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 مقدمظ

ٗعخبس المومومسّل المبمتمزمٖ  حلميضم٘مس الم م٘م مبًمبث                       

لختل٘ي الوع٘وت ّالٌظبم الب٘ئٖ( أحد البتْد الخمٖ   

حدزض العالقت ب٘ي الوبء ّاألزِض ّالٌظن المبم٘مئم٘مت        

. ٗمخمن حمٌم م٘مر  ُمرا                 CGIARّالخٖ حوْل همي قمبم         

الووسّل فٖ هٌطقت القبش فٖ كلال حتج إشمسا   

المرٕ ٗمخمبم         (HRC( هسكص البتْد الِ٘دزّلم٘مةم٘مت    

لْشازة السٕ ّالوْازد الوبئ٘ت ّالةِسببء فٖ ال خسة 

ببلمخمعمبِّى     2012ّحخٔ دٗلوبس  2015هي ٌٗبٗس 

، MetaMetaه : شبةت السٕ ال ٘ ٖ، همٌمظمومت       

ّصمبهمعمت       UNESCO-IHEهعِد الًْ٘لةْ للو٘بٍ    

 .هةلٖ بأرْ٘ب٘ب

 أهياظسنتدرنسظ

حةوي أُو٘ت أًظوت الصزاعت الخٖ حعخود فٖ زِٗب علٔ هم٘مبٍ     

ال ٘ بًبث فٔ اًِب الوصدز المسئم٘ملمٖ لم عمبشمت ّهصمدز             

دخ  للوضخوعبث الوتل٘ت. بدأث التةْهت اللمْداًم٘مت بمدعمن           

ببالسخزوبز فٖ حتل٘ي البمٌم٘مت     IFADهي قب  هؤسلبث هز  

الختخ٘ت لووسّل القبش الصزاعٖ  بْاببث، هداخ  ّقمٌمْاث    

السٕ( ببإلضبفت الٔ حتلم٘مي المومومبزسمبث عملمٔ هلمخمْٓ                  

 التق  لصٗبدة اإلًخبص٘ت الصزاع٘ت.

صدٗس ببلركس أًَ هي األُو٘ت بوةبى أى ٗمخمن حمتمدٗمد كموم٘مت                 

الو٘بٍ اللٌْٗت لخغط٘ت احخ٘بصمبث المومومسّل المومبئم٘مت بمدقمت                 

كب٘سة ّالخٖ حخداخ  ه  االحخ٘بصبث الوبئ٘ت األخمسٓ عملمٔ        

هلخْٓ اللِ  الطب٘عٖ ّالموم٘مبٍ المضمْفم٘مت ّالمبم٘مئمت ّهم٘مبٍ                    

الوسة ّالصس  ُرا ببإلضبفت إلٔ حتدٗد هدٓ حأر٘س ُمرٍ    

الخداخمالث بم٘مي االحمخم٘مبصمبث عملمٔ أصمتمبة المتمصم                          

 الويخل ِ٘ي.

 نتهدف

ٗمِمد  ُمرا المومومسّل المبمتمزمٖ لمخمعممصٗمص اسمخميمدام هم٘ممبٍ                              

ال ٘ بًبث للصزاعت ّحطْٗس الٌظبم الب٘ئٖ هي أص  حتل٘مي  

 سب  الوع٘وت فٖ هٌطقت حْض ًِس القبش ببللْداى.

ببالضبفت إلٔ ُرا الِد  العبم ٌُبلم  أُمدا  أخمسٓ همزم             

دزاست الخداخالث ب٘ي الضِبث الخٖ حلخ ٘مد همي هم٘مبٍ ًمِمس             

القبش علٔ ك  الموملمخمْٗمبث  هومسّل المقمبش المصزاعمٖ،                  

...الخ( ّ حتدٗد هدٓ حأر٘س ُرٍ الخداخالث عملمٔ أصمتمبة             

 الوٌ عت الويخل ِ٘ي.



 

 
 أاال:س    سإدنرةسنتيا ه

الِد  السئ٘لٖ ٗخوز  فٖ حتدٗد سٌ٘بزُْٗبث هيخلم مت لمخمْشٗم         

ه٘بٍ ًِس القبش ّحق٘٘ن أرسُب الةلٖ علٔ المومومسّل المصزاعمٖ،          

هيصّى الو٘بٍ الضْف٘ت، الٌظبم الب٘ئٖ بمبإلضمبفمت إلمٔ حمأرم٘مسُمب               

 علٔ دلخب القبش. اإلطبز العبم للبتذ هْضح ببلوة  ادًبٍ :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ث  ا :ستقخامسما هس هفسنتق شسس

لدزاست أرس حْشٗ  حص   RIBASIMس٘خن اسخيدام ًوْذس 

الو٘بٍ لالسخيداهبث الويخل مت كمخمغمرٗمت الموم٘مبٍ المضمْفم٘مت، هم٘مبٍ                       

الوسة، ه٘بٍ السٕ، ّكموم٘مت الموم٘مبٍ المْاصملمت إلمٔ دلمخمب ًمِمس                         

 القبش، ...الخ

 مرفج  سنتيلفاعسنتي وقةظ مكو   سنتيلفاع

               ٖأخر حٌو٘ت ّحطْٗس الٌمظمبم اإلقمخمصمبدٕ ّاإلصمخمومبعم

ّالٌظبم الب٘ئٖ بع٘ي اإلعخببز فٖ ًظن الصزاعت القمبئمومت    

 (.2015علٔ السٕ ال ٘ ٖ  بٌِبٗت 

              دزاست االسخ بدة القصْٓ هي فم٘م مبًمبث ًمِمس المقمبش

ّالخأر٘ساث الوخْقعت علٔ هومسّل المقمبِش المصزاعمٖ،            

إهداداث ه٘بٍ الوسة، الٌظبم اإلقخصبدٕ ّاإلصخوبعمٖ،  

اٙربز الب٘ئ٘ت، ببإلضبفت إلٔ حتدٗد الوصبلح ّاألضساز 

 (.2012 فٖ 

          الٌظسة الوخةبهلت ّالووْل٘ت لٌظبم السٕ بمبلم م٘م مبًمبث

ّالعو  علٔ حتْٗلِمب إلمٔ همٌمِمش عملمومٖ ٗمدزض فمٖ                     

 (.2012الضبهعبث  ّالوساكص البتز٘ت  بٌِبٗت 
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 ث تث :سدرنسظسنتيا هسنتجوفاظ

الغسض هي ُرا الضصء ُْ فِن طب٘عت الو٘بٍ المضمْفم٘مت فمٖ حمْض           

ًِمس المقمبش ّاسمخميمداهمبحمِمب بمبإلضمبفمت إلمٔ دزاسمت همدٓ حمأرم٘مس                                 

 الخداخالث الوقخسحت علٔ اسخيدام الويصّى الضْفٖ.

 رنبة :سدرنسظسنت    سنت ا  

ِّٗد  إلٔ ح و٘ي الوتبفظت عملمٔ المبم٘مئمت ّهمدٓ حمأرمسُمب سملمبمب                      

 ّاٗضببب ببليطط الخٌوْٗت التبل٘ت ّالولخقبل٘ت.

 خ مخ :سنتج  بسنالج ي ع س

ِٗد  لدزاست هدٓ حأرس الوسأة ّالسصبل ّالوببة ببلصزاعت القبئومت  

علٔ السٕ ال ٘ ٖ ببإلضبفت إلٔ االسخزوبزاث الوصبحبت هي أصم     

 حتل٘ي أّضبعِن.


