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ةروشملاب ةينعملا ةيعرفلا ةئيهلا 

 ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلا
  رشاعلاعامتجالا 
 ، طابش١١ – ٧كوكجناب   ٢٠٠٥رياربف / 

لامعألا لودج نم٥دنبلا   * 
  

نأشب لمعلا جمانربل جئاتنلا ىلع ةدمتعملا ةيملاعلافادهألاعورشم     
يلحاسلاويرحبلايجولويبلا عونتلا     

 يذيفنتلا نيمألا ةركذم

  ةمدقملا  -الوأ 

لعلا ةروشملل ةيعرفلا ةئيهلا نم ،ميج مسقلا ،لوألا قحلملا٧/٥هررقم يف فارطألا رمتؤم بلط   - ١ ةينقتلاو ةيم ، 
ىلع ةدمتعملا فادهألا جاردإب صاخلا حارتقالا حيقنت يف ةرشع ةيداحلا وأةرشاعلا اهترود لالخ عسوتت نأ ،ةيجولونكتلاو   

قحلملا يف دراولا راطإلا ،لاحلا ىضتقم بسح ،ةاعارم عم يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا نأشب لمعلا جمانرب يف جئاتنلا 
لبقتسملا يف ةيجيتارتسالا ةطخلا ذيفنت يف زرحملا مدقتلا مييقت نأشب٧/٣٠ررقملاب يناثلا  فادهألا هذه ىلإ رظنلا ةرورض  و، 

مدقو . ةينطولا تاردقلاو تايولوألل اقفو ةيميلقإلا وأ/و ةينطولا فادهألا عضو هقاطن يف نكمي انرم اراطإ اهرابتعاب يمارملاو
  ).ج (١٢ةرقفل ، ا٧/٣٠ررقملا يف ةيعرفلا ةئيهلل بلطلا سفن 

يف تمدق دق يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا نأشب لمعلا جمانربل جئاتنلا ىلع ةدمتعملا ةيملاعلا فادهألا تناكو   - ٢
نم تاقيلعت تنمضت يتلا ،UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5ةقيثولا يف فارطألا رمتؤم ىلإ لصألا  تلصو دق تناك فارطأ   

                                                           
*  UNEP/CBD/SBSTTA/10/1.  
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لا ةئيهللعساتلا عامتجالا لالخ ريظنلا يملعلا ضارعتسالا جئاتن نع الضف كلذ دعب نيعوبسألالخوةيعرف   نيررقملل ةباجتساو .  
ةقيثولا يف ةدراولا فادهألا تعجور ٧/٣٠ و٧/٥  ،UNEP/CBD/COP/7/20/Add.5 يناثلا قحلملا يف دمتعملا راطإلا بسانتل  

دق ناك يذلا ٧/٣٠ررقملاب  ةيئاهنلا هتغيص تعضوو ريظن ضارعتسال عضخ    .ءاربخلا نم قيرف ةطساوب 

ىلع ةدمتعملا ةيملاعلا فادهألا عورشم وهو ،ةيعرفلا ةئيهلا بناج نم رظنلل ةقيثولا هذه نم يناثلا مسقلا مدقي  - ٣  جئاتنلا 
يف دمتعملا راطإلا عم ناكمإلا ردق ةقيثو ةروصب قفاوتي يذلا يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا نأشب حقنملا لمعلا جمانربل 

ينعملا ءاربخلا قيرف لمع ىلإ ادانتسا تاغوسم نم اهب طبتري امو فادهألا تعضو دقو . ٧/٣٠ررقملاب يناثلا قحلمل ا
نأشب لمعلا يجمانربل جئاتنلا ىلعةدمتعملا فادهألاب ةيجولوكيإلا مظنلاو ،ةيلخادلا هايملل ةيجولوكيإلا مظنلا يف يجولويبلا عونتلا    

نم ةرتفلا لالخ لايرتنوم يف ءاربخلا قيرف عمتجا دقو. ةيلحاسلاوةيرحبلا  ىلإ ٢٥  لوألا نيرشت٢٧  ليومتب ٢٠٠٤ربوتكأ /   
ةدحتملا ةكلمملاو ادنلوهيتموكح نمميرك  نأشب ءاربخلا قيرف نم مدقملا ريرقتلا قفرم يف ءاربخلا قيرف ءاضعأ ءامس أ درتو.  

ةيجولوكيإلا مظنلاو ،ةيلخادلا هايملل ةيجولوكيإلا مظنلا يف يجولو يبلا عونتلا نأشب لمعلا يجمانربل جئاتنلا ىلع ةدمتعملا فادهألا
  .(UNEP/CBD/SBSTTA/10/INF/6)ةيلحاسلاو ةيرحبلا 

  .UNEP/SBSTTA/10/8ةقيثولا يف تايصوتلا عورشم دريو   - ٤

جئاتنلا ىلع ةدمتعملا ٢٠١٠ماعل ةيملاعلا فادهألا عورشم   -ًايناث   
  يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا نأشب لمعلا جمانربل

٥ -   ، فادهألا عضو هقاطن يف متي نرم راطإ اهنأ ىلع انه ةمدقملا فادهألا ىلإ رظنلا يغبني ٧/٩ررقملل اقفو يغبني  ،
فارطألا ىلع نيعتيو. نادلبلا نيب اميف عونتلا يف قورفلا ةاعارم عم. ةينطولا تاردقلاو تايولوألل اقفو ةيميلقإلا وأ/و ةينطولا  

يف امب ةلصلا تاذ تاردابملاو جماربلاو ططخلا يف اهجاردإل لاحلا ىضتقم بسح ةيميلقإ وأ ةينطو افادهأ عضت نأ ت اموكحلاو
  .ينطولا ىوتسملا ىلع يجولويبلا عونتلاب ةصاخلا لمعلا ططخو تايجيتارتسا كلذ

يسيئرلا راطإلا لكشي يذلا ةيجول وكيإلا مظنلا جهن قايس يف فادهألا هذه قيقحت ىلإ ةيمارلا لامعألا متت نأ يغبنيو  - ٦
ةيجاتنإلا نامض يف ةيجولوكيإلا مظنلا جهن ةيمهأ زربأ دق ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم ناكو . ةيقافتالا ذيفنتل

ةأطو نم فيفختلاو ةمادتسملا ةيمنتلا يف ةمهاسملا نع الضف ،اهتائيبو ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيحلا دراوملل لجألا ةليوط ةمادتسالاو  
ةمدقملا فادهأل ل ةصاخ ةيمهأ تاذةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخ نم ) د (٢٩ةرقفلا ربتعتو . رقفلا

يف ديشرلا ديصلا نأشب كيفاجكيار نالعإ ىلإ ةريشم ٢٠١٠ماع لبق ةيجولوكيإلا مظنلا جهن قيبطت ىلع عجشت اهنأ ثيح انه   
يجولويبلا عونتلا ةيقافتا يف فارطألا رمتؤم نع رداصلا٧/٦ررقملاو ةيرحبلا ةيجولوك يإلا مظنلا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو .  

هايملا تاعمجتسم ةرادإ يف ةيلحاسلا ةرادإلا تاطاشن جامدإل جوري يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلاب صاخلا لمعلا جمانرب 
فدهلا ،قحلملا ٧/٥ررقملا ( ثيح ))ب (١-١،  ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا نيب ةكرتشملا تالصلا جمانربلا دكأ ، 
  .ةيلخادلا هايملل ةيجولوكيإلا مظنلاب صاخلا لمعلا جمانربب تالصلا مث نمو ةيلخادلا هايملاب ةصاخلاو
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فارطألل ةيلاملا در اوملا ريفوتو تاردقلا ءانب فادهألا هذه قيقحتل ةمزاللا تاءارجإلل لاعفلا ذيفنتلا بلطتي فوسو  - ٧
ةيلآو ىرخألا تاموكحلاو فارطألا نم ىجري ،اذلو . اهنيب ةريغصلا ةيرزجلا لودلاو اومن نادلبلا لقأ اميس ال ةيمانلا نادلبلا نم
، . فادهألا هذه قيقحت ىلإ فدهي يذلا لمعلل تيقوتلا نسحو يفاكلا معدلا ريفوت ليومتلا تامظنمو ليومتلا كلذ ىلع ةوالعو
دح ىلإ دمتعت يتلا ةيلحاسلا تاعمتجملل ةشيعملا لبس تارايخ ريفوتل اهنيب اميفو نادلبلاو ميلاقألا لخاد نواعتلا ىلإ ة جاح ةمث
  .ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيثارولا دراوملا مادختسا نع ةئشانلا عفانملليواستملاو لداعلا مساقتلا نامضو ةي كمسلا دراوملا ىلع ريبك

يجولويبلاعونتلا تانوكم ةيامح  -فلأ     

تاعمجتلاو لئاوملاو ةيجولوكيإلا مظنلل يجولويبلا عونتلا مظن ةنايصل جيورتلا - ١فدهلا    ةيئايحألا 

يليثمت راطإ عضو فده ذيفنتلا ةطخ نم ) ج (٣٢ةرقفلا يف ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ةيملاعلا ةمقلا رمتؤم دمتعا   
ررقملا نم ١٩ةرقفلا يف فدهلا اذه دامتعا مت كلذ دعبو . ٢٠١٢ماع لولحب ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيمحملا قطانم لل ةرقفلاو ٧/٥   

ررقملا نم ١٨ ماعب صاخلا فدهلا اذه قايس يف ٢-١فدهلاو ،فدهلا اذه ىلإ رظنلا يغبنيو . ٧/٢٨   ٢٠١٢.  

نم ةقطنم لك نم ةئاملا يف ١٠نع لقي ال ام ةنايص ةرورض : ١-١لماشلا فدهلا  ةروصب ملاعل  ايف ةيجولوكيإلا قطانملا 
  .ةلاعف

رحب ةيجولوكيإ ةقطنم لك يف ةئاملا يف١٠نع لقي ال ام ةنايص : ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا ةي  
  .ةلاعف ةروصب ملاعلا يف ةيلحاسو

  ةينقتلا تاغوسملا

نع لقت ةياغلل ةريغص ةبسن ىوسرضاحلا تقولا يف ةيامحلل عضخي ال  ملاعلا يفتاطيحملانم ةئاملا يف  ٠،٥  فدهيو .  
نع ةرداصلا ذيفنتلا ةطخ نم) ج (٣٢ةرقفلا عم قستيو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلإ ةمدقملا ةيامحلا ةدايز ىلإ فدهلا اذه   

ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملايملاعلا ةمقلا رمتؤم ةرقفلاو ،  ررقملا نم ١٩  ةرقفلاو ،٧/٥  ررقملا نم ١٨  تايصوت نع الضف ٧/٢٨   
  .يملاعلا تاهزنتملا رمتؤم

لئاسولاو ةيرحبلا ةيمحملا قطانملا لثم قطانملا ىلع ةدمتعملا ريبادتلا ىلإ قايسلا اذه يف ةلاعفلا ةنايصلاريشتو   
ةيساسألا جهنلاو تاودألا نم ةيرحبلا ةيمحملا قطانملا ربتعت ٧/٥ررقملل اقفوو . ةرادإ ططخ اهل رفاوتت يتلا ةيامحلل ىرخألا  
مادتسملاهمادختساويلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عون تلا ةنايصل قطانم ) ١: (امإ ةيرحبلا ةيمحملا قطانملا نوكت نأ نكميو.  

زوجي ثيحو مادتسملا مادختسالا وأ /و يجولويبلا عونتلا ةنايص ضارغأل رطاخملا ةرادإ يرجتثيح ةيلحاسو ةيرحب ةيمحم 
مادختسالا اهنم دعبتستةيليثمتقطانم ) ٢(وأ ةيجارختسالا تامادختسالاب حامسلا  دح ىندأ ىلإ ليلقتلا اهيف متيو ةيجارختسالا تا   
ةرقفلا ٧/٥ررقملا رظنأ (ىرخألا ةيرشبلا طوغضلا نم نكمم  اهديدحت متيو ة لاعف ةروصب قطانملا هذه لثم ةرادإ يغبنيو).٢١، 

 راودألا مرتحت نأ يغبنيو. فرعلا قيرط نع وأ ةينوناقلا لئاسولاب كلذ متي نأو نوصلل يملاعلا داحتالا اهددحي يتلا تائفلل اقفو
لاعفلا ةيامحلا يف مهست نأ نكميىرخأ ريبادت ةمثو. ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملاب ةصاخلا قوقحلاو دياصم ةرادإ قطانم لثم ة  
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يرحبلا ثولتلا رداصمل ة لاعفلا ةرادإلاب موقت يتلاو(ذيفنتلا تنسح ةيلحاسلاو ةيرحبلا قطانملل ةلماكتملا ةرادإلا مظنو كامسألا 
ساسألاربلا ةدمتعملا ةيرحبلا ةيمحملا قطانملل يغبنيو ). عاقلا يف رجلا نفسب ديصلا تايلمع لثم(ةيريمدتلا تاسرامملا رظحو )  

ةرقفلا ٧/٥ررقملا عم ةيش امتم نوكت نأو ةيقيقحلا اهتيلاعف ققحت يكل ، ةيلحاسلاو سراممو بيلاسأ راطإ يف جردت نأ٢١،  تا ، 
  .اقاطن عسوألا ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةئيبلا ربع يجولويبلا عونتلا ةيامحل ةمادتسملا ةرادإلا

يوتحت هايملا وأ يضارألا نم ايبسن ةريبك تادحو"اهنأب ةعيبطلل يملاعلا قودنصلا اهفرع دقو ةيجولوكيإلا قطانملا     
ىلع ةقباسلا ةيعيبطلا تاعومجملل يلصألا دحلا نم بر تقت دودح يف عقت ةيعيبطلا عاونألاو تاعومجملا نم زيمتم عمجت ىلع

يف رييغتيأ  يضارألامادختسا  فرجلا قطانم : نيتضيرع نيتقطنم ىلإ هلمكأب طيحملا ميسقت نكمي ،فدهلا اذه ضارغألو".  
ماظنك اهمادختس ا نكمي ةريبك ةيرحب ةيجولوكيإ مظن ىلإ يراقلا فرجلا قطانم ميسقت مت دقو. ةحوتفملا طيحملا قطانمو ،يراقلا
ةعيبطلل يملاعلا قودنصلل يجولوكيإلا فينصتلا لثم ةيليمكتو ةيفاضإ مظن قيبطت اضيأ نكميو . فدهلا اذه ضارغأل فيصوتلل

ةفيلوت مادختساب ،ةيميلقإلاو ةيملاعلا ضارغألل فدهلا اذه راطإ يف ةيجولوكيإلا قطانملا مييقت نكمي اذلو . لاحلا ىضقتم بسح
ةيفارغجلا تادحولاو ةعيبطلل يملاعلا قودنصلاب ةصاخلا ةيجولوكيإلا قطانملاو ةعساولا ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا نم ةمئالم  
ماظن راتخي نأ هل نإف ،ينطو مييقت ءارجإ نادلبلا دحأ دارأ اذإو . ةقيحسلاو ةيحطسلا تاطيحملا قطانمل ةعساولا ةيجولويبلا
  .هيدل دوجوملا ةيجولوكيإلا قطانملا فينصت

ا اذه راطإ يفةلصفنمةروصب ةينطولا ةيالولا ءارو اميف ةعقاولا ةيرحبلا قطانملا ىلإ رظنلا ىغبني    قطانملا هذهف . فدهل 
ررقملاو ٧/٥ررقملل اقفو ،يذلاو ةديازتم ةروصب رطخلل ضرعملا يجولويبلا عونتلا نم ةريبك ةي مك ىلع يوتحت يغبني ٧/٢٨   
نييلودلا لمعلاو نواعتلا لالخ نمهل ةديازتملاو ةلجاعلا ةيامحلا ريفوت نأ قطانملا هذه يف ةيرحب ةيمحم قطانم يأل يغبنيو .  
تامولعملا ىلإ ادانتساو يلودلا نوناقلل اقفو اهؤاشنإ متي نأو ةيملاعلا ةيحانلا نم ةيليثمتو ،ةيملعلا ةيحانلا نم ةزراب نوكت  
يلاعأ يف ةيرحب ةيمحم قطانم سمخ هردق افدهتسم امقر  ٥/٢٣هتيصوت يف يملاعلا تاهزنتملا رمتؤم عضو دقو . ةيملعلا

  .٢٠٠٨ماع لبق اهتماقإ يغبني راحبلا 

ىلإ ٢٠غلابلا لثمألا مقرلا نم لقأ فدهلا اذه يف دراولا ةئاملا يف ةرشعلا مقر ربتعيو    مادختسالل ةئاملا يف ٣٠   
ي اذل.١ثوحبلا جئاتن مظعم يف هيلإ راشي يذلا ةيحلا دراوملل مادتسملا تاسايسلاب ةلص اذ اطيسب افده هرابتعاب هيلإ رظنلا يغبن   
يكتلا ةرادإلا قايس يف ددحتت فوسلجألا ةليوط ةيامحلل تاجايتحالا نأ نيح يف ةيجولوكيإ ةقطنم لك ةلاح ةاعارم عم ةيفي  

                                                           
١  Roberts, C.M., B.S. Halpern, Rr. Warner, and S. Palumbia) قطانملا ربتعت اذامل : ةيرحبلا تازجتحملا تاكبش ميمصت) ٢٠٠٢
ىلإ ٢٠غلبت ةبسن يف لالغتسا الب ةيامحلل رربم . ١٧-٩: ٢: يلمعلا عقاولا يف ةنايصلا ةيجولويب ،ةيفاك ريغ ةلوزعملاو ةريغصلا ةيمحملا ةئاملا يف ٣٠   

 ,J.A. Bohnsack.  B. Causey, M.P. Crosby, R.B. Griffis، ٢٠٠٠ايسينودنإ ،يلاب ،ةيناجرملا بعشلل ةيلودلا ةعساتلا ةودنلا عئاقو . لقألا ىلع
M.A. Hixon, T.F. Hourigan,  K.H. Koltes, J.E. Maragos, A. Simons  and  J.T. Tilmant )ليكشت ىلع ةمادتسالا دامتعا ) ٢٠٠١

لئاوملا ن م طيسبلا ءزجلا نع) ٢٠٠٢ (Mangle. M، ١٥٠ – ١٤٤: ٤ةطقنلا ةيجولوكيإلا نع لئاس ر. تاقريلا راشتنا تافاسمو ةيرحبلا تازجتحملا
 Lindholm, J.P., P.J. Auster, M. Ruth, and L. Kaufman، ٢٢ – ١٥): ١(٣ةيجولوكيإلا نع لئاسر ،ةيرحبلا تازجتحم لل صصخملا
، هتاساكعناو ديصلا تاريثأتل جذامن عضو) ٢٠٠٠( ةيرحبلا ةيمحملا قطانملا ميمصت ىلع راحبلا عاق لئاوم يف تانيابتلل ةريغصلا كامسألالعف دودر    .

مجحلا دودحو ةلغتسملا ريغ ةيرحبلا تازجتحملل لجألا ة ريصق تاريثأتلا نيب ةنراقم) ٢٠٠٠ (Bohnsack, J.A، ٢٣٧ – ٤٢٤: ١٥ةنايصلا ايجولويب 
  .٦٥٠ – ٦١٥: ٦٦ةيرحبلا مولعلا ةرشن ،ىندألا 
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مظنلاو تاطيحملل ت اسايس عضو لثم لمشأ ريبادت قايس يف قطانملا ىلع ةدمتعملا ةيامحلا قيبطت نكميو. ةديرفلا اهصئاصخب
يتيقافتا لثم ةيملاعلا تايقافتالا عم اهقيثوتو ةيميلقإلا راحبلاب ةصاخلا جماربلاو تاقافتالا قايس يف اهزيزعت نكمي يتلا ةيميلقإلا 

فادهألاب ةصاخلا كلت عم نارتقالاب فدهلا اذه قيقحت ىلإ ةيمارلا تاطاشنلا قباطتتنأ يغبنيو . يملاعلا ثارتلاو راسمار  ٥و ٤ 
ةيرشبلا تاطاشنلا عيمجل ةمادتسملا ةرادإلل راطإ ىلإ ةجاحلا ىلع زكرت يتلا٨ و٧و  .  

  يجولويبلا عونتلل ةصاخ ةيمهأ تاذقطان م ةيامح: ٢ – ١لماشلا فدهلا 

ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلاو لئاوملل ةلاعفلا ةيامحلا ريفوت : ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا
فورغنملاو ةيرحبلا لابجلاو ةدرابلا هايملاب ةصاخلاو ةيئاوتسالا ةيناجرملا باعشلا لثم ةصاخ ةروصب ةفيعضلا ةيلح اسلاو
  .ةفيعضلا ةيجولوكيإلا مظنلا نم كلذ ريغو ةيرحبلا باشعألاو

  ةينقتلا تاغوسملا

نكمي ال يتلاو ةصاخ ةروصب ة فيعضلا ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلاو لئاوملا ةيامح ىلإ فدهلا اذه فدهي
ةيليثمتلا ةيجولوكيإلا مظنلل ةيلاعفلا ةيامحلا ىلع زكري١-١فدهلا نأ نيح يف (لجاع وحن ىلع كلذو ،اهضيوعت  كلذ يف امب )  

لوألا ق حلملا يف ةدراولا ريياعملا يبلت يتلاو ملاعلا ىوتسم ىلع ةددهملاو قاطنلا ةديقملا ةيعيمجتلا عاونألل ةيمهألا تاذ قطانملا
جمانرب نم ٣-٢يليغشتلا فدهلا يف ةيجولوكيإلا مظنلاو لئاوملا ددحي فدهلا نأ نم مغرلا ىلعو . يجولويبلا عونتلا ةيقافتال  

لوألا قحلملا٧/٥ررقملا (يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلاب صاخلا لمعلا  ةماه ةفيعض قطانم كانه نأ كردي هنإف )،   ،
يف اهتيامحل تاءارجإلا ذاختا يرورضلا نم نأو ،ةناضحلا قطانمو ضيبلا عضو تاعمجتو راثكإلا قطانم اميس الو ىرخأ  

، . فدهلا اذه قايس ينابملا ةماقإ ضارغأل ةيناجرملا باعشلا ةلازإو تيمانيدلاب ديصلا كلذ يف امب ةيريمدتلا تاسرامملا لكشتو
مظنلاو لئاوملا هذه نم ديدعلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا راطخألا تاسرامملا هذه نم كلذ ريغو عاقلا يف رجلا نفسب ديصلاو 

ماع لولحب ةيريمدتلا تاسرامملا هذه نم اهنم نكمم ردق ربكأ وأ ةلماكلا ةيامحلا ريفوتىلإ فدهلا اذه فدهيو ةيجولوكيإلا   
٢٠١٠.  

لكشتعاقلا يف رجلا نفسب ديصلل ةجيتن ثدحت يتلا رارضألا نأ ىلإ ريراقتلا ريشتو سيئرلا رطخلا  هجاوت يتلا ي  
ضعب ريمدت لثم ٢.باعشلا لكايه ريمدت ىلإ يدؤي امم ةدرابلا هايملا يف ومنلا ةئيطبلا ةشهلا ةيناجرملا باعشلاو ةيرحبلا لابجلا  
ىرخألا باعشلا مظعم ىلعودبتو ،يسلطألا يقرش يف ةيناجرملا باعشلا تابدن  عاقلا يف رجلا نفسل ةجيتن  عامتجالا زربأ دقو .  
ةرقفلا ٧/٥ررقملا(فارطألا رم تؤمل عباسلا ةيلمعلل سماخلا عامتجالا كلذ يف امب ىرخألا ةيلودلا تايدتنملا نم ددعو ٦١،   ،

ريغ ةرواشملاو )) أ(٦ةيصوتلا (ةدحتملا ممألل ةعباتلا راحبلا نوناقو تاطيحملا نأشب ةيوضعلا ةحوتفم ةيمسرلا ريغ ةيراشتسالا 
ةيكمسلا ةدصرألاب صاخلا قافتالا يف فارطألا لودلا نأشب ةثلاثلا ةيمسرلا ةعيرس ة يكمسلا ةدصرألاو قطانملا ةلخادتملا 

يف ةيناجرملا باعشلاو ةيرحبلا لابجلا يف يجولويبلا عونتلا اهل ضرعتي يتلا رطاخملا ةرادإل ةحلملاو ةيروفلا ةجاحلا ،لاقتنالا 

                                                           
تسيل اهنكلو نيعلا نع ةديعب  :ةدرابلا هايملا يف ةيناجرملا باعشلا) ٢٠٠٤ (ةعيبطلا ظفح دصرل يملاعلا زكرملا –ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   ٢
 .WCNC –ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمان رب تاعوبطم: ريكفتلا نع ةديعب
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فارطألا رمتؤم دكأ دقو .ةيريمدتلا تاسرامملا ىلع ءاضقلا الثم لالخ نم كلذو ةدرابلا هايملا  ٥/٣، ٦/٣، ٧/٥تاررقملا ( 
تاباغ نم ةئاملا يف ٣٥نم برقي ام دقف دقو فعض نم هل ضرعتت امو ةيناجرملا باعشلا ةيمهأ ةديدع تارم ) ٤/٥و  
ةيرحبلا باشعألا يف رئاسخلا ربكأ تثدح نيح يف ٣تاريثأتلا نم كلذ ريغو لئاوملا ليوحتل ةجيتن ملاعلا يف فورغنملا يف ، 
ءاشنإلا تايلمع نع ةمجانلا ةرشابملا تاريثأتلا نع الضف ٤ساسألا ةيربلا بساورلاو تاديبملل ةجيتن ملاعلا ءازجأ نم ريثك  
ررقملا يف ةيولوألاب ىظحي اطاشن اهرابتعاب ضيبلا عضوو ةناضحلاو راثكإلا قطانم ةيامح ديدحت متو . ىرخألا تاطاشنلاو
ةرقفلا يفو ٤/٥ دياصملا ةماقإل ايساسأ ارصنع ربتعتو ،ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخ نم) ج(٣٢   

  ).١-٤فدهلاب اهطبرو (يجولوكيإ ساسأ ىلع لمعت ةيرحب ةيمحم قطانم ةكبش عضوو ةمادتسملا 

ةعقاولا قطانملا يف ةيريمدتلا تاسرامملا نم ةدرابلا هايملا يف ةيناجرملا باعشلاو ةيرحبلا لابجلا ةيامح بلطتتو  
تاءارجإب ةفلتخملا نادلبلا موقت نأ نكميو. يملع ساسأ ىلإ دنتسيو يلودلا نوناقلا عم قفتي ايلود انواعت ةينطولا ةيالولا جراخ  
ةرادإلا نإف ،ةيريمدتلا تاسرامملا ىلع ءاضقلا ىلع ةوالعو . ةصلاخلا ةيداصتقالا قطانملا لخاد ةيرحبلا لابجلا ةيامحل

يف ةيسيئر رصانع ربتعت تاريثأتلا مييقتو يضارألا مادختسال ميلسلا طيطختلاو ،ةيلحاسلا قطانملاو هايملا تاعمجتسمل ةلماكتملا 
ةيسيئرلا راطخألا ديدحت كلذ لمشي و. ةيناجرملا باعشلاو ةيرحبلا باشعألل ةيجولوكيإلا قطانملاو ةيلحاسلا فورغنملا ةيامح
ثولتللةقستملاةحفاكملا بناوج لمشت يتلاو تاعاطقلا عيمج رب ع ةلماكتم ربتعت يتلا ةرادإلا ذيفنتو ةرادإو ةيئامنإلا دويقلاو ،   

قطانم ةيامح قيقحت نكميو . يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتللةيمهألا تاذ قطانملا ديدحتل ةيلمعلا ثوحبلاو كامسألا دياصم 
مز قالغإ تايلمع ذيفنت لالخ نم ةناضحلاو راثكإلاوضيبلا عضو وأةين  ةلاعفلا ريبادتلا نم كلذ ريغو قطانملل  زاربإ يغبنيو .  

فدهلاب فدهلا اذه ط ـبرو(ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع ةدمتعملا كامسألا دياصم ةرادإ يف ةريبك ةروصب ةيلحاسلا لئاوملا ةيامح 
  .٨ و٧ و٥ و٤فادهألاب ةصاخلا كلتب فدهلا اذه قيقحتل تاطاشنلا طبر اضيأ يغبنيو ) ١-١-٤

عاونألا عونت ةنايصل جيورتلا- ٢فد هلا    

ةيفينصت تاعومجم نم عاونألا رئاشع ةداعتسا:١-٢لماشلا فدهلا  ةراتخم  اهضافخنا نم دحلا وأ اهيلع ةظفاحملاو   .  

ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا ةيرحب ةراتخم ةيفينصت تاعومجم نم عاون ألارئاشع ضافخنا نم دحلا : ةيلحاسلاو 
  .اهديدجتوأ اهيلع ةظفاحملاو ةيلحاسو 

  ةينقتلا تاغوسملا

رضاحلا تقولا يف ضافخنالا يفةذخآلاعاونألا رئاشع ةيامح ىلإ فدهلا اذه فدهي  ةددهم نكت مل نإو ،  يرجت ( 
ف اهتجلاعم متيف ةيلودلا ةراجتلا نم عاونألا هجاوت يتلا راطخألا نأ نيح يف٢-٢فدهلا راطإ يف ةددهملا فانصألا ةجلاعم  ي  

                                                           
٣  Valiela I., Bowen J.L. and J.K. York) مولعلا ،ملاعلا يف ةددهملا ةيسيئرلا ةيئاوتسالا تائيبلا ىدحإ : فورغنملا تاباغ) ٢٠٠١

 ، لوألا نيرشت١ةيجولويبلا دلجملا ٢٠٠١ربوتكأ /  مقر ٥١،  بلا مولعلل يكيرمألا دهعملا)٩ (٨١٥ – ٨٠٧. ، ص١٠    .ةيجولوي، 
٤   M. Spalding, M. Taylor, C. Ravilious, F. Short, E. Green) دصرل يملاعلا زكرملا ،ةيرحبلا باشعألل يملاعلا سلطألا ) ٢٠٠٣

ةدحتملا ةكلمملا ،جدربمك ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب–ةعيبطلا ظفح   .  
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تانايب اهنع رفاوتت ةنيعم عاونأ رئاشع يف ضافخنالا نم دحلا ىلإ صوصخلا هجو ىلع فدهلا اذه ريشيو ). ٣-٤فدهلا راطإ 
تايحيفصو تايوخرلاو ةيكمسلا تانوزخملاو ةيرحبلا رويطلاو ةيرحبلا تاييدثلا لثم اهديدجتورئاشعلا هذه ىلع ةظفاحملاو   

عاونألا نم ريثكلا ةلاح نع تامولعملا يف اصقن كانه نأ اضيأ ةظحالملا ردجتو . فحاوزلاو) نيفشلاو شرقلا كامسأ(موشيخلا 
ىظحت ةلأسمكو لجاع وحن ىلع عاونألا دصرو مييقت تايلمع يف ةديازتم تارامثتسا ىلإ جاتحي رم ألا نأو ةيلحاسلاو ةيرحبلا
  .ةيرحبلا عاونألل لماش مييقت ءارجإل اراطإ ةعيبطلا نوصل يلودلا داحتالا يف ءارمحلا ةمئاقلا رفوتو. ةيولوألاب

لئاوملا روهدتو شرقلا كامسأ فناعز عطقو ةمادتسملا ريغ تاسرامملاو رشابملا لالغتسالاو يوناثلا ديصملامهاسي و  
ةطخ نم ) أ(٣١ةرقفلا يف دراولا فدهلاب فدهلا اذه قلعتيو . عاونألا هذه ضافخنا يف ثولتلا نع الضف ةماقإلا لئاوم دقفو
ةيكمسلا تانوزخملا ديدجتوأ ةنايص نأشب ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذ يفنت ). ١-١-٤فدهلا مث نمو ( 
ةطخو ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ىدل ديشرلا ديصلا نأشب كولسلا ةنودم ذيفنت دهلا اذه قيقحت ىلإ يمرت يتلا تاطاشنلا لمتشتو  
يف ةيرحبلا رويطلل ضراعلا ديصملا نم دحلل ،ةعارزلاو ةيذغألا ةمظنم ىدل شرقلا كامس أ ةرادإو ةنايص نأشب ةيلودلا لمعلا
ارصنع يوناثلا ديصملا نم دحلا ىلإ ةيمارلا قرطلاو تايجولونكتلا قيبطت ربتعيو . ديصلا تاقاط ةرادإو ةليوطلا طويخلا دياصم

يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخ نم ) ج(٣٢ةرقفلا يف ةدراولا ةعونتملا جهانملا وتاودألل ةبسنلاب لاحلا املثم فدهلا اذهل امهم 
ديصملا ىوتسم نم بسانملا دحلا ىلإ ةفاضإلاب جهانملاو تاودألا هذه نم ةادأ لك مهاست نأ نكميو . ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا

. فدهلا ىلإ لوصولليفكي ال هدرفمب اهنم رصنع يأ نأ نم مغرلا ىلع فدهلا اذه قيقحت يف يطوحتلا جهنلا قيبطتو يكمسلا 
ةيجولوكيإلا مظنلا قايس يف ةقبطملا قطانملا ىلع ةدمتعملا ةيامحلا نأ ثيح ١فدهلا يف ةدراولا فادهألاب فدهلا اذه طبتريو   

  .عاونألا رئاشع ةرادإل ةمهم ربتعت

رطخلل ةضرعملا عاونألا ةلاح نيسحت:٢-٢لماشلا فدهلا     

دودحلل ةرباعلاو ةرجاهملا رئاشعلاو عاونألل ةلاعفلا ةنايصلا:ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا  .  

  ةينقتلا تاغوسملا

ةنايصلا قيقحت ىلإ يملاعلا تاهزنتملا رمتؤم نع ةرداصلا . ٤ – ٥ةيصوتلا عم قستي يذلا ،فدهلا اذه فدهي 
نوصل يلودلا داحتالا نع ة رداصلا ءارمحلا ةمئاقلا يف ةدراولا كلت كلذ يف امب رطخلل ةضرعملا عاونألل نيلاعفلا شاعنإلاو

قطانملل ة كبش يف) ةيرحبلا عاونألا نم اعون ٧٣٧رضاحلا تقولا يف يهو (رطخلل ةضرعملا عاونألاب ةقلعتملاو ةعيبطلا 
ةلجاعلاو ةلم اشلا مييقتلا تايلمع عم طبارتلاب دوهجلا هذه ذاختا يغبنيو. ىرخأ ةلاعفو ةمئالم لئاسو لالخ نم وأ ةيمحملا

نوصل يلودلا داحتالا نع ةرداصلا ءارمحلا ةمئاقلا ضارغأل ) ةيناجرملا بعشلاو كامسألا لثم(ةلماكلا ةيرحبلا تافينصتلل 
عاونألاب يعولا ديازت عم ،لمتحملا نم نأب ةظحالملا ردجتو . ضارقنالا رطاخمل ايملاع لوبقملا سايقملا ربتعت يتلاو ةعيبطلا
ةمئاقلا هذه يف اهنم ديزملا جردي نأ ضارقنالاو رطخلل ةضرعملاةيلحاسلاو ةيرحبلا دادعت لثم ةيلاحلا دوهجلا ديزت فوسلو .   
عاونألا عيمج ىلإ ريشي فدهلا نإف ،كلذل ةجيتنو . اهفعض ىدم نع الضف ةيلاحلا ةيرحبلا عاونألا نع انفراعم نم ةيرحبلا ةايحلا
مادختسا نيعتيو ايرورض ارمأ ربتعي انفراعم ةدعاقب طيحي يذلا نيقيلا مدع لةح ضاولا ةرادإلا نإف كلذ ىلع ةوالعو. ةفورعملا

  .انكمم نوكي امثيح دعب ةفورعملا ريغ عاونألا هل ضرعتت يذلا ديدهتلا ةجرد ريدقت قرط
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مظنلا ىلع ةدمتعملا كلتو عاونألا ىلع ةدمتعملا ةنايصلا دوهج فدهلا اذه قيقحت ىلإ ةيمارلا ةيعونلا تاطاشنلا لمشتو 
ةيفارغج ةقطنم لك يف لئاوملا نم ةيليثمت ةعومجم يطغت يتلا ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةي محملا قطانملا مادختسا لثم ةيجولوكيإلا

ةايح تارود لماك وحن ىلع ةنايصلا ريبادت يعارت نأ يغبنيو . قطانملا كلت نيب لاصتالا نامض عمة لاعف ةروصبةيجولويب 
يتلا دوهجلا لثم ىرخألا ريبادتلا مهاست امك . اهتايح ةرود لالخ عاونألا ةيامح نامض لالخ نمكلذو ةايحلا خيراتو عاونألا 

عيزوت نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . فدهلا اذه قيقحت يف رطخلل ةضرعملا عاونألل يوناثلا ديصملا نم صلختلا وأ دحلا ىلإ يمرت
ةيرحب ةيمحم قطانم دوجو ىلإ ةجاحلا ةدايزو خانملا ريغ تل ةجيتن ريغتي دق اهمدختست يتلا لئاوملا نع الضف عاونألا ضعب
لمعلا اذه يف فارطألا معدب ءارمحلا ةمئاقلا ةكارشبةلومشملاتامظنملا نم ديدعلا مزتل ي فدهلا اذه قيقحت نامضل ةيلحاسو   .

يغبنيو . ءارمحلا ةمئاقلاسرهف لالخ نم عاونألا اهل ضرعتت يتلا ةيعيمجتلا ضارقنالا رطاخم يف تاريغتلا عبتت قرط رفاوتتو 
ةضرعملا تاتابنلاو تاناويحلا عاونأب ةيلودلا ةراجتلاب ةينعملا ةيقافتالا لثم ةلصلا تاذ ةيلودلا تاقافتالا عم تاطاشنلا قيسنت 

عاونألاب ةينعملا تالوكوتوربلاوةرجاهملاو ةيربلا تاناويحلا عاونأ ظفح ةيقافتاوضارقنالل  تايقاف تا راطإ يف ةيمحملا قطانملا/ 
 ٨ و٧ و٥ و٤ و١فادهألاب ةلصتملا كلت عم فدهلا اذه قيقحتل ةيمارلا تاطاشنلا قسنت نأ يغبني و . ةيميلقإلا راحبلا جماربو
  .يجولوكيإ ماظن قايس يف عاونألا ةرادإب مايقلا ىلإ ةجاحلا ديكأت لجأ نم

يثارولا عونتلا ةنايصل جيورتلا- ٣فدهلا     

ةايحلاو كامسألاو راجشألا نم ةدوصحملاعاونألاو ةيناويحلا ةورثلاو ليصاحملل يثارولا عون تلا ةنايص: ١-٣لماشلا فدهلا   
  .ةلصلا تاذ ةيلحملاو ةيلصألا فراعملا ىلع ةظفاحملاو ةميقلا عاونألا نم كلذ ريغو ةيربلا

ةيعيبطلا كامسألل فورعملا ي ثارولا عونتلا يف ىرخأ رئاسخ ثودح يفالت: ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا
  .ةعرزتسملاو ةيعيبطلا ةيلحاسلاو ةيرحبلا عاونألا نم اهريغو ةلغتسملا

  ةينقتلا تاغوسملا

ضفخ لالخ نم رئاشعلا لخاد يثارولا عونتلا دقف نكميو . اهنيب اميفو رئاشعلا لخاد نيابتلا يثارولا عونتلا لمشي
الا الثمقيرط نعرئاشعلا هذهل لماشلا مجحلا  . ةيزاغلا عاونألاو ةيمسلا داوملاو اهريمدتو لئاوملا رييغتو رشابملا لالغتس 

تارييغتلا عم فيكتلا ىلع ةردقلا ضفخ ىلإ يدؤي امم ةريبكلا عاونألا نم لقأ ةيثارو تانيابت ىلع ةريغصلا رئاشعلا يوتحتو 
لالغتسالا نم طارفإلانمشاعتنالا ىلع اهتردقو ةعيرسلا ةيئيبلا  يف ةديدشلا ةيئاقتنالا طوغضلا ببستت نأ نكمملا نم نإف كلذك .  

ربكألاو امجح مخضألاكامسألا فادهتسا ثيح نم ةيئاقتنا دياصم يه كامسألا دياصم مظعم نأل ارظنو . يثارولا عونتلا دقف  
. ٥يثارو ريغت ثودح ىلإ يدؤي امم كامسألا هدنع جضنت يذلا مجحلاو نسلا ضفخ ىلإ يدؤي نأ نكمي فثكملا ديصلا نإف ،انس

ةلغتسملا كامسألا ىلع زكري فدهلا نإف ،ةفيعض لكك ةيلحاسلاو ةيرحبلا عاونألل يثارولا عونتلا نع فراعملانأل ارظنو   
  .ةعرزتسملا عاونألا نع الضف ةيرحبلا فحالسلاو نوملاسلا كامسأ لثم فورعملا يثارولا عونتلا تاذ ىرخألا ةميقلا عاونألاو

                                                           
٥  Olsen, E.M., Heino, M., Lilly, G.R., Morgan, M.J., Brattey, J., Ernande, B. and U. Dieckmann) تاهاجتا ) ٢٠٠٤
  .٩٣٥ – ٩٣٢: ٤٢٨دلجملا ،ةعيبطلا ةلجم ،ةيلامشلا دقلا كامسأ رايهنا قبس يذلا عيرسلا روطت لل ةيراشإلا جضنلا
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طوغضلا ةلازإو ةماعلا لئاوملا عباط ةنايص كلذ يف امب (فدهلا اذه لثم قيقحت ىلإ ةيمار لا تاطاشنلا ذيفنت يغبني
  .٨ و٧ و٥ و٤ و٢ و١فادهألاب ةلصتملا كلت عم بنج ىلإ ابنج ) ةبيرغلا عاونألا برست عنمو ةديدشلا ةيئاقتنالا

  مادتسملا مادختسالل جيورتلا  -ءاب 

ا كالهتسالاو مادختسالل جيورتلا- ٤فدهلا    نيمادتسمل 

ةمادتسملا ةرادإلل عضخت رداصم نم يجولويبلا عونتلا ىلع ةدمتعملا تاجتنملاىلع لوصحلا: ١-٤لماشلا فدهلا  رادتو ،   
  .يجولويبلا عونتلا ةنايصو قستيامب جاتنإلا قطانم 

لقي ال ام ىلع لوصحلا): ١-١-٤يعرفلا فدهلا (ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا  نم ةئاملا يف ٧٠نع    
ريغ تامادختسالا نم نكمم دح ىندأ ىلإ ليلقتلاو ،ةمادتسملا ةرادإلل عضخت رداصم نم ةلغتسملا ةيكمسلا تاجتنملا عيمج  
  .ىرخألا ةيلحاسلاو ةيرحبلا عاونألل ةمادتسملا

  ةينقتلا تاغوسملا

ةيذغألا رؤبو لئاوملاو ةفدهتسملا عاون ألا ىلع رثؤي امم يرحبلا يجولويبلا عونتلا ىلع ديصلا يف طارفإلا رثؤي
ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤمب ةصاخلا ذيفنتلا ةطخ نم ) أ(٣١ةرقفلا يف دراولا فدهلا ىعسيو . ةفدهتسملا ريغ عاونألاو

ةيكمسلا تانوزخملا ىلعةظفاحملا ىلإ ةمادتسملا  ةمادتسملا ةل غلا ققحت نأ اهدنع نكمي يتلا تايوتسملاب لوصولل اهديدجت وأ 
زواجتي ال دعوم يف انكمم نوكي امثيحو ةلجاع ةروصب  ،ةدفنتسملا تانوزخملل ةبسنلاب فادهألا هذه قيقحت فدهب ىوصقلا

ىلإ ٧٠قيقحت نيعتي هنأ كلذ ينعي فوسو . ٢٠١٥ ماع لبق ةمادتسالا نم ةئاملا يف ٨٠  فده ققحتي ىتح ٢٠١٠   ٢٠١٥ .
تاجتنملا عيمج دمتست نأ يفةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤمل ذيفنتلا ةطخل اقفو لجألا ليوط فدهلا لثمتيو   

  .ةمادتسم رداصم نم ةيكمسلا

ةداملا يف فدهلا اذه قايس يف ةمادتسالاساسأ دجويو  ممألا ةمظنم ىدل ديشرلا ديصلاب ةصاخلا كولسلا ةنودم نم ٧   
دياصملا نأب فرتعت ريياعمو ئدابم يرحبلا فارشإلاسلجم عضو ،هذه كولسلا ةنودم ىلإ ادانتساو . ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا  
مظنلا لماكت ةنايص ) ٢(؛ةفدهتسملا عاونألل ةيحصلا رئاشعلا ديدجت ةداعإو ةنايص ) ١: (يلي ام ىلع دمتعت ةمادتسملا

ةيجولونكتلاو ةيجولويبلا بناوجلا عيمج يعارت كامسألا دياصمل ةلاعفلا ةرادإلل مظن ةنايصو عضو) ٣(؛ةيجولوكيإلا   
تاقافتالاو تامهافتلاو ةينطولاو ةيلحملا ريياعملاو نيناوقلل لاثتمالا ) ٤(؛ةلصلا تاذ ةيراجتلاو ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو 

اددع اضيأ ة مادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخ نم) ج(٣٢و)  ه-ب (٣١ةرقفلا مدقتو . ةلصلا تاذ ةيلودلا
-١فدهلا رظنأ (ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيمحملا قطانملا قيبطت كلذ يف امب فدهلا اذه قيقحت يف مهست فوس يتلا تاءارجإلا نم 

نم دحلا (ةمئالم ةيداصتقا زفاوح قيبطت يغبني كلذ ىلع ةوالعو ). ٢-١فدهلا رظنأ (ةيريمدتلا تاسرامملا ىلع ءاضقلاو ) ١
ةمادتسملا ديصلا تايوتسم ديدحتل ةمئالم ةروصب ةديدج كامسأ دياصم ةيأمييقت يغبنيو) تاناعإلا فوس ،لمشأ ىوتسم ىلعو.    

عونتلا ةيامح لمشي يجولوكيإ ماظن قايس يف كامسألا دياصمل ةمادتسملا ةرادإلل راطإ ذيفنتو عضو فدهلا اذه قيقحت بلطتي 
  .يرحبلا يجولويبلا
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قفارم نم ةئاملا يف ٩٠ليغشت يغبني ): ٢-١-٤يعرفلا فدهلا (ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا   
  .يجولويبلا عونتلا ةنايصو قستيامب يرحبلا عارزتسالا 

  ةينقتلا تاغوسملا

فازنتساو ،ةيذغتلا مظن ريمدتو ،لئوملا روهدت يجولويبلا عونتلا ىلع يرحبلا عارزتسالل ةيسيئرلا تاريثأتلا لمشت 
يجولويبلا عونتلا نم دحلاو ضارمألا لقنوةيعيبطلا ةعيرزلا اضيأ ريقاقعلاو ةيئايميكلا داوملا لثم تاثولملا رضت نأ نكميو . ٦، 

نيتوربلا ىلع ذوحتست فوس ةعرزتسملا موحللا لكآةيرحبلا كامسألا ةيذغت ىلإ ةجاحلا نأ نيح يف ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلاب   
عارزتسالا جاتنإ نأ نيح يفو . ةليدب ةيذغت رداصم ىلع روثعلا متي مل ام يجولويبلا عونتلا يف ةيفاص ةراسخ ىلإ يدؤي امم
يف اماه امهاسم حبصأو ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ديازتي هنإف ،ةعرزتسملا ةبذعلا هايملا تانئاكب ةنراقملاب اليئض لاز ام يرحبلا  
  .ةيملاعلا ةيئاذغلا تادادمالا

نإف ،ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا تايلآلاو ةيهيجوتلا ئدابملا رفاوت تو ،يرحبلاعارزتسالا يف مكحتلا نكمي هنأل ارظنو 
ماع لبق فدهلا نم ةئاملا يف ٩٠قيقحت نيعتيو ةيعيبطلا دياصملاب ةصاخلا كلت نم ىلعأ فدهلا يف هتبسن  ةداملا رفوتو . ٢٠١٠ 

ألل ةدحتملا ممألا ةمظنم ىدل ديشرلا ديصلاب ةصاخلا كولسلا ةنودم نم٩ ريياعملاو ئدابملا نم ةعومجم ةعارزلاو ةيذغ  
ةيبرت ةيمنتب ةطبترملا ةلمتحملا ةيئيبلاو ةيعامتجالا تالكشملل ةميلسلا ةجلاعملا نمضت نأ نكمي تقبط ام اذإ يتلا ةيعوطلا 

تاحاسملا ضعب ك رت كلذ يف امب ،عقاوملل لاعفلا رايتخالا ربتعيو. ةمادتسم ةقيرطب ةيبرتلا هذه روطتت نأو ةيئاملا ءايحألا
فوسو . ةماهلا ةيئاقولا ريبادتلا نم ،ةيلحاسلاو ةيرحبلا قطانملل ةلماكتملا ةرادإلا جهن قايس يف يرحبلا عارزتسالا نم ةيلاخ
اذه فرتعيو . يجولويبلا عونتلا ىلع ةلمتحملا تاريثأتلا يفالتل ةعيرزلا لقنل ةرادإلاب ةصاخلا ريبادتلاو ططخلا قيبطت نيعتي
عارزتسالا اذه تايلمع ذيفنت نامض ىلإ هيف ىعسي يذلا تقولا يف يئاذغلا نمألا قيقحت يف يرحبلا عارزتسالا ةمهاس مب فدهلا
ةرقفلل اقفوو. ةمادتسم ةقيرطب ةمهاسمب فدهلا اذه فرتعي ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخ نم ) ح(٣١ 
قيرطب عارزتسالا اذه تايلمع قبطت نأ نامض ىلإ يعسلا عميئاذغلا نمألا يف يرحبلا عارزتسالا ةمادتسمة   .  

  يجولويبلا عونتلا يف رثؤي يذلا كلذ وأ ةيجولويبلا دراوملل مادتسملا ريغ كالهتسالا نم دحلا: ٢-٤لماشلا فدهلا 

ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع٢-٤ و١-٤نييسيئرلا نيفدهلا قيبطت عامتجا   ١-١-٤نييعرفلا نيفدهلا نإ ف اذلو.  
لماشلا فدهلا اذه نم بناوج اضيأ ناجلاعي٢-١-٤و  .  

                                                           
يقافتال ةينقتلا لسالسلا نم١٢ددعلا ) ٢٠٠٣(يرحبلا عارزتسالاب ينعملا صصخملا ينقتلا ءاربخلا قيرف ريرقت   ٦   .يجولويبلا عونتلا ة، 
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  ةيلودلا ةراجتلل ةجيتن ضارقنالا رطخل ةيربلا تاناويحلا وأ تاتابنلا نم عاونأ ةيأ ضرعتت نل: ٣-٤لماشلا فدهلا 

تاتابنلا نم عونأ يأ ضرعتت نل: ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا ةيربلا ةيلحاسلاو ةيرحبلا تاناويحلا وأ  
  .ةيلودلا ةراجتلل ةجيتن ضارقنالا رطخل

  ةينقتلا تاغوسملا

كامسأ (ةنيزلا ةراجتو ) رتسبوللاو كامسألا(ةيذغألا ةراجت لمشتو ةيرحبلا عاونألاب ةراجتلا يف ةدايزلا لصاوتت 
ريغ ةراجتلل نوكي دقو ). نوتيرتلا لثم عقاوقلا(فحتلا ة راجتو) تايرقفاللا نم كلذ ريغو ةيناجرملا بعشلاو ةنيزلا ضاوحأ

عاونألا لاخدإو ةيريمدتلا عمجلا تاسرامم نع أشنت يجولويبلا عونتلا ىلع تاريثأتلا نم اددع ةيرحبلا ةنيزلا عونأل ةمادتسملا 
مج متي يتلا عاونألا نم ريثكلا نع ةيملعلا تامولعملا صقن وأداصحلايف طارفإلا وأ ةبيرغلا  قحلي يذلا ضارقنالا رطخو اهع  

قطانملا يف ةيلحملا تاعمتجملل عفانم ققحت نأ نكمي ةمادتسم ةقيرطب متت يتلا ةنيزلا عاونأ ةراجت نأ ريغ . ةفدهتسملا عاونألاب
  .يفيرلا عباطلا اهيلع بلغي يتلا لخدلا ةضفخنم ةيلحاسلا

متي يتلا عاونألا ديدجت بجي (ةيجولويبلا ةيحانلا نم ةم ادتسم اهيف نوكت ةقيرطب ةمادتسملا ةنيزلا دياصم ةرادإ نكميو
ىلع ظفاحتو دراوملل ىرخألا تامادختسالا عم ضراعتت الو ) اهعمج لدعم قوفي امب وأ سفنب ةيعيبطلا اهلئاوم يف اهداصح
كلذ تاريثأتو لئاوم لاب قحلت يتلا رارضألا نم دحلا متي ،كلذ ىلع ةوالعو. اهل نكمم دح ىندأ يف داصحلا دعب قوفنلا تالدعم
. ٧ةلداع ةقيرطب ةيراجتلا تايلمعلا ىرجتو ،ةنيزلا ضاوحأل ةمئالملا ريغ عاونألا عمجلا نم دعبتستو ،ىرخألا عاونألا ىلع

اذه قيقحتل ةماه ةادأ ةيرحبلا ةنيزلا ضاوحأ سلجم نع ةرداصلا كلت لثم تاداهش لاةرادإ ططخ مادختسا حبصي نأ نكميو 
رطخلل ةضرعملا تاناويحلاو تاتابنلا عاونأب ةيلودلا ةراجتلا ةيقافتا ربتعت ،لمشأ بولسأبو. ةنيزلا عاونأبهتلص ثيح نم فدهلا   

عم ةيلوؤسملا مساقتل ،تاجتنملا ىلع بلطلا امئاد قلخت يتلا ةدروتسملا نادلبلل ةقيرط ريفوتو ةراجتلا ميظنتلةماه ةيلود ةيلآ   
مادختسالاو ةرادإلل جيورتلا يف لمتحم رود ةيقافتالا هذهب ةصاخلا مئاوقللو . ةمادتسم ةراجتلا نوكت نأ نامض يف ردصملا نادلب
عضو لالخ نم ةيلودلا ةراجتلل ةجيتن رطخلل ةضرعملا ةيفاضإلا عاونألا ةيام ح رفوتو. ةيرحبلا تاجتنملاو عاونألل مادتسملا
نيفدهلا يف ريشأ امكو . فدهلا اذه قيقحتل ةماه ةادأ ةيملعلا تامولعملا وأ يطوحتلا جهنلا ىلإ ادانتسا ةيامحلا زيزعت وأ مئاوقلا

ألا ةلاح مييقت تايلمع يف تارامثتسالا ةدايز ىلإ ةجاح ةمث١-٣ و١-٢ يتلا رطاخملا ديدحت لجأ نم ةيلحاسلاو ةيرحبلا عاون ، 
  .اهل ضرعتت

                                                           
٧  Wabnitz, C., Taylor, M., Green, E., and T. Razak) ٢٠٠٣ ( ، ةعيبطلا ظفح دصرل يملاعلا زكرملا ةنيزلا ضاوحأ ىلإ طيحملا نم
ةدحتملا ةكلمملا ،جدربمك ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب–  .  
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ريغ ةقيرطب هايملا مادختساو اهروهدتو يضارألا مادختسا ريغتو لئاوملا ضفخ نع ةئشانلا طوغضلا نم دحلا – ٥فدهلا   
  ةمادتسم

ةيعيبطلا لئاوملا روهدتو دقف لدعم ضفخ:١-٥لماشلا فدهلا     

اميس الو ةيعيبطلا ةيلحاسلاو ةيعيبطلا لئاوملا روهدتو دقف نم دحلا : ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا
  .ةماهلا ةيلحاسلا لئاوملا نم كلذ ريغو ةيرحبلا باشعألاو فورغنملا

ةينقتلاتاغوسملا    

تاريغت ثودحو ةيلحا سلا دراوملل رشابملا مادختسالا يف عسوتلا ىلإ ةيداصتقالا تاطاشنلاو لحاوسلا ناكس ةدايز يدؤي
ةئيبلا يف يجولويبلا عونتلا دقفل ايسيئر اببس لئاوملا روهدت ربتعي ،كلذل ةجيتنو . ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع عنصلا ةيرشب ةيبلس
يف ةيناجرملا باعشلاو ةيرحبلا باشعألا لئاومو فورغنملا تاباغ روهدتو دقف فيصوت مت دق هنأ الإ . ةيلحاسلاو ةيرحبلا
. راحبلا عاق يف ةفيعضلا لئاوملا ىلع ةيريمدتلا تاسرامملا نع ةمجانلا ةراضلا تاريثأتلا لكشت اهنأ ىلع ملاعلا ءاحنأ فلتخم

ةناضحلاو ضيبلا عضوو ةيبرتلا قطانم فدهلا اذه يف اهتجلاعم مت يتلا ىرخألا ةماهلا ةيلحاسلاو ةيرحبلا لئاوملا لمشتو 
ةيعيبطلا لئاوملا ريمدتو روهدت يدؤي دقو . عاونألا ةايح خيراتل ةفلتخملا لحارملل ةماهلا قطانملا نم كلذ ريغو ةرجهلا قرطو

ىلإ خانملا ريغتو ) كلذ ريغو تايذغملا ءارثإو ثولتلاو جارختسالا(ةمادتسملا ريغ تاسرامملل ةيعيمجتلا تاريثأتلا ىلإ ةفاضإلاب 
بلغت يتلا كلت ىلإ ةيناجرملا باعشلا اهيلع رطيست يتلا تاعمجتلا نم يلحرملا لوحتلا لثم تاعمجتلا لكيه يف تارييغت ثادحإ  

هذه ةمواقمل اماه ارمأ ربتعي ةيعيبطلا ةيجولوكيإلا مظنلا فئاظوو لكيه ىلع ةظفاحملا نإف ،قايسلا اذه يفو . بلاحطلا اهيلع
  .١-٧فدهلاب فدهلا اذه طبتري ثيح ةيجولوكيإلا مظنلا 

عم طبارتلاب ةيلحاسلاو ةيرحبلا قطانملل ةلاعفلاو ةلماكتملا ةرادإلا ذيفنت فدهل ا اذه قيقحت ىلإ ةيمارلا تاطاشنلا لمشتو
ةيئيبلا ةيحانلا نم ميلسلا يلحاسلا طيطختلاو هايملا تاعمجتسمةرادإ  قيقحت نكميو ). ٢-١ و١-١نيفدهلاب فدهلا اذه طبتريو ( 

ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةط خ نم) ج(٣٢ةرقفلل اقفو ضيبلا عضوو ةناضحلاو ةيبرتلا قطانمل ةيامحلا 
كلذ يف امب ةلاعفلا ةيئامحلا ريبادتلا نم كلذ ريغو قطانملاب ةصاخلا وأ ةينمزلا قالغإلا تايلمع ذيفنت لالخ نم ةمادتسملا 

فانصألل ةبسنلابو  . ةمادتسملا كامسألا دياصمل ةبسنلاب ايويح ارمأ كلذ ربتعيو ةيريمدتلا ديصلا تادعمو تاسرامم ىلع ءاضقلا
ةيرحبلا ةيمحملا قطانملا نوكت دقو ٢-٢فدهلاب فدهلا اذه طبرت ةيميلقإو ةينطو مظن رفاوت نيعتي دق قاطنلا ةعساو ةرجاهملا   

نم لثم ديصلا تادعمل ةيريمدتلا تاردقلا نم دحلا ىلإ فدهت يتلا تاردابملا عم يزاوتلابو يجولوكيإ ماظن قايس يف ذفنت يتلا 
ةماهلا ريبادتلا نم ةيريمدتلا تادعملا مادختساب ديص لااهيف رظحي قطانم ةماقإو ريثأتلا ةضفخنم تادعملل تاميمصت قيبط ت لالخ
  .راحبلا عاق لئاوم ةيامحل
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  ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا نع ةمجانلا راطخألا ىلع ةرطيسلا - ٦فدهلا 

غلا عاونألاب ةصاخلا تارمملا يف مكحتلا:١-٦لماشلا فدهلا    .ةيسيئرلا ةلمتحملا ةبيرغلا ةيزا 

ةيسيئرلا ةلمتحملا ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألاب ةصاخلا تارمملا ىلع ةرطيسلا : ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلعقيبطتلا 
  .ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا يف

  ةينقتلا تاغوسملا

ربتعتو . ةيرحبلا ةئيبلا يف ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا ةلكشم ةجلاعمل ةيلاعف لئاسولا رثكأ تارمملا يف مكحتلا ربتعي
تايلمع نم برستلاو نفسلا تافلخمونفسلا نم ةروباصلا هايم يه عاونألا هذه لاخدإل ةيسيئرلا رداصملا  يرحبلا عارزتسالا   

تاونقلا قيرط نع لاقتنالاو ةيحلا تانئاكلل دمعتملا ريغو دمعتملا قالطإلاوسقافملاو نوكي دق لماوعلا هذه يف مكحتلا نإف ا ذلو.  
نأو لاخدإلل ىرخأ رداصم دوجوب اضيأ فرتعي فدهلا اذه نأ ريغ . وزغلا تايلمع ةدشو ددع نم دحلا يف رثألا ربكأ هل

اماه ارمأ دعيلاعفلا ميظنتلالالخ نم تارمملا عيمج ىلع ةرطيسلا   .  

تاسرامملا لضفأ مادختساب وزغلارطاخم نم دحلل اهترادإو اهمييقتو تارمملا ديدحت نيعتيو يف ريبك مدقت ققحت دقو .  
نم بساورلاو ةروباصلا هايم ةرادإو ةبقارمب ةينعملا ةيلودلا ةيقافتالل لاعفلا ذيفنتلاو عيرسلا ذافنإلا ربتعيو ،ةروباصلا هايم ةرادإ  
نم نوكيس امك . فدهلا اذه قيقحتل ةيولوألاب ىظحي اطاشن ةيلودلا ةيرحبلا ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا ةطساوب نفسلا

يرحبلا لدابتلا ىلإ ةجاحلا ىلع ءاضقلل ةيلاعف ةروصب اهذيفنتو ةروباصلا هايم ةجلاعمل ةديدج تايجولونكت ثادحتسا يرورضلا 
د عاوقلا عضو يف عسوتلا ةروباصلا هايمب ةقلعتملا كلت ريغ تارمملا ةجلاعمل ىرخألا ةيولوألا تاذ تاطاشنلا لمشتو. حوتفملا

ريغو دمعتملا قالطإلاو يرحبلا عارزتسالاو نفسلا تافلخم لالخ نم ةبيرغلا عاونألا لوخد ىلع ةرطيسلل ريبادتلاو جماربلاو 
ن يرحبلاعارزتسالا تارمم يف مكحتلا بلطتي فوسو. ىرخألا ةلقانلا لماوعلاو تاونقلاو دمعتملا ىلإ دنتست ةيميلقإو ةينطو جه  
نأ ىلإ رظنلاب ٢-٣فدهلاب اضيأ فدهلا اذه قلعتيو ). ٢-١-٤فدهلاب فدهلا اذه طبر (ةيملعلا ةيحا نلا نم ةلوبقم ةيئيب ريياعم  
  .ةيربلا عاونألل يثارولا عونتلا ىلع ريثأت هل نوكي دق ةعرزتسملا تانئاكلل ضراعلا لوخدلا

ظنلا ددهت يتلا ةيسيئرلا ةبيرغلا عاونألاب ةصاخلا ةرادإلا ططخ عضو:٢-٦لماشلا فدهلا    .عاونألاو لئاوملاو ةيجولوكيإلا م 

مظنلا ددهت يتلا ةيسيئرلا ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألل ةرادإ ططخ عضو : ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا
  .ةيلحاسلاو ةيرحبلا عاونألاو لئاوملاو ةيجولوكيإلا

  ةينقتلا تاغوسملا

تارمملا يف مكحتلا ةيلمعنسحت نم مغرلا ىلع  لكشت ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا تلاز ام )١-٦فدهل ا(  ةريبك اراطخأ،   
) ةحفاكملاو لاصئتسالاو ءاوتحالاو يفالتلا يطغت(ةرادإ ططخ ذيفنتو عضو نإف اذلو . ةيلحاسلاو ةيرحبلا عاونألاو لئاوملا ىلع
  .ةماه ةيولوأ تاذ اطاشن ربتعي
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 ،حاجنلا صصق ضعب تققحت هنأ الإ ةيرحبلاو ةيلحاسلا قطانملا يف ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا يف مكحتلا بعصلا نمو
ءاوتحالا نكلو ،ةيولوألا لكشي يفالتلا لازامو. نأشلا اذه يف ةديدج تاينقت عضو رضاحلا تقولا يف يرجيو يفالت اميس الو ( 
ةيسيئر ةيمهأ لكشتةحفاكملاو لاصئتسالاو) ىرخألا قطانملا ىلإ ىلوألا لوصولا ةطقن نم ناسنإلا هذفني يذلا راشتنالا   .

ةماع ةفصب مظنلا هذه رغصل ةجيتن ةيعارزلا ةيجولوكيإلا مظنلا يف ةديدجلا تاوزغلا لاصئتساو ءاوتحا تايلمع رسيتتو 
ضعب لعضخت يتلا ةبيرغلا عاونألا هذهل ةرادإ ةطخ ذيفنتو عضو ربتعيو . ةفيضملا ريغ قطانملا نم كلذ ريغو هايملاب اهتطاحإو
نم ملعتلا نم نيكمتلل ةيفييكتططخلا نوكت نأ يغبنيو . ةرشابملا ةرادإلا ريبادت هجوي نأ يغبنيايرورض ارمأ ة حفاكملا تايوتسم  
مستت يتلا رزجلل ةيجولوكيإلا مظنلا ربتعتو . تقولا رورمب ةبيرغلا ةيزاغلا عاونألا ةرادإ ىلع ةردقلا ةدايز ىلإ يدؤي امم ةرادإلا

عونتلل عجفم دقف نم يناعت نأ نكميو ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألل ةريبك ةروصب ةضرعم اهي  فيئايحألا نيطوتلاةبسن عافتراب 
ةرادإلا ططخ عضو يغبنيو . ةحفاكملاو لاصئتسالا تالواحمل بيجتست نأ اضيأ حجرألا نم نأ ريغ. كلذل ةجيتن يجولويبلا

نوكت نأ لمتحملا وأ ةيزاغلاو ةبيرغلا ةيلحاس لاو ةيرحبلا عاونألا عيمجل ةلصلا تاذ تاطلسلا ةطساوب ةبسانم تايوتسم ىلع
تاودألاو تاسايسلا عضوو تامولعملا مساقتو ثوحبلاو ةرادإلا تاردق ءانب ةيجيتارتسالا تاباجتسالا لمشتو . ةفشتكملا ةيزاغ
ةيئيبلا مولعلا ىلإ ةدن تسملا رطاخملا ليلحت مظن عضوو ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا ةيسسؤملاو ةينوناقلا رطألا زيزعتو ةيداصتقالا

يف ةيزاغلا ةبيرغلا عاونألا اياضق جاردإو ةينطولا ططخلاو تايجيتارتسالا دادعإو هتكراشمو ماعلا روهمجلا يعو ةراثتساو 
ىرخألا ةيرحبلا تادعملاو نفسلا ىلع شيتفتلا يستكيو. يلودلا نواعتلا زيزعتو يملاعلا خانملا ريغتب ةصاخلا تاردابملا  

لاقتناب ةلصلا تاذ ةرادإلا ططخ عضو يغبني امك . راشتنالاو لوخدلا نم ةيزاغلا عاونألا عنم يف ةصاخ ةيمهأ اهتجلاعمو
  .ةياقولل ةادأ كلذ رابتعاب) ٣-٤فدهلا (ةراجتلاو ) ٢-١-٤فدهلا (يرحبلا عارزتسالا يف ةمدختسملا ةيحلا تانئاكلا 

جولويبلا عونتلا هجاوت يتلا تايدحتلا ةجلاعم- ٧فدهلا    ثولتلاو خانملا ريغتل ةجيتن ي 

خانملا ريغت عم فيكتت يكل اهزيزعتو يجولويبلا عونتلا تانوكم ةمواقم ىلع ةظفاحملا:١-٧لماشلا فدهلا     

اهزيزعتو يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا تانوكم ىلع ةظفاحملا :ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا  
  .خانملا ريغت عم فيكتلل

  ةينقتلا تاغوسملا

ابارطضالا ةمواقم ىلع ةريبك تاردق ىلع ةحصلاب عتمتت يتلا عاونألاو ةيجولوكيإلا مظنلايوطنت ةيرودلا ت   
تاجرد يف تاريغتلا وأ يراجملا يف تالوحتلل ةجيتن عاونألا رايهناو ةيناجرملا باعشلا ضايب ثادحأ لثم اهنم شاعتنالاو 

 ىعسيو. كلذ لعفت نأ ىلع ةدودحم ةردقب عتمتت يهف ررض ةلاح يف نوكت يتلا عاونألاو ةيجولوكيإلا مظنلا امأ. راحبلا ةرارح
ةيسيئرلا تاريثأتلا ةحفاكم لالخ نم خانملا ريغت ءازإ اهتنورمو ةيجولوكيإلا مظنلا ةمواقم ىلع ةظفاحملا ىلإ فدهلا اذه 

نع ةمجانلا تاريثأتلا يهو ،اهتدح نم ليلقتلاو ةيلحاسلاو ةيرحبل ا عاونألاو ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع ناسنإلا اهببسي يتلا ىرخألا
يربلا ثولتلاو ةرمدملا ديصلا تاسراممو ةيلحاسلا ةيمنتلاو لالغتسالا يف طارفإلا كلذ يف امب بابسألا نم ةفلتخم ةعومجم 

ىلإ ليلقتلا ىلإ فدهي امك . ةيحيورتلا يحاونلا مادختسا ءوسو ردصملا يرحبلا ثولتلاو ةيناجرملا باعشلا جارختساو ردصملا
دراوملا ىلع ةدمتعملا ةيلحاسلا تاعمتجملا ىلع ةيناجرملا بعشلا ضايب لثم ةيخانملا ثادحألا تاريثأت نم نكمم دح ىصقأ 
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ةيداصتقاو ةيعامتجا جئاتن يف ببس تي نأ نكمي ةيجاتنإلا يف فيفطلا ضافخنالا ىتحف. اهتشيعم لبس ريفوت يف ةيلحاسلاو ةيرحبلا
  .ةريقفلا تاعمتجملا نم ريثكلا ىلع ةيرذج

تاكبشلا ميمصت نيعتيو . يجولوكيإ ماظن قايس يف ةميلسلا ةرادإلا تاسرامم قيبطت ةلصلا تاذ تاطاشنلا لمشتو
لالخ نم كلذ يف امب خانملا ريغت نع ةمجانلا راطخألا ةهجاوم يف ةنورملا ريفوتل ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيمحملا قطانملل ةيليثمتلا 

دق امك . ةيجولوكيإلا مظنلاو لئاوملا طامنأ ةاكاحمل صرفلا ريفوتو ةريبك ةروصب ةيمحملا قطانملا نيب تالصلا ىلع ةظفاحملا
لمعلا ةطخ رفوتو . تاسرامملا لضفأ مادختساب ةرثأتملا عاونألا ضعب ةدعاسمل ةيعون شاعتنا جمارب عضو بسانملا نم نوكي
قفرملا ٧/٥ررقملا  (ةيناجرملا بعشلا ةيضق نأشب ةددحملا ةبسنلاب فدهلا اذه ذيفنتل اهب عالطضالا نكمي يتلا تاطاشنلا ) ١، 
ةشيعم لبس نامضل ةليدبو ةيفاضإ ريبادت عضوو ديدحت ىرخألا ةلصلا تاذ تاطاشنلا لمشت نأ نكمي امك . ةيناجرملا بعشلل
كلت بانه اهتشقانم مت يتلا تاطاشنلا طبترتو . ةررضتملا عاونألاو ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع ةرشابم ةروصب نودمتعي يذلا ناكسلا

  .٨، و٦، و٥، و٤، و٣، و٢، و١فادهألا يف ةدراولا 

يجولويبلا عونتلا ىلع هتاريثأتو ثولتلا نم دحلا:٢-٧لماشلا فدهلا     

  .يجولويبلا عونتلا ىلع هتاريثأتو ردصملا يرحبلاو يربلا ثولتلا نم دحلا: ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا

  ةينقتلا تاغوسملا

اهعونتو اهتايجاتنإو ةيرحبلا ةئيبلا ةمواقم اهل ضرعتت يتلا راطخألل يسيئرلا ردصملا ةيربلا تاطاشنلا ربتعت 
ه ايملا نايرجو ةيعارزلاو ةيعانصلاو ةيدلبلا تايافنلا(ثولتلا ردصملا ةيربلا تاطاشنلا نع ةمجانلا راطخألا لمشتو . يجولويبلا
ماعل يونسلا باتكلل اقفوو ) باذملا روفسفلاو نيجورتينلا يف ةدايزلا اميس الو(تايذغملا ءارثإو ) ةيوجلا تامكارتلا نع الضف

ىلإ تدأ ردصملا ةيربلا يرحبلا ثولتلا رداصم نإف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب يف ةيملاعلا ةئيبلا ةبقارم نع رداصلا ٢٠٠٣  
هذه ةجلاعم ىلإ ةحلملا ةجاحلا زربأ امم نيجسكوألا صقن قطانمو ثادحأ يف ملاعلا ءاحنأ فلتخ م يف ةريبك ةدايز ثادحإ
ةيطفنلا تاباكسنالا نأ نم مغرلا ىلعو . راحبلا يف ءاقلإلاو طفنلا تاباكسنا ةيرحب رداصم نع رداصلا ثولتلا لمشيو. ةلأسملا
يفو يجولوكيإلا ماظنلا تانوكم فلتخم يف رثؤي امم ثدحت امد نع قاطنلا ةعساوو ةديدش اهتاريثأت نإف ةرركتم ريغ ةريبكلا

عاونألا ىلع ةسكاعم تاريثأت ىلع يوطنت ىرخأ ةغوارم ةلكشم ةيرحبلا ضاقنألا لكشتو . رمألا ةياهن يف ناسنإلا ةيهافر
  .لئاوملاو

، ٣٤ و٣٣نيترقفلل اقفوو  ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخ نم جمانربل لاعفلا قيبطتلا رفوي  
ةلصلا تاذ كوكصلاو تالوكوتوربلاو تايقافتالاو ردصملا ةيربلا تاطاشنلا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامح نأشب يملاعلا لمعلا 

كوكصلا يف ةدراولا ماكحألا مهاست ،كلذ ىلع ةوالعو . فدهلا اذه قيقحتل ةلاعف لئاسو ةيملاعلا ةيرحبلا ةمظنملا ىدل ىرخألا
ةيقافتاو راحبلا نوناقل ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف ةلصلا تاذ رصانعلا لثم ىرخألا ةمئالملا ريبادتلاو ةيميلقإلا تايلمعلاو جمار بلاو
ةمقلا رمتؤم ذيفنت ةطخ ددحت ،اديدحت رثكأ ةروصبو . فدهلا اذه قيقحت يف ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا ةحفاكم ةيقافتاو ندنل
طيطختو ،ميلسلا ةيلحاسلا يضارألا مادختسا لمشت ةلصلا تاذ تاءارجإلا نم اددع ةمادتسملا ة يمنتلاب ينعملا يملاعلا
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ىلإ ةجاح ةمث ،قايسلا اذه يفو . ةيسيئرلا تاعاطقلا يف ةيلحاسلاو ةيرحبلا قطانملل ةلماكتملا ةرادإلا جاردإو ،هايملا تاعمجتسم
ىلإ ةجاحلاو لحاوسلا مامأ ءاقلإلاو ردصملا يربلا ثولتلا نم ليلقتل ا لجأ نم اهترادإو تايافنلا نم دحلل ةلاعف تايجيتارتسا

نفسلا نم تايافنلا لابقتسال ئناوملا يفلابقتساقفارم  ةيرحبلا ةمظنملا ىدل ةصاخ ةروصب ةساسحلا راحبلا قطانم رفوتو .  
يرحبلاو يربلا ثولتلا نم دحلا ىلإ ة يمارلا تاطاشنلا جردنتو. طفنلا تاباكسنا لثم ثداوحلا تالامتحا نم دحلل ءارجإ ةيلودلا

ررقملا يف ٢-١يليغشتلا فدهلا نمض اضيأ ردصملا  لوألا قحلملا٧/٥   ،.  

  ةيرشبلا ةيهافرلا معدل يجولويبلا عونتلا نم ةمدقملا تامدخلاو علسلا ىلع ةظفاحملا  -ميج 

و تامدخلاو علسلا ميلست ىلع ةيجولوكيإلا مظنلا ةردق ىلع ةظفاحملا- ٨فدهلا    ةشيعملا لبس معد 

تامدخلاو علسلا ميلست ىلع ةيجولوكيإلا مظنلا ةردق ىلع ةظفاحملا:١-٨لماشلا فدهلا     

ميلست ىلع ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ةردق ىلع ةظفاحملا : ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا
  .تامدخلاو علسلا

  ةينقتلا تاغوسملا

نيتوربلا نم تادادمإلا ريفوت ) ١: (هذه لمشتو. تامدخلاو علسلا نم ةفئاط ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا مدقت
؛ةيرحبلا باشعألا لثم ىرخألا ةيذغألا رداصم نع الضف ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةمسن نويلب ٦،٢ وحنلكامسألا لالخ نم   

لم١٢٠نع لقي ال امل لمعلا صرفو ةشيعملا لبس ريفوت ) ٢( مظنلا ةفيظو ) ٣(؛يمانلا ملاعلا يف اميس الو ةمسن نوي  
ةياهن يف مدقت يتلا ةيذغألا لسالس ىلإ ةيضرألا هايملا نايرج نم كلذ يف امب تايذغملا رودت يتلا ةيحصلا ةيرحبلا ةيجولوكيإلا 

ريفوت ) ٥(؛ةيلودلا ةراجتلا م عدو ةحايسلا نم ريبكلا لخدلا راردإ) ٤(؛يرشبلا كالهتسالل ىرخألا تاجتنملاو كامسألا رمألا 
  .يملاعلا خانملا ميظنت يف يسيئر رصنعك لمعلا) ٦(؛ةيرعتلاو ءاجوهلا فصاوعلا نم ةيامحلاو فيفختلل ةلاعفلا زجاوحلا 

ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤمل ذيفنتلا ةطخ نم ) د(٢٩ةرقفلا يف دراولا فدهلا قايس يف فدهلا اذه ىلإ رظنلا نكميو 
ملاةيمنتلاب ةيلحاسلاو ةيرحبلا دراوملا ةرادإل نكميو . ٢٠١٠ماع لولحب ةيجولوكيإلا مظنلا جهن قيبطت ىلع عجشي يذلا ةمادتس  

علسلا ميلست ىلع ماظنلا ةردق ىلع هجو لضفأ ىلع ةظفاحملا يطوحت قايس يفو عساولا يجولوكيإلا ماظنلا ىوتسم ىلع 
هل ضرعتت يذلا رطخلاىوتسم عافتراو ،يرحبلا يجولويبلا عونتلا اهرف وي يتلا ةريبكلا ةيداصتقالا ميقلل ارظنو. تامدخلاو  

عونتلا اذه ةنايص ةيلمع يلع يوطنت يتلا فيلاكتلا نإف ،ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف ةيلحاسلا و ةيرحبلا ةيداصتقالا مظنلا 
ةيمحملا قطانملا نم ةيملاع ةكبش ةماقإ نأ ارخؤم تيرجأ ةسارد تردق ،لاثملا ليبس يلعف. ركذت ال داكت مادتسملا همادختساو  

ىلإ ٢٠ةنايصب يملاعلا تاهزنتملا رمتؤم فده يبلت ةيرحبلا  نيب ام فلكت ملاعلا راحب نم ةئاملا يف ٣٠  و رالود نييالب٥   ١٩ 
فوسو ،ةكبشلا هذه ليغشتل ايونس رالود نويلب هذه ضيوعت اضيأ نكميو . ٨.لمع ةصرف نويلم وحن حجرألا ىلعقلخت  

                                                           
٨  Balmford, A., Gravestock, P, Hockley, N., McClean, C. and C. Roberts) ةيمحملا قطانملل ةيملاعلا فيلاكتلا ). ٢٠٠٤

  .PNAS, Vol. 101, No. 26 .ةيرحبلا 
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مظنلا اهمدقت يتلا ةيويحلا تامدخلا نامضو كامسألا دياصم ةمادتسا ةدايز نم ةلمتحملا ةيعامتجالا بساكملا نم فيلاكتلا 
نم فيفختلا يف ةرشابم ةروصب مهست فوسو ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا عم ةكارش يف ريبادتلا هذه تمت ام اذإ ةيجولوكيإلا 

دمتعت يتلا ةيلحملا تاعمتجملل ةيعمتجملا تاجايتحالا ةيجولوكيإلا مظنلا جهن يعار يو. يلحملا يئاذغلا نمألا قيقحتورقفلا ةأطو 
نأب فرتعتو . يجولويبلا عونتلل ةسوململا ريغو ةسوململا عفانملل يواستملاو لداعلا مساقتلل جورتو يجولويبلا عونتلا دراوم ىلع

  .ىرخألا فادهألا عيمجب فدهلا اذه طبرت ثيح ةيجولوكيإلامظنلا نم ريثكلا يف ايساسأ ارصنع نولكشي يفاقثلا مهعونتب رشبلا 

عونتلا دراوم ىلع ةظفاحملا:٢-٨لماشلا فدهلا  شيعملا لبس معدت يتلا يجولويبلا  يلحملا يئاذغلا نمألاو ةمادتسملا ة  
  ءارقفلا ناكسلل ةصاخو ةيحصلا ةياعرلاو

لبس معدت يتلا ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولويبلا دراوملا ىلع ةظفاحملا : ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا
  .ءارقفلا ناكسلل ةصاخو ةيحصلا ةياعرلاو يلحملا يئاذغلا نمألاو ةمادتسملا ةشيعملا

  ةينقتلا تاغوسملا

نادلبلا نم ريثك يف نيتوربلل اماهاردصم "، ٢١نرقلا لامعأ لودج يف ءاج امل اقفو ،ةيرحبلا ةيحلا دراوملا رفوت   
نم نييالملل ةشيعملا لبسو ةيذغألا دراوملا هذه رفوتو . نييلصألا ناكسلاو ةيلحملا تاعمتجملل ةريبك ةيمهأ اهمادختسا يستكيو

نادلبلا يف اميس الو ةيعمتجملاو ةيوذغتلا تاجايتحالا ةيبلتل ةديازتم تايناكمإ رفوت ةمادتسم ةروصب تمدختسا ام اذإو رشبلا 
عم قفاوتي نأ نكميو ،رقفلا ةأطو نم فيفختلا يف ةرشابم ةروصب ةيحلا دراوملل مادتسملا مادختسالا مهسي نأ نكميو ". ةيمانلا

ةيحلا دراوملا لخدتو ). ةيساسألا ئدابملا (٧/٥ررقملاب لوألا قحلملا يف هيلإ ريشأ يذلا وحنلا ىلع ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا 
يحيورتلاو يراجتلاو يفرعلاو يديلقتلاو يفرحلاو يشيعملا ديصلا ل الخ نم ةيلحملا ةشيعملا لبس يف ةيلحاسلاو ةيرحبلا

يف ةلوادتملاو ةينالديصلا داوملا لجأ نم داصحلاو ةنيزلا داومو ةنيزلا ضاوحأ ةراجت لجأ نم داصحلاو ءانبلا داومو نيدعتلاو 
لحاوسلا ناكس ةشيعم لبس ززعت ،يكمس لا عارزتسالاو ةحايسلا لثم ةيجارختسالا ريغ تاطاشنلا نإف كلذ ىلع ةوالعو. ةراجتلا
  .ةيكراشتو ةمادتسم لئاسوب تذفن ام اذإ

رداصم يأ مهنم ريثكلا كلمي الو رقفلا نم ،يملاعلا ىوتسملا ىلع ،كامسألا دياصم يف نيلماعلا ناكسلا مظعم يناعيو 
تاعمتجملا نم ريثكلل ةيفاقثلا ةاي حلل ةيمهأ نالكشي ديصلاو كامسألا نإف كلذ ىلع ةوالعو. ةشيعملا وأ لمعلل ةليدب ىرخأ
ةيهافرب ةرشابم ةروصب طبتري ةميلس ةلاح يف ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع ةظفاحملا نإف اذلو . ةيلحاسلا ةيلحملا
يتلا تاطاشنلا٧ و٥ و٤ و٢ و١فادهألا تحت ةدراولا فادهألاب ةصاخلا تاغوسملا رفوتو . ةيلحاسلا ةيلحملا تاعمتجملا نكمي    
طبترتو . اهحاجنل امهم ارمأ تاطاشنلا هذه يف ةيلحملا تاعمتجملا ةكراشم ربتعتو. فدهلا اذه ىلإ لوصولل اهقيبطت اضيأ
جاردإ دعاسي نأ نكميو . يلحملا ىوتسملا ىلع ةيلحملا تاجتنملا كالهتساب يجولويبلا عونتلاو ةيلحملا ةشيعملا لبس ةمادتسا

ةظفاحملا ايازمب ةينعملا ةلماشلا تاررقملا هيجوت يف ةيداصتقالا ةيليلدلا ماقرألا يف ةيلحملا ةشيع ملا لبسبةلصلا تاذ تامولعملا 
داصتقالل ةيباجيإ نوكت يتلا تاردابملا ذيبحت نم الثم سكعلا ىلع كلذو يلحملا ىوتسملا ىلع يجولويبلا عونتلا عفانم ىلع 

نيفدهلا ت ـحت ةدراولا فادهألاب اضيأ فدهلا اذه طبتريو. نييلحملا ناكسلا ةايح ةيعونل ةبسنلاب كلذك ةرورضلاب تسيل اهنكلو
  .١٠ و٩
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  تاسرامملاو تاثدحتسملاو ةيديلقتلا فراعملا ةيامح  -لاد 

ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملل يعامتجالا يفاقثلا عونتلا ىلع ةظفاحملا- ٩فدهلا      

تاثدحتسملاو ةيديلقتلا فراعملا ةيامح :١-٩لماشلا فدهلا    تاسرامملاو 

عونتلاب ةلصلا تاذ تاسرامملاو تاثدحتسملاو ةيديلقتلا فراعملا ةيامح :ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا  
  .يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا

امب تاسرامملاو تاثدحتسملاو ةيديلقتلا اهفراعم يف ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا قوقح ةيامح :٢-٩لماشلا فدهلا  كلذ يف  
  .عفانملا مساقت يف اهقوقح

ةيديلقتلا اهفراعم يف ةيلحملاو ةيلصألا تاعمتجملا قوقح ةيامح :ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا  
  .يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلاب قلعتي اميف عفانملا مساقت يف اهقوقح كلذ يف امب تاسرامملاو تاثدحتسملاو

  ٢-٩ و١-٩نيفدهلل ةينقتلا تا غوسملا عيمجت

معديو ،ةمادتسملا هترادإو يجولويبلا عونتلا نع فراعملا نم ةورث ةيلحملاو ةيديلقتلاو ةيلصألا تاعمتجملا كلتمت  
فراعملا قيبطت اضيأ يدؤي نأ نكميو . نادلبلا نم ريثك يف يئاذغلا نمألاو ةشيعملا لبس يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا
اذه قستيو . ةيديلقتلاو ةيلحملا فراعملا مظن ةنايصل جيورتلا ىلإ ةيجولويبلا دراوملا ةرادإ ىلع ةمادتسملا ةيديلقتلاو ةيلحملا

ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا يف ٩مقر فدهلا عم فدهلا  دقف فقوو ةيرطقلا جماربلاو تاسايسلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا ئدابم جاردإ ( 
نرقلا لامعأ لودج) ةيئيبلا دراوملا  ٢١.  

لمع جمانرب عم قستي امب ةلصلا تاذ ةيلحملاو ةيلصألا فراعملا يف ضافخنالا ةجلاعمب ةصاخلا ريبادتلا ذيفنت يغبنيو 
لاصئتسا يف ماه رودب ةيواستمو ةلداع ةروصب عفانملا مساقت ةيلمع علطضتو . ةلصلا تاذ ماكحألاو) ي (٨ةداملا نأشب ةيقافتالا 

ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا يمارمو فادهأ عم قفتيو ةيئيبلاةمادتسالا قيقحتو رقفلا ملاعلا ءاحنأ فلتخم يف براجتلا تتبثأ دقو.    
زربي امم يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا ةرادإ ىلع اهفراعم قيبطت نامض ل ةيلصألاو ةيلحملا تاعمتجملا نيكمت ةرورض

ا نمو ةمقلا ىلإ ةدعاقلا نمجهنقيبطت ىلإ ةجاحلا  الو ةيديلقتلا فراعملا ةلوهسب دقفت نأ نكميو . ةرادإلا ىلع ةدعاقلا ىلإ ةمقل 
ربتعي ةيلحملا فراعملا قيثوت نإف مث نمو ةيديلقتلا ديصلا تادعم مادختسا لثم تاسرامملا ضعب نأشب ةيه فشلا فراعملا اميس
اهرابتعاب ةيلاعفب ةكراشملا نم ةيلحملاو ةيلص ألا تاعمتجملا نيكمت يف تامولعملا ىلع لوصحلا دعاسيو. اهتيامحل امهم ارمأ

نم ةدافتسالاو اهترادإو ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيمحملا قطانملا ءاشنإ يف لثم يجولويبلا عونتلا ةرادإ ةيلمع يف نأشلا باحصأ نم 
، ةيلحملا تاعمتجملل دراوملا ىلإ لوصولا قح نامض يغبني كلذ ىلع ةوالعو. يجولويبلا عونتلا اهرفوي يتلا تامدخلاو علسلا

  .١٠فدهلا تحت ةدراولا فادهألاب فدهلا اذه طبري امم 
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 ةيثارولا دراوملا مادختسا نع ةئشانلا عفانملل يواستملاو لداعلا مساقتلا نامض  –ءاه 

ةيثارولا دراوملا مادختسا نع ةئشانلا عفانملل يواستملاو لداعلا مساقتلا نامض- ١٠فدهلا     

رورض:١-١٠لماشلا فدهلا  نأشب ةيلودلا ةدهاعملاو يجولويبلا عونتلا ةيقافتا عم ةيثارولا دراوملا تاليوحت عيمج قفتت نأ ة  
  .ةيراسلا تاقافتالا نم كلذ ريغو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا

عونتلا ةيقافتا عم ة يثارولا دراوملا تاليوحت عيمج قفتت نأ ةرورض: ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا
  .ةيراسلا تاقافتالا نم كلذ ريغو ةعارزلاو ةيذغألل ةيتابنلا ةيثارولا دراوملا نأشب ةيلودلا ةدهاعملاو يجولويبلا

نادلبلا عم ةيثارولا دراوملل تامادختسالا نم كلذ ريغو يراجتلا مادختسالا نع ةئشانلا عفانملا مساقت :٢-١٠لماشلا فدهلا   
  دراوملا هذه رفوت يتلا

دراوملا نم تامادختسالا نم يراجتلا مادختسالا نع ةئشانلا عفانملا مساقت :ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا  
  .دراوملا هذه رفوت يتلا نادلبلا عم يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلا نم ةدمتسملا ةيثارولا

  ٢-١٠ و١-١٠نيفدهلل ةينقتلا تاغو سملا عيمجت

يرحبلا راقشلاو رحبلا رايخو ةيرحبلا باشعألاو ةيناجرملا بعشلاو جنفسالا لثم ةيرحبلا تانئاكلا نم ريثكلا يوطنت 
ريثكلا اهنع فرعي ال يتلا ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا نإف كلذ ىلع ةوالعو . ةلمتحم ىرخأ ةيراجتو ةينالديص تامادختسا ىلع
  .ةلمتحم ةيراجت ةميق ىلع يوطنت ةديدج ةيثارو دراوم ىلع يوتحت دق ةيرارحلا ةيئاملا تارايتلا لثم

، ةيغبو ةيقافتالا يف عفانملا مساقتو لوصولا ماكحأ ذيفنت يف ةلصلا تاذ نأشلا باحصأو تاموكحلاو فارطألا ةدعاسم  
او ةيثارولا دراوملا ىلإ لوصولا نأشب ةيهيجوتلا نوب ئدابم سداسلاهعامتجا لالخ فارطألا رمتؤم دمتعا لداعلا مساقتل  

اهمادختسا نع ةئشانلا عفانملليواستملاو نأشلا باحصأو فارطألا ةدعاسم ىلإ ةيعوطلا ةيهيجوتلا ئدابملا هذه فدهتو .  
ىدل وأ /و عفانملا مساقتو ةيثارولا دراوملا ىلع لوصحلا نأشب تاسايسلاب قلعتتوة يرادإو ةيعيرشت ريبادت عضو دنع نيينعملا
نأشب ضوافتلا نيعتي ٧/١٩ررقملل اقبط هنإف كلذ ىلع ةوالعو . عفانملا مساقتو لوصحلل ةيدقاعتلا تابيترتلا نأشب ضوافتلا  ،

عفانملا مساقتولوصحلابينعملا صصخملا ةيوضعلا حوتفم لماعلا قيرفلا ةطساوب عفانملا مساقتو لوصولل يلود ماظن عضو    .
لاب ةصاخلا ماكحألا ذيفنتل عضوت يتلا ةينطولا مظنلايطغت نأ نامض ىلإ فدهلا اذه فدهي ،ةيفلخلا هذه لباقم يفو لوص ح 

اضيأ لوصحلاةيقافتالا يف عفانملا مساقتو  ةئشانلا عفانملل يواستملاو لداعلا مساقتلاو ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيثارولا دراوملا ىلع   
يتلا قطانملا يف ةقيمعلا راحبلا يلاعأ يف ة يثارولا دراوملا نأب ةظحالملا ردجت هنأ ريغ. ةيقافتالل اقفو دراوملا هذه مادختسا نع

ةيقافتالا يف عفانملا مساقتولوصحلابةصاخلا ماكحألا اهيطغت ال ةينطولا ةيالولا زواجتت  تاذ اياضقلا يف رظنلا يرجي فوسو .  
رأ يذلا ينوناقلا راطإلا ةاعارم عم٧/٥ررقملل اقفو ،ةقيمعلا راحبلا يلاعأ يف ةيثارولا دراوملاب ةلصلا  ةدحتملا ممألا ةيقافتا هتس  

  .راحبلا نوناقل
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  ةيفاكلا دراوملا ريفوت نامض  -واو 

  ةيقافتالا ذيفنتل ةيجولونكتلاو ةينقتلاو ةيملعلاو ةيرشبلاو ةيلاملا تاردقلا نيسحتب فارطألا مايق: ١- ١١فدهلا 

لا نادلبلا نم فارطألا ىلإ ةيفاضإو ةديدج ةيلام دراوم ليوحت:١-١١لماشلا فدهلا  اهتامازتلال لاعفلا ذيفنتلا نم اهنيكمتل ةيمان  
  .٢٠ةداملل اقفو كلذو ةيقافتالا ىضتقمب 

ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلإ ةيفاضإو ةديدج ةيلام دراوم ليوحت :ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا  
كلذو ةيقافتالا ىضتقمب يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلاب صاخلا لمعلا جمانرب يف اهتامازتلال لاعفلا ذيفنتلا نم اهنيكمتل 

  .٢٠ةداملل اقفو 

ةيقافتالا ىضتقمب اهتامازتلال لاعفلا ذيفنتلا نم اهنيكمتل ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلإ ايجولونكتلا لقن :٢- ١١لماشلا فدهلا   
ةرقفلا ٢٠ةداملل اقفو كلذو   ٧.  

لاعفلا ذيفنتلا نم اهنيكمتل ةيمانلا نادلبلا نم فارطألا ىلإ ايجولونكتلا لقن :ةيلحاسلاو ةيرحبلا ةيجولوكيإلا مظنلا ىلع قيبطتلا  
 ٢٠ةداملل اقفو كلذو ةيقافتالا ىضتقمب يلحاسلاو يرحبلا يجولويبلا عونتلاب صاخلا لمعلا جمانرب ىضتقمب اهتامازتلال 

  .٤ةرقفلا 

  ٢-١١ و١-١١نيفدهلل ةينقتلا تاغو سملا عيمجت

اهرابتعاب ةمادتسملا ةيجولونكتلا دراوملاو تاردقلاو ةيلاملا دراوملا صقن ىلإ ةرمتسم ةروصب فارطألا ر يشت
ةيداصتقا تاسسؤم ءاشنإو كوكص عضو نيعتي ،كلذ ىلع ةوالعو . اهماكحأو ةيقافتالل لاعفلا ذيفنتلا مامأ ةيسيئرلا تاقوعملا
نع الضف ةديدج ةيجولونكتو ةيلام دراوم رفاوت نيفدهلا نيذه ذيفنت ىلإ ةيم ارلا تاءارجإلل لاعفلا ذيفنتلا بلطتي فوسو. ةنسحم
ىلع نيعتي .ةمدقتملاو ةيمانلا نادلبلا نم لك يف ةرفاوتملا دراومللمادختسا لضفأ قيقحت يغبني ،كلذ ىلع ةوالعو . تاردقلا ءانب  
فراعملا لقن ربتعيو . مادتسملا همادختساو يجولويبلا عونتلا ةنايص ىلع ةيفاضإلا اهدراوم زيكرت ديعت نأ ةمدقتملا نادلبلا

نيوكتو لاصتالا ةدايز لكشتو . سكعلاو ةيمانلا نادلبلا ىلإ ةمدقتملا نادلبلا نم ثدحي نأ نكميو فدهلا اذه يف امهم ارصنع
ىلع لوصحلاو ماعل ا يعولا ةراثتساو ميلعتلا نأش اهنأش نيفدهلا نيذه قيقحت يف ايويح ارصنع ةيميلقإلا تاكبشلاو تاكارشلا
  .تامولعملا
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