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 تقدين : -1

، جنطُٕع جنرٕٛنٕؾٙٔٚؼطرش ئلهٛى ؽفؾحٌٔ ٔجقذج يٍ ألحنٛى جنًًهكس جألكػش غُٗ يٍ قٛع ضُٕع جنًؿحل جنرٛثٙ 

 ذكٛع:  ،جنًؿحنٛس نهًُطمسًشضرو ذحنطرٛؼس جنَغحَٙ جإلًٕسٔظ ضُٕع جنٔ

 ذٍٛطُٕع يكَٕحضّ جنًؿحنٛس ضٔ ،كهى 021طم جنغحقم ذحإللهٛى سذغ جنغحقم جنًطٕعطٙ جنًغشذٙ خ ًٚ+  

ؽٕجهة، ضالل، أؾشجف ٔيُحهك سهرس ضكٛو ذٓح أقٕجك يطٕعطٛس يٍ جنكمد جنؿٕٛنٕؾٙ جألٔل قٛع 

 ضطٕجؾذ لرحتم غًحسز.

، خًحط،  ذُٙ يغحسز،  ٔ ذُٙ أقًذضطكٌٕ ذحألعحط يٍ لرحتم غضجٔز، جأل+ ُٚطًٙ جإللهٛى  نًُطمس ؾرحنس، ٔ 

 ْٔزِ جنطشكٛرس جنرؾشٚس ْٙ دنٛم ػهٗ يذٖ لٕز  ضُٕع جنًٕسٔظ جإلَغحَٙ ذحإللهٛى.

+ ٚفقم ؽًحل جإللهٛى ػٍ ؾُٕذّ "جنزسٔز جنكهغٛس"  ْٔٙ  يُطمس ؾرهٛس ضطكٌٕ يٍ ؾرم ضضسجٌ. ؾرم 

، ؾرم ضضجٔش  ٔؾرم نمشع ... ٔضطًٛض ذغطحء غحذٕ٘ ضغهد فّٛ جألَٕجع ضغٕكس،  ؾرم خشذٕػ, ؾرم جنمهؼس

جنًغطٕهُس جنطٙ ضُفشد ذٓح  ذٛثس  ئلهٛى  ؽفؾحٌٔ ػٍ ذحلٙ جأللحنٛى جألخشٖ نهًًهكس  ٔ ضكطنٍ جنزسٔز  

 جنكهغٛس أكرش ذكٛشز يحتٛس ذحهُٛس.

 ٔ نإللهٛى خقٕفٛحش  أخشٖ، َزكش يُٓح :

ع يٍ جنًُحل ) جنًطٕعطٙ، ؽرّ جنؿحف  ٔجنشهد ( ٔضغحلطحش يطشٚس ٔ غهؿٛس + ضًٛض جإللهٛى   ذػالغس إَٔج

 يًٓس  ضطًٛض ذؼذو جَطظحيٓح يٍ عُس ألخشٖ ٔ يٍ ؽٓش ٜخش.

ػهٗ يقحدس يحتٛس يًٓس ضؼطًذ ػهٗ جنطغحلطحش جنًطشٚس ٔ جنػهؿٛس، ٔ ُٚطًٙ جإللهٛى ئنٗ  جإللهٛى شف+ ضٕ

 عرٕ ٔقٕك نٕكٕط (. غالظ أقٕجك يحتٛس يًٓس ) قٕك ٔجد الٔ، قٕك

ػهٗ يٕجسد يحتٛس ذحهُٛس يًٓس ذفنم جنزسٔز جنكهغٛس جنطٙ ضٕفش جنًحء نًذُٚس ؽفؾحٌٔ  جإللهٛى+ ضٕفش

 ٔؾًحػحش ضشجذٛس لشٔٚس أخشٖ ) ذفنم ػٌٕٛ سأط جنًحء، جنؾشجفحش،  يحكٕ  ٔػٍٛ دجَٕ ٔغٛشْح(

ٔيؾشٔع جنًُطضِ جنطرٛؼٙ نرْٕحؽى جنهطٍٛ  + ٚنى جإللهٛى يكًٛطٍٛ ًْح، جنًُطضِ جنٕهُٙ نطالعًطحٌ

 ضُذسؾحٌ مًٍ يكًٛس جنًكٛو جنكٕٛ٘ نهشذو جنمحس٘ جنًطٕعطٙ ذٍٛ جنًغشخ ٔجعرحَٛح ...

ٔ نهكفحظ ػهٗ ْزج جنًٕسٔظ جنطرٛؼٙ  الذذ يٍ ضنحفش جنؿٕٓد يٍ هشف ؾًٛغ جنفحػهٍٛ جنًكهٍٛٛ، 

ٕفٛس ػهٗ جنًؿحل يٍ ؾٓس أخشٖ، كم قغد جنًُطخرٍٛ ٔؾًؼٛحش جنًؿطًغ جنًذَٙ  يٍ ؾٓس ٔجإلدجسجش جن

 يغإٔنٛطّ جنطٙ ٚنًُٓح دعطٕس جنًًهكس.

 اإلشكبليت البيئيت: -2

 نمذ ضرٍٛ يٍ خالل جنطؾخٛـ ٔجنضٚحسجش جنًٛذجَٛس جنطٙ لحيص ذٓح ؾًؼٛس ضالعًطحٌ نهرٛثس ٔجنطًُٛس

ذٛثس جإللهٛى ٚطًػم فٙ  ؽشكحؤْح  نًؿًٕػس يٍ جنؿًحػحش جنطشجذٛس   أٌ جنًؾكم جألفمٙ جألكػش ضأغٛشج ػهٗٔ

ػذو جقطشجو جنًؼحٚٛش ٔجنؾشٔه فٙ ضذذٛش جنُفحٚحش جنًُضنس، قٛع ضغٛد ػُذ جنؿٓس جنًغإٔنس ػٍ ضذذٛش 

جنُفحٚحش  سؤٚس ٔجمكس نهطذذٛش ٔجنككحيس جنؿٛذز  نٓزج جنُٕع يٍ  جنُفحٚحش  ٔذحنطحنٙ غٛحخ  ذشَحيؽ ٕٚيٙ 

العطمرحل ْزِ جنُفحٚحش ذكم جنؿًحػحش جنطشجذٛس جنطحذؼس  نؿًغ جنُفحٚحش ٔػذو ٔؾٕد يطحسـ يؿٓضز ٔيكشٔعس

 إللهٛى ؽفؾحٌٔ.

 كًح أٌ جنمطحع جنرٛثٙ ال ٚكظٗ ذحألٔنٕٚس يٍ هشف جنؿًحػحش جنطشجذٛس جنطٙ ضطكًم يغإٔنٛس ضذذٛشِ.
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 :اإلطبر الوزجعي -3

ٔيٍ ؾٓس  ضنٛسجنًُضػًٍٛ جنُفحٚحش ٛس يٍ ؾٓس،  قٕل ضذذٛش ٔيؼحنؿس ُٔٚذسؼ ئػذجد ْزِ جنًزكشز جنطشجفؼ

ٚكطشو جنًؼحٚٛش جنذٔنٛس ٔجنٕهُٛس ، لجوع، هعبلجت وتثويي النفبيبث الونزليتهطزح إقليوي غحَٛس ئقذجظ 

نهًطحسـ ٔجنطٙ  ضأخز ذؼٍٛ جالػطرحس جنرؼذ جنرٛثٙ، جنككحيس جنرٛثٛس  ٔضكمٛك يرحدب  جنطًُٛس جنًغطذجيس ٔرنك 

 يٍ خالل:

 جنطٕؾٛٓحش جنًهكٛس جنغحيٛس ذخقٕؿ جنرٛثس ٔجنطًُٛس جنًغطذجيس  -

 يٍ جنذعطٕس جنًغشذٙ  22ٔ 02ٌ جنفقال -

 2101العطشجضٛؿٛس جنٕهُٛس نهطًُٛس جنًغطذجيس ٔأْذجف جنطًُٛس جنًغطذجيس ألؾُذز ج -

 جنٕهُـٙ نهرٛثـس ٔجنطًُٛـس جنًغـطذجيس جنًٛػـحق -

جنًطؼهك  11 – 22ٔجنمحٌَٕ جنطُظًٛٙ   2100دعطٕس جنًًهكس  نغُس  جٜنٛحش جنطؾحٔسٚس جنطٙ ُٚظًٓح  -

 ذطذذٛش جنُفحٚحش ٔجنطخهـ يُٓح ٔجنز٘ ُٚرُٙ ػهٗ أسذغ يكحٔس أعحعٛس :

 .يٍ جنُفحٚحش جنًُضنٛس فٙ جنًُرغ أٔال: ضمهٛـ أكرش لذس يًكٍ     

 .ئػحدز جنطذٔٚشغحَٛح: جنشفغ يٍ ٔضٛشز ئػحدز جالعطؼًحل ٔ     

 غحنػح: ضؾؿٛغ جنطخهـ يٍ جنُفحٚحش جنًُضنٛس ذطشٚمس ئٚكٕنٕؾٛس .     

 سجذؼح: ضٕعٛغ ٔ ضؼًٛى جنخذيحش رجش جنقهس ذطذذٛش جنُفحٚحش .     

يؼحنؿس جنُفحٚحش جنًُضنٛس ٔ ضمهٛـ حش جنًُضنٛس جنز٘ ٚٓذف ئنٗ ؾًغ ٔجنًخطو جنٕهُٙ نطذذٛش جنُفحٚ -

نؼًم ػهٗ جػطًحد ضمُٛحش قذٚػس يٍ ؽأَٓح ضػًٍٛ جنُفحٚحش جنًؾحكم جنطٙ ضغررٓح جنًطحسـ جنؼؾٕجتٛس ٔ ج

 :ٗ أعحط أٌ ضطكمك جنُطحتؽ جنطحنٛسجنًُضنٛس ػه

 أٔال: ضطٕٚش جنككحيس جنخحفس ذحنُفحٚحش جنًُضنٛس .     

 غحَٛح: ضشلٛس َظحو جنًشجلرس ٔجنشفذ جنرٛثٙ.     

 .ٛسش جنًُضنغحنػح: ضطٕٚش يُظٕيس ئػحدز ضذٔٚش ٔضػًٍٛ جنُفحٚح     

 . سجذؼح: ئػذجد جنرشَحيؽ جنٕهُٙ ٔجنؿٕٓ٘ ٔجإللهًٛٙ نهُفحٚحش جنًُضنٛس     

 حٙ يٍ خالنٓطٔجن  2102عُس  SEAU – GLOBEيٍ  جنذسجعس جنطمُٛس جنًؼذز ،كًح ضؼطًذ ْزِ جنًزكشز 

 2102جنًخطو جإللهًٛٙ نهُفحٚحش جنًُضنٛس، ٔكزج جنطمشٚش قٕل جنكحنس جنرٛثٛس ذالهٛى ؽفؾحٌٔ ضى جلطشجـ 

 جنطًُٛس.ضالعًطحٌ نهرٛثس ٔ يٍ هشف ؾًؼٛس ٔجنًُؿض

 

 : السيبق العبم -4

 ذحإللهٛى  ذًح ٚهٙ: جنًُضنٛسٚطًٛض ضذذٛش لطحع جنُفحٚحش 

ُفحٚحش جنقهرس يٍ هشف ؽشكس : ٚذذش لطحع جن علي هستوى الجوبعت الحضزيت لودينت شفشبوى -

 .خحفس
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يح ًٚٛض ئؽكحنٛس ْزج جنطذذٛش ْٕ يٕلغ جنًطشـ جنؼًٕيٙ،  قٛع ٕٚؾذ فٕق ضؾكٛهس ؾٕٛنٕؾٛس ْؾس َحفزز أٔ ٔ

ؽرّ َحفزز، ضشضد ػُٓح  ظٕٓس آغحس جنطهٕظ  جنُحؾى ػٍ قشكس جنًهٕغحش فٙ ذحهٍ جألسك ػهٗ ؾم جٜذحس 

 ٔجنُٛحذٛغ جنًحتٛس جنٕجلؼس فٙ عحفهس يُطمس جنًطشـ.  

 س ذؿٕجس جنًطشـ خطشج قمٛمٛح ػهٛٓح ٔػهٗ جنغحذس جنًؿحٔسز نّ.كًح ٚؾكم ٔؾٕد عحكُ

 : ٚطًٛض ضذذٛش لطحع جنُفحٚحش جنًُضنٛس ذًح ٚهٙ : علي هستوى الجوبعبث القزويت -

 جنًؼحٚٛش جنًؼطًذز فٙ جنًؿحل.ذ ٔ+ يطحسـ ػؾٕجتٛس ضغٛد ذٓح أدَٗ جنمٕجػ

 ذكش ...( –ٔجد  –غحذس )  سه هرٛؼٛحٔعأ+ يؼظى ْزِ جنًطحسـ ضٕؾذ ذحنمشخ أٔ دجخم 

+ يطحسـ غٛش يغٛؿس، ال ضخنغ نطذذٛش خحؿ،  ضغٛد فٛٓح ؽركس فشف يٛحِ جنطغحلطحش جنًطشٚس ٔكزنك 

ؽركس ضؿًٛغ ٔضقشٚف جنهٛكغٛفٛح )ْٕٔ ػقٛش جنُفحٚحش جنز٘ ُٚطؽ ػٍ غغم جنُفحٚحش جنغطكٛس ذفؼم يٛحِ 

هٓح ئيح َكٕ جٜفحق جنغفهٗ نهطشذس فطهٕظ جنًٛحِ جأليطحس فطقرف يؾرؼس ذحنؼُحفش جنًهٕغس جنزجترس ٔجنطٙ ضكً

 .(جنؿٕفٛس، أٔ ذفؼم جنغٛالٌ جنز٘ ًٚشس ْزِ جنهكغٛفٛح َكٕ جنًؿحس٘ جنًحتٛس جنغطكٛس يإدٚح ئنٗ ضهٕٚػٓح

 + غٛحخ ذشجيؽ ضكغٛغٛس يٕؾٓس  ذحألعحط ئنٗ جنغحكُس .

 .ذؼل جنؿًحػحشأٔ ؽرّ يُؼذيس فٙ   يؼظى  آنٛحش ٔٔعحتم ؾًغ َٔمم ٔضذذٛش جنُفحٚحش جنًُضنٛس  يطٓحنكس +

 + غٛحخ جنًُٓٛس فٙ جنخذيحش جنًمذيس يٍ هشف جنؿًحػحش فٙ يؿحل جنطذذٛش نهُفحٚحش جنًُضنٛس.

 + فشق جنؼًم غٛش يإْهس ٔغٛش يكطشفس ٔنٛغص يشجفمس ذرشجيؽ جنذػى ٔجنطكٍٕٚ ٔيطٕجؾذز ذأػذجد لهٛهس.

سؤٚس ٔجمكس ػهٗ جنًذٖ جنًطٕعو ٔجنطٕٚم نذٖ يؼظى جنؿًحػحش جنمشٔٚس ذخقٕؿ ضذذٛش  + غٛحخ

 جنُفحٚحش جنًُضنٛس.

 + ٔؾٕد يرحدسجش ضمٕو ذٓح ذؼل جنؿًحػحش نكُٓح ال ضطهمٗ جنذػى جنالصو.

جنطكحيم ذٍٛ يخطهف جنفحػهٍٛ ذحنؿًحػحش ٚإد٘ ئنٗ ٔ  فٕٓو جنطذذٛش جنًُذيؽ ٔجنطشجذو+ ؽرّ غٛحخ نً

 ف فؼحنٛس ضذذٛش جنًؿحل ػهٗ يغطٕٖ  جنؿًحػحش سغى جنًؿٕٓدجش جنًرزٔنس.ئمؼح

+ يؼٛمحش يحنٛس، ذكٛع يٛضجَٛحش جنؿًحػحش ال ضغًف ذطمٕٚس جنٕعحتم ٔجنطشكٛرس جنرؾشٚس جنالصيس نهطذذٛش 

 جنًؼمهٍ نهُفحٚحش جنًُضنٛس.

طذذٛش جنُفحٚحش جنًُضنٛس ذحإللهٛى ٔ ضأضٙ ْزِ جنًزكشز فٙ ئهحس جنذػٕز ئنٗ ضكغٍٛ ٔضطٕٚش جنككحيس جنخحفس ذ

ٔضكغٍٛ ؾٕدز ػٛؼ جنًٕجهٍ ذّ، ٔجعطُحدج ئنٗ جنؼًم جنًٛذجَٙ جنز٘ ضمٕو ذّ ؾًؼٛس ضالعًطحٌ نهرٛثس 

ألؾم ضمٕٚس جنؾشجكحش يغ جنفحػهٍٛ ذحإللهٛى ذًح فٙ رنك جنؿًحػحش جنطشجذٛس ٔجنًؿهظ  ذؾفؾحٌٔ ٔجنطًُٛس

 جإللهًٛٙ.

 

 :خالصت -5

ؽشكحتُح جنًطًػهٍٛ فٙ ؾًؼٛحش جنًؿطًغ جنًذَٙ جنًكٍَٕٛ ٔضالعًطحٌ نهرٛثس ٔجنطًُٛس ئَُح فٙ ؾًؼٛس   

، َؼطرش ْزِ جنخطٕز ضًشُٚح جنٕٛو ذٓزِ جنًزكشزَطمذو  نهًشفذ جإللهًٛٙ نهرٛثس ٔجنطغٛشجش جنًُحخٛس، ئر

هص جنؿًؼٛحش ؽشٚكح ٔجنطٙ ؾؼ ، 2100دًٚمشجهٛح ٚؿغذ يرحدب جنذًٚمشجهٛس جنطؾحسكٛس جنطٙ أسعحْح دعطٕس 

جخطقحفحضكى فٙ ظم يح ٔذككى يغإٔنٛحضكى ٔ ،أعحعٛح فٙ ئػذجد ٔضطرغ ٔضمٛٛى جنغٛحعحش جإللهًٛٛس ٔجنؿٕٓٚس
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جنًمطشقحش جنٕجسدز فٙ  حش،ًٛضجَٛجنٔ رشجيؽجنأٌ ضإخز ذؼٍٛ جالػطرحس فٙ ئنٗ فاَُح َططهغ  .ذّ جنذعطٕس ءؾح

ٔئقذجظ يطشـ ػًٕيٙ ئلهًٛٙ يٍ   جنًُضنٛسجنُفحٚحش ْزِ جنًزكشز جنطشجفؼٛس ذؾأٌ ضكغٍٛ قكحيس ضذذٛش 

 يهٍٛ أٌ ضهمٗ ضؿحٔذح ئٚؿحذٛح يٍ لرهكى.آ، ضػًٍٛ جنُفحٚحش جنًُضنٛسيؼحنؿس ٔ ؾًغ، ؽأَّ

 


