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ختان اإلناث/تشويه أو بتر األعضاء التناسلية األنثوية:
نظرة إحصائية واستكشاف لديناميات التغيّر

موجز تنفيذي
أصدرت اليونيسف تقريراً جديداً يقوو تولولواويوا انولوهوتر تانوتإلوتت ولوته اونوت

تهوويو أت تو

األعضتء اللنتساية األنثوية يف  92تاداً .تاسلنتداً إىل تويوتنوتت قهولوقوة قوم أ وثور قوم  07قسولوتً
تطنيتً ممثالً عاى قدى ف ة  97عتقتً ،خياص اللقرير إىل أه املواوترسوة اود ا و وضو

يف عودد قوم

الباداه ،ات أه إلنتك تغريات إلتقة أ رى حتد .
تقم قنظور الدينتقيتت االجلاتعية الكتقنة تراء املاترسة ،تستعد النلتئج عاوى تووحويو قوت وكوم
عاا للغيري املوااف تالساو يتت اليت أدت إىل اسولواورار مموترسوة ولوته اونوت تو ود وو اوره قوم
اجلهود الراقية إىل القضتء عايهت .ت كم اسلخدا اللوصيتت املسلندة إىل النلتئج قع جمواووعوة قوم
عواووى قوودى الو وقووود املووتحويووة ،اسولو ووتد الهوور ووتء الوومييووم

نظرة عامة على التقرير
أث وب ول و

ممووترسووة ولووته اونووت

تهووويو أت تو األعضووتء

اللنتساية األنثوية اللقايدية ادرهتت الكبرية عاى االسلواورار،
عاى الرغم قم حموتتالت الوقوضوتء عواويوهوت عواوى قودى وو
اوره توقوريوبوتً .إال أه األعوداد املولولايودة قوم الولوقوتريور تهو ه
االلللاقتت ال تقة تتلقضتء عاى لته اونت تايت ت ض

يو واواووه لواولو ودإل اولوته اونوت قوم الو وهووم املولو ووور
لاواواوترسوة تلواوديونوتقويوتت االجولواوتعويوة الويت توشدإل إىل
اللخاا عنهت .تإلنتك رؤى جديدة حول لته اونت
تو ويوود عواواويووة تحووع السويووتسووتت تت واويووم الو اقووج يف
الباداه اليت ترس فيهت االته قنمي أجيتل تيف املونوتطو
الوويت يو ولو ااولووته ممووترسووة حووديوثووة نسوبويوتً تو افو قووع

اجملولواو ووتت تووتلولوخواووا عونو فو واويوتً يف تواووداه ولواو ووة إلووا

اهلجرة.

تتل ا ريئتً قم املتحا.

تيو ولو ال ووول ع واووى املو واوووقووتت الووديوثووة تاملوووثووواووة

قوشرورات اووويوة عواوى أه إلووميك املواووترسوة وكوم أه ت وبو

تالوقووتتواووة لواواوقووترنووة حووول ولووته اونووت أقوراً أسووتسويوتً
لاجهود الراقية إىل تهجيع القضتء عاي  .تيسلند إلوميا

اللقرير إىل تيتنتت قوم أ وثور قوم  07قسولوتً تطونويوتً

تيف حني أه لته اونت قنلهر تهكوا روتقوا توقوريوبوتً

ممثالً أجري عاى قدى  97عتقتً .تإلو يغ ا مجيوع

يف جيبويت تق ر تغينيت تال وقوتل ،فوهنو يوشثور عواوى 5

الوبواووداه الوويت يو وول فويوهووت ولووته اونووت يف أفوريوقويووت

يف املووتئووة ف وقووط قووم ال و ول ويووتت تال ون وسووتء يف ال وكووتقووريته

تالهرق األتسط ،البتلو عوددإلوت  92تواوداً ،تيهواوا

تأتغندا .تيف الباداه اليت ال ينلوهور فويوهوت ولوته اونوت

الولوقوريوور إح وتءات جوديودة قوم الوبواوداه الوويت وتنو

عاى ن تق تاسع ،فهن يا إىل ال ل يف قنوتطو حموددة

الولوقوريوور

قم البالد تال يلقيد تتلدتد الوطونويوة .تتورتوبوط املواوترسوة

تو ولوقوور إىل تويووتنووتت قووم قسووور مموثواووة .تيو

االنووتإلووتت يف ولواووف الوبواووداه تيوودرس الو ووارق يف

تهكا تثي جباتعتت عوراويوة تو ويونوهوت ،مموت يهوري إىل أه

ان ول وهووتر امل واووترسووة تف وق وتً ل وا وا ول وغ وريات االج ول واووتع ويووة

األعراف االجلاتعية تالولوواو وتت دا وا اجملولواو وتت قوم

تاالال تدية تالد وغرافية تغريإلت.

األفراد المييم لديهم طريقة ت كري ممتثاة تا ب دتراً اوويوتً

تإلميا إلو اللقرير األتل الميإل يهاوا تويوتنوتت جوديودة
مت مج هت حول ال ليتت دته سم  51عوتقوتً ،تيوقود
رؤى حول أحد الدينتقيتت احملي ة تتملاترسة.
تتوح البيتنتت الواردة يف إلميا الولوقوريور أه املواوترسوة
اد ا ض يف عدد قم الباداه ،تأه إلنتك توغوريات
قوهواووة أ ورى نورإل .تحتود إلووميك الولوغوريات  -الوويت
تهاا تغري يف املوااف تيف طريقة إجراء إلميك ال ااويوة
 -تسرعتت لا ة يف الباداه تاجمللواو وتت املوخولواو وة.

يف إداقة إلميك املاترسة.
تيف ن ووف الوبواووداه الوويت تووافوورت تويووتنووتت تهو ووت ،يولووم
ولووته قو وظووم الو ولويووتت اوبووا تواووو سووم ااووتقسووة .تيف
مجوهوووريووة أفوريوقويووت الوووسو ووى تتهووتد تق وور تال وووقووتل،
تل رض  07يف املتئة عاوى األاوا قوم الو ولويوتت لواوخولوته
تني سم  1أعوا ت  51عتقتً ،تترتبط املواوترسوة أحويوتنوتً
تووتلو وقوووس الوويت حتولو ووا تووتلوبواووو تاالنولوقووتل إىل قوورحواووة
النضج.

تتظهر البيتنتت أيضتً أه ممترسة لته اونت ظواو

تق ظم األقهتت الالئا ض

تغري تقريبتً ،يف تاداه أ رى.
تدته ر

أتواوغووم أه إلووميا اوجوراء يووشدإل إىل او ووع تإ الووة تو ووض
الواولووم قووم األعضووتء الولونووتسواويووة لواوبونووتت .تيف جويوبووويت

النتائج الرئيسية

تإري يت تالنيجر تالسنغتل تال وقتل ،رهدت أ ثور قوم

تو ويووم ال ويووو أ وثوور قووم  591ق واويوووه ف ولووتة تاق ورأة
ض م لهكا قم أركتل لته اونت

تهوي أت

ت ألعضتء اللنتساية األنثوية يف  92تاداً يف أفوريوقويوت
تالهورق األتسوط .تإلونوتك  07قواويووه فولوتة يوواجوهووم
و وور اا ولووته ووالل ال و وقوود امل وق وبووا .تتوووجوود إلووميك
املواووترسووة توودرجووة أاووا ت وك وثووري يف أج ولاء أ وورى قووم
الو ووتع ،عواوى الورغووم قووم أه الو وودد الووداويو لواو ولويووتت
تالنستء امللضررات قنهت غري ق رتف.

تنوتهتوم اولوته اونوت

تاحوودة قووم ووا اووت فولويووتت تو وورحووم لو واواويووة اولووته
اونووت ألروود أروكووتل ااولووته امل و وورتفووة تووتسووم ااولووته
ال رعوين ،تالويت تونو ووإل عواوى او وع األعضوتء الولونوتسواويوة
ت يتطلهت.
تعواوووقوتً ،ظو

قووالحوظووة توغووري طو ويووف لواوغووتيووة يف نووو

االته الميإل ترس ع األجيتل .ت كم قالحوظوة انوتك
ووو ولووته أاووا حوودة يف تو ووض الوبواووداه ،ووت يف لو
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جيبويت ،حيث أفتدت  00يف املتئة قوم الونوسوتء الوالئوا
ت اتر أعاترإلم تني  12-11عوتقوتب تو وم اود تو ورحوم
لاق ع تاايتطة ،يف قوقوتتوا  19يف املوتئوة قوم الو ولويوتت
الالئا ت اتر أعاترإلم تني  52-51عتقتً.
تتلم ممترسة لته اونت عتدة قم ابا مموترسوا الو وب
اللقايدإل .إال أن يف ق ر ت ينويوت تالسووداه توقوو نسوبوة
برية قم ققدقا الرعتية ال لية تلن يمي ال ااية.
تتهري تيتنتت االنتإلتت إىل أه مموترسوة ولوته اونوت
اد أصبولو

أاوا رويووعوتً يف أ وثور قوم ن وف الوبواوداه

اليت مشاولوهوت الودراسوة تالوبوتلو عوددإلوت  92تواوداً .تيو ولو
اال تض الفلتً تهكا تص يف ت ض الباداه الويت اوت
ق دالت انلهتر قنخ ضة ق لدلة إىل قنخ وضوة جوداً.
ف ا ينيت تمجهورية تنلانيت املللودة ،عواوى سوبويوا املوثوتل،
ت ل احولواوتالت الولو ورض لواوخولوته توني الونوسوتء الوالئوا
ت اتر أعاترإلم تني  12-11عتقتً أ و تونولوو ثوال
قورات قووم احولواووتالت الولو وورض لواوخولووته تووني الو ولويووتت
الالئا ت اتر أعاترإلم توني  52-51عوتقوتً .تيف تونوني
تمجوهووريووة أفوريوقويوت الووسو وى تالو وراق تلويوبوورييوت تنويوجورييووت،
ا ض انولوهوتر ااولوته توني الو ولويوتت املوراإلوقوتت وقودار
الن وف توقوريوبوتً .تيف املونوتطو األعواوى انولوهوتراً قوم غوتنوت

نسبة انتشار ختان اإلناث بيييا اليفيتيييات والينيسياء الي ئي

تتراوح أعمارها بيا  94-51عاما
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املتئة قم النستء الالئا ت اتر أعواوترإلوم توني 12-11

توغو
النيجر

1
9

عتقتً ل ااية االوته ،قوقوترنوة قوع  50يف املوتئوة ت  0يف

الكتقريته

5

تتوغو ،عاى اللوايل ،تو ورحو

 07يف املوتئوة ت  90يف

املتئة قوم الو ولويوتت الوالئوا تو اتر أعواوترإلوم توني -51
 52عتقتً.
تتووجوود تو ووض األدلوة عواوى حوودت ا و ووتض يف تو ووض

5
أتغندا
* مت مجع تيتنتت عم لته اونت يف اجللء الهاتيل فقط ممت ته
ي رف تتسم السوداه ابا ان تل مجهورية جنوب السوداه يف يوليو
ظو عت  2011قم ابا مجهورية السوداه .ع يلم مجع تيتنتت يف
قت ي رف اآله جبنوب السوداه ،حيث يسود االعلقتد ت ه لته

الباداه اليت تنولوهور فويوهوت املواوترسوة .فو وا توور ويونوت فوتسوو

اونت ال ترس إلنتك .تلميل  ،فهه إلميا اللقرير يهري إىل مجهورية

تإثيوتيت ،ا ض انلهوتر املواوترسوة توني الو ولويوتت الوالئوا

السوداه ح راً.

3

تو اتر أعواووترإلووم تووني  52-51عووتقوتً قوقووترنووة قووع

تغتلبت قت ي ض أه لته إلوو وثوتتوة قوظوهور قوم قوظوتإلور

النستء الالئا ت اتر أعواوترإلوم توني  12-11عوتقوتً

السي رة المي ورية عاى النستء ،ممت يوحا تو ه الورجوتل إلوم

حبوايل  05-52نوقو وة قوئوويوة .تاود سوجواو ق ور

أرد املشيديم هلميك املواوترسوة .تيف الووااوع ،يووجود قسولووى

تإري يت تغينيت تقوريلتنيت تسرياليوه ا تحتت أاا.
تيف مج وهوووريووة أف وري وق ويووت الوووس و ووى ت وي ون ويووت ،اس ول واوور
اال تض يف االنلهتر عاى قودى ثوالثوة أجويوتل قوم
الونوسوتء عواووى األاووا ،تيوبوودت أنو اوود تودأ اوبووا 1-1
عقود .تيف تور ينت فتسو ت إثيوتيت تليبرييت تسريالويووه،
يو وب وودت أه اال و و ووتض ا وود ت وودأ أت تس ووتر

ممووتثووا قووم الوودعووم لووواووف ولووته اونووت

تووني ال ون وسووتء

تالرجتل .ف ا تهتد تغينيت تسرياليوه ،يوجد رجوتل أ وثور
تكثري قم النستء يريدته القضتء عاى لته اونت .
ت ثريا قت ت رر فرص اللتاج تتعلوبوترإلوت عوتقوالً حمو ولاً اولوته
اونوت  .تر وت ووته إلووميا األقوور صولويولوتً يف تاو قووت يف

ووالل

املتحا .إال أن  ،تتتسلثنتء إريو يوت،فوقود أعورب عودد اواويوا

السنوات ال وهوريوم املوتحويوة .تال وكوم قوالحوظوة أيوة

نسبيتً قم النستء عم القا إ اء احلواوتالت الولتاج واو ر

تغريات برية يف انلهتر ولوته اونوت توني الو ولويوتت
تالنستء الالئا ت اتر أعاترإلم تني  12-51عوتقوتً
يف تهووتد تجويوبووويت تغووتق وبويووت تغوي ونويووت تويوسووتت تقووتيل
تالسنغتل تال وقتل تالسوداه تاليام.

الته اونت .
إه الدعم ال وت لواواواوترسوة ا ومي يف اال و وتض ،حوىت يف
الوبواووداه الوويت يونولوهوور فويوهووت ولووته اونووت تهوكووا رووتقووا
تقريبتً ،قثا ق ر تالسوداه .ف ا مجيع الباداه تقريبتً الويت

تيف قو وظووم الوبواووداه الوويت ت ولووم فوي وهووت ممووترسووة ولووته

ات ق دالت انلهتر قرت ة قو ولودلوة إىل قونوخو وضوة جودا،

ووب

نسوبووة ال و ول ويووتت تالون وسووتء الووالئووا ووره أ ووم يوورغ و يف

القضتء عاى إلميك املاترسة .تعالتة عاى لو  ،فوهه

اسولواورار املواوترسووة تونوخو وض تهوكووا قو ورد .يف مجوهووريووة

نسبة اونت الوالئوا يوشيوده إلوميك املواوترسوة إلوو أاوا

أفريقيت الوس ى ،عاى سبيا املثتل ،النسبة املئوية لا ليوتت

توكوثووري قووم نسوبووة الو ولويوتت تالونوسووتء الوالئووا تو وورحووم

تالنستء الوالئوا يو ولوقوده تضورترة إسولواورار إلوميك املواوترسوة

لاخلته ،حىت يف الباداه اليت ات نسبة انلهوتر عوتلويوة

تاصا اال تض  -قم  07يف املتئة إىل  55يف املوتئوة

جداً.

يف و  51عتقتً .تيف النيجر ،ا ض النسبوة قوم 09

اونوت  ،تو ولوقوود قو وظوم الو ولويوتت تالونوسوتء أنو

تيف  55تاداً تلوافر عنهت تيتنتت 57 ،يف املتئة عاى

يف املتئة إىل  0يف املتئة تني عتقا  5220ت.9770

األاا قم ال ليوتت تالونوسوتء الوالئوا تو ورحوم لواوخولوته

تإلونوتك اسولوثونوتءاتل فوقود ظواو نسوبوة الو ولويوتت تالونوسووتء

ره أ م ال ده أية فوائد هلوميك املواوترسوة .تت وا

الووالئووا ووره أ ووم يوورغو يف أه تولوواصووا ممووترسووة ولووته

إلميك النسبة إىل حوايل  17يف املتئة يف تنني تتور ويونوت

اونت ثتتلة يف غينيت تغويونويوت تويوسوتت تالسونوغوتل تمجوهووريوة

فتسو ،ت 12يف املتئة يف ينيت .تليت قم املسولوغورب

تنلانيت املللدة.

أه فرص ت رض الو ولوتة لواوخولوته توكووه أعواوى توكوثوري
عندقت ت ضا تالدهتت اسلارار إلميك املاترسة.
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توصيات

االجلاتعا .ا إلميك النلتئج تهري اىل أه اجلهوود الوراقويوة

مراعاة االخت فات بييا اليميعيميوعيات السيكيانييية

إىل تحع حد لاااترسة ينبغا أه تلجوتت توغويوري املووااوف

داخل وعبر الحدود الوطنية .عونودقوت يولوم ت ونويوف
البيتنتت الوطنية ته ه لته اونت حبسب املونو وقوة
تال رق ،ي ب قم الواح أه اللغوريات يف املواوترسوة
ختلاف تفقتً لااجاوعتت السكتنية .تتهوري الوقوتئو
إىل أه اا ط الوطنية لاقضتء عاى لته اونوت ال
ينبغا أه ت ب اس اتيجيتت قوحدة يف مجويوع أجولاء
ال وبووالد ،تووا ي ون وب وغووا أه ت وراعووا ق وثووا إلووميك اا و ووط
وصية اجلاتعتت املخلا ة اليت ته ك يف األصوا
ال و وراووا أت غووريك قووم اا ووتئووص .تاوود ت و وول إلووميك
اجملاوعتت يف ت ض املنتط اجلغرافية لباد قت أت ظولود
عو الوودتد الوووطونويووة .تيف الوتلوة الوثووتنويوة ،اود توكوووه
إلونووتك حووتجووة إىل الولو ووتته قووع دتل اجلووار تأعضووتء
اجمللاع المييم ي يهوه يف ااترج.
السي ي ليتيغ يييييير اليمييواني

ال يفييردييية حييو خيتييان

اإلناث ،ولكا أيضيا تينياو اليتيوني يات اليميحييي ية
بالممارسية ميميا ميعيميوعيات اجيتيمياعييية أ يبير.
لال ثري عاى املوااف ال ردية ،قم املوهوم االسولواورار يف
رفع قسلوى الوعا ت ه الوقوضوتء عواوى ولوته اونوت
يووشدإل إىل حتسووني ص ولووة ترفووتك ال و ول ويووتت تال ون وسووتء
تصيتنوة حوقووق اونسوته ااوتصوة اوم .إال أه توغويوري
املوااف ال ردية ال يشدإل تواوقوتئويوتً إىل توغويوري السواووك.
فو و الوبواوداه ،الو وديود قووم الو ولويوتت الوالئوا تو ورحووم
لاخلته اد تكووه أقوهوتهتوم يو وترحوم إلوميك املواوترسوة.
تإلميا يدل عاى أه إلنوتك عوواقوا أ ورى ظونوع الونوسوتء
قم الل رف تفقت لل ضيالهتم الهخ يوة .تتوكوهوف
البيتنتت أيضت أه السبب األ ثر رويووعوت يف الولوقوتريور
عووم ت ون و ويوومي ولووته اونووت

إلووو اله و ووور تووتالل ول ولا

ال ردية تتلنتتل اجمللا تت ت ااهت تتل رق اليت قم ر ت
الد قم قم اللوا تت االجلاتعية تهجراء لته اونت .
إيعاد سبل لع ل الموان الخفية الت تدعم التخل
عا هذه الممارسة أ يثير وميوحيا .ظويوا املووااوف حوول
لته إىل البقتء عاى املسلوى ااوتص .تفولو اجملوتل أقوت
عوورض املواووترسووة لوا ونوقووتن ال و ووت تو وريوقووة ت ونو وووإل ع واووى
االح ا قم رو نو تووفوري الهورارة وحودا توغوريات عواوى
قسلوى اجمللاع .ت كم لألنه ة ال اجمية تهجيع النقوتن
دا وا اجملواوووعوتت الويت ظوترس ااولوته حبويووث وكوم نهوور
اآلراء ال ردية املو وترحوة هلوميك املواوترسوة .ت وكوم أه تو واوا
تسووتئووا اوعووال احمل وا ويووة تالوووط ون ويووة تغ وريإلووت قووم ا ون ووات
االت تل املوثوق ات انلدى لنهر امل اوقتت حوول الود
قم الدعم الته اونوت ت وميلو ملونوتاهوة فووائود الوقوضوتء
عواوى إلوميك املواوترسووة .تتو ولو الولو وور وتت أت اوعوالنووتت
اجلاتعية امل ترحة اولوته اونوت تسوتئوا فو وتلوة لولوسواويوط
الضوء عاى ح ف الدعوم االجولواوتعوا لواواواوترسوة .واوت
أ ووت توورسووا رسووتلووة قو ووتدإلووت أه عوود الوقويووت اووت لووم يوثووري
عوااب اجلاتعية سابية.
زيادة مشار ة الفتيان والرجا ف جهود القضاء عيليى
ختان اإلناث وتميكيييا اليفيتيييات .تويوسوري قونوتاهوة إلوميك
املس و لووة تووني األ تاج تيف احملووتفووا الوويت تضووم ال و ول ويووتت
تالو ولويووته ،ت ووميلو الونوسووتء تالوورجووتل ،اوود يسوور عواواويووة
الول وخواووا ع ون وهووت قووم ووالل إت ورا أه قس ولووويووتت الوودعووم
لاااترسة إلا أدىن قوم االعولوقوتد السوتئود ،ال سويواوت توني
الورجوتل ،الومييووم اود توكوووه لوديوهووم اووة أ و يف اجملولواووع.
تعووالتة ع واووى ل و  ،فووهه ال ون واووط الووميإل يهووري إىل أه
ال ليتت تالنستء الهتتتت أاا اإللاتقتً وواصواوة املواوترسوة
5

سنتً يهري إىل أ م اود وثواوم عوواقوا

قم الضرر النتتج عم أركوتل ولوته اونوت األاوا حودة

قم النستء األ

حتو ويوول إلووتقووة لواولوغويوري ،عواوى سوبويوا املوثووتل ،قووم ووالل

تتملقترنة قع تكاو وة فورصوة تهوجويوع الوقوضوتء عواوى مموترسوة

الوار تني األجيتل.

لته اونت تتعلبترإلت تاحدة قم ال ديد قم املاترستت

زيييادة إبيراز اليميعيمييوعييات اليتي ال تيمييار خيتييان
اإلناث .يف األقت م اليت ات قسلويتت عتلية جوداً قوم
ان ول وهووتر تدعووم ول ووته اونووت  ،ت و ول و

يووتدة إت ورا

اجملاوعتت اليت ال ظترس ت يتدة الوعا تتل وائد النتمجوة
عم ل أقور توتلو األ.ويوة .فواوم والل إلوميا اوتورا ،
يسل ويوع األفوراد رؤيوة أه الو ولويوتت الوالئوا ع يولو ورحوم
لاخلته يلدإلوره تأه أسورإلوم ال تو وتين عووااوب سواوبويوة.
تتميلو ي وبو الوبوديوا املولواوثوا يف عود إجوراء ااولوته
ققبوالً .تعتدة توكووه قو ودالت انولوهوتر ولوته اونوت
أاا تني سكته الضر تاملل ااني تاألسور األ وثور ثوراء،
ممت يهري إىل أه اوترا إلو أقر قهم .تتهري قسولوويوتت
االنولوهووتر املونوخو وضووة عووتدة تووني األفوراد الوومييووم أ واواووا
قسلويتت أعاوى قوم الولو واويوم إىل أه الولو واويوم إلوو الويوة
إلتقة لليتدة الوعا ختطر لته اونت تتبتدل امل رفة
حول اجلاتعتت اليت ال ظترس .
تشعيع التخل عا ختان اإلناث وتحسيييا أوميا
البنات والفرص المتاحة لها ،بدال ما الدعيوة إليى
ت بيق أشكا أ يثير اعيتيداال ميا اليميميارسية .تهوري

الضترة اليت هتدد رفتك ال ليتت ت تنلهو حوقووق اونسوته
ااتصة ام.

الخ وات التالية
تش د النلتئج الواردة يف اللوقوريور تهوكوا عوت أه املوبوتدرات
الو اجمويووة الوراقويووة إىل الوقوضووتء عواووى ولووته اونووت حتوور
تقدقتً .ات أ ت حتلوإل عاى ت ض امل تجآت السترة تتثري
تستؤالت جديدة .ت ب قواصاة ايتس اجلوانب املخلا ة
اولوته اونوت يف الوبواووداه ات نسوبوة االنولوهوتر املورتو و ووة
تاملونوخو وضووة ،تيونوبوغووا رفووع قسولوووى اجلوهووود الوراقويووة إىل
تهجيع القضتء الكتقا الميإل ال رجو وة فويو  .تتويونواوت يولوم
إجراء جوالت جوديودة قوم املسوور األسوريوة يف السونووات
القاياة املوقوبواوة ،سويولوم الوكوهوف عوم نولوتئوج إلوميك اجلوهوود
تهكا تقا.
تإ ا اس ول واوورت اجل وهووود تال ول ولا الهوور ووتء ،تإ ا مت ت و وليوول
الو اقووج يف حوووء األدلووة املولولايوودة ،سويوظوهوور أه الولولووول
اجلترإل حتليتً اد ا لسب اتً تأه إلنتك قاليني ال لويوتت
الالئا مت ننيبهم ق ري أقهتهتم تجداهتم.

البيوتنوتت حوول الولوغوريات يف املواوترسوة إىل تجوود انوتك
ط ويوف وو تو وبويو أروكوتل أاوا حودة قوم ااولوته يف
ت ض الباداه .تقع ل  ،فهه نو ااولوته املواوترس ال
يلغري ثرياً ع األجيتل .تيف حوني أه الونولوتئوج لويوسو
اتط ة ،فهه اسلقرار املاترسة يهوري إىل أه السو وا إىل
القضتء عاى لته اونت عم طري اللول رورك تودر ويوتً
و الد قم درجة الق ع ال يبهر تتلكثوري قوم األقوا.
تعالتة عاى ل  ،ينبوغوا توقويويوم فووائود الود اهلوتقهوا
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