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 التعريفات اهلامة 

 املصطلح الكلنُ

 حىض النهر

ٖٛ مجٝع األضاعٞ اييت ظتطٟ فٝٗا ايٓٗط ٚضٚافسٙ اييت تٓشسض ضتٛ ٚازٜ٘ حبٝح  تٓضطف َٝاٙ اَطاضٙ 
إيٝ٘  نصيو األضاعٞ اييت تط٣ٚ مبٝاٖ٘ ٚميهٔ إٔ تغاف إيٝ٘  سسٚزٙ  ايطبٝع١ٝ ست٢ يٛ نإ بعغٗا 

 ضٖا ايعاّ َتذًٗا ضتٛ  زتطاٙ .خايًٝا َٔ املطط َازاّ اضتسا

 األخىار

                            زتاضٟ َا١ٝ٥ متأل باملٝاٙ خالٍ َٛاغِ املطط ثِ جتف بعسٖا أٚ تتػطب املٝاٙ إىل باطٔ األضض 
 ) َجٌ خٛض قاش ( يف ايػٛزإ .

التحديد الطبًعٌ 

 للنهر

ييت حتاط باملطتفعات َٔ مجٝع ادتٗات ٚعٓس ٜػ٢ُ ايتشسٜس املا٥ٞ ٜٚعطف باألضض املٓدفغ١ املٓػٛب ا
 غكٛط املٝاٙ ع٢ً املطتفعات تٗبط ٚتٓضطف ضتٛ قاع اذتٛض أٚ املٓدفض .

 الكطاع الطىلٌ للنهر

ٖٛ عباض٠ عٔ َٓش٢ٓ َكعط ٜبسأ َٔ أقض٢ اضتفاع يًٓٗط ٜٚأخص يف االضتساض ايتسضظتٞ أٟ يف اجتاٙ 
 ض .دطٜإ املٝاٙ ست٢ املدطز ٖٚٛ أقٌ َٓػٛب يًشٛ

 الكطاع العرضٌ للنهر

ٖٛ َٓش٢ٓ ٜبسأ َٔ اضتفاع أسس ادتٛاْب ٜٚٓشسض إيٞ  قاع ايٓٗط , ثِ تأخص يف االضتفاع ايتسضظتٞ َط٠ 
 أخط٣ ست٢ ٚصٌ إيٞ أقض٢ اضتفاع يف ادتاْب اآلخط  .

 صدط٠ أٚ عس٠ صدٛض تعطقٌ سطن١ ايٓٗط ٚ جتٓسي٘ ) تعٛم سطنت٘ ( اجلنادل
 َتذاٚضْٜٔٗطٜني ضاعٞ املطتفع١ املٓػٛب اييت تفضٌ بني سٛعني ٖٞ األ خط تكشًه املًاه
هضبُ البحريات 

 االستىائًُ
 أفطٜكٝا  املٓابع االغتٛا١ٝ٥ يٓٗط ايٌٓٝ ٚ تػ٢ُ غكف

 ُٜطًل ع٢ً ْٗط ايٌٓٝ َٔ بني شتطد٘ َٔ حبري٠ أيربت دٓٛبًا ٚاتضاي٘ بٓٗط ايػٛباط حبر اجلبل
 ْٗا١ٜ حبط ادتبٌ يف  املا٤ عٔ صفش١ َتػع١ َٔ ٖٞ عباض٠ حبريَ نى

 حبر الزراف

ضتٓا٤ ي٘ دٛاْب إلظتط٣ بني َػتٓكعات حبط ادتبٌ مشاٍ غاب١ ؾاَيب  ف٢ زتط٣ نجري االيتٛا٤ ٚا
 .  َطتفع١

 حبر الغزال

ٜطًل امس٘ بضف١ عا١َ ع٢ً زتُٛع١ األْٗاض ايت٢ تٓشسض َٔ إقًِٝ خط تكػِٝ املٝاٙ بني ايٌٓٝ 
 ادتبٌ عٓس ) حبري٠ ْٛ ( َٔ ادت١ٗ ايػطب١ٝ .ٚايهْٛػٛ ٚايت٢ تتضٌ ببشط

 ٜضب ف٢ حبط ايػعاٍ َٔ ادت١ٗ ايٝػط٣ ٜٚٓبع َٔ ٖغب١ زاضفٛض ٚاجتاٙ  زتطاٙ َٔ ايػطب إىل ايؿطم حبر العرب
                                                                                                                      ٜبسأ عٓس ايتكا٤ ْٗط ايػٛباط  ببشط ادتبٌ ,ٜٚػتُط عتٌُ ٖصا االغِ  ست٢ ارتططّٛ                           النًل األبًض

 ٖٛ أِٖ األخٛاض ايت٢ تٓبع َٔ َطتفعات ٖغب١اذتبؿ١ ٜٚعذع ف٢ ايٛقت اذتاعط عٔ ايٛصٍٛ إىل ايٌٓٝ . خىر قاش
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 املصطلح  الكلنُ 

 اع املا٤ يف اجملط٣  أٚ َػت٣ٛ ايٓٗط اضتف منشىب النهر
 َكساض املا٤ ايصٟ ظتطٟ عٓس أٟ َٛقع يف فرت٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ باألَتاض املهعب١  تصريف النهر 

اإليراد املائٌ لنهر 

 النًل 
 ٖٛ ايه١ُٝايضاف١ٝ باألَتاض املهعب١ ايت٢ ٜأت٢ بٗا اجملط٣ ٚفطٚع٘ َكاغ٘ عٓس شتطدٗا .

 التخزين املىمسٌ

 (  ) الشنىٍ

ختعٜٔ داْب َٔ َٝاٙ ايٓٗط يف َٛغِ ايفٝغإ سٝح تتٛفط املٝاٙ بايٓٗط ٚتعٜس عٔ االستٝادات 
 يإلْتفاع بٗا يف َٛغِ اذتاد١ .

 التخزين الكرنٌ 

 ) املشتنر ( 
 تٛفري املٝاٙ يف ايػٓٛات ايعاي١ٝ اإلٜطاز يإلْتفاع بٗا يف ايػٓٛات املٓدفغ١ اإلٜطاز . 

 الشدود 

 ) اخلزانات ( 
 بٓا٤ عدِ يف عطض ايٓٗط غتعٕ املٝاٙ أَاَ٘ ٜٚهٕٛ ايتدعٜٔ غٟٓٛ أٚ قطْٞ .

 بٓا٤ عدِ يف عطض ايٓٗط ب٘ بٛابات تفتح ٚ تػًل سػب اذتاد١ حتذع املٝاٙ أَاَٗا . الكناطر 
 

 تذكر مايلي :   

 . ظتطٟ ايٌٓٝ َٔ ادتٓٛب إىل ايؿُاٍ   -

 . ايٌٓٝ ٖٛ أطٍٛ أْٗاض ايعامل  -

  .  ٜبسأ ايٌٓٝ َٔ َٓابع ايطٚافس ايعًٝا يٓٗط نادريا -

 .ٜؿػٌ ايٓٗط ايٓضف ايؿطقٞ َٔ قاض٠ أفطٜكٝا  -

َضب٘ يف زَٝاط ٜكع إىل ايؿُاٍ َٔ َٓابع٘  :  إٔ شيوايٌٓٝ ٖٛ ايٛسٝس يف ايعامل ايصٟ ظتطٟ باْتعاّ تاّ َٔ ادتٓٛب يًؿُاٍ زيٌٝ  -
 ا غ٣ٛ خط طٍٛ ٚاسس .عٓس حبري٠ فٝهتٛضٜا ٚالٜفضًُٗا عٔ بعغُٗ

 ٜتؿاب٘ ايٌٓٝ َع ْٗطا ) املػٝػٝيب ٚ االبالتا ( ألٕ اجتاُٖٗا ايعاّ بني ايؿُاٍ ٚ ادتٓٛب . -

 ٜٓبع ايٌٓٝ َٔ املٓطك١ االغتٛا١ٝ٥ ٜٚٓتٗٞ يف َٓار ايبشط املتٛغط املعتسٍ . -

 ثطٖا ٜعٗط بٛعٛح ع٢ً نٌ َهإ ع٢ً ٚد٘ األضض . األْٗاض أنجط ايعٛاٌَ ادتَٝٛٛضفٛيٛد١ٝ اييت تػِٗ يف تؿهٌٝ غطح األضض ألٕ أ -

 أٚ زا٥ط٠ َكعط٠  ٚهلا َضبات .  uأٚ   vاألسٛاض ايٓٗط١ٜ تأخص  طبٝعًٝا ؾهٌ سطف  -

 املٓدفغات يٝؼ هلا ؾهٌ ستسز بٌ أسٝاًْا تأخص ٖصٙ األؾهاٍ .  -
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 أْٛاع َضبات األْٗاض :  -

 أْٗاض تٓػاح َٝاٖٗا ع٢ً غطح األضض  -3شات تضطٜف خاضدٞ ) ايٌٓٝ (                  -2(              شات تضطٜف زاخ٢ً ) ايفٛدتا  -1                 

 غتتًف ايكطاع ايطٛيٞ يًٌٓٝ عٔ أٟ ْٗط أخط ألْ٘ ٜتهٕٛ َٔ عس٠ أسٛاض َتالمح١ ٚيٝؼ سٛعًا ٚاسسًا  .  -

 إىل أخط ع٢ً طٍٛ زتط٣ ايٓٗط .  ٜػ٢ُ اإلضتساض  ع٢ً داْيب ايٓٗط باغِ ) ايٛازٟ ( ٚغتتًف َٔ َهإ -

 إىل أْٗا حتسز سٛض ايٌٓٝ ٚ ٖٞ اييت تفضٌ بني ايٌٓٝ ٚ األْٗاض األخط٣ .  املٝاٙ  تكػِٝتطدع أ١ُٖٝ َٓاطل  -

 تبسأ اذتسٚز ايػطب١ٝ َٔ دٓٛب  حبري٠ فٝهتٛضٜا  .  -

 جتتاظ اذتسٚز ايػطب١ٝ  األخسٚز ايػطبٞ  ٚتتبع قُِ دباٍ ) َٛفُبريٚ ( .  -

 تػري اذتسٚز ايػطب١ٝ َع اذتافات ايػطب١ٝ يألخسٚز ايػطبٞ .  -

 ٜسخٌ األخسٚز ايػطبٞ نً٘ عُٔ سسٚز سٛض ايٌٓٝ .  -

 تسخٌ َطتفعات ضْٚعٚضٟ نًٗا عُٔ سٛض ايٌٓٝ .  -

 ختطز ايٛاسات املضط١ٜ َٔ سٛض ايٌٓٝ ألٕ تضطٜفٗا زاخًٞ .  -

 ايٌٓٝ .  َٓدفض ايفّٝٛ ٚ ٚازٟ ايٓططٕٚ ٜسخالٕ عُٔ سسٚز سٛض -

 ٜٓتٗٞ اذتس ايػطبٞ غطب اإلغهٓسض١ٜ .  -

 ٚازٟ امِلًو  عُٔ سٛض ايٌٓٝ .  -

 ٜػري اذتس ايؿطقٞ ذتٛض ايٌٓٝ َع اذتافات ايػطب١ٝ يألخسٚز ايؿطقٞ . -

 الٜسخٌ اذتس ايؿطقٞ نً٘ عُٔ سٛض ايٌٓٝ .  -

 ٜغِ اذتس ايؿطقٞ َععِ  ٖغب١ اذتبؿ١ .  -

 ألٕ تضطٜف٘ خاضدٞ ) ضتٛ ايبشط األمحط ( . خٛض بطن١ غتطز َٔ سٛض ايٌٓٝ  -

 خٛض ايكاش ) ادتاش ( ٜسخٌ عُٔ سٛض ايٌٓٝ ألٕ تضطٜف١  زاخ٢ً ) ضتٛ ايٓٗط ( ٚميهٔ تٛص١ًٝ بػٗٛي١ بٓٗط ايعطرب٠ .  -

 َػاس١ زٍٚ اذتٛض أنرب َٔ َػاس١ اذتٛض ْفػ٘ .  -

 ساْٛب ( .تٗتِ بعض ايسٍٚ مبٝاٙ األْٗاض يتػتدسَٗا يف املالس١ َجٌ ) اي -

   ٜٗتِ بعض ايسٍٚ مبٝاٙ األْٗاض يتػتدسَٗا يف ايطٟ ٚ ايعضاع١ َجٌ ) ايٌٓٝ ( .  -
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 نٝٓٝا ( يف سسٚز حبري٠ فٝهتٛضٜا . –أٚغٓسا  –تؿرتى  زٍٚ  ) تٓعاْٝا  -

 ْٗط ايػًُٝهٞ ( .  –حبري٠ أيربت  –تؿٌُ املٓابع االغتٛا١ٝ٥ األخسٚز١ٜ ) حبري٠ إزٚاضز  -

 . بٛضْسٟ (    –ضْٚسا   –ظا٥ري   –أٚغٓسا  )  األخسٚز١ٍٜ يف املٓابع االغتٛا١ٝ٥ زٚ  4تؿرتى  -

 ظا٥ري ( .   –تٓعاْٝا   –نٝٓٝا   –زٍٚ يف املٓابع االغتٛا١ٝ٥ ٖٚٞ ) أٚغٓسا  4تؿرتى   -

 تكع املٓابع ايضٝف١ٝ ) املٛمس١ٝ ( حتت غٝطط٠ زٚي١ ٚاسس٠ ٖٚٞ إثٝٛبٝا ) اذتبؿ١ ( .  -

 عٓس دبٌ َط٠ .  دٓٛب ايػٛزإاملا٥ٞ يف ايػطب يف َسٜط١ٜ ) زاضفٛض ( يف  ٜكع ايفاصٌ -

 % َٔ َٝاٙ ايٌٓٝ اييت تضٌ ملضط . 84سٛض ايٌٓٝ بايٓػب١ ملضط سٝح ختطز َٓٗا  أِٖ زٍٚ إثٝٛبٝا  -

 ٚاضز (. إز اٚغٓسا ٢ٖ شتطز ايٌٓٝ ايط٥ٝػ٢ َٔ حبريٙ فٝهتٛضٜا ٚهلا )ْضف حبريت٢ ايربت ٚ  -

 ط ايسٍٚ اعتُازا ع٢ً ْٗط ايٌٓٝ ًٜٚٝٗا ايػٛزإ ٚدٓٛب ايػٛزإ ثِ اٚغٓسا . َضط انج  -

 إىل احملٝط اهلٓسٟ بُٝٓا تتٛد٘ زٚي١ ظا٥ري إىل احملٝط األطًٓطٞ . زٍٚ نٝٓٝا ٚ تٓعاْٝا  تتٛد٘ -

 ع تٓعاْٝا ٚ نٝٓٝا يف حبري٠ فٝهتٛضٜا . تؿرتى أٚغٓسا َ -                                  تؿرتى ظا٥ري َع أٚغٓسا يف حبري٠ أيربت .   -

 . مشااًل   31   36دٓٛبًا  ست٢   3    33ميتس ايٌٓٝ َٔ خط عطض  -

 ظتطٟ ايٌٓٝ َٔ َٓطك١ شات َطط غعٜط إىل َٓطك١ دطزا٤ عسمي١ املطط  ؾسٜس٠ اذتطاض٠ .  -

 بب شيو  عسّ تطٛضٙ  نٓٗط ٚاسس َٔ َٓابع٘ إىل َضب٘ بٌ إٕ أدعا٤ٙ غ غتتًف ايٌٓٝ عٔ غا٥ط ) نٌ ( األْٗاض َٔ سٝح تكػِٝ اجملط٣ ٚ -

 اتضًت َعًا َهْٛ٘ زتط٣  ٚاسس .      

 . يف سٛع٘ األز٢ْ ٚغبب شيو أْ٘ تهٕٛ َٔ عس٠ أْٗاض بسٚ َعاٖط ايؿٝدٛخ١ ع٢ً ايٌٓٝ يف بعض أدعا٤ َٔ سٛع٘ األع٢ً ٚ ايؿباب ت -

 ٢ ايٌٓٝ ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً أْ٘ مل ٜهٔ ْٗطًا ٚاسسأ .تهجط ادتٓازٍ ٚ ايؿالالت ٚ ارتٛاْل عً   -

 املٓابع االغتٛا١ٝ٥  ) ٖغب١ ايبشريات االغتٛا١ٝ٥ (.  -1أدعا٤ ٖٞ :    5ٜكػِ ايٌٓٝ تغاضٜػًٝا إىل  -

 ) َٔ ارتططّٛ إىل أغٛإ ( .                                     ايٌٓٝ ايٓٛبٞ  -3سٛض حبط ايػعاٍ ٚحبط ادتبٌ  ٚحبط ايعضاف  ) أعايٞ ايٌٓٝ (.                                    -2   

 ٚازٟ ايٌٓٝ األز٢ْ  أٚ ايٌٓٝ يف َضط ) َٔ أغٛإ إىل املضب ( .  – 5املٓابع املٛمس١ٝ ) ٖغب١ اذتبؿ١ ( .                                                    -4   
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 َرت فٛم غطح ايبشط . 1533ايبشريات االغتٛا١ٝ٥ ٚتػ٢ُ غكف أفطٜكٝا تطتفع تٓبع املٓابع االغتٛا١ٝ٥ َٔ ٖغب١  -

 حبريات تٓكػِ إىل :  5تػ٢ُ ٖغب١ ايبشريات بٗصا االغِ ألْٗا تتهٕٛ َٔ  -

 نٝٛدا (  –( حبريات اطتفاع١ٝ ) فٝهتٛضٜا  2دٛضز (              –أيربت  –( حبريات اخسٚز١ٜ ) إزٚاض  1

 ٚحبري٠ غٛبريٜٛض يف أَطٜها ايؿُاي١ٝ أنرب ايبشريات يف ايعامل حبريات ايعامل ايكسِٜ ٚ تكع ؾطم ايهط٠ األضع١ٝ حبري٠ فٝهتٛضٜا أنرب  -

 ٜضب ْٗط نادريا يف حبري٠ فٝهتٛضٜا َٔ د١ٗ ايػطب .  -

 غتطز ايٌٓٝ َٔ حبري٠ فٝهتٛضٜا عٓس ؾالٍ ضٜبٕٛ ٚ ٜػُٞ ٌْٝ فٝهتٛضٜا .  -

 صٟ ٜٓكٌ َٝاٙ حبري٠ إزٚاضز إىل حبري٠ أيربت.ْٗط ايػًُٝهٞ ايٓٗط ايٛسٝس  اي -

 يف مشاٍ حبري٠ نٝفٛ ٚ ٖٞ سس فاصٌ بني حبريات ايٌٓٝ مشااًل ٚ حبريات ايهْٛػٛ  دٓٛبًا .  ( دباٍ َٛفُبريٚ) تكع  -

 تكع  ) دباٍ ضْٚعٚضٟ ( ؾطم ْٗط ايػًُٝهٞ دٓٛب حبري٠ أيربت ) تكع بني أيربت مشااًل ٚ إزٚاضز دٓٛبًا ( .  -

 ُِ دباٍ ضْٚعٚضٟ  سس غٝاغٞ بني أٚغٓسا ٚ ظا٥ري  ٚ نٌ َٝاٖٗا تٓضطف ضتٛ سٛض ايٌٓٝ .ق -

 ٖٚٛ بطنإ خاَس ٚ أسسخ بطانني أفطٜكٝا .َرت ( ٖٛ ادتبٌ ايٛسٝس ايباضظ يف َٓطك١ َٓابع ايٌٓٝ  4311دبٌ إدتٕٛ  )  -

 ًا ضتٛ فٝهتٛضٜا ٚ نٝٛدا . َاٜػٌٝ ع٢ً دبٌ إدتٕٛ َٔ دساٍٚ ٜٓشسض ؾطقًا ضتٛ حبري٠ تٛضناْا ٚ غطب -

ُٜطًل ع٢ً ْٗطايٌٓٝ َٔ بني شتطد٘ َٔ حبري٠ أيربت دٓٛبًا ست٢ إتضاي٘ بٓٗط ايػٛباط مشااًل .  -  حبط ادتبٌ 

 تهجط اإلضتٓا٤ات ٚ ايبشريات املتكطع١ ع٢ً داْيب حبط ادتبٌ ٚ ٖٞ زيٌٝ ع٢ً بط٤ تٝاض٠ يف ْٗاٜت٘ ٚ ظٗٛض عالَات ايؿٝدٛخ٘ ب٘ .  -

 ري٠ ْٛ ْٗا١ٜ حبط ادتبٌ ٚ ٖٞ صفش١ َتػع١ َٔ املٝاٙ .تكع حب -

 َٓطك١ ايػسٚز ايٓبات١ٝ تكع يف اذتٛض األزْٞ يبشط ادتبٌ  ٚتعٌُ ع٢ً اْػٝاح املٝاٙ ٚ منٛ ايٓباتات مما ٜػاعس ع٢ً عٝاع َٝاٙ ايٌٓٝ  -

 ات ٚ اإلضتٓا٤ ي٘ دٛاْب َطتفع١. ظتطٟ حبط ايعضاف بني َػتٓكعات حبط ادتبٌ مشاٍ غاب١ ؾاَيب ٖٚٛ زتط٣ نجري اإليتٛا٤ -

 عفاف حبط ايعضاف َطتفع١ ْٚتٝذ١ يصيو سافغ ع٢ً َٝاٖ٘ َٔ إٔ تفٝض ع٢ً داْب١ٝ إال يف  ْٗاٜت٘ ايؿُاي١ٝ ) سٛع٘ األزْٞ ( . -

 غتتًف حبط ايعضاف عٔ حبط ادتبٌ يف إٔ َػتٓكعات٘ ٚ األعؿاب سٛي٘ ق١ًًٝ إال عٓس ايتكا٥٘ ببشط ادتبٌ .  -

 غِ حبط ايػعاٍ ع٢ً زتُٛع١ األْٗاض اييت تٓشسض َٔ خط تكػِٝ املٝاٙ بني ايٌٓٝ ٚ ايهٓػٛ ٚاييت تتضٌ ببشط ادتبٌ عٓس ُٜطًل ا -

 حبري٠ ) ْٛ ( َٔ د١ٗ ايػطب .    

 ٜتهٕٛ حبط ايػعاٍ َٔ ْٗطٜٔ أغاغني ُٖا ) ايتْٛر ٚ ادتٛض ( .  -
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 ٜتضٌ ايتْٛر ٚ ادتٛض عٓس بًس٠  )ٚاٚ ( . -

 يعطب يف حبط ايػعاٍ َٔ ادت١ٗ ايٝػط٣ ) ايػطب  ( ٜٚٓبع َٔ ٖغب١ زاضفٛض . ٜضب حبط ا -

 صدٛض َطتفعات خط تكػِٝ املٝاٙ بني ايٌٓٝ ٚ ايهْٛػٛ َٔ ايٓٛع األضنٞ .  -

 َطتفعات زاضفٛض ٚ نطزفإ ٚ ايٓٛب١ اَتساز هلغب١ ايبشريات ٚ تطتفع َععُٗا َٔ ايػطب أع٢ً دباهلا دبٌ َط٠ . -

 زاضفٛض غطب ايػٛزإ ٚ ٜعتربٖا ادتػطافٕٝٛ دع٤ َٔ سٛض ايٌٓٝ ألٕ نجري َٔ َٝاٖٗا ٜٓضطف ضتٛ حبط ايػعاٍ ٚ حبط ايعطب  تكع َطتفعات -

 . ايصٟ ٜٓشسض ضتٛ ايٌٓٝ ٚ ايبعض إىل  )ٚازٟ امِلًو (    

 تكع دباٍ ايٓٛب١ ٚ نطزفإ غطب ايٌٓٝ األبٝض ٚ ٖٞ اذتس ايؿُايٞ ملٓدفض حبط ايػعاٍ . -

 ع٢ً قُِ دباٍ ايٓٛب١ ٚ نطزفإ . أَرت (  1375تايٛزٟ (  ) ق١ُ )  -

 ضٚاغب ْٗط ايػٛباط غاعست ايٌٓٝ األبٝض ع٢ً اذتفاظ ع٢ً َٝاٖ٘ َٔ ايتبعجط ع٢ً ١٦ٖٝ َػتٓكعات . -

 إيتكا٤ ايػٛباط َع حبط ادتبٌ  دعً٘ ظتسز ؾباب٘ ٚ ٜػتعٝس قٛت٘ ٜٚعاٚز دطٜاْ٘ ضتٛ ايؿُاٍ .  -

 ضٚافس أُٖٗا ٚ أععُٗا أثطًا ) ْٗط ايباضٚ ( .  3٘ َٔ ٜػتُس ايػٛباط َٝاٖ -

 ٜتضٌ ايباضٚ بٓٗط ايبٝبٛض قبٌٝ بًس٠ ) ايٓاصط ( . -

 ٜتهٕٛ ْٗط ايػٛباط َٔ احتاز ْٗطا ) ايباضٚ ٚ ايبٝبٛض ( .  -

 ٜػُٞ ايٌٓٝ بعس إيتكا٤ ايػٛباط ببشط ادتبٌ اغِ ) ايٌٓٝ األبٝض ( ست٢ َس١ٜٓ ارتططّٛ .  -

 ساض يًٌٓٝ يف أٟ دع٤ ععِٝ َٔ زتطاٙ عٓس ) ايٌٓٝ األبٝض ( . أعغعف إضت -

 ٜعرتض زتط٣ ايٌٓٝ األبٝض ايهجري َٔ ادتعض  ) صػري٠ اذتذِ ( يف ادتع٤ ادتٓٛبٞ ٚتعزاز ) سذًُا ( نًُا اجتٗٓا مشااًل .  -

 تهجط األخٛاض بايكطب َٔ ايٌٓٝ األبٝض . -

 تاْا (. تتذُع َٝاٙ ايٌٓٝ األظضم ايعًٝا يف )حبري٠  -

 ُٜعطف ادتع٤ األع٢ً َٔ ايٌٓٝ األظضم باغِ  )ْٗط األباٟ ( ٜٚعرتع٘ ؾالالت أُٖٗا ) األتا (.  -

 اذتٛض األع٢ً يٓٗط ايٌٓٝ األظضم غري صاحل يًُالس١ بُٝٓا سٛع٘ األزْٞ ) بني ايطٚصريظ ٚ ارتططّٛ ( يًُالس١ .  -

 ايطٖسٚ ايسْسض َٔ  أِٖ ضٚافس ْٗط ايٌٓٝ األظضم .  -

 ٜٓبع ايطٖس ٚ ايسْسض َٔ ٖغب١ اذتبؿ١ يف ايؿُاٍ ايػطبٞ َٔ حبري٠ تاْا .  -
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 ْٗط عطرب٠ ٜٓبع َٔ َطتفعات ٖغب١ اذتبؿ١ إىل ايؿُاٍ َٔ حبري٠ تاْا يف ؾطقٞ ٖغب١ اذتبؿ١ .  -

 .  ٚ أطٛهلا ٚ أغعضٖا َا٤ ٜٓشسض ْٗط ايعطرب٠ ضتٛ ايؿُاٍ ايػطبٞ ٖٚٛ أخط ايطٚافس ايهرب٣ يًٌٓٝ  -

 هاظٟ ) غتٝت ( ٚ حبط ايػالّ أِٖ ضٚافس ْٗط عطرب٠ . ت -

 ْٗط عطرب٠ أغ٢ٓ ضٚافس اذتبؿ١ بايػطٜٔ ) ايطني ( .  -

 الٜضًح ْٗط عطرب٠ يًُالس١ بضف١ عا١َ بػبب غطع١ تٝاضٙ يف ظَٔ ايفٝغإ ٚ َٝاٖ٘ جتف يف فضٌ ادتفاف ٚ ٜتشٍٛ إىل َػتٓكعات .  -

 خٛض قاش أِٖ األخٛاض اييت تٓبع َٔ ٖغب١ اذتبؿ١ ٜٚسخٌ عُٔ سٛض ايٌٓٝ ) ٜٓبع َٔ مشاٍ ؾطم ٖغب١ اذتبؿ١ ( ظتطٟ يف إضٜرتٜا  -

 ٚيف غٍٗٛ ايػٛزإ ايؿطق١ٝ بايكطب َٔ نػال .     

 َرت ( .  2533إىل  – 2333ٖغب١ اذتبؿ١ أع٢ً ٖغاب أفطٜكٝا ) َٔ  -

 ادتٓٛب بؿس٠ بػبب َطٚض األخسٚز ايععِٝ إىل ايؿطم َٓٗا ٚتٓشسض تسضظتًٝا ضتٛ ايػطب تٓشسض ٖغب١ اذتبؿ١ ضتٛ ايؿطم ٚ  -

 ٚايؿُاٍ ايػطبٞ . 

 ٜتذسز ؾباب ايٓٗط بعس ارتططّٛ بػبب ايتكا٤ ايٌٓٝ ايط٥ٝػٞ بايٌٓٝ األظضم .  -

 ٜٓشسض ايٌٓٝ بؿس٠ يف َٓطك١ ايٌٓٝ ايٓٛبٞ بػبب نجط٠ ادتٓازٍ .  -

 ٓٗط ٚحتطَ٘ َٔ املالس١ يف تًو املٓطك١ ) َٔ غًبٝاتٗا ( ٚ يهٔ هلا زٚض ) إظتابٞ ( سٝح تعٜس َٔ غطعت٘ ادتٓازٍ تعرتض زتط٣ اي -

 ٚ بايتايٞ تكًٌ َٔ تبدط نُٝات نبري٠ َٔ َٝاٖ٘ .     

 حبري٠  ) تاْا ( حبري٠ أطتفاع١ٝ .  -

 غط زٕٚ إ ٜعرتع٘ أٟ دٓازٍ اٚ خٛاْل . نِ ست٢ َضب٘ يف ايبشط املتٛ 1233ظتطٟ ايٌٓٝ يف َضط ) بعس أغٛإ ( ملػاف١  -

 . ٚ أقا١َ ايعطب َكٝاؽ ايطٚع١ أقسّ املكاٜٝؼ املكا١َ ع٢ً ايٌٓٝ  -

 ايٌٓٝ األبٝض ( . –زتُٛع١ أعايٞ ايٌٓٝ ) حبط ادتبٌ (  –َٓابع ايٌٓٝ االغتٛا١ٝ٥ ) املضسض ايسا٥ِ ( تغِ ) ٖغب١ ايبشريات  -

 ايػٛباط ( . –عطرب٠  –) ٖغب١ اذتبؿ١ ( ٚتؿٌُ ) ايٌٓٝ األظضم املٓابع املٛمس١ٝ تغِ  -

 تٛظع ع٢ً نٌ ؾٗٛض ايػ١ٓ ٚتعزاز يف   3ًَٝاض َِ 1283املٓابع االغتٛا١ٝ٥ ) ايسا١ُ٥ ( تػتكبٌ ن١ُٝ َٔ األَطاض  تكسض  بٓشٛ  -

 االعتسايني ٚتكٌ يف االْكالبني .     
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 دٓذا . يبشري٠ فٝهتٛضٜا شتطز ٚسٝس يف ايؿُاٍ عٓس -

 ( ايػًُٝهٞ ٚ حبري٠ إزٚاضز .  3( األَطاض        2( ٌْٝ نٝٛدا ) أنجطٖا ن١ُٝ (    1َضازض ٖٞ :  3تػتكبٌ حبري٠ أيربت َٝاٖٗا َٔ  -

 صًح َٔ حبري٠ فٝهتٛضٜا ندعإ بػبب ق١ً ْػب١ ايفاقس بايتبدط ٚ اضتفاع غٛاسًٗا .يربت حبري٠ أ -

َُٓذال بػبب : نجط٠ ايطٚافس ايت٢ تضب فٝ٘ َٔ ايؿطم ٚ ق١ً ايفاقس بايتبدط أٚ ايتػطب .  ٜتعاٜس ايتضطف املا٥ٞ يبشط ادتبٌ -  عٓس 

َُٓذال  ٚ حبري٠ ْٛ بػبب : عبٛض ايٌٓٝ َٓطك١ ايػسٚز ايٓبات١ٝ ٚ تغاعف فاقس َٝاٙ حبط ادتبٌ ٚ ايػعاٍ  -  ٜغٝع ْضف إٜطاز ايٌٓٝ بني 

 يك١ً األَطاض نًُا اجتٗٓا مشااًل .     

 عآي١ ن١ُٝ املٝاٙ ارتاضد١ َٔ ٖغب١ ايبشريات إال أْٗا عع١ُٝ األ١ُٖٝ ألْٗا تهاز تهٕٛ املضسض ايٛسٝس يًٓٗط يف أٚا٥ٌ ايضٝف . ضغِ -

 ٜرتنع  غكٛط األَطاض ع٢ً ٖغب١ اذتبؿ١ خالٍ أؾٗط ايضٝف . -

 ن١ُٝ األَطاض ايػاقط١ ع٢ً ٖغب١ اذتبؿ١ أنرب َٔ ايت٢ تػكط عا٣ ٖغب١ ايبشريات .  -

 عزاز ْػب١ ايطني ) ايػطٜٔ ( يف ٖغب١ اذتبؿ١ نًُا إجتٗٓا ضتٛ ايؿُاٍ . ت -

 تعزاز ن١ُٝ األَطاض يف ٖغب١ اذتبؿ١ نًُا إجتٗٓا ضتٛ ادتٓٛب . -

 عطرب٠ أغين َٔ ايٌٓٝ األظضم ٚ ايػٛباط بايط٢ُ  .  -

 ا إجتٗٓا ضتٛ ادتٓٛب .ايػٛباط أغ٢ٓ باملٝاٙ َٔ ايٌٓٝ األظضم ٚ ايعطرب٠ سٝح تطٍٛ فرت٠ غكٛط املطط نًُ -

 َاٜٛ ( .  –أؾٗط تكطٜبًا َٔ ٜٓاٜط  5عطربٙ ظتف ملس٠ )  -

 ايػٛباط ال ٜهاز غتًٛ َٔ املا٤ يف أٟ ٚقت َٔ ايػ١ٓ بػبب ٚقٛع٘ دٓٛب ٖغب١ اذتبؿ١ ٚ ٖٛ أطٍٛ َٛغِ َطط َٔ باقٞ أْٗاض اهلغب١ . -

 َاٜٛ . –تكٌ َٝاٙ ايػٛباط ق١ً ظاٖط٠ َٔ فرباٜط  -

 َُؿاض َضسض َهتػب يٓٗط ايػٛباط سٝح ٜطتس إىل ايػٛباط َٔ املػتٓكعات دع٤ غبل ٚتػطب إيٝٗا .  َػتٓكعات -

 ٜػتُس ايٌٓٝ األبٝض َٝاٖ٘ َٔ َضسضٜٔ  :  -

 (       ٚ األخط زا٥ِ ) ٖغب١ ايبشريات ٚ أعايٞ ايٌٓٝ ( .{ايػٛباط  }سسُٖا َٛمسٞ  ) ٖغب١ اذتبؿ١ أ               

 ألظضم ألْ٘ نٕٛ تطب١ َضط ايػٛزا٤ ٚ بفغٌ فٝغاْ٘ اغتُط جتسٜس تطب١ َضط آالف ايػٓني قبٌ بٓا٤ ايػس ايعايٞ . َضط ٖب١ ايٌٓٝ ا -

 ميت٧ً ْٗط ايعطرب٠ بػطع١ يف أغػطؼ ثِ ٜٓدفض بػطع١ .  -

 يٍٛ ( .  –يبشط ايعطب ض ٚافس أُٖٗا ) ْٜٛر  -
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 ْٜٛٝ٘ ( . –ٝاٙ حبط ادتبٌ يف ايفرت٠ َٔ ) َاضؽ ٜػتفٝس ايٌٓٝ ايط٥ٝػٞ ٚ ايٌٓٝ األبٝض مب -

 ٜكٌ ؾإٔ نال َٔ ايػٛباط ٚ حبط ادتبٌ عٓس بسأ فٝغإ ايٌٓٝ األظضم ٚ ايعطرب٠ .  -

 فرباٜط ( .  –زٜػُرب ( ٚ تضٌ يبشري٠ ْاصط يف ) ٜٓاٜط  –تبسأ املٝاٙ املدع١ْٚ يف ايٌٓٝ األظضم يف ادتطٜإ يف ايٓٗط ايط٥ٝػٞ َٔ ) أنتٛبط  -

 ٜتذسز االغتفاز٠ َٔ َٝاٙ حبط ادتبٌ َط٠ أخط٣ يف َاضؽ .  -

 مت ايتفهري يف َؿطٚعات عبط ايٌٓٝ يعٜاز٠ املٝاٙ ايت٢ تضٌ َٔ َٓابع ايٌٓٝ ايعًٝا ٚ إْكاش َٝاٙ ايٌٓٝ َٔ ايغٝاع يف ايبشط املتٛغط  -

 ٚ حتػني ايطٟ ٚ تٓعُٝ٘ .     

 ٚ ٖٛ غبب ٚدٛزٖا ٚ َٓؿؤٖا .  ٜٛفط هلا قسض َٔ املٝاٙ حتتاز إيٝ٘  يًٌٓٝ أ١ُٖٝ ملضط أنجط َٔ باقٞ زٍٚ اذتٛض فٗٛ -

 ٜكتضط اغتدساّ أٚغٓسا يًٌٓٝ ع٢ً تٛيٝس ايهٗطبا٤ َٔ غس أٜٚٔ .  -

 زٍٚ ايؿُاٍ يف سٛض ايٌٓٝ أنجط ساد١ ملٝاٙ ايٓٗط َٔ زٍٚ ادتٓٛب ألٕ زٍٚ ايؿُاٍ تكع يف املٓطك١ ايضشطا١ٜٚ ٚ ؾب٘ ايضشطا١ٜٚ .  -

 ع٢ً تٛيٝس ايهٗطبا٤ .  ا يًٓٗط ايٓٗط ٜٚكتضط اغتدساَٗاالعتُاز ع٢ً ٓٛب تعتُس ع٢ً األَطاض أنجط َٔ زٍٚ ادت -

 ( . {بايػٛزإ  }خعإ دبٌ األٚيٝا٤  –َؿطٚعات ايتدعٜٔ ايػٟٓٛ يضاحل َضط ) خعإ أغٛإ  -

 ايطٚصريظ ( .خعإ  –خعإ غٓاض  –َؿطٚعات ايتدعٜٔ ايػٟٓٛ يضاحل ايػٛزإ ) خعإ خؿِ ايكطب١  -

 َؿطٚعات ايتدعٜٔ ايكطْٞ يضاحل َضط ) ايػس ايعايٞ ( . -

 َؿطٚع غس أٜٚٔ قطْٞ يضاحل أٚغٓسا ٚ تػتفٝس َٓ٘ نٝٓٝا . -

 قٓا٠ دٛصتًٞ ( .  –غس أيربت  –غس حبري٠ نٝٛدا  –َؿطٚعات يضاحل زٍٚ أعايٞ ايٌٓٝ ٚ إثٝٛبٝا ) غس حبري٠ تاْا  -

 .أٚ ٖسف َؿرتى  –محا١ٜ ايعُطإ  –تٝػري املالس١  –تٛيٝس ايهٗطبا٤  –ضٟ األضاعٞ  تٗسف َؿطٚعات عبط ايٌٓٝ إىل : -

 .  ) املػتُط ( ٚ ايكطْٞ(  ٞ) املٛمستٓؿأ ارتعاْات بٛاغط١ غسٚز ع٢ً زتط٣ ايٓٗط ٚ ايػطض َٓٗا ايتدعٜٔ ايػٟٓٛ   -

 ايػطض َٓٗا ختعٜٔ املٝاٙ .  يٝؼ١ ايرتع ٚ ايػطض  األغاغٞ يبٓا٤ ايكٓاطط ٖٛ ضفع َٓاغٝب املٝاٙ أَاَٗا إلَهإ تػصٜ -

 أٚ أنجط َٔ غطض . –تٝػري املالس١  –تٛيٝس ايهٗطبا٤  –َٔ األغطاض األخط٣ يبٓا٤ ايكٓاطط : ايطٟ  -

 تٛافط املعًَٛات عٔ ايٓٗط ٚ َٓاغٝب٘ ٚ تضطفات٘ تػٌٗ َٔ عٌُ َؿطٚعات ْادش١ ٚ َفٝس٠ ع٢ً ايٓٗط . -
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 ايط٥ٝػٞ يف أغٛإ عٓس َٛقع ايؿالٍ األٍٚ  ايػطض َٓ٘ ايتدعٜٔ ايػٟٓٛ يضاحل َضط . ٜكع خعإ أغٛإ ع٢ً ايٌٓٝ  -

 غاعس إْؿا٤ خعإ أغٛإ ع٢ً تٓفٝص ايهجري َٔ املؿطٚعات ايعضاع١ٝ ٚ ايضٓاع١ٝ ٚ غاعس ع٢ً تٛيٝس ايهٗطبا٤ .  -

 َع خعإ أغٛإ يف تسبري استٝادات َضط َٔ  ٜكع خعإ دبٌ األٚيٝا٤ ع٢ً ايٌٓٝ األبٝض يف ايػٛزإ ٚبين يضاحل َضط  يٝتعإٚ -

 ٜٛيٝٛ ( .  –املٝاٙ  يف ٚقت اذتاد١  ) َٔ فرباٜط      

 بايػس ايعايٞ ٚ عدا١َ  عْٚ٘ ب٘ َكاض١ْفكس خعإ دبٌ األٚيٝا٤ أُٖٝت٘ ملضط بعس بٓا٤ ايػس ايعايٞ ٚايػبب : عآي١ ن١ُٝ املٝاٙ املد -

 ػٛزإ . ايفاقس  بايتبدط َٓ٘ . غًُت٘ َضط يً    

 ٜكع خعإ غٓاض ع٢ً ايٌٓٝ األظضم دٓٛب غس ايطٚصريظ ٖٚٛ يضاحل ايػٛزإ ٜطٟٚ أضاعٞ أضض ادتعٜط٠ يعضاع١ ايكطٔ  -

 ُٜػصٟ َؿاضٜع ايطًُبات ٚ ٜٛيس ايهٗطبا٤ .  –ٜطٟٚ تطعيت ادتعٜط٠ ٚ املٓاقٌ  –قاع١ صدطٟ      

 فسإ ٚ يهٔ تغاعفت املػاس١ ملًٕٝٛ فسإ . أيف  333األصٌ يف َؿطٚع غس غٓاض ٖٛ تٛفري املٝاٙ يطٟ  -

 ٚ ايكضس َٔ بٓا٤ٙ ظٜاز٠ شتعٕٚ املٝا٠ يسٟ ايػٛزإ يعٜاز٠ املػاس١ املعضٚع١ ٜكع غس ايطٚصريظ ع٢ً ايٌٓٝ األظضم عٓس قط١ٜ ايسَاظٜٔ  -

 ٚ تٛيٝس ايهٗطبا٤ .    

 ُٖٝت٘ بعس إْؿا٤ ايػس . ٜكع غس خؿِ ايكطب١ ع٢ً ْٗط عطرب٠ ٚ نإ باملٓطك١ َكٝاؽ يًٌٓٝ فكس ا -

 أيف فسإ يف َٓطك١ ايبطا١ْ يٓكٌ أٖايٞ ٚازٟ سًفا ايصٜٔ غُط ايػس ايعايٞ  533ايػطض َٔ بٓا٤ غس خؿِ ايكطب١ : تٛفري املٝاٙ يطٟ  -

 أضاعِٝٗ  .     

 تتٓاقط ايػع١ ايتدع١ٜٝٓ رتعإ خؿِ ايكطب١ بػبب ضغٛب ايطُٞ يف سٛض ايتدعٜٔ .  -

 ٌْٝ فٝهتٛضٜا ٚ ٜٛيس ايهٗطبا٤ يضاحل أٚغٓسا ٚ ٜػتفٝس َٔ غكٛط املٝاٙ َٔ ؾالالت ضٜبٕٛ ٚ أٜٚٔ ؾاضنت َضط يف  غس أٜٚٔ ٜكع ع٢ً -

 متًٜٛ٘ ٚ تٓفٝصٙ َع أٚغٓسا ٜٛيس طاق١ نٗطبا١ٝ٥ يضاحل أٚغٓسا ٚ نٝٓٝا .      

 ع ايعضاعٞ املٓؿٛز ٚ زعِ ايضٓاع١ ٚ إْكاش ايبالز َؿطٚعات ايتدعٜٔ ايػٟٓٛ اييت أقاَتٗا َضط مل حتكل ايػا١ٜ ايها١ًَ َٓٗا يف ايتٛغ -

 َٔ ايفٝغاْات  يصيو فهطت يف بٓا٤ ايػس ايعايٞ .       

 فهطت َضط يف بٓا٤ ايػس ايعايٞ يتكص ايبالز َٔ خطط ايفٝغاْات ايعاي١ٝ ٚ املٓدفغ١ ٚ تٓكص َٝاٙ ايفٝغإ َٔ ايغٝاع يف ايبشط .  -

 ٞ بعٝسأ عٔ دٛ املفاٚعات َع زٍٚ املٓابع ٚ يكطبٗا َٔ َٓاطل االْتفاع باملا٤ املدعٕٚ . مت اختٝاض أغٛإ يبٓا٤ ايػس ايعاي -

 ايػس ايعايٞ أنرب َؿطٚع إْؿا٥ٞ عا١َ ٚ نٌ َاي٘ صً٘ بايتدعٜٔ ٚ ايطٟ ٚ تٛيٝس ايهٗطبا٤ بٛد٘ خاظ .  -
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 ٜط٠ اييت التط٣ٚ إال َٔ َٝاٙ ايٌٓٝ األظضم ٚمت إْؿا٤ ايػس ع٢ً تٛفري املٝاٙ يعٜاز٠ املػاس١ املعضٚع١ يف أضض ادتعٜػاعس غس حبري٠ تاْا  -

 .ّ  2313حتت اغِ غس بًٝع عاّ      

 ميهٔ اغتػالٍ حبري٠ تاْا يًتدعٜٔ ايػٟٓٛ ٚ ايكطْٞ .  -

 قٓا٠ دٛصتًٞ .  –غس ُْٝٛيٞ  –غس أيربت  –َٔ املؿطٚعات حتت ايسضاغ١ : غس نٝٛدا  -

 ٌ فٝهتٛضٜا زاخٌ حبري٠ نٝٛدا بكضس جتفٝف املٓاقع املٓتؿط٠ سٛهلا يتكًٌٝ ايفاقس َٓٗا . ٜكّٛ َؿطٚع غس نٝٛدا ع٢ً تعُٝل ْٝ -

 غس أيربت َٔ ايٓٛع ايصٟ عتكل ختعًٜٓا َٔ ايٓٛع ايكطْٞ املػتُط ٜػُح باذتفاظ ع٢ً ايفا٥ض َٔ إٜطاز ايٌٓٝ يف ايػٓٛات عاي١ٝ اإلٜطاز  -

 غشب املٝاٙ عٓس اذتاد١ .  يػس ايعذع يف ايػٓٛات املٓدفغ١ أٚ ايتشهِ يف   

 يٛ أقِٝ غس أيربت عٓس َٛتري ظتب إْؿا٤ غس ُْٝٛيٞ يٝعازٍ تضطفات املٝاٙ اييت تأتٞ بٗا ايطٚافس مشاٍ ُْٝٛيٞ ٚ ٜػاعس ع٢ً  -

 اغتُطاض املالس١ يف املٓطك١ بني ُْٝٛيٞ ٚ غس َٛتري .      

 يػسٚز ايٓبات١ٝ اييت تعرتض زتط٣ ايٓٗط ايكازّ َٔ ٖغب١ ايبشريات قٓا٠ دٛصتًٞ إقرتاح َٔ اذته١َٛ ايػٛزا١ْٝ يتفازٟ َٓطك١ ا -

 ٚ بايتايٞ تتعطض يًغٝاع بايتبدط ٚ ايتػطب .    

 ميهٔ ت١ُٝٓ َٛاضز َضط املا١ٝ٥ بتٓفٝص َؿطٚعات حتت ايسضاغ١ .  -

 تطدع دصٚض أظ١َ سٛض ايٌٓٝ إىل تاضٜذ اغتكالٍ زٚي١ تٓعاْٝا . -

 أظ١َ سٛض ايٌٓٝ يف ايػٓٛات األخري٠ إىل : تطدع أغباب  -

 اتػاع َؿطٚعات ايت١ُٝٓ ايعضاع١ٝ ٚ ايضٓاع١ٝ يف زٍٚ املٓابع  –تسخٌ دٗات أدٓب١ٝ  –تعاٜس عسز ايػهإ  –ثبات سضط املٝاٙ             

 ٌ االستالٍ ) قبٌ اغتكالهلا (.ٚ أٜستٗا نال َٔ أٚغٓسا ٚ نٝٓٝا ألْٗا ٚقعت يف ظ 1929أعًٓت تٓعاْٝا عسّ اعرتافٗا باتفاق١ٝ  -

 ّ . 1929ٚقعت تٓعاْٝا َع ضْٚسا ٚ بٛضْسٟ اتفاق١ٝ ْٗط نادريا ٚاييت تغُٓت عسّ االعرتاف باتفاق١ٝ  -

 .   3ًَٝاض ّ 5ٚ ْفصت غس فٝؿا ايصٟ أثط ع٢ً سض١ َضط حبٛايٞ  1959 – 1929أعًٓت إثٝٛبٝا ضفغٗا أتفاقٝيت  -
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 ألظ١َ : زٚض ايهٝإ ايضْٗٝٛٞ يف ا -

 قسّ تٝٛزٚض ٖطتعٍ ذته١َٛ بطٜطاْٝا َؿطٚع يتشٌٜٛ دع٤ َٔ َٝاٙ ايٌٓٝ يضشطا٤ ايٓكب .    

 يٝؿٝع يٝهٞ  َؿطٚع دتًب َٝاٙ ايٌٓٝ إلغطا٥ٌٝ عٔ ططٜل تٛغٝع تطع١ اإلمساع١ًٝٝ  يٝعزاز تسفل املٝاٙ زاخًٗا ثِ تػشب َٔ إصُِ     

 َب زٜفٝس ٚ ضفغت َضط تطبٝكًا إلتفاق١ٝ سٛض ايٌٓٝ اييت تٓط ع٢ً عسّ ْكٌ َٝاٙ ايٌٓٝ تهطض  ايطًب اإلغطا٥ًٝٞ أثٓا٤ اتفاق١ٝ نا   

 يسٍٚ خاضز اذتٛض .   

 ادتُعت زٍٚ املٓابع ٚ املضب َط٠ أخط٣ ٚتفذطت أظ١َ سٛض ايٌٓٝ   2335يف ٜٛيٝٛ   -

 َطايب زٍٚ املٓابع ٖٞ : 

 ت ايػابك١ متت يف فرت٠ اإلغتعُاض ٚ أْٗا تطغب يف تٓفٝص َؿاضٜع ت١ُٜٛٓ تكتغٞ  فطض اتفاق١ٝ ع٢ً َضط ٚ ايػٛزإ ألٕ االتفاقٝا           

 إقا١َ َؿطٚعات ع٢ً ْٗط ايٌٓٝ .           

 َٛقف َضط ٚايػٛزإ : 

  طايبت ببكا٤ ايٛعع ع٢ً َاٖٛ عًٝ٘ فُٝا غتط سضط املٝاٙ ٚ تطتٝب ايٛعع اذتايٞ بني زٍٚ املٓاب٘ ٚ املضب َع ايتُػو بـ :        

 ( اذتل ايتاضغتٞ يسٍٚ املضب يف َٝاٙ ايٌٓٝ  2( املٛافك١ املػبك١ ع٢ً قٝاّ أٟ َؿطٚع ع٢ً ايٌٓٝ                          1                 

 ( اإلمجاع ع٢ً إختاش ايكطاضات املتدصٙ سٍٛ َٝاٙ ايٌٓٝ  3                                                                

 ناْت نع٤ َٔ تػ١ٜٛ غٝاغ١ٝ بني  1929اييت اعترب تإ اتفاق١ٝ  1955ارتالفات املضط١ٜ ايػٛزا١ْٝ بسأت بعس اغتكالٍ ايػٛزإ عاّ  -

 َضط ٚ بطٜطاْٝا يف غٝاب ايػٛزإ .      

 بعس إعالٕ ايػٛزإ ْٝتٗا يف بٓا٤ غس ايطٚصريظ سٝح اعرتعت َضط . 1958ظازت األظ١َ عاّ   -

 . َٚٛافك١ َضط ع٢ً بٓا٤ غس   بني َضط ٚ ايػٛزإ ع٢ً إيػا٤ سل َضط يف املطاقب١ ع٢ً املؿطٚعات ايت٢ تكاّ ع٢ً ايٌٓٝ  مت االتفام -

 ايطٚصريظ َكابٌ بٓا٤ َضط ايػس ايعايٞ .      

 َؿطٚعات ت١ُٜٛٓ . ارتالفات بني َضط ٚ إثٝٛبٝا ٚ زٍٚ أعايٞ ايٌٓٝ ناْت سٍٛ ْػب تٛظٜع املٝاٙ ٚ ضغب١ زٍٚ املٓابع يف إقا١َ  -

 اغتػًت َٝاٙ ايٌٓٝ يف ايٓعاع ايػٝاغٞ قسميًا عٓسَا طًبت ايربتػاٍ َٔ ًَو اذتبؿ١ ؾل زتط٣ ميتس َٔ َٓابع ايٌٓٝ األظضم  -

 ست٢ ايبشط األمحط ذتطَإ َضط َٔ َٝاٙ ايٌٓٝ .     
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 ١َ عسز َٔ ايػسٚز ع٢ً ايٌٓٝ يضاحل إثٝٛبٝا مما ٜؤثط اغتػًت َٝاٙ ايٌٓٝ سسٜجًا عٓسَا عطعت ايؿطنات األَطٜه١ٝ ٚ ايض١ْٝٛٝٗ إقا -

 ع٢ً سض١ َضط ٚ ايػٛزإ ُٖٚا ايسٚيتإ األنجط اعتُازًا ع٢ً َٝاٙ ايٌٓٝ .    

 ايٌٓٝ َطُعًا يًعسٜس َٔ ايك٣ٛ ايسٚي١ٝ ٚاإلغتعُاض١ٜ ٚ ٜػتػٌ نٛضق١ يًغػط ع٢ً زٍٚ اذتٛض َجٌ َاتفعً٘ ايسٚي١ ايض١ْٝٛٝٗ ايت٢  -

 َٝاٙ غٛضٜا ٚ يبٓإ ٚتطُع يف َٝاٙ ايٌٓٝ .  غطقت       

 ضْٚسا ( مل عتغط َٓسٚب ايهٓػٛ ٚ بٛضْٚسٟ  –أٚغٓسا  –يف َس١ٜٓ عٓتٝيب بأٚغٓسا بني ) إثٝٛبٝا  2313اتفاق١ٝ عٓتٝيب ناْت عاّ  -

 ٚ أٜست نٝٓٝا اإلتفام .      

 ٚ متت بسٕٚ سغٛض َضط . يف َٝاٙ ايٌٓٝ ألْٗا تغط بأَٓٗا ايكَٛٞ َضط إتفاق١ٝ عٓتٝيب ضفغت  -

 أنست َضط أْٗا غتتدص مجٝع اإلدطا٤ات ايكا١ْْٝٛ يًتأنٝس بإٔ ٖصٙ اإلتفاق١ٝ عس ايكإْٛ ايسٚيٞ ٚ غري ًَع١َ ملضط ٚ متجٌ تعسًٜا  -

 ٚ أْٗا غتتضٌ بسٍٚ اذتٛض إلقٓاعِٗ بايعٛز٠ إىل املفاٚعات ٚ ايتٛصٌ ذتٌ . َضط سكٛم ع٢ً     

 . ألٕ ايكإْٛ ايسٚيٞ ٜكط بإٔ اإلتفاقٝات ايسٚي١ٝ ارتاص١ باألْٗاض تٛضخ َٔ ارتًف إىل ايػًف  مبضط باتفاقٝات سٛض ايٌٓٝ  هتمتػ -

 سٛض ايٌٓٝ .  ّ يفتح عالقات دسٜس٠ َع ز2311ٍٜٚٓاٜط  25ظاض ايٛفس ايؿعيب املضطٟ زٚي١ أٚغٓسا بعس ثٛض٠  -
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 أعالي النيل وتضم منطقة 

 ادتبٌ حبط        

 ايػعاٍ ٚضٚافسٙ ) ايتْٛر ٚ ادتٛض ( حبط         

 ايعطب حبط        

 ايعضاف حبط        

 ْٛ حبري٠         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هضبة احلبشةة خريط                                                                                              

 

 

 

 

يم
نن
ا

 

 اآلباي 

 انخرطىو
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 على طول جمرى النيلالسدود خريطة 

 

 سد أوين  -1

 جلي ـقناة جون -2

 سد الروصريص  -3

 سد سنار  -4

 سد جبل األولياء  -5

 سد خشم القربة  -6

 سد حبرية تانا ) بليز (  -7

 الشد العالي  -8

 أسوان خزان -9
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