
ةينكسلا ءايحألا ميمصتو طيطخت

يناطحقلا دمحم نب دعس .د



يفةلماشةضهنةيضاملادوقعلالالخةيدوعسلاةي8رعلاةكلمملاتدهش§
فوUظلاشاعتRاوطفنلافاشتكاعمتنماIتةايحلايحانمعيمج
،ةيناUمعلاةيمنتلاتناكةضهنلااهتلمشيتلاتالاجملامهأنمو،ةيداصتقالا
ةجيتRو،اهيفةينكسلاءايحألانمديدعلاترهظوندملاتعسوتثيح
ةكلمملالخديذلايكبشلاطمنلاىلعدامتعالامتدقفةعراستملافوUظلل
دقو،ةفلكتلاضافخناو،هتعرسوذيفنتلاةلوهسلكلذو،تانيسمخلاةيادبعم
ماظنىلعتدمتعايتلاةيدلبلاتاميظنتلاعممزالتورضاحلاانتقوىلإرمتسا
دوقعلالالخاهرuوطتمتيتلاتاميظنتلاضعبىلإةفاضإ،ينابملاوقrطلا
اهتمدقميفيwأتيتلاوتايساسألانمديدعلاىلإترقتفايتلاوةيضاملا
.عقوملانمرuوطتللةحلاصلاقطانملاديدحتلعقوملاةساxدبروطملاماIلإ

:ةمدقم



ةنيدملثمةيلبجلاةئي~لاتاذقطانملاناكسًالثميناعي،يكبشلاماظنلاببسب§
لامعألثمةيناUمعلالكاشملانمديدعلانمريسعةقطنموأةمركملاةكم
عافتراو،رادحنالاةديدشلاتاUمملاوعxاوشلاوةيوستلاراودأويرخصلاعطقلا
،يحصلافرصلاوءاملااهمهأنميتلاوتامدخلالوصوةبوعصو،ءانبلافيلاكت
ةتلفسملاةض��علاعxاوشلانمرداصلاجهولالثمةيئي~لالكاشملاىلإةفاضإ§

.لويسلاتاUخموةيدوألاماUتحامدعلراطمألادنعتاناضيفلاو
Car(ةينكسلاءايحألاميمصتيفةيساسأتابكرملاةكرحةاعاUمتحبصأو§

Oriented(طلاةبسننأثيحrوحتمتدقف،ةعفترمةينكسلاءايحألايفقuةبسنل
،تابكرمللقrطىلإةفلتخملاتاغاUفلاو،قئادحلاو،تاUمملا
.طقفعxاوشوينابمنعةرابعاهنأظحاليفةينكسلاءايحأللنهاUلاعضوللرظنلاب§
ضعبيفاهعقاومةمءالممدعلةلغتسملاريغقئادحلانمادجدودحماهبدجوuو§

زكاUمو،ةيموكحلاسرادملاوةيحصلازكاUملاوةاشملاتاUمملرقتفتو،ءايحألا
.ةصاخلاةبكرملاىلعدامتعإلادا�امم،تاصابلافقاومو،تامدخلا

:ةمدقم



 دعاوقلانم ةعومجم ديدحتب قطانملا تانامأو ةيكلملا تائيهلا نم ديدعلا تماق تايدحتلا هذه زواجتل§
 دعاوقلا هذه نم و ،ةينكسلا ءايحألا رQوطت تايلمع تايولوأ ديدحتل ةMNوLضلا تافصاوملاو ،ةيداشرإلا
)ضاWNلا ةنيدمل ةيكلملا ةئيهلا دعاوق( :ةمهملا
 ،ةيعي_طلا هصئاصخو ناكملا تابلطتم رابتعا•
 ،ةرواجملا يضاeألا تالامعتسا عم مغانتلاو•
 ،ةينكسلا ءايحألل بسنألا مجحلا ديدحتو•
 ،نمألاو ةمالسلا تابلطتم مدخي امب ءايحألا ةلكيه ةداعإو•
 ،ةيصوصخلا تابلطتم قيقحتل ةيلمع لولح داجيإو•
.يباجيإلا يعامتجالا لعافتلاو•

:ةمدقم



 مدعو اهلامهإ دنع يحلا ةدوج يف ابلس رثؤت يتلا ةيعي_طلا لماوعلا مهأ )Topography( سMNاضتلا دعت§
 ةنيدمو ةمركملا ةكم ةنيدم ءايحأ ضعب :لثم(تالويملاب زاتمت يتلاو ةيلبجلا قطانملا اصوصخ اهvاعاLم
 يف ةلودلا يناعت امك ،رQوطتلا و ةفلكتلا ةداzNو لوصولا ةبوعص نم ناكسلا نم ريثكلا يناعي ثيح )اهبأ
 ةدشل اهرQوطت نكمي ال يتلا قطانملا نم دفتسي مل كلذ ىلإ ةفاضإ ،اهتفلكت عافتراو تامدخلا لاصيإ
 تاغاLف دجوتو يئي_لا ن�اوتلا ظفح يف دعاست )Natural Areas( ةيعي_ط قطانمك اهظفحب اهرادحنا
.ةيعي_ط ةيناLمع

س-,اضتلا ةمءالم

ریوطتلل ةبسانملا عقاوملا دیدحت



 ،ةبرتلا عاونأو ،هايملل ةيعي_طلا يراجملا ماLتحا يغبني§
 رابتعاو ،ةWNطفلا ةايحلا قطانمو ،ةيجولويجلا عاضوألاو
 ميمصتو ،يحلا طيطخت يف ةيفاLغوبطلا يحاونلا
ةظفاحملا بجت امك ،يضاeألا تالامعتساو ،ينابملا
 ةكبش يف اهجمدو ،ةسيئرلا ةيعي_طلا تاموقملا ىلع
.ةحوتفملا قطانملا

س-,اضتلا ةمءالم



 ،مئاقلا يناLمعلا طيطختلارابتعإلا يف ذخأَي مل§
 ةلطملا وأ،ةيلبجلا وأ ،ةيواLحصلا ةئي_لا خانم تابلطتم
.ئطاوشلا ىلع

 هينابم ميمصتو يحلا طيطخت فيظوت يروLضلا نم§
 ،ةيلمرلا فصاوعلاو ،ةراLحلل ةي_لسلا راثآلا نم دحلل
 .حاWNلاو راطمألاو ،ةبوطرلاو

خانملا ةمءالم



.ناطرسلا رادم يف عقت يبرعلا �يلخلا لود§
.لودلا هذه ىلع ةيدومع هبش سمشلا نوكت ،فيصلا ةرتف يف§
 ةهجاولا تاذ ينابملا كلذلو ،بونجلا ىلإ ةلئام نوكت ءاتشلا يفو§

 باعي نكلو ،سمشلا ةعشأ اهلخدت ال نكلو ،ءوضلا اهيvأي ةيلامشلا
.ءاتشلا يف ةدراب اهنأ اهيلع
 امئاد يهو حابصلا ةرتف يف سمشلا لخدت :ةيقرشلا ةهجاولا§

.ةفيفخ
 ةراح يهف ،مويلا مظعم سمشلا اهلخدت :ةي�ونجلا ةهجاولا§

.ءاتشلا ةرتف ةئفاد نكلو ،ةداح اهب سمشلاو
.ل�نملل لخدتو ،ةداح سمشلا نوكت رصعلا دعب نم :ةي�رغلا ةهجاولا§

خانملا ةمءالم



 ،ةيناLمعلا ةفاثكلا عفر ق�Wط نع لالظلا ةداzN ةديفملا تاءاLجإلا نمو§
 اهضرعت ليلقتل ينابملا عيمجتو ،حوتفملا ىلإ ىنبملا ةبسن عفر ينبتو
 ،ينابملا تاحطسم ىلع لظ ةبسن ىلعأ نQوكتو ،سمشلا ةعشأل
 ،ًابونجو ًالامش عeاوشلا نم نكمي ام هيجوت ةلواحمو ،ةحوتفملا تاغاLفلاو
 ،ةاشملا ةكرح ةيامحو ،راهنلا تاLتف مظعم عeاوشلا يف لالظلا ريفوتل
.ريجشتلا ةداzNو

خانملا ةمءالم

 ةل�اعلا ةثيدحلا داوملا مادختسا يف عسوتلا نع ًالضف اذه§
ةميدقلا وأ ،ةثيدحلا داوملا مادختساب ءوضلاو ،ةراLحلل
 يف ةيوهتلا تابلطتم رابتعاو ،ةثيدح ق�ط قفو نيطلاك
.نيشاوLلاو ةيئاوهلا جوLبلاو ،فقالملاك ينابملا



 ةنيدمءايحأ ضعبل يناديملا حسملا لالخ نم ،لاثملا لي_س ىلع§
:)1423 ،نينيعلاوبأ( نأ ظحول ةمركملا ةكم

 لماوعلا هذه لمهأ دق ةمئاقلا ةينكسلا ءايحألا مظعممیمصت§
 هاجvاوسمشلا ةكرح عم بسانتي امب نكاسملا هيجوت يعاLي ملو
 ليلقتلايف يناLمعلا �يسنلل لماشلا هيجوتلا موقي ثيح حاWNلا
،فاجلاو راحلا خانملا ري�أت نم

 حاWNلا ةكرح نم ةدافتسالاو سمشلا ةكرح ةاعاLم متي مل ،ًاضيأ§
 ةداzN ىلإ يدؤQ اذهو ةبرتألاب ةلمحملاو ةبوغرملا ريغ حاWNلا عنمو
 عنميو نكاسملا يف ةفلكملا تاجلاعملا لمعو ةقاطلا كالهتسا
 ،يحلا يف ةحاتملا ةيناLمعلا تاغاLفلا مادختسا
 لويسلاتاLخم قالغإ يدؤQ ثيح راطمألل ةبسنلاب لاحلا كلذكو§

 بعصي راطمألا مساوم يف تاناضيفلا ثودح ىلإ تاءاشنإلاب
 .اهعم لماعتلا

خانملا ةمءالم



 بواجتلاو ،ةرواجملا يضاeألا تالامعتسا رابتعالا يف ذخألا بجي§
 ني� لصفلا ةروLض عم ،ةيطيطختلا ةيلمعلا نم ءزجك اهعم
 قطانملا ةماقإك اهضعب عم مءالت  ال يتلا يضاeألا تالامعتسا
 طباLتلا ميعدتو ،ةيعانصلا قطانملاو ،ةينكسلا ءايحألا ني� ةل�اعلا
 مدخي يتلا وأ ،ةبراقتملا وأ ةسناجتملا تالامعتسالا ني� يلماكتلا
 ءايحألاو ةيلحملا ةحوتفملا قطانملا ني� طبرلاك ،ًاضعب اهضعب
.ةينكسلا

ةرواجملا تالامعتسالا رابتعا



 تامس مهأ نم يضاeألا تالامعتسا يف عونتلا دعي§
 نكميهنأ وه عونتلاب دصقيو ،ديجلا ينكسلا يحلا تافصو
 ،لمع ،نكس نم ،يحلا لخاد ةطشنألا نم ديدعلا ةسرامم
 .خلا..عضبت ،ةيعامتجا ةطشنأ ،ةضاMN ،هيفرت

 ،بولطملا لكشلاب هذيفن£ مت ام اذإ مهم رايعم عونتلا دعيو§
 مدع لاح يف ينكسلا يحلا تاي_لس دحأ نوكي دق هنأ الإ
.يحلا لخاد ةفلتخملا تامادختسالا ني� ن�اوتلا دوجو

:يضا@ألا تالامعتسا عون>



تاحاسمب ضاWNلا ةنيدمل ًالثم ةقباسلا تاططخملا تددُح§
تاقي_طتلاو تاساeدلا نم ريثك تلدو ،)مك2×2( ةيواستم
 تاحاسملا لدعم نأو ،ًادج ري_ك مجحلا اذه نأ ةيملاعلا
 تادحو يوحت يتلا يأ ،2مك1 نع دN¦ي ال ةمئالملا ةحطسملا
 ناكس ددعو ،ةينكس ةدحو650 و500 ني� حواLت  ةينكس
.ةمسن4000 و3000 ني� حواLتي

يحلا مجح



 ةجاحلا ني� ن�اوتلا ةلواحمو ،روLملا ةكرحب ةمالسلا يعاود طبترت§
 يف مكحتلا عم ،ةلوقعملا دودحلا نمض ةرايسلاب لاصتالا ىلإ
 تاحوسملا لدتو ،)ةاشملا( ناكسلا ةايحب راLضإلا بنجتل اهتكرح
 ةكرح يف لثمتي ضاWNلا ةنيدم ناكس قلقي ام رثكأ نأ ةيناديملا
 ةنمآتاLمم ةيأ رفوت الو ،يحلا عeاوش عيمج حي_تست يتلا روLملا
:كلذل ةيدؤملا بابسألا مهأ نمو ،ةاشملل

 اهvاعطاقتو ،عeاوشلا ةماقتساف ،عeاوشلل ذفانلا يكبشلا طيطختلا§
لبق نم ءايحألا قاLتخاو ،ةعرسلا ةداzN ىلع تعجش ،ةدماعتملا
 ةي_لاغ نأ عم ،ةعفترم سهد ثداوح تالدعم هنع جتني ام ،ءابرغلا
.عeاوشلل جوLخلا نم راغصلا نوعنمي ناكسلا

ةمالسلا

ضایرلا-راھدزإلا يح



 لخاد ة��وUملا ةمالسلا ىوتسم ةدا�� اهنأش نم يتلا تاءاUجإلا نم ددع كانهو§
 درجم هنأ ساسأ ىلع ال ،عxاشلا ىلإ رظنلا ةداعإ تاءاUجإلا هذه نم ،ةينكسلا ءايحألا
 ،ينكسلا يحلا يف ةماعلا ةحوتفملا ةئي~لا نم ءزجك نكلو ،تابكرملا ةكرحل لقان
 ،تابكرملا ةكرح تابلطتم ني8 ن�اوتلا يف فلتخت عxاوشلا نم ةددعتم طامنأ كانهو
 ،مهتمالسو يحلا ناكس تابلطتمو

 ،ةينمألا ةيامحلا نم ةجرد ىلعأ رفوu قلغملا ناديملا عxاش طمن نأ دجو دقو§
 ىلع هتردقو ،ل�انملا مامأ مئاقلا غاUفلا ةبقاUم ةلوهسو ،ناكسلل ةيصوصخلاو
 ،تابكرملل ةرباعلا ةكرحلا صيلقت

ةمالسلا

 نم ققحت7 ةمالسلا تايوتسم لضفأ نأ ًاضيأ دجو امك•
 يهتنK ،ةجردتم عHاوش نم نوكتيو ،قلغملا طيطختلا ماظن
 يوتحملا ،ينوSلحلا لكيهلا كلذ يليو ،ةقلغم عHاوشب
،لاصتالا ةجاح ني\ ن]اوت ،ةذفان ةينوSلح عHاوش ىلع
،ناكسلا ةمالس ىلع ةظفاحملاو



 ددعتب نهاLلا عضولا يف هنأ وهو ةمالسلا يف رثؤQ رخآ لماع§
 ىلإ لصي لدعمب ةطيحملا ةسيئرلا ق�طلاو ،يحلا ني� لاصتالا

 ددهتو ،قاLتخالا ةلوهس عجشت لخادملا هذه ،ًالخدم45
 ةيحان نم ضرغلا يدؤت لخادم ديدحت لضفي اذل ،يحلا ةمالس
.ةرباعلا روLملا ةكرح نم دحتو ،يحلا ناكس ةمدخ

 ،روLملا ةكرحو نكاسملا ني� ةل�اع قطانم عضو يغبني امك§
 لوح رئامعلاك ةفاثك ىلعألا ةينكسلا تادحولا ةماقإ لضفيو
.هلخادب ةعقاول ةسيئرلا عeاوشلا وأ ،يحلا زكرم

ةمالسلا



 تاعطاقتلا نم ًالدب ،ةMNوLملا ةكرحلا رئاود مادختسا نأ دجو دقو§
 ،تابكرملاو ةاشملل ةمالسلا نم ًاLي_ك ًاeدق رفوQ ،ةدماعتملا
 اهلعجو ،ءانبلاب عطاقتلاب ةطيحملا ناكرألا لغش مدع عم ًاصوصخ
 ،ةWNصبلا ةيؤLلا ىدم نم دN¦ت ةحوتفم ءاLضخ قطانم

ةمالسلا

رابكولافطأللًاصوصخو،نامألاريفوتيفةعرسلاةئدهترصانعدعاستو•
ينكسلاعPاشلايفتابكرملاةعرسزواجتHالأيغبنيثيح،نسلا

ج]دتلاضرغلااذهلةيدؤملاةيطيطختلايحاونلامهأنمو،ةعاس/مك18
تاPاسمديدحتق`_طنعوأ،عPاوشلالويممادختساو،رو[ملاةكرحيف
.عقوملاكلذيفعPاشلاىوتسمعفرو،تابطملالمعو،ةاشملا
ةماقإ،تابكرملاراطخأنمتاعمجتلاوةاشملاةكرحةمالسبلطتHو•

لوصونودلوحي،عمجتلازكا[ممامأحوتفمءزجو،مهبةصاختا[مم
اهيفتابكرملابةاشملاطالتخاحبصييتلانكامألاامأ،مهيلإتاPايسلا
لقأىلإتابكرملاتاعرسضفخلةيفاكلاريxادتلاذاخwانمدبالفةرو[ض
.ةعاس/مك18نم



هيلإيدؤتامو،ةيناLمعلااهطباوضو،ةيلاحلاءايحألاحاتفنادعاسي§
ني�يعامتجالالعافتلافعضو،ةيناكسلاةفاثكلاضفخنم
يفةمWNجلاثودحتالدعمةداzNىلإيدؤQكلذلك،ناLيجلا
.ةينكسلاءايحألا

لكلذفانلايكبشلاماظنلاو،يحللةددعتملالخادملالكشتو§
ةنيكسلاو،ةينمألاةلاحلافاعضإيفرخآًالماعيحلاقطانم
لخادملاةرثكو،يكبشلاماظنلاف،ةينكسلاءايحألايفةيعامتجالا
ةيلامتحانمدN¦تو،يحلالخادىلإةرباعلاءابرغلاةكرحبذجت
لخادملاةليلقوأ،ةقلغملاءايحألانأدجودقو،ةمWNجلاثودح
.ةيكبشلاتاططخملاتاذكلتنمىلعأنامأةجردبعتمت 

نمألا



:ةمWNجلاراشتانمصرحلاىلعدعاستيتلائدابملامهأنمو§
،ةيامحلاةيلوؤسميفناكسلاةكراشمو،يحللةيvاذلاةبقاLملا
ميماصتو،اهتالامعتساو،يضاeألاتاميسقتهيجوتمئالملانمو
جاتحيو،يعامتجالايناسنإلاكولسلاةعي_طبسانيامبعeاوشلا
،نسلارابكو،لافطألاو،ءاسنلابةصاخنكامأريفوتىلإكلذ
ريفوتو،سمشلاةراLحو،روLملاةكرحديدهتنماهتيامحو،لاجرلاو
،ناكسلاروهظو،ةيويحلارفحيكلذلك،اهلةمزاللاةيصوصخلا
ةئيهملاءاوجألاةلا�إيلاتلابو،نانئمطالاو،ءامتالابساسحإلاو
.ةيvاذلاةبقاLملالالخنم،ةمWNجلاثودحل

نمألا



 نإ ثيح ،ةينكسلا ءايحألا ةيصوصخ ىلع ًايلاح ةقبطملا ءانبلا طباوض ر�أ نم ةيلاحلا ءايحألا ناكس يناعي§
 ،مهعراوش لخاد ةقرفلاو ،ةبرغلاب نوLعشي ناكسلا تلعج ةحوتفملا اهvامدخو ،اهعراوشو ءايحألا حاتفنا
 ةدافتسالا للقي اهعzNوت طمن نأ الإ ،تاهجاولا ةرثكب زاتمت يتلا ،ةينكسلا للفلا طمن عويش نم مغرلا ىلع
.ًايحص ةراض ةجرد ىلإ ةقلغم رئاتسلاو كي�ابشلا مظعم لظتف ،اهنم

ةيصوصخلا



 نمةدافتسإلا ىلع ناكسلا عيجشت يلاتلابو ،ةينكسلا ءايحألا لخاد ةيصوصخلا ةداzN يف مهسي اممو§
 هيجوتو ،ل�انملاني� تافاسملا ميظن£ ةداعإ ،ةي�اجيالا ةيعامتجالا تاقالعلا نQوكتو ،مهب طيحملا غاLفلا
.اهيف تاحتفلا
 كلذكو ،هيجوتلا يف لضفأ لكشب فلاخت  ثيحب ،اهعzNوتو يضاeألا عطق ىلع ،ًاضيأ ،هجوتلا اذه قبطيو§

.ةميدقلا ةيمالسإلا ءايحألا يف اهفلاختو ،لخادملا ةيصوصخ نم ًاقالطنا ،باوبألا تاحتف

ةيصوصخلا



 تاغاLفلاو ،ينابملاب ةطيحملا ةينفألا نم ةدافتسالا هينكاسل حيتي ،نكسملا يف ةيصوصخلا ريفوت نإ§
 ةي_لاغيف اهنم ةدافتسالل ةبسانم نوكت ةكلمملا ندم نم ريثك يف ءاوجألا نأو ًاصوصخ ،ةحوتفملا
.راهنلاو ليللا نم ةفلتخم تاقوأ يف ،ةنسلا تاقوأ
 ناكسلل حيتيو ،اهرواجت عنمي قيسن£ ىلإ )ةينفألا( نكاسملاب ةطيحملا ةيجراخلا تاغاLفلا جاتحت امك§

.اهنم ةدافتسالا

ةيصوصخلا



عeاشلاىلعةيصوصخلاضعبءافضإًاضيأمهملانمو§
يحلاناكسطاشنددعتلةصرفلاءاطعإل،ينكسلا
لالخنمكلذو،نكسملاجMاخلافطألاوءاسنلاًاصوصخ
،ينكسلاعeاشلايفةصاخهبشتاLمموعقاومداجيإ
لخادمبةرشابمطبترت،لافطألاوءاسنلامادختسال
ماعغاLفبهبشأنوكتو،راغصلالافطألابعالمو،ل�انملا
.هبةطيحملاةينكسلاينابملانمةعومجمل

ةيصوصخلا



 لئاسولا مهأ ىدحإو ينكسلا يحلل يرضحلا ىوتسملا عفر يف ةرثؤملا رصانعلا مهأ نم تامدخلا ربتعت§
،هيف ةايحلا عاقيإ ىلع ةرطيسلاو ،يحلا ناكس طاشن هيجوت يف ةلاعفلاو ةحاتملا
 هذه مست  الو ،ةفيثكلا ةكرحلا زكاLم لوح زكرتلاب ،ةمئاقلا ءايحألا يف ةماعلا تامدخلا عzNوت مستيو§

 ةرشابملاةدافسإلا نم يحلا ناكس نم ًاLيثك مرحي ام ،اهعzNوت يفو ،اهvاeدق يف جMدتلاب تامدخلا
 ،اهنم ةيمويلاو

ةماعلا تامدخلا

 تامدخلا هذه لعجي ،ىرخأ ةهج نمو•
 ،يحلا جjاخ نم باطقتسا زكرم ةزكرملا
 تالامعتسا ريغت ىلإ يدؤl يلاتلاب اذهو
 هبشأ اهلعجيو ،تامدخلا عمجت لوح يضاHألا
باصعأو ،ةطلتخملا تالامعتسالا نكامأب
 ناكسلا ةاناعم نم دvwي ام ،ةطشنألا
.اهل نjxواجملا



هذهميمصتنمدبالتامدخلانملثمألكشبةدافإلل§
ددعو،ةي�اعيتسالااهvاeدقثيحنمتامدخلا
اماهنمنوكيل،ةفلتخمتاجردتقفواهنمنQديفتسملا
يفاهعzNوتنوكيو،نكاسملانمةليلقتاعومجمديفي
نكميتافاسمنمض،اهبةطيحملانكاسملالوانتم
.مادقألاىلعًاLيساهعطق
اهجاتحييتلا،يحلاىوتسمىلعةماعلاتامدخلاامأ§

ربوسلاو،عماوجلاك،ةدعابتمتاLتفىلعناكسلا
ةطسوتم،ةN¦كرمقطانميفنوكتنأجاتحتف،تكرام
راوجلانعةلو²عمو،يحلانكاسمتاعمجتني�
.اهبطيحملاينكسلا

ةماعلا تامدخلا
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