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، ٚؾزًم رجبدل األجٛبل عهٗ عهغهخ يٍ انخطٕاد انًعقذح. ٔال ٚؾبْذ رؾًم انُجبربد انضْشٚخ ٔانُجبربد دبيالد انًخبسٚظ انُجبربد انجزسٚخ     

انطٕس ثبنعٍٛ انًجشدح فٙ ْزِ انُجبربد عٕٖ انطٕس انجٕغٙ فقظ. ٔرُزج األثٕاغ داخم أعضبء انزكبصش انًزكشح ٔانًؤَضخ نهُجبد. ٔرعطٙ األثٕاغ 

 انًؾٛجٙ انز٘ ٚجقٗ ثذاخم أعضبء انزكبصش ثبنُجبد.

 

ْشٚخ رٕجذ األجضاء انًغؤٔنخ عٍ انزكبصش فٙ األصْبس. ٔرًضم األعذٚخ أعضبء انزكبصش انًزكشح ثبنُجبد، ٔرذزٕ٘ كم عذاح عهٗ فٙ انُجبربد انض

ئْجَْش )انًزك(. ٔانًذقخ ْٙ عضٕ انزكبصش انًؤَش ثبنُجبد، ٔٚذزٕ٘ انًجٛض انز٘ ٚكٌٕ انقبعذح انكشٔٚخ نهًذقخ عهٗ ًِ  طشف يزضخى ٚعشف ثبن

انًئجش يٍ رشاكٛت صغٛشح جذا رغًٗ األكٛبط انجٕغٛخ انًزكشح، كزنك رذزٕ٘ انجٛٛضبد عهٗ رشاكٛت رغًٗ األكٛبط انجٛٛضبد. ٚزشكت 

 انجٕغٛخ انًؤَضخ، ٔرُزج األثٕاغ عٍ اَقغبو انخالٚب فٙ كم يٍ األكٛبط انجٕغٛخ انًزكشح، ٔاألكٛبط انجٕغٛخ انًؤَضخ.

 

جبربد انضْشٚخ، ٔرعطٙ طٕساً يؾٛجٛبً يؤَضًب دقٛق انذجى. ٔٚعطٙ انطٕس انًؾٛجٙ انًؤَش رًُٕ ثٕغخ ٔادذح فٙ كم ثٛٛضخ فٙ يعظى إَٔاع انُ

خهٛخ ثٛضٛخ ٔادذح. ٔرذزٕ٘ األثٕاغ انًٕجٕدح ثبنًئجش، ٔانزٙ رعشف ثذجٕة انهقبح عهٗ طٕس يؾٛجٙ يزكش دقٛق انذجى. ٔرُزج كم دجخ نقبح 

 خهٛزٍٛ يزكشرٍٛ.

 

طسٔقح انتكاثس فٓ انىثاتاخ انصٌسٔح: تتكاثس انىثاتاخ انصٌسٔح مه خالل عمهٕح انتهقٕخ. تثدأ ٌري انعمهٕح عىدما تصم إددِ دثُب انهقاح 

مه متك انسداج إنّ مٕسم انمدقح، َٔىمُ تعد ذنك أوثُب نقاح طُٔم، ٔشثً انشعسج مه دثح انهقاح إنّ إددِ انثٕٕضاخ تانمثٕض. ثم 

.إنّ انثٕٕضح. عىدما ٔخصة مشٕح خهٕح تٕضٕح ٔثدأ تكُٔه انثرزجتىتقم األمشاج انمركسج مه أوثُب انهقاح   

ئَْجْش إنٗ انًذقخ دزٗ ٚذذس اإلخصبة، ُٔٚعشف ْزا االَزقبل ثبنزهقٛخ. ٔإرا عقطذ دجخ انهقبح يٍ صْ ًِ شح إنٗ يذقخ ٔٚزذزى اَزقبل دجّخ انهقبح يٍ ان

ًهٛخ رُعشف ثبنزهقٛخ انزارٙ. أيب إرا اَزقهذ دجخ انهقبح يٍ صْشح إنٗ يذقخ عهٗ انضْشح َفغٓب، أٔ يذقخ صْشح أخشٖ عهٗ انُجبد َفغّ فئٌ ْزِ انع

َجبد آخش فئٌ ْزِ انعًهٛخ رُعشف ثبنزهقٛخ انخهطٙ )انزٓجُٛٙ(. ٔرُذًم دجٕة انهقبح يٍ صْشح إنٗ صْشح فٙ انزهقٛخ انخهطٙ ثٕعبطخ 

بربد انخهطٛخ انزهقٛخ ثأَٓب راد أصْبس كجٛشح، ٔسائذخ طٛجخ، ٔسدٛق ُدهٕ. انذٕٛاَبد، يضم انطٕٛس، ٔانذؾشاد، أٔ ثٕعبطخ انشٚبح. رًزبص انُج

ْٛش، ٔدؾشاد يضم انًُم، ٔانُذم، ٔانخُبفظ، ٔانفشاؽبد ٔانع ًَ ضخ. ٔرجزة ْزِ انخصبئص كالًّ يٍ انخفبػ، ٔانجٕعٕو، ٔانطٕٛس كبنطُبٌ، ٔانزُّ

ٍ صْشح إنٗ صْشح ثذضًب عٍ انغزاء. ٔغبنجٛخ األعؾبة ٔاألؽجبس، ٔانؾجٛشاد ٔرذًم ْزِ انذٕٛاَبد دجٕة انهقبح عهٗ أجغبيٓب أصُبء رُقهٓب ي

كى،  061راد أصْبس صغٛشح، ٔغٛش ٔاضذخ. ٔرذًم انشٚبح دجٕة نقبح ْزِ انُجبربد. ٔقذ رذًم انشٚبح دجٕة انهقبح نًغبفخ رجعذ َذٕ 

انذغبعٛخ. ٔرغجت ثعض إَٔاع دجٕة انهقبح انًذًٕنخ ثبنٕٓاء دًٗ انقؼ ٔغٛشْب يٍ إَٔاع  
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انكثٕس مه انىثاتاخ انصٌسٔح ٔتهقخ تُساطح انىذم، َدُٕاواخ أخسِ. تتعهق دثُب انهقاح تانذُٕاواخ انتٓ تذمهٍا مه شٌسج إنّ شٌسج 

 خالل تذثٍا عه انغراء
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