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Executive	Summary	

A qualitative environmental study, The environmental pollution due oil spill and its impact  has been discussed as a result of 
oil exploration and production operations in Shabwa province- Yemen. 

 
 is what on clarity of lack the and applied silence governmental and official of light In
 west 4 Block( pipeline the along located governorate, Shabwa of directorates the in happening
 and exploration oil in environment local the of suffering the and port) Nashema-Al - Ayad of
 pipeline, the of sabotage the to due  spill and leaks oil from Yemen in areas production
 has company Consulting REULTA repeatedly, from steal to attempts or attacks continuous
 oil to due spills oil from resulting pollution oil of effects the on study detailed a out carried
 1987. in established been has that pipeline the in particularly Yemen, ni operations production 

In this study, samples were taken of oil stains leaking along the oil pipeline (Ayad-Al-
Nashima) in the directorates of Shabwa governorate, and it was found that the pollution is 
severe and in large quantities which happened repeatedly. All the sample and measurements 
indicated significant effects of water, soil and air pollution: which reflected in increased oil 
content  in the soil, increased salinity and salt in the soil and so on in the water used for drinking 
by the local communities.  
 
In this study, which consists of more than 60 pages, discussed the negative environmental 
impacts as a result of environmental pollution, highlighted of legal aspects, as well as provide 
important recommendations to the official authority to avoid and stop environmental pollution, 
and to find ways to protect the environment during the stages of the oil industry, including 
transportation, in order to reduce the impact on the environment and respect the communities 
that live in these directorate.   
This study concluded with the following recommendations: 

1- Stop pumping oil through the pipeline and complete the maintenance of the pipeline 
and ensure that there is no future leakage. 

2- Contracting with specialized companies to remove waste from the affected areas and 
in a scientific way and treat them by biological and bioremediation methods.  

3- The inclusion of legislation on legal environmental control in production sharing 
contracts and agreements with companies and the imposition of strict conditions and 
control on oil companies to activate environmental control health and environmental 
safety and reduce all kind of pollution in the operation areas.  

4- The companies that use and own the pipeline are obliged to apply all international 
technical standards and the need to comply with them and the need to be adopted by 
third-party companies before re-pumping the pipe as well as during the usage period 
of the pipe.  

5- Companies are recommended to submit integrated studies on health and 
environmental safety HSE before implementing any project dealing with 
environmental impact study environmental review waste disposal integrated quality-
security-environmental management system in accordance with international 
standards. 

6- Implement an urgent programme to address the environmental problems of affected 
communities and implement urgent solutions, including:  
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a. Drilling alternative water wells,  
b. Rehabilitation of affected population areas,  
c. Natural (bioremediation) treatment of agricultural soils,   
d. Implementation of a health and medical programme for the affected areas, 
e. Community awareness and education campaign,  

7- Activating the community involvement and community participation by establishing 
monitoring centers for environmental pollution as well as monitoring epidemics and 
diseases related to environmental pollution in the soil and in the air. 

8- The need to adapt national legislation and oblige companies to study the 
environmental and social impact of all their activities in the concession area, and to 
review them periodically and adopt them from the competent authorities. 

 
It is worth mentioning that this study is the first of its kind and is comprehensive and based on 
data, samples and laboratory tests, and was carried out by the European owned company Ultare 
Consulting  - based in Bucharest Romania - headed by a specialized team represented by Dr. 
Abdulghani Abdullah Gaghman, a well-known geologist, and Dr. Abdul Moneim M.  Habtoor, 
academic lecturer at the Faculty of Oil and Minerals - Shabwa - University of Aden.   
We hope that the official government authorities and local authorities will take this study 
seriously and commit the companies working to deal with these leaks with a strict scientific 
system and take into account environmental remedies to address these leaks and address them 
in correct scientific and environmental ways and quickly avoid the negative impact on society 
and agriculture and cause environmental disruption that is difficult to control and cannot be 
Rehabilitated in the future.  
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  ةمدقم 1

 نم ريثكلا نميلا يف طفنلا ةعانص قطانم يف ةيلحملا ةئيبلا يناعت
 تاكرشلا تايلمع نع جتانلا ثولتلا ةجيتن ةئيبلا لكاشملا
 ةجيتن وأ , ةيطفنلا تافلخملا فيرصتو هلاكشا عيمجب ةيطفنلا
 رمألا ,ريدصتلا ئناوم ىلإ ماخلا لقن بيبانأ نم طفنلا برست
 قطانمل نيرواجملا نييلحملا ناكسلا نم ريثكلا ةايح ددهي يذلا
 رثؤيو ,هايملا عبانمو ةيعارزلا تاحاسملا رمديو ,طفنلا جاتنإ

 .ماع لكشب ةئيبلا ىلع
 امب رطاخملاب ةبوشملا تايلمعلا ربكأ نم طفنلا لقن ةيلمع دعتو
 ءام نم ةفلتخملا اهرصانعب ةئيبلا ىلع ةيبلس تاريثأت نم اهل
 يتلا نادلبلا نم ةدحاو نميلاو ,ةيح تانئاكو ةبرتو ءاوهو
  .طفنلا ىلع ريبكلا اهدامتعا ةجيتن تاريثأتلا هذه اهسمت

 بهن نم ةينميلا ةيطفنلا تاورثلا هل ضرعتت ام ةازاوم يف
 بيبانأ نم برستلا نع جتانلا ثولتلا رطاخم ديازتت ,جهنمم
 ةيطفنلا تاكرشلا مازتلا مدع نع جتانلا اذكو ,ماخلا طفنلا لقن
 برست لالخ نم ,ةيئيبلا ةمالسلاو ةحصلا تاءارجإو ريياعمب
 نفدب اهمايقو ,زاغلا قرح ,كلاهتملا بوبنالا نم طفنلا
 اهبرست لمتحملا نمو ةبيرق قطانم يف ,ةماسلا ةيطفنلا تايافنلا
 يف ناكسلا ضرعي امم ,برشلا هايم ىلإو ةطيحملا ةئيبلا ىلإ
 لقن بيبانأ اهنم دتمت يتلا قطانملا وأ ,طفنلا جارختسا قطانم
 ةريطخلا تاريثأتلا ىلع ةوالع ,ةريبك ةيحص رطاخمل ,طفنلا
 .قطانملا هذه يف ةئيبلاب قحلت يتلا
 لامعتسا لالخ نم ققحتت نا بجي لاجملا اذه يف ةئيبلا ةيامح نإ
  تايقافتا نم ةينوناقلا لئاسولا نيب عونتت لئاسولا نم ديدعلا
 

 لئاسولا ىتحو ةيداصتقالا لئاسولاو ةيلحم نيناوقو ةيلود
  مازلإ ةيموكحلاو ةيلحملا تاطلسلا ىلع بجي امك ,ةيعوطلا
 
 تاءارجإلا نم ديدعلا ذاختاب ةلماعلا ةيطفنلا تاكرشلا
 نم صلختلاو لكآتلا نم بيبانألا ةيامحك ةئيبلا ةيامحل ىرخألا
 عم قفاوتي امب تاءارجإلا نم اهريغو برستملا طفنلا عقب
 ةئيبلا ىلع ظفاحي امبو صوصخلا اذه يف ةيلودلاو ةيملاعلا ريياعملا
 .ةينميلا
 ةبرستملا ةيطفنلا عقبلا نم تانيع ذخاو قطانم هدع ةسارد مت	

 دايع( طفنلا بوبنأ طخ دادتما ىلع  ةوبش ةظفاحم تايريدم يف
 ةغلاب رارضا هلو رركتمو ديدش ثولتلا نا دجوو )ةميشنلا
 يبلس يعمتجم ريثأت اذكو ةيناويحو ةيتابن نم هب ةطيحملا ةئيبلاب
 ةجيتن ةيبلسلا ةئيبلا راثألل مييقت ةساردلا هذه يف ,ةياغلل
 ميدقت اذكو ةينوناقلا بناوجلا ةشقانمو يطفنلا يئيبلا ثولتلا
 لمعلاو يئيبلا ثولتلا فاقيإو يفالتل ةماهلا تايصوتلا ضعب

 ةعانصلا لحارم لالخ ةئيبلا ةيامحب ةليفكلا لبسلا داجيإ  ىلع
  .ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحت لجا نم لقنلا اهيف امب ةيطفنلا

 ةوبش – هرومت ةقطنم ةيعارز ةقطنم راوجب ةيطفن ھعقب1-1  ةروص
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  :ھتا;:ثأتو يطفنلا ثولتلل ةددعتملا ھجوألا 1.1

 ةمدختسملا داوملا فنصت اذإ ,دحاو هجو وا لكش ثولتلل سيل
 ةببسملا داوملا ةلمج نم جاتنإلاو فاشكتسالا تايلمع يف

 اهريغو ةيطفنلا تابرستلاو ةيزاغلا تاثاعبنالا نا امك ,ثولتلل
 تاعاطقلا يف تايلمعلا نع ةجتانلا ةددعتملا ثولتلا لاكشا نم
 :ھجوألا هذه زربا يلي اميفو .ةيطفنلا

 ةيجولويجو ةيفارغوبط ىلع يطفنلا جارختسالا رثؤي -１
 ام ًابلاغ اذا ,اهيف ةيعيبطلاو ةيعامتجالا فورظلاو ةقطنملا
 يدؤت دق ,ةغلاب ًاراثا جاتنإلاو فاشكتسالا ةيلمع كرتت
 وا ًامئاد ًاريغت ببست دق وا ,هيلع هريبك رارضا ثودح ىلا
 ةيعيبطلا دراوملا ىلع ةحضاو ًاراثا كرتت دق امك اهيف ًاتقؤم
  .هتحتو ضرألا حطس ىلع ةيئيبلا تانوكملاو
 تايلمع يف ةمدختسملا ةيئايميكلا داوملا يدؤت -２

 يف رثألا ةغلاب رارضا ثادحا ىلا طفنلا جاتنإو فاشكتسا
 رفح يف ةمدختسملا داوملا ضعب ةروطخ نمكتو ةئيبلا
 ,اهريغو ىرخأ داومو كيرتنلا ضماحك ةيطفنلا رابالا

 امم رفحلا تايلمع ءانثا ةئيبلا ىلا ةرشابم قلطت اهنا يف
 ةئيب ررضتو ماع لكشب ءاوهلا ةيعون ررضت ىلا يدؤي
 طخو ةيطفنلا لوقحلل ةرواجملا ةيناكسلا تاعمجتلا
 .طفنلا لقن بيبانا
 دوجو نا ذا ,ةثعبنملا تازاغلا نع ةجتانلا راثالا -３

 يف ماخلا طفنلل بحاصملا زاغلا نع ةجتان ةيزاغ تاثاعبنا
 لكشب رثؤت طفنلا لقن بيبانا يف وا زاغلا لصف ةدحو
 هرارضإ ىلا ةفاضإ ةئيبلاب اريبك ًاررض قحلتو رشابم
 قرحب تاكرشلا ضعب مايق ببسب يموقلا داصتقالاب
 رابتخا تايلمع ءانثا اذكو جتنملا طفنلل بحاصملا زاغلا
 اذكو ماخلا طفنلا نم ةريبك تايمك قرحب موقت رابالا
  .زاغلا

 ذإ ,ةيئاملا دراوملاو هايملا ةرادإ عوضومب ةقلعتملا راثالا -４
 ةريبك تايمك كالهتسا ىلا طفنلا جارختسا ةيلمع جاتحت
 ام ةيطفنلا رابالا ضعب يف كلهتسي ثيحب ,هايملا نم
 ليمرب لك ءاقل ءاملا نم رثكأ وا ليمارب ةعبرأ لداعي
 ةقالعلا لوح لؤاستلا ريثي امم طفنلا نم جرختسم
 هايملا كالهتساو ماخلا طفنلا جارختسا ةدايز نيب ةيلدجلا
 نوكت نا ضرتفملا ةيئاملا دراوملا باسح ىلع رئاج لكشب
 .مهلايجألو ةيلحملا قطانملا ينكاسل
 نم يهو ,ةيطفنلا عقبلاو طفنلا برستب ةقلعتملا راثالا -５

 طفنلا دوجول ةبحاصملا ةيساسالاو ةمهملا لكاشملا
 كربلا نم تايمك دوجو اهنمو ,هل ةبحاصملا تايلمعلاو
 يلاع يطفن ىوتحم تاذ هايم وا ماخ طفن ىلع يوتحت يتلا

 ةيميمصت وا ةيليغشت ءاطخأ ببسب اما – تبرست يتلاو
 ةبرتلا ىلا – ةجلاعم ريغ هايمل ئطاخلا فيرصتلا ببسب وا
 ثولت ثودح ىلا يدؤي امم .ةيئاملا رداصملا وا رواجملا

 رثؤيو ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملا وا ةبرتلا فدهتسي ريبك
 ةرواجملا قطانملا ينكاسل ةيئيبلاو ةيشيعملا ةايحلا ىلع
  ةيطفنلا جاتنإلا قطانمل
 رطخا نم طفنلا ربتعي :ةبرتلا ىلع يطفنلا ثولتلا راثا -６

 ةحلاص ريغ ةميقع ةبرت ىلا اهليوحتو ةبرتلا ثولت رداصم
 طفنلاف ,ةيحلا تانئاكلا عيمجلو ةيناويحلاو ةيتابنلا ةايحلل
 ءاوهلاو ةبرتلا تابيبح نيب ميتك زجاحك لمعي لئاسلا

 تانئاك نم ةبرتلا تايوتحم ةفاك تومو ممست ىلا يدؤيو
 روهدت ىلا يدؤي امم )ةيوضع داوم ,ايريتكب ,ةيرهجم( ةيح
 ضويبلاو تاناويحلاو تاتابنلا توم مث نمو
  .يئيبلا ماظنلا يف الالخ ببسي امم تايرشقلاو
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 ةيطفنلا لوق12ا تافلخم تانو)م 1  لودج

 تايلمع نع ةجتانلا يئيبلا ثولتلا رداصم 2

 نميلا يف طفنلا لقن

 ,برشلل هايم رداصمو ةيعارز لوقح لازت ال ,نيماع نم رثكأل
 يطفنلا برستلا رطاخمل ةضرع ,يشاوملا نم ةريبك دادعأو
 ضعب كلاهت نع وأ طفنلا بيبانأ ىلع ةرركتم تاءادتعا جتانلا
 برأم ,ةوبش ةظفاحمب ةقطنم نم رثكأ يف ,بيبانألا

 بيبانأ دحأ نم يطفنلا برستلا ببست ثيح ,تومرضحو
 ,ةوبش ةظفاحمب ةضورلاو نابح يتيريدم يف ,ماخلا طفنلا لقن

 رابآ ىلإ هلوصوو ,ةقطنملا يف ةعساو تاحاسم ىلإ هراشتنا يف
 قحلت دق ةريبك ةيئيب ةثراكب ارذنم ,اهعيمجت نكامأو هايملا
 .هايملاو ةيعارزلا يضارألاب
 ةرواجملا قطانملا هنم يناعت يتلا ثولتلا عاونأ مها يلي اميف
  :رشابم لكشب طفنلا جاتنإو فاشكتسا تايلمع قطانمل

 ةيبلسلا راثآلا رصحنت	:بيبانألاب طفنلا لقن ةجيتن ثولتلا .أ
 برستلا ثداوح لوصحب ةئيبلا ىلع ةيطفنلا بيبانألا لامعتسال

 لصحت ام ةداع يتلاو ةيطفنلا بيبانألا يف روسكلا ثودح ببسب
 :ةيلاتلا بابسألا دحأ ةجيتن

a. ةمظنأ عضو مدعو اهمداقت ببسب بيبانألا لكآت 
 .لكآتلا نم ةيامحلل

b. بيبانألا يف اصوصخ ثدحت يتلا لكآتلا ثداوح 
 .ريدصتلا تاصنم ىلإ ضرألا حطس تحت ةدتمملا

c. لقنلا لئاسو مادطصا لثم اهعاونأ ىتشب ثداوحلا 
 .بابسألا نم اهريغو اهب

d. عضو لالخ نم ةيطفنلا لئاوسلا ةقرس لامعأ 
 .بيبانألا يف تاحتف

e. لامعأ اذكو بورحلا تاقوأ يف ةيركسعلا لامعألا 
 .بيرختلا

 
 ةوبش - بوبنالا طخ JK عقاوملا دحا HI JKجفتلل ضرعB طفن بوبنأ  2-1  ةروص

 يتلا تابرستلا يهو	:ئناوملا نم برستلا ةجيتن ثولتلا .ب
 تالقانلاب اهطبر متي يتلا ماخلا طفنلا بيبانأ نم يتأت

 .ليمحتلا ةيلمعب مايقلا دنع
 ثدحت	:تالقانلا نم برستلا ثداوحل ةجيتن ثولتلا .ج

 ثداوح لثم ماخلا طفنلا تالقانل ثداوحلا نم ريثكلا
 وأ ئناوملا ةفصرأ عم وأ تالقانلا نيب اميف مادطصالا

 ىلإ ثداوحلا هذه يدؤت ام ابلاغو .قرغلا ثداوح
 ىلإ ماخلا طفنلا نم ةلئاه تايمك برست ببسب ثراوك
 يف 1 نويبماش ةرخابلا نم طفنلا برست لثم( .رحبلا

 )م2013ويلوي 9 - نميلا – الكملا ئطاوش
 فيظنتو لسغ متي	:تالقانلا فيظنت نع جتانلا ثولتلا .د

 تافظنملاو ءاملا مادختساب رحبلا طسو طفنلا تالقان
 تافلخم ىمرت ام ةداعو ,ةبيذملا ليلاحملاو داوملا ضعبو
  .ههايمل ثولتلا ةببسم رحبلا يف فيظنتلا ةيلمع
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 ةجتانلا تايافنلا نم رخا عون كلانه :ةيزاغلا تاثاعبنالا .ه
 يتلاو ةيزاغلا تاثاعبنالا يهو لقنلا تايلمع نع
 دياهيدلامروفلاو نيزنبلا اهمها 1 ةيسيئر ةروصب نمضتت

 اًعويش تابكرملا رثكأ دعت يتلاو  نيجورديهلا ديتيربكو
 يحصلا اهريثاتو  ةداحلا رطاخملا تايوتسم زواجتل
 ,ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا ىلا ةفاضإلاب ,ريبكلا
  ...اهريغو ًايئزج ةقرتحملا تانوبركورديهلا

 
  ماCDا طفنلاب ةب;<لا ثولت 2.1

 ةئيه ىلع ةعبشملا ةبرتلا ىلا ةينوبركورديهلا تابكرملا لوصو نإ
 ايالخلا ىلع ًارشابم ًاريثأت رثؤي ةيطفن تاقتشم وا ماخ طفن
 للقيو اهكسامت ةجردو ةبرتلا بيكرت ريغت ىلا يدؤي امك ةيتابنلا

 نم قفدتملا ماخلا طفنلا نإ امك .ةيوضعلا ةداملا نم اهاوتحم
 تانئاكلا ضعب طاشنو ومن عجشي ماخلا طفنلا لقن بيبانا
 ةيلاع تابكرم ىلا ةينوبركورديهلا تابكرملا لوحتل ةقيقدلا
 ىرخألا ةيبوركيملا عيماجملا ىلع ةريبك ةجردب رثؤت ةيمسلا
 نازتالا يف اهرود نم دحلا ىلا يدؤي اذهو ةبرتلا يف ةرشتنملا
   )nmentalEnviro	Equilibrium	( يئيبلا
 يف نفدت يتلا بيبانألا ببسب ةبرتلا ىلع رثؤي طفنلا لقن نأ
 ىرخألا تازيهجتلا نع كيهان ةبرتلا يف تالاحلا ضعب
 ةبرتلا طاغضنا ىلإ يدؤي دق اذه لك بيبانألل ةبحاصملا

 ىلع مث نمو هسفن ةبرتلا بيكرت رييغتو	,اهتبوصخ نادقفو
 ىلع كلذكو تايرطفلاو ايرتكبلا لثم ةبرتلاب ةقيقدلا تانئاكلا

 طفنلاب عبشتت امدنع ةبرتلا تابيبح نأ كلذ تاتابنلا روذج
 تانئاكلا نيب يزاغلا لدابتلا عنمت ةقبط نوكت اهنإف ماخلا

 ءاوهلا نيجسكوأو ةهج نم ةبرتلا تحت دجوت يتلا روذجلاو

 
1 6942168PMC/articles/pmc/gov.nih.nlm.ncbi.www://https/ 

 توملا الأ تانئاكلا مامأ سيل هنإف اذل ىرخأ ةهج نم يوجلا
		.ةيطفنلا تاقبطلا لفسأ نوبركلا ديسكأ يناث زاغ زيكرت ببسب
 ءادوس ةرشق بستكت ماخلا طفنلاب ةثولملا ةبرتلا تاحاسم نإ
 يطفنلا ذاذرلا وا )هينارطق ةريصح( ماخلا طفنلا نم ةقيقر
 طفنلا برستي يتلا ةكلاهتملا بيبانالا نم برستملا وا طقاستملا
  .قرتحي ملو اهنم
 ىلع ةيطفنلا تابرستلا نع ةمجانلا ةيئيبلا لكاشملا رصتقت ال امك
 مظنلا رطخلل ضرعت ةنمزم اًراثآ كانه نأل ,يئرملا ثولتلا
 مكارتلا ببسب ,يئيبلا نزاوتلاو يجولويبلا عونتلاو ةيئيبلا
 عم ةيفوجلا هايملا ىلإ تاثولملا دادتماو ,حشرلاو ,يجولويبلا
 .ةيحلا تانئاكلا عيمج ىلع ةلمتحملا راثآلا
 

 
 ةوبش - روتبح نب ليغ ةقطنم - ةيناوي12ا ةئZبلا رمدي WXيب يطفن ثولت 2-2  ةروص

 
 ىلع ظفاحت ةيئيب حئاول طفنلل ةجتنملا لودلا ضعب تعضو دقو
European	thematic	strategy	for	( ثولتلا نم ةبرتلا

	([SEC(2006)620],	protection	soil
[SEC(2006)1165[( اهب حومسملا ىوصقلا دودحلا ددحت 

 2اهتجلاعمو اهفيصوتل تافصاوملاو ةبرتلا يف تانوبركورديهلل

2 -soil-of-assessment-risk-https://www.intechopen.com/books/environmental
soil#B9-contaminated-oil-weathered-of-citytoxi-iccontamination/chron 
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 ةنمزملا راثآلا مييقت حئاوللا هذه يف ريياعملا كلت نمض نمو ,
 ثولتل ةجيتن تاتابنلاو ةبرتلا يف ةقيقدلا ةيحلا تانئاكلا ىلع
 نم ديدعلا رهظت ,كلذ عمو .ةيوجلا لماوعلا لعفب تيزلا
 ةطشنألا نع ةجتانلا تايافنلا ديلوتو ثولتلا نأ تاساردلا
 ةبرتلا ةدوج روهدت ىلإ ىدأ دق ةيطفنلا
 

 
 ةوبش ةظفاحم - ةفلتخم نكاما JK ةيطفن عقب -23--2  ةروص

 يتلاو ,ةيعيبطلا لماوعلاب اًضيأ تانوبركورديهلا لقنت رثأتي
 ,ةدسكألا ,يئاملا للحتلا( ةيئايميكلا تايلمعلا )أ :نمضتت
 hydrolysis oxidation(( )يئوضلا للحتلا ,لازتخالا

reduction photolysis(, ةيئايزيفلا تايلمعلاو لقنلا )ب 
 )نابوذلاو رياطتلا ,راشتنالا ,تتشتلا ,قفأتلا ,زازتمالا(
)adsorption advection dispersion diffusion 

volatilization and dissolution(, تايلمعلا )ج 
 ةيمسلاو يئاذغلا ليثمتلاو ,يجولويبلا للحتلا( ةيجولويبلا
)biodegradation metabolism and toxicity((. 
 نكلو ,ةبرتلا حطس يطغي هنإف ,طفنلا باكسنا ثدحي امدنع
 يف تيزلاب ظافتحالا متي ةيلاعلا ةجوزللا ببسب ةيادبلا يف

 طفنلا تابكرم دسكأتي ,ةلحرملا هذه لالخ ,ةيحطسلا ةبرتلا
 ىلإ لقتنيو ةبرتلا تاماسم لالخ نم رياطتيو اًيئوض ةفيفخلا

 
 

 ناثيملا( (C1-C5)    نمضتت ةيلمعلا هذه يفو ,يوجلا فالغلا
 24 نم لقأ يف رخبتت يتلاو ,)ناتويبلاو نابوربلاو ناثيإلاو
 طفنلا نم ةليقثلا تانوكملا ىقبت .ةيئاوتسالا تاخانملا يف ةعاس
 برستل ةعنام ةقبط لكشتل ةبرتلا يف لغلغتتو رخبتت مل يتلاو
 )ءاطغلا( وأ ةقبطلا هذه رثؤت	.هايملل يعيبطلا قفدتلا عنمت هايملا

  ةبرتلا يف ءاملا قارتخاو صاصتمالاو ةيماسملاو بيكرتلا ىلع
 ةبرتلا لولحم يف طفنلا يف نابوذلل لباقلا ءزجلا رشتني ,كلذ دعب
 عون ىلع ةبرتلا يف ءزجلا اذه كولس دمتعي	.للستلا لالخ نم
 تابكرملا ضعب رياطتب معانلا سململا دوجو حمسي	.جيسنلا

(C5-C7), تاماسم وذو ًانشخ جيسنلا نوكي امدنع نكلو 
 امم ,ةيفوجلا هايملا ىلإ اهسفن لقنتو برستت نأ نكمي ,قوقشو
 دمتعملا ناسنإلا كلذ يف امب ,ىرخألا ةيحلا تانئاكلا ىلع رثؤي
 .يمويلا مادختسالاو برشلل هايملا هذه ىلع يسيئر لكشب

 تّبثت ةيوضعلا داوملاب ةينغلا ةينيطلا ةبرتلا نإف ,كلذ فالخبو
 اهراشتنا نم للقتو اهتيمس نم للقتو ,تابكرملا ضعب

 .ةبرتلا فلم لالخ نم اهحشرتو
 18 نم رثكأ نم ماخلا طفنلا نم اًرارقتسا رثكألا ءزجلا نوكتي
 تاقلحلا ةددعتم ةيرطع تانوبركورديه( نوبرك ةرذ
 Polycyclic Aromatic( )ةيبطق تابكرمو

Hydrocarbons [PAHs](, جيسن ىلع اهقصل متي يتلاو 
 صاصتمالا ةردق ةدايزو ,رياطتلاو نابوذلا ةيلباق ليلقتل ةبرتلا
 حطسلا نم يلاعلا ىوتحملا ببسب ,ةيوضعلاو ةيندعملا داوملل
 نزولا تاذ تانوبركورديهلاو )1 :2 نيطلا( ةبرتلل طشنلا
 تايرطفلاو ايريتكبلا روطت ,ةلحرملا هذه يف .عفترملا يئيزجلا
 ال هنكل ,يعيبطلا نيهوتلا ةيلمع نم ءزجك ندعمتلا ىلع ريثأت
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 لماوعلل تضرعت يتلا تانوبركورديهلا عيمج ةلازإل يفكي
 . 3ةيوجلا
 للحتلا مامأ ةيسيئرلا قئاوعلا نأ ىلإ ةثيدحلا تاساردلا ريشت
 ةيئايزيفلا صئاصخلا يه تانوبركورديهلل يويحلا

 يئيزجلا نزولاو ثولتلا ةجردو ,ةبرتلل ةيئايميكلاو
 ززعملا يعيبطلا نيهوتلا عم نكلو ,(C10-C40) تابكرملل

(Enhanced Natural Attenuation (ENA) نكمي 
 عم %60 ىتح %26.4 ةبسنب يويح للحت هتظحالم
 ةلازإ ىلع اهتردق مدع نم مغرلا ىلع ,ةبصخملا تاليدعتلا
 ,ةلمتحملا ةيمسلا ةسارد مهملا نم ,كلذل .اًمامت n تاناكلألا

 تانوبركورديهلا مكارت نكمي هنأ ىلإ ريشت ريراقت كانه نأل
 sp pepo. C.4	لثم تاورضخلا يف تاقلحلا ةددعتم ةيرطعلا
 

 يطفنلا ثولتلل تايوتسم ثالث ديدحت نكمي ماع لكشب انهو
  :يهو ةبرتلل

 اهيف مكارت يتلا قطانملا يف كلذو :ديدشلا ثولتلا -１
 تعبشت ثيح ةيطفن تاريحب ةئيه ىلع ماخلا طفنلا
 )١٢٠-٦٠( نيب ام فلتخت طفنلاب الماك ًاعبشت ةبرتلا

 ةيجولويبلا تاناكملا ىلع ءاضقلا ىلا ىدأ امم مس
  .%١٠٠ ةبسنب )ةيحلا تانئاكلاو تاتابنلا( ةبرتلل
 تيطغ يتلا قطانملا يف كلذو :طسوتملا ثولتلا -２

 نع ديزت قامعأل يطفنلا ذاذرلا وا ةينارطقلا رصحلاب
 تاتابنلا ىلع ءاضقلا ىلا ىدأ امم تارتميتنس عضب

 )%١٠٠ -٢٥٠( نيب ام ةتوافتم بسنب تاناويحلاو

 
3   Adetutu E.M.Ball A.S Weber J. Aleer S. Dandie C.E. and Juhasz 
A.L. 2012. Impact of bacterial and fungal processes on ¹⁴C-
hexadecane mineralisation in weathered hydrocarbon contaminated 
soil. 

 

 ةيعيبطلا هصئاصخو مكارتملا طفنلا ةكامس بسح
  يتابنلا ءاطغلا ةعيبطو ةبرتلا ةيعونو
 تيطغ يتلا قطانملا يف كلذو :فيفخلا ثولتلا -３

 امم ملم٢ نع هتكامس ديزت ال يذلاو طقاستملا رابغلاب
 ةصاخو عاونألا ضعبل ةيبلسلا راثالا ضعب ىلا ىدأ

 رثؤتو راطمالا مساوم بقع طقست يتلا يعارملا يف
  .ةقيقدلا تانئاكلا ضعب ىلع اضيأ

 ةيتامورا تابكرم ىلع يوتحت ماخلا طفنلاب ةثولملا ةبرتلا نإ
 رارضا نم تابكرملا هذهل ام ىفخي الو ,ةبرتلا يف ةيلاع ةبسنبو
 تانئاكلا وا تاناويحلا وا تاتابنلا تناك ءاوس ةايحلا ىلع
 نوكتو ناويحلاو تابنلا ةجسنا لخاد مكارتت ثيح ,ةقيقدلا
 ةنزتخملا تاتابنلا ناويحلا لكأي امدنع ناويحلل ةنطرسم دام
  .داوملا هذهل

 
 ةوبش - روتبح نب ليغ ةقطنم - ليخنلا لوقح JK يطفن ثولت 2-4  ةروص

 تانيع يف ةينوبركورديهلا تابكرملل ةيوئملا ةبسنلا فلتختو
 نإ .ضرألا حطس نع قمعلا ةدايز عم ةبسنلا هذه لقتو ةبرتلا
 داوملا ةبسن تغلب ةبرتلا عاونأ ضعب يف هنا ىلا ريشت تاساردلا
 ةبسنلا هذه تحوارت امنيب )0.02-0.08( ىلا ةينوبركورديهلا

4 -soil-of-assessment-risk-https://www.intechopen.com/books/environmental

soil#B32-contaminated-oil-weathered-of-icitytox-contamination/chronic 
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 ىلا يدؤي اذهو )3.221-0.49( ثولتلا ةديدش ةبرتلا يف
Environmental)  يئيبلا نزاوتلا يف مات للخ

 )Equilibrium 

 
 
  :يه تاعومجم ثالث ىلا مسقت ةيطفنلا تابرستلا فنصت

 امدنع فيفطلا برستلا ثدحي :طيسبلا برستلا .1
 ىلع ًاليمرب 25 نم لقأ بكسنملا تيزلا مجح نوكي
 وأ ةيرحبلا هايملا يف ًاليمرب 250 نم لقأ وأ ةسبايلا
  .ةيلحاسلا

 امدنع طسوتملا برستلا ثدحي :طسوتملا برستلا .2
 وأ ةسبايلا ىلع ًاليمرب 250 باكسنالا مجح نوكي

 ةيلحاسلاو ةيرحبلا هايملا يف ليمرب 2500 ىلإ 250
 ديزت امدنع ريبكلا باكسنالا ثدحي :ريبكلا برستلا .3

 ثودح وا ةسبايلا يف ًاليمرب 250 نع برستلا ةيمك
 يف لشف وأ بيبانألا طخ يف قزمت وا يطفن رئب راجفنا

 ةحصلل اًكيشو اًديدهت لكشي امم نيزختلا نازخ
  .5ةيهافرلا وأ ةماعلا
 

 ماCDا طفنلاب ءاوFلا ثولت 2.2

 ديدعلا ثاعبنا ةيلمع هبحاصت ماخلا طفنلا قارتحا ةيلمع نا
 S2H نيجورديهلا ديتيربك زاغ لثم ةيمسلا ةديدش تازاغلا نم
 ىلا ةفاضإلاب نيجورتنلاو تيربكلاو ,نوبراكلا ديساكاو
 خينرزلاو قبئزلاك ةماسلا ةليقثلا رصانعلا ضعب قالطنا

 ةريطخلا ضارمالا نم ديدعلا ناسنإلل ببست يتلا مويدانفلاو

 
5 Egbe, R.E. (2010); Environmental Challenges of Oil Spillage for 
Families in Oil Producing Communities of the Niger Delta Region. 

 يدوي ءاوهلا يف نوبركلا ديسكأ لوا زاغ ةبسن ةدايز	" ًالثمف
 نيجسكالا لوصو ةلق ىلا مدلا نيبولجوميه عم هداحتا
 ةريبك ةجردب رثؤي تيربكلا ديسكأ يناث ثاعبنا نا امك  "مسجلل

 زاغ ببسيو نويعلاو ةيطاخملا ةيشغالاو يسفنتلا زاهجلا ىلع
 زاهجلا ىلع ةيحصلا تاريثأتلا نم ديدعلا نيجورديهلا ديتيربك
 ةباصالاو يوئر ممست ىلا يدؤيو ةيطاخملا ةيشغالاو يسفنتلا
  .ىرخألا ةيسفنتلا ضارمالاو سفنتلا قيضو وبرلا ضرمب
 ةعشا بجح ىلا ماخلا طفنلا قارحا يدؤي ,رخا بناج نم
 ءاوهلا يف ةبوطرلا للقيو ةيئاوهلا تارايتلا نم ليلقتلاو سمشلا

 يتابنلاو يناويحلاو يبوركيملا طاشنلا ىلع ةيلاع ةجردب رثؤي امم
 يعيبطلا زاغلا قالطنا ىلا رشابم لكشب يدؤيو .ماع لكشب
)Gas	Natural( يذلاو نيليثالا زاغ قالطنا ىلا ةفاضإلاب 
  .ءاوهلل ةثولملا ةينوبركورديهلا تابكرملا مها نم دعي
 ةينوبركورديهلا داوملا قورحملا طفنلل فيثكلا ناخدلا لمحي امك
 ,ةماعلا ةحصلا ىلع راض ريبك رثإ اهل يتلا ناخدلاو ةيتامورالاو
 يسفنتلا زاهجلا يف ضارمأب داوملا هذه ببست تابكرملا هذه لك
 ثداوحب ببستت امك .تاناطرسلاو يمضهلا زاهجلاو
 يثيدح ىدل ةيقلخلا بويعلاو ضاهجالاو ةركبملا تادالولا
 ةركاذلا يف لكاشمو يدلجلا حفطلاك ضارمالاو ةدالولا

 .ةعانملا فعضو لومخلاو عادصلاو
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 برام - ةجتنملا رابالا ضعf فيظنت بhسWX fيب ثولت-25--2 ةروص

 جاتنإلاو فاشكتسالا تايلمع ءانثا طفنلا نم ةرياطتملا ةيوضعلا داوملا نإ
)compounds organic Volatile Airborne(( )VOCs( اهل 
 نيوكت يف ةمهاسملا لالخ نم ةئيبلاو ناسنإلا ةحص ىلع ةراضو ةيوق تاريثأت
 ةجيتن لوحتت ءاوهلا ىلا ةثعبنملا ماخلا طفنلا تانوكم نإ  .ريفسوبورتلا نوزوأ
 تاساردلا تفشك دقو ةيمسلا ةديدش ةيئايميك تابكرم ىلا ةيئيبلا لماوعلل
 ىلا ماخلا طفنلا قارتحا يدؤي امك ديدحلا رصنع نم ةلداع ةبسن ىلع اهئاوتحا
 كيرتنلا ضماحو كيروفسفلا ضماح لثم ضامحالا ضعب ةرخبا دعاصت

 .)Rain Acid( يضماحلا رطملا ءوشن ىلا يدؤي اذهو كيتيربكلا ضماحو
 

 ةيطفنلا تايلمعلا بhسf ءاوrلا JK يطفنلا ثولتلا م1op صlmم   2-1  ةروص

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138654 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 ةرياطتملا ة�وضعلا داوملا بhسf ناس�الا مسج ��ع ةي�2لا تاHIثأتلا م�ا 2-6  ةروص

   جاتنإلاو فاشكتسالا تايلمع ءانثا ما1mا طفنلا نم
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  ةقطنملا يف يطفنلا طاشنلا 3

 ةبسنلاب ةيجيتارتسا ةيمهأ نميلا يف يطفنلا عاطقلا لثمي
 نرقلا نم تانينامثلا فصتنم يف هفاشتكا ذنم ينميلا داصتقالل
 يلامجإلا يلحملا جتانلا يف هتمهاسم ةجيتن مويلا ىتحو يضاملا

 ةبسنب مهاسي طفنلا نوك ,تاعوفدملا نازيمو ةماعلا ةنزاوملاو
 يلامجإلا يلحملا جتانلا ةميق نم )% ٤٠-٣٠( نيب حوارتت

 ةماعلا ةنزاوملا تاداريإ يلامجإ نم %٧٠ نم رثكأب ذوحتسيو
 .ةلودلا تارداص ةميق نم %٩٠ نم رثكأ لكشيو ةلودلل

 ام ىلا لصو نا ىلا ريبك لكشب صقانت طفنلا جاتنا نكلو
 لصو نا دعب م٢٠١٥ ماع يف مويلا يف ليمرب فلأ ١٠٠ براقي

 .م٢٠٠١ يف مويلا يف ليمرب فلأ ٤٢٠ ىلا هتورذ يف
 

 
 )٢٠١٣ طفنلا ةئي� ردصملا ( ةيطفنلا تاعاطقلا ةط�رخ 3-1  ل)ش

 ١٣ اهنم عاطق ١٠٥ يلاوح ةيطفنلا تازايتمالا ةطراخ مضت
 ةيجاتنإلا لوقحلا ضعب نأ ىلإ ةفاضإلاب ,طقف يجاتنإ عاطق
 تمت يتلا قطانملا نأ امك .ةورذلا ىوتسم ىلإ دعب لصت مل ةثيدحلا
 ةحاسم يف ةروصحم تلاز ام ةيزاغو ةيطفن تافاشتكا اهيف

 
  طفنلا جاتن.و فاشكتسا ةئي" 6

 ضوحو )ةوبش -برأم( نيتعبسلا ضوح نم ةدودحم
 .6)ةليسملا – نوئيس(
 ريوطتو فاشكتسال مييقتو ةلماش ةسارد تردص دقو اذه
 ةكرش لبق نم ,٢٠١٩ ماع ةياهن يف نميلا يف ةيطفنلا ضاوحالا
 تراشاو ,)٢٠١٩ ,نامغج( 7ULTARE ةيراشتسالا اراتلوا
 ةفورعملا تايطايتحالا نا ةجتنملا ضاوحالا صخي اميف ةساردلا

 ةوبش ضوح( يف ,طفن ليمرب رايلم ٣ دودحب ردقت ةتبثملاو
 ضاوحالا لثمت يتلاو )ةليسملا – نوئيس ضوحو & برأم
 فينصت يف ٢٩ بيترتلا يف نميلا عضتو ,نميلا يف ةجتنملا
 مدق نويليرت ١٦ زاغلا تايطايتحا غلبت امك ,طفنلا تايطايتحا
 كلتمت يتلا ملاعلا لود يف ٣٢ بيترتلاب نميلا عضتو بعكم
 نا هركذ ريدجلا  .)٢٠١٧ ماع تاريدقت( .ةيزاغ تايطايتحا
 ملو %٦٥ ىلا لصي ةفورعملا تاطايتحالا نم هجاتنا مت ام يلامجا
 %٣٥ براقي ام الا جاتنإلل لباق ةيطفنلا لوقحلا يف ىقبتم دعي
  .)طفنلا ةئيه تاريدقت بسح( طفن ليمرب رايلم براقي ام يأ

 
 WX JKيبلا ثولتلاو طفنلا لقن بZباناو ةيطفنلا تايلمعلا نكاما ¤£وت ةط�رخ 3-2  ل)ش

 نميلا

 ضوح :ماسقا ةثالث ىلا ًايجولويج مسقني نيتعبسلا ضوح
 تاعاطقلا هيف عقتو  .برام ضوح – رجهلا ضوح – ةوبش

 :هاندا ةطيرخلا يفو لودجلا بسح ةحضوملا

7  Gaghman A. Chiri, C. 2019 From Frontier to proven HC basins in 
Yemen, 2019. www.ultareconsutling.com   
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  ) 8 طفنلا ةئيه بسح(  ةيجاتنإ تاعاطق
 برامو ةوبش ةظفاحم -ا§¦ف ةلماعلا  تا¥رشلاو ةيطفنلا تاعاطقلا 2  لودج

  ةيرادإلا ةقطنملا  ةلماعلا ةكرشلا عاطقلا مقرو مسا
 ةكرشلا YICOM  دايع برغ )4( عاطق

 تارامثتسالل ةينميلا
  ةيطفنلا

 نادرج ةيريدم

  ناليسع ةيريدم ةيكيرما - تنه ةنج ةنج )5( عاطق
 ةيصربق – يلافلاك  كلام )9(عاطق

 ةيدنك
 ةعشخلا

 ةيريدم و نوئيس ةيريدم  ةينمي – ةليسمورتب  ةوبش قرش )10( عاطق
 تومرضح هاس

 برام  ةينمي – رفاص  رفاص )18( عاطق
  ناليسع ةيريدم ةيكيرمأ -لاتنديسكوا سيماد )S1( عاطق
 ءامرع ةيريدم  ةيواسمن –OMV   ةلقعلا )S2( عاطق

  

 ةساردلا ةقطنم - ةوبشو برام ةظفاحم JK  ةلماعلا ةيطفنلا تاعاطقلا 3-3  ل)ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 طفنلا جاتن̈و فاشكتسا ةئي� عقوم  8

pdfhttp://www.pepa.com.ye/images/concession/42013.  

 )٢٠١٣ طفنلا ةئيه بسح( ةيفاشكتسا تاعاطق
 برامو ةوبش X¬ظفاحم - )رامثªسالل ةحوتفملاو ةيفاشكتسالا( ةيطفنلا تاعاطقلا 3  لودج

  ةيرادإلا ةقطنملا  ةلماعلا ةكرشلا عاطقلا مقرو مسا
 حلطلا -نادرج  ةيواسمن OMV  ربعملا  )2(عاطق
 نادرج  ةيكيرمأ -لاتنديسكوا نادرج )3( عاطق
 ةوبش - رهد ةيلارتسا - شريس ليوا ةقرw )7( عاطق
 ةوبش -برام  رفاص نيتعبسلا  )20( عاطق
 موضر -يرحب فاحلب بونج )46( عاطق & موضر )38( عاطق
 موضر -يرحب - 
 بونج )49( عاطق

 ربعملا قرش
 رجح -فاحلw لامش  يجرنا تيوكلا

 ةوبش - هخرم -نالسع ةينيصلا - كبونيس  فاشملا  )69( عاطق
 قتع ةيريدم  ةيسنرفلا ل�وت  قتع   )70( عاطق
 ةخرم ةيريدم ةيكيرما - لاتنديسكوا  ةخرم )75( عاطق
  تومرضح  ةيقافتا – لورتب ويج    )80( عاطق
 تومرضح  MEDCO وكديم دمع يداو )82( عاطق
 بونج )86( عاطق
  ةلقعلا

 -OMV ةكرش
 ةيواسمن

 ةخرم

(R2) تومرضح  ليوا ولاج ربعملا قرش 
 )8( عاطق ، م�رإ )6( عاطق ،نيقمع )1( عاطق
 لامش  )28( عاطق ، فوجلا )19(عاطق ، ركاسع
 لامش )85( عاطق  ،فاحلب )76( عاطق ،فاحلب
 سأر)101( عاطق ،هعفيم)89( عاطق ،ةلقعلا

 )102( عاطق &ةمرش

  ةحوتفم تاعاطق
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 LMاCKا عضولا 3.1

 نم ةيجاتنإلاو ةيفاشكتسالا تاكرشلا بلغا فقوت لظ يف
 برحلا يف ةلثمتملاو ةرهاقلا فورظلا ببسب نميلا يف لمعلا
 لامعا  تفقوت ,مويلا ىلا ةرمتسمو ٢٠١٥ سرام يف تأدب يتلا
 ةرازو نأ الإ .ةيطفنلا تائشنملا بلغا يف ريبك لكشب ةنايصلا
 طفنلا جاتنإ فانئتسا نع ٩٢٠١ ماعل اهريرقت يف تنلعأ طفنلا
  )OMV ةكرش لغشملا( ةوبش ةظفاحمب 2S  ةلقعلا عاطق نم
 جاتنإ فانئتساو ,م2018 ماع ًايموي ليمرب فلأ ١٦ عقاوب
 .)يلافلاك ةكرش لغشملا( ٢٠١٩ ماع ٩ كلام عاطق نم طفنلا

 جاتنإ فانئتسا ٢٠١٩ ماعلا لالخ مت هنأ ىلإ ,ريرقتلا تفلو
 ةكرش ينطولا لغشملا ربع )١٨( عاطق برأم ةظفاحم يف طفنلا

 فلأ ٢٠ رفاص جاتنإ غلبو ,طفنلا جاتنإو فاشكتسال رفاص
 متي اميف ,ًايلحم ليمرب فلأ ١٠ ىلإ ٨ اهنم رركي ,ًايموي ليمرب
 نم جاتنإلا فانئتسا ريرقتلا نمضت اذكو ,يقبتملا ريدصت

 ةليسمورتب ةكرش ينطولا لغشملا ربع ٢٠١٩ يف ةليسملا لوقح
 .ًايموي ليمرب فلأ ٣٣ يلاوحب ,طفنلا فاشكتساو جاتنإل
 طخ ءانب عورشم ةرازولا ىنبت نع ,يونسلا ريرقتلا راشأو
 ةنج 5 عاطق طبرل ,رتم وليك ٨٢ لوطب ماخلا طفنلا لقن بوبنأ
 ةيجاتنإلا تاعاطقلل ماخلا طفنلا ريدصتل دايع برغ 4 عاطقب

 ىلا لصت تايمكب "يلورتبلا ةميشنلا ءانيم" ربع 2S و ١٨ و ٥
 فلأ ٢٥ ريدصتب ةمهاسملل كلذو :)مويلا يف ليمرب فلا ٥٧(
 طفن ريدصت ليهستو تنه ةنج - )٥( عاطق نم ًايموي ليمرب
 ليهستو ًايموي ليمرب فلأ 20 لدعمب )١٨( عاطق برأم
 ليمرب فلأ 12 يلاوحب )2S( عاطق نم ماخلا طفنلا ريدصت
  .ًايموي

 نع برام )١٨( عاطق يف ةلماعلا رفاص ةكرش تنلعأ ًالعفو
 ةنحشلا تغلب ثيح ,٢٠١٩ ربوتكأ يف ريدصتلا اهفانئتسا
 ةعباتلا دايع برغ ةقطنم ربع ليمرب فالآ ٥ وحن ىلوالا

 )ةيقرشلا اهتهج نم برأم ةظفاحمل ةيذاحملا( ةوبش ةظفاحمل
 ,برام عاطق نم بونجلا ىلا مك ٤٠ نم رثكا دعبت يتلاو
 ءانيم ىلإ دتمملا طفنلا بوبنأ ةطساوب ةنحشلا ريدصتل ًادادعتسا
 ءانيم نمً الدب ,)يبرعلا رحبلا ىلع لطي( ريدصتلل ةميشنلا

 .)برغ(ىسيع سأر
 ٤ عاطقو ٥ يعاطق نيب طبارلا بوبنالا ءاشنا لامعا نا امك
 قرشلا سكارتنا ةكرش موقت ثيح ,ذيفنتلا زيح تلخد
 ناتكرش لبق نم هميمصت مت يذلا عورشملا اذه ذيفنتب طسوألا
 )CPE( ةينيصلا ةكرشلا يهو لاجملا اذه يف ناتصصختم
 )٢٠١٩ طفنلا ةرازو ريرقت( .ةيراشتسالا )ILF( ةكرشو

 
 )٥( عاطقو )٤( عاطق نHب طفنلا بوبنا طخ دم لامعا  3-4  ل)ش

 لكشب هيف جاتنإلا عجارت دايع برغ عاطق نا ,هركذ ريدجلا
 هجاتنإو ,ساسألا نم يداصتقا ريغ هلالغتسا رارق نأ وأ ريبك
 ليمرب 533 نع هجاتنإ زواجتي ملو ةيادبلا ذنم ًادج ضفخنم

 ىلإ لصو نأ ىلإ رمتسم لكشب عجارتو ,2001 ماع مويلا يف
 ةبسن عافترا ىلا ةفاضإلاب اذه ,2009 ماع مويلا يف ليمرب 102

 ىلإ تلصو ةيجاتنإلا تاعاطقلا نم ديدعلا يف ةفلكلا طفن
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 )4( عاطق يف جاتنإلا يلامجإ نم %70 تزواجت ةيسايق تايوتسم
  .9دايع برغ
 

 )ةميشUلا دايع( طفن بوبنأ 3.2

 فاشتكا دعب اقباس يتيفوسلا داحتالا نم معدب هؤاشنإ مت 
 تروبسك اونكت ةكرش لبق نم ,دايع برغ )٤( عاطق يف طفنلا
 برغ لوقح نم دتمي بوبنالا اذه .٧١٩٨ ماع يف ةيتيفوسلا

 ةيريدم ةميشنلا ةقطنم ىلا نادرج ةيريدم يف يطفنلا دايع
 ليمرب فلا٢٦٩ ةعسبو شنا ٢١ رطقبو مك٢١٠ لوطب موضر
 سمخ اهيف عقي يتلا ةميشنلا ءانيم يف بصي يذلاو ,طفن

 .يطفن ليمرب فلأ ١٢٦ اهنم الك ةعس تانازخ
 يف هزاجنإ متو ,١٩٨٨ ماع يف بوبنألا ءاشنإ تايلمع تأدب

 ىلإ ١٩٩٢ ماع رمن هكرش لبق نم ةليغشت مت ,  ١٩٩٠ ماع
 .١٩٩٤ فيص برح
 رمن هكرش تدواع مث ,١٩٩٦ ربمتبس ىلإ فقوت اهدعبو
 طقف خضلا ناكو ٢٠١٧ ربوتكا ىلإ ١٩٩٦ هياهن نم هليغشت

 دودحب( عاطقلا نم جتنملا طفنلا تايمك هلقل ارظن طقف ايرهش
 )٢٠٠٩ ماع بسح مويلا يف ليمرب ١٠٠

 يف يبيرجتلا خضلا ءارجاو هتنايص مت ٢٠١٧ ربمفون يفو
 و هميشنلا ءانيم ىلإ خضلا مت ٢٠١٨ ويلوي يفو ,٢٠١٨ سرام
 ربع ايموي ليمرب فلا ١٨ )2S( هلقعلا لقح طفن لقن ءدب
 )١٨( عاطق طفن نم ضعب لقن ةيلمع تأدب اذكو  ,تالقانلا

 ٧ دودحب )٩( عاطق هعشخلا ةقطنم نم طفن ىلا هفاضا ,رفاص
 يف عمجتلا هقطنم ىلا تالقانلاب ًاضيأ لقني يذلاو ليمرب فلا
 فلا )٦٠٠( دودحب خض متي ًايلاح و ,دايع برغ )4 (عاطق

 
 ٢٠٠٩ ماع ةيئاصحإ ةرش� – طفنلا ةرازو 9

 ىلإ بوبنألا ربع ) تاعاطق هدع نم ةعمجم( رهشلا يف ليمرب
  .ةميشنلا ءانيم
 

 ثداوح هيف رثكت كلاهتم ميدق بوبنأ هنا حضتي قبس امم
 هل ضرعت يذلا لامهإلو ينفلا هعضول ةجيتن يطفنلا برستلا

 يف ًايلاح ةلكشملا ىلجتتو .ةيلودلا ريياعملل اقبط هتنايص مدعو
 ططخ وا عيراشم ىلا ريشي مل طفنلا ةرازو نم رداصلاريرقتلا نا
 برغ عاطق نم دتمملا كلاهتملا بوبنالا لادبتسا وا ةنايصل

 ططخ اندجو سكعلاب لب ,ةميشنلا ءانيم ىلا ةوبشب )٤( دايع
 رفاص عاطقو ةنج تاعاطق نم ًايموي طفن ليمرب فلأ٥٧ خضل

  )2S( ةلقعلاو
 يه بوبنالا اذهل فرشملاو يسيئرلا لغشملا نا ةركذ ريدجلا

 )YICOM( ةينميلا ةيندعملاو ةيطفنلا تارامثتسالا هكرش
 .ةوبش - طفنلا فاشكتسا هئيه بتكمو
 يف ةئيبلا بتكم صوصخلا هجو ىلعو ةيلحملا ةطلسلا نا امك

 قيبطتو ةيئيبلا ريياعملاب مازتلالا ةبقارم نع لوؤسملا وه هوبش
 ضرتفملا نمو ,ثولت يأ فاقيإو ةيئيبلاو ةيحصلا طورشلا

 تاكرشلا مزليو يباقرو يفارشا رودب موقي نا نوناقلا بسح
 فاشكتسا تايلمع نع ةجتانلا تاثولملاو تافلخملا ةلازإب

 اذهب ةيلودلا ريياعملاب ديقتلاو ,ةظفاحملا يف طفنلا جاتنإو
  .صوصخلا
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 ١٩٩٠ ماع ¸·¶µملا ةميشµلا ءانيمل ة�وج ةروص 3-5  ل)ش

  بوبنالا اFل ضرعتي \]لا لYاشملا عاونأ 3.3

  كلاهتملا بوبنالا نم رمتسملا طفنلا برست -１
 كلذ حضتيو ةمدخلا نع جراخ هبش بوبنالا ربتعي انفلسا امك
  :يلاتلا لودجلا بسح ةرركتملا ةيطفنلا تابرستلا نم ددع نم
ارخؤم تثدح X¬لا ةيطفنلا تا¹رسªلا ضعf 4  لودج

ً
 ةوبش - 

 خيراتلا ةيريدملا ةقطنملاو برستلا عقوم
 م2014 ربمسيد3 نادرج ةعقنلا 6وليك
 م 2/11/2010 قتع ةكيبشلا – فصفصلا 31 وليك
 م28/12/2018 قتع  ةديرلا 46وليك
 م24/9/2012 قتع رمخ - ءاريفصلا 63وليك
 م8/11/2012 ديعصلا ةناطبلا يداو 64وليك
 م2018 ليربا 23 ديعصلا ةناطبلا يداو 65 وليك
 25/9/2012 ديعصلا    ةناطبلا يداو   66 وليك
 2018 ويام 11و ليربا 29 ةضورلا روتبح نب ليغ– قتنلا 108وليك
 2018ويام7 قتع  ةديرلا 54وليك
 م2/3/2019 ةضورلا )ةرومت(روتبح نب ليغ

20/4/ 2019 
 م2020 /18/2 ةضورلا )ريرغ(روتبح نب ليغ

8/4/ 2020 
 م 2020 /15/4 ةضورلا )ريرغ(روتبح نب ليغ
 م2020 /28/4 ةضورلا )ريرغ(روتبح نب ليغ
 و21/2/2020 نابح  ةيهل

2/3/2020 
 25/12/2017 موضر مئاعلا بوبنألا ةميشنلا
 م2020 /25/10  نابح  دامع 

 ةئيبلا ةئيه بتكم ريدم يفيلخلا فئان /خألا ةراشإ بسحو
 لقن بوبنأ نم طفنلا بّرست ثداوح نأ ,ةوبش - قبسألا
 نال ًادج ةماهو ةساسح دعت ريدصتلا ئناوم ىلإ ماخلا طفنلا
 نيب نمو ةيناكسلا تاعمجتلا نم برقلاب اهؤاشنا مت بيبانالا
 ةيطفنلا تارامثتسالا ةكرش موقتو ,مهلوقحو نيحالفلا عرازم
 ,ىرخألاو ةنيفلا نيب ةيعيقرت لولح ذاختإب برست ثودح دنع
 فراعتملا ريياعملا بسح يطفنلا ثولتلا راثا جلاعت ال اهنكل

 يتلاو ةقطنملا يف ةيئيبلاو ةيحصلا ةمالسلا ىلع ظفاحي امبو اهيلع
 ىلإ اهرثأ دتمي ةئيبلاب رارضأ قاحلإب اهيف لامهإلا ببستي
 .ناسنالا

 رداصم و ةيعارزلا ةبرتلا ثولت ىلإ ةريخألا تابرستلا تدأ و
 طالتخا نع الضف ,ريرغ يداو يف ةيحطسلا و ةيفوجلا هايملا
 فقوت ىلإ ىدأ ام ,ةيراجلا لويغلا هايمب ةيطفنلا تافلخملا
 .ةقطنملا يف برشلا هايم عيراشم ضعب

 
 ةوبش - ةعقنلا - ٦ وليك JK لئا� يطفن برسB 3-6  ةروص

 ثيح ةكيبشلا ففصلا ةقطنم يف تثدح ثراوكلا ىدحا
 )١٣ لكشلا( ةقطنملا يف )طفنلا نم ةريحب( لئاه برست ثدح
 يئابرهك سام ببسب لماكلاب برستملا طفنلا قرتحا ثيح
 بسح قفرم( .برستملا طفنلا طفش ةكرشلا ةلواحم دنع
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 مجح حضوت ويديف عطاقم هدعو ,روصلابCD	بلطلا
  10)ةقطنملا يف ريبكلا هرثاو ثولتلا ىدمو ةلكشملا

 
 تضرعB – ةوبش – ةكيhشلا ففصلا ةقطنم برسªملا طفنلا نم ةHIحب 3-7  ةروص

  .لما)لاب تقÂIحاو اrغÀرفت ةلواحم دنع لاعتشالل

 
 ناكسلاب ةلهالا ةينكسلا قطانملا نم هبرق -２

 قتع يحاوض يف ةميشنلا دايع برغ طفنلا بوبنا طخ رمي
 ةقطنمو نادرج طخب ارورم يقرشلا ءزجلا يف ديدحتلابو
 نمكت ,رمخف روبعلا ةطحمو قتع ةباوب ماماو تازاوجلا
 وا طيطخت نودب تثدحتسا ينابملا نم ريثكلا نا ةروطخلا
 بوبنا طخ نم برقلاب ءانبلا ىلع بترتملا يئيبلا رثألل ثارتكا
 برستلل ةلباق- ماخ طفن- ةينوبركورديه داوم لقني

 ةيئيبو ةيحص لكاشم ةنع جتنت يلاتلابو راجفنالاو لاعتشالاو
 ىلع رثؤتو رطخلا اذه راطإ يف نيعقاولا سانلا ةايح ع رثؤت

 
اقباس ةوبش – ةئ`بلا ةئي" بتكم ريدم – يفيلXYا دعسم فيان/ذاتسألا ردصملا 10

ً
 

 لوط ىلع تاريذحت دوجو نم مغرلاب .ةفلتخملا ةئيبلا رصانع
 طخل نيبناجلا نم ارتم 50 ةفاسمل ءانبلا مدعب بوبنالا طخ

 تاريذحتلا هذهب نولابي ال نينطاوملا نم ريثكلا نا الا بوبنالا
 بايغ لظ يف هنم برقلاب ءانبلاو بارتقالا يف نيرمتسمو
  . يعولاو نوناقلا

 
 طسو رمي يذلا بوبنالا طخ ا§¦ف ¤£وم - قتع ةنيدم قرشل ة�وج ةروص 3--38  ةروص

 نا)سلاب ةل�الا نكاسملا

 
 ر�رغ ةقطنم- )رمحألا نوللاب( بوبنالا طخ راوجب عرازمو ىرق ¤£وت ة�وج ةروص 3-9  ل)ش

  ةوبش -
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  ءانيملا نم ةبيرقلا طفنلا تالقان نم يطفن برست -３

 نع جتن يطفن برست ثدح  م٢٠٢٠ ربوتكأ  نم رشاعلا يف
 اهيلعو ةميشنلا ءانيم يف وسرت تناك ةينانوي طفن ةلقان مادطصا

 ملع عفرت يتلا ” سكمارفا“ مساب , ماخ طفن نط فلا ٦٥
 مغلب اهفدهتسا يذلا راجفنالا ءارج تررضت ةميشنلا يف اطلام
  .يرحب
 اببستم ةوبش ئطاوش يف ريبك يطفن برست ىلا راجفنالا ىدأ
 دعت اهنوك ةيرحبلا ةئيبلا يف ًارارضأو نيدايصلل ةريبك رئاسخب
 . ةعونتم ةيرحب هايح نم ةيوحت امل ةماهلا ةيرحبلا قطانملا نم

 
 ةوبش - ةميشµلا لحاوس ةلابق يطفنلا برسªلل ة�وج ةروص 3-10  ل)ش

 - رحشلاو يلع ريب يف برحلا رطاخم فينصت عفر يف ببس امم
 ىوتسملا ىلإ - نميلا يف ناتلماعلا ناتديحولا ريدصتلا اتطحم

 راركت يف ةلثمتملا ةقوثوملا رطاخملا ىلإ كلذ عجريو .ىلعألا
 ثراوك ىلا ةقطنملا يف ئطاوشلا ضرعي دق امم ةلثامم تامجه
  .ةريبك ةيئيب

 ةوبش - ةيرحبلا ةايحلا ىلع هريثأتو هدادتماو يطفنلا برستلا 3-11  لكش
 

11  Ultare – Soluiton & need The Prevention Spill Oil SAFER
2018 consulting. 

 تضرعت يتلا غوربميل ةيسنرفلا ةرخابلا ةثداح م٢٠٠٢ يفو
 برق  م٢٠٠٢ ربوتكأ  يف اهنم ءزج ريجفت ىلإ تدأ ةبرض ىلإ
 لوصح ىلإ ىدأ امم تومرضح ةظفاحم الكملاب ةبضلا ءانيم
 مك)١٣٠( ىلإ لصت ةفاسمب تومرضح لوط ىلع ةئيب ةثراك
 هنع جتن ماخلا طفنلا نم ليمرب فلأ )١٥٠( قفدت ءارج نم
 الكملا ةنيدم يف ةيحطسلا هايملا نم عبرم مك٥٠٠ ثولت

 تحت ةينميلا ةيروهمجلل ةيميلقإلا هايملا نم قطانم لحاوسو
 نم كلذ ىلع بترت امو , تيزلا عقب تفرج يتلا حايرلا ريثأت

 كامسألاك , ةماع ةفصب ةيرحبلا ةيحلا تانئاكلل ديدهت
     .ةيناجرملا بعشلاو رويطلاو فحالسلاو
 موجهلا ءارج نميلا اهدبكتت يتلا ةيلعفلا رئاسخلا تردقو
 لحاسلا ىلع غروبميل ةيسنرفلا طفنلا ةلقان هل تضرعت يذلا
 .)أبس -لقنلا ريزو( ايرهش رالود نييالم ةينامث دودحب ينميلا

 رثأت ةثراكلا هذه نع ةمجانلا رارضألل رصحلا جئاتن تدكأ دقو
 ديصلا ىلع نودمتعي نيذلا كئلوأ ةصاخ نيدايصلا فالآ
 مهقزر ردصم كلذ نأ رابتعاب ةبوكنملا ةقطنملا كلت يف يديلقتلا
 هذه ءارج نم نميلا اهتدبكت يتلا رئاسخلا تردقو .ديحولا
 رالود نويلم اهنم ,رالود نويلم رشع ةتس وحنب ةثراكلا

  .ةحايسلا عاطق رئاسخ
 

  لمتحم \cيب رطخ 3.4

Oil	spill	 قدحملا رطخلا ىلا ,قايسلا اذه يف ةراشإلا ردجت امك

	Threat رفاص مئاعلا نازخلا يف لثمتملا"	SAFER FSO” 

 قدحملا رطخلا نع يليصفت ريرقت( رمحألا رحبلا يف عقي يذلا
 يف ةيراشتسالا اراتلوا  ةكرش نع ردص هذاختا بجي امو

٢٠١٨(.11 
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 ةديد@?ا - =>;:ع سأر ماما رفاص ةرخابلا عقوم 3-12  ل"ش

 ام-	مئاعلا نازخلا -رفاص ةرخابلا يف نزخي ٢٠١٥ ليربا ذنم
 فلا ١٥٦( ماخ طفن ليمرب فلا ١٤٠و نويلم نم براقي

 بسحب ,)يكيرما نولاج نويلم ٤٨( لداعي ام )يرتم نط
 ثودحب ددهم نازخلا نإف ,ءاربخو نييموكح نيلوؤسم
 ىلع رم ةيحالصلا ةيهتنم ةرخابلا نوك ..تقو يأ يف ,بّرست
 اهمسجو ةكلاهتم تحبصأ دقو اماع ٤٤ نم رثكا اهئاشنإ
 ةئيس ةيوجو ةيخانم ةئيب يف ةرخابلا رقتستو ..لكآتلل ضرعم
 .ةبوطرلا عفترتو ةرارحلا ةجرد دتشت ثيح ,ةياغلل
 ئطاش نع ايرحب ًاليم 4.8 دعبي عقوم يف رفاص نازخ وسري
 ةديدحلا ةنيدم لامش مك 60 يلاوحب دعبي يذلا ىسيع سار
 اهتيحالص تهتنا ةرخابلا هذه نإ امك .رمحألا رحبلا ئطاش ىلع
 يهو ,ماخلا طفنلا نيزختل ةحلاص دعت ملو ابيرقت ةنس ٢٠ لبق

 يذلا ماخلا طفنلا نم ليمرب نويلم نم رثكأ ىلع ايلاح يوتحت
 طفنلا تايمك بّرست لاح يفو ,برحلا ببسب هريدصت فّقوت

 .رمحألا رحبلا يف ةيطفنلا عقبلا ثراوك أوسأ ىدحإ هجاونس
 ادج رطخ حبصأ رفاص ةرخابلل ةينفلا ةلاحلا نا انه ماهلا رمالا

 ةثراك ببسيس هنإف موجه وا فصق يأل اهضرعت لاح يفو
 ًةلماك رمحألا رحبلا ىلع ةلطملا لودلا معت ةيداصتقاو ةيئيب

 
12  mitigation assessment risk modelling the conducted Catapult

2019 data and measures( 

 دقو ,ةينميلا ةيميلقإلا هايملا يف يضرع ثداح طقف سيلو
 نع مجني دق يذلا ثولتلا مجح ىلا ةددعتم تاسارد تراشأ
 12 ةيميلقإلا هايملا ىلا ماخلا طفنلا برست وا رايهنا

 
 رفاص ةرخابلا نم يطفن برسS ثودح لاح IJ ةقطنملا IJ يGاوFلا ثولتلا 3-13  ل"ش

 
 رفاص ةرخابلا نم طفنلا برسS لاح IJ عقوتملا يرحبلا ثولتلا و]ران:س -314  ل"ش

 نيبراقلا بحس متو ,ةنايصلا لامعأ تفقوت ,2015 علطم ذنم
 صقنو لزيدلا دوقو دافن دعب ,ةيحورملا ةرئاطلاو نييحورملا
 لماخ زاغ جاتنإ نع لجارملا تفقوتو ,دوقولاب دوزتلا
 نم رثكأ ترمتسا يتلا ةماعلا ةنايصلا لامهإ ببست امك ,ةيامحلل

 ,اهب ةطبترملا تالآلاو ةنيفسلا روهدت ةدايز يف ,تاونس ٤
FSO “ عضو امم ,مئاعلا طفنلا ريدصت موطرخ نع ًالضف

SAFER” لكشب رثؤي نأ نكمي يداصتقاو يئيب رطخ يف 
  .رمحألا رحبلا يف ةرواجملا لودلا ىلع ريطخ
 يأ نم نينطاوملا رثأت ىدم حضوي صخلم لودج يلي اميفو
  :يلاتلا لودجلا يف رفاص ةلقانلا نم برست
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 رفاص ةرخابلا نم طفنلا برسS لاح IJ رارضالاو ة]رشcلا رئاسa?ا 5  لودج

 
 :ًايلاح ةرخابلل ينفلا عضولا حضوت طاقن هدع درون انهو

 ةنيفسلا يفظوم لك ءالجإب تماق رفاص ةكرش مايق •
 نأ دعب ئراوطلل ةديدحلا ةنيدم يف نيفظوم ةسمخ تقبأو
 .توزاملا دافن ةجيتن ةنيفسلا تفقوت

 مدع ببسب كلذو ..ةرخابلل ةينفلا ةلاحلا ةفرعم مدع •
 ٤ لالخ يرود صحف ءارجا وا ينف مييقت يأ دوجو
 ..تاونس

 يأ ةهجاوم يف ةينميلا تاطلسلل تاردقلاو تاناكمإلا •
 نوكي دق ةرخابلل فادهتسا وا قرغ وا برست ةثراك
 برست ثودح لاح يف يئيبلا رثألا فعاضي امم مدعنم

 .هللا ردق ال
 لودلاو ةدحتملا ممألا عم لصاوتو دوهج كلانه •

  .تقو برقا يف ةرخابلا غيرفتب ءدبلا ةعرسب ةقيدصلا
 
 
 

  ةرمتسملا تاءادتعالاو تاريجفتلا -４
 رمتسم لكشب تاءادتعاو تاريجفت ىلا طفنلا بوبنا ضرعتي

  ةيمسرلا عقاوملا هتلوادت ام بسح ةدصر مت ام ضعب انهو
 ةuvخالا ةنوآلا IJ )ةميشrلا - دايع( بوبنا اFل ضرعmn Sلا ثداو@?ا ضعبب ةمئاق 6  لودج

 ثداحلا عون خيراتلا
  طفنلا بوبنا ريجفت  ٢٠١٩ وينوي ٢٤
 ةوبش برام- ةيطفن تالق� قارحا  ٢٠١٩ ربوتكأ ٢١
  طفنلا بوبنا ريجفت ٢٠١٩ ربوتكأ ٢٧
  طفنلا بوبنا ريجفت  ٢٠٢٠ سرام ٢١
  طفنلا بوبنا ريجفت  ٢٠٢٠ ربوتكا ٤
  طفنلا بوبنا ريجفت  ٢٠٢٠ ربوتكا ٨

 ةميشنلا ءانيم يف ريجفت ةلواحم طابحا  ٢٠٢٠ ربوتكأ ٢٠

 

 
 ل�اشملاو بوبنالا طخ �~ع تاءادتعالا |}وت mnلا ةيمو"@?ا تالسارملا ضعw  3-15  ل"ش

    .ة]ركسعلاو ةسايسلا
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  ةينوناقلا ةيلوئسملا 4

 الب ةيملاعلا طفنلا تاكرش تايجيتارتسا يف هيلع فراعتملا نم
 هذه تايولوأ مهأ نم ةئيبلا ىلع ظافحلا نأ دجن ءانثتسسا
 ةمالسلا نامضل ةلئاطلا لاومألا فرصت ثيح ,تاكرشلا
 مازلاو ةيئيبلا ريياعملا عفرو ةيئيب جمارب ذيفنتو ةيئيبلاو ةيحصلا
 ةئيبلا ىلع ظافحلا فدهب ,اهب نطابلا نم نيلواقملاو نيلماعلا

 امك ..اهلامعأ قطانم يف ةيطفنلا تابرست وا يئيب ثولت يأ عنمو
 فيلاكت عيمج عفد طفنلا تاكرش ىلع متُحي يلودلا نوناقلا نأ
 نم طفنلا تابرست نع ةجتانلا اهراثآو ةيطفنلا عقبلا ةلازإ
 لب ,ةظهاب تناك امهم ملاعلا راحب بوجت يتلا اهتالقانو اهتآشنم
 .تدجو نإ ةيونعملاو ةيندملا رارضألا فيلاكت عفد ىتحو
 تاعيرشتلاو ةيلودلا نيناوقلا هذه نم ريثكلا دوجو نم مغرلاب
 تمزتلا تاكرشلا ضعب نا دجن ريبادتلا هذه دوجوو ةيلحملا

 ,ةئيبلا ىلع ظافحلل يتلا ةفلكُملا جماربلا نم ضعب تذفنو
 بجي امب موقت مل نميلا يف ةلماعلا تاكرشلا بلغاف كلذ عمو
 يئيبلا رثألا مييقتل وا ةيئيبلاو ةيحصلا ةمالسلا نامضل اهيلع
 يأ نودب لمعلا يف ةرمتسم كلذ عمو .اهلامعأل يعامتجالاو
  .رخا ىلا نيح نم اهنم ضعب الا ةيموكح تابلاطم
 ةيطفنلا تاعاطقلا يف متت يتلا لامعالا بلغا نا دكؤن انهو
 بوبنأ اصوصخو يئيبلا بناجلا يف رظن ةداعإ ىلا جاتحت ةينميلا

 برست تالاح ثودحل ارظن كلاهتملا ةميشنلا- دايع برغ

 
 ةعبطمو ةبتكم ,1ط ,اهنم ةيامحلا لئاسوو ةئيبلا ثولتل ةيلاملاو ةيداصتقالا راثآلا	,خيشلا حلاص دمحم 13

 .321ص ,2002 ,رصم ,ةيردنكسإلا ,ةينفلا عاعشإلا
 خيرملا راد ,ةئيبلاو دراوملا تايداصتقا	,نورخآو معنملا دبع ميهاربإ معنملا		دبع :ةمجرت ,رشيف س		ينوطنآ 14

 .321 ص ,2004 ,ضايرلا ,رشنلل

 هدع تثدحو ناكسلاو يلاهألا اهنم يناعيو رركتم لكشب
 عنمي وا فقوي ءارجا يأ ذاختا نودب نكلو ةيثراك دعت ثداوح

  .ةميلس ةيئيب ةجلاعم اهجلاعي ىتح وا ثادحالا هذه لثم راركت
 

 قيقحتل طفنلا لقن تايلمع لالخ ةئgبلا ةيامح 4.1

 ةمادتسملا ةيمنتلا

 ىلع ءاقبإلاو ةنايصلاو ةظفاحملا ينعت ةئيبلا ةيامح نإ								
 نم للقي هل رييغت ثودح وأ ررض نود هتيامح دارملا ءيشلا
 هذه قيقحتل ةنيعم ريبادتو تاءارجإ كلذ بلطتي دقو هتميق
 ىلع ةظفاحملا ىلإ ةماع ةفصب ةئيبلا ةيامح فدهتو ,ةيامحلا
 ماجسنالاو نزاوتلا نم ةلاحل ةئيبلاب لوصولا وأ يئيبلا نزاوتلا
 .13يئيبلا نازتالا نوناقل اقفو اهرصانع نيب

 :يلي ام ىلع لمشي ةئيبلا ةيامح موهفم نأ 14نوصتخملا ىريو
 ضعبل ةراضلا تاريثأتلا نم ةيرشبلا تاعمتجملا ةياقو -

 .ةئيبلا لماوع
 .راضلا يناسنإلا طاشنلا نم ايملاعو ايلحم ةئيبلا ةياقو -
 يأ ثودح يفالتل ةيئاقو تاءارجإ ديفنت ىلع لمعلا -

  .يئيب ثولت
 ,ةمادتسملا ةيمنتلا موهفمب هطابترا ةئيبلاب مامتهالا رهاظم نمو
 ةراشإلا نم مغرلاب تانينامثلا ةيادب يف حلطصملا اذه رهظ دقو
 يذلا 1972 ةنس ةيرشبلا ةيمنتلل ملوهكوتس ارمتؤم لالخ هيلإ
 ىلإو ةيمنتلا تاسايس نمض ةيئيبلا تارابتعالا عضو ىلع زكر

 لايجألل اهءاقب نمضي لكشب ةيعيبطلا دراوملا لامعتسا ةرورض
 .ةمداقلا
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 ماع دنالتورب ريرقت يف ةمادتسملا ةيمنتلا تفرع دقو								
 دراوملا لالغتسا اهيف مغانتي رييغتلل ةيلمع" : امك 1987

 رييغتو ةيجولونكتلا ةيمنتلا يحانمو رامثتسالا تاهجوتو
 ءافولل لبقتسملاو رضاحلا تاناكمإ نم الك ززعيو ,تاسسؤملا
 دراوملا لالغتسا ةرورضو ,"هتاعلطتو ناسنإلا تاجايتحاب
 15 .ةمداقلا لايجألل اهيلع ظافحلاو لثما لكشب ةيعيبطلا
 

 :طفنلا لقن لالخ ةئgبلا ةيامCK يqوناقلا ميظنتلا  4.2

 ةئيبلا ةيامح لئاسو رثكأ ينوناقلا ميظنتلا وأ عيرشتلا ربتعي	
 ةيوق ةقالع دوجول كلذو ,ملاعلا لود ةيبلاغ يفً الوبقو ًاراشتنا
 فدهتسي نأ بجي كلذل ,ةئيبلا ةيامحو تاعيرشتلا ةيلاعف نيب
 تابوقعلا رارقإ قيرط نع ةئيبلاب رارضإلا عنم يئيبلا عيرشتلا
 ,ةئيبلاب ةراضلا تايكولسلاو فرصتلا ناولأ عيمج ىلع ةعدارلا

 نم ردصت يتلا رماوألا يف ةينوناقلا تاءارجإلا لثمتتو
 عنملا يف اساسأ ةلثمتم ةئيبلا ةيامحب ةصتخملا ةيرادإلا تاطلسلا
 مدع نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .)لعفت ال وأ لعفا( حيرصتلا وأ
 لاحلا وه امك تابوقع ضرف ىلإ يدؤي نيناوقلا هذه مارتحا
 فلتختو ,ماعلا ماظنلل ةينوناقلا دعاوقلا قارتخال ةبسنلاب
 ةجرد بسح كلذو نجسلا ىلإ يلام غلبم درجم نم ةبوقعلا
 ةيرشبلا تاعمتجملا ىدل يئيبلا يعولا روهظو نوناقلا قارتخا
 ىلع اميسال ةئيبلا ةيامحل ةيمارلا دوهجلا فيثكت ىلع دعاس دق
  ةيلودلا تايقافتالا نم ريثكلا تدقع ثيح يلودلا ىوتسملا
 
 ربتعت ماعلا يلودلا نوناقلل ردصمك ةيلودلا تادهاعملا رود نإ

 اردصم ةنس ١٠٠ لبق ةدئاس تناك يتلا رظنلا تاهجول افالخ

 
,ينغلادبع 15 نامغج   Gaghman , A., 2020. The Importance of Good Governance on 
Achieving Sustainable Development Case Study: Yemen.	KnE Social 
Sciences , pp.170-192. 

 ,يلودلا نوناقلل سيئرلا ردصملا ضعبلا اهربتعيو لب ايسيئر
 رداصملا زربأ نم ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا ربتعت ثيحب
 تافرصتلاو لاعفألا عاونأ ديدحتل اهب ةناعتسالا نكمي يتلا
 كلذ يف ببسلا عجريو ,اهرصانعو ةئيبلل تاكاهتنا لثمت يتلا
 عباط تاذ نوكت ام ابلاغ تاكاهتنالاو تاءادتعالا هذه نأ ىلإ
 نم تعونتو ,تادهاعملا هذه تددعت نأشلا اذه يفو ,يلود

 .ةئيبلا رداصم نم ردصمك اهتيامحو اهتنايص ثيح
 رداصملا نم ًاماه ردصم ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا لثمتو
 ةيلحملا تاعيرشتلا نأ نم مغرلا ىلعو ,ةئيبلا ةيامحل ةينوناقلا

 نوناقلا تاعيرشت ىلع دامتعالا نكميف ةلماش ريغ ناك ناو
 بلغا نال ًارظنو يساسألا عجرملا اهنوك ,ةئيبلل يلودلا
 هذه دعتو ةيلود تاكرش دالبلا يف ةلماعلا ةيطفنلا تاكرشلا
 ئدابملا صخي اميف امأ ,لاوحالا لك ىلع اهل ةمزلم نيناوقلا
  :اهمهأ ركذن نأ نكميف ةئيبلل يلودلا نوناقلل ةيساسألا

  .ةيعيبطلا اهتاورث ىلع ةلودلل ةلماكلا ةدايسلا -１
  .ةئيبلاب رارضإلا نع ةيلودلا ةيلوؤسملا -２
  .ةئيبلاب رارضإلا نع ضيوعتلا -３
  .ةئيبلا ةيامح لاجم يف يلودلا نواعتلا -４
  .قبسملا رواشتلاو ةيئيبلا رارضإلا ثادحإ نع عانتمالا -５
 .ةطيحلا أدبم -６

 
 :ةئgبلا vwع ةظفاحملل \tميلا عsرشrلا 4.3

 لاعفلاو داجلا يعسلا نأ ةينميلا ةيروهمجلا تكردأ دقل 
 دقف ةئيبلا تاعيرشتلاو نيناوقلا دوجو ةرورضلاب بلطتي
 م1991 ةنسل )37( مقر نوناقب ًايروهمج ًارارق نميلا تردصأ
 ةيداصتقالا ةقطنملاو ةمخاتملا ةقطنملاو يميلقإلا رحبلا نأشب
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 ءاج ام مظعم ذيفنت هيف تلوانت ,يراقلا فرجلاو ةصلاخلا
 ةيقافتا يأ نإ لئاقلا أدبملا عم ًاقفاوت يلودلا راحبلا نوناقب
 لبق ىتح ينطولا يضاقلل ةمزلم حبصت ةلود يأ اهيلع قداصت
  ذيفنتلا زيح اهلوخد
 يميلقإلا رحبلا نوناق نم )10( ةرشاعلا ةداملا بجومب
 يأل ىدصتت وأ عنمت يتلا تاءارجإلا ةفاك ًاذختت ,..ينميلا
 ديصلا نيناوق عضت كلذ قيقحت ليبس يفو .ئرب ريغ دعي رورم
 ,بيبانألا طوطخو تالباكلا ةيامحو اهتمالسو ةحالملاو
 نم ةيرحبلا ةئيبلا ىلع ظافحلاو رحبلل ةيحلا دراوملا طوطخو
 نمألاو ةرجهلاو بئارضلا نيناوق قرخ عنمو ,ثولتلا

  .ةحصلاو
 ةمخاتملا ةقطنملا ىلع نميلا هتدايس )15( ةداملا تددح ام
    :يلي ام ةيرحبلا ةيداصتقالا ةقطنملاو
 تافاشكتسا ىلع ظافحلا ضرغل ةصلاخلا ةدايسلا قوقح )أ(
 اهيف امب ةددجتملا ريغو ةددجتملا ةيعيبطلا دراوملا ةرادإو رامثتساو
  .حايرلاو تارايتلاو هايملا نم ةقاطلا
 ليغشتو حالصإو ةماقإل ةصلاخلا ةيالولاو قوقحلا )ب(
 تابيكرتلاو ةينبألاو تآشنملاو ةيعانصلا رزجلا مادختساو
 ةيداصتقالا ةقطنملا دراوم فاشكتسال ةيرورضلا ىرخألا
 .ةيروهمجلل
 اهتيامحو اهتنايصو ةيرحبلا ةئيبلا ىلع ةصلاخلا ةيالولا )ج(
 ةصلاخلا ةيالولا اذكو يرحبلا ثولتلا ةحفاكمو ةبقارمو عنمو
 .هيلع ةباقرلاو هميظنتو هب حامسلاو يملعلا ثحبلا ىلع
 .يلودلا نوناقلا يف اهب فرتعم ىرخأ قوقح ةيأ )د(
 يتلاو ةصلاخلا ةيسايسلا قوقحلاب ,قوقحلا كلت صخلتتو
 دراوملا ةرادإو رامثتساو فاشتكا ىلع ظافحلا ضرفب طبترت
 حايرلا نم ةقاطلا جاتنإ اذكو ,ةددجتملا ريغو ةددجتملا ةيعيبطلا

 وأ ةرشابم ةينميلا ةيروهمجلل نأ اذه ينعيو .تارايتلاو

 ةيبنجأ ةكرش وأ, ىرخأ لود ةطساوب وأ ,اهينطاوم ةطساوب
 نيعم ءزجل وأ ةيداصتقالا ةقطنملل لماش حسم ءارجإ يف قحلا
 نيدعتلا تادعم ءانبو ميمصت نم كلذ مزلي امو , اهنم
 ذخأو ,فرجلا وأ, رفحلا لامعأ لحارم ىلع ةلمتشم زيهجتلاو
 ليلحتو ةباذإ ىلع لمتشت امك , بيقنتلاو ةيفوجلا تانيعلا
 فاشكتسا اهمزلتسي يتلا لامعألا نم كلذ ريغو نداعملا
 ةلحرم ىلع ةقباس ةلحرم يهو ةيعيبطلا تاورثلا
 ليغشتو حالصإو ةماقإ يف ةصلاخ ةيئالو قوقحو.اهلالغتسا

 تابيكرتلاو ةينبألاو تآشنملاو, ةيعانصلا رزجلا مادختساو
 ةيداصتقالا ةقطنملا دراوم فاشكتسال, ةيرورضلا ىرخألا
 نود اهب ةدرفنم ةيروهمجلل ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحو ةصلاخلا

 نكلو كلذب مايقلا ىرخألا لودللو. لودلا نم اهريغ
 ةداملا ةينميلا تاطلسلا نم حيرصت وأ ةصاخ ةيقافتا بجومب
 ةدحتملا ممألا ةيقافتا نم )60( ةداملا صن عم قفتت يتلا )21(
 ةمزاللا حئاوللاو نيناوقلا عضو اهل نأ يأ. م1982 راحبلل

 نوناقلا نم )20( ةداملاب ًالمع ثولتلا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحل
 تمزلأو يلودلا نوناقلا يف اهب فرتعم ىرخأ قوقح يأو ,
 ينطولا اهنوناق نم )16( ةداملا يف اهسفن ةينميلا ةيروهمجلا
 كالسألا دمو ناريطلاو ةحالملا ةيرح نمضت نأب هيلإ راشملا

 ًالمع ةصلاخلا ةيداصتقالا اهتقطنم يف ةرومغملا بيبانألاو
 .راحبلل يلودلا نوناقلا ماكحأب
 

 اهروتسد ىلإ ةديدج ةدام ةينميلا ةيروهمجلا تفاضأ دقو اذه
 ةقباسلا اهريتاسد يف ةدوجوم نكت مل م2001 ماع هليدعت ءانثأ

 ةيلوؤسم ةئيبلا ةيامح( نأ ىلع صنت يتلاو )35( ةداملا يهو
 .)نطاوم لك ىلع ينطوو ينيد بجاو يهو ,عمتجملاو ةلودلا

 م93 ةنسل )11( مقر يروهمج رارق رادصإ كلذ قبس دقو
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 رارقلا نمضت امك ثولتلا نم 16ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح نأشب
 مئارجلا نأشب م94 ةنسل )12( مقر نوناقب يروهمجلا

 ىلع ةيباقعلا تاءارجإلاب قلعتت ةينوناق داوم ةدع تابوقعلاو
 باونلا سلجم رقأ م1995 ماع يفو ,)141 ـ140(ةداملا ةئيبلا
 نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح نأشب م1995  ةنسل )26(مقر نوناق
 ةيرحبلا ةئيبلاب صتخت يتلا ماكحألا نوناقلا اذه دروأو ثولتلا

 ًاماكحأ دروأ امك, هنم عبارلا بابلا يف ثولتلا نم اهتيامحو
 . ةلوصف ةيقب يف ةقرفتم ىرخأ
 هماع هماكحأ يتأت مث نمو ةئيبلا ةيامحل ًاماع ًانوناق دعي وهف 

 ممألا ةيقافتا نم )192,194( نيتداملل ًاذيفنت اذه يتأيو
 لودلا عيمج تمزلأ يتلا م1982 ماعل راحبلا نوناقل ةدحتملا
 لودلا ذختت تحبصأو .اهيلع ظافحلاو ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحب
 ريبادتلا نم مزلي ام عيمج ءاضتقالا بسح ةكرتشم وأ ةدرفنم
      .هيلع ةرطيسلاو هضفخو ةيرحبلا ةئيبلا ثولت عنمل
 ينميلا عيرشتلاو راحبلا نوناقل ًاقفو ةيرحبلا ةئيبلا ثيولتو  
 باصم كلذ يف امب ,ةيرحبلا ةئيبلا يف ناسنإلا لاخدإ(( :ينعي
 اهنع مجنت ةقاط وأ داوم ,ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب راهنألا
 دراوملاب رارضإلا لثم ,ةيذؤم راثآ اهنع مجني نأ لمحتي وأ
 راطخألل ةيرشبلا ةحصلا ضيرعتو ,ةيرحبلا ةايحلاو ةيحلا

 نم رييغتو كامسألا ديص كلذ يف امب ,ةيرحبلا ةطشنألا ةقاعإو
 هايم ةيعون نم طحلاو راحبلل ةعورشملا تامادختسالا هجوأ
 اهمادختسا ةيناكمإ ضفخو لامعتسالل اهتيلباقو رحبلا
   . ))حيورتلل

 اهدعاوق قلعتت ةددعتم تايقافتا يف ًافرط نميلا تحبصأو
  : اهنم ةيرحبلا ةئيبلا ىلع ظافحلاب
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 اهدامتعا مت يتلاو طفنلاب راحبلا ثولت عنمل ةيلودلا ةيقافتالا -1
 يف ذيفنتلا زيح تلخدو م12/1/4/1954 يف ندنل ةنيدم يف

 .م1/1978 /12 يف ذيفنتلا زيح تلخدو م26/7/1957
 .م20/8/1969 يف هيف ًافرط نميلا تحبصأو

 ضارغأل ةئيبلا يف رثعتلا تاينقت مادختسا رظح ةيقافتا -2
 يف اهب لمعلا أدبو .ىرخأ ةيئادع ضارغأ ةيأل وأ ةيركسع
 /5/10 نم اهيف ًافرط نميلا تحبصأو م1978 /5/10

                                                                                        .م1978
 ءاضفلا يفو وجلا يف ةيوونلا ةحلسألا براجت رظح ةدهاعم  -3

 وكسوم يف اهدامتعا مت يتلاو .ءاملا حطس تحتو يجراخلا
 يف ذيفنتلا زيح تلخدو م6319 /5/8 خيراتب

 /1/6 يف اهيف ًافرط نميلا تحبصأو م10/11/1963
   .م1979

 لقنلا ناديم يف ةيندملا ةيلوؤسملاب ةصاخلا ةيلودلا ةيقافتالا  -4
 خيراتب لسكورب يف اهدامتعا مت ينلا ةيوونلا داوملل يرحبلا

 ثيح م15/7/1975 يف اهب لمعلا أدبو م17/12/1971
 .م4/6/1979 خيرات نم اهيف افرط نميلا تحبصأ

 زجنملا ررضلا نع ةيندملا ةيلوؤسملاب ةصاخلا ةيلودلا ةيقافتالا -5
 يف اهدامتعا مت يتلاو .ةلدعملا اهتغيصب طفنلاب ثولتلا نع
 يف ذيفنتلا زيح تلخدو م29/11/1969 خيراتب لسكورب

 خيرات نم اهيف ًافرط نميلا ربتعتو م19/6/1975
 .م4/6/1979

 تالاح يف راحبلا يلاعأ يف لخدتلاب ةقلعتملا ةيلودلا ةيقافتالا -6
 يف اهدامتعا مت يتلا طفنلاب ثولتلا نع ةمجانلا ثراوكلا
 يف ذيفنتلا زيح تلخدو م1969 /11 /29 خيراتب لسكورب

 يف اهيف ًافرط نميلا تحبصأو م5/9751 /6
  .م4/6/1979

 تالاح يف راحبلا يلاعأ يف لخدتلاب صاخلا لوكوتربلا -7
 .ةلدعملا هتغيصب طفنلا ريغ ىرخأ داومب يرحبلا ثولتلا
 يف هب لمعلا أدبو م2/11/1973 خيراتب ندنل يف دمتعملا

 



  ةيراشتسالا اراتلوا ةكرش

28 pg.  

 يف هيف ًافرط نميلا تحبصأو م30/3/1983
    .م20/8/1985

 ندع جيلخو رمحألا رحبلا ةئيب ظفحل ةيميلقإلا ةيقافتالا -8
 اهب لمعلا أدب يتلاو .م14/2/1982 خيراتب ةدج يف ةدمتعملا

 يف هيف ًافرط نميلا تحبصأو م1985 /20/8 يف
 .م20/8/1985

 ثولتلا ةحفاكم يف يميلقإلا نواعتلاب قلعتملا لوكوتربلا -9
 يف دمتعملا ,ئراوطلا تالاح يف ىرخأ ةراض داومبو طفنلاب

 يف هب لمعلا أدبو ةدج ةنيدمب م14/2/1982
 .م20/8/1985

 يف ةدمتعملا م1982 ماعل راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا -10
 ربمفون 16 يف ةذفان تحبصأ يتلاو اكيماجب يايوجوتنوم

 نم اهيف ًافرط تحبصأو اهيلع نميلا تقداص ثيح م1994
     .م1987 /21/7 خيرات

 يف ببستي نم ىلع ةبوقعلا لازنإب )23( ةداملا تصن دقو
 دشأ ةبوقع ةيأب لالخإلا مدع عم(( ةيرحبلا ةئيبلا ثيولت
 يأ يف ببستي نم لك بقاعي رخآ نوناق يأ يف اهيلع صوصنم
 ةيرحبلا ةيئيبلا وأ ةيحلا دراوملا وأ ةيرشبلا ةحصلاب راض ثولت

 ةيداصتقالا ةقطنملا وأ يميلقإلا رحبلا وأ ةيلخادلا هايملا يف
 ال ةمارغب وأ ةنس زواجتت ال ةدم سبحلاب ةيروهمجلل ةصلاخلا
 نوكتو .لاير فلأ نيسمخو ةئام )150000( ىلع ديزت
 ىلع ديزت ال ةمارغب وأ تاونس تس زواجتت ال ةدم ةبوقعلا
 رارضأ ثولتلا كلذ نع جتن اذإ لاير فلأ نيسمخو نيتئام

 .ضيوعتلا يف قحلاب ساسملا نود كلذ لك ةميسج

 ةنسل )12( مقر يروهمجلا رارقلا نم )140( ةداملا تصن امك
 سبحلاب بقاعي(( نأ ىلع تابوقعلاو مئارجلا نأشب م1994

 وأ سانلا ةايح ًادمع ضرع نم تاونس رشع ىلع ديزت ال ةدم
 نأ اهنأش نم ةراض وأ ةماس داوم هعضوب رطخلل مهتمالس
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 هايملا يف ةماعلا ةحصلاب ميسج ررض وأ توملا اهنع ببستي
 دعم رخآ ءيش يأ وأ نازخو أ رئب يف وأ ئناوملا وأ ةيميلقإلا

 .))روهمجلا لامعتسال
 ةنسل )26( مقر نوناقلا نم )85( ةداملا اهتدروأ ةبوقعلا سفنو

 يرابتعا وأ يعيبط صخش لكو(( ةئيبلا ةيامح نأشب 17م1995
 ةبرتلا وأ هايملا يف ًادمع ةثولم ةدام يأ فيرصتب ببست وأ ماق
 بقاعي ةئيبلا يف ًاررض ثدحأف ةينميلا ةيروهمجلا يف ءاوهلا وأ
 تاضيوعتلاب مكحلا عم تاونس رشع نع ديزت ال ةدم سبحلاب
 نع ردص اذإ(( هنأب )84( ةداملا تبجوأو .))ةبسانملا ةيداملا
 تويزلا لقن ةزهجأ وأ يرب عقوم وأ ةرئاط وأ ةنيفس وأ بكرم
 أشنت ثولتلا نم ةيلاخلا ةقطنملا يف ةثولم ةدام فيرصت
 وأ ةرئاطلا وأ ةنيفسلا كلتوأ بكرملا كلذ كلام ىلع ,ةيلوؤسم
 تويزلا لقنل ةزهجألا كلت وأ عقوملا كلذ لغاش وأ كلام
 ماكحأل ًاقفو ةررقملا ةبوقعلا عم ةقحتسملا تاضيوعتلاب
 .نوناقلا
 ةئيبلا ةيامح نوناق يف ةينوناقلا صوصنلا نم ًاددع تدروأ امك  
 ةيامح نوناقو م1993 ةنسل )11( مقر ثولتلا نم ةيرحبلا
 صخش وأ قفرم يأ يلع رظحلا م1995 ةنسل )26( مقر ةئيبلا
 نم ةيلاخلا ةقطنملا يف ةثولم ةدام فيرصت ةرئاط وأ ةنيفس وأ
 ةيداصتقالا ةقطنملاو ةمخاتملا ةقطنملاو يميلقإلا رحبلا( ثولتلا
 ةيأ يف ةثولم ةدام فيرصت ربتعا امك .)يراقلا فرجلاو ةصلاخلا
 يلاعأ( ثولتلا نم ةيلاخلا ةقطنملا قاطن جراخ ةعقاو هايم
 ,ةفلاخم ةينميلا ةيروهمجلا يف ةلجسم ةنيفس يأ لبق نم )راحبلا
 اهب حمست يتلا بيلاسألاو ريياعملا بجومبو دودحلا يف الإ
 ةيرحبلا ةئيبلا ثيولت زوجي ال نأو .ةذفانلا ةيلودلا تايقافتالا
 بيبانألا طوطخو راهنألا تاباصمك ةيربلا رداصملا نم
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 ةيعانصلا تابيكرتلاو تآشنملاو يحصلا فيرصتلا جراخمو
 ضفخو هيلع ةرطيسلا بجي كلذ ثولت ثدح اذإو , نارفألاو
  .ريياعمو دعاوق نم ًايلود هيلع قفتا امل ًاقفو ثيولتلا
 

 زاهجلل وأ يربلا عقوملل لغاش وأ كلام لك ىلع بجي امك
 رداصلا ةينميلا ةيروهمجلل ةيميلقإلا هايملا لخاد تيزلل لقانلا

 غلبت نأ ثولتلا نم ةيلاخلا ةقطنملاب ةثولم ةدام فيرصت هنع
 اذه نم فيرصت يأ ثودحب روفلا ىلع ةصتخملا تاهجلا
 ىلعو ةثولملا ةداملا عون ىلع غالبلا اذه لمتشي نأ بجيو عونلا
 هيف ثدح يذلا ددحملا يفارغجلا عقوملاو خيراتلاو تقولا
 نوناقلا نم )235( ةداملا صن عم قفاوتي اذهو .فيرصتلا
 ةلوؤسم ةلودلا(( نأ ىلع صنت يتلاو )أ(ةرقف راحبلل يلودلا

 ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحب ةقلعتملا ةيلودلا اهتامازتلاب ءافولا نع
 نم )44( ةداملا يف ًاضيأ سكعنا يذلاو ))اهيلع ظافحلاو
 ثيح م1993 ةنسل )11( مقر نوناقب يروهمجلا رارقلا
 تادهاعملا يف ةدراولا ماكحألا ةاعارم متت(( نأ قحي هنأب تصن

  .18 ))....اهيف ًافرط ةلودلا نوكت يتلا ةيلودلا تايقافتالاو
 

 ةيرحب ةئيب ندع جيلخو رمحألا رحبلا ةئيب ىلع ظافحلا رابتعاو
 روتسدلا دروأ دقف .ةلودلا ىلع ًاسدقم ًابجاو ثولتلا نم ةيلاخ

 ةئيبلا ةيامح(( نأب نيثالثلاو ةسماخلا هتدام صن يف ينميلا
 لك ىلع ينطوو ينيد بجاو وهو ,عمتجملاو ةلودلا ةيلوؤسم
 اهنمو ةيلودلا اهتادهعتو نميلا تامازتلال ًاذيفنت .))نطاوم
 ماعل تادهاعملا نوناقل انييف ةيقافتا ىلع اهتقداصمو اهعيقوت

 ذيفنتلا زيح تلخد يتلاو م1969 ويام23 يف ةخرؤملا م1969
 نيرشعلاو ةسداسلا اهتدام يف تصن يتلاو م1970 رياني72 يف
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 مهيلعو اهفارطأل ةمزلم نوكت ةذفان ةدهاعم لك(( نأ ىلع
  .))ةين نسحب اهذيفنت

 مقر نوناقب يروهمجلا رارقلا نم )34( ةداملا تدكأ دقو
 يف اهيلع صوصنملا طورشلا قيبطت ىلع م1993  ةنسل )11(
 يتلاو ةيرحبلا ةئيبلا ىلع ظافحلاب ةقلعتملا ةيلودلا تايقافتالا
 ةينطولا تائيهلاو تاكرشلا ىلع رظحي(( هنأ ىلع تصن

 لالغتسا وأ جارختسا وأ فاشكتساب اهل حرصملا ةيبنجألاو
 كلذ يف امب ىرخألا ةيعيبطلا دراوملاو ةيرحبلا لورتبلا لوقح
 ةجتان ةدام ةيأ قارغإ وأ ءاقلإ وأ فيرصت , تيزلا لقن لئاسو
 رابآلا رايتخا وأ فاشكتسالا وأ رفحلا تايلمعب ةلصتم وأ نع
 اهيلع بجيو ثولتلا نم ةيلاخلا ةقطنملاب نحشلا وأ جاتنإلا وأ
 مك ةئيبلاب رارضأ اهيلع بترتي ال يتلا ةنمآلا لئاسولا مادختسا

 ًاقبط ةثولم داومو تايافن نم هفيرصت متي ام ةجلاعم اهيلع بجي
 صوصنملا طورشلا عم قفتي امبو ةحاتملا ةينفلا مظنلا ثدحأل
            ))... . ةيلودلا تايقافتالا يف اهيلع
 

 عم قفاوتي يئيبلا ثولتلا نم دحت يتلا نيناوقلل نميلا رادصإو
 ىلعو م82ماعلل يلودلا نوناقلا نم )211( ةداملا نومضم
 لودلل(( نأ ىلع صنت يتلاو )4( ةرقفلا صوصخلا هجو
 نأ ,يميلقإلا اهرحب لخاد اهتدايسل اهتسرامم يف ةيلحاسلا
 ةيبنجألا نفسلا نم يرحبلا ثولتلا عنمل ةمظنأو نيناوق دمتعت

 رورملا سرامت يتلا نفسلا كلذ يف امب ,هيلع ةرطيسلاو ةظفحو
   ))...ءيربلا

 ممألا جمانربل يذيفنتلا سلجملا اهرقأ يتلا ئدابملا عم ًاقفاوتو
 ةرورض اهدحأ نمضتت يتلاو م1980 ماعل ةئيبلل ةدحتملا
 ماعلا يلودلا نوناقلا دعاوق عم يلخادلا نوناقلا دعاوق ماجسنا
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 ةيلودلا تايقافتالاو ,ثولتلا نم ةئيبلا ةيامح ةلأسمل ةمظنملا
 ثولتلا نم ةئيبلا اهيف امب نأشلا اذهب ةينعملا تارارقلاو
  .م1982 ماعل ةدحتملا ممألا ةيقافتاو ,ةرطخلا تايافنلاب
 )26 (مقر ينميلا نوناقلا نم )54 ,53( ناتداملا تصن دقف
 ةهج ةيأ ىلع ًاقلطم رظحي(( هنأب ةئيبلا ةيامح نأشب م1995 ةنسل

 وأ داريتسا يونعم وأ يعيبط صخش يأ وأ ةصاخ وأ ةماع
 ةماسلا وأ ةرطخلا تايافنلا نيزخت وأ قارغإ وأ نفد وأ لاخدإ
  .ةينميلا ةئيبلا يف لكش يأب اهنم صلختلا وأ ةيعاعشإلا وأ

 لوخدلا ىرخأ لئاسو ةيأ وأ تارئاطلا وأ نفسلا ىلع رظحيو
 مادختسا وأ ةيروهمجلا تاراطمب لوزنلا وأ ةيميلقإلا هايملا ىلإ
 وأ ةماس وأ ةرطخ تايافن لمحت تناك اذإ روبع ةقطنمك نميلا
 سلجم نم قبسم نذإبو ةيلودلا تايقافتالل ًاقفو الإ ةيعاعشإ
 اذه نم ناتداملا ناتاهو باونلا سلجم ةقفاوم دعبو ءارزولا
 رارقلا نم ةعساتلا ةداملا صن اتغلأ ناتللا امه نوناقلا
 يميلقإلا رحبلا نأشب م1994 ةنسل )37( مقر يروهمجلا

 يراقلا فرجلاو ةصلاخلا ةيداصتقالا ةقطنملاو ةمخاتملا ةقطنملاو
 ةحلاصمو ينميلا نطاوملاب ةراضو لب ةفيعض تناك يتلاو
 ةقاطلاب رادت يتلا ةيبنجألا نفسلا ىلع (( نأ ىلع تصن ثيح

 داوملا نم اهريغ وأ ةيوون داوم لمحت يتلا كلت وأ ةيوونلا
 ةيروهمجلا يف ةصتخملا تاطلسلا راعشإ ةعشملا تاجتنملاو
 .)) ةيروهمجلل يميلقإلا رحبلا ربع اهرورمو  اهلوخدب ًاقبسم
 م1993 ماع يف ةينميلا ةيروهمجلا نع ردص مدقت ام ىلإ ةفاضإ
 ةئيبلا ةيامح نأشب م1993 ماعل )11( مقر نوناقلاب رارق
 ةئيبلا ةيامح يف هتيمهأ نم مغرلا ىلعو.ثولتلا نم ةيرحبلا
 وه ثولتلا نم ًادحاو ًاعون لوانتي هنأ الإ ثولتلا نم ةيرحبلا
 نم ةيرحبلا ةئيبلا ثولت ىلإ رشي ملف, طفنلاب ةئيبلا ثولت
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 اهلمحت يتلا ةماسلا ةيعاعشإلا تايافنلا وأ ةيوونلا داوملا رارضأ
 ةينميلا نيناوقلا يف صقاونلا هذه ةهجاوملو .ةيبنجألا نفسلا
 ,ةينميلا ةيروهمجلا نعردص ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحب ةقلعتملا
 مقر نوناق م1995 ماعل)26( مقر ةئيبلا ةيامح نأشب ماع نوناق
 19 ثولتلا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح ناشب م2004 ةنسل ) 16(
 مقر نوناقب يروهمجلا رارقلا ةينميلا ةيروهمجلا تردصأ امك
 تضق يتلا ,ةيئازجلا تاءارجإلا نأشب م1994 ةنسل )13(
 ينمي لك ةمكاحمب ةينميلا مكاحملا صتخت :نأ )246( ةداملا
 ةميرج نوناقلا ىضتقمب دعُي ,ًالعف ةلودلا ميلقإ جراخ بكترأ
 نوناق ىضتقمب ةيلع ًابقاعم لعفلا ناكو ةيروهمجلا ىلإ داع ذإ
 ينطولا زكرملا( ةميرجلا هيف بكترأ يذلا ةلودلا
 .)تامولعملل

  

 



   تالاح ةسارد – هددعتم قطانم يف  هراثاو يطفنلا ثولتلا  5

 ةقطنملا ترثأت ثيح ,برامو ةوبش يتظفاحم يف ثولتلا ىلع زكرن ةساردلا هذه يفو ,دقعمو ريبك فلم نميلا يف يطفنلا ثولتلا ربتعي
 ريبك لكشب تابرست نم يناعت يتلاو ,طفنلا بيبانا ربع وا جيراهصلا ربع ءاوس طفنلا لقنو جاتنإلاو فاشكتسالا تايلمع ببسب

 لقن بوبنأل ةئيسلا ةلاحلا دعت .ةئيبلا ةيامحل ةداج تاوطخ ذاختا وا ةبرتلا ةجلاعم وا اهفيظنتل ءارجإ يأ نود ,ةريثك ةيطفن عقب دجاوتتو
 ثودح دنع ءوس دادزتو ,ةقطنملا يف يعارملاو ءاوهلا ثولتو ةيفوجلا هايملاو ةبرتلا ثولتل ًاببست رثكألا وه )ةميشنلا -دايع برغ( طفنلا
 	.ةيفوجلاو ةيحطسلا برشلا هايمل يحطسلا نايرجلا ىوتسم ىلا اهلوصو وا راطمالا
 بحسنت امنإو ,بسحف ةئيبلا ىلع رصتقت ال ةياغلل ةيبلس داعبأ هل ةوبش ةظفاحم يف قطانملا نم ديدعلا باصأ يذلا يطفنلا ثولتلا َّنأ

 اهجاوي يتلا ةيئيبلا ثراوكلا دقعأ ىدحإ ةظفاحملا يف يطفنلا ثولتلا ةلكشم ربتعت ,ةيعامتجالاو ةيحصلاو ةيداصتقالا تايوتسملا ىلع
 ةلأسمل لماك هبش ًابايغ تزرفأ ةنهارلا فورظلا َّنأ ,يلاحلا تقولا يف ةيطفنلا ةظفاحملا هذه يف ةزيمتملا ةيجولوكيالا مظنلاو عمتجملا
 فوسف اهتجلاعم مت ناو ىتحو جلاعت مل راثا هل ثولتلا اذهو رركتم ٍلكشب ثدحي يذلا رمألا وهو ,هتانوكمو يطفنلا ثولتلاب مامتهالا
  .يحمني ال رثا كرتت

 ةيقيقح لولح ىلإ جاتحت ةوبش لثم طفنلل ةردصم ةظفاحمكو
 ىلا يطفنلا ثولتلا رشتنأ ثيح ماخلا طفنلاب ثولتلا ةلكشمل

 ةفلتخم تايريدم يف ةريخألا تاونسلا يف ةبرتلاو هايملا يراجم
 نيسيئرلا نيررضتملا مه ةقطنملا ناكس ربتعي ماع لكشبو .اهنم
 تايريدملا يف )ةيعارز يضارا كالمو نيعرازمو نينطاوم( نم
 بوبنالا اهب رمي يتلا تايريدملاو )نادرجو ءامرع( ةجتنملا
 ءانيم ىلا )عمجتلا ةقطنم( دايع برغ يف 4 عاطق نم يطفنلا
 – قتع – نادرج( تايريدملا هذهو يبرعلا رحبلا ىلع ةميشنلا
 عقي يتلا موضر ةيريدمو – ةعفيم – ةضورلا – نابح -ديعصلا
  .)ةميشنلا ءانيم اهيف

 ةوبش ةظفا@� ياردالا ميسقتلا 5-1  ل"ش
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 ةوبش ةظفاحم IJ ةساردلا ةقطنم 5-2  ل"ش

  

Study Area 
 ةساردلا ةقطنم

1km 
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  ةوبش – ريرغ ةقطنم :ىلوألا ةقطنملا 6

 ةيئاملا عيبانيلا دوجوب يداولا اذه زيمتي نابح يدإو دفاور دحأ وهو قتع ةظفاحملا ةمصاع قرش بونج مك ٧٠ دعب ريرغ يداو عقي
 ,حمقلا يه ةيعارزلا ليصاحملا مهاو مانغألا يعرو ةعارزلا لع ةيرقلا هذه ناكس دمتعي ,ريرغ هيرق هاجتاب ردحنت يتلاو ماعلا رادم لع
 هكاوفلاو تاورضخلا نم ديدعلا جاتنإب زاتمت كلذك ءارمحلا ةقيقدلا بوبحلا نم عون )بنكلا(ىلإ  ةفاضإ ةيماشلا ةرذلاو ةعيفرلا ةرذلا

 نم دادجألا اهبلج يتلاو قطانملا يقاب نع ةقطنملا اهب زيمتت يتلا وبماجلا ةرجش ىلإ ةفاضإ هعاونأ فلتخمب نوميللا زوملاو وجناملاك
 نم ١٩٨٨ ماع يف هؤاشنإ مت )٦-١ لكش( ارتم ٣٥ لوطب كلاهتم يطفن بوبنأ يداولا اذهب رمي .تانيعبرالا فصتنم يف ايسينودنإ
 ةيعارزلا ةبرتلا كلأذكو ةيراجلا هايملاب ماخلا طفنلا طالتخا ىلا ءادأ ريبك يطفن برست ثدح بوبنالا لكأتل ةجيتنو ةيسورلا ةكرشلا لبق
 ةيئاملا تاكبشلاو برشلا هايم تانازخ ثولت ىلا ةفاضإ يداولا اذه يف ةرشتنملا رابالاو برشلا هايمب يثراك ثولت ثادحا ىلا ءادا امم
 .تويبلل ةلصاولا
 عودصلاو تاققشتلا نم ريثكلا دوجوب زيمتت يتلا ةيلمرلا ةليوطلا هعومجم ىلإ يمتنت ةيماسم ةيلمر روخص اهناب ةقطنملا روخص زيمتت
 هايملا دوجو كلذك ,ةيلمرلا روخصلا هذه يف ةيلاعلا ةيماسملا ىلا ةفاضإ حطسلا ىلع ةيئاملا عيبانيلا روهظ يف لاعفلا رودلا اهل ناك يتلا
  .راتما ٧ نم لقا حوارتت قامعأ ىلع حطسلا نم ةبيرق ةيفوجلا

 ر]رغ يداو IJ ثولتلا ةقطنم تايثادحإ 7  لودج

  :ةقطنملا عون
  برش هايم قطانم ,يناكس عمجت

Latitude : 14°24'16.41"N 

Longitude: 47°16'27.42"E 

 
  ثولتلا ةقطنم

 صصخت ( روتبح معنملادبع روتكدلا :ةوبش – نداعملاو طفنلا هيلك- ندع ةعماج نم يميداكالا قيرفلل ةيناديملا ةرايزلا لالخ
 تانيع ذخأ مت ةفدهتسملا عقاوملا ةرايزل ,ةضورلا ةيريدم – ريرغ ةقطنم ىلا ))ةئيب صصخت ( نطق سورديع روتكدلاو )ءايميكويج

 ةثولملا رصانعلا فشك ليلحت ءارجأل ,برستلا قطانم يف ةبرتلا قمع يف مس 50 دودحب ةيحطسلا ةبرتلا ,عقاوملا هذه لمشت ,ةيبارت
 ثولت( ةريبكو ةحضاو ثولت ةلاح كانه نا ةساردلا تدجوو ,ليلاحتلا نم عونلا اذهب ةصصختم تاربتخم يف تانيعلا كلت يف اهبسنو
 ىلع ةرشتنملا ةبرتلا ثولت ىلا هفاضا ةيحطسلا تحتلا رابالا ضعبو ةيحطسلا هايملا اهل تضرعت ريرغ يداو يف )هايملا يفو ةبرتلا يف ديدش
 تاونق ىلا ماخلا طفنلا عقب ضعب لوصو ىلا هفاضا برستلا نكاما نم مك دحاو دعب ىلع ةبرتلل ثولتلا هدهاشم متو يداولا لوط
 :ةيلاتلا قطانملا ةساردلا تلوانت دقو .ةيعارزلا يرلا
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 بوبنألاب ةطيحملا ةقطنملا -1
 يف بوبنالا اذه لكأتل ةجيتنو )٦-٣ & ٦-٢( لكش يداولا ةيضرأ يف رتم 2 يلاوح قمع ىلع ةقطنملا هذه يف طفنلا بوبنأ دجاوتي
 ةعباتلا برشلا هايم رئب وحن لفسألا هاجتاب قفدتلاو ةيراجلا هايملاب هطالتخا ىلا ىدأ امم يداولا طسو يف طفنلا بيرست ثدح ةقطنملا
 .ةيعارزلا يضارألاو ةقطنملا عورشمل
 رتم 30 يلاوح لوطب بوبنالا لوح هيلوط هرفح رفح ىلع تلمع برستلا ةقطنم نع ثحبلاب ةيطفنلا تارامثتسالا ةكرش مايق دنع
 ثيح )C.E(ةيئابرهكلا ةيليصوتلا ةدايز ىلا ىدأ امم طفنلاب ةطلتخملا هايملاب تءالتما يتلاو )٦-٥ &٦-٤( لكش رتم 6 ضرعو
 ةثولم هايملا هذه ناف يلاتلابو , )٦-١٠( لكش cm/mhosµ 1620 يلاوح ىلا ةرفحلا هذه يف هايملل ةيئابرهكلا ةيليصوتلا ةميق تلصو
 ةيلاع حالما دوجو ىلع ًاضيا رشؤم اذهو .يناويحلاو يرشبلا مادختسالل ةلباق ريغ ةينوبركورديه تابكرمو حالما ىلع ةيوتحمو
  .طفنلا بوبنأ لكأتل بابسألا ىدحا هذهو ماخلا طفنلل ةبحاصم
 لكش رتم 4 براقي ام ةكامسب ةرفحلا هذه لوح طفنلاب ةعبشملاو ةثولملا ةبرتلاو داوملا ماوكا مكارت ىلع ةذفنملا ةكرشلا تلمع كلذك
-٧ &٦-٦( مقر لكش ثيدحلا يملعلا بولسألا ىلا يقترت ال ةيئادب قرطب اهتجلاعم متيو ,)٦-١١ &٦-٦ &٦-٥ &٦-٤ (مقر
 ةيضرأ يف ةيطفنلا داوملا زجحو مكارت ىلع )باعصلا( راجشألا تلمع رتم 20 يلاوحب يداولا لفسأ وحن اقرش داعتبالابو .) ٦-٨ &٦
 ةيليصوتلا سايق دنعو . )٦-١٤( مقر لكش( يراجلا ءاملا حطس قوف ةيفاط ةدرجملا نيعلاب اهتدهاشم مت ةحضاو تايمكبو يداولا
 800 يلاوح هايملل )C.E( ةيئابرهكلا ةليصوتلا ةميق ناف رتم 4 ردقت ةفاسمب برستلا ةقطنم ىلعا ةيعقاولا هايملل ةيئابرهكلا

µmhos/cm ةيملاعلاو ةينميلا تافصاوملا بسح برشلل ةحلاص هيقن هايم لازتال نالا دح ىلا يهو. 
 رابآلا ,عقاوملا هذه لمشت ,ةيبارت تانيع ,ةيئام تانيع“ تانيعلا نم ناعون ذخأ مت ةفدهتسملا عقاوملا ىلا قيرفلل يناديملا ةرايزلا لالخ

 يف ةبرتلا قمع يف مس 50 دودحب ةيحطسلا ةبرتلاو )تاورضخلا جاتنإل ةصاخ( ةعارزلل ةدعملا لوقحلاو ,برشلا ضارغأل ةمدختسملا
 .ليلاحتلا نم عونلا اذهب ةصصختم تاربتخم يف تانيعلا كلت يف اهبسنو ةثولملا رصانعلا فشك ليلحت ءارجأل ,برستلا قطانم

   اهترايز متو يطفن ثولت اهيف يتلا عقاوملاو  يطفنلا ثولتلا نكاماو ةوبش – ةيهل ةيرق ىلا ريرغ يداوب راملا يطفنلا بوبنالا راسم حضوي )٦-١(لكش
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  يطفنلا ثولتلا دادتماو ريرغ يداوب راملا يطفنلا بوبنالا راسم حضوي )٦-٢( لكش

  بوبنالا راسم رمحألا نوللاب – ريرغ يداوب برشلا هايمل رئبلا عقوم حضوي )٦-٣( لكش
 قمع ىلع كلاهتملا طفنلا بوبنأ )٦-٤( لكش
 ريرغ يداو طسو رتم 2
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 رتم 5 ضرعو رتم 20 لوطب ةرفح )٦-٥( لكش
 كلاهتملا بوبنالا لوح طفنلاو هايملاب ةعبشم

 ةقطنم ىلا لوصولل يئاوشعلا رفحلا )٦-٦( لكش  
  برستلا

 عقبلا نم هايملا فيظنتل ةيئادب ةقيرط )٦-٧( لكش 
 ةثولملا ةيطفنلا
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  طفنلا عقبل يئاوشعلا فيظنتلا )٦-٨( لكش

 
 نم طفنلا عقبل يئاوشعلا فيظنتلا )٦-٩( لكش
 ءانا يف اهغيرفتو جنفسا هعطق مادختسا لالخ

 
 ةيئابرهكلا ةليصوتلا زاهج حضوي )٦-١٠( لكش
)C.E( هايملل 
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 لوح ةثولملا هايملاو ةبرتلا كمس حضوي )٦-١١( لكش
  كلاهتملا بوبنالا

 
  عورشملا رئب ةقطنم -2

 رئب يذغت يتلا )٦-١٢( لكش ةانقلا هدهاشم مت برستلا عقوم لفسأ )٦-٣( لكش اقرش رتم 130 ةفاسم ىلع رئبلا هذه دجاوتت
 )٦-١٣( مقر لكش رئبلا رعق يف هيفاط اهتدهاشم مت كلذكو رئبلا لخدم يف ةيفاط ةيطفن داوم دجاوتت ثيح عورشملا
 

 يداولا بناوجو طسو -3
 تاتابنلا تلمع يداولا طسو يف .ةيطفنلا داوملا نم ةحضاو راثا ةدهاشم متو تاتابنلاب ةاطغملا يداولا طسوو يداولا بناوج ةرايز مت

 اعبت عقبلا هذه نكامأ ريغتت ثيح يداولل بناوجلا ضعب يف ةحضاو ترهظ امك )٦-١٤( لكش ةيضرألا يف اهمكارتو اهزجح ىلع
 رئب ةدهاشم مت كلذك )٦-١٥( لكش رسجلا دعب بيرستلا عقوم نم مك ا يلاوح دعب ىلع اهتدهاشم متو يداولا يف هايملا ىرجم ريغتل
 موقت رئبلا هذه ناو ثيح )٦-١٩( لكش رئبلا هذه يف هيفاط ةيطفنلا داوملا راثا ةدهاشم متو يداولا هايم نم ىذغتت يتلا نينطاوملا دحأ
 يضارألل ةيذغملا ةيعارزلا تاونقلا ةداشم مت كلذك  .تاورضخلا ضعبو وجناملاو ليخنلا راجشأ ىلع هيواح ةيعارز ضرا يرب
 .ةطيسب اهنكلو تاونقلا هذه يف ةيطفنلا داوملا راثا ضعب رهظت ثيح ريرغ ةيرق يف ةيعارزلا
 

 ةيبارتلا لصفلا ضاوحا -4
 غيرفتب تالقانلا هذه موقت ءاملا حطس ىلع هوفطي طفنلا نا امبو طفن تالقان يف طفنلاب ةطلتخملا هايملا طفشب بوبنالا ىلع نولماعلا موقي

 متي ةثولملا هايملا اذهو ,ريدصتلا ءانيم ىلا هجوتلاو اهلخادب طفنلا ءاقبإ ىلع لمعت امنيب لزانملا نم هبيرق هيبارت ضاوحا يف هايملا هذه
 )٦-١٧ &٦-١٦( لكش ةبرتلا حطس ىلع طفنلا راثا تيقب امنيب ةبرتلا ىلا اهحيشرت
 



 نميلا يف يطفنلا يئيبلا ثولتلا

  39 pg.  

 عورشملا رئب يذغت يتلا ةانقلا )٦-١٢( لكش
 ةيطفنلا عقبلا اهيلع رهظتو

 عقبلا اهيلع رهظتو عورشملا رئب )٦-١٣( لكش
 ةيطفنلا

 اهيلع رهظتو يداولا طسو )٦-١٤( لكش
  راجشألاب اهزجح مت ةيطفنلا عقبلا
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 اهيلع رهظتو يداولا بناوج )٦-١٥( لكش
 ةيطفنلا عقبلا
 
 
 
 
 
 
 

 نم صلختلل عيمجتلا ضاوحا )٦-١٦( لكش 
 يديلقتلا لصفلاب كلذو طفنلاب ثولملا ءاملا

 ةيطفنلا عقبلا اهيلع رهظتو

 اهيلع رهظتو نينطاوملا دحأ رئب )٦-١٧( لكش
  يئيبلا ثولتلا مجح سكعي امم ةيطفنلا عقبلا

  .ةقطنملاب ةيئاملا دراوملا ىلع هريثاتو
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  ريرغ يداو ةقطنم يف ةرايزلا تصلخ
 ىلا هفاضا )٦-١٧( لكش ةيحطسلا تحتلا رابالا ضعبو ةيحطسلا هايملا اهل تضرعت ريرغ يداو يف ةريبكو ةحضاو ثولت ةلاح كانه
 عقب ضعب لوصو ىلا هفاضا برستلا نكام نم مك دحاو دعب ىلع ةبرتلل ثولتلا هدهاشم متو يداولا لوط ىلع ةرشتنملا ةبرتلا ثولت
 .ةيعارزلا يرلا تاونق ىلا ماخلا طفنلا

 ةكرشلا موقت امك .ًايلود ةعبتملا و ةفورعملا يئيبلا رثألا ةلازإ ريياعم ىندأ قيبطت نودب نكلو ةكرشلا اهب موقت ةدودحم دوهج كلانه نا امك
 هايم تادادمإ فقوت يف ببست ام ,ةقطنملل برشلا رابآ يذغت يتلا ةيراجلا هايملا تاونق و لويسلا يراجم ىلع برستلا تافلخم ةمكارمب
 .طفنلاب ةعبشملا ةبرتلاو برستملا طفنلاب ليغلا هايم ثولتل ةقطنملا عرازم فالتإ ىلإ يدؤيس امك ,يداولا يف هايملا عورشمل برشلا

 رمتسم لكشب ةرركتملا تابيرستلا ثدحتو ةنايصلا مدعو لامهإلاو لكآتلل ًارظن ررضتمو كلاهتم ماخلا طفنلل لقانلا بوبنألا ربتعيو
 .لكآتلا اذه  ببسب

 
 ةوبش - ريرغ يداو يف ثدح برست ثدحا .. حضوت ةروص
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 ةوبش هظفاحم هيهل ةقطنم : ةيناثلا ةقطنملا 7

 ةمصاع قرش بونج مك 60 يلاوح دعبت يتلاو نابح يداو فافض ىلع نابح ةيريدم هيهل ةقطنم نم برقلاب ةساردلا ةقطنم عقت
 عالطالا  ضرغب ةفدهتسملا عقاوملا ىلا  20نداعملاو طفنلا ةيلك نم يملعلا قيرفلل يناديملا ةرايزلا لالخ .)٧-١( لكش قتع ةظفاحملا

 نادرج ةيريدم دايع برغ نم ماخلا طفنلا لقن بوبنأ نم ماخلا طفنلا نم تايمك برست دعب هيهل ةقطنم يف نهارلا يئيبلا عضولا ىلع
 50 دودحب ةيحطسلا ةبرتلا ,عقاوملا هذه لمشت ,ةيبارت تانيع ذخأ مت .ةطيحملا ةقطنملاو موضر/م ةميشنلاب طفنلا ريدصت ءانيم ىتح
 ثاحبا زكارمو تاربتخم يف تانيعلا كلت يف اهبسنو ةثولملا رصانعلا فشك ليلحت ءارجأل ,برستلا قطانم يف ةبرتلا قمع يف مس
 ىلع هيهل ةيرقل ةلباقملا ةقطنملا يف ةريبكو ةحضاو ةديدش ثولت ةلاح كانه نا ىلا ةساردلا تصلخو .ليلاحتلا نم عونلا اذهب ةصصختم

 برستلا نكاما نم رتم ٥٠٠ دعب ىلع ةبرتلل ثولتلا هدهاشم متو يداولا لوط ىلع ةرشتنملا ةبرتلا اهل تضرعت نابح يداو فافض
 .ةيلمرلا ةبرتلا يف ًاقمعرتم براقي ام ىلا ماخلا طفنلا راشتنا ىلا هفاضا
 

  :لوألا برستلا عقوم -1
 قمعو نيرتم ضرعو رتم ٣٠ ةفاسم ىلا يطفنلا ثولتلا دتما دقو ديدش يطفن ثولت ثودح يف ببس ةيبيرخت لامعال بوبنالا ضرعت
 تافلخملا عيمجت مت .)٧-٣( لكش نيرتم قمعو رتم ٦ ضرعو رتم ٢٠ لوطب ةرفح لمع مت بوبنألل ةنايصلا دنعو ,ديزي وا دحاو رتم
 يف ةيلمرلا ضرألا ةعيبط ببسب رتم ٣٠ ةفاسم ىلا بيرختلا ببسب ثولتلا رثا دتما و .)٧-٤( لكش عقوملا اذه نم رتم ٥٠ دعب ىلع
  .برستلا ةقطنم

  لوألا برستلا عقوم
 

"N7.70'14°26 : Latitude 
"E49.15'47°10 :Longitude 

 N8.24'14°26 : Latitude"  يناثلا برستلا عقوم
"E58.23'47°10 :Longitude 

 
 

 :يناثلا برستلا عقوم -2

 
  ةوبش- نداعملاو طفنلا ةيلك )ةئيب( نطق سورديع روتكدلاو )ءايميكويج ( روتبح معنملادبع روتكدلا 20
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 ٧٠ براقي ام ةفاسم ىلا دتماو بوبنألل لكآتلا تايلمع ةجيتن ثدحو لوألا برستلا عقوم نع رتم ٢٥٠ هفاسمي برستلا اذه دعبي
 برستلا اذه ةبقارم مدعل ةجيتنو .)٧-٣( لكشرتم براقي ام قمعبو )٧-١( لكش نابح يداو ةيادب ىتح راتما ةينامث ضرعو رتم
 ٦٠٠ يلاوح ةفاسم ىلا دتما امهدحأ قفدتلا ةوقو ةرازغ ببسب نيهاجتاب قفدتلا متو نابح يداو هاجتاب برستملا طفنلا قفدت رمتسا دقف
 رتم ٥٠٠ زواجت ةينكسلا ينابملا ةهج ىنميلا ةهجلا يف يف قفدتلا امنيب يداولل ىرسيلا ةهجلا يف رتم براقي قمعو راتما ةينامث ضرعو رتم
     .ابيرقت رتم قمع ىلا دتما برستلا هناف ككفتملا يلمرلا عونلا نم يداولا ةيضرأ يف ةبرتلا نالو , نيرتم ضرعو
 

  بوبنالا طخ رمحألا نوللاب – اهدادتماو برستلا عقاومو ةساردلا ةقطنم عقوم )٧-١( لكش
 لوالا برستلا عقوم )٧-٢( لكش
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 بوبنالا ىلا لوصولل رفحلا تايلمع )٧-٣( مقر لكش

 تايلمع نم ةجتانلا طفنلاب ةثولم ماوكا )٧-٤( مقر لكش
 برستلا ىللا لوصولل رفحلا

  ةيناثلا برستلا ةقطنم عقوم )٧-٥( مقر لكش
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 هدادتماو ةيناثلا برستلا ةقطنم عقوم )٧-٦( مقر لكش
 يبناجلا

 بناجلاب ةيناثلا برستلا ةقطنم دادتما )٧-٧( مقر لكش
 نابح يداول نميألا

 بناجلاب ةيناثلا برستلا ةقطنم قمع )٧-٨( مقر لكش
 نابح يداول نميألا
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 ةيناثلا برستلا ةقطنم دادتما نم بناج )٧-٩( مقر لكش
 نابح يداول نميألا بناجلاب

 ةيناثلا برستلا ةقطنم قمع نم بناج )٧-١٠( مقر لكش
 نابح يداول نميألا بناجلاب

       
  :يلي ام ىلا ةيهل ةقطنم يف  عقوملا ةرايز تصلخ دقو

 اذهل ةبحاصملا تابيرستلا ثداوح رركتتو ةنايصلا مدعو لامهإلاو لكآتلا ةلاح نم يناعي ماخلا طفنلل لقانلا بوبنألا -1
 لكآتلا

 ةبرتلل ثولتلا هدهاشم متو يداولا لوط ىلع ةرشتنملا ةبرتلا ثولت ىلا هيهل ةقطنم يف ةريبكو ةحضاو ثولت ةلاح كانه -2
  . لويسلا يراجمو نكاسملا هاجتابو برستلا نكام نم رتم 600 دعب ىلع

 .اهلاكشا عيمجب ةايحلا ىلع راض رثا كرتي اذهو ةيعيبطلا لويغلاو لويسلا يراجمل ةبيرقو ةددعتم نكامأ يف ثولتلا -3
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  ةوبش ةظفاحم يف يطفنلا ثولتلل ىرخأ عقاوم 8

 : ةضورلا ة�ريدم -روتبح نب ليغ -ةافصلا عقوم 8.1

 نم تايمك تباسنا دقو نيرهش نع ديزت ال ةرتف يف نيبرست كلانه نا حضتا و ةافصلاب يطفنلا برستلا عقوم ةرايزب قيرفلا ماق دقل
 يلاوح عقوملا اذه يف ةيلمرلا ةبرتلا يف برستملا طفنلا لغلغت امك .لويسلا اهتفرجو عقنتسم يف تعمجتو ليغلا يداو هاجتاب ماخلا طفنلا

 برشلل ةصصخملا ليغلا هايم عقوم نم رتم ٨٠ دعب ىلع يطفن برستو ثولت ثدح ىلوالا ةطقنلا نم  رتم ٣٠ دعب ىلعو . مس ٥٠
 .برستلا ناكمب ةطيحملا ةبرتلا يف مس ٣٠ ىلا لصي قمع ىلا لغلغتو طفنلا برست دقو ةطقنملا ءانبال

 

 برس�لا عقوم نم �vم ٨٠ �Jاوح دعw �~ع هايم عيباني |}وت ةيفارغوتوف ةروص )٨-١( ل"ش

 

 ةلغلغS قمعو برس�لا نم �vم 30 دعw �~ع طفنلا عقب |}وت ةيفارغوتوف ةروص )٨-٢( ل"شلا

 مس30

 
 : ةرومت عقوم 8.2

 .ةيعارزلا ةبرتلاو هايملا ةنم ترثأت ثيح ةرومت ةقطنم يف ثولم عقوم نم رثكا دوجو حضتا قيرفلا لوزن لالخ نم -
 نم رتم٢٠٠ يلاوح دعبي بوبنالا  نوك ناكمب ةروطخلا نم دعيو يبيرخت لمع ءارج بوبنالل راجفنا ببسب ثدح ثولتلا -

  .ةقطنملا يلاهال برشلاب صاخلا هايملا عبنم
 اهنم ىذغتي يذلا رمسلا راجشاو ةقطنملا يف مانغالا يعرل نكاماو ليخن عرازم دجاوتت بوبنالا طخ نم رتم ٣٠ دعب ىلع -

 .  راجشالا كلت توم يف ثولتلا ببست امم لسعلاو لحنلا ةراجت ىلع سانلا نم ةيبلاغلا دمتعت ثيح لحنلا
 .  رتم ٣ اهضرعو  رتم ١٥ اهلوط طفنلاب اهتبرت ةثولملاو بوبنالا نم ةبيرقلا ثولتلا ةقطنم -
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 . ةريصق ةرتف دعب تفشكنا ةثولملا ةبرتلا نا الا ,ةثولملا ةبرتلا نفدب تماق ةكرشلا نا عم -
 ءام ضوح دجوي امك  ,يرشبلا مادختسالل ةلباق ريغ تحبصأو لماك لكشب اهرمد امم طفنلاب ةئيلم ةيئام ضاوحا كانه -

 . طفنلاب ثولم  حبصا رتم ١٥ ضرعو رتم١٥ ةلوط راطمالا هايم داصحل
 ءاملا ربتعيو  cm/mhosµ 1875 تغلب يتلاو يئاملا ضوحلا يف طفنلاب ثولملا ءاملل ةيئابرهكلا ةيليصوتلا سايقب قيرفلا ماق -

 21	µmhos/cm 1000-200نم ةيئابرهكلا اهتيليصوت نوكت نا بجي برشلل ةحلاصلا هايملا نال برشلل حلاص ريغ
 ماق هرواجملا قطانملا يف هايملا عيراشمل يسيئرلا ردصملا ربتعتو رتم 200 يلاوحب بوبنألا نع دعبت ةقطنم يف ةيراج هايم كانه -

 بوبنالا لفسأ عقت يتلا هايملا سكعب برشلل هحلاص هايملا هذهو 850s/cmµmho تناكف هيئابرهكلا اهتليصوت سايقب قيرفلا
 .ةقباسلا هرقفلا يف ركذ امك هحلاص ريغ ربتعت يتلاو 	1875µmhos/cm اهسايق يتلاو

 
 يتلا ليخنلا راجشأل ةروص ةيفارغوتوف ةروص )٨-٣( لكشلا

 ثولتلا دعب ترثأت

 
 ةرومت – طفنلاب ةثولت ةيئام ضاوحا حضوت ةيفارغوتوف ةروص  )٨-٤( لكشلا

 
  رتم ١٥ لوطب يئام ضوح ةيفارغوتوف ةروص )٨-٥( لكشلا

 طفنلاب ثولم رتم٣ ضرعو

 
 يف طفنلاب ثولم رتم٣٥ لوطب ثولتلا عقومل ةيفارغوتوف ةروص )٨-٦( لكشلا

 ةرومت ةقطنم
 

21   EPA  Agency Protection Enviromental US 
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 اهمدختسا يذلا ةزهجالا ضعب ةيفارغوتوف ةروص  )٨-٧( لكشلا
 هايملل ةيليصوتلا سايق يف قيرفلا

 لبق نم ةنفد دعب طفنلا عقب روهظ حضوت ةيفارغوتوق ةروص  )٨-٨( لكشلا
 ةلؤسملا ةكرشلا

 
 ةب;<لل ةيئايميكلاو ةيئاي�:فلا صئاصCDا vwع ;:ثأتلا 8.3

 اهنا دجوو ةيطفنلا عقبلاو تابرستلا نكامأ يفو بوبنالا راوجب ةددعتم عقاوم نم ةبرتلا نم تانيع ىلع تاصوحفلا ضعب تيرجأ
 يمجحلا زرفلا ىلا ةفاضإلاب ,اهيف ةينوبركورديهلا ةداملا ةبسن ىوتسمو ةبرتلا عاونأ ديدحت وه فدهلا ناك ,ةينوبركورديهلا داوملاب ةعبشم
 ةبلصلا داوملا ةبسن TDS	 و ةيئابرهكلا ةيلصوملاو ,)دهجلا سايق( ةضومحلا ةجرد سايقو يوضعلا ىوتحملا ديدحت مت ,تانيعلا ضعبل
 تاربتخملاو لماعملا دوجو مدعو تايناكمإلا ةلق ىلا ةراشإلا دون انهو .تانيعلا ضعب يف  ةحولملا ةجرد اذكو تانيعلا يف ةبئاذلا
 ليلحت وا ةنيعب همييقت نم ريثكب ربكا ثولتلا مجحف كلذ عمو عقاوملا لكل ةلماك تاصوحف ءارجا نم اننكمي مل تانيع اذكهب ةصتخملا

  .تانيعلا نم ددعب روصحم
 
 تيزلا زيكرت ةدايز ببسب هنأ ينعي امم  pH	ينيجورديهلا سألا قاطن يف اًريبك اًضافخنا ماخلا طفنلاب ةبرتلا ثولت رهظأ ماع لكشب
 لعافتت دق يتلاو ماخلا تيزلا يف تانوبركورديهلا دوجو ىلإ ةبرتلل ةيضمحلا ةعيبطلا هذه عجرت .ةيضمح حبصت نأ ىلإ ةبرتلا ليمت ; ماخلا
 ثولتلا نا ءوسالا نكلو ٦ دودحب ةبرتلل ينيجورديهلا سالا دجو دقو .ةيضماح ىلإ ةيولقلا نداعملا ريغتو نداعملاو ةبرتلا حالمأ عم
 .ثولتلا عقاوم يف ةبرتلل ينيجورديهلا سألا ريثأت ليلحت بعصلا نم ,كلذل طفنلاب ةعبشم تانيعلا تناكو ديدش ناك
 
 , ليصاحملا ةيجاتنإ ىلع رثؤت يتلا ةبرتلاو هايملا  صئاصخب طبتري يذلا سايقملا يه Cm/Sµ( Conductivity( ةيئابرهكلا ةيليصوتلا
 نأل اًرظن .ةبرتلا صئاصخو ةحولملاو , يوضعلا ىوتحملاو , فرصلا فورظو , ينويتاكلا لدابتلا ةردقو , ةبرتلا جيسن كلذ يف امب
 ةدوجوملا تانويألا عم طبارتت نأ نكمي يتلا تانويألا نم اًريبك اًددع كلتمي هنإف , ةيلورتبلا تانوبركورديهلا نم نوكتي ماخلا طفنلا

 ةيلاع ةيئابرهكلا ةيلصوملا نا دجو تانيعلا بسحو .ثولتلا ةدايز ببسب ةثولملا ةبرتلل ةيئابرهكلا ةيلصوملا دادزت , يلاتلابو .ةبرتلا يف
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 اما . Cm/Sµ ١٨٧٥ ىلا ةميقلا  تلصو يطفنلا( يئاملا ضوحلا يف ةعمجتملا هايملاو  هرومت ةقطنم يف Cm/Sµ	 ٣٠٠٠ ىلا تلصو ادج
 رايعملا تدعت اهنأل ةعارزلا وا برشلل هحلاص ريغ اهلعجي امم , Cm/Sµ ٢٠٠٠ دودح ىلا ةميقلا تلصو دقف ريرغ يداو ةقطنم يف

  .Cm/Sµ ١٥٠٠-٢٠٠ ب ددحملاو برشلل ةحلاصلا هايملل يملاعلا
 نوبركلا زيكرت يلامجإ نأ عقوتملا نمو .ةيبوركيملا ةيويحلا ةلتكلاو ثخلا نيوكت قيرط نع اًمومع ةبرتلا يف يوضعلا نوبركلا باسح متي
 ىوتحم ةدايزو ماخلا طفنلا يف ةيلورتبلا تانوبركورديهلا دوجو ىلإ كلذ عجريو .ماخلا طفنلا ثولت ةدايز ببسب دادزيس يوضعلا
 .ةبرتلا ىلإ نوبركلا
 ريغ حالمأ نم TDS نوكتت .ءاملا يف ةبئاذلا داوملل يلكلا زيكرتلا لثمت يتلا و ,TDS  ةبئاذلا ةبلصلا داوملا يلامجإ  تارابتخا صخي اميف

 مويسلاكلا ءاملا يف اهيلع روثعلا نكمي يتلا ةعئاشلا ةيوضعلا ريغ حالمألا لمشت .ةيوضعلا داوملا نم ةريغص ةيمك كلذكو , ةيوضع
 اهلكو , تاتيربكو , تاديرولكو , تانوبركيبو , تارتنو , تانوبركو , تانويتاك اهعيمجو , مويدوصلاو مويساتوبلاو مويسينغملاو
 هبسن نا دجو اهصحف مت يتلا تانيعلا يفو .ةنحشلا ةبلاس تانويأ يه تانوينألاو ةنحشلا ةبجوم تانويأ يه تانويتاكلا .تانوينألا
 , هرومت يف  رتل /مارجيلم ١٩١٢ ىلاو ريرغ يداو ةقطنم يف  Ppm نويلملا نم ءزج وا  رتل /مارجيلم ١٢٠٠ نم رثكا ةبلصلا داوملا

  .22ًاقلطم يناويحلاو يرشبلا مادختسالل ةلباق ريغ تحبصأ هايملا ناب  حضاو رشؤم دعت يتلاو
 

 

 ةبرتلا نم تانیعل ةیربتخملا لیلاحتلا نم ةروص 8-8  ل"ش

 
لوألا عقوملا ٪ ���)'ا  ٪ لمرلا  ٪ معانلا لمرلا  ٪ نwطلا   

لوألا عقوملا  29.5 40.4 27.3 0.73 

ي-اثلا عقوملا  10 49.4 39.3 1.2 

 )ةيFل( عقوملا IJ ةب�vلا تاب:ب@? ���n?ا ع�زوتلا لودح 1-8  ل"ش

 
 

22 ph-and-1/2017/1/23/tds-sheets-https://www.safewater.org/fact 
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   يqدملا عمت��ا تابلاطم 8.4

 تاكرش عقاوم يف طفنلا ريركت نع ةمجانلا ةيئيبلا رطاخملل يئاهن دح عضوب اهلمجم يف ةبلاطملا 	ةيريهامجلا تايلاعفلا نم ديدعلا تمظٌن
 عرازملاو ةعيبطلاب	ةلثامم ةظوحلم	ررضأ ىلإ ةفاضإ ,نينطاوملاب ةريطخ ةيحص	رارضأ قاحلإب تببست يتلا ةيبنجألا ريركتلاو جارختسالا

 رمي يذلا ماخلا طفنلا لقن بوبنأ نم برقلاب ةعقاولا قطانملا يف نونطقي نونطاوم ديفي ثيح ,طفنلاب ةينغلا ةظفاحملا يف يتابنلا ءاطغلاو
 نيدكؤم ,ضرألا نم ةعساو تاحاسم يف هراشتنا ىلإ ىدأ ام ,رهشأ ىدم ىلعو رمتسم لكشب برستي لازي ال طفنلا نأب ,مهقطانمب
 .اهثولت يف ببست ام ,عرازملا يرو برشلل يلاهألا اهمدختسي يتلا هايملا عيمجت نكامأو ةريغصلا ةيدوألا ضعب ىلإ لصو هنأ

 نم ةباجتسا ال نأ الإ ,يندملا عمتجملا تامظنم وأ ,طفنلا برست قطانم يف ناكسلا لبق نم ءاوس ,اعابت ىلاوتت يتلا تادشانملا مغرو
 ,ةظفاحملاب ةئيبلا ةئيه عرفو ةئيبلاو هايملا ةرازو نم ةيذيفنتلا بتاكملا يلوئسمل ةيدقفتلا تارايزلا ضعب نع ىدع ةيلحملا تاطلسلا لبق
 فدهتست يتلا ةحلسملا تاعومجملاو ,ةيطفنلا تاكرشلا اهسرامت يتلا تاكاهتنالا فقوت تاءارجإ يأ ذيفنت يأ اهبقعي مل يتلاو
 .ةيعارزلا ةيداصتقالا تاطاشنلاو ةيناويحلا ةورثلاو ناسنإلا ىلع ررضلا قحلي يطفن برست ىلإ يدؤي ام ,بيبانألا

 رداصم بسحب ,بيبانألا اهنم رمت يتلا قطانملا ضعب يف ارمتسم يطفنلا برستلا لازي ال ,رهشأ ىدم ىلعو ,ةساردلا هذه رودص ىتح
 ..برستلا اذه نم دحلل ,اهقالطإ متي يتلا تادشانملا لكل يمسر لهاجت لظ يف ,ةيلحم

 
 . ةووبش ةظفاحم - ر]رغ يداو n IJ¢يبلا ثولتلا �~ع عالطالا ءانثا �nيدا�الا ق]رفلا عم ةئ:بلاو هايملا ةرازو ليكو /خألا ةرا]ز |}وت ةروص

 تايلمعل رفاص ةكرش ةبلاطمل ةيـئادـتبالا برأـم ةـمكحـم ىدـل ةيئاضق ىوعد اهنم مكاحملا يف تعفر اياضق هدع كلانه نا امك
 نم نمآلا صلختلا نمضت يتلا ةيئيبلا ةمالسلاو ةحصلا تاءارجإو ريياعمب مازتلالاب بلاطت ,برأم ةظفاحم يف جاتنالاو فاشكتسالا
 .اهل ةرواجملا ةيوارحصلا قطانملا يفو ةكرشلا لخاد ةنوفدملا ةيئايميكلا داوملاو ةيطفنلا تايافنلا
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 مازتلالاب ,ةيطفنلا رفاص ةكرش بلاط ثيح ,زارخلا رداقلادبع روتكدلا ةديدحلا ةعماج يف دعاسملا ةئيبلا ذاتسأ ,اهب مدقت يتلا ىوعدلا
 ,نيصتخملاو ةيلحملا ةطلسلا نع نيبودنمو نيررضتملا ناكسلا نم ةيلحم ناجل فارشإو روضحب تايافنلا نم صلختلل ةيئيبلا ريياعملاب

 ةحص ددهيو ةئيبلاب ررضلا قحلي نأ هنأش نم امم ًالبقتسم نفد تايلمع ةيأب مايقلا مدعب مازتلالاب رفاص ةكرش ةبلاطم تنمضت امك
 .ةررضتملا قطانملا ةمدخل ةيئابرهكلا ةقاطلا ديلوت يف زاغلا لالغتساو تاثاعبنالا ببست يتلا قرحلا تايلمع فقو ىلإ ةفاضإلاب ,سانلا
 اهنوك ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاب ةيلحملا تاطلسلا ةبلاطمب ةرمتسم لازت الو حاجنلاب للكت مل ةيلحملاو ةيبعشلا دوهجلا بلغا نالا ىلا
  .كلذب ةينعملا

 
  )اراتلوا ةكرش دصر( ةوبش تايريدم يف برستملا طفنلا نم تاريحب تنوك طفن برست ةقطنم ..ةثراكلا مجح حضوت روص

 

 
   )اراتلوا ةكرش دصر :ردصملا( .٢٠٢٠ ربوتكأ ٤ يف ءاملا تحت برستملا طفنلا حضتي امك ,ةميشنلا ءانيم ماما طفن برست ةقطنم حضوت روص
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  تاجاتنتسالا 9

 لويسلا يراجمو ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملاو ةبرتلا يف ةغلاب رارضا هلو ديدشلا ثولتلا نم دعي ةقطنملا يف ثولتلا نا ىلا ةساردلا تصلخ
 تاءارجإ اذاختا بجي برستلا ثداوح رارمتساو راركت لظ يف ,اهيلحت مت يتلا تانيعلا ضعب لالخ نم كلذ تبثاو ..يعرلا قطانمو
 ةظفاحم يف ةيئيبلا تاريثأتلل يفصو مييقت يلي اميف  .نكمم تقو عرسا يف ةيئيبلا ثولتلا راثا ةجلاعمو يئيبلا يطفنلا ثولتلا فقول ةلجاع
  :يلاتلاكو ةوبش

 
  ريثأتلا ةجرد

 عقوتملا ريثأتلا ريثأتلا فصو
 ضفخنم طسوتم  يلاع

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةئيبلا
 نم مراع ءايتسا ،ةيلخادلا ةرجهلا يف ببسي يئيبلا ثولتلا   

 ةميلسلا تاءارجإلا مادعناو برستلا راركت ببسب يلاهألا
 ناكسلا ةبيكرتو ةيعمتTا هينبلا ىلع ريثأتلا

 نم ددع نادقفو ،اهيف نيلماعلا ددع للقي ةيعارزلا ةبرتلا رمدت   
  يطفنلا يئيبلا ثولتلا ببسب مهلمع نكامأ نيلماعلا

 عمتTا ةلامع ىلع ريثأتلا

   dز ،ةيفوجلا هايملاو ةبرتلاو ءاوهلا ثولت ببسب ادج ريبك ريثiةد 
 زايتمالا قطانمل ةرواTا قطانملا يف ةيضرملا تالاحلا ددع
 .ةيطفنلا

 ةماعلا ةحصلاو ةمالسلا ىلع ريثأتلا

 ءيش لك رمدي ثولتلاو ريبك خيرu تاذ ةوبش تiريدم   
 .ةيطفنلا تافلخملاو ضامحألw ةثولملا راطمالا ببسب

 ر}الاو ةيثارتلا دراوملا ىلع ريثأتلا

 قرطلاو ةيتحتلا ةينبلا تامدخ ىلع ريثأتلا ىرقلا نيب لقنتلاو لقنلا طوطخ ىلع رثؤي طفنلا برست   
 نع ثحبلا ،بوبنالا طخل ةرواTا يضارألا راعسأ ضافخنا   

 .يطفنلا يئيبلا ثولتلا ببسب بوبنالا طخ نع ةديعب يضارأ
 يضارألا كالمتسا ىلع ريثأتلا

 تالخدتلا رركتت اهروذج نم ةلكشملا لح مدع ببسب   
  تاعمتTا جعزي ةليقثلا تادعملا مادختساو

 تاعمتTا جاعزاو ءاضوضلا

 ةيئايحألا ةئيبلا
 لكشب ضرعم يتابنو ،يرطف ،يناويح :يويح يئيب عونت   

  ةيملع تاجلاعم نودبو يئيبلا ثولتلل رشابم
 يويحلا عونتلا ىلع ريثأتلا

   dابنلا ىلع ديدش ريثuرركتمو رشابم لكشبو ت�اويحلاو ت 
  ةيحص ةيجولويب تاجلاعم نودبو
 bioremediation in contaminated soil 

 ت�اويحلاو تuابنلا ىلع ريثأتلا
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 ةرجاهملا ت�اويحلاو رويطلا ىلع ريثأتلا رويطلا ىلع رشابم لكشب رثؤي ةيويحلا ةيئيبلا فادهتسا   
 ةيعيبطلا تايمحملا ىلع ريثأتلا  رشابم لكشب ثولتلا ريثd تحت ةيربلاو ةيرحبلا تايمحملا   
   dابنو ةيرب ت�اويحو ةيعيبط تايمحم رشابم رثuةددهملا ت�اويحلا ىلع ريثأتلا ةرد� ت wضارقنال 

 ةيئHزيفلا ةئيبلا
 لويسلا يراجمو ةيحطسلاو ةيفوجلا هايملا يف ريبك يئيب ثولت   

  ةيئwرهكلا ةيليصوتلاو حالمالا ةبسن سايقب
 ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملا رداصم ىلع ريثأتلا

 يحصلا فرصلا هايم نم صلختلاو ةرادا  رشابم ريثd اهل اهنكلو ةيتحتلا ةينبلا فعض عم   
 سكعني ،رشابم يحص ريثd هل يطفنلا ثولتلاو زاغلا قارحا   

  .ناطرسلاو ةيسفنتلاو ةيوئرلا ضارمالا تالاح ددع ةدiزب
 ءاوهلا ةيعون ىلع تاريثأتلا

 لكشب اهريمدتو ةيعارزلا ةبرتلل ديدشلا عونلا نم ثولت   
 ةبسنو ةحولملاو ةيليصوتلا سايق يف كلذ سكعني ،رشابم
   .ةبرتلا يف حالمالا

 ةبرتلا ءانبو ةيعون ىلع تاريثأتلا

 ،ةظفاحملا يراحص يف ةيطفنلا تiافنلا نم صلختلا لامتحا   
  .صوصخلا اذه يف ةيقوقحو ةيبعش تابلاطم كلانه

 ةرطخلا تافلخملا نم صلختلاو ةرادإ

 ،ةينكسلا تاعمجتلا يف بوبنالا رورمو ةيعارز لوقح ريمدت   
 رفحلاو ثولتلا ببسب بوبنالا طخل ةرواجم يضارأ فافج
   .ةبرتلا ككفتو رركتملا

 يضارالا تامادختسا ىلع ريثأتلا

 
  ةساردلا اهل تصلخ يتلا تاجاتنتسالا ضعب

 .ةوبش ةظفاحم تايريدم نم ةددعتم قطانم يفو ,)هايملاو ءاوهلا , ةبرتلا ثولت( هعاونا عيمجب رركتمو ريبك يطفنلا ثولتلا -1
 ةيعارزلا ةبرتلاو ماع لكشب ةبرتلاب رضاو ,ةيعامتجالاو ةيئايزيفلاو ةيويحلا ةئيبلا ىلع ررضلا ةديدش راثا كرت ثولتلا -2

  .ةقطنملا يف يناويحلا و يتابنلا ءاطغلاو يعارملا ىلع رثاو ةيفوجلاو ةيحطسلا هايملاو
 ثولتلا ببسب مادختسالل ةلباق ةيعارزلا ةبرتلاو هايملا دعت مل ثولتلا نكامأ يف .. ةرفوتملا تاصوحفلاو تانيعلا بسح -3

  .لماكتم لكشب يئيبلا رثألا مييقتو يمك لكشب ررضلا مجح ديدحتل ةيمك ليلاحتو تاسارد ءارجا ةرورض عم ,ديدشلا
 يف ةيعارزلا ةبرتلاو ةيئاملا دراوملاو ةيئيبلا ةايحلا ةيامحل تاءارجإ يأ ذاختإب ةيموكحلا تائيهلاو ةيلحملا سلاجملا مايق مدع -4

  . اهيفالت نكمي ال ةيئيبو ةيحص ثراوكب ببسي امم ةقطنملا
 اهيف ثدحي يتلا ةقطنملا يف اصوصخ رخا بوبنأب هلادبتسا وا بوبنألل ةلماك ةنايص ةيلمع ءارجإ يه ةماهلا تابلاطملا نم -5

  .رركتمو رمتسم لكشب ثولتلا
 يئيبلا ثولتلا رثاو اميسال مزحب نوناقلا قيبطت بجيو هب موقي نم بقاعيو يئيبلا ثولتلا مرجي ام ينميلا نوناقلا يف دجوي -6

 .يحمني نا نكمي ال
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 صخي اميف اذكو ةئيبلا ىلع ظافحلاو ثولتلا عنم صخي اميف ةيئيبلاو ةيحصلا ةمالسلل ةيلودلا ريياعملاب ةكرشلا مازتلا مدع  -7
 لحو مجح ىلإ ىقرت ال لولح ةيطفنلا تابرستلل اهتجلاعم دنع  YICOM	ةكرشلا تمدق ثيح ثولتلا راثا ةجلاعم
 .ةوبش تايريدم يف ةفلتخم قطانم يف ماخلا طفنلل لقانلا بوبنألا نم ماخلا طفنلا نم تايمك برست لع ةبترتملا ةلكشملا

 كلذل ةنيح يف ةبرستملا تايمكلا طفشو بسانملا تقولا يف برستلا ءاوتحال ةعيرس ةباجتساو ئراوط ةطخ دوجو مدع -8
 ةلمتحم ةيئيب هثراكو رطخ ىلا رذني )روتبح نب ليغ لثم( هيئاملا ىراجملا هذه يف ماخلا طفنلل لقانلا بوبنألا دجاوت رارمتسا
 .ةيعارزلا قطانملاو ناكسلاب ةلهالا قطانملاو لويغلا نكامأ نم بوبنالا رييغتو ةنايصل ةعيرسو ةلجاع لولح نم ملام

 

  ةماع تايصوت 10

 :ةيلاتلا تايصوتلا ىلإ ةساردلا تصلخ
 .البقتسم برست يإ ثودح مدع نامضو بوبنألل هلماك هنايصب مايقلاو بوبنالا ربع طفنلا خض فقو -9

 ةيويحلا قرطلاب اهتجلاعمو ةيملع ةقيرطبو ةررضتملا قطانملا نم تافلخملا هلازال ةصصختم تاكرش عم دقاعتلا -10
  .ةيجولويبلاو

 ىلع ةمراص ةباقرو طورش ضرفو تاكرشلا عم جاتنإلا تايقافتاو دوقع يف ةينوناقلا ةيئيبلا ةباقرلاب صاخ عيرشت جاردا -11
 .زايتمالا قطانم يف هعاونا ةفاكب ثولتلا نم دحلاو ةيئيبلاو ةيحصلا ةمالسلاو ةئيبلا ةباقرلا ليعفتل ةيطفنلا تاكرشلا

 اهدامتعاةرورضو اهب مازتلالا ةرورضو ةيلودلا ةينفلا ريياعملا ةفاك قيبطتب بوبنالل ةكلاملاو ةمدختسملا تاكرشلا مازلا -12
  .بوبنالل اهمادختسا ةرتف لاوط اهقيبطت نامض اذكو بوبنالا يف خضلا ةداعإ لبق ةدياحم تاكرش لبق نم

 ريثأتلا ةسارد :لوانتت عورشم يأ ذيفنت لبق ةيئيبلا و ةيحصلا ةمالسلا صخت ةلماكتم تاسارد ميدقتب تاكرشلا مازلإ -13
 .ةيملاع ريياعمل ًاقفو ةئيبلا-نمألا-ةدوجلا ةرادإل لماكتملا ماظنلا ,تايافنلا نم صلختلا ,ةيئيبلا ةعجارملا ,يئيبلا

  :اهنم ةلجاع لولح ذيفنتو ةررضتملا تاعمتجملل ةيئيبلا لكاشملا ةجلاعمل لجاع جمانرب ذيفنت -14
a. ةليدب هايم رابا رفح,  
b. ةررضتملا ةيناكسلا قطانملا ليهأت ةداعإ,  
c. ةيعارزلا ةبرتلل )ةيجولويبلا( ةيعيبطلا ةجلاعملا,   
d. ةررضتملا قطانملل يبطو يحص جمانرب ذيفنت, 
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e. ةيلحملا تاعمتجملل فيقثتو ةيعوت ةلمح,  
 ءاشنإب ةيعمتجملا ةكارشلاو يعمتجملا رودلا ليعفت -15

 ةئبوألا دصرل ًاضيأو يئيبلا ثولتلل دصر زكارم
 يفو ةبرتلا يف يئيبلا ثولتلاب ةقالعلا تاذ ضارمألاو
 . ءاوهلا

 تاكرشلا مازلإو ةينطولا تاعيرشتلا فييكت ةرورض -16
 يف اهتطشنأ ةفاكل يعامتجالاو يئيبلا رثألا تاساردب
 اهدامتعاو يرود لكشب اهتعجارمو ,زايتمالا ةقطنم
 .ةصتخملا تاهجلا نم

 

 
 ىلع فارشالا لالخ نم ةئراط ةيقابتسا تاوطخ ذاختا بجي امك
 رادصا ضرتفي ثيح ,ةيطفنلا داوملا لقنو رفحلاو بيقنتلا لامعا
 لفكت زايتمالا قطانم يف ةلماعلا تاكرشلا لبق نم ةيرود ريراقت

  :اهنمو ثداوحلا صيلقت يف مهاستو ةئيبلا ةيامح
 .ةيرذجو ةلماش ةنايص ذيفنت دعب الا هليغشتب حامسلا مدعو ًاروف ةميشنلا -دايع برغ طفن بوبنأ مادختسا فاقيإ -１
 برستلا نع فشكلاو مكحتلا تامامصو لزعلاو  لكأتلا نم بيبانالا ةيامحو ةيئيبلاو ةيحصلا ةمالسلا تاءارجإ ةفاك ذيفنت -２
 ماخلا طفنلا لقن بيبانا ةنايصل يرود ةبقارم جمانرب عضو -３
 راسم عضو و , ةررضتملا عقاوملا ليهأت ةداعاو ةيعارزلا يضارالاو ةيناكسلا تاعمجتلاو ةيرضحلا قطانملا نم بوبنالا لاشتنا -４

 ةدمعتم ريغ وا ةدمعتم تناك ءاوس ةيلبقتسم تابرست ثودح مدع يدافتل ةحوتفملا قطانملا يف بوبنالا طخل ديدج
  .ريجفت وا برست دوجو لاح يف تاخضملل يئاقلتلا فيقوتلل تامامص ماظنو ,راذنا ةزهجأب ةلصتملا طغضلا فشاوك بيكرت -５
   : نمضتت )يندملا عمتجملا , ةيطفنلا ةكرشلا ,ةيلحملا سلاجملا( نينعملا نيب ئراوطلل ططخ عضو -６

a. ةلعافلا ةباجتسالا تاردق ىلع ظافحلل ةمزاللا ليومتلا دراوم ططخ.  
b. ةئيبلا ىلع راثالا ليلقتل عقوتم ريغ برست ةلاح يف ئراوطلا تاءارجاب مازتلالا  
c. ةمزاللا تادعملا ريفوتو ةمزاللا تاءارجإلا ذاختاو هبرست لاح يف طفنلا رصح قرط.  
d. برستلا قطانم يف )ايريتكبلا مادختساب ةيجولويبلا( ةيعيبطلا ةجلاعملا ذيفنتل ينف قيرف ليهأت  
e. يئيب ثولت ثودح ةلاح يف لخدتلل ينف قيرف ليهأت  

  : ةيولوالل اقفو اهبيترت متو يطفنلا ثولتلا نع ةجتانلا تايافنلا ةرادال ةيلمع تاوطخ ذاختا -７
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a. طفنلاب ةثولملا تايافنلا ةيمك ضفخ 
b. فيظنتلا ةيلمع ءانثا ةدختسملا دراوملا مادختسا هداعأ 
c. قرطلا ءاشنا تاعورشم يف ةمادختسا لالخ نم بئاسلا طفنلا ريودت ةداعإ 
d. ةيقبتملا طفنلا تايمك نم ميلسلا صلختلا  

 
  ةماع تايصوتو تاءارجإ 10.1

I. اهقيبطتب تاكرشلا مازلاو يطفنلا ثولتلاب ةقلعتملا ةيلحملاو ةيلودلا تاقافتالا ةعجارم.  
II. لاح يف )يندم عمتجمو ةصاخ ,ةيمسر تاهج( تاسسؤملا وا دارفالا قتاع ىلع عقت نا يغبني يتلا ماهملاو تايلوئسملا ميظنت 

  .لماكلاب هتلازا نكمي ال يئيبلا ررضلا نا ملعلا عم ,برست لوصح
III. وا تاكرشلا لمع قطانم لخاد ةيوارحص قطانم يف ةماسلا ةيئاميكلا داوملاو ةيطفنلا تايافنلا نفد صخي اميف قيقحت حتف 

  .ةينكسلا قطانملا نم برقلاب
IV. ذيفنتو ,ةيئيبلا ةمالسلاو ةحصلا تءارجاب مازتلالاو ةيلحملا تاعمتجملا ىلع ظافحلا يف تاكرشلل ةينوناقلا ةيلوئسملا نم دكأتلا 

 ,عقوتم ريغ وا اعقوتم ناك ءاوس رشابملا يداملا ررضلا نع ضيوعتلاب اهمازلاو ,ةيلحملاو ةيلودلا ةيئيبلا نيناوقلاو تاقافتالا
  .نوناقلل ًاقفو يونعملا ررضلا نع ضيوعتلا كلذكو

V. قحلت يتلا رارضالا نع ضيوعتلل ةبسانملا يواعدلا عفرب مايقلل ةئيبلا نع عافدلا لاجم يف ةيندملا يلحملا عمتجملا تامظنم معد 
 ةيمنتلا موهفم رمدي امم ناويحلاو تابنلاو ناسنالا ىلع رثؤتو ةماعلا ةايحلا ىلع ةرثؤم ةيئيب رارضا اهرابتعاب ةئيبلاو تاعمتجملا
  اهقيقحت وجرملا ةمادتسملا

VI. ررض( ةيئانج وا ةيئازج ةعيبط تاذ تافلاخمب تبلل ةحلاصلا ىوعدلا اهماما ماقت نا ضرتفي يتلا ةمكحملا /ةهجلا نم دكأتلا 
  .)جاتنإلاو فاشكتسالا تايلمع نع ةجتان ةرشابم ريغ وا ةرشابم ,ريغلل وا ةئيبلل

 هللا دمحب ةساردلا تمت
 

 نافرعو ركش

 رهاظم لك نم صلختلا نيحل ةعباتملاو دصرلا لصاويس نملو يئيبلا يطفنلا ثولتل ا دصر يف انعم مهاس نم لكل ليزجلا ركشلاب لمعلا قيرف مدقتي
 يفو  .زيمتملا ينفلا مهنواعت ىلع نطق سورديع روتكدلا و يفيلخلا دعسم فيان /ذاتسألا لمعلا قيرف ركشي امك .لماك لكشب هراثا هتجلاعمو يئيبلا ثولتلا

 .ةساردلا هذه ذيفنتل ينفلا اهمعد ىلع اراتلوا ةكرش قيرفل ركشلاب مدقتنريخألا
 
  ةئيبلا مسق – ةيعيبطلا دراوملا عاطق – ةيراشتسالا راتلوا ةكرشل ةساردلا هذه دادعإب ماق



  ةيراشتسالا اراتلوا ةكرش
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