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 َيهاْيضَةناْى سِووبةسِووبوْةوة قةيشاْى نةَبوْةوةى ئاو ية عيَشام : َةتشطييةناْى، سِةٖةْذةناْى، 

 بةٖشؤص جةعفةس 

 ثوختةى جيَبةجيَهاس 

ئةو جوطشافيايةى ْيؼتيُاْى عةسةبى تيَذا ٖةَيهةوتووة ية ْاوضةى سِؤرٖةالتى ْاوةسِاطت و بانوسى ئةفشيهادا، بةوة ْاطشاوة نة 
سِووباسى نةَة، سِيَزةى باسإ و بةفش تيايذا نةَرتة ية جةَظةسةناْى ديهةى طؤى صةوى. ٖةسوةٖا ثًةى طةسَا تياياْذا ووػهة، 

بةسص و ئاطتى ٖوػياسى و ذونُشِاْيؼيإ وةنو ثيَويظت ْيية. عيَشام، بةٖؤى بوْى ٖةسدوو سِووباسى دجيًةو فوساتةوة بة يةنيَو ية 
ووى طةسضاوةى ئاوييةوة دائةْشيَت، بةالّ فانتةسى دةسةنى و ْاوخؤيي عيَشاقييةناْى تووػى تيٓويَتى ووالتة دةوَيةَةْذةنإ ية سِ

 Warmingنشدووةو، بة ًَيؤْةٖا نةغ بةٖؤى ْةبوْى ئاوى ثانةوة ئةْاَييَٓٔ و، ووالتةنة تووػى طةسَبوٕ و بياباْبوٕ )

and Desertificationى نؤض و ْةداسايي بوْةتةوة. ئةّ ثةيجةسة ئةنادميية ثشطياس ( بووةو، جوتياسةناْيؼى سِووبةسِوو
ئةخاتة طةس ْةبوْى ديذطايةى بؤ طرتاتيزي بةسِيَوةبشدْى ئاو، يةو ْيَواْةػذا ثشطى ٖاسيهاسيي و ٖةَاٖةْطى ٖةسيَُايةتى و 

 ام. ثشؤطشاَى ٖؤػياسى طؼتى بةٖةْذ وةسطشتوة بةساْبةس بة َةتشطيي ووػو بوٕ و نةّ ئاويي ية عيَش

 

 يةنةّ: ناسيطةسى طؤسِاْى نةػوٖةواى جيٗاْى يةطةس نةَبوْةوةى ئاو

طةس ئةّ ٖةطاسةية. بةثيَى  طةسّ و بةسباطةناْى ية تؤثيهة ( يةنيَهةClimate Changeطؤسِاْى نةػوٖةوا )
 -Stockholm International Water Instituteثةمياْطةى طتؤنٗوَيُى ْيَودةوَيةتى بؤ ئاو )

SIWI )صؤسبةى خةَيهى ٖةس  .طةسَبوْى سِووى صةوى و طؤسِاْى نةػوٖةوا يةنظاْة بة نةَبوْةوةى طوسِى ئاو
، ئةوة ْابيٓٔ نة صاْانإ ئةيبيٓٔ ض ناسةطاتيَو ية سِةوػى ئاو دا بوةئةوةْذة ئةبيٓٔ نة يةى ثًة طؤى صةوى طةسّ 

إ باسئ و الفاو و ووػهةطاَيى دا دسوطت ٖاوطةْطييةى ية وةسصةناْذاو ية ْيَوإ باس-دسوطت ئةبيَت!. ض ْا
ئاو، بؤ صيادبوْى سِيَزةى  نةَبوْى ئةنات. نةػوٖةوايةنى ْاَؤ و تشطٓاى ٖؤناسة بؤ قةيشاْى خؤساى، بؤ

( يةى ًَياسو 84.0( ى  يؤْظيَف دا ٖاتوة نة صياتش ية )0208ى َاسطى  82ية سِاثؤستى ) .(1)ٖةراسيي
( ًَيؤْيإ َٓذاَئ ية سِةوػيَهى درواسدإ و دةطتيإ ْاطاتة ئاوى ثيَويظت 52.تيايذا ) نة ضًودوو ًَيؤٕ نةغ

( َٓذاٍَ بةدةطت ْةبوْى ئاوةوة 8( َٓذاٍَ )5بؤ ثيَذاويظتييةناْى سِؤراْةيإ!. ئةَةؾ َاْاى واية ية ٖةس )
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ى دوو جةَظةسى َةتشطيذاس ئةْاَييَٓٔ، ية سِاثؤستةنةدا ويَٓةو فانتى باػوسى ئةفشيهاو باػوسى ئاطياى وة
 .(2)( نِ ئةبشِيَت بؤ ئةوةى ئاوى دةطتبهةويَت بؤ ثيَذاويظتييةناْى.8ويَٓانشدووة، ية َةداغؼكةس ئافشةتيَو )

( ثيَهذيَت. صاْايإ O( و طةسديًةيةى ئؤنظحني )Hئاو، ثيَهٗاتةيةنى نيُياويية، ية دوو طةسيًة ٖايذسؤجني ) 
%( ى سِووى صةوى بة ئاو داثؤػشاوة، 18). ريإ يةطةس ٖةَوو ٖةطاسةنإ ئاوة ئاَارة بةوة ئةنةٕ نة بٓضيٓةى

 يَهى ثيَطةيؼتوبة جؤسيَو ثةيهةس و سِيَهدةسى رياْة: جةطتةى َشؤظ ٖةَوو ػتيَهى صيٓذوو ثيَويظيت بة ئاوة،
%( ى 35ةَاتة )ت%( و 22ية سِووةنيؼذا ثةتاتة ) %( و،12ية ْاو ئارةالْذا فيٌ بةسِيَزةى  ) %( ى ئاوة،02)

%( ى 02ئةطةس نةطيَو ) ( سِؤر بيَ ئاو بزى.1َشؤظيَهى ئاطايي ئةتواْيَت تةْٗا ) .وايي....تادية ئاو ثيَهٗاتووة
 .(3) ( ييرت ئاوة.,0. ٖةس َشؤظيَو بؤ خواسدْةوة سِؤراْة ثيَويظتى بة )يةنظةس ئةَشيَت ئاوى يةػى يةدةطتبذات،

 . ٖةسوةٖاي ٖةية)بةسِيَوةبشدْى ئاو(  ٖةَوو ووالتيَو طياطةت و ياطاى يةبةس طشْطى ية سِادةبةدةسى ئاو
دةوَيةتى ٖةية. ية عيَشام و ووالتة دوانةوتوةناْذا ضوْهة سِةضاوى -و دةسياواْى ْيَوسِيَههةوتٓٓاَةى ئاويي 

تطري ْيية، ئاو سِيَههةوتٓٓاَة ْيَودةوَيةتييةناْى طةباسةت بة ئاو و سووباسةنإ ْانشيَت و طياطةتيَهى طؼ
..قةيشاْى وتى و غاصييةناْى تةواو ْةنشدووةٖيَؼتا جيٗإ ػةسِى بؤسِيية ْةبةسةبةسة بؤتة قةيشاْيَهى َةتشطيذاس!. 

 دا ْيؼاْةناْى بة صةقى دةسخظتووة:ئاو يؽ يةْاوضةنة

 دووةّ: َةتشطييةناْى طةس ئاطايؼى ئاو ية عيَشام 

%( ى ئاوى ثانى بؤ .84داْيؼتواْى طؤى صةوى ثيَو ئةٖيَٓيَت، بةالّ )%( ى رَاسةى 046سِؤرٖةاَلتى ْاوةسِاطت )
ئةطشتووة!. ئةَةؾ ئةوة ْيؼإ ئةدات نة ئةّ ْاوضةية بةسةو َةتشطييةنى طةوسةى ريإ نشدٕ -بةناسٖيَٓإ ية خؤ

بةدةطت  ( طىَ دةوَيةتى عةسةبى6( دا تةْٗا )8355ية سِووى ئاطايؼى ئاوةوة ٖةْطاوى ٖةَيطشتوة. يةطاَيى )
( ياْضة دةوَيةتى عةسةبى قةيشاْى ئاويإ ٖةيةو، طهؤَيةسةنإ 88نةَئاوييةوة ضةػتوياْة، بةالّ ئةَشؤ )

 .(4)( بىَ ئاو بنب0205( ْةتةوةو دةوَيةتى ديهة يةّ ْاوضةية تا )1ثيَؼبيٓى ئةوة ئةنةٕ نة )

( يةنيَهة ية بةٖيَضتشئ ْاوةْذةناْى سِاويَزناسى و تويَزيٓةوة Chatham House-داَةصساوةى )ضاتاّ ٖاوغ
يةّ جيٗاْة، ية سِاثؤستيَهيذا بةْاوْيؼاْى " بة طياطةتى نؤٕ نيَؼةى ئاوى عيَشام ضاسةطةس ْابيَت" اليواية، 

يَشام، طةسةنيرتئ ناسى ٖةس طةسؤنوةصيشاْيَو ية داٖاتوودا ديَت ئةبيَت ضاسةطةسنشدْى طشفتى ئاو بيَت ية ع
ضوْهة ذهوَةتة يةنًةدواى يةنةناْى ثيَؼوو سِيَطةياْذاوة ئةّ طشفتة طةوسة ببيَت، بة ثيَى ضاتاّ ٖاوغ عيَشام 
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يةو والتاْةى سِؤرٖةالت بوة نة باْطةػةى صؤسوصةوةْذى ئاوى نشدووة بةٖؤى بوْى ٖةسدوو سِووباسى دجيًةو 
%( ى ئاوى والتةنةى ية دةطتضووة. ئةوةؾ بةػيَهى 2.ةى )(، بةالّ دواى ئةوة ْضيه8312فوساتةوة تا طاَيى )

ئةطةسِيَتةوة بؤ طياطةتى والتاْى دساوطىَ )بةتايبةت توسنيا( بةساْبةس عيَشام ية ثشطى ئاودا. جطة يةوةؾ 
بةسصبوْةوةى ثًةناْى طةسَاو نةَبوْةوةى سِيَزةى باساْباسئ بة خشاثى ناسيطةسييإ خظتؤتة طةس ئاطتى يةدةطي 

ية ئاوى بةْذاوةنإ وخةصاْةناْى عيَشام ئةبٔ بة ٖةَيِ )بةٖةَيِ  6( ًَياس 2ّاويي ية عيَشاقذا، بةجؤسيَو طاالْة )ئ
 .Evaporation)(5)-بوٕ

 عيَشام ئةطشْةوة  توسنياو ئيَشإ ئاو ية. 2-1

تصاسيف ْٗشي فوسات )( نةَهشدْةوةو ييَ بشِيٓى ئاوى دجيًةو 0282بة ثيَى )ْاوةْذى جةصيشة بؤ ييَهؤَييٓةوة، 
( يةاليةٕ توسنياوة فانتةسيَهى طةسةنى نةَهشدْى ئاطتى ئاويي ئةو دوو سِووباسة طةسةنييةية نة دجًة وايفشات

( 8182بة عيَشاقذا تىَ ئةثةسِٕ. سِووباسى دجيًة ية باػوسى سِؤرٖةالتى توسنياوة ٖةَيئةقوَييَت، دسيَزييةنةى )
ووباس دائةْشيَت ية باػوسى سِؤرئاواى ئاطيادا. سِووبةسى ذةوصة ئاوييةنةى نيًؤَةتشة، بة دووةّ دسيَزتشئ سِ

%( ى بة طوسياو، 0%( ى بة خانى توسنيادا تىَ ئةثةسِيَت، )81( نيًؤَةتشى ضواسطؤػةية، )104020.)
باػوسى سِؤرٖةالتى توسنياوة %( ى ئاوةنةى بة عيَشاقذا ئةسِوات. ٖةسضى سِووباسى فوساتة بةٖةَإ ػيَوة ية 50)

( نيًؤَةتش 222...( نيًؤَةتشةو سِووبةسى ذةوصة ئاوييةنةى )0128ٖةَيئةقوَييَت، دسيَزييةنةى )
%( ى ئةّ 6343%( ى طوسياو، ٖةسضى ئةَيَٓيَتةوة )8148%( ى ئةنةويَتة توسنياوةو، )02ضواسطؤػةية، )

 .(6)سِووباسة بة خانى عيَشاقذا تىَ ئةثةسِيَت

( 0208-نةّ ئاويي تةْطى بة عيَشام ٖةَيضٓيوة. وةصيشى طةسضاوة ئاوييةناْى عيَشام )َةٖذى سِةػيذ ذةَذاْى 
دإ بةوةدا ئةْيَت نة: ئةو طةسضاوةو داٖاتة ئاوةى ية توسنياوة بةسِيَطةى سِووباسى فوسات و دجيًةوة بؤ عيَشام ديَت 

يةناْى وةى بةْذاوى دةسبةْذخيإ )ية بانوسى عيَشام( ةوة بؤ %( نةَى نشدووة. ئةوةى ية يل و صي52َبة سِيَزةى )
باػوس ئةضو ئيَظتا طةيؼتؤتة ئاطتى طفش، ٖةسوةنو ئةوةى ية "صاب"  ية ْاوضةى نةسنونيؼةوة ٖةبو بة سِيَزةى 

ووباسة %( نةَي نشدووة. ذةَذاْى ية باسةى ئيَشاْيؼةوة ْايؼاسيَتةوة نة ئةو والتة سِيَشةوى صؤس ية صىَ و س12ِ)
طشْطةناْى نة ديَٓة ْاو خانى عيَشاقةوة طؤسِيوة بة قاصاجنى خؤى، وةنو سِووباسى طريوإ نة ئيَشإ بةسدةواّ ٖةوَيى 
ووػو بوْى داوة، ٖةسوةٖا ئيَشإ ية ْاوضة طٓوسييةناْى ديايةو خاْةقني ئةو ئاواْةى طشتؤتةوةو، بةسةو ْاوخؤى 

 . (7)والتةنةى ئاسِاطتةى ئاوةنةى طؤسِيوة
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 نةَبوْةوةى ٖةطتجيَهشاوى ئاوى دجيًة: خةَيهى ضاوةسِئَ بؤ يةنةجماس بة ثىَ ثياطة ية دجيًةدا بهةٕ )تويتةس( 

(، عيَشام  www.mirs.co) بة ثيَى بةدواداضوْةناْى ثةمياْطةى َيَذيرتياْة بؤ تويَزيٓةوةى ٖةسيَُايةتى
( دا يةطةس سِووباسى 8366يةطةسضاوة ئاوييةناْى بة صووتشئ نات ية دةطت ئةدات. يةطاَيى )بةػيَهى طةوسة 

( دا ئةّ بشِة طةيؼتؤتة 0208ية توسنياو طوسياوة ئاو ٖاتؤتة عيَشام، بةالّ ية طاَيى ) 6( ًَياس 62ّفوسات )
( 0208بوة ية ) 6( ًَياس 0245ّ). ٖةسوةٖا يةثةيوةْذ بة سِووباسى دجيًةوة ثيَؼوتش 6( ْؤ ًَياسو ْيو 345ّ)

( ةوة ية اليةٕ Ilisu Dam-، ئةَةؾ بة ٖؤى ييَذاْى )بةْذاوى ئةييظؤ6( ًَياس 341ّدا طةيؼتوة بة )
( سِووباسى طةسةنى عيَشاقى ووػو نشدووة، سِووباسةناْى )نٓحإ جِ، نالٍ بذسة، 5توسنياوة.. ٖةسضى ئيَشاْيؼة )

م ووػو بوٕ و ئيَشإ بةسثشطياسة ية ووػهبوْيإ، ئةَةؾ بوةتة ٖؤى ئةوةى جٓهيالت، نةسخةو خوبةئ( ية عيَشا
ئيَشإ ضؤَيى بهةٕ و، طيظتةَى ريٓطةيي و صيٓذةيي ئةو ْاوضاْة بةتةواوى  -دةيإ الديَى طةس طٓوسى عيَشام

 . (8)طؤسِاْهاسى بةطةسدا بيَت

 (GAP-ثشؤرةى باػوسى سِؤرٖةالتى ئةْادؤٍَ  )طاث .2-1-1

( يةنيَهة ية طشْطرتئ GAP -Güneydoğu Anadolu Projesi)ثشؤرةى باػوسى سِؤرٖةالتى ئةْادؤٍَ 
 ،دواى داَةصساْذْى نؤَاسى توسنيا ثشؤرةناْى طةػةثيَذاْى باػوسى ئةْادؤٍَ، طةسةتانةى ئةطةسِيَتةوة بؤ

http://www.mirs.co/
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ٖيَٓاْى ووصةى  ناسةباو، (  خؤى ية: خظتٓةطةسِى   ويَظتطةناْى وةبةس8362ئاَاجنةنةػى ئةونات طاَيى )
 بةثيَي ذهوَةتة يةنًةدواى يةنةناْى توسنيا، يةطةس سِووباسى فوسات ئةبيٓيةوة. ٖةَيبةطتٓى ضةْذئ بةْذاو

برييةوة نشايةوة نة ضؤٕ بتوأْ طوود ية ئاوةناْى ةَوو طةسدةَةناْذا ييَهؤَييٓةوةو ثالْى ووسد دائةْشا. يةٖ
( 8320تا طاَيى ) ، وةى ثشؤرةيةنى ْيؼتُاْى و ئابوسيي صةبةالح بيدةْة طةسِ،باػوسى ئةْادؤٍَ )فوسات( وةسبطشٕ

يةطةس ئةّ بٓةَايةؾ ذهوَةتى توسنيا طويَي بؤ  داَةصساوةيةى بؤ ناسوباسى ئاويي توسنيا دةطتبةناسبو،
ةػةثيَذاْى ئيذاسةيةنى تايبةتيؼى بؤ ثشؤرةنة بةْاوى "بةسِيَوةبةسايةتى ط ثشؤرةنةى ئةّ داَةصساوةية طشت و،

سى بةْاوى وةصيشى ناسوبا وةصيشيَهيؼى  يةطةسؤنايةتيةوة بؤ دياسيهشد، باػوسى سِؤرٖةالتى ئةْادؤٍَ" نشدةوة،
 .باػوسى سِؤرٖةالتى ئةْادؤٍَ

نة ذهوَةتى نؤَاسيي ية توسنيا يةَيَزووى خؤيذا تةَاذى  طةوسةتشئ و ثشِ بايةخرتئ ثشؤرةيةنة، ثشؤرةى طاث،
ئةّ %( يؼى يةطةس ئاوى دجيًة ئةبيَت. 02%( ثؼت ئةبةطتيَت بة ئاوى فوسات،)22بةسِيَزةى ) تيَ نشدبيَت،

 ئةطشيَتةوة )نة صؤسبةيإ ػاسة نوسدييةنأْ( وةنو : بامتإ، دياسبةنش، ية توسنيا ثشؤرةية ضةْذئ ثاسيَضطاو ْاوضة
%( 02ى توسنيا ئةطشيَتةوة، )%( ى سِووبةس3,1ػاًْى ئةدةسْة" .. ) يهع، َاسدئ، غاصى عةْتاب، طشت،

: يةنةى ثيواْةنشدْى صةويية ٖيهتاس) (9)( ًَيؤٕ ٖيَهتاس2,5صةويي نؼتوناَيى توسنيا يةخؤئةطشيَت نة ئةناتة )
( دؤمن .( نِ ضواسطؤػة،نة بةساْبةسة بة )82222( ٖيَهتاس يةنظاْة بة )8يةطيظتةَى ْيَودةوَيةتى دا،ٖةس )

 . صةوى (

وإ ية ذةوصةى فوسات و دجيًة ئةطشيَتةوة، ية صووةوة بةّ ْاوضةية وتشاوة َاْطى بة ثيت " طاث، دةػتيَهى بةسفشا
ٖالٍ خصيب" ، بةوة ْاطشاوة نة الْهةى ػاسطتاْيةتة،ييَشةوة بةػةسيةت و ػاسطتاْيةت طواصساوةتةوة بؤ 

طةوسةى ئيكًيُى ئابوسيي فشة ػويَٓةناْى تشى جيٗإ .يةٖةفتاناْى طةدةى سِابشدوةوة ئةّ ثشؤرةية بؤتة ثشؤرةيةنى 
سِةٖةْذ، وةنو: نةستى ئاوديَشيي و وةبةسٖيَٓاْى ناسةبا،نؼتوناٍَ و ثشؤرةى ٖايذسؤناسةبايي و ريَشخاْى ئابوسيي 

( بةْذاوى طةوسة يةضواسضيَوةى 00ثةسوةسدةيي و تةْذسوطتى و طةػتوطوصاسيي ...تاد. ٖةْونةؾ داْاْى )
ئةَةؾ يةطةس ذيظابى والتاْى  ( ْاوةْذي ٖايذسؤناسةبايي  ٖةية،83ةطةٍَ )وةبةسٖيَٓاْى طةسضاوةناْى ئاو، ي

( ًَياس دؤالسى تيَضووة، ٖيَضى طؼتى ية وةبةسٖيَٓاْى ووصة يةّ ثشؤرةيةدا 60ثشؤرةنة تائيَظتا بشِى ) تشة.
( ًَياس َيَطاوات ية ناتزَيَشيَهذا. 01( َيَطاواتة،ئةَةؾ ياْى بةسٖةَى طاالْةى ووصةى تيا ئةطاتة )1.10)
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( يإ 0( يإ يةطةس سِووباسى فوساتة،)1ة )( ثشؤرةى طةسةنى،ن86يةٖةْاوى خؤيذا ئةّ ثشؤرةية دابةػهشاوة بؤ )
 . (11)( ًَيؤٕ دؤمن صةويية0,10يةطةس دجيًةية،سِووبةسةنةيإ بةطؼتى )

ى نؤَةاَليةتى و طةػةى ٖةتا بًَيي بةػذاسى ئةنات ية خضَةتهشدْى ئاَاجنةناْى صآَهشدْى ئاساَ ثشؤرةى طاث،
 ٖةىل ناس، تةْذسوطتى، ْيؼتةجيَ بوٕ،ي، طةػتوطوصاس، توناٍَ و ئاوديَشي،نةستةناْى: طةياْذٕ، نؼئابوسيي و 

ثةسوةسدةو فيَشنشدٕ و ٖةطتاْةوةى ْةتةوايةتى توسنى . ديضايٓهشدْى ثشؤرةنة ية طةسدةطتى  ثظجؤسِي  ئاوديَشيي 
ثشؤرةنة ناسيطةسييةنى صؤس  ئيظشائيًي )ػاسؤٕ ئايوصوسوف(  داْشاوة . ئةْذاصياسةنةػى )يوػع ناىل( ئيظشائيًية.

%( ية عيَشام نةّ 15وسياو )%( يةط2.ئاوى فوسات ) يةطةس نةَهشدْى ثؼهى ئاوى عيَشام و طوسيا دائةْات،
َةتشطيةنى طةوسةػة بؤطةس ئاطايؼى ْةتةوةيي عةسةبى، ئةنشيَت ئةَة يةنيَهى تش بيَت  .(88)ئةنات

بيت و  اضاسبهات ثيَويظتيإ ثيَييةناستةناْى ئيظشائيٌ بؤ ية قاَيبذاْى جيٗاْى عةسةبى، تا والتاْى عةسةبى ْ
 .ٖاوثةمياْى يةطةٍَ ببةطنت

 سِؤَيى فانتةسى ْاوخؤيي ية نةَبوْةوةى ئاوى عيَشام .2-2

( دةسياضةية، ئةواْيؽ تووػى نةَبوْةوةو ووػو بوْيَهى 2يةطةٍَ ئةوةى يةْاوخؤى خؤيذا عيَشام خاوةْى )
سِةصاصة" ية، دووةّ طةوسةتشئ دةسياضةية ية عيَشاقذا، تشطٓاى بوْةتةوة. ٖةسة بةْاوباْطرتيٓيإ "دةسياضةى 

( نيًؤَةتش ضواسطؤػةية، نةضى بة 8222ئةنةويَتة ْيَوإ ٖةسدوو ثاسيَضطاى ئةْباسو نةسبةالوة، دسيَزييةنةى )
%( تووػى ووػهبوٕ بوةو، ٖةسضى طياْةوةسو َاطى ْاو دةسياضةنةؾ ٖةية تووػى يةْاوضوٕ 32سِيَزةى )
  .(12)بوْةتةوة

ووالتى ئاو و ْاطشاو بة ووالتى دوو سِووباس و ػاسطتاْييةتى دؤَيى سِافيذةئ تيٓويةتى. ووػو ٖةالتٓيَو نة 
صؤسبةى ْاوضةناْى عيَشام ْاْاطشيَتةوة!. طياطييةنإ و ٖيَضة عيَشاقييةنإ ٖةسيةنةو ية ػويَٓى خؤيةوة خةسيهى 

ايي خؤيةتى، ئةوةؾ يةطةسػاْى خاى و تانى َاْةوةو ثتةونشدْى ثيَطةى طياطيي و َاددى و َيذي
ييةنةى َةتشو ثاْ( ضواسٖةصاسو ضًوذةوت 4.1.عيَشاقييةنإ.!. ئةوةتا "دةسياضةى طاوة" دسيَزييةنةى )

َةتشة. يةنيَهة يةو ْاوضة طةػتياسيياْةى عيَشام نة نةػتيواْى تيانشاوةو،  ( ٖةصاسو ذةفتاوذةوت8411)
يَهى نؤْى عيَشاقييةناْةو ية سِووى نةيةثوسو فؤيهًؤسةوة ضةْذئ ٖؤْشاوةو ضريؤنى يةطةس جيَطةى ئادطاسو يادطاس

ٖةبوة. ئةَشِؤنة ووػو بوةو صةويية نؼتوناَيييةناْى دةوسوبةسسى بىَ نةَيو بوٕ و، بوٕ بة بياباْيَو و ٖيضى تش!. 
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ثةيذابوْى ْووطني( ةوة ٖةية، ية  دةسياضةيةى ٖةصاسإ طاٍَ تةَةْى ٖةيةو، ية طةدةناْى ثيَؽ َيَزوو )ثيَؽ
ثةيتا ضاالنواْاْى بواسى ريٓطة ٖةواَيى نؤضى دوايي سِائةطةيةْٔ، ئةَةؾ ٖؤناسةناْى -( دا ثةيتا0208)

ئةطةسِيَتةوة بؤ دةطتيَوةسداْى خشاثاْةى َشؤظ ية طشوػت و ثيؼةطاصيي و جيؤيؤجى و بةٖةَيِ بوٕ و نةَى باسإ و 
 . (13)بةٖاْاوة ْة ٖاتٓى ذهوَةت

ئيٓحا ية عيَشاقذا، ووػهةطاَيى و فانتةسة دةسةنييةنإ بةتةْٗا سِووباسةناْيإ ْةطشتؤتةوة، بةَيهو ثشؤرةناْى ئاوى 
ػريئ و ئاوديَشيؽ بةٖؤى ٖةرَوْى طشوثة توْذسِةوةناْى وةنو "داعؽ" ةوة بة ئاَاْخ طرياوٕ، ٖةسوةنو ضؤٕ 

نشدة ئاَاْخ، بةْذاوة ئاوييةناْيؼى بة ئاَاْخ طشت، بةْذاوى  داعؽ ضةْذئ ٖيًََى بؤسِى طواطتٓةوةى ْةوتيإ
( تيَو دا. ئةوةؾ بوة ٖؤى ووػو بوْى ضةْذئ ثشؤرةى .028فةيوجةيإ ية ٍسؤرئاواى عيَشام ية طاَيى )

 نؼتوناَيى و ئاوديَشى ية ْاوضةى طةقالوية، ئةبو غشيَب، سةصواْيية، يةتيفيية و ئةطهةْذةسى.

( ًَيؤٕ نةطة، طاالْة 2.(، رَاسةى داْيؼتواْى عيَشام )0208بةثيَى )ئاَاسةناْى ذهوَةتى عيَشاقى، 
( 52( رَاسةى داْيؼتواْى عيَشام ئةبيَتة )0265ناتيَهذا طاَيى )ئاوة. ية  6( ًَياس 18ّثيَويظتييإ بة )

ى طاالْة ية دواى تةواوبوْى ٖةَوو  6( ًَياس 58ًَّيؤٕ، يةو ناتةدا ئاطتى ئاوى عيَشام يةطةس صةوى ئةبيَتة )
اتيَهة !. ئةَة ناسةط(14)ثشؤرة بةْذاوييةناْى نة دساوطيَهاْى عيَشام يةدةسةوةى طٓوسى عيَشام بيٓاى ئةنةٕ

 ووالتةنة ئةخاتة بةس َةتشطى طشِيٓةوة.
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: ًَياسيَو ديٓاس بؤ بةطزاضوْةوةى بة بياباْبوٕ دياسيهشا ية حمظٔ ايؼُشي" ”وةصيشى ثيَؼوتشى طةسضاوة ئاوييةناْى عيَشام
 ية عيَشام بشِياسةنإ يةدةسةوة دئَ بةدةطت ذهوَت ْيني: طةسضاوة: ػفل ْيوص .( بةالّ دصسا2119)

  

 طيَٗةّ: ئاو ية ياطاى طؼتى ْيَودةوَيةتى دا

حي  ءكل شي ءوجعلنا من املا طةسةتاى ػاسطتاْييةت ية ئاوةوة بوة. تةْاْةت خودا ية قوسئاْذا ئةفةسَويَت "
 ئايا باوةسِتإ ٖيَٓاوة ؟.. ٖةَوو ػتيَهى صيٓذووّ ية ئاو دسوطتهشدووة، -62 -سورة االنبياء -يؤمنونأفال 

شدووة ٖةَيؼة َشؤظةنإ بةدوايذا طةسِاوٕ و ية نوىَ ئاويإ دي بيَت ئةو ػويَٓةيإ طشْطى ئاو واى ن
ئاوةداْهشدؤتةوة. بؤية َشؤظةنإ و دواتش دةوَيةتةنإ بةسدةواّ ٖةوَيى نؤْرتؤَيهشدْيإ داوة. بؤ ئةَةؾ يةّ 

اوة. بؤية نؤَةَيطةى دوايياْةدا دةوَيةتإ وةى ناستى طياطيي و طضاداْى ئةواْى تش "ئاو"يإ بةناسٖيَٓ
 ْيَودةوَيةتى ياطاى تايبةت بة ئاوى داْاوةو، ثيَٓاطةى نشدووة.

ئةو ئاواْةى يةْاو يةى دةوَيةتذإ "سِووباسى ْيؼتيُاْني" )ية ْاو دةوَيةتةنةدا ٖةٍَ ئةقوَييَت و  بةنوستى، 
وةنو سووباسى تاميض ية بةسيتاْياو..( ئةوا َافى دةوَيةتة بة ئاسةصووى خؤى طوودى نةػتيواْى و  -نؤتايؼى ديَت

ئةو ئاواْةى طٓوسى دوو دةوَيةت يإ صياتش  ثيؼةطاصيي و نؼتوناٍَ و ئاوديَشيي ييَ ببيٓيَت بؤ خؤى. بةالّ
ئةطشْةوة ئةواْة ئاوى ْيَودةوَيةتيني و ئةبيَت ٖةس والتيَو سِةضاوى دةوَيةتى خواسووى خؤى بهات. نؤْطشةى 

بؤ يةنةجماس َافى نةػتيواْى بة طةسجةّ ووالتإ دا. دواتشيؽ ياطانإ قؤْاخى ديهةيإ بشِى،  8285 -ظيةْٓا
( ياطاى ئاوى ْيَودةوَيةتى بؤ دجيًةو فوسات دةسنشد نة 8331نة ْةتةوة يةنطشتوةنإ طاَيى ) تاطةيؼتة ئةوةى

ثيَويظتة توسنيا ثيَوةى ثابةْذ بيَت. يةّ ياطايةدا والتإ ئةبيَت سِةضاوى بٓةَاى دادطةسى بهةٕ و صيإ بة 
ههةوتٓاَةيةنيإ طةباسةت بة ( سِي83.1َدساوطيَهاْيإ ْةطةيةْٔ. عيَشام و توسنيا ئةطةسضى ية طاَيى )

ئاوةناْى دجيًةو فوسات وارؤنشد نة نةطيإ بؤى ْةبيَت صيإ بة ئةويذى بطةيةْيَت. دواتشيؽ دةيإ داْيؼنت و 
 سِيَههةوتٓى ديهةى دوو اليةْةو ْيَودةوَيةتى نشاوة بةالّ بىَ ئةجناّ بوٕ.

ثةيوةْذيذاس َيهاْيضَى بؤ ئةدؤصسيَتةوة، ئةطةس  ئةّ طشفتاْة ية ثيَؽ دا بة ثيَى طفتوطؤى ْيَوإ دوو والتى
( ئةبشيَت، ثاػإ Arbitration Organizationsحتهيِ ايذوىل ) –ْةطةػتٓة سِيَههةوتٔ ثةْا بؤ ْيَوبزيوإ 

ْادةوَيةتييةنإ وةنو نؤَهاسى عةسةبى طهاال ئةنشيَت، يةثاػاْذا طشفتةنة ية  –ية سيَهدشاوة ٖةسيَُيية 
 إ ئةخشيَتة سِوو بؤ طضاداْى اليةْى دةطتذسيَزي ناس.ْةتةوةيةنطشتوةن
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 ضواسةّ: سِؤَيى خشاثةناساْةى َشؤظ ية ويَشاْهشدْى صةوي دا

، طةػةنشدْى ية ثيَٓاو تةَاح و ضاوضٓؤنى خؤياْذا والتإ بة ريٓطةو ثشطة طةسدووْييةنإَشؤظ و طوىَ ْةداْى 
ٖةسوةٖا  باْهة طةوسةنإ ية ٖةَوو ثٓتيَهى ئةّ جيٗاْة، ثيؼةطاصيي و طةسَايةداسيي و دةطتوةسداْى طةسَايةو

ٖةَيجى نؤَجاْيانإ بؤ بةسٖةَٗيَٓاْى صياتش و نةَيةطةنشدْى طةسَايةى صياتش "بؤ ضيٓيَهى دياسيهشاو"، -ٖةَيجة
طشفتى نوْبوْى ئؤصؤٕ و ثيظبوْى بةسطة ٖةواو تيَهضوْى نةؾ و نةّ ئاويي بةدواى  ئةَاْة ٖةَوو ثيَهةوة،

بىَ ئةوةى ئةّ نؤَجاْياياْة ية والتاْى دوانةوتودا ٖيض باجيَهى وةٖا بذةٕ و سِةضاوى ريٓطة بهةٕ  ا ٖيَٓاوة.خؤيذ
" Desertification -بة بياباْبوٕ"ػاخ و دؤٍَ و صةوى و ئامساْيإ بةخؤسِايي ثيَ بةخؼشاوة. ئيُشِؤنة 

و ػيَذاسى وا ئةنات ضيٓى  ئةْاَييَٓٔ، نةَبوْةوةى ئاوصؤسبةى ووالتاْى جيٗإ بةدةطتييةوة  نيَؼةيةنى جيٗاْيية،
ذةو نيَوى سِاطتةوخؤ ٖؤناسى ْةَاْى سِووةى و دسةخت و باَيٓئةوةؾ طةسةوةى صةوى ية خاى و خؤٍَ داَاَيشيَت، 

 دواتشيؽ ئةّ سِووبةسة صةويياْة بؤ نؼتوناٍَ و ريإ بةنةَيو ْايةٕ، ئيرت ييَشةوة ْشخىوجؤسةٖا صيٓذةوةسى تشة، 
 ةوةو، سِيَزةى ٖةراسى صياد ئةنات.خؤسانى جيٗاْى  بةسصئةبيَت

ية اليةٕ والتاْى ثيَؼهةوتوةوة ئةبةطرتئَ،  ٖةَوو طةسضاوة صاْظتييةنإ و، يوتهة جيٗاْييةناْى طاالْة
طةيؼتوٕ بةو سِاطتييةى نة صؤسبوْى ضاالنى و دةطتيَوةسدإ و جووَيةى َشؤظ بوةتة ٖؤى بةسصبوْةوةى ئاطتى 

(، ئةوةؾ بوةتة ٖؤى بةسصبوْةوةى ثًةناْى طةسَاو تواْةوةى بةطتةَيةنى Co2دواْؤنظيذى ناسبؤٕ )
جةَظةسةناْى صةوى و تيَهضوْى وةسصةنإ و نةػوٖةوا. ئةّ طؤسِاْى نةػوٖةوايةؾ ئةبيَتة ٖؤى طؤسِإ ية 

 يةطةس صةوى: Biodiversity-و ٖةَةجؤسيي ريإ Ecosystem-طيظتةَى ريٓطةيي

ني بؤ جيٗإ ٖةَيؼة طةسقاَيى جةْط و ًَُالْىَ و خؤثشِضةنهشدْٔ، ْةى ئاوةداْهشدْةوةى طشوػت و سِوواْ ّ!.بةال
طةسفهشد.  -0226- ( ًَياس دؤالسى بؤ جةْطى عيَشام12) ئةَشيهائةوناتةى  .بةختةوةسى و طةالَةتى َشؤظ!

تةْذسوطتى و خويَٓذٕ و  تانيَهى طؤى صةوى بهةئ،صآَى ئاوى ػريئ بؤ ٖةَوو تواْشا ئة ثاسةية،بة نةَرت يةو 
( دا ضةنى بة 0202بؤ  0280تةْٗا ئةَشيها ية ْيَوإ طاالْى ) تطوصاسى باػيإ ثيَؼهةؾ بهةئ ".خضَة

( والت و ْةتةوةى جياواصى دوْيا فشؤػتوة. بة ثيَى " ثةمياْطةى طتؤنٗؤَيُى ْيَودةوَيةتى بؤ ييَهؤَييٓةوةى 31)
( دة ًَياسو ذةوتظةت 8241( ٖةَوو طاَييَو طعودية بايي )0202ةوة ٖةتا  0285اَيى )ية ط ئاػتى"

( ًَياس دؤالس ضةنى بة 0.41ًَيؤٕ دؤالس ضةنى ية ئةَشيها نشِيوة، يةَاوةى ئةو ثيَٓخ طاَيةدا ئةَشيها بايي )
ى ػوباتى .ية )"  Bruce Riedel طعوديية فشؤػتوة. تا واى ييَٗات ييَهؤَيةسيَهى وةى بشود سايذٍ "
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( ية ثةمياْطةى بشؤنيٓض بابةتيَو باَلوبهاتةوة بةْاوْيؼاْى " ئيرت ناتيةتى ئةَشيها فشؤػتٓى ضةى بة 0208
. ضوْهة ٖةَوو ئةو ضةناْة ية ػةسِى ذوطييةنإ و نوػتٓى ًَيؤْةٖا يةَةْى دا (85)طعوديية بوةطتيَٓيَت!".

 ؤساوجؤسى ييَهةوتؤتةوة.بةناسئةٖيَٓيَت، نة طةدإ جاس ناسةطاتى َشؤيي ج

 ثيَٓحةّ: ْادياسى ئايٓذةى ئاو ية نوسدوطتإ!   

نوسديؽ بةػيَو بوة ية جةطتةى َيَزوو و ػاسطتاْييةت، سِوواْذْى طةمن و جؤ وةى نؼتوناٍَ ية طوْذى  
دةبياتى ية ػيعشو ئة ،ة ية سِةطةصو ْاطٓاَةى نوسدوطتإبةػيَه يؽ )ئاو("ضةسَوو" طةسيٗةَيذاوة ية نوسدطتإ. 

 نالطيهى نوسديذا "فةقيَ تةيشإ" و "ئةمحةدى خاْى" باطى ئاويإ تيَهةٍَ بة ئةدةبيات نشدووة ." طؤسإ" ى
ئاوى قةَيبةصةى تيَهةٍَ بة ٖةَيبةطتةناْى نشدووة..نوسدوطتإ خاوةْى ػاعري دميةْى جواْى نوسدوطتإ و 

  نة بةسةو طظت بوٕ ئةضيَت.  طاَاْيَهى ئاويي بيَؼوَاسة،

( ذهوَةتى ٖةسيَُى 0222بؤية نيَؼةى ئاو، تةْٗا يةْاوةسِاطت و خواسوى عيَشاقذا نوست ْانشيَتةوة.. طاَيى )
 ( ًَيؤٕ دؤالسى طةسفهشد،802بؤ سِووبةسِووبوْةوةى ئةو قةيشاْةؾ ) نوسدوطتإ  "ووػهة طاَيى " سِاطةياْذ،

ديواْى ضاوديَشى طويةمياْى )ٖةَوو َوديشْاذيةو  بةَيهو بةثيَي سِاثؤستى ْةى ٖةس قةيشاْةنةى ضاسةطةس ْةنشد،
ًَياس ديٓاسى  (5قاميكاَةنإ( يةطةْذةَيى ثاسةى ووػهة طاَيييةوة طالوٕ، تةْٗا ثاسيَضطاسى ئةوطاى طويةمياْى )

نةَبوْةوةى ئاوى خواسدْةوة،  .!."0223-" بةثيَى سِاثؤستى ديواْى ضاوديَشيي داسايي ووػهةطاَيى يووػذا
، ْةبوْى عةيةف بؤ ئارةالٕ، ووػهبوْى ضةّ و ناْياوةنإ، ْةَاْى باَيٓذةو ئارةَية نيَوييةنإ، نةَى باسإ

ٖةسوةٖا نةَبوْةوةى ئاوى ريَش صةوى، يةٖةسة طشفتة قووَيةناْى ئاطتى ئاويي سِووباسو دةسياضةنإ. دابةصيٓى 
( 822يالو باخةناْى دةسةوةى ػاس ية )ئيَظتاو ئايٓذةى نوسدوطتأْ ..ئيَظتا يةػاسةناْى نوسدوطتإ، ية ظية

 ْاطاتة ئاو و ٖةسةطيؽ ديَٓيَت ؟!.( َةتش بريى ئريتواصى ييَ ئةدةٕ، 052َةتشةوة بؤ )

( ٖةػت َةتش دابةصيوة. بة 2( ئاطتى ئاوى دةسياضةى دونإ )0202( دا بة بةساوسد بة )0208ية ٖاويٓى )
ى نوسدطتإ ية تةواوى نوسدطتاْذا ئاطتى ئاو نةَى نشدووة، بؤ ثيَى بةسِيَوةبةسايةتى طؼتى ئاوو ئاوةسِؤى ٖةسيَُ

( دوو ًَياسوْيو ديٓاسى دابيٓهشدووة. ئةنشا 045ضاسةطةسنشدْى ئةّ طشفتى نةَئاوييةؾ ذهوَةتى ٖةسيَِ بشِى )
ذهوَةت طياطةتيَهى ئاويي باػرتى ٖةبيَت ئةو طورَة ثاساْةى بؤ سِووبةسِووبوْةوةى ئةو نيَؼةنإ خةسجى 

نات بؤ بيٓانشدْى طياطةتيَهى ئاويي و نؼتوناَيى بةٖيَض تةسخاْى بهات. ئةو بشِة ئاوةى ٖةسيَُى نوسدطتإ ئة
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بةبةساوسد بة رَاسةى داْيؼتواْةنةى و ْةبوْى طيَهتةسى نؼتوناَيى و ثيؼةطاصيي طةوسة طةسفى ئةنات ئيَحطاس 
ئاو  6( دوو ًَيؤٕ 0ّ( بريةوة ْضيهةى )5182) ( ثشؤرة و38صؤسة. سِؤراْة ية ٖةسيَُى نوسدطتإ ية سِيَطةى )

 .(80)دابةؾ ئةنشيَت

بةالّ بة بىَ ئاو ْاتواْيَت بةسدةواّ بيَت و  .دواجاس طةىل نوسد، بة بىَ طاصى طشوػتى، بة بىَ ْةوت، ئةتواْيَت بزى
 بةساْبةسةناْى و دساوطيَهاْى ٖاسيهاسيى ْانةٕ.

 

 سِاطجاسدةنإ

 يةطةٍَ خؤيذا، ضةْذ خاَييَهى وةى َيهاْيضَى ضاسةطةسيي ياداػت نشدووة، نة ئةَاْةٕ:ئةّ ثةيجةسة ئةنادمييية 

يةى: يةيةنةّ ٖةْطاودا يةطةس ئاطتى عيَشام، ٖةسيَُى نوسدطتإ، ذيضبة طياطييةنإ، ثالتفؤسَِيَو طاص بهشيَت 
 بؤ ثشطى ئاو و سةٖةْذةناْى و َةتشطييةناْى و ضاسةطةسييةناْى دياسى بهشيَت.

: طشتٓة بةسى طياطةتيَهى َؤديَشٕ بؤ بةسِيَوةبشدْى ئاو. ئيرت ناتيةتى نةستى ئاو ية عيَشاقذا بة ثيَى طرتاتيزيَو دوو
 َؤبيًيضة بهشيَت.

طىَ: ْةوةى ْوىَ ية عيَشام دا فؼاس دسوطت بهات تاوةنو دةطتةالتذاسإ ئاوى عيَشام و ْةوةناْى ئايٓذة ْةنةٕ بة 
تايبةتييةناْيإ يةطةٍَ توسنيا و ئيَشإ. عيَشام صياد ية ناستيَهى بةدةطتةوةية ية  قوسباْى ثةيوةْذيي نةطيي و

 بةساْبةس توسنيا بةناسيبٗيَٓيَت بؤ ئةوةى سِووباسةنإ ووػو ْةبٔ.

ضواس: ية عيَشاقذا، ثيَؼوتش ٍسيَهدشاوة جيٗاْييةنإ ثاسةيةنى صؤسيإ داوة بة نةطاْيَو طواية ئيؽ ية بواسى ئاو و 
دا ئةنةٕ، نةضى ئةواْة بةػيَو بوٕ ية طةْذةَيى و طجى نشدْةوةى ثاسةو، ذهوَةتى عيَشاقيؽ ئةيآْاطيَت، ريٓطة

طضاى توْذ بذسئَ. ٖةسوةٖا ثاسةى ديهة بؤ ئةّ ثشطاْة تةسخاْهشاوٕ و دياسْةَاوٕ. ييَشةوة ثشطى ئاو ثشطى ٖةَوو 
يةنةوة نة ئاو بة فريِؤ ْةدات. ئةَة ببيَتة طرتاتيحى نةطيَهة، ٖةَوو نةطيَو ٖؤػياس بهشيَتةوة ية ٖةَوو سِيَطة

 طةدإ ْاوةْذى فيَشنشدْى ثةسوةسدةيي و ناسنشدْى َيذياو ْاوةْذة ئايٓييةنإ و...تادوايي بؤ سِووْهشدْةوة.

ةنشيَت و، ثيَٓخ: بةناسٖيَٓاْى ئاو و ناسةبا ية عيَشاقذا بهشيَتة طيظتةّ وةنو والتاْى ئةوسوثا، تا صيَذةسِؤيي ثيَوة ْ
 ذهوَةت ييَجيَضيٓةوة ية طةسثيَضيهاسإ بهات.
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ػةػةّ: وةى ٖةْطاويَو بؤ بةسطشتٔ يةو ناسةطاتة ريٓطةيياْةى بةسِيَوةٕ، بة دةيإ ًَيؤٕ تؤوى سِووةنى و ْةَاّ و 
ْاػنت و ية طةوصايي يةو ْاوضاْة بضيَٓذسئَ بؤ بةطزاضوْةوةى بة بياباْبوْى ووالتةنة. بةدواى ئةو ػيَواصة ية 

 سِووةنذا بطةسِئَ نة تواْاى بةسطةطشتٓى ناسةطاتى ٖةية.

 طةسئةجناّ 

بة ثيَى ئةّ باطةَإ بيَت، ضواس فانتةسى طةسةنى ٖؤناسى نةَبوْةوةى ئاوٕ ية عيَشام، يةنةَيإ، والتاْى 
وةّ، نةَى ئاطتى ةو بةػيَهٔ ية ووػو بوْى. دوئةطشْةو ونوسدطتإ دساوطىَ )توسنياو ئيَشإ( ئاوى عيَشام

باساْباسئ بةٖؤى طؤسِاْى نةػوٖةواو بةسصبوْةوةى ثًةناْى طةسَاو ثاػإ بة ٖةَيِ بوْى ئاوة خةصْهشاوةنإ. 
داعؽ بةْذاو و خةصيَٓةناْى ئاوى تةقاْذؤتةوة. ضواسةّ، بةٖؤى ػةسِو توْذتيزييةناْةوة بة تايبةت طيَٗةّ، 

هى َؤديَشْى بةساْبةس ئاطايؼى ئاو ْيية. يةّ َياْةػذا خةَيهى فانتةسى ذهوَةتى عيَشام خؤيةتى نة طياطةتيَ
 عيَشام دةطت بة ئاوةوة ْاطشٕ و صيَذةسِؤيي بةساْبةس ئةنةٕ.

ية نؤتاييذا، ئةطةس ْةوت و غاص وةى طةسضاوةى ووصةى ثيَويظت طشْط بٔ بؤ ناسطةو ناسخاْة ثيؼةطاصييةناْى  
نإ ية ية دوْيادا. ئةوا "ئاو" بةػيَهة يةو ووصةيةى يةئةطةسى ْةبوْى دوْياو جوَيةى ئؤتؤَبيٌ و فشِؤنةو نةػتيية

ية ئاو دسوطت بوة، صةوى و ػاسطتاْييةت و طةسضاوةى بؤخؤى َشؤظ دا خودى ريإ و طيَتى ية جووَية ئةوةطتيَت. 
اػوسى عيَشام طشْطى "بووٕ" بشيتيية ية ئاو...بة نةَبوْةوةى ئاوى عيَشام و َةتشطيذاس دةسنةوتٓى ٖؤسِةناْى ب

و تيَهضوْى ريٓطةنة و، بة بياباْبوٕ، تةْٗا َشؤظةنإ ْانةوْة بةس َةتشطيي ٖةراسيي، تةْٗا ْةبوْى نؼتوناٍَ و 
ئاوديَشيي ييَهةوتةنةى ْيية، بطشة تةواوى صيٓذةوةسإ و طيظتةَى ئيهؤيؤجى ْاوضةنة تيَو ئةضيَت نة بةٖةصاسإ 

. ٖةسوةٖا َيَزوو و ػاسطتاْييةتى عيَشام و يادطاسيي و ئةدةبياتي طاٍَ و ية ثشؤطةى جيؤيؤجى دا دسوطتبوٕ
 والتةنةؾ ئةنةويَتة بةسدةّ طشِيٓةوةيةنى يةنحاسةنى.

 

داَةصسيَٓةسو طةسؤنى  -بةٖشؤص جةعفةس/ دنتؤسا ية ثةيوةْذيية ئابوسيية ْيَودةوَيةتييةنإ*
 MIRS-ثةمياْطةى َيَذيرتياْة بؤ تويَزيٓةوةى ٖةسيَُايةتى
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