


 

صْضٌّ ثالٚػجم ثاللضظجه٠ز ٚثالْٔج١ٔز ثٌضٟ صشٙو٘ج ث١ٌّنٓ   
إى دجٌضفجلُ ِٕي ِج ٠َ٠و هٓ هجَ ٚٔظف ِٓ ثٌظٌثم ثٌّنٍْـ       

دوأس ِلجٌ٘ ثٌّؾجهز صظ١خ ّىجْ ثٌّو٠ٌ٠جس ثٌفمن١ٌر ينٟ        
ث١ٌّٓ ٚصقو٠وث يٟ ِو٠ٌ٠جس ثٌضق١ضج ٚثٌنٛمنز ينٟ ِقجيلنز          
ثٌقو٠ننننننننور ؽٕننننننننٛح  ننننننننٌح ث١ٌّننننننننٓ وّننننننننج              

٠ٚنم  إْٔج١ٔز ِْجهوثس إٌٝ دقجؽز ث١ّٕ١ٌز ثألٌّ ِولُ أْ
ْ  12 دنن  ٌٍّْجهور دقجؽز ُ٘ ِٓ هً ٟ  ١ٍِنٛ ٓ  ٠ّنٕ ٓ  ِن د١ن

 .ِٓ هوه ثٌْىجْ%  08ثٞ ِج ٠مجًح ١ٍِْٛ   12 
 

١ٍِْٛ   0 ٠ٚ1موً هوه ثٌٕجٍف١ٓ دقٛثٌٟ 
ٔننجٍؿ ٠وننش١ْٛ يننٟ كننٌٚة إٔننْج١ٔز         
ٚثلضظجه٠ز طوذز يٟ كً ٚطٛي ِقوٚه   
ٌٍّٕلّنننجس ثٌو١ٌٚنننز ينننٟ ثّنننضٙوثة     
ثٌّضننؼ٠ًٌٓ ٚصمننو٠ُ ثٌّننٛثه ثال جع١ننز         
ٌٍضنف١ف ِٓ ِوجٔجصُٙ  إػجيز ثٌٟ ثوغٌ  

 ِٓ188  ٓ ٚثٔؼُ .  ثٌف ِٙؾٌ مجًػ ث١ٌّ
 ٠88ثٌٝ ثٌٕنجٍف١ٓ من ي رنٌٙ ١ٔٛ٠نٛ           

 .  ثٌّر يٟ ِقجيلز صوَ
 

٠ٍنننض ٘ننيٖ ثٌضم٠ٌننٌ ثٌننيٞ ٠ننْضٙوة       
طنٕوج،   )  ّش ِقجيلجس ١ّٕ٠نز ٚ٘نٟ     

( صوَ  هوْ  ثٌقو٠ور  ِجًح  ٚفنؼٌِٛس 
ثالٚػنننننجم  ث١ٌْجّننننن١ز ٚثال١ِٕنننننز        
ٚثاللضظجه٠ز ٚثالْٔج١ٔز ٚثٌنظق١ز  وّنج       
٠ضٕننجٚي ثٌنننوِجس ثالّجّنن١ز و ّننوجً      
ثٌّنننٛثه ثالّجّننن١ز ٚصٛينننٌ ثٌننننوِجس      
ثالّج١ّز وجٌّج، ٚثٌىٌٙدج، ٚثٌّشضمجس  
ثٌٕفـ١ز ٚثٌنوِجس ثٌظق١ز  وّج ٠ضٕنجٚي   
ثّوجً ثٌوّ س ثالؽٕذ١نز ِمجدنً ث٠ٌٌنجي       
ث١ٌّٕٟ  دجإلػجيز ثٌنٟ فٌونز ثٌّٛثٔنب      

 .ث١ّٕ١ٌز
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 انٕظغ انسٍاسً ٔيشأراث انسالو 

هٛهر ٌٍّشجًٚثس ث١ٌْج١ّز ِٓ ثؽً ثٌضٛطً ثٌٟ فً ٌ ٍِز ث١ٌّنٕن١نز دن١نٓ         1822رٙو رٌٙ ١ٌٛ٠ٛ 

ثٌقىِٛز ثٌشٌه١ز ِٓ ؽٙز ٚؽّجهز ثٌقٛعٟ ٚطجٌـ ِٓ ؽٙز ثمٌٞ دٌهج٠ز ث١ِّنز  ٚهنمنخ ٌنمنج،ثس          

ِىغفز لجَ دٙج ثٌّذوٛط ثٌنجص ٌأل١ِٓ ثٌوجَ ٌألُِ ثٌّضقور ثٌٟ ث١ٌّٓ إّّجه١ً ٌٚو ثٌش١ل ٘نوينش   

 .ثٌٟ صم٠ٌخ ٚؽٙجس ثٌٕلٌ د١ٓ أؿٌثة ثالٍِز

ؽج،س دوغ ػغٛؽ وذ١ٌر ِنٓ     ١ٌٛ٠1822ٛ  22ًٚ ُ ثْ صٍه ثٌّفجٚػجس ثٌضٟ ثٔـٍمش يٟ ثٌى٠ٛش يٟ 

لذً ثٌمٛٞ ثإلل١ّ١ٍز ٚثٌو١ٌٚز ٌوين ثألؿٌثة ٌٍوٛهر ثٌٟ ؿجٌٚز ثٌّفجٚػجس ثال ثٔٙج ثٔضٙش دجٌفشً ٌٚنُ  

 .صضٛطً ثٌٝ ألٞ ثصفجق ٠ٕٟٙ ثٌقٌح

ؽٌٛز ١ٌٛ٠ٛ ِٓ ثٌّفجٚػجس ثٔضٙش لذً ١ِٛ٠ٓ ِٓ ثٔضٙج، ثٌٍّٙز ثٌّقوهر ٌٙج هٕوِج أهنٍنٕنش ؽنّنجهنز         

ثٌقٛعٟ ِن ف١ٍفٙج ثٌٌة١ِ ثٌْجدك هٍٟ هذوثهلل طجٌـ هٓ صشى١ً ِؾٍِ ١ّجّٟ ثهنٍنٟ إلهثًر       

ثٌذ ه ١ّج١ّج ٚهْى٠ٌج ٚثلضظجه٠ج ٚث١ِٕج  ِىْٛ ِٓ هشٌر ثهؼج، ِمُْ د١ٓ ثٌقٛع١ن١نٓ ٚثٌنّنؤصنّنٌ         

ٚفٍفجةٗ دجٌضْجٚٞ ثالٌِ ثٌيٞ ثهضذٌصٗ ثٌقىِٛز ثٌشٌه١ز ثٔم ح هٍٝ ثٌّشجًٚثس دنجهنضنذنجًٖ هنّنً           

ثفجهٞ ٠ْٕف وً ثٌؾٙٛه ثٌضٟ ديٌش ال ؽجه فٍٛي ٌ ٍِز ث١ّٕ١ٌز  ِّج هين دٛيو ثٌقىِٛز ثٌشنٌهن١نز      

 . ثٌٟ ثالْٔقجح ِٓ ثٌّشجًٚثس

 انؼاصًت انًٍٍُت صُؼاء
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 َبذِ ػٍ انًذافظاث انًسخٓذفت بانخمزٌز

صمن ثٌوجطّز ث١ّٕ١ٌز طٕوج، ّٚؾ ثٌذ ه يٟ ِٕـمز ؽذ١ٍز هج١ٌنز هٍنٝ ؽذنجي ثٌنٌْٚثس  صٌصفنن هنٓ              
 0ِضٌ ٟ٘ ثوذٌ ثٌّوْ ث١ّٕ١ٌز ِٚٓ ألوَ ثٌّوْ ثٌّ ٌ٘ٛز ٠ٚموً هنوه ّنىجٔٙج دنن             1088ّــ ثٌذقٌ 

ٚصوو ثٌوجطّز ث١ٌْج١ّز ٚثٌضج٠ًن١نز ١ٌٍّنٓ ف١نظ صضٌونَ            ١ٍِ1822ْٛ ّْٔز دقْخ إّمجؿجس هجَ 
َ 182٠ّذضّذٌ    12يٟ  . ي١ٙج ثٌٍٛثًثس ٚثٌّؤّْجس ٚثٌّظجٌـ ثٌقى١ِٛز ٚثٌٕشجؽ ثٌضؾجًٞ ٚثٌظٕجهٟ

ثلضقّش ؽّجهز ثٌقٛعٟ ثٌوجطّز طنٕوج، ٚفجطنٌس ثٌقىِٛنز ٚثٌنٌة١ِ لذنً ثْ ٠ضّىنٓ ِنٓ ثالين س                    
ٚلو أ ٍمش ِولُ ّفجًثس ثٌوجٌُ  .  ٚثالٔضمجي إٌٝ هوْ ٠ٚوٍٓ ِٓ ٕ٘جن د ْ هوْ هجطّز ِؤلضز ١ٌٍّٓ

 .دْذخ صوً٘ٛ ثٌٛػن ثألِٕٟ 1822يٟ يذٌث٠ٌ 
 

  : انٕظغ االيًُ
رٙوس ِقجيلز طٕوج، ثٌضٟ ص١ْـٌ ه١ٍٙج ؽّجهز ثٌقٛعٟ ثٌوو٠و ِنٓ ثٌقنٛثهط ثال١ِٕنز وجال ض١نجالس          
ٚثٌمظف ثٌؾٛٞ ٌـ١ٌثْ ثٌضقجٌف دجإلػجيز ثٌٟ ثرضوثه ثٌّوجًن يٟ ؽذٙجس ٔٙنُ رنٌق طنٕوج،  ف١نظ        
رٓ ؿ١ٌثْ ثٌضقجٌف ثٌوٌدٟ  هوه ِٓ ثٌؼٌدجس ثٌؾ٠ٛز ثّضٙوة ي١ٙج هنوه ِنٓ ثٌّٛثلنن  ِٚونْىٌثس           
ِٕٚجؿك صؾّوجس ٌٍّْقٟ ؽّجهز ثٌقٛعٟ ٚثٌمنٛثس ثٌّٛث١ٌنز ٌٍنٌة١ِ ثٌنْجدك هٍنٟ طنجٌـ   وّنج                
ث ضجٌش ِؾّٛهز ٍِْقز ثٌم١جهٞ  يٟ ؽّجهز ثٌقٛعٟ ِقّنو ثٌنٛالٔنٟ  ٌِٚثيم١نٗ ّٚنؾ ثٌوجطنّز            

 . طٕوج، ٌُٚ صوٌة ثٌؾٙز ثٌضٟ لجِش دجال ض١جي
ٚيٟ ِو٠ٌ٠ز ّٕقجْ ؽٕٛح ثٌوجطّز طنٕوج، ثٌمنٝ ِنٍْـ لٕذٍض١نٓ ٠نو٠ٚض١ٓ  هٍنٝ ثٌّنظ١ٍٓ د فنو                     

 .آم٠ٌٓ  22ِْجؽو ثٌّو٠ٌ٠ز  لضً م ٌٗ أًدوز ِٛثؿ١ٕٓ  ٚأط١خ لٌثدز 
 

ٚيٟ ُٔٙ ثرضوس ثٌّوجًن يٟ ثٌوو٠و ِٓ ثٌؾذٙجس هثمنً ثٌّو٠ٌ٠نز د١نٓ ِنٍْقٟ ؽّجهنز ثٌقٛعنٟ                 
ٚثٌمٛثس ثٌّٛث١ٌز ٌٌٍة١ِ ثٌْجدك هٍٟ طجٌـ ِٓ ؽٙز ٚثٌمنٛثس ثٌّٛث١ٌنز ٌٍنٌة١ِ هذنوٖ ًدنٗ ِٕنظًٛ                 

 .٘جهٞ ِْٕٛهر دّمجصٍٟ ثٌّمجِٚز ثٌشوذ١ز ٚلو ّمؾ م ي ٘يٖ ثٌّوجًن ثٌوو٠و ثٌمضٍٝ ٚثٌؾٌفٟ
ِٓ ؽٙز آمٌٞ لجَ ِؾّٛهز ِٓ ثٌؾٕٛه ثٌضجدو١١ٓ ٌٍٛثًر ثٌوثم١ٍز دمـنن ثٌـ٠ٌنك ثٌونجَ ثِنجَ ثٌنٍٛثًر               

 .ثفضؾجػ هٍٝ هوَ طٌة ًٚثصذُٙ ِٓ لذً ثٌٍٛثًر ثٌضٟ ١ْ٠ـٌ ه١ٍٗ ثٌقٛع١١ٓ



  انؼاصًت انًؤلخت ،ػذٌ   
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هوْ ِو٠ٕز صمن هٍٝ ّجفً م١ٍؼ هوْ ٚ دقٌ ثٌوٌح ؽٕٛح ث١ٌّٓ ٚصوو ثُ٘ عجٟٔ ِو٠ٕنز ١ّٕ٠نز دونو         
 7طٕوج، ف١ظ صّْٝ ثٌوجطّز ثاللضظجه٠ز ١ٌٍّٓ لذً ثْ ٠وٍٓ ثٌٌة١ِ ث١ٌّٕٟ هذو ًدٗ ِٕظًٛ ٘جهٞ      

 .َ د ٔٙج ثٌوجطّز ثٌّؤلضز ٚأْ ثٌوجطّز ث١ٌٌّّز طٕوج، ِقضٍز ِٓ لذً ثٌقٛع1822ٓ١١ِجًُ 
ٚصذوو هنٓ ثٌوجطنّز       ٠ٚ1822ذٍغ هوه ّىجْ هوْ ِج ٠مٌح ِٓ صْوّجةز ثٌف ّْٔز ٚيمج إلّمجؿجس  

و١ٍٛ ِضٌ  ٚصّضٍه أُ٘ ِٕفي ؿذ١وٟ هٍٝ دقٌ ثٌونٌح ٚثٌّق١نؾ     020طٕوج، دّْجيز صظً إٌٝ فٛثٌٟ 
 .ثٌٕٙوٞ يؼً  هٓ صقىّٙج دـ٠ٌك ثٌذقٌ ثألفٌّ

َ لذنً ثْ ٠ضنُ      1822ثؽضجفضٙج ؽّجهز ثٌقٛعٟ ٚثٌمٛثس ثٌّٛث١ٌز ٌٌٍة١ِ هٍٝ هذوثهلل طجٌـ يٟ ِنج٠ٛ    
صق٠ٌٌ٘ج ِٓ لذً ثٌّمجِٚز ثٌؾٕٛد١ز ِْٕٛهر دمٛثس ثٌضقجٌف ثٌوٌدٟ دم١جهر ثٌٍّّىز ثٌوٌد١ز ثٌْوٛه٠ز    

  1822َ  ١ٌٛ٠ٛ 27يٟ " ثٌُْٙ ثٌي٘ذٟ " صقش ِج ٠ّْٝ دو١ٍّز 
 

  : انٕظغ االيًُ
رٙوس ِقجيلز هوْ ثٌوو٠و ِٓ ثالمض الس ثال١ِٕز م ي رٌٙ ١ٌٛ٠ٛ ٚصٍٛهش ِج د١ٓ ه١ٍّجس ثٔضقج٠ًز   

ف١ظ ٔؾج ِقجيق هوْ  ثٌٍٛث، ه١وًُٚ ثٌَد١نوٞ  ِٚنو٠ٌ ثٌنشٌؿز  ثٌٍنٛث،            .   ٚثمضـجة ٚه١ٍّجس ث ض١جي
ر ي رجةن ِٓ ِقجٌٚز ث ض١جي صذٕضٙج صٕل١ُ ثٌمجهور همخ ثٔفؾجً ١ّجًر ِفننز ٌوٜ ًٌِٚ ِٛوذّٙنج    

  وّج ٌمٟ أفو ثٌوٕجطٌ ثٌّضّٙز دجإلً٘جح ٚثٌّـٍٛدنز ألِنٓ هنوْ فضفنٗ          " إّٔج، ثٌْى١ٕز"يٟ ِٕـمز 
ٚأط١خ آمٌ دجٔفؾجً هذٛر ٔجّفز وجٔش دقٍٛصُٙ أعٕج، ًٌُِٚ٘ يٟ ؽٌٛز ثٌضم١ٕز  ٌح ِو٠ٕنز ثٌّٕنظًٛر    
  ّٚمـش لي٠فز وجص١ٛرج دجٌمٌح ِٓ ِمٌ ثٌٍٛث، ثٌنجِِ ثٌٛثلنن هٍنٝ ثٌنشجًم ثٌونجَ ثٌّنؤهٞ ثٌنٝ                 

ؽٕنٛه ٚأطن١خ آم٠ٌنٓ        ٠ِقجيلز ٌقؼ دجٌمٌح ِٓ ٔمـز هثً ّوو هْٚ ٚلٛم أػٌثً أٚ إطجدجس   ٚ لضنً         
 .يٟ صفؾ١ٌ ثّضٙوة ثٌم١جهٞ ثٌؾٕٛدٟ هذو ثٌو٠ََ ثٌؾفٌٞ دّو٠ٕز ثٌّٕظًٛر

ِـجً هوْ ثّضتٕف ًف صٗ دوو صٛلنف ٌّنور هنش٠ٌٓ ٠نَٛ همنخ ٘ؾنَٛ إً٘نجدٟ ثّنضٙوة لجهنور                        
هْى٠ٌز ِؾجًٚر ٌٍّـجً  ٚلجَ ِؾ١ٌٛٙٓ دٌِٟ لٕذٍز ٠و٠ٚز هٍٝ دٛثدز ِـجً هنوْ ٚالىٚث دنجٌفٌثً دونو            
ثرضذجوجس هثًس د١ٓ فٌثّز دٛثدز ثٌّـجً ٚد١ٓ ِٕفيٞ ثٌو١ٍّز  ٚثهٍٕش ثٌمٛثس ثال١ِٕز دووْ ثفذجؿٙنج     

 .ٌٙؾَٛ طجًٚمٟ وجْ ٠ٕٜٛ ثؿ لز هٍٝ ِـجً هوْ ثٌوٌٟٚ
ٚيٟ ّذ١ً صو٠ََ ٚصغذ١ش ثالِٓ ٚثالّضمٌثً يٟ ثٌّقجيلز صٍّْش ثهثًر أِٓ هوْ هشٌر ِٓ ثالؿمنُ  

 .ثٌوْى٠ٌز ِموِز ِٓ ثٌقىِٛز ث١ّٕ١ٌز

  يذافظت حؼش

ثالة   0صوَ ٟ٘ ِو٠ٕز ١ّٕ٠ز يٟ ثٌٌّصفوجس ثٌؾٕٛد١ز ٚصمن هٍٝ ّفـ ؽذً طذٌ ثٌنيٞ ٠ذٍنغ ثًصفجهنٗ       
وّج صّْٝ ثٌوجطّز ثٌغمجي١ز ١ٌٍّنٓ ٚ٘نٟ أونذٌ ِقجيلنجس             وُ  122ِضٌ ٚصذوو هٓ ثٌوجطّز طٕوج، 

َ 1822ٚلو ثٔـٍمش ِٕٙج ثٌغًٛر ثٌشذجد١ز ػو ٔلجَ ثٌنٌة١ِ هٍنٝ هذنوثهلل طنجٌـ ينٟ             .  ث١ٌّٓ ّىجٔج
 .دجٌضَثِٓ ِن ثٔـ ق ِج صوٌة دغًٛثس ثٌٌد١ن ثٌوٌدٟ

ِٚج صَثي ِو٠ٕز صوَ صشٙو ِٛثؽٙجس ٍِْقز د١ٓ دوغ ِىٛٔجس ثٌؾ١ش ثٌضجدن ٌٌٍة١ِ ثٌنشٌهٟ هذنو        
ًدٗ ِٕظًٛ ٘جهٞ ٚثٌّمجِٚز ثٌشوذ١ز ِٓ ؽٙز ٍِْٚقٟ ؽّجهز ثٌقٛعٟ ٚثٌمنٛثس ثٌّٛث١ٌنز ٌٌٍة١نِ          
ثٌْجدك هٍٝ هذوثهلل طجٌـ ِنٓ ؽٙنز أمنٌٜ ف١نظ صقجطنٌ ؽّجهنز ثٌقٛعنٟ ِو٠ٕنز صونَ ِنٓ وجينز                             

 .ثالصؾج٘جس ٚص١ْـٌ هٍٝ دوغ ِو٠ٌ٠جصٙج
 

 :انٕظغ االيًُ 
ِقجيلز صوَ ِجٍثٌش صوجٟٔ ِٓ ثٔووثَ ٌٍٛػن ثالِٕٟ يٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌّٕجؿك ٚثٌّو٠ٌثس دْذخ ثٌقٌح   
ثٌوثةٌر ي١ٙج ِٕي ثوغٌ ِٓ هجَ  ٚم ي رٌٙ ١ٌٛ٠ٛ ٌُ ٠ىٓ ثٌقجي ثيؼً ِٓ ثالرٌٙ ثٌنْجدمز يمنو لضنً         

رنض يٟ ٔفِ   288رنض ِٓ ثٌّو١١ٔٓ ًؽجي ْٚٔج، ٚأؿفجي  ٚأط١خ ِج ٠مجًح  ٠8ي١ٙج ِج ٠مجًح 
ثٌشٌٙ  ٚصٌثٚفش ثالطجدجس د١ٓ ثطجدجس د١ْـز ٚإطجدجس مـ١ٌر دْذخ ثٌقٌح ٚثٌمٕض ٚث٠نؼج ثٌمنظف         
ثٌوشٛثةٟ هٍٝ ثالف١ج، ثٌْى١ٕز ٚثألّٛثق ثٌنشوذ١ز ِنٓ لذنً ِنٍْقٟ ؽّجهنز ثٌقٛعنٟ ٚثٌمنٛثس                

 .ثٌّٛث١ٌز ٌٌٍة١ِ هٍٝ طجٌـ
 وّج رٙوس ؽذٙجس ثٌمضجي م ي رٌٙ ١ٌٛ٠ٛ صظو١وث يٟ ثوغٌ ِٓ ؽذٙز يفٟ ؽذٙٗ ف١فجْ ؽٕٛح 
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  يذافظت انذذٌذة

ثٌّو٠ٕز رٙوس ثرضذجوجس ه١ٕفز د١ٓ لٛثس ثٌقٛعٟ ٚطجٌـ ِٓ ؽٙنز ٚد١نٓ ثٌمنٛثس ثٌّٛث١ٌنز ٌٌٍة١نِ            
هذوٖ ًدٗ ٍِْٚقٟ ثٌّمجِٚز ثٌشوذ١ز ِنٓ ؽٙنز ثمنٌٜ   ٚرنٙوس  ث٠نؼج ؽذٙنٗ  ثٌنشمخ  رنٌق                      

ِوًم  ٌح ثٌّو٠ٕز ثرضذجوجس ه١ٕفز   ٚؿجٌش ثالرضذجوجس  ِٕـمز ثٌنؼذجح     02ثٌّو٠ٕز   ِٚق١ؾ ثٌٍٛث، 
  وّج رٙوس ِٕجؿك  عوذجس  ٚثٌؾق١ٍّز ٚو دنز ٚثٌّىٍىنً ٚ ّنٛيض١ً ٚثٌضن ي ِٚـنجً صونَ ثٌوٌٚنٟ                    
دّٕـمز ثٌؾٕو رٌق ثٌّو٠ٕز ثٌوو٠و ِٓ ثالرضذجوجس  وّنج صوٌػنش ِٕـمنز ثٌنظٌثًٞ ينٟ طنذٌ ثٌنٟ                  

 .ثٌمظف دظٛث٠ًل ثٌىجص١ٛرج
ٚٚيٟ ٔفِ ثٌشٌٙ رٕش ِمجص س ثٌضقجٌف هور  جًثس ِضفٌلنز هٍنٝ ِو٠ٕنز صونَ ثّنضٙويش ِٛثلنن               

ٌٍّْقٟ ثٌقٛعٟ ٚلٛثس طجٌـ ف١ظ ثّضٙويش ثٌؼٌدجس ثٌؾ٠ٛز ِوْىٌ ثٌويجم ثٌؾٛٞ ٚثٌّنج ثٌم٠ٌذز 

 .ِٓ دجح ثٌّٕوح

صمن ِو٠ٕز ثٌقو٠ور هٍٝ ّجفً ثٌذقٌ ثألفٌّ  ٚصذوو هٓ ثٌوجطّز طٕوج، دّْجيز صنظً إٌنٝ فٛثٌنٟ         
ِنٓ إؽّنجٌٟ ّنىجْ ثٌؾ٠ًّٛٙنز        %  ٠ٚ22شىً ّىجْ هٌُٚ ثٌذقٌ ثألفٌّ ِج ْٔذضٗ   .  و١ٍٛ ِضٌ 112

 .ِٓ ف١ظ هوه ثٌْىجْ دوو ِقجيلز صوَ وّج صوو ِو٠ٕز ًٍثه١ز ٚصقضً ثٌٌّصذز ثٌغج١ٔز  ث١ّٕ١ٌز صم٠ٌذًج 
 

  :انٕظغ االيًُ
رٙوس ِقجيلز ثٌقو٠ور ثٌوو٠و ِٓ ثالفوثط ثال١ِٕز م ي رٌٙ ١ٌٛ٠ٛ  يمو لضً ثع١ٕنٓ ِنٓ ثٌنظ١جه٠ٓ         
ؽٌث، لظف ٌـ١ٌثْ ثٌضقجٌف هٍٝ لجًح ٌٍظ١جه٠ٓ يٟ ِٕـمز ثٌمـجدج دؾ٠ٌَر ثٌنٛمنز ؽٕنٛح ثٌقو٠نور          
وّج ثّضٙوة ؿ١ٌثْ ثٌضقجٌف ثٌوو٠و ِٓ ثٌّوْىٌثس ٚثٌّمٌثس ثال١ِٕز ِٚٛثلن صٌّوَ ٍِْقٟ ؽّجهز 

 .ثٌقٛعٟ ٚلٛثس طجٌـ يٟ ثٌّو٠ٕز
يٟ ف١ٓ ثهٍٕش ثالؽَٙر ثال١ِٕز ثٌضجدوز ٌؾّجهنز ثٌقٛعنٟ ثٌمنج، ثٌمذنغ هٍنٝ ثع١ٕنٓ ِنٓ ثالرننجص                 

ٚطفضُٙ دجٌن١ٍز ثالً٘جد١ز ثٌنجطز دجال ض١جالس  وّج ثهٍٕش ثٔٙج ثفذـش ه١ٍّز ثٔضقج٠ًز الفنو ثٌوٕجطنٌ        

 .ثالً٘جد١ز ٚلجِش دمضٍز ف١ظ وجْ ٠ٌصوٞ فَثَ ٔجّف يٟ رجًم ٍث٠و دّو٠ٕز ثٌقو٠ور

  يذافظت دعزيٕث

ِٓ ِْجفضٙج ٚهجطّضٙج ثٌّىن   ٚصونو        %  02ِقجيلز فؼٌِٛس صمن رٌق ثٌؾ٠ًّٛٙز ث١ّٕ١ٌز ٚصقضً  
ْ        ثٌّقجيلز ثٌغجٌغز ِٓ ف١ظ ثال١ّ٘ز و١ٍنٛ ِضنٌ      79٠ٚصذونو هنٓ ثٌوجطنّز طنٕوج،          .  دونو طنٕوج، ٚهنو

٠ٚقو٘ج ِٓ ثٌشّجي ثٌْوٛه٠ز ِٚٓ ثٌؾٕٛح دقٌ ثٌوٌح ِٚٓ ثٌشّجي ثٌغٌدٟ ِقجيلضٟ ِجًح ٚثٌؾٛة 
 .ِٚٓ ثٌشٌق ِقجيلز ثٌٌّٙر ِٚٓ ثٌغٌح ِقجيلز رذٛر

لذً ثْ ٠ضُ صق٠ٌنٌ ثٌّقجيلنز ِنٓ        1822ٚلو لجَ صٕل١ُ ثٌمجهور دج١ٌْـٌر هٍٝ ثٌّقجيلز يٟ ثد٠ًٌ 
لذً ثٌمٛثس ثٌضجدوز ٌٌٍة١ِ ث١ٌّٕٟ هذوًدٗ ِٕظًٛ ٘جهٞ ِوهِٛز دمٛثس ثٌضقنجٌف ثٌوٌدنٟ ينٟ ٔٙج٠نز          

  1822َرٌٙ ثد٠ًٌ 
 

  : انٕظغ االيًُ
رٙوس ِقجيلز فؼٌِٛس ثٌوو٠و ِٓ ثالمض الس ثال١ِٕز  ً ُ ١ّـٌر ثٌقىِٛز ثٌشٌه١ز ه١ٍٙج ٚهفنٌ  
صٕل١ُ ثٌمجهور ِٓ ثٌّقجيلز   ف١ظ الٍثي ًٍِْْ ثٌضفؾ١ٌثس ٚثٌن١ْجًثس ثٌّفنننز ثدنٌٍ ثٌّنشجوً        
ثال١ِٕز ثٌضٟ صٛثؽٙٙج ثٌمٛثس ثال١ِٕز يٟ ثٌّقجيلز  يمو رٙوس  ِقجيلز فؼٌِٛس م ي رٌٙ ١ٌٛ٠ٛ    

َ “صفؾ١ٌ ّن١جًص١ٓ ِفنننز  ٚٔفني صٕل١نُ ثٌمجهنور ه١ٍّض١نٓ ثٔضقج٠ًنز  ينٟ ِٕـمنضٟ                         ثٌغذنٌ  ”ٚ”  دنٌٚ
ٚ   0ِْضٙويج فٛثؽَ هْى٠ٌز يٟ ِقجيلز فؼٌِٛس ٚثٌضٟ ٚلن ي١ٙج " ؽن٠ٌـ          22لضٍٟ ِٓ ثٌؾٕنٛه 

ٚلجِش ثٌمٛثس ثأل١ِٕز دوو ثٌو١ٍّجس ثالٔضقج٠ًز دّوثّ٘ز ِق س صؾج٠ًز ِغٍمز  دّٕـمنز ٚثهٞ ثٌغ١ٍٍنز      
دو٠ِ ثٌّى   يٟ ِقجيلز فؼٌِٛس  ٚهنوًهث ِنٓ ثٌّٕنجٍي ثٌّنشذٛ٘ز  همنخ ّنجهجس ِنٓ فنوٚط                   

 .ثٌٙؾّجس ثالٔضقج٠ًز
وّج ث ضجي ٍِْقجْ ٠ْضم ْ هًثؽز ٔج٠ًز دّو٠ٕز رذجَ دّقجيلز فؼٌِٛس ثٌوم١و طجٌـ دنٓ هىنؼز     

 .ِٓ ِٕضْذٟ ثٌّٕـمز ثٌوْى٠ٌز ثٌغج١ٔز 
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  يذافظت يارب

و١ٍنٛ ِنضٌ       270ِقجيلز ِ ًح صمن إٌٝ ثٌشّجي ثٌشٌلٟ ِٓ ثٌوجطنّز طنٕوج،  ٚصذونو هٕٙنج دقنوٚه             
ِٓ إؽّجٌٟ ّىجْ ث١ٌّٓ  ٚصقنو٘ج ِنٓ ثٌغنٌح ِقجيلنز             %  ٠ٚ2.1شىً ّىجْ ثٌّقجيلز ِج ْٔذضٗ 

طٕوج، ِٚقنجيلضٟ ثٌؾنٛة ِنٓ ثٌنشّجي  ِٚنٓ ثٌؾٕنٛح رنذٛر ٚ ثٌذ١نؼج، ِٚنٓ ثٌنشٌق ِقجيلضنٟ                           
ٚلنو فنجٚي ِنٍْقٟ ؽّجهنز ثٌقٛعنٟ ٚثٌمنٛثس ثٌّٛث١ٌنز ٌٍنٌة١ِ طنجٌـ ثلضقنجَ                       .فؼٌِٛس ٚرنذٛر 

َ ثال ثْ ثٌّمجِٚز ثٌنشوذ١ز ٚثٌمنٛثس ثٌّٛث١ٌنز ٌٍنٌة١ِ هذوًدنٗ ِٕنظًٛ             1822ثٌّقجيلز ِن دوث٠ز هجَ 
َ لذنً ثْ صضّىنٓ      1822٘جهٞ صظوس ٌضٍه ثٌّقجٚالس ٚهثًس ِوجًن ه١ٕفز د١ٓ ثٌـٌي١ٓ من ي ثٌونجَ         

لٛثس ثٌٌة١ِ ٘جهٞ ٚثٌّمجِٚز ِٓ صق٠ٌٌ ثؽَث، ٚثّوز ِٓ ثٌّقجيلز ِٚج صَثي ؽّجهز ثٌقٛعنٟ ٚلنٛثس    
 .ثٌٌة١ِ ثٌْجدك ص١ْـٌ هٍٝ دوغ ِو٠ٌ٠جس ثٌّقجيلز

 

  : انٕظغ االيًُ
رٙوس ِقجيلز ِ ًح ثٌوو٠و ِٓ ثٌقٛثهط ثأل١ِٕز من ي رنٌٙ ١ٌٛ٠نٛ ً نُ ّن١ـٌر ثٌمنٛثس ثٌّٛث١ٌنز                

ٌٌٍة١ِ هذوٖ ًدٗ هٍٝ ِولُ ثٌّٕجؿك يٟ ثٌّو٠ٕز  يمنو رنٙوس ثٌّقجيلنز ثٔفؾنجً هذنٛر ٔجّنفز                  

ثمن٠ٌٓ  وّنج      18ًٍهش يٟ أفو ثالّٛثق ثٌشوذ١ز يٟ ثٌّو٠ٕز ثهس ثٌٟ ِمضً ّضٗ ثرنجص ٚثطجدز  

 27لظف ٍِْقٟ ؽّجهز ثٌقٛعٟ دظجًٚك هٍٝ فٟ ثًٌَثهنز ينٟ ِقجيلنز ِنجًح ثهٜ ثٌنٝ ِمضنً               

 .ُِٕٙ ثؿفجي 0رنض 

وّج رٙوس ِٕجؿك ثٌضّجُ د١ٓ لٛثس ثٌٌة١ِ ٘جهٞ ٍِْٚقٟ ؽّجهز ثٌقٛعنٟ ٚطنجٌـ ثٌوو٠نو ِنٓ           
ينٟ ف١نٓ ثهضٌػنش      .  ثالرضذجوجس  ف١ظ هثًثس ثرضذجوجس ه١ٕفز يٟ ِو٠ٌ٠ز طٌٚثؿ  ٌدنٟ ثٌّقجيلنز    

 .ثٌويجهجس ثٌؾ٠ٛز ٌٍضقجٌف طجًٚمج دج١ٌْض١ج أؿٍمٗ ٍِْقٟ ؽّجهز ثٌقٛعٟ هٍٝ ِوْىٌ صوث٠ٚٓ
وّج رٙوس ثٌّقجيلز ثٌوو٠و ِنٓ ثٌنؼٌدجس ثٌؾ٠ٛنز ِنٓ لذنً ؿن١ٌثْ ثٌضقنجٌف هٍنٝ ِٕنجؿك صٌّونَ                       

" رنجص   "  ٍِْقٟ ؽّجهز ثٌقٛعٟ ٚطجٌـ  وّج لظفش ؿجةٌر دوْٚ ؿ١جً أ٠ٌِى١ز  ١ّجًر الٔنو ونًٌٍٚ     

أرنجص دّقجيلز ِجًح رٌق ثٌوجطّز ث١ّٕ١ٌز طنٕوج، ٠نشضذٗ دجٔضّنجةُٙ ٌضٕل١نُ         ٠وجْ هٍٝ ِضٕٙج 

 .ثٌمجهور
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ثٔنفجع ثٌّٛثه ثالّج١ّز يٟ ثٌّقجيلنجس ثٌّنْضٙويز    /  رٙو رٌٙ ١ٌٛ٠ٛ صفجٚس يٟ ِضّٛؾ ثًصفجم 

 .1822ِمجًٔز دجٌشٌٙ ثٌْجدك ١ٔٛ٠ٛ ( طٕوج،  صوَ   هوْ  ثٌقو٠ور  ِجًح  فؼٌِٛس ) 

  ثالًٍ   ف١ٍخ ثالؿفجي  ثٌٍقُ   ٠ٍنش      ثٌول١ك   ثٌْىٌ)ف١ظ ّؾً ِضّٛؾ أّوجً ثٌّٛثه ثالّج١ّز 

ثًصفجم ْٔذٟ م ي رنٌٙ ١ٌٛ٠نٛ ِنٓ ثٌونجَ ثٌؾنجًٞ                  (ثٌـذل   ثٌذـجؽ   ثٌـّجؽ   ثٌشجٟ٘   ثٌؾذٓ  

 .ِمجًٔز دجٌشٌٙ ثٌْجدك % 3 دّضّٛؾ ثًصفجم يٟ ثٌّقجيلجس ثٌّْضٙويز دٍغ

 -:اسؼار انًٕاد االساسٍت 
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ِمجًٔنز دنشٌٙ ١ٔٛ٠نٛ ثٌّجػنٟ         %  22دّضّٛؾ ثًصفنجم دٍنغ        ثًصفجمٚرٙوس ِقجيلز صوَ ثهٍٝ ْٔذز 

%   1  وّج ّؾٍش ِقجيلز ِنجًح ِضّٛنؾ ثًصفنجم دٍنغ               % ٠صٍضٙج ِقجيلز هوْ دّضّٛؾ ثًصفجم دٍغ 

ِمجًٔز دجٌشٌٙ ثٌْجدك  يٟ ف١ٓ ّؾٍش و  ِنٓ ِقجيلنز طنٕوج،  ٚفنؼٌِٛس  ٚثٌقو٠نور ِضّٛنؾ             

 .م ي رٌٙ ١ٌٛ٠ٛ ِمجًٔز دجٌشٌٙ ثٌْجدك ١ٔٛ٠ٛ%  2ثًصفجم يٟ ثّوجً ثٌّٛثه ثالّج١ّز دٍغ 

ٚوشف ثٌضم٠ٌٌ ثْ ّىجْ ِو٠ٕز صوَ ُ٘ ثالوغٌ صؼًٌث ِنٓ ثٌٛػنن ثاللضنظجهٞ ٚثًصفنجم ثالّنوجً يّٕني                  

دوث٠ز ثٌقٌح يٟ ثٌّقجيلز ٚثٌّو٠ٕز صشٙو ثًصفجم وذ١ٌ يٟ أّنوجً ثٌّنٛثه ثالّجّن١ز ٠ٌٚؽنن ّنذخ             

ثٌٟ ثٌقنظجً ثٌنضٟ صفٌػنٗ ثٌمنٛثس ثٌّٛث١ٌنز ٌٍنٌة١ِ ثٌنْجدك طنجٌـ                   ثًصفجم ثّوجً ثٌّٛثه ثالّج١ّز    

ٍِْٚقٟ ؽّجهز ثٌقٛعٟ يٟ ثٌّٕجيي ثٌٌة١ْ١ز ٌٍّقجيلز ِّج ٠ظوخ ِٓ ثهمجي ثٌّنٛثه ثالّجّن١ز         

 .يٟ كً ثٌقظجً ثٌّفٌع ِٕي ثوغٌ ِٓ هجَ ٚٔض

ٚهٍٝ ثٌٌ ُ ِٓ ثٌوهٛثس ثٌٟ يه ثٌقظجً هٓ ثٌّو٠ٕز ثال أْ ٘يٖ ثٌؾٙٛه ٚثٌوهٛثس ٌُ ٠ٍمنٝ ٌٙنج أٞ        

ث٘ضّجَ ِٓ لذً ثٌمٛثس ثٌّٛث١ٌز ٌٌٍة١ِ ثٌْجدك ٍِْٚقٟ ؽّجهز ثٌقٛعٟ ثٌي٠ٓ ٠قىّنْٛ لذنؼضُٙ        

 . هٍٝ ِوثمً ثٌّو٠ٕز

يذافظت حؼش  

اػهى  سجهج

َسبت ارحفاع 

فً اسؼار 

انًٕاد 

االساسٍت 

بًخٕسط 

ارحفاع بهغ 

يمارَت % 11

بشٓز ٌٍَٕٕ 

 انًاظً، 

 -:انمًخ 

ٛ (   ثٔنفجع /ثًصفجم )ثٌّقجيلجس ثٌّْضٙويز صفجٚس  رٙوس     1822يٟ ّوٌ ثٌول١ك م ي رٌٙ ١ٌٛ٠
ِمجًٔز دنشٌٙ ١ٔٛ٠نٛ ثٌّجػنٟ   صٍضٙنج          %  21ف١ظ رٙوس ِقجيلز ثٌقو٠ور ثهٍٝ ْٔذز ثًصفجم دٍغش 

وّنج ّنؾٍش    %     0  عُ ِقجيلز فؼٌِٛس دّضّٛؾ ثًصفجم دٍغ   %  0ِقجيلز صوَ دّضّٛؾ ثًصفجم دٍغ 
  د١ّٕج رٙوس ِقجيلنز هنوْ هٍنٝ ٔنْذز ثٔنفنجع            %    2ِقجيلز ِجًح ٚطٕوج، ِضّٛؾ ثًصفجم دٍغ 

 .ِمجًٔز دشٌٙ ١ٔٛ٠ٛ ثٌْجدك%  -2دّضّٛؾ ثٔنفجع دٍغ  
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٠ٌٚؽن ّذخ ثًصفجم ِجهر ثٌمّـ يٟ ثٌوو٠و ِٓ ثٌّقجيلجس ثٌٟ هوَ صٛيٌٖ دشىً وجيٟ ٚويٌه هنوَ  
 .ثٌٌلجدز هٍٝ ثٌضؾجً ِٓ لذً ثٌؾٙجس ثٌّو١ٕز

 أسؼار انًشخماث انُفطٍت

ونننشف ثٌضم٠ٌنننٌ هنننٓ      
/ صفنننجٚس ينننٟ ثًصفنننجم      
ثٔنفنننننننجع أّنننننننوجً   
ثٌّننننشضمجس ثٌٕفـ١ننننز   
ٚثٌغننجٍ ثٌٌَّٕننٟ منن ي     
رننننٌٙ ١ٌٛ٠ننننٛ يننننٟ        
ثٌّقجيلجس ثٌّْضٙويز  
  ف١ظ ّؾٍش ِقجيلز  
صوَ ثهٍٝ ْٔذز ثًصفنجم      
ٌّضّٛؾ ثّوجً ثٌذنضٌٚي   
ٚثٌننننننننو٠َي ٚثٌغننننننننجٍ    

ِمجًٔز دشٌٙ ١ٔٛ٠ٛ  وّج رٙوس ِقجيلز ِجًح ِٚقجيلنز هنوْ ثّنضمٌثً         % 2دْٕذز دٍغش   ثٌٌَّٕٟ
ثالِجٔنز ثهٍنٝ ٔنْذز        -يٟ ثّوجً ثٌّشضمجس ثٌٕفـ١ز ِمجًٔز دجٌشٌٙ ثٌْجدك  د١ّٕج ّنؾٍش طنٕوج،        

 ِمجًٔز دجٌشٌٙ ثٌْجدك   ص١ٍٙج %  -20ثٔنفجع يٟ ثّوجً ثٌّشضمجس ثٌٕفـ١ز دّضّٛؾ ثٔنفجع دٍغ 
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ِقجيلنننز فنننؼٌِٛس  
دّضّٛنننؾ ثٔنفنننجع   

  وّننننج   %  -2دٍننننغ   
ّننننؾٍش ِقجيلننننز   
ثٌقو٠ننور ثلننً ٔننْذز   

%   -1ثٔنفجع دٍوش   
ِمجًٔنننننز دجٌنننننشٌٙ    

 .ثٌْجدك
 

٠ٌٚؽننننننن ّننننننذخ    
ثٔنفنننننجع ثّنننننوجً   
ثٌّننشضمجس ثٌٕفـ١ننز   
يننٟ ثِجٔننز ثٌوجطننّز    
ثٌننٟ لننٌثً ثٌننٍْـجس   
ثٌّو١ٕنننننننز ينننننننٟ    
ثٌّقجيلنننز دضقو٠نننو   
ّوٌ ثٌذ٠َٕٓ ٚثٌنو٠َي  

٠ًننجي دووِننج     208دننن  
وجْ ٠نظً ّنوٌ ثٌضنٌ       
يٟ ثٌْٛق ثٌْٛهث،   

 .٠ًجي 128ثٌٟ 

 -:اسؼار انصزف 

شٓذ شٓز ٌٕنٍٕ ارحفاع فً اسؼار انؼًالث االجُبٍت يمابلم انزٌلال انًٍلًُ دٍلل سلجم            

يمابم انزٌال انًًٍُ يمارَت بشٓز ٌٍَٕلٕ انلسابك، دٍلل        %  4انذٔالر يخٕسط ارحفاع بهغ 

فً شٓز ٌٍَٕٕ، كًا بهلغ يخٕسلط ارحفلاع        082يمارَت بل رٌال  092ارحفغ سؼز انذٔالر انً 

 .يمارَت بًا كاٌ ػهٍّ لبم بذاٌت االسيت%  35انذٔالر يمابم انزٌال 

 ثٌشىً ثٌذ١جٟٔ ٠ٛػـ ّوٌ طٌة ث٠ٌٌجي ِمجدً ثٌوٚالً ثال٠ٌِىٟ



اظٓز انخمزٌز حفأث فً حٕفز انسهغ االساسٍت فً انًذافظاث انًسخٓذفت خالل شٓز               

و دٍل جاث حؼش فً انًزحبت االٔنى يٍ دٍل ػذو حٕفز انسهغ االساسٍت                   0216ٌٍَٕٕ  

بشكم كافً حهخٓا يذافظت ػذٌ ٔيارب، ثى انذذٌذة، ٔحؼخبز يذافظت دعزيٕث االدسٍ             

داال فً حٕفز انًٕاد االساسٍت ٔانًشخماث انُفطٍت، حهٍٓا أياَت انؼاصًت يٍ دٍل حٕفز               

 .انًٕاد االساسٍت

أْ ِقجيلز فؼٌِٛس ٘نٟ ثٌّقجيلنز ثالونغٌ فلنج ِنٓ               1822ثكٌٙ صم٠ٌٌ ِؤرٌ ثاللضظجه ٌشٌٙ ١ٌٛ٠ٛ
 29صٍضٙج ِقجيلز ِجًح دّونوي     .  ّجهز يٟ ث١ٌَٛ 12ف١ظ صٛيٌ ثٌض١جً ثٌىٌٙدجةٟ دشىً ٠ِٟٛ دّووي 

ّجهز صٛينٌ ٌٍض١نجً ثٌىٌٙدجةنٟ         22ّجهز صٛيٌ ٌٍض١جً ثٌىٌٙدجةٟ يٟ ث١ٌَٛ   صٍضٙج ِقجيلز هوْ دّووي  
ٚهٍٝ ثٌٌ ُ ِٓ ِـجٌذز ثٌّٛثؿ١ٕٓ ِٓ ثٌٍْـجس ثٌّو١ٕز دضقْٓ موِنز ثٌىٌٙدنج، ينٟ كنً ثًصفنجم              
ثٌقٌثًر يٟ ثٌّقجيلز ٌىٓ صٍه ثٌّـجٌنخ ٌنُ صٍمنٝ صٕف١نيث ً نُ ثٌٛهنٛه ثٌنضٟ ثؿٍمٙنج ثٌّنْؤ١ٌٚٓ                     
ثٌّو١ٕٓ يٟ ثٌّقجيلز  وّج رٙوس ثِجٔز ثٌوجطّز صقْٓ يٟ صٛيٌ ثٌض١نجً ثٌىٌٙدنجةٟ ٚثٌنيٞ  ـنٝ             
دوغ ثف١ج، ثٌوجطّز طٕوج، م ي رٌٙ ١ٌٛ٠ٛ دّووي مِّ ّجهجس يٟ ث١ٌَٛ ي١ّج ػٍش ثف١نج، ثمنٌٜ    
دوْٚ صٛيٌ ثٌض١جً ثٌىٌٙدجةٟ ي١ٙج يٟ ثٔضلجً ٚهٛه ثٌٍْـجس دئط ؿ ِٕلِٛز ثٌىٌٙدج، دونو ثٌضٍنف ثٌنيٞ         
ؿجي ِقٛالس ثٌىٌٙدج، ٌّٚلز ثّ ن ثٌىٌٙدج،  دوو ثٔمـجهٙج دشىً وجًِ ِٕي ِج ٠مٌح ثٌوجَ   ٠ٚ صنٟ     
٘يث ثٌضقْٓ يٟ ثِجٔز ثٌوجطّز دوو لٌثً ِؤّْز ثٌىٌٙدج، دٌينن ل١ّنز ثٌٛفنور ثٌىٌٙدجة١نز  ٌٍّٕنجٍي            

٠ًنجي ينٟ      ٠ً22نجي ِمجًٔنز دنن         02هّج وجٔش يٟ ثٌنْجدك ف١نظ دٍنغ ّنوٌ ثٌٛفنور                %    288د٠َجهر  
%   188ثٌْجدك  د١ّٕج دٍغش ْٔذز ث٠ٌَجهر يٟ ّوٌ ثٌٛفور ثٌىٌٙدجة١ز ٌٍّق س ثٌضؾج٠ًز  ِنج ٠منجًح          

 .٠ًجي وّج وجْ يٟ ثٌْجدك ٠ً08جي ِمجًٔز دن  72ف١ظ دٍغ ّوٌ ثٌٛفور ثٌىٌٙدجة١ز ٌٍّق س ثٌضؾج٠ًز 
ٚوشف ثٌضم٠ٌنٌ هنٓ هنٛهر ثٌض١نجً ثٌىٌٙدنج، ٌذونغ ثٌّٕنجؿك ينٟ ِقجيلنز ثٌقو٠نور دونو ثٌّـجٌذنجس                            
ٚثٌّٕجروثس ثٌضٟ ثؿٍمٙج ثٌّٛثؿ١ٕٓ يٟ ثٌّقجيلز  دّووي ّجهض١ٓ صٛيٌ يٟ ث١ٌَٛ ٟٚ٘ يضٌر ل١ٍٍنز    
ال صفٟ دجٌغٌع يٟ ػً ثًصفجم هًؽز ثٌقٌثًر يٟ ثٌّقجيلنز ٚثٌقجٌنز ثاللضنظجه٠ز ثٌنظوذز ٌٍّٛثؿ١ٕنٓ            
ٚهوَ لوًصُٙ هٍٝ رٌث، ثٌٌّٛنوثس ثٌنجطنز  وّنج لنًٌس ثٌنٍْـجس دض٠َٚنو ثٌّْضنشف١جس ٚثٌٌّثونَ                 
ثٌظق١ز يٟ ثٌّقجيلز دجٌض١جً ثٌىٌٙدجةٟ ٚمظظش مؾ ِذجرٌ ٌٙنيٖ ثٌٌّثونَ ّنّٟ دنجٌنؾ ثٌنْجمٓ           
٠ٚ صٟ ٘يث دوو ٚيجر ثٌوو٠و ِٓ ثٌّٛثؿ١ٕٓ يٟ ثٌّقجيلز ؽٌث، ثًصفجم هًؽز ثٌقٌثًر ٚهوَ لوًر ثٌٌّثوَ    

 .ثٌظق١ز يٟ صٛي١ٌ ثٌٕفمجس ثٌضشغ١ٍ١ز ٌشٌث، ثٌّشضمجس ثٌىجي١ز ٌٍضَٚه دجٌىٌٙدج،
٠ٚلٌٙ ثٌضم٠ٌٌ ِوجٔجر ثٌّٛثؿ١ٕٓ يٟ ِقجيلز صوَ ؽٌث، ثّضٌّثً ثٔمـجم ثٌض١جً ثٌىٌٙدنجةٟ هنٓ ثٌّو٠ٕنز           
ِٕي ِج ٠مجًح ثٌوج١ِٓ يٟ كنً ثٌّوجٔنجر ثاللضنظجه٠ز ٚثالٔنْج١ٔز ثٌنضٟ ٠ونجٟٔ ِٕٙنج ثٌّنٛثؿ١ٕٓ ينٟ                        
 ثٌّقجيلز  يٟ ف١ٓ ث ٍمش دوغ ثٌّْضشف١جس ٚثٌٌّثوَ ثٌظق١ز ثدٛثدٙج ثِجَ ثٌّٛثؿ١ٕٓ دْذخ هوَ 

 حٕفز انًٕاد االساسٍت

 حٕفز انًٕاد االساسٍت
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لوًصٙج هٍٝ ثٌوًّ يٟ كً ثٔمـجم صجَ ٌٍض١جً ثٌىٌٙدجةٟ ٚهوَ صٛيٌ ثٌّٛثًه ثٌ ٍِز ٌنشٌث، ثٌّنشضمجس    
 .ثٌٕفـ١ز ٚصشغ١ً ثٌٌّٛوثس ثٌنجطز

صوضّنو دنشىً وذن١ٌ هٍنٝ ثٌـجلنز ثٌذو٠ٍنز             وشف صم٠ٌٌ ِؤرٌ ثاللضظجه ثْ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثألٌّ ث١ّٕ١ٌز      ٚ
ٌؼّجْ ثٌقظٛي هٍٝ ثٌـجلز  ثى صظً وٍفنز ثٌقنظٛي ِٕلِٛنز ؿجلنز رّن١ْز              وجٌـجلز ثٌش١ّْز

ثِذ١ٌ يمؾ ثٌٝ ِج ٠مجًح ثٌف هٚالً ث٠ٌِىٟ   ٚصوضّو ثهوثه ل١ٍٍز هٍٝ ثّضنوثَ ثٌٌّٛنوثس    288دموًر 
ثٌىٌٙدجة١ز ثٌنجطز ٌؼّجْ ثٌقظٛي هٍنٝ ؿجلنز وجي١نز ِنٓ ثٌىٌٙدنج، ٌونوه ّنجهجس ل١ٍٍنز   ثىث ٠ذٍنغ                       

ّجهجس يمؾ يٟ     0ِضّٛؾ صىٍفز ثٌقظٛي هٍٝ ثٌـجلز ثٌىٌٙدج، دجّضنوثَ ثٌٌّٛوثس ثٌىٌٙدجة١ز ٌّور 
 . هٚالً ر٠ٌٙج 228ِج ٠مجًح   ث١ٌَٛ
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 -:انًٍاة 

ِوجٔنج  ثالوغٌ ٟ٘ صوَ ِقجيلز صوضذٌ ف١ظ   ث١ٌّجٖ صٛيٌ يٟ رقز ِٓ ث١ّٕ١ٌز ثٌّقجيلجس ث ٍخ صوجٟٔ

ثٌوجطننننننّز  ثِجٔننننننز ص١ٍٙننننننج   ثٌقننننننٌح دوث٠ننننننز ِٕنننننني ١ٌٍّننننننجٖ صننننننجَ ثٔمـننننننجم ِننننننٓ ر

  %٠8صضؾننجٍٚ    ال ِقننوه ِٕننجؿك ٚيننٟ ثٌننشٌٙ منن ي ٚثفننو ٠ننَٛ صضؾننجٍٚ ال ل١ٍٍننز صٛيننٌ دننْجهجس

فلنننج  ثٌّقجيلنننجس ثونننغٌ  صوضنننذٌ ِقجيلنننز فنننؼٌِٛس       ثٌّمجدنننً ينننٟ   ثٌوجطنننّز ثِجٔنننز ِنننٓ

ً  ٌفنضٌثس  ١ِٛ٠نج  ثٌّق١ٍنز  ثٌنشذىز  يٟ ث١ٌّجٖ صٛيٌ م ي ِٓ ٝ  صنظ ّنجهز ١ِٛ٠نج  ص١ٍٙنج       هنشٌ  22 ثٌن

َ       21ّجهز صٛيٌ يٟ ث١ٌَٛ عُ ِقجيلنز هنوْ دّونوي        20ِقجيلز ثٌقو٠و٠ز دّووي   ّنجهز ينٟ ث١ٌنٛ

ٌ  هٍٝ وٍفز ثوغٌ ث١ٌّجٖ صوضذٌ وّج ٟ  ث١ّٕ١ٌنز  ثالّن َ  ِقجيلنز  ين ٌ  دّضّٛنؾ  صون ( طن٠ٌٙؼ )ثٌٛث٠نش    ّنو

 .ثالِجٔز طٕوج، ِقجيلز يٟ ٠ًجي 0888 ِمجدً ٠ًجي 0888 ثٌّج،

 ثٌّر/ ٠ًجي ٠ّٕٟ / ثٌشىً ثٌذ١جٟٔ ٠ٛػـ ِضّٛؾ ثّوجً ث١ٌّجٖ 

 -:انٕظغ انخؼهًًٍ 

َ   ف١نظ صنٌْح      1822ِنجًُ   ثٔوالم ثٌّٛثؽٙجس ثٌٍّْقز يٟ  ٠لٌٙ ثٌضم٠ٌٌ ص عٌ لـجم ثٌضو١ٍُ ِٕي  
آالة ثٌـ ح ِٓ ثٌّوثًُ ثٌضٟ صوٌع ثٌوو٠و ِٕٙج ٌ ّضٙوثة ثٌّذجرٌ ٚدقْخ صمج٠ًٌ يمنو صنؼًٌس        

 188ِوًّز دشىً وٍٟ     ينٟ ف١نٓ ثّنضنوِش ثالؿنٌثة ثٌّضنظجًهز ِنج ٠منجًح                      2288ثوغٌ ِٓ 
ٓ      228ِوًّز وغىٕجس هْى٠ٌز  ٚ  ٚدقنْخ  ثالِنُ ثٌّضقنور ٠نشىً          .  ِوًّز وٌّوَ ث٠نٛث، ٌٍٕنجٍف١

 1.0ثٌف ِوًُ ِٓ ثؽّجٌٟ هنوه ثٌٕنجٍف١ٓ ثٌذنجٌغ هنوهُ٘             ١ٍِ20ْٛ ص١ٍّي ٚ  2.2ثٌـ ح ثٌٕجٍف١ٓ  
 .١ٍِْٛ ٔجٍؿ

 وّج صْذذش ثإلؽٌث،ثس ثٌضٟ لجِش دٙج ؽّجهز ثٌقٛعٟ يٟ ثّمجؽ ثّّج، دوغ ثٌـ ح ثٌّذضوغ١ٓ 
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ثٌٟ ثٌنجًػ ثٌٟ فٌِجْ ثٌوو٠و ِٓ ثٌـ ح ِٓ ثوّجي ِْض٠ٛجصُٙ ثٌوًث١ّز  ِنج ثػنـٌ ثٌذونغ ِٕٙنُ            

ثٌٟ  ِّجًّز ثالهّجي ٌضغـ١ز ٔفمجصٗ ثٌشنظ١ز هٍٝ ثًِ ثٌضٌثؽن هٓ ثٌمٌثً ثٌضٟ ثطنوًصٗ ثٌؾّجهنز         

 .ث١ٌّْـٌر هٍٝ ثٌوجطّز طٕوج،

  0212 – 0216انؼاو انذراسً انجذٌذ فً انًٍٍ 

َ يٟ ٚػن ٠وضذٌ ثالّٛأ ِٕي دوث ثٌقٌح   يجٌذ١ٕنز  1827-٠1822ْضمذً ثٌـ ح ثٌوجَ ثٌوًثّٟ ثٌؾو٠و 

 .ثٌضقض١ز ٌمـجم ثٌضو١ٍُ ِوٌِر ٚمجًؽٗ هٓ ٔـجق ثٌنوِز

        ُ ٚ    وّج ٠ٛثؽٗ ث١ّٕ١ٌْٛ أٚػجهج ِو١ش١ز طوذز ؽٌث، يموثْ هشٌثس ثالالة ِٓ أًدجح ثالّنٌ ٌٛكنجةفٙ

 .هوَ صٍُْ ثٌىغ١ٌ ِٓ ِٛكفٟ ثٌوٌٚز ٌٌّصذجصُٙ

ٍٚثًر ثٌضٌد١ز ٚ ثٌضو١ٍُ ثٌضجدوز ٌٍْـز ثٌقٛعٟ  صٛثؽٗ ثٌْٕز ثٌؾو٠ور دوْٚ ١َِث١ٔنز دجّنضغٕج، ثٌٌٚثصنخ      

يمؾ ٌٍّو١ًّٓ ٚ ثٌضٟ صوو ٟ٘ ثالمٌٜ ِٙوهر دجٌضٛلف يٟ كً صّٛن ثال١ٙٔنجً  ثٌّنجٌٟ ينٟ ثٌذٕنه          

 .ثٌٌّوَٞ يٟ طٕوج،

ثٌىضجح ثٌّوًّٟ ٘ٛ ثالمٌ  ١ّغ١خ ٘يث ثٌوجَ هنٓ ثٌّنوثًُ ف١نظ ٌنُ ٠ـذنن أٞ وضنجح ينٟ ثٌونجَ                   

دّج ٠وٕٟ أْ ؿ ح ثٌوجَ ثٌقنجٌٟ ٌنٓ        ثٌقجٌٟ ٚ ثّضٕفوس وً ثٌىضخ ثٌّو١ًّز م ي ثٌوجَ ثٌّجػٟ 

 .٠قظٍٛث هٍٝ وضخ ِو١ًّز ٚ إْ صٛيٌس يٟٙ وضخ لو٠ّز ِمـوز صُ ثّضٌؽجهٙج ِٓ ثٌـ ح

ثالٔننشـز ثٌّوًّنن١ز ٌننٓ ٠ىننْٛ ٕ٘ننجن ِننْجفز ٌٙننج يننٟ كننً صٛلننف وننً ثٌّننظٌٚيجس ثٌضننشغ١ٍ١ز                   

 .ٌٍّؤّْجس ثٌقى١ِٛز دّج ي١ٙج ثٌّؤّْجس ثٌضو١ّ١ٍز

٠وو ٘يث ثٌوجَ ٘ٛ ثٌوجَ ثالّٛ، ٌٍو١ٍّز ثٌضو١ّ١ٍز يٟ ث١ٌّٓ ف١ظ أطذـ ِظ١ٌ  أوغٌ ِٓ ّضز ِ ١٠نٓ       

 . ص١ٍّي ِٙوهث إىث ثّضٌّس ثٌقٌح يٟ ث١ٌّٓ

٠ؼجة ثٌٝ صٍه ثٌّنشجوً ثالٔمنْجَ ث١ٌْجّنٟ ثٌقجطنً ينٟ ثٌذٍنو ٚ ثٌنيٞ دّٛؽذنٗ أطنوً ًة١نِ                       

ثٌؾ٠ًّٛٙز هذو ًدٗ ِٕظًٛ ٘جهٞ ًٌِِّٛج ًةج١ًّّج دضو١١نٓ هذنوثهلل ٌلٍّلنِ ٠ٍٚنًٌث ٌٍضو١ٍنُ  ٠ىنْٛ ِمنٌّ                  

ْ )ٍٚثًصٗ هوْ  ثٌوجطّز ثٌّؤلضز ١ٌٍّٓ   يٟ ف١ٓ ِج ٍثي أٔظجً ثهلل   ٠قضفنؼْٛ دّمنٌ ٚؿجلنُ      (  ثٌقٛع١ّنٛ

ٍٚثًر ثٌضو١ٍُ ثٌْجدمز يٟ ِو٠ٕز طٕوج،  يٟ مـنٛر صونذٌ هنٓ ًينؼُٙ صٛف١نو ثٌّن١ٌْر ثٌضو١ّ١ٍنز                     

 .ٚصٌّهُ٘ هٍٝ ١ّجّضٙج

صَثِٓ ثالٔمْجَ ِن ثٔمْجَ إهثًٞ ٚثػـ يٟ ثٌو١ٍّز ثٌضو١ّّ١ٍز  دووِج أهٍٕش ٍٚثًر ثٌضو١ٍُ يٟ هنوْ       

ثٌّقجيلنجس ثٌّقنًٌّر ِنٓ ّن١ـٌر          ّنذضّذٌ  ينٟ ِنوثًُ           12هٓ دو، ثٌوجَ ثٌوًثّٟ ثٌؾو٠نو ينٟ        

ثٌقٛع١١ٓ  يٟ ٚلش أهٍٕش ثٌٍٛثًر ثٌنجػوز ١ٌْـٌر ثٌقٛع١١ٓ يٟ طٕوج، هٓ دو، ثٌوجَ ثٌوًثّٟ ينٟ    

 .ثألٚي ِٓ رٌٙ أوضٛدٌ

 :أسيت انطالب انًٍٍٍٍُ انًبخؼثٍٍ فً انخارج

ٚ لٍنز      ٠ٛثؽٗ ثٌـ ح ث١١ّٕ١ٌٓ يٟ ثٌنجًػ ِشجوً وغ١ٌر أدٌٍ٘نج صن م١ٌ طنٌة ِنْضقمجصُٙ ثٌّج١ٌنز             

  ثٌّذجٌغ ثٌضٟ ٠ضٍمٛٔٙج ِمجًٔز دّْضٜٛ ثٌّو١شز يٟ ثٌذٍوثْ ثٌضٟ ٠ضٍمْٛ صو١ٍُّٙ ثالونجه٠ّٟ ي١ٙنج        

 .ِّج ٠ؼـٌ دوؼُٙ ثٌٝ ثٌذقظ هٓ يٌطز هًّ ٌىٟ ٠ْضـ١ن صغـ١ز صىج١ٌف ثٌوًثّز
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 1822ِنجًُ     17ِن ١ّـٌر ثٌقٛع١١ٓ هٍٝ ِؤّْجس ثٌوٌٚز ٚ ثٔوالم ثٌقٌح ثالم١ٌر يٟ ث١ٌّٓ يٟ  

صفجلّش ِشجوً ثٌـ ح ث١١ّٕ١ٌٓ يٟ ثٌنجًػ ف١ظ ٠ٛثؽٗ ثٌـ ح ص مٌ طنٌة ثٌّنْضقمجس ثٌّج١ٌنز              

. يؼ  هٓ صىج١ٌف ثٌّْىٓ ٚ ثٌٛؽذجس ٚ ثٌّٛثطن س    ثٌنجطز دُٙ ٚثٌضٟ ال صغـٟ ثالٌضَثِجس ثٌوًث١ّز

يضٍه ثٌّْضقمجس ثٌضٟ ٠فضٌع أْ صظٌة ٌُٙ وً ع ط أرٌٙ فْخ ثٌٍٛثةـ ثٌّقوهر ِنٓ لذنً ٍٚثًر     

 .ثٌّج١ٌز ٚثٌضو١ٍُ ثٌوجٌٟ   إال أٔٙج ثٌٝ ث١ٌَٛ ٚ ِن ًٌِٚ أوغٌ ِٓ هشٌر أرٌٙ ٌُ صٍُْ

ًطو ثٌضم٠ٌٌ رىجٚٞ ثٌوو٠و ِٓ ثٌـ ح ثٌٝ هور هٚي وّج٠َ١ٌج ٚصٌو١ج ِٚظٌ ٚدجوْضجْ ٚأٌّج١ٔج دجّمجؽ 

أّّجةُٙ ِٓ وشٛيجس أّّج، ثٌـ ح ثٌّذضوغ١ٓ ينٟ ثٌننجًػ ً نُ أٔٙنُ ٌنُ ٠ٕٙنٛث هًثّنضُٙ ثٌضنٟ                 

دجالػجيز ثٌٝ هوَ طٌة صيثوٌ ّنفٌ ٌٍـن ح ثٌنن٠ٌؾ١ٓ ٌٚونٛثةٍُٙ ثٌني٠ٓ ِنج ٍثٌنٛث                     ..ثدضوغٛث ٌٙج دوو

 ..٠مذوْٛ يٟ ِٛؿٓ ثٌوًثّز

ثلضؼٝ د ْ صمنَٛ ٍٚثًر ثٌّج١ٌنز دضغـ١نز ثٌّنْجهور             2٠/0/1822أطوًس  ٍٚثًر ثٌّج١ٌز صٛؽ١ٙج دضج٠ًل 

ٟ    ٌٍـٍذنز   1822ثٌّج١ٌز ثٌّْضقمز ٌٌٍدن ثٌغجٌظ ٌٍونجَ    ِج٠َ١ٌنج ِنٓ لذنً ٍٚثًر ثٌضو١ٍنُ           ثٌّذضوغ١نٓ ين

ثٌوجٌٟ ٚثٌذقظ ثٌوٍّٟ ِٓ فْجدجس ثٌـ ح ثٌّوٍمز ٌوٜ ثٌٍّقم١ز هٍٝ ثْ صوٍَ ٍٚثًر ثٌّج١ٌز دذم١ز    

 .ثٌّذٍغ 

ٌىٓ ٘يث ثٌمٌثً لٛدً دجٌٌيغ ِٓ لذً ثٌـ ح ِذ٠ًٌٓ د ْ ِغً ٘يث ثٌضٛؽ١ٗ ١ّضٌصخ ه١ٍٗ  ٚؽٛه هؾنَ    

ِٛيو ِٓ لذً ٍٚثًر ثٌضو١ٍُ ثٌوجٌٟ ٚثٌذقظ ثٌوٍّنٟ ّٚن١ضٌن ثوغنٌ          202ٌضغـ١ز ثٌّْجهور ثٌّج١ٌز ي 

إػجيز أٌنٝ ثٔنٗ ّن١ضٛلف ثٌىغن١ٌ ِنٓ                 1822ِٛيو دوْٚ ِْجهور ِج١ٌز ٌٌٍدن ثٌغجٌظ ٌٍوجَ  188ِٓ 

ِٛيوٞ ٍٚثًر ثٌضو١ٍُ ثٌوجٌٟ ٚؽٙجس ثإل٠فجه ثألمٌٜ هٓ ثٌوًثّز دْذخ صوغٌ ّوثه ًُِّٛٙ ِٓ لذً    

 .1822ثٌّقٍم١ز ؽٌث، إّضنوثَ ًُِّٛٙ ثٌّوٍمز ٌضغـ١ز هؾَ ثٌّْجهور ثٌّج١ٌز ٌٌٍدن ثٌغجٌظ ٌٍوجَ 

وّج ؿجٌخ ثٌـ ح ثٌّذضوغ١ٓ يٟ ثٌنجًػ دوين فمٛلُٙ وجٍِنز ًثينؼ١ٓ أٞ ثٌضفنجة هٍنٝ ثٌّنْجهور              

هنٓ ؿ٠ٌنك ثؽنٌث،ثس      (  ثٌّنْض٠ٌّٓ ٚثٌّنٛلف١ٓ ٚثٌّن١ٌَٕٓ هنشٛثة١جً       )  ثٌّج١ٌز ثٌّنْضقمز ٌٍّٛينو٠ٓ       

ٚ ِؤونو٠ٓ هٍنٝ ػنًٌٚر أْ         .  ثٌّٕجلٍز أٚثّضنوثَ ِْضقمجس ثٌـ ح ثٌّوٍمز ٌوٜ ثٌٍّقم١ز ثٌغمجي١ز   

صمَٛ ثٌٍّقم١ز ثٌغمجي١ز ٚثٌْفجًر ٚثٌؾٙجس ثٌّو١ٕنز دقنً ؽ١ّنن ثإلرنىجالس ثٌّج١ٌنز ثٌّضٌثوّنز ِنٓ                  

ثٌفضٌر ثٌْجدمز ٚثٌضٟ أهٜ صٌثوّٙج إٌٝ ٔنشٛ، ثرنىج١ٌز ثٌقنْجدجس ثٌّوٍمنز ثٌنضٟ صنْضنوَ ث١ٌنَٛ                    

 .ٌإلػٌثً دجٌو١ٍّز ثٌضو١ّ١ٍز ٚثٌذقغ١ٗ ٌٍـ ح ثٌّٛيو٠ٓ

ٟ      ثٌـٍذز وّج ؿجٌخ ثٌـ ح دٌْهز ثٌذش  دضيثوٌ ِج٠َ١ٌنج هْٚ ثٞ     ثٌن٠ٌؾ١١ٓ ٚثٌي٠ٓ الٍثٌٛث هنجٌم١ٓ ين

   ٓ وّج .  ِظوً همً ٚصٛي١ٌ ًف س ؽ٠ٛز ٌُٙ ٚألٚالهُ٘ ٚأ١ٍُ٘ٙ وٟ ٠ضّىٕٛث ِٓ ثٌوٛهٖ ثٌٝ أًع ثٌٛؿ

 .ؿجٌذٛث دٌْهز إطوثً لٌثًثس ثالّضٌّث٠ًز ٚثٌضو٠ََ ثٌّجٌٟ ٌّٓ ٌو٠ُٙ لٌثًثس ٔجيير

 :انٕظغ انصذً 

ٌكشف انخمزٌز ػٍ حذْٕر فً انمطاع انلصذً فلً انًٍلٍ يُلذ بلذء انذلزب فلً                  
و ، فمذ حٕلفج انؼذٌذ يلٍ انًزاكلش انلصذٍت ػلٍ انؼًلم َخٍجلت ػلذو               0215يارص 

لذرحٓا ػهى حٕفلٍز انًلٕارد انكافٍلت نخةطٍلت انُفملاث انخلشةٍهٍت ٔحٕفلٍز االدٌٔلت                   
االسيت، ٌخطزق انخمزٌز انً انًشاكم ٔانًؼٕلاث انلخً حٕاجٓٓلا انًزاكلش انلصذٍت             

 : فً انًٍٍ
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 انًزكش انٕطًُ نؼالج االٔراو فً صُؼاء 
ٌِوَ ثالًٚثَ ينٟ طنٕوج، ٘نٛ ثٌٌّونَ ثالٚي ينٟ ث١ٌّنٓ ثٌّضننظض ينٟ ثٌىنشف ٚ ِوجٌؾنز أِنٌثع                           

وّنج     ف١ظ ٠موَ ثٌٌّوَ  موِجصٗ ألوغٌ ِٓ ّذوٗ ثٌف ِظجح دجٌٌْؿجْ ّٕٛدج   ثٌٌْؿجْ يٟ ث١ٌّٓ 
أٞ ثٌون ػ   )فجٌز يٟ ثٌو١جهر ثٌنجًؽ١ز  ٚيٟ ثإلهـج، ثٌننجًؽٟ     218إٌٝ  ١ِٛ٠288ًج    ٠ْضمذً ثٌٌّوَ

فجٌنز  228-288ٚيٟ لنُْ ثٌون ػ دجإلرنوجم ِنٓ             فجٌز  288(  ّجهجس ٠-1ثٌى١ّ١جةٟ ٌفضٌر لظ١ٌر 
ٚ ٠ضنٍٛم      ١ِٛ٠ًج دجإلػجيز ألهوثه وذ١ٌر ؽوًث ِٓ ثٌٌّػٝ ٌٍفقٛطجس ثٌّنضٍفز يٟ ثٌّنضذٌ ٚثٌضٍف٠َنْٛ   

 .٘ؤال، ثٌٌّػٝ ِج د١ٓ ٌِػٝ ؽوه ٚ فجالس ِضٌههر هٍٝ ثٌٌّوَ
دوث٠ز ثٌقٌح   هؾَ ثٌٕلجَ ثٌظقٟ يٟ ثٌذٍو ِٓ صٛي١ٌ أه٠ٚز وجي١ز ٌٌٍّثيك ثٌظق١ز ثٌضٟ ال صنَثي    ِٕي
  .صوًّ

 :وجٟٔ ثٌٌّوَ فج١ٌج ثٌوو٠و ِٓ ثٌّشجوً ِٕي ثٔوالم ثٌقٌح    أدٌٍ٘ج٠
    ثًصفوش ثٌّو١ٔٛ٠ز ٌٍشٌوجس ١ٍِجً ٚمّّْجةز ١ٍِْٛ ٠ًجي  ٚرٌوجس ثٌوٚث، صـجٌخ دّنْضقمجصٙج

 َ يمؾ   1822ٌىٓ ِٛثٍٔز ثٌٌّوَ صىفٟ ٌْوثه عّٓ أه٠ٚز هجَ 
    ٓثٌٌّوَ ٠وًّ دٕظف ث١ٌَّث١ٔز ثٌّوضّور ٌٗ ف١ظ ٠وًّ د١َّث١ٔز صموً  ١ٍِجً ٚ ِجةض١ٓ ٚ مّن١ْ

١ٍِْٛ ٠ًجي ل١ّز ه ؽجس ّٛث، وجٔش و١ّ١جة١ز أٚ هثهّز أٚ ١ٌِٔٛ٘ز أٚ ِٕجه١ز ٌٌّػنٝ ثألًٚثَ        
 .يٟ ف١ٓ وجٔش ١َِث١ٔز ثٌٌّوَ ّجدمج صموً دجع١ٕٓ ١ٍِجً ٠ًجي  هٍٝ ِْضٜٛ ثٌذٍو

          ٞثٌٌّوَ دقجؽز إٌٝ أؽَٙر ثٌّْـ ثٌيًٞ ٌضشن١ض ثألًٚثَ دٛثّـز ثٌضظ٠ٌٛ ثٌّمـونٟ ٚ ثٌني
ال صضٛيٌ يٟ ثٌٌّوَ  ٚف١ٍج ٚ دْذخ ثٌلٌٚة ثٌقج١ٌز ال صضٛيٌ ينٟ ثٌّْضنشف١جس ثٌنجطنز ٔلنًٌث           
ٌّقوٚه٠ز هٌّ ثٌّجهر ثٌّشوز ٚثٌقظجً ٚص مٌ٘نج ينٟ ثٌّـنجًثس ِّنج أهٜ إٌنٝ صٛلنف يقنض                   

 .ثٌّْـ ثٌيًٞ يٟ ث١ٌّٓ  ّٚجدمًج وجْ ِٛؽٛهًث يٟ وً ِٓ ِْضشفٝ ثٌغًٛر ٚآٍثي 
      ٝال ٠ضٛيٌ يٟ ثٌٌّوَ لُْ ٌؾٌثفز ثالًٚثَ ٚ صضُ ه١ٍّجس ثٌؾٌثفز مجًػ ثٌٌّوَ ٚ لو صوّنً هٍن

 .ِؼجهفجس ثٌٌّع ٔلٌث ٌووَ صنظض ثٌؾٌثف١ٓ يٟ ؽٌثفز ثالًٚثَ
   ْ صم١ٕنجس   (Camera Gamma( أٚ (Pet Scan( ثٌٌّوَ دقجؽز ثٌٝ أؽَٙرً  ثٌـخ ثٌٕٛٚٞ ّٛث، ونج

 .ثٌضظ٠ٌٛ ثٌـذٟ ثٌٕٛٚٞ دق١ظ صىْٛ موِز صشن١ظ١ز ٚه ؽ١ز ِضىجٍِز
       ٚ ٌِّػنز ٕ٘و٠نز ػنجهف        02٘ؾٌر ع عز أمظجة١١ٓ صُ صو٠ًذُٙ يٟ أوغٌ ِٓ هٌٚنز ينٟ ثٌونجٌُ 

 . ِوجٔجر ثٌٌّوَ
  َٚثٌنيٞ   "ؽ١ٍف١نه "ٚ ثدٌٍ٘نج هٚث،       ثٌىغ١ٌ ِٓ ثاله٠ٚز ثٌضٟ وجٔش صٍٛم ِؾجٔج يٟ ط١و١ٌز ثٌٌّو  

٠وًّ هٍٝ صوـ١ً ّٔٛ ثٌن ٠ج ثٌٌْؿج١ٔز   ١ٌ ِٛؽنٛهر ينٟ  طن١و١ٌز ثٌٌّونَ ثٌٛؿنٕٟ ٌون ػ               
ثألًٚثَ ثٌضجدن ٌٍٛثًر ثٌظقز يٟ طٕوج، إعنٌ صم١ٍنض ثٌّنظنظجس ثٌّج١ٌنز ٌٌٍّونَ دنْذخ ثٌقنٌح               

٠ٌِنغ    28.888ثٌوثةٌر ٚثٌضٟ ّجّ٘ش يٟ صٌثؽنن ثٌّنٛثًه ثٌّج١ٌنز ثٌّنظنظز ٌون ػ فٛثٌنٝ                
 ".دجٌٌْؿجْ يٟ ث١ٌّٓ

 
اَؼكسج كم ْذِ انًشاكم ػهلى يزظلى االٔراو فلً انًٍلٍ دٍلل ٌٕاجٓلٌٕ  أٔظلاػا                      

ٔ  ٔاَذسار نهلذػى انذكٕيلً    ،  صذٍت ٔيادٌت ٔاجخًاػٍت بائست فً ظم َمص داد نهذٔاء
 .ٔيذٌٍَٕاث نشزكاث األدٌٔت ، ٔػذو ٔجٕد ٔسائم حشخٍصٍت ٔػالجٍت فً غاٌت األًٍْت

فً ظم حُالص األدٌٔت، حخشاٌذ يؼاَاة يزظى انسزطاٌ فً انًٍٍ، يا ٌٓذد بماءْى ػهى  
لٍذ انذٍاة خاصلت بؼلذ حخفٍلط انًٕاسَلت انخاصلت باألدٌٔلت ٔانًلسخهشياث انطبٍلت  نلى                      
انُصف، ٔفً ظم انؼجش انًسخًز نٕسارة انًانٍت بزفذ يزكش األٔراو بانًٕاسَت انكايهت فلنٌ   

 انًشكهت سخظم حزأح يكآَا 
 

 :يزكش انةسٍم انكهٕي فً يذافظت انذذٌذة 
ٌِوَ ثٌغ١ًْ ثٌىٍٛٞ يٟ ِقجيلز ثٌقو٠ور ٚثفو ِٓ أ٘نُ ثٌٌّونَ ثٌّضنظنظز ينٟ صمنو٠ُ منوِجس                 
ثٌغ١ًْ ثٌىٍٛٞ ٌٌّػٝ ثٌفشً ثٌىٍٛٞ يٟ ث١ٌّٓ ف١ظ ٠موَ موِجصٗ ٌٌٍّػٝ ِٓ ع ط ِقجيلنجس    

 .٠ٌِغ دجٌفشً 728ِو٠ٌ٠ز  ٌووه  20دّج ٠مجًح   ٠ًّز  فؾز   ثٌقو٠ور 
ف١ظ ٠ذٍغ هنوه       ٠ّضٍه ثٌٌّوَ ع ع١ٓ ؽٙجٍث ٌٍغ١ًْ ثٌىٍٛٞ صوًّ هٍٝ ِوثً أًدوٗ ٚ هش٠ٌٓ ّجهز 

ثٌنف    22دّنج ٠منجًح        ؽٍْز ه ؽ١ز هٍٝ مِّ ينضٌثس   228ثٌؾٍْجس ث١ِٛ١ٌز ثٌضٟ ٠موِٙج ثٌٌّوَ 
    ؽٍْز  ١ًْ ٠ّٕٛج

لُْ ٌٌلٛه ثٌٌؽجي ٚأمٌ ٌٍْٕج، وشجيز ٚأرنوز صٍف١ٔٛ٠َنز        وّج ٠قضٛٞ ثٌٌّوَ هٍٝ ِنضذٌ ٚدٕه هَ 
٠وضذٌ ٌِوَ ثٌغن١ًْ ثٌىٍنٛٞ        .ه١جهثس مجًؽ١ز  ّٚىٓ ْٔجةٟ ٚأمٌ ًؽجٌٟ لُْ ٔفْٟ ٚثؽضّجهٟ
 يٟ ثٌقو٠ور أفو ٌِثوَ ثٌغ١ًْ ثٌىٍٛٞ ثٌضٟ ِجٍثٌش صوًّ دجّضٌّث٠ًز 
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 ١ٌ أْ ٕ٘جن ثٌىغ١ٌ ِنٓ ثٌنظوٛدجس ثٌنضٟ صٛثؽنٗ           .  يٟ ث١ٌّٓ يٟ كً كٌٚة ثٌقٌح ثٌوثةٌر يٟ ث١ٌّٓ
ثٔووثَ ثٌىٌٙدج، ينٟ        ثٌٌّوَ  ِغً رـ ثإلِىج١ٔجس ٚٔمض ثٌّٛثه ثٌّْضنوِز يٟ ه١ٍّز ثالّضظفج،  

ِقجيلز ثٌقو٠ور  إػجيز إٌٝ ثإلػنٌثدجس ثٌّضٛثطنٍز ِنٓ ل ذنً ثٌىنجهً ثٌـنذٟ دنْذخ هنوَ ثّنض َ                        
ًٚثصذُٙ ِٚنظظجصُٙ ٌوور رًٙٛ  ٚ ١ٌ٘ج ِٓ ثألّذجح ثٌّذجرٌر ٚ ١ٌ ثٌّذجرٌر ثٌضٟ صنْذذش ينٟ        

وّنج ٠ٛثؽنٗ ثٌٌّونَ ثًصفنجم ِنْضٌّ  ألهنوثه                 ِٛس هوه ِٓ ثٌٌّػٝ ِٕي دوث٠ز ثٌقنٌح ينٟ ث١ٌّنٓ         
ثٌٌّػٝ ثٌي٠ٓ ٠ْضمذٍُٙ ثٌٌّوَ هٍٝ ِوثً ثٌْجهز  ّٛثً، ِٓ ِو٠ٕنز ثٌقو٠نور أٚ ِنٓ ثٌّقجيلنجس               

ؽٙجًٍث ٌٍغ١ًْ ثٌىٍٛٞ  ٚثٌضٟ صوًّ هٍٝ ِوثً   08ٚىٌه دجٌٌ ُ ِٓ أْ ثٌٌّوَال ٠ٍّه ّٜٛ .  ثألمٌٜ
٠ٚذمٝ هشٌثس ثٌٌّػنٝ ٠ٕضلنٌْٚ هًٚ٘نُ          .  ؽٍْز ه ؽ١ز هٍٝ مِّ يضٌثس  228ثٌْجهز  ٌضٕؾَ 

 .هًٍّج أْ ثٌّظجح دجٌفشً ثٌىٍٛٞ ٠فضٌع أْ ٠ؾٌٞ ع ط ؽٍْجس دجألّذٛم
 98أٌف ؽٍْز  د١ّٕج ثالفض١جػ ثٌفوٍٟ ٌٌٍّوَ ٠ظً إٌٝ ٠22ذٍغ هوه ثٌؾٍْجس ثٌّمًٌر ٌٌٍّوَ ٠ًّٕٛج 

أٌف ؽٍْز  ِج ٠وٕٟ أْ ثًصفجم هوه ثٌّظجد١ٓ ٠ّغً صقو٠ًج فم١م١ًج يٟ كنً ثٌضٛلنف ثٌّضىنًٌ ألهّنجي           
 .ثٌؾٍْجس

٠ٚوّو ٌِوَ  ١ًْ ثٌىٍٝ يٟ ِقجيلز ثٌقو٠ور أوذٌ ٌِوَ ِضنظض يٟ ث١ٌّٓ  ٚ٘نٛ ٠نْضٛهخ أوغنٌ          
ٌىٓ ٘يث ثٌٌلُ صؾجٍٚ ثألٌف أم١ًٌث  دْذخ ثٌَٕٚؿ ِٓ ِقجيلنجس  .  فجٌز  ١ًْ وٍٛٞ أّذٛه١ًج 088ِٓ 

 .ِنضٍفز
ٍُّْـ   ألعل1822ٌدوث٠ز ثٌقٌح يٟ ِجًُ  ِٕي هٍٝ ِموًر ثٌٕلجَ ثٌظقٟ  ٚ هٛثةك ثإلّض١ٌثه ثٌَٕثم ثٌ

ٚ دجٌضجٌٟ ٠ٙنوه ثٌنـنٌ  ٌِػنٝ            يٟ ثٌذٍو ِٓ صٛي١ٌ أه٠ٚز وجي١ز ٌٌٍّثيك ثٌظق١ز ثٌضٟ ال صَثي صوًّ
ٌِػنٝ ثٌفنشً     ف١نُظ ٠قضنجػ   .  ثٌذ ه ثٌّضٛيٌر يٟ ثٌفشً ثٌىٍٛٞ دْذخ لٍز ثٌّٛثه ثٌـذ١ز ثٌؼ٠ًٌٚز

ثٌىٍٛٞ هجهر إٌٝ ع ط ؽٍْجس  ١ًْ وٍٛٞ أّذٛهٟ  ٌىٓ ٚدْذخ ثٌلٌٚة ثٌقج١ٌز يئْ ِولّٙنُ    
 . ال ٠ْضـ١ن ثٌقظٛي إال هٍٝ ؽٍْض١ٓ يمؾ

 

 :يزكش االطزاف انصُاػٍت يذافظت حؼش 
 

ٚ٘نٛ ٠ضذنن ِىضنخ ثٌنظقز ٚثٌنْىجْ             2997أٔشب ٌِوَ ثألؿنٌثة ثٌنظٕجه١ز دّو٠ٕنز صونَ ينٟ ثٌونجَ              
٠ْٚضمذً ثٌٌّوَ  ثٌٌّػنٝ ٚثٌّونجل١ٓ ٚ ثألؿفنجي ىٚٞ ثٌمنوَ ثٌقٕفنج،  أٚ ثٌّنظجد١ٓ دجٌىنْجؿ                       .دضوَ

ٚثٌنٍن ثٌّفظٍٟ ثٌٕجصؼ م ي ثٌٛالهر  ٚأ٠ؼج ثاللوثَ ثٌّْـقز  ّٚمٛؽ ثٌموَ ثٌٕجصؼ هٓ ثٌقنٛثهط أٚ     
وّنج ٠نْضمذً ثٌٌّونَ ػنقج٠ج ثألٌغنجَ ثٌضنٟ             .  ثٌؾٍـجس  ٚثألؿٌثة ثٌظٕجه١ز يٛق ثٌٌوذز ٚصقش ثٌٌوذنز   

 .ًٍهضٙج ١ٍ١ِش١جس ثٌقٛعٟ ٚطجٌـ يٟ ثٌوو٠و ِٓ ِٕجؿك ِقجيلز صوَ 
ِٕٙنج ثٌنشًٍ ثٌضنجَ ٚ ثٌٕنظفٟ ٚ ثالطنجدجس                ٠موَ ثٌٌّوَ موِجس ص ١٘نً ؿذ١ونٟ الطنجدجس ثٌقنٌٚح          

إػجيز ثٌٝ هًّ أؿٌثة    .  صّج٠ًٓ ٠ًجػ١ز دجؽَٙر د١ْـز    ثٌـٌي١ز ف١ظ ٠شًّ ثٌضج١ً٘ ه ػ ؿذ١وٟ
هًّ أؽَٙر ّجٔور ٚ ؽذجةٌ الطجدجس ّمٛؽ ثٌموَ ٚ ثٌنشًٍ     طٕجه١ز ٌٍّذض٠ًٛٓ يٟ ثٌـٌة ثٌْفٍٟ 

 .ثٌؾَةٟ ٚ ثٌىجًِ ٚ ثطجدجس ثالهظجح ٚ ثالٚه١ز ثٌو٠ِٛز ٚ ثٌىًْٛ
ٔمض يٟ دونغ ثٌّنٛثه ثٌنضٟ صنْجهو             ٠ٛثؽٗ ثٌٌّوَ ِشجوً هو٠ور أدٌٍ٘ج ٔمض يٟ ثٌىجهً ثٌّؤً٘ 

 .هوَ صٛيٌ ثالؿٌثة ثٌقو٠غز   هٍٝ هًّ ثالؿٌثة ثٌو٠ٍٛز
ص٠َٚنو لنُْ       وجهً ِؤ٘نً       ٚ أؿٌثة ه٠ٍٛز فو٠غز      ثٌٌّوَ دقجؽز ثٌٝ أؿٌثة طٕجه١ز ىثص١ز ثٌقٌوز 

 .ثٌو ػ ثٌـذ١وٟ د ؽَٙر فو٠غز
 
 

 :انٕظغ انصذً فً يذافظت دعزيٕث
 

    صمف ث ٍخ  ثٌّْضشف١جس ثٌوجِز يٟ فؼٌِٛس  ١ٌ ِؾَٙر دجٌّووثس ٚثألؿذج، دشىً ٠ض١نـ
صمو٠ُ موِجس ٌِػ١ز  وّج أٔٙج صضٛلف هٓ ثٌوًّ يو١ًٍج ِٕضظف ث١ٌَٛ إال ي١ّج ٠ضوٍك دمنُْ  

 .ثٌـٛثًا أٚ ثٌّٕجٚدجس  ١ٌ ثٌّٕضلّز
           مٌٚػ ثٌنوِجس ثٌظق١ز ِٓ ِقضٛث٘ج ٚىٌه ِٓ م ي ثْ صٍه ثٌنوِجس صمنوَ دٌّنَٛ ِذجٌنغ

 ( .ِْجّ٘ز ثٌّؾضّن ) ي١ٙج ٚدضىج١ٌف دج٘لز 
  ٓػوف ثٌىجهً ثٌظقٟ ِٓ أؿذج، ٌِّٚػ١ٓ ٚي١١ٕ. 
  (.ثٌوجِز ٚه١جهثس مجطز ) ثٍهٚثؽ١ز ثٌوًّ ٌٍف٠ٌك ثٌـذٟ ثٌوجًِ دجٌٌّثيك 
 هوَ صٛي١ٌ ثفض١جؽجس ثٌٌّثيك ثٌظق١ز ِٓ ِووثس ؿذ١ز ٚأه٠ٚز ِٚٛثه ِٓ لذً ثٌٍْـز 
 ٓإّ٘جي ثٌّؾجالس ثٌٌّػ١ز ِٓ لذً ثالمضظجط١. 
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             ػوف ثٌٛهٟ ثٌظقٟ يٟ ثٌّؾضّن إٍث، ثألٌِثع ٚثألٚدتز ثٌّٕضنشٌر ٚلنظًٛٞ ًٍم ثٌضٛه١نز
 .ِٓ لذً ثٌمجة١ّٓ ه١ٍٙج 

 ٓػوف هًٚ ثٌٌلجدز ٌألهث، ٚثٌنوِز ثٌظق١ز ثٌّموِز ٌٍّٛثؿ١ٕ . 
                ْيٍْفز ثٌنوِجس ثٌظق١ز ثٌّؾج١ٔز هْٚ ثٌٕلنٌ إلِىج١ٔنز ِٚنظجهً ص٠ٍّٛٙنج   ٚهنوَ يٙنُ أ

 .ثٌٕلجَ ثٌظقٟ ٘ٛ ٔلجَ ثلضظجهٞ ِٕضؼ
 ١جح ِٕلِٛز صو١ّ١ٍز ِٕضؾز ٔٛه١ًج  ٚهوَ ػُ ًأُ ثٌّجي ثٌٛؿٕٝ يٝ ِٕلِٛز ِضىجٍِز  
 إّ٘جي ثٌظٕجهز ثٌـذ١ز. 
 ٟهوَ ل١جَ ٔمجدز ثألؿذج، دوًٚ٘ج ثٌظق١ـ ثٌٌلجدٟ يٝ ثٌٕلجَ ثٌظق. 
 ١جح ثٌضوجْٚ ثٌذَّج، د١ٓ أؽَٙر ثٌوٌٚز ي١ّج ٠ضوٍك دجٌظقز . 
 

  -:يمخزداث دهٕل نخجأس حهك انًشاكم  
                      ِلٝ هّنً دفن٠ٌم١ٓ ِنٓ ثألؿذنج، ٚثٌٌّّػن١ٓ ٚثٌّٙنٓ ثٌف١ٕنز صشغ١ً ثٌّْضنشف١جس ٌنوٚث

ٚثٌننّْجؿ ٌ ّضننشج١٠ًٓ ٚثإلمننظجة١١ٓ دفضنـ ه١نجهثصُٙ ِنْج، يننٝ           .  ٚثإلهث٠ًنز ثٌّنْجهور   
 ثٌو١جهثس ثٌنجًؽ١ز ٚ ١ٌ٘ج د ّوجً ِومٌٛز 

  صغـ١ز ٔفمجس ثٌٌّثيك ثٌظق١ز ِٓ ثٌّٛثٍٔز ثٌوجِز ٌٍوٌٚز. 
  ٖصفو١ً هًٚر ثٌٌلجدز هٍٝ ثألهث، ثٌظقٟ دشفجي١ز ٚيك ِوج١٠ٌ ٚػٛثدؾ ِقوه. 
  ٟص ١ً٘ أدٕج، ثٌّٕـمز ١ٌىٛٔٛث ًثيو ٌٍوًّ ثٌظق. 
 ٚػن فو ٌ ٍهٚثؽ١ز د١ٓ ثٌىٛثهً ثٌـذ١ز .
    ًٟدؾ ثٌّْضشف١جس دّٛجةً ٔمً ثٌنذٌثس ٚثٌضشجًٚ هٓ دوو ٚصو٠ََ ثّضنوثَ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ي

.ثٌّْضشف١جس 

 انٕظغ االَساًَ 

ٛ   02دقْخ صم٠ٌٌ ثألٚصشج يمو ٚطً هوه ثٌّٕلّجس ثٌوجٍِز يٟ ث١ٌّٓ فضٝ صنج٠ًل     َ ثٌنٟ   ١ٌٛ٠1822ن

ٚونجالس أِنُ      9ِٕلّز  ١ٌ فى١ِٛنز ه١ٌٚنز  ٚ           10ِٕلّز  ١ٌ فى١ِٛز ٚؿ١ٕز  ٚ  20ِٕلّز ِٕٙج  98

 )*(.ِضقور 

  ٚصوّنً   ٠7ٚصضٍٛم ٘يٖ ثٌّٕلّجس هٍٝ هور لـجهجس ف١ظ صوًّ يٟ لـجم ثالِٓ ثٌغيثةٟ ٚثًٌَثهنز       

ِٕلّنز  ٚينٟ لـنجم        10ِٕلّز  ٚيٟ لـجم ث١ٌّجٖ ٚثٌٕلجيز ٚثٌنظٌة ثٌنظقٟ       10يٟ لـجم ثٌظقز 

ِٕلّز  ٚينٟ لـنجم ثٌضنشغ١ً ثعٕنج، ثٌـنٛثًا ٚثهنجهر ص ١٘نً ثٌّؾضّونجس                     12ثٌضغي٠ز ثٌظق١ز صوًّ   

 ِٕلّز  ٚيٟ لـجم ثال٠ٛث، ٚثٌّٛثه  ١ٌ  2٠ِٕلّز  ٚيٟ لـجم ثٌقّج٠ز صوًّ  27ثٌّق١ٍز صوًّ 
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 28ِٕلّنز  ٚينٟ لـنجم ثٌ ؽت١نٓ ٚثٌّٙنجؽ٠ٌٓ صوّنً                21ثٌغيثة١ز ٚثهثًر ٚص١ْٕك ثٌّن١ّجس صوًّ      

 .ِٕلّجس يٟ لـجم ثٌضو١ٍُ 7ِٕلّجس  ٚصوًّ 

 .ثٌووه ثٌىٍٟ ٌٍّٕلّجس  ١ٌ ِىًٌر يٟ ف١ٓ صوًّ ثٌوو٠و ِٓ ثٌّٕلّجس يٟ هور لـجهجس)*(  

 

-17ِٕلّز يٟ صوَ ٚهنوْ  ٚ         00-07صضٛثؽو ٘يٖ ثٌّٕلّجس يٟ ثٌوو٠و ِٓ ثٌّقجيلجس ف١ظ صضٛثؽو 

ِٕلّز ينٟ ثٌنؼجٌن ٚثح ٚطنٕوج، ٚثِجٔنز             12-29ِٕلّز يٟ ثد١ٓ ٌٚقؼ ٚثٌقو٠ور ٚفؾز  ٚصضٛثؽو   00

 22-22ثٌوجطّز ٚهٌّثْ ٚطوور ٚرذٖٛ   ٠ٚضٛثؽو يٟ ِقجيلنز فنؼٌِٛس ٚثٌؾنٛة ِٚنجًح ٚثٌذ١نؼج،                 

 .ِٕلّز يٟ ِقجيلز ىِجً ٚثٌّق٠ٛش ٠ًّٚز ٚثٌٌّٙر ٚ ّمـٌٜ 28-7ِٕلّز  يٟ ف١ٓ ٠ضٛثؽو 

 :انُاسدٍٍ

٠ضَث٠ننو هننوه ثٌٕننجٍف١ٓ دننشىً وذنن١ٌ  ٚمظٛطننج يننٟ ثٌّٕننجؿك ثٌننضٟ صننشٙو             
ثرضذجوجس د١ٓ ثٌمٛثس ثٌّٛث١ٌز ٌٌٍة١ِ ٘جهٞ ِٚنٍْقٟ ثٌّمجِٚنز ثٌنشوذ١ز      
ِٓ ؽٙز ٍِْٚقٟ ؽّجهز ثٌقٛعٟ ٚثٌمٛثس ثٌّٛث١ٌز ٌٌٍة١ِ ثٌنْجدك طنجٌـ     
ِٓ ؽٙز ثمٌٜ  مٛيج ِٓ ثْ صـجٌُٙ ثٌقٌح  ٌٚ٘ٚدج ِٓ ثالرضذجوجس ٚثٌمنظف   
ّنٛث، ونجْ ِننٓ لذنً ؿن١ٌثْ ثٌضقنجٌف ثٚ ِنوثين ٚطننٛث٠ًل ثٌقٛعنٟ  ٠ٚوجٔننٟ                    

 ثٌٕجٍفْٛ أٚػجم ١ّتز يٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثٌّٕجؿك ث١ّٕ١ٌز
ثّننٌر  ِو٠ٌ٠ننز ف١فننجْ ثوغننٌ       ٠88ِقجيلننز صوننَ ٔننَٚؿ ِننج ٠مننجًح          سٚرننٙو

ثّنٌ ِنٓ ِٕـمنز        0ثّنٌر  ٚث٠نؼج       098ثٌّو٠ٌ٠جس ثٌضٟ صوٌػش ٌٍَٕٚؿ دووه  
ثٌّ ِٓ ِٕـمز ثٌؾق١ٍّز   َٚٔؿ ثٌْىجْ ِٓ ٘يٖ ثٌّٕنجؿك دونو         28 ٌثح ٚ

ثًصىخ ؽٌثةُ وذ١ٌر يٟ فك ثأل٘جٌٟ ِٓ صٙؾ١ٌ ٚلضً ِٚ فمجس ٚصو١ٌِ ِٕجٍي 
ٚأؽذٌس ثأل٘جٌٟ هٍٝ صٌن ِٕجٌٍُٙ ِٓ ثؽً     ٌِٚثيك طق١ز ِٚوثًُ ٚ ١ٌ٘ج

  ثٌقفجف هٍٝ ّ ِضُٙ ِٓ ثٌقٌح
ٚيٟ ِقجيلز فؼٌِٛس َٔؿ هوه ِٓ ثال٘نجٌٟ دونو صٙنوَ هنوه ِنٓ ثٌّٕنجٍي              

 ؽٌث، ٘ـٛي ثألِـجً ٚصويك ث١ٌْٛي يٟ ِو٠ٌ٠ز ١ّتْٛ 
ٚيٟ ِقجيلز طٕوج، َٔؿ هوه ِٓ ثٌْىجْ يٟ ِٕـمز ثٌقغ١ٍٟ ٚدوغ ثالف١ج،  
ثٌشوذ١ز ثٌؾٕٛد١ز ؽٕٛح ثٌوجطّز دوو صقي٠ٌثس ِنٓ ّن١ً لنجهَ ِنٓ ِو٠ٌ٠نز           

 .ّٕقجْ 
ٚرٙو ثٌوجطّز طٕوج، دوو ثالمذجً ثٌضٟ وجٔش صوٍٓ هٓ دو، ث ثلضٌثح صٛل١ش 

ِوٌوز صق٠ٌٌ ثٌوجطّز َٔٚؿ ْٔذٟ ٌذوغ ثٌْىجْ ٚدنجطز يٟ ثالف١ج، 
ثٌّضجمّز ٌّوْىٌثس صجدوز ٌٍمٛثس ثٌّٛث١ٌز ٌٌٍة١ِ ثٌْجدك ٚصٍه ثٌضٟ ٔظخ 

ي١ٙج ثٌقٛع١١ٓ ِؼجهثس ثًػ١ز ٌّٛثؽٙز ثٌغجًثس ثٌؾ٠ٛز ثٌّىغفز ٌـجةٌثس 
  .ثٌضقجٌف

اسزة  422َشٔح 

يٍ يذافظت حؼش 

 خالل شٓز ٌٕنٍٕ 

 

 

% 92 -:دٍفاٌ  

يٍ اجًانً 

انُاسدٍٍ فً 

يذافظت حؼش 

 خالل شٓز ٌٕنٍٕ

 انًٍٍُت انًٕاَئ دزكت

م ي رٌٙ ١ٌٛ٠ٛ ًّش 
هٍٝ ًط١ف ١ِٕج، ثٌقو٠ور 

 02ٚثٌظ١ٍف ١ِٕٚج، هوْ 
يٟ رٌٙ  22ّف١ٕز ِمجدً 

١ٔٛ٠ٛ ثٌّجػٟ   وّج صّش 
 ٠1ثٌّٛثيمز هٍٝ همٛي 

 . ّف١ٕز 
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دٍغ فؾُ ثالّضن١نٌثه   

 100920م ي ١ٌٛ٠ٛ   

ؿٓ ِضٌٞ ِٓ ثٌّٛثه 

ثٌغيثة١ز هذنٌ ِن١نٕنج،       

ف١ظ .  هوْ ٚثٌقو٠ور

دٍغش ْٔذز ثٌنمنّنـ    

ِٓ ثؽنّنجٌنٟ      %  22

ثٌننّننٛثه ثٌننغننيثةنن١ننز      

ثٌّْضًٛهر ٚثٌذجٌنغنز   

 ؿٓ ِضٌٞ  292828

٠ْضٌّ فؾُ ثّض١ٌثه ث١ٌّٓ ِٓ ثٌٛلٛه يٟ ثالٔنفجع ٌٍشٌٙ ثٌغجٟٔ هٍٝ ثٌضٛثٌٟ   ف١ظ دٍغ فنؾنُ     

٠ْجٚٞ فنؾنُ ثالّنضن١نٌثه        .  هذٌ ١ِٕج، ثٌقو٠ور ٚهوْ   211٠71ثٌٛثًهثس ِٓ ثٌٛلٛه م ي رٌٙ ١ٌٛ٠ٛ 

 .ؿٓ ِضٌٞ  2٠٠888ِٓ ثؽّجٌٟ ثالفض١جػ ثٌضمو٠ٌٞ ثٌشٌٙٞ ٚثٌّموً دن % 10

همٍش ث١ٌّٓ دظًٖٛ %  01ثؽّجٌٟ ثٌّْجهوثس ِٓ ثٌّٛثه ثٌغيثة١ز ثٌضٟ همٍش ث١ٌّٓ ِمجدً %   7171

  دجٌّمجدً دٍغش فؾُ ثٌّْجهوثس ِٓ ثٌٛلٛه ثٌضٟ ٚطنٍنش     22صؾج٠ًز م ي ثٌفضٌر يذٌث٠ٌ فضٝ ١ٌٛ٠ٛ 

 . ؿٓ ِضٌٞ    ٠09 211221098ؿٓ ِضٌٞ ِمجدً   ٠09ث١ٌّٓ م ي ثٌفضٌر ىثصٙج   
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