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زيزعت،ةيمانلانادلبلايفةصاخو،يرورضلانمحبصأ

ىغبنيو.ىلحملاىوتسملاىلعنيلعافلافلتخمتاردق

-- ملعتلاىلعاهتيوقتوتاردقلاهذهءانبدنتسينأ

فارطألاعيمجنيبةفرعملاوتاربخلالدابتويعامجلا

نيلوؤسمونييوعمجونيلعافواناكسنيلخدتملاو

رمأةفرعملاريبدتنأىلإددصلااذهيفةراشإلاردجتو

نمفراعملاوتاربخلالدابتورشنوعادبإلادجىساسأ

ىلعوةيعامجلاوةيدرفلاتاسرامملاىلعريثأتلالجأ

ردصمعقاولايفةفرعملاف."ةيمومعلاتاسايسلاومظنلا

ليماسرلايقابكالامسأرلكشتوبراجتلاوراكفألل

ةلمسرنإ.ةيلامدراوموتاينبوتاينقتنمىرخألا

نمنكميمكحملااهريبدتو،ريبعتلاحصنإ،ةفرعملا

ريوطتدصقاهتيجاتنإةفعاضمواهريوطتواهنيمثت

الو.يتاسسؤملاويعامجلاويدرفلايفرعملاثارتلا

يه

ةمدقم

ةلئسأةريخألادوقعلايفيملاعلاخانملاتابلقتتراثأ

دقو.اهرارمتساىدموةرهاظلاهذهةدحلوحةديدع

هريرقتيف(GIEC)خانملاءاربخليلودلاقيرفلادروأ

خانملاتابلقتلطقفسيلعضختضرألانأعبارلا

ةيداصتقالاةطشنألاتاريثأتلاضيأنكلوةيعيبطلا

سفنل(2014/2013)ةريخألاريراقتلاتدكأمث.ةيرشبلا

.كشلللاجمهيفدعيملرمأخانملاريغتنأقيرفلا

عمتجملادوهجبصنتةرهاظلاهذهراطخأةهجاوملو

عيراشملاوتايجيتارتسالايفريكفتلاىلعيلودلا

الإققحتتنأنكمياليتلاويدحتلااذهعفربةليفكلا

ةفاكىلعوعيمجلامازتلاوةكراشملالخنم

هيلعو.ةيلحملاتاعمتجملاكلذيفامب،تايوتسملا

http://www.undp-aap.org/sites/undp-aap.org/files/AAP_Manuel_Capitalisation_Experiences%28version_provisoire%29.pdf 1
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اذه"ملقأتلاراطإ"فدهتسي.ةيطسوتملاةقطنملا

لمعللطيطختلاتايجهنمعضووتاردقلاءانباديدحت

نيينعملاةدئافليعامجلاملعتلالالخنميلحملا

يفةيجذومنلاعيراشملاوةطشنألاذيفنتونيلخدتملاو

.ةيئاملاضاوحألا

رصانعلاىلعهتايجهنموعورشملاتابراقمزكترت

:ةيلاتلاتانوكملاو

نممهنيكمتلةحلصملايوذوءاكرشلاتاردقءانب.1

فيكتللطيطختلاوتايجيتارتسالاوتايلآلامادختسا

عضولالخنميعامجلالمعلاويكراشتلاطيطختلا.3

تايجيتارتساوةيلحملاتاعمتجملافيكتططخ

.خانملاريغتعمملقأتلاريبدتل

ةعجانقرطبايكراشتةرولبملاتايجيتارتسالاذيفنت.3

ريوطتوةمئالمتاينقتبةدئارعيراشمزاجنإو

ةركتبملاتاينقتلاوةبسانملابيلاسألامادختساو

.ةيئاملاضاوحألاىوتسمىلعوايلحماهميمعتعم

لمعلاوةيجذومنلاتازجنملابفيرعتلايغبنيامك

.اهعاعشإىلع

تامولعملالدابتويعامجلاملعتلاةيلمعقيثوت.٤

ةعبتملاجهانملاوتابراقملاطيسبتوفراعملاو

ةفلتخملامالعإلالئاسومادختسابكلذواهرشنو

.ةيرصبلاةيعمسلاوأةبوتكملاءاوس

نيحالفلاوءاسنلاتاثفشريسعورشمفدهتسا

نيبختنملاوةهجنمتاينواعتلاوتايعمجلاو

نميئاملاضوحلايفنيلخدتملانيينفلاونيسدنهملاو

برغملابشريسراطايفلاغتشالامتدقو.ىرخأةهج

داوليئاملاضوحلايفةيورقتاعامجتسناكسعم

،رصاعملاوهنميديلقتلا،يفرعملاثارتلااذهنأكش

تايناكمإديدجتوملعتلالئاسوثيدحتليساسأ

امويلحموهامرشنولدابتنإ.امهنيماضمولصاوتلا

ليهستنمنكميبراجتوراكفأوفراعمنميملعوه

ظوظحفعاضيوةيومنتلاجماربلاوعيراشملاذيفنت

.اهحاجن

يفهزاجنإمتدقوهاجتالااذهيفباتكلااذهجردني

يفيعامتجالاويئيبلاويعارزلاملقأتلا"عورشمراطإ

لدابتومساقتفدهب(شريس)"خانملاريغتةهجاوم

متيتلا"ةدئارلا"براجتلاوتايجهنملاوتابراقملا

يبرغلافيرلايفيخانملاريغتلاةهجاوملاهزاجنإ

ىرخأبراجتوتازجنمبفيرعتللاذكوبرغملل

رشنباتكلااذهىخوتيامك.يخانملاريغتلابةطبترم

يف"شريس"عورشماهانبتيتلاةيجهنملاميمعتو

ىلعدنتستيتلايخانملاريغتلاعمملقأتللهتجلاعم

ةفاضإلابيعامجلاملعتلاويتاذلاميظنتلاوعونتلاةيمهأ

باتكلااذهمضي.ةمادتسملاتايجولونكتلادامتعاىلإ

عورشم"اهدمتعايتلاةيكراشتلاةيلمعلالحارماضيأ

ةطشنألاوفيكتلاتايجيتارتساةرولبيف"شريس

.برغملايفعورشملاراطإيفةزجنملا

شريسعورشم

,Social)"شريس"عورشمنإ Ecological, and

(Agricultural Resilienceinface ofClimateChange

ريغتةهجاوميفيعامتجالاويئيبلاويعارزلاملقأتلا"وأ

ةيبرعلودسمخلمشيميلقإعورشموه"خانملا

.برغملاورصمونانبلوندرألاونيطسلف:ةيطسوتم

ثالثىدمىلعيبوروألاداحتالانمهليومتمتدقو

راطإ"عضووةرولبلجأنم(2013-2011)تاونس

يفخانملاريغتعمفيكتلاىلعةردقلاءانبو"ملقأتلل

https://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/rowa/iucnwame_ourwork/iucnrowa_cc/search_2 2

 



ةعبرأىلعشريسهدمتعايذلاملقأتلاراطإزكتريو

:رصانع

رصانعلاةرفووةرثكوههبدوصقملاوعونتلا-

ىلعظافحلانمنكمتييكلماظنللةنوكملا

روهدتةلاحيفىتحهتيرارمتسانامضوهتفيظو

ةمظنألاةردقززعيعونتلانإ.هتانوكمنمءزج

ىلعظافحلاعمروطتلاىلعةيداصتقالاوةيئيبلا

.اهئادأةيوقتىلإيدؤيواهلكايهىفاهمكحت

ةعارزنمعونتلاتانوكمفلتخمنإفيلاتلابو

تاعمتجمللنمضياميهاهريغوةراجتوةعانصو

،اذهلكىلإةفاضإلاب.فيكتلاتايناكمإولئاسو

يكراشتلاريبدتلاوتامولعملامساقتمتاملكف

تحبصأاملكةحلصملايوذونيينعملانيبدراوملل

نملوبقلابتيظحولضفأرارقلاذاختاةيلمع

نمؤييذلاتقولايفاذه.ةلوهسبعيمجلافرط

زإ
ءاسنلا:ةفدهتسملاتائفلا(ب.يكراشتلاطيطختلا(أ

نيرشعيلاوحعموليترمدسةيلاعيفدوجوملاريبكلا

.ةيمومعلاحلاصملافلتخمنمالوؤسمواراطإ

ةيساسألاميهافملا

ةقانلا

ىلعيئيبلاوأيعامتجالاماظنلاةردق"،ت

هتينبسفنىلعظافحلاعمتابارطضالاصاصتما

هتردقىلعهظافحىلإةفاضإلابهئادأقرطوةيساسألا

."رييغتوأطغضيأعمفيكتلاوميظنتلايفةيتاذلا

ةنيعمةيعضوىلعظافحللةمواقملاانهينعيالملقأتلا

ةمظنأللةبسنلابملقأتلاف.ةيخانملاتاريغتلاريثأتتحت

لوحتىلعلمعلاوهةدقعملاوةلخادتملاةيعامتجالا

ماظنلظيفلضفأعضوىلإداصتقالاوتاعمتجملا

."بلقتميخانم

.GIEC,2008.|PCCFourthAssessmentReport:ClimateChange2007 3

4Resilient thinking: integrating.2010,..لFOLKE C., CARPENTER S. R., WALKER B., SHEFFER M., CHAPIN T. &ROKSTROM

/resilience,adaptabilityandtransformability.EcologyandSociety15(4):20.http:///www.Ecologyandsociety.org/vol/iss4/art20
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فيفختلاوةشاشهلاوفعضلاطاقننمليلقتلا

.خانملاريغتراثآنم

ةمظنأللىرخأةزيميتاذلاميظنتلاىلعةردقلا

ءانبلاىلعةيتاذلاةردقلاسكعتوةملقأتملا

ىوصقةيمهأيتاذلاميظنتلل.راشتنالاةداعإو

ةلكيهةداعإنمنكميذإفيكتلاةيلمعيف

ضرعتلادعباهتيويحعاجرتساوةمظنألا

زربتةيلحملاتاعمتجمللةبسنلاب.تابارطضالل

يكراشتلاريبدتلالالخنميتاذلاميظنتلاةميق

.تاردقلاةيوقتوءانبو

ةينعملافارطألانيكمتلملعتلاىلعةردقلا

تامولعملالامعتسانمةحلصملايوذو

تاراهموةثيدحلاتايجولونكتلامادختساو

مكارتنإ.ةرفوتملافيكتلابراجتوملقأتلا

فراعملاوتاعامجلاوصاخشألابراجت

نامنتغا

شيعلالئاسوو

يجولويبعونتو

نمفيفختللةعيبطلاتامدخيجولويبلاعونتلاهيف

.ةيجاتنإلاوةمادتسالامعدوتابلقتلا

ةدعاقلكشتيتلاةيداملالكايهلاوأةيتحتلاةينبلا-

:لمشتوةيرشبلاوةيعيبطلاةطشنألاعومجم

ةظفاحملانمضييذلايعيبطلاطسولا•

داوملاقفدتمظنيامكاهلقنتوعاونألاىلع

هايملاةكبشويتابنلاءاطغلامضيو.ةقاطلاو

ةيجولوكيإلاتامدخلانارفويامهالكو

.ةيساسألا

اهؤانبمتيتلاةيعيبطلاريغةيتحتلاةينبلا•

ناينبلاوهايملاتانازخودودسلاوقرطلالثم

.ةيعيبطلاطاسوألاىفناسنإلاهديشاملكو

نيتينبلانيتاهلبسانملاومادتسملاريبدتلانإ

نمنكمياموهةعجانلاتاينقتلامادختساو

ةيخانملاتاريغتلاعمملقأتلاراطإ.1لكش

 

 



امةداعةليوطةينمزةبقحلرمتستيتلاتالوحتلا

ءاوسرييغتلكتالوحتلاهذهلمشتو.دوقعلازواجتت

اذه.ةيرشبلاةطشنألاوأةيعيبطلاتابلقتلاببسب

يفدراولافيرعتلانعفلتخيخانملاريغتلفيرعتلا

نأىلإريشتثيحنأشلااذهيفةدحتملاممألاةيقافتا

يرشبلاطاشنلانعمجانلاريغتلاوهيخانملاريغتلا

ىلعلجسملاخانملليعيبطلابلقتلاىلإفاضييذلا

دعيملرارتحالاف،راصتخاب.ةلثامتمةينمزتارتفىدم

عافترايملاعلاىوتسملاىلعلعفلابكانه.لادجهيف

ةرارحويوجلافالغلاةرارحةجردطسوتميف

عساوقاطنىلعجولثلاوديلجلانابوذوتاطيحملا

ةدايزنأحجرملانمو.راحبلاحطسىوتسمعافتراو

ماعذنمةلجسملاهلكملاعلايفةرارحلاتاجردطسوتم

سابتحاللةببسملاتازاغلازكرتةدايزىلإدوعت1950

تاراقلاعيمجنأنمكلذىلعلدأالو.يرارحلا

نعمجانلارارتحاللتضرعتيبونجلابطقلاءانثتساب

.ةيرشبلاةطشنألا

ةرارحلاعافترانمفيفختلادصقتاثاعبنالايفمكحتلل

(mitigation)ثاعبنانمدحللتاسايسذيفنتبجي

.اهنيزختيفةدايزلاواهطاقتلانمعفرلاوةئيفدلاتازاغ

تازاغثاعبناىلعةرطيسلاتمتولىتح،كلذعمو

نعةجتانلاةرارحلاةجردعافترانإفيرارحلاسابتحالا

فوسراحبلاحطسىوتسمعافتراويرشبلاطاشنلا

امىلإةدوعلاةروريصنألنمزلانمدوقعلنارمتست

دوقع)تقولانمريثكلابلطتتلبقنمخانملاهيلعناك

تايجيتارتساعضويرورضلانمحبصأهيلعو.(نورقو

.ديعبلاوطسوتملاىدملاىلعملقأتلل

عمةيرشبلاوأةيعيبطلاةمظنألاةمءالموهفيكتلا

ططخعضوبجوتسيو.هراثآعمويخانملاريغتلا

تاريثأتلانألعاضوألاةشاشهليلحتبالوأمايقلافيكتلل

اميواستلابةعزومتسيلفيكتلاتاردقوةلمتحملا

ساسأوهرخآلاليجنمةثراوتملاتاربخلاو

مدقتف،هيلعو.ةيرشبلاتاعمتجملاروطت

سكعيوملقأتلابامتحطبترميناسنإلاعمتجملا

ملعتلاباهروطتوةبستكملاةفرعملاةميق

.رمتسملايعامجلا

عم"ملقأتلاراطإ"تانوكموأعبرألاصئاصخلاهذه

تايجيتارتسالاواهذاختابجاولاتاءارجإلاددحتخانملا

.ذيفنتلاوةرولبلابجوتستيتلا

ىخانملاريغتلا

تاراقلاعيمجتدهش،ةيضاملاةسمخلادوقعلالالخ

نمديدعللاعوضوملازتالوتناكىربكةيخانمتابلقت

دقو.اضيأاهتيرارمتسالوحواهتدحلوحتاساردلا

ثراوكةدعيفةيخانملاتابارطضالاهذهتببست

راطمألاوديلجلانابوذوريصاعألاكةرمدمةيعيبط

فافجلاوةيضرألاتارايهنالاوتاناضيفلاوةينافوطلا

يلودلايموكحلاقيرفلاءاربخلوقيو.خلاداحلا

عضختضرألانأ(GIEC)يخانملاريغتلايفنيصتخملا

اضيأنكلوةيعيبطلاةيخانملاتاريغتللطقفسيل

."ةيرشبلاةطشنألانعةجتانةيخانمتارييغتل

ةمظنألارارقتساعزعزتيتلاةيخانملاتاريغتلاهذه

ضعبىلعىئاهنلاءاضقلاوفازنتسالاوروهدتلا)ةيئيبلا

ةيعيبطلادراوملاىلعايوقاطغضلكشتو(ةمظنألا

ةيمانلانادلبلالعجت(...تاباغلاريمدتورئاجلاىعرلا)

دراوملاىلعساسألابدمتعتاهنألةشاشهواضرعترثكأ

لئاسولاوةيلاملادراوملاىلإرقتفتوةيعيبطلا

.يخانملاريغتلاراثآةهجاوملتاراهملاوةيجولونكتلا

يخانملاريغتلافخانملاءاربخليلودلاقيرفللةبسنلابو

ثوحبلاقيرطنعالثم)هديدحتنكمملارييغتلاينعي

صئاصخنيابتوتالوحتلاطسوتملالخنم(ةيئاصحإلا

IPCC,2013:ClimateChange2013:ThePhysicalScienceBasis.Contribution ofWorkingGroup |totheFifthAssessmentReport of 5

,Boschung, A.Nauels.ل,thelntergovernmentalPanelonClimateChange [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M.Tignor, S.K. Allen

.Y.Xia,V.BexandP.M. Midgley(eds.)]. Cambridge UniversityPress,Cambridge, UnitedKingdomandNewYork,NY, USA,1535pp
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يفطرتشيو.ةفلتخمتاهويرانيسلظيفةيلبقتسملا

دامتعايلحملاىوتسملاىلعةيخانملاتاؤبنتلا

جذامنلاىلعاءانبةبسانموةقيقدةيفارغجسيياقم

.ةيميلقإلاوةينوكلا

امبةطبترمةشاشهلاف.ةيعامتجالاوةيئيبلاةمظنألانيب

اهتردقىدمواهتيساسحىدموةمظنألاهيلإضرعتت

ضرعتلاريدقتمتيو.خانملاريغتعمفيكتلاىلع

 

 



رثكأىلإ(ليربأ-ربمتبس)راطمألامسومنابإفافجلا

تديازت2010ةنسىلإ1995ماعنمو.اموي15نم

ةفلتخمقطانمحاتجتلاهمجحمقافتوتاناضيفلاةريتو

ةريبكارارضأوحاورألايفرئاسخفلختلودالبلانم

.داصتقالاب

:ةيخانملاتاعقوتلا-2

يفخانملاريغتلةيلبقتسملاتاعقوتلاءارقتسامت

SCENGENةيوهجلاةيمزراوخلامادختساببرغملا

.MAGICCخانمللينوكلاجذومنلاجئاتننماقالطنا

لودجلا)يلاتلالودجلايفةصخلملاجئاتنلانيبتو

قطانملافلتخمنيبةيئاصحإةلالدتاذقراوف(1

ةجردلدعمعفتريسهيلعو.برغملايفىربكلا

A1Bويرانيسلابسح،2045ماعقفأيفةرارحلا

ةيعجرملاةرتفلاعمةنراقم(مئاشتملاويرانيسلا)

2،1ـبوبونجلايفةيوئمةجرد1،6ـب(1990-1960)

ضفخنيسامك.دالبللةيقرشلاةقطنملايفةيوئمةجرد

ةئاملايف8.5ـب2045ماعقفأيفتاطقاستلالدعم

ةبسنلابامأ.دالبلاطسوبةئاملايف16،5ـبوبونجلاب

ضافخنالاحوارتيسف(لئافتملاويرانيسلا)B2ويرانيسلل

.ةئاملايف13,6و10,2نيبام

:برغملابةيخانملاةيساسحلارصانع-3

برغملاعقومنعةجتانلافعضلاطاقننمكت

ىتابنلاهئاطغةعيبطوةيفارغوبطلاهتاينبوىفارغجلا

:ىلياميف

ىلإبونجلانمدادتمالاةليوطةيرحبةهجاو-

3600ىلايلحاسلاطيرشلالصيثيحلامشلا

.ملك

تافالتخادوجوعم(لسالسعبرأ)ةيلبجقطانم-

.اهعافتراواهتعاسشيفةريبك

يفهراثآوخانملاريغت

؟برغملا

ريغتراثآنمملاعلانادلبعيمجكبرغملايناعي

هتمظنأصئاصخويفارغجلاهعقومهضرفيامبخانملا

نيبايقيرفأبرغلامشيفعقيبرغملاف.ةيجولوكيإلا

يبوروألالامشلايفةبطرةقطنم)نيتيخانمنيتقطنم

تحتهلعجيامم(بونجلايفةيوارحصةقطنمو

بطروةبوطرلاديدش:عونتميطسوتمخانمريثأت

تدكأدقو.يوارحصولحاقولحاقهبشوبطرهبشو

لحاقلاهبشلاخانملانأةريخألادوقعلالالخداصرألا

تاعقوتلارذنتو.دالبلالامشهاجتايفنافحزيلحاقلاو

لالخلحاقلايطسوتملاخانملافحزمقافتبةيخانملا

.نيرشعلاويداحلانرقلا

:برغملايفخانملاريغتتاهجوت-1

يذلاخانملاريغتنأشبيناثلاينطولاريرقتلادكؤي

دوقعلايفتدهشدالبلانأ2010ةنسبرغملاهمدق

يفةدايزوةرارحلاةجرديفاريبكاعافتراةريخألا

فرعدقو.ةداحلاةيخانملارهاوظلاةدشوةريتو

2000ةنسىلإ1960ةنسنمةرارحلاعافترالدعم

غلبودالبلاءاحنأعيمجيفةيوئمةجرد1يلاوح

ةجرد4,1ـببرغملليقرشلابونجلايفهتورذ

ظوحلملكشبةرارحلاتاجومترثاكتامك.ةيوئم

2006ىلإ1976ماعنمف.دربلاتاجومباسحىلع

ةئاملايف30ىلإ3نمراطمألاةيمكيفضافخنالجس

لصفيفةصاخوداحضافخناعم،قطانملابسح

لالخو.برغمللةيقرشلاةقطنملاتاعفترميفءاتشلا

سرامورياربفروهشتاطقاستتفرعةبقحلاسفن

لدعمغلبو.اهلدعميفملم23ةبسنباضافخناليربأو

ةيداعلاةيمكلاثلثلداعياميأ)ملم38ضافخنالا

ةجومتدتماو.دالبلابرغلامشيف(ةرتفلاسفنل

SecondeCommunicationNationalesurlesChangementsClimatiques(2010) etRapportNationaldesobjectifsdu Millénairepourle 6
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يدؤيدقف.قطانملاعيمجيفةيلجتحبصأةيئيبلاو

ةدايزىلإةبرتلاروهدتويعارملاوعرازملاروهدت

ةبسنبدودسلالحوتويمطلابسرتلدعميفةريبك

رثأتتسو.اهتنيقحمجحنمايونسةئاملايف1زواجتتس

ضافخنانمصاخلكشبةيقسمريغلاتاعارزلا

راثآاضيأعيقصلاودربلانعبترتتسامك.تاطقاستلا

بوبحلالوصحمرئاسخببستدقو.ةريبكةيداصتقا

ةفاضإلاب.صخشنييالم6براقيامحوزنيفالبقتسم

ىلعةريطخراثآتاباغلاروهدتلانوكيسكلذىلا

دهشتةيوباغلاتاحاسملاناثيحلابجلاناكس

ةراسخلاهذهو،ةنسلايفراتكه31000قوفياضافخنا

راشتناوةيليفطلاةئبوألامقافتلارظنعافتراللةحجرم

بطحبدوزتلاويعارملاىلعطغضلاةرثكوقئارحلا

.ةئفدتلاوخبطلا

خانملاريغتضوقينأحجرملانم،كلذىلعةوالع

ةيدعملاضارمألاةحفاكملاجميفزرحملامدقتلا

ةفينعلاتابلقتللنوكيسامك.اريلوكلاوايرالملالثم

ةغيلباراثآعيقصلاتاجومورحلاتاجومكخانملل

ارقفرثكألاةصاخوناكسلانمةفيعضلاتائفلاىلع

نأكلذكحجرملانمو.نينسملاوعضرلالافطألاو

قيرطنعةلوقنملاضارمألاوةيسفنتلاضارمألامقافتت

.هايملاوتارشحلا

اططخمبرغملاعضو،ةيخانملاراثآلاهذهةهجاومل

ةيعاطقلاتايجيتارتسالاديطوتىلإفدهياينطو

قطانم)ةيجولوكيإلاةمظنألاضعبلةريبكةشاشه-

ةيناويحتاورثو(...ةيوارحصهبشنايدو،ةيلحاس

.عونتلاةريثكةيتابنو

ناكملاونامزلايفراطمأللئفاكتمريغعيزوت-

لقأىلإلامشلايفلابجلاممقىلعملم2000)

.(بونجلايفءارحصلايفملم25نم

قطانملايفةينارمعلاوةيرضحلاتالاجملاددعت-

.(...نايدولايراجمولحاوسلا)راطخأللةضرعملا

فيكتلاصخياميفىعولاوةفرعملاىفداحصقن-1

راثآلاةهجاومىفةيعامتجالاتاتفلاتاردقتوافت-

ةريقفلاةيعامتجالاتاقبطلا)خانملاريغتلةيبلسلا

.(ةيساسحوةضرعرثكألايه

:برغملايفخانملاريغتراثآ-4

اهبترميتلارركتملاوديدشلافافجلاتالاحتدأ

ةيئاملادراوملاضافخناىلإةريخألادوقعلايفدالبلا

ةنسنيبةدتمملاةرتفلالالخةئاملايف20ةبسنب

ةرارحلاةجردلدعمعفتراامك.2005ةنسو1940

.2000و1960يماعنيبةيوئمةجرد1نمرثكأب

تاطقاستلاةلقوفافجلاتارتفبقاعتيدؤيدقو

حوارتينأبقتريةيحطسلاهايملايفضافخناىلإ

ةهجنم.2020ةنسلولحبةئاملايف15و10نيب

نيريخألانيدقعلايفتاناضيفلاةرهاظتمقافتىرخأ

يفناوطت،1995ماعيفاكيروأ)قطانمةدعتمعو

ماعيفةكوزرم،2002ماعيفةيدمحملا،2000ةنس

،2008ةنسقدينفلاوةميسحلاوروظانلاوةجنط،2006

سوسوبرغلاقطانم،2009ةنسطابرلاوةيديشارلا

.(2010ماعيف

بعكمرتمتارايلم5ىلاوحبردقملاىئاملازجعلانإ

تاعاطقلاعيمجىلعابلسرثؤيس2030قفأيف

ةيحصلاواهنمةيئاذغلاىخانملاريغتلاراثآف.ةيداصتقالا

 

 



نويلمةعارزعورشموفافجللركبملاراذنإللماظن

نويلم2.9و2015ةنسقفأىفليخنلاراجشأنم

.2030ماععلطميف

ةعارزىلإفدهييذلاريجشتلليريدملاططخملا

نمةدتمملاةرتفلالالخيضارألانمراتكهنويلم

.2030ىلإ2015ماع

رابتعالانيعبذخأييذلارضخألابرغملاططخم

ةصاخيخانملاريغتلاعمفيكتللتاءارجإبمايقلا

ةعارزعيجشتوةبرتلاةنايصوهايملاىلعةظفاحملا

ةصاخلاةينماضتلاةعارزلامعدوزيزعتوراجشالا

.ةيلاجملاتاجتنملاب

فادهألاراطإيف،ةيرشبلاةيمنتللةينطولاةردابملا

رقفلانمدحلاىلإةيمارلا،ةيفلأللةيئامنإلا

ةطشنألازيزعتلالخنمةيعامتجالاةشاشهلاو

تامدخلاىلإجولولانيسحتولخدللةردملا

عمفيكتللوةئيفدلاتازاغلاثاعبنانمفيفخت

:ططخملااذهلمشيو.ىخانملاريغتلا

لالخنمةددجتملاتاقاطللةيولوألاءاطعإ-

ةقاطوةيسمشلاةقاطلابةقلعتملاىربكلاعيراشملا

.حايرلا

لمعلاةطخراطإيفهايمللةيتحتلاةينبلاةيوقت-

اريبكادس59ءانبىلإفدهتيتلا(2030-2010)

اذهزيزعتمتيسامك.طسوتموريغصدسفلأو

ريوطتوةمداعلاهايملالامعتساةداعابجمانربلا

ةقاطلامادختسابرحبلاهايمةيلحتتاطحم

لقناضيأعقوتملانمو.حايرلاةقاطوأةيسمشلا

.هبونجىلإبرغملالامشنمهايملا

لجأنمتاناضيفلانمةيامحللىنطولاططخملا-

ئشنأددصلااذهىفو.رطاخملانمةياقولازيزعت

ةيعيبطلاثراوكلاراثآةحفاكملىنطولاقودنصلا

.ةيعامتجالاعضومتتاءارجإلاهذهىلاةفاضإ.2009ةنس

قطانملاىف2075و2045ىتنسقفأىفتاطقاستلالدعمىفوةرارحلاتاجردىفتاريغتلاعقوت.1لودجلا

.B2ويرانيسلاوA1Bويرانيسلابسح،برغمللةيفارغجلا

ىع1

====

لأ2

5 ====

ولا4

21.7 Aر=========
مس-----

ِةُي :ف
19 2 2 1 0 19.4 2 1 7 B2

وي)*
٦--------

2045

122 634 204 53 B2

117 567 190 45 A1B

2075

115 589 190 49 B2
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عانصنمةحلصملاباحصأنوكيدق.ةبراقملايف

ةيلحملاةنكاسلانمونيبختنملاونيربدملانمورارقلا

ةيخانملاتاريغتلارطاخمنميناعتيتلاقطانملايف

لكاشملاواياضقلابسحو.لبقتسملايفوأايلاح

نيرثؤموأنورثأتمنيينعملاءالؤهنوكيفادهألاو

.توافتملكشب

ةرولبةيلمعيفةحلصملاباحصأعيمجكارشإيستكي

دصقىوصقةيمهأتارارقلاذاختاوتايجيتارتسالا

اذهرصتقيدقو.ةمادتسملولحولئادبىلإلصوتلا

ةكارشىلإدتميوأطقفتامولعملالدابتىلعكارشإلا

لكشلا)ةلاعفلاةكراشملاورواشتلالالخنمةيقيقح

تاذتاكبشيفةحلصملاباحصأميظنتيغبنياذل.(2

لوحةيتاذلاةئبعتلاققحتتيككرتشممامتها

.ةدوشنملافادهألا

باحصأنيبكرتشممامتهاتاذتاكبشميظنتنإ

راوحلانألةميقدجملعتةيلمعلكشيةحلصملا

ذاختالهسيةيلمعلايفةاواسملامدقىلعلصاوتلاو

ةردقلاف،يلاتلابو.ةديدجلولحىلإلصوتلاورارقلا

نيسحتدصقديدجتلاوراكتبالايفسكعنتةيعامجلا

هجههجيه

ملقأتللطيطختلا

عقوملايفملقأتللطيطختلاةيلمعللصفلااذهقرطتي

أدبيو.برغملابشريسعورشمذيفنتهيفمتيذلا

فلتخمىلعاهينبتمتيتلاةيكراشتلاةبراقملاضرعب

طيطختلاةرودحرشمتيسكلذدعب.تايوتسملا

فيكتلاططخىلالصوتلانمتنكميتلايكراشتلا

-ةيعامتجالاهتادحووعورشملاعقومميدقتدعبكلذو

متيةدمتعملايكراشتلاطيطختلاةرودلاقفوو.ةيئيبلا

ةيؤرءانبلةيلاتتملالحارملاجئاتنوبيلاسأقيثوت

فدهلاو.تايجيتارتسالاةرولبوةشاشهلامييقتوملقأتلا

رايتخالتسسأيتلادعاوقلاضرعوهكلذنم

اذهنمريخألالصفلايفةدراولاةيلمعلاتاءارجإلا

.باتكلا

ةيكراشتلاةبراقملا

نمةيونعموأةينيعةحلصمهلصخشوأةعومجملك

ةذختملاتاءارجإلابوأخانملاريغتبرثأتتنأاهنأش

ةيتاذةليقعت

ةيناتسعإعفتةيلقعلانويقاربونوينقتلارتايب

ةايينتملاتالئاعتفصألا

.-

.

--
--------

.1 ايتلتعيمعدلايفنيعفاـعييواستلابنييعتلالعتي
لاتلا

=.Hكلرا

دراوعريخأقرطاهدوقييتلاةيلعفعلايفنويعلامهاسي

ايحالخإيفيساسأرودمهلوةيجراخ

رواشت

ةيلمعلالالغألةيوييضتلاتاعيلقتلاريفوتليويطعلاراشتسي

-- مالـعلا

.يسيلعييلتيتلارامعتسألاوتايلايجألايلعيييعلاييحي

ةيلمعلا

نيينعملاةكراشمتايوتسم.2لكشلا
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تبمسكحةمسن11642هنطقيوعبرمملك223ضوحلا

يلاوحبنآلانوردقيو)2004ةنسيرجأءاصحإرخآ

.(ةمسن14500

بونجلانمريبكلاداوضوحيراجميفهايملاباسنت

ةطحمهاجتايف"مشاهوب"لبجممقنماقالطنا

لبجةمقلثمتو.الامش"شبيش"ةيوجلاداصرألا

ةطقنىلعأيويحلاهعونتوهانغبفورعملا"مشاهوب"

نيبلاةيمحملا"نماءزجلكشييذلاضوحلااذهيف

حوارتي.(RBIM)"طسوتملاضيبألارحبللةيراقلا

ىلإم96نمضوحلااذهيفرحبلاحطسىلععافترالا

ةينبلانوكتت.ارتموليك20يلاوحلوطىلعم1640

تسشلاو(ةئاملايف41)يلمرلارخصلانمةيرخصلا

ةبسنلابامأ.(ةئاملايف14)نيطلاو(ةئاملايف38)

ءاتشلوصفبةبوطرلاديدشىلإبطرهبشوهفخانملل

داوضوحيفيتابنلاءاطغلانوكتيو.ةدرابىلإةلدتعم

شارحألاو(ةئاملايف29.5)ةيعيبطلاتاباغلانمريبكلا

،(ةئاملايف4.7)ةرجشمتاحاسمو(ةئاملايف20.5)

ةحاسمنمةئاملايف45ةعارزلالتحتنيحيف

.ضوحلا
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--------
- ---------

يتلايايلايتيتينيانئتقبط------

برغملليبرغلالامشلاىصقأيفريبكلاداوضوحعقوم.3لكش

لالخنماهذيفنتقرطوةيجيتارتسالاتارارقلاةيعون

.لاعفلانواعتلاوميلسلالصاوتلا

ءاشنإبلطتيةيكراشتلاةيلمعلاحاجنوروطتنأريغ

باحصأةئبعتىلعزيفحتلاوريسيتلارودبمايقللةاون

اذهيف.ةدوصرملافادهألاقيقحتلمهريغوةحلصملا

هذهبمايقللتاصصختلاددعتمقيرفليكشتمت،راطإلا

برغملابشريسعورشمزاجنإىلعرهسلاوماهملا

صصخملاءزجلايفهلفسأقيرفلااذهميدقتمتيسو

.ةيجذومنلاعيراشملل

برغملابشريسعورشمعقوم

يداشرتساعقومكريبكلاداوليئاملاضوحلارايتخامت

فعضلاطاقنبقلعتتةفلتخمريياعمىلعادامتعا

:يلياميفصخلتتوةوقلاطاقنو

لماكتميلاجمططخمىلإةجاحيفيئامضوح-

ىلإرقتفيو(ةيجولورديهوةيوباغو،ةيحالفةئيهت)

.ةبسانمةيتحتةينب

ةيعامتجالاةشاشهلانعةخراصتارشؤمدوجو-

ةيئيبلاةشاشهلاو(...،ةرجهلا،رقفلا)ةيداصتقالاو

.(...ةيضرألاتارايهنالا-ةيرعتلا)

نمديدعللةفلتخمةيعاطقجماربوةطشنأدوجو-1

.نيلخدتملاوءاكرشلا

.نينواعتمنييكيمانيدنيبختنموةيعامجسلاجم-

،تايعمج)ةيميظنتتائيهىلعرفوتتةيورقةنكاس-

.ىكراشتلالمعللدادعتساىلعو(...،تاينواعت

ضوحلاىلعرايتخالاعقوريياعملاهذهنماقالطنا

يفناوطتةنيدمبونجعقييذلاريبكلاداوليئاملا

.(3لكشلا)ءانبلاروطيفلازاليذلاليترمدسةيلاع

N35"14"45–)تايثادحإلانيبامضوحلااذهعقي

12"5534Wه22230ـW5,55"26هN35).ةحاسمغلبتو

 

 

 

 

 

ةعيبطلانوصليلودلاداحتاللنواعتللطسوتملارحبلازكرم



ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا

تادحولاىلعنميهينيحيفتاباغلانمماهءاطغو

عميتابنلاءاطغلارقفوةشهلاتسشلاروخصةيعارزلا

ىلع.ةيضرألاتارايهنالاوةيرعتلارهاوظلضرعتلا

عافترالابةيعارزلاتادحولازيمتت،يعامتجالاىوتسملا

ةنكاسعيمجنأباملعةيمألاورقفلالدعمليبسنلا

نم5لكشلانيبيو.ةشاشهلاورقفلانميناعتضوحلا

يتابنلاءاطغلاةبسنتوافتةيلاحلاةيوجلاروصلالالخ

.نيتدحولانيبةعارزلاراشتناو

روهظىلإةنمزألاربعةيرشبلاةطشنألاتدأدقل

تاباغلاباسحىلعةيوباغلا–ةيعارزلاةمظنألا

ءافتخاىلإامتحةعارزلاعسوتيدؤيسو."ةيعيبطلا

.هلمكأبلاجملالالتحابةعارزلادارفناويعيبطلاءاطغلا

ةمظنألاروهدتىلإتقولانمةرتفدعبةيرعتلايدؤتو

ذاختامدعةلاحيفرحصتلاةلحرمىلالصتلةيعارزلا

اذهحضوي6لكشلا.ةبرتلاةيامحبةليفكتاءارجإ

قالزنالاةبتعىلعةيعارزلاةمظنألارهظيولسلستلا

.رحصتلاوحنةعجرنود

سمخ:ةيورقتاعامجتسيئاملاضوحلااذهمضي

ةعامجوثيلينبةعامج)ناوطتميلقإلةعباتاهنم

ةعامجورديينبةعامجوتانيزلاةعامجوءارمحلا

ضئارعلاميلقإلةعباتلاتورزتةعامجو(نييرتحسلا

.(4لكشلا)

ىكراشتلاطيطختلاةرود

مييقتلاةداعإواهذيفنتوتايجيتارتسالاةرولبومييقتلا

ةبسنلاب.طيطختلاةرودةيلمعلةيساسألالحارملاىه

ىكراشتلاطيطختلاةرودفدهت"شريسعورشمل

نمملقأتلاتانوكمزيزعتىلا(7لكشلا)ةدمتعملا

ةيبارتلاتاعامجلاةطيرخىلعريبكلاداوضوحعقوم.4لكش

ناوطتبونجب

ويسوسلاتادحولانمنيعونريبكلاداوضوحمضي

لكشلا)ةيعارزتادحووةيوباغ-ةيعارزتادحو:ةيئيب

ىلإضوحلاميسقتمتتادحولاهذهديدحتل.(5

تامولعملاعمجمتو.ريواودلالوحةسناجتمقطانم

لكلةيرشبلاوةيداملاوةيعيبطلاتايطعملابةقلعتملا

هعضويذلاةيفارغجلاتامولعملاماظنيفةدحو

ىلاتامولعملاهذهتعضخكلذدعب.شريسعورشم

تادحولايعونديدحتىلعتدعاس"ةددعتمتاليلحت

.رابتعالانيعبةذوخأملاةيئيب-ويسوسلا

يسيئرلاروحملايبناجىلعتادحولاهذهعزوتت

عونلاعقي.ضوحللةيئاملاةكبشلل(لامش-بونج)

عونلاعقيوىرسيلاةفضلاىلعاهنميوباغلا-يعارزلا

.ضوحلابصمىلادتميوىنميلاةفضلاىلعيعارزلا

يلمرلارخصلاتادحولانملوألاعونلاىلعنميهي

Analyse desComposantesPrincipales etAnalyseCanoniquedesCorrespondances.Pour plusd'informationsurl'identification des 7

L.TAIQUletC.MARTIN,1997.Elémentshistoriques d"analyse écologiquedespaysagesmontagneuxdu Rifoccidental(Maroc). 8

unitéssocio-écologiques:www.malaga

.Mediterranea,Serie de EstudiosEioldgicos,16:23-35

MORLARTYP.,BATCHELORCH.,ABD-ALHADI F.T., LABANP.&FAHMYH.,2007.TheEMPOWERSapproachto water 9

2850/ordan. http://www.empowers.info/pageل,governance: guidelines, methodsand tools. INWRDAM.
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(انيمي)يوباغ-يعارزماظنو(راسي)يعارزماظنلناتيوجناتروص.5لكش

يعيبطيوباغماظنيوباغ-يعارزماظنةياغأ

رحبصتماظنلاروهدت

فيرلالابجيفةيئيب-ويسوسلاةمظنألاةيمانيدلطسبمجذومن.6لكش

 

 

 

 

ةعيبطلانوصليلودلاداحتاللنواعتللطسوتملارحبلازكرم



ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا

مادختساللةليسووساسأوهتاهويرانيسلاليلحتف

ةشاشهلانمليلقتلاتايجيتارتساديدحتلاراركتوارارم

وأةدعاقرفويليلحتلااذهنإ.فيكتلاتاردقزيزعتو

لضفأذيفنتوةيجيتارتسالاتايولوألاديدحتلاساسأ

نابأاهترولبتمتيتلاملقأتلاةيؤرلةمئالملاططخلا

.طيطختلاةرود

طيطختلاةرودمادختسانوكينأبجيماعلكشب

متيىرخأىلإةلحرمنملاقتنالانألةنورملالماكب

تاطحملاىلإةدوعلانوكتامابلاغف.نيهاجتالاالكىف

ةيلمعحاجننا.جئاتنلانيسحتلةيرورضةقباسلا

:ةيلاتلاطورشلابنيهرطيطختلا

ةيؤرديدحتيلاتلابولكاشمللحضاوفيرعتعضو-

هجوتوددحتيتلايهةيؤرلانأل.اهلحلدمألاةليوط

.طيطختلاةيلمعلةيلاتتملالحارملا

ةدعاقءاشنإبلطتياذهوعضوللحيحصمييقت-

هذهنوكتنأيرورضلانمسيل.ةحلصملاباحصأو

وأيكراشتلكشبلكاشملاديدحتلةلماشةدعاقلا

.ىلثملاتارارقلاذاختا

تارايخةدعكانهنأرابتعالانيعبذخألابجي-

وهتارايخلايفمسحلانأوةنيعمةيؤرقيقحتل

معدوهيكراشتلاجهنلانأليعامجيسايسرارق

نملكشيأباهلاليدبسيلوةيسايسلاةيلمعلل

.لاكشألا

،ةفلتخمرطاخمىلعيوطنتتارايخلاعيمجنأامب-

نمفيفختلاودحلاوهلاعفلاطيطختلاناهرىقبي

.ديعبلاوطسوتملاىدملاىلعرطاخملاهذه

قوقحوةيلحملاةنكاسلاءارآمارتحابجي-

ىلإةيادبلانمطيطختلاةيلمعةليطنيمورحملا

يكراشتلاطيطختلاةرود.7لكش

ةكراشملانموميظنتلانمةرمتسمةيلمعلالخ

تاينقترابتخاىلعةوالعملعتلاوفيكتلاوبيرجتلاو

ةفاقثميمعتوقلخوةمئالملولحداجيإوةبسانم

.ديشرتلاوةماكحلا

نإفشريسعورشماهدمتعايتلاطيطختلاةرودلاقفو

ينبنتةكرتشمةيلبقتسمةيؤرةرولبلىلوألاةلحرملا

ةلحرملاامأ.اهليلحتولكاشملليكراشتلاديدحتلاىلع

ةيجولوكيالا-ةيعامتجالاةشاشهلامييقتبةصاخلاةيناثلا

ءاوسةمزاللاتامولعملامساقتوعمجبمايقلليهف

ةطشنألاوأةيئاهنلاططخلامسروتايجيتارتسالاةرولبل

.ىرخأةيومنت

تارارقلاذاختاوطيطختلاةيلمعنمنيتلحرملانيتاهلو

لظتواهتدوجوجئاتنلاةيعونيفةمساحةيمها

مايقللهذهطيطختلاةرودنمىرخألالحارملا

يعامجلاملعتلاوفيكتلاىلعةمظنالاةردقفاشكتساب

لالخنموةيدايرلاوةيجذومنلاةطشنألالالخنم

.اهتاساكعنا

،رارقتسالامدعوتابلقتنمخانملازيمياملظيف

طبرلاقيقحتلامساحارمأتاهويرانيسلاليلحتربتعي

هيلعو.تايجيتارتسالاذيفنتوةيؤرلانيبمئالملا
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نمةكبشيفمظنتنأةيعامتجالاتائفلاهذهىلعو

فييكتوراكتبالاقيقحتليعسلاءاروتاقالعلا

نيينعملانكمتهذهRAAKSةقيرط.مهتاسرامم

لمحتوتاقالعلاهذهديدحتنمةحلصملاباحصأو

راكتبالانعثحبلايفراودألابمايقلايفةيلوؤسملا

.ةيلمعلالولحلاو

ةبراقمRAAKSةقيرطنافةسرامملاىوتسمىلع

يتلارظنلاتاهجونمةعونتمةعومجممدقتةنرم

نمضتي.طيطختلاةرود(يفاهينبت)عماهفييكتنكمي

ثالثةيعارزلاتاعمتجملاةمظنألاعيرسلامييقتلا

ليلحتةلحرم،هلكاشموماظنلاديدحتةلحرم:لحارم

.تاسايسلاليلحتوجامدإةلحرموقئاوعلاوصرفلا

ليلحتلااذه.نيينعملاليلحتىلعزكتريماظنلافيرعت

نيذلادارفألاوأتاعامجلاوأتاسسؤملاديدحتبأدبي

عنصةيلمعوأخانملاريغتبنورثأتيوأنورثؤيدق

ةفرعمليرورضليلحتلااذهلثم.نأشلااذهيفرارقلا

مهنيباميفنواعتلازيزعتومهتكراشمنامضوءاكرشلا

عمملقأتلاىلعةردقلانأشبتامولعملالدابتليهستو

.ةيخانملاتاريغتلا

لبقنمليلحتلااذهيرجأشريسعورشمراطإيف

متدقو.لمعلاشروأنمديدعلايفريسيتلاقيرف

هلنمعيمجءاصحإدعبنييسيئرلانيينعملاديدحت

دقو.تايوتسملافلتخمىلعةلمتحموأةيلعفةحلصم

نييسيئرلاةحلصملاباحصألةيئاهنهبشةمئاقعضومت

ىدمومهحلاصمومهتايلوؤسمومهراودأبسح

ةمئاقلاهذهاعبط.ةيعيبطلادراوملاريبدتىلعمهريثأت

ةيلمعةحلصملاباحصأليلحتةيلمعنألةيئاهنتسيل

.ةرمتسموةيكيمانيد

ةحلصملاباحصألةيبسنلاةيمهألا8لكشلانيبيو

.ريبكلاداوليئاملاضوحلاىوتسمىلعنييسيئرلا

ناكسلانيبةقالعلانألكشلالالخنمحضتيو

ةيعيبطلادراوملابمهتقالعيفنينعمللةيبسنلاةيمهألا.8لكش

ةبراقميكراشتلاطيطختلاةرودكلذبنوكتاذكهو-

كوكشدوجولظىفةصاخفيكتلاريبدتلةعجان

مدعوتامولعملالامتكامدعةلاحيفوةددعتم

.خانمللةبسنلابلاحلاوهامكاهتقد

نيينعملاليلحت

RapidApparaisal"ةقيرط of) RAAKS

Agricultural Knowledge System)مييقتلاماظن"وأ

لولحلانأىلعدكؤت"ةيعارزلافراعملاةمظنألعيرسلا

ةيفاكريغاهنكلةعارزلاناديميفةيرورضةينقتلا

ةيمنتلافادهأنألةمئالمةيفيكبتاسرامملاثيدحتل

.ةلضعملانماءزجاهسفنلكشتةمادتسملاةيعارزلا

سفنكلذكوهبلطتياهتغايصوةلكشملاديدحتنإ

نإ،ةصاخلحلاهبلطتيامردقبةيمهألاسفنودهجلا

نمديدعلانيبمتياهليدعتولكاشملللولحلاداجيإ

نيينفوءاملعةرورضلاباوسيلنيذلانيلعافلا

نيكلهتسملاوةيورقلاةأرملاقحنمف.نيعرازمو

.لكاشملالحوديدحتيفاضيأاوكراشينأنيربدملاو

http://www.kit.nl/smartsite.shtml?ch=FAB&id=4616&Part=Ressources 10
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ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا

قيرطلادهميةيساسألاةلكشملاديدحتدعباذكهو

قيقحتوةيسيئرلاةلكشملالحل.ةكرتشمةيؤرةرولبل

(يساسألالكشملابابسأ)ةرجشلاروذجحبصتةيؤرلا

لكاشملاةرجش9لكشلاحضوي.لمعلاةطخلافادهأ

يئاملاضوحلاىوتسمىلعنوينعملااهيلإلصوتيتلا

.لكك

كلذوريواودلالكاشموهلمكأبضوحلالكاشمليلحت

ةيؤرءانبنمنكم"لكاشملاةرجش"ةينقتمادختساب

اهيلإلصوتلامتيتلاةيجيتارتسالاةيؤرلاتناكف.ةبكرم

ىلعلمعلا"يههلكضوحلابةصاخلالمعلاةشرويف

طسوتملاىدملاىلعةيعيبطلادراومللمادتسمريبدت

ىؤرنمضتتنأبجيةيؤرلاهذهقيقحتل."ديعبلاو

اهصئاصخبسحريواودلافلتخمنمةيلحملاةنكاسلا

.اهتالاغشناو

-----------

(ب)و(أ)"لكاشملاةرجش"ةقيرط

اهريغنمريثكبمهأيهةيعيبطلادراوملاونييلحملا

ةيعيبطلادراوملابةيلحملاتايعمجلاةقالعنأنيحيف

ءالؤهتاردقءانبىلإةسامةجاحاذاكانه.ىندألايه

زيزعتوةيعيبطلادراوملاىلعطغضلافيفختلنيينعملا

.م•م .يتاذلامهميظنت•

ةيؤرلا

ةمادتسملاةيمنتلاوخانملاريغتبةقلعتملااياضقلانإ

لكشملاديدحتنمدبالةبوعصلاهذهزواجتل.ةدقعم

.جئاتنلاوبابسألانيبزييمتلاويروحملاوأيساسألا

زرفنم"لكاشملاةرجش"ةينقتنكمتنأشلااذهيف

اهراثأيتلااياضقلانيبنمةيزكرملاةلكشملا

ةرجشعذجناكميسيئرلالكشملاذخأيفنوكراشملا

ناصغألاوروذجلاىلعىرخألالكاشملاعزوتتمث

انهلثمتروذجلا.اهنيباميفةرشابملااهتاقالعبسح

راثآلادسجتناصغألاويسيئرلالكشملابابسأ

.تاساكعنالاو

- ايزاطراود)ةيوباغلا-ةيعارزلاتادحولاىف

نيسحتةرورضىلعزيكرتلامت(تورزاتةعامج

11Renforcementdescapacitésdesacteursdu développementlocaletdela décentralisation-T6 :Définirles.200,.لDemante,M

.objectifsetlesactions. lrann.Elémentsdeméthodepourlaplanificationlocale

http://www.irann.fr.org/capitalisation-resultat.php?produit=general&id_donnaine=2&id_ssdom=6
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ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا

ةديدجةطشنأقلخومادتسملكشبةيعيبطلادراوملا

-خانملاططخمليعفتورضخألاداصتقالالاجميف

يفةقطنملاب-ةيخانملاتاريغتلاعمفيكتلاوفيفختلل

"ةملقأتمةيعامجتاططخمعممغانت

ةشْمهامييقت

يلحملاىوتسملاىلعخانملاريغتتاعقوت

ةيئاصحإلاةادألامادختسامتشريسعورشمراطايف

تاهويرانيسجاتنإلجأنمSDSMتاقاطنلاصيلقتل

تاجردلدعملةيلاعةقدبلبقتسملايفخانملاريغت

ةثالثتمدختساددصلااذهيف.تاطقاستلاوةرارحلا

ليلاحتلاوةيلحملاتايطعملااهنمتايطعملانمعاونأ

ةبرتلاةيامحويرلاريوطتلالخنميضارألاةيجاتنإ

ريواود)ةيعارزلاتادحولايفحاحلإلامتنيحيف

هايمريفوتىلع(ثيلينبةعامجنمنفرساونطرفيا

ىؤرلاهذهقيقحت.قرطلاةكبشنيسحتوبرشلا

تاءارجإلانمةعومجمبلطتيناكسللةعضاوتملا

ضيعفورظنامضيلاتلابوةيلاحلاةشاشهلانمدحلل

.ةملقأتموةقئال

داوليئاملاضوحلالكاشموةنكاسلاتالاغشناجامدإل

ةهجقطانمعيمجتامامتهاعمهلمكأبريبكلا

برغلامشيفةيلبجلاقطانملايقابوناوطت-ةجنط

يف"ةيلاتلاةماعلاةيؤرلاشريسقيرفرولببرغملا

ىلعرفوتلانمىرقلاعيمجنكمتتس2025ماعقفأ

ريبدتمتيسوقرطلاةكبشوبرشللةحلاصلاهايملا

ةفدهتسملاتاعومجملاعملكاشملاديدحت
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ةنسقفايفةيوئمةجرد2.2و2050ماعلولحبةيوئم

26ىلاضافخنالالصيستاطقاستلاصخياميف.2080

بسحةئاملايف22ىلاوA2بسحةئاملايف

ةرارحلاعافتراناىلاانهةراشإلاردجتوB2ويرانيسلا

يفمقافتيستاطقاستلاضافخناوفيصلالالخدادزيس

.(11-10لكشلا)عيبرلالصف

طغضلاىلاةيخانملاتاريغتلاهذهامتحيدؤتسو

.هايملاةروديفقيمعلوحتىلاوةيئاملادراوملاىلع

زيمتيتلاةذاشلاةيعيبطلارهاوظلاىلاةفاضالابو

راطمألاتارتفوفافجلاتارتفبوانتلثمةقطنملا

فرعتسةيتاعلاحايرلافصاوعبةبوحصملاةينافوطلا

.امقافتواعافتراةيضرألاتارايهنالاوتاناضيفلا

لاحلاةعيبطبرهاوظلاوثادحالاهذهلنوكيسو

كلذيفامبتاعاطقلاعيمجىلعةيوقتاساكعنا

.ةيئيبلاوةيحصلاوةيداصتقالاواهنمةيعامتجالا

تاؤبنتللىنطولازكرملانمةدراولاةقدلاةضفخنم

ةضفخنملاخانملاريغتتاهويرانيسوةدحتملاةكلمملاب

.HadCM3 يزيلجنإلاجذومنلانمةقلدلا

لبقتسملايفخانملاريغتتاهويرانيستءاجدقو

عبارلاريرقتلايفةدراولاكلتلةهباشماهيلعلصحملا

تدكاامك.(GIEC)خانملاءاربخليلودلاقيرفلل

يفاعافتراالبقتسمخانمللةذاشلاتالاحلاةسارد

ماعقافآيفتاطقاستلايفاضافخناوةرارحلاةجرد

يلاحلاخانملاعمةنراقم2080و2050و2020

.(2000-1961)

عفترتناA2ويرانيسلابسحبقترملانماذكهو

2050ماعلولحبةيوئمةجرد1.6يلاوحبةرارحلا

ةبسنلاب.2080ةنسقفأيفةيوئمةجرد3.1يلاوحبو

ةجرد1.5باعافتراةرارحلافرعتسB2ويرانيسلل

A2ويرانيستاظفقاست

- -------- A2 يياقيس

- -- تاط .H==ه ::ةتسعةيك -

1. -

19 .1 - - ---------- = ::تت.يلاة= Ei1HE

-Eت - Ei-1}؟.-.-.==-تي"

= Eقي .T" T =1 -------iiiiiiة

--------------- 1 --------
.1 - - . - - - ------------

i

-------- . - : -- 1 --------------------

ةلقتظق====-----===ةفيفعطي==

يلصتفقلا

H2ةعماظنس،تاطقاست
----- =قيياك F42 ييباتيس

ء---------------------------|:: H -

.1 - - . ---------- = Fir ز1=-:انه
- 1- E - -

{-PriHعتي 1 - =Huu--.ة؟..يقي

- نع1

.ةا--11

----- « ---------------------------------
يقيتاظE=ي=ـفـ==============

-- تلا

قفأىفةيونسلاوةيلصفلاتاطقاستلاةيمكىفريغتلاةبسن.11لكش

ضوحيفB2ويرانيسلاو2Aويرانيسلابسح2080و2020،2050

.ريبكلاداو

ريبكلاداوضوحيفةرارحلالدعمليونسلاويلصفلانيابتلا.10لكش

،(2040-2011)2020قفأيفB2ويرانيسلاوA2ويرانيسلابسح

1961ةبقحعمةنراقم(2099-2071)2080و(2070-2041)2050

.1990
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ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا

اهراثآورطاخملاليلحتنمCVCAةقيرطنكمت

تايجيتارتسالاواهتيلاعفوةيلاحلافيكتلاتايجيتارتساو

متدقو.(2لودجلا)اهذيفنتطورشوةليدبلا

لاجرلاوءاسنلاعمريواودلاىوتسمىلعاهمادختسا

يلثممعملمعلاةشرويفكلذكاهلامعتسامتامك

.هلمكأبيئاملاضوحلا

ريبكلاداولىئاملاضوحلاةنكاسةشاشهزيمتت

ىلعيناعتيتلاةيعيبطلادراوملابطرفملاطابترالاب

ةيخانملاتاريغتلارطاخموراثآنمعساوقاطن

هذهفلتخت.فازنتسالادحطرفملالالغتسالاو

يتلاةيعامتجالاتائفلانسوسنجبسحةشاشهلا

ءاسنلاناثيحةيكراشتلاشريستاشرويفتمهاس

نرهظتيئاللاتايتفلانهيلتةضرعرثكألانهتانسملا

ةشاشهلالودج

ةشاشهلليكراشتلامييقتلايفشريسعورشمدمتعا

ةقيرطو"CRISTALةادأىلعةيخانملاتاريغتلاءازإ

CVCA".ةادألمعتستCRISTAL"تفوسوركيام

صيخلتوليجستلةدعاقك(MicrosoftExcel)"لسكا

لمعلاتاشرويفاهعمجمتيتلاتايطعملاتانايبلا

رطاخملالوحوشيعلالئاسوودراوملالوحةيكراشتلا

ةيناكمإوفيكتلاتايجيتارتسالوحواهراثآوةيخانملا

تاعومجمعمCRISTALةادأمادختسامتدقو

راوديفسنجلاونسللاقفوناكسلانمةسناجتم

.(ناوطت)تانيزلاةعامجلعباتلا"شويمامح"

|DD,IUCN &SEl-US,2009.CRISTAL.Manueld'utilisation.Version4.URL :http://www.iidd.org 12

CARE,2009.CVCAHandbook.. URL :http ://www.careclimatechange.org 13
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طويحلاريواودلاةشاشهلاةفوفصم.2لودج

ةبرتلاروهدت-برشلاهايمصقن-

ىعارملاةيدودرمفعضيرلاهايمصقن-

دودسلالحوت-فالعالادراومفعض-

راثآللا

ةيشاملاقوفن-

ةيوقتاردحنم-عبانملاةنايصمدع-

راجشالاةلق-رابآلابايغ-

ىرخابابسا

ةيخانمريغ

فارجناللةداضمتاجردمبايغ-هايملانيزختمدع-

وردلاراجشأنمزجاوحدوجوفجتالعبانمنعثحبلا-.فيكتلاةيجيتارتسا

ءاملاءانتقاىفباودلالامعتسا-ةيلاحلا

لامهإلاوأةيانعلابسحةيبسنشطعلاةهجاومىفاصوصخةيبسن.ةيجيتارتسالاةعاجن

ةيلاحلا

ةراجحلابةمعدملاتاجردملاميمعت-دسلانماقالطناتويبلاديوزت-

ةداضمتاينقتلامعتساوراجشالاورابآلاوعبانملاحالصا-.فيكتلاةيجيتارتسا

21 فارجناللراطمالاهايمةئبعتتاينقتلامعتسا-ةليدبلا

ةرمثملاراجشالاسرغ-اهنيزختو

ضوحلاةلفاسوةيلاعنيبنماضترارقإ-.ةيمومعلاةيلاملادراوملللداععيزوت-

ةينقتلاةربخلا-ةينقتلاةربخلا-

تاطلسلامعد-ةصتخملاةطلسلارارق–

زاجنإلابةبلاطملا-

زاجنإللاطورش

اهريثييتلاخانملابةقلعتملارطاخملاوراثآلاىقبتويفنهسفنأميظنتىلإنلصوتتامدنعربكأةيكيمانيد

لكآتوهايملاةلقيهءاكرشلاونوينعملاوناكسلامهنمنونسملافلاجرللةبسنلاب.تاينواعتواتايعمج

ىلاةراشالاردجتو.ةيضرالاتارايهنالاوةيرعتلاوةبرتلامهامابلاغفنابشلاامأةيشاملاوتاكلتمملابنولفكتي

تاجردم)ةعجانتاينقتوةيفيكتتاءارجإةنكاسللنالالخنمةيلاملادراوملانعثحبلايفنولغشنم

دقةيئيبةفرعموةربخسكعت(...ءارضخزجاوحولغشلاصرفنعواةروظحملابنقلاةعارزناهتما

.ديلاقتلاوثارتلايشالتببسبفسالاعمضرقنت.ضوحلاجراخ
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ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا

ةيتحتلاةينبلا-فيكتلاتايجيتارتساوتاهويرانيس

ةيئيبلاتاسايسلاونيناوقلاقيبطت-طيطختلاو

ةيعامتجالاةشاشهلاورقفلا-يفةشاشهلامييقتدعبتاهويرانيسلاةرولبتمت

ةيلاملادراوملاريفوت-ضوحلايفءاكرشلاةكراشمبىلوألا.لمعيتشرو

ءاضعأروضحبةيناثلاونييوهجلانيلوؤسملاويئاملا

طويحلاوايزاطناكس)ةيلحملاةنكاسلانولثمي

ةماكحلا"ةيكراشتلاتاشرولاهذهنمضرغلاناكو.(شويمامحو

فارطالاددعتملاقيسنتلا-ةيؤرلاذيفنتيفرثؤتدقيتلالماوعلاديدحتوه

اهثودحلامتحاواهتيمهابسحلماوعلاهذهفينصتو

.تايجيتارتسالاعضوو

رارقلاذاختاىفوريبدتلاىفةيفافشلا-

يخانملاريغتلا-

تامولعملاىلإجولولا-

.يب.يب.ي-يفةلثمتملاةيؤرلاقيقحتناىلالصوتلامتاذكهو
- "وىوتسمىلع"ةيعيبطلادراومللةمادتسملاةرادإلا

نيعبةيلاتلالماوعلاذخأيعدتسييئاملاضوحلا
"تاسايسلاونيناوقلاذيفنت"ىلماعنأانهركذلابريدجو .ه,------------..ه.م-ب------:رابتعالا

.قيقحتلانعنيديعبلاومهألاامه"لاومألاريفوت"و

عمجلالالخنمتاهويرانيسةعبرأجاتنتسامتاذكهو

اذهدوجومدعوأدوجونمىوصقلاتالاحلانيب

جئاتنضارعتسادعبو.لبقتسملايفكاذوالماعلانييلحملاناكسلاةكراشموةيعوتلا-

نامضبقلعتملاويرانيسلارايتخامتةعبرالاتالخادتلا

فيكتلاىلعةردقلا-

22
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(9 رطلا وطت

برشلاهايمريفوت

يعارزلاجاتنإلاعيونت-

ةماعلاتامدخلانيسحت-

لخدلارداصمريوطت

يفاهسرادتمتيتلاتاحرتقملاجامداوعمجىدادقو

متةيجيتارتسارواحمةعبرأديدحتىلانيتشرولا

ةيعامتجاريياعمبةقلعتملاةيولوألابسحاهيفنصت

:ةينفوةيئيبوةيداصتقاو

ةبرتلاةيامحوتاباغلاىلعةظفاحملا.1

ةيعامتجالاةمظنالاملقأتليسيئرلايدحتلانا

ةمادتساوهبرغملالامشىفةيلبجلاةيجولوكيإلا

ريبدتلاوةظفاحملاىنعياذهو.ةيوباغلاةمظنالا

دراوملاريفوت"و"تاسايسلاونيناوقلاقيبطت"ىلماع

ىلاتلابىدأوالامتحارثكألاويرانيسلاهناىلع"ةيلاملا

ضوحللةيلاتلاتايجيتارتسالاةرولبىلاويرانيسلااذه

:هلك

فيكتلاىلعةردقلازيزعت-

ةبرتلاةيامحوتاباغلاىلعةظفاحملا-

لخدلارداصمعيونت-

يهةكرتشملاةيؤرلاتناكتاعامجلاىوتسمىلع

ضوحللةبسنلابنأشلاوهامكو."برشلاهايمريفوت"

تامدخلاقيلخت"يهةدكؤملاريغلاولماوعلامهأهلك

ةرولبتمتاذكهو."ةيلاملادراوملاريفوت"و"ةماعلا

نامضويرانيسرابتعانماقالطناةيلاتلاتايجيتارتسالا

:الامتحارثكألاوهنيلماعلانيذه

14 IUCN-ROWA,2014.Aguidingtoolkitforincreasing climatechange resilience.66p.
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ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا

ىقبتو.رضخألاداصتقالازيزعتيفةماهةعفارةيلاعلا

تاجتنملانيمثتبةطبترمداصتقالااذهةمادتسا

ةيعيبطلادراوملافانصاىلعظافحلابوةيلحملا

ةيلحملاةيديلقتلاتاسرامملاجامداةداعإوةليصالا

فقوتمةيجيتارتسالاهذهحاجنلظيو.اهنعىلختملا

تاجتنملانيمثتوةجلاعملاقرطريوطتىلعكلذك

ىغبنيو.ةيوديلافرحلاتاجتنموةيوباغلا-ةيعارزلا

-- فلتخمةلكيهلمشتناةيجيتارتسالاهذهلاضيأ

نامضوقاوسألاميظنتىلالصوتلادصقتاعاطقلا

"مسو"يستكيهاجتالااذهيف.ةهازنلاوةيفافشلا

صخياميفةريبكةيمهااهتامالعليجستوتاجتنملا

.ءانبزلابسكوقوسلاىلإلوصولا

رفوتبريبكطابتراةيجيتارتسالاهذهتانوكمعيمجلو

.ةمادتسموةيفاكةيتحتةينب

ةيمومعلاتامدخلاوةيتحتلاةينبلاريوطت.4

قرطلاةكبشءاشنإالواةيجيتارتسالاهذهبلطتت

لدابتولقنتلانامضوةلزعلاكفللقنلالئاسوريفوتو

ةيمومعلاقفارملاليهأتوريفوتكلذكبجي.علسلا

قفارملاةصاخوةيرشبلاةيمنتلاقيقحتلةيرورضلا

ةيداصتقالاةيمنتلاقيقحتلو.ةيميلعتلاوةيحصلا

ديوزتميمعتاضيأيغبنيشيعلافورظنيسحتو

ةداعإوأحالصتساىلعوةهجنمتاباغللمادتسملا

.ىرخأةهجنمةروهدتملايضارألاليهأت

تاءارجافيكتلاتايجيتارتسالمشتددصلااذهيف

ىلعطغضلافيفختوراقعلاةيفصتةصاخوةفلتخم

رطاخملاودراوملل)يكراشتلاريبدتلاوتاباغلا

.(...ةيمحملاقطانملاو

نافةيعارزلايضارالاىلعظافحللةبسنلاباما

دضتاسرامملايفةينغةيديلقتلافراعملاوثوروملا

ةفرعملاهذه.لكآتنملويسلاهببستاموةيرعتلا

اهزيزعتبجيكلذلةددهمفسألاعمتحبصا

ةيئاملاتآشنملاريوطتلثمىرخأتاءارجإباهتقفارمو

.ةبسانملاةيعارزلاتاسرامملازيزعتو

تاريغتلاعمملقأتلليسيئرلايدحتلانإفكلذعمو

تاعامجلاوةنكاسلاتاردقةيوقتيفنمكيةيخانملا

ةمظنأللمكحملاريبدتلايفةيبارتلاتاطلسلاوةيلحملا

.يجولويبلاعونتلاوةيجولوكيإلا

فيكتلاىلعةردقلازيزعت.2

لثمتملاملقأتلارصنعزيزعتلةمساحةيجيتارتسااهنا

تايلمععيمجوةماكحلالمشيو"يتاذلاميظنتلا"يف

بعليتايلمعلاهذهيف.تارارقلاذاختاوطيطختلا

راوحلاونواعتلازيزعتيفاماهارودقيسنتلاوريسيتلا

طيطختلاقيقحتل.نيينعملاوةحلصملاباحصأنيب

ةردقلاةيوقتةيجيتارتسا"ىلعبجييكراشتلايلاجملا

ةيلحملاتاعمتجملاميظنتلةيولوالاءاطعا"ملقأتلاىلع

نا.ةشاشهرثكالاةيعامتجالاتائفلاوةأرملاكارشاو

لالخنمالأرمتستنأنكميالنييلحملاناكسلاةئبعت

.لخدلانيسحتوةيداصتقالاةطشنألاعونت

رضخألاداصتقالازيزعتولخدلارداصمعيونت.3

نمالأيورقلاطسولايفلخدلادراومريوطتنكميال

قطانملايف.ةيعارزلاةمظنالاةيجاتنإنمعفرلالالخ

ةفاضملاةميقلاتاذتاجتنمللجيورتلالثميةيلبجلا
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فيرعتلاىلابيتكلااذهنميلاتلامسقلافدهي

رواحملاقيقحتلاهمادختسانكمييتلاتاءارجالاب

ةدئارلاعيراشملالمشيوهالعأةروكذملاةيجيتارتسالا

تاسرامملاوشريسعورشمراطإيفتزجنايتلا

يفويبرغملافيرلايفةلوادتملاىرخألاةديجلا

.طسوتملاضيبألارحبلانمىرخاقطانم

25

ةيرورضلاتازيهجتلاعضوعمبرشلاءامبناكسلا

.ةرفوتملاةيئاملادراوملاةئبعتلئاسوعيونتل

الإةيتحتلاىنبلاهذهةمادتسانامضاعبطنكميالو

رابتعالانيعبذخأيلاجملاوبارتلللماكتمطيطختب

تامدخةمادتساوةيعيبطلادراوملاىلعظافحلا

.ةيجولوكيإلاةمظنالا
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ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا

تاودألاوتايجهنملالامعتسابريسيتلاقيرفماقهيلعو

متيتلاةيكراشتلالمعلاتاشرويفاهيلعقفتملا

:ةفلتخمتايوتسمىلعاهميظنت

داوليئاملاضوحلاريواوديفنبيلحملاناكسلاعم-

ريبكلا

نيذلاتارادإلايلثممونييلحملانيبختنملاعم-

ىوتسمىلععورشمللةيهيجوتلاةنجللانولكشي

يئاملاضوحلا

ةقطنميفةيمومعلاتامدخلانعنيلوؤسملاعم-

ةيهيجوتلاةنجللانونوكينيذللاناوطت-ةجنط

سيئرويدعسلاكلاملادبعةعماجسيئر:عورشملل

يوهجلابودنملاوةيمنتلاوةئيبللناطمسالتةيعمج

ةحالفلليوهجلاريدملاوةيمومعلاةحصلاةرازول

رحصتلاةبراحموتاباغلاوهايملليوهجلاريدملاو

يميلقإلاريدملاوسوكلليئاملاضوحلاةلاكوريدمو

ةمادتسملاةيمنتلاوةئيبلليميلقإلادصرملل

ماهمبريسيتلاقيرفماقعورشملاتايلمعدادتماىلعو

نيبفراعملاوتامولعملاوتانايبلاوراكفألالدابت

ةدئارلاتاءارجإلا

ريسيتلاقيرف

ةرولبوةشاشهلامييقتوةنورمللةكرتشمةيؤرديدحت

يهتاءارجإلاذيفنتوطيطختوفيكتلاتايجيتارتسا

يفشريسعورشملةبسنلابقيرفلااذهنوكتيو

يدعسلاكلاملادبعةعماجنعنيلثممنمبرغملا

ةيمنتلاوةئيبللناطمسالتةيعمجنعنيلثممو(ناوطت)

(ATED)يئاملاضوحلاةلاكونعنيلثممونواشفشب

ةعارزللةيوهجلاةيريدملانعنيلثممو(ABHL)سوكلل

(DRA)تاباغلاوهايمللةيميلقإلاةيريدملانعنيلثممو

نعنيلثممو(DREFLCD)فيرللرحصتلاةبراحمو

شيرقنبلاةعارزلايفنيصصختملانيينقتلادهعم

.(ناوطت)

رهسولمعقاثيمتاصصختلاددعتملاقيرفلااذهعضو

ىتحعورشملاةيادبذنمةيهانتمةقدبهقيبطتىلع

بناجىلاريسيتلاقيرفءاضعادافتسادقوةياهنلا

.شريسيفةطرخنملاةيبرعلودسمخلايفءاكرشلا

ريواودلاتاشرو

شريسقيرفلخدتتايوتسم.12لكش
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ديكأتلاب.ةيلحملاتاعامجلاىوتسمىلعيكراشتلا

لمعلاهبادبيذلاةيلحملاةيمنتللطيطختلااذهجاتحي

فرطنمهينبتوهخيسرتققحتيناىلادوهجلاوتقولل

تاردقلاءانبىلااضيأجاتحيامك.نييلحملانيلعافلا

ةجمربلاوتامامتهالايفيئيبلادعبلاجامدإو

نإفكلذكهاجتالااذهيف.ةيداصتقالاوةيعامتجالا

ملقأتيعورشم)ةئيبلابةفلكملاةرازولاتايصوت

ممألاجمانربفرطنمناموعدملاCB2وتاحاولا

عضولاحيحصتلةماهةمهاسملكشت(ةيمنتللةدحتملا

.ةيقابتساةيفيكتتاءارجأذاختاو

شريسعورشماهعضويتلاتاودألاةمزحلكشتو

لاجمىفةمئالموةماهةيعجرماضيااهرودب

ةيمنتلانإ.ىكراشتلاطيطختلاتادعموتايجهنملا

2ةلحرم

ةشاشهلامييقت

CRiSTAIL .1

CVCA .2

ةيئيبلاةشاشهلا.3

شيعلالئاسولةمادتسمةبراقم.4

4ةلحرم

طيطخت

طيطختلاةشرو.1

تايولوألاديدحت.2

لمعلاططخةرولب.3

6ةلحرم

مييقتلاةداعإ

تايوتسملافلتخمىلعنيينعملللكايهقلخ.1

قيثوتلاةيلمع.2

فراعملاوةمولعملاولصاوتلاريبدت.3

مييقتلاةداعاومييقتوةعباتم.4

عونتلناكدقوءاكرشلاونيينعملافلتخمنيبوهئاضعأ

يذلايسيئرلارودلاهئاضعألةيدرفلاتاءافكلاوقيرفلا

قيقحتويعامجلاملعتلاتايلمعحاجناىلعدعاس

.برغملايفشريسعورشمفادها

يكراشتلاطيطختلا

ةيجيتارتساةيؤرعضوىلعيلاجملاطيطختلادعاسي

ةيئيبلاوةيعامتجالاوةيداصتقالاتالاجملايفةيمنتلل

مئالملاجامدالالمشتناةيؤرلاهذهليغبنيو.ةيفاقثلاو

رابتعالانيعبذخألاعمةطشنالاوتالاجملافلتخمل

لثمتددصلااذهيف.ةيرشبلاوةيعيبطلاتاهاركألا

يف2009ةنسةيلحملاةيمنتلاتاططخمبلمعلاةقالطنا

طيطختلا(وحن)بردىلعىلوأةوطخبرغملا

1ةلحرم

لاجملافينصتوةيلوالاةيؤرلاةرولب

1.RIDAعضولامييقت

2.RAAKSوPRA

لكاشملاةرجش.3

3ةلحرم

فيكتلاةيجيتارتساةرولب

تاهويرانيسلاءانبوةيؤرلاقيقدتوليلحتةشرو.1

تاهويرانيسلاليلحتةشرو.2

ةلصفملاتايجيتارتسالاةرولبةشرو.3

5ةلحرم

زاجنإ

ةيجذومنعيراشم.1

تايلوؤسملاوقوقحلاليلحت.2

ةلمعتسملاتاودألاويكراشتلاطيطختلاةرود.13لكش
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ا

.ةيكراشتةشرويفءاسن(ب،مسقلالخادءاسنلانيوكت(أ
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ميظنتمعدبلطتيتاردقلاءانبوةيوقتنافهيلعوتاورثىلعةظفاحملاوةيداصتقالاوةيعامتجالا

نواعتلاورواشتلاوراوحلالئاسونممهنيكمتوناكسلاتقولايفققحتتنلةيجولوكيإلاةمظنالاتامدخو

.ىرخألاتاسسؤملاعمريغتلاداعباجامدإومكحملاريبدتلالالخنمالإنهارلا

فلتخميفوطيطختلاتايلمععيمجيفيخانملا

.ةيومنتلاعيراشملا

دارفالاتاكولسيفرييغتةيلمعتاردقلاءانبلمشي

نيبقيسنتلاوتاميظنتلاتاءافكنيسحتوتاعامجلاو

مكحملاريبدتللمئالملاخانملاقلخوتاسسؤملا

نوناعيبرغملايفيورقلاملاعلاناكسنكل.ةيمنتلل

ةلعافلاةكراشمللمهتالهؤميفريبكزجعنمزجعنم

فارطالاةفاكلخلتبجوتسياممةيمنتلاعيراشميف

هذهىوتسمنمعفرلادصقةيومنتلااياضقلابةينعملا

اهتاراهمريوطتونيسحتنماهنيكمتوةيعامتجالاتائفلا

ةأرملاةشاشهناىلاانهةراشالاردجتو.اهتاردقو

ىلاجولولاةبوعصنميناعتاهنألةدحرثكاةيورقلا

اهنوكىلاةفاضارارقلاذاختايفشيمهتلانموةمولعملا

.لقنتلاولاقتنالاةلقبةلبكم

نازخوةانقوفقس(ب،ةخضمونازخ،تاونق:راطمألاهايمنيزختماظن(أ
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ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا

ةلحاقلاقطانملاوةلحاقلاهبشلاقطانملانمديدعلا

يفنكل.اهمادختسادصقراطمألاهايمةئبعتىلا

هذهلظتةماهةيرطمتاطقاستفرعتيتلاقطانملا

ةلاحيفمويلاو.راشتنالاةليلقوةدودحمةسرامملا

ىحضاهايملاىلعبلطلاةدايزودرطضملاومنلا

يفابسانماليدباءارجاراطمألاهايمنيزختوطاقتلا

.ةيخانملاتاريغتلانعةمجانلاهايملاةردنمضخ

نمضتدروراطمألاهايمةئبعتناانهركذلابريدج

ةيكراشتلاتاشرولايفاهيلعقافتالامتيتلاريبادتلا

نمو.برغملابشريسعورشماهميظنتىلعرهسيتلا

ىلعيئزجلكشببيجيناريبدتلااذهناش

."ةماعلاتامدخلاوةيتحتلاةينبلاريوطتةيجيتارتسا"

اهزجنايتلاةينقتلاةينبلامدقيهاندأدراولاراطالا

.ناديملااذهيفشريسعورشم

فلتخمىلعمتتاردقلاءانبنإفشريسعورشملةبسنلاب

جمانربعضومتاذكهو.لحارملاعيمجيفوتايوتسملا

تايورقلاءاسنلانمةينواعتةدئافلةصاخوتاردقلاءانبل

ةبسنلاب.(2راطإلا)ةيرطعلاوةيبطلاتاتابنلالوح

مهميظنتىلعمهتدعاسمبريسيتلاقيرفماقنيعرازملل

مهحيشرتميدقتودادعايفمهتقفارموةيعمجيف

نمةمعدملاةرمثملاراجشألاسرغتايلمعنمةدافتسالل

.رضخألابرغملاططخمراطإيفةلودلافرط

راطمألاهايمنيزخت

ةيعيبطلاصئاصخلابةيئاملادراوملادجاوتطبتري

.ةيرطملاتاطقاستلابهطابتراىلإةفاضإلابةيرخصلاو

مقافتملافافجلابطسوتملاضيبألارحبلاخانمزيمتيو

نمتايطايتحادوجومدعببسبفيصلالصفيف

يفةداعءوجللامتيةيعضولاهذهيف.ةيفوجلاهايملا

ءارجال)شريساهزجنأيتلاراطمألاهايمةئبعتتادحو:2راطإلا

ةزجنملاةيرطملاتاطقاستلاهايمنيزختوةئبعتبقلعتملا

وحنةردحنملاFLYSCHتاقبطنمنوكتييذلا،ريبكلاداوضوحنميقرشلابناجلانا

ءاطغوةياغللةريقفةبرتو(ةئاملايف70ىلإ20)ادجةيوقىلإةيوقتاردحنمبزيمتي،قرشلا

نانممغرلابو.فيصلالصفيفبضنتهايمعبانموطرفملاورئاجلايعرلابقهرميتابن

صقننمنوناعي"طويحلا"ريواودنمددعناكسنإفايونسملم1000زواجتيراطمألالدعم

لكشتناكسلاءالؤهتايجاحةيبلتنا.(ربمتبس-وينوي)فيصلالصفيفهايملايفلوهم

ملقأتلاىلعتاردقلازيزعتوءانبتايلمعيفايدايراءارجاشريسعورشملالثمتواسجاهمهل

اهزجنايتلاراطمالاهايمةئبعتتادحولفصووميدقتهانداراطالايف.ةيخانملاتاريغتلاعم

.ريبكلاداوليئاملاضوحلايفناكسلاةدئافلشريس

ةيجولوفرومويجلاوةيخانملافورظلابسحفلتختواهنيزختوهايملاعمجتاينقتيهةديدع

:امومعبلطتتو.ةيلحملا

؛...ينبموأناكايعيبطضوحواةيانبحطسلثمعيمجتلةليسو-

؛...كلذريغواموطرخلاواةانقلاكهايملالقنلةليسو-

؛بسرتللزاهجعمهايملاةيفصتلةينب-
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؛ىرخاةدامنمةنيقحوأتنمسالانمنازخ-

برشللاهلامعتساةلاحيفاهعمجمتيتلاهايملاريهطتلماظن-

ةيحصرطاخمكانهنكلةئبعتلاةيلمعلةصصخملاةحاسملاوهةيانبلاحطسنوكيامةداعو

ةهجومهايملاتناكاذا(ةليقثلانداعملا)فقسلاءانبيفةمدختسملاداوملاعاونأبةطبترم

ريغلااصوصخاهضعبوتايليفطلاوتايرتكبلارثاكتىلعدعاستداوملاضعبنأامك.برشلل

تاثولملاوبئاوشلاةلازإوصلختلايغبنيكلذل.ىرخاتاثولمورويطلاتالضفبظفتحتءاسلملا

يفكيراطمالانمىلوالالويسلانمصلختللو.تاطقاستلاةيادبيفحطسلاقوفةمكارتملا

بيرستلهئلمدعبلاجملاحتفهناشنملصفنمنازخيفىلوالاارتل80واارتل40عيمجت

.ةئبعتلللدعملانازخلاىلإهايملا

نموانفلجملاذالوفلاوأموينملألانمبيبانأربعنازخلاىلاحطسلانمهايملالاصيإنكميو

...ةلطاهتملاهايملابيبصلابسانمبيبانالارطقنوكينأبجيواهريغوأىوقملاكيتسالبلا

ءانبناىلالصوتلادعبلزنملاىوتسمىلعةئبعتلاةقيرطرايتخامتضوحلايفدئارجذومنكو

ضرادوجومدعكتاهاركأةدعنمضتي(بعكمرتم300)ةريبكنيزختةعسبيعامجنازخ

.ريبدتلاوةنايصلاةبوعصوةبسانمةيعامج

ةدامنملكشلاةيمرهفقسأبريبكلاداوليئاملاضوحلاريواوديفتايانبلاحوطسزيمتت

بةنسلانمةفاجلارهشاعبرالاةليطدارفا6نمةرساتايجاحريدقتمتدقوجومملاكنزلا

40ىلا5نمبرغملايفكالهتسالالدعم)درفلكلمويلايفرتل25ساسأىلعبعكمرتم18

.(ارتل
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نمتاناوطسانعةرابعيهرسالانمددعوةسردمودجسمةدئافلاهدييشتمتيتلاتانازخلا

ةدوزميهو.نيرتماهعافتراغلبيورتم80.2ىلااهرطقلصي.ايئزجةنوفدمةحلسملاةناسرخلا

يفنبزختلاىلااهفيرصتلبقهايملالقنتكنزلانمبيبانأبحطسلابةطبترموةيكناكيمةخضمب

ةريغصةباوبعضومتتانازخلاهذهةنايصنامضلو.بسرتلاةيلمعنمؤتةريغصةيتنمساةينب

.اهيلاجولولانيماتلعبرمرتمتنس60ةحاسمب

عفادلاوه(كلذىلإامودوقولاوءابرهكلا)اهعاوناعيمجبةقاطلاىلعظافحلاسجاهناكدقو

اهتماقاتمتيتلاةمظنالاهذهديوزتاعبطنكميو.ةيكيناكيمةخضمرايتخايفيسيئرلا

.برشللاهمادختساةلاحيفهايملاريهطتلئاسوب
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ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا

ينجلاهلكشييذلاديدهتلاصوصخلابوراطخالاو

ةدايزنافاذكهو.اهنمعورزملاريغلاىلعتاتثجالاو

25-15)ةيرطعلاوةيبطلاتاتابنلاىلعيملاعلابلطلا

ىلعنميهييذلايئاوشعلاعباطلاو(ايونسةئاملايف

ىلإةفاضإلابنيلغتسملاونيلوازملالهجورقفوعاطقلا

ةورثلاهذهبةلاحماليدؤيسخانملاراثآوةئيبلاروهدت

.ضارقنالاىلاةيتابنلا

ةيرطعلاوةيبطلاتاتابنلانيجدت

متيالكلذعموةيرطعلاوةيبطلاتاتابنلابينغبرغملا

لبقنمابلاغيئاوشعلكشبواهنماعون80الإلالغتسا

دقو.نيبراضمونييمسرريغنيلخدتمحلاصلوءاسنلا

ةيبطلاتاتابنلاةيمنتلةينطولاةيجيتارتسالا"تصحا

فعضلاطاقنوتاهاركالانماددع(2009)"ةيرطعلاو
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نيجدتىلعلمعلاةطخعضومت،هاجتالااذهيفتاءارجاذاختايرورضلانمحبصادقفيلاتلابو

فيكتلاتايجيتارتسالاقفوةيرطعلاوةيبطلاتاتابنلانيلغتشملاتاردقءانبلمشتةبسانمةيقابتسأ

تاردقلاءانبوةيعيبطلادراوملاىلعظافحلا)ثالثلاتالاجملاىلعظافحلاوعاطقلاميظنتونيلغشملاو

نعليصافت3مقرراطإلامضيو.(لخدلارداصمعيونتوشاعناعمتاتابنلاهذهتاجتنمنيمثتوةيعيبطلا

راطايفاهزاجنامتيتلاةدئارلاةيناديملاةبرجتلا.اهداصتقا

.برغملايفشريسعورشم

ةيرطعلاوةيبطلاتاتابنلانيجدت:3راطإلا

فيرلاقطانمرارغىلع

نماءزجلكشتيتلايبرغلا

رحبللةيراقنيبلاةيمحملا"

ضوحلاناف"طسوتملاضيبالا

عقييذلاريبكلاداوليئاملا

عورشملخادهنمربكالاءزجلا

ىلعيوتحي"مشاهوبةيمحم"

تاتابنلانمعاوناةدعىلع

.ةيرطعلاوةيبطلا

تحتمويلاراهنتتاتابنلاهذه

نمهيلعو.ةبرتلالكآتورئاجلايعرلاوبيشعتلامقافتديدهتتحتوطرفملالالغتسالاةأطو

ةعارزلةينعملاتاهجلافلتخمعمططخمعضومتةيعيبطلادراوملاهذهةمادتسانامضلجأ

.ةيرطعلاوةيبطلاتاتابنلاضعب

ةيمهأوصئاصخلاساسأىلعاهنمعاونأةثالثرايتخامتعاطقلااذهلةلصفمةسارددعبو

رتعزلاىهواهبىدتقيةبرجتنوكتلةلمتحملاتاديدهتلاوةيراجتلاةميقلاولالغتسالا

(Origancompact)لدنرلاو(Laurusnobilis)ةرتيعزلاو(Thymuscapitatus).ترصتقالاقو

ةعامجلا)شويمامحراودبةدوجوملاءافولاةينواعتعمتمتورتعزلاىلعةدئارلاةبرجتلا

.ءاسنلانمةنوكملاو(تانيزللةيلحملا

نيروهدتمللظمتيبو(يكيتسالبتيب)ىطغمتيبتحتلتشمىلعةينواعتلاهذهرفوتت

ضعبةعارزتنضتحاةيضراةعطقوةيتابنلاتويزلاريطقتوفيفجتللةدحووةخضمنودبرئبو

ةساملاةجاحلالاحلاةعيبطبتالالتخألاهذهسكعتو.حاجنلابللكتملتاتابنلانمعاونألا

ةرادإلاوريبدتلايفتاردقلازيزعتوءانبىلاوتاتابنلاهذهلاجميفملعتلاونيوكتلاىلا

.قيوستلاو
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ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا

يرظنيميلعتجمانربعضوبهئاكرشعمنواعتبشريسعورشملاريسيتلاقيرفماقاذكهو

لوحانيوكتنعبات.ىئاللاةينواعتلاءاضعاةدئافلةيرطعلاوةيبطلاتاتابنلالوحىقيبطتو

متيذلاجمانربلاىلعةوالعو.قيوستلاوليوحتلامثةعارزلاىلارثكالانماءدبجاتنالاتاينقت

.قيوستلاوريبدتلايفسوردنمنهضعبتدافتسارشعةعستلاةينواعتلاءاضعألهسيردت

:يليامعضوبماقوشريسلوم،تادعملاىوتسمىلع

؛ةحاسملاسفننمللظملاتيبلاوعبرمرتم110نمىطغملاتيبلاميمرت-

؛بيبضتلاماظنويعضوملايرلاماظنبللظملاتيبلاوىطغملاتيبلازيهجت-

؛ةرومغمةيئابرهكةخضمبرئبلازيهجت-

ةحاسمىلعيعضوملايرلاماظنبةيرطعلاوةيبطلاتاتابنلاةعارزلةدعملاةعطقلازيهجت-

ةيجذومنةعرزمكلذبنوكتل).تاتابنلاهذهنيجدتىلعةيناديملاةنهربللعبرمرتم3000

(نيجدتلل

ةيكيتسالبسايكأيفلئاسفلاراثكإتايلمعتأدبوةرواجملايضارالانمرتعزلاتابنءانتقامت

ةهجنم.(2014)ةنسلاسفننمليربارهشيفلقحلايفهتعارزتقلطناوريانيرهشذنم

ةعارزتمتوبوبحلانماقالطنادنرللرثاكتلاةيلمعتزجنأىناديملانيوكتلاراطإىف،ىرخأ

ةينواعتلاءاسنتماقنيتيلمعلانيتاهعمةازاوملابو.ةنسلاسفننمليربأرهشيفتاريجشلا

يفةمهاسملليلحملازوللانمعونتيبنتيفةحجانةيلمعبشريسعورشمقيرفنمريطأتب

.نيعرازملانيباهراشتنايفوزوللانمةيلحملاةليصفلاهذهىلعظافحلا

4

ضوحلاجراخقاطنلاعساواراشتناوربكااعاعشاةيرطعلاوةيبطلاتاتابنلاةعارزءاطعادصقو3

يفقيرفلاحجنحالفعمرتعزلاةعارزيفىرخأةبرجتشريسقيرفقلطاريبكلاداوليئاملا

ةبرجتلاهذهيرجتو.بوبحلانمهحبرنكميامقوفيربكالخدقيقحتنمنكمتاهنأبهعانقا

يالومزكرمنيبطبارلاقيرطلاىلععقتوعبرمرتم3000ـباهتحاسمردقتةيضراةعطقىلع

عبنمليهأتدعبيعضوملايرلاماظنبةعطقلاهذهزيهجتمتدقو.ءارمحلازكرمومالسلادبع

امضئافلقنمتيسكلذدعب.هديوزتنمؤتةخضمبطبترمءامللنازخعضوواهلخادءاملانم

لخد–قيوستةصرف)ءافولاةينواعتءاسنفرطنم،رتعزلاتابننم6000يلاوح،هجاتنإمت

.ةدوشنملانيجدتلاةيلمعراشتناوعيسوتةعرزمنوكتلةعطقلاهذهيفاهعرزل(يلام

ليخادمقيقحتوقيوستلاتايناكمإبنيهرهتاهنيجدتلاتايلمعةمادتساوحاجنناامبو

هنيمثتوجاتنالاقيوستنامضلنيلخدتملاضعبعمتالاصتاءارجأباضياشريسقيرفماقةيلام

ىلافداهلاةيرطعلاوةيبطلاتاتابنللةينطولاةيجتارتسالاعورشمعمةيلمعلاهذهتنمازتدقو

ةطيرشحاجنلاظوظحشريسعورشمدوهجلاناودبيهيلعو.ةقطنملايفرتعزلاعاطقةلكيه

تايلمعةريخالاهذهمعدتناوةينطولاةيجتارتسالايفطارخنالانمنوديفتسملانكمتينا

.لاجملااذهيفاهلةلكوملاماهملابمايقلاراطايفنيجدتلا
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يويحلازاغلاجاتنإ

ةيحلاتانئاكلامادختساىلعةينقتلاهذهدمتعت

ةيوضعلاتايافنلاةجلاعميف(تايريتكاب)ةقيقدلا

يفمتييذلادامسلاجاتنايفرمالاهيلعوهاملافالخو

ماتبايغيفةجلاعملاهذهيرجتقلطلاءاوهلا

نمةينقتلاهذهنكمتو.ةبقارملاتحتونيجسكوألل

تايلمعيفةددجتمةقاطكهلامعتسانكميزاغجاتنا

نكميامكةئفدتلاوءابرهكلاديلوتيفوخبطلا

.دوقوكهمادختسا

لبقنمنيتعرزميفهعضومتيذلاجذومنلانوكتي

ريوطتزكرمو(ATED)ةيمنتلاوةئيبللناطمسالتةيعمج

نمنواشفشةقطنميف(CDER)ةددجتملاتاقاطلا

نازخ:ةيضرأتحتتاهوفةطساوبةلصتمتانازخثالث

(رمختلا)ريمختللنازخوةيوضعلاتايافنلاليمحتل

تانازخلاءانبنكمي.ةيئاهنلاتايافنلافيرصتلنازخو

.ىرخأداومنمةزهاجتانازخلامعتساواتنمسالاب

ربعةجلاعملاةيوضعلاتايافنلاهايمفيرصتمتيامك

هيلعلصحملازاغلالقنوةئبعتمتتوثالثوانيجرخم

نيتدحولانملكتناكدقو.بيبانالانمطخربع

لالغتسانآلامتيوابعكمارتم20ةعسبنيتعرزملاب

نمنكمياممخبطلاتايلمعيفهيلعلصحملازاغلا

.نرفللةبرقمةروص(ب،زبخلايهطلروطميعامجنرف(أ

:ةروطمزبخنارفأ

نم٪50صيلقتنمةروطملازبخلانارفأنكمت

.ةرسألكلايونسنانطأ10ـبردقملابطحلاكالهتسا

(GEFRIF).فلتخملبقنماهمعدواهرشنمتدقو

,GERES)ةيموكحلاريغتامظنملا ATED)متامك

وأرسألافرطنمءاوسعساوقاطنىلعاهدامتعا

.تالئاعةعومجم

يهطوبشخلاقارتحايتيلمعمتتيديلقتلانرفلايف

يرجتروطملانرفلايفو.ناكملاسفنيفاعمزبخلا

زبخلاةفاظننامضلنيلصفنمنيراطإيفنيتيلمعلا

.ةرمتسملاةيوهتلاقيرطنعرمجلارمعديدمتو

نعةرابعيهوندعملانمةنسحملانارفألاعينصتمتي

بطحلاقارتحالادحاو:نيلصفنمنيئزجنمبيلاود

نمنكمتةنسحملادقاوملاهذه.زبخلاىهطلرخآلاو

بطحلانعثحبلاىفءاسنلاةاناعمنمفيفختلا

ذإلمعلابجي.تاباغلاىلعةيبلسلاراثآلانمللقتو

فيرلابرغءاحنأعيمجيفنارفألاهذهلثمرشنىلع

الوهماكالهتسافرعتيتلاقطانملاعيمجيفويبرغلا

.بطحلانم
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يعيبطلازاغلاةئبعتبوبنأ

(تايافنلارمخت)

ةيوضعلاتايافنلانمزاغلاجاتنإماظنلطسبممسر.14لكش

ريبدتلاىفامئالمابولسالثمتةينقتلاهذهنااذاحضتيكلذكنكميو.بطحلانعءاسنلاثحبءانعيدافت

نمنكمتيهف.ةيوضعلاتايافنلانيمثتومادتسملاىضارابيصختىفتايافنلاةجلاعماياقبلامعتسا

ضيفختوبطحلاعطقنمدحلاوةفيظنلاةقاطلاجاتنا.ةعرزملا

لالهلكشىلعضوحىفنوتيزةرجش(ب.(http://vertigo.revues.org/9354)ةمعدمةيرئادفصنضاوحأىفنوتيزراجشأ(أ

.(ROOSE etal.,2010)
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عيمججالعلةينقتلاهذهقيبطتيغبنيوزاغلاتاثاعبنا

واةيعارزلاواةيلزنملااهنمءاوسةيوضعلاتايافنلا

.ةيعانصلا–ةيحالفلا

"ةيرئادفصنضاوحأ

يحطسلانايرجلاهايمعيمجتلابولساةينقتلاهذهلثمت

نوكتنأبجيوةرجشلاعدجلوحةدعمرفحيف

حتفنميرئادفصنلكشيفنكدملابارتلابةطاحم

ةبرتلاةيوقتنكميو.ردحنملانميولعلاءزجلاىلع

.راجحألابريغصلاضوحلااذهلةلكشملا

رادحنالاةطسوتملاقطانملاىفةلاعفةينقتلاهذه

لكشتالثيحةيرخصلايضارألايفاضيامدختستتو

.ةريغصابويجالإةبرتلا

--

لويسلانعمجانلالكآتلانمدحلابةينقتلاهذهحمست

ىلعدعاستامكهايملاقفدتةعرسضيفختلالخنم

ءاملانماماهاطايتحايلاتلابنمضتوهايملاعيمجت

مكارتوبسرتلاةدايزىلعدعاستامك.فافجلامسومل

ةعارزريوطتلةماهةليسواهنإ.ةبرتللةبصخملاداوملا

يفةبرتلاةيامحلةعجانةينقتوةرمثملاراجشألا

.طسوتملاضيبألارحبللةيلبجلاقطانملا

37

راجحألانمطئارش

ءانثأةجرختسملاراجحألانمطئارشلاهذهلكشتت

ةعطقتملابحلاكشأذخأتنأنكميوثرحلاتايلمع

نأنكميو.ردحنملاهاجتاعمعطاقتيفةلصاوتموأ

راجشأبةسورغموأةبشعمةمزحألاهذهنوكت
-- ====-------------------

طئارش(ب،ردحنملاهاجتاعمعطاقتيفراجحألانمطئارش(أ.هكاوفلا

.تاجردمليكشتروطيفةيرجح

ىلعةيرخصلايضارألايفةرشتنمةسرامماهنإ

عمةعولقملاراجحالانيمثتنمةينقتلاهذهنكمتنأانهركذلابريدجلاو.ةيوقلاوأةلدتعملاتاردحنملا

بساورلابضرالاءانغاواهتيامحوةبرتلالكآتنمليلقتلاتاجردمليكشتززعيراجحألليجيردتلامكارتلااذه

.ةبصخملاةيوضعلاداوملاو.ةحطسم

E.ROOSE,M.SABIRetA. LAOUINA,2010.Gestion durabledeseauxetdessolsau Maroc.Valorisation destechniques 15

traditionnelles méditerranéennes.IRDEditions,Marseille
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ةسرامملاىلإةبراقملانم:يخانملاريغتلاعمملقأتلا
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ةمزاللاةنايصلابىظحتوةيانعبممصتنأيغبني،لويسلا

.ةبرتلاةيعونلاقفو

رحبلاقطانميفمدقلاذنمتاجردملاهذهمدختست

ةلدتعملاوأةديدشلاحوفسلاىلعطسوتملاضيبألا

ةبرتلاةلاحيفاهبنجتنسحتسملانمنكل.رادحنالا

.لزالزلارطخلةضرعملاةعينملا

لويسلاراثآنمدحلانمتاجردملاهذهنكمتو

هايملانيزختةعسةدايزنموىحطسلانايرجلاو
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راجحألابتاجردم

ضيبألارحبلاقطانميفةيعارزلاتاجردملالكشتت

عطقنمنوكتتو.رادحنالاةداحلاحوفسلاىلعطسوتملا

نوكتامابلاغةراجحلانمىرغصناردجبةمعدمةيضرأ

.راجشألابوأيتابنءاطغبةززعم

نيابتوااهعافتراوتاجردملاهذهضرعفلتخي

---------------------------------------------------------------------------------

تالامعتسا،ةبرتكسامتوةبوطر)لقحطسومودلاتاريجش(ج،ةبشعمىرغصناردجبتاجردم(ب،تاتابنلانمزجاوحبتاجردم(أ

.(مودلا

 

 



-ةيرطعوةيبطتاتابن-ةرمثملاراجشألا)ةفاضملاعيسوتوثرحلاليهستىلعةوالعةبصخملاداوملاو

متيو.(بطحلاتاريجشوراجشا–فالعأللتاتابن.ةعورزملاةحاسملا

ةعارزلابةداعطبترتوتاردحنملايفاهمادختسا

.ةرمثملاراجشألاوةيورملاتاتابنلانمزجاوح

قفدتةعرسنمليلقتلايفةيئيبلااهتيمهالثمتتواهلماكبةعيضلالوحتاتابنلانمزجاوحنعةرابعيه

تاجردملاوتاردحنملاةيامحيفولويسلاوهايملاةيربتاتابنلاهذهنوكتدقوىدحىلعاهئازجالوحوا

ةبوطرززعتاهنأامك.نيوكتلاروطيفةيعارزلا.ةعورزملاتاريجشلاوأراجشألانموأ

ىلاةفاضاةيوضعلاداوملاوبساورلامكارتوةبرتلا

نمددعلىوأملاوحايرلانمةياقولانمضتاهنوكتاناويحلالقنتنمدحللتاجايسلاهذهلمعتست

.ةيحلاتانئاكلاةميقلاتاذتاتابنلابنوكتامدنعلخدلانيسحتو

.يبرغلافيرلابيناتسبماظن(ج،هايمللىرجمدادتماىلعتاتابنلانمزجاح(ب،نيتاسبليكشتروطيفةيربتاتابنةمزحأ(أ
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