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 المقدمة
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على رسوله األمني، صللى اهلل علهله وعللى  لله وصل امجعه   علني، 

ادارة األوقـــاف وا : وعلللى ملللع اديلللىل يدمللله ن. ملللوم اللللدمعذ  ملللا مجعلللد ، عللل   يللل ا الي للل  اللل    مللل  ع للل
، حبلل  ممللعو مجعووللاا و ألللوا  األوجللا  ن  ه  مللا مللع وتنميتهــا فــي نيجيريــا مشــاكلها وحلــول مقترحــة 

 أله  ادارهتا واالشرا  علهما ومع أله  الع مهة واالسعثمارات ادلعاصرة
 موقع نيجيريا الجوغرافي 

مرمجعللا ، هلللديا دولللة مجه للني أرمجلللا ،  كهلللومه ا    329،867،000دقللىل  ه  مللا ألللرب  عرجهللا، وديللل  مسللل عما  
ملهلو   سسسلمسة، و سلية  040ودولة الكام و  شرجا ، ودوليت دشاد، وال ه ر مشاال ، وعدد سلكااا  كثلر ملع 

هبللا جيا لل  كثلل ، وليللات عدمللدة، ومللع  شللمر جيا لمللا ال الدللة، واذلوسللا،  0%،60ادلسلللمني عهمللا  كثللر مللع
 ذ   2وومرومجا، ونمي

 البالد: وصول اإلسالم إلى
لقللد كللا  الشللعج ال ه لل   ادلسلللو، معمعللىل حبرمللة دم هللة دامللة، هللا  لل  دومللالت نسللالمهة،  ات صلللة     

مجالعامل االسالمي العلر   ألها لا، ومسلعقلة م  صلرة ن الرمجلوا ال ه  ملة دلارة  ذلر ، ودل كر مجعل  ادلصلادر 
للللى ملللد عقيلللة مجلللع  لللاعىل الصللل ا      للللن م للل  ملللا وصللل  اقسلللالم ن.  عرمقهلللة ن القلللر  األو  اذل لللر  ع

أله ما كا  والها على مشا   عرجهاذ وادلرة الثا هة ن عمد ادلللن ميملد مجلع ادلعاوملة،  -روي اهلل ع ه -اجلله ، 
عقللد واصلل  ن ععوألادلله رللو اليللرب ألللا وصلل  ن. حبللر األلهف، ورللو اجل للوب و  للرا  اللليالد ألللا دذلل  

، كدولللللة أا للللا، ودولللللة ادلللللرامجممني، و لكللللة مللللا ، و لكللللة أا للللة و دكللللرور، ب دوالللللا مجعللللد  لللللن  دومللللالت
 ذ9س يا ، و لكة مجر و، وكامن، ب  ذ ا دولة عثما  مجع عودمو

ومجمميهعللة احللللا     دكلللو  ي لللام مشلللاعر نسلللالمهة دعيلللىل دللللن اللللدومالت اقسلللالمهة والللليت ملللع مجه ملللا  و     
امجر وأ يللا، أل     معظلو دللن األوجللا  معظمملا األوجلا ، الليت ايعملا مجعشللههد ادلسلااد وادللدار  وادلقل

جللد ا مممسللا معادلمللا، وا درسللا  عالممللا، عللال واللود ذلللا الهللوم وال  هللر، ومللا واللد م مللا عمللو علللى دعللة 
    ال لكولور اليت جتسو ن ادلعاألفذ
 أحوال األوقاف أيام اإلستعمار:

عذر وصلللوذلو ن. مشاذللللا ذ ودللل4م0762لقلللد وصللل  ادلسلللععمرو   الىل لللا هو  ن. ا لللوب  ه  ملللا ن سللل ة   
م، ديلسلج ادلسلعمرو  عللى 0309 سية للمقاومة الشدمدة ملع جيل  دوللة نمجلع عودملوا اقسلالمهة، ع لي سل ة 
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الشللمالني، واسللعلموا  علللى ململلام ادللللن، لقللد د ذلللو  لللن  مجعللد عمللود ومواههلل ، ومللع وللم ما  ال مععللر  
 وال ملم لة، ومل ملقلوا لعلن العملود مجلاال، ععلدذلوا اق كلهي لشلي  ملع  ملور اللدمع، ولكلع الك لار مل مرجيلوا نال  

ن شللنو  الللدمع مجشللي  مللع احلقللد والعللدوا ، واللوا عللع اليكللاة والصللدجات، واععىلويللا وللرمية مسلل مل  هبللا 
ادللللوم وا مللة الللدمع، عكللا  مللع اللرا   لللن    ا مممسللا معللامل الللدمع و وجاعمللا، وا قممعللا صلللة ألاوللريا 

 هوم وال  هر، وما واد م ما يو على دعة ادلع فذمباوهما، ععصيح ال واود ذلا ال
 

 أحوال األوقاف بعد اإلستعمار ودور المؤسسات الخيرية في إدارة الوقف:
لقد مضى  كثر مع  صف جر  وندارة األوجا  ود ظهو  مريا ن  ه  ما ها رعاملة اجلمعهلات اخل ملة،    

ادلسلللمني ورعامللة  وجللاعمو، وكللا   لللن  عه للة  ويلل ا اجلمعهللات   شللعت  ساسللا دلممللة الللدعوة ود ظللهو  مللور
قسعهقاظ ادلسلمني على منامرات األعر ج والصللهيهني  ملام اقسلععمار، عقلد جلام ملعملا  ادلسللمني ملع مجلالد 

م، مجاسلللو   صلللار اللللدمع، ب  سسلللوا ململلللرة 0329مرومجلللا ن اجل لللوب مجععسلللهي  عهلللة ذ ملللة األو. ن سلللل ة 
 0مذ0341م، ب   صار االسالم0394م، ب  ور الدمع 0326اقسالم س ة

و مقو  الشهخ  دم عيلداهلل: فعملاوا ادللد  والقلر  مجادللدار  االسلالمهة الليت امعللا مممعملا دسللهح  مج لا   
 ذ2ادلسلمني مجالثقاعة اال كلهيمة اليت  صي ا ورورمة ألمج ا  اليالد، مىل اقدلام مبيادئ الدمعذذذف 

مللع  لللن نال مجعللد اسللعقال  اللليالد مجسلل ة، ن     سهاسللة  األعر للي  مللا الشللمالهو  علللو معمك للو ن شلله     
م، ااعملللىل الشللهخ  مجلللومجكر زلملللود 0360علللهمو  سلللو ، وولليو ات الصللللهيهني علللهمو  كثلللر، ع لللي السلل ة 

مبكلللة، واحللللاج  الللد مجلللللوا، الللل   كلللا   اقسلللالمي ألللومي راللله اهلل، الللل   كلللا  عضلللوا ن ا للللي ال قملللي
عدهللا مج كللرة ا شللا   عهللة ذ مللة م للعظو هللا  لمللا  مللور ادلسلللمني، واذعلل  ذلللا ر للهي الللوملرا  ن الشللما  ع

اسو:  اعة  صر اقسالم ، ب دوالا  مجعديا  عهات وم ظ مات هلا مسلمهات كثل ة، كلملا هتلد  ن. 
 ذ9القهام مجالدعوة والععلهو 

دكاد جتد مدم لة ن مشلا  لقد جاما ي ا ادلنسسات مجدوريا ومل دي ، أله    شعت  وجاعا كث ة ادا وال  
الللليالد وا وهبلللا نال وذللللو ملللع األوجلللا  ملللا اهلل مجللله عللللهو ،و ملللا ادل لللا   الشلللرجهة الللليت دسلللك ما جيا للل  نميلللو 
و أليهلعمو ك للار د مجعللو  اهلل دعللا. دعسلهي  عهللة ذ مللة مجاسللو  ادلعلراج  وذلللا دور كيلل  ن شللنو  األوجللا  

 4ن ادل ممقةذ
ت ملللع مجلللني ادلسلللااد، وملللدار  ومعايلللد وكلهلللات ومقلللامجر ومسعشللل هات ودع لللوا  وجلللا  يللل ا ادلنسسلللا   

ومجهوت و راوي وسهارات، أ     ي لام د لاوت كيل  الدا مجلني ال ي و ذلر ن الكمهلة، ع ل ي ادلسلااد 
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 كثر مع أ ا، ب ا ي ادلدار ، ب السهارات ب ادلقامجر مثال،  وي ا له عالجلة ومسلييات د مملو  ن  ملور 
 م ما:

 0جفذو   م موم الو ات اقسالمهة عامة ألن ا عمع ال مو الشا ىل -0
 ذعام  اقألعهاج  -2

 
 التنظيم اإلداري: 

مععملللد الع ظلللهو اقدار  لاوجلللا  العامجعلللة ذلللل ا اجلمعهلللات عللللى ألسلللج السهاسلللات ادلعيعلللة للللد  كللل     
علف  عهللة، ون  كللا  ي للام  والله العواعلل  مجللني مجعضللما، عع للد ع للد كثلل  م مللا    شللنو  ندارة األوجللا  معلل

 مع :
ادلركي الر هسي الو ين: ويو ا للي األعللى ن ادلنسسلة، ومليعع لله كل  علرا ملع علروا ادلنسسلة، ولله القلرار  -0

 األذ ذ 
ا لي ال رعي اقجلهمي: ويو دامجىل دلا عوجه ن الردية، ومشارم ن الساده  لوساب ملع كل  والملات اقجلالهو،  -2

 والساده معداولة مجني الوالماتذ  
 رعي الوال ي: وله نشرا  على شنو  اقدارة ن ك  الوالمةذادلركي ال  -9
 ذ2ادلراكي ن احلكومات األهة -4

 الناظر )المتولي(:
 دكللع مللع لللهي ألوجللا  يلل ا اجلمعهللات  للا ر مرشللح مللع جيلل  الواجللف ن اليالللج، و لللن     كثريللا مل 

شللروا طمممملله ا عمللىل  و ن.  صللج  للا ر   للق للله وج لله، ونةللا يللي عيللارة عللع م معللىلا واألللد ألللا مضللممر  
وذللل ا كللا   Collective Endowmentادلنسسللة   سللما، و العموملل  مللع عللدد كيلل  مللع  عللراد ، 

 ألسج  دلن ادلراكي والل ا  اقدارمة السال ة ال كرذ اال ظر على  وجا  ي ا ادلنسسات أالي
 موارد المؤسسات، ومساندة الحكومة لها:

مع احلكومة، مج  وال    مساعدة رمسهة دلعدهمو شلمرما  وسل وما، نال  مل مكع ذل ا ادلنسسات    مهيا هة   
ال   معيت  ألها ا مجعد المملج، مج  ا م اععماديا على ملا جتمعله ملع الصلدجات، لل لن كلا  دلوعر السلهولة 

ة صليية جتارملة   -نال القلهل  ال لادر-مع  كىل مشاكلما، و ملمادة على  لن،    مشلارمعما مجعهلدة علع   س س
 أهاهبلللا علللع علللامل اقسلللعثمار لاملللا، ملللىل    ال لللرا اقسلللعثمارمة  مامملللا معاأللللة، واألملللر علهملللا  لللا  د  ن.

سم  مهسرذ لكع ي ام امود دي ذلا احلكومة ن ي ا ا ا ، جيدر اقشلارة نلهملا ي لا،  اللن    احلكوملة 
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 0للى احلكومللة ديعل  كثل ا ملع األسلاد ة وادلدرسلني لهدرسلوا ن مجعلل  ملدار  يل ا ادلنسسلات وروادليمو ع
Secondment وكللل لن هصللل   ألها لللا عللللى األراولللي رلا لللا ملللع احلكوملللة وكللل لن  ألها لللا السلللهارات

 واألموا ذ 
واللدمر مجاللل كر ي للا     شلل  ن. امللود مجعلل  ادلنسسللات اخل مللة العادلهللة اللليت دسللايو اللدا ن ا شللا      

لللللاألوجلللللا  وندارهتلللللا، عقلللللد  س  ملللللع اللللل ي ادللللللدار  وادلسلللللااد عت  وجاعلللللا كثللللل ة الللللدا و أللللللج  وجاعملللللا  شس
 وجاعماذ ألوادلسعش هات والكعج، وذلا سهاسات وم مج ذاا هبا ن ادارهتا 

 الحكومة نيجيريا وإدارة األوقاف
مل دكلللع احلكوملللة ال ه  ملللا  ات ايعملللام مجلللعمر األوجلللا ، وكع للله ميهلللج علللع مجاذللللا   هلللة األوجلللا  ن مج لللا   

د واجلمعهلللات ن كللل  ملللا م  لللىل ا عملللىل، أللل      للللن مل ا عملللىل، ون  كا لللا هللل  عللللى مسلللا ات األعلللرا
، دلللا جللام وا  والمللة 2م0333ممللدعو ألقهقللة  ماد مللا  والمع ومللا، و لللا األووللاا يكلل ا ن.    اا للا سلل ة 

ملم را )  اد هاين( مجعمميه  الشرمعة اقسالمهة ن والمعله، وديعله مجعلد  للن مجعل  اللوالة ن  للن، وكلا  ملع 
عللللا مجعلللل  الوالمللللات وملارةس الشللللنو  اقسللللالمهة اللللليت مللللع  كللللىل  عللللا ج دمميهلللل  الشللللرمع ة اقسللللالمهة    اذ م

 شا ما: األوجا  واليكاة، واكع ا مجع  الوالمات مجل  ة األوجلا  واليكلاة، ودقلوم ألالهلا يل ا ادلنسسلات 
 مجدوريا، وا عظو  مر األوجا  ها مظلة ياذ

 األنشطة الحكومية باسم الوقف:
  ركي ي ا على والمة ملم را كعسي  والمة ن دمميه  الشرمعة و   

 وملارة شنو  اقسالمهة ن ملم را: 
م، ويلي ملع  علا ج دمميهل  الشلرمعة اقسلالمهة ن الوالملة كملا  كر لا 2009  شعت ي ا الوملارة ن س ة     

للى رمسهلة وجا و هلة  كثلر األعضلا  ن رلللي ال لواب اللوال ي ع ا، ومبواج اخلضوا للقا و  د دصومسامجقا
 9مذ وذلا صالألهة القهام مجاأل شممة العالهة2000ذ لس ة 09ي ا الوملارة مبواج القا و  

 ندارة  األوجا ذ -0
 ايامة اليكاة ودوملمعما على  ص اعما الثما هةذ -2
 4اقألع اظ مجاللقممة والي   عع صاأليما عىل الوسا   ادل اسيةذ  -9

 وأ يا مع  مور الدمع والدعوة ذ
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 السابق المصدر 

2
 The Economy and Shari'ah in North West Zone with Particular References to Sokoto and Zamfara 

Stases. Chika U. Aliya  p.4 
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 .   وكذا  1المصدر السابق ص.  
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 ومي للوزارة:الدعم الحك
ألكوملة والملة ملم لرا دلدعو يل ا اللوملارة دعملا مسلع   الث لا  و   دكلو  مثلاال لي يلا،  للن    احلكوملة    

د لر  علللى كل  مللع ألصلل  عللى    مشللروا ملع مشللارمىل احلكومللة    معمملي يلل ا اللوملارة واألللدا ن ادلا للة 
 %، مع جهمة ادلشروا كوجف مع احلكومةذ0

ذ وكلل لن هصلل  الللوملارة علللى 2000،000الللوملارة  الشللمرمة  دصلل  ن.  ونوللاعة علللى  لللن    مهيا هللة 
 األراوي والسهارات والشاأل ات مع احلكومة ذ

 
 إنجازات الوزارة :

ي كث ا مع ادلشارمىل مجاسو الوجف، ودشم   وجاعملا اوا لج عدملدة ملع   لقد اسعمماعا ي ا الوملارة    د   
   -اوا ج احلهاة ، واليت مع   ما :

 الصحية المشاريع 
اسعمماعا الوملارة    ديين سيعة  عشلر مسعوصل ا، ومسعشل ا  واأللدا ،  لودة عالهلة، وملودت ادلسعشل ى     

وادلسعوصلل ات مجعألللدث األامللية المميهللة الراجهللة، واحلكومللة ديوديللا مجاأل يللا  والصللهادلة وادلمر وللنيذ ومعللا  
 0يا  وادلرااعة والدوا  والعملهلات اجلراألهلة،عهما ادلروى رلا ا  مجك  ما دع هه كلمة ادلعا  مع اسعشارة األ 

 وما ملالة اجلمود معواصة مجعو  اهللذ
 المشاريع التربوية :  
ذلللل ا الللللوملارة ذممللللة مج للللا  ادللللدار  ن كلللل  زلاعظاهتللللا، واسللللعمماعا    د   لللي كثلللل ا م مللللا، و هعللللو  يلللل ا    

 –يلي موجوعلة مللع جيل  األذللرمعادللدار  ميلد ها  رمجعللة عصلو  واامللات ومكعلج للادارةذ  مللا ادللدار  اللليت 
علللالوملارة دسلللا ديا مجادل لللايج، ودلللدرمج ادلدرسلللني، ومجكللل  ملللا معيللل  ادلدرسلللة ن احلصلللو  عللللى  – صللل اهبا

 ذ2اع ا  احلكومة ألسج معام  وملارة الععلهو
 
 

 المشاريع العقارية 

                                                           
1

                      Zamfara State Zakat and Endowment Board Paper for first Regional Workshop for Zakat 
Organization in Africa  at Sudan. 2009 , p. 4   

2
 المصدر السابق 
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 مللهو و اعللادة مج للا  ، مجهعللا مج عمللا  واسللعلما م اده مللا موجوعللة مللع  صلل اهبا ولرمبللا دقللوم مج12ذللل ا الللوملارة   
م، ولللللوملارة  ألقهلللة اسلللكا  ملللع شلللا ا وعلهملللا 900مجهلللوت العلللاايمع وال قلللرا ، ووصللل  علللدد يللل ا اليهلللوت

 ذ0مسنلهة احل اظ واقدارة
 
 المشاريع الزراعية :   
، ي  ر  و أليما  وجاعلا سللمما  صل اهبا ن. اللوملارة، دلوملا  يل ا ادلليارا عللى 206لعلن الوملارة   كثر مع   
عام عقف لهيرعويا س ة ب درالىل ن. اللوملارة، ودليوديو اللوملارة مجالسلماد واليليور وادلعلدات اليراعهلة، ومجكل  األم

ما  عااو  نلهه ن اليراعة، واحلصاد والعص هة  ا كا  معوعرا لدا الوملارة، وي ا كله دم ا ال رلا لا، دسل اعه 
 ذ  2 اتالوملارة مجعد احلصاد مع أ     عا دة، وال مممالية مجالضما

 محاربة الفقر :
وملارة األوجا  جاما  مود ايارة ن ممماردة ال قر ن الوالمة، عقلد جاملا مجكثل  ملع األ شلممة ن رللا     

 العو هف ودوع  األعما  لامد العاملة وال قرا ، مجاسو الوجف واليكاة،
همو مجلال  ىل، عملع ال لا  ملع وجد اسع اد هب ا الىلامج كث  ملع ال لا ، و شليلوا  وجلات علراأمو مبلا معلود علل

 ذ9 ص  على ر   ما ، وم مو مع واد اماملا مسعيله ن كسج ادلعهشة، ذذذويلو ارا
 

 المساجد :
لقللد  الللا ادلسللااد  صللهيما الللواعر هللا ندارة يلل ا الللوملارة، عقللد ذصلله ذلللا سللمما واألللد مللع  سللمو    

رات    مع ذصلا ه يل ا اللوملارة اياملة اليكاة الثما هة ويو سمو ) ن سيه  اهلل( وجد سي  ن مجع  ال ق
اليكواة، ع ةا ملعو دقسلهمما مجعلد  ذل يا ألسلج دقسلهو اهلل ذللا ن كعامجله العيملي، عسصصلوا للمسلااد سلمو 

 ن سيه  اهلل، ن  اجلماد أ  جا و، ولدذو  ادلسااد عهه دذوال مشولهاذ
 موقف الشعب واستجابتهم لهذه البرنامج: 

ملارة ومجرارلما جيوال  هيا مع الشعج ادلسلو ال ه    عاملة، وملع شلعج ملم لرا مجمميهعة احلا ، جد وادت الو 
وال سلللا  عللللى ألللليي  علكلللاهتو ن سللليه  اهلل، امجعيلللا ا دلرولللاة اهلل  4ذاصلللة، لقلللد دشللل ىل كثللل  ملللع الرالللا 

 لهكو  ذلو ملادا وملذرا موم القهامةذ

                                                           
1

 المصدر السابق 
2

 المصدر السابق 
3

 المصدر السابق 
4

 The Economic Dimensions of Shari ah in Northern Nigeria by Mustapha Adam Kolo, p.7 
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وادلعامشللة معمللو معاروللو  ومعاكسللو   وعلللى الممللر  ادلقامجلل ، جتللد  ألللج الك للار اللل مع امجعلللني مجادلوا  للة   
ي ا العممورات، وال أرامجة ن  لن، ا     ي ا يي مسعمو اليت عرعوا هبا، عمعظملو معلار  كل  شلي   دلى 

 مجه ادلسلمني، ون  مجا  ذ ا لدممو وووح ال مار ، وعو   عه ال ا   والصاماذ
 الواليات األخرى:

ك موملاللا را عللا مسللع   اللل كر واالذعهللار مللع مجللني   –را ملم ل–كلا  ال كهللي عهمللا مضللى علللى والمللة واألللدة     
 جرا للله، ألهلللل     مجللللاجي الوالملللات الدعادذلللللا ن ا املاهتللللا، ون  كا للللا دع للل  معمللللا  ألها للللا ن ملللل مج اقدارة 
والع  هللي، ودللعذمر مجللاجي الوالمللات عللع والمللة ملم للرا رااللىل ن  جلللة نيعمللام ألكوماهتللا هبلل ا الللىلامج مللع  األهللة 

 ذ0العموم 
 

 يات والمشاكل :التحد  
ال شلللن    يللل ا األوجلللا  دوااللله مشلللاك  عدملللدة، ويللل ا  ملللر  يهعلللي ن اللللىلامج، ومسلللعو  ن  للللن     

 وجللللا  احلكوملللللة و وجللللا  ادلنسسلللللات، ألللل     الع لللللدمات القا و هللللة دقللللل  عللللع الع لللللدمات اقجعصلللللادمة 
ن  ال مهيا هلة ذللا، ومقل  واقدارمة، ون  كا ا ادلشاك  اقجعصادمة دعكاسلف ن  وجلا  ادلنسسلات   كثلر، 

عهمللا  مضللا العوالله الع للار ، وكلل لن مشللكلة عللدم اقسللعقرار ن  ال اللللوا  عهللة م مللا نال ودعللاين ادلشللاك  
الداذلهللة مجللني جادهتللا نال القلهلل ، وكلل لن ادلشللاك  اقاعماعهللة، ألهلل     مجعضللما دواالله ال ظللرات السللليهة 

مجعوجاعما العامة واخلاصلة نال الل مع م عملو  نلهملا  مع مجع  الشعج، ومع  سياب  لن    مجعضما ال م ع ىل
 ذ
ويلل ا ادلشللاك  دقلل  اللدا  ن األوجللا  احلكومللة، ألل     يلل ا األوجللا  احلكومهللة جللد مواالله مسللعقيلما    

                                                          االوللللللللللللللللللللللللممرامجات ألاللللللللللللللللللللللللا الضللللللللللللللللللللللللىل لل ظللللللللللللللللللللللللام الللللللللللللللللللللللللد قرا ي ادلعيلللللللللللللللللللللللل  مجممييهعللللللللللللللللللللللللة احلللللللللللللللللللللللللا ،                                                     
ال دع يله يل ا العمملورات،  و رال   –المسلح اهلل –عاخلو  جا و مع    م لومل رال  علملاين ن اق عسلاب 

 عاش  ن اقدارة، عه دج على  لن  ورار وذهمة على األوجا ، واهلل ادلسععا ذ 
 
 
 
   

                                                           
1

 The Economic Dimensions of Shari ah in Northern Nigeria by Mustapha مرجعة اللمصادر األتيةللفائدة يمكن  
Adam Kolo, p.7 

و
1
Also Position  Paper on Zakat Collection and Distribution in Nigeria by Justice Abdul qadir Orire 2002 
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 الخاتمة. 
ولله ن يلل ا الي لل ، مالألللق القللارئ ال للر  الشاسللىل مجللني مللا كا للا علهلله األوجللا  ن عهمللا د اسععرا    

السامج  وما يي علهه الهوم، ملع العقلدم اليايل  السلرمىل، وكملا مالأللق  مضلا، للهي ي لام ايعملام كيل  عللى 
اا ج األوجا  الع ارمة مع  وعهات األوجلا  ن الليالد، ملىل     للن ملع  يلو األملور الليت درسلخ جواعلد 

 ألوجا  على  ر  الواجىل ألقهقة، وهدد ذلا ادلسعقي  ال ااحذا
    

 
 التوصيات   

 و ذ  موصي الي   مجعمور م ما :
    دو  احلكومات كلما ع امة مجالية مجعمر الوجف ذ -0
   هتللعوس وملارت األوجللا  مجاقسللع ادة مللع الع للارب العملهللة اجلدمللة للللدو  اقسللالمهة اللليت   للا ن يلل ا  -2

 ادلهدا ذ
 د هلل رب العلمني وص  اللموس على سهد ا زلمد وعلى  يله وص يه وسلوذ  واحلم
 
 
 
 


