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 داودي انطٍت  :انذكزىر
 حمجىة مراد :االسزبر

 إسزخذاو مٍبي انظرف انظحً املؼبجلخ يف حتمٍك انزىمٍخ انسراػٍخ  دور
 مغ االشبرح اىل حبنخ ثؼض انجهذان انؼرثٍخ

 .انطٍت داودي/انذكزىر
اٌضٗصخ ادلبػُخ إعهبكًا ِبئًُب ِزٕبًُِب، ِٓ ؽُش شؼ ادلُبٖ ورل٘ىه ٔىهُزٗ، ٘نٖ  شهل اٌوبمل اٌوويب يف اٌومىك :املهخض

ِيَل ِٓ اٍٖزوّبي اٌىفء دلىاهك ادلُبٖ ورـىَو  إىلاْىِخ اٌيت رٍىػ يف اْفك ؽفيد ؽىىِبد وضريح هًٍ اٌَوٍ 

ارُغُخ رلّفً ٌزـىَو ِىاهك ُِبٖ أٍبٌُت ٌزؼُُك اٌفغىح ثني اٌووع واٌـٍت، وروزرب إهبكح اٍزوّبي ُِبٖ اٌظوف إٍزو

رمٍُلَخ، وحتبوي ٘نٖ اٌلهاٍخ رٍَُؾ اٌؼىء هًٍ ٘نٖ اٌزمُٕخ ِٓ فٗي رىػُؼ ِياَب ِوبجلخ ُِبٖ اٌظوف اٌظؾٍ  غري

 .أىِخ ادلُبٖ يف اٌىؿٓ اٌوويب واٍزقلاِهب يف اٌيهاهخ يف كً 

  .ُِبٖ اٌظوف اٌظؾٍ اٌيهاهخ، أىِخ ادلُبٖ،: انكهمبد املفزبحٍخ

Summary 
saw the arab wourled in past three decades water stres is growing in terms of water scarcity 

and deteriorating this crisis looming on the horizon prompted many governments to seek 

more efficient use of water resources and the development of methods to narrow the gap 

between supply and demand and is re-use of wastewater strategy intervention to develop 

non-conventional water resources.      
this study is trying to shed light on this techniqueby clarifying the  benefits of wastewater 

treatment and use in agriculture under the water crisis the arab world      
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إْ اٌلَٕبُِىُخ اٌوٍُّخ، اٌيت رشهل٘ب اٌَبؽخ اٌوبدلُخ، ثَجت فـىهح أىِخ ادلبء، ورياَل ا٘زّبَ أؿواف اجملزّن  :ممذمخ

ؾىُ يف ٘نٖ اٌىػوُخ َوىٌ ادللين هبنٖ اْىِخ، وكهىهتُ إىل رىضُف اجلهىك ٔجيبك ؽٍىي وآٌُبد هٍُّخ وهٍُّخ ٌٍز

ِِٕىْ"أمهُخ ادلُبٖ يف ؽُبرٕب، َمىي ٍجؾبٔٗ وروبىل   ٍ ٍّ َأَفٗ َؤ ٍٍِء َؽ َّ َش َٓ ادلبِء ُو ِِ ٍَْٕب   -33 اَِخ، أْجُبءٍىهح - "َوَعَو

وهٓ ؿوَمٗ َزُ اٌزقٍض ِٓ َظً اٌغناء إىل أَٔغخ اجلَُ ادلقزٍفخ  ٖفبدلبء رزىىْ ِٕٗ فَٗب اجلَُ وثىعىك 

يف إٌَىاد  هٍُٗاٌظوام ٌنٌه فئْ  ،احلُبحِٓ اٌَّبء َّٕى اٌيهم وختؼو اْهع ورلة فُهب  وثٕيوٌٗٗد  اٌفؼ

ِٕهظ إكاهح ِزىبٍِخ ، وثبٌزبيل فئْ اٌلوي اٌيت ٍزّزٍه هًٍ اٌجزووي ِٓ اٌظوام ديىٓ أْ َىىْ أشل ؽلح اٌمبكِخ 

 ْْ ِٓ ٖ ديزٍه  رَزمً ثمواه٘ب اٌَُبٍٍ واٖلزظبكٌٌٍّىاهك ادلبئُخ ٍ٘ اٌيت ديىٕهب أْ حتمك اوزفبء٘ب اٌغنائٍ و

بدلَأٌخ اٌغنائُخ رفغو ثبٌؼووهح َِأٌخ ادلبء ْٔٗ اٌوٕظو اٍْبً ٌٍيهاهخ اٌمبكهح ثلوه٘ب هًٍ ف ،ٖ ديزٍه لواهٖ غناءٖ 

، ٌنٌه ٖثل  َزمجًاٌيت ٍزَُـو هًٍ اٌضووح ادلبئُخ ٍ٘ اٌيت ٍزمىك اٌوبمل يف ادلاٌلوي ئْ ف وهٍُٗ ،ٍل اٌفغىح اٌغنائُخ

رول ِوبجلخ ُِبٖ اٌظوف وِٓ اٍٖزولاك ادلجىو  ذلنٖ ادلوؽٍخ ثبٌجؾش يف اٍزغٗي رٍه اٌضووح ثـوق أوضو وفبءح، 

اٌظؾً وإهبكح إٍزقلاِهب ِٓ ثني اٌجلائً ادلـووؽخ يف ٘نا اجملبي ثئهزجبه٘ب  ِظله إػبىف وغري رمٍُلي وِزغلك 

َّن دلُبٖ اٌظوف اٌجٍلاْوثبٌزووُي هًٍ اٌيهاهخ يف ٌٍُّبٖ  ادلوبجلخ يف اٌوٌ ديىٓ أْ  اٌووثُخ، فبْ إهبكح اٍٖزوّبي ادلى

حتزىٌ هًٍ  هٕبطو غنائُخ  وشؼ ادلُبٖ  وإِلاك اٌمـبم اٌيهاهٍ مبُبٖ رَبُ٘ ثشىً وجري يف ختفُغ أعهبك ادلبئٍ

ِٓ ادلُبٖ ثـوَمخ ِأِىٔخ وهٍُّخ، شلب حيزبعهب إٌجبد، إػبفخ إىل حتمُك اٌشووؽ اخلبطخ ثبٌزقٍض ِٓ ٘نٖ إٌىهُخ 

 :ََبُ٘ يف حتمُك أ٘لاف  اٌزُّٕخ و٘نا ِب ٍٕؾبوي رىػُؾٗ ِٓ فٗي احملبوه اٌزبٌُخ

 . أزمخ املٍبي وأسجبهبب يف انىطه انؼريب: أوال

 .مراحم مؼبجلخ مٍبي انظرف انظحً: ثبوٍب

 .انسراػخ يفاملؼبجلخ  انظحًمساٌب اسزخذاو مٍبي انظرف : ثبنثب

 .ػهى انزىمٍخ ٍبي انظرف انظحًمل اَثبر انسهجٍخ : اثؼبر

     .نري األراضً انسراػٍخ مٍبي انظرف املؼبجلخ اسزخذاوجتبرة ثؼض انذول انؼرثٍخ يف : خبمسب
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  .أزمخ املٍبي وأسجبهبب يف انىطه انؼريب: أوال

ىاهك ادلبئُخ ادلزغلكح وادلزبؽخ واٌـٍت ادلزياَل روّوف اْىِخ ادلبئُخ ثأهنب فًٍ يف اٌزىاىْ ثني ادل:رؼرٌف ازمخ املٍبي/ 10

هٍُهب، واٌنٌ َزّضً ثلهىه هغي يف ادلُياْ ادلبئٍ، َزياَل ثبٍزّواه وَؤكٌ إىل إهبلخ اٌزُّٕخ، و٘نا اٌوغي ٘ى احلبٌخ 

) رَُّخ  وَـٍك هًٍ ٘نا اٌوغي ،اٌيت َفىق ؽغُ اٖؽزُبعبد ادلبئُخ فُهب وُّخ ادلىاهك ادلبئُخ ادلزغلكح وادلزبؽخ 

وهٕلِب َظً اٌوغي ادلبئٍ إىل كهعخ رؤكٌ إىل أػواه الزظبكَخ واعزّبهُخ هتلك ثُٕخ اٌلوٌخ فئٔٗ َىىْ ( اٌفغىح ادلبئُخ 

 : (2)ِٓ فٗييف اٌىؿٓ اٌوويب،  املٍبيأىِخ أٍجبة ديىٓ اٌىلىف هًٍ   و، (1)لل وطً إىل ِب ًََّ ثبْىِخ ادلبئُخ

 :ؼريبأسجبة أزمخ املٍبي ثبنىطه ان/10

، رٕبلض ادلقيوْ ادلبئٍ اٌوويب ورلين ِولي ادلُبٖ ادلزبؽخ إىل ِب كوْ ادلوّلي اٌىٍـٍ اٌوبدلٍ ادلزوبهف هٍُٗ كوًٌُب -1

ِٓ ادلُبٖ ادلزغلكح يف % 1ٌىلىهٗ يف احلياَ اجلبف وشجٗ اجلبف ِٓ اٌوبمل، ولٍخ ادلىاهك ادلبئُخ ادلزغلكح فُٗ هٓ ومٌه 

 10911ِزوا ِىوجب ٍٕىَب، يف ؽني أْ ادلولي اٌوبدلٍ َظً إىل  1411اٌوويب ِٓ ادلُبٖ ٔظُت اٌفوك وَمله اٌوبمل، 

ٍُِ ٍٕىَب، يف ؽني َزواوػ يف أوهوثب ِضٗ  121-2ِزو ِىوت ٍٕىَب، وِولي ٘ـىي اِْـبه ثبٌىؿٓ اٌوويب ثني 

  .ٍُِ ٍٕىَب 0111ـ  011ثني 

ٖ اٌووثُخ واٖهزلاء اٌلائُ هًٍ احلمىق اٌووثُخ، يف ادلُبٖ إٌهت واٍٖزغٗي غري اٌشوهٍ واجملؾف دلىاهك ادلُب -0

ٕ٘بن اِْ هلك ِٓ اٌلهاٍبد اجلب٘يح ٔلبِخ ٍلوك هًٍ إًٌُ ثئصُىثُب يف ٘نا اٌظلك و.واٍزٕيافهب ثشىً فـري

فـخ رمؼٍ  اٌوًّ هًٍ إهلاك ؽُش َزُ ٍٕىَب، % 01ٍُّىذلب اٌجٕه اٌلويل رؤصو هًٍ ؽظخ ِظو ِٓ ادلُبٖ ثَٕجخ 

ثزؾىًَ وً ِظبكه ادلُبٖ يف رٍه ادلٕـمخ ٌزظت يف ِٕـمخ اٌجؾرياد اٌولًّ وٍؾ اٌمبهح وقياْ هّٗق ٌٍُّبٖ، مث 

ٍوذ إىل اٍٖزُٗء هًٍ ادلُبٖ ِٕن لل إٍوائًُ صلل أْ وّب ثُن ٘نٖ ادلُبٖ دلٓ َوَل وَلفن اٌضّٓ وبٌجزووي دتبِب، 

َ، 1664ٍزُٗء هًٍ ُِبٖ هنو اْهكْ ثول حتىًَ رلواٖ يف هبَ اٖوَلهو مٌه ِٓ فٗي اؽزٗذلب اْهاػٍ اٌووثُخ، 

اؽزٗي وٍُِىْ ِزو ِىوت ِٓ ُِب٘ٗ إىل طؾواء إٌمت واجليء اجلٕىيب ِٓ اٌَبؽً اٌفٍَـُين  454وػـ ؽىايل 
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ِٓ % 22٘ؼجخ اجلىْٖ اٌَىهَخ هبلف اٌَُـوح هًٍ ادلُبٖ واْهاػٍ اخلظجخ يف رٍه ادلٕـمخ، ورؤِٓ ٘نٖ ادلُبٖ 

  .(3)ٖؽزُبعبد ادلبئُخ ٍٔوائًُا

ِٓ ادلىاهك ادلبئُخ اٌووثُخ % 55وعىك َٕبثُن ادلُبٖ اٌوئَُُخ فبهط اٌىؿٓ اٌوويب، أكي إىل اٌزؾىُ ثأوضو ِٓ  -3

إًٌُ "، وحبريح فىزىهَب "إًٌُ اْىهق"وًٍ ٍجًُ ادلضبي َٕجن هنو إًٌُ ِٓ إصُىثُب ف .اٌلافٍُخ، ِٓ لجً اجلىاه ألٍٍُّ

" إصُىثُب، وُُٕب، أوغٕلا، رٕيأُب، هوألا، ثىهؤلٌ، واٌىىٔغى واٌَىكاْ وِظو"، وديو ثزَن كوي أفوَمُخ ٍ٘ "ُغاْث

عٍخ فُّو ِٓ أِب هنوا اٌفواد وكعٍخ فُٕجوبْ ِٓ اجلجبي اٌىالوخ مشبي رووُب وديو اٌفواد هرب ٍىهَب مث اٌوواق، أِب ك

فُٕجوبْ ِٓ اجلجبي اٌىالوخ مشبي رووُب وديو اٌفواد هرب ٍىهَب مث اٌوواق،  أِب هنوا اٌفواد وكعٍخ، رووُب ٌٍوواق ِجبشوح

 .أِب كعٍخ فُّو ِٓ رووُب ٌٍوواق ِجبشوح

رٕبٍِ احلبعبد أَٔبُٔخ واٌزّٕىَخ ادلزوافمخ ِن اٌزـىه اٖلزظبكٌ، واٌزؾلَش يف لـبهبد آِْ اٌغنائٍ اٌوويب  -4

 .ٌووثُخ، وآِْ ادلبئٍ اٌوويبأوىٌ ثشىً ِجبشو هًٍ اٌَُبٍبد ادلبئُخ ا

اىكَبك َٔجخ اٌزظؾو واٌزٍّؼ واٌزٍىس اٌجُئٍ ٌٓهنبه، واٌنٌ روافك ِن اٍزضّبه غري هٍٍّ ٌِٓـبه وٌٍُّبٖ  -5

 .اجلىفُخ، ٍىف َؤكٌ إىل وىاهس ثُئُخ وثشوَخ ٖ حيّل همجب٘ب يف ادلَزمجً

دلظت وكوي عىاه٘ب ألٍٍُّ اٌيت دتو هبب اْهنبه، هلَ وعىك ارفبلُبد كوٌُخ رٕلُ ؽظض ادلُبٖ ِب ثني كوي ا -6

وإْ وعلد ِضً ٘نٖ اٖرفبلُبد فبٌٖزياَ ثجٕىك٘ب َزىلف هًٍ احلبٌخ اٌَُبٍُخ احملٍُخ واٌووثُخ وألٍُُّخ، واٌىػن 

 (4) .اجلُىٍُبٍٍ اٌَبئل يف ادلٕـمخ، ومنؾ اٌوٗلبد اٌلوٌُخ اٌَبئلح

ؽٕفُخ ادلُبٖ وِٓ أشىبذلب فزؼ ٘له ادلُبٖ اٌيائلح هٓ احلبعخ ؽق ٘نا ِٓ فٗي ؤٗ  : ادلُبٖ اٍزغٗياٌزجنَو يف  -7

ِفزىؽخ هٕل ، ورون فواؿُُ ادلُبٖ أو اخلياْ  أصٕبء اٌزٕلُف يف ادلٕبىي  كوْ اٍٖزوبٔخ ثبٔٔبء ٌجوغ اٌىلذ ورووهب

ِورجـخ ثٍَىوُخ اْفواك وَوىك وٍ٘ َِأٌخ رٕلُف اٌَُبهاد، واٖهزّبك هًٍ اٌـوق اٌزمٍُلَخ يف اٌَمٍ حمللوكَخ 
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أْ إٌَخ إٌجىَخ اٌشوَفخ، لل هنذ، هٓ  ؽُش صلل ٌوبكاد ِىزَجخ أو هلَ ِووفخ أو ػوف َِؤوٌُخ ٍجت مٌه إِب

هوي اثٓ ِبعٗ ِٓ ؿوَك هجل اهلل ثٓ هّوو أْ ِٕن ِب َيَل هًٍ أهثوخ هشو لؤب، فمل  أٍواف يف اٍزوّبي ادلبء

َّوف؟ فمبي:" ِّو ثَول هػٍ اهلل هٕٗ، و٘ى َزىػأ فمبي اٌوٍىي طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ، أيف اٌىػىء : ِب ٘نا اٌ

  (5)"ٔوُ، وإْ وٕذ هًٍ هنو عبه:" ٍوف؟ لبي هٍُٗ اٌظٗح واٌََٗ

ثً إْ ِٓ ِوغيارٗ طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ، أٔٗ رٕجأ مبب ٍُىىْ ِٓ أِو ٘نٖ اِْخ َِزمجٗ، ِٓ رجنَو ٌٍُّبٖ ورولٍّ يف 

اٌٍهُ إين : ٘نا اٌجبة، هوي أثى كاوك ِٓ ؿوَك هجل اهلل ثٓ ِغفً هػٍ اهلل هٕٗ، أٔٗ مسن اثٕٗ َمىي اٍزغٗذلب، ويف

َب ثين ًٍ اهلل اجلٕخ، وروىم ثٗ ِٓ إٌبه، فئين مسوذ هٍىي اهلل : فمبي. أٍأٌه اٌمظو اْثُغ هٓ ديني اجلٕخ إما كفٍزهب

  (6) .َ َوزلوْ يف اٌـهىه واٌلهبءإٔٗ ٍُىىْ يف ٘نٖ اِْخ لى:" طًٍ اهلل هٍُٗ وٍٍُ َمىي

 

  . مراحم مؼبجلخ مٍبي انظرف انظحً: ثبوٍب

اٌيت َزُ فُهب إىاٌخ ادلىاك اٌظٍجخ  وأؽُبئُخواٌىُُّبئُخ  خاٌـجُوُاٌظوف اٌظؾٍ رلّىهخ ِٓ اٌوٍُّبد  ُِبِٖوبجلخ  دتو

إىاٌخ ثوغ اٌوٕبطو اٌغنائُخ ماد واٌوؼىَخ واٌىبئٕبد اٌللُمخ أو رمٍٍُهب إىل كهعخ ِمجىٌخ ، ولل َشًّ مٌه 

 أويَوىك وهٍُّخ ادلوبجلخ ٘نٖ ٌَُذ وٌُلح احلبػو وإمنب اٌزووُياد اٌوبٌُخ ِضً اٌفىٍفىه وإٌُزووعني يف رٍه ادلُبٖ 

شبئوًب يف  مبُبٖ اٌظوف اٌظؾٍ اٌوٌ اٍزقلاَ دلُبٖ اٌظوف اٌظؾٍ ربهخيًُب إىل ِب لجً أٌفٍ هبَ ثبٌُىٔبْ، وّب وبْ

 اصلٍزوا يف اٌموْ اٌزبٍن هشو، أِب يف اٌىَٖبد ادلزؾلح اِْوَىُخ فئْ أوي اٍزقلاَ  اٌموْ اٌَبكً هشو، ويفأدلبُٔب يف

ادلوبجلخ يف اٌجٍلاْ إٌبُِخ  وأِب ثبٌَٕجخ ٌٍُّبٖ (31) ٍجوُُٕبد اٌموْ اٌزبٍن هشو إىلٍغً دلُبٖ اٌظوف اٌظؾٍ َوىك 

اٌوشوَٓ، ثول أْ أكهوذ ٘نٖ اٌجٍلاْ إِىبُٔبد وِياَب اٍزقلاَ  بد اٌموْفمل رياَل ألجبي هٍُٗ يف اٌيهاهخ يف ذتبُٕٔ

وديىٓ رمَُُ رٍه اٌوٍُّبد ؽَت كهعخ ادلوبجلخ إىل هٍُّبد دتهُلَخ وأوٌُخ وصبٔىَخ وِزملِخ ، ورأيت  اٌوبكِخ ادلُبٖ

 :  (34)ٍٍَ ؽً ِبهٍُّخ اٌزـهري ٌٍمؼبء هًٍ اْؽُبء اٌللُمخ يف هنبَخ ِواؽً ادلوبجلخ ورزؼّٓ ٘نٖ ادلوا



 6 

اٌىجريح ادلىعلح يف ادلُبٖ  اْعياءرَزقلَ يف ٘نٖ ادلوؽٍخ ِٓ ادلوبجلخ وٍبئً ٌفظً ورمـُن  : املؼبجلخ انزمهٍذٌخ -أ

واٌيت رزىىْ  ِظبيف ٔىاٌخ اٌوىاٌك اٌىجريح احلغُومٌه ِٓ فٗي  حلّبَخ أعهيح احملـخ وِٕن أَلاك أْبثُت ،

ِٓ ادلىاك % 13 -5وأعهيح ٍؾك وِٓ فٗي ٘نٖ اٌوٍُّخ فئٔٗ ديىٓ إىاٌخ  فً ِزَن اٌفزؾبدلرزىىْ ِٓ ِ

غوع إهبكح ٌوٖ رول ٘نٖ إٌَت ِٓ أىاٌخ وبفُخ . ِٓ ادلىاك اٌوبٌمخ %  23-2اٌوؼىَخ اٌمبثٍخ ٌٍزؾًٍ إػبفخ إىل 

 .اٍزوّبي ادلُبٖ يف أٌ ٔشبؽ 

 ،اٌوؼىَخ وادلىاك اٌظٍجخ غري اٌوؼىَخ اٌمبثٍخ ٌٍفظً  اٌغوع ِٓ ٘نٖ ادلوبجلخ إىاٌخ ادلىاك : املؼبجلخ األونٍخ -ة

اٌوبكِخ إىل وزً وجتّوبد  ادلزجوخ فُهب رَزقلَ ٌزؾىًَ ادلىاك اٌوؼىَخ ادلزفولخ اٌوبٌمخ واٌنائجخ يف ادلُبٖ واٌوٍُّبد

ٌظٍت ٍ٘ اٌواٍت اواحلّأح احلظىي هًٍ  و أؽىاع اٌزوٍُت ؽُىَخ وغري هؼىَخ طٍجخ ، وثنٌه ديىٓ إىاٌزهب يف

ٌٍزوثخ، إٖ إما اؽزىد هٕبطو ِولُٔخ أو وُُّبئُخ ٍبِخ  يف أؽىاع ادلوبجلخ، ورَزقلَ وَّبك هؼىٌ غين، وزلَٓ

– 53ِٓ ادلىاك اٌوؼىَخ اٌمبثٍخ ٌٍزؾًٍ إػبفخ إىل %  53 – 35وديىٓ يف ٘نٖ ادلوؽٍخ ِٓ ادلوبجلخ إىاٌخ يف ؽبي 

وحتزىٌ اٌىؽلح . جلخ فئْ ادلبء ٖ َياي غري طبٌف ٌٍٗزوّبي ِٓ ادلىاك اٌوبٌمخ وؽىت ٘نٖ اٌلهعخ ِٓ ادلوب%  73

إىل ادلوافك ادلىعلح يف وؽلح ادلوبجلخ اٌزّهُلَخ وهمبب  ثبٔػبفخٌٍزوٍُت  أهػُخ  ىاعؽاخلبطخ ثبدلوبجلخ اْوٌُخ هًٍ أ

 .ُبٖ حتزىٌ أَؼب هًٍ وؽلاد رغنَخ ٌجوغ ادلىاك اٌىُُّبئُخ إػبفخ إىل أعهيح خلٍؾ رٍه ادلىاك ِن ادل

ٌٍّىاك اٌوؼىَخ إىل وزً ؽُىَخ رياي فُّب ثول  إؽُبئٍ٘نٖ ادلوؽٍخ ِٓ ادلوبجلخ هجبهح هٓ حتىًَ  : املؼبجلخ انثبوىٌخ -ج

هٓ ؿوَك اٌزوٍُت يف ؽىع اٌزوٍُت اٌضبٔىٌ ، وٕ٘بن هلح أٔىام ِٓ ادلوبجلخ اٌضبٔىَخ ديىٓ رمَُّهب ؽَت ٍوهخ 

 : حتًٍُ ادلىاك اٌوؼىَخ إىل 

 . وِٓ أِضٍزهب هٍُّخ احلّأح احملفيح واٌزوشُؼ ثبٌزٕمُؾ واٌزٌِٗ احلُىٌ كائوٌ احلووخ: هبٌُخ ادلولي  هٍُّبد -1

وديىٓ ِٓ فٗي . وِٓ أِضٍزهب اٌجؾرياد اٌؼؾٍخ ماد اٌزهىَخ وثون اٍٖزمواه : هٍُّبد ِٕقفؼخ ادلولي  -2

 . ِٓ ادلىاك اٌوبٌمخ %  85 إىلإػبفخ  ِٓ ادلىاك اٌمبثٍخ ٌٍزؾًٍ%  93َموة  ادلوبجلخ اٌضبٔىَخ إىاٌخ ِب
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ٔمٍ ثلهعخ هبٌُخ وحيزىٌ  ءَزُ رـجُك ٘نٖ ادلوؽٍخ ِٓ ادلوبجلخ هٕلِب رىىْ ٕ٘بن ؽبعخ إىل ِب : املؼبجلخ املزمذمخ -د

بد  ٘نٖ ادلوؽٍخ هًٍ هٍُّبد سلزٍفخ ٔىاٌخ ادلٍىصبد اٌيت ٖ ديىٓ إىاٌزهب ثبٌـوق اٌزمٍُلَخ ٍبثمخ اٌنوو وِٓ ٘نٖ ادلٍىص

وادلىاك اٌوؼىَخ وادلىاك اٌوبٌمخ اٌظٍجخ اٌيائلح إػبفخ إىل ادلىاك اٌيت َظوت حتٍٍهب ثَهىٌخ وادلىاك  واٌفَفىهإٌزووعني 

 :اٌَبِخ ورزؼّٓ ٘نٖ اٌوٍُّبد ِب ٍٍَ 

اٌزقضو اٌىُُّبئٍ هجبهح هٓ إػبفخ ِىاك وُُّبئُخ رَبهل هًٍ إؽلاس رغري : اٌزقضو اٌىُُّبئٍ واٌزوٍُت  -1

َٕزظ هٕٗ رٗطمهب ِن ثوؼهب وثبٌزبيل جتّوهب وِٓ مث روٍُجهب يف أؽىاع اٌزوٍُت ٔلوًا  ٌٍغَُّبدَىوُُّبئٍ فُي

 . ٌيَبكح ؽغّهب ورَزقلَ هلح سلضواد وُُّبئُخ ِٓ أمههب ِووجبد احللَل واْدلىُٔىَ واٌىبٌَُىَ واٌجىٌُّو 

ٍُ وَزُ ِٓ  53رمً هٓ  ٍؾ هٍٍِ ثَّبوخ ٖهجبهح هٓ هٍُّخ رَّؼ ثٕفبم ادلبء فٗي و:اٌزوشُؼ اٌوٍٍِ  -2

فٗي ٘نٖ اٌوٍُّخ إىاٌخ ِولُ اجلَُّبد اٌوبٌمخ واٌيت مل َزُ روٍُجهب يف أؽىاع اٌزوٍُت ٔلوًا ٌظغو ؽغّهب إػبفخ 

ب يف اٌظٍجخ ادلزجمُخ ثول هٍُّخ اٌزقضو اٌىُُّبئٍ وّب أْ ٘نٖ اٌوٍُّخ ػووهَخ ٌزٕمُخ ادلُبٖ لجً ِوبجلزه إىل إىاٌخ ادلىاك

 . هٍُّبد ٖؽمخ ِضً اِٖزظبص اٌىوثىين واٌزجبكي اَْىين واٌزٕبػؼ اٌوىٍَ 

وَزُ يف ٘نٖ اٌوٍُّخ اٍزقلاَ ووثىْ ِٕشؾ ٔىاٌخ ادلىاك اٌوؼىَخ ادلناثخ ؽُش َزُ دتوَو  :اِٖزظبص اٌىوثىين -3

اِزظبص ادلىاك اٌوؼىَخ ادلناثخ ادلُبٖ ِٓ فٗي فيأبد حتزىٌ هًٍ اٌىٍؾ اٌىوثىين وَزُ ِٓ فٗي اٌىوثىْ ادلٕشؾ 

 احلوق أو اٍزقلاَ ِىاك وُُّبئُخ  خوثول رشجن اٌىٍؾ اٌىوثىين َزُ إهبكح رٕشُـٗ ثىاٍـ ،ادلىعىكح يف ُِبٖ اٌفؼٗد

َزُ يف ٘نٖ اٌوٍُّخ ػـ ادلبء حتذ ػغؾ هبي ِٓ فٗي غشبء هلُك مو فزؾبد طغريح علا :اٌزٕبػؼ اٌوىٍَ  -4

 .فمؾ وديٕن ِووه عيَئبد اِْٗػ  ََّؼ مبووه عيَئبد ادلبء
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رزُ هٍُّخ اٌزـهري ِٓ فٗي ؽمٓ زلٍىي اٌىٍىه إىل ؽىع اٌزـهري ؽُش رزواوػ اجلوهخ :  ػمهٍخ انزطهري -ٌـ

كلُمخ وؾل أكىن يف ؽبٌخ هلَ  15ٍُِغواَ ٌٍزو اٌىاؽل وهبكح ِب رىىْ فزوح اٌزـهري دللح  13إىل  5 ِبثني

 .كلُمخ  123دلُبٖ يف اْغواع اٌيهاهُخ فئْ ِلح اٌزـهري رظً إىل اٍزقلاِهب ويف ؽبٖد اٍزقلاَ ا

 .  مساٌب اسزخذاو مٍبي انظرف انظحى املؼبجلخ ىف انسراػخ: ثبنثب

حيمك اٍزقلاَ ُِبٖ اٌظوف اٌظؾً ادلوبجلخ ىف اٌيهاهخ فىائل وضريح ، واٌىت ختزٍف ثبفزٗف كووف ادلىبْ ؤىهُخ 

ولل وعل يف جتوثخ أعوَذ ٌلهاٍخ رأصري اٌوٌ مببء اٌظوف اٌظؾٍ ادلوبًف هًٍ إٔزبعُخ زلظىي اٌمّؼ حتذ احملبطًُ 

كووف ٔمض اٌوؿىثخ اْهػُخ أْ أٔزبعُخ ىاكد وفبطخ أٔزبعُخ اٌوٍفُخ ثبٍزقلاَ ِبء اٌظوف اٌظؾٍ ادلوبًف 

،  (35)وبًف وبْ أوضو للهح يف ِمبوِخ اجلفبف ِمبهٔخ مببء اِثبه ونٌه فئْ إٌجبد ادلووٌ مببء اٌظوف اٌظؾٍ ادل

 أؽلس  ٔهبكح اٍزوّبي ُِبٖ اٌظوف اٌظؾٍ ِٓ خاِْوَىَُول ِشووم ِلَٕٗ ِىٍىُغىْ ثىَٖخ ُِشغبْ و

ادلشبهَن اٌيت أٔشئذ ٌٍٗزفبكح ِٓ رٍه ادلُبٖ يف اٌيهاهخ ولل طُّ ٘نا ادلشووم حبُش دتو رٍه ادلُبٖ أوٖ هًٍ 

 رظت ثول مٌه يف اٌجؾريح ورول هٍُّخ ِووه ادلُبٖ يف اْهاػٍ اٌيهاهُخ إؽلي اٌـوق ٔىاٌخ اْهاػٍ اٌيهاهُخ مث

٘ىزبه ِٓ اْهاػٍ  2333ادلٍىصبد إػبفخ إىل فبئلهتب يف هٌ ثوغ احملبطًُ وَمىَ ٘نا ادلشووم ثوٌ أوضو ِٓ 

 : (37) خ ىف اٌيهاهخ وِٓ ثٓ أمههبورزولك ِياَب اٍزقلاَ ُِبٖ اٌظوف اٌظؾً ادلوبجل (36) ادليهوهخ مبؾظىي اٌنهح

 . مبب دتضٍٗ ِٓ ِىهك علَل ِٓ ِىاهك ادلُبٖ : روشُل ادلُبٖ  - 1

اٌمُّخ اٌغنائُخ ٌٍٕجبد وحيزىي ٍبئً اٌظوف هًٍ هٕبطو غنائُخ وضريح ٌٍٕجبد دلب حيزىَٗ ِٓ اِىود   - 2

 . واٌفىٍفىه واٌجىربٍُىَ وإٌؾبً واحللَل واٌئه وغري٘ب 

شلب ََُو إِزظبص ( كهعخ رأَني اذلُلهوعني )   PHفّضّ َؤكي إىل ففغ لُّخ : فىاص اٌزوثخ حتَني  - 3

 .اٌوٕبطو اٌغنائُخ ىف اٌزوثخ ، وىَبكح اٌَوخ ادلبئُخ ٌٍزوثخ وونٌه ىَبكح اٌَوخ اٌزجبكٌُخ ٌٍىبرُىٔبد 

ٌظؾً َيَل ِٓ إٔزبعُخ احملبطًُ أصجزذ اْحببس احلمٍُخ أْ اٍزقلاَ ُِبٖ اٌظوف ا: ىَبكح أزبعُخ احملبطًُ  - 4

ًٗ إهرفن إٔزبط اٌنهح صٗصخ أػوبف ثول أهثن ٍٕىاد ِٓ اٍزقلاَ ُِبٖ اٌظوف اٌظؾً ثبدلمبهٔخ  اٌيهاهُخ، فّض
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، ووبْ اٌَجت اٌوئًَُ ٌيَبكح أٖزبط ٌٌُ فمؾ رىفري اٌوٕبطو ادلغنَخ اٌؼووهَخ ٌٍٕجبد  ِظوثبٍزقلاَ ُِبٖ إًٌُ ىف 

 . ٍىؽخ ، وففغ َٔجخ إِزظبص اٌظىكَىَ ، ثً أَؼًب ٔمض ادل

ثوغ  ويف،  ؽُش خيفغ اٍزقلاِهب ِٓ اٍزقلاَ اْمسلح اٌىُّبوَخ ، وثبٌزبىل َىفو ِجبٌغ ؿبئٍخ: لٍخ اٌزىٍفخ  - 5

زىٍفخ وجريح َىىْ أٍٍىة إٍزقلاَ ُِبٖ اٌظوف ادلوبجلخ ٘ى إٌُهب ث  ٌوطىي ُِبٖ اٌوَزُّي ادلٕبؿك إٌبئُخ اٌىت 

 .َٔتاٍٍْىة اْ

 ادلُبٖ٘نٖ  اٍزقلاَوضري ِٓ كوي اٌوبمل إىل  اجتهذٌمل : اٍزغٗي ُِبٖ اٌظوف غري ادلوبجلخ يف رشغري اٌظؾواء -6

 فئٔٗ ديىٓ أغٍت أهاػُهب طؾواوَخ اٌلوي اٌووثُخ  أْيف هٌ اْشغبه اخلشجُخ ثول ِوبجلزهب ِوبجلخ دتهُلَخ وؽُش 

اخلشجُخ ومٌه ِٓ فٗي ىهاهزهب هًٍ ُ٘ئخ أؽيِخ والُخ أو غبثبد اٌظوف ادلوبجلخ يف هٌ اْشغبه  ُِبٖ اٍزقلاَ

        اْغواعرظٍؼ ٌيهاهخ احملبطًُ اْفوي ومٌه ِٓ أعً حتمُك  فبهط ادللْ يف ادلٕبؿك اٌظؾواوَخ واٌيت ٖ

 7(18) اٌزبٌُخ

ٓ اْفشبة ِٓ رَزىهك وُّبد وجريح ِ ثوغ اٌلوي اٌووثُخِٓ أفشبة ٘نٖ اْشغبه وفبطخ اْ  اٍٖزفبكح -أ
 .اخلبهط

َوىك ٔفوهب هًٍ احملبطًُ اْفوي إىل ِٕبؿك فؼواء رظٍؼ ٌيهاهخ  حتىًَ ادلٕبؿك اٌظؾواوَخ اجلوكاء واٌيت ٖ -ة

مًٍُ ادلٍىصبد وغري٘ب ِٓ  اٌجُئخ احملُـخ ثبدللْ ِٓ إٔزبط غبى اْوَغني ورمًٍُ َٔجخ غبى صبين أوَُل اٌىوثىْ ور

 .اٌفىائل اٌجُئُخ اْفوي

 ُِبٖاْشغبه اٌيت ٖ ديىٓ اٍزقلاَ ذتبه٘ب أو أوهالهب يف اٌزغنَخ ٍىاء ٌَٕٔبْ أو احلُىاْ ثَجت اؽزىاء  اٍزغٗي -ط

هًٍ ( كَلاْ احلوَو)اٌظوف هًٍ وُّبد هبٌُخ ِٓ اٌوٕبطو اٌضمٍُخ اٌيت لل رَجت أِواع وضريح، روثُخ كَلاْ اٌمي 

 .أوهالهب
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 .انظحً ػهى انزىمٍخ  اَثبر انسهجٍخ  ملٍبي انظرف: راثؼب

ُِبٖ اٌظوف اٌظؾً ً٘ ُِبٖ رٕزظ ِٓ إٍزهٗن ادلُبٖ إٌمُخ ىف اْغواع ادلٕيٌُخ ِٓ ؿجـ ورٕلُف وإٍزؾّبَ ولل 

ختزٍؾ هبب ُِبٖ اٌظوف اٌظٕبهً ادلوبًف أو غري ادلوبًف وإٌبجتخ ِٓ رنوَت ثوغ اٌوٕبطو أو رربَل اٖٖد واحملووبد أو 

وُِبٖ غًَُ ُِبٖ اِْـبه يف ؽبٌخ كِظ شجىخ اجملبهٌ ثشجىخ رظوَف اٌَُىي و (7) ٖوٌُخغًَ ادلٕزغبد وادلىاك ا

اٌشىاهم، وً٘ حتزىي هًٍ ٍِىصبد وشىائت وَزجبَٓ زلزىي ُِبٖ اٌظوف ثبدلٍىصبد ؽَت ِلح ثمبء ُِبٖ اٌظوف 

 .  (8) خ فُهباٌظؾً ىف اٌشجىخ، وكهعخ رووُي ادلٍىصبد ِٓ ادلىاك اٌظٍجخ واٌوؼىَخ واٌىبئٕبد اٌللُم

ٔفبَبد وِىاك ٍبِخ طٍجخ أو ٍبئٍخ َزُ ٗ ُِبٖ اٌظوف ختٍف وِٓ اِصبه اٌٍَجُخ دلُبٖ اٌظوف اٌظؾٍ هًٍ اٌزُّٕخ ِب 

ؿوؽهب يف اجملبهٌ ادلبئُخ وبْهنبه واٌجؾرياد وغري٘ب فززل٘ىه عىكح ادلىاهك ادلبئُخ اٌـجُوُخ شلب َؤكٌ إىل أمواع 

بد اٌيت روُش فُهب ؤلوا ٌٗهرجبؽ اٌىصُك ثني سلزٍف اٌىبئٕبد احلُخ يف وٍـهب اٌـجُوٍ اٌولَل ِٓ احلُىأبد وإٌجبر

يف إؿبه اٌٍٍََخ اٌغنائُخ فئْ أمواع أٌ ؽُىاْ أو أوضو يف ٘نٖ اٌٍٍََخ َؤصو ٍٍجب هًٍ ثمُخ ؽٍمبهتب شلب َؤكٌ إىل 

 وّب رؤكٌ  (9)ػوبف اٌزٕىم اٌجُىٌىعٍأمواع ؽُىأبد أفوي وثبٌزبيل إىل ؽلوس افزٗي يف اٌزىاىْ اٌـجُوٍ وإ

رىبصو احلشواد ىف ُِبٖ اٌظوف اٌظؾً ثلهعخ ٍِفزخ ٌٍٕلو ِضً اٌنثبة واٌجوىع وِب اىل  ُِبٖ اٌظوف اٌظؾً

َٕزظ ِٕٗ ِٓ ٔمً اِْواع ٌَٕٔبْ واٌىت رىٍف اٌلوي ِجبٌغ ثب٘ؼخ ِٓ  إٌبؽُخ اواٖلزظبكَخ وثبٌزبيل إٍزٕياف 

 إىل ادلُبٖ اجلىفُخ اٌىت روزرب ِظلهًا ٘بًِب إٌبجتخ هٕهب  رَوة ادلىاك ادلٍىصخ وادلوبكْ اٌضمٍُخ،وّب أْ خ ٌٍزُّٕ خهك ادلبٌُاادلى

ٍُؼو ثٕظُت اْعُبي اٌمبكِخ يف ادلُبٖ إٌمُخ شلب َزٕبىف ِن ا٘لاف اٌزُّٕخ ادلَزلاِخ  ِٓ ِظبكه ُِبٖ اٌشوة ٌٍىضري

 واٖرظبففٗي ثملهاد اْعُبي اٌمبكِخ هٓ رٍجُخ اؽزُبعبهتب، اؽزُبعبد احلبػو كوْ أ خرٍجُواٌيت رمىَ هًٍ 

  .(31)هىاًِ اٍٖزّواه واٌزىاطً اِزٗن ثبٍٖزمواه و 

 :(33)ِٓ ٘نا ادلٕـٍك رربى اٌؼووهح دلوبجلخ ُِبٖ اٌظوف اٌظؾٍ ورَقري٘ب خللِخ أ٘لاف اٌزُّٕخ ومٌه ِٓ فٗي

 : (31)اْرُخ رمىَ هٍُهب اٌزُّٕخ ادلَزلاِخ ِٓ ؽُش اٖهزجبهاد  ٌٍ اٌيتٌِٓوبجلخ ُِبٖ اٌظوف اٌظؾٍ  اؽزواَ  -أ
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و ٍ٘ ِواهبح رىىَٓ سلٍفبد ٖ رزولي للهح اٍزُوبة اْهع ذلنٖ ادلقٍفبد أو رؼو ثملههتب : لبهلح ادلقوعبد -1

ٍ  ؽُش َزُ حتمُك ٘نٖ اٌمبهلح يف هٍُّخ هًٍ اٍٖزُوبة َِزمجٗ ـ   ِوبجلخ ُِبٖ اٌظوف اٌظـؾ خ  يف طـىهح ِوبجل

 . ٌٕفبَبد ادلٕبىي وادلظبٔن

ِٓ فٗي  ِوبجلخ ُِبٖ اٌظوف اٌظؾٍورزىفو ٘نٖ اٌمبهلح يف ظبكه ِزغلكح أٌ اٍٖزوبٔخ مب: لبهلح ادللفٗد -2

 إهبكح رلوَو ادلُبٖ

٘ى اٌجول اٌنٌ َهزُ ثبٌزؾىي إىل رىٕىٌىعُبد أٔلف و أوفأ رٕمً اجملزّن إىل هظو ََزقلَ ألً و: اٌجول اٌزمين -3

ها ِٓ اٌـبلخ و ادلىاهك و أْ َىىْ اذللف ِٓ ٘نٖ إٌلُ اٌزىٕىٌىعُخ إٔزبط ؽل أكىن ِٓ اٌغبىاد و ادلٍىصبد و لل

ونٌه  ِوبجلخ ُِبٖ اٌظوف اٌظؾٍورزىفو ٘نٖ اٌمبهلح يف اٍزقلاَ ِوبَري ِوُٕخ رؤكٌ إىل احلل ِٓ رلفك إٌفبَبد 

 . ًٍ حتمُك أٔزبط اْفؼً ثبهزجبه٘ب رمُٕخ رجؾش يف أُ٘ اٌزىٕىٌىعُبد ادلَبهلح ه

اٌزمًٍُ أو اٌزقٍض ِٓ آصبه اٌزٍىس إٌبرظ هٓ طوف ادلُبٖ ادلهلهح إىل ادلظبكه ادلبئُخ ادلقزٍفخ وزتبَخ ادلُبٖ اجلىفُخ  -ة

 . ومٌه ثظوف ادلُبٖ ثول ِوبجلزهب وختٍُظهب ِٓ ادلىاك اٌؼبهح 

وثئخ ادلقزٍفخ وِىبفؾخ احلشواد اٌىت لل رٕزظ هٓ عواء احلفبف هًٍ اٌظؾخ اٌوبِخ واحلل ِٓ إٔزشبه اِْواع واْ -ط

 . اٌزظوَف غري اٌٍَُُ ذلنٖ ادلُبٖ 

 . اٌزمًٍُ ِٓ ِولي إٍزٕياف ادلُبٖ اجلىفُخ ىف اْغواع اٌيهاهُخ ومٌه ثبٍزقلاَ ادلُبٖ ادلوبجلخ ىف اٌيهاهخ  -ك 

ْ رظوَف ادلُبٖ غري ادلوبجلخ إىل اْهنبه ؽُش أ "اْؽُبء ادلبئُخ واْمسبن  " احلفبف هًٍ ؽُبح اٌىبئٕبد -٘ـ

 . واٌجؾرياد رؤكي إىل اٌمؼبء رلهجيًُب هًٍ ِلب٘و احلُبح فُهب 

اٍزقلاَ اٌغبى اٌوؼىي إٌبرظ ِٓ هٍُّخ ٘ؼُ احلّأح وىلىك ٌزىٌُل اٌـبلخ احلواهَخ واٌنٌ َوزرب ألً ػوا هًٍ  -و

 .اٌجُئخ
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     .نري األراضً انسراػٍخ ٍبي انظرف املؼبجلخجتبرة ثؼض انذول انؼرثٍخ يف اسزخذاو م: خبمسب

 وإهبكحهًٍ إكفبي ِوبجلخ ُِبٖ اٌظوف  زتبَخ اٌجُئخ وادلىاهك اٌـجُوُخ اٌجٍلاْ اٌووثُخ إىلٌمل ؽفي شؼ ادلُبٖ واحلبعخ 

جُمهب وِٓ ٔكاهح ِىاهك ادلُبٖ ٌىٓ ِب ىاي ٕ٘بن رلبي وجري ٌزىٍُن رـ اٍزوّبذلب وّىهك ُِبٖ إػبيف يف فــهب اٌىؿُٕخ

 :(19)ثني اٌلوي اٌيت ٌلَهب جتبهة يف ٘نا اجملبي

فظىطًب ػّٓ  يف اٍزوّبي ُِبٖ اٌظوف ادلوبجلخ ٌوٌ اٌجَبرني،( 1965ِٕن )ٌلي رىٌٔ فربح ؿىٍَخ : رىوس -3

، وبْ 2338يف اٌوبَ . ٘ىزبه 633ِشووم ٍىوح ٌٍوٌ اٌنٌ َجول ذتبُٔخ وٍُىِزواد هٓ اٌوبطّخ وَغـٍ َِبؽخ 

ثٍُىْ وٍُىِزو ِىوت ِٓ ُِبٖ اٌظوف، ِٕهب ألً ِٓ  3224زلـخ، جتّن  61د ادلوبجلخ اٌوبٍِخ يف رىٌٔ هلك زلـب

واٌزفبػ واٌوِبْ، وَلفن  واْعبصثَبرني اٌىوِخ واحلّؼُبد واٌيَزىْ واخلىؿ  يف ادلئخ َوبك اٍزوّبذلب ٌوٌ 33

 .ؽمىذلُ ادلياههىْ أٍوبهًا ِلهىِخ ِمبثً ادلُبٖ ادلوبجلخ اٌيت َوووْ هبب

ادلبئُخ اٌىؿُٕخ  أٍزوارُغُخ اٍزوّبذلب يف إهبكحووبْ إكفبي  ،رَزوًّ ُِبٖ اٌظوف ٌٍوٌ ِٕن همىك: األردن -1

ًٗ هًٍ إهـبئهب أوٌىَخ هبٌُخ 1998ٌٍجٗك هبَ   إِلاكاديف ادلئخ ِٓ رلّىم  13ودتضً ُِبٖ اٌظوف ادلوبجلخ ، كٌُ

رَزوًّ  ٌىٓ علَو ثبٌنوو أهنب ُرّيط ِن ادلُبٖ اٌونثخ وِٓ مث ،ئخ ِٕهبيف ادل 85 إىلَظً  ادلُبٖ، وَوبك اٍزوّبي ِب

 2338زلـخ دلوبجلخ ُِبٖ اٌظوف ادلٕيٌُخ يف اْهكْ، أٔزغذ هبَ  21ٌوٌ غري ِمُّل يف واكٌ اْهكْ، ؽُش رىعل 

ؿك وجريح حتُؾ ِٕب ورمن احملـبد يف ِلْ وربي، ٌىٕهب ختلَ ،ٍُِىْ ِزو ِىوت ِٓ ادلُبٖ ادلوبجلخ 100 أوضو ِٓ

ًٖ يف فيأبد أو ٍلوك رَزوًّ ٌٍوٌ هبنٖ ادللْ، ورَزغً وً ادلُبٖ إٌبجتخ إِب ِجبشوح ٌٍوٌ وإِب ختيْ  .أو

رٕمُخ ادلُبٖ ورجٍغ  ُروزرب زلـخ ادلوبجلخ يف اٌظٍُجُخ ادلوفك اْورب ِٓ ٔىهٗ يف اٌوبمل اٌنٌ ََزوًّ ٔلُ :انكىٌذ -1

. ِزو ِىوت َىًُِب يف ادلَزمجً أٌف 633 إىلأٌف ِزو ِىوت، ديىٓ رىٍُوهب  375اٌملهح اٌُىُِخ اْوٌُخ ٌٍّؾـخ 

 .يف ادلئخ ِٓ رلّىم اٌـٍت اٌشبًِ هًٍ ادلُبٖ يف اٌىىَذ 26وَُوزمل أْ ُِبٖ اٌظوف ادلوبجلخ ٍىف رَبُ٘ ثَٕجخ 
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حيلس يف ِٕـمخ اٌجمبم،  ِٓ ٌجٕبْ، وّب وَوبك اٍزوّبي ُِبٖ اٌظوف غري ادلوبجلخ ٌٍوٌ يف ِٕبؿك ِزولكح: نجىبن -4

ويف ِٕبؿك أفوي، َزُ رظوَف ٘نٖ ادلُبٖ يف . اٌوٌ إىلاٌظوف  هّلًا ٌزؾىًَ ُِبٖ ٌؽُش َزُ ٍل ثوغ اجملبه

 .رَزوًّ ٌٍوٌ، وّب حيلس يف هىبه واٌجمبم وهأً اٌوني وىؽٍخ اْهنبه أو اجللاوي اٌيت

وً ُِبٖ اٌظوف ادلوبجلخ، إم  يف ادلئخ ِٓ 98و ِٓ رَزأصو زلـزب كِشك وزتض دلوبجلخ ُِبٖ اٌظوف ثأوض: سىرٌخ -5

ولل رلفً ؽُي . ٍُِىْ ِزو ِىوت يف إٌَخ 49 ٍُِىْ ِزو ِىوت يف إٌَخ واٌضبُٔخ 177رجٍغ للهح اْوىل 

ووفك ِٕلّخ اٌظؾخ اٌوبدلُخ هبَ . ِلْ أفوي ِضً ؽٍت واٌٗملُخ يف أٔشبءاٌزشغًُ زلـبد علَلح ٍ٘ لُل 

 .٘ىزبه يف كِشك 9333ٍُِىْ ِزو ِىوت ِٓ ُِبٖ اٌظوف ادلوبجلخ ٍٕىًَب ٌوٌ  177 ضلى ، َوبك اٍزوّبي2335

ادلوبجلخ احلبٌُخ ٍ٘ يف ؽلوك  ثٍُىْ ِزو ِىوت ِٓ ُِبٖ اٌظوف ٍٕىًَب، ثُّٕب للهح 325رٕزظ ِظو ضلى : مظر -6

، ٌىٕهب ٌٓ 2317ٍٕخ  ثٍُىْ ِزو ِىوت حبٍىي 1,7 وُرَزهلف للهح ِوبجلخ إػبفُخ رجٍغ. ثٍُىْ ِزو ِىوت 126

وَوبك اٍزوّبي ِولُ ُِبٖ اٌظوف ادلوبجلخ ٌوٌ احملبطًُ  ،يف إٔزبط ُِبٖ اٌظوف رىىْ وبفُخ ٌزٍجُخ اٌيَبكح ادلَزمجٍُخ

 .اٌظؾواوَخ واٌظٕبهُخ واٌىلىكَخ واٌزغٍُُّخ واحلياَ اْفؼو واٌغبثبد واْشغبه هًٍ اٌـوق اٌغنائُخ

اٍزوارُغُبد ورـىَو  كهُ ٍُبٍٍ لىٌ إىلاٌظوف ادلوبجلخ يف ادلٕـمخ اٌووثُخ اٍزوّبي ُِبٖ  إهبكححتزبط  :خبمتخ

 َزُ اٌزووُي فُهب هًٍ  ،ادلُبٖ يف وً ثٍل ِىاهك ٔكاهحيف ٍُبق فـخ شبٍِخ رٍه ادلُبٖ اٍزوّبي ِٕبٍجخ رويى إهبكح 

وػن ِٓ فٗي ومٌه ، َزهٍهاٌجُئخ وولبَخ طؾخ ادل رٕفُن ِمبٌَُ رزّبشً ِن أْلّخ اٌمبئّخ أو اجللَلح حلّبَخ

وٍمُهب هبنٖ  احملبطًُ اٌيت جيت ىهههبحتلَل يف سلزٍف اٌجٍلاْ ، و أفؼً ادلّبهٍبد ٍٖزوّبي ُِبٖ اٌظوفؤشو 

واٌوًّ، ورىهُخ  شليوعخ اٌمُبَ كوهًَب ثزؾًٍُ وِوالجخ رتُن احملبطًُ ادلووَخ مبُبٖ طوف ِوبجلخ أو ُِبِٖن  ،ادلُبٖ 

ائل وأمهُخ  ِوبجلخ ُِبٖ اٌظوف  واٍزقلاِهب يف اٌيهاهخ ، ورىفري أِىبُٔبد اٌٗىِخ ٌنٌه رتهىه ادلياههني ثفى

 . وَِبَوح اٌزىٕىٌىعُب اجللَلح يف ٘نا اجملبي
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