
بتنظين شروط  (1987 أبريل 3 )1407 شعباى 4 صادر في 666.87قرار لىزير الفالحت واإلصالح السراعي رقن 

. استخذام هادة بروهىر الويتيل الوعذة لتطهير األراضي الفضاء بىاسطت التذخيي

 

وزير الفالحت واإلصالح السراعي، 

ٛاد اٌغاِح  (1922 د٠غّثش 2 )1341 ِٓ ست١غ ا٢خش 12تؼذ االطالع ػٍٝ اٌظ١ٙش اٌشش٠ف اٌظادس ٟف  ترٕظ١ُ اعر١شاد اٌّ

ٌفظً   ِٕٗ ؛ 9ٚاالذجاس ف١ٙا ٚد١اصذٙا ٚاعرخذاِٙا، وّا ٚلغ ذغ١١شٖ ٚذر١ّّٗ ٚالع١ّا ا

ْ ٚٚص٠ش  ؼاد ٌفالدح ٚاإلطالح اٌضساػٟ ٚٚص٠ش اٌظٕاػح ٚاٌّ شرشن ٌٛص٠ش اٌظذح اٌؼ١ِّٛح ٚٚص٠ش ا ٌمشاس اٌّ ٚػٍٝ ا

ٌمغُ 1966 ٔٛفّثش 30 اٌظادس ٟف 701.66اٌرجاسج ٚاٌظٕاػح اٌرم١ٍذ٠ح سلُ  ٛاد 1 ترذذ٠ذ ِشّٛالخ ا  ِٓ جذاٚي اٌّ

اٌغاِح، 

 

 : قرر ها يلي

 

١ر١ً: األولى الوادة  ٌٍضساػح ترذخ١ٕٙا تّادج تشِٚٛس اٌّ ؼذج  ٌفؼاء اٌّ ث١ٕح تؼذٖ ٟف ذط١ٙش األساػٟ ا ٌٍششٚؽ اٌّ ْ ٚفما   .٠ؤر

ٌفؼاء"٠شاد تؼثاسج  ١ر١ً ذذد أغط١ح أٚ طفائخ ِٓ اٌثالعر١ه " ذذخ١ٓ األساػٟ ا ٌمشاس إدخاي ِادج تشِٚٛس اٌّ ٟف ٘زا ا

َ ٚج١ّغ  ماد٠ش ٚطش٠مح االعرخذا ا، ِغ اٌرم١ذ تاٌّ زوٛسج ِٚذاطح تاٌرشاب ِٓ جٛأثٙا ٚأطشاٙف ادج اٌّ ِأؼح ِٓ ذغشب اٌّ

شالثح اٌرم١ٕح ٚصجش اٌغش ثاذاخ ٚاٌّ اسدج ٟف سخض اٌث١غ اٌرٟ ذغٍّٙا ِذ٠ش٠ح دّا٠ح إٌ  .اٌث١أاخ اٌخاطح اٌٛ

ٌٍغاص ٚإصاٌح اٌغاص: ٚذشرًّ ػ١ٍّح اٌرذخ١ٓ ػٍٝ ثالز ِشادً  ػغ ذذد اٌغاص ٚاٌرؼش٠غ   .اٌٛ

ْ ذؼاف ٔغثح : 2الوادة  ٌفؼاء% ٠2جة أ ؼذج ٌرذخ١ٓ األساػٟ ا ١ر١ً اٌّ  .ِٓ ِادج اٌىٍٛسٚت١ىش٠ٓ إٌٝ ِادج تشِٚٛس اٌّ

ادج : 3الوادة  ذذدج تاٌّ ١ر١ً اٌّ ْ ذٛػغ ِادج تشِٚٛس اٌّ  أػالٖ ٟف أٚػ١ح ٠جة أال ذىْٛ ال ٟ٘ ٚال طٕات١ش٘ا ِٓ ٠2ٍضَ أ

شالثح اٌرم١ٕح  ثاذاخ ٚاٌّ ْ ٠ىْٛ ّٔٛرجٙا ِؼرّذا ِٓ ِذ٠ش٠ح دّا٠ح إٌ األ١ٕ١ّ١ٌَٛ أٚ ِٓ أشاتح ذرشوة أعاعا ِٓ األ١ّٕ١ٌَٛ، ٚأ

 .ٚصجش اٌغش

زوٛسج ِذً ػ١ٍّاخ فذض أ١ٌٚح ٚدٚس٠ح  .ٚذىْٛ األٚػ١ح اٌّ

ؤعغاخ : 4الوادة  ١ر١ً إال اٌّ ٌفؼاء ترذخ١ٕٙا تّادج تشِٚٛس اٌّ ٌٍم١اَ تؼ١ٍّح ذط١ٙش األساػٟ ا ْ ذؼرّذ  ال ٠جٛص أ

١ر١ً ٚذغرخذَ ػا١ٍِٓ ِؤ١ٍ٘ٓ ٚفك  ا ٟف اعر١شاد ٚت١غ تشِٚٛس اٌّ ٌٙ ْ ثاذاخ اٌرٟ أر ذافظح ػٍٝ طذح إٌ رخظظح ٟف اٌّ اٌّ

ادج   . تؼذ5ِٖا ٘ٛ ِذذد ٟف اٌّ

ْ ذرؼّٓ طٍثاخ   :االػرّاد٠ٚجة أ

  ؤ١ٍ٘ٓ ٚػٕا٠ُٕٚٙ ؛ ٌٍؼا١ٍِٓ اٌّ ت١اْ األعّاء اٌؼائ١ٍح ٚاٌشخظ١ح 

  ٌٍم١اَ تاٌؼ١ٍّح ٚالع١ّا ١ِّضاذٙا ؛ خظظح  عائً اٌّ ٚطف اٌٛ

  اذجح ػٓ إطاتاخ تّٕاعثح ذط١ٙش ثشَ ٌؼّاْ ذثؼح األػشاس إٌ ْ ذشرًّ ػٍٝ طٛسج ِٓ ػمذ اٌرأ١ِٓ اٌّ وّا ٠جة أ

١ر١ً  .األساػٟ تّادج تشِٚٛس اٌّ
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ذج عٕح، ٠ّٚىٓ ذجذ٠ذٖ ٟف  شالثح اٌرم١ٕح ٚصجش اٌغش طاٌذا ٌّ ثاذاخ ٚاٌّ ٌزٞ ٠غٍّٗ ِذ٠ش دّا٠ح إٌ  ٠ٚ31ىْٛ االػرّاد ا

ذذدج أػالٖ. د٠غّثش ِٓ وً عٕح  .٠ٚرٛلف ذجذ٠ذ االػرّاد ػٍٝ طٍة جذ٠ذ ٚفك اٌششٚؽ اٌّ

ْ ٠ٛلف أٚ ٠غذة االػرّاد ِرٝ شاء إرا ٌُ ٠مغ اٌرم١ذ تأدىاَ ٘زا  شالثح اٌرم١ٕح ٚصجش اٌغش أ ثاذاخ ٚاٌّ ذ٠ش دّا٠ح إٌ ٠ٚجٛص ٌّ

ٌمشاس  .ا

١ر١ً إِا تشٙادج " ػاًِ ِؤً٘"٠شاد تؼثاسج : 5الوادة  ؼاٌجح األساػٟ تاٌرذخ١ٓ تّادج تشِٚٛس اٌّ ١ٍ٘رٗ ٌّ وً شخض ثثرد أ

ٌٍرأ١ً٘ اٌرمٕٟ ٟف ذط١ٙش األسع تثشِٚٛس  شالثح اٌرم١ٕح ٚصجش اٌغش ػٍٝ إثش ذذاس٠ة  ثاذاخ ٚاٌّ ٠غٍّٙا ِذ٠ش دّا٠ح إٌ

ٌٍشٙادج اٌرٟ ذمَٛ ترغ١ٍّٙا ٌرٙا  ذ٠ش٠ح تّؼاد زوٛسج ٚإِا تأٞ شٙادج أخشٜ ذؼرشف ٘زٖ اٌّ ذ٠ش٠ح اٌّ ١ر١ً ذٕظّٙا اٌّ  .اٌّ

ؼٕٟ تاألِش ٌفرشج تطٍة ِٓ اٌّ ذج ثالز عٕٛاخ، ٠ّٚىٓ ذجذ٠ذ٘ا ٟف ٔٙا٠ح ٘زٖ ا ٌزوش طاٌذح ٌّ  .ٚذىْٛ اٌشٙادج ا٢ٔفح ا

ٌمشاس ْ ذغذة اٌشٙادج ٟف أٞ ٚلد إرا ٌُ ٠مغ اٌرم١ذ تأدىاَ ٘زا ا  .٠ّٚىٓ أ

ثاذاخ أٚ ِغاػذ ذمٕٟ فالدٟ  ْ ٚلا٠ح إٌ ٌزوش ػٓ ِغرٜٛ ِغاػذ ذمٕٟ ٟف ١ِذا ؤً٘ ا٢ٔف ا ٠ٚجة أال ٠مً ِغرٜٛ اٌؼاًِ اٌّ

ثاذاخ ْ دّا٠ح إٌ  .صاٚي ػٍّٗ طٛاي ِا ال ٠مً ػٓ عٕح ٟف ١ِذا

ؼ١ٕح ػٍٝ : 6الوادة  ٕطمح اٌّ ثاذاخ تاٌّ ؼرّذج ِفرش دّا٠ح إٌ ؤعغح اٌّ ٌم١اَ تؼ١ٍّاخ اٌرذخ١ٓ إال تؼذ اطالع اٌّ ال ٠جٛص ا

ذذد ٌزٌه تّا ال ٠مً ػٓ ثالثح أ٠اَ ٛػذ اٌّ ؤً٘ ٚرٌه لثً اٌّ ْ اٌؼاًِ اٌّ  .ذٛاس٠خ ٚأِاوٓ إجشائٙا ِغ ت١اْ اعُ ٚػٕٛا

ْ ٠ىْٛ شخظاْ ػٍٝ األلً : 7الوادة  ١ر١ً أ ٌم١اَ تؼ١ٍّح اٌرذخ١ٓ تثشِٚٛس اٌّ ؤً٘)٠جة د١ٓ ا داػش٠ٓ  (أدذّ٘ا اٌؼاًِ اٌّ

ٌٍغاص ٚإصاٌح اٌغاص ذج اٌرٟ ٠غرٍضِٙا اٌرؼش٠غ   .طٛاي اٌّ

ادج تشِٚٛس  الئّح ٌّ ٌٍرٕفظ ٚج١ّغ ٚعائً اٌىشف األخشٜ اٌّ زوٛس٠ٓ ِٚغاػذ٠ّٙا أجٙضج  ٌٍشخظ١ٓ اٌّ ْ ذٛفش  وّا ٠جة أ

١ر١ً  .اٌّ

ْ ذفظً ِغافح ال ذمً ػٓ : 8الوادة  ؼاٌجح ٚاألِاوٓ اٌرٟ ذأٚٞ أشخاطا أٚ ٠20جة أ ٌمطغ األسػ١ح اٌّ  ِرشا ت١ٓ ا

ثاذاخ إرا وأد تؼغ اٌظشٚف اٌخاطح اٌرٟ . د١ٛأاخ ٌذ١ٔا تّغؼٝ ِٓ ِفرش دّا٠ح إٌ غافح ا ٠ّٚىٓ اٌض٠ادج ٟف ٘زٖ اٌّ

 .ذجشٜ ف١ٙا اٌؼ١ٍّح ذىرغٟ طاتغ اٌخطٛسج

اح راخ ٌْٛ أدّش : 9الوادة  مشسج ِؼاٌجرٙا تٛػغ أٌٛ ٌمطؼح األسػ١ح اٌّ تشذماٌٟ ذىرة ف١ٙا تذشٚف عٛداء - ٠شاس إٌٝ ا

١ر١ً "تاسصج ػثاساخ  ٌذخٛي ِذظٛس- تخاس عاَ - تشِٚٛس اٌّ ٌفشٔغ١ح ٠فظً ت١ّٕٙا سعُ ٠ّثً " ا ٌٍغر١ٓ اٌؼشت١ح ٚا سأط "تا

ذاستح اٌغُ "١ِد اذف اٌخاص تألشب ِشوض ٌّ ٌم١اَ تؼ١ٍّح اٌرذخ١ٓ ٚسلُ اٌٙ زوٛسج تراس٠خ ا ْ ذشفغ اٌؼثاساخ اٌّ ، ٠ٚجة أ

ؤً٘ ٚسلُ ٘اذفٗ اٌجا٘ض ٌالعرؼّاي   ."١ًٌ ٔٙاس"ٚإعُ اٌؼاًِ اٌّ

ؼاٌجح ٌمطغ اٌّ اح أخشٜ ػٍٝ األغط١ح أٚ طفائخ اٌثالعر١ه ٟف األسع ٚتّذخً وً لطؼح ِٓ ا ْ ذظً . ٚذٍظك أٌٛ ٠ٚجة أ

ؤً٘ تغذثٙا تؼذ ػ١ٍّح إصاٌح اٌغاص ْ ٠مَٛ اٌؼاًِ اٌّ  .لائّح إٌٝ أ

ْ ٠ؼا٠ٓ اٌؼاًِ : 10الوادة  ؼاٌجح إٌٝ أ ٌمطغ األسػ١ح اٌّ ْ ذؼّٓ دشاعح ا ؤعغح اٌرٟ لاِد تؼ١ٍّح اٌرذخ١ٓ أ ٠جة ػٍٝ اٌّ

١ر١ً ال ذشىً أٞ خطش ػٍٝ األشخاص ٚاٌذ١ٛأاخ ْ وثافح تشِٚٛس اٌّ ٌفذض أ ؤً٘ تؼذ ا  .اٌّ

ؼاٌجح طٛاي ِذج اٌؼالج ٌمطغ األسػ١ح اٌّ  .٠ٚذظش دخٛي ا

ادج : 11الوادة  ذذدج ٟف اٌّ ٕرجاخ ٟف األٚػ١ح األط١ٍح اٌّ ْ ذذفظ اٌّ ْ ٠ذىُ عذ ٘زٖ األٚػ١ح، وّا ٠جة ٠3جة أ  أػالٖ ٚأ

ٌمٛاػذ اٌرا١ٌح ْ ٠ثؼذ ٟف اٌذاي وً ٚػاء ِؼ١ة ِٓ ِىاْ اٌخضْ، ٠ٚرُ خضْ األٚػ١ح ٚفك ا  : أ

 : اٌخضْ ٟف األِاو1ٓ -

  ششٚتاخ ؛ ٠مفً ِىاْ اإل٠ذاع تّفراح ٚال ٠جٛص اعرؼّاٌٗ ٌغىٕٝ ا٢د١١ِٓ أٚ اٌذ١ٛأاخ ٚال ٌذفظ األغز٠ح أٚ اٌّ

  ذؼٍٖٛ أِاوٓ ِغىٛٔح أٚ ٠رذىُ ف١ٗ دسج أٚ ِغٍه ْ ْ ٠ىْٛ ِىاْ اإل٠ذاع ٟف اٌطاتك اٌغفٍٟ ٚال ٠جٛص أ ٠جة أ

و١فّا واْ ؛ 



  ىاْ ِثٍطح تاٌخشعأح ؛ ْ ذىْٛ أسع اٌّ ٠جة أ

  ٟٔثا ىاْ اإل٠ذاع ذ٠ٛٙح شاٍِح إِا تفرذاخ ٟف اٌجضء األػٍٝ ٚإِا تّذخٕح واف١ح ذشذفغ فٛق اٌّ ْ ذٛفش ٌّ ٠جة أ

جاٚسج مٟ، ذٕجض ٟف اٌجضء األعفً ٚذرُ ٚلا٠رٙا تشثان؛ . اٌّ ٛاء إٌ ْ ذؼّٓ ذ٠ٛٙح فؼاٌح تىٛج ٠ذخً ِٕٙا اٌٙ ٠ٚجة أ

  ذرخز اٌرشذ١ثاخ اٌالصِح ٌرجٕة وً دش٠ك ْ ٌٍذش٠ك ٚأ زوٛس ِجٙضا تٛعائً ِؼادج  ذً اٌّ ْ ٠ىْٛ اٌّ ٠جة أ

ىاْ ٟف داٌح شثٛب دش٠ك تجٛاسٖ ؛  ٚإخالء اٌّ

 زوٛسج ألٕؼح ٚلائ١ح ذشالة تظٛسج دٚس٠ح ْ ذٛدع تاألِاوٓ اٌّ  .٠جة أ

ٛاء اٌطٍك2 -  : اٌخضْ ٟف اٌٙ

ؼرّذج ٌٍّؤعغح اٌّ ا وً شخض غ١ش ذاتغ  ْ ذذاؽ ِغادح اٌخضْ تغ١اج ٠ّٕغ ِٓ دخٌٛٙ  .٠جة أ

ؤعغاخ غ١ش  ظٛص اٌجاسٞ تٙا اٌؼًّ ف١ّا ٠رؼٍك تاٌّ ْ ذىْٛ ششٚؽ إلاِح ِغرٛدػاخ اٌخضْ ِطاتمح ألدىاَ إٌ ٠ٍٚضَ أ

ؼشج أٚ اٌخط١شج  .اٌظذ١ح أٚ اٌّ

ٌزٞ ٠ٕشش ٟف اٌجش٠ذج اٌشع١ّح: 12الوادة  ٌمشاس ا شالثح اٌرم١ٕح ٚصجش اٌغش ذٕف١ز ٘زا ا ثاذاخ ٚاٌّ  .٠غٕذ إٌٝ ِذ٠ش دّا٠ح إٌ
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