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   :الملخص

 ٹٺٞٮڈٹدددخ اإلځَدددبځ  األٽدددڀ ٭ددد  األڅپيدددخ ّدددليلح األث٦دددبك ٽدددڀ االٱزٖدددبك  اٹغبځدددت ي٦دددل     

 ُيْدددٶٸ ئځدددڄ مٹدددٴ ٹدددڄ األٍدددبً ڇاٹپچدددلك اإلځَدددبځيخ اٹؾبعدددبد ٭ٺَدددٮخ ٽددد٤ يزڈا٭دددٰ  ثب٥زجدددبهڃ

 ٹؤل٭دددواك اٹدددلفٸ ٽدددڀ األكځددد  اٹؾدددل ردددڈ٭يو ٭ددد  األٵضدددو ثب٥زجدددبهڃ األ٭دددواك ٥ڂدددل اٹٲٺدددٰ ؽبٹدددخ

 ٥ٺدد  ي٦پددٸ ألځددڄ األٍددو ٽددڀ ٹٶضيددو االٍددزٲواه ٭دد  ڇيددإصو اٹؾيددبح ٽزٞٺجددبد ٥ٺدد  ٹٺؾٖددڈٷ

 اٹغبځدددت اٿ اٹٲدددڈٷ اٹپجبٹ٪دددخ ثدددبة ٽدددڀ ڇٹددديٌ. اٹپغزپددد٤ ٵيدددبٿ ڇيچدددلك األ٭دددواك ثڂيدددخ ر٪ييدددو

 ٽچپْدددخ ٭ئدددبد يقٺدددٰ اٹپ٦يْدددخ ٽَدددزڈيبد ٭ددد  ڇاٹزٮدددبڇد اٹؾوٽدددبٿ فدددبلٷ ٽدددڀ االٱزٖدددبك 

 ٥ٺددد  صٲددديبل ٥جئدددب يْدددٶٸ ٽپدددب اٹ٦ددديِ ٹٲپددخ  ردددڈ٭يو ٭ددد  اٹ٢دددوڇ٫ أٍدددڈأ ٽدددڀ ر٦دددبځ  ڇٙدد٦يٮخ 

 ٥ٺددد  ٍدددٺجب  االٱزٖدددبكيخ اٹپچدددلكاد ردددإصو  ڇٹدددنٹٴ. ڇاٍدددزٲواهڅټ أٽدددڂچټ ڇيچدددلك األ٭دددواك ؽيدددبح

 .االٱزٖبك  أٽڂچټ رچلك ڇثبرذ األٝٮبٷ ٽڀ ٵضيو ؽيبح

 .اٹٶٺپبد اٹپٮزبؽيخ: )ٽچلكاد، االٽڀ االٱزٖبك ، اٹٞٮڈٹخ(

Threats to the economic security of childhood 

Researcher / Nahla Shaker Shehab 

Supervising Professor: Prof. Mayada Ahmed Al-Jedda 

Baghdad Governorate/ Department of Special Needs 

Abstract: 

     The economic aspect is one of the most important dimensions in the 

human security of childhood as it is consistent with the philosophy of human 

needs and the main threat to it. That is because it constitutes the state of 

anxiety among individuals as it is the most in providing the minimum income 

for individuals to obtain the requirements of life and affects the stability of 

many families because it works to change The structure of individuals 
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threatens the entity of society. It is not an exaggeration to say that the 

economic aspect, through deprivation and disparity in living standards, 

creates marginalized and vulnerable groups that suffer from the worst 

conditions in providing a livelihood, which constitutes a heavy burden on the 

lives of individuals and threatens their security and stability. Therefore, 

economic threats negatively affect the lives of many children and threaten 

their economic security . 

Keywords: (threats, economic security, childhood). 
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 البحث عىاصر:  االول المبحث

 . البحث مشكلت:  اوال

     ٗ  ٽزڈإددٺخ  ڇاىٽددبد  رؾددليبد  اٹدد   االفيددوح  اٹضبلصددخ  اٹ٦ٲددڈك  فددبلٷ  اٹ٦ددواٯ  ر٦ددو

 اٹپْددددچل ٥ٺدددد  ث٢بلٹچددددب أٹٲددددذ ، ٥ڂدددد٬ ، اهڅددددبة ، اؽددددزبلٷ ، ؽٖددددبه ، ؽددددوڇة

 اٹزؾدددليبد رٺدددٴ ها٭دددٰ ٹٲدددل ، فدددبٓ ثْدددٶٸ اٹجْدددويخ ڇاٹزڂپيدددخ ٥دددبٻ ثْدددٶٸ اٹزڂپدددڈ 

 اٹپ٦ٲدددلح اٹزدددلا٥يبد ٽدددڀ ٍٺَدددٺخ اٹ٦دددواٯ ّدددچلڅب اٹزددد  اٹَدددوي٦خ ڇاٹپز٪يدددواد اٹجڂيڈيدددخ

 األٽدددددڀ اٹددددد  رٮزٲدددددو ثيئدددددخ اٹپغزپددددد٤ ع٦ٺدددددذ اٹپْدددددٶبلد ٽدددددڀ ٽغپڈ٥دددددخ أ٭دددددوىد

 ٥ٺدددد  ڇاٹَددددٺڈٵيبد ٹٺ٢ددددڈاڅو ٽؾددددلڇك ٩يددددو ثزڈاٹددددل  ڇرَددددپؼ  ٹٺٞٮڈٹددددخ  االٱزٖددددبك

 ڇرجددددلڇ ، ٹپَددددزٲجٺچټ ڇرٖددددڈهارچټ اٹپْددددزوٵخ ڇٽٖددددبٹؾچټ اٹڂددددبً ٥بلٱددددبد ٕدددد٦يل

 ر٦وٙددددذ اٹزدددد  اٹزٲٺيليددددخ اٹجڂيڈيددددخ  اٹپإٍَددددبد أڅددددټ ٽددددڀ ڇاؽددددلح اٹ٦واٱيددددخ األٍددددوح

 اٹددددن  اٹڈٱددددذ ٭دددد  ڇاٹزغليددددل اٹزپَددددٴ ريددددبهاد رزٲبم٭چددددب اٹزؾددددڈٷ مٹددددٴ ٹپددددإصواد

 اٹؾوٽدددبٿ أٍدددجبة ڇر٦دددلك اٹدددوىٯ ٽٖدددبكه ڇاځٶپدددبُ اٹٖدددوا٥بد ٹٮڈٙددد  ر٦دددوٗ

 ٭ددد  ڇٙدددپڈه ٹٺزٮٶدددٴ ٽ٦وٙدددڄ څْدددڄ ڇاڅڂدددخ ثڂيدددخ ع٦ٺچدددب ٽپدددب ٹٺٞٮڈٹدددخ  االٱزٖدددبك

 رغدددبڃ ٍددديپب ڇال ٽَدددإڇٹيزچب ٥دددت  رؾپدددٸ ٥ٺددد  ٱدددلهرچب ڇرواعددد٤ اٹزٲٺيدددل  األٍدددبً

 . أٝٮبٹچب

 . البحث اهميت:  ثاويا

  االٱزٖددددبك األٽددددڀ ٹپٮچددددڈٻ ځ٢ددددو  ئٝددددبه رددددڈ٭يو ٭دددد  اٹجؾددددش أڅپيددددخ رٶپددددڀ    

 رٖدددڈه ٝدددوػ ٽؾبڇٹدددخ اٹددد  ڇاإلٱزٖدددبكيخ ڇاٹَيبٍددديخ اٹغيئيدددخ األٝوڇؽدددبد يزغدددبڇى

 ثچددددل٫ األٝٮددددبٷ ثْددددويؾخ مٹددددٴ ڇ٥بلٱددددخ ڇاٹبلأٽددددڀ األٽددددڀ  ٽ٦ددددبځ  ٹٶددددٸ ٽزٶبٽددددٸ

 ٽدددو اٹدددن  اٹپڂ٦ٞددد٬ ردددوٳ ٭ٺٲدددل ، اٹز٦ٺيپددد  ٹؤلٽدددڀ ٽٶبځيدددخ رٖدددڈهاد اٹددد  اٹڈٕدددڈٷ

 أٿ ئم اٹپغزپ٦يددددخ ڇاٹڈ١ددددبئ٬ اٹجڂدددد  څددددلكد ٵجيددددوح ٽقددددبٝو اٹ٦واٱدددد  اٹپغزپدددد٤ ثددددڄ

 ٹيڈعچدددڈا اٹٖدددٮڈ٫ يزٲدددلٽڈا أٿ اٹجدددبؽضيڀ ٥ٺددد  رٮدددوٗ اٹپقدددبٝو رٺدددٴ ڇؽغدددټ أڅپيدددخ
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 ٽددددددڈاٱ٦چټ ٽددددددڀ ڇځزبئغچددددددب آصبهڅددددددب ڇهٕددددددل اٹزؾددددددڈالد څددددددنڃ ٹپزبث٦ددددددخ عچددددددڈكڅټ

 .  اٹزقٖٖيخ

 . البحث أهذاف

 :  اآلر  رؾٲيٰ اٹ  اٹجؾش يچل٫

 ٭  اٹٞٮڈٹخاٹقٞو االٱزٖبك  ٥ٺ   ٹچب يزوٵچب اٹز  االصبه اٹَٺجيخ ٥ٺ  اٹز٦و٫ -1

 . اٹ٦واٯ

 . ٹٺٞٮڈٹخ  االٱزٖبك األٽڀ ٽچلكاد ٥ٺ  اٹز٦و٫ -2

 .  ڇاٹپٲزوؽبد اٹزڈٕيبد ٽڀ عپٺخ اٹ  اٹڈٕڈٷ -3

 الثاوي المبحث

 للبحث األساسيت المفاهيم

  المهذداث:  أوال

 څدددل ك( : ٭٦دددٸ) څدددل ك . ڇ٥يدددلآ ئځدددناهآ رچليدددلآ ئٹيدددڄ ڇعدددڄ ، څدددل ك ٽٖدددله(  ئٍدددټ)  رچليدددل

)  ثبٹ٦ٲڈثدددخ ڇرڈ٥دددلڃ فڈ٭دددڄ رچدددلكڃ:  ٭بلځددد  څدددلك ، ٽچدددلك ڇاٹپٮ٦دددڈٷ ٽچدددلك ٭چدددڈ يچدددلك

 ( . 234ٓ ، 1333 ، اٹڈٍيٜ

 ٭دددد  ٽ٦بٱجددددخ أڇ رددددلٽيو أڇ إليددددنا  ځيددددخ ٥ددددڀ ر٦جيددددو أڇ رٖددددويؼ څددددڈ ٭بٹزچليددددل       

 ثدددبٹؾوة ٵبٹزچليدددل اٹْدددو أڇ ڇأمډ فٞدددو ٥ٺددد  كٹيدددٸ ٵدددنٹٴ ڇڅدددڈ ڇاٹزوڅيدددت اإلځزٲدددبٻ

 ٍيبٍددددد  ٵپٖدددددٞٺؼ يَدددددزقلٻ(  اٹزچليدددددل)  األٽڂيدددددخ اٹلهاٍدددددبد أڇ اٹَيبٍدددددخ ٭ددددد  ،

ٌ  ٽدددڀ  ٵضيدددو  ٭ددد   ٽ٦دددوڇ٫  ٩يدددو  اليدددياٷ  ٥ٺپددد   ٵپٮچدددڈٻ  ڇثڈٕدددٮڄ  اٹ٦ٺدددڈٻ  ٱدددڈاٽي

 ٭دددددد  اٹغدددددڈڅو   اٹز٪ييدددددو  اٹددددد  (  steiner)   ٍددددددزبځيو أّدددددبه  ڇٱدددددل . اإلعزپب٥يدددددخ 

 اٹؾددددوڇة ٽقددددبٝو ٽددددڀ ىاك اٹددددن  األٽددددو 1331 ٥ددددبٻ ٽڂددددن ڇاٹزچليددددلاد اٹپقددددبٝو
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 أصدددو ، كيدددو أٽڂيدددخ) األٍدددٺؾخ ٥ٺددد  اٹوٱبثدددخ ځ٢دددټ ٭ب٥ٺيدددخ ٽدددڀ ڇٱٺدددٸ اٹ٦ڂيٮدددخ اٹپؾٺيدددخ

 ( .  22 ٓ ، 2114اإلځَبځ ، األٽڀ ڇاٱ٤ ٥ٺ  اٹجيئيخ اٹزچليلاد

 :  األمه:  ثاويا

 ٭اځدددڄ ٹدددنا ، اٹآلأٽدددڀ أڇ اٹزچليدددل ثپز٪يدددو اٹلاهٍددديڀ ٹدددلډ األٽدددڀ أهردددجٜ ٽدددب ٵضيدددوآ     

 ڇ٭دددد  ، ٕددددؾيؼ ڇاٹ٦ٶددددٌ(  insecurity)  اٹآلٽددددڀ كڇٿ األٽددددڀ رٖددددڈه يپٶددددڀ ال

 ٽٮچدددڈٻ أځدددڄ ٥ٺددد  األٽدددڀ( Michael Dillon)  كيٺدددڈٿ ٽبيٶدددٸ ي٦دددو٫ اٹٖدددلك څدددنا

 ڇٍدديٺخ أيٚددب ي٦ڂدد  ٹٶددڀ ، اٹقٞددو ٽددڀ ٹٺزؾددوه ڇٍدديٺخ ٭ٲددٜ ي٦ڂدد  ال ئځددڄ ئم ٽدديكڇط

 ٩دددبٽ٘ ٽٮچدددڈٻ ٭دددبألٽڀ اٹقدددڈ٫ أڇعدددلڃ األٽدددڀ ئٿ ڇثپدددب ئځزْدددبهڃ ځٞدددبٯ ٽدددڀ ٹٺؾدددل

 فدددبلٷ ٽدددڀ كيٺدددڈٿ ٥ڂدددڄ ٽدددب٥جو ڇڅدددنا ، ڇاٹآلأٽدددڀ األٽدددڀ ماردددڄ اٹڈٱدددذ ٭ددد  يزٚدددپڀ

 اٹج٦ددددل ، ٥ڂزددددو ثددددڀ اٹڂددددڈه ٥جددددل) آصددددبهڃ ٽددددڀ ڇاٹزٲٺيددددٸ اٹؾددددل ڇئعددددوا اد اٹزچليددددل

 ( . 14 ٓ ،2115اٹغيائو ، ٹؤلٽڀ اٹپزڈٍٞ 

   ثالثا : االمه االقتصادي

 ٽدددڀ اٹپؾٺيدددخ اٹپغزپ٦دددبد أڇ األٍدددو أڇ األ٭دددواك رپٶدددڀ اٹزددد  اٹؾبٹدددخ ثأځدددڄي٦دددو٫     

 يؾزدددوٻ ٽَدددزلاٻ ثْدددٶٸ اإلٹياٽيدددخ اٹپٖدددبهي٬ ڇر٪ٞيدددخ األٍبٍددديخ اؽزيبعدددبرچټ رٺجيدددخ

 ڇاٹٺجدددددبً ڇاٹپدددددأڇډ ڇاٹپدددددب  اٹ٦ٞدددددبٻ األٍبٍددددديخ االؽزيبعدددددبد ڇرْدددددپٸ. ٵدددددواٽزچټ

 اٹو٥بيدددخ ٽٖدددبهي٬ ر٪ٞيدددخ ٥ٺددد  اٹٲدددلهح ئٹددد  ثبإلٙدددب٭خ اٹْقٖددديخ اٹڂ٢ب٭دددخ ڇأكڇاد

ّددددپٌ ٥جددددبً ، اٹپڈٍددددڈ٥خ االٱزٖددددبكيخ ، كاه ڇائددددٸ ٹٺڂْددددو ، )  ڇاٹز٦ٺدددديټ اٹٖددددؾيخ

 ( . 11، ٓ  ٥2112پبٿ ، 

  الطفىلت:  رابعا

 اٹغَددپ   اٹڂپددڈ  ثَددو٥خ رزَددټ  اٹ٦پويددخ  اإلځَددبٿ ؽيددبح  ٭دد   اٹپجٶددوح اٹپوؽٺددخ  أځچددب    

 څددددنڃ ڇرجددددلأ اٹپَددددإڇٹيبد ڇرؾپددددٸ اٹجددددبٹ٪يڀ أكڇاه أفددددن ٵيٮيددددخ ٹددددز٦ٺټ اٹغچددددل ڇثددددنٷ
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 12 – 14)  ٽدددڀ اٹپجٶدددو اٹجٺدددڈ٧ ٍدددڀ ؽزددد  ڇرجٲددد  اٹوٙدددب٥خ ٽوؽٺدددخ ث٦دددل اٹپوؽٺدددخ

 څدددنڃ ،(  ٍدددڂخ 21 – 12)  اٹپزدددأفو اٹجٺدددڈ٧ أڇ( رٲويجددد  ٍدددڂخ 14 – 12 ئٹددد  ّدددچوآ

 ٍددڀ اٹدد  اٹٞٮڈٹددخ ٽوؽٺددخ ٽددڀ)  اٹپجٶددوح اٹٞٮڈٹددخ ٺددخٽوؽ ئٹدد  أؽيبځدد  رٲَددټ اٹپوؽٺددخ

 اٹددددد  اٹَبكٍدددددخ اٹَدددددڂخ ٽدددددڀ)  اٹپزدددددأفوح أڇ اٹڈٍدددددٜ اٹٞٮڈٹدددددخ ڇٽوؽٺدددددخ(  اٹَبكٍدددددخ

 اٹقلٽدددددددخ ٽٖددددددٞٺؾبد  ٽ٦غدددددددټ ، اٹددددددلفيٸ  اٹ٦ييدددددددي ٥جددددددل ( ) اٹپواڅٲدددددددخ ٽوؽٺددددددخ 

 (.44 ٓ ،2115اإلعزپب٥يخ،

 المبحث الثالث

 مهذداث األمه االقتصادي للطفىلت

    Poverty and deprivation    والحرمان الفقر: أوال

٘  ٽٮچددڈٻ  اٹٮٲددو      ڇاالٍدددزج٦بك ڇاٹبلٽَددبڇاح  اٹؾوٽددبٿ  ٽٮددبڅيټ  ٽدد٤  يزددلافٸ  عددلا  ٩ددبٽ

 ڇاٹ٦ددددددڈى اٹٚدددددد٦يٮخ ڇاٹٮئددددددبد اٹچْددددددخ ڇاٹٮئددددددبد ڇاٹجٞبٹددددددخ ڇاٹچْبّددددددخ ڇاٹزچپدددددديِ

 اٹپوع٦يدددددبد رَدددددزقلٽڄ ٽدددددب ثٲدددددله االييڈٹڈعيدددددخ ڇاٹپوع٦يدددددبد اٹپڈاٱددددد٬ ڇرزغبمثدددددڄ

 ال ڇٽدددڀ يپٺدددٴ ٽدددڀ ثددديڀ اٹٖدددوا٣ ث٦بلٱدددبد ٽٞجڈ٥دددب اٹزدددبهيـ ٵدددبٿ ڇٹدددنٹٴ اٹيڈرڈثيدددخ

 ٽدددڀ ځڈ٥دددب ي٦ٶدددٌ ڇاٹپ٢دددبڅو ڇاألث٦دددبك اٹپَدددزڈيبد ٽز٦دددلك اٹ٦دددواٯ ٭ددد  اٹٮٲدددو. يپٺدددٴ

 ٽْدددٶٺخ/  ١دددبڅوح څدددڈ ثدددٸ اٹيدددڈٻ ڇٹيدددل ٹددديٌ ڇڅدددڈ ڇاٹغ٪وا٭يدددخ اٹٞجٲيدددخ اٹزوارجيدددبد

 ٭ددد  االعزپب٥يدددخ ڇاځ٦ٶبٍدددبرچب اٹٮٲدددو ٽْدددٶٺخ ؽپددديح، ٽؾپدددل ٵدددويټ) مارچدددب اځزدددبط ر٦يدددل

 ( . 1ٓ ،2111 ث٪لاك، اٹؾٶپخ، ثيذ اٹ٦واٯ،

 ٹبلرؾدددبك االعزپب٥يدددخ ٹٺَيبٍدددخ األٍبٍددديخ اٹغڈاځدددت ٵأؽدددل أفيدددوا اٹٞٮدددٸ ٭ٲدددو ثدددوى    

 اڅزپبٽددب ٱٺيٺددخ ثددبلك ٭يددڄ أثددلد ڇٱددذ ٭دد  ڇآفددوڇٿ  أرٶيڂَددڈٿ يْدديو ؽيددش األڇهڇثدد 

ٜ  أڇٷ ٭دد  اٹٞٮددٸ  ثٮٲددو  څددنڃ  ٭دداٿ  2111 ٭دد  االعزپددب٥   ٹٺددلٽظ  ٱددڈٽ  ٹزؾددوٳ  فٞدد

 ر٦زدددددو٫ ڇؽبٹيددددب  اٹددددجبلك،  ٽدددددڀ ٽييددددل  األفيددددوح  اٹَددددڂڈاد  ٭ددددد  ثچددددب  أٱددددو  اٹپْددددٶٺخ 

 اڅزپبٽدددب يٺٲددد  أٿ يغدددت األٝٮدددبٷ ثددديڀ اٹپدددبك  اٹؾوٽدددبٿ) ثدددأٿ األڇهڇثيدددخ اٹپٮڈٙددديخ

 ( .اٹپَدددزٲجٸ ٭ددد  ڇ٭وٕدددچټ ځپدددڈڅټ ٥ٺددد  ثدددأصوڃ ٥بٽدددب ا٥زوا٭دددب څڂدددبٳ ئٿ ؽيدددش عدددبكا
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 ځ٦دديِ اٹددن  اٹ٦ددبٹټ څددنا اٝٮددبٷ ٥ٺدد  روٵچددب ٵپددب أؽددل ٥ٺدد  ثٖددپزڄ يزددوٳ ٹددټ اٹٮٲددو

 ٽْدددٶٺخ اٹٮٲدددو أٿ ٽأٍدددبڇيخ، ڇأٵضدددو ڇٙدددڈؽب أٵضدددو اٹٮٲدددو يٖدددجؼ األٝٮدددبٷ ٭پددد٤ ٭يدددڄ

 اٹؾيدددددبح رٞدددددڈه ٽددددد٤ رٮبٱپدددددذ اإلځَدددددبځيخ اٹپغزپ٦دددددبد ٵب٭دددددخ ٭ددددد  ٵبئڂدددددخ اعزپب٥يدددددخ

 االعزپدددب٥  ثڂبؤڅدددب ڇيٖدددل٣ األٍدددوح ٥ٺددد  يدددإصو ثدددلڇهڃ ئم ڇاٹؾٚدددويخ اٹزٶڂڈٹڈعيدددخ

 كاه االعزپب٥يددددخ، اٹپْددددٶبلد ٥ٺددددټ اٹ٦پددددو، فٺيددددٸ ٽ٦ددددڀ) أثڂبئچددددب ث٦دددد٘ ڇيڂؾددددو٫

 .( 215ٓ ،2112 ٥پبٿ، ڇاٹزڈىي٤، ٹٺڂْو اٹْوڇٯ

 يز٦وڇٙددڈٿ   ٥بٽددب   12 ٥ددڀ أ٥پددبهڅټ  رٲددٸ اٹددنيڀ   أ٭ددواكا   ي٦زجددوڇٿ  اٹددنيڀ  األٝٮددبٷ

 ڇيزٚددؼ اٹَددٶبٿ ٽددڀ اٹ٦پويددخ اٹٮئددبد عپيدد٤ ثدديڀ ٽددڀ اٹٮٲددو ٽقددبٝو ٽ٦ددلالد أل٥ٺدد 

 ٽٺؾڈ١ددب  ريايددلا  األٝٮددبٷ ٥ٺدد  اٹٮٲددو فٞددو ريايددل اٹزٲويددو ٭دد  اٹوئيَدديخ اٹڂزددبئظ ٭دد 

 ٭ٮددد  ٥دددبٻ ثْدددٶٸ اٹٮٲدددو ٽ٦دددلٷ اځقٮدددبٗ ٽدددڀ اٹدددو٩ټ ٥ٺددد  ،2112 ڇ 2111 ٹ٦دددبٽ 

 أ٥ٺددد  ثپ٦دددلٷ4 25 ثڂَدددجخ اٹٮٲدددو فٞدددو ٽدددڀ ٹٺپييدددل األٝٮدددبٷ ر٦دددوٗ  2112 ٥دددبٻ

 2111 ٥دددبٻ ٭ددد 4 11 ثڂَدددجخ ٽٲبهځدددخ اٹَدددٶبٿ ٽدددڀ األفدددوډ اٹ٦پويدددخ اٹٮئدددبد ٽدددڀ

 ٵدددبل ردددإك  اٹ٦پدددو ٭ددد  اٹزٲدددلٻ ٽددد٤ اٹ٦دددواٯ ٭ددد  اٹٮٲدددو ٹقٞدددو اٹز٦دددوٗ يٲدددٸ ؽيدددش

 أعڂدددلح  ٭ددد  اٹٲٖدددڈډ األڇٹڈيدددخ يَدددزؾٲڈٿ األٝٮدددبٷ  أٿ ٽٮدددبكڃ اٍدددزڂزبط ئٹددد  اٹڂزدددبئظ

 ٭دد  األٝٮددبٷ ٭ٲددو رٲويددو)  اٹٮٲددو ٽٶب٭ؾددخ اٍددزواريغيبد ڇٙدد٤ ثچددل٫ اٹٲددواه ٕددڂب٣

 االٍدددزواريغيخ ٍيبٍدددبد ثْدددأٿ ڇاٹزڈٕددديبد األٝٮدددبٷ ٭ٲدددو ارغبڅدددبد رؾٺيدددٸ اٹ٦دددواٯ،

 اٹَيبٍدددددخ ٱَدددددټ اٹزقٞددددديٜ، ڇىاهح ،2121-2111 اٹٮٲدددددو ٽدددددڀ ٹٺزقٮيددددد٬ اٹڈٝڂيدددددخ

 ( . 11، ٓ 2111االعزپب٥يخ،

 ځددددڈاؽ  عپيدددد٤ يچددددلك ئځدددڄ  األث٦ددددبك ٽددددڀ ڇاٹٶضيددددو اٹپ٢دددبڅو  ٽددددڀ اٹ٦ليددددل اٹٮٲددددو يزقدددن 

 ڇاٹڂپددددددب  ٹٺجٲددددددب  يؾزبعڈځچددددددب اٹزدددددد  اٹٲددددددلهاد ٽددددددڀ األٝٮددددددبٷ ثؾوٽبځددددددڄ اٹٞٮڈٹددددددخ

ـ  أځدددددڄ  ٵپدددددب  ڇاٹزو٥دددددو٣   االعزپددددددب٥  اٹزٮدددددبڇد  ؽدددددبالد  ځٞدددددبٯ  يڈٍدددددد٤ أڇ يوٍددددد

 ثزٶددددب٭إ األٝٮددددبٷ رپزدددد٤ كڇٿ رؾددددڈٷ اٹزدددد  اٹغڂَدددديڀ ثدددديڀ ڇاٹٮددددڈاهٯ ڇاالٱزٖددددبك 

 ٽپددددب اٹؾپبيددددخ، رددددڈ٭و اٹدددد  ڇاٹپغزپ٦يددددخ األٍددددويخ اٹجيئددددبد اٹٮٲددددو ڇيٲددددڈٗ اٹٮددددوٓ
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 ڇاٹڈٕدددددټ ڇاٹزپييدددددي ڇاٹ٦ڂددددد٬ ڇاإلٍدددددب ح االٍدددددز٪بلٷ ٹپقدددددبٝو األٝٮدددددبٷ ي٦دددددوٗ

 اٹپڂب٥دددخ ځٲدددٔ ٭يدددوڇً آلصدددبه ٽٚدددب٥ٮزڄ ٝويدددٰ ٥دددڀ رچليدددلا ڇيْدددٶٸ االعزپدددب٥ 

 اٹٮٲدددوا  ځَدددجخ ثزڂدددبٽ  اٹ٦دددواٯ ٭ددد  األٍبٍددديخ اٹپْدددٶٺخ رزغَدددل.  اٹپٶزَدددت اٹجْدددويخ

 ٽغپددڈ٣ ٽددڀ% 13 اٹ٦ددواٯ ٭دد  اٹٮٲددو ٭يددڄ يْددٶٸ اٹددن  اٹڈٱددذ ٭دد  ئم األٝٮددبٷ ثدديڀ

 كيڂددددبه 115,511 اٹْددددچو  اٹٮددددوك كفددددٸ يٲددددٸ اٹددددنيڀ) 2112 ٥ددددبٻ اٹ٦ددددواٯ ٍددددٶبٿ

 ٽدددڀ% 52 األٝٮدددبٷ ٽدددڀ اٹٮٲدددوا  ځَدددجخ ٍدددغٺذ ،(اٹدددڈٝڂ  اٹٮٲدددو فدددٜ ڇڅدددڈ ٥واٱددد 

 اٹٮٲدددددو فدددددٜ كڇٿ ي٦يْدددددڈٿ أٝٮدددددبٷ 4 ٵدددددٸ ثددددديڀ ٽدددددڀ 1 ئٿ أ  اٹٮٲدددددوا  ٽغپدددددڈ٣

 2114 ؽييدددواٿ أؽدددلاس ث٦دددل ٽؾدددلٯ ثقٞدددو رڂدددنه ثڈردددبئو اهرٮ٦دددذ اٹٮٲدددو ٽ٦دددلالد.

 ځغدددټ( ڇاألځجدددبه اٹدددليڀ ڇٕدددبلػ ځيڂدددڈډ) ٽؾب٭٢دددبد صدددبلس ٥ٺددد  كا٥دددِ ڇاٍدددزيبل 

 ڇفبهعددددڄ، اٹ٦ددددواٯ ٽؾب٭٢ددددبد ٽقزٺدددد٬ اٹدددد  اٹَددددٶبٿ ٽددددڀ ٽبليدددديڀ ځدددديڇػ ٥ڂچددددب

 اځ٦ٶدددٌ اٹدددن  األٽدددو اإلځَدددبځ  ٹؤلٽدددڀ ٽچدددلكح ثپَدددزڈيبد اٹٮٲدددو ٽ٦دددلالد ٭بهرٮ٦دددذ

 يبٍدددديڀ  ٥ددددلځبٿ) اٹزڂپددددڈ     ڇٽَددددزٲجٺچب اٹ٦واٱيددددخ  اٹٞٮڈٹددددخ ٥ٺدددد  ڇاٙددددؼ ثْددددٶٸ

 ٽغٺددددخ ٭دددد  ٽڂْددددڈه ثؾددددش اٹ٦ددددواٯ، ٭دددد  اٹزڂپڈيددددخ ڇاٹزؾددددليبد اٹٞٮڈٹددددخ ٽٖددددٞٮ ،

 . ( 141ٓ ،2116 ث٪لاك، اٹؾٶپخ ثيذ ،31 اٹ٦لك اعزپب٥يخ، كهاٍبد

 ڇرز٦چدددل( اٹٮدددٰ ٙدددل اٹؾدددوة)ّددد٦به اٹلڇٹيدددخ اٹپڂ٢پدددبد ٭يدددڄ رو٭ددد٤ اٹدددن  اٹڈٱدددذ ٭ددد 

 ڇاٹچغدددوح ڇاٹجٞبٹدددخ اٹَدددٶبځيخ اٹييدددبكح ؽدددڈٷ اٹزڈٱ٦دددبد رٲددد٬ اٹٮٲدددوا  ٥دددلك ثزٲٺدددئ

 ٽٺيدددبهاد 3 ئٹددد  األهٗ ٍدددٶبٿ ٥دددلك ڇٕدددڈٷ ئٹددد  رْددديو ؽيدددش أفدددوډ ٵزؾدددليبد

 ٕدددددڂلڇٯ رٲويددددو  ڇيٮيدددددل ،%51 ٱددددلهڅب  ثييددددبكح  أ  ،2151 اٹ٦دددددبٻ ثؾٺددددڈٷ  ځَددددپخ 

 ٽڂچدددب اٹٮٲيدددوح ڇالٍددديپب ځپدددڈا األٱدددٸ اٹجٺدددلاٿ ٽدددڀ ثٺدددلا 43 أٿ ئٹددد  ڇاٹزڂپيدددخ اٹَدددٶبٿ

   ردددڈ٭يو ٭ددد  ٕددد٦ڈثبد رڈاعدددڄ ڇٍدددڈ٫ ٽدددواد صدددبلس ٍدددٶبځچب ٥دددلك يزٚدددب٬٥ ٍدددڈ٫

 األٝٮدددبٷ ؽبهٽدددب اٹؾٲدددڈٯ ٵدددٸ اٹٮٲدددو ُيچدددلك. ٹْددد٦ڈثچب األٍبٍددديخ االعزپب٥يدددخ اٹقدددلٽبد

 األٝٮددددبٷ ڇيڈاعددددڄ ڇاٹزو٥ددددو٣ ڇاٹڂپددددب  ٹٺجٲددددب  اٹيچددددب يؾزددددبعڈٿ اٹزدددد  اٹٲددددلهاد ٽددددڀ

َ دددل األٍبٍددديخ ڇاٹقدددلٽبد اٹَدددٺ٤ ٽدددڀ اٹؾوٽدددبٿ أځدددڈا٣ أٍدددڈأ ٽدددڀ ث٦ٚدددب  اٹٮٲدددو ڇُيغ
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 ٽدددڀ ځدددڈ٣ ٵدددٸ يٮدددبٱټ ؽيدددش: اٹٞٮڈٹدددخ رڈاعدددڄ اٹزددد  ٹٺزچليدددلاد األث٦دددبك اٹپز٦دددلك اٹٞدددبث٤

 أڇ ځددددڈ٥يڀ ؽددددلڇس يزٖددددبك٫ ڇ٥ڂددددلٽب األفددددوډ اٹؾوٽددددبٿ أځددددڈا٣ رددددأصيو اٹؾوٽددددبٿ

 ٥ٺدددددد  ٵبهصيددددددخ اآلصددددددبه رٶددددددڈٿ أٿ اٹپؾزپددددددٸ ٽددددددڀ ٭أځددددددڄ اٹؾوٽددددددبٿ ٽددددددڀ أٵضددددددو

 اٹيڈځيَدددددي٬، اٹپچدددددلكح، اٹٞٮڈٹدددددخ اٹ٦دددددبٹټ، ٭ددددد  األٝٮدددددبٷ ڇٙددددد٤ رٲويدددددو)األٝٮدددددبٷ

2115، ٓ  )15. 

 ُرٲددله ،2114 ٥ددبٻ ٽڂددن ٽڂددز٢ټ ثْددٶٸ اٹٮٲددو ٱيددبً يددزټ ٹددټ أځددڄ ٽددڀ اٹددو٩ټ ڇ٥ٺدد     

 ئٹددد  ٹيٖدددٸ اهرٮددد٤ ٱدددل كافٺيدددب  اٹڂبىؽدددخ األٍدددو كافدددٸ اٹٮٲدددو أٿ اٹ٦واٱيدددخ اٹؾٶڈٽدددخ

 اٹپزددددأصوح اٹپؾب٭٢ددددبد ٭دددد  اٹٮٲددددو ٽ٦ددددلٷ ڇٕددددٸ ؽدددديڀ ٭دددد  ،2114 ٥ددددبٻ ٭دددد 4 32

 ځَدددجخ ُرٲدددله. 2114 ٥دددبٻ ٭ددد 4 41 ئٹددد ( ڇځيڂدددڈډ األځجدددبه) اٹ٦دددواٯ ٭ددد   ثبٹٖدددوا٣

 اٹلهاٍددددبد ڇرْدددديو4. 23 ئٹدددد  ٹزٖددددٸ اٹ٦ددددواٯ ٭دددد  اٹَددددٶبٿ ٥پددددڈٻ ٙددددپڀ اٹٮٲددددو

 ٽدددڀ 4 51 أٿ اٹ٦دددواٯ ٭ددد  ٹؤلٍدددوح  ڇاالٱزٖدددبك  االعزپدددب٥  اٹپَدددؼ  ٥ٺددد  اٹپجڂيدددخ

ٌ  ثددأٿ  ٍددٺ پڂب ڇئما. األٝٮددبٷ  ٽددڀ څددټ  اٹ٦ددواٯ  ٭دد  اٹٮٲددوا   عپٺددخ  ٭ٲددو  ٽددڀ  اٹڂَددجخ ځٮدد

 ٭دد  اٹَددٶبٿ ٥پددڈٻ ٭دد  اٹؾددبٷ څددڈ ٵپددب كافٺيددب  اٹڂددبىؽيڀ اٹَددٶبٿ ثدديڀ4 51 األٝٮددبٷ

 اٹٮٲددددوا  األٝٮددددبٷ ٽددددڀ ٽٺيددددڈٿ 153 ځؾددددڈ أٿ رْدددديو اٹزٲددددليواد ٭دددداٿ ،2112 ٥ددددبٻ

. اٹ٦دددواٯ ٭ددد  كافٺيدددب  اٹڂدددبىؽيڀ األٝٮدددبٷ ٵب٭دددخ ٽدددڀ4 45 يپضٺدددڈٿ كافٺيدددب  اٹڂدددبىؽيڀ

 يبٍددديڀ ٥دددلځبٿ) اٹ٦دددواٯ ٭ددد  ثبٹٖدددوا٣ اٹپزدددأصوح اٹپڂدددبٰٝ ٭ددد  اٹٮٲدددو ٽ٦دددلالد ڇرييدددل

 ( 33، ٽٖددددله ٍددددبثٰ ، ٓ اٹ٦ددددواٯ ٭دددد  اٹزڂپڈيددددخ ڇاٹزؾددددليبد اٹٞٮڈٹددددخ ٽٖددددٞٮ ،

. 

 أٵضدددو څدددټ يٶڈځدددڈٿ اٹٮٲدددو كائدددوح ٭ددد  يٲ٦دددڈٿ اٹدددنيڀ األٝٮدددبٷ اٿ اٹجبؽضدددخ ردددوډ ڇ٥ٺيدددڄ

 أثَدددٜ ٽپبهٍدددخ ٽدددڀ رؾدددل اٹزددد  ڇاٹزؾدددليبد اٹزچليدددلاد ٽدددڀ اٹ٦ليدددل ٹپڈاعچدددخ ٥وٙدددخ

 ردددڈ٭يو ٽَدددإڇٹيخ رؾپددٸ  ٭ددد  ٽدددڂچټ أٵجددو  څدددټ ٽددڀ  ٥ٺددد  اال٥زپدددبك فددبلٷ  ٽدددڀ ؽٲددڈٱچټ 

 ٥ٺددد  ٍدددٺجيخ آصدددبها يزدددوٳ اٹٮٲدددو أٿ ؽيدددش اٹبلىٽدددخ، اٹؾيدددبح ڇٽزٞٺجدددبد اٹ٦ددديِ ٹٲپدددخ

 ٽپبهٍددخ اٹدد  يددل٭٦چټ ٽددب ڇٽڂچددب اٹز٦ٺدديټ ٽڈإددٺخ ٽددڀ يپددڂ٦چټ ٽددب ٽڂچددب األٝٮددبٷ ؽيددبح
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 يٮٲدددلڅټ ٽپدددب ڇاٹؾوٽدددبٿ ڇاٹ٦دددڈى اٹؾبعدددخ ثَدددجت عويپدددخ اهرٶدددبة اٹددد  ڇهثپدددب اٹ٦ڂددد٬

 . ڇاالٍزٲواه ڇاألٽبٿ األٽڀ ٭بٱليڀ ڇيٶڈځڈا ثَبلٻ ڇاٹ٦يِ ؽويزچټ

 

 

                          

 اٹٮٲو ٍٺجيبد يڈٙؼ( 2) ّٶٸ

 Child labor األطفال عمالت: ثاويا

 ڇأڅپچدددب ڇٽزڂڈ٥دددخ ٽزجبيڂدددخ ڇأٍدددجبثچب ٽ٦ٲدددلح رڂپڈيدددخ ٽَدددأٹخ األٝٮدددبٷ ٥پبٹدددخ ر ٦دددل     

 ڇاالٱزٖددددبك  االعزپددددب٥  االٍددددزٲواه ٥ددددلٻ اٍدددزپواهڅب  ٭دددد  ڇيَددددچټ اٹٮٲددددو،  رغدددنه 

 اڇ اٹ٢دددوڇ٫ ثَدددجت ئٽدددب األٝٮدددبٷ ئعجدددبه ٥ٺددد  رڂٞدددڈ  ڇڅددد  ٹٺپغزپددد٤ ڇاٹَيبٍددد 

 ڇ٥بٝٮيدددددخ ڇعَدددددليخ ځٮَددددديخ أٙدددددواها ثچدددددټ يٺؾدددددٰ ث٦پدددددٸ اٹٲيدددددبٻ ٥ٺددددد  ثدددددبإلٵواڃ

 ي٦ددل  ثپددب  ثبٹٞٮددٸ  ڇاٹقٞددو  اٹٚددوه  أكاؤڃ يٺؾددٰ ٥پددٸ  ڇاځچددب  ٝٮددڈٹزچټ  ٽددڀ  ڇيؾددوٽچټ

 االعزپب٥يدددخ ڇاٹْدددإڇٿ اٹ٦پدددٸ ڇىاهح)اٹڈٝڂيدددخ ڇاٹزْدددوي٦بد اٹدددلڇٹ  ٹٺٲدددبځڈٿ اځزچبٵدددب
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 ٥پبٹدددخ أّدددٶبٷ ألٍدددڈأ اٹَدددوي٤ اٹزٲيددديټ كهاٍدددخ اٹ٦واٱيدددخ، األٽدددٸ عپ٦يدددخ ٽددد٤ ثبٹز٦دددبڇٿ

 .(14ٓ ،2115 األٝٮبٷ،

 ڇ٥پٺدددذ  اٹٮٲدددو ؽدددلح ريايدددل اٹددد  أ٭ٚدددذ اٹزغدددبهح ڇؽويدددخ اٹ٦ڈٹپدددخ ڇإل٭دددواىاد    

 ٹٺ٦پددٸ األٝٮددبٷ ٽددڀ اٹ٦ليددل اٙددٞواه اٹدد  أكډ ٽپددب االعزپددب٥  اٹڂَدديظ رددلٽيو ٥ٺدد 

 ڇاٹزدد  اٹ٦ددبٹټ ثچددب ٽ ددو اٹزدد  ڇاٹپز٪يددواد اٹٲبٍدديخ اٹؾيددبح ئٿ ئم اٹ٢ددوڇ٫ أٍددڈ  رؾددذ

 رؾددددذ اٹ٦پددددٸ اٹدددد  ك٭٦زددددڄ ؽيددددش اٹٞٮددددٸ ٥ٺدددد  اځ٦ٶَددددذ( اٹ٦ڈٹپددددخ ث٦ٖددددو) رپضٺدددذ 

 . ٱبٍيخ ڇّوڇٛ ١وڇ٫

 ٭ددد  كڇهڃ ٹٺٮٲدددو اٿ اٹددد  االعزپب٥يدددخ اٹڂبؽيدددخ ٽدددڀ اٹٮٲدددو أكثيدددبد ٽ٢٦دددټ رْددديو     

 ڇاٹؾدددش األٝٮدددبٷ ٭ئدددخ ثددديڀ الٍددديپب ڇاٹقٞدددو اإل٭َدددبك ث٦ڈاٽدددٸ رددديكؽټ ثيئدددخ رٶدددڈيڀ

 اٹپچپدددخ ؽٲڈٱدددڄ ٽدددڀ ث٦ٚدددب اٹٞٮدددٸ رَدددٺت ثيئدددخ ٵڈځچدددب ٥دددڀ ٭ٚدددبل االځؾدددوا٫ ٥ٺددد 

 األٝٮدددددبٷ ئٿ ئم ،(االرغدددددبه) ڇاٹزغدددددبهح ٹٺجيددددد٤ ٱبثٺدددددخ ٵَدددددٺخ أؽيبځدددددب ر٦وٙدددددڄ ڇٱدددددل

 .ڇاألفبلٱيدددخ اٹٖدددؾيخ ڇاٹپقدددبٝو ٹبلٍدددز٪بلٷ ؽدددل أٱٖددد  اٹددد  ٽ٦وٙدددڈٿ اٹ٦دددبٽٺيڀ

 ٥پددٸ أّددٶبٷ أٍددڈأ ؽ٢ددو ثْددأٿ( 122) اٹلڇٹيددخ اٹ٦پددٸ ٽڂ٢پددخ ارٮبٱيددخ ؽددلكدؽيددش 

 األٝٮدددبٷ ر٦دددو ٫ اٹزددد  ،1333 ٹ٦دددبٻ ٥ٺيچدددب ٹٺٲٚدددب  اٹٮڈهيدددخ ڇاإلعدددوا اد األٝٮدددبٷ

ٓ  عپيددد٤) ثٶددڈځچټ   اٹپدددبك ح( ٥پدددوڅټ ٽددڀ  ٥ْدددوح اٹضبٽڂددخ  ٍدددڀ كڇٿ څددټ  اٹدددنيڀ األّددقب

َ دددټ) 2  ٥پدددٸ)  ٵدددبآلر  3 اٹپدددبك ح( ٭ئدددبد أهثددد٤ ئٹددد  األٝٮدددبٷ ٥پدددٸ أّدددٶبٷ أٍدددڈأ ڇرٲ

 اٹ٦وثيددددخ، اٹددددلڇٷ عبٽ٦ددددخ ڇځڈ٥يددددخ، ٵپيددددخ كهاٍددددخ ، اٹ٦وثيددددخ اٹددددلڇٷ ٭دددد  األٝٮددددبٷ

 اٹ٦وثددد  ڇاٹپغٺدددٌ ڇاٹ٦وثيدددخ اٹلڇٹيدددخ اٹ٦پدددٸ ٽڂ٢پدددخ ٽددد٤ ثبٹز٦دددبڇٿ اٹلهاٍدددخ أ٥دددلد

  ( : 2113ٓ،21 ٽٖو، ڇاٹيها٥خ، األ٩نيخ ٽڂ٢پخ ڇٽٶزت ڇاٹزڂپيخ ٹٺٞٮڈٹخ

 ڇاالر غددددبه األٝٮددددبٷ ٵجيدددد٤ ثددددبٹوٯ ، اٹْددددجيچخ اٹپپبهٍددددبد أڇ  ٵب٭ددددخ اٹددددوٯ  أّددددٶبٷ.1

 اٹزغڂيدددل مٹدددٴ ٭ددد  ثپدددب اإلعجدددبه ، أڇ اٹٲَدددو  ڇاٹ٦پدددٸ ڇاٹٲڂبځدددخ اٹدددل ي ڀ ڇ٥جڈكيدددخ ثچدددټ

 .ٽَٺؾخ ٕوا٥بد ٭  الٍزقلاٽچټ ٹؤلٝٮبٷ اإلعجبه  أڇ اٹٲَو 
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 أ٥پدددددبٷ إلځزدددددبط أڇ اٹدددددل٥بهح أل٩دددددواٗ ٥وٙدددددڄ أڇ رْددددد٪يٺڄ أڇ ٝٮدددددٸ اٍدددددزقلاٻ.2

 . ئثبؽيخ ٥وڇٗ أكا  أڇ ئثبؽيخ

 ڇال ٽْدددددوڇ٥خ، ٩يدددددو أځْدددددٞخ ٹپياڇٹدددددخ ٥وٙدددددڄ أڇ رْددددد٪يٺڄ أڇ ٝٮدددددٸ اٍدددددزقلاٻ.3

 اٹلڇٹيدددخ اٹپ٦بڅدددلاد ٭ددد  ٭يدددڄ ؽدددل كد اٹدددن  ثبٹْدددٶٸ اٹپقدددل هاد ڇرغدددبهح ئځزدددبط ٍددديپب

ٖ ٺخ ماد  .ثچب ڇاالر غبه اٹ

 ردددياڇٷ اٹزددد  اٹ٢دددوڇ٫ ثٮ٦دددٸ أڇ ٝجي٦زچدددب ثٮ٦دددٸ ردددإك  أٿ يدددوعؼ اٹزددد  األ٥پدددبٷ.4

 ؽددددل ك األفبلٱدددد  ثَددددٺڈٵچټ أڇ ثَددددبلٽزچټ أڇ األٝٮددددبٷ ثٖددددؾخ اإلٙددددواه ئٹدددد  ٭يچددددب

 .األ٥پبٷ ثچنڃ الئؾخ اٹڈٝڂيخ األځ٢پخ أڇ اٹٲڈاځيڀ

 ٽقددددبٝو  ٥ٺيددددڄ  يزورددددت  األٝٮددددبٷ  ٥پددددٸ ئٿ اٹجبؽضددددخ  رددددوډ  مٹددددٴ  ٙددددڈ   ٥ٺدددد     

 أٵضددددو يٶڈځددددڈٿ ٭دددداځچټ اٹْددددڈاه٣ أٝٮددددبٷ ڇفبٕددددخ اٹٞٮددددٸ ٥ٺدددد  فٞيددددوح ڇرچليددددلاد

 ٥پٺيدددخ  ٭ددد   اٍدددزقلاٽچټ  ٽدددڀ  اٹ٦ٖدددبثبد  ٱجدددٸ  ٽدددڀ  أڇ اٹغڂَددد   ٹبلٍدددز٪بلٷ  ٥وٙدددخ 

 اٹْقٖدددد  أٽددددڂچټ يٮٲددددلڇٿ ثچددددنا ڇڅددددټ اٹغَددددليخ اال٥ٚددددب  ڇثيدددد٤ ثبٹجْددددو اإلرغددددبه

 اٹ٦پددددٸ يزوٵددددڄ ڇٽددددب االٍددددزٲواه ڇ٥ددددلٻ ڇاٹقددددڈ٫ ٹٺزچليددددل ٥وٙددددخ ٭چددددټ  ڇاٹٖددددؾ 

 ٱدددل أڇ ڇّددغبهاد  أٹٮدددبٟ ٽددڀ  اٹٞٮدددٸ يز٦ٺپددڄ  ڇٽدددب ڇاعزپب٥يددخ  ځٮَددديخ آصددبه  ٽدددڀ ٥ٺدديچټ 

 .ه٭بڅيزچټ رچلك صٲيٺخ أ٥جب آ ي٤ٚ األٝٮبٷ ٥پٸ ڇئٿ أؽيبځب ٹٺغويپخ يغڂؼ

 ٭زدددوډ األٝٮدددبٷ ٥پبٹدددخ اٹددد  ردددإك  اٹزددد  األٍدددجبة ٥پدددٰ ٭ددد  اٹقدددڈٗ ٽدددڀ الثدددل 

 اٹددد  األٝٮدددبٷ يدددل٭٤ ٽپدددب ٹؤلٍدددوح ُٽ٦يدددٸ ڇعدددڈك ٥دددلٻ أڇ اٹڈاٹدددليڀ ثٞبٹدددخ ئٿ اٹجبؽضدددخ

 اٹجبؽضدددخ رٞوٱدددذ مٹدددٴ ٙدددڈ  ڇ٥ٺددد  اٹؾيدددبح ٽزٞٺجدددبد أثَدددٜ ردددڈ٭يو أعدددٸ ٽدددڀ اٹ٦پدددٸ

 االٱزٖددبك  ثبٹغبځددت األٝٮددبٷ ڇ٥پبٹددخ اٹٮٲددو ٥بٽددٸ ٽدد٤ ٽزلافٺددخ ٵڈځچددب اٹجٞبٹددخ اٹدد 

 .ٹٺٞٮڈٹخ اإلځَبځ  األٽڀ ٹپچلكاد

 ڇٽچلكاردددڄ، األٽدددڀ ثددديڀ اٹؾبٕدددٸ اٹزدددأصيو رجددديڀ اٹزددد  االٍدددجبة ٽدددڀ اٹجٞبٹدددخ ر٦زجدددو ئم

 ٽددڀ اٹ٦ليددل رڈٱدد٬ أڇ رٮْددٸ اٹددن  اٹڈٱددذ ٭ٮدد  اٹجٞبٹددخ ٽ٦ددلٷ ٽددڀ يييددل األٽددڀ ٭٪يددبة
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 أهثدددبة ٽدددڀ اٹ٦دددبٝٺيڀ ٽدددڀ ٵجيدددوح ا٥دددلاك ١چدددڈه ٽدددڀ مٹدددٴ يوا٭دددٰ ڇٽدددب اٹپْدددبهي٤

 ٽددددڀ ڇڅدددد  ڇاٹغويپددددخ اٹپْددددوڇ٥خ ٩يددددو األ٥پددددبٷ اځزْددددبه ٽ٦چددددب ٹززددددياٽڀ األٍددددو

 ڇ٩يدددو ٽجبّدددوح ٍدددججيخ ٥بلٱدددخ څڂدددبٳ أٿ اٹلهاٍدددبد أصجزدددذ ؽيدددش األٽدددڀ، ٽٲڈٙدددبد

 افدددوډ، عچدددخ ٽدددڀ األٽدددڀ ڇ٩يدددبة االٍدددزٲواه ڇ٥دددلٻ عچدددخ ٽدددڀ اٹجٞبٹدددخ ثددديڀ ٽجبّدددوح

 أڇ ٥پدددٸ ٥ٺددد  يؾٖدددٺڈا ٹدددټ اٹدددنيڀ األ٭دددواك ٝويدددٰ ٥دددڀ رزٚدددؼ اٹپجبّدددوح ٭بٹ٦بلٱدددخ

 اٹَدددٺڈٳ اٹددد  ٽجبّدددوح ثٖدددڈهح ث٦ٚدددچټ يدددل٭٤ ٽپدددب صبثزدددخ كفدددڈٷ ٹچدددټ ردددڈ٭و ڇ١يٮدددخ

 ڇاٹ٪دددِ ڇاالؽزيدددبٷ ڇاٹڂٖدددت ٵبٹَدددوٱخ ٹٺٮدددوك األٽدددبٿ ثقٞدددو يچدددلك اٹدددن  اإلعواٽددد 

 فددددبلٷ ٽددددڀ ٭ي٢چددددو اٹپجبّددددو ٩يددددو اٹزددددأصيو أٽددددب اٹٲزددددٸ، اٹدددد  األٽددددو يٖددددٸ ڇهثپددددب

 ڇأٍددددوڅټ اٹ٦ددددبٝٺڈٿ األ٭ددددواك ٹچپددددب يز٦ددددوٗ اٹٺددددنيڀ ڇاالعزپددددب٥  اٹڂٮَدددد  اٹٚدددد٪ٜ

 أڇ اٹجٞبٹددددخ ىيددددبكح ئٿ. األٽددددبٿ ڇ٩يددددبة االٍددددزٲواه ث٦ددددلٻ يْدددد٦وڇٿ يغ٦ٺچددددټ ٽپددددب

 ٽَددزڈډ ٭دد  ڇاځقٮددبٗ اٹٮٲددوا  ٥ددلك ىيددبكح ئٹدد  يددإك  اٹ٦پددٸ ٥ددڀ اٹ٦ددبٝٺيڀ اىكيددبك

 ٽددڀ اٹجْددو ؽيددبح ځددڈاؽ  ٽقزٺدد٬ ٥ٺدد  اٹَددٺج  اٹزددأصيو ئٹدد  يددإك  ڇثبٹزددبٹ  اٹپ٦يْددخ

 االعزپب٥يدددددخ ڇاالٙدددددٞواثبد اإلعدددددواٻ ڇاځزْدددددبه اٹ٦ڂددددد٬ ڇىيدددددبكح ڇ٩دددددنا  ٕدددددؾخ

 ڇىاهح رٲويددددو ) اإلځَددددبٿ ٽ٦يْددددخ اٍددددزٲواه ٥ٺدددد  ٍددددٺجب يددددڂ٦ٶٌ ٽپددددب ڇاٹَيبٍدددديخ

 ئؽٖددددب اد اٹ٦ددددواٯ، ٭دددد  ٹؤلٝٮددددبٷ ڇاٹٖددددؾ  اٹز٪ددددنڇ  اٹڈٙدددد٤: ؽددددڈٷ اٹزقٞدددديٜ

 . (16ٓ ،2111 ٹئلؽٖب ، اٹپوٵي  اٹغچبى اٹجْويخ، اٹزڂپيخ

 :  ٵبآلر  األٝٮبٷ ٥پبٹخ ڇٽقبٝو آصبه أڅټ رؾليل ڇيپٶڀ   

 .األٝٮبٷ ٹلډ ڇاٹپ٦و٭  اٹزوثڈ  اٹيٽڀ ر٦ٞيٸ .1

 .اٹزٞڈه ٽڈاٵجخ ٥ٺ  ٱبكهح ٩يو ٽْڈڅڄ أعيبٷ ڇالكح .2

 .ڇاٹغچٸ األٽيخ ٽَزڈيبد اهرٮب٣ .3

 .ڇاٹ٦ڂ٬ اٹغويپخ ٽَزڈيبد ارَب٣ .4

 . ڇاالعزپب٥  ڇاالٱزٖبك  اٹَيبٍ  اٹٮَبك ځ٢بٻ كيپڈٽخ .5
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 االٝٮبٷ ٥پبٹخ ٽقبٝو يڈٙؼ( 3) ّٶٸ

  Vagrancy التشرد: ثالثا

 اٹددد  ٽغزپددد٤ ٽدددڀ يقزٺددد٬ اٹغ٪وا٭ددد  رڈىي٦چدددب ٹٶدددڀ ٥بٹپيدددخ ٽْدددٶٺخ اٹزْدددوك ي٦دددل    

 څڂدددبٳ أٿ يضجدددذ ٹدددټ اآلٿ ؽزددد  اٹڈاؽدددل، اٹپغزپددد٤ كافدددٸ ألفدددوډ ٽڂٞٲدددخ ڇٽدددڀ آفدددو

 كڇها االٱزٖدددبك  ٹٺ٦بٽدددٸ اٿ ه٩دددټ اٹپْدددٶٺخ يٮَدددو اٿ يَدددزٞي٤ ڇاؽدددل ؽزپيدددب ٥دددبٽبل

 يٲدددددبهة اځؾوا٭دددددب، ثڈٕدددددٮڄ اٹزْدددددوك اٿ ثؾٲيٲدددددخ اإلٱدددددواه ڇه٩دددددټ ڇٽپيددددديا، ٽچپدددددب

 اٹپؾٺددددد  ڇٹٺپغزپددددد٤ ٹؤلٍدددددوح أصدددددو ٥دددددڀ يڂٮٖدددددٸ ال اإلعواٽددددد ، اٹٮ٦دددددٸ ٽَدددددزڈډ

 اٹدددد  رٮزٲددددو صٲيٺددددخ ٙدددد٪ڈٛ ١ددددٸ ٭دددد  األڇاٿ ٱجددددٸ اٹ٦پددددٸ عبځددددت اٹدددد  ڇاٹپلهٍددددخ،

 ٽغددبٷ ٭دد  االعزپب٥يددخ اٹقلٽددخ ه٭ددب٥ ، ٥ددبكٷ) ڇاألٽددبٿ اٹؾپبيددخ ٽددڀ اٹددلځيب اٹؾددلڇك

 ڇاٹڂْدددددو، ٹٺٞجب٥دددددخ اٹ٦وثددددد  اٹٮٶدددددو كاه ،1ٛ اٹْدددددڈاه٣، أٝٮدددددبٷ ڇه٥بيدددددخ رأڅيدددددٸ

 . ( 11ٓ ،2113 اٹٲبڅوح،
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 ځب٭دددنا ٽدددبىاٷ اٹدددن  1323 ٹَدددڂخ( 16) هٱدددټ األؽدددلاس ه٥بيدددخ ٹٲدددبځڈٿ ٽواع٦دددخ اٿ  

 اآلريدددخ اٹزڈٕددديٮبد فدددبلٷ ٽدددڀ ئعوائيدددب اٹزْدددوك ٥دددو٫ اٹ٦واٱددد  اٹپْدددو٣ اٿ ر٢چدددو

 : ( 24 اٹپبكح ،1323 ٹَڂخ( 16) هٱټ األؽلاس ه٥بيخ ٱبځڈٿ)

   :لالتسى: أوال

 اٹ٦بٽددددخ األٽددددبٵڀ ٭دددد  اٹزَددددڈٷ ٽددددبهً اما ٽْددددوكا ي٦ددددل اٹٖدددد٪يو اڇ اٹؾددددلس اٿ.1

 اٹ٪دددِ اٍدددز٦پٸ اڇ اٹ٦بڅدددبد أڇ ثدددبٹغوڇػ اإلٕدددبثخ رٖدددڂ٤: مٹدددٴ ٹزؾٲيدددٰ ڇاٍدددزقلٻ

 .اٹزَڈٷ ثٲٖل اٹغپچڈه ٬ٞ٥ ٹٶَت ڇٍيٺخ

 ٽچڂددددخ  ايددددخ أڇ اٹَددددغبئو ثيدددد٤  أڇ األؽنيددددخ ٕددددج٨( ٽزغددددڈال ) اٹؾددددلس ٽددددبهً اما.2

 .ٍڂخ( 15) ٽڀ أٱٸ ٥پوڃ ڇٵبٿ ٹٺغڂڈػ ر٦وٙڄ أفوډ

 اٹٮئدددخ ٥ٺددد  ڇهٵدددي ٥دددبك صدددټ ڇاٹؾدددلس، اٹٖددد٪يو ثددديڀ ٽيدددي اٹپْدددو٣ اٿ ڇيبلؽددد٠.3

 (.٭أٱٸ ٍڂخ15) اٹ٦پويخ

 .ٹڄ ٽأڇډ اٹ٦بٽخ األٽبٵڀ ارقن اڇ ٽ٦يڀ اٱبٽخ ٽؾٸ ٹڄ يٶڀ ٹټ.4

 .ّو٥  ٥نه ثلڇٿ ٭يڄ ڇ٤ٙ اٹن  اٹپٶبٿ اڇ ڇٹيڄ ٽڂيٷ روٳ.5

 .مڇيڄ ٩يو ٽ٤ ٥پٸ اڇ ٽچڂخ أيخ ٽبهً اما ٽْوكا اٹٖ٪يو ي٦ل: صبځيب

 ٽددڀ اٹَددٺڈٳ اځؾددوا٫ ڇثدديڀ اٹزْددوك ثدديڀ ٽيددي اٹ٦واٱدد  اٹپْددو٣ ئٿ آفددو عبځددت ٽددڀ

 :ٽؾلڇكح ٽ٦بييو فبلٷ

 أڇ اٹدددل٥بهح أٽددبٵڀ  ٭ددد  ثا٥پددبٷ  ٱدددبٻ ئما اٹَددٺڈٳ  ٽڂؾدددو٫ اٹؾددلس  أڇ اٹٖددد٪يو ي٦ددل .1

 .اٹقپڈه ّوة أڇ اٹٲپبه

 .اٹَٺڈٳ ٍڈ  ٥ڂچټ اّزچو اٹنيڀ أڇ اٹپْوكيڀ فبٹٜ ئما.2

 .ڇٹيڄ ٍٺٞخ ٥ٺ  ٽبهٱب ٵبٿ ئما.3
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 :اٹَٺڈٳ ٍ   أڇ اٹپْوك ئىا  ارقبمڅب يپٶڀ ئعوائييڀ اٹپْو٣ أڇهك ڇٱل 

 ڇڅدددڈ. ٕدددبٹؼ ٱويدددت ئٹددد  أڇ ڇٹيدددڄ ئٹددد  اٹَدددٺڈٳ ٍددد   أڇ اٹپْدددوك يَدددٺټ أٿ: األڇٷ

 .ٽَإڇٹيزڄ ڇرزؾپٸ ثڄ األٍوح رزٶٮٸ اٹن  ئ  األٍو  اٹلٽظ ځَپيڄ ٽب

 اٹپ٦دددلح  ڇاإلؽدددلاس ٹٺٖددد٪به اٹپقٖٖدددخ اٹلڇٹدددخ كڇه ئؽدددلډ ٭ددد  يدددڈك٣ أٿ: اٹضدددبځ 

 ڇهثپدددب ٹچدددب، ٥ڂڈاځدددب اٹپْدددوك يدددنٵو ٹدددټ أفدددوډ اعزپب٥يدددخ كاه ئ  أڇ اٹ٪دددوٗ ٹچدددنا

 .  اٹوٍپ  اٹپإٍَ  اٹؾٸ څڈ ڇڅنا اإلؽلاس رأڅيٸ كاه ٱٖل

 ٽٖدددلاٱيخ  ٥ٺددد  اڇ  االعزپدددب٥   اٹپْدددچل ٥ٺددد   ٍدددڈا  ٽچپدددخ  ر٦دددليبلد ٝدددوأد  ٹٲدددل

 اٹؾدددوڇة ١دددوڇ٫ أكد ٭پدددضبل اٹ٦واٱددد  اٹڈاٱددد٤ ٽددد٤ ر٦بٽٺدددڄ ٭ددد  ڇڇاٱ٦يزدددڄ اٹزْدددوي٤

 األ٭ددددواك ؽيددددبح ٥ٺدددد  ثٚددددبلٹچب رٺٲدددد  ٽْددددٶٺخ اٹزْددددوك يٖددددجؼ أٿ اٹدددد  ڇاٹڂيا٥ددددبد

 اٹزپزددد٤ ٭ددد  اٹٞٮڈٹيدددخ ثدددوا رچټ اٹددد  ڇئٍدددب ح ؽٲدددڈٱچټ رَدددٺت ٭اځچدددب األٝٮدددبٷ ڇفبٕدددخ

 اٹزددد  اٹٮٲيدددوح األٍدددو ٽدددڀ األٝٮدددبٷ ڇالٍددديپب األٝٮدددبٷ ثجدددبٱ  ئٍدددڈح اٹؾيدددبح ثپَدددبهاد

 .اٹْبه٣ اٹ  اٝٮبٹچب رل٭٤

 ثٚددديب٣ رڂدددنه أىٽدددخ اٹددد  ڇرؾڈٹدددذ اٹ٢دددبڅوح څدددنڃ رجٺدددڈهد األفيدددوح اٹَدددڂڈاد ٭ددد 

 اٹ٦ليدددل ٹزٮب٥دددٸ ر٦وٙدددڈا اٹدددنيڀ ڇاٹپْدددوكيڀ اٹٖددد٪به ٽدددڀ األٝٮدددبٷ ڇؽيدددبح ٽَدددزٲجٸ

 اٹَدددديئخ، ڇاألٍددددويخ ڇاٹجيئيددددخ ڇاٹَيبٍددددخ ڇاالٱزٖددددبكيخ االعزپب٥يددددخ اٹپْددددٶبلد ٽددددڀ

 ٥ٺددد  اٹقٞيدددوح آصبهڅدددب ڇاځ٦ٶدددبً ڇرٞڈهڅدددب اٹ٢دددبڅوح ٹڂپدددڈ اٹ٦دددبٻ اٹپڂدددبؿ يچيددد  ٽپدددب

ٜ  ؽيدددددش. ڇاٹپغزپددددد٤ األ٭ددددواك   ثزيايدددددل ٽغزپ٦يدددددخ ٵ٢ددددبڅوح  ڇرجٺڈهڅدددددب ځپڈڅدددددب أهرددددج

 . االعزپب٥  االٍزج٦بك ڇريايل االٱزٖبك  ڇاٹٶَبك ڇاٹجٞبٹخ اٹٮٲو ٽ٦لالد

 أٿ ؽيدددش اٹٮٲدددو څددد  األٝٮدددبٷ ثزْدددوك اٹپورجٞدددخ ّددديڈ٥ب األٵضدددو اٹپقدددبٝو ڇٽدددڀ    

 األٍبٍدديخ االؽزيبعددبد ڇرٺجيددخ رددڈ٭يو ٽَددزڈډ ٙدد٬٦ ٽددڀ ر٦ددبځ  اٹزدد  األٍددو ٽ٢٦ددټ

ٜ  كڇٿ ي٦يْددڈٿ څددټ ٽددويؼ ثْددٶٸ ڇاٹ٦دديِ  اٹزْددوك  فٞددو ٽددڀ ي٦ددبځڈٿ ٭چددټ اٹٮٲددو فدد

 ٵجيدددو ردددأصيو اٹپڂيٹددد  ڇاٹ٦ڂددد٬ ٵدددبٹٞبلٯ اٹ٦بئٺيدددخ اٹپْدددبٵٸ رْدددٶٸ ٵدددنٹٴ ، اٹپزيايدددل
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 ؽيددش اٹپواڅٲددخ ڇ٭زددوح اٹڂپددڈ ٽددڀ األڇٹدد  اٹَددڂڈاد  ٭دد  فبٕددخ األٝٮددبٷ ؽيددبح ٥ٺدد 

 اٹپْددددوكيڀ ڇاألٝٮددددبٷ رْددددوكڅټ ٽددددڀ يييددددل ٽپددددب ٍددددٺجيخ ٹزغددددبهة األٝٮددددبٷ يز٦ددددوٗ

 .  ڇٕؾزچټ أٽڂچټ رچلك ٕؾيخ ڇٽقبٝو ٽْبٵٸ ٽڀ ي٦بځڈٿ ٽب ٥بكح

 ٽْدددوكيڀ أٝٮدددبٷ ڇاځزْدددبه اٹ٦ليدددل ا٭دددواى ٭ددد  ٍدددبڅټ اٹ٦دددواٯ ٭ددد  اٹدددواڅڀ اٹڈٙددد٤ اٿ

 ال اٹزدددد  اٹددددلځيب ڇاأل٥پددددبٷ األكڇاه ث٦دددد٘ اكا  ٭دددد  اٍددددز٪بلٹچټ ڇيددددزټ ٽددددأڇډ ثددددلڇٿ

 ٽَدددز٪ٺ  ٽدددڀ ٝجٲدددخ فٺدددٰ ٥ٺددد  ٍدددب٥ل ٽپدددب ٽزپيددديح ڇٽچدددبهاد ٽدددإڅبلد اٹددد  رؾزدددبط

 اإلعواٽيدددخ اٹپپبهٍدددبد ٽدددڀ اٹ٦ليدددل ٭ددد  االّدددزواٳ اٹددد  ڇك٭٦چدددب اٹپْدددوكح اٹٞٮڈٹدددخ

 ڇاٹَدددٺجيبد اٹپْدددبٵٸ ٽدددڀ ٹٺ٦ليدددل األٝٮدددبٷ يز٦دددوٗ ثؾيدددش اٹَدددٺڈٵيخ ڇاالځؾوا٭دددبد

 ٽجبّدددو ثْدددٶٸ ٽچدددلكح ؽيدددبرچټ إٔدددجؾذ ثؾدددش أٽدددڂچټ رچدددلك اٹزددد  اٹٞويدددٰ ڇٽقدددبٝو

 ٱبه٥ددخ ٭دد  ځْددبڅلڃ ٽددب ڇڅددنا اٹپغزپدد٤ ٭دد  األٽددڀ اځ٦ددلاٻ أعددڈا  ١ددٸ ٭دد  فٖڈٕددب

 ٹچددټ ٽٶبځددب اٹْددبه٣ ٽددڀ يزقددنڇٿ ڇاإلځددبس اٹددنٵڈه ٽددڀ اٹپْددوكيڀ ٵضددوح ٽددڀ اٹٞددوٯ

 يغ٦ٺچددددټ ٽپددددب ڇاإلٕددددبثبد األٽددددواٗ ٽددددڀ ٹٶضيددددو ٥وٙددددڄ ڇڅددددټ ثبٹپقددددبٝو يزَددددټ

 . ؽٲڈٱچټ ڇُرَٺت ڇاألٽبٿ ٹؤلٽڀ ٭بٱليڀ

 التىصياث 

 أٵضددددو ثب٥زجبهڅددددب ڇاٹؾوٽددددبٿ اٹپددددبك  ڇاٹ٦ددددڈى اٹٮٲددددو ٽْددددٶٺخ ثپ٦بٹغددددخ االڅزپددددبٻ.1

 .اٹ٦واٯ ٭  ٹٺٞٮڈٹخ االځَبځ  األٽڀ ٥ٺ  فٞڈهح اٹپچلكاد

 ڇاالڅزپددددبٻ ٹٺ٦ددددبٝٺيڀ اٹبلئٲددددخ اٹ٦پددددٸ ٭ددددوٓ ڇرددددڈ٭يو اٹجٞبٹددددخ ٽْددددٶٺخ ٽ٦بٹغددددخ.2 

 . ڇاٹپزڈٍٞخ اٹٖ٪يوح اٹٲوڇٗ ثپْبهي٤

 ڇٙددددپبٿ ٽَددددزٲوح ؽيددددبح رددددأٽيڀ يٶٮددددٸ ڇثپددددب ٹؤل٭ددددواك اٹپ٦يْدددد  اٹپَددددزڈډ ه٭دددد٤.3

 .ٵويپخ ؽيبح ڇاٝٮبٹچټ ٥يْچټ
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 المقترحاث 

 اٹٲيبٻ ثأعوا  كهاٍبد ٥ڀ األٽڀ االٱزٖبك  ٭  اٹ٦واٯ . -1

 اعوا  ثؾڈس ٽٶضٮخ ٥ڀ اٹٞٮڈٹخ ڇاٹٮٲو .  -2

  المصادر

 .1333 ، اٹٲبڅوح ، 3ٛ ، اٹ٦وثيخ اٹٺ٪خ ٽغپ٤ ، اٹڈٍيٜ اٹپ٦غټ -1

 أ٭ويٲيدددب  ٭ددد   اإلځَدددبځ  األٽدددڀ  ڇاٱددد٤ ٥ٺددد   اٹجيئيدددخ اٹزچليدددلاد  أصدددو ، كيدددو  أٽڂيدددخ -2

 فيٚددددو ٽؾپددددل عبٽ٦ددددخ ، ٽبعَددددزيو هٍددددبٹخ ، األ٭ويٲدددد  اٹٲددددوٿ كڇٷ ؽبٹددددخ كهاٍددددخ

 .  2114 ، اٹغيائو ، اٹَيبٍيخ ڇاٹ٦ٺڈٻ اٹؾٲڈٯ ٵٺيخ ، ثَٶوح

 اٹ٦ٖدددويخ اٹپٶزجدددخ ، اٹغيائدددو  ٹؤلٽدددڀ اٹپزڈٍدددٞ  اٹج٦دددل ، ٥ڂزدددو ثدددڀ اٹڂدددڈه ٥جدددل -3

 . 2115 ، اٹغيائو ، ڇاٹزڈىي٤ ڇاٹڂْو ٹٺٞجب٥خ

 اٹپڂددددبڅظ كاه ، اإلعزپب٥يدددخ  اٹقلٽدددخ  ٽٖدددٞٺؾبد  ٽ٦غددددټ ، اٹدددلفيٸ  اٹ٦ييدددي  ٥جدددل  -4

 .2115 ، ٥پبٿ ، ڇاٹزڈىي٤ ٹٺڂْو

 .2112 ، ٥پبٿ ، ٹٺڂْو ڇائٸ كاه ، االٱزٖبكيخ اٹپڈٍڈ٥خ ، ٥جبً ّپٌ -5

 ثيدددذ اٹ٦دددواٯ، ٭ددد  االعزپب٥يدددخ ڇاځ٦ٶبٍدددبرچب اٹٮٲدددو ٽْدددٶٺخ ؽپددديح، ٽؾپدددل ٵدددويټ -6

 .2111 ث٪لاك، اٹؾٶپخ،

 ٹٺڂْددددددو اٹْددددددوڇٯ كاه االعزپب٥يددددددخ، اٹپْددددددٶبلد ٥ٺددددددټ اٹ٦پددددددو، فٺيددددددٸ ٽ٦ددددددڀ -1

 . 2112 ٥پبٿ، ڇاٹزڈىي٤،
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 ڇاٹزڈٕددديبد األٝٮدددبٷ ٭ٲدددو ارغبڅدددبد رؾٺيدددٸ اٹ٦دددواٯ، ٭ددد  األٝٮدددبٷ ٭ٲدددو رٲويدددو -2

 ڇىاهح ،2121-2111 اٹٮٲدددو ٽدددڀ ٹٺزقٮيددد٬ اٹڈٝڂيدددخ االٍدددزواريغيخ ٍيبٍدددبد ثْدددأٿ

 . 2111 االعزپب٥يخ، اٹَيبٍخ ٱَټ اٹزقٞيٜ،

 ثؾددددش اٹ٦ددددواٯ، ٭دددد  اٹزڂپڈيددددخ ڇاٹزؾددددليبد اٹٞٮڈٹددددخ ٽٖددددٞٮ ، يبٍدددديڀ ٥ددددلځبٿ -3

 . 2116 ث٪لاك، اٹؾٶپخ ثيذ ،31 اٹ٦لك اعزپب٥يخ، كهاٍبد ٽغٺخ ٭  ٽڂْڈه

 . 2115 اٹيڈځيَي٬، اٹپچلكح، اٹٞٮڈٹخ اٹ٦بٹټ، ٭  األٝٮبٷ ڇ٤ٙ رٲويو -11

 اٹ٦واٱيددددخ، األٽددددٸ عپ٦يددددخ ٽدددد٤ ثبٹز٦ددددبڇٿ االعزپب٥يددددخ ڇاٹْددددإڇٿ اٹ٦پددددٸ ڇىاهح -11

 . 2115 األٝٮبٷ، ٥پبٹخ أّٶبٷ ألٍڈأ اٹَوي٤ اٹزٲييټ كهاٍخ

ٜ  ڇىاهح رٲويددددو -12  ٭دددد   ٹؤلٝٮددددبٷ  ڇاٹٖددددؾ  اٹز٪ددددنڇ   اٹڈٙدددد٤ : ؽددددڈٷ اٹزقٞددددي

 . 2111 ٹئلؽٖب ، اٹپوٵي  اٹغچبى اٹجْويخ، اٹزڂپيخ ئؽٖب اد اٹ٦واٯ،

 أٝٮدددددبٷ ڇه٥بيدددددخ رأڅيدددددٸ ٽغدددددبٷ ٭ددددد  االعزپب٥يدددددخ اٹقلٽدددددخ ه٭دددددب٥ ، ٥دددددبكٷ -13

 . 2113 اٹٲبڅوح، ڇاٹڂْو، ٹٺٞجب٥خ اٹ٦وث  اٹٮٶو كاه ،1ٛ اٹْڈاه٣،

 .  24 اٹپبكح ،1323 ٹَڂخ( 16) هٱټ األؽلاس ه٥بيخ ٱبځڈٿ - 14

 

 

 


