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 اإلداسة املخكبهلت للوىاسد املبئيت يف الؼبمل الؼشيبإسخشاحيجيبث 

                                                    ذةيـجبهؼت الذكخىس الطبهش هىالي سؼ،    صبريي سهضبى : األسخبر
 zebiri_ramdane@yahoo.fr   :الربيذ االلكخشوين

رشًن اٌزمذَشاد ئىل أٔٗ خالي ثؼوخ همىد ِمجٍخ عىف َوبين صٍش عىبْ اٌوبمل رمشَجب ِٓ ؽبالد ٔمض ِضِٕخ       
بٔت األهذاد وعىف َىىْ ِٓ ثٌن أعجبة أوعٗ إٌمض ٘زٖ اصدَبد اٌـٍت هًٍ ِىاسد ادلُبٖ اٌوزثخ ِٓ ع, يف ادلُبٖ 

ورؼبؤي ٔىهُخ ِىاسد , خ اٌظٕبهُخ وضُفخ اعزخذاَ ادلُبٖووزٌه اٌزىعن يف اإلٔزبط اٌضساهٍ واٌزُّٕ, اٌغىبُٔخ ادلزضاَذح
ورٌه ٔزُغخ ٌألٔشـخ اٌجششَخ غًن ادلغزذاِخ ورزؼؼ اٌظٍخ اٌمبئّخ ثٌن اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ ورىفش ادلُبٖ ووُفُخ , ادلُبٖ 

, اٌجؾىس االعزّبهُخ وااللزظبدَخ واٌزمُٕخ هًٍ لؼبَب رُّٕخ ادلىاسد ادلبئُخ وئداسهتب واعزغالذلب ئداسهتب ِٓ خالي رشوُض
جذ اهزّبد ٘زٖ صولذ أ, خ ٌٍّىاسد ادلبئُخ وؽىوّخ ادلُبٖواٌيت أدد ثٕزُغزهب ئىل ِفبُُ٘ عذَذح وبإلداسح ادلزىبٍِ

 .عذوا٘ب يف اٌوذَذ ِٓ اٌجٍذاْ ُّخ ادلفبُُ٘ يف شىً عُبعبد واعزشارُغُبد ورشمجزهب ئىل خـؾ رٕلُ

هب والغ املىاسد املبئيت واسخخذاهبهتب يف _ـ  فوب الزي يؼين ببحلىكوت املبئيت واإلداسة املخكبهلت للوىاسد املبئيت ؟ _
 ؟وجنبحهب وهب هذي إهكبًيت اػخوبد همبسبت هخكبهلت إلداسة امليبٍ يف الؼبمل الؼشيب_ـ   الؼبمل الؼشيب ؟

 :اٌذساعخ اإلعبثخ هٓ ٘زٖ األعئٍخ وفك ادلخـؾ اٌزبيل عزؾبوي ٘زٖ 

 .حجوهب واسخخذاهبهتب . املىاسد املبئيت الؼشبيت :  أوال

  إطبس هفهىهي: احلىكوت املبئيت واإلداسة املخكبهلت للوىاسد املبئيت: ثبًيب 

 يف الؼبمل الؼشيب والغ السيبسبث املبئيت:  ثبلثب

 .املخكبهلت للوىاسد املبئيت يف الؼبمل الؼشيب حنى إسخشاحيجيبث لإلداسة:  سابؼب

_ ئدساح ِزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ_ احلىوّخ ادلبئُخ_عُبعخ ِبئُخ_ئداسح اٌـٍت واٌوشع  :الكلوبث املفخبحيت
  _ئعزشارُغُخ

 حجوهب واسخخذاهبهتب: املىاسد املبئيت الؼشبيت : أوال

ورجزي اٌذوي اٌوشثُخ عهىدا , مب حلغُ ادلُبٖ ادلزبؽخ ووُّبهتبب دلَُزـٍت اٌزخـُؾ اٌغٍُُ ٌٍّىاسد ادلبئُخ رمىدي       
ئال أْ ِوشفخ ٘زٖ ادلىاسد ِب صاٌذ ػوُفخ ٔغجُب , ِٓ أعً اٌىطىي ئىل رمذَشاد دلُمخ حلغُ ِىاسد٘ب ادلبئُخ ؽضُضخ 
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اخلبطخ ثبدلُبٖ يف  اإلؽظبئُبديف  فهٕبن اٌىضًن ِٓ االخزالفبد واٌزجبَٕبد, ِمبسٔخ دبوشفخ اٌذوي ادلزمذِخ دلىاسد٘ب ادلبئُخ 
واخزالف اٌـشَمخ , وأ٘ذافهبو٘زا ساعن ئىل ؿجُوخ اجلهخ اٌيت رمىَ ثبٌذساعخ , اٌوبمل اٌوشيب رمذِهب عهبد سلزٍفخ 

وِن رٌه فاْ ٕ٘بن ثوغ اٌزمذَشاد اٌيت سبىٕٕب ِٓ رىىَٓ ,  هًٍ أعبعهب ؽغبة ٘زٖ اٌزمذَشادوادلوـُبد اٌيت مت
 01وحبغت ٘زٖ اٌزمذَشاد فاْ ادلىاسد ادلبئُخ ادلزغذدح رشىً ِب ٔغجزٗ, ُ ادلىاسد واعزخذاِبهتبمىي هٓ ؽغرظىس ِو
وَمً ٔظُت اٌفشد اٌغٕىٌ ِٓ ادلُبٖ ادلزغذدح يف اٌىضًن ِٓ اٌذوي اٌوشثُخ هٓ , ِٓ رلًّ ادلىاسد ادلبئُخ هبدلُب يف ادلبئخ

ورٕذسط ( .1)َ ِىوت عٕىَب ٌىبفخ االعزخذاِبد 1000خؾ اٌفمش ادلبئٍ اٌزٌ ؽذدرٗ ادلٕلّبد اٌذوٌُخ حبىايل 
 دوي اٌوبمل ربذ فئزٌن سئُغُزٌن علب ادلىاسد اٌزمٍُذَخ وغًن اٌزمٍُذَخ ِىاسد ادلُبٖ يف اٌوبمل اٌوشيب وغًن٘ب ِٓ 

 : ـ ادلىاسد اٌزمٍُذَخ  1

خ فمذ أدي ٘زا ادلىلن ئىل ولىم أصشا وجًنا يف ِىاسدٖ ادلبئُ( ػ37ـ ػ4)الشه أْ دلىلن اٌىؿٓ اٌوشيب ِب ثٌن دائشيت 
اٌمغُ األهلُ ِٕٗ داخً ٔـبق ادلٕـمخ ادلذاسَخ احلبسح وِغبؽخ زلذودح ِٓ أسػٗ رشغً ٘بِشب يف ٔـبق ادلٕـمخ ادلوزذٌخ 
اٌذفُئخ ولذ رشرت هًٍ رٌه أْ ِولُ ادلىاسد ادلبئُخ اٌىربي يف اٌوبمل اٌوشيب رىعذ ِٕبثوهب خبسط ؽذود اٌوبمل اٌوشيب 

 .ب ٘ى احلبي يف هنش إًٌُ ودعٍخ واٌفشاد وّ ،(2)

ألِـبس فُهب هٓ رمن أغٍت أساػٍ اٌىؿٓ اٌوشيب يف ادلٕـمخ اجلبفخ وشجٗ اجلبفخ اٌيت َمً ِوذي عمىؽ ا :األهطبس أـ
فهى َزشاوػ عٕىَب ثٌن ألً , اٌوشيب ِٓ ِٕـمخ ئىل أخشيوَزفبود اذلـىي ادلـشٌ يف اٌوبمل , (3)ٍُِّزش عٕىَب 300
وثوغ ادلٕبؿك ( عٕىة اٌغىداْ)ادلٕبؿك ادلـٍخ هًٍ خؾ االعزىاء ٍُِ يف 1500ٍُ يف اٌظؾشاء وأوضش ِٓ ِ 50ِٓ 

ٍُِبس ِزش ِىوت  2238ورمذس وُّبد اذلـىي ادلـشٌ يف اٌوبمل اٌوشيب حبىايل , اٌغبؽٍُخ ٌٍجؾش األثُغ ادلزىعؾ 
 ( .4( )أوغبد)بفخ واألساػٍ اٌمبؽٍخ َ حبغت رمذَشاد ادلشوض اٌوشيب ٌذساعبد ادلٕبؿك اجل1996عٕىَب هبَ 

ورٕغبة هًٍ شىً عُىي وعذاوي وأهنبس , رٕزظ ادلُبٖ اٌغـؾُخ ِٓ ٘ـىي األِـبس واٌضٍىط  : ة ـ امليبٍ السطحيت
دائّخ وِإلزخ ِٓ لُّ ادلشرفوبد اجلجٍُخ اٌيت رغمؾ هٍُهب األِـبس واٌضٍىط ورٕغبة ٌزورب ئىل اٌغهىي اٌذاخٍُخ ٌجوغ 

ٍُِبس ِزش  295هنشا دائُ اجلشَبْ ذبٍت عٕىَب ِب َمبسة  44وَىعذ هًٍ أسع اٌوبمل اٌوشيب ,  اٌوشيب ألـبس اٌوبمل
ثُّٕب رجٍغ اٌىُّخ ادلغزغٍخ ؽبٌُب ؽىايل , ٍُِبس ِزش ِىوت  192وادلٕبؿ ِٕهب ؽبٌُب ؽىايل , ِىوت ِٓ ادلُبٖ 

عىسَب : دوي هشثُخ ٍ٘  04اٌغـؾُخ يف يف ادلبئخ ِٓ ادلُبٖ  97,5وَىعذ ؽىايل , ٍُِبس ِزش ِىوت  168,8
وال , يف ادلبئخ ثٌن دوي ئلٍُُ ادلغشة اٌوشيب وآٌُّ واألسدْ  2,5ثُّٕب َزىصم اٌجبلٍ , واٌوشاق وِظش واٌغىداْ 

 ( .5)َىعذ يف دوي اخلٍُظ اٌوشيب أَخ ُِبٖ عـؾُخ ثبعزضٕبء ثوغ األودَخ اٌيت رغًُ يف فظً اٌشزبء ٌفزشاد زلذودح 
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رلهش اخلشائؾ اجلُىٌىعُخ ٌٍوبمل اٌوشيب وعىد هذد وجًن ِٓ األؽىاع اجلُىٌىعُخ اٌيت رىىٔذ  : ٍ اجلىفيتج ـ امليب
وربزً ادلُبٖ اجلىفُخ اٌفشاغبد ادلىعىدح يف اٌظخىس , ٔزُغخ اٌزؾشوبد يف اٌمششح األسػُخ يف أصِٕخ عُىٌىعُخ سلزٍفخ 

ادلخضوْ االعزشارُغٍ ٌٍوبمل اٌوشيب اٌزٌ ديىٓ وسبضً ٘زٖ ادلُبٖ , هًٍ شىً ِغبؽبد أو شمىق أو وهىف 
ثُّٕب ال , ٍُِبس ِزش ِىوت  7733ِٓ ادلُبٖ اجلىفُخ ؽىايل  اإلمجبيلورجٍغ وُّخ ادلخىْ , اعزخذاِٗ ولذ احلبعخ ئٌُٗ 

 ٍُِبس ِزش 35وَمذس ادلٕبؿ ِٕهب ٌالعزخذاَ ؽىايل , ٍُِبس ِزش ِىوت  42رضَذ وُّبد اٌزغزَخ اٌغٕىَخ هًٍ ؽىايل 
 .ؽغُ ادلىاسد ادلبئُخ اٌزمٍُذَخ ٌىً دوٌخ يف اٌوبمل اٌوشيب ( 1)وَجٌن اجلذوي ,  (6)ِىوت 

 :املىاسد غري الخمليذيت _2

، ثبإلػبفخ ئىل ادلُبٖ احملالح (ُِبٖ اٌظشف اٌظؾٍ واٌظشف اٌضساهٍ)ورشًّ ٘زٖ ادلىاسد ادلُبٖ ادلوبد اعزخذاِهب      
ىعىدح يف ثوغ األؽىاع اجلىفُخ، وروزرب ٘زٖ ادلىاسد ِىٍّخ ٌٍّىاسد اٌزمٍُذَخ ، ِٓ اٌجؾبس وادلُبٖ شجٗ ادلبحلخ ادل

ؽغُ (2)وَجٌن اجلذوي سلُ . ورىزغٍ أعلُخ وجًنح ِن رضاَذ اٌىٍت هًٍ ادلُبٖ واصدَبد اٌؼغؾ هًٍ ادلىاسد اٌزمٍُذَخ
 .٘زٖ ادلىاسد ادلغزضّشح يف اٌوبمل اٌوشيب 

ادلُبٖ رشىً ؽىايل ٔظف وُّخ ؽغُ ادلىاسد غًن اٌزمٍُذَخ ؽُش روزّذ ٔولُ وَزجٌن ِٓ ٘زا اجلذوي أْ ربٍُخ     
دوي اخلٍُظ اٌوشيب اهزّبدًا شجٗ وبًِ هًٍ ربٍُخ ُِبٖ اٌجؾش واألؽىاع اجلىفُخ ادلبحلخ ثغجت غُبة ادلىاسد اٌغـؾُخ 

م ادلُبٖ احملالح هًٍ ِغزىي ِٓ رلّى% 60ورذين ٔىهُخ ادلُبٖ اجلىفُخ يف ٘زٖ اٌذوي ورٕزظ دوي اخلٍُظ اٌوشيب ؽىايل
اٌوبمل ، ولذ الزظشد هٍُّخ اٌزؾٍُخ يف اٌوبمل اٌوشيب ثشىً سئُغٍ هًٍ دوي اخلٍُظ اٌوشيب ثغجت اٌىٍفخ ادلشرفوخ 
ٔغجًُب ٌوٍُّخ اٌزؾٍُخ، ؽُش ربزبط ئىل وُّبد وجًنح ِٓ اٌـبلخ وٍ٘ ِزىافشح يف ٘زٖ اٌذوي إٌفـُخ، وِن اٌزمذَ اٌزٌ 

ثذأد ثوغ اٌذوي _ِمبسٔخ ثـشائك اٌزؾٍُخ احلشاسَخ_ؾٍُخ ثىاعـخ اٌزٕبػؼ اٌوىغٍ واطلفبع وٍفزٗ ؽظً يف رلبي اٌز
أِب فُّب خيض ئهبدح اعزخذاَ ُِبٖ اٌظشف . اٌوشثُخ ِضً ِظش واألسدْ ورىٔظ ِإخشًا ثادخبي ٘زٖ اٌزىٕىٌىعُب

ٍُِىْ ِزش 1366ئىل  1986ت هبَ ٍُِىْ ِزش ِىو73اٌظؾٍ ادلوبجلخ يف اٌذوي اٌوشثُخ فمذ اسرفوذ وُّبهتب ِٓ 
وٌىٓ ِبصاي ٕ٘بن ثوغ اٌوىائك اٌيت رمف يف وعٗ . عٕىاد10خالي%87َ وثضَبدح ِمذاس٘ب 1996ِىوت هبَ 

، واٌزمبٌُذ اإلعزّبهُخ ادلزوٍمخ ادلوزمذاد اٌذَُٕخ: ، وِٓ أعلهب اٌزىعن يف اعزخذاَ ٘زا ادلىسد يف اٌوبمل اٌوشيب 
أِب . دلوبجلخ يف اٌشٌ، ؽُش ئْ ٘زٖ اٌوٍُّخ ال صاٌذ ال ذبذ اٌمجىي هٕذ ثوغ إٌبطثبعزخذاَ ُِبٖ اٌظشف اٌظؾٍ ا

َ 1996ُِبٖ اٌظشف اٌضساهٍ فاْ ِظش ٍ٘ اٌذوٌخ اٌىؽُذح اٌيت رغزخذَ ِىاسد٘ب ، ؽُش ثٍغذ وُّزهب هبَ 
ٍُذَخ ئال أْ ذلب وهًٍ اٌشغُ ِٓ أْ ٘زٖ ادلُبٖ رغهُ يف سفن اٌؼغؾ هٓ ادلىاسد اٌزم. ٍُِىْ ِزش ِىوت4300ؽىايل
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آصبس ثُئُخ عٍجُخ ، رزّضً يف األِالػ اٌيت ذبٍجهب ِوهب ئىل هنش إًٌُ ثوذ طشفهب ِٓ األسع اٌضساهُخ ، شلب َإدٌ ئىل صَبدح 
 . ٍِىؽخ إٌهش وٍّب اذبٗ مشباًل

 

 

 .ؽغُ ادلىاسد ادلبئُخ اٌزمٍُذَخ يف اٌوبمل اٌوشيب(: 1)اجلذوي سلُ 

املىاسد املبئيت  الذولت
 طحيتالس

 املىاسد املبئيت اجلىفيت
 سٌت/ هليىى م

جموىع املىاسد 
غري املخجذدة 

شحي سٌىي  سٌت/ هليىى م سٌت/هليىى م
 (هخجذد)

غري )خمضوى 
 (هخجذد

 1490 1200                   590 900 األسدى
 6800 1316                  300 4800 لبٌبى

 4950-                      950 400 فلسطني
 25035-                    2935 22100 سىسيب
 81000-                   1000 80000 الؼشاق

 284 5000                   134 150 اإلهبساث
 5546 354050                2338 3208 السؼىديت
 90-                        90-  البحشيي

 55 2500                    55-  لطش
 2034-                        564 1470 ػوبى

 160-                       160-  الكىيج
 4900-                      1400 3500 اليوي
 66500 6000000             4500 62000 هصش

 61545 39000                    900 60645 السىداى
 11456-                     3300 8156 الصىهبل
 4354 170000             1724 2630 حىًس
 2670 40000               2500 170 ليبيب
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 17200 150000              4200 1300 اجلضائش
 33000 200000           10000 2300 املغشة
 7300 400000             1500 5800 هىسيخبًيب
 199-                   - 199 جيبىيت
 3377568 7733866          41840 295728 اجملوىع

 

 حجن املىاسد غري الخمليذيت يف الؼبمل الؼشيب: (2)اجلذول سلن

 ئهبدح رذوَش ادلُبٖ ربٍُخ ادلُبٖ اٌذوٌخ
 عٕخ/ ٍُِىْ َ

ّىم ادلىاسد غًن رل
اٌزمٍُذَخ ٍُِىْ 

اٌظشف  عٕخ/ ٍُِىْ َ عٕخ/َ
 اٌظؾٍ

 اٌظشف اٌضساهٍ

 54-              51 3 األسدْ
 3.7 - 2 1.7 ٌجٕبْ

 35.4 - 35.4-  فٍغـٌن
 179-   177 2 عىسَب
 77.3- -  77.3 اٌوشاق

 493-   108 385 اإلِبساد
 3288 - 368 2920 اٌغوىدَخ
 70 - 12 58 اٌجؾشَٓ

 147.4 - 35.4 112 لـش
 73 - 26 47 هّبْ

 392 - 42 350 اٌىىَذ
 16.7 - 6 10.7 آٌُّ
 4519 4300             200 19 ِظش

 0.4-              -  0.4 اٌغىداْ
 0.1 -   - 0.1 اٌظىِبي
 108.3 - 100 8.3 رىٔظ
 370 - 150 210 ٌُجُب
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 64 -  - 64 اجلضائش
 62.4 - 59 3.4 ادلغشة
 1.7- -  1.7 ِىسَزبُٔب
 0.1- -  0.1 عُجىيت
 9940 4300            1366 4274 اجملّىم

 

 إطبس هفهىهي: احلىكوت املبئيت واإلداسة املخكبهلت للوىاسد املبئيت: يًبثبً

هٓ اٌربٔبِظ اٌوبدلٍ ٌزمُُُ ادلُبٖ اٌزٌ أعهُ فُٗ ثشٔبِظ اٌظبدس " يف اٌفظً اخلزبٍِ ٌٍزمشَش اٌوبدلٍ ٌٍُّبٖعبء       
، ٌزا فمذ كهش ِفهىَ اإلداسح (7)..."ٍ أصِخ أعٍىة وئداسحدلُبٖ ٘أصِخ ا" األُِ ادلزؾذح ٌٍجُئخ هجبسح ِهّخ ِفبد٘ب أْ 

ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ وؽىوّخ ادلُبٖ ٌُوىن ثٕذسح ادلُبٖ ورذ٘ىس عىدهتب وِىبفؾخ رٍىصهب ووُفُخ رمذًن خذِبد ادلُبٖ 
 .ثبهزجبس٘ب ِغبعلًب يف هٍُّخ اٌزُّٕخ اٌشبٍِخ وادلغزذاِخ

، أو اسح ادلُبٖ وخذِخ اٌزضوَذ ادلبئٌٍٕلُ ادلإصشح يف هٍُّخ ازببر اٌمشاس اخلبطخ ثادّىهخ اروىن رلؾىوّخ ادلُبٖ ف      
ثجغبؿخ ٍ٘ ربذَذ ِٓ حيظً هًٍ ادلُبٖ وِىت حيظً هٍُهب ووُف؟ وغبٌجًب ِب رٕـىٌ ٘زٖ اٌمشاساد هًٍ هٕظش 

يل فاْ ٔلُ ؽىوّخ ادلُبٖ عُبعٍ ٘بَ خبطخ يف ادلٕبؿك اٌيت رزغُ ثىعىد رٕبفظ ؽىي ِىاسد ِبئُخ زلذودح ، وثبٌزب
روىظ هبدح اٌىالن اٌغُبعٍ واٌضمبيف هًٍ ادلغزىي اٌىؿين وادلزىعؾ واحملٍٍ ، ؤمظذ ثبدلغزىي ادلزىعؾ رٍه اٌذسعخ 

ثأْ ؽىوّخ ادلىاسد واخلذِبد  االهزمبدِٓ ادلغزىي اٌىؿين واألهًٍ ِٓ ادلغزىي احملٍٍ، وَزضاَذ ِٓ احلىوّخ األدىن 
وبٌُخ ثىعىد ِشبسوخ واعوخ ألؿُبف اجملزّن ادلذين دبب فُهب ادلٕلّبد اجملزّوُخ وادلٕلّبد غًن ادلبئُخ رىىْ أوضش ف

احلىىُِخ واٌمـبم اخلبص واإلهالَ حبُش رشىً ِوًب ئئزالف ٌذهُ احلىىِخ واإلداساد احلىىُِخ احملٍُخ واٌزأصًن فُهب ، 
زٍف ِغزىَبهتب واٌغًن يف اإلعشاءاد اٌشمسُخ ٌؼّبْ رىيل و٘زا ثذوسٖ َوين ئٔشبء ِٕبثش ٌٍّوٌُٕن ودهُ اٌمبئُ ِٕهب دبخ

 (.8)٘زٖ ادلٕبثش دلهبَ سئُغُخ يف رـجُك ٔلُ احلىوّخ ادلبئُخ

ئداسح )وثبإلػبفخ ئىل اٌزؾىي اٌىجًن يف ِفهىَ ئداسح اٌـٍت هًٍ ادلُبٖ ِٓ إٌلش ئٌُهب هًٍ أهنب صشوح غًن زلذودح       
فمذ كهش ِفهىَ اإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ اسد لبثٍخ ٌٍٕؼىة وِوشػخ ٌإل٘ذاس، ، ئىل ئداسهتب ثبهزجبس٘ب ِى(اٌوشع

أٌ هذَ ازببر اٌمشاس ثشأْ رُّٕخ ً وشبًِ وٌُظ ِٓ ِٕلىس لـبهٍ ػُك،ٌُورب هٓ ئداسح ٘زٖ ادلىاسد ِٓ ِٕلىس ِزىبِ
هٓ اؽزُبعبد اٌمـبهبد األخشي، ٘زٖ ادلىاسد وئداسهتب ِٓ ِٕلىس أؽبدٌ َهزُ فمؾ ثبؽزُبعبد لـبم ثوُٕٗ ثوضي 

رـىَش وئداسح ادلُبٖ واألساػٍ ِن غًن٘ب ِٓ ادلىاسد اٌـجُوُخ راد اٌظٍخ ثـشَمخ "أٌ إٌلش ئىل ٘زٖ اٌوٍُّخ هً أهنب 



7 
 

اٌزؼؾُخ ثبعزذاِخ ادلٕلىِبد ِٕغمخ رىخًُب ٌزولُُ اٌشفبٖ االلزظبدٌ واالعزّبهٍ ثأعٍىة ِٕظف وثذوْ 
ٌزىبًِ ٕ٘ب َىىْ هًٍ طوُذَٓ ، األوي رىبًِ ادلٕلىِخ اٌـجُوُخ ؛ واٌضبين رىبًِ ادلٕلىِخ اإلَىىٌىعُخ األعبعُخ ، وا

، وثٌن ادلُبٖ اٌغـؾُخ وادلُبٖ اجلىفُخ ، اًل اٌزىبًِ ثٌن األساػٍ وادلُبٖفوًٍ طوُذ ادلٕلىِخ اٌـجُوُخ ٕ٘بن ِض. اٌجششَخ
وثٌن دوي أهًٍ اجملشي ودوي زثخ وئداسح ادلٕبؿك اٌغبؽٍُخ،اٌو وثٌن ئداسح ادلُبٖ ىهٍ ٌٍُّبٖ،وثٌن اجلبٔجٌن اٌىٍّ وإٌ

اٌمـبهٍ ٌذِظ  -فهٕبن اٌزىبًِ هرب اإلداسيت/املٌظىهت البششيتأِب هًٍ طوُذ  .ً، وثٌن ادلُبٖ وادلُبٖ اٌوبدِخاألعف
هبد ادلبئُخ اٌغُبعزٌن ادلبئُخ وااللزظبدَخ هًٍ ادلغزىي اٌىؿين يف وبفخ لـبهبد اإلعزخذاَ، واٌزىبًِ ثٌن ادلششو

اٌىجًنح واٌزُّٕخ اإللزظبدَخ وثٌن اجلهبد اٌشمسُخ واأل٘بيل ادلغزفُذَٓ إلششاوهُ يف اٌزخـُؾ وازببر اٌمشاس واٌشلبثخ 
" دلُبٖ َمظذ هبب أَؼًب اإلعزخذاَ األِضً ٌٍُّبٖ يف وبفخ ِشاؽً دوسرٗ ادلبئُخىاسد ادلواإلداسح ادلزىبٍِخ اخل، ...هًٍ ادلىاسد

هٍُّخ روضص اٌزُّٕخ واإلداسح ادلٕغمزٌن ٌٍُّبٖ واألسع وادلىاسد ادلزوٍمخ هبّب  ثبألعبط فهٍ (.9)ثبٌجُئخ وثذوْ اإلػشاس
زذاِخ ِٓ أعً اإلسرمبء ئىل ألظً احلذود ثبٌشفبُ٘خ االلزظبدَخ واالعزّبهُخ إٌبذبخ ثـشَمخ ِٕظفخ دوْ اإلػشاس ثبع

ح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ ولجىذلب يف ادلإسبش اٌوبدلٍ ٌٍُّبٖ واٌجُئخ اٌزٌ ئسعبء ِجبدب اإلداسمت ولذ . "إٌلُ اٌجُئُخ احلُىَخ
ِٓ فهُ ادلُبٖ هًٍ أهنب ِىسد زلذود ، عشَن اٌزأصش وػشوسٌ " ِجبدب دثٍٓ"، ورٕـٍك 1992همذ يف دثٍٓ ثاَشٌٕذا هبَ

 8فمشح 18ِب ٔظذ يف اٌفظً و٘ى األِش اٌزٌ أوذد هٍُٗ أعٕذح اٌمشْ احلبدٌ واٌوششَٓ هٕذ(. 10)العزّشاس احلُبح
ِٓ إٌلبَ اإلَىىٌىعٍ  َزغضأاإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ رمىَ هًٍ ئدسان أْ ادلبء َشىً عضًء ال " هًٍ أْ 

وعٍوخ ئلزظبدَخ رزؾذد ؿجُوخ اعزخذاِهب هًٍ أعبط ٔىهُزهب ووُّزهب ، وذلزٖ اٌغبَخ وِىسدًا ؿجُوًُب وعٍوخ ئعزّبهُخ 
د ادلُبٖ ِن ِشاهبح هًّ إٌلُ اإلَىىٌىعُخ ادلبئُخ واعزّشاس رىافش ٘زا ادلىسد ِٓ أعً رٍجُخ وِوبجلخ َزوٌن محبَخ ِىاس

اؽزُبعبد األٔشـخ اٌجششَخ ٌٍُّبٖ، وهٕذ رُّٕخ ِىاسد ادلُبٖ واعزوّبذلب َٕجغٍ ئَالء األوٌىَخ إلشجبم احلبعبد األعبعُخ 
 (. 11)ورأٌِن إٌلُ اإلَىىٌىعُخ

ذاخً اٌشذَذ ثٌن ِفهىٍِ ئداسح اٌوشع واٌـٍت وطوىثخ اهزجبس ثوغ اٌزذاثًن ِىعهخ ؽظشًا ٌزؾغٌن وئصاء اٌز        
واعزوُغ هٕٗ ثاؿبس ثذًَ ٘ى اإلؿبس اذلُىٍٍ ئداسح اٌـٍت أو اٌوشع، ولذ روزس اعزّشاس اٌوًّ هبزا اإلؿبس اٌزؾٍٍٍُ 

اٌزٌ أؿٍمزٗ اٌششاوخ اٌوبدلُخ ٌٍُّبٖ أصٕبء ِإسبش ادلُبٖ " طٕذوق أدواد اإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ" ادلوشوف ثبعُ
َ ، و٘زا اٌظٕذوق َظٍؼ إلعشاء ربًٍُ شبًِ دلغزىي 2001دَغّرب/اٌوزثخ اٌزٌ همذ يف ثىْ يف وبٔىْ األوي

أداح  اإلصلبص يف اإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ وربذَذ إٌىالض هًٍ ادلغزىي اٌمـشٌ ، وَزىىْ ِٓ ضلى رغن وأسثوٌن
 (12: )(3اجلذوي سلُ)ِىصهخ هًٍ صالس زلبوس 

 اٌجُئخ ادلىاصَخ ٌزوضَض اإلداسح ادلزىبٍِخ _أ
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 .األدواس ادلإعغُخ_ة

 .أدواد ئداسح ادلىاسد ادلبئُخ_ ط

 

 

 

 صٌذوق أدواث اإلداسة املخكبهلت:  3اجلذول سلن

 أدواث اإلداسة( ج) األدواس املؤسسيت( ة) البيئت املىاحيت (أ)
بد ِبئُخ رشعُ عُبع(1)

أ٘ذاف اعزخذاَ ادلُبٖ 
 . ومحبَزهب واحلفبف هٍُهب

ئهذاد عُبعخ وؿُٕخ _ أ
 ٌٍّىاسد ادلبئُخ 

اٌغُبعبد راد اٌظٍخ _ ة
 ثبدلىاسد

أشىبي : رىىَٓ ئؿبس رٕلٍُّ ( 1)
اٌزشرُجبد ادلإعغُخ )األؿش اٌزٕلُُّخ 

 (.ووكبئفهب
رٕلُّبد ئداسح ادلىاسد ادلبئُخ _ أ  

 ادلشزشوخ 
هخ اٌيت رمىد ئداسح ادلُبٖ هًٍ اجل_ ة

 ادلغزىي اٌىؿين
اٌزٕلُّبد هًٍ ِغزىي احلىع _ ط

 إٌهشٌ
 عهبد اٌؼجؾ واإلٔمبر_د

ِمذِى اخلذِبد ودوسُ٘ يف _ ٘ـ 
 اإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ

ِإعغبد اجملزّن ادلذين _ و
 ورٕلُّبد اجملزّوبد احملٍُخ

 اٌغٍـبد احملٍُخ_ ص
 

 فهُ ادلىاسد واالؽزُبعبد: ادلبئُخرمُُُ ادلىاسد (1)
 لىاهذ ادلوشفخ ؽىي ادلىاسد ادلبئُخ : أ  
  رمُُُ ادلىاسد ادلبئُخ : ة
 ظلزعخ اإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ_  ط
 رـىَش ِإششاد إلداسح ادلُبٖ: د

رشمجخ اٌغُبعخ : اٌزششَن( 2)
 ادلبئُخ ئىل لىأٌن وػىاثؾ 

 ؽمىق ادلُبٖ: أ  
اٌزششَوبد ادلزوٍمخ : ة 

_ ط            ثٕىهُخ ادلُبٖ

رـىَش : ثٕبء اٌمذسح ادلإعغُخ(2)
 ادلىاسد اٌجششَخ

 ادلشبسوخ واٌزّىٌن لذساد_أ
لذسح اإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد _ة

ادلبئُخ ٌذي ادلهٌُٕن ادلزخظظٌن يف 

 خـؾ اإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ(2)
 خـؾ األؽىاع إٌهشَخ: أ  
 رمُُُ ادلخبؿش وئداسهتب: ة  
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 .ادلُبٖ ئطالػ اٌزششَن احلبيل
 لذسح اٌؼجؾ _ ط
 اٌزشبسن يف ادلوشفخ_ د

 :واٌزؾفُضُ٘بوً اٌزّىًَ (3)
زبظُض األِىاي دلىاعهخ 

 .اإلؽزُبعبد ادلبئُخ
 عُبعبد اإلعزضّبس_أ  
اإلطالػ ادلإعغٍ _ة  

  ٌٍمـبم اٌوبَ
 اٌمـبم اخلبصدوس _ط
وعُبعبد  اعزوبدح اٌىٍفخ –د 

 .اٌزوشَفخ
 رمُُُ اإلعزضّبس_ ٘ـ 

 اعزخذاَ ادلُبٖ ثىفبءح أهًٍ: ئداسح اٌـٍت هًٍ ادلُبٖ(3) 
 ربغٌن وفبءح االعزخذاَ_أ
 اٌزذوَش وئهبدح االعزخذاَ _ ة 

 ربغٌن وفبءح ئِذاداد ادلُبٖ_ ط

 ٔشش اٌىهٍ ادلبئٍ يف اجملزّن ادلذين: أدواد اٌزغًُن اإلعزّبهٍ( 4)  
 اٌزوٍُُ يف رلبي ئداسح ادلُبٖ ِٕب٘ظ_ أ  
 رذسَت ادلهٌُٕن ادلزخظظٌن يف ادلُبٖ_ ة  
 رذسَت ادلذسثٌن_ ط
 اٌزىاطً ِن أطؾبة ادلظٍؾخ_ د

 محالد ادلُبٖ وسفن ِغزىي اٌىهٍ_ ٘ـ 
 رىعُن لبهذح ادلشبسوخ يف رلبي ئداسح ادلىاسد ادلبئُخ_ و

 ؽً إٌضاهبد( 5)  
   ئداسح إٌضاهبد _ أ  
 ُؾ ثشؤَخ ِشزشوخاٌزخـ -ة 
 رىىَٓ رىافك يف اٌشأٌ_ ط 

 (أدواد اٌؼجؾ)اٌؼىاثؾ(6)  
      ػىاثؾ ٔىهُخ ادلُبٖ_ أ  
             ػىاثؾ وُّخ ادلُبٖ_ ة

  ػىاثؾ خذِبد ادلُبٖ_ ط    
 ػىاثؾ اعزخذاَ األساػٍ ومحبَخ اٌـجُوخ_ د

بءح اعزخذاَ اٌمُّخ واٌغوش ِٓ أعً اٌىف: األدواد اإللزظبدَخ(7)  
 وادلغبواح

    رغوًن ادلُبٖ واخلذِبد_ أ
 سعىَ اٌزٍىَش_ة   
 أعىاق ادلُبٖ ورذاوي اٌزشخُض_ ط
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 اٌذهُ احلىىٍِ واحلىافض_ د 
 :ربغٌن ادلوشفخ ضلى ئداسح أفؼً ٌٍُّبٖ: ئداسح ادلوٍىِبد ورجبدذلب(8)  

 ٔلُ ئداسح ادلوٍىِبد_ أ 
 رجبدي اٌجُبٔبد هًٍ ادلغزىي اٌىؿين واٌذويل_ ة

 

 

 

 يف الؼبمل الؼشيب والغ السيبسبث املبئيت:  ثبلثًب

، ؽُش سوضد عزخذاِبد األساػٍ واألِٓ اٌغزائٍيف اٌوبمل اٌوشيب اسرجبؿًب وصُمًب ثبشحبط السيبسبث املبئيت ح        
ٍت هًٍ ٘زٖ اٌغُبعبد ؽىت اٌومىد األخًنح ِٓ اٌمشْ اٌوششَٓ هًٍ عبٔت ئداسح اإلِذاد ، حبُش مت اٌزوبًِ ِن اٌـ

اإلعزضّبس يف ئلبِخ ِششوهبد اٌغذود واخلضأبد واٌجىن : ادلُبٖ هًٍ أٔٗ ِزغًن خبسعٍ ، وعشد رٍجُزٗ ِٓ خالي 
، ووبٔذ اٌغبَخ ِٓ رٌه رأٌِن أورب وُّخ ِٓ ادلُبٖ ٌزؾمُك اذلذف األعبعٍ خ وؽمىي اِثبس وزلـبد اٌزؾٍُخاٌزؾزُ

، ويف مجُن دوي (13)ئىل ألظً ؽذ شلىٓصَبدح ِغبؽخ اٌشلوخ اٌضساهُخ  ادلزّضً يف اٌىطىي ئىل األِٓ اٌغزائٍ هٓ ؿشَك
، وّب أْ أوٌىَبد اٌغُبعخ ادلبئُخ اٌوشثُخادلٕـمخ ربً ِشبسَن ُِبٖ اٌششة واٌظشف اٌظؾٍ ومحبَخ اٌجُئخ هًٍ سأط 

ادلبئُخ ف اٌلشوف أوٌىَبد عُبعبد رُّٕخ ادلىاسد ادلبئُخ وئداسهتب يف ادلٕـمخ اٌوشثُخ زبزٍف ِٓ ثٍذ ِخش ثبخزال
 واعزخذاِهبٌغـؾُخ اِىاسد٘ب ِٓ ادلُبٖ ، فّظش واٌوشاق وعىسَب روـٍ األوٌىَخ ٌزُّٕخ واالعزّبهُخ وااللزظبدَخ

، وثٍذاْ رلٍظ اٌزوبوْ اخلٍُغٍ روـٍ األوٌىَخ ؽبًٌُب ٌضَبدح ئِذاداد ادلُبٖ هٓ ؿشَك ىفبءح ومحبَزهب واحلفبف هٍُهبث
، أِب يف اجلضائش فجؾغت ِإششاد رُّٕخ ِىاسد (14)جلىفُخ ورشغُن اإلوزفبء اٌزايت ِٓ اٌغزاءاٌزؾٍُخ واعزخشاط ادلُبٖ ا

أعبعًب ضلى ئداسح اٌوشع ورٌه هبذف اعزذسان اٌزأخش _ حبغت ادلشالجٌن_ادلُبٖ فأٗ َزوٌن أْ َىعٗ ا٘زّبَ اٌذوٌخ
جالد َجٌن أْ ادلُبٖ اٌغـؾُخ ِىصهخ ثشىً احلبطً يف روجئخ ِىاسد ادلُبٖ اٌغـؾُخ هًٍ وعٗ اخلظىص ، غًن أْ والن اٌ

_ ئرا اعزضُٕٕب عضءًا طغًنًا ِٓ اٌجالد يف اٌشّبي _غًن ِٕزلُ ثٌن ِٕبؿك اٌجالد ، هالوح هًٍ أْ ِىاسد ادلُبٖ اجلىفُخ 
 ، وهًٍ األعبط َزوٌن هًٍ اجلضائش وزٌه ازببر رذاثًن إلداسح اٌوشع ، و٘ى اٌشٍءادلفشؽ عزغالياإلروبين فواًل ِٓ 

اٌزٌ ششهذ فُٗ فواًل ِٓ خالي رجين ئعزشارُغُخ عذَذح إلداسح ادلُبٖ رمىَ أعبعًب هًٍ رـجُك روشَفخ ِزذسعخ وئداسح 
   (.15)ِزىبٍِخ ورشبسوُخ ؽغت األؽىاع ادلغزغّوخ صَبدح هًٍ رشثُخ اٌغىبْ ورىهُزهُ ثاشىبٌُخ ادلُبٖ
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واسرفبم وٍفخ رـىَش ِظبدس ِبئُخ عذَذح ، ثبٌذوي اٌوشثُخ  وٌمذ ؽذا ثبصدَبد اٌـٍت هًٍ ادلُبٖ ورفبلُ األصِخ ادلبئُخ
ئىل ئهبدح إٌلش ثشىً عذٌ يف هنظ ئداسح ِىاسد٘ب ادلبئُخ ، وعوٍهب رٍغأ ئىل أعبٌُت عذَذح هتذف ئىل ربغٌن ظلؾ 

أدي ئطالػ  ادلبئُخ وسفن وفبءهتب ورٌه اعزٕبدًا ئىل ِجبدب اإلداسح ادلزىبٍِخ، ففٍ ِذَٕخ اٌشَبع ِضاًل االعزخذاِبد
، ورغوً ِظش ٌضَبدح اٌىفبءح يف %70شجىبد ادلُبٖ خبفغ اٌفبلذ هٓ ؿشَك اٌزغشة ئىل خفغ ادلُبٖ ادلفمىدح ثٕغجخ

 ثارجبماعزخذاَ ادلُبٖ واألسع ؽُش أزهغذ عُبعخ ربىي وربي ٌزؾغٌن ئٔزبعُخ األساػٍ اجلذَذح ادلغزظٍؾخ 
، وأدخٍذ ثوغ اٌزؾغُٕبد يف رلبالد ؽمىق األٔلّخ اٌضساهُخ أعبٌُت ؽذَضخ العزغالي األساػٍ وادلُبٖ ورـىَش 

ويف عىسَب صلذ أْ رغىَخ األساػٍ اٌضساهُخ ثىاعـخ اٌٍُضس لذ أدد ئىل . ادلٍىُخ اٌومبسَخ واعزخذاَ ادلُبٖ واألساػٍ
زلظىي اٌمـٓ وفشح وجًنح يف ُِبٖ اٌشٌ وسفن وفبءهتب ، ؽُش ؽمك ادلزش ادلىوت اٌىاؽذ ِٓ ادلُبٖ ادلغزخذِخ يف سٌ 

ِشاد يف األساػٍ ادلغىاح أوضش شلب ٘ى هٍُٗ يف األساػٍ غًن ادلغىاح، وئرا ِب مت اٌزىعن يف 07صَبدح يف اٌشثؼ ِمذاسٖ 
ٍُِبس ِزش ِىوت 91اعزخذاَ رمُٕبد اٌشٌ احلذَضخ يف اٌضساهخ ثذاًل ِٓ اٌشٌ اٌغـؾٍ فاْ وفشًا ِٓ ادلُبٖ ِمذاسٖ 

 (.16)ي اٌوبمل اٌوشيبعٕىًَب عىف َزُ ربمُمٗ هًٍ ِغزى

 حنى إسخشاحيجيبث لإلداسة املخكبهلت للوىاسد املبئيت يف الؼبمل الؼشيب: سابؼًب

، (17)أداح إلؿبس هًّ زبـُـٍ ؿىًَ األِذ ِٓ شأٔٗ ادلغبهذح هًٍ ربمُك اٌشؤَخ هًٍ أهنب اإلعزشارُغُخ شفرو        
مىَ وفمًب ٌمذساهتب وادلىاسد ادلزبؽخ ذلب ، وهٓ ؿشَك أْ ر_  21حبغت ِب عبء يف أعٕذح اٌمشْ _ وديىٓ جلُّن اٌذوي

األًشطت الخبليت اٌزوبوْ اٌضٕبئٍ وادلزوذد األؿشاف دبب يف رٌه األُِ ادلزؾذح وادلإعغبد األخشي راد اٌظٍخ ثزٕفُز 
 ( 18):لخحسني اإلداسة املخكبهلت ملىاسد امليبٍ يف بلذاهنب

 .ح اٌزىبٌُف واأل٘ذافوػن خـخ هًّ وؿُٕخ وثشاِظ اعزضّبسَخ زلذد: أ

ربمُك اٌزىبًِ يف اٌزذاثًن اٌشاُِخ ئىل محبَخ وؽفق ادلظبدس احملزٍّخ إلِذاداد ادلُبٖ اٌوزثخ ، دبب يف رٌه عشد ِىاسد : ة
اعزخذاَ األساػٍ واإلٔزفبم دبىاسد اٌغبثبد ومحبَخ عفىػ اجلجبي وػفبف األهنبس وغًن رٌه ِٓ ادلُبٖ ِن زبـُؾ 
 .راد اٌظٍخاألٔشـخ اإلظلبئُخ 

، وؿشق إلدساح ادلُبٖ وزبـُـهب  ٌٍزٕجإ وظلبرط ٌٍزخـُؾ اإللزظبدٌ، وظلبرط فبهٍُخاعزؾذاس لىاهذ ثُبٔبد ر_ ط
 .واعزؾذاس أعبٌُت ٌزمذَش األصش اٌجُئٍ

 .اإللزظبدَخ_ربمُك زبظُض أِضً ٌٍّىاسد ادلبئُخ يف ئؿبس اٌمُىد ادلبدَخ واإلعزّبهُخ_د
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 .ض هٓ ؿشَك ئداسح اٌـٍت وآٌُبد اٌزغوًن واٌزذاثًن اٌزٕلُُّخرٕفُز لشاساد اٌزخظُ_ ٘ـ 

 .ئداسح اٌفُؼبٔبد واجلفبف ثبعزوّبي أعٍىة ربًٍُ األخـبس ورمُُُ اِصبس اإلعزّبهُخ _ و

هٓ ؿشَك صَبدح وهٍ اجلّهىس واٌرباِظ اٌزٕفُزَخ وفشع سعىَ هًٍ ادلُبٖ رشغُن خـؾ اإلعزخذاَ اٌششُذ ٌٍُّبٖ _ ص
 .األدواد اإللزظبدَخ وغًن رٌه ِٓ 

 .روجئخ ِىاسد ادلُبٖ والعُّب يف ادلٕبؿك اٌمبؽٍخ وشجٗ اٌمبؽٍخ_ ػ

 .روضَض اٌزوبوْ اٌذويل يف اٌجؾىس اٌوٍُّخ ثشأْ ِىاسد ادلُبٖ اٌوزثخ_ ؽ

ئعزؾذاس ِظبدس وعذَذح وثذٍَخ ٌإلِذاد ثبدلُبٖ ِضً ئصاؽخ ٍِىؽخ ُِبٖ اٌجؾش ، وئهبدح شؾٓ ادلُبٖ اجلىفُخ _ ٌ
 .ٌـشق اٌظٕبهُخ ، واعزخذاَ ادلُبٖ راد إٌىهُخ احلذَخ، وئهبدح اعزخذاَ ادلُبٖ ادلزخٍض ِٕهب وئهبدح رذوَش ادلُبٖثب

 .ِىاسد ادلُبٖ اٌغـؾُخ واجلىفُخربمُك اٌزىبًِ ثٌن اإلداسح اٌىُّخ وإٌىهُخ ٌٍُّبٖ، دبب يف رٌه _ ن

اعزخذاَ ادلُبٖ وخـؾ اإللالي ِٓ ٘ذس ادلُبٖ ثبٌٕغجخ  رشغُن سلــبد ؽفق ادلُبٖ ، ِٓ خالي ربغٌن اٌىفبءح يف_ ي
 .ئىل مجُن ادلغزخذٌِن، دبب يف رٌه اعزؾذاس اٌىعبئً احملممخ ٌاللزظبد يف اعزهالن ادلُبٖ

 .دهُ مجبهبد ِغزخذٍِ ادلُبٖ ربمُمًب ٌإلداسح ادلضًٍ دلىاسد ادلُبٖ احملٍُخ_ َ

، وخبطخ روضَض دوس ادلشأح يف زبـُؾ ِىاسد ادلُبٖ  طٕن اٌمشاسادبً٘نَخ ورٕفُز٘ب يفرـىَش رمُٕبد ادلشبسوخ اجلّ_ ْ
    . وئداسهتب

حطىيش أطش لخطبيك "َ ثوٕىا2005ْدساعخ هبَ _وٍ٘ وٍهب دوي هشثُخ_مذ أطذسد دوي اإلعىىا يف هبدلٕب اٌوشيب فو
اعوخ اٌزمذَ احملشص يف اٌذوي هبذف ِش "اإلسخشاحيجيبث الىطٌيت لإلداسة املخكبهلت للوىاسد املبئيت يف بلذاى اإلسكىا

األهؼبء يف وػن خـؾ وئعزشارُغُبد وؿُٕخ ٌظُبغخ ورـجُك اإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ، ووزٌه وػن ثشاِظ 
وٌوً أُ٘ ِب لذِزٗ ٘زٖ اٌذساعخ ٘ى أْ وً دوٌخ أخزد هًٍ . ادلمزشؽخ وآٌُبد رٕفُز٘ب ٌالعزضّبسادهًّ وخـؾ 

إلصلبصاهتب وربذَذ األوٌىَبد يف ئهذاد اٌغُبعبد ادلبئُخ وربذَذ اٌضغشاد واٌزؾذَبد هبرمهب هًّ اٌزمُُُ اٌزايت 
محبَخ ادلىاسد ادلبئُخ، ولذ عبُ٘ ٘زا واٌومجبد اٌيت رىاعههب هًٍ ِغزىي اٌزـجُك واٌزٕفُز وادلزبثوخ دبب َزؼّٓ عجً 

زىطُبد وروضَض اجلهىد ٌزـجُك اٌزمُُُ يف ربذَذ اٌىػن احلبيل إلهذاد اٌغُبعبد يف اٌذوي ِٓ أعً وػن اٌ
ئعزشارُغُبد وؿُٕخ ٌإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ ، ولذ اهزّذ ٘زا اٌزمُُُ هًٍ ِوٍىِبد ٔبذبخ هٓ اعزجُبٌٔن أهذهتّب 
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لبِذ ثبعزُفبئهّب اجلهبد ادلوُٕخ يف اٌذوي األهؼبء ، ورٌه ٌزؾذد  (2004واٌضبين هبَ 2001األوي هبَ )اإلعىىا 
ٍ سلزٍف اإلعشاءاد ادلإعغُخ واإلداسَخ واٌمبٔىُٔخ وااللزظبدَخ اٌيت اهزّذهتب اٌذوي ٌىػن ورٕفُز ثشىً رفظٍُ

وأُ٘ ِب اعزٕزغزٗ اٌذساعخ ٘ى أْ مجُن دوي اإلعىىا ٍ٘ يف طذد  ئهذاد ئعزشارُغُبهتب اٌىؿُٕخ .ئعزشارُغُبد وؿُٕخ 
س اإلداسح ادلزىبٍِخ دلىاسد ادلبئُخ وئىل رـىَش ورُّٕخ ُ٘بوٍٗ شلب دفن اٌوذَذ ِٕهب ئىل ِشاعوخ ئعزشارُغُبرٗ ادلبئُخ يف ئؿب

اٌزٕلُُّخ وادلإعغُخ واٌزششَوُخ ، ئاَل أْ ٕ٘بن هذدًا لٍُاًل ِٓ اٌذوي لذ أوًّ ٘زٖ اإلعزشارُغُبد وهذدًا أخش زلذودًا 
بيل فاْ هذدًا لٍُاًل ِٓ ٘زٖ اٌذوي لذ ِبصاي يف ِشؽٍخ رمُُُ اٌزٕفُز ادلجذئٍ دلجذأ اإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ، وثبٌز

اهزّذ ٘زٖ اخلـؾ هًٍ أهًٍ ادلغزىَبد ومت ئدساعهب ػّٓ خـؾ اٌزُّٕخ االلزظبدَخ واالعزّبهُخ ادلغزذاِخ، وّب أْ 
هٍُّخ اٌزوبوْ واٌزٕغُك ِن اٌىصاساد ادلوُٕخ والعُّب وصاساد اٌضساهخ واٌجُئخ ِبصاٌذ دوْ ادلغزىي ادلـٍىة ، ؽُش 

خ ادلىارُخ ٌزٕفُز ٘زٖ اإلعزشارُغُبد ِبصاٌذ غبئجخ أو ٍ٘ غًن فوبٌخ يف ِولُ األؽُبْ، وّب خٍظذ اٌذساعخ ئىل أْ اٌجُئ
اٌزٕلُُّخ ورفوًُ األدواد اإلداسَخ لذ أهـذ ٔزبئظ ِزفبورخ ثٌن اٌذوي أو ػّٓ اٌذوٌخ اٌىاؽذح، ولذ أْ ثٍىسد األؿش 

جُك ، ثُّٕب أشبسد غبٌجُخ اٌذوي األهؼبء ئىل اٌزؾذَبد يف رفوًُ أؽشص اٌوذَذ ِٓ اٌذوي ثوغ اٌزمذَ هًٍ طوُذ اٌزـ
وزٌه أشبسد ئىل احلبعخ ادلبعخ . اٌششاوخ واعزشداد اٌىٍفخ وربفُض اٌمـبم اخلبص احملٍٍ ٌالعزضّبس يف ِشبسَن ادلُبٖ 

سح ٕ٘ب ئىل أْ ٕ٘بن ٌزىضُف وروضَض فوبٌُخ ثشاِظ ثٕبء اٌمذساد وخبطخ اٌمذساد اإلداسَخ واٌزششَوُخ، وذبذس اإلشب
ٌٍّىاسد ادلبئُخ، خبطخ فُّب ٌٍغهبد ادلوُٕخ يف رـجُك إلداسح ادلزىبٍِخ  ػشوسح وؽبعخ ٌجٍىسح ورىػُؼ األدواس ادلشرمجخ

ٌٍششاوخ ِن ادلوٌُٕن  هٓ هتُئخ اٌجُئخ ادلىارُخ وِغئىيَزوٍك ثذوس اٌىصاساد واجلهبد احلىىُِخ وّشالت وِٕغك 
فهٕبن ثوغ اٌذوي : ض ثٌن صالصخ أٔىام ِٓ اذلُبوً اٌيت رمىد لـبم ادلُبٖ يف ثٍذاْ اإلعىىاوديىٓ اٌزُُّ, (19)اِخشَٓ

اٌيت رىىْ فُهب ئداسح ادلىاسد ادلبئُخ يف ههذح وصاسح ِغزمٍخ، يف ؽٌن دوي أخشي رىىْ فُهب ئداسح ادلىاسد ادلبئُخ لـبم 
 (. 20)َخ ٌٍزخـُؾ ادلبئٍثٍغٕخ وصاسيف وصاسح ِزوذدح االخزظبطبد، ثُّٕب رىزفٍ دوي أخشي 

ويف اٌوّىَ فاْ رـجُك ِجبدب اإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ َوذ خُبسًا ِومىاًل وئعزشارُغًُب ثبٌٕغجخ ٌٍوبمل اٌوشيب،     
رٌه ألٔٗ َغهُ ئىل ؽذ وجًن يف رىفًن وُّبد وجًنح عذًا ِٓ ادلُبٖ وَإعً احلبعخ ئىل رـىَش ِظبدس ِبئُخ عذَذح، 

، ئال أْ ثوغ اعزشارُغُبد ذ اٌوذَذ ِٓ اٌذوي اٌوشثُخ جبذوي ِضً ٘زٖ األعبٌُت اٌششُذح يف اِؤخ األخًنحولذ الزٕو
وغضء ِٓ اعزؾمبلبد ثشاِظ اٌزظؾُؼ االلزظبدٌ رشىً ٔمبؿًب  ئرجبههباإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ اٌيت َفزشع 

ُخ ، فبدلإعغبد ادلبضلخ ٌٍمشوع ِضً اٌجٕه اٌذويل رإوذ هًٍ خالفُخ ثٌن خرباء ادلُبٖ يف اٌغبؽزٌن اٌوشثُخ واٌذوٌ
ػشوسح اٌزوبًِ ِن ادلُبٖ هًٍ أهنب عٍوخ الزظبدَخ ربذ كشوف إٌذسح اٌغبئذح يف ادلٕـمخ اٌوشثُخ، وأْ ٘زا ٘ى اٌغجًُ 

، شلب وُخمـبهبد اإلعزهالحلً أصِخ ادلُبٖ يف ادلٕـمخ، ؽُش عُوًّ رٌه هًٍ ئهبدح رىصَن احلظض ثٌن اٌاٌىؽُذ 
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عُىفً رىعٗ ادلُبٖ ِٓ اٌضساهخ راد ادلشدود االلزظبدٌ ادلٕخفغ ئىل لـبهبد اٌظٕبهخ واٌششة راد ادلشدود 
 (.21)األهًٍ

 

 

 

 

 

 

 بسبخخــــ

ثبرذ إٌذسح يف ادلىاسد ادلبئُخ ِشىٍخ هبدلُخ ِن رٕبٍِ اٌـٍت هًٍ ادلُبٖ ثغجت اٌضَبدح اٌغىبُٔخ وهىاًِ           
اٌوغض ادلبئٍ ٌٍوذَذ ِٓ دوي اٌوبمل، و٘ى األِش اٌزٌ عوً ِٓ األعبٌُت اٌزمٍُذَخ يف اٌزوبًِ ِن  أخشي عبعلذ يف

عذَذح  أعبٌُتخ يف ػشوسح ئهبدح اٌزفىًن وػشوسح ئثزىبس ادلىاسد ادلبئُخ خـشًا وخـأ ئعزشارُغًُب َغزىعت ادلغبسه
اٌزششَوُخ وادلوٍىِبرُخ ثشؤَخ ئعزشارُغُخ رزغبوص أوضش مشىاًل ورىبِاًل، روزّذ هًٍ ِضَظ ِٓ اإلعشاءاد ادلإعغُخ و

 .احلذود اإللٍُُّخ، ِٓ أعً رششُذ ئداسح واعزخذاَ ادلُبٖ ٌزؾمُك أ٘ذاف اٌزُّٕخ ادلغزذاِخ 

وهًٍ ِغزىي اٌوبمل اٌوشيب صلذ أْ رـجُك ِولُ ئعزشارُغُبد اإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ عىف َوًّ ثبٌزأوُذ 
زخذاِبد ادلُبٖ يف سلزٍف أوعٗ اعزوّبالهتب، خبطخ ربذ كشوف إٌذسح ادلزضاَذح اٌيت روبُٔهب اٌذوي هًٍ سفن وفبءح اع

لذ رظـذَ ثأفىبس وِفبُُ٘ ِغزىؽبح ِٓ اٌمُُ اإلعزّبهُخ اٌغبئذح، ٌزا اٌوشثُخ، وِن رٌه فاْ ٘زٖ اإلعزشارُغُبد 
وبمل اٌوشيب هًٍ أعلُزٗ اٌمظىي فهى َٕـىٌ هًٍ أخـبس لذ فاْ رـجُك ئعزشارُغُخ ٌإلداسح ادلزىبٍِخ ٌٍّىاسد ادلبئُخ يف اٌ

 .رٕوىظ عٍجًُب هًٍ ِغبس اٌزُّٕخ االلزظبدَخ واالعزّبهُخ ادلغزذاِخ
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