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  محاية األطفال والنساء من العنف
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  :املقدمة
 اه�
��م ا�����ت                      ������ ��� ���� ��� أآ��� ا����اه� ا������
إن *�ه�ة ا��)�' &�%$# ���م و!� ا ��� ا�
         �0
�� ا�/-.-� �!��
ا�/$��.� �� ن�0.� وا س�ة ا�)�و�7 �� ج�� أخ�ى، آ
� 2 &� �� ��اج���� أو2ً &

��? ا�-��ن                &� ر;�م ث> ا��;�ف    @� �! <A��-ا� ��E ا س��Dب 2ج���ث��� ��� ج�Bوره�، ون�.��� ��@��ر ا�����
               <������، خ���F &����� �@��رت ن����7ت �@��& G���7 �
ا��%��7 آ�ن ا�2���ف وا2ه�
�م &��ه�ة ا��)' &
                 ��
(.� �Dس��(
 اJن��ن �����I Eء ��0��� ا�@����� ا�
D$��ة وأه
.���� و��Iورة ���!.� ا ج��اء ا�/.��.�� ا�

Kً��$�و� �ً
.� .ا ���ل ن
�ًا ج��7ً�، ن��.ً� س

  
 ! �ً��
و��E ا�
���ى ا����
 !-� ج�ى ا����.> &Nن أش$�ل ا��)' آ�!� ا�� �-? �I ا�
�أة وا�� �NخB أن

�# ان���آ�ً� �/-��ق اJن���ن ا س�س�.� و!� ه�Bا ا���.�ق ��Fدق ��0ا� ث��Q دول                     � �F��ا�/.�ة ا����� وا�

  �� ��� ا ��>   1984أ��7ر  / ;.�� إ���Tء آ�!�� أش�$�ل ا��
..���I S ا�
��أة ا��� ��Fرت !� ����7               ا����> ��E ا�
���ض أن �%$# ن]�ص ا�2��;.� ��.�رًا أخK;.ً� ��%��ب ا�����> آ�!�� !� آ.�.�� ا������#               . ا�
�/�ة
و�� ا�

 ��%� ���    ون�]a ا�
��دة ا���ن.��   -��]��_ ا��ج�#  –�? ;[��7 ا�
��أة و7-�]� &����
..S &�.� ا��ج�# وا�
��أة               
       bأن E� b���.0 ا�����F أو أس���b أو          " اK�Jن ا����
 �/-�ق اJن��ن ��! �2 ��7ض أ�0 ���خ# ����

0
��7 ا�-�ن�ن ! G/ا� d�  .��$)b أو ��اسb�K أو �/
Kت ��E ش�!b وس
��b و�$# ش
  
  

  :ماذا يعني مفهوم العنف
  

���7 ه�� آ��# ���]�ف i��7دي إ��E إ�/���ق ا ذى &���fخ��7، و;��� 7$��ن      ·�����! �ً.���� ا ذى ج����7ً� أو ن
              j�(�� ������
��ت ا���k7BD ج
.���� أش�$�ل ��وا2س��Sاء �� ا���د، !�ض اfراء &��-�ة، إس�
�ع ا�$

  .ا���ه�ة
·   �.
�أن ����م ا��)' �7) آ# !�# 7
�رس �� ��ف ج
���  )Universals (�%.� ا�
�س��� ا��

 أو !�Kً وه� !�# �).' ����7 ا�-��ة ا�
�د��7 أو    أو !�د �I أ!�اد pخ� �� �7��G7 ا���).' ;�2ً        
�7�(�
  .ا�

أن �� ����ن ا��)�' �
�رس�� ا�-��ة ا�������T& �7ض ا��IJار &���Webster (          �.T (ذآ� ;���س    ·
���م ا��)' ه)� ��
� ا�IJار &��
�أة أو ا�@�#، و;� 7$�ن ش$# هBا ا�[�ر ���دي ���        
& و��)


��أة وا�@��#            خKل �
�رس� ا�-�ة ا�����7 &��[�ب    �� ��7�(�
 أو ��)�ي �� خKل ��
� اJه�ن� ا�
  .&����Dب أو ا����7_ أو اJه�ن�

 ه� س��ك أو !�# 7��> &����وان.� 7]�ر �� ��ف ;� 7$�ن !�دًا أو ج
��� أو �D-� اج�
��.� أو    ·

� دو�� &��ف اس�KTل وإخ[�ع ��ف pخ� ! إ��ر �K;� ;�ة � �.r��k!�$ ا;�]�د�7 وس.�س.ً�� 

���د أو ج
���� أو �D-�� اج�
��.�� أو دو���                     � �.��� إ�0اث أ�Iار ��د�7 أو ��)���7 أو ن! tD��7
  .أخ�ى

·    �.$& 
�أة !�
� ا����
 ا��ا&? ��i
أن ا��)' �I ا�)��ء ه� أي  "1995 ا��ث.-� ا�]�درة �� ا�
 أو  �)' ���vD &)�ع ا��)i�7 ،jدي ���E ا رج�_ إ��E و;��ع ��Iر ج���ي أو ج)�� أو               ���ن

��w ا !���ل، وا�/����ن ��� ا�/���7 ;���ًا أو �����ً� س��اء                    � #�
 ذ�w ا�����7 &! �

�أة &����ن�ة �
�F�� �$�ن ��م أو ! ا�/.�ة ا�! w�0ث ذ�.  

·                              ��(.! #�
� xن و&�ن���K�y�& ���7ف ��� b�(� ر��F يBن���ن وا��Jق ا��-/� 

� ا������i�
 ر&v ا�

��أة، ا��-��ة     &.� ا��)' وا��
..��I S ا�     ) 1993()7-�           ) 38�]�
��E أن ����ه� ا��)�' ��%
# ا��
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�E ا��)j وا���]t وا��@�ف و;� ج�ءت ا��-�ة �� � <A�-ا� S..
ا��)�.� وا2س�KTل ا��)� وا��
�7 "       E���E أه
.� ا��
# �� أج# ا�-[�ء �� �Fخ� ��
� ا����
 �/-�ق اJن��ن &]�i
7%�د ا�

ا������F وا�-��[�ء ����E ج
.��? أش��$�ل ا�
��[�7-� ا��)���.�  ا��)��' ���I ا�
���أة !�� ا�/.���ة ا������� و 
 إ;���� ا����ل وإزا��� أي              �! j(ا��� E�� <A�-ا� S./�ا� E�وا2س�KTل وا���2ر &��
�أة وا�-[�ء �
        ��[��

�رس��ت ا��-�.���7 أو ا�
�[�رب 7
$� أن N%(7 &.� 0-�ق ا�
�أة واfث�ر ا�[�رة ��D| ا�

&����دات وا���]t ا��-�! وا��@�ف ا(7��."  
 

  

  :بعض املؤشرات على هذه الظاهرة
  

�-���ل �)�
��� ا������ ا��و�.��� أن ا�)����ء 7������I ��$��# ا2ن���آ���ت !.
��� �7ج��? ج2���D�K� �ً��.ASة ا���%���        
               S�./� �ً]7وأ ،�.A�(ج <Aره� ج�ا�D���& آ�ت���ل دون �]).' ا2ن�/� &��IJ!� ا�E ا���اGA ا�-�ن�ن.� ا��

  
 �-���7 ن�%��b    . ��> وه� �� ��7ق إج�اء �/�آ
� ��د��ا�
/�آ> وا2د��ء ��)j ا��! �
�(
آ
� و�-�ل ا�

)�س�D �7م ا�
�أة ا����
 ��م      &2001 "                 أن ا���7 t7B�BTى ��E ث-�!�� ���
.�� ���!| !$��ة ا�
���واة !�

  .ا�/-�ق �? ا��ج�ل وا�� �D._ ا��)' �I ا�)��ء
  

 ن���ء !� ا�����> ���a�I     ثوا�0ة �� &�.� آ�# ث�K    أن 2001أ*�� �-��7 أ�Fر�b ا �> ا�
�/�ة ! ��م      
           �Bه�� <���� ���� ًُ���D��rخ�ى، وN��& رة أو�[��& �������

�رس��� ا����)j أو إس���ءة ا�� E������[�ب أو اJآ���ا� ��

b(!��7 أة &�اس@� إن��ن�
  .ا2ن���آ�ت �/-�ق ا�
  

 ������Iت ا��)�' ���E ا ����ل أو ا�)���ء وأن          �! Q�/D�  ورد �)���  و���-� �)@-�)� إ�E ا��راس��ت ا���
����ت �0ل 2�0ت ا��)' ��I ا�)���ء �/��ودة و2               �
ا�-�.# !�� 7%.� إ�E ا��)' ا����ي، �Bا !S� Kال ا�

��(� �.�D�> ا��7.  
  

�[�ب ��E ا ;�#  % 52 أن 2002و! ا�[�� ا�a(.& �.&�T ا��راس�ت     � �I��� ت�.(.@����� ا�)��ء ا�
        aI��� �-! ،G&ل ا���م ا���K7-�ع، و    �)% ��23ة وا�0ة خJوا��آ# وا ?!���?، و % ��33 �[��16 %

و!.
��  . ه�ج
� &Nداة ��0دة آ����$.� أو ;�[.t ا�/��D; ��� ��7# أزواج���        % �9�[�ب &�]� أو &/Sام، و    
 a(.& �-! ���G &���)' ا�)��79 % a(.& �
، آ���� ا�)��ء أن�� ����I إ�E ش$# �� أش$�ل ا��)' ا�)

ا���T ا��k7BD و��
.��� &Nس
�ء ��.)� �� ;D# أزواج�� ��ة وا�0ة �)�� ا����ض ��ه�ن� وا���Dب و% 52
�2001�E ا ;# خKل ا���م .  
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  :أنواع العنف
  

  :ا��"! ا��	 ��: أوً�

� ������7 ���7�0 اJن����ن وآ�ا����b و&������� b��;�-0 آyن����ن،      ��I #أ��7[ً� &�����)' ا س���ي و���7خ E
و���7

   Eآ�ر إ���B��
 ����م �����7| أي إن����ن ������t7B و2 ���-�&���ت أو   وأش���رت ا�
���دة ا�������� ���� اK���Jن ا�
  ".ا�
���Kت ا�-�س.� أو ا��0%.� أو ا�/��� &��$�ا��

  
ه� أ�0 أن
��ط ا�����ك ا����وان ا��Bي  �(7�x ��� وج��د �K;��ت r.��                    " و! ���p '7خ� ���)' ا س�ي      

  t���7 أة وا��ج# داخ# ا س�ة و���
 إ��ر ن��م �-�.> ا��
# &.� ا�! �k!�$��  ��7  دوار�/� �� w� E��
?
��
 ا�! �Aا��� ��
�.b ا�)��م ا2;�]�دي وا2ج�
7 �
  .و�$�ن� آ# !�د �� أ!�اد ا س�ة و!-ً� �

  
 ��7%.� إ������I Eب وإه�ن��� ا�Sوج��� وا �����ل &Nش��$�ل ������دة، واr���]�ب            �Aن ا��)��' ا�����N��! �ً]��7وأ


���? ا��ج��# !��   ا�
/�����ت ���� ا�)����ء !�� ا س���ة، و;��� 7-���م &���w ا���Sوج، ا2&���      �7 Q��.0 ا ب، ا خ ،
��E ا�
��أة و!��ض ن���ذ� ��� خ�Kل                   � �@�
��ت ا &��7 &
$�ن�� وس��@�، ا ��� ا��Bي S��7ز ���w ا�����
ا�

��.�  . اس���ا�b ا��)' �
  


# ��ر7�.�ً�، ون�%�ء ا����@� ا &���7            ��� ��
وا�
�Dر ا�/-.- وراء ا��)' أن ���� �K;� &���-�.> ا2ج�
  �
! ،?
��� !          b�.! ?��

�? ذآ��ري 7���� #�* �! bب، و��� أ&�زه�� أن��Dة أس��� b& 7-�م &��[�ب 7-�م 


� 7%�ء��$��G0 b� b ا��]�ف &�� آ.�
�E أنb ا��.�، !yن�7 b��D أن ا�
�أة جSءا �� �� �@�  .ا��ج# &���
  
  

  : ا��"! ا�&�%ي: $	ن�ً	
&��ف إB7ا�A> وإ�/�ق أ�Iار ج��.
� ���>   وا�Bي 7�
�# &�س���ام ا�-�ة ا�����7 &%$# ���
� ���� اfخ��7         

 w�وذ�w آ�س.�� �-�ب r.� ش��.� �
� i7دي إ�E ا���tD &�;�ع ا �>، ا وج�ع، وا�
��ن�ة ا�)��.� ج�اء �
�E أش$�ل ا��)' ا����ي           � ���@� و�� ا ���� <�I��7 �
ا�/��ق أو ا�$� &��)��ر، ر!���ت        : ا �Iار �


�ت&���ج#، خ)�I ،Gب &� �7ي أو &� دو@� ،d�  .ا��.... ات، د!? ا�%
  

	ً'�	$ :��
  :ا��"! ا�"
               ��.
�
�.�� و���!�� ���� j.7��-� G�!و #�
&���[�ر  ا�Bي ;� 7�> �� خ�Kل �
�# أو ا�2�)��ع ��� ا�-.��م &�

              b��A�*و E���$��ن ا�-��ة وا���.@�ة �
�� i�7ث� �
7 ����
 و;� �$�ن ��w ا !���ل ���E ��7 !��د أو ����ا�)
      ����E ا��)�' ا�)� ��اJه�ن��، ا�����7'، ا2س��KTل،    : ا����آ.�، ا��ج�ان.�، ا�Bه).� وا�����7، و�� ا ��

D��7 خ��7 &��-�ةfا E�ا��Sل، ��م ا2آ��اث وآw�B !�ض اfراء ���  .� ن��ً� �� أن�اع ا��)' ا�)
  

  : ا,ه*	ل : را)�ً	
                     �.��k! Eو�7])' إ�� ��Sة ��� ا���
 -اJه
��ل ا�
-�]�د   : و7�
�# &��م ��D.�� ا����Drت ا س�س�.� �����ة ����

  .واJه
�ل r.� ا�
-]�د
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  : ا�س�0/ل ا�&"��: خ	م�ً	
          ��Iإر #�ء ����Drت ج)��.� �)�� ا�����D دون       ه� ا�2]�ل ا��)� اJج�Dري &�س���ام ا�-�ة &.� ا����D وا�@

                   ،��;Kا�� w��� E����w ا��K;�� أو إ�@��ء ���ا!-��> �� ���.D@� �.��I�(ا� ��.r ل���و� أو إدراك ���ى ا �
  :و7-]� &�2س�KTل ا��)�

  .آ%' ا �[�ء ا��)�س�.�        . أ
  .إزا�� ا�
j&K، ا��.�ب �� ا�@�#    . ب
�� ج)�.�    . ت�K� أو ���K� . 

�E ا�@�#    . ث� d[� . ا��

 . ���7| ا�@�# �]�ر أو أ!Kم ج)�.�     . ج

��ظ ج)�.�     . ح�N& ����E ا��� #� .أ�
�ل �%.)� r.� أخK;.� آyج�Dر ا�@

 . اr�]�ب     . خ

 

  :ا��"! ا�*%رس�: س	دسً	

�.� وا�@�Kب        ��

.� أن����>، أو &�.� ا���
 وه��B ا�/��2ت   وb& �[-7 ا��)' &.� ا�@Kب أن���>، أو &.� ا�


�� �%.� ا�E ا��)' ا�
�رس ا�%��# ا�Bي ���د� ���0 �� ���م ا2س��-�ار و����� !.�b &$�# و��Iح              ���
               ��

�.�، آ��
��م ا�-�رة ��E ا��.@�ة ��E *��ه�ة ا��)�' ا�
)��%� &�.� ا�@�Kب أن����> أو &.�)�> و&�.� ا�

         b.�� G�@7 Q.0 ت�$��

�� �
��
���م إ�E ا����t7 ا�

.� ا��)�' ا����دي وا��Bي �D(7? ���            7%.� هBا ا��� 
       ���� <�;N�رس� وا��
و�
� 2 شb.! w أن ���)' ا�
�رس �Nث.�ات     . !%# ا�@��t و��F&� ��اج�� أن�
� ا�

���� وا2ن��

 وا2ج�.��E ا�@Kب و���7 هBا ! ا�
��ل ا����آ وا���� j$�(� ة�.Dآ �.D�  .س
  
  

      aن��ا2ن E��/� أ��ن �F E� أش$�ل ا��)' ا�Bي ����ض �b ا�
�أة ! س��� دول   و! دراس� �! a�/& 
�7 �� (.@���
? ا���
7�d ا� �
  :��&.� وه �]� وا�.
� وا ردن و!��@.� و�D)�ن ورد !.

 �����ن ���� ا��)��' ا س���ي     ·���! ،tآ���
����@.).� �����ن ���� أش��$�ل ������دة ���)��' ا��أن ا�
��أة ا�
 ا�Bي 7
�رس �Iه� �$�ن��    ��
 ��$���#        .  ا��أة وا2ج���

� ن�G اج�I '(ا ا��Bرس ه�
و7

��ج#، وهBا �� ج��، و��� ج��� أخ��ى           � ���.�Dأة و��
�b و�/]��b ا�)��A.� دون.� ا�.F��i7آ� &�
��@.).� ���ن �� ا��)' ا�Bي bDD�7 ا02�Kل ��� و &)�ء ش���D آ�!�، و�� ����ه�      �!yن ا�
�أة ا�

 وا��
# وا����ه�B ا�
��ن�ة !-�ان�� ا����7 ا�%��].�، و!-�ان�� �/�7��� ! ا��)-# ا��اخ.  
��@.).� ����ض ���)' ا�
�Dش� آ��[�ب وا�-�# واJه�ن�، أو ��E ن/� �D� �.rش��          ·� إن ا�
�أة ا�

آ�02�.�ل Jآ�اه�� ��E ا��)�زل �� 0-�;�� ا�-�ن�ن.� و0-�;�� ا�
��.� أو �[@� ���)�زل &�Jآ�ا�        
���� ا������7A�� a��/ك   و�����آ���ا� ��� �.(.@�������)���زل ���� ه���B ا�/-���ق، آ
��� ������ض ا�
���أة ا�� �

ا�
�رس� وار��اء ا�/��ب وا�Sواج ا�
D$� أو ا�Sواج ! *�وف r.� �)�س�D، و����ض ���/�ش 
���� ���0 اr2���]�ب، س���اء داخ��# إ����ر ا س���ة أو خ�رج����، ه��Bا ����E ا�
�����ى   D7 يBا��� ا��)���

 أ�� ���E ا�
����ى ا���       ��
���@.).� ����ن ��? آ�!�� أ&)��ء ش����D ��� آ�!��                  ا2ج��
�أة ا����! (�
 �)�B ���م              (.@����، !�����ض  1967أش$�ل ا��)' ا�Bي �
�رسb س�@�ت ا02�Kل ��E ا��%�t ا�

 وا�[�ب وا�2�-�ل وا���t7B وا��J;� واJ&���د وا�-��# و!-��ان ا &)��ء              Iدرة ا را�[
&�ا�7 �
  .!-�ان أ&)���A ر�.ً� &����Fص وr.� �� ذآ� آ�.�وا�Sوج وا2س���اب ��E ا�/�اجS و

، وا�-
? ا�Bي bDD�7 ا02�Kل ش�].ً� آ
�ا�)� وا;���            ·�
��
��@.).� �� ا�-
? ا�����ن ا�
�أة ا�
�/�a ا�02�Kل، &���IJ!� إ���E أن ا�
��أة ��.��� أن ��$.��' ��? ا����وف آ�!��� ا��� �����ض �����          

���ب �        @� )��� أن ��.�# ا س��ة !� ����0 !-��ان ا��Sوج ��� ��G�7                ا س�ة &�tD ا�02�Kل، !��
        ���.�
�، أو !-��ان�� ����ص ا��
�#، و�Aه� دا��& b�&�Fأو إ ،��ا2س�%��د أو ا�2�-�ل ��)�ات ��7



 

 

 

 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����
 

أ��7[ً� أن ��$.��' ���? ا�����ف إذا أt.��F أ���0 أ!���اد ا س���ة و���)�� &��b، و�����&� أ����ر ا����$� إذا  
��Tء وا����
�����م وأن �����i ا�� �����S(� أ��7[ً� أن �-���وم �����ض ����.�Bاء !�� !����ات �)��? ا������ل، و�

�د أ!�اد ا س�ة آ�!�F زSل، و��K�02ا . 

 ا��)�%�k &�.� ا��Bآ�ر                  ·! �;��
�رس �I ا�
�أة ا���  أش�رت ا��راس� إ�E أن �� أش$�ل ا��)' ا��
E، ذ��w أن  واJن�ث �)B ا��2دة، و��Dأ أش$�ل هBا ا��)�' �)���� ���!| ا س��ة إن���ب �����د أن��                


?، و;� ����ض ��               ��
إن��ب ا�Bآ�ر S�7ز �$�ن� ا�
�أة ��ى زوج�� وS�7ز �$�ن� ا��ج# ! ا�
  �)���t إن�ث��ً� ا���E ا�@��Kق أو  ن 7���Sوج زوج���� ���� أخ���ى أو أخ����7ت، أو 0���E  ن ������ ه��
���E أن���� � ?��
��
���� دون أن �)���� ����� ا س���ة وا�� و&)������، آ
��� و�����
� أش��$�ل ا��)��' ���I ا�@
أ�
�ل �)'، !�Dا�7 �/�م ا�]T.�ة �� �
�رس� 7�0��� ! ا���t وا���� �� أج# ا�-.�م &� �
�ل          
          E��/7و ������
0.� �7
_  خ.�� &����t خ�رج ا�
)�Sل وا����� و�
�رس�� ه�اb���7 ا� ! �.�S(
ا�
                   t�;��� wذ�� a]�!آ� وإذا رBخ���� ش�-.-�� ا�� E��&���yب ا س�ة و�%�.���، و���D ا��]T.�ة �

7��Sم �
�رس���� ��?                 و7) ،�.;Kورة أخ�I bأن E�� �.��
�� ��دة إ�E هBا ا�)�ع �� ا��)%�k ا2ج�
                A���(أن إ���اده�  ن �$��ن زوج�� وأ��ً� ه�� ا����ف ا� ��
��� ���D-��
� �ً
0
�7ً� ��� و���. Eا ن�


��-D# ا����ة�. 

 

  :توصيات عامة للحد من ظاهرة العنف ضد األطفال والنساء

���ل أ���م ا�
��أة ��K�/��ق &���w ا ��� ا����م وا�-�[�ء وا�
/����ة ��� أج�# ا���!�ع ���                        إ!��ح ا   .1�

 ;[��7 ا��)' �)�ً� ���0اج ! �F�� ا�Bي 7�/G &��، و&��
ا�)��ء، ور!? ا��)' وا���> ا2ج�
��& G/� ا�Bي 7��
  .ا�Bي ;� 7
)? ا�)��ء �� اK&Jغ �)b، وا���> ا2ج�

�E وI? ;�ن�     .2� #
 ا 0.��ء                ا���! ��.��
ن ا����� ا2ج�
��.� &/.(� Q��t���$� �% ا������ ا2ج�
                ،����S(� وا���
��ت ا���$�ن.� داخ�# ا�
��ن وخ�رج���، و�$� ��]# ه��B ا������ت إ��E ا�
��أة !�

  .و���;�ف ��E ا�
%�آ# �0ل �0وث�� و;D# �@�ره�
3.     �I���7 �7Bل وا�)��ء ا���
��7 ا �/� Sإن%�ء ��اآ E�� #
 .ن ���)'ا��

4.                ��.�� ا����ا��I <A ا�)���ء ���E خ�D$��� E�� ���� أ��$0ً� �@�� إ��دة ا�)�� ! ا�-�ان.� ا��
 .ا�%�ف، وا���Dر ه�B ا���اA> آT.�ه� �� ج�اA> ا�-�#

5.   E�
? �� أج# ا��Nث.� ���

�أة داخ# ا س�ة و! ا��� &��7Jز ا��ور ا�D� �.�Kإ� ��
 ا�-.�م &/

� i7آ� دور ا�
�أةا����2 ا�& ?
��
 .��م ! ا�


�أة           .6����& G��/�
��? و����Dز ا���[�ر ا���Bي 7��
��7Sن.��� �iآ��� �$�ن��� ا�
���أة !�� ا��� xإ����اد &���ا�
 .وا ���ل ن�.�� ا��)'

إ���دة �Nه.�# ا���.���ت ا����ا� ����&� ���� ا�
��ارس &��tD *���وف ا�02�Kل أو ا�/��وب وإ����دة           .7
 .وا���ا� اI@�رن ���ك ا��
#�Nه.# ا�
-��ات وا�
��;�ت 

�-����7 ا��K;��� ���� &��.� ا�a��.D وا�
�رس��� ��/��� ���� *���ه�ة ا��)��' ا�
�رس�� و�����._ ا�
�ش����7           .8
��Dات و���رات ا�����# �? ا�
%$Kت ا�)��.� ا�)�ج
� �� ا��)'��&. 

�Sون�     .9
 .�)�.> ن%���ت 2 �)��.� �����ل ! ا�
�اآS وا�
�ارس �����7 ��;���> ا�

 وا�
���دي Jج���اء ا��راس���ت ا2س�-��]�A.� ���0ل ���0> ���%$�� ا��)��' و����ى      .10��(�����N.� ا�����> ا�
 .ان�%�ره� وأس�D&�� وpث�ره�

 .���.� ا�)��ء وا���.�ت وا ���ل &/-�;�> �� ��G7 ا�
)�هx وا��Dا�x ا������7 .11

  
aن �.&��  

  


