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 الوبدة العبهت. 1

ك٢ اهخس حألُؼخد حُذ٤ُٝش حُؼغٌش٣ش )اخظقخسحً  . طؼظزش "ٛـٔش عٞكٞسٝف" ٓغخروخسً ٣ظْ اؿشحءٛخ1

مت هيٝ "حُٔغخروش"( ساب يت ه م ي ب ط ين ت من ب باث أط شاة هرك و يت ال تال م ي ال ن ف يادة ف  ل

بت يت، هرك تال عول ل لحت ال س األ ت ب نار إطالق ودل لحت هن ال س باث أ شاة هرك و يت ال تال م  ال

يت س يا م يت ال ضاف ين واإل مىاث ب لحت ال س و دول ال ن ل عال  ال

 حُٔؾخس حُوظخ٤ُش.  ٝحُٔظخقق٤ٖ ك٢ ٓـخٍ حعظؼٔخٍ ػشرخص ٝحُلشم ط٤٤ٔض أكنَ حُطٞحهْرـ٤ش 

مام. 2 مت ت ساب و ي ال عاب إطار ف يش أل ج يت ال دول لى بنا    ال رار ع ر ل اع وزي دف ي ال  ف

حاد سي االت رو فاق ال االت سا  هع ب اع إداراث رؤ دف ي ال دول ف يت ال ب ن تي األج دث ال  أب

تها ب ي رغ شاركت ف و ي ال مت ف ساب و  .ال

ي. ٣ٌٖٔ اؿشحء حُٔغخروش3 يا ف س ي  رو كحُذٍٝ حألؿ٘ز٤ش حألخشٟ ك٢ كخُش ٝؿٞد ك٤ٜخ  وف  هراف

يت ن ب يت ال ت تح ير ال س طظْ ٓ٘خهؾش ٝط٘غ٤ن طغِغَ  ٓـٜض ُٔغخروش ٝكوخً ُوٞحػذ حألُؼخد حُذ٤ُٝش حُؼغٌش٣ش. وه

ُٜزح  ك٢ كخُش اخالٍ حُؾشٝه ظخط٤ط٤ش.حُظ٘ظ٤ْ ٝحُظلن٤ش ٝحإلؿشحء ُِٔغخروش ك٢ دٍٝ أؿ٘ز٤ش أػ٘خء حُٔئطٔشحص حُ

ُـ٘ش ٓٔؼ٢ِ حُذٍٝ حُٔؾخسًش رخُلن ك٢  حُوخٕٗٞ ٖٓ هزَ حُذُٝش حُٔشؽلش حُظ٢ ط٘ظْ حُٔغخروش ك٢ أسحمٜخ، ٣ٔظِي

اطخخر حُوشحس ػٖ طـ٤٤ش ٌٓخٕ حُٔغخروش ٝاؿشحءٛخ ك٢ سٝع٤خ حإلطلخد٣ش أٝ ك٢ دُٝش أخشٟ رخُظ٘غ٤ن ٓغ حُِـ٘ش 

 غٌش٣ش حُذ٤ُٝش.  حُظ٘ظ٤ٔ٤ش ُألُؼخد حُؼ

( حُوشحس رؾؤٕ OKARMI -طظخز حُِـ٘ش حُٔ٘ظٔش ُألُؼخد حُؼغٌش٣ش حُذ٤ُٝش )حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٤ٔخ ٢ِ٣ . 4

ٌٓخٕ حُٔغخروش. طؼٜذ حُو٤خدس حالعظشحط٤ـ٤ش حُٔؾظشًش ُِوٞحص حُٔغِلش ُالطلخد حُشٝع٢ )حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٤ٔخ ٢ِ٣ رخعْ 

USC  خإلػذحد حُٔزخؽش ُؼ٘خفش حُوخػذس حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُٔخد٣ش ٝحُز٤٘ش حُظلظ٤ش حُٔغِلش ُالطلخد حُشٝع٢( رُِوٞحص

ػ٘ذ اؿشحء حُٔ٘خكغش  )حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٤ٔخ ٢ِ٣ رخعْ حُؼ٘خفش( حُالصٓش ُِٔغخروش ٢ٛٝ حُظ٢ طوخّ حُٔغخروش ػ٠ِ أٓٞحُٜخ.

ٓٞػذ ال ٣ظـخٝص ك٢ دُٝش أخشٟ طؼٜذ ٝصحسس حُذكخع ُِطشف حُٔغظوزَ رزُي. ٣ـذ إٔ ٣ظْ حٗظٜخء حُظـ٤ٜض ك٢ 

 أعزٞػ٤ٖ هزَ رذء حُٔغخروش. 

. حإلدحسس حُؼخٓش ُِظلن٤ش ُِٔغخروش ٝاؿشحثٜخ ًِٓٞش ا٠ُ حُوخثذ حألػ٠ِ ُِوٞحص حُزش٣ش ُِوٞحص حُٔغِلش 5

 ُالطلخد حُشٝع٢.

ٝهذ طْ  حُالثلش حُظ٘ظ٤ٔ٤ش حُخخفش رخُٔغخروش ٢ٛ ٝػ٤وش طلذد اؿشحءحص ٝؽشٝه حُٔغخروش ٝطل٤ٌٜٔخ،. 6

ٝطزؼ٤ش ُـ٘ش حُظل٤ٌْ ٝكوٞم أػنخء حُِـ٘ش ٝٝحؿزخطْٜ ٝؿ٤شٛخ ٖٓ حُونخ٣خ حُظ٢ طظؼِن رخُظل٤ٌْ أػ٘خء  ح٤ٌَُٜاٗؾخء 

حُٔغخروش. ط٘ـ الثلش حُٔغخروش ػ٠ِ حُظو٤ذ حُقخسّ رٜخ ٖٓ هزَ ؿ٤ٔغ حُٔغئ٤ُٖٝ حُٔؼ٤٘٤ٖ ُظ٘ظ٤ْ حُٔغخروش ٝادحسطٜخ 

ٝحُظـ٤٤شحص ك٤ٜخ ٖٓ هزَ حُوخثذ حُؼخّ ُِوٞحص حُزش٣ش ُِوٞحص ٝحُٔؾخسًش ك٤ٜخ. طٔض حُٔٞحكوش ػ٠ِ حُِٞحثق حُلخ٤ُش 

 حُٔغِلش ُالطلخد حُشٝع٢.

 -)٣ؾخس ا٤ُٜخ ك٤ٔخ ٢ِ٣  ، ٖٓ أؿَ حُغ٤طشس ػ٤ِٜخ، ٣ظْ اٗؾخء ُـ٘ش ط٘ظ٤ٔ٤ش ُِٔغخروشٔٞحهغ. ُلظشس اػذحد ح7ُ

OK) ح ك٢ حالطلخد حُذ٢ُٝ ُِٔغخروش ًٞ ػالػش ٓٔؼ٤ِٖ ػ٠ِ حألهَ ٖٓ حُٔ٘ظْ ٖٓ حُٔغخروش ٝحُو٤خدس  ،ٝحُظ٢ ٣ـذ إٔ طنْ ػن

، ػ٠ِ أٓٞحُٜخ ٣ظْ ط٘ل٤زٙ. ٣ذسط حُوخثذ حُؼخّ ُِوٞحص حُزش٣ش ٣ٝٞحكن ُالطلخد حُشٝع٢حالعظشحط٤ـ٤ش حُٔؾظشًش ُِوٞحص حُٔغِلش 

ّ حُٔلشص ك٢ اػذحد رٔشحهزش ٜٓ٘ـ٤ش ُِظوذ OKػ٠ِ حُٔوظشكخص حُخخفش رظ٣ٌٖٞ ُـ٘ش حُٔٞحكوش ٝطؼ٤٤ٖ سث٤غٜخ. طوّٞ 

 .OKARMI، ٝحٓظؼخُٜخ ُٜزٙ حُالثلش خالٍ كظشس حإلػذحد رؤًِٜٔخ ٝطوخس٣ش ػٖ ٗظخثؾ حُؼَٔ ُشث٤ظ ٔٞحهغحُ
٣ظْ اٗؾخء ُـ٘ش ط٘ظ٤ٔ٤ش ُِٔغخروش. ٣ظْ طلذ٣ذ ط٣ٌٖٞ حُِـ٘ش  ،. ُلَ هنخ٣خ حُذػْ حُؾخَٓ ٝاؿشحء حُٔغخروش8

ُظؼ٤ِٔخص حُخخفش رؼوذ حألُؼخد حُؼغٌش٣ش حُذ٤ُٝش ُِؼخّ حُٔوخرَ حُٔ٘ظٔش ٝؽشٝه اٗؾخثٜخ ٝرذح٣ش ػِٜٔخ ٖٓ خالٍ ح

)حُٔؾخس ا٤ُٜخ ك٤ٔخ ٢ِ٣ رخُظؼ٤ِٔخص(، ٜٝٓخّ ٓغئ٢ُٝ ادحسس ٣ظْ طلذ٣ذ حُٔ٘خكغش ٖٓ هزَ سث٤ظ حُِـ٘ش حُٔ٘ظٔش 

 ُِٔغخروش ٓغ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش.

ُشث٤غ٤ش ُِوٞحص حُزش٣ش ُِوٞحص حُٔغِلش ٣ظْ طؼ٤٤ٖ سث٤ظ ٝسث٤ظ أسًخٕ حُِـ٘ش حُٔ٘ظٔش ُِٔغخروش ٖٓ حُو٤خدس ح

 ُالطلخد حُشٝع٢، ٝطؾ٤ٌَ حُِـ٘ش حُٔ٘ظٔش ٖٓ حُو٤خدحص حالعظشحط٤ـ٤ش حُٔٞكذس ُِوٞحص حُٔغِلش حُشٝع٤ش.

، روزٍٞ OKمٖٔ حإلهخس حُض٢٘ٓ حُٔلذد ك٢ حُظؼ٤ِٔخص، ٣وّٞ سث٤ظ حُِـ٘ش حُٔ٘ظٔش، ؿ٘زًخ ا٠ُ ؿ٘ذ ٓغ 

ُِوٞحص حُٔغِلش  حُو٤خدس حالعظشحط٤ـ٤ش حُٔؾظشًش ٖٓ ٓغئٍٝ ٝكوًخ ُٜزٙ حُِٞحثق إلؿشحء حُٔغخروش حُٔٞحهغ حُنشٝس٣ش

كٍٞ  OKARMIُالطلخد حُشٝع٢ حُظ٢ طوخّ حُٔغخروش ػ٠ِ أٓٞحُٜخ، ٓغ اػذحد ؽٜخدس هزٍٞ ٝطوش٣ش ا٠ُ سث٤ظ 

 ُِٔغخروش.ٔٞحهغ ؿخٛض٣ش حُ

خ رلٍِٞ حُٞهض حُٔلذد أٝ ال طل٢ ر ًٓ  OKٔظطِزخص ٛزٙ حُالثلش، كغ٤ظْ اسعخٍ ارح ُْ طٌٖ حٌُخث٘خص ؿخٛضس طٔخ

 ُِلقٍٞ ػ٠ِ ٓٞحكوش حُوخثذ حُؼخّ ُِوٞحص حُزش٣ش ُِوٞحص حُٔغِلش ُالطلخد حُشٝع٢، ٓوظشكخص العظٌٔخٍ حُظذس٣ذ.
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ُِللخظ ػ٤ِٜخ ٝكوًخ ُٜزٙ حُِٞحثق  رؼذ حُظٞه٤غ ػ٠ِ ؽٜخدس حُوزٍٞ ألٛذحف حُٔغخروش، طظلَٔ حُٔغئ٤ُٝش ًخِٓش

 َ ُِٔغخروش ٛٞ ٓغئ٤ُٝش حُِـ٘ش حُٔ٘ظٔش ُِٔغخروش.ٝط٘ظ٤ْ حُذػْ حُؾخٓ

ك٢ كخُش اؿشحء ٓغخروش ػ٠ِ أسحم٢ دُٝش أؿ٘ز٤ش، ٣ظْ طؼ٤٤ٖ ط٣ٌٖٞ حُِـ٘ش حُٔ٘ظٔش ٖٓ هزَ حُذُٝش حُٔن٤لش، 

رخإلمخكش ا٠ُ رُي، ٣ظْ طوذ٣ْ ٓ٘قذ "ٗخثذ سث٤ظ حُٔغخروش" رخإلمخكش ا٠ُ طؼ٤٤ٖ ٓغئٍٝ ٖٓ حُو٤خدس حُشث٤غ٤ش 

ش ك٢ حالطلخد حُشٝع٢، حُٔخٍٞ رغِطش ٓشحهزش ط٘ل٤ز ؿ٤ٔغ ٗوخه ٛزح حُلٌْ أػ٘خء ع٤ش حُٔغخروش ٝطوذ٣ْ ُِوٞحص حُزش٣

ٖٓ ك٤غ حُظ٘خهنخص ك٢ طٞك٤ش ؽخَٓ ُِٔظغخرو٤ٖ ٝؿ٤ش رُي ٖٓ حُظ٘خهنخص  OKARMIحالكظـخؿخص ا٠ُ سث٤ظ 

 ك٢ اؿشحءحص حُٔغخروش.

 ؽخـ ْٜٝٓ٘:  21 . ػذد حُٔؾخس٤ًٖ ٌَُ كش٣ن9

 ؽخـ ٝحكذ–حُلش٣ن سث٤ظ  -

 ؽخـ ٝحكذ–حُٔلٌْ  -

 ؽخـ ٝحكذ–حُٔذسد  -

 هٞحهْ سث٤غ٤ش ٝهخهْ ٝحكذ حكظ٤خه٢( 3هٞحهْ:  4ؽخقخ ) 12–أػنخء حُلش٣ن  -

 حؽخخؿ 6–ٓلشصس حُل٤٤ٖ٘  -

أؽخخؿ( ٖٓ حُطشف حُٔشعَ خخسؽ حُؼذد حإلؿٔخ٢ُ  6ُِذػْ حُل٢٘ ُِٔغخروش، ٣ظْ طؼ٤٤ٖ ٓـٔٞػش دػْ ك٢٘ )

أٝ ٗلغخ٢ٗ  كش ح٠ُ رُي، ُظؤ٤ٖٓ أػٔخٍ حُلش٣ن ك٢ حُذُٝش حالؿ٘ز٤ش، ٣ظْ طخق٤ـ ٓظشؿ٤ٖٔ ٝهز٤ذرخإلمخُِلش٣ن. 

 ٓٔشك.

ك٢ كخُش ٝفٍٞ كشم رظ٣ٌٖٞ أًزش ٓٔخ طلذدٙ ٛزٙ حُِٞحثق، ٣ظلَٔ حُـخٗذ حُٔشعَ ؿ٤ٔغ ٗلوخص حُظض٣ٝذ 

  حُؾخَٓ ألػنخء حُٞكذ حُظ٢ طظـخٝص حُؼذد حُٔلذد ٖٓ حُٔؾخس٤ًٖ.

أسحم٢ حُذُٝش حُٔغظوزِش مٖٔ حألهش حُض٤٘ٓش حُظ٢ طلذدٛخ حإلسؽخدحص. ك٢ كخُش ٝفٍٞ  طقَ حُلشم ا٠ُ

ُِلقٍٞ ػ٠ِ حُذػْ حٌُخَٓ ٖٓ حُٞكذ  حُلش٣ن دٕٝ ٓٞحكوش حُطشف حُٔغظوزَ هزَ حُٔٞػذ حُٜ٘خث٢ ؿ٤ٔغ حُظٌخ٤ُق

 ٝفَ حُـخٗذ. هزَ رذء كظشس ٓؼ٤٘ش

كش٣وٜخ ك٢ حُٔٞهغ حُشث٤غ٢ )حُٔ٘ؾؤس( ُِٔغخروش ك٢ ٓٞػذ ال . طٌَٔ حُذُٝش حُظ٢ طوخّ ك٤ٜخ حُٔغخروش طذس٣ذ 10

خ هزَ حكظظخف دٝسس حألُؼخد حُؼغٌش٣ش حُذ٤ُٝش ك٢ ٓٞعٌٞ. ارح ُْ ٣ظْ حعظ٤لخء ٛزح حُؾشه، كغ٤ظْ  ٣14ظـخٝص  ًٓ ٞ٣

ذد ك٢ طخق٤ـ كِوش ؿضحء ٝحكذس ُـ٤ٔغ أهوْ حُذُٝش حُظ٢ طوخّ ك٤ٜخ حُٔغخروش ٌَُ ٣ّٞ طذس٣ذ، رخعظؼ٘خء ح٤ُّٞ حُٔل

 ؿذٍٝ حُظذس٣ذ حُؼخّ ُلشم حُذٍٝ حُٔؾخسًش ك٢ حُٔغخروش.

رٔخ ك٢ رُي كش٣ن حُذُٝش حُظ٢ طوخّ ك٤ٜخ حُٔغخروش، طؼ٤ؼ، ٝط٘خٍٝ حُطؼخّ، ٝطظ٘وَ، ٝطـش١  ،. ؿ٤ٔغ حُلشم11

 حُظذس٣زخص، ٝطخضٕ حُٔؼذحص أػ٘خء حُظلن٤ش ُِٔغخروش ٝاؿشحثٜخ ٓغ كشم أخشٟ ٖٓ حُذٍٝ حُٔؾخسًش، ارح ًخٕ ٛزح

٣ؼظزش أٗٚ ُْ ٣قَ ا٠ُ حُٔ٘خكغش. طُلظش ٓؾخسًش حألهوْ ٝحألكشحد حُؼغٌش٤٣ٖ ٖٓ  ،حُٔطِذ ٛٞ ُْ ٣ظْ حعظ٤لخء حُلش٣ن

حُطخهْ ك٢ حُٔغخروش أًؼش ٖٓ ٓشس ًَ ػخ٤ٖٓ. ارح ُْ ٣ظْ حعظ٤لخء ٛزح حُٔطِذ، ٣ظْ طؼ٤٤ٖ كِوش ػوٞرش ُِطخهْ. ُِظلٌْ، 

شم هٞحثْ حُطخهْ رِـخص حُٔغخروش )حُشٝع٤ش، حإلٗـ٤ِض٣ش، حُذُٝش حُظ٢ ػ٘ذ حُٞفٍٞ ا٠ُ ٌٓخٕ حُٔغخروش، طظزخدٍ حُل

 عْ(. 12×  9طوخّ ك٤ٜخ حُٔغخروش( ٓغ اسكخم فٞس ألكشحد حُطخهْ )
 . حُظلن٤ش ُِٔغخروش ٝٓؾخسًش حُلشم حُٔؾخسًش ك٤ٜخ ٣ظْ ط٘ظ٤ٜٔخ ٝط٘ل٤زٛخ رٔخ ٣ظلن رذهش ٓغ خطش حُٔغخروش.12

حُٔن٤ق ُِلشم حُٔؾخسًش ؿذٍٝ طذس٣ذ ُِلشم ػ٠ِ حُطشم حُشث٤غ٤ش ٝحُزذ٣ِش ُِٔغخروش، ك٢ ٓئطٔش حُظخط٤و حألخ٤ش، ٣ٞكش 

ٓغ طؼذ٣َ حُٞهض ٝحألٓخًٖ ُـِذ أعِلش حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش ا٠ُ حُوظخٍ حُؼخد١ ُٝق٤خٗش حألعِلش ٝحُٔؼذحص حُؼغٌش٣ش، ٣ٞمق 

 ٓٞهغ حألكشحد ٝحُٔؼذحص.

 . طنْ حُٔغخروش ٓشكِظ٤ٖ:13

 "حُغزخم حُلشد١" –حُٔشكِش حأل٠ُٝ 

 "عزخم حُظظخرغ" –حُٔشكِش حُؼخ٤ٗش 

 . حألرطخٍ )حُلخفِٕٞ ػ٠ِ ح٤ُٔذح٤ُش(:14

 ٣ظْ ط٤٤ٔض أرطخٍ حُٔشكِش "حُغزخم حُلشد١" ٝكوخً ألهَ حُٞهض الؿظ٤خص حُٔلٞس ٖٓ هزَ حُطٞحهْ،

 ش٣ن.٣ظْ ط٤٤ٔض أرطخٍ حُٔشكِش "عزخم حُظظخرغ" ٝكوخً ألهَ حُٞهض الؿظ٤خص حُٔلٞس ٖٓ هزَ حُل

٣لظ١ٞ حُٞهض حإلؿٔخ٢ُ ُِلش٣ن ٝهض حؿظ٤خص حُٔلٞس ٝٝهض حُؼوٞرش. ك٢ كخُش ٓغخٝحس حُٞهض، ٣لٞص حُلش٣ن 

 ٣ٔظٌِزؤهَ ٝهض حُؼوٞرش )أٝ ُلخص حُؼوٞرش(. 

 

 . هىاضيع الوسببمت2
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 . ٓٞحم٤غ حُٔغخروش ٢ٛ:15

 حُٔ٘ظٕٔٞ:

 اؿشحء حإلدحسس حُؼخٓش ُِظلن٤ش ُِٔغخروش ٝاؿشحثٜخ؛

 ُـخٕ حُظل٤ٌْ ُِٔغخروش. حُٔٞحكوش ػ٠ِ

 طٞص٣غ حُٞحؿزخص ر٤ٖ حُونخس ٝكوًخ ُٜزٙ حُِٞحثق ٝاؿشحءحص ػوذ حُٔغخروش.

 حُذٍٝ حُٔؾخسًش:

طٔؼَ حُلشم ك٢ حُٔغخروش. ػ٘ذ طوذ٣ْ حُلشم حُٔؾخسًش ك٢ حُٔغخروش، طوّٞ حُذٍٝ رظؼ٤٤ٖ هخدس حُلشم حُٔغئ٤ُٖٝ 

غخروش، ٝٓشحكِٜخ، ٝكلَ طٞص٣غ حُـٞحثض، ٝحُللٞفخص ػٖ مٔخٕ كنٞس حُلشم ك٢ كل٢ِ حالكظظخف ٝحُخظخّ ُِٔ

ك٢ حألٓخًٖ حُظ٢ طوخّ ك٤ٜخ حُٔغخروش ٝحٌُٔخٕ حُز١ ٣ؼ٤ؾٕٞ  حُطز٤ش، ًٝزُي حُللخظ ػ٠ِ حالٗنزخه ر٤ٖ حُلش٣ن. أكشحد

 ك٤ٚ، ٣ظلٌٕٔٞ ك٢ دخٍٞ حألكشحد حُؼغٌش٤٣ٖ ُلشهْٜ ا٠ُ حُزذح٣ش.

 حُٔ٘خكغ٤ٖ:

ٝحُٔذسر٤ٖ ٝهخدس )ٓٔؼ٢ِ( حُلشم ٝحألهزخء ٝؿ٤شْٛ ٖٓ حألؽخخؿ حُز٣ٖ حألكشحد حُؼغٌش٣ٕٞ ُِلشم ٝحُلٌخّ 

 كٍٞ حُٔغخروش. طْ طلذ٣ذْٛ ًٔؾخس٤ًٖ ك٢ حُِٞحثق

 عًِٜٞخ طلٌٔٚ ٛزٙ حُالثلش. . حُؼالهخص ر٤ٖ ٓٞحم٤غ حُٔغخروش حُ٘خؽجش ك٢ حُؼ٤ِٔش16

حُٔغخروش رٔؼشكش ٛزٙ حُِٞحثق ٝحالٓظؼخٍ ُٜخ، إلظٜخس حالكظشحّ ُِخقّٞ ٝحُونخس  ٓٞحم٤غِظضّ ط. 17

 ٝحُٔظلشؿ٤ٖ.

 

 . تحكين الوسببمت3

 

. ُظل٤ٌْ حُٔغخروش ٣ظْ اٗؾخء ُـ٘ش حُٔل٤ٌٖٔ ٝٓلشصس حُٔل٤ٌٖٔ ح٤ُٔذح٤٤ٖٗ ُٝـ٘ش حُخزشحء حُل٤٤ٖ٘ 18

 ٝحُٔغخػذ٣ٖ حُٔخظِل٤ٖ.

ٝحُٜٔخسحص حُٔظؼِوش رخُٔغخروش حُظ٢ طوخّ، ٝمٔخٕ  ٢ٛ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔغئ٤ُٖٝ ر١ٝ حُٔؼشكش ُـ٘ش حُلٌخّ

 ع٤ش ػِٜٔخ ٝكوًخ ُِٞحثق، ٝخِن ٝٓشحهزش ظشٝف ٓظغخ٣ٝش ُِٔؾخس٤ًٖ، كنالً ػٖ طو٤٤ْ ٓٞمٞػ٢ ُِ٘ظخثؾ.

 طؾَٔ ُـ٘ش حُظل٤ٌْ:

 ؛حُوخم٢ حُشث٤غ٢

 ؛حُوخم٢ حُشث٤غ٢ٗخثذ 

 ُإلؿشحءحص حُؼ٤ِٔش؛ حُوخم٢ حُشث٤غ٢ٗخثذ 

 حُغٌشط٤ش ٓغ حُغٌشطخس٣ش؛

 حُونخس؛

 هخم٢ ك٢٘؛ -حُونخس إلػخدس ػشك حُل٤ذ٣ٞ  سث٤ظٓغخػذ 

 ؛ٕٞحُلٌخّ ح٤ُٔذح٤ٗ

 ؛ػٔخٍ طو٤ٕ٘ٞ

 حُؼُٔٞش حُل٤٘ش.

ُنٔخٕ ػوذ  كٍٞ حُٔغخروش. رخإلمخكش ا٠ُ طؾ٤ٌَ ُـ٘ش حُلٌْ طغظشؽذ ُـ٘ش حُلٌخّ ك٢ أٗؾطظٜخ رخُالثلش

ال ٣ؾخسًٕٞ ك٢  ٖٓ سث٤ظ حُونخس، ٣ٌٖٔ طؼ٤٤ٖ حُؼذد حُالصّ ٖٓ حُ٘ٞحد ٝحُٔغخػذ٣ٖ، حُز٣ٖحُٔغخروش روشحس 

 طق٣ٞض ُـ٘ش حُلٌخّ ٝال ٣لن ُْٜ حُظق٣ٞض.

. رؼذ ٝفٍٞ ؿ٤ٔغ حُلٌخّ ٖٓ حُلشم حُٔؾخسًش ك٢ حُٔغخروش، ٣ُؼوذ أٍٝ حؿظٔخع )طلذ٣ذ( ُِـ٘ش حُظل٤ٌْ، 19

 ٖٓ حُذُٝش حُٔن٤لش( سث٤ظ كٌخّ حُٔغخروش. فٞحص، ًوخػذس ػخٓش،ك٤غ ٣ظْ حٗظخخد طق٣ٞض ٓلظٞف )رؤؿِز٤ش حأل

ُنٔخٕ ػوذ حُٔغخروش ك٢  ٝٛٞ ٓغئٍٝ ٣ARMYٌٕٞ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش خخمًؼخ ُشث٤ظ هنخس 

ٝفلش حكظغخد حُ٘ظخثؾ، ًٝزُي  حالٓظؼخٍ حٌُخَٓ ُٜزٙ حُِٞحثق، ٝػَٔ ُـ٘ش طل٤ٌْ حُٔغخروش، ٝحُٔٞمٞػ٤ش

 ًش ك٢ حُٔغخروش.ٓؾشٝػ٤ش هزٍٞ حُلشم ُِٔؾخس

 ٣شأط ؿ٤ٔغ حؿظٔخػخص حُونخس سث٤ظ هنخس حُٔغخروش.

 كوو حُلٌخّ حُز٣ٖ طؾخسى كشهْٜ ك٢ ٓشحكَ أٝ عزخهخص حُٔ٘خكغش ٣ؾخسًٕٞ ك٢ حُ٘ظش ك٢ ٗظخثؾ حُغزخهخص.

 ٣ِظضّ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش رٔخ ٢ِ٣:

 كٍٞ حُٔغخروش؛ كن ٓغ حُِٞحثقه٤خدس ػَٔ ُـ٘ش طل٤ٌْ حُٔغخروش ٝادحسس ط٘ظ٤ْ ٝادحسس حُٔغخروش رٔخ ٣ظٞح

 ٓشحهزش فلش حُٔغخروش ٝأدحء ٝحؿزخطْٜ ٖٓ هزَ ُـ٘ش حُلٌخّ ٝحُِـ٘ش حُٔ٘ظٔش ُِٔغخروش؛
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 رظشط٤ذ حُٔغخروش؛ اخطخس كٌخّ حُٔغخروش ػ٠ِ حُلٞس رـ٤ٔغ حُظـ٤٤شحص

 حُٔغخروش؛حُ٘ظش ك٢ حالكظـخؿخص ٝحطخخر هشحسحص رؾؤٜٗخ ؽخق٤ًخ أٝ طوذ٣ٜٔخ ُِٔ٘خهؾش ٖٓ هزَ ُـ٘ش كٌخّ 

 حُٔٞحكوش ػ٠ِ ٗظخثؾ حُٔغخروش؛

 حإلؽشحف ػ٠ِ حُٔغئ٤ُٖٝ ػٖ حُٔغخروش أػ٘خء طلن٤شْٛ؛

 ػوذ كقٍٞ دسحع٤ش ٝٗذٝحص ٓغ ُـ٘ش طل٤ٌْ حُٔغخروش؛

 حإلؽشحف ػ٠ِ علذ حُوشػش؛

 ػوذ حؿظٔخػخص ُـ٘ش حُظل٤ٌْ؛

ٓشحهزش اػذحد حُظوخس٣ش ٌَُ ٓشكِش ٖٓ ٓشحكَ حُٔغخروش، ٝحُظؤًذ ٖٓ طوذ٣ْ حُٞػخثن حُٜ٘خث٤ش ا٠ُ 

OKARMI؛ 

حُٔٞحكوش ػ٠ِ حُزشٝطًٞٞالص ٝحُٞػخثن حألخشٟ حُظ٢ طلذد طشط٤ذ ٓؾخسًش حُلشم ك٢ حُٔغخروش، ًٝزُي طلذ٣ذ 

 ٗظخثؾ ٓشحكَ حُٔغخروش ٝٗظخثـٜخ حُٜ٘خث٤ش؛

 خّ ُألٛذحف ُِظلٌْ حإلمخك٢ ك٢ ٗظخثؾ أمشحس حُلش٣ن؛ػذّ حُظذخَ ك٢ هزٍٞ حُلٌ

 طوذ٣ْ كٌْ ٓٞمٞػ٢ ٝؿ٤ش ٓظل٤ض أػ٘خء حُٔغخروش.

 ُشث٤ظ حُوخم٢ حُلن:

 طـ٤٤ش ؿذٍٝ حُٔغخروش؛

ًًخ فخسًخخ ُٔظطِزخص حُغالٓش، ٝكو٤وش حُؼؼٞس ػ٠ِ  إلرؼخد حُٔؾخس٤ًٖ ك٢ حُٔغخروش حُز٣ٖ حسطٌزٞح حٗظٜخ

ئػشحص حُؼو٤ِش( ك٢ حُذّ أػ٘خء حُللـ حُطز٢، ٝحُٞهخكش، ٝأظٜشٝح أ٣ًنخ ػذّ حٌُلٍٞ، ٝحُٔٞحد حُٔخذسس )حُٔ

 حعظؼذحد ٝحمق؛

 ُؼضٍ حُونخس حُز٣ٖ ال ٣ظؼخِٕٓٞ ٓغ ٝحؿزخطْٜ؛

ُٔؾخٛذس أػ٘خء ٝفٍٞ أٝ حؿظٔخع ُـ٘ش حُلٌْ، اػخدس ػشك ك٤ذ٣ٞ ُلِوش حُٞفٍٞ )حُٔشكِش( ٖٓ أؿَ حطخخر 

 ؛ُِـذٍهشحس رؾؤٕ حُونخ٣خ )حُٔؼوذس( حُٔؼ٤شس 

 ٗول هشحس أ١ هخك.

 ٣لظش اؿشحء حُٔغخروش. ك٢ كخُش ػذّ ٝؿٞد دػْ هز٢ ُشث٤ظ حُونخس

كٍٞ ؿخٛض٣ش هخػذس حٌُٔذ، حألٓخًٖ، حُـشد،  ٣ٞهغ سث٤ظ حُٔلٌٔش ٓغ ٓ٘ظ٢ٔ حُٔغخروش ػ٠ِ حُوخٕٗٞ

 أعِلش ٝٓؼذحص ػغٌش٣ش ُِٔغخروش حُوخدٓش. حُٔؼذحص،

 ٣ـذ حُغٔخف ك٢ حُٔغخروش هزَ رذثٜخ. ن٤ش حُلشم ُِٔؾخسًشؿ٤ٔغ حُونخ٣خ حُخالك٤ش حُظ٢ ظٜشص ػ٘ذ طل

ك٢ كخُش ظٜٞس أ١ أعجِش ٓلَ ٗضحع، ٣غظٔغ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش ا٠ُ طوخس٣ش حُلٌخّ ٝحُلٌْ ح٤ُٔذح٢ٗ 

ُٔشكِش ٓؼ٤٘ش ٖٓ حُٔغخروش. ػْ ٣ذسط ٓٞحد حُل٤ذ٣ٞ ٝحُظق٣ٞش ٝحُظغـ٤الص حُقٞط٤ش ػْ ٣لذد حُٞمغ حُلؼ٢ِ 

ػْ ٣٘ظْ سث٤ظ حُونخس طق٣ٞظًخ ٓلظًٞكخ ٣قٞص ك٤ٚ أػنخء ُـ٘ش حُلٌخّ، ر٤٘ٔخ ال  حُ٘ضحع دٕٝ كَ،ُألٓٞس. ارح ظَ 

٣ؾخسى ك٢ حُظق٣ٞض سث٤ظ حُونخس ٝٗخثذ سث٤ظ حُونخس ُإلؿشحءحص حُؼ٤ِٔش. ك٢ كخُش حُظٞص٣غ حُٔظغخ١ٝ 

 ُألفٞحص، ٣ظخز سث٤ظ هنخس حُٔغخروش حُوشحس رؾؤٕ حُون٤ش حُظ٢ ٗؾؤص.

حُٔ٘خكغش  طوذ٣ْ حعظج٘خف ك٢ كخُش ٝؿٞد ٗضحع ػ٠ِ ٗظخثؾك٢  ؾخسى ك٢ حُٔغخروش حُلن. ٌَُ كش٣ن 20ٓ

 (.6)ِٓلن سهْ 

عخػخص رؼذ حٗظٜخء حُغزخم. ٣وّٞ هخثذ حُلش٣ن  ٣4ظْ طوذ٣ْ حالعظج٘خف ا٠ُ ُـ٘ش حُلٌخّ ك٢ ٣ّٞ حُٔغخروش خالٍ 

 ربػذحد حعظج٘خف ٌٓظٞد رخألدُش حُٔ٘خعزش.

٤خص حالعظج٘خف، ٓ٘خهؾش ٓٞمٞع حالعظج٘خف دحخَ ٤ٛجش حُونخس ٣ٝؼوذ ٣٘ظْ سث٤ظ حُونخس، ٝكن ٓوظن

حؿظٔخػخ خخفخ، ٣ٝظلون ٖٓ حألدُش حُٔوذٓش، ٣ٝشحؿغ طغـ٤الص حُل٤ذ٣ٞ، ٝحُقٞس ٝحُٔٞحد حُقٞط٤ش، ٝاؿشحء طل٤َِ 

 ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُلوخثن، ٣ظخز هشحًسح. ؽخَٓ ٣غٔغ طوخس٣ش ٓل٢ٌٔ حُٔشكِش ٝر٘خًء ػ٤ِٚ

ػْ ع٤شكغ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش حالعظج٘خف ا٠ُ  حُونخث٤ش حُظٞفَ ا٠ُ هشحس رخإلؿٔخع،ارح طؼزس ػ٠ِ ح٤ُٜجش 

 ًز٤ش هنخس أُؼخد حُـ٤ؼ حُذ٤ُٝش.

٣ظْ حٗظخخد ٗخثذ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش. ٝٛٞ ٌِٓق ربدحسس حؿظٔخػخص  ،. ٖٓ ر٤ٖ كٌخّ حُلشم حُٔؾخسًش21

ك٤ٔخ ٣ظؼِن رلش٣ن حُٞال٣ش، حُز١ ٣ٌٕٞ ٓٔؼِٚ ٛٞ  ٘خؽجشك٢ كخُش ٝؿٞد هشحس رؾؤٕ حُونخ٣خ حُخالك٤ش حُ ُـ٘ش حُظل٤ٌْ

ك٢ حؿظٔخع ُغزذ ٝؿ٤ٚ. رقلظٚ سث٤ظ هنخس  سث٤ظ هنخس حُٔغخروش، أٝ رغزذ ؿ٤خد سث٤ظ هنخس حُٔغخروش

 ٝحُٔغئ٤ُٝخص حُٔلذدس ك٢ ٛزح حُ٘ظخّ. حُٔغخروش، ٣غظشؽذ ٗخثذ سث٤ظ حُونخس رلوٞهٚ
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٣ظْ طؼ٤٤ٖ ٗخثذ سث٤ظ حُونخس ُإلؿشحءحص حُؼ٤ِٔش ك٢ كش٣ن حُونخس ٖٓ حُـخٗذ حُٔن٤ق، ٣ٌٕٝٞ  .22

ٝحالعظؼذحد حُؾخَٓ  خخمًؼخ ُشث٤ظ هنخس حُٔغخروش ٣ٌٕٝٞ ٓغئٝالً ػٖ ػَٔ حُٔل٤ٌٖٔ ح٤ُٔذح٤٤ٖٗ ك٢ حُٔغخروش

 .ٝحُٔغخروش ألؽ٤خء هش٣ن حُٔغخروش أػ٘خء حُظلن٤ش

 وش ُإلؿشحءحص حُؼ٤ِٔش رٔخ ٣:٢ِ٣ِظضّ ٗخثذ سث٤ظ هنخس حُٔغخر

 طؼشف ػ٠ِ ُٞحثق حُٔغخروش؛

حُ٘ؾش حُذحثْ ُألؽخخؿ حُٔؼ٤٘٤ٖ ٖٓ  طشط٤ذ حُٞفٍٞ ٝحُظلق٤َ ٝحإلسعخٍ ك٢ حُٞهض حُٔ٘خعذ ا٠ُ ٗوخه

 هزَ حُٔل٤ٌٖٔ ح٤ُٔذح٤٤ٖٗ ُِٔغخروش؛

وزخص ٝأدحء حُٜٔخّ اؿشحء دسٝط ٓغ حُلٌخّ ح٤ُٔذح٤٤ٖٗ ٝكوًخ ُوٞحػذ حُٔغخروش ٝاؿشحءحص حُظـِذ ػ٠ِ حُؼ

 حُ٘خس٣ش ٖٓ هزَ حُٔؾخس٤ًٖ ٝاػطخء اؽخسحص ر٘خًء ػ٠ِ ٗظخثؾ ٓشٝس ػ٘خفش ٓغخس حُٔغخروش ٖٓ هزَ حُلشم؛

 أخز حُظؼ٣ٞنخص ٖٓ ٓٞظل٢ حُلٌخّ ح٤ُٔذح٤٤ٖٗ كغذ ٓؼشكش ٛزٙ حُِٞحثق؛

 ٔٔظٌِخص حُنشٝس٣ش؛رخُ طٞك٤شْٛٓشحهزش ٓظٜش حُلٌخّ ح٤ُٔذح٤٤ٖٗ ٝ

 غخس حُٔغخروش رؼذ ًَ عزخم ٝكوًخ ُِٞحثق؛ط٘ظ٤ْ ٓلخرحس ػ٘خفش ٓ

ده٤وش ٖٓ رذء حُغزخم حألٍٝ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٖٓ أ٣خّ حُٔغخروش، ًٝزُي، ارح ُضّ حألٓش، أسعَ ع٤خسس أٓخٕ  30هزَ 

 ػٖ حعظؼذحدٛخ ُزذء حُغزخم. ّ ربرالؽ سث٤ظ هنخس حُٔغخروشخرؼذ حالٗظٜخء ٖٓ كلـ حُٔغخس، ه ُظلوذ حُٔغخس،

 ٣ظْ طؼ٤٤ٖ سث٤ظ أٓخٗش حُٔ٘خكغش ٝحألٓخٗش ُالكظلخظ رٞػخثن ُـ٘ش حُظل٤ٌْ. .23

 سث٤ظ حألٓخٗش ِٓضّ رٔخ ٢ِ٣:

 حالكظلخظ رٔلخمش حؿظٔخػخص ُـ٘ش حُظل٤ٌْ؛

ؿ٘زًخ ا٠ُ ؿ٘ذ ٓغ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش، هْ رغلذ حُوشػش ُظشط٤ذ ٓؾخسًش حُلشم )حألهوْ( ٝخ٤خسحص 

 حُغزخهخص ٓغ ادخخٍ حُ٘ظخثؾ

 ُوشػش ػ٠ِ حُزشٝطًٍٞٞ؛علذ ح

 ٝمغ طشط٤ذ أدحء حُٔؾخس٤ًٖ؛

 إلفذحس أٝحٓش ٝهشحسحص سث٤ظ هنخس حُٔغخروش؛

 ؛هزٍٞ حُطِزخص ٝطغـ٤ِٜخ ٝٗوِٜخ ا٠ُ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش

 حالكظلخظ رٞػخثن حُلٌْ؛

 ادحسس ػَٔ حألٓخٗش؛

  ؛ك٢ ٝعخثَ حإلػالّ ربرٕ ٖٓ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش، ٗوَ حُٔؼِٞٓخص

 حُظوخس٣ش حُخخفش رخُٔغخروش. اػذحد ٝػخثن

ٝأفٞحص ؿ٤ٔغ حُونخس ٓظغخ٣ٝش ُْٜٝ  ،٣ظْ طؼ٤٤ٖ حُونخس ٖٓ هزَ ٓٔؼَ ٝحكذ ٖٓ حُلشم حُٔؾخسًش .24

 كوٞم ٓظغخ٣ٝش.

رؾؤٕ حُٔؾخسًش ك٢ حُظق٣ٞض ٝحطخخر حُوشحسحص. ٣ظْ طؼ٤٤ٖ حُؾخـ حُز١ طِو٠ طذس٣زًخ ٤ًٜ٘ٓخ ك٢ ٓـخٍ 

ُٔٞمٞػ٤ش حُظل٤ٌْ ٝفلش كغخد  ٙ ا٠ُ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش ٣ٝـ٤ذحُٔغخروش ك٢ ٓ٘قذ هخٍك. ٣وذّ طوخس٣ش

 ٗظخثؾ حُٔغخروش.

٣ظْ طلذ٣ذ ط٣ٌٖٞ حُلٌخّ ك٢ ٓئطٔشحص حُظخط٤و حأل٠ُٝ ٝحُالكوش ٣ٝـذ إٔ ٣ظْ طؾ٤ٌِٜخ رؾٌَ ٜٗخث٢ ٖٓ 

رظشط٤ذ خالٍ ٓئطٔش حُظخط٤و حُٜ٘خث٢ حُز١ ٣ِظضّ خالُٚ حُـخٗذ حُٔن٤ق ربؿشحء دسط ٗظش١ ٝػ٢ِٔ ٓغ حُلٌخّ 

 ط٘ظ٤ْ حُظل٤ٌْ ٝكوًخ ُـ ٛزٙ حُِٞحثق.

طقذس ؽٜخدحص حُلٌخّ، حُظ٢ طئًذ ٓئٛالطْٜ، ٖٓ هزَ ٓ٘ظ٢ٔ حُٔغخروش ك٢ ٓٞػذ ال ٣ظـخٝص خٔغش أ٣خّ هزَ 

ٓغ هزٍٞ حخظزخس ُٔؼشكش حُِٞحثق حُخخفش  رذء حُٔغخروش، رؼذ إٔ ٣ؼوذ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش دسًعخ أخ٤ًشح ٓغ حُلٌخّ

حإلهخس حُض٢٘ٓ حُز١ طلذدٙ حُخطش إلػذحدٙ. ارح طؤخش هِذ حُٔؾخسًش ك٢ حُٔغخروش ُْٝ ٣ظٌٖٔ رخُٔغخروش مٖٔ 

حُلش٣ن ٖٓ كنٞس ٓئطٔش حُظخط٤و حُٜ٘خث٢، ٣ُؼوذ دسط ٓغ كٌخّ ٛزٙ حُلشم رؾٌَ ٓ٘لقَ ػ٘ذ حُٞفٍٞ ا٠ُ 

 حُٔغخروش.

 حُوخم٢ ِٓضّ:

 طؼشف ػ٠ِ ُٞحثق حُٔغخروش؛

ألدحء حُقل٤ق ُِونخس، ٝحُلٌخّ ح٤ُٔذح٤٤ٖٗ ٝادحسس حُٔغخروش ٓشحهزش فلش ٝٓٞمٞػ٤ش حُٔغخروش، ٝح

 ُٞحؿزخطْٜ، ًٝزُي كغخرخطْٜ ُ٘ظخثؾ حُٔغخروش؛

اؿشحء حُظل٤ٌْ رطش٣وش ٓئِٛش ٝؿ٤ش ٓظل٤ضس، رخعظؼ٘خء حألخطخء حُظ٢ هذ طئد١ ا٠ُ طؾ٣ٞٚ ٗظخثؾ حُٔغخروش، 

 روش؛رٔٞمٞػ٤ش ٝك٢ حُٞهض حُٔ٘خعذ ُلَ حُٔؾٌالص حُظ٢ ط٘ؾؤ أػ٘خء حُٔغخ
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 رظٞؿ٤ٚ ٖٓ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش؛ ٓؾخسًش ك٢ حؿظٔخػخص ُـ٘ش طل٤ٌْ حُٔغخروش

ٗظش ك٢ حُ٘ظخثؾ ٝحالكظـخؿخص ٝرؾٌَ ؿٔخػ٢ )حُِـ٘ش( حطخخر هشحسحص رؾؤٜٗخ أٝ طوذ٣ٜٔخ ُِظق٣ٞض حُؼخّ 

 ُِـ٘ش كٌخّ حُٔغخروش؛

 حسطذحء ًْ حُلٌْ )ؽخسس( ٓغ ٝمغ ؽؼخس حُلٌْ ػ٤ِٚ؛

 شٝطًٞٞالص ٗظخثؾ ٓشحكَ )عزخهخص( حُٔغخروش.حُظٞه٤غ ػ٠ِ ر٤خٗخص ٝر

 ُِوخم٢ حُلن:

 كٌْ ػ٠ِ حُٔ٘خكغش؛

 ٓؾخسًش ك٢ ٓ٘خهؾش ٓغٞدحص هشحسحص ُـ٘ش كٌخّ حُٔغخروش؛

 ُلَ حُٜٔخّ حًُِٔٞش ا٤ُٚ ٓغ حُٔٞظل٤ٖ ح٥خش٣ٖ؛ رخالطلخم ٓغ حُٔؾشف حُٔزخؽش، طؾخسى

 حُٔؾخسًش؛هِذ ٝحعظالّ حُٔؼِٞٓخص ٝحُٞػخثن حُالصٓش ٖٓ هخدس حُلشم 

 ٓؾخسًش ك٢ ٓ٘خهؾش حُونخ٣خ حُٔظؼِوش رخُٞحؿزخص حُٔئدحس؛

 كلـ حألٛذحف ًـضء ٖٓ ُـ٘ش حُلٌْ رؼذ حُغزخهخص؛

 هِذ ٖٓ ادحسس حُٔغخروش ُِٔغخػذس ك٢ أدحء حُٜٔخّ حُشع٤ٔش.

 ٣ظؼ٤ٖ ػ٠ِ حُلٌخّ حُظقشف رطش٣وش ٤ٜ٘ٓش هٞحٍ كظشس حُٔغخروش.

ٓٞهغ حُو٤خدس، ػ٠ِ ٓغخكش ٓلذدس ٖٓ رؼنْٜ حُزؼل )٣ُغٔق خالٍ حُغزخهخص، ٣ظْ ٝمغ حُلٌخّ ك٢ 

 رخُٔظشؿ٤ٖٔ(. ٣لظش ػ٠ِ حُلٌخّ ٓ٘خهؾش حُونخ٣خ حُٔظؼِوش رخُظل٤ٌْ ٓغ حُـشرخء.

 ٣ـذ أال ٣غٔق حُوخم٢ ُ٘لغٚ أرًذح رخُظلذع رؾٌَ عِز٢.

 ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُلٌخّ ٝحُٔ٘ظ٤ٖٔ ٝحُٔذسر٤ٖ ٝحُٔؾخس٤ًٖ، اُخ.

خ رؾٌ ًٔ  َ أخاله٣.٢ـذ إٔ ٣ظقشف دحث

 ٣ـذ أال ٣٘خهؼ حُلٌخّ دسؿخطْٜ أٝ ٓزخدثْٜ أٝ آسحثْٜ كٍٞ ٛزح حُٔٞمٞع هزَ حُلذع أٝ أػ٘خءٙ أٝ رؼذٙ.

أػ٘خء حُظل٤ٌْ، ٣ـذ اؿشحء ؿ٤ٔغ حالطقخالص كوو ٖٓ خالٍ سث٤ظ ُـ٘ش حُظل٤ٌْ. ٣ـذ كَ ؿ٤ٔغ حُونخ٣خ 

 ٓغ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش. حإلؽٌخ٤ُش رِزخهش كوو

 نخس أػ٘خء ػِْٜٔ حطزخع حإلسؽخدحص حُظخ٤ُش:٣ـذ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُو

ٝٓؼذحص حُظق٣ٞش حُلٞطٞؿشحك٢ ؿ٤ش حُٔ٘قٞؿ ػ٤ِٜخ ك٢  ال ٣ـٞص حعظخذحّ طغـ٤َ حُل٤ذ٣ٞ ٝحُقٞص

 حُِٞحثق حُخخفش رخُٔغخروش؛

 ػ٘ذ حُظل٤ٌش ك٢ حُونخ٣خ حُٔؼ٤شس ُِـذٍ، حعظخذّ حُٔٞحد حُٔوذٓش سع٤ًٔخ ٖٓ هزَ ٓ٘ظ٢ٔ حُٔغخروش.

 ٓٔ٘ٞع رؾذس:

 حطقخٍ رخُٔ٘خكغ٤ٖ ٝحُٔذسر٤ٖ ٝأ١ ؽخـ ٣غظخذّ حألؿٜضس حإلٌُظش٤ٗٝش؛ أ١

 اػطخء أ١ اؽخسحص ُِٔؾخس٤ًٖ ك٢ حُٔغخروش؛

 أ١ ٓظٜش ٖٓ ٓظخٛش حُٔلغٞر٤ش طـخٙ حُٔؾخس٤ًٖ.

حُٔالكظخص ؿ٤ش حُٔلظشٓش أٝ حُٞهخكش طـخٙ ؽخـ ٓخ أػ٘خء حُؼَٔ ًوخٍك طغظِضّ حالعظزؼخد حُلٞس١ ٖٓ 

 لن ك٢ حعظزذحُٚ رؾخـ آخش.ُـ٘ش حُظل٤ٌْ دٕٝ حُ

ك٤ٔخ ٣ظؼِن ر٘ظخثؾ طلو٤ن حألٛذحف ٝحُظـِذ ػ٠ِ حُؼوزخص  . ُغشػش حطخخر حُوشحس رؾؤٕ حُونخ٣خ حُخالك٤ش25

٣ظْ طؼ٤٤ٖ هخك ك٢٘  -ٓغخػذ سث٤ظ ُـ٘ش حُظل٤ٌْ ُِٔغخروش إلػخدس ػشك حُل٤ذ٣ٞ  ،ٖٓ هزَ حُٔؾخس٤ًٖ ك٢ حُٔغخروش

ك٢ ُـ٘ش حُظل٤ٌْ. اٗٚ ٓغئٍٝ ػٖ طوذ٣ْ، ر٘خًء ػ٠ِ هِذ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش، ٓلظٟٞ ٖٓ حُقٞس ٝحُل٤ذ٣ٞ ٣غٔق 

 حُلش٣ن. حالٓش ُِلشد رخُلٌْ رؾٌَ ٓٞمٞػ٢ ػ٠ِ حُ٘وخه حُٔؼ٤شس ُِـذٍ رظشط٤ذ طـخٝص حُؼوزخص ٝٗظخثؾ أمشحس

ُٔؾخٛذس اػخدس ػشك حُل٤ذ٣ٞ )ػشك حُٔٞحد حُلٞطٞؿشحك٤ش( ٣ظْ اػطخإٙ ٖٓ هزَ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش، ٣ٝظْ حطخخر 

 حُوشحس رؾؤٕ ٗظخثؾ حُٔؾخٛذس ٖٓ هزِٚ، ػٖ هش٣ن حُظق٣ٞض حُؼخّ.

 حُوخم٢ حُل٢٘: -٣ـذ ػ٠ِ ٓغخػذ سث٤ظ ُـ٘ش حُظل٤ٌْ ك٢ ٓغخروش اػخدس طؾـ٤َ حُل٤ذ٣ٞ 

 كش حُِٞحثق حُخخفش رخُٔغخروش ٝحالعظشؽخد رٜخ؛ٓؼش

ر٘خًء ػ٠ِ أٓش سث٤ظ هنخس حُٔغخروش أػ٘خء حُغزخم )حُٔشكِش( ٖٓ حُٔغخروش، ؽخٛذ اػخدس ػشك ك٤ذ٣ٞ أٝ 

 فٞسس ُِلِوش حُٔطِٞرش ٝحطخز هشحسح رؾؤٗٚ ٝكوًخ ُٔظطِزخص حُِٞحثق حُخخفش رخُٔغخروش؛

ظض٣ٝذٙ ربػخدس ػشك ك٤ذ٣ٞ )ٓٞحد كٞطٞؿشحك٤ش( ُِلِوش ر٘خًء ػ٠ِ هِذ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش، هخّ ر

 ُٔؾخٛذطٜخ الطخخر هشحس.

ٖٓ ر٤ٖ حُنزخه. ٝٛٞ خخمغ ُ٘خثذ سث٤ظ هنخس  ػوزش( ،. ٣ظْ طؼ٤٤ٖ حُلٌْ ح٤ُٔذح٢ٗ ك٢ حُٔٞهغ )رذٝس26ٙ

ك٢ حُٔغخروش،  ُإلؿشحءحص حُؼ٤ِٔش ٣ٌٕٝٞ ٓغئٝالً ػٖ حُٞكخء حُذه٤ن رٔظطِزخص حُغالٓش ٖٓ هزَ حُٔؾخس٤ًٖ حُٔغخروش
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ُِٔغخروش، طٞف٤َ ٗظخثؾ  ٝحالٓظؼخٍ ُإلؿشحءحص حُٔؼٍٔٞ رٜخ ُِظـِذ ػ٠ِ حُٔٞهغ )خو، ػوزش( ٝكوًخ ُؾشٝه حُِٞحثق

 حُظـِذ ػ٠ِ حُٔٞهغ )خو، ػوزش( ك٢ حُٞهض حُٔ٘خعذ ٖٓ هزَ حُٔؾخس٤ًٖ ك٢ حُٔغخروش ا٠ُ ٓشًض ه٤خدس حُٔغخروش.

 حُلٌْ ح٤ُٔذح٢ٗ ِٓضّ رٔخ ٢ِ٣:

 حُٔغخروش: أ( هزَ رذء

 دسحعش حُزشٗخٓؾ ٝحُِٞحثق حُخخفش رخُٔغخروش؛

 حٓظؼخُٜخ ُٔظطِزخص حُِٞحثق؛ حُظلون ٖٓ ؿخٛض٣ش حُٔٞهغ )خو، ػوزش( ُِٔ٘خكغش،

إٔ ٣ٌٕٞ ُذ٣ي ٓشحكن حطقخالص الع٤ٌِش رلخُش ؿ٤ذس، ٝاؽخسحص حُؼِْ، ٝٓشحكن حإلؽخسحص ٝإٔ طٌٕٞ ؿخٛضس 

ٗذحء ٓغئ٢ُٝ حُٔغخروش، ٝاؿشحءحص حُؼَٔ ػ٠ِ ٝعخثَ حالطقخٍ،  ُالعظخذحّ حُلٞس١. ُذسحعش ٝٓؼشكش اؽخسحص

 ٝط٘ظ٤ْ حالطقخالص ك٢ ؽزٌش حُشحد٣ٞ حُخخفش ري؛

 كٍٞ حُٔغخروش؛ ط٘ظ٤ْ ٓشحهزش طقشكخص حألهوْ حُٔؾخسًش ك٢ حُٔغخروش، ٝطشط٤ذ حُشٓخ٣ش ٝحُو٤خدس ٝكوًخ ُِٞحثق

طخد ٝٝؿٞد أػٔذس حكظ٤خه٤ش طلون ٖٓ ٝؿٞد هٞحُذ ػ٠ِ ػوزش ٝمغ حألػٔذس ٝحُٔئؽشحص ٝحألٝ

 )ٓئؽشحص(؛

 طوذ٣ْ طوش٣ش ا٠ُ ٗخثذ سث٤ظ حُٔغخروش الطخخر اؿشحءحص ػ٤ِٔش كٍٞ حالعظؼذحد ُزذء حُٔشكِش؛

 د( خالٍ حُٔغخروش:

خالٍ ٓشكِظٚ ػ٘ذ ػوزش  حالكظلخظ رغـالص ُ٘ظخثؾ حُظـِذ ػ٠ِ حُؼوزخص ٖٓ هزَ حُٔؾخس٤ًٖ ك٢ حُٔغخروش

 خخفش رٚ؛

ك٢ حُٞهض حُٔ٘خعذ ػٖ هش٣ن حالطقخٍ )أٝ حعظخذحّ اؽخسحص حإلؽخسس، ٝٝعخثَ  ارالؽ ٓشًض حُو٤خدس

 حإلؽخسس( ر٘ظخثؾ حُظـِذ ػ٠ِ حُؼوزخص ٖٓ هزَ حُٔؾخس٤ًٖ ك٢ حُٔغخروش؛

 َٓء عـَ حُظـِذ ػ٠ِ حُؼوزخص ٖٓ هزَ حُٔؾخس٤ًٖ ك٢ حُٔغخروش؛

 حص )حألٝطخد(؛حعظؼخدس حُؼوزخص حُظخُلش ك٢ حُٞهض حُٔ٘خعذ، ٝأػٔذس حُظو٤٤ذ، ٝحُٔئؽش

ك٢ كخُش حٗظٜخى ٓظطِزخص حُغالٓش ٖٓ هزَ حُٔؾخس٤ًٖ ك٢ حُٔغخروش، ارالؽ ٛزٙ حُلو٤وش ا٠ُ سث٤ظ هنخس 

 حُٔغخروش ٝحُظقشف ٝكوًخ ُِظؼ٤ِٔخص حُٞحسدس؛

 ؽ( ػ٘ذ حالٗظٜخء ٖٓ حُٔ٘خكغش )رؼذ حؿظ٤خص ػخثن رٞحعطش ٓشًزش هظخ٤ُش(:

 وزخص ٖٓ هزَ حُٔؾخس٤ًٖ ك٢ حُٔغخروش؛ارالؽ ُـ٘ش حُظل٤ٌْ ر٘ظخثؾ حُظـِذ ػ٠ِ حُؼ

أٝ ؿضء ٖٓ ٓغخكش حُٔ٘خكغش، حعظؼخدس ػخثن )ٓغخس  ط٘ظ٤ْ، ك٢ كخُش كذٝع مشس ُؼخثن ٓخ، ػ٘خفشٙ

 حُٔ٘خكغش(.

ك٢ ؿ٤ٔغ حألٝهخص، أػ٘خء أدحء ٝحؿزخص خخفش، ٣ـذ إٔ ٣شطذ١ حُلٌخّ ح٤ُٔذح٤ٕٗٞ ٝطـ٤ٜضْٛ ٝكوًخ ُِٞحثق 

 حُٔ٘خكغش.

 ًٝزُي ُلَ حُخزشحء ٖٓ حُونخ٣خ حُخالك٤ش حُٔظؼِوش خد حألػطخٍ ٝطؼطَ حُٔؼذحص،. ٖٓ أؿَ طلذ٣ذ أعز27

رخعظخذحّ حألعِلش ٝحُٔؼذحص حُؼغٌش٣ش أػ٘خء حُٔ٘خكغش، ٣ظْ اٗؾخء ُـ٘ش ك٤٘ش. طنْ خزشحء )ٓـٔٞػخص 

٤َ ٖٓ ٓق٘ؼ٢ حألعِلش ٝحُٔؼذحص حُؼغٌش٣ش ٝٓٔؼَ ٝحكذ ٖٓ حُلش٣ن حُٔؾخسى. طٔض حُٔٞحكوش ػ٠ِ طؾٌ خزشحء(

 حُِـ٘ش حُل٤٘ش ك٢ حالؿظٔخع حألٍٝ ُِـ٘ش حُظل٤ٌْ.

رظٞؿ٤ٚ ٖٓ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش، طظلون حُِـ٘ش حُل٤٘ش ٖٓ حٓظؼخٍ حألعِلش ٝحُٔؼذحص حُؼغٌش٣ش حُٔؾخسًش 

 ك٢ حُٔغخروش ُٔظطِزخص ُٞحثق حُٔغخروش.

حُل٤٘ش، ربرٕ ٖٓ  ك٢ كخُش كذٝع ػطَ )سكل، ح٤ٜٗخس، طِق، طؤخ٤ش( ك٢ ػ٤٘ش ٖٓ حُٔؼذحص، طزٛذ حُِـ٘ش

سث٤ظ هنخس حُٔغخروش، ا٠ُ ٌٓخٕ حال٤ٜٗخس ُظلذ٣ذ عزذ حُؼطَ )حُشكل، حال٤ٜٗخس، حُظِق، حُظؤخ٤ش(. ٣ظْ املخء 

 حُطخرغ حُشع٢ٔ ػ٠ِ ٗظخثؾ ػَٔ حُِـ٘ش حُل٤٘ش رٔٞؿذ هخٕٗٞ هزَ حؿظٔخع ُـ٘ش حُلٌْ، ٣ٞهؼٚ أػنخء حُِـ٘ش حُل٤٘ش.

ك٢ حالؿظٔخع حُوخدّ ُِـ٘ش حُلٌخّ. ٣ظْ سكغ حُوخٕٗٞ ٖٓ هزَ سث٤ظ أٓخٗش  ٣ٝظْ طوذ٣ٜٔخ ا٠ُ سث٤ظ كٌخّ حُٔغخروش

 حُٔ٘خكغش ك٢ حُون٤ش ٓغ ٓلنش حؿظٔخع ُـ٘ش حُلٌْ.

رؼذ حُ٘ظش ك٢ ػَٔ حُِـ٘ش حُل٤٘ش، طظخز ُـ٘ش حُلٌْ هشحًسح رؾؤٕ حؽظشحى حُطخهْ ك٢ كذٝع ػطَ )ػطَ، 

 مشس، طؤخ٤ش(.

أهوْ حُلشم أػ٘خء حُغزخهخص، ٣ظْ طؼ٤٤ٖ ػٔخٍ طو٤٤ٖ٘ ٓغئ٤ُٖٝ ػٖ . ُظزش٣ش حالٗظٜخًخص حُظ٢ حسطٌزظٜخ 28

ٓشحهزش ٓشٝس حُطش٣ن ٖٓ هزَ حُلشم، ٓغ حالكظلخظ رغـَ ٓ٘خعذ ُ٘ظخثؾ ٓشٝس حُٔغخس ٝطغ٤ِٜٔخ ك٢ حُٞهض 

 حُٔ٘خعذ ألٓخٗش حُٔغخروش.

 :ٖٓٓشًض حُو٤خدس أػ٘خء حُٔ٘خكغش  ٣ظٌٕٞ.29

 سث٤ظ هنخس حُٔغخروش؛
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 ٔغخروش؛ٗخثذ سث٤ظ هنخس حُ

 ٗخثذ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش ُإلؿشحءحص حُؼ٤ِٔش؛

 هخم٢ ك٢٘؛ -ٓغخػذ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش إلػخدس ػشك حُل٤ذ٣ٞ 

 حُونخس؛

 حُؼٔخٍ حُل٤٤ٖ٘ ك٢ ػذد حُلشم حُٔؾخسًش ك٢ حُغزخم؛

 حُٔظشؿٕٔٞ )ارح ُضّ حألٓش(؛

 ؛ٓ٘ظؾ حُزغ

 سث٤ظ هنخس حُٔغخروش(؛ٓؾـ٢ِ حُل٤ذ٣ٞ )ػ٠ِ حُ٘لٞ حُٔظلن ػ٤ِٚ ر٤ٖ ٓ٘ظؾ حُزغ ٓغ 

 ؛حُٔؼِن ػ٠ِ حُٔغخروش

 ؛سث٤ظ حُِـ٘ش حُٔ٘ظٔش ُِٔغخروش

 ؛ٓغخػذ سث٤ظ حُٔغخروش ُِظٞحفَ

 ٓغخػذ سث٤ظ ٓغخروش أعِلش حُقٞحس٣خ ٝحُٔذكؼ٤ش؛

 سث٤ظ ٓـٔٞػخص حإلفالف ٝحإلخالء؛

 ٓٔؼَ ػٖ حُِـ٘ش حُل٤٘ش؛

 ٓـٔٞػش ٖٓ ادحسس سكالص حُط٤شحٕ ك٢ حُ٘طخم؛

 ؛ٓذ٣ش حُشٓخ٣ش

 ٤ذ ٓ٘خٝد )ٓغؼق(؛هز

 ؛سث٤ظ ٓلطش حألسفخد حُـ٣ٞش

 ؛سث٤ظ حُطٞم

ٓٔؼَ ٝحكذ ٖٓ ًَ ٖٓ ٝصحسس حُؾئٕٝ حُذحخ٤ِش ك٢ حالطلخد حُشٝع٢ ٝٝصحسس كخالص حُطٞحسة ك٢ حالطلخد 

 ؛حُشٝع٢

 حألؽخخؿ ح٥خش٣ٖ روشحس ٖٓ سث٤ظ حُٔلٌٔش ٝسث٤ظ ادحسس حُٔغخروش.

اؿشحءحص ؿ٤ش ٓقشف رٜخ أٝ طـخَٛ طؼ٤ِٔخص ُـ٘ش حُلٌخّ ٖٓ . ٣ُلشّ حُلش٣ن حُٔؾخسى حُز١ حسطٌذ 30

 كخُش حُلش٣ن حُٔؾخسى ك٢ حُٔغخروش.

 

 . شروط وإجراءاث عمذ الوسببمت4

 

أٝ ػ٠ِ طو٤٘ش ٓٔخػِش. ال ٣ٌٖٔ ٌَُ كش٣ن  (٣-ٓشًزش ٓؾخس هظخ٤ُش) ٢-ٓشًزش ٓؾخس هظخ٤ُش. طوخّ حُٔغخروش ػ٠ِ 31

ٓؾخس ٖٓ اٗظخؿٚ ٓغ حُخقخثـ حُظٌظ٤ٌ٤ش ٝحُل٤٘ش حُٔطخروش ُِٞحثق )حُِٔلن حعظخذحّ أًؼش ٖٓ أسرغ ٓشًزخص هظخٍ 

 (.1سهْ 

ارح ًخٗض حُخقخثـ حُظٌظ٤ٌ٤ش ٝحُل٤٘ش ُؼ٤٘ش حُٔؼذحص حُؼغٌش٣ش حُٔوذٓش ا٠ُ حُٔغخروش طخظِق حخظالكًخ ًز٤ًشح 

ُٔوخرِش، ٝحُظ٢ طٔض ، كغ٤ظْ ططز٤ن ٓؼخٓالص حُٞهض ح(٣-)ٓشًزش ٓؾخس هظخ٤ُش ٢-ٓشًزش ٓؾخس هظخ٤ُشػٖ خقخثـ 

 حُٔٞحكوش ػ٤ِٜخ ٖٓ خالٍ طق٣ٞض حُلٌْ ػُٔٞش.

ر٘خًء ػ٠ِ هِذ أكذ حُلشم حُٔؾخسًش ك٢ حُٔغخروش، ٣ـذ ػ٠ِ حُذُٝش حُظ٢ طوخّ ػ٠ِ أسحم٤ٜخ إٔ طوذّ ٓخ ال 

 ٖٓ اٗظخؿٜخ ٓغ حُخقخثـ حُظٌظ٤ٌ٤ش ٝحُل٤٘ش حُٔوخرِش ُِٞحثق.ٓشًزخص ٓؾخس هظخ٤ُش ٣ض٣ذ ػٖ أسرغ 

ِْٓ(، ٣ظْ طوذ٣ْ حُظٞم٤لخص  100ٝطؼذ٣الطٜخ )رذٕٝ ٓذكغ ػ٤خس  ٢-ؿشحء ٓغخروش ٓؾخس هظخ٤ُش. ػ٘ذ ا32

 حُظخ٤ُش:

ُْ ٣ظْ حُظخط٤و ُِـُٞش حُشحرؼش، ُْٝ ٣ظْ طـط٤ش أٛذحف اهالم حُ٘خس ٖٓ ٓذحكغ  -ك٢ ٓشكِش "حُغزخم حُلشد١" 

 ؿ٤ش ٓلذد؛ ِْٓ، ٝحُلـْ 100

ِْٓ ػ٠ِ أٜٗخ  100حُظ٢ ٣ظْ حُظخط٤و إلهالم حُ٘خس ٖٓ ٓذكغ ػ٤خس ٣ظْ ط٘ل٤ز حُذحثشس  -ك٢ ٓشكِش "حُظظخرغ" 

 100ٖٓ حُز٘خدم د "عزخم ػخ٢ُ حُغشػش"، ك٤غ طظـِذ حألهوْ ػ٠ِ حُؼوزخص ٝال ٣ظْ اهالم حُ٘خس. أٛذحف حُشٓخ٣ش

 ْٓ ؿ٤ش ٓـطخس، حُلـْ ؿ٤ش ٓلذد.

ٝٓٞحد حُظؾل٤ْ ٖٓ هزَ هٟٞ ٝٝعخثَ . ٣ظْ ط٘ل٤ز حُق٤خٗش ٝحإلفالف )ارح ُضّ حألٓش( ٝحُظضٝد رخُٞهٞد 33

أهغخّ حُذػْ حُل٢٘ ُلشم حُٔغخروش. ٣ُغٔق رٔؾخسًش ٓٔؼ٢ِ حُق٘خػش ًٝٝخالص حإلفالف حُخخفش رْٜ. رؼذ حعظالّ 

 حُٔؼذحص ٝٝمغ هخٕٗٞ حُلخُش حُل٤٘ش، طوغ ٓغئ٤ُٝش حُلخُش حُل٤٘ش ُِٔشًزش حُوظخ٤ُش ػ٠ِ ػخطن حُلش٣ن حُز١ حعظِٜٔخ.

ؿ٤ش حُٔقشف ُْٜ ا٠ُ حُٔؼذحص، ٖٓ هزَ هٞحص حُلشم، ٣ظْ طـط٤ش حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش  ُٔ٘غ ٝفٍٞ حألؽخخؿ
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رؤؿط٤ش ٝٓخظٞٓش ٝطغ٤ِٜٔخ طلض حُلٔخ٣ش. ٣لظش طـ٤٤ش اػذحدحص حُٔق٘غ، ٝحُظؼذ٣الص، ٝحإلػذحدحص، ٝحٗظٜخى 

غش. ٓشًزش هظخ٤ُش عالٓش حألخظخّ، ٝاؿشحء طـ٤٤شحص ر٘خءس دٕٝ ٓٞحكوش ٓٔؼَ حُؾشًش حُٔق٘ؼش ٝسث٤ظ هنخس حُٔ٘خك

، ٝحُطخهْ ؿ٤ش ٓئَٛ. ُِظلون ٖٓ حُٔغخروش خُٔؾخسًش ك٢ر شؿ٤ش ٓغٔٞك ٣ظْ ك٤ٜخ طلذ٣ذ حالٗظٜخًخص حُٔزًٞسس أػالٙ،

ٝحُؾ٤ٌخص حُٔلخؿجش. ٣ظْ اؿشحء حُللـ حُشهخر٢  حُلخُش حُل٤٘ش، ٣وّٞ سث٤ظ هنخس حُٔ٘خكغش ربؿشحء ٓخطو ُٚ

 حُظخ٢ُ ٓغزوًخ. ُِٔؼذحص ٝف٤خٗظٜخ ٝحُظلن٤ش ألكذحع ح٤ُّٞ

٣ظْ ط٘ظ٤ْ كشًش حُٔشٝس ػ٠ِ حُٔغخس ٖٓ خالٍ هٞحػذ حُٔشٝس حُخخفش رخالطلخد حُشٝع٢ أٝ ٖٓ خالٍ 

 طٞؿ٤ٚ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش.

 . طزذأ حُٔشكِش حُظلن٤ش٣ش ُِٔغخروش رٞفٍٞ أكشحد حُلشم حُٔؾخسًش ك٢ حُٔغخروش.34

 خروش، ٣ٞكش حُـخٗذ حُٔن٤ق:ٓغ ٝفٍٞ كشم ٖٓ حُذٍٝ حُٔؾخسًش حألخشٟ ا٠ُ ٌٓخٕ حُٔغ

 حإلهخٓش ٝحُذػْ حُؾخَٓ ُٔٞظل٢ حُلشم؛

ٝٝمؼٜخ ك٢ أعطٍٞ  ،ػ٠ِ ٓؼذحطٜخ حُخخفش( ٓؼذحص حُظلش٣ؾ )ُِلشم حُظ٢ ٝفِض ُِٔؾخسًش ك٢ حُٔغخروش

 حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش؛

 حُللـ حُطز٢ ُٔٞظل٢ حُلشم؛

 .ٝطغـ٤َ حُلشم هزٍٞ حُطِزخص ٖٓ هخدس حُلشم ُِٔؾخسًش ك٢ حُٔغخروش

حُ٘وَ ٝكوًخ ألػٔخٍ حُلخُش حُل٤٘ش ُٔشًزخص حُٔؾخس حُوظخ٤ُش ا٠ُ حُلشم حُظ٢ أرذص سؿزظٜخ ك٢ حُٔؾخسًش ك٢ 

 حُٔ٘خكغش ػ٠ِ ٓشًزخص هظخٍ حُٔؾخس ك٢ حُذُٝش حُظ٢ طوخّ ك٤ٜخ حُٔغخروش؛

 ف٤خٗش حألعِلش ٝحُٔؼذحص حُؼغٌش٣ش؛

 ؛حُظلٌْ ك٢ طؾـ٤َ حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش )ر٘خًء ػ٠ِ هِذ حُلشم(

 اؿشحء كقٍٞ كٍٞ ٓظطِزخص حُغالٓش؛

( ٝكوًخ ُِٔخطو 3حُظؼشف ػ٠ِ ٓغخس حُٔغخروش )رٔخ ك٢ رُي حُؼوزخص( ٝحُز٤جش حُٔغظٜذكش )حُِٔلن سهْ 

 )اظٜخس ؿ٤ٔغ حألٛذحف ُٔذس عخػش ػ٠ِ حألهَ ك٢ ًَ ٓ٘ؼطق( أػ٘خء حُذسط حُظٞم٤ل٢ رظشط٤ذ حُٔغخ؛

عخػظخٕ ػ٠ِ حألهَ ٌَُ كش٣ن ٓؾخسى  -حُٔغخس حُشث٤غ٢ طذس٣ذ ػ٢ِٔ ػ٠ِ حُظو٤٘ش رذٕٝ اهالم ٗخس ػ٠ِ 

 أسرغ عخػخص ػ٠ِ حألهَ ٌَُ كش٣ن ٓؾخسى؛ -ٝك٢ حُذٝسس حُظذس٣ز٤ش 

دٝسحص طذس٣ز٤ش ٓغ حُشٓخ٣ش ػ٠ِ ٓغخس حُظذس٣ذ )ػالع عخػخص ػ٠ِ حألهَ( هزَ ًَ ٓشكِش ٖٓ ٓشحكَ 

ِْٓ،  100هطغ ػ٠ِ حألهَ ُٔذكغ ػ٤خس  3لش )حُٔغخروش ٓغ افذحس رخ٤شس ُِلشم حُٔؾخسًش ك٢ ٓؼذحص حُذُٝش حُٔن٤

 ِْٓ(؛ 7.62هطؼش ػ٠ِ حألهَ ُٔذكغ سؽخػ ػ٤خس  70ِْٓ،  30هطغ ُٔذكغ  30

اكنخس أعِلش حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش ُِلشم حُٔؾخسًش ا٠ُ ٓؼشًش ػخد٣ش )عخػظ٤ٖ ػ٠ِ حألهَ( هزَ ًَ ٓشكِش 

هطغ ػ٠ِ حألهَ ُٔذكغ  3) حُذُٝش حُٔن٤لشٖٓ ٓشحكَ حُٔ٘خكغش ٓغ افذحس رخ٤شس ُِلشم حُٔؾخسًش ك٢ ٓؼذحص 

 ِْٓ(؛ 7.62هطؼش ػ٠ِ حألهَ ُٔذكغ سؽخػ ػ٤خس   70ِْٓ، 30هطؼش ػ٠ِ حألهَ ُٔذكغ  30ِْٓ،  100

علذ حُوشػش ُظلذ٣ذ طشط٤ذ حُزذح٣ش ٝأسهخّ حُغزخم ٝأُٞحٕ ٓشًزخص حُٔؾخس حُوظخ٤ُش ٝحألٛذحف ُٔشكِش 

 "حُغزخم حُلشد١".

ًٔشحهز٤ٖ ك٢ حُظذس٣ذ ٝػ٘ذ اكنخس أعِلش  ٢ حُٔغخروش حُلن ك٢ حُلنٞسُٔٔؼ٢ِ حُذٍٝ حُٔؾخسًش ك

 حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش ا٠ُ حُوظخٍ حُؼخد١ أل١ كش٣ن دٕٝ ط٘غ٤ن.

أخشٟ كٍٞ  رِذحٕهزَ عزؼش أ٣خّ ٖٓ رذء حُٔغخروش، ٣ِظضّ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش رؼوذ ٗذٝس ٓغ هنخس ٖٓ 

 حُِٞحثق. ٝطو٤٤ْ طقشكخص حألهوْ ٝكوخً ُٜزٙ هنخ٣خ حُظل٤ٌْ

 ط٘ظ٢ٜ حُٔشكِش حُظلن٤ش٣ش ُِٔغخروش رللَ حالكظظخف.

 

 هرحلت "سببق فردي"

 

. ٣ؾخسى ك٢ حُغزخم ػالػش أهوْ ٖٓ ًَ كش٣ن ٓؾخسى ك٢ حُٔغخروش. ٣ؾخسى ًَ هخهْ ك٢ ٓشًزش هظخ٤ُش 35

حُغ٤خسس حُٔؼ٤زش ك٢ ٛزٙ حُلخُش، طقزق  ك٢ كخُش طؼطَ ٓشًزش هظخ٤ُش ٣غٔق رخعظزذحُٜخ رآخش حكظ٤خه٢. ٝحكذس.

حكظ٤خه٤ًخ. ٣ظْ ٝمغ حُـٜخص حُٔؼ٤ذ ػ٠ِ حُٔٞهغ العظٌؾخف حألخطخء ٝافالكٜخ. ارح ًخٕ ٖٓ حُٔغظل٤َ حُظخِـ 

 ٖٓ ػطَ حُغ٤خسس حالكظ٤خه٤ش ٝكؾَ حُغ٤خسحص حألخشٟ أػ٘خء حُغزخم، كغ٤ظْ حعظزؼخد حُلش٣ن.

٤ش، ٝطؾـَ حُٔلشى، ٝطزِؾ سث٤ظ حُونخس رؤٓش ٖٓ سث٤ظ حُونخس، طؤخز حألهوْ أٓخًْٜ٘ ك٢ حُٔشًزخص حُوظخُ

ُلش(.  2.5ػ٠ِ هٍٞ حُطش٣ن حُٔلذد ) ُِلشًش. رؤٓش ٖٓ سث٤ظ حُونخس، طزذأ حُطخهْ ك٢ حُظلشى ػٖ حعظؼذحدٛخ

 حُلخفَ حُض٢٘ٓ ُزذء حُلشًش ر٤ٖ حُغ٤خسحص ٖٓ ده٤وش ا٠ُ ده٤وظ٤ٖ.
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 . حُذحثشس حأل٠ُٝ.36

، ٝه٤خدس ػ٠ِ هٍٞ حُطش٣ن ا٠ُ خو اهالم حُ٘خس حألٍٝ ا٠ُ أػ٘خء حُٞفٍٞ، طـِذ حُطخهْ ػ٠ِ هغْ حُٔ٘خٝسس

ٓٞهغ اهالم حُ٘خس حُٔوخرَ ُِٕٞ حُز١ كذدٙ حُلش٣ن ر٘خًء ػ٠ِ ٗظخثؾ حُوشػش. ٣٘ضٍ حُطخهْ رؾٌَ ٓغظوَ ٣ٝـط٢ 

ٖٓ خالٍ سكغ ٣ذٙ، ٣ؼط٢ هخثذ حُطخهْ اؽخسس ا٠ُ حُلٌْ ك٢ حُٔٞهغ كٍٞ ٝحُلظلخص ٣ٝقطق خِق حُٔشًزش حُوظخ٤ُش 

 25عظؼذحد ُِؼَٔ. رؼذ رُي، ػ٘ذ اؽخسس حُلٌْ )حُشح٣ش حُز٤نخء حُٔشكٞػش(، ٣زذأ حُطخهْ ك٢ طل٤َٔ حُزخ٤شس )حال

ػٖ حالعظؼذحد ُِٔؼشًش. رؼذ رُي ٣زذأ ػشك  ٣وٍٞٝ ِْٓ(، ٣ٝؤخز ٌٓخْٜٗ 30هِوخص طظزغ خخسهش ُِذسٝع ُٔذكغ آ٢ُ 

 3ػخ٤ٗش( أٝ  40 -)ٝهض ػشك حُٜذف  2خٔغش أٛذحف )ػشرش هظخٍ ٓؾخس(. ٣ظْ سكغ حألٛذحف ك٢ ٓـٔٞػخص ٖٓ 

 ػخ٤ٗش(. 60 -)ٝهض ػشك حُٜذف 

٣وّٞ حُطخهْ ربهالم حُ٘خس رؾٌَ ٓغظوَ ػ٠ِ  ،ػ٘ذٓخ ٣ظْ حٌُؾق ػٖ حألٛذحف ،ربرٕ ٖٓ سث٤ظ حُونخس

٣ظْ اػذحد طوش٣ش ػٖ  ،ٓظش(. ك٢ ٜٗخ٣ش اهالم حُ٘خس 1500-1100ٖٓ حُِٕٞ حُٔوخرَ )حُٔذٟ ا٠ُ حألٛذحف أٛذحف 

 حًظٔخٍ اهالم حُ٘خس ٝحعظٜالى حُزخ٤شس.

٣ظْ ط٘ل٤ز ٛض٣ٔش حألٛذحف حُٔٞملش ك٢ حُٔـخٍ حُٔغظٜذف كظ٠ ٣ظْ حعظٜالى حُزخ٤شس حٌُخِٓش. ارح ُْ ٣غظ٘لذ 

ر٘خًء  ،ُلؾَ ك٢ حًظؾخف حألٛذحف أٝ حُظؤخ٤ش ك٢ اهالم حُ٘خس أٝ ك٢ كخالص أخشٟ(حُطخهْ ًَ حُزخ٤شس ُغزذ ٓخ )ح

ا٠ُ ٓٞهغ حُظلش٣ؾ ٝطلش٣ؾ أعِلش حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش ػٖ هش٣ن  ع٤٘ظوَ حُطخهْ ،ػ٠ِ أٓش سث٤ظ هنخس حُٔغخروش

ك٢ طلش٣ؾ حُٔشًزش  طلش٣ؾ حُؾش٣و رخُزخ٤شس أٝ اهالم حُ٘خس ػ٤ِٜخ ػ٠ِ دسع حُظلش٣ؾ. ٣ظْ طن٤ٖٔ حُٞهض حُٔغظـشم

 حُوظخ٤ُش ك٢ اؿٔخ٢ُ ٝهض حُغلش ك٢ حُٔغخس.

حُظلشى  ،رؤٓش ٖٓ سث٤ظ حُونخس ،٣ٞحفَ حُطخهْ ،ؿ٤ش حُٔغظخذٓش(حُزخخثش )طلش٣ؾ  حُزخخثشرؼذ حعظخذحّ 

ٓٔش ٓغظو٤ْ  ،طَ ،ٓٔش ك٢ ػخثن ٓظلـش ،ػٞحثن: ػخثن ح٤ُٔخٙ )كٞسد( ٣ٝ10ظـِذ ػ٠ِ  ػ٠ِ هٍٞ حُطش٣ن

. ػْ 2ٓ٘لذس سهْ  ،ؿشف ،1ٓ٘لذس سهْ  ،ٓؾو ،ٗٔٞرؽ ُـغش ٓغخس ،د ُِذرخرخص ٓغ ٓٔشخ٘ذم ٓنخ ،ٓلذٝد

 ٝرزُي ٣ٌَٔ حُذحثشس حأل٠ُٝ. ،٣زٛذ ا٠ُ حُؼخ٢ٗ خو اهالم حُ٘خس

 . حُذٝحس حُؼخ٢ٗ.37

حكظَ ٓٞهًؼخ ك٢ ٗطخم اهالم  ،ك٢ ٗطخم اهالم حُ٘خس حُؼخ٢ٗ ٣ٞهق حُطخهْ حُغ٤خسس ،ػ٘ذ حؿظ٤خص حُِلش حُؼخ٤ٗش

ِْٓ. رؼذ طوش٣ش  30هِوخص طظزغ خخسهش ُِذسٝع ُٔذكغ آ٢ُ  10ٝكوًخ ُِٕٞ حُز١ طلذدٙ حُٔـٔٞػش ٝطل٤َٔ  حُ٘خس

ػ٘ذٓخ ٣ظْ حٌُؾق ػٖ  ،ربرٕ ٖٓ سث٤ظ حُونخس ٣ظٜش ٛذف ٝحكذ )ٓشٝك٤ش(. ،حُطخهْ ػٖ حالعظؼذحد ُِٔؼشًش

ٝهض ػشك حُٜذف  ،ظوَ ػ٠ِ ٛذف ظخٛش )ٓشٝك٤ش( ٖٓ حُِٕٞ حُٔوخر٣َوّٞ حُطخهْ ربهالم حُ٘خس رؾٌَ ٓغ ،ٛذف

 ٣ظْ اػذحد طوش٣ش ػٖ حًظٔخٍ اهالم حُ٘خس ٝحعظٜالى حُزخ٤شس. ،ػخ٤ٗش. ك٢ ٜٗخ٣ش اهالم حُ٘خس 80ٛٞ 

٣ظْ ط٘ل٤ز ٛض٣ٔش حألٛذحف حُٔٞملش ك٢ حُٔـخٍ حُٔغظٜذف كظ٠ ٣ظْ حعظٜالى حُزخ٤شس حٌُخِٓش. ارح ُْ ٣غظ٘لذ 

ر٘خًء  ،حُزخ٤شس ُغزذ ٓخ )حُلؾَ ك٢ حًظؾخف حألٛذحف أٝ حُظؤخ٤ش ك٢ اهالم حُ٘خس أٝ ك٢ كخالص أخشٟ( حُطخهْ ًَ

ا٠ُ ٓٞهغ حُظلش٣ؾ ٝطلش٣ؾ أعِلش حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش ػٖ هش٣ن  ع٤٘ظوَ حُطخهْ ،ػ٠ِ أٓش سث٤ظ هنخس حُٔغخروش

ن٤ٖٔ حُٞهض حُٔغظـشم ك٢ طلش٣ؾ حُٔشًزش طلش٣ؾ حُؾش٣و رخُزخ٤شس أٝ اهالم حُ٘خس ػ٤ِٜخ ػ٠ِ دسع حُظلش٣ؾ. ٣ظْ ط

 حُوظخ٤ُش ك٢ اؿٔخ٢ُ ٝهض حُغلش ك٢ حُٔغخس.

حُظلشى  ،رؤٓش ٖٓ سث٤ظ حُونخس ،ؿ٤ش حُٔغظخذٓش(، ٣ٞحفَ حُطخهْحُزخخثش )طلش٣ؾ  حُزخخثشرؼذ حعظخذحّ 

ٓٔش ٓغظو٤ْ  ،طَ ،ٓٔش ك٢ ػخثن ٓظلـش ،)كٞسد( ػخثن ح٤ُٔخٙػوزخص:  ٣ٝ10ظـِذ ػ٠ِ  ػ٠ِ هٍٞ حُطش٣ن

. رؼذ 2ٓ٘لذس سهْ  ،ؿشف ،1ٓ٘لذس سهْ  ،ٓؾو ،ٗٔٞرؽ ُـغش ٓغخس ،خ٘ذم ٓنخد ُِذرخرخص ٓغ ٓٔش ،ٓلذٝد

 ٝرزُي ٣ظْ حالٗظٜخء ٖٓ حُـُٞش حُؼخ٤ٗش. ،٣ذخَ حُطخهْ خو حُشٓخ٣ش حُؼخ٢ٗ ،رُي

 . حُذحثشس حُؼخُؼش.38

ٝؽـَ ٓٞهغ اهالم حُ٘خس ٝكوًخ ُِٕٞ  ،أٝهق حُطخهْ حُغ٤خسس ك٢ ٗطخم اهالم حُ٘خس حُؼخ٢ٗ ،ك٢ حُِلش حُؼخُؼش

ْٓ ٓلِٔش  7.62هطؼش ٖٓ حُخشحه٤ؼ ػ٤خس  30 -ٝطل٤َٔ حُزخ٤شس ُٔذكغ سؽخػ ٓظلذ حُٔلٞس  ،حُٔلذد رخُوشػش

 ٜٓ٘خ رشفخفش طظزغ. 10 ،ك٢ كضحّ

ػش أٛذحف ك٢ ٝهض ٝحكذ )هخركش ه٘خرَ ٣ذ٣ٝش ٓنخدس ٣ظْ ػشك ػال ،رؼذ طوش٣ش حُطخهْ ػٖ حالعظؼذحد ُِٔؼشًش

٣طِوٕٞ حُ٘خس رؾٌَ ٓغظوَ ٖٓ ٓذكغ سؽخػ ٓظلذ  ،ػ٘ذ حًظؾخف حألٛذحف ،ربرٕ ٖٓ سث٤ظ حُونخس ُِذرخرخص(.

حُٔلٞس ػ٠ِ ػالػش أٛذحف طظٜش ك٢ ٝهض ٝحكذ )هخركش ه٘خرَ ٣ذ٣ٝش ٓنخدس ُِذرخرخص( ٖٓ حُِٕٞ حُٔوخرَ ػ٠ِ ٓغخكش 

حعظٜالى ُش٢ٓ ٣ٝظْ اػذحد طوش٣ش ػٖ حًظٔخٍ ح ،ػخ٤ٗش. ك٢ ٜٗخ٣ش اهالم حُ٘خس 120ٝهض حُؼشك  ،ٓظش 500-800

 حُزخ٤شس.

٣ظْ ط٘ل٤ز ٛض٣ٔش حألٛذحف حُٔٞملش ك٢ حُٔـخٍ حُٔغظٜذف كظ٠ ٣ظْ حعظٜالى حُزخ٤شس حٌُخِٓش. ارح ُْ ٣غظ٘لذ 

ر٘خًء  ،اهالم حُ٘خس أٝ ك٢ كخالص أخشٟ(حُطخهْ ًَ حُزخ٤شس ُغزذ ٓخ )حُلؾَ ك٢ حًظؾخف حألٛذحف أٝ حُظؤخ٤ش ك٢ 
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ا٠ُ ٓٞهغ حُظلش٣ؾ ٝطلش٣ؾ أعِلش حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش ػٖ هش٣ن  ع٤٘ظوَ حُطخهْ ،ػ٠ِ أٓش سث٤ظ هنخس حُٔغخروش

طلش٣ؾ حُؾش٣و رخُزخ٤شس أٝ اهالم حُ٘خس ػ٤ِٜخ ػ٠ِ دسع حُظلش٣ؾ. ٣ظْ طن٤ٖٔ حُٞهض حُٔغظـشم ك٢ طلش٣ؾ حُٔشًزش 

 ٝهض حُغلش ك٢ حُٔغخس.حُوظخ٤ُش ك٢ اؿٔخ٢ُ 

حُظلشى  ،رؤٓش ٖٓ سث٤ظ حُونخس ،٣ٞحفَ حُطخهْؿ٤ش حُٔغظخذٓش(، حُزخخثش )طلش٣ؾ  حُزخخثشرؼذ حعظخذحّ 

ٓٔش ٓلذٝد  ،طَ ،ٓٔش ك٢ ػخثن ٓظلـش ،ػوزخص: خطش ح٤ُٔخٙ )كٞسد( ٣ٝ10ظـِذ ػ٠ِ  ػ٠ِ هٍٞ حُطش٣ن

. رؼذ 2ٓ٘لذس سهْ  ،ؿشف ،1ٓ٘لذس سهْ  ،ٓؾو ،ٗٔٞرؽ ُـغش ٓغخس ،خ٘ذم ٓنخد ُِذرخرخص ٓغ ٓٔش ،ٓغظو٤ْ

 ٝرزُي ٣ظْ حالٗظٜخء ٖٓ حُـُٞش حُؼخُؼش. ،٣ذخَ حُطخهْ ا٠ُ خو اهالم حُ٘خس حألٍٝ ،رُي

 . حُذٝحس حُشحرغ.39

حكظَ ٓٞهًؼخ ك٢ ٗطخم اهالم  ،ك٢ ٗطخم اهالم حُ٘خس حألٍٝ ٣ٞهق حُطخهْ حُغ٤خسس ،ػ٘ذ حؿظ٤خص حُِلش حُشحرؼش

ِْٓ. رؼذ  100ٓوخط  BMP-3هِوخص ه٤خع٤ش روزحثق طـضثش ُز٘ذه٤ش  3ٝطل٤َٔ  ،حُز١ طلذدٙ حُذكؼش ٝكوًخ ُِٕٞ حُ٘خس

طْ اهالم حُ٘خس ػ٠ِ ٓذكغ ٓذكؼ٢ ٝهخهْ ٓذكغ  ،ربرٕ ٖٓ سث٤ظ حُونخس ،طوش٣ش حُطخهْ ػٖ حالعظؼذحد ُِٔؼشًش

ٍ اهالم حُ٘خس ٝحعظٜالى ٣ظْ اػذحد طوش٣ش ػٖ حًظٔخ ،)ػالػش ؽخق٤خص ػ٠ِ حُخقش(. ك٢ ٜٗخ٣ش اهالم حُ٘خس

 حُزخ٤شس.

٣ظْ ط٘ل٤ز ٛض٣ٔش حألٛذحف حُٔٞملش ك٢ حُٔـخٍ حُٔغظٜذف كظ٠ ٣ظْ حعظٜالى حُزخ٤شس حٌُخِٓش. ارح ُْ ٣غظ٘لذ 

ر٘خًء  ،حُطخهْ ًَ حُزخ٤شس ُغزذ ٓخ )حُلؾَ ك٢ حًظؾخف حألٛذحف أٝ حُظؤخ٤ش ك٢ اهالم حُ٘خس أٝ ك٢ كخالص أخشٟ(

ا٠ُ ٓٞهغ حُظلش٣ؾ ٝطلش٣ؾ أعِلش حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش ػٖ هش٣ن  ع٤٘ظوَ حُطخهْ ،وشػ٠ِ أٓش سث٤ظ هنخس حُٔغخر

طلش٣ؾ حُوزحثق أٝ اهالهٜخ ػ٠ِ دسع حُظلش٣ؾ. ٣ظْ طن٤ٖٔ حُٞهض حُٔغظـشم ك٢ طلش٣ؾ حُٔشًزش حُوظخ٤ُش ك٢ اؿٔخ٢ُ 

 ٝهض حُغلش ك٢ حُٔغخس.

حُظلشى  ،رؤٓش ٖٓ سث٤ظ حُونخس ،حُطخه٣ْٞحفَ ؿ٤ش حُٔغظخذٓش(، حُزخخثش )طلش٣ؾ  حُزخخثشرؼذ حعظخذحّ 

ٓٔش ٓلذٝد  ،طَ ،ٓٔش ك٢ ػخثن ٓظلـش ،٣ٝظـِذ ػ٠ِ خٔغش ػوزخص: خطش ح٤ُٔخٙ )كٞسد( ػ٠ِ هٍٞ حُطش٣ن

 ٣ٌَٔ حُٔ٘خكغش. ،خ٘ذم ٓنخد ُِذرخرخص ٓغ ٓٔش ٣ٝقَ ا٠ُ خو حُٜ٘خ٣ش ،ٓغظو٤ْ

 ،ٝر٘خًء ػ٠ِ أٓش سث٤ظ حُلٌْ ،ٗظظخس٣ظْ ٝمغ حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش ك٢ ٓ٘طوش حال ،رؼذ حؿظ٤خص خو حُٜ٘خ٣ش

 ؿخدس ا٠ُ أعطٍٞ حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش.

ك٤ـذ ػ٤ِي  ،ارح ًخٕ ٖٓ حُٔغظل٤َ حعظخذحّ حُغ٤خسس حُشث٤غ٤ش رغزذ ػطَ ،أػ٘خء ٓشكِش "حُغزخم حُلشد١"

 ٣ٌٔ٘ي حعظخذحّ ع٤خسس حكظ٤خه٤ش. اؿشحء حعظخذحّ ع٤خسس حكظ٤خه٤ش ،ٝرؼذ ارٗٚ ،ارالؽ سث٤ظ حُٔلٌٔش

 ٝكوًخ ُٔظطِزخص ُٞحثق حُٔغخروش.

خ ػٖ خطؤ ٛزح حُطخهْ ـً كال ٣ئخز ك٢ حالػظزخس ٝهض حال٤ٜٗخس ٝحعظزذحٍ  ،ارح ُْ ٣ٌٖ ح٤ٜٗخس حُٔشًزش حُوظخ٤ُش ٗخط

 (.7حُغ٤خسس ٝحإلفالف ك٢ حُٞهض حإلؿٔخ٢ُ ُِٔغخس )حُِٔلن سهْ 

طِخـ ُـ٘ش حُظل٤ٌْ حُ٘ظخثؾ ٝطلذد حُطخهْ حُلخثض حُز١ حكظَ  ،. ك٢ ٜٗخ٣ش ٓشكِش "حُغزخم حُلشد١"40

ٝحُظ٢ طْ ٓ٘لٜخ ؽٜخدحص ٝ  ،حُٔشًض حألٍٝ ٝحألهوْ حُلخثضس ػ٠ِ حُـٞحثض حُظ٢ حكظِض حُٔشًض٣ٖ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ

َ ٝأكن ،ٝأكنَ ٓؾـَ ٓذكؼ٢ ،٣ظْ طلذ٣ذ أكنَ هخثذ ُِطخهْ ،ؿٞحثض ه٤ٔش. ٝكوًخ ُ٘ظخثؾ ٓشكِش "حُغزخم حُلشد١"

ٝك٢ ًَ طشؽ٤ق ٣ٞؿذ ؽخـ ٝحكذ. ٣ظْ طلذ٣ذ أكنَ ٓؾـَ ٓذكؼ٢ ٖٓ خالٍ أًزش ػذد ٖٓ  ،عخثن ٤ٌٓخ٢ٌ٤ٗ

ٝأكنَ عخثن ٤ٌٓخ٢ٌ٤ٗ ٛٞ حُغخثن حُز١ أظٜش أكنَ ٝهض ػ٠ِ حُٔغخس ػ٘ذ حُظـِذ  ،حُنشرخص ػ٠ِ حألٛذحف

 ٪ ٖٓ حُؼوزخص ك٢ "حُغزخم حُلشد١".100ػ٠ِ 

 

 الورحلت "التتببع"

 

 ك٢ ٓشكِش "عزخم كشد١" ٣ؾخسًٕٞ ك٢ ٓشكِش "حُظظخرغ". سرؼش حُٔؾخسًش رؤهَ ٝهض اؿٔخ٢ُ. حُلشم حأل41

طوق أ٠ُٝ حألهوْ ك٢ أؿط٤ش حُشأط أٓخّ  ،ػ٠ِ خو حُزذح٣ش طظٞهق هزَ رذء حُٔ٘خكغش حُوظخ٤ُش ٓشًزخص حُٔؾخس

هْ رظؾـ٤َ  ،حُٔشًزخص حُوظخ٤ُشك٢  طؤخز حُطٞحهْ أٓخًْٜ٘ ،حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش حُظ٢ طٞحؿٚ حُٔ٘قش. ػ٘ذ حإلؽخسس

ٝطوذ٣ْ طوش٣ش ا٠ُ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش ػٖ حالعظؼذحد ُِظلشى. ٣ؼط٢ سث٤ظ  ٝطلون ٖٓ حالطقخالص ،حُٔلشى

 ػخ٤ٗش ٣زذأ حُلش٣ن حُؼخ٢ٗ 30ٝرؼذ  ،٣زذأ حُلش٣وخٕ حألٍٝ ٝحُؼخُغ ك٢ ٝهض ٝحكذ ،هنخس حُٔغخروش أًٓشح ُزذء حُلشًش

 . ٣زذأ حُظٞه٤ض ٖٓ رذح٣ش ًَ هخهْ.ك٢ ٝهض ٝحكذ ٝحُلش٣ن حُشحرغ

٣ؾخسى ك٢ حُغزخم ػالػش أهوْ ٖٓ ًَ كش٣ن ٓؾخسى ك٢ حُٔغخروش. ٣ؾخسى ؿ٤ٔغ أهوْ حُلش٣ن ك٢ حُغزخم 

. طزٛذ ح٥ُش حُشث٤غ٤ش )حُٔؼ٤زش( ؼشرش حخشُٟ ٣ُغٔق رخعظزذحُٚ ،شحُشث٤غ٤ ؼشرشرٔشًزش هظخ٤ُش ٝحكذس. ك٢ كخُش كؾَ حُ
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ٌؾخف حألخطخء ٝافالكٜخ. ٣لظش حالعظزذحٍ رآالص أخشٟ. ارح ًخٕ ٖٓ حُٔغظل٤َ ا٠ُ حُٔٞهغ حالكظ٤خه٢ العظ

 كغ٤ظْ حعظزؼخد حُلش٣ن. ،حُظخِـ ٖٓ ػطَ ًال حُـٜخص٣ٖ

٣ظْ ٝمغ ٓشًزخص هظخ٤ُش حكظ٤خه٤ش ك٢ ٓٞهغ ٓـٜض رؾٌَ خخؿ. حُطخهٔخٕ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ٣٘ظظشحٕ ك٢  .42

ٓشًزخص رؼذ ػزٞس خو حُ٘وَ ٣ؤخزٕٝ أٓخًْٜ٘ ال ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٛ٘خى أًؼش ٖٓ أسرؼش  ،ٓ٘طوش ٓشكِش "حُظظخرغ"

 ػ٠ِ حُطش٣ن ك٢ ٗلظ حُٞهض. حُٔؾخس حُوظخ٤ُش

 . اؿشحء ُظٔش٣ش حُؼقخ.43

٣ـط٢  ،٣ظشى حُٔشًزش حُوظخ٤ُش ،٣ٞهق حُٔلشى ،أٓخّ خو حُزذح٣ش حُغ٤خسس هخهْ حُٔشًزش حُوظخ٤ُش حُٜ٘خث٤ش ٣ٞهق

٣ٝوق  ،٣ٝشًل ٗلٞ حُطخهْ حُظخ٢ُ حُز١ ٣وق ػ٠ِ خو حُظظخرغ ٣شطذ١ حُوزؼخص ،عٔخػخص حُشأط ٣ض٣َ ،حُلظلخص

ٖٓ  ٓظش. ٣ظْ طٔش٣ش حُظظخرغ ػٖ هش٣ن ُٔظ ٣ذ أ١ ؿضء ٖٓ ؿغذ ؿ٘ذ١ ٖٓ حُطخهْ حُظخ٢ُ. حٗطِن 100ػ٠ِ ٓغخكش 

٣شًل حُطخهْ حُظخ٢ُ ا٠ُ ٓشًزش  ،حٌُٔخٕ ا٠ُ أػنخء حُطخهْ حُظخ٢ُ كظ٠ حعظالّ حُظظخرغ ٓلظٞس. رؼذ طٔش٣ش حُؼقخ

٣ٝزِؾ هخثذ حُطخهْ ػٖ  ،٣ٝزذأ حُغخثن طؾـ٤َ حُٔلشى ،٣ٝؤخز أٓخًٖ ٓ٘ظظٔش ك٢ حُٔشًزش حُوظخ٤ُش ،هظخٍ حُٔؾخس

 ٣زذأ ك٢ حُظلشى ػ٠ِ هٍٞ حُطش٣ن ٝكوًخ ُـ ،ٝرؼذ أٓش سث٤ظ هنخس حُٔغخروش ،حالعظؼذحد

 ٓغ حُخ٤خس حُٔؼزض.

 ٣ظشى حُٔغخس ٣ٝؼٞد ُلش٣وْٜ ك٢ ٓ٘طوش حالٗظظخس. ،ؼخالً ُٔظطِزخص حُغالٓشحٓظ ،حُطخهْ حُز١ عِْ حُٜشحٝس

 . ٣ظْ ط٘ل٤ز طغِغَ حؿظ٤خص ٓغخكش ٓشكِش "حُظشك٤َ" ٝكوًخ ُِخ٤خس حُز١ طلذدٙ حُوشػش.44

 الخيبر األول:

ٓذكؼ٤ش ٝهخهْ روزحثق حالٗوغخّ( ُز٘ذه٤ش  هِوخص ه٤خع٤ش 3ِْٓ ) 100اهالم حُ٘خس ٖٓ ٓذكغ  - ك٢ حُِلش حأل٠ُٝ

 ؛ٓذكغ

هِوش طظزغ خخسهش ُِذسٝع ُٔذكغ آ٢ُ ػ٤خس  15) ِْٓ 30اهالم حُ٘خس ٖٓ ٓذكغ أٝطٞٓخط٢ٌ٤  - ك٢ حُِلش حُؼخ٤ٗش

 ؛ػ٠ِ ػالػش أٛذحف )ٓشًزش هظخٍ ٓؾخس( ِْٓ( 30

 ٝحُٜذف حُؼخ٢ٗ ٛٞ ،ِْٓ ػ٠ِ ٛذك٤ٖ )حُٜذف حألٍٝ ٓشٝك٤ش 30اهالم ٓذكغ آ٢ُ ػ٤خس  - ك٢ حُذحثشس حُؼخُؼش

 ؛ِْٓ( 30هِوش طظزغ خخسهش ُِذسٝع ُٔذكغ آ٢ُ  15رخُغ٤خسس( ) ر٘ذه٤ش ػذ٣ٔش حالسطذحد

هطؼش.  30اهالم حُ٘خس ػ٠ِ ػالػش أٛذحف )آس ر٢ ؿ٢( ٖٓ ٓذكغ سؽخػ ٓظلذ حُٔلٞس ) - ك٢ حُِلش حُشحرؼش

 ٜٓ٘خ رشفخفش طظزغ(. 10 ،ِْٓ 7.62

 :الخيبر الثبًي

هِوش طظزغ خخسهش ُِذسٝع ُٔذكغ آ٢ُ ػ٤خس  15) ِْٓ 30أٝطٞٓخط٢ٌ٤  اهالم حُ٘خس ٖٓ ٓذكغ - ك٢ حُِلش حأل٠ُٝ

 ؛ػ٠ِ ػالػش أٛذحف )ٓشًزش هظخٍ ٓؾخس( ِْٓ( 30

ٝحُٜذف حُؼخ٢ٗ ٛٞ  ،ِْٓ ػ٠ِ ٛذك٤ٖ )حُٜذف حألٍٝ ٓشٝك٤ش 30اهالم ٓذكغ آ٢ُ ػ٤خس  - ك٢ حُِلش حُؼخ٤ٗش

 ؛ِْٓ( 30ُٔذكغ آ٢ُ  هِوش طظزغ خخسهش ُِذسٝع 15رخُغ٤خسس( ) ر٘ذه٤ش ػذ٣ٔش حالسطذحد

هطؼش.  30اهالم حُ٘خس ػ٠ِ ػالػش أٛذحف )آس ر٢ ؿ٢( ٖٓ ٓذكغ سؽخػ ٓظلذ حُٔلٞس ) - ك٢ حُِلش حُؼخُؼش

 ؛ٜٓ٘خ رشفخفش طظزغ( 10 ،ِْٓ 7.62

 هِوخص ه٤خع٤ش 3ِْٓ ) 100اهالم ٗخس ٖٓ ٓذكغ  - ك٢ حُِلش حُشحرؼش

 روزحثق حالٗوغخّ( ػ٠ِ ٓذكغ ٓذكؼ٢ ٝهخهْ ٓذكغ.

 الثبلث: الخيبر

ٝحُٜذف حُؼخ٢ٗ ٛٞ  ،ِْٓ ػ٠ِ ٛذك٤ٖ )حُٜذف حألٍٝ ٓشٝك٤ش 30اهالم ٓذكغ آ٢ُ ػ٤خس  - ك٢ حُذحثشس حأل٠ُٝ

 ؛ِْٓ( 30هِوش طظزغ خخسهش ُِذسٝع ُٔذكغ آ٢ُ  15رخُغ٤خسس( ) ر٘ذه٤ش ػذ٣ٔش حالسطذحد

هطؼش.  30اهالم حُ٘خس ػ٠ِ ػالػش أٛذحف )آس ر٢ ؿ٢( ٖٓ ٓذكغ سؽخػ ٓظلذ حُٔلٞس ) - ك٢ حُِلش حُؼخ٤ٗش

 ؛ٜٓ٘خ رشفخفش طظزغ( 10 ،ِْٓ 7.62

روزحثق حالٗوغخّ( ُز٘ذه٤ش ٓذكؼ٤ش ٝهخهْ  هِوخص ه٤خع٤ش 3ِْٓ ) 100اهالم ٗخس ٖٓ ٓذكغ  - ك٢ حُِلش حُؼخُؼش

 ؛ٓذكغ

هِوخص طظزغ خخسهش ُِذسٝع ُٔذكغ  15ِْٓ  30طٞٓخط٢ٌ٤ اهالم حُـ٘خف ٖٓ ٓذكغ أٝ - ك٢ حُِلش حُشحرؼش

 ػ٠ِ ػالػش أٛذحف )ٓشًزش هظخٍ ٓؾخس(. ِْٓ( 30أٝطٞٓخط٢ٌ٤ 

 الخيبر الرابع:

هطؼش.  30اهالم حُ٘خس ػ٠ِ ػالػش أٛذحف )آس ر٢ ؿ٢( ٖٓ ٓذكغ سؽخػ ٓظلذ حُٔلٞس ) - ك٢ حُِلش حأل٠ُٝ

 ؛ٜٓ٘خ رشفخفش طظزغ( 10 ،ِْٓ 7.62
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روزحثق حالٗوغخّ( ُز٘ذه٤ش ٓذكؼ٤ش ٝهخهْ  هِوخص ه٤خع٤ش 3ِْٓ ) 100اهالم حُ٘خس ٖٓ ٓذكغ  - ٤شك٢ حُِلش حُؼخٗ

 ؛ٓذكغ

هِوخص طظزغ خخسهش ُِذسٝع ُٔذكغ  15ِْٓ ) 30اهالم ٖٓ حُـ٘خف ٖٓ ٓذكغ أٝطٞٓخط٢ٌ٤  - ك٢ حُِلش حُؼخُؼش

 ؛ػ٠ِ ػالػش أٛذحف )ٓشًزش هظخٍ ٓؾخس( ِْٓ( 30أٝطٞٓخط٢ٌ٤ 

ٝحُٜذف  ،ػ٠ِ ٛذك٤ٖ )حُٜذف حألٍٝ ٓشٝك٤ش ِْٓ 30اهالم حُ٘خس ٖٓ ٓذكغ أٝطٞٓخط٢ٌ٤  - حُشحرؼشك٢ حُِلش 

 ِْٓ(. 30هِوش طظزغ خخسهش ُِذسٝع ُٔذكغ آ٢ُ  15حُؼخ٢ٗ ٛٞ ر٘ذه٤ش ػذ٣ٔش حالسطذحد ػ٠ِ ع٤خسس( )

 ٘خس.٣ُغٔق رٔشًزش هظخ٤ُش ٝحكذس كوو ك٢ ٓ٘طوش اهالم حُ ،. أػ٘خء اهالم حُ٘خس ػ٠ِ حُـ٘خف45

٣وّٞ حُطخهْ رب٣وخف حُٔشًزش حُوظخ٤ُش ك٢ ٓ٘طوش اهالم حُ٘خس ك٢ حُٔٞهغ حُٔلذد )ٓٞهغ اهالم حُ٘خس 

٣ؼط٢ هخثذ حُطخهْ اؽخسس ا٠ُ  ،رشكغ ٣ذٙ ،٣ٝقطق خِق حُٔشًزش حُوظخ٤ُش ٣ٝ٘ضٍ ،٣ٝـط٢ حُلظلخص ،حُٔخقـ(

٣زذأ حُطخهْ ك٢  ،حُشح٣ش حُز٤نخء حُٔشكٞػش(ر٘خًء ػ٠ِ اؽخسس حُلٌْ ) ،حُلٌْ ك٢ حُٔٞهغ كٍٞ حالعظؼذحد ُِؼَٔ. ػْ

كغزٔخ  ،لظَ أٓخًٖ ٓ٘ظظٔش ك٢ ٓشًزش هظخ٤ُش٣ ،ِْٓ( 30هِوش طظزغ خخسهش ُِذسٝع ُٔذكغ آ٢ُ  15) طل٤َٔ حُزخ٤شس

طزذأ حُٔشًزش  ،ػٖ هش٣ن ٝعخثَ حالطقخٍ حُـخٛض٣ش ُِٔؼشًش. رؤٓش ٖٓ سث٤ظ هنخس حُٔغخروش أكخد هخثذ حُطخهْ

  حُوظخ٤ُش ك٢ حُظلشى.

٣وّٞ حُطخهْ رظذ٣ٝش كٞٛش حُز٘ذه٤ش ٗلٞ كوَ حُٜذف. ٣زذأ  ،ػ٘ذ حُٞفٍٞ ا٠ُ حُخو حُز١ ٣لَٔ ػالٓش فلشحء

 ػشك حُٜذف حألٍٝ رؼذ إٔ ٣ظخط٠ عالف حُٔشًزش حُوظخ٤ُش خو حُؼٔٞد حألفلش.

حُٔؾخس ا٤ُٚ رٞحعطش  ،حُوظخ٤ُش خو اهالم حُ٘خس ٣زذأ حُطخهْ ك٢ اهالم حُ٘خس كوو رؼذ إٔ حؿظخص عالف حُٔشًزش

 ػٔٞد أكٔش.

٣ٝلظق حُطخهْ حُ٘خس ٖٓ طِوخء ٗلغٚ ػ٘ذ حًظؾخف ٛذف. ٣ظْ ػشك  ،٣ظْ اهالم حُ٘خس ٖٓ ٗوخه طٞهق هق٤شس

 ػخ٤ٗش. 20حُٜذف حُظخ٢ُ رخُظغِغَ رؼذ افخرش )اهالم( حُٜذف حُغخرن. ٓذس حُؼشك ٌَُ ٛذف 

 ٞ ده٤وظخٕ.حُٞهض حإلؿٔخ٢ُ ُِٔشحكوش ٛ

ًٝزُي ػ٘ذ  ،ك٢ كخُش طـخٝص حُٞهض حُز١ طْ هنخإٙ ك٢ ٓٞهغ اهالم حُ٘خس حُخخؿ رخُـ٘خف ألًؼش ٖٓ ده٤وش

ك٤غ ٣ظْ حُظخِـ ٖٓ  ،٣ظْ ٗوَ حُٔشًزش حُوظخ٤ُش ا٠ُ ٓٞهغ حُظلش٣ؾ ،روشحس ٖٓ سث٤ظ حُٔلٌٔش ،طؤخ٤ش اهالم حُ٘خس

 ال ٣ظٞهق.حُظؤخ٤ش ك٢ ك٤ٖ إٔ ٝهض ٓشٝس حُطش٣ن ٖٓ هزَ حُطخهْ 

 ٣ظْ ػشك حألٛذحف ك٢ ٝهض ٝحكذ. ،ػ٠ِ خط٢ اهالم حُ٘خس حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ

 ػخ٤ٗش. 100 -رخُغ٤خسس(  BZOٝهض حُؼشك حُٔغظٜذف ك٢ حُٔشكِش حُؼخ٤ٗش )ٓشٝك٤ش( ٝ )

 ػخ٤ٗش. 120 -ٝهض ػشك حُٜذف ك٢ حُغطش حُؼخُغ )ػالػش أٛذحف آس ر٢ ؿ٢( 

كظ٠ حالعظٜالى حٌُخَٓ ُِزخ٤شس. ػ٘ذ حالٗظٜخء ٖٓ  ك٢ ٓـخٍ حُٜذف٣ظْ ط٘ل٤ز ٛض٣ٔش حألٛذحف حُٔلذدس . 46

ٝحعظٜالى حُزخ٤شس. ارح أػ٘خء  أرِؾ هخثذ حُٔشًزش حُوظخ٤ُش ػٖ حٗظٜخء اهالم حألعِلش حُظ٢ طْ طلش٣ـٜخ ،اهالم حُ٘خس

شًزش حُوظخ٤ُش ا٠ُ طظـٚ حُٔ ،رؤٓش ٖٓ سث٤ظ حُلٌْ ،ُْ ٣ظْ حعظخذحٜٓخ رخٌُخَٓ اهالم حُ٘خس ٖٓ رخ٤شس ٓشًزش هظخ٤ُش

ٓ٘طوش طلش٣ؾ حألعِلش ُظلش٣ؾ حألعِلش. ٣ظْ طن٤ٖٔ حُٞهض حُٔغظـشم ك٢ طلش٣ؾ حُٔشًزش حُوظخ٤ُش ك٢ اؿٔخ٢ُ ٝهض 

 حُغلش ك٢ حُٔغخس.

٣غظٔش حُطخهْ ك٢ حُظلشى. ارح  ،رؤٓش ٖٓ سث٤ظ حُونخس رؼذ حعظخذحّ ؿ٤ٔغ حُزخخثش )طلش٣ؾ حألعِلش( - 47

طظٞهق حُٔشًزش حُظ٢ طوق خِلٜخ أٓخّ ٗوطش حُزخ٤شس ٝطشكغ طوش٣ًشح ا٠ُ  ،ٜخ ٖٓ حالُظلخفُْ ط٘ظٚ حُغ٤خسس حُظ٢ أٓخٓ

 ،رؤٓش ٖٓ سث٤ظ حُلٌْ ،٣ٝظٞهق ٝهض حُطخهْ. رؼذ إٔ ط٘ظ٢ٜ حُٔشًزش حُظ٢ أٓخٓي ٖٓ حُٔشحكوش ،سث٤ظ حُونخس

 خ.٣ٝغظٔش طٞه٤ظٜ ،٣غظؤٗق حُطخهْ حُٔٞؿٞد خِق حُٔشًزش حُٔظلشًش كشًظٚ ػ٠ِ هٍٞ حُطش٣ن

 طِخـ ُـ٘ش حُظل٤ٌْ ك٢ حُٔغخروش حُ٘ظخثؾ ٝطلذد حُلشم حُلخثضس حُظ٢ كخصص ،. ك٢ ٜٗخ٣ش ٓشكِش "حُظظخرغ"48

ٝحُظ٢ طُٔ٘ق رخٌُئٝط  ،رخإلمخكش ا٠ُ حُلشم حُلخثضس رخُـٞحثض حُظ٢ حكظِض حُٔشًض٣ٖ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ،حُٔشًض حألٍٝ

 ٝح٤ُٔذح٤ُخص ٝحُذرِٞٓخص ٝحُـٞحثض حُو٤ٔش رؾٌَ خخؿ.

 

 . تتبع الحمىل الوستهذفت5

 

رحص حُؼٞحثن حُطز٤ؼ٤ش ٝحالفط٘خػ٤ش ٝٓغخسحص  ،. طوخّ حُٔغخروش ك٢ ٓ٘طوش ٓلذٝدس ٖٓ حُظنخس٣ظ49

 (.2ٓظش )ِٓلن سهْ  4300حُوظخٍ ٝٓٞحهغ ٝٓ٘خهن حُشٓخ٣ش ربؿٔخ٢ُ أهٞحٍ 

هغْ  ػوزش: ٣ٝ11ؾَٔ  ،٣وظقش حُٔغخس ػ٠ِ "حُزذح٣ش" ٝ "حُٜ٘خ٣ش" ،"السببق الفردي"رخُ٘غزش ُٔشكِش  .50

 ،خ٘ذم ٓنخد ُِذرخرخص ٓغ ٓٔش ،ٓٔش ٓغظو٤ْ ٓلذٝد ،طَ ،ٓٔش ك٢ ػخثن ٓظلـش ،كخؿض ح٤ُٔخٙ )كٞسد( ،حُٔ٘خٝسس

 ؛(3)حُِٔلن سهْ  2ٓ٘لذس سهْ  ،ؿشف ،1ٓ٘لذس سهْ  ،ٓؾو ،ٗٔٞرؽ ُـغش ٓغخس
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 ٓ٘طوظخٕ إلهالم حُ٘خس؛

 ٓ٘قش ُظلش٣ؾ أعِلش حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش.

 طْ طـ٤ٜض ٓخ ٢ِ٣: ،الرهبيت األول إلطالق الٌبر هي هكبى هبفي هيذاى 

 ؛ك٢ ٗلظ حُٔٞهغ( ش٢ٓٝخو حُ أ( ػ٘ذ رذح٣ش اهالم حُ٘خس أسرؼش ٓٞحهغ اهالم )ٗوطش رخ٤شس

 ،)ٓشًزش حُٔؾخس حُوظخ٤ُش(خٔغش أٛذحف ٌَُ ٜٓ٘خ  ،أسرغ ٓـٔٞػخص ٖٓ حألٛذحف ،د( ك٢ حُٔـخٍ حُٔغظٜذف

ًَ  ،ٛذف ٝحكذ ك٢ ًَ خو ،دسؿش 15ٓظش ٝػ٠ِ هٍٞ حُـزٜش ال طض٣ذ ػٖ  1500ا٠ُ  1100ك٢ ٗطخهخص ٖٓ 

 ؛(4أفلش( )حُِٔلن سهْ  ،أخنش ،أصسم ،ٓـٔٞػش ٖٓ حألٛذحف ٓط٤ِش رٞحكذ ٖٓ أسرؼش أُٞحٕ ٓخظِلش )أكٔش

ٝٓذكغ  ،أسرغ ٓـٔٞػخص ػخرظش )أٛذحف ٓـٜضس ػخرظش دٕٝ حعظخذحّ حُٔقخػذ( ،ؽ( ك٢ ح٤ُٔذحٕ حُٔغظٜذف

ك٢  ،ٓظًشح 30أٓظخس ٝرؼٔن  10رٔغخكش أٓخ٤ٓش ػخٓش طزِؾ  ٝهخهْ ٓذكغ ٝحكذ )ػالػش أؽٌخٍ حُخقش( ٓذكؼ٢ ٝحكذ

٣ظْ سعْ ًَ ٓـٔٞػش ٓغظٜذكش رؤكذ  ،دسؿش 15ٓظش ٝك٢ حُٔوذٓش ال طض٣ذ ػٖ  1600ا٠ُ  1300ٗطخهخص ٖٓ 

 (.4أفلش( )ِٓلن سهْ  ،أخنش ،أصسم ،أسرؼش أُٞحٕ ٓخظِلش )أكٔش

 طْ طـ٤ٜض ٓخ ٢ِ٣: ،ثبًي إلطالق الٌبر هي الوىلعفي ًطبق الرهبيت ال

 ؛ك٢ ٗلظ حُٔٞهغ( ش٢ٓٝخو حُ أ( ػ٘ذ رذح٣ش اهالم حُ٘خس أسرؼش ٓٞحهغ اهالم )ٗوطش رخ٤شس

 د( ك٢ حُٔـخٍ حُٔغظٜذف:

ًَ ٛذف  ،دسؿش 15ال ٣ض٣ذ ػٖ حُز١  ٓظش ٝػ٠ِ هٍٞ حُـزٜش 900حسرؼش حٛذحف )ٓشٝك٤ش( ػ٠ِ ٓغخكش 

 ؛أفلش( ،أخنش ،أصسم ،ِٕٓٞ رؤكذ أسرؼش أُٞحٕ ٓخظِلش )أكٔش

ٛذف ٝحكذ  ،ٓظش 800ا٠ُ  600أسرغ ٓـٔٞػخص ٖٓ حألٛذحف رؼالػش أٛذحف )آس ر٢ ؿ٢( ك٢ ٗطخهخص ٖٓ 

ًَ ٓـٔٞػش ٓغظٜذكش ِٓٞٗش رؤكذ أسرؼش أُٞحٕ ٓخظِلش  ،دسؿش ػ٠ِ هٍٞ حُـزٜش 15ك٢ ًَ خو ٝال ٣ض٣ذ ػٖ 

 حألفلش(. ،أخنش ،أصسم ،)أكٔش

ٗٔٞرؽ  ػٞحثن: ٣ٝ10ؾَٔ  ،"٣Start" ٝ "Finishوظقش حُٔغخس ػ٠ِ " ،"التتببع"رخُ٘غزش ُٔشكِش  .51

 ،ك٢ ػخثن ٓظلـش ٓٔش ،حُؼخثن حُٔخث٢ )كٞسد( ،2حُٔ٘لذس سهْ  ،حُـغش ،1حُٔ٘لذس سهْ  ،حُٔؾو ،ُـغش حُـ٘ض٣ش

 ؛خ٘ذم ٓنخد ُِذرخرخص ٓغ ٓٔش ،ٓٔش ٓلذٝد ٓغظو٤ْ ،رخسٝ

 ؛ٓ٘طوظخٕ إلهالم حُ٘خس

 ٓ٘قش ُظلش٣ؾ أعِلش حُٔشًزخص حُوظخ٤ُش.

 طْ طـ٤ٜض ٓخ ٢ِ٣: ،في ًطبق الرهبيت األول إلطالق الٌبر هي وضعيت الىلىف

 ؛ك٢ ٗلظ حُٔٞهغ( ش٢ٓٝخو حُ أ( ػ٘ذ رذح٣ش اهالم حُ٘خس أسرؼش ٓٞحهغ اهالم )ٗوطش رخ٤شس

 د( ك٢ حُٔـخٍ حُٔغظٜذف:

ًَ ٛذف  ،دسؿش 15ال ٣ض٣ذ ػٖ حُز١  ٓظش ٝػ٠ِ هٍٞ حُـزٜش 900ٓغخكش  حسرؼش حٛذحف )ٓشٝك٤ش( ػ٠ِ

 ؛أفلش( ،أخنش ،أصسم ،ِٕٓٞ رٞحكذ ٖٓ أسرؼش أُٞحٕ ٓخظِلش )أكٔش

ًَ  ،دسؿش ػ٠ِ هٍٞ حُٔوذٓش 15ٓظش ٝال طض٣ذ ػٖ  900ػ٠ِ حُغ٤خسس( ػ٠ِ ٓغخكش  BZOأسرؼش أٛذحف )

 ؛أفلش( ،أخنش ،أصسم ،ٛذف ٓط٢ِ رؤسرؼش أُٞحٕ ٓخظِلش )أكٔش

ٛذف ٝحكذ  ،ٓظش 800ا٠ُ  600أسرغ ٓـٔٞػخص ٖٓ حألٛذحف رؼالػش أٛذحف )آس ر٢ ؿ٢( ك٢ ٗطخهخص ٖٓ 

ًَ ٓـٔٞػش ٓغظٜذكش ِٓٞٗش رؤكذ أسرؼش أُٞحٕ ٓخظِلش  ،دسؿش ػ٠ِ هٍٞ حُـزٜش 15ك٢ ًَ خو ٝال ٣ض٣ذ ػٖ 

 حألفلش(. ،أخنش ،أصسم ،)أكٔش

 

 :في ًطبق الرهبيت الثبًي

 :ِْٓ ٓـٜض رـ ٠١١ٖٓ ٓذكغ  هي حبلت تىلف تبمإلطالق الٌبر 

أ( أسرؼش ٓٞحهغ اهالم ٗخس ػ٘ذ خو اهالم حُ٘خس )طٞؿذ ٗوطش حُزخ٤شس ٝخو اهالم حُ٘خس ك٢ ٗلظ 

 حُٔٞهغ(؛

 :د( ك٢ حُٔـخٍ حُٔغظٜذف

رذٕٝ حعظخذحّ حُٔقخػذ( ٓـٔٞػش أٛذحف ٝهطؼش ٓذكؼ٤ش ٝهخهْ ٓذكغ  أسرؼش أٛذحف ػخرظش )ػخرظش ٝٓـٜضس

ٓظش  ٠٦١١ا٠ُ  ٠٣١١ٓظشح ك٢ ٗطخهخص ٖٓ  ٣١أٓظخس ٝرؼٔن  ٠١)ػالػش خقش( رؤرؼخد ؽخِٓش رطٍٞ ٓوذٓش 
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دسؿش ًَ ٓـٔٞػش ٖٓ حألٛذحف ٓط٤ِش رٞحكذ ٖٓ أسرؼش أُٞحٕ ٓخظِلش )أكٔش  ٠٥ٝػ٠ِ هٍٞ أٓخ٤ٓش ال طض٣ذ ػٖ 

 (؛٤أفلش( )حُِٔلن سهْ ٝ أخنشٝأصسم ٝ

 :ِْٓ ٓـٜض رـ ٣١ٖٓ ٓذكغ  إلطالق الجٌبح

 ٗوطش حُزخ٤شس؛ -أ( ػ٘ذ خو حُزذح٣ش 

 :د( ػ٠ِ هش٣ن اهالم حُ٘خس

 دٝسحٕ حُٔذكغ ح٢ُ٥ ٗلٞ حألٛذحف )حُؼٔٞد حألفلش(؛

 خو اهالم حُ٘خس )ػٔٞد أكٔش(؛

 خو ٝهق اهالم حُ٘خس )حُؼٔٞد حألصسم(؛

 ٓظشح رؼذ خو ٝهق اهالم حُ٘خس(؛ ٥١ُٔ٘طوش حُٔلذدس رؤسرؼش أػٔذس كٔشحء ٢ٛ ٓ٘طوش ُظلش٣ؾ حألعِلش )ح

 :د( ك٢ حُٔـخٍ حُٔغظٜذف

ٓظش ٛذف  ٠٥١١ا٠ُ  ٠٣١١ك٢ ٗطخهخص ٖٓ  (BMP)  أسرغ ٓـٔٞػخص ٖٓ حألٛذحف رؼالػش أٛذحف

ٖ أسرؼش دسؿش ًَ ٓـٔٞػش ٓغظٜذكش ٓط٤ِش رٞحكذ ٓ ٠٥ٝحكذ ك٢ ًَ خو ٝػ٠ِ هٍٞ حُـزٜش رٔخ ال ٣ض٣ذ ػٖ 

 أفلش(؛ٝأخنش ٝأصسم ٝأُٞحٕ ٓخظِلش )أكٔش 

ٓظش. حطـخٙ طلش٣ؾ حُٔذكغ رطِوش ٣ظٞحكن ٓغ حالطـخٙ  ٠٠١١ػ٠ِ ٓغخكش  -دسع ُظلش٣ؾ ٓذكغ أٝطٞٓخط٢ٌ٤ 

 حُشث٤غ٢ ُِ٘خس.

 إجباري وجود مع متر ٠٠٤٤ بطول التضارٌس من منفصل جزء على التدرٌب مسار تجهٌز تم. ٥٢
 (. متفجرة عقبة - منجم فً مسار ممرو مسار لجسر نموذجو جرؾو ممر مع للدبابات مضاد خندق) للعقبات

 واحد BMP هدؾ) األهداؾ من األدنى بالحد مجهزا التدرٌب لمسار المستهدؾ المجال ٌكون أن ٌجب
 ٠٤٤و ٠٤٤ حدود عند واحد جً بً آر وهدؾ متر ٠٠٤٤و ٠٠٤٤و ٠٠٤٤ و ٠٠٤٤و ٠٤٤ حدود عند

 (. المصاعد استخدام بدون) دائم بشكل مثبت متر ٠٤٤و

 متر ٠٤٤ مسافة على العادي القتال إلى القتالٌة المشاة عربات أسلحة وإحضار الرؤٌة أجهزة لمحاذاة
 دائم بشكل متر ٠.٠ فً متر ٠.٤ بقٌاس( الرقائقً الخشب من مصنوعة) دروع أربعة تثبٌت ٌتم النار خط من

 (. المصاعد استخدام بدون)

 (:٠ الملحق) مثبتة المستهدفة الحقول فً. ٠٠

 خط عند المستهدؾ للحقل والٌسرى الٌمنى الحدود على الموضوعة) الجانبٌة الحماٌة منطقة - الالفتات
 ؛(الثانٌة التصوٌر منطقة فً متر ٠٠٤٤ خط وعلى األولى التصوٌر منطقة فً متر ٠٤٤

 فً متر ٠٤٤ خط عند الرئٌسً الرماٌة مٌدان فً معروض) النار إلطالق الرئٌسً االتجاه - عالمة
 ؛(الثانٌة الرماٌة منطقة فً متر ٠٠٤٤ خط وعلى األولى الرماٌة منطقة

-٠٤٤٤ مسافة على بطلقة ملم ٠٤٤ عٌار ومدفع ملم ٠٤ عٌار أوتوماتٌكً مدفع لتفرٌػ درع تثبٌت ٌتم
×  بقٌاس التضارٌس خلفٌة على بوضوح مرئً درع وهو المصعد على النار إطالق وقؾ خط من متر ٠٠٤٤

 ٠٤-٠٠ بزاوٌة سم ٠٤ بعرض واألسود األبٌض اللون من متناوبة مائلة خطوط علٌها والتً م ٠.٠\٠.٠
 درجة؛

 شجرةو كهرباء خط دعامةو طاحونةو منزل: النماذج) مختلفة نطاقات فً معالم خمسة عن ٌقل ال ما
 .التضارٌس خلفٌة على تمٌٌزها وٌمكن النار إطالق مواقع من المجردة بالعٌن رؤٌتها ٌمكن( سٌارةو منفصلة
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 بدء قبل النار لمطلق مرئٌة تكون ال بحٌث األرض مستوى على عمودٌا األهداؾ تثبٌت ٌتم. ٠٠
 إطالق مكان من النار إطالق( اتجاه) مستوى على عمودٌا األهداؾ مستوى ٌكون أن ٌجب ؛(الحركة) عرضها

 .األهداؾ بجانب النار لمطلق مرئٌة أشٌاء أي ووضع المعالم من بالقرب أهداؾ وضع ٌحظر علٌهم؛ النار

 مظروؾ فً ومختومة التحكٌم لجنة قبل من للتحقق وتقدٌمها مسبقا األهداؾ إظهار خٌارات تطوٌر ٌتم
. مدمج قفل مع خاصة خزنة فً التخزٌن ٌتم. المسابقة قضاة رئٌس لدى ومودعة بختم ومختومة شخصً ؼٌر
 للبٌئة المساعد للمدٌر األهداؾ إظهار خٌار وٌعطً المختوم الظرؾ التحكٌم رئٌس سٌفتح المسابقة بدء قبل

 .المستهدفة

 كل رئٌس وٌقوم القضاة كبٌر ٌنظمها التً للقرعة وفًقا فرٌق لكل المسابقة مسار مسار تحدٌد ٌتم. ٠٠
 .المسابقة بدء قبل القرعة بسحب فرٌق

 العقبات على وتتؽلب ، الطرٌق على تمر التً لألطقم تصوراً  المسابقة فٌه تقام الذي الطرؾ ٌقدم. ٠٠
 .للمسابقة المركزٌة التحكم ؼرفة شاشات على تنعكس التً المعلومات معو األهداؾ جمٌع وتضرب

 من الناشئ الهدؾ عرض وقت تحدٌد ٌتم. ضربها ٌتم عندما الناشئة( األهداؾ) األهداؾ تسقط أن ٌجب
 وطائرة RPG و  BZona سٌارةو BMP) األهداؾ تدمٌر لتصور. سقوطه بداٌة إلى بالكامل رفعه لحظة

 فهً الهدؾ أو الهدؾ إصابة بعد تنشٌطها ٌتم دخان بعناصر ذلك إلى باإلضافة مجهزة فهً( هلٌكوبتر
 .ٌضربها( مقذوؾ و رصاصة) النار إطالق عند تنكسر هشة مادة من مصنوعة

 :ضربا ٌعتبر الهدف

 وقاذفة سٌارة على االرتداد عدٌم ومسدس مشاة قتال مركبة على تدل أهداؾ على النار إطالق عند
 اخترقت( رصاصات) قذائؾ من مباشرة الهدؾ أصٌب إذا - هلٌكوبتر وطائرة للدبابات مضادة ٌدوٌة قنابل

 ٌتم لم إذا المتبقٌة؛ أجزائه فً مرئٌة آثار خالل من - الهدؾ تدمٌر حالة فً. أثر واضحة صفة وتركت الهدؾ
 الهدؾ فإن الرتداد نتٌجة الهدؾ تدمٌر تم أو( رصاصة) قذٌفة من مباشرة إلصابة واضحة آثار على العثور
 إصابة؛ تعتبر فال الهدؾ حافة( الرصاصة) القذٌفة جسم المس إذا. متأثر ؼٌر ٌعتبر

 المؽلؾ القذائؾ أصابت عندما - بندقٌة وطاقم مدفعٌة بندقٌة على تدل أهداؾ على النار إطالق عند
 . المحدد

 المسابقة فً المشاركون بها ٌقوم التً والمعدات واألهداؾ المسابقة مسار على العوائق تجهٌز تم. ٥٥
 الحقٌقً الوقت فً التسجٌل توفر التً( األخرى التقنٌة والوسائل الفٌدٌو كامٌرات) للتثبٌت تقنٌة بوسائل

 مسار طول على قتالٌة مركبة وتحرك األهداؾ وضرب. العقبات على التؽلب لنتائج الفوتوؼرافً والتسجٌل
 طرٌق عن المحددة التقنٌة الوسائل باستخدام األهداؾ ضرب نتائج تحدٌد ٌتم. الطاقم وإجراءات المنافسة
 بضرب الخاصة للجدل المثٌرة القضٌة نهاٌة حتى. المٌدان إلى برحلة لألهداؾ والمباشر البصري الفحص
 .األهداؾ باستبدال ٌسمح ال المٌدان من األهداؾ فحص بعد التحكٌم لجنة عودة حتى أو األهداؾ

 اإلجمالً والوقت السباق وقت المسار دورات الطاقم فٌه اجتاز الذي الوقت األهداؾ ضرب نتائج. ٠٠
 .الفعلً الوقت فً الشاشات على تنعكس" التتابع سباق" و" الفردي السباق" لمرحلتً

 

العقبات على التغلب . إجراءات  VI 

 

 المناورات": قطاع. "٥٥

 .المقٌدة البوابات من والخروج والدخول المحرك وإٌقاؾ األعمدة لمس دون العائق تجاوز
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 "المخاضة":

 .المقابلة الضفة إلى الخروج مع للخلؾ والتراجع الحادة المنعطفات توقؾ دون العقبة على التؽلب ٌتم

 والمتفجرات": األلؽام حاجز فً للعربات "الممر

 وضرب الحد مؤشرات لمس دون المعاكس االتجاه استخدام دون توقؾ دون العقبة على التؽلب ٌتم
 .األلؽام

 "التل":

 .والتراجع المحرك إٌقاؾ دون العقبة على التؽلب ٌتم

 الممر": ذو للدبابات المضاد "الخندق

 .والتراجع األعمدة من والحد الجانبٌة الجدران لمس دون المحرك إٌقاؾ دون العائق على التؽلب ٌتم

 ":مباشر مقٌد ممر"

 .للخلؾ الرجوع ترس واستخدام المحرك إٌقاؾ دون الحد أعمدة لمس دون العائق على التؽلب ٌتم

 الممرٌن": ذي الجسر "نموذج

 .والتراجع المحرك إٌقاؾ دون توقؾ دون الحد أعمدة لمس دون العقبة على التؽلب ٌتم

 الشكل": المشطى "المانع

 .للخلؾ الرجوع ترس واستخدام المحرك إٌقاؾ دون الحد أعمدة لمس دون العائق على التؽلب ٌتم

 "الحدور":

 االتجاه واستخدام التدحرج دون المحرك إٌقاؾ دون المحددة األعمدة لمس دون العائق على التؽلب ٌتم
 .المعاكس

 "الجفر":

 .المعاكس االتجاه واستخدام والدحرجة المحرك إٌقاؾ دون العقبة على التؽلب ٌتم

 

العقوبات تطبق.  VII 

 

 العلم برفع المٌدانً الحكم ٌقوم ما فرٌق قبل من مخالفة عن الكشؾ تم إذا المسابقة سٌاق فً. ٠٤
 للمخالفة وفقاالقاضً العام  ٌضٌؾ. البروتوكول فً المخالفة وٌدخلالقاضً العام  بإبالغ وٌقوم األحمر

 .جزاء حلقة ٌحدد أو جزاء ووقت المرتكبة

 بالعمود ٌلحق ضرر أو لمسة لكل الجزاء ودوائر والعقبات المسار على العقوبة وقت احتساب ٌتم. ٠٠
 أو المدخل عند( العمود) العمود إسقاط أو للمس المناورة أثناء العائق تجاوز منطقة على ثوان ٠٤ -( العمود)

 ٌتم ثوان ٠٤ -( آخر) عمود لمس لكل النار إطالق موضع من الخروج أو الدخول عند ثوان ٠٤ - خروج
 .للمسار اإلجمالً الوقت مع العقوبة وقت تلخٌص

 :أجل من واحدة عقوبة حلقة تخصٌص ٌتم. ٢٦
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 عقبة؛ على التؽلب عند القتالٌة المركبة وتدحرج المحرك وإٌقاؾ القتالٌة المركبة إٌقاؾ

 لكل واحدة دائرة) والمتفجرات" األلؽام حاجز فً "الممر العقبة على التؽلب عند" اللؽم" نموذج ضرب
 ؛(لؽم

 ؛(ضائعة ضربة لكل واحدة دائرة) ملم ٠٤٤ مدفع إطالقها من عند المحدد بالحجم قذٌفة لفقدان

 متأثر؛ ؼٌر هدؾ لكل

 قتالٌة؛ مركبة الستبدال

 .التتابع تمرٌر إجراءات النتهاك

 :أجل من الجزاء ضربات من حلقتٌن منح ٌتم

 عقبة؛ تجاوز

 ٌتم لم أو الهدؾ منطقة فً النار إطالق ٌتم لم إذا النار إطالق ؼٌر الهدؾ ٌعتبر) أطلق ؼٌر هدؾ لكل
 (. هدفه على الهدؾ إطالق

 الذي الوقت إضافة فسٌتم جزاء حلقة تعٌٌن وتم ، الهدؾ إصابة عدم عن الفحص أثناء الكشؾ تم إذا
 المسار مرور أثناء الطاقم هذا ٌتؽلب لم إذا. المسار وقت إجمالً إلى العقوبة حلقة لتمرٌر الطاقم هذا ٌستؽرقه

 .واحدة دقٌقة بمقدار ٌزٌد المسار لمرور اإلجمالً الوقت فإن الجزاء حلقة مسافة على

 ٌستؽرقه الذي الوقت استبعاد فسٌتم جزاء حلقة تعٌٌن وتم الهدؾ إصابة عن الفحص أثناء الكشؾ تم إذا
 .الطرٌق على ٌقضٌه الذي الوقت إجمالً من العقوبة حلقة لتمرٌر الطاقم هذا

. مباشرة األمام إلى تتحرك قتالٌة لمركبة المجال إفساح الطاقم على ٌجب الجزاء حلقة من الخروج عند
 ".الطرٌق إفساح" بعالمة مجهز الجزاء حلقة من الخروج

 

تحدٌدها وإجراءات األعطال قائمة.  VIII 

 

 أنفسهم تلقاء من العطل إصالح) قرار التخاذ دقائق ٠ الطاقم منح ٌتم عطل على العثور تم إذا. ٠٠
 (.احتٌاطٌة بأخرى السٌارة استبدال أو الرئٌسٌة السٌارة على المنافسة فً المشاركة ومواصلة

 فً االحتٌاطً الطاقم) احتٌاطٌة بأخرى استبدالها ٌمكن الرئٌسٌة القتالٌة المركبة تعطل حالة فً .٠٠
 االحتٌاطً الطاقم قبل من المسابقة قضاة رئٌس من بأمر االستبدال ٌتم(. االحتٌاطٌة السٌارة فً االستعداد وضع
 توقؾ الذي المكان إلى وتصل المسابقة مرحلة حسب العقبات جمٌع التوالً على ٌمر والذي المشارك للفرٌق

 وبعد القتالٌة المركبة استبدال ٌتم الرئٌسٌة القتالٌة المركبة إٌقاؾ مكان إلى الوصول عند. الرئٌسً الطاقم فٌه
 الرئٌسً الطاقم ٌواصل الرئٌسً الحكم من بأمر. للحركة االستعداد عن الطاقم ٌبلػ القتالٌة المركبة استبدال

 .واإلخالء اإلصالح مجموعة قوات قبل من المعٌبة القتالٌة المركبة إخالء ٌتم. المسابقة برنامج السباق بدأ الذي

 االنهٌار وقت االعتبار فً ٌؤخذ فال الطاقم هذا خطأ عن ناتًجا القتالٌة المركبة تدمٌر ٌكن لم إذا
 (. ٠ رقم الملحق) للطرٌق اإلجمالً الوقت فً واإلصالح السٌارة واستبدال

 المركبة واستبدال االنهٌار وقت أخذ فسٌتم الطاقم هذا خطأ عن ناتًجا القتالٌة المركبة انسحاب كان إذا
 .للطرٌق اإلجمالً الوقت فً االعتبار فً القتالٌة
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 رئٌس علٌها وٌوافق الفور على خبٌر تقٌٌم أساس على الخلل حول استنتاجات إلى الحكام لجنة تتوصل
 .مكتوب خبٌر رأي تقدٌم ٌتم المشارك الفرٌق طلب على بناء القضاة

 .قتالٌة مركبة فً األعطال تقٌٌم إجراء .٠٠

 .المناسب القرار واتخاذ االنهٌار سبب وتحدٌد الوقت تسجٌل ٌتم بدٌلة آلة على للحصول طلب تقدٌم بعد

 

السالمة متطلبات.  IX 

 

 لرئٌس ٌحق المنافسة أثناء القتالٌة المركبات أطقم قبل من السالمة متطلبات انتهاك منع أجل من .٠٠
 فً التوقؾ وقت تضمٌن ٌتم ال. المخالفات على القضاء ٌتم حتى( مراحلها إحدى أو) المنافسة إٌقاؾ القضاة
 العد وٌستمر المنافسة تستأنؾالقاضً العام  من بأمر االنتهاكات على القضاء بعد. المسار وقت إجمالً
 .التنازلً

 :على واحدة جزاء حلقة فرض ٌتم السالمة شروط انتهاك حالة فً . ٦٥

 مفتوحة؛( فتحات) فتحة مع حركة

 .األسلحة تفرٌػ إجراءات انتهاك

 :أجل من عقوبة حلقتٌن تخصٌص ٌتم السالمة متطلبات انتهاك حالة فً

 الذخٌرة تحمٌل أماكن من الطرٌق أقسام باستثناء) بالذخٌرة محملة بأسلحة الطرٌق طول على الحركة
 ؛(النار خط إلى

 النار؛ إطالق خط إلى القتالٌة المركبة وصول قبل األسلحة تحمٌل

 المفتوحة؛ الفتحات مع الطاقم على النار إطالق

 الجانبٌة؛ الحماٌة مناطق على النار إطالق

 النار؛ إطالق وقؾ خط عبور وبعد النار إطالق خط إلى القتالٌة المركبة تصل أن قبل النار إطالق

 المعتادة؛ أماكنهم الطاقم أفراد ٌتخذ ال عندما القتالٌة المركبة حركة

 المٌدانٌٌن والحكام العملٌة لإلجراءاتالقاضً العام  ونائبالقاضً العام  بتعلٌمات الطاقم تقٌد عدم
 الفنٌٌن؛ والعاملٌن

 .القتالٌة السٌارة محرك تشؽٌل أثناء الذخٌرة تحمٌل

 أمر دون المسار على األفراد وترك المدرجات اتجاه فً الرشاش المدفع أو المدفع ماسورة لتوجٌه
 . المسابقة من المرحلة هذه فً التصنٌف فً األخٌر المركز وٌحتل الطاقم استبعاد سٌتمالقاضً العام  من

 فً األخٌر المركز وٌحتل الطرٌق على قتالٌة مركبات اصطدام بارتكاب المتهم الطاقم استبعاد ٌتم
 .المسابقة من المرحلة هذه فً التصنٌف

 

العسكرٌة والمعدات األسلحة.  X 
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 ٌتم أراضٌها على المسابقة فٌه تقام الذي البلد معدات الستخدام طلًبا أرسلت التً للفرق بالنسبة. ٠٠
 فرٌق كل ٌخدم استخدامه فترة طوال و المعدات استالم لحظة من. المعدات وتشؽٌل صٌانة على التدرٌب تنظٌم

 توفٌر) لذلك الالزمة الخدمات المسابقة فٌه تقام الذي البلد وٌقدم المعدات مستقل بشكل المشاركة الدول من
 صٌانة ٌتم(. واإلصالح الصٌانة أثناء( ضروري إذا) واالستشارات التقنٌة والسوائل التشحٌم وزٌوت الوقود
 تقام التً الدولة على ٌجب(. وجدت إن) الفنٌة والمجموعات الخاصة أطقمها قبل من المشاركة الفرق معدات

 لتخزٌنها مكان وتخصٌص وإعداد القتالٌة المركبات لصٌانة الالزمة الظروؾ تهٌئ أن أراضٌها على المسابقة
 .وصٌانتها

 عٌار أوتوماتٌكً مدفع من النار إلطالق للدروع خارقة تتبع ذخٌرة استخدام ٌتم المنافسة سٌاق فً. ٠٠
 ٠-٠ قبل. المستودع فً فرزها وإعادة المشاركة الفرق جمٌع تستخدمها التً الذخٌرة تخزٌن ٌتم. ملم ٠٤

. الذخٌرة نقطة إلى وٌسلمها الذخٌرة صندوق فً الذخٌرة مستقل بشكل فرٌق كل ٌضع المنافسة بدء من ساعات
 المسابقة من واحدة ساعة قبل. دولة لكل الذخٌرة تخزٌن لقواعد وفقا مجزأة أو أكوام فً الذخٌرة بوضع ٌسمح
 بفحص المسار على الموجودة الذخٌرة من نقطة كل فً ثالث طرؾ ممثلً مع جنب إلى جنبا الحكام ٌقوم

 أوجه وجود ظل فً والذي المسابقة قضاة رئٌس إلى االمتحان نتائج إبالغ ٌتم. بالتناوب الذخٌرة وحساب
 .إلزالتها عاجلة تدابٌر ٌتخذ قصور

 فً القتالٌة المركبات وضع ٌتم مشارك بلد بكل الخاصة المعدات وتحدٌد القرعة سحب بعد. ٠٤
 ٌحظر. المعدات من االقتراب لهم المصرح ؼٌر األشخاص على ٌحظر. للتخزٌن القتالٌة المركبات أسطول
 المصنعة الشركة أختام سالمة وانتهاك والتجمعات المكونات وضبط المصنع إعدادات على تؽٌٌرات إجراء
 ٌسمح ال أعاله المذكورة االنتهاكات على العثور تم إذا. الحكم لجنة مع المنسقة ؼٌر القتالٌة المركبات على

 ٌقوم الفنٌة الحالة من للتحقق. الفرٌق أعضاء استبعاد وٌتم المسابقة فً بالمشاركة القتالٌة المشاة لمركبات
 .العسكرٌة المعدات من لعٌنات ومفاجئة مجدولة فحوصات بإجراء الفنً الطاقم مع المسابقةالقاضً العام 

 من االنتهاء بعد ٌومً بشكل القتالٌة المركبات وتفتٌش بفحص فرٌق كل ٌقوم المسابقة فترة خالل. ٠٠
 تحمٌل) التالٌة للمرحلة وإعدادها القتالٌة المركبات خدمة الفرٌق على ٌجب المسابقة مراحل من مرحلة كل
 (. نقلو تحرٌكو

 الخاصة اللوائح متطلبات ومراعاة استٌفاء بضمان ملزمة أراضٌها على المسابقة تقام التً الدولة. ٠٠
 .بالمسابقة

 لجنة اجتماع فً فٌها النظر دون بالمسابقة الخاصة اللوائح على وتؽٌٌرات إضافات إجراء ٌحظر. ٠٠
 .الروسً االتحاد فً البرٌة للقوات األعلى القائد قبل من الالحقة والموافقة الدولٌة التنظٌم

 

 :هخثٔش حُِٔلوخص

 ؛٢- د ّ د. حُٞفلخص حُل٤٘ش حألعخع٤ش ُؼشرخص حُٔؾخس حُوظخ٤ُش ٠

 ؛. سعْ )ٓخطو( حُٔ٘طوش إلؿشحء حُٔغخروش٢

 ؛. سعّٞ حُغذٝد ٝحُٔٞحٗغ٣

 ؛. سعّٞ حالٛذحف٤

 ؛. سٓٞص )ػالٓخص( ك٢ ٤ٓذحٕ حُشٓخ٣ش٥

 ؛. حإلعظج٘خف )اعظٔخسس(٦

 ؛. هخثٔش حالػطخٍ ُـِو حُطخه٥ْ
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 "٢حُٞفلخص حُل٤٘ش حألعخع٤ش ُِؼشرش "د ّ د 
 حُؼذد حُٞفلخص حُشهْ

 ٠٣.٦ حُٞصٕ حُوظخ٢ُ )هٖ( ٠

 ٣ حُطخهْ ٢

 حُغشػش حُوقٟٞ )ًْ / عخػش( ٣
 \)هش٣ن عش٣غ( ٦٥

 (ش)ٝحم ػ٠ِ هذ٤ٓ ٥.٢

 ٥٠١~٤٦١ ٓذٟ حالٗطالم )ًْ( ٤

 ٦.٥٤ حُطٍٞ )ّ( ٥

 ٢.٥٥ حُؼشك )ّ( ٦

 ٢.٠٤ حالسطلخع )ّ( ٥

 ٥٠٢ عؼش خضحٕ حُٞهٞد )ُظش( ٨

 دسؿش ٣١ دسؿش حُقؼٞد ٥

 دسؿش ٢٥ دسؿش آخُش ٠١

 ١.٥ حسطلخع حُـذحس حُٔـِق )ّ( ٠٠

 ٢ ػشك حُخ٘ذم حُٔشحد حُظـِذ ػ٤ِٚ )ّ( ٠٢

 ٢٥٨~٢٥٣ هٞس حُٔلشى )ُظش / ػخ٤ٗش( ٠٣

 ٠٥.٨ ٗغزش حُنـو ٠٤

 ُِخِق ٠ٝ ُألٓخّ ٥ ػِزش حُظشٝط ٠٥

 حإلٌُظش٢ٗٝ / ح٤ُذ١ٝ ٗٞع ٓلشى حُزشؽ ٠٦

 ٣١ ػ٤خس حُٔذكغ حُشث٤غ٢ )ِْٓ( ٠٥

 دسؿش ٥٥+  ~دسؿش ٦- صح٣ٝش حعظخذحّ حُغالف حُشث٤غ٢ ٠٨

 ٣٦١ هخهغ هقق سث٤غ٢ رٔذكغ ٠٥

 ٤١١١ ~ ٢٥١١ حُٔذٟ حُلؼخٍ ُِٔذكغ حُشث٤غ٢ )ّ( ٢١

 ٓذكغ سؽخػ ٓظلذ حُٔلٞس أعِلش ٓغخػذس ٢٠

 ٥.٦٢ ٖٓ ػ٤خس حألعِلش حُٔغخػذس )ْٓ( ٢٢
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 ٢الولحك رلن  

 

 الوسببمتهخطط هٌطمت إجراء 
 "حُغزخم حُلشد١"طٔؼ٤َ سع٢ٓٞ ُٔٞهغ ٓغشف 

 

 

 

 

 "عزخم حُظظخرغ"طٔؼ٤َ سع٢ٓٞ ُٔٞهغ ٓغشف 
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 ٣الولحك رلن  

 

 هخطط األبعبد للعمببث والعمببث
 

 المخاضة
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 نموذج الجسر ذي الممرٌن

 

 

 

 قطاع المناورات
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 التل

 

 

 الجفر
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 للدبابات ذو الممرالخندق المضاد 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المانع المشطى الشكل
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 الممر للعربات فً حاجز األلغام والمتفجرات

 

 

 

 الحدور
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 الحواجز النارٌة

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٤الولحك رلن  

 األهذافرسىم 

 

 "حُطخثشس"حُٜذف 
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 "ب م ب"الهدؾ 

 

 

 

 "مدفع دون االرتداد على بٌكاب"الهدؾ 
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 ٌدوٌة مضادة للدبابات" الهدؾ "قاذفة قنابل
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 "بندقٌة مدفعٌة"الهدؾ 

 

 

 

 الهدؾ "شكل الحزام"
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 ٥الولحك رلن  

 

 رهىز )عالهبث( في هيذاى الرهبيت

 

  ". ٓ٘طوش حُلٔخ٣ش حُـخٗز٤ش"ػالٓش 

 حسطلخعالٓزخص طن٤ت رِٕٞ حكٔش ك٢ صٝح٣خ حُٔؼِغ. طظؾٌَ ٓؼِغ ُٕٞ أكٔش ٓغ كذٝد ر٤نخء. طْ طش٤ًذ 

 ٓظش ػ٠ِ حألهَ. ٤كذ حعلَ حُؼالٓش كٞم حألسك 
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 .""االتجاه الرئٌسً للرماٌةعالمة 

سم وحقل أصفر مربع الشكل بداخله  ٠متر وله حد أصفر بطول محٌط بعرض  ٠.٠مربع أحمر طول ضلعه  
مترا فً وسط الحقل األصفر بمحاذاة العمود الرأسً المحور ثالثة مصابٌح خضراء  ٠.٠ٌبلػ طول ضلعه 

 أمتار من األرض إلى الحافة السفلٌة للعالمة. ٠مثبتة عالمة ارتفاع ال تقل عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٦الولحك رلن  

 

 االستئٌبف )إستوبرة(

 ٗٞع حُٔغخروش:

 حإلعْ:    ٖٓ هذّ رخإلعظج٘خف )هخثذ حُلش٣ن(:

 حُظؤس٣خ ٝحُٞهض:       ٓشكِش حُٔغخروش:

ٓنٕٔٞ حإلعظج٘خف. حُغزذ ٝحألدُش ُِؾٌٞ. حُٔوظشكخص ُلَ   طوش٣ش حُ٘ظخثؾ حُٜ٘خث٤ش ُِٔغخروش



39 

حُٔوظشف ُلَ حُٔؾٌِش؛ حُغزذ؛  حُٔلظؼ حُٔؾخًَ.

  حُظٞه٤غ

 

 طؼشكُض روشحس حُٔلٌْ. "أٗخ ٓٞحكن"/"أٗخ ؿ٤ش ٓٞحكن"

 حُؾخـ حُز١ هذّ رخإلعظج٘خف، حُظؤس٣خ، حُٞهض( اعْ)

 

 هشحس ُـ٘ش حُٔل٤ٌٖٔ:

 

         سث٤ظ حُٔل٤ٌٖٔ:  

 ػنٞ ُـ٘ش حُٔل٤ٌٖٔ:

         حُظؤس٣خ ٝحُٞهض: 

 

 طؼشكُض روشحس ُـ٘ش حُٔل٤ٌٖٔ

 )حُظٞه٤غ، حإلعْ، حُظؤس٣خ( 
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   ٧الملحق رقم  

 

 لبئوت األعطبل لغلط الطبلن

 
 أٝ طؾٞٙ ًشٗي ػـِش حُظٞؿ٤ٚ . مشس٠

 . طؾٞٙ ٓلٞس حُٔٞحص٢ٕ

 . ٓ٘خلل مـط٢ ك٢ هخع حُؼشرش٣

 . طؾـ٤َ حُٔلشى رذٝسحٕ رخالطـخٙ حُٔؼخًظ٤

 . حكظشحم حألهشحؿ ُِلخفَ ٝحفَ حُشث٤غ٢ أٝ ُلخفَ ٝحفَ ك٢ ؿٜخص حالٗؼطخف حُل٥٢ٌِ

  . حكظشحم حُوؾخه ك٢ ؿٜخص كشحَٓ حإلٗؼطخف٦

 حُٔذكغ. ًغش ٓؼزض حُزشؽ أٝ ٥

 . طؾٞٙ عزطخٗش حُٔذكغ٨

 . مشرش ٤ٛذس٤ٌ٤ُٝش حُٔلشى٥

 . ؿشم حُـشرش حُوظخ٤ُش٠١

. طغخ٤ٖ ص٣خد١ حُٔلشى )طلٞم دسؿش حُلشحسس ُغخثَ حُظزش٣ذ حهق٠ حُٔغظٟٞ )حٌُٔظٞد ك٢ اسؽخدحص ٠٠

 إلعظخذحّ حُؼشرخص((.

 . ػطَ حُـ٘ض٣ش.٠٢

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 

 
 


