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 مقدمة
أكدددددمرددددؤسررمأددددمراسمأيددددمبما ر ددددمخم دددد مدا ددددرأرم

حسراددتمسطدداارما  ام ددمتما أاعاددتما يم راددتم دد مم5105
ا قدددددربما حدددددمد ماا ييدددددرابملماعدددددرارةما سيمرددددد مرددددد م
قعمامما سحاالتما أاعادتماسددادداسدمم داالما  مسعدتم دبم
ا طأايددتمأاما أيددرمأ ددارةمأكةددرمعداددتمأم سأمر ددممذاتم

يدم ،لماأام دتم د م القتماةاقتمأمألربماا س راتم  ما 
دا ما ع ابلمار دمما ر طقتما يرأاتلمحاثمالمسيطىم
ا سرمرددمممر م ددأممم طراددمطرما أاعاددتم طددىم ا اددتما حاددمةلم
مماأ دددملما س رادددتما يدددمرطتماا رساا دددطتم ددد مسطددد ما أطددددابم
أام  ما يم ،لمأ ماسدداددمحادمةماأردبما أيدرم داالم د م
ما اقددتما ددرا بمأام دد ما ر ددسقأ ما ددذ مااددصماألعاددم 
ا قمدرتلماذ  مإذامرممدر  م ممربمردا معدادم ألردبم
اسرةددد م ددد ماألردددبماذ  دددم ىما دددذ مادددرأطمأدددابماألردددبم
اا س راددددددتلمااحددددددم ظم طددددددىماال سأددددددمراتما أاعاددددددتم دددددد م

ما  ام مت.
ايارما طرحما  مألمإ ىمأ راتمسطاارما  ام دمتم
ا أاعادددتم ددد ما ددددا ما يرأادددتمأردددمماس م دددبمرددد مأ راسددددمم

ممتلما امرمماةارمر م تما يالقت حامةما فردماا رعسري
مأابما سدداداتما أاعاتمااألربلماكذ  ماألةمرما  طأات

م

 ط ام ددددددمتما أاعاددددددتما را  ددددددتم طددددددىما س راددددددتما يددددددمرطتم
اا رساا ددددطتما سددددىمأعددددحتمعددددربمرأددددمدئماأ دددددا م
 ام دددمتما ددددا م ددد ما يدددم ،ملما دددىما ر طقدددتما يرأادددتم
ح دددبمردددممسيط دددلما ددددا ما يرأادددتلماكدددذ  مدا ما يدددم ،م

ما راسطفت.
 مشكمة البحث

سحددما ما درا ددتمر مقيددتمريددكطتمرعا ددتمسسرةدد م ددىمم
م-أ دددلمأدددم رأ،مردددبمأ رادددتمااطدددارةما سددادددداتما أاعادددت

ممممممممممم ددددددددداالم ددددددددد معم دددددددددبم قدددددددددصما ردددددددددااردما طأايادددددددددتملم
 دددد ما ر طقددددتما يرأاددددتممم-أاما سحدددداالتما سددددىمسيدددددد م

أاعدددلم دددم،لما دددىمأيدددضما ددددا ما سدددىمسرةددد محدددمالتم
م دددمتما أاعادددتمالمزا دددتمقم دددرةم دددبمحرعدددتم ددديبما  ا

ا سيمردد مأعداددتمردد ما سدداددداتما أاعاددتما رسزاادددةلما ددام
ردددممالماس م دددبمرددد ما يكم دددمتمسطددد ما سددادددداتم طدددىم
األربمأأيدالما داط ىماماذ  دم  لماما س رادتما يدمرطتم

ماا رساا طتلماكذ  ماال سقرارما  ام  م ادم.
وتوجددددد تدددددة تيددددلبحت ترتيددددة لمبحددددث تددددتتبط 

 :كمة البحثتة، وىىبللمش
مرممأأيمدما يالقتمأابما أاعتمااألرب؟م-1
رممأ ،ما سدداداتما أاعاتم  ما ر طقتما يرأات؟م-2

اساعددلما أمحددثمأم يددكرم رركددزما أحدداثمأكطاددتما حقددالماا يطددا،ما  ام دداتملما رددمدةما أحددثما يطردد مأعمريددتما رطدد م دديادلمم0
 اذ  م دار مم  مسراا ما ريراعما أحة .
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ردددددممأكةدددددرما ددددددا مسدددددمةراممأم سددادددددداتما أاعادددددتم ددددد مم-3
ما ر طقتما يرأات؟

ا سددادداتما أاعادتمااألردبماممرممأأيمدما يالقتمأابم-4
ما س راتما رساا طتم  ما ر طقتما يرأات؟

رممأ سمارقسرحمتمسطاارما  ام متما أاعاتم د مم-5
ما ر طقتما يرأات؟
 أىداف البحث 

ا يىما أحثمإ ىمسحقالم دةمأ دا مسسرةد م اردمم
ماط :
ا سيددر م طددىمأأيددمدما يالقددتمأددابماألرددبماا س راددتمم-1

اا أاعدددددتم ددددداالم طدددددىما ر دددددسا ما  ظدددددر مأام اردددددمم
ماسيطلمأم  ام مت.

مر دمأ ،ما سدداداتما أاعاتم  ما ر طقتما يرأات.م-2
درا تما رالرحما يمرتم ط ام متما أاعاتما راسطفدتمم-3

م  ما ر طقتما يرأات.
  ما ر طقتممطرحمرؤاتم سطاارما  ام متما أاعاتم-4

ا يرأاددتما ددلمر ظددارمأر ددىم/مس رددا ماس م ددبمردد م
سحدددددامتما قددددربما حددددمد ماا ييددددرابلمااماددددذم دددد م

ما سأمرهماحسامعمتما ييابما يرأات.
 منيجتة الدتاية

أحددما م دد م ددذهما درا ددتمسقدددا،مسحطادد م ط ام ددمتم
ا أاعاددتما يرأادددتلماذ ددد ما دددس مداممإ دددىمرددددا ماعرددد مردددمم

ااقسدددددددرابما س رادددددددتممأدددددددابماقسدددددددرابماألردددددددبماذ  دددددددم ىل
ا رساا دددطتمأاما ر دددسدارتلمااال طددداللمردددبمذ ددد مإ دددىم
طرحمرؤاتم سقاا،ما  ام متما أاعاتما يرأاتلماذ  مردبم
ادال مر دددما سدداددداتما أاعادتما سددىمسيم ادددمما ر طقددتلم
اطرحمردا معدادم طسكمر ما يرأدىمردبمادال مسيرادلم
 ام ددمتماألرددبما سيددما ىلماذ دد م دد مإطددمرما سحدداالتم

ادددتمااذقطارادددتم ددد ما  ام دددمتما أاعادددتم ددد ما قدددربما يم ر
ما حمد ماا ييراب.

 تقيتم الدتاية
سس دددما ما درا دددتم ددددةمقعدددماممرعا دددتم ددد مرس ددددملم

ماس ق ،مإ ىمةالةتمرأمحثم:
ا أاعدددتماماألردددبماا س رادددت..ما رفدددم ا،ممالمبحدددث األو :

ماا يالقمتما رسأمد تم.
م يرأاتما سدداداتما أاعاتم  ما ر طقتماالمبحث الثلنى: 
رؤاتمسقااراتم ااق ما  ام متما أاعادتممالمبحث الثللث:

ما يرأات.
وأتددتض فتمددل تمددى بشددتف مددل التورددت  لممحددلوت 

 اليلبقة.
المبحدددث األو : البتردددة و األمدددل والتنمتدددة.. 

 المولىتم والعالقلت المتبلدلة
سةارمر م تمأحدثما يالقدتم اردممأدابما أاعدتمااألردبم

متما رسيدمأكتم اردممأدابمسطد ماا س راتما يدادمربما يالقد
ا رفدددم ا،لماكدددذ  م ام دددمتمسحقاقددددملما دددامردددممادددد ي مم
إ دددىميدددرحمسطددد ما رفدددم ا،ملماردددبمةددد،مأحدددما م ددد م دددذام
ا عزلمربما درا تمطرحمأيضما قعمامما  ظرادتمأيدمبم
ا يالقددددددتم ارددددددممأا دددددددمملماذ دددددد مرددددددبماددددددال مر مقيددددددتم
ا سيرافدددمتما ام دددتمأكددد مر ددددملمةددد،مرحما دددتما سيدددر م

ا يالقددتم ارددممأا دددمم دداالم طددىما ر ددسا م طددىمطأايددتم
ا  ظدددرومأام ددد معدددالمسطددداراتما ااقددد ما يدددم ر م ددد م
ممممممما قدددددددربما حدددددددمدوماا ييدددددددرابلماا  ام دددددددمتما يم رادددددددتم

مااذقطاراتماما اط اتمأيم دم.
 أوح: البترة و التحوحت فت مويوم األمل

سظددددرما س دددمؤالتما ام دددتمأم يالقدددتمأدددابماألردددبم
مقيدددددمتم اردددددممأدددددابمما سادددددمراتماا أاعدددددتم ددددد مإطدددددمرما ر 

ا سقطادادددتم ألردددبملماأدددابمساددددمراتمأادددر مسددددس،مأدرعددددتم
أكأرمأمألأيمدما عدادةم ألربم االم د مإطدمرما دا دتملم
أام طدددىما ر دددساامتماذقطارادددتماا يم رادددت.محادددثم عددددم
ا رفدددددا،ما سقطاددددد م ألرددددبماركددددزم طددددىماعددددادما ي دددد م
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اا  را متما ر طحتلمااعادم دامادمرعىمأاما سردىم
رم متمإر مأاتمادددمكامبما دا تمار م حدممأيدك م ع

رأميرلمااكابم ذاما يدامرحدداملماس يكسمآةمرهم طىم
كاددمبمرحددددلما ددىمأأيددمدمأاددرمرسااعدددةمأيددمبما أاعددت.م
سعددي محعددتما رفدددا،ما سقطاددد م ألرددبم دد مأبما دا ددتم
ككاددمبمراعددادةماقمعرددتمأيددمبمسددمرابما أيددرلماسحقاددلم

 ىما حرمادتمردبماألاطدمرما س راتلماربمة،م م سمرابماي
أاددددددددمممرددددددددممكددددددددمبمر دددددددددر ملماكددددددددذ  مأبما  ام ددددددددمتم
ااذعددددرالاتماألر اددددتمالمسيسردددددم طددددىما ددددسادا،ما قدددداةم
احددد مم م يماددتم ددىمأرددبماذ  ددمبمارااعدددتمسدداداسددلم
أيضما  ظرم بما رؤ  متمأاما ا مع ما ر سادرت.م
اا ريكطتم  ممسكربم  مأ  مم  مإطدمرما رفددا،ما عداددم

 سحدثم بمرعرابمأير ماأا  م ألردبمم ألربم ي  م
اسعربماألأيمدمأادرما ي دكراتلماالماركدزمكردمماحددثم
 دددد ما رفدددددا،ما عددددالملماا ددددذ ماس دددد،مأددددم سركازم طددددىم

.مماأقدددد،م ددد ما عدددزلم(0)ا دا دددتلماا سددادددداتما ي دددكرات
ا سدددم ىم رعدددممم طسطددداراتما سدددىم حقدددتمأرفددددا،ماألردددبم
ا يدددددم رىمردددددبمادددددال مسعدددددرابمقعدددددماممعداددددددةمأادددددرم

مسقطاداتلماأام تما سدداداتما أاعات.
         البترددددة فددددت إطددددلت األبعددددلد  تددددت اليتليددددتة

 أو العيكتتة لألمل العللمت 
أعدحىمرددبما رقأددا م دد مدرا ددمتماألرددبما يددم ر م
س دددددما ما يدادددددددمردددددبما قعددددددمامماما سددادددددداتما سدددددد مالم
اقس ددرمسمةار ددمم طددىمدا ددتمااحدددةملماا  رددممس سيددرم دد م

ظدددد مسراعدددد م كددددرةما حددددربمما يددددم ،مككدددد ملماذ دددد م دددد 
اا  را متما ر طحتمأابما قا ما كأدر لمأام اردممأدابم
ا دددددددا م ددددددداالم دددددد ما يدددددددرم مأاما ع ددددددابلماظددددددددارم
ا سدداداتمأارما ي كراتم ألردبما يدم رىلمأد ماا حادمةم
ا أيراتلماالمي مأبما سدداداتما أاعادتمأ ددرتمأيدك م
ااعدددددحم ددددد مسطددددداارمرفددددددا،ماألردددددبما يدددددم رىماأردددددبم

د ما دددددا لمأاما ر ظرددددمتما يم راددددتما كاكددددبم دددداالم دددد
ااذقطاراددتمرددبمأعدد ما حفددمظم طددىما حاددمةما أيددراتمرددبم
اددال ما سيددمابم دد مرااعدددتما سددد ارما أاعددى.مماطدددرحم
ا اعدددد ما  ددددمألمأيددددمبما سدددددد ارما أاعددددىم دددد ما يدددددم ،م
عرارةمطرحم راذجم ألربمرسيددماألأيمدمامريقدم د م

رادددتمذاتما اقدددتم طسيمرددد مرددد ما سددادددداتماألر ادددتما يم 
ا سىمأمستمأكةرمس ا مملماسيقادامم د مذاتما اقدتلما دام
ردمماطدرحم دددةمقعدمامم د مإطددمرما سحداالتم د مرفدددا،م

ماألربما يم رى:م
 سزاادددمأ راددتمقعددماممرةدد ما  ددكمبماما دعددرةلماا سددىم

سددددرسأطمأ دددددرةما رددددااردما طأاياددددتملماا سددددد ارما أاعددددىم
إعدددددم تمإ دددددىم اارددددد مأادددددر م ام ددددداتمااعسرم ادددددتم

ااقس ددمداتلمحاددثمأكدددما ددأيضمأبمااددسال ماةقم ادتم
ريدددالتما  ردداماما دعددرةلم دداؤةرم طددىمأاعددتماألرددبم
ا يم ر م  ما قربما حمدوماما ييرابلماكذ  م طىم
 ا اتمحامةما أيدرم د ما ددا ما راسطفدتمارسططأدمسد،لم
اا سدداازبما ددداراأرا  ما يددم ر يمررددممافددرضمأ راددتم

م.(5) القسرابما أاع م  مرعمالتماألربما يم ر 
 سسرةددد ما ريدددكطتماألاطددددرمطااطدددتماألردددددم ددد ما  رددددام

ا رسعدددم  م يدددددم دددكمبما يدددم ،لماا دددذومازدادمردددبم
م0.5إ ددددىمم0811رطاددددمرم)أ دددد مرطادددداب(م دددد م ددددم،م

رطادددددمراتم ددددد م دددددم،مم3لما0911رطادددددمرم ددددد م دددددم،م
رطامراتمم7لما5111رطامراتم  م م،مم6لما0961

ا سأمرمامربمسمراخمكسمأدتم دذهما  دطارلماردبما رقددرم
، 5151رطادددمراتم ددد م دددم،مم01ام9رااحمأدددابمأبماسددد

أدددد ماسددادددددما حاددددمةما دم عددددتم طدددددا ما  دددد م اتم دددد م
لماكددددددذ  مالةدددددمرما  معرددددددتم دددددبما  رددددددامم(3)ا يدددددرب

ا  كم  ما  را م د ما ددا ما  مرادتماآةدمرمذ د م طدىم
ا دددسدال ما ردددااردما رسمحدددتم ددد ما يدددم ،ملمأاما دعدددرةم
أادرما ريددرا تمإ ددىما دددا ما رسقدرددتمأيدددم ددد،مقدددرةم

 دا مريا تم طىما سايمبم كم دم.
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 سزاادددددةم ألأيددددمدما أاعاددددتم دددد مكرددددممظدددددرتمأ راددددتمرم
 مإ دىمإاعدمدم ظدم،مإاكا داع مرالعد،ملماما  دياألرب

ار دددسدا،لمرردددممأد مإ دددىمس دددمر مد دددااتمردددبمأعددد م
لماأام تمأيدما سدملما حدربما أدمردةحاكرتما يم ،لم

اا ر دددمداةمأسفياددد مدارماألرددد،ما رسحددددةماسيما ددددممرددد م
ا ر ظرددمتماذقطاراددتم دد مرااعدددتما سحدددامتماألر اددتم

م ،ما عدادةما سىمسدددما أيرماا حادمةم د مر دمطلما يد
لماا سأمرمأبما سددادداتما أاعادتم د،مسيددمم(4)ا راسطفتم

 رددمممام ددمممأدا دددتمريا ددتملماا  ردددمم طيددم ،ماماألقدددم ا،م
ا راسطفتملماذ  مأيدما قر،ما يم راتمحا ماألرضمام
ا أاعدددتمام دددتمأيددددمقردددتمرادددامد معدددم ارام ددد م دددم،م

لماردددممسال دددممردددبم يم ادددمتمدا ادددتمأدتمإ دددىمم0995
فددتمحددا مسدداددداتماألرددب.مسيدددا مرؤ ما دددا ما راسط

 ا عدمرةمالمم ذ  مسمكاداتمريط تم إلداراتماألرراكات
رددددبماددددال مازارةما امرعاددددتمم-دابم ام ددددمتم يطاددددت

األرراكادددتم ددد م دمادددتما قدددربما رمعددد مأبما ريدددمك م
.مم(5)ا أاعاتمسرة مسددادداتمألردبما ردااطبماألرراكد 

إالمأبماذداراتما عردارادتمكم ددتمأقدد محر ددممم طددىم
ادمما ددؤابم حدامد د،ماالقس دمدماألرراكد مذ  م  ي

لم كروم طىمح مبما حفمظم طىما أاعتاا سطارما ي
االميدد مأبما رركددبمما  دد م  ما ي ددكروما يددم ر م
أدددددمتمردددددبما رؤكددددددمأ دددددلماسحرددددد معدددددزلاممكأادددددرامردددددبم
ا ر ددعا اتم ددبماألعددرارما أاعاددتلما ددىمذاتما اقددتم

م.م(6)ا سدال ما رااردما أاعاتم  ما يم ،
 اا سىمسدرسأطمأاعدمممم-اأ أحتماألأيمدماالقس مداتم

سحس مررسأتمرسقدرتم طيمادتم دىمسحقادلمأردبم-أم أاعتم
ا ددددددا ماما يدددددم ،ملمرردددددممأد مإ دددددىمسراعددددد ماألأيدددددمدم
ا ي ددددكراتماما  ام دددداتمأم سأددددمرمأبما قدددددرةماما قدددداةم
االقس ددددمداتمسيدددددما رحدددد ماأل م دددد م سحدادددددمركم ددددتم

 دد مأكأددرم.ما دا ددتم م راددممملما ددرصم يددبمدارم ام
مممماادددددس،ماألرددددبماالقس ددددمدومأم ا ددددا مإ ددددىما رددددااردم

اا سراا مااأل االما الزرتميم إلأقملم طىمر ساامتم
.ماقدمأد مسزااددم(7)رقأا تمربما ر م اتملماقاةما دا ت

أ راددددتما أيدددددماالقس ددددمدوم دددد ماألرددددبمإ ددددىمساطددددىم
اذطدددمرما سقطاددددوم ألردددبماما أحدددثم دددبم دددأ مد ددد،م

ا مردددبمادددال ماال ددددرمجم دددىما قددداةماالقس دددمداتم طدددد
االقس دددمدما يدددم ر ماما  دددي مإ دددىمإ يدددملمر ظردددمتم
إقطاراددددتم ددددد ،ما قددددراراتماالقس ددددمداتم طدددددا ما يدددد م
ا ردددا ماالقس ددمدوم دد مسحقاددلماالسحددمدماألاراأدد م
ارةددد مسعرأدددتمراعددددةم ددد م دددذاما رعدددم لمكردددممظددددرتم
ا ريدددكالتمااألاطددددمرما  مسعددددتم دددبما سركاددددزم طددددىم

قاددلما حرماددتمااال ددسدارتما  ردداماالقس ددمد مدابمسح
ا أاعاددتملمااطددارةمذ دد م طددىمساا دد ما س راددتلمارددبم
مة،مظدرتما د ااتما ام تمأمالقس مدماألاعر.

 كردددممأد ما سيدددمرماال سردددم،ما يدددم ر مأقعددداتما فقدددرمم
 االمر سا ما دا ملمأام طىما ر دساامتماذقطارادتم
اا يم راددتما ددد،مكفددملةمإدارةماالقس ددمدامتما ام ددتم

أاما سيددمرما  ددرا متماالعسرم اددتمامأددأيضما دددا م
لمإ دددىم(8)االقس دددمداتمأردددمماددددددمأر ددددممأ دددارةمقاادددت

إ دددددمدةمر مقيدددددتمر دددددم تما ردددددااردما طأايادددددتماكافادددددتم
ا سيمر مريدمم  ما يم ،محادثمسيدارمأام دمتمأر دمر م
األرددد،ما رسحددددةماذ ردددمعىمإ دددىمأ دددلما دددلمد اددد ما فقدددرم

 ددمةمرسيددددماألأيددمدم دديبما فقددرالم دداكا ابماألكةددرمريم
 ددددد ما ر دددددسقأ مرددددد ما دددددسررارما  ام دددددمتما يم رادددددتم
ا را  ددتملمااذعددرارمأددم رااردما أاعاددتمحاددثم ددايم ىم

رطامرمياصمايايابم طىما زرا دتمم0.3أكةرمربم
ا ددددددادماأل ددددددرم م دددددد مظدددددد ما ددددددسررارما  ام ددددددمتم
ا را  دددتلماأبما فقدددرالم ددداحررابم ددد ما ر دددسقأ مردددبم
ا رادددددددمهما  ظافدددددددتلماماددددددددرمتما  دددددددر ما  دددددددحىم

تلما دامردممارةد ما سدمكدمتمااعدحتم حقدالماأل م ا
.مررددممأد مأاعددمممإ ددىمإ ددمدةما  ظددرم ددىم(9)اذ  ددمب

أا اامتمسازا ما رازا ادتمارراعيدتماذ فدملما ي دكروم
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أ فتمام دتملما دامردممعيد ما يداددمردبما أدمحةابم
اااعددي ما  ام دددمتماياددددابما سمكاددددم طدددىما يالقدددتم
ةمأددددابماألرددددبماما س راددددتملمامأبمدا ددددتمالمسرطدددد مقددددام

اقس دددمداتمالماركدددبمأبمسددد ي،مأدددمألرب.مكردددممظددددرتم
ريددكطتمسسيطددلمأم ددس زا ما رددااردما طأاياددتما رسمحددتم
 ددددد مدا ما ع دددددابم  دددددم حما ددددددا ما كأدددددر لمادارم
ا  ادددبما حمكرددددتم دددد ما ع ددددابم دددد م ددددالما ددددسادا،م

ما رااردما طأاياتما رسمحتلماا  قمرميياأدم.
 م–داتما  حاتمألربما أيدرم د ما يدم ،رةطتما سددام

أحدددما رددداا ممم- سددىمسددرسأطمأقعددمامما أاعددتمأاعددممماا
ا عدادةمذ مدةما  ظرم ىمرفدا،ماألربم االمدااد م
ا ددددا مأام طدددىما ر دددسا ما يدددم ر ملماذ ددد م  ةدددمرم
ا  دددطأاتما  مسعدددتم ددددبما سيدددمرماألردددراضماماألاأعددددتم
اسددد ارما ادددرمتما  ددحاتلماسراعدد معدددادما حفددمظم

ع دابم.م طىما أاعدتما  دحاتم طردااط ابم د مدا ما 
اركبما سد ا م طىمذ  مأم لمقدمس،ماكسيم مأبم ددم
ا ذابماراسابم ساعتم ألاأعدتماماألردراضم د ما يدم ،م

ررةم ددمردبماراسدابمردبمعدرالمم31افالمأكةرمربم
م.م(01)ا حرابماما  را مت

 سزااددددمعدددياطمأزردددتما يدددذالم ددد ما يدددم ،محادددثمردددبمم
ا رساقدددد مأبماكددددابما عدددديطم طددددىمأ ظرددددتماذ سددددمجم

األ م ددداتمكأادددرمام ددد ما ر دددسقأ .م قددددمحدددمبماا سازاددد م
ا اقددتم طسفكاددرم دد ما ر ددسقأ ما ددا مسسزاادددمأ راددتم
األراعدددد ما زرا ادددددتما ا دددددأتم طددددىمرددددددارما يقدددددادم

كرددددممايددددارمسقراددددرما س راددددتما أيددددراتم يددددم،م. ا قمدرددددت
إ ددددىمأبمأ دددديمرما يددددذالما يددددم رىماركددددبمأبمم5100

%مرقمر دددددتم51-31سرسفددددد مأ  دددددبمسسدددددرااحمردددددممأددددداب
حقاقاددتما را  ددتلما ددسزدادمسقطأمسدددمملماأبمأمأل دديمرما 

ا فقددددددرالممارددددددااط ىمدا ما ع ددددددابم دددددداكا ابم دددددد،م
م.مم(00)األكةرمريم مة

ساعددحما رحددمارم ددم فتما ددذكرمأبما  ظددرةماألا دد م
 ألربماما  دي مإ دىمسحقاقدلمسفدرزمأ رادتما أحدثم دبم
 ددداعمردددبما سيدددمابمأدددابم ددددةمدا مقددددمسكدددابمر دددسدد تم
أدذهما سدداداتمألر دمملمأ ماما يم ،مأاعمم.محادثمإبم
 ذهما سدداداتما يم رادتم داالم د مأأيمد دمما أاعادتملمام

اما ةقم ادددتملماما  دددحاتمما  دددكم اتملماماالقس دددمداتمل
ا دددددا مام دددد مأم فيدددد مأيدددددماطددددارةم طددددىما أيددددرمام

لمكرددددممأ ددددممقدددددمسفدددالمقدددددرةمدا دددتمااحدددددةم طددددىما يدددم ،
مرااعدسدمم.

أعددحىماألرددبما يددم رىمأكةددرمسددمةراممأ ددطأامتم دددرةم
ا رددااردم دد ما دددا مذاتماأل دددادما كأاددرةمرددبما  ددكمبلم
اذ دددددد مك سددددددمجم يددددددد،ماال ددددددسقرارلما ردددددداما  ددددددرا متم
ركم ادددتمارسدددداد ممإ دددىما ر دددمطلما رعدددمارةلم دااطددددملماا 

مكرمماحدثم  ما يدادمربما دا م  مأ راقام.م
سقرارمكرددددممأعددددحتما يالقددددتمأددددابما رددددااردمااال دددد

ا  ام ددىمااعددحتم دد ما يددم ،ملمحاددثم عدددمدا مرةدد م
ا د ددددمسيسأدددرمأبما ردددااردمركدددابمردددد،مركا دددمتماألردددبم
ا قددددار ماا سددددىمأمسددددتمأكةددددرمرددددد مةم طقطددددلم  دددددمأاددددذم
ا يااقبمطااطتما رد م سيارما ر مخم د ما ح دأمب.مإبم
اعدد م القددتم ددأأاتمأددابمسياددرما ر ددمخماا يدددا،ماألرددبم

بماركدددبما ا دددا م ددامأردددرمرحفدددا مأم راددمطرلما كددد
حد م دذهما  سدمع م إ ىما يدادمربما  سمع ما رفسرعت.ماا 
 ددد مأبمسياددددرما ر ددددمخم ددددازادمرددددبمعددددذاةما  ددددرا متم
ا دااطادددتما قمعردددتم اددددم.ماقددددمادددؤدومسيادددرما ر دددمخمإ دددىم
إةددددمرةما يدادددددمرددددبما ريددددكالتلمر دددددم:م ددددزاحما  ددددكمبم
اا يدددددددا،ماألرددددددبما يددددددذاع ما قدددددددابما راددددددمهمااألزرددددددمتم

رددددمماسيطددددلمأم يددددمبماألا لمايدددددمسرددددردماالقس ددددمدات.م ا
ا رددمااابمعدددما حكارددتمأحدددماألرةطددتما رعا دداتم ددذ  .م
ا طدددىما دددرأ،مردددبمعدددي م دددذاما سردددردلمإالمأ دددلماا ددد م
اال سيدددددمرلمحادددددثمارسددددددمألكةدددددرمردددددبمةطةددددد ما االادددددمتم
ا د داددتلماأم أمددممرددممسيددارمإ اددلما  ددططمتم دد م ادداد د م
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طدأالدلمأم سأمرهما سددادماألاطدرم طدىماألردبما ددااط م 
حاددثمإ دددممر ددمطلمأ اددتمأددم رااردما طأاياددت.مكرددمم عدددم
أبماألردددرماركدددبمأبمارسددددمإ دددىم دددراعم طدددىما ردددااردم
ا رمعادددتمرددد مأمك دددسمبلما دددامردددمماركدددبمأبمادددؤد مإ دددىم
 دددراعم ددداسمإقطارادددممم قدددطلماا  ردددمماددددددما  دددط،مااألردددبم
ا يدددم رىم ددد مظددد ما يالقدددمتما سمرااادددتما رسددداسرةمأدددابم

ادددمهم ددد ما اقدددتم ف دددلم دددمرالمما ددددا ساب.مكردددممسرةددد ما ر
رعا دداممم ددد ما اال دددمتما حداداددتمأدددابما د ددددماا  ددداب.م
اسسرحددارم ددذهما اال ددمتمحددا مإحددد مأقددمعما ر طقدددتم
ا  مدرةما ي اتمأم رامهلمالم ارمماالاتمأرا ميم مأدرادش.م
اسيددم  ما  ددابلمكرددمم دداما حددم مأم   ددأتم طد دددلمرددبم

 .(05)ا يدا،ماألربما رمع 
أقتمإ ىمأبما سحدا م حدامرفددا،مسيارماألرةطتما  م

عدادم ألربما يم رىمأمتمعراراممم  مظ ما سدداداتم
ا  مسعتم دبماال سردم،مأم أاعدتم داالم دبمطرادلمحرمادتم
اح بمإدارةما رااردما طأاياتلما د،ما س زا دملمأام  م
اذعددددددرارمأم أاعددددددتمرددددددبماددددددال ما  ام ددددددمتماا أددددددرار م
اا ريددددرا متمرددددبمعم ددددبما رؤ  ددددمتما حكارادددددتمأام

 ام تلمأامإ رم ما سيدمابم اردممأدابمدا ما يدم ،م د ما
رااعدددددتما سدداددددداتما يم راددددتمرةدددد ما سياددددرما ر ددددما لم
اارسفمعمدرعتمحرارةماألرضلماس ظا،ما دسادا،ما طمقدتم
ا رطاةتم طأاعتلماما حدمربماأل يطتما   م اتما عمرةم

مأم أاعت.م
سزدادمأ راتما ردا ما امصمأمال سدارتماساا  م

اتم دد مأبمسطدد ما سدداددداتم م راددتما طددمأ ما حاددمةما أيددرم
رددددبمحاددددثما رعددددم لمايدددددادةم دددد مآةمر ددددمما سدراراددددتلم
اسسيطددددددلمأم ددددددسرراراتما حاددددددمةما أيددددددراتم طددددددىمكاكددددددبم
األرضلما امرمماسططبمرداالممعدادامم ألربما يدم رىم
اركدددددزم طدددددىمأردددددبماذ  دددددمبلما ددددداسما ددددددا م قدددددطمأام
ر ددددددم حما  اددددددبما  ام دددددداتمأاماالقس ددددددمداتملمكرددددددمم

آ امتمعدادةم ألربما سيما ىلما امردممسطرحدلمماسططب
ما ارقتم  ماألعزالما سم ات.

ثلنتددددل: مويددددوم و أبعددددلد األمددددل ا نيددددلنى، 
 وموقع األمل البترت فتيل

 Human)اركبما سأمرمرفدا،ماألربماذ  م  مم

Security)أحدددما رددداا ماأل م دداتم دد مإ ددمدةمسقاددا،مم
ا حكدد،مرفدددا،ماألرددبما قددار ماسا ددايلملماساقدد م ظدد،م

 بماد دملممم-اأام تم  مدا ما ع ابم–  ما يم ،م
ا سددادددددداتما ي دددددكراتماما  ام ددددداتما راعددددددتم طدا دددددتم
اكام دممربمأع مسف ارم د،مإاالل مماال سردم،ما كدم  م
أسدمرابما أيدرم اددمم دحامملماماقس دمدامملمااعسرم اددممملم
ا ام دداممملمامأاعاددممملماأددذاعامم.ماماةددمرمس ددمؤ مرفددمدهم:م

سمرابما دا تم  دكرامممام ام داممملمردبمادال ممرمم معدة
عادداشماسحم فددمتم  ددكراتما ام دداتماا  فددملم  ددكروم
ا ام ددددد معدددددا،ملم طردددددااطبما دددددذومالماعددددددمر مادددددتم
 ددددحاتمأاما يددددذالما ددددالز،ماالرددددبم ددددلماأل ددددرسلملمأام
ايدددداشم دددد مأاعددددتمأاددددرمآر ددددتممرددددبمرظددددم رماذ ددددملةم
ا راسطفدددتم ددددممأام دددالما دددسادا،مراارد دددمملمأامايدددم ىم

بما فقرما د،ما دسقرارما ددا مأاماعدادم درصم رد مر
 طرااط ابمأام د،ماألرمبم يا لماأ درسلماررسطكمسدلمم
لماا سددىمسيدددمأ ددأمأمممأ م دداتم يددد،ماال ددسقرارما  ام دد م

م  ما دا م  ما قربما حمد ماا ييراب.
 مويوم األمل ا نيلنت

ااعدماسفملم طىمأبما  ؤا ما رركدزوما دذ ماكردبم
اذ  دددم  م دددا:مإ دددىمأومردددد م حدددبمارالم كدددرةماألردددبم

كدددم رادمآر دددابماأحدددرارم؟لما دددام ددداسم دددؤاالممعداددددامملم
ا ك ددددددلم ددددددامرددددددممايددددددحذما سرددددددم،مكدددددد مرددددددبم ددددددم ي م

.ماارعدددد م(03)ا  ام ددددمتلماا رفكددددرابم طددددىمحدددددم دددداال
ا فع م  مسطاارمرفدا،ماألربماذ  دم  مإ دىمسقدمرارم

م0994ا س راددددتما أيددددراتمأاعدددددلم ددددم،ملماسقراددددرم دددددم،م
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ا ذومأكددم طدىما رفددا،لماأ دمدهمإ دىمأ فتمام تمام
م.(04)أؤرةماال سرم،ما يم رى

 أبعلد األمل ا نيلنى
اسعددددربماألرددددبماذ  ددددم  م دددددةمأأيددددمدمرددددبمأعدددد م

م:محدادما سدداداتما راعدتم لملما ىسحقاقلماربمة،مس
األمددددل اليدددد ارت         -2 رددددلدي      األمددددل احقت -1
 األمل البترت    -4     األمل الرحت       -3
األمل المجتمعت       -6األمل الشخرت           -5
   (15)األمل اليتليت -7

ااٌق ددمأددمألربما أاعدىم دد مإطدمرماألرددبماذ  ددم ىم
أم ددلمكفم ددتما  ددالرتما أاعاددتم طأيددرملماسددا ارم دداعمرددبم
ا حرماتم د،مربما سدداداتما أاعادتملمام دتمريدكالتم

إ رددددم ما حكارددددمتملةددددمرم.مام ددددد،م(16)رةدددد ما سطدددداث
اذ رددم ما أاعدد م طددىم ددحتما أيددرماحاددمسد،لماكددذ  م
ح دددددبما دددددسادا،ما ردددددااردما طأايادددددتما رسمحدددددتم طددددددا لم
اس راسدددددممقدددددرماذركددددمبلمارددددبمسطدددد ما رددددااردما راددددمهلم
اا ددد فطلماا ريدددمدبماا ر دددمحمتما اعدددرالماأادددرمذ ددد م

مربما رااردم.
اسعدددحمأبمماألأيدددمدما أاعادددتم ددد ماألردددبماذ  دددم  م

ي دىما أاعدتما رحاطدتمأمذ  ددمبلماردبمةد،م دد مرسياددرمس
أ م ددد م ددد مسمرا دددللمحادددثمإبماألأيدددمدما أاعادددتمسسيطدددلم
أددددددمألربما يدددددددذاعىما رسدددددددمحم أل دددددددرادلماكدددددددذ  ماألردددددددبم
ا  دحىلماأاعدممماألردبماالقس دمدولمحادثمإبماألرددبم
ا أاعدد ما ددلما ر ظددارما  ددمألم ألرددبماذ  ددم  ماي ددىم

اا ر ددددددسقأطاتلممسددددددا ارمأاعددددددتمآر ددددددتم ألعاددددددم ما حم اددددددت
ااسعدددددربمااعدددددمممح دددددبما دددددسادا،ما ردددددااردما طأايادددددتم
ا رسمحددتلمامرددبمةدد،م دديبمإ ددملةما ددسادا،مسطدد ما رددااردم
ادددؤةرم دددطأممم طدددىميدددرا ما س رادددتم عراددد ما ردددااط ابلم
اردددبمةددد،م كدددرةما يدا دددتمااذ  دددم لما دددىمذاتما اقدددتم
 طىمرمم امرسمحم  ما ر سقأ م ألعام ما قمدرتلما ام

ا أيدرم د ما ررحطدتما حم ادتمأام د ممرمماؤةرم طىمحامة
ما ر سقأ .

اأحدددما م ددد م دددذهما درا دددتمطدددرحمسيراددد م ألرددددبم
)اذ  دددددم  (ملماا دددددذ ماي دددددىمردددددبماعددددددتم ظدددددرم دددددذهم

ا ددا ماذ  ددمبمإ ددىمحم ددتمرددبما طرم ا ددتلم"  ا درا ددت
اقدرسلم طدىمررمر دتما اادمراتما راسطفدتملمردبمادال م

ادددال مسدددا ارم دددأ ما حادددمةماالقس دددمداتما دم عدددتملمردددبم
 ر مةمأتملمادا مرالع،مالحسامعمسلملماسداحم دلم دد،م
ا سيرضم طفقرملماعرمبمح ا لم طىمردمماكفادلمردبم
أدددذالملماايدددر مسدددا ارما ر مادددتما  دددحاتما رالعردددتملم
اا ريايتم  مظرا مأاعاتمرالعردتملماسدمرابميا دلم
رددددبما سيددددرضم إلاددددذالملماا ي دددد م دددداالما  ددددمس مرددددبم

ااطدممأاما عرم متما حرابما امرعاتم طدا تمأام ىمد
اذعراراددتملايدديارهمأم ددلمر ددس،مإ ددىما رعسردد لمااحظددىم
أريمرطددددتمسطاددددلمأدددددذاماال سرددددململمكرددددمماكددددابمأيركم ددددلم
ررمر تمحقاقدلما  ام داتملمااالعسرم ادتملماا ةقم ادتملم
ااالقس مداتمأحرادتملماسحرادرهمردبمكد مردمماياقدلم دبم
سحقادلمسطد ماألأيدمدملمحسددىما دامكم دتما دا دتماا  ظددم،م

ماسل".ذ
 المكول البترت فت األمل ا نيلنت

اسعحمربما طرحما  دمألمأبما أاعدتمسرةد ماذطدمرم
ا يددددم،ما ددددذ مسسفم دددد م اددددلما ي م ددددرما راسطفددددتم ألرددددبم
اذ  م  لمحاثمإ دممسدؤةرم د ما يداددمردبمأأيدمدهلمأد م
إ  دددممإذامردددمما سأر دددمماألردددبماذ  دددم  م دددامأردددبما حادددمةم

 سع دددادم إلطددددمرمأم   دددأتم أل دددرادملم ددديبما أاعددددتم ددد ما
ا ددددذ مساعدددددم اددددلمسطدددد ما حاددددمة.ما عدددددمأبما يدادددددمرددددبم
ا أدددمحةابمادددر مأبما يالقدددمتم اردددممأدددابما أاعدددتمااألردددبم
اذ  دددددم ىمأم سمكاددددددمقاادددددتم طيمادددددتلما دددددىمذاتما اقدددددتم
ريقدددددةلمحاددددثمأبماألرددددبماذ  ددددم ىماسيطددددلمأا ددددا م
ا  ددددمسمإ ددددىما رددددااردما طأاياددددتلماسيرعددددد،م  ددددطأامتم

 كةاددرمرددبم ااردد ما سياددرما أاعددىما سياددرما أاعددىلماأبما
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سسمةرمأيكٍ مرأميٍرمأامأارمرأميرمأمأل يدطتما أيدراتم
م.(17)اا  را مت

 كرددمم عدددمأبما سددد ارما أاعدد ماددؤد مإ ددىماذعددرارمم
ا رأميرمأدمألربما ع ددوم أل درادلماكدذ  مردمماسيطدلم
أم حادددمةما عاددددةما ام دددتمأدددد،ماا حرادددتماذ  دددم اتملم

ايدددددارمإ دددددىماذ ددددد م طدددددىما دددددرأ،مردددددبمأبما دددددأيضم
ما يراضماا ي م  مذ  م يدةمأ أمب:

 أبماال دادددمرما أاعددد مامادددذماقسدددمممطدددااالمااردددرمأيددددةمم
رراحددد مقأددد مأبما ددد مإ دددىما سدددمةارما رأميدددرم طدددىم
 ددحتماأقددملماذ  ددمبلما ددامرددممقدددمااسطدد ما طالقددممم
رددبم دددةم اارددد مرةدد ما راقددد ما عيرا دد لماا ر دددمخلم
لماا  ددحتما يمرددتم ط ددكمبماأاددرمذ دد مرددبما يااردد 
ما امرمماعيطلم مرالممكمر ممم سددادماألربماذ  م  .

 اذعرارمأ حتما أيدرمقددمسحدددهم اارد مراسطفدتلمم
اردددددبمةددددد،م  دددددم مسيدددددااصمريدددددم ىم ادددددلم ألعدددددرارم
ا أاعاددتلماقدددمسكددابماأل دددأمبم رداددتمإ ددىمحدددمأياددددلم
اربمة،ما درأطمأدابمسدد ارما أاعدتماا سيدمرماألردراضم

مسيدمردرتم ا تم دطت.
 ما ددس م ددبما رؤ  ددمتما سدد مادددار مما سددد ارما أاعددم 

ا أيددرلمارددبمةدد،م ددد مأاعددمممر ددم تمسددرسأطمأم حراددتم
ماذ  م اتما رسمحتم د،.م

 ايمرم  ممإ ىمأبمأ ملما  ددادماا رفدم التما  ااادتمم
قدددددمسكددددابم ددددلمآةددددمرهما  ددددطأاتم طددددىما  ظددددم،ما أاعدددد لم
اسكدددابم دددلم ااقأدددلما  دددطأات.مكردددممأ ددددممسدددؤةرم طدددىم

حطادددتلماأبم قددد ما  دددمسمردددبما يدددمداتلماا ةقم دددمتما ر
أرمكبم ك م ،م أ ملمسط ما رفدم التماا  ددادماركدبم
أبما ظرمإ ادلمأم سأدمرمأ دلمعددما حرادتما فردادتم دد،م
 ددد ما يددداشم ددد مأردددمكبمافعدددطا دملماردددبمةددد،م طددداسم
  م ماارمرططللما كبم طدىمأيدضماأل درادمسحرد م
أيددددددضما سأيددددددمتمرددددددبمأعدددددد مااددددددرمأكأددددددرمار فيددددددتم

م.(18) مرت

 ا عرعددددمباايددددارمم   (Longergan )أ ددددلمح ددددبمم
س دارمريددراعماألرد،ما رسحدددةما ادمصمأم أحددثم دد م
ا يالقدددددددددددددتمأدددددددددددددابما سيادددددددددددددراتما أاعادددددددددددددتمااألردددددددددددددبم

 دديبماألااددرماسحقددلم  دددرمم(،  GECHS)اذ  ددم  
اسمحم أل رادماا رعسريمتما حددمأامإ ددملمأاما سيمرد م
ر ما سدداداتما ام تمأم حقالماذ  م اتلماا أاعاتلم

تلماارددددسال ما قدددددرةم طددددىمررمر ددددتمسطدددد ماا رعسريادددد
ا ااددددددمراتماذ  ددددددم اتلماايددددددمركابم دددددد ما ح ددددددا م

م.(19) طادم
 اااعدمرأ مأ لم طىما أمحةابما سفرقتمأابمسددادداتمم

رأميدددرةم ألردددبماذ  دددم  لمرةددد ما حدددرابماا عدددراع،لم
ااذر ددددمبلمااأل يددددم مأاددددرماذ  ددددم اتمرةدددد ما ددددرللم

ريددددددمرطسد،لمااالسعددددددمرمأم   ددددددملمااألطفددددددم لما ددددددالم
اريمقأدددتما ر م  دددابما  ام ددداابلماا رحمكردددمتمأادددرم
درم دملماا ي  راتم ا يمد ت.ماماالسعمرمأم رادراتماا 
اا سفرقدددددتلمااال دددددسأدادلماكدددددذ  ما  زا دددددمتما دا ادددددتلم
اا سادا،ماأل طحتماألكةرمدردمرام.ماما سددادداتمأادرم
ا رأميددددرةمرةدددد ما حررددددمبمرددددبماأل م ددددامتمكم يددددذالم

ر ماددتما  ددحاتماأل م دداتلماكددذ  ماا رددملما  قدد لماا 
األردددراضلماا كددداارثما طأايادددتماسطددد ما  مسعدددتم دددبم
ا أيددرلماسراعدد ما س راددتلماسدعاددرما  ددمسماا الععددابم
إعم تمإ ىما سد ارما أاع م طىما ر ساامتما رحطاتم

م.(22)اا اط اتمااذقطاراتماا يم رات
 اطددصمررددمم ددألمإ ددىمأبمإداددم مرفددم ا،معدادددةم

بما يدددددددم ر ماكدددددددذ  ماألردددددددبماأأيدددددددمدمام دددددددتمأدددددددمألر
اذ  ددم ىلممأد مإ ددىمإ ددمدةما  ظددرم ددىمرفدددا،ماألرددبم
ا دداط ىمحادددثمظدددرماسعدددمهمقدددا م حددامسا دددا مرفددددا،م
األرددددبماما سياددددرم دددد ماأل ددددعطتماما رحددددمارماأل م دددداتم
 ألربملم االم اردمماسيطدلمأردبمادس،مسدمرا د،ملمأامردمذام
ادددددس،مسمرا دددددلملماردددددمم دددددىمطأايدددددتما سددادددددداتماألر ادددددتم

لماأ  دددبماألدااتما سددد مس دددساد،م سحقادددلممار دددمدر م
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األردددب.مأد مكددد مردددمم دددألمإ دددىم ددددةم سدددمع مكدددمبمردددبم
أا ددددمما سا ددد م ددد مر ددددما سددادددداتم طحادددمةما أيدددراتلم
ار دددددمما أاعددددتم دددداالمرددددبماددددال مر دددددما ددددسادارمتم
ا رددددااردما طأاياددددتم دددد ما يددددم ،لماا سحدددداالتما ر مااددددتلم
مااذ دددملاتما راسطفدددتم طأاعدددتمردددبمادددال مر ظدددارماددددس،

تلماكفم ددددددتماألرددددددبم ألعاددددددم مأم ساا دددددد مااال ددددددسررارا
م.ا قمدرت

ثللثًل: التنمتة المتوارمة والعالقة بدتل البتردة 
 واألمل

سقد،ما س راتما رساا طتمرسياراممأ م اممم د ما يالقدتم
أابما أاعدتمااألردبماذ  دم ىلمحادثمسيددمأكةدرما سرمردممم

مأقعمامما يد م
أر ددددددسقأ مااذ  ددددددم م دددددد ما س راددددددتلمااال سرددددددم،م

اذ  م اتمربماال ما رأطمأدابما أاعدتماا حفدمظم طاددملم
اأددابما حفددمظم طددىمحاددمةمآر ددتم طأيددرلماذ دد ما طالقددممم
رددبمرحداداددتما رددااردم طددىمكاكددبماألرضلماعددرارةم
ا سحدددددا م حددددداماالقس دددددمدماألاعدددددرلماا حفدددددمظم طدددددىم
ا رااردما طأاياتما رسمحتلماسحر ماألأ املم االمكم اام

امأ دددرادم ر دددعا امسد،مسعدددمهما حادددمةمداالممأامرؤ  دددمتمأ
ا أيددراتلما ددد،مسددادددماألرددبماذ  ددم ىم دد ما يددم ،مرددبم

 ددداتمااذ الرادددتما رسمحدددتمادددال ما دددسادا،ما قددداةما  ام
لماا سمكاددددمأبما  رددداماالقس دددمد معدددرارةمرططقدددتلم دددد،

ا ددددام طددددىمح ددددمبما أاعددددتلمأاما سيددددمرما فقددددرما دددددبم
دا لما رددااردما يمرددتم  ددم حما  اددبما ر دداطرةم دد ما دد

اأام دددددتم ددددد مدا ما ع دددددابملماا سدددددىمر ددددددمما ددددددا م
ما يرأات.

 حو  مويوم التنمتة المتوارمة -1
ايددددمردددبما رسيدددمر م طادددلمأبما س رادددتما رساا دددطتم
أيك مرأ دطمسي دىمعدرمبمحدلماألعادم ما قمدردتلمإالم
أبم ددذاما رفدددا،ما يددم،مأاددذتما يدادددمرددبما رؤ  ددمتم

تما أحةادددتلما دددم ي ما  ام دددمتم ددداالم ددد ما ر ظردددم
ا يم راتمااذقطاراتلماا أرار ما س راادتما سمأيدتم ددمملمأام
 طىمر سا ما دا محما تماالعسدمدم  مسقدا،مسيرا م
 طرفدددا،لمارددبمايدددرمرددممقددد،م دد م ددذاما يددمبمسيرادد مم

(Brundtland Report)سقراددددرمأرا سال دددددم
لم(21) 

اا ذ مديبما رفدا،لما ر لمأم لم"ما س راتما سىمسااعلم
م اتمدابما ر مارتم طىمحلماألعام ماالحسامعمتما ح

ا قمدرتم  مرااعدتماحسامعمسد،"ماا ذ م درم  م م،م
 بماألر،ما رسحدةلما مقشمعدامممقعمامما أاعدتمم0987

اا س راتلماا س راتماالقس مدات.مماا ذ ماُ سأدرمررعيادتم
 عدددادما س راددتما ر ددسدارتم م راددممر ددذم دددارهملمارددبم

يددمبماألرضمأامأ0995أ ردددممقرددتمراددامد معددم ارام
ا أاعددددددتماما س راددددددتلماررعياددددددتم يردددددد مأر ددددددمر ماألردددددد،م

(UNEP)ما رسحدةم طأاعت
 .م(22)

وتشدددددددددددددتت المعيدددددددددددددد العدددددددددددددللمى لمتنمتدددددددددددددة 
إلددى أل ثمددة محددددات أيليددتة ( IISD)الميددتدامة

 بشأل التنمتة المتوارمة فت العللم: 
اأام ددددتماالحسامعددددمتماأل م دددداتماححتتلجددددلت:  -1

مأبمسيطىماألا اات.م فقرالما يم ،لماا سىماعب
ا سددددددىمساعدددددد مم طددددددىماعددددددياتممفكددددددتة الحدددددددود -2

ا سك ا اعادددملمادارما ر ظردددمتماالعسرم ادددتمأيدددمبم
األ يددددطتمااال ددددسادارمتما سددددىمسددددؤةرم طددددىمقدددددرةم
ا أاعددددددددددتم طددددددددددىمسددددددددددا ارماالحسامعددددددددددمتما حم اددددددددددتم

ماا ر سقأطات.
أل التنمتة المتوارمة تعنى أل نتى العدللم بأندو م-3

ا  ددددمم لك بللوقدددت.نظدددلم تترددد  بللمكدددلل، وكددد
ا سفكادددرمأم دددلم ظدددم،مرس ددد مأحكددد،ما ركدددمبلم ددديبم
سطاثما داالم  ميرم مأرراكدملمادؤةرم طدىم ا ادتم
ا ددداالم دد مآ دداملماكددذ  ما ددسادا،مردداادمكارمااددتم
 دددد ماألرع سددددابماددددؤةرم طددددىما ةددددراةما  ددددركاتم دددد م
ا سرا امملما  دما  ظرمإ ىمأ لم ظم،مرس  مزر اممم
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رددمماساددذهماعددداد ممرددبم ددالميدد مأ  ددمم سددمةرمحم اددمممأ
قدددراراتمأيدددمبما دددسادا،ماألراعدددىما زرا ادددتلماأبم
ا  ام دددمتماالقس دددمداتما سددددىمسسأددد ما ادددا،م ددددسؤةرم
 طددددددىما فقددددددرما حعددددددر م  دددددددرمماكددددددابمأطفم  ددددددمم

م.(23)يأمأممم
تطددددددوت احىتمددددددلم العددددددللمى بللتنمتددددددة  -2

المتواردددددمة وتالقتيدددددل بللبتردددددة واألمدددددل 
 ا نيلنى

اا يداددددددددمردددددددبمارأددددددد،معددددددددادماألرددددددد،ما رسحددددددددةملم
ا ر ظردددمتمأادددرما حكارادددتمأيدددمبمد ددد،معددددادماألرددد،م
ا رسحدددددةمأيددددمبمحرماددددتما أاعددددتملمإالمأبما  سددددمع محسددددىم
البمسيدددددمعددددعاطتمرقمر ددددتمأم راددددتملمااطددددارةمسأيددددمتم

مإ رم م ام متما أاعت.
 اايدمربما ريرا مأبما درا دمتما ام دتمأم س رادتمم

ا رساا دددددطتلماا سدددددىمازد دددددرتمر دددددذمةالةدددددتم قدددددادملم
عدددددممأ ددددرزتم درددددممم طراددددمممااعسرم اددددممم طيالقددددتماأرار

ا ة معادددتما اةاقدددتمأدددابما أاعدددتماا رعسرددد لماا سدددىمسس ددد،م
أمبمسمةاراسددممرسأمد دتلمحادثمإبمعددادمحرمادتما أاعدتم
 سفيدد مإذامرددممأأفطددتمسح ددابما حاددمةما أيددراتلمكرددمم
أبمسح ابم ا اتمحامةما أيدرم سفيد مإذامردممأأفط دمم

تلماا دددد ظ،ما دا رددددتما حفدددمظم طددددىما رددددااردماأل م ددددا

 طحادددمة.مااال دددسدارتماا ساا ددد ماحددددةمبم  ددددرممادددس،م
ا سيمر مر ما سحدامتما را  تملمأا ردمماكدابما سركادزم
 طددىمأ دددا مأيادددةما رددد .مااألرددبماذ  ددم ىماقددد،م
 فسما د ،م طس راتما رساا طتمحاثمإ دلماركدزم طدىم
ةالةادددت:ما أاعدددتلمااالقس دددمدلماا رعسرددد .ماأبماألردددبم

أسركاددددددددزهم طدددددددىما سدداددددددددداتماا حررددددددددمبمماذ  دددددددم ى
ا أير لمارة م د ممم طس راتما رساا دطتلمحادثماعدبم
ا سركاددددددددددزم طددددددددددىما ر م ددددددددددتلماا كرارددددددددددتملماكددددددددددذ  م
االحسامعمتماا حقالما ام تمأم أيدرلماا  ظدرمإ دىم
األردبماذ  ددم ىمرددبماعدددتم ظددرماال ددسدارتماسططددبم
ا  ظرمإ ىما أاعتمذاسدممكااق م يايللما سفم  مريللم

سط مربمرعسر ملارلماربمركمبملارلماربمااا
ةدد،مالم يا دددمم قددطم دد مسدداددد ممألرددبماذ  ددمبلم
اا  رددددددمم حددددددما ما سيمردددددد مريدددددددممأرددددددمماددددددد ،ماألرددددددبم
اذ  دددم ىلماذ ددد مردددبمادددال ما سركادددزم طدددىمةالةادددتم
اال سدارتملما ى:ما أاعتلما رعسر لمااالقس دمد.ماالم
يددد مأبم دددذاماالقسدددرابمالمزا معدادددداملمرردددمماعيطدددلم

حسددمجمإ ددىمد دد،مدقسددلما سحطاطاددتلمارحما ددتمسطأاقددليما
 ظرامم رؤاسلما رس يتلمايرا لم طيدادمربما رسياراتم

م.ا رسيمأكت

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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 : (24)، ى ا التداخ (Khagram) ( ال ى قدمو كلىجتام 1وتوضح الشك   تقم )

م  
FIGURE 1. Expanding Security and Development 

 
كرددممسسعددحما ددرااأطمأددابماألرددبماذ  ددم ىماا أاعددتم
رددبماددال ما س راددتما رساا ددطتم دد مإطددمرمعدددادمأطددارةم
 طددد،معداددددمحددددا ماال دددسدارتمأاما ساا دددد محادددثماددددس،م
ررا ددمةمةالةادددتما رعسرددد لمااالقس ددمدلماا أاعدددتملمحادددثم
إبمر ظارماألربماذ  م ىم  مماس،مساظافلمردبمادال م

 ددددددسددا مرفدددددددا،ماددددددمصمأحرماددددددتماذ  ددددددمبمرددددددبماال
مااذعيم لماماركزم  ما سحطا م طىم:م

 مربم اما ر سدد مأاما ريرضم طرامطرم؟م
 كا ماركبمأل يم ما أيرم  مر مطلمرملماحدمالتمم

مرممأبمسؤد مإ ىما ديميتمااال سددا ؟
 أ ماأل يدم ماا س ددر متماركدبمأبماددس،ماسأم ددممرددبمم

م.(25)أع ما حدمربماال سددا مارااعدسل؟
ااطددارما ر ظددارما عدادددم ال ددسدارتما أيددراتمسحطادد ممم

ا فقدددرملما ا ادددتما حاددددمةملمحادددثمسحددددا ما فقدددرمرددددبم
رفدا،مأحمد ما أيدماةمأتلمإ دىمرفددا،مآادرمرسيدددم
األأيدددددمدلمادا دددددمراكىلمحادددددثماساقددددد ما فقدددددرم طدددددىم

األ ا ما سدىمارطكددمما  دمسلماردبمةد،ماكدابماألردبم
ممكددمبما ر ددسدا،مرددرسأطمأم ريمد ددتما ام ددتمأم ددلمكطردد

اذ  مبمارط مأ داالمملمكطردممسعدمل تم اارد م دد،م
األردددبم دادددللماردددبمةددد،مكم دددتم رطادددتما سيدددأا مأدددابم
األطدددرما سحطاطادددتمأكةدددرم معددددةم ردددمماركدددبمأبم  دددرالم

م.مم(26)األربماا س راتما رساا طاب
كرددمم عدددمأبمحرماددتما دد ظ،ما أاعاددتمس ددد،م دد مد دد،م
ما س رادددددتماا فقددددددرمأمأيمد ردددددمما رسيددددددمأكتما سدددددىم ددددددأقت
اذيدددمرةمإ اددددملما دددامردددمماعيددد مأا اادددتمألردددبما  دددمسم
اا س راتم  مذاتما اقدتلماردبمةد،ماركدبمأبماقدادمإ دىم
سح ابما  ام متلماسرياد ملماذ  مردبمادال ما درأطم
ردددممأدددابما حقدددال)ما س رادددت(لماا رادددمطر)ماألردددب(م ددد م
إطدددددددمرمأ يدددددددم ملمارأدددددددمدراتلماا حقدددددددالم  دددددددممسي دددددددىم

ا ر دراتلماكدذ  مما ااعأمتمااال سزارمتما ر راتماأادر
اذركم ددمتما ام دددتمأم حرادددمتماأل م ددداتلماا رادددمطرم
سي دىما سددادداتلماا فدرصلما سدىمقددمسطدرألماا سكددم ا م
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اا ر ددددددددددم  ما  مسعددددددددددتم ددددددددددبما ااقدددددددددد لمأاما س ددددددددددر متم
ممم(.27)ا ر سقأطات

أبما حفددددمظم طددددىمم51اقدددددمأاعددددحمرددددؤسررمراددددا 
ا أاعدددددتمردددددبمادددددال ما سحدددددا م حدددددام ام دددددمتما س رادددددتم

اسعدددر لمردددبمسحدددا م حددداماالقس دددمدمما رساا دددطتمأردددم
األاعددددرلماا حفددددمظم طددددىما رددددااردما طأاياددددتلمار دددد م
ا سدددددد ارما أاعدددددىلماسحقادددددلما يدددددد م ددددد ما رعسريدددددمتم
اا يدددم ،مأمسددددتمأردددداراممعدددراراتممرأدددد،مأ دددددممالمسحظددددىم
أد ،ما دا ما كأدر لماا قدمدةما  ام داابم اددملما دامردمم
اددددد ،مرفددددم ا،مسقطاداددددتم ألرددددبملماسفعددددا ما ر ددددم حم

ساتم طدا ماا  ادبم طدىما ر دم حما يمردتما ام دتما ذا
أم حامةما أيراتلماا سىم اكابماذ  مبلماأام تم د م
دا ما ع ددابم دداماألكةددرمريم ددمةمر دددملما ددامرددممأةددمرم
أعبمر ظرمتما رعسر ما رد ىما ريمركتم د ما قردتم

 مردددممم طدددىمقردددتماألرضماألا دددىم ددد مم51أيددددمردددرارم
اذ عدمزاتم د مم.محاثماكسيدفاامأب(28)راامدومعم ارا

حرماددددتما أاعددددتمالمسس م ددددبمردددد ما راددددمطرما سددددىمسدددددددم
ا حامةما أيراتملماربمة،مأردبماذ  دمبم اددملمحادثمالم
زا ددتما دددا مسأددم إلم دد ماذ فددملما ي ددكر لماا  ام ددمتم
ا يمرددددتمسرادددد م حددددامسددددمرابما  اددددبلمااددددزدادما سفددددماتم
اا سدراشم طفقرالم  ما يم ،لما امرمماسفلمر مد دااتم

ددددددددا،ماألردددددددبما سقطادددددددد ماا  ددددددداللماألردددددددبمرراعيدددددددتمرف
اذ  ددددددم ىما ددددددلما س ددددددارمااألأيددددددمدما سددددددىمطرحسدددددددمم
ا درا دددتلم ددد معدددالما رادددمطرما حقاقادددتما سدددىمسااعدددلم

ما حامةما أيرات.
 سحما مدا ما ع ابمأبمسأطارمرااقفدممأيدمبما أاعدتمم

اا س رادددتما رساا دددطتمردددبمادددال مساعدددللماسرةددد م ددد م
ا أاعدتمااال سدرا ما سمكادم طدىمأ رادتمما حفدمظم طدىم

أاطددارةما سددد ارما أاعددىماسياددرما ر ددمخلمردد مس ااددد م
.م(29)اقس ددمداسدملماا حفددمظم طدددىما  ردداماالقس دددمد 

اقدمسيارم ذاما راق م  أاممم  مقرتما ر مخمأأمراسم

لمحادددددثماا قددددتمدا ما ع دددددابماريددددددمم5105 ددددم،م
ا  دددابماكدددذ  ما  دددابم طدددىماالسفدددمللماذ ددد مأيددددم

 دةما دددددددا ما  مراددددددتمسيددددددددما دددددددا ما رسقدرددددددتمأر ددددددم
رطادمرمداالرمم011 رااعدتمظم رةماالحسأدمسمأرأطدإلم

لما دددسكابم دددقفممسعدددبمرراعيسدددلم5151 ددد اامم ددد م
 زامدسدددلمأح دددبم دددذاماالسفدددمللما دددذامرططدددبم ددددا م

م.(32)ا ع ابمر ذمزربمأياد
اربماال ماألطرما سحطاطاتما سىمسرأطمأابماألربم

اقسددرابماذ  ددم  لماا أاعددتماا س راددتما رساا ددطتماسيددك م
اؤكددددددمعدددددرارةمسطددددداارما  ام دددددمتما أاعادددددتمااألر ادددددتم

لمكسما سيمأ مااالرسأمطم ارممأا ددماا س رااتمأ ارةمسي
اربمةد،معدرارةما رااز دتم اردممأدابماأل ددا ما راسطفدتم
 ط ام ددددمتم دددداالم دددد مر طقددددتمرددددممأام طددددىمر دددددسا م
ا س رات.مكرمما أيىمررا دمةما سا د م د مسدا ارما حقدالم

عدتما رامطرم طدىمحادمةما أيدرلما س رااتمماكذ  مراا
اا  ام ددمتما سددىماعددبمأبمسسعددر دملما ددامرددمماعيط ددمم
  مراقد مأ عد م سحقاقدردمم طدىمأرضما ااقد لما دام
رددمماسددداحما فر ددتمذ دددمدةما سفكادددرمأيددمبما سيدددمابم ددد م
ا يددددم ،ملما طددددىمر ددددساامتمرسيددددددةلماكددددذ  مرااعدددددتم
ا كدددداارثمااألزرددددمتما حم اددددتما  مسعددددتم ددددبما أيددددرمأام

تمرددبماددال مرؤ مأيادددةما رددد مسيسردددمعدددادامما طأايدد
اقمعاتماس يىمذ مدةما أ ملم ردممسد،مسددرارهم د ما أاعدتلم
اكددددذ  معددددرمبمإ ددددمدةما سازادددد م أل ددددا ماا ح ددددا م
 طىما راارد.ماقدمأاعحم"أمبمكىمراب"ماألرابما يم،م

أبمم5105 ألر،ما رسحدةم  مقرتمأدمراسم طر دمخم دم،م
متما أاعاددتمرةدد مر ددم تمااحدددةم مسعددتم ددبم ددالما  ام دد

االحسأدددمسما حدددرار مكاددد مأ ددددممس دددد،م ددد ما فقدددرمردددبم
اال م يرما عفم ماا س حرماسددددمحادمةما أيدرمردبم

.مما دددذ  مةردددتمساعدددلمرسزااددددم(31)ادددال مذاأدددمبما عطادددد
اؤكدممأبما يم ،ماعبمأبماساق م بماذعرارمأم أاعدتم
اأبماطدددددددارم ام دددددددمتمأكةدددددددرم يم ادددددددتم ددددددد مرااعددددددددتم
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  ام دددددمتما امطعدددددتما سدددددىما سددادددددداتما  مسعدددددتم دددددبما
س يىم قطمأل دا ماقس مداتمدابمأبمسرا ىمساا  م
اا ددددسدارتما حاددددمةمالر ددددتمأاعاددددممم طيدددديابلمااقدددد م دددد م
أاطدددددملماالحدددددسال ماألع أددددد ماسقدددددد،ماقس دددددمداتمدا م
ا يرم م طىمح مبما أاعتماا رااردما رسمحتم داالم د م
دا ما ع ددابمأام طددىمر ددسا ما يددم ،لما ددامرددممسؤكدددهم

م متما س راتما يمرطتماما رساا طتلماا سدىمرفم ا،ما ا
أمسددتماقسراأددممماساعدددمممردرددممم دد مدرا ددتما  ام ددمتم دد م

كردددمماقدددد،مرفددددا،ماألردددبماذ  دددم  ماسطددداارمما يدددم ،م.
رفدا،ماألربما ام مسلمأحددما ردداا ما ردردتم د م دذام
ا  دددددمردددبمادددال ميدددرا مرعدددمالتمسدددمرابما أيدددرملم

تما سىمُسيطىمردبما د،ما سركازم طىما  ام متما سقطادا
ا ساعدددمتما ي ددكراتماا  ام دداتم سددمرابما دا ددتلماا سددىم
 ددىمأدددالميدد مردردددتلما ك دددمم ا دددتمرططقددتلما ا دددتم
األ دا مأاما  أ ما احاددةم رااعددتمسددادداتما ددا لم
ا ددامرددمما طأددلمأيددك مااعددحم طددىما ر طقددتما يرأاددتلم

ما ذامرمماس ما لما عزلما سم ىمربما درا ت.
تيدتددددات البترتدددة فدددت المبحدددث الثدددلنى: ال

 المنطقة العتبتة
سيددددم ىما دددددا ما يرأاددددتمأيددددك مااعددددحم دددد مأدااددددتم
ا قددددربما حددددمد ماا ييددددرابمرعرا ددددتمرددددبما سدداددددداتم
ا أاعادددددتم ددددداالمأ دددددأبما رطاةدددددمتلمأام قدددددصما ردددددااردم
ا طأاياددددتلماذ دددد مإعددددم تمإ ددددىماال يكم ددددمتما  ددددطأاتم
 طسياددراتما ر مااددتلم دد مأيددضما دددا ملماا سددىماساقدد م

 دد ما ر ددسقأ لماقدددماكددابمرددبما رددد،ما سيددر ممأبمسزاددد
 طددددىما سدداددددداتما أاعاددددتم دددد مإطددددمرمسدداددددداتماألرددددبم
اذ  ددم ىم دد مإدرا ما رددااطبما يرأددىلما ددامرددمماقدرددلم

(م  ما رالحللمربمادال ما دسأامبمسد،م0ا عدا مرق،م)
.م5119إعددراؤهم سقراددرما س راددتماذ  ددم اتما يرأاددتم يددم،م

ا كااددتملما أ ددمبلماا ددذ مااعددحمآرالما رددااط ابم دد م

اا ريددددربما ط ددددطابمحددددا مأ راددددتما سدداددددداتما أاعاددددتم
ا رسرةطددتم دد ما رطاةددمتما أاعاددتلما قددصما راددمهلماكددذ  م
ا عدداعلماا فقددرلمااألاأعددتمااألرددراضما ريداددتلما ددامرددمم
ايددددارمإ ددددىمأ راددددتمدرا ددددتمسطدددد ما سدداددددداتمسف دددداالملم
ااأدددابمارسفدددمعما دددىما ردددااط ابما يدددربمأيدددمبمأ رادددتم

ما أاعاتم حامسد،ما اارات.ما سددادات
ساعدم دةمرظدم رم طسددادداتما أاعادتم د ما ر طقدتم
ا يرأاتمااركبماذيمرةمإ ادمم د م ددةمرحدمارمالمسس د م

ما درا تما را  تم ح ر ملما كبمربمأا دم:
أوح: ضددديوط المدددواتد البترتدددة فدددت المنطقدددة 

 العتبتة.. المتله نمو جلً 
ا ر ددمخم ارددمماسيطددلمأر دد،مامرطددتمسدداددداتمسياددرم

اسمةاراتما س راتماذ  م اتم  ما أطددابما يرأادتم عددمأبم
  م مقطقمممرسزاادداممحدا مإركدمبما ح دا م طدىما رادمهلم
ا ا ددددددمممحاددددددثماسيددددددمر مأطدددددددابمأامأكةددددددرمأيددددددضم

%م65ر دمدرما رادمهملماأبم دذهما حم دتمس طأدلم طدىم
رددددبمأحددددااضماأل دددددمرم دددد ما ر طقددددتما يرأاددددتلماارادم

يدادمربماأل دمرلمحاثمإ دلم ا مراا متمأكةرمعفم مم ط
أم   ددأتم سددد لمرعددر ما  ادد مساعدددمس دديتم ددا مراا متم
حداةددددتمأددددابم ددددد،محددددداثمأ مسياددددرلماأددددابمحدددددداثم

لماسمكادددددم5151%مأحطددددا م ددددم،م4ا افددددمضمأ  ددددأتم
 دددبم(Conway)أيدددضما اأدددرالمردددبمأرةدددم مكا ددداا 

أ رادددتما سيادددراتما طأايادددتم ددد مإردددداداتمرادددمهما  اددد لم
  ددأتم طددا ماألرطددمرم طددىماا سددىمسيددادمإ ددىممسقطأددمتم

ا ررسفيددمتماذةااأاددتلما ددامرددممأاعددحسلمأيددضمرراكددزم
ا ر دددممحددا مسطدد ما سقطأددمتمرددبم قدددملاددرما ددامرددمم
اساقدددد م دددد م يددددرا امتم ددددذاما قددددرب.ما ددددسيم ىمأ دددددمرم
دعطتماا فراتما افمعدممم د مسدد لمرام دردمما د مإ دىم

.امأكددددددددتمذ ددددددد مم(32) ددددددد سارسرم51م-31ردددددددممأدددددددابم
ااس دددددددددددددابماآادددددددددددددرابلمدرا دددددددددددددمتمكرا س  دددددددددددددابما 
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(Christensen, J.H., B. Hewitson.)
لمم(33) 

اكددددذ  مدرا ددددتمكا دددداا مارددددممأكدددددهمحددددا ما سحدددددامتم
ا رمعادددتم ددد ما ر طقدددتما يرأادددتلماسدددمةارمسطددد ما سيادددراتم
 طددىمااقدد ما يدديابماا س راددتماركددزم دد مدرا ددسلم طددىم

لما دددىم(34) ددددرما  اددد ماا ددددا ما يرأادددتما سدددىمسفاددددمر دددل
 ادددددتم ددددددا م رأادددددتمأادددددر مدا مس ددددددرمر سعدددددمتمزرا

اأام ددددتمر ددددرماا  ددددادابلمكرددددممساعدددددما ددددسةرمراتم
زرا اددددتم رأاددددتم ادددددمما ددددىمدا مأاددددر مرةدددد مأاأ دددددا.م
اساقددددد مسقرادددددرمكا  دددددسرمبممايددددداأمبما اكددددد ماراردددددرم
(Kunstmann, Suppan , Heckl and 

Rimmer:)ا افمعددددددمممأ  ددددددأتممم5117 دددددد م ددددددم،ممم
%م دددددد مرسا ددددددطم  ددددددأتماألرطددددددمرما  دددددد ااتم دددددد م55

األ طددددددىم  دددددددرماألردبلماا افمعددددددمممأ  ددددددأتما حدددددداضم
%مردددبمرعرددداعمردددددما  ددددرم  ددددمر دددألملماذ ددد م53

 عالمم بم قصمكأارم  م  دأتمسعدددما رادمهما عا ادتم
م.(35)  مدا ما ر طقت

 كردددممساعددددمرقددداالتمحدددا مأ دددلم ددد ما ر دددمطلما سدددىمم
سيددددم ىم ددددد،ما ددددسقرارم ام دددد ماسدددداسراتماركددددبمأبم
ايدددك ما ر دددمخم دددمرالممرعدددم فممم طسدداددددمحادددثمازاددددم
ربمريدكطتم ددرةما رادمهمسفمقردمملماكدذ  ما سداسرمدااد م
ا أطددددما ري دددىمردددبمعددددتلماأا دددلماأدددابما أطددددابما سدددىم

دادمسيددددددددمركلما رددددددددااردما رمعاددددددددتلماا عيرا اددددددددمماا حدددددددد
ا  ام اتمربمعددتمأادر ملم يطدىم دأا ما رةدم مردبم
ا رركبمأبمازادمسيارما ر مخما ساسرماايرلما  راعم
أدددابماألراعدددىما فط دددطا اتما رحسطدددتماا  دددراعا ما دددلم

 ,.Tropp, H)سحطادددد مسددددرابمامعمعرا دددد م

Jagerskog A)
.مكرددمماس أدمما دأيضمأم دلمردد م(36) 

سزاادددددددمسياددددددرما ر ددددددمخم ا ددددددأحماحسددددددرا،ما سرساأددددددمتم
لمتم  ما رااردما رمعاتمأكةرم دياأت ام تمأم يراكا

 .(37) اذ  م طىما  يادما  ام ى

اايددددمردددبما ااعدددحمأبمر طقسدددىما يدددرلماألا دددطم
ايدددددرم مأ راقادددددملمامأ راقادددددممع دددددابما  دددددحرالم يدددددتم
ازاادددرةم اردددمماسيطدددلمأم  زا دددمتم ددد ما يدددم ،لما عددددمأبم
 درةما رامهلماا راادما يذاعاتمكم تمداعرممرةدمرم زا دمتم
احرابمأ طادتم اددملما دذاما  داعمردبما  دراعم دامردبم
أدددددددابماأل دددددددأمبما رعا دددددددتما سدددددددىمسقددددددد مارالما دعدددددددرةم
ا عرم اددتماا سدعاددرما دددااطىلمكددذ  مالماركددبمإ رددم م
ا عياطما أاعاتماا ا دمما ح دمرما ردددما ردمع مإالم
أبمسزاادددددما يددددداااتما قمعرددددتم دددد ما ر طقددددتلم اعددددا م

 ,Warren, R., Arnell)ح بمدرا تمااربماآاراب

N., Nicholls, R., Levy, P., 2006:90)  ردمم
م-0995رطادابمإ  دمبم د ما فسدرةمردبمم011-81أابم

إ دددىما دددذابمايدددم ابم ق دددممم ددد ما ردددااردما رمعادددتم5155
م.(38) طفردم  اامممم3،/0111ا لمرؤيرمأق مربم

كردددمم دددسسفمق،مسدددمةاراتمسياددددرما ر دددمخم طدددىمسدددداا رم
أ راقادددمم ددد م دددم،ما رادددمهم ددد ما يدددرلماألا دددطمايدددرم م

لما دداؤد ما عدديطما  ددمس م ددبمقطددتما رددملمإ ددىم5181
ا س ددددم سم طددددىما ح ددددا م طاددددلمأيدددددمحدددددةم دددد مكدددد م
ا قطم ددمتملماا رااقددد ما عيرا ادددتلما دددازادمردددبم دددبلم
ا عيطم طىما رامهما عا اتما سىماس،ما ساراعدممحسىم
  ما اقتما را بلما ىمريظ،ما ر مطلمأ  أتمسسعمازم

مربما رادمهما عا ادتملماأبم دذاما سعددما رحسر م  مركد
ا عددديطمحددددا ما ددددسدال ما راددددمهمرددددرسأطما ددددلمسحطادددد م

لمأم  زا دددمتم(39) (Elasha B. Osmanا ييددمم)
اا اال ددددددددمتما  ام دددددددداتم طددددددددىما ر ددددددددسااابما دددددددداط ىم
ااذقطاردد لماا سددىمقدددرتم دددةمدرا ددمتمأاعددحتم ادددمم
أ ددد،ما سددادددداتما ام دددتمأسيادددرما ر دددمخم ددد ما ر طقدددتم

ردددددددممردددددددممكسأسدددددددلم دددددددبمر دددددددمطلما يرأادددددددتلماردددددددبمأ رد
لماأم طيددددتما يرأاددددتم ددددبمريددددكالتما راددددمهم(42)األ دددددمر

م.(41)ار مدرما سطاثماسدداداتما ر طقتم
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ااؤكدمد.مر طفىمططأتما اأارما يم ر ماا رعاسم
 ا رادمهل  ددرة األ ألم أر مر ماألر،ما رسحددةم طأاعدتمأب

  اددمل ا سطداث ا سيدمر اطارسددم ردب اعدم   ا سد 
 ا سحددامت أ د، ردب ااحددما ا يرأد   د ما داطب سيسأدر

.ماااعدددددحم(42)ا سدددد ما أيددددىما سيمردددد مريدددددمما رعا ددددات
(م  ما رالحلم  دابما فدردمردبمردااردمم5ا يك مرق،)

ا رادددمهما يذأدددتما دااطادددتما رسعدددددةلماا دددذ مااعدددحمأبم
كم تما دا ما يرأاتمسيم ىم ق ممم  م ذاما قطمعلم ارمم

رعدددتم ددددامعدددزرما قردددرلما أ دددمبلماسسعدددحما حم دددتما ح
 ددددددا ما اطدددددا ما يرأادددددتلماذ ددددد مإعدددددم تمإ دددددىما حم دددددتم
ا ر دددراتلما دددامردددمماةادددرمر دددم تمحدددرابما رادددمهم ددد م
ا ر طقدددتلماسزااددددمريم دددمةميدددياأدملما دددامردددممااعدددحلم

م.(43)  مرالحلما درا تم5ا يك مرق،م
الضدددديوط اليددددكلنتة فددددت المنطقددددة  -ثلنتددددلً 

 العتبتة
اركبما قا مإبمسزاادما  كمبم د ما ر طقدتما يرأادتم
ارةد معدياطمممااعددحتم طدىما رددااردما أاعادتما رسمحددتلم
اأام ددتم دد مظدد مأاددمبم ام ددمتمااعددحتم طسيمردد م
ردد مسطدد ما زاددمدةلمأامأيددمبمإ ددمدةمسازادد ما  ددكمبم ددد م
دا ما ر طقتما يرأاتلما ي مر رم رداذجمااعدحم د م
 ددددذاما  ددددامل.ماسعدددددرماذيددددمرةمإ ددددىمأبم ددددددم ددددكمبم

م058كدم اامما أطدابما يرأاتماسزاادمأ  دبم م ادتلمحادث
رطاا دددممم ددد مم359لماا دددطاامإ دددىم0971رطاا دددممم ددد تم

لمااساقدد مأبما ددأحم ددددم ددكمبما ر طقددتم5101 ددم،م
لماذ ددد م5151رطادددابم  دددرتم ددد م دددم،مم598ا يرأادددتم

رطاا دممم دبمم539أمرسفمعماأطإلم  أتما ةطةابلمأامأزامدةم
م.مم(44)5101 م،م
  سراددزتما أطدددابما يرأاددتماددال ما   دد ما ةددم  مرددبم

 ييددددرابمأااحدددددمرددددبمأ طددددىمريدددددالتما  ردددداما قدددربما
ا  ددكم  م دد ما يددم ،مأعردد لما ددىما فسددرةما ررسدددةمأددابم

لمكدددمبمرسا دددطمريددددالتمم0981ام0975ا يدددمرابم
لما ددددامرددددمماي ددددىمأبم6.5ا ا دددداأتم دددد ما ر طقددددتم

ريددددد مإ عددددمبما رددددرأةما يرأاددددتم دددد م رددددرماذ عددددمبم
راا ادددددلماقدددددما افددددضم ددددذامم7ام6اسددددرااحمرددددممأددددابم

 ما رمعتم  ااممم  ما فسرةمرممأدابم م5.0ا ريد مإ ىم
لمارددددددبما رساقدددددد مأبم(45) 5115ام5111ا يددددددمرابم

 دددد ما فسددددرةمرددددبمم0.9ازادددددما  ردددداما  ددددكم  مأ  ددددأتم
لماسقددددمربم ددددذهما   ددددبمعددددي م5105إ ددددىم5101

ا رسا ددطما ح ددمأ ما يددم ر ماددال ما فسددراتم ف دددملم
 دددد ما رمعددددتمح ددددبمأام ددددمتمإدارةماألردددد،مم0.0ا ددددىم

م اددددددددددددددددددددددددددددددددتما رسحدددددددددددددددددددددددددددددددددةم طيددددددددددددددددددددددددددددددددعابماالعسر
( UNDESA)ااالقس ددمدات

.ما طددىما ددرأ،مرددبم(46)
اال افددمضما   ددأىم دد ما  ردداما  ددكم ىم دد ما أطدددابم
ا يرأاددتم دد مأدااددتما قددربما حددمد ماا ييددرابلمإالمأبم
أ دادما  كمبمالمزا تمكأارةم  أامممك ساعدتم طزادمداتم

م  مريدالتما راا ادم  م  ااتم مأقت.
امردددممأادددذ ممكرددممسسفدددمق،مآةددمرما ريدددكطتما  ددكم اتمإذ

 دد ماال سأددمرما سرددمدما يدادددمرددبما أطدددابما يرأاددتم طددىم
ا ددسارادما ردداادما يذاعاددتما ام ددتمأدددممرددبما اددمرجمرددبم
عددرالمس ددمقصما ر ددمطلما زرا اددتلماا سا دد ما حعددر لم
ا ددددامرددددممازادددددمرددددبما سددددمةاراتما  ددددطأاتم طددددىمرازا دددددمم

م.(47)ا سعمر لمااامراتما  راماالقس مد ما رسمحتم ددم
سحددددٍدمأ م ددددىماااعددددلما يدادددددمرددددبما ددددأالدممكرددددممااعددددد

ا يرأاتلماسرة م اسم قطم  مإردادما رااط ابمأم  دط لم
,إ ردددددممارسددددددماألردددددرمإ دددددىمسدددددرد مقطم دددددمتما اددددددرمتم
اا ررا لما حكارادتما راسطفدتلما دامردممااعدبما سيمرد م
ريلمارااعدسلم  مظ مسزاادمأ ددادما  دكمبلمرأد،مقطدتم

 قدراتما دا .
 
م
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لت فدددددت المنطقدددددة ثللثددددًل: اليجدددددتة والردددددتات
 العتبتة

سيدددددما ر طقدددتما يرأادددتم ددددةمأ ردددمطمردددبما دعدددرةم
ا دااطادددتماما امرعادددتملمإالمأبما قم ددد،ما ريدددسر م اردددمم
أا دمماسرة م  مالةمرما أاعاتما  طأاتما سىمسسركدممسطد م
األ رددمطلم دداالم طددىما ر ددمطلما سددىماددس،ما دعددرةمإ ادددمم
أامسددادددددددددد مم عاا دددددددددبمرسيدددددددددددةم ألردددددددددبماذ  دددددددددم ىم

ردمعرابملمأام ط كمبم  ما ر مطلما سىمسدس،ما دعدرةم ط
إ اددددددملماا ا دددددمممكا ددددددممالمسدددددس،مأيدددددك مرددددد ظ،مأام
راططمربمعم بما رؤ  متمااألعدزةما حكارادتم د م
دا ما ر طقدددتلماأ ددددممسأددددامكحطدددا ميددديأاتم ريدددكالتم
اااعددددمم ددكمبمر طقددتمرددممداادد ما دا ددتلمأام دد مدا ددتم

عددددم تمأاددددر م سددددؤد مإ ددددىمريددددكالتم طردددددمعرابلماا م
ماار معدادةم طر مطلما سىمسس،ما دعرةمإ ادم.

 اليجتة الداخمتة مل التتف إلى المدل 
أادم ددددد ما أداادددددتمأبمأيدددددارمإ دددددىمأبمسا ددددد ما رددددددبممم

ا يرأادددتماطدددرحمسحددددامتمام دددتلمذ ددد مأبما سحددددا م
ا حعددددر ما رس ددددمرعم دددد ما ر طقددددتماعددددا مأ أددددملم
عدادددةم طددىما أ اددتما سحساددتما رسمزرددتمأ ددالملماااطددلم

يداددددددمردددددبما رددددددبمأاعدددددم مممريايددددداتمأادددددرم ددددد ما 
 دددحاتلمايددداأدمماالزدحدددم،ماا يددددا،ماألردددبلماسدددرد م
األاعددددمعما أاعاددددت.مساعددددحمرقمر ددددتمأ دددداطتمأيددددمبم
ا سحا ما حعر م د ما ر طقدتما يرأادتمحعد،ما زادمدةم

%مردددبم38كدددمبمم0971حادددثم عددددمأ دددلم ددد ما يدددم،م
ا  ددددكمبما يددددربمرددددبما حعددددرلماقدددددمارسفيددددتم ددددذهم

لمارأرددممسسعددمازم5115،م%م دد م ددم55ا   ددأتمإ ددىم
ح ددددددددددددددبمأيددددددددددددددضمم5151%م دددددددددددددد ما يددددددددددددددم،م61

م.(48)ا سقدارات
ايدددمرددبما حقددمعلما ااعددحتم دد ما ر طقددتما يرأاددتم
أ دمماس رتم  مأدااتما قربما حدم ىمأسحركدمتم دكم اتم

اا دددديتما سقددددمالممرددددبما ر ددددمطلما رافاددددتمإ ددددىما ر ددددمطلم
ا رد اتلماربماأل رم ما زرا اتما سقطاداتمإ ىما ساظ م

ا قطم متما   م اتماا ادرمساتم.مكرممسرا لم ردام  م
ا ر دددمطلما رد ادددتما رس دددمرعملما رددداما رددددبما كأدددر ملم

لمدةماا عزاعرملماا قم رةلماا رادمضاسحداداممأيدادملماع
ا ردددمبلمرردددمماةادددرمريدددكطتمقددددرةما حكاردددمتم ددد مسطددد م

م.(49)ا دا م طىمسا ارما ادرمتما يمرتما الزرتم طردب
األرد،ما رسحددةما ام دتمماساعحمإح دملاتمإدارة

( دددددددددبمUNFCCCأمسفمقدددددددددمتما سيادددددددددرما ر دددددددددماىم)م
ا دلما عددا مم-ا سدداداتما أاعاتم  ما ر طقتما يرأاتم

حعدد،مالةدمرما  ددطأاتمأيددمبممم-(مم دد ما رالحدل5)مرقد،
ا سددمةاراتما ر مااددتما رساقيددتم طددىماألرددبماا س راددتم دد م
ا ر طقددددددتما يرأاددددددتلمكرددددددممسظدددددددرماطددددددارةما سددددددمةاراتم

 ارددددمماسيطددددلمأمرسفددددمعمدرعددددمتما حددددرارةم دددد ما رحسرطددددتم
ا ددددا ما يرأادددتلماسيرعددددممال افدددمضم ددد ما ريددددالتم
ا  دد ااتم ألرطددمرلما ددامرددممسدد،مر دددمسمةاراسددلما  ددطأاتم
 ددددددد ما عددددددددا لماأام دددددددتم اردددددددمماسيطدددددددلمأمذ سمعادددددددتم
ا زرا اتلماا مرةمر محمتمربما سرأتلماا افمضم د م
ا رحم ا ملماكذ  م  م  م تم ادماأل رم لما ام
رممااعحماطارةماألاعمعما ر سقأطاتم  ما يدادمردبم
ا دا ما يرأاتلمحاثمساعدمآةدمرم دطأاتم طدىمقطم دمتم
ا زرا ددددددددتلماا راددددددددمهلماسرأاددددددددتماأل ددددددددرم ماا  دددددددد م تم
ا  دددركاتلماا ر دددمطلما  دددمحطاتماا  دددامحتلمرردددممادددؤةرم
 طددىما س راددتماالقس ددمداتلمار ددمدرم طدددا ما قددارىلم

 سعددمتما يذاعاددتماذ دد م ددالاةم طددىمأ دديمرما  ددط ماا ر
ا رحطادددتلما دددامردددممسدددزدادماطمسدددلمرددد مارسفدددمعمأ دددديمرم

م.(52)ا يذالما يم رات
 الرتاتلت والالجرتل فت المنطقة العتبتة

كرددددددممااعدددددددمرسياددددددرمرددددددد،مااعددددددحما ددددددرأطمأددددددابم
ا سدداداتما أاعادتمااألردبماذ  دم ىلماا دذ ماسرةد م د م
ا  ددرا متماقعددمامما الععددابماا سيددمر مم دد ما ر طقددتم
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 االم  ما يراللمأام ط طابلمأاما  ارم لمما يرأاتل
أام اأادددملمأام دددارام.ماقددددمأاعدددحتما داعدددتما حكارادددتم

م5117ا دا اتما ري اتمأسيادرما ر دمخم د مسقرار دمم دم،م
عدددالاممكميدددفممم طدددىمسدددمةاراتما دعدددرةما دااطادددتما أدددرم
ا حددددادمرددددبمحاددددثمسكددددابمردامم طدددىمرددددمماسركددددلمسياددددرم

دما  زا دددمتما ر دددمخمردددبمعدددياطماأ أدددململماأبمايدددسدا
اا دعددددرةماسفمقردددددمماسددددر مآةددددمرامقم دددداتم طددددىما رددددااردم

وتحمددددددد  .م(50)ا طأايادددددددتلما قددددددددابما س ددددددداعما حادددددددا 
مالرتاتلت فت المنطقة العتبتة تدة تيدتدات:

   ضددديوط الميدددلجتتل تمدددى المدددواتد المتلحدددة فدددت
ا دددامردددممعيددد مأيدددضممالددددو  التدددى تإيدددلجت إلتيدددل،

ما دا مالمسرحبمأم ردمعرابما  ارااب.
   ااألردددمكبممتدددتدى األوضدددلع البترتدددة فدددت المالجددد

ا را  دددتمال دددسقأم ما الععدددابلماا سيدددمرماألاأعدددتم
مااألرراضم ارممأا د،.

   ،تدددتدى األوضدددلع البترتدددة فدددت مندددلط  الن اتدددلت
اسددادما رااط ابما ذابمار عابمسر مأالد د،لمرردمم

ماؤةرم طأممم طىم حسد،.م
أيدددارم قدددطم  دددممإ دددىما حم دددتما  ددداراتمحادددثمسأدددابم

سعدددمازمم5105إح دددملاتماألرددد،ما رسحددددةم ددد ماا ادددام
رالاابمم4 ددما الععابما  اراابم  ما دا ما رعمارةم

رطاددابمالعددومأ دماددتم ددم،مم4.57العددوما ا دد مإ ددىم
لمح دددددأرممكيدددددفتما رفاعددددداتما  دددددمراتم ألرددددد،م5105

ا رسحدددةم يددؤابما الععدداب.ماقدددمأكدددمرعدداسما رفاعدداتم
 اا/سردازماامم9أ طا اامأاساراسلم  مأامبلما ارداسم

أبم ذامأكأرم دددم الععدابمردبم دراعمااحددلمم5105
دا اممما رعسر ما دا  مإ دىمد ردد،.ماقم دتما رفاعداتم
إبمريظددد،ما الععدددابما فدددمرابمردددبما  دددراعما دددداعرم ددد م
 ددداراممر دددذمأرأددد م ددد ااتماقاردددابم ددد م أ دددمبمااألردبم
اا يدددددددرالمار دددددددرماسركادددددددمما سددددددد مس سعدددددددا م دددددددددام

رطادابمم0.8ااأطإلممافالم دد ،م  مأومأطدمآارمر د،

أ  م ارومآارابمططأدااما طعدالمم571 ارولماااعدم
رطادددابم ددداروم دددمزحابمم7.6أاراأدددملمإ دددىمعم دددبممإ دددى

.ماالي مأبم ؤاللم ،ما ر عطابم قدطم(55)داا م ارام
أا رددمماألرقددم،ما فيطاددتمسفددالمذ دد .مااسزاادددمسيقادددمر ددم تم
ا الععددددابم دددد ما دددددا ما يرأاددددتم  دددددمإعددددم تمأاعددددمعم

لماا  ددارم اابلماا  ددادا اابلماا يددراقاابلما فط ددطا ااب
ماا طاأااب.

س ما دددتما درا دددتمأيدددك مرددداعزمأيدددضما سددادددداتم
ا أاعادددددددتلماأام دددددددتمردددددددمماسيطدددددددلمأدددددددم رااردما طأايادددددددتم
اا دددسادارمسدملماكدددذ  ما سطددداثماسدا امسدددلم طدددىمأردددبم
ا أيرم  ما ر طقدتم داالم اردمماسيطدلمأدمألربما  دح م

  ما يكم ددددمتماا يددددذاع ماا أاعدددد م دددد ما ر طقددددتلماكددددذ
ا  دددرا متم ددد ما ر طقدددتما يرأادددتم ددد م دددارامماا ددداربم
اا يرالما ط طابما اأامم طىمسد ارماألاعمعما أاعادتم
 ددد ما ر طقدددتما يرأادددتلماظددددارمعرم دددمتماس ظاردددمتم
ر طحتمرة مدا شما داطرسدمم طدىمأيدضما ر دمطللم
اا سا د م دد ما دسادا،ماأل ددطحتم دد ما ر طقدتلما ددامرددمم

 ما ر طقدتلماأاعدمعما الععدابمازادمربمسددادما أاعتم 
اا ردمعرابمداا ما ددا ما يرأادتمرحد ما  درا متمأام
  ما دا ما رعافتم د،.مافرضماعادم دذهما سددادداتم
عرارةمسطاارما  ام متما أاعاتم  ما ر طقتما يرأاتلم
حادددثمأعدددحتما سددادددداتما أاعادددتمأم فيددد م ددداالم اردددمم

 سطداثماسيطلمأم رااردما طأايادتما رسمحدتلمأامريددالتما
 دددد ما ر طقددددتمسرةدددد مسدداددددداتمحقاقاددددتماعدددددرمأم دددددا م
ا يرأادددتماعددد م ام دددمتم رااعدسددددمم ددداالم اطارسددددمم
 طددددىمرااط ادددددملمأاما سزارددددمممأم سيدددددداتما دا اددددتما سددددىم
اا قددتم طادددمما دددا ما يرأاددتما ددلماسفددملمأددمراسمأيددمبم

م.5105ا سيارما ر ماىم  مدا رأرم
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 المبحث الثللث: تطدوتت اليتليدلت البترتدة
 العتبتددددة مددددل منظددددوتى األمددددل ا نيددددلنت

 المتوارمة والتنمتة
أحدددما م ددد م دددذاما عدددزلمردددبما درا دددتمطدددرحمرؤادددتم
حددا ما  ام ددمتما أاعاددتما يرأاددتملماذ دد ما طالقددممرددبم
ر ظدددارماألردددبماذ  دددم ىماا دددذ ماركدددزم طدددىما س رادددتلم
ااماذما ر حىما سيمابماذقطارىماا يم رىم  مرااعددتم

درا دتما سحداالتما يم رادتما سحدامتلماذ د مردبمادال م
ااذقطاراددتمأيددمبما  ام ددمتما أاعاددتملمامسحطادد ما ااقدد م

ما أاعىما يرأى.
أوًح: التحددددوحت العللمتددددة وا قمتمتددددة بشددددأل 

 اليتليلت البترتة
قطاراددددددتمسددددددؤةرم طددددددىم ساعدددددددمرسياددددددراتم م راددددددتماا 
ا  ام دددددمتما أاعادددددتم ددددد ما يدددددم ،لماسفاددددددم ددددد مسطددددداارم

م دم:ا  ام متما أاعاتما يرأاتلمار
اسأطدددارمرأ م دددم،ممنمدددو الدددوتى العدددلم العدددللمى،م-1

 دددددم رىلما دددددىما ر طقدددددتما يرأادددددتلمأيدددددمبمأ رادددددتم
ا سددادددداتما أاعادددتلمرردددممادددؤةرم طدددىماعددديدمم دددىم
إطمرما  ام متما يمردتم طددا لما طدىما ر دساامتم
اذقطاراددددتماا يم راددددتلماذ دددد م طددددىما ددددرأ،مرددددبمأبم

لم ددد،مادددمتمأملردددم مم5105 ددد مم51ردددؤسررمرادددا 
ما ررعددددداةمر دددددلمأيدددددمبما دددددد ،ما  ام دددددىما ر دددددرى
 عدددادما حفددمظم طددىما أاعددتلماا راالرددتمأددابما  رددام
االقس دددمد ماحرمادددتما أاعدددتلماأدددابمسدددمرابما أيدددرم
اسحقاددددلماال ددددسقرارماالقس ددددمد لمااكسفددددملما دددددا م
ا ريددددمركتمأم راا قددددتم طددددىمقعددددمامما حدددددماألد ددددىم
ا رسفددلم طادددملماقدددمأيددمرما ددأيضمإ ددىمأبما قرددتم

بمكدمبمسر ااد مأأدتما  ااامما ح  تمسعدمهما أاعدتلماا 
ريددرا متما أاعددتمقدددميددددما افمعددمممكأاددراممأ ددأبم

م.(53)األزرتما رم اتما يم رات

ا دددديىما حكارددددمتمإ ددددىممانتشددددلت الدتمقتاطتددددة،م-2
ك ددددبما سماادددددما يددددم،مرددددبماددددال مسح ددددابمأدال ددددمم
ا  ام ددددددىم ددددددىما قطم ددددددمتما راسطفددددددتلماسحرادددددد م
ا حكاردددمتمر دددعا اتما سدددد ارما أاعدددىلماا سيادددراتم

ما ر مااتما  طأات.
ردبمادال مإ دمدةممتع ت  الحكم التشتد فى العدللمم-3

سرساددددبمرأددددمدئما حكدددد،م ددددىمدا ما يددددم ،م سسعددددربم
ا يددددفم اتلماا رحم ددددأاتلماا ر ددددمل تلماا ريددددمركتلم
ا دددددامدةما قدددددم ابلماأا اادددددتما ردددددااطبلماا ر دددددمااةم
اا عددددارةمااال دددسحقمللماا سعدددمابمرددد ما سيادددراتلم
ماأ ددملما ساا ددلماا  ددط،م ددىما رعسريددمتماا ر ددمطلل
ا دددددامردددددمماادددددد،ما  ام دددددمتما أاعادددددتلماازاددددددمردددددبم
كفملسدددملمااعيددد ما حكاردددتمرحدد مرحم دددأتمأيدددمبم
ا  ام متما أاعاتلما دامردمماعيطددممأدالميد مأكةدرم

محر ممم طىمسرياد م.
النمددو المت اتددد لممنظمدددلت  تددت الحكومتددة فدددى م-4

ار دددددمما دددددا ما يرأاددددتلممدو  العددددللم المختموددددة،
أددددمم اردددممأدددابما أدددرما يدددأكمتما يم رادددتما ام دددتم

ا يددددرم ماا ع ددددابلماا ر سدددددامتما سددددىمسيقدددددم ارددددمم
أا دددددممأيددددمبمر ددددسقأ ماألرضلماا حاددددمةما أيددددراتلم
اقعمامما أاعدتمادؤد مإ دىمسيزادزمرأ م دم،م دم رىم
دا ددددددد،م سطددددددد ما قعدددددددماملماا دددددددد،م دددددددىمإاعدددددددمحم
ا سددادددداتما أاعادددتيماافعدددحما ررمر دددمتما  دددطأاتم
 دداالمرددبمعم ددبما حكارددمتمأاما قطددمعما اددمصم

اماأل دددددددرادم دددددددىمدا ما يدددددددم ،لمار ددددددددمما ر طقدددددددتمأ
ا يرأادددتيمررددددمماددددد ،ما  ام دددمتما أاعاددددتم ددددىمدا م

ما يم ،ما راسطفت.مم
ت اتد المتاك  البحثتة والمعلىد العممتدة والبدتام  م-5

أم عمريدددمتما ردسردددتمأم يدددعابما أاعادددتلممالدتايدددتة
اكددددذ  مأددددرار مرد ارددددتمرددددبمر ظرددددمتمحكاراددددتم

إ ددىماعددادمسددراثمم م راددتمأامأاددرمحكاراددتماددؤد 
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 طرددددىما ددددطحمقم دددددةمال طدددداللما  ام ددددمتمرددددبم
ادال مسداا رما ريطارددمتماا  ظرادمتمااألطراحددمتم
ا ام دددتمأم  ام دددمتما أاعادددتما يرأادددتلمرردددممادددد ،م

م   ما  ام متم ىمسط ما رعمالت.
أل الشددددددعوت المشددددددتتك بللتيدتدددددددات البترتددددددة م-6

وخطوتتيل تمى األمل الوطنى وا نيلنت تتيد  
شدتاكلت واليتليدلت األمنتدة التعلونتددة مودلىتم ال

ا دامرددممادد ،ما يردد ممبدتل دو  العددللم المختمودة،
ا ريددسر م ارددممأددابما دددا ما يرأاددتلماكددذ  مسأددمد م
ا اأددددددددراتماما سعددددددددمربماا ر ددددددددم داتما يم راددددددددتم
ااذقطاراتم ىمرعم ما  ام متما أاعادتلماذ د م دىم
رااعدتما سدداداتما سدىم  دطسدمما درا دتلماكدذ  م

رطم دبما درأ ما يدم،ما يرأد ما رسزااددةمأيدمبم سطأاتم
ا حفددددددمظم طددددددىما أاعددددددتمك سددددددمجم طيدددددددا ما يم راددددددتم
ا ام تمأمال سرم،مأم أاعتلمامسزااددما دا  ما يرأد م
أاطددارةما ريدددكالتماا سدداددداتما أاعادددتلماا أحدددثم
 دددددبم ا ادددددتمحادددددمةمأ عددددد م طردددددااط ابمسسعدددددربم

ما سرمرمممأكأرمأم أاعت.
البترتددة فددت  ثلنتددًل: دوافددع تطددوتت اليتليددلت

 المنطقة العتبتة
ساعدم دةم اار مارسياراتمردردتمسدد  م سطداارمم

ا  ام ددددددددمتما أاعاددددددددتما يرأاددددددددتم دددددددد ما قددددددددربما حددددددددمد م
ماا ييرابلمر دم:

  ددد،ماقس دددرما ددددأاللما دددذ مأ ددددمبمر دددمطلما يددددرلم 
األا دددطمايدددرم مأ راقادددمم طدددىماال سقدددمرمإ دددىما رادددمهم
 ح بمأ مسيداهمإ ىماعادمسداسراتم ام داتمقداردتلم
ا ددددىمحددددابمسددددد اما عددددرارةمإ ددددىما يردددد ما ريددددسر م
اا سيدددمابمأدددابما أطددددابم دددىما ر طقدددتم دددىمقطم دددمتم
أادر مأاددرما راددمهماا أاعددتم دديبما راددمهمسأددرزمأا ددفدمم
األداةما سددىمقدددمسددؤد مإ ددىمسيزاددزما يالقددمتما  ددطراتم

أددابماألطددرا ما ري اددتلمارددبما رددد،مافددضما ططددبم
اسأ ددىم طددىما راددمهمرددبماددال مإدارةما  ردداما  ددكم ىلم

ا سقم ددمتما كفاطددتمأسددا ارما راددمهلماأ ددم ابما س دديارملم
اأام دددددتم دددددىمرعددددددم ما زرا دددددتلمااركدددددبم طقطددددددمعم
ا اددددمصلماا ر ظرددددمتمأاددددرما حكاراددددتماا اكددددمالتم
ا يم راتلماا داعمتما اط اتمأبمسؤد مداراممرعا ممم ىم

م.م(54)اذدارةمااال سةرمرم طىما  اال
  ددددددىممسفادددددددما اأددددددراتما سمراااددددددتمأددددددمبما  ددددددرا مت 

ا ر طقدددتماركدددبمأبمسزاددددم  ددددرممسدددزدادمرطم دددبمكددد م
دا دددتمأح دددسدمما س م  ددداتمردددبما رادددمهماأام دددتم دددىم
حم ددتمحددداثم دددرةم ددىما راددمهمرقمر ددتمأم ططددبلمررددمم
اسططددددددبمد ددددددد،ما طدددددددرلما سيما ادددددددتم رااعددددددددتمسطددددددد م
ا ريدكالتلماسحاادد ما راددمهمرددبمر دددرم ط ددرا متم

م.(55)إ ىمع ارم طسيمابمأابما دا 
   يرأادددددتمأبمسددددددر ماطدددددارةما ددددد قصم طدددددىما ددددددا ما

ا رددمعىلما ددامرددمماي ددىمعددرارةما سا دد م دد مسحطاددتم
ا رادددددمهلماا حدددددددمرددددددبمسطدددددداثما ر ددددددمطلما  ددددددمحطاتملم
اا سا ددد ما يررا دددىماا  ددد م ىم ددد مسطددد ما ر دددمطللم
اسطأادددلماقس دددمدامتما أاعدددتمارحم دددأمسدملماسطأادددلم
أ م ابما سقاا،ماال سراساعىلماا سراكرىم طريرا متم

م.(56)امسما رامطرما أاعاتاالقس مداتلماق
  اعدددرمأم دددا ما يرأاددتمريم عددتمرددمماركددبمأبم ططددلم

 طالما يراضم د م رطادتم د  ما  ام دمتما أاعادتلم
اا سددددىمسيدددددم دددددرتم مرددددتمح دددددبمأيددددضما رحططدددددابم
 ط ام ددمتما يمرددتم دد ما دددا ما يرأاددتلماا سددىمسرعدد م
أمأل دمسم طأايدتم ظد،ما حكد،م د ما يداددمردبما ددا م

سس دددددد،مأ دددددداعمرددددددبماال ددددددسأداداتلما يرأاددددددتملماا سددددددىم
اأامبما ر دمل تماا يدفم اتم د ما كةادرممم(57)اا س طط

لم(58)ر ددددممرأددد،ماعدددادمأر رم دددمتم ددد ما يداددددمر ددددمم
اكذ  ما سامأمتمحا تما كةارمر دممإ ىمحك،م رد م

عددرالاتمدارقراطادت .ما دامااقدد م(59)رططدلمأااعددتماا 
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لما كدبمالمزا مسيادراممم5100أدأم  ما سيارمر دذم دم،م
أا ادددمملماسدددس،مرااعدسدددلمأدددأيضما رياقدددمتما سدددىمسقطددد م
رددبمسطددارهلماسحددما مإ ددمدةمإ سددمجما دد رطما قدددا،مرددبم

ما  ظ،ما حمكرتلماا  ام متما يمرت.
  ا أحثم بم أ ما سيمابم  ما حفمظم طىما رااردلم

اس راسدملما امرممأددأماسحدا مإ دىم ظرادمتمأعدحتم
اطفاددتم  ام ددمتم مرددتمحددا مس ظددا،مذ دد ما سيددمابملم

بمسطدددد ما  ظراددددمتمرددددممطرحسددددلمأ ا ددددارمأا ددددسار،ماردددد
(Elinor Ostorm) أيددددمبمرددددمما ددددرىمأرددددااردمم

 Common Pool)ا حدددددددددددددددددددددداضما ريددددددددددددددددددددددسر مم

Resources- CPRs) لماذ دد م ر دد ماال ددسادا،م
ا عدددمعرم طردددااردما أاعادددتملماا دددذ مادددؤد مإ دددىمسددددرارم
ا رااردما سىمايسرددم طاددمما أيدرم د ما دا دتمأام ددةم

ا ددسادا،ماألراعدددىما زرا ادددتلمدا ملماأام ددتم ددد م
اا دد ظ،ما أحراددتملمااركددبمأبمسطأددلمإرددممرددبماددال م
سمحسددددمم طقطدددمعما ادددمصلمأامقادددم،م سق دددا،ما رطكادددتماا 

.مماسيددددددم ظرادددددتم(62)ا دا دددددتمأددددديدارةمسطددددد ما يرطادددددمت
ا حددداضما ريدددسر معددددارةمأم درا دددتم رأادددمملمإالمأ  دددمم
 ددددد مكطسدددددمما حدددددم سابم ددددداالمأيسمحدددددتماألردددددرم طرطكادددددتم

امإدارةما رااردمربماال ما دا دتلم حسدمجما ام تلمأ
إ دددىمدا دددتمقاادددتمسقدددا،مأيرطادددتمسق دددابمااعدددحتم سطددد م
اال سادارمتماسيديرمأم رادتماعد مريدماارمرحدددةم
ارر تلما ىمذاتما اقتمس يىم طحدمربما ف مدم  م
إدارةمسط ما ردااردمردبمادال مإر دملمرأدمدئما يدفم اتم
ماا رحم ددأاتلمارددبمةدد،مإ ددالحما  ام ددمتما حكاراددت

م ىم ذاما قطمع.
 الخلتمة والتورتلت

حما ددددتم ددددىم ددددذهما درا ددددتمأحددددثمريددددكطتمرعا ددددتم
رفمد ممأ لمرأ،ما سدداداتما أاعاتما راعدادةم د ما ددا م
ا يرأاددتلمإالمأبما  ام ددمتمالمسرقددىمإ ددىمر ددسا مسطدد م
ا سددادددداتلماقددددمأاعدددحتمردددبمادددال ما درا دددتمحعددد،م

ماس دددداعما سدداددددداتما أاعاددددتلماا يكم ددددمسدمم طددددىماألرددددب
اذ  م ىمأ مإبمأيعدممارسأطمأمألربما اط ىلماذ د م
رةدد مر ددمحمتماألراعددىما زرا اددتلماا رددااردما رمعاددتلم
ا كددددبما  ام ددددمتما أاعاددددتم دددد مريظدددد،مدا مما ر طقددددتم
ا يرأادددددتمالمزا دددددتمسؤعددددد مرااعددددددتمسطددددد ما سددادددددداتلم
اس يددددي مأددددم درا،ماا ريددددكالتما س رااددددتما ااراددددتمدابم

امسدددددددددس،مأسحقاددددددددلماال سرددددددددم،مأم س راددددددددتما رساا ددددددددطتلم
اال سقرارما  ام ىلمإالمأبما يدادمردبم دم يىما قدرارم
الماددركابمأبما سددادداتما أاعاددتمسس د،مأم ددممسدراعاددتلم
اسماذماقسمممطااالمم ط راماا سزاادمإالمأ دمم  درممسحددثم
سكدابمذاتمآةددمرمسدرارادتم دداسم قددطم طدىماذ  ددمبمأدد م
 طىمير اتما  ظ،ما حمكرتلمحاثم دسكابم يدطتم د م
سحقادلماألرددبما دداط ىم طدا ددتماا رددااط ابلما ددامرددممالم
اسدددددم قددطمرددبماددال ما رااعدددمتما ي ددكراتمردد مقددا م
امرعاددددتلمأامرااعدددددتمإر ددددمبمدااطددددىلماا  رددددمماسيطددددلم
أسددددمرابماسطأاددددتماحسامعددددمتما رددددااط اب.مكرددددممأبم دددددرةم
ا رددااردما طأاياددتمسددؤد مإ ددىم ددد،ماال ددسقرارما  ام ددىم

مبما  دددرا متم دددىمحدددمالتمكةادددرةمكردددممأاعدددحتمأيددد
حددا ما رددااردلماسحرادد ما يدديابم حكارمسدددممر ددعا اتم
ا فيدد م ددىمذ دد .مكرددممأبمسعريددمتماس ظارددمتمرعددم م
األ رددددددم ماا ر ددددددسةررابم دددددداالما ر سرددددددابم طدا ددددددتمأام
اال دددسةرمراتمسسحدددد مأيدددك مااعدددحمسطددداارم ام دددمتم
اقس مداتمرحم ظتلماسطسقىمسطد ما عدياطمرد مرأأدمتم

االقس مد م  ما دا ما  ابما  ام اتم  مد ،ما  رام
ا يرأاددددتمأم سأددددمرمأبمذ دددد ما ددددد،مأدرعددددتمأ طددددىم دددد م
اال ددددسقرارما  ام ددددىمارااعدددددتمسحدددددامتمرةدددد ما فقددددرم
اا أطم دتلماسددا ارمردااردم إل فددملما يدم،لمارددبمةد،مسيطددبم
 بما سرمردممأم أاعتمدابماسامذم ام دمتم يم دتمأيدمبم
ا حفمظم طىما أاعتلماا سحا م حامرمماركبمأبم  درالم

 ددددددمدماألاعددددددرلماا ددددددذ مايدددددددمأكةددددددرما سرمرددددددمممأمالقس
أم سدددا امتما أاعاددتمأكةددرمرددبما دد رطما ددرا بم ددد مإدارةم
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ا  ام متماالقس مداتلماا ذ مالماركدبمأبماسحقدلمإالم
ردددددبمادددددال مر دددددم دةم يطادددددتمردددددبمعم دددددبما رؤ  دددددمتم

 ا حكاراتم ط ام متما أاعات.
أيس مدخ  جدتد لتقوتم اليتليدلت البترتدة 

 العتبتة
أطراحددددمتمأيددددمبما  ام ددددمتما أاعاددددتمساعدددددم دددددةم

ا يرأادددددتمردددددبمر ظدددددارما س رادددددتما رساا دددددطتماماألردددددبم
ماذ  م ىلمسسرة م  :

  أبما دا ددددتم ددددىما ر ددددعا تم ددددبما  ام ددددمتما أاعاددددتم
اسطاار ددددددملماأ ددددددلمااعدددددددميددددددركملمأ م دددددداابمردددددد د،م
ا ر ظرددددمتما حكاراددددتمامأاددددرما حكاراددددتماذقطاراددددتم

 ما دا تلماا يم راتلماا قطمعما امصلماا رااط ابم 
اأبمسطدداارما  ام ددمتما أاعاددتما ددد،م دد ماال ددسقرارم
ا  ام ددددىملمحاددددثمإبما رددددااط ابم دددداحرطابما دددد ظ،م
ا حمكرددتمر ددعا اتما سددد ارما أاعدد لما ددالما ددسادا،م

ما رااردما طأاياتما رسمحتم  مدا د،.
  أ راتمسددا ما دا دتم د ما ر طقدتما يرأادتم طحددمردبم

اتلمااذ اللمرقمارتما قطمعما امصم ط ام متما أاع
ردددبمأ رادددتما  رددداماالقس دددمد ملما دددام طدددىمح دددمبم
ا أاعددددتما رحاطددددتمأم أيددددرلماذ دددد مرددددبماددددال ماسأددددمعم
ردددا ما س راددتما يدددمرطتماا رساا ددطتلماما ددذ مامادددذم

 اددددتم دددد ماال سأددددمرما ركا ددددمتماالقس ددددمداتمااالعسرم
لماا ظدددددرمإ اددددددمم ظدددددرةماا ةقم ادددددتماا أيدددددراتماا أاعادددددت

سقأطاتمسمادددددذم ددددد مسكمرطادددددتما ا دددددتمس م  ددددداتلمار ددددد
اال سأمرمحدلماألعادم ما قمدردتم د ما س رادت.مكردممأبم
اال سرددم،مأم أاعددتماريدددما ددسادا،ما رددااردما طأاياددتملم
ااددددد ،ما س راددددتماالقس ددددمداتم دددد مذاتما اقددددتمرددددبم

ماال مسريادما  ام متما يمرتمارااعدتما ف مد.
  د ،م كرةماألردبما سيدما ىلمارااعددتما س دطحما زاعددم

يرأاددددددتلم دددددد مظدددددد مسيااددددددرماعدددددددتم دددددد ما ر طقددددددتما 

االقس ددددمدما يددددم رىمأيددددمبمسحقاددددلما ددددسدارتم يطاددددتم
 طس راتلماسح ابم ا اتما حامةما أيراتلمأم سأدمرمأبم
ا س رادتما رساا ددطتماسحقادلماألرددبماذ  دم ىماقارددمبم

م طىما سيماب.
  سكددداابمر ظاردددتمريطاردددمتمرسكمرطدددتلماسفياددد مدارم

ا يأكمتم ارممرراكزما أحاثما يطراتما يرأاتلماأ ملم
أا دددملم ر دددما ااقدد ما أاعددىما يرأددىمرددبمأعدد مطددرحم
 ام ددددددمتمااقياددددددتلماح ددددددمبما فددددددرصماا سدداددددددداتم
ا رسمحددددددتم دددددد ما ددددددداا ما ددددددىماذطددددددمرابماذقطارددددددىم
اا يددددم ر مأمسأددددمعما ساطدددداطماال ددددسراساعىلمااركددددبم
اال ددددسيم تمأعدددددادم م راددددتم دددد م ددددذاما رعددددم مرةدددد م

ا سيادددددرمماالسفمقادددددتماذطمرادددددتم ألرددددد،ما رسحددددددةمأيدددددمب
ا ر ماىلماا سىم سعتم دبمإدرا م اطدارةما سيادراتم
ا ر ماادددتم طدددىمحادددمةما أيدددرم ددد ما يدددم ،لمااعددديتم

مأيضما  ام متم رااعدسدم.
  إ دددمدةما  ظدددرم ددد م ام دددمتما طمقدددتم ددد ما ر طقدددتم

ا يرأاددتماا حدددمرددبما ددسادا،ما ر ددمدرما قمأطددتم ط فددمذم
رةدد ما دد فطماا يددمزلماا سا دد م دد ما ددسادا،مر ددمدرم

اأام دددددتما طمقدددددتما  ظافددددتماا رسعدددددددةمرةددددد مأداطددددتم
ا طمقددتما ير دداتلماا راددمحلما دددىمرسمحددتمأددا رةم ددد م
ا ر طقددتما يرأاددتلماساعاددلم ام ددمتما أحددثما يطردد م
ا اط ىمأاما يرأ مر ماال دسيم تمأدم اأراتما يم رادتم
رددددبمأعدددد مسدددداطابمسطدددد ما سك ا اعاددددمما عدادددددةلماقدددددم
اكددددابما افددددمضماأل دددديمرما يم راددددتم طدددد فطم ر ددددتم

مطاارمذ  ما ساعل. س
  عأطما سادارمتماألراع ما زرا ادتم د ما ر طقدتم

ا يرأاددددتلماا سا دددد م دددد ما ريددددرا متمااال ددددسةرمراتم
ا يرأاددتما ريددسركتم دد مرعددم ماال سددمجما زرا دد م ددد م
ظدد معددياطما زاددمدةما  ددكم اتم دد ما ر طقددتلمازاددمدةم
ا س ددحرماا عفددم م دد مأيددضما ر ددمطللماذ دد مرددبم



 السيبسبت البيئية فى المنطقة العربية )التهديدات والتقىيم(............             أ.د/ محمد أحمد على عدوى  

22 

 

اام دتمسدد ،مذ د مماال مسأ ىما سةرمراتمحكارادت
ما سا  لماسطاارمآ امتم رأاتم طسيمابما زرا  .

  اعدد مرددمماركددبمأبم  ددرالمأم  ام ددمتما  دد م اتم
 حرمادددددتما أاعددددددتمرددددددبمأيددددددضماأل يددددددطتما  دددددد م اتم
ا عددددمرةلمكرددددمماركددددبمسطأاددددلمأ اددددمتمعددددراأاتمرةدددد م
ا سحفاددزما عددراأىم ددأيضما  دد م متمأاماأل يددطتم

تما كدرأمعاتلماالقس مداتم ارمماسيطلمأم سادا،ما طمق
ا امرمماةأتم عمحممم  مدا مرة ما االادمتما رسحددةم
األرراكاتلماا دا رر ما اا رام سيعا ماال سةرمراتم

.ما دامردمماسعدربم(61)  مرعمالتما طمقتما رسعدددة
د دددد،مرددددمما ددددرىماالقس ددددمدماألاعددددرمأاماأل يددددطتم
أاددرما عددمرةمأم أاعددتلما ددد،ماال  دداملمارالمد ددما م

كرددددددااردمأامسطاةدددددددمم ددددددد ،م ردددددداما سعددددددحاتمأم أاعددددددتم
ماالقس مد.

  سيدددا ما  ام ددمتما س رااددتم ددىما دددا ما يرأاددتمرددبم
اددددال مر ظددددارميددددمر ماماددددذم ددددىماال سأددددمرمأ راددددتم
اال ددسةرمرم ددىما أيددرلمااعدد م ام ددمتماعسرم اددتم
أكةددرميددراالملماد دد،م رطاددمتمأ ددملما رير ددتم ددىمدا م
ا ر طقدددت.مماقددددمأكددددمسقرادددرمأر دددمر ماألرددد،ما رسحددددةم

مع م دددددبما سحددددددامتما س راادددددتم دددددىما ر طقدددددتماذ رددددد
ا يرأادددددتمأبما ددددددا ما يرأادددددتمسحسدددددمجمإ دددددىم ام دددددمتم
  م اتمازرا ادتمسدد ،ماال سمعادتماسيديا ما يرم دتلم
اسعددددددربم ددددددىمذاتما اقددددددتما ددددددسدارتم ددددددىما  رددددددام
االقس مد ماسح ابما أاعتماا حفمظم طاددملما دامردمم
اركدددددبما ا دددددا مإ ادددددلمرددددددبمادددددال مد ددددد ما سيددددددمابم

لمارحما ددتم(62)أدد م ددىمسطدد ما رعددمالتاا سكمردد ما يرم
اذ مدةمربما  راما  كم  م  مسا ارماألاد ما يمرطدتم
ا الزرددتم أل يددطتماالقس ددمداتما راسطفددتمرددبماددال م
اذ ددددددادما عاددددددم ددددددملمارااعددددددتما يكم دددددمتما  ردددددام
ا  كم  م طىمارسفمعمريدالتما أطم تم  ما ر طقدتلم
اأام دددددتمأبما ددددددا ما يرأادددددتمسسعدددددلم حدددددام رددددداذجم

.مام(63)دمأيدددددمبما  دددددكمبم ددددد م دددددبما يرددددد رعدددددطرم
اليدد مأبمسطدداارما  ام ددمتما أاعاددتم دداحم ظم طددىم
ا ردددددددااردما طأايادددددددتما رسمحدددددددتيمرردددددددمماح دددددددبمردددددددبم
ا ددددساداردمماقس ددددمدامملمكرددددممأبما حدددددمرددددبما سطدددداثم
 ا د،م ىمسح ابما  حتما يمرتم طردااطبما يرأد م
اا سدددددىمسيددددددمركا دددددمممأ م دددددامممردددددبمركا دددددمتما س رادددددتم

زمرأسما رددددم ما أيددددر م ددددىما دددددا ما أيددددراتلماسيزادددد
ما يرأات.م

اأااددرامم ي ددلماعدددرماألاددذم ددىماال سأددمرمأبما أاعددتم
اا حفدددمظم طاددددممارةددد م دددد ممم ألردددبما ددداط ىمأرفداردددلم
ا سقطاد م ظرامم رمماركبمأبماسرسبم طىم الما دسادا،م
ا رااردما طأاياتلماكذ  ما سحاالتما أاعاتما  مسعتم بم

اتم د ما طأايدتمردبمكداارثماأل يم ما أيدراتمأاما سيادرم
إذام دددد،ماددددس،مر دددددمسطدددد ما سحدددداالتما دددد  ما  ام ددددمتم
ا الزرددددددتم رااعدسدددددددملمامرددددددبمةدددددد،مأمسددددددتمدا ما يددددددم ،م
ا راسطفدددتمسحدددرصم طدددىم ددد  م ام دددمتمأاعادددتمأكةدددرم
ااقياددددتماعداددددتمأرددددمماس م ددددبمردددد مأ راددددتما سدداددددداتم
ا أاعاددددتلما ددددامرددددممأددددمتمارةدددد معددددرارةم ددددىما ر طقددددتم

 يرأادددددتمأبمسياددددددم دددددامأتما يرأادددددت.ماسحسدددددمجما ددددددا ما
ا  ام دددمتما أاعادددتم ددد معدددالمرددددا ما سكطفدددتماا يمعددددم
أيك مادؤد مإ دىمإدادم ما رادمطرماا سددادداتما أاعادتم
  ماال سأمرم  دماع ما  ام متما س راادتما راسطفدتلم
ا دددامردددمم ددداد ،مدارما دا دددتم ددد ما س رادددتما رساا دددطتلم
ا ددىمذاتما اقددتمسددا ارما يدادددمرددبما  فقددمتما سددىمقدددم

رطدممك سمجمذ رم مساظا مرة مذ د ما رددا م د مسسح
سحطادددددددد ما  ام ددددددددمتما يمرددددددددتلما ددددددددىمسيمرطدددددددددممردددددددد م
اال ددددسةرمراتما اط اددددتمأاماألع أاددددتما سددددىمسيردددد م دددد م

 ا ر طقتم.
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 المالح 
 عتبتةالدو  بعض ال( توضح  موقع التيدتدات البترتة ضمل تيدتدات األمل ا نيلنى فت 1جدو  )

 

 الدولة                    
 التيدتدات    

الوميطتنتة  األتض
 الميتب لبنلل الكوتت المحتمة

م74.9م77.8م90.5م11 المموثلت البترتة 
م76.9م81.5م73.5م85.3 نقص المتله

م11م11م11م78.4 تتاجع األتاضى ال تاتتة
م11م85.0م11م96.5 اححتال  والنوو  األجدنبت

إخول  الحكومة فت حملتة 
م11م87م11م86.9 المواطنتل

م11م81.9م11م11 تعيف الحكومة
م11م11م11م89.4  تلب الحملتة احجتملتتة
م75.3م86.3م11م73.7 يوف الخدملت الرحتة
م11م11م11م11 يوف الخدملت التعمتمتة

م11م86.3م11م89.4 توشت الويلد
بطف ا جتافات القلنونتة ورعوبة 

م11م73.5م11م73.7 تحرت  الحقو 

م11م71.5م11م11 ضعف التضلمل بتل أفتاد المجتمع
توتت العالقلت بتل الجملتلت 

م11م81.8م11م83.7 المختموة

م11م79.9م11م11 التطتف الدتنت
م11م74.7م11م75.5 التوكك العلرمت

تع ت الحرو  تمى الخدملت 
م71م80.0م11م75.4 األيليتة

م80.5م86.5م11م75.6 األوبرة واألمتاض المعدتة
م86م86.5م11م90 البطللة
م75.9م86.4م11م91.6 الوقت
م11م88.7م11م85.4 الجوع

احتتداف تمى األشخلص واألمالك 
مم89.0م11م81.4 الخلرة

 مسي  م د،مسا رما أام مت (11)
 58لمصم5119ا ر در:مسقرارما س راتماذ  م اتما يرأات:م (10)



 السيبسبت البيئية فى المنطقة العربية )التهديدات والتقىيم(............             أ.د/ محمد أحمد على عدوى  

28 

 

م
م

م
م

 (  ميتوتلت الندتة الملرتة فت الدو  العتبتة مقلتنة بللعللم 2شك  تقم )
م

م

:مسحددامتمأردبماذ  دمبم د ما ددا ما يرأادتلم5119ا رسحدةملمسقرارما س راتماذ  م اتما يرأادتم طيدم،ما ر در:ممأر مر ماألر،م
م(38:م5119ا يرأاتل  طدا  اذقطار  ا ركسبم-)م اااار لمرطأا متمأر مر ماألر،ما رسحدةماذ رمعى

م
م
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 العتبتة(  انعكليلت التحوحت البترتة  تمى األمل والتنمتة فت الدو  2جدو  تقم )

م
م

م(47:م5101ا ر در:)ما ييم.


