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:نص التمهيد

سالتمر ، سالف   (التسالقيا ت)على الرغم من اإلجراءات املتخذة، خالل  القدالد امل يال   
دي ت بيئيالة أجي   املستدبل في ماطدة الشرق األوسط وشم   إفريدي  في مفاجهة تح

لز اعيالالة خطيالال،ة، يتم الالل فلالالن فالالي انخ الال ر نمالالامل ال الالرد مالالن املالال ء، وفدالالدا  األ ايالال   ا
ددة إلالالالالى  ومالالالالن املاتنالالالالر أ  يالالالالاخ   نمالالالالامل ال الالالالرد مالالالالن امليالالالال   املت الالالال... بسالالالاللمل الت الالالال ر

740m3   ف  كمالالال  أ  املاطدالالالة  تالالالددخ  تراجالالالب خمالالالفتة ال ،بالالالة بسالالاللمل تالالالدخ. 2015فالالالي عالالال
. األ ر والج    املتكر  

worldbank.org، 2003تدرير البان الدولي 



























:مددمة

يال،ة تتم الل مالن مشال  ل بيئيالة جالد خط( الشرق األوسط وشم   إفريدي )يق ني الق لم القربي 
ن املشالالملني  و قتبالال، األجيالال   الد دمالالة األكيالال، نتديالالدا مالالن خالالذي. فالالي مشالالملل املالال ء واالال خرة الت الال ر

. ب قل استمرا  تراجب املفا د امل ئية وتدخف  ال ،بة
تخ يف من مشملل امل ء في الق لم القربي؟ وم هي أبرز الجهفد املبذولة لن( أبق د)فم  هي من خر  وعفامل -

حدته؟
.وعفامل ا خرة الت  ر في الق لم القربي؟ وم  هي طرق مفاجهتت ( أشمل  )وم  هي من خر -

:ال رق بي  ال  راء والت  ر
ي ال ما خيماطدة جغرافية تخنف أو ياذ  بت  الاب ت، ف ل  راء  قريف نب  : ال  راء
االالالالالف  خالالالالالف  قالالالالالرر األ ر لنتالالالالالدخف  ممالالالالال  يالالالالالادي إلالالالالالى فدالالالالالدا  ال يالالالالال ة الاب تيالالالالالة والت: الت الالالالال ر
.ال يفي بت 



I-مشملل امل ء في الق لم القربي
وصف تفزيب املفا د امل ئية في الق لم القربي-1

، فالي املد بالل ال (%95أكيال، مالن) قتب، املي   التدنيدية السطحية أخم املالفا د امل ئيالة املت حالة فالي القال لم القربالي 
سالتحفف غي، أ  الق لم القربي يقر  ت  وت  في تفزيالب امليال  ، حيال   (. %5)تت  وز نسبة املي   غي، التدنيدية 

مالالن املالالفا د %70علالالى أكيالال، مالالن ( بنالالدا  الايالالل والدالالر  الدالالر  اإلفريدالالي وماطدالالة الهالالل  ال مالالامل)ماطدتالالي  
.امل ئية في الق لم القربي

القربيمن خر ال م ص امل ئي في الق لم -2
مالالن مجالالم %0,5يقتبالال، القالال لم القربالالي مالالن املاالال طف الرالال   قالالر  فدالالرا مالالن حيالال  املالالفا د امل ئيالالة، ف الال  ال تت الال وز 

ن امليال  ، حيال  ال وينهالر مشالملل املال ء فالي الالفطن القربالي فالي بالقف نمالامل ال الرد مال. املي   املت الددة فالي القال لم
7000سافي ، وخف مقد  جد ماخ   مد  نة مب املتفسط الق لم  الالذي ي الفق م ، مكقمل1000يت  وز 

.م ، مكقمل لن رد سافي 
ة م ئيالالة جيالالدة غيالال،  أ  بنالالدا  القالال لم القربالالي  تالالجل ت  وتالال  كبيالال،ا فالالي خالالذا املقالالد ، فبق الاله  يفجالالد فالالي وبالالقي

دولالالالالة 13)فالالالالي حالالالالي  تفجالالالالد غ لبيالالالالة البنالالالالدا  (  م الالالال، مكقالالالالمل لن الالالالرد سالالالالافي 2000مف يت نيالالالال  القالالالالراق بالالالال كي، مالالالالن )
م الالالال، مكقالالالالمل لن الالالالرد 500أقالالالالل مالالالالن )تحالالالالب عتبالالالالة ال دالالالالر املالالالال ئي أي أصتالالالال   قالالالال ني مالالالالن خمالالالال ص مالالالال ئي كبيالالالال، ( عرتيالالالالة
.سافي 



أسب ب مشملل امل ء في الق لم القربي-3

5وثيدةالبقد املا خي               -أ
سالافي ، وخالف مال  يالاقكب سالنب  منم ال، 300القربي في املاطدة الج فة وشبه الج فالة، والرال  تتندالق أقالل مالن يفجد الق لم 

ن القربالالي الالالذي فالال لفطامل ئيالالة، الرالال   قرفالال  تا قمالال  مسالالتمرا فالالي االالل تالالفالي سالالافات الج الال  ، املالالفا د بالالقف ت الالدد علالالى 
.الق مليةمن التس قط ت %2من مس حة الق لم، ال يتندق سفى  %10 شملل مس حته حفالي 

البقد الديمفغرافي-ب

نتدل م مف  يتخذ مشملل امل ء بقدا  ديمغرافي ، فلن أ  الق لم القربي شهد تزايدا سمل ني  سريق ، حي  ا
منيالالالالف  نسالالالالمة، وخالالالالذا االن  الالالال   220منيالالالالف  نسالالالالمة إلالالالالى أكيالالالال، مالالالالن 77سالالالالاة فدالالالالط مالالالالن حالالالالفالي 40السالالالالمل   فالالالالي 

م ال، مكقالمل 4000السمل ني انقكب سنب  على املفا د امل ئية، ف ،اجب نمامل ال رد مالن املال ء الالذي  ال   ي الفق 
ب اسالتمرا   م ، مكقمل لن رد في الساة، ومن املتفقب أ  يستمر خذا املقد  فالي االنخ ال ر  مال1300إلى حفالي 

.اال ت    السمل ني السريب
البقد االقتم دي-ج

، ، فهالذا االسالتتلا الكبيال(مالن املالفا د امل ئيالة%85) قتب، ال لحة الدطال   االقتمال دي األكيال، اسالتتل   لنمال ء 
.  لنم ء سلبه االستقم   القشفائي في السدي الذي ينتج عاه بي   كمي ت كبي،ة من املي

7و6وثيدة  (    السي س  )البقد االس ،اتيجي -د

را  القربالالالي يت لالالالى فالالالي المالالالرا  علالالالى بقالالال  األصتالالال   الدوليالالالة بالالالي  بنالالالدا  عرتيالالالة وأخالالالرى غيالالال، عرتيالالالة، م الالالل المالالال
، الالي حالالف  صتالالري اإلسالالرائيلي حالالف  صتالالر األ د ، والمالالرا  القربالالي اإلثيالالفبي حالالف  صتالالر الايالالل، والمالالرا  القربالالي ال 

فالالالي ( الايالالالل، دجنالالالة وال الالالرات)دجنالالالة وال الالالرات، وتكمالالالن خطالالالف ة خالالالذا األمالالالر فالالالي وجالالالفد ماالالال بب بقالالال  خالالالذ  األصتالالال   
.من املي   القرتية%88فإ  بندا  غي، عرتية تتحكم في حفالي األجالية، وعمفم  الدو  



14-13-12الفثيدةالجهفد املبذولة ملفاجهة مشملل امل ء-4
امليال   نيالة اعتمدت بندا  ال نيج القربي من أجالل مفاجهالة مشالملل املال ء علالى إنتال ج ميال   بدينالة عالن طريالف تح

ى علالالى كمالال  عمنالالب بنالالدا  أخالالر . مسالالتغنة تففرخالال  علالالى ممالال د  ط قالالة مهمالالة االال رنت  فالالي خالالذا اإلنتالال جامل ل الالة، 
 ت أنبالالفب ندالالل امليالال   مالالن أمالال كن الالالففرة إلالالى أمالال كن الاالالد ة بفاسالالطة مشالال  يب عملقالالة كح لالالة ليليالال  الرالال  أنشالال

.ب لنتر الما عي القنيممن الجافب إلى الشم  ، عر  لادل املي   

I-ا خرة الت  ر ب لق لم القربي.
م هف  ومن خر الت  ر-1

تخالالالالالذ خالالالالالذ  يدمالالالالالد ب لت الالالالال ر تالالالالالدخف  إنت جيالالالالالة األ ر فالالالالالي املاالالالالال طف الج فالالالالالة وشالالالالالبه الج فالالالالالة وشالالالالالبه الرطبالالالالالة، ت
:الن خرة عدة أوجه، اخمه 

تزايد نش ط الك ب   الرمنية، الر  تزحف في ات    املا طف الز اعية: ال ،مل-
.يدمد به اندث   واخت  ء الاب ت أو انخ  ر ك  فته: تا قص الغط ء الاب  ي-
أي تزايد منفحة ال ،بة وت لت لي عد  قد نت  على اإلنت ج الاب  ي: تملح ال ،بة-
فالالالي اإلنتالالالال ج يدمالالالد بالالالاله فدالالالدا  ال ،بالالالالة لنقا صالالالر املقدنيالالالالة والق الالالفية املسالالالال خمة: تراجالالالب خمالالالفتة ال ،بالالالالة-

.الاب  ي
مالن مسال حته %68منيف   نم مربب، أي حفالي 10وتدد  مس حة األ اي   املت  رة ب لق لم القربي بحفلي 

مالن م مالالف   %20كمال  يقالر  القالال لم القربالي ا ت ال   نسالبة أ ابالاليه املهالددة ب لت ال ر والرالال  تبنال  . االجم ليالة
.األ اي  



الفثيدةخطف ة الت  ر ب لق لم القربي-2
 زايالد مالب مالرو  تكمن خطف ة الت  ر ب لق لم القربي في تراجب األ اي   الز اعية ومسال حة املراعالي بشالملل م

  الز اعيالالة ويالالرتبط الت الال ر بشالالملل أس سالال   بد الالية األمالالن الغالالذائي، حيالال  يالالادي ت الالر  األ ايالال . السالالافات
  ي الالالالفق مجالالالالم الغذائيالالالالة الرالالالال  أصالالالالب  الطنالالالالمل عن تالالالالإلالالالالى تراجالالالالب اإلنتالالالال ج ال لضالالالالي وت لتالالالال لي بالالالالقف املاتفجالالالال ت 

.املقرور منت 
ال ط طةالت  ر     املساولة عن القفامل -3

قيالالالالالة فالالالالالالي تتاالالالالالف  أسالالالالالب ب الت الالالالالال ر بالالالالالي  الق مالالالالالالل الطبيلالالالالالي والق مالالالالالالل اللشالالالالالري، حيالالالالالال  تتم الالالالالل القفامالالالالالالل الطبي
امالالل التقريالالة التدنبالال ت املا خيالالة، سالالفاء منتالال  تنالالن الرالال  حالالدثب فالالي أزماالالة قديمالالة أو حدي الالة، ب إلبالال فة إلالالى عف 

ال ،بالالالة بيقيالالالة، امالالال  القفامالالالل اللشالالالرية فتتقنالالالف ب السالالالتغل  امل الالالرط ل نسالالال   لنمالالالفا د الط. الريحيالالالة وامل ئيالالالة
السالالالطحية، امليالالال   الب طايالالالة و اسالالالتفزا  )املالالال ء ...( املبيالالالدات واألسالالالمدة الكيم ويالالالة ز اعالالالة مك  الالالة اسالالالتقم   )

...(اجت  ث الغ ب ت والرعي امل رط)الغط ء الاب  ي ...( السديواإلفراط في 



:خ تمة

 ئيالالالالة،  غالالالالم  الالالالل الجهالالالالفد املبذولالالالالة فالالالالإ  القالالالال لم القربالالالالي مهالالالالدد اليالالالالف  ندالالالالص حالالالال د فالالالالي املالالالالفا د امل
 ل وزحالالف متفاصالالل لنت الال ر، ممالال  يحالالالتم عنيالاله بالالد  جهالالفد أكيالال، مالالالن اجالالل وقالالف خالالذ  املشالالال 

.البيئية

اشمل   ممل فحة الت  ر-4
 ت التدايالة،  ستتد  ماالب تالدخف  األ ايال   املات الة وفلالن بفاسالطة م مفعالة مالن القمنيال:تدابي، تداية-

.ة  لتشجي، وت ليب الرم   والز اعة حسمل خطفط التسفية، والقمل بان   الدو ة الز اعي
 فالالالة والشالالالبه ركالالالز علالالالى تكييالالالف األنشالالالطة االقتمالالال دية مالالالب خمالالال ئص البا الالالة الجت: تالالالدابي، اقتمالالال دية-

.  املسديةمن خل  تحسي  اإلنت ج في األ اي   البف ية وعد  اإلفراط في استغل  األ اي . ج فة
غللهم امل الرط  سلى إلى تحسي  األوب   املقاشية لنسمل   من اجل ت امل اسالت: تدابي، اجتم عية-

.الطبيلي، وتحساسهم ب رو ة ال   ظ على املفا د الطبيقيةلنم    
ة الالالالالدو  مالالالالن بينتالالالال  اصالالالالدا  قالالالالفاني  لنمح فنالالالالة علالالالالى اليالالالال،وات الطبيقيالالالالة، وممالالالال دق: ق نفنيالالالالةتالالالالدابي، -

.القرتية على االت  قية الدولية ململ فحة الت  ر




