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 ،ةمهم ةيئيب ةمظنأ فورغنملا تاباغ ربتعُ
 .ةيرشبلاو يويحلا عونتلا ىلع ظفاحُت ثيح
 ،تاباغلا كلت نم ةعساو تاحاسم نادقف مت

 كردُن انأدب ثيح .نآلا ريغتت رومألا نكل
 عناصمو نوبركلل نزاخم اهنوكل - ةريبكلا اهتميق
 ثيح - ريثكلا كلذ ريغو ةيلحاس تاعافِدو كامسألل
 ءدبو ،ىّقبت ام ةيامحل لذبُت ربكأ اًدوهج نأ ظحالن

 فورغنملا تاباغ ةلاح مدقُت .ةداعتسالا جمارب
 ام لوح تامولعملا ثدحأ ملاعلا ءاحنأ عيمج يف
 تاءارجإلاو فورغنملا تاباغ صوصخب هفرعن
 ،2018 يف.ةعئارلا تائيبلا هذه معدل ةذختُملا

 يلودلا داحتالاو (CI) ةيلودلا ظفحلا ةمظنم تلّكش
 ةعيبطلا ظفح ةمظنمو (IUCN) ةعيبطلا ظفحل

(TNC) قودنصلاو ةيلودلا ةبطرلا يضارألا ةمظنمو 
 يلودلا فورغنملا فالتئا (WWF) ةعيبطلل يملاعلا

(GMA). يلاحلا تقولا يف ةكارشلا هذه لمشتو 
 تاباغ قاطن عيسوت فده اًعم كراشتت ةمظنم 25
 لاّعفلاو ئفاكتملا عسوتلا لالخ نم فورغنملا
 فورغنملا قطانم ةداعتساو فورغنملا ةيامحل
 فالتئا لمعي ،يِلمعلا روظنملا نم .ةقباسلا

 معد ىلع ملاعلا ءاحنأ عيمج يف يملاعلا فورغنملا
 ةيِلمعلا عيراشملاو ميلعتلاو عافدلاو ثحبلا

 ءاكرُشلاو عمتجملا ءاكرُش عم ًةداع - عقاولا ضرأ ىلع
.نييِّلحملا

فورغنملا تاباغ ةلاح
 قيرف نع ةرداصلا ةيملاعلا طئارخلا مدقُت

 نع لمعي يذلا (GMW) شتوو فورغنم لابولج
 ىؤر 2019 ذنم يملاعلا فورغنملا فالتئا عم بثك
 حضوُت ثيح .فورغنملا تاباغ قاطن لوح ةمّيق

 يف فورغنملا تاباغ نم ²مك 136,000 دوجو طئارخلا
 قرش بونج لثمُت .2016 يف ملاعلا ءاحنأ عيمج
 لثمت ثيح ،فورغنملا تاباغ ثلث يلاوح ايسآ
 طئرخ عبتت امك .%20 يلاوح اهدحو ايسينودنإ

 رييغتلا ةقدلا ةيلاع يلودلا فورغنملا فالتئا
 تالدعم طسوتم نأ كلذ مغر حضوُتو تقولا رورمب
 عيمج يف اًيلاح أطابتي فورغنملا تاباغ نادقف

 ةنسل ةقباسلا ةنس نيرشعلا لالخ ،ملاعلا ءاحنأ
 ةبسنب ةيفاص ةراسخ دوجو حضتَي امك ،2016

 رئاسخلا ىلإ ةفاضإلاب .فورغنملا نم 4.3%
 ريبك ددع دوجو اًضيأ طئارخلا حضوت ،ةلصاوتملا
 ،فورغنملا تاباغ اهيف عسوتت يتلا نكامألا نم
 ،ةيلخاد قطانم وأ ةديدج بساور رمعتست ثيح

 تايوتسم عافترا نع ةجتانلا كلت كلذ يف امب
 ةيطغتلاو ةلماشلا اهليصافت ءوض يف .رحبلا

 شتوو فورغنم لابولج طئارخ رايتخا مت ،ةتقؤملا
 لبِق نم فورغنمل ةيمسرلا تانايبلا ةعومجمك

 فادهأ نع غالبإلل ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب
 لودلا عجشُن .(SDG 6.6.1) ةمادتسملا ةيمنتلا

 تاباغل ةينطو ةبقارم ةمظنأ اهيدل دجوي ال يتلا
 نكمي امك .طئارخلا هذه مادختسا ىلع فورغنملا
 ديدحت اًضيأ شتوو فورغنم لابولج طئارخل

 ةزيملل نكميو .ةيلاع ةيناكم ةقدب تارييغتلا
 تارييغتلا عبتت - رييغتلا تاراذنإ - ةديدجلا
 ،اًبيرقت يلعفلا تقولا يف فورغنملا ءاطغ يف
 ةباجتسالا نم ضرألا ىلع نيدجاوتملا نِّكمُي امم
 رييغتلا بابسأ .اًعيرس ةئشانلا تاديدهتلل

 نع ةلوؤسم ةرشابملا ةيرشبلا راثآلا نكل ،ةريثك
 بابسألا لمشت .فورغنملا نادقف نم %60 يلاوح
 ةيبرتو ةيعارزلا يضارألا ىلإ لوحتلا ةيسيئرلا

 لثمت .يرضحلا عسوتلاو ةيئاملا ءايحألا
 ةرشابملا ريغ ةيرشبلا وأ ةيعيبطلا بابسألا
 عافتراو لكآتلا ةنمضتم ،ةيقبتملا بابسألا

 تارييغتلا يدؤت ثيح ،فصاوعلاو رحبلا ىوتسم
 دوهج تعفترا .اهنم ريثكلا مقافت ىلإ ةيخانملا

 تقولا يفو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف فورغنملا ةيامح
 فورغنملا تاباغ عيمج نم %42 دجاوتت ،يلاحلا

 نيح يف .ةيمحم ةصصخم قطانم يف ةيقبتملا
 عيزوت ريغتي ثيح ،اًديج اًمدقت لثمي كلذ نأ

 هذه ةراسخو روهدتلا لازي ال ،قطانملا هذه لخاد ،كلذ
 اًضيأ ةفاضإلاب ،ةيعيبط بابسأل ثدحي تاباغلا
 ىلإ ةفاضإلاب .ةرادإلا وأ ذيفنتلا يف لشفلا ىلإ
 .تاباغلا هذه ةداعتسإل ةحلُم ةجاح كانه ،ةيامحلا

 نكل ،ةياغلل مدقتم فورغنملا ةداعتسا ملِع
 ملعلاب ةموعدملا ريغ ةداعتسالا دوهج نم ريثكلا

ملخص 
تنفيذي

 ةداعتسالا تابلطتم ،عقاولا يف .لشفلاب تءاب
 ةيمانتم دوهج دجوتو ديج لكشب ةموهفم ةحجانلا

 ءاكرش عم كلذ يف امب،موهفملا اذه ةكراشمل
 ثيدح يبيرجت جذومن رَّدَق .يلودلا فورغنم فالتئا

 فورغنملا تاباغ ةحاسم نم ²مك 6.600 يلاوح نأ
 لكشب اهتداعتسا نكمي 1996 ذنم ةدوقفملا

 ءانبل اًيلاح دوهجلا لذبُت ،رخآ ديعص ىلع .ريبك
 ةكراشم تاودأك فورغنملا ةداعتسال عبتت ةادا

 مث نمو ،ةيلاحلا ةداعتسالا عيراشم نع تامولعملا
 عيمج يف ةلاعفلا ةداعتسالا معد يف ةدعاسملا

.ملاعلا ءاحنأ

نْيَملاعلا لضفأ
 نم ةعونتم ةعومجم نم فورغنملا تاباغ نوكتت

 لماوع ىلع يوتحت يتلا تاريجشلاو راجشألا
 - ةبعصلا ةئيبلا يف شيعلل ةفلتخم فيكت
 اهنأ امك .رزجلاو دملا قطانم - سباي ءزجو يئام ءزج
 341 ةنمضتم ،ةينغلا ةيناويحلا ةايحلل نطوم

 رومنلا نم حوارتت اًيلود ضارقنالاب ةددهُم ةليصف
 تاباغ ةيجاتنإو لكيه نِّكمُي ثيح .رحبلا سرف ىلإ

 كامسألا دئاصم معد نم تاباغلا هذه فورغنملا
 لودلا نم ريثكلا يف هنأ ديدجلا ثحبلا رَّدق .ةينغلا
 تاباغ ىلع راغصلا نيدايصلا نم %80 يلاوح دمتعي

 فورغنم دئاص نويلم 4.1 يلاوح مهددعو فورغنملا
 عمتجم وأ ةكبش معدي مهنم لك - ملاعلا ءاحنأ يف

 ةعساو يرحبلا ديصلا تايلمع.نيعباتلا نم
 اًضيأ ،يربمجلا ديص ،ظوحلم لكشبو ،قاطنلا

 ىلع اهلهاجت متي ام اًبلاغ ةيدامتعا ىلع يوتحت
 .ةناضحلل قطانمك وأ رثاكتلل فورغنملا تاباغ
 نكمي ،ربلاب رحبلا يقتلي ثيح عقت اهنأ امب
 لمعلاو تاناضيفلا نم دحلا فورغنملا تاباغل

 لمعت امك .حايرلاو جاومألا دض ةيعيبط عافد هجوأك
 تابهِل طبثمو قارتخالل ةلباق دودسك اًضيأ

 نأ تاريدقتلا ريشت .ررضلا نم للقُتو فصاوعلا
 نم رالود رايلم 65 نع ديزي ام عنمت فورغنملا تاباغ
 يلاوحل ناضيفلا رطاخم نم للقتو ةيكلملا رارضأ

 تاريغتلا ةهجاوم يف .اًيونس صخش نويلم 15
 فورغنملا تاباغ ربتعُت امك ،ةعراستملا ةيخانملا
 ةردق عم يئيبلا ماظنلا فييكت يف صاخ مهاسم
 يف ىتح ،ةشيعملا لبسو ةايحلا معد ىلع ةيوق

 نم ريثكلا ةطساوب ةعقوتملا ةريغتملا تائيبلا
 ىدحإ لثمتت .ةيلبقتسملا ةيخانملا جذامنلا

 اهتردق يف فورغنملا تاباغل ةيساسألا تازيمُملا
 نوبرك ىلإ نوبركلا ديسكأ يناث ليوحت ىلع
 ىلع ىرخأ ةئيب يأ نع ةعفترم تالدعمب يوضع

 ةيحلا تاتابنلا يف نزخُم "قرزألا نوبركلا".ضرألا
 ةتباث ءاقبلا اهنكمي ثيح ةيثخلا اهتبرت يفو

 يف فورغنملا تاباغ ،يلاحلا تقولا يف .نورقل
 اجيج 21 يلواح يواسي امب نوبرك نزخُت ملاعلا ءاحنأ
 ةمظنألا ريمدت يدؤي .نوبركلا ديسكأ يناث نم نط

 ىرخأ ةرم نوبركلا ةداعإ ىلإ فورغنملل ةيئيبلا
 تارييغتلا مقافت ىلإ يدؤي امم ،يوجلا فالغلا ىلإ
 جمد نع يملاعلا فورغنم فالتئا عفادي .ةيخانملا
 نم دحلا جماربو يخانملا فيكتلا يف فورغنملا
 لابولج طئارخ مادختساب .ةيخانملا تارييغتلا
 دئاعلا نأ يبيرجتلا لمعلا حضوأ ،شتوو فورغنم
 لكشب ةداعتسالل ةلباقلا" قطانملل لماكلا

 نوبرك نزاوت قيقحت وأ ةداعتسا اهنكمي "ريبك
 ديسكأ يناث نم نط اجيج 1.3 يلاوح يواسي امب

 رايلم 3 قرح يواسي امب - يوجلا فالغلا يف نوبركلا
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 ةسام ةجاح دجوت
 عيمج ةيامح ىلإ
 فورغنملا تاباغ

 ةيقبتُملا
 دادرتسا زيزعتل

 ةداعتساو
 تاباغلا

.ةدوقفملا
 دنهلا ،سنابرادنوس ،ينوسوم ةريزج ىلع ففجملا كمسلا زرفت ةأرم

زلوار نوميس / ةئيبلل يملاعلا قودنصلا ةطساوب ةروص

 نم تاونس ثالث رادم ىلع وأ طفنلا نم ليمرب
 فاقيإ يدؤي .ايلارتسأ لثم ةلودل تاثاعبنالا
 ايازم قيقحت ىلإ لثملاب ةلصاوتملا رئاسخلا
 .اهيدافت متي يتلا تاثاعبنالا ثيح نم ةمخض
 ةريثكلا ميقلا لكشُت ،رابتعالا يف كلذ ذخأ عم
 غالبإلا ىلإ جاتحت ةمزلم ةلاح فورغنملا تاباغل

 لالخ نم اهبجومب لمعلاو اهباعيتساو اهب
ًالوصو يموكحلا طيطختلا  نيرمثتسملا ىلإ 
 ةيموكحلا ريغ تامظنملا ربع نيمأتلا تاكرشو
 ىلع اهتايح دمتعت يتلا ةيلحملا تاعمتجملاو

.فورغنملا تاباغ

فورغنملا يف شيعلا
 اهترادإو فورغنملا ةيامحل يمامألا طخلا

 صاخشألا لمشي مادتسملا مادختسالاو
 ةيلصألا تاعومجملاو تاعمتجملاو

 تاموكحلاو نييديلقتلا نيمدختسملاو
 ال ةلثمأ ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف دجوُي .ةيلحملا

 تاعمتجملا تدعاس يتلا نواعتلا هجوأل اهل رصح
 نأ نيح يف .اًعم رهدزت ىتح فورغنملاو ةيلحاسلا
 تدأ ،نورق ذنم فورغنملا يف نوشيعي صاخشألا

 ءوشن ىلإ ةريغتملا روصعلاو ةديازتملا طوغضلا
 .ةمادتسالا نامضل لمع رطأ ريوطت ىلإ ةجاحلا
 ايقيرفأ برغو ىطسولا اكيرمأ نم - صصق كانه
 يتلا ةديدجلا ةمكوحلاو ةرادإلا ةمظنأ فصت -
 ةيديلقتلا شيعلا لبس نيمأت يف دعاست
 .لحنلاو راحملا ةيبرت لثم ةديدج ىرخأ ءانبو

 .ةريبك ةيمهأ عمتجملا ىوتسم ىلع لمعلا لثمُي
 مهدامتعاو ةديج فورغنملاب تاعمتجملا ةفرعم
 يف ةلمتحملا مهراودأ يلاتلابو ريبك اهيلع
 "مهب ةصاخلا" فورغنملا تاباغ هيجوتو ةيامح

 طرفملا مادختسالا لثمي نأ نكمُي .ةياغلل ةمهم
 ىلع ةمئاقلا جهنلا نكل ،ةعئاش لكاشم روهدتلاو
 ةلاعفلاو ةديدجلا دوهجلا معدت ةميقلا ةكراشملا
 عيمج حضوت .تاعمتجملا نيكمتو ةكراشم يف

 ايسينوركيمو رقشغدم نم ةدراولا صصقلا
 نيكمت ةيفيك ىطسولا اكيرمأو ايسينودنإو
 ةصاخلا فورغنملا تاباغ ةرادإ نم تاعمتجملا

 .ةبقارملا يف ةكراشملاو ةفرعملا ةكراشمو مهب
 نامض اًضيأ مهملا نم ،تاعمتجملا عم لمعلا لالخ

 نيشمهملاو ءارقفلا قوقح زيزعت - ةاواسملا
 صصقلا .بابشلاو ءاسنلا كارشإ صاخ لكشبو
 ةديدجلا اينيغ اوبابو مانتيف نم انل ةدراولا

 ،ىرخألا صصقلا نم ديدعلا نيب نم ،سارودنهلاو
 ثالثلا تاعومجملا هذه ةكراشم ةيناكمإ حضوت
 فورغنملا نم ٍلكل لضفأ لبقتسم نامض يف
 تاباغل ةيلحملا ةميقلا .ةيلحملا تاعمتجملاو
 بناج نم اًديج ةموهفم نوكت ام ًةداع فورغنملا

 ةيملاعلا اهتيمهأ لهاجت متي هنأ الإ ؛تاعمتجملا
 يعولا عفر دوهج نأ صصقلا نيبُت .ريبك لكشب
 فورغنملا تاباغل ةفلتخملاو ةلماكلا ةميقلاب
 لبقتسم ءانب يف ريبك ةيمهأ لثمُي نأ نكمي

 انه حضوملا وحنلا ىلع - ىدملا ليوط مادتسم
 ىلإ نيبلفلا لبِق نم ةدمتعملا جماربلا ةطساوب
لاغنسلاو نيصلا ىلإ اماهابلا رزج نمو شيدالجنب

.يلبقتسملا قيرطلا
 ةدايزل يرورض رمأ ةينواعتلا دوهجلا نوكتس

 ،فورغنملا تاباغل ةئفاكتملاو ةلاعفلا ةيامحلا
 .ةداعتسالا نم عسوتلا ىلإ ةفاضإلاب

 زيكرتلاب مزتلم يملاعلا فورغنملا فالتئا
 ،فورغنملل ةلصاوتملا ةراسخلا فاقيإ ىلع

 .ماعلا يعولا ةدايزو ةيملعلا ةداعتسالا ميدقتو
 فورغنملا تامولعمل ةريبكلا تانيسحتلا
 تاسايس ةباتك نكمُملا نم لعجت اهمهفو
 قبسُم طرش نوكت ام ةداع يتلاو ةيليوحت
 نم ديدعلا معدت .لاعفلا رامثتسالاو ةرادإلل

 ةسايسلا ريوطت لكشُتو ةيلودلا تايقافتالا
 ةيلمعلا تامادختسالا .ينطولا ىوتسملا ىلع
 اهميمصت نيعتي ،ضيقنلا ىلع ،ةسايسلل
 تاجايتحاو ةيلحملا تاقايسلا عم مءالتي امب

 نيلاجملا يف ظوحلملا مدقتلل اًرارمتسا .عمتجملا
 ةصنملا قالطنا اًيلاح دهشن ،يلَمعلاو يملِعلا
 .(GMW) شتوو فورغنم لابولج ةينورتكلإلا

 نم ةريبك دادعأ صحفو ضرع نم كلذ اننّكم دقو
 فورغنم لابولج ةئيب كلذ يف امب - تانايبلا
 طئارخلا نم ريبك قاطنو رييغتلا طئارخو شتوو
 عرازملاو نوبركلاب ةقلعتملا فورغنملا ميق لوح
 يف نومدختسملا نكمتيس .كلذ ريغو ةيكمسلا
 ةرادإو ةداعتسالا ةيناكمإ عضو نم لبقتسملا
 تاجرخُم رادصإل مهب ةصاخلا تاراسفتسالا

 ةيامح دوهج دمتعت .ةسايسلاب ةلص تاذو ةلصفُم
 معدو تاعمتجملا ةكراشمو فورغنملا ةداعتساو

ِملا ىلع ةبقارملاو ثحبلا  نكل ،ةيريخلاو ةماعلا حن
 كانه .اًمئاد ةيفاك وأ ةلاعف دوهجلا كلت نوكت ال
 تايلآلا .يلاملا معدلا نم ديزملا ىلإ ةحضاو ةجاح
 تادنسلاو نوبركلا قاوسأ لثم - ةديدجلا ةيلاملا
 لثمُت - نيمأتلل ةعضاخلا تارامثتسالاو ءاقرزلا

 .اهتداعتساو فورغنملا ةيامحل ةديازتم ةصرف
 لاملا سأر مُضت يتلا "ةطلتخملا" ليومتلا جذامن
 اًضيأ عضخت ةيموكحلا وأ ةيريخلا حنملا عم صاخلا

 "رطاخم فيفختل" اهمادختسا نكميو ريوطتلل
.ةليلق ةدم يف تارامثتسالا

ءارجإ ذاختال ةوعد
 فورغنملا تاباغ عيمج ةيامح ىلإ ةحلم ةجاح دجوُت

 تاباغلا ةداعتساو يفاعت زيزعتل ةيقبتملا
 تاعمتجملا تاءارجإلا  هذه معدت .ةدوقفملا

 ةفاضإلاب ،يئاذغلا نمألاو فئاظولاو ةيلحاسلا
 رييغت نم دحلاب ةقلعتملا دئاوفلا ريفوت ىلإ
 ةرادإ جمد تاموكحلا ىلع نيعتي .يملاعلا خانملا
 امم نوناقلاو طيطختلاو ةسايسلا يف فورغنم

 .ةراضلا تاناعإلا فقوو يلحملا مادختسالاب حمسَي

 دامتعالا زيزعت يلودلا عمتجملا ىلع نيعتي
 تاباغ زربت يتلا ةيعيبطلا لولحلا عفرو ىلع
 فارتعالا صاخلا عاطقلا ىلع نيعتي .فورغنملا
 يف رامثتسالا ةدايزو لوصأك فورغنملا تاباغب

 ريغ تامظنملا ىلع بجي .ةداعتسالاو ةيامحلا
 زيفحتو يعولا عفر عافدلا تاعومجمو ةيموكحلا

 عمتجملا ىلع بجي هنأ نيح يف ،ةيامحلاو ليومتلا
 كلت معدل ةيولوألا ءاطعإ يميداكألاو يثحبلا

 قلعتي اميف .تاودألاو جذامنلاو تانايبلاب دوهجلا
 بلطتي ،صاخ لكشب يملاعلا فورغنم فالتئاب
 ةماعلا ةكراشملاب موعدملا معدلا انفادهأ قيقحت
 ةيدؤملا ةحضاولا ةسايسلا لمع رطأو ةديازتملا

 دراوم اًضيأ بَّلطتي هنأ امك .ةئفاكتم جئاتن ىلإ
 ةيريخلاو ةماعلا تارامثتسالا كلذ يف امب ،ةريثك
 ملاعلا ءاحنأ عيمج يف ةماعلا ىلع بجي .ةصاخلاو

 دئاوفلا قيقحتو فورغنملا تاباغ نع عافدلا
 ةبلاطملاو ةريبكلا اهتميق لوح صصقلا ةكراشمو
 هأشنأ يذلا مخزلا زيزعت انيلع نيعتي .امِهتيامحب
 اذه هلثمُي ام رابتعالا يف عضولاو فورغنم عمتجم

.ملاعلل لمعلا
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