رلؿٖؿ ؿكى ()63546-LB

ُٖئج اهخفخٖص

خلرٖر يخبتعج هلرار يجوس اهيدٖرًٖ اهخٌفٖذًٖٖ
اهصبدر فٕ  01يبرس/آذار 1100

هتٌبً :يضرّغ خزّٖد يٌظلج تٖرّح اهنترْ تبهيٖبٍ
(كرض اهتٌم اهدّهٕ هإلٌضبء ّاهخعيٖر ركى )7967-LB

ّٖ 12هّٖ /خيّز 1100

ُٖئج اهخفخٖص
خلرٖر يخبتعج هلرار يجوس اهيدٖرًٖ اهخٌفٖذًٖٖ اهصبدر فٕ  01يبرس /آذار 1100
هتٌبً :يضرّغ خزّٖد يٌظلج تٖرّح اهنترْ تبهيٖبٍ
(كرض اهتٌم اهدّهٕ هإلٌضبء ّاهخعيٖر ركى )7967-LB
يلديج
 .1فٕ ٌّ 2فيحؿ /رلؿًٖ تهسثٌٕ  ،0212رولذ ُٖةد تهرفرٖك ("تهِٖةد") ىوج إضؿتء تهرفرٖك ّيؿتضَد حلأً يلؿًّ رـّٖدؽ
يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ ("تهيلؿًّ")ّ .كثى حرلؽٖى ُؾت تهىوج تهقٖؽ فرعٕ لثرٖ ٞحثٙنثهد ًٍ ٌفقَ ّحثهٌٖثحد ٍدً 32
يُلٖيث فٕ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ ٖؼلًّ يً وؿؿ يُعريل ّكٍَّ ٌرٖضد تٛؼفثق ّتهقِّ ّتهؼىأ يً ضثٌج تهحٌم فٕ رنيٖى
ّإٍؽتؽ تهيلؿًّ.
 .0كثيذ تهِٖةد حرقضٖل ّكِٖؽ ىوج تهرفرٖك فٕ ٌّ 12فيحؿ/رلؿًٖ تهسثٌٕ ّ ،0212كثيدذ إؽتؿخ تهحٌدم تهدؽّهٕ فدٕ 11
ؽٖقيحؿ/نثًٌّ تّٙل  0212حرلؽٖى تهؿؽّ ٍوٓ ؾهم تهىوج.
 .1فٕ ٌٖ 02ثٖؿ/نثًٌّ تهسثٌٕ  ،0211كؽيذ تهِٖةد رلؿٖؿُث ّرّنٖثرِث إهٓ يضوف تهيؽٖؿًٖ تهرٌفٖدؾًّٖٖ .حلدأً تهىودج
ّيُلؽيَٖ ،تؿرأذ تهِٖةد أٌَ كؽ رى تقرٖفثء ضيٌٖ يَثٖٖؿ تُٙوٖد تهيٌنّم ٍوِٖث فٕ كؿتؿ إٌلثةِثّ ،أّنذ تهيضوف حثهقيثط
هِث حئضؿتء رعلٖق عّل تهلوثٖث تهيسثؿخ فٕ ىوج تهرفرٖكّ .أّنذ تهِٖةد رعؽٖؽت أً ٖؿنـ رعلٖلِث ٍوٓ كودثٖث تٝيرسدثل
ّتهوؿؿ تهيعريل ّكٍَّ فٖيث ٖرَوق حٌٍّٖد تهيٖثٍّ ،تهرنثهٖفّ ،رّتفؿ تهيٖثٍ.
 .2فٕ حؽتٖد لِؿ فحؿتٖؿ/لحثى ،ىوج أٍوثء يضوف تهيؽٖؿًٖ تهرٌفٖؾًٖٖ أً ٖلّى تهيضوف حنثيل ُٖةرَ حيٌثكلد رّنٖد ُٖةد
تهرفرٖكٍّ .لؽ تهيضوف تضريثٍث فٕ  12ّ 6يثؿف/آؾتؿ ّ .0211كحل تٌَلثؽ تضريثً تهيضوف ،أنؽؿذ تهِٖةد حٖثٌث ينرّحدث
ّٖوظ تهيقثةل تهرٕ أسثؿُث حَه أٍوثء تهيضوف حلأً رعؽٖؽ تهِٖةد ُٙوٖد تهىوج.
 .3حَؽ أً ؿفَذ تهِٖةد رلؿٖؿُث إهٓ تهيضوف ّىوج تٍٙوثء كٖثى تهيضوف حنثيل ُٖةرَ حيٌثكلد رّنٖثذ تهِٖةدد ،كثيدذ
إؽتؿخ تهحٌم تهؽّهٕ حرنوٖف يَِؽ تهيٖثٍ تهرثحٌ هضثيَد ٌّؿز نثؿّهٌٖث حئضؿتء يؿتضَد فٌٖد يقرلود هٌٍّٖد تهيٖثٍّ .كحل تضريثً
تهيضوف ،كؽيذ إؽتؿخ تهحٌم إهٓ تهِٖةد رلؿٖؿت يؤكرث ٖرويً تهٌرثةص تّٙهٖد هويؿتضَد تهفٌٖد يٌ إٖوثط أً تهرلؿٖدؿ تهٌِدثةٕ
هويؿتضَد قّف ُٖقرنيل كحل يثّٖ/أٖثؿ ّ .0211تهرـيذ إؽتؿخ تهحٌم أسٌثء تضريثً تهيضوف فٕ  6يثؿف/آؾتؿ  0211حرّقٌٖ
ٌىثق تهؽؿتقد هٖليل تهلوثٖث تهيرَولد حرّتفؿ تهيٖثٍ ّتهرنثهٖف.

 .4فٕ ؼرثى تضريثٍَ فٕ  12يثؿف/آؾتؿ  ،0211كؿؿ تهيضوف أٌَ "حئكؿتؿٍ لؿٍٖد تهيؼثّف تهرٕ أسثؿُث يلدؽيّ تهىودج،
فئٌَ ٖؽٍّ ُٖةد تهرفرٖك إهٓ ؿفٌ رلؿٖؿ سثً إهٓ تهيضوف كحل ّٖهّٖ/ريّـ حَؽ إيَثٌِث تهٌيؿ ّأؼؾُث حًَٖ تٍٝرحدثؿ تهرعوٖدل
تهّتؿؽ فٕ تهؽؿتقد تهرٕ رى إضؿتؤُث حرنوٖف يً إؽتؿخ تهحٌم حلأً ٌٍّٖد تهيٖثٍ ّرّتفؿُث ّنُوفرِث ،يً أضل إفدثؽخ تهيضودف
حلأً يث إؾت نثً ٌُثم يحؿؿ ٛضؿتء رعلٖق ٝعقّ ،فٕ عثل تٖٛضثج ،رعؽٖؽ ٌىثق ُؾت تهرعلٖق حؽكد ّتهيعثّؿ تهرٕ قٖؿرنـ
ٍوِٖث".
 .5فٕ ٌّٖٖ 7د/عـٖؿتً  ،0211كؽيذ إؽتؿخ تهحٌم إهٓ تهِٖةد سٞسد رلثؿٖؿ ٌِثةٖد عّل تهؽؿتقثذ تهسٞز :تهيؿتضَد تهفٌٖدد
تهيقرلود هٌٍّٖد يٖثٍ تهينؽؿ1؛ ّتهيؿتضَد تهفٌٖد تهيقرلود هنيٖد يٖثٍ تهينؽؿ2؛ ّؽؿتقد تهرنوفد تهرلؽٖؿٖد هويلؿًّ ّتهضّتٌج
تهرعوٖوٖد تهيثهٖد ّتٝكرنثؽٖد.3

ٌظبق ّيٌِجٖج ُذا اهخلرٖر
ٖ .6أرٕ رلؿٖؿ تهِٖةد ُؾت ("تهرلؿٖؿ") تقرضثحدً هىوج تهيضوف أً رؿفٌ تهِٖةد إهَٖ رلؿٖؿت سثٌٖث حَؽ إيَثٌِث تهٌيؿ ّأؼؾُث حًَٖ
تٍٝرحثؿ تهؽؿتقثذ تهيؾنّؿخ أٍ ،ٍٞيً أضل إفثؽخ تهيضوف حلأً يث إؾت نثً ٌُثم يحؿؿ ٛضؿتء رعلٖق ٝعقّ ،فٕ عدثل
تٖٛضثج ،رعؽٖؽ ٌىثق ُؾت تهرعلٖق حؽكد ّتهيعثّؿ تهرٕ قٖؿرنـ ٍوِٖث.
ٖ .7لؽى ُؾت تهرلؿٖؿ رلٖٖيث هوؽؿتقثذ تهسٞز دد تهرٕ أُضؿٖذ حرنوٖف يً إؽتؿخ تهحٌم تهؽّهٕ دد هورعلق يً توىُ ًٞؾٍ
تهؽؿتقثذ حيَثهضد نثفٖد ّيٞةيد هولّتغل تهرٕ ٍحّؿ ٌٍِث ىوج إضؿتء تهيؿتضَد ّتهردٕ ؿأذ تهِٖةدد أً ٌُدثم يحدؿؿت
ٝقرلنثةِثّ .حنفد ؼثند ،ؿنـذ تهِٖةد ٍوٓ يث إؾت نثٌذ ُؾٍ تهؽؿتقثذ رلّى( :أ) حيَثهضد يؼثىؿ تعريثل أً تهرنديٖى
تهعثهٕ هويلؿًّ ٖ ٝلؽى رأنٖؽتذ نثفٖد حثهلؽؿخ ٍوٓ ويثً ٌٍّٖد يلحّهد هيٖثٍ تهلؿج؛ (ج) يَثهضدد يؼدثىؿ تعريدثٝذ
رَؿّه رّتفؿ تهيٖثٍ يقرلح ٞهوؼىؿ يً ضؿّتء ٍّتيل ؼثؿضٖد هى ٖرى رٌثّهِث حثهنّؿخ تهيٞةيد؛ (ش) رعوٖل رنثهٖف تهيلؿًّ
حثهلؽؿ تهنثفٕ يً عٖز تهيَثهضد تهٞـيد هويٖثٍ ّرنؿٖؿُث ّتهرندثهٖف تهيؿرحىدد حدؾهم ّيدؽْ نفثٖدد تهرعوٖدل تهيدثهٕ
ّتٝفرؿتوثذ.
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 .12تقرَثٌذ تهِٖةد حسٞسد ؼحؿتء يقرلوًٖ هيقثٍؽرِث فٕ نل يً رلٖٖى تهؽؿتقثذ تهرٕ أضؿٖذ حرنوٖف يً إؽتؿخ تهحٌم تهؽّهٕ
ّإٍؽتؽ ُؾت تهرلؿٖؿ :تهحؿّفٖقّؿ حٖؿٔ يثنثؿرٕ تهؾٔ كثى حيؿتضَد تهؽؿتقد تهيٌَٖد حٌٍّٖد تهيٖدثٍ؛ ّتهحؿّفٖقدّؿ ؼّقدَٖ
ؿتفثةٖل نّؿؽّفث تهؾٔ رّهٓ يؿتضَد تهؽؿتقد تهيٌَٖد حنيٖد تهيٖثٍ؛ ّتهقٖؽ ؿّحؿرّ يّقَٖ تهؾٔ كثى حرعوٖل تهؽؿتقد تهيٌَٖدد
حثهرنثهٖف تهرلؽٖؿٖد هويلؿًَّّٖ .ؿه تهيُؿفق تّٙل فٕ ُؾت تهرلؿٖؿ ٌحؾخ ًٍ تهقٖؿخ تهؾترٖد هِؤٝء تهؼحؿتءّ .كدؽ كدؽيذ
تهِٖةد هوؼحؿتء تهيَوّيثذ ؾتذ تهنود حثهيلؿًّ ّتهلوثٖث كِٖؽ تهحعزّ .تلريوذ روم تهيَوّيثذ ٍوٓ تهّسثةق تهردٕ كدؽيرِث
إؽتؿخ تهحٌم تهؽّهٕ ّيلؽيٕ تهىوج فٕ قٖثق ُؾٍ تهَيوٖد ،حثٛوثفد إهٓ تهيّتؽ تهرٕ ضيَِث فؿٖدق تهِٖةدد ؼدٞل تهـٖدثؿخ
تهيٖؽتٌٖد ّ/أّ تهيَوّيثذ تهرٕ ضيَِث يّيفّ أيثٌد تهِٖةد.
اهيضرّغ
ٖ .11ريسل ُؽف ُؾت تهيلؿًّ فٕ "ـٖثؽخ تٛيؽتؽ حيٖثٍ تهلؿج إهٓ تهيلٖيًٖ فٕ يٌىلد تهيلؿًّ (يٌىلد حٖدؿّذ تهنحدؿْ

ّيٌىلد ضحل هحٌثً) حيث فٕ ؾهم تهيلٖيًٖ فٕ تٙعٖثء تهيٌؼفود تهؽؼل فٕ تهوّتعٕ تهضٌّحٖد هحٖؿّذّ ،رَـٖدـ كدؽؿتذ
تهينوعد تهيقؤّهد ًٍ يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً فٕ ٍيوٖثذ تهيؿتفقّٖ 4.وى تهيلؿًّ سٞسد يُنٌّّثذ ُدٍٕ )1( :يوٖدثذ
تٌٛلثءتذ تهؼثند حثهحٌٖد تهرعرٖد تهٞـيد هرّفٖؿ نيٖثذ ُثةود يً تهيٖثٍ؛ ( )0تهَيوٖثذ تهيرَولد حؼـتٌثذ تٛيدؽتؽ حثهيٖدثٍ
ّلحند تهرّـٌٖ ّتهلٖثف؛ ( )1إؽتؿخ تهيلؿًّ ّؽٍى لؿنثذ تهيؿتفق ّإضؿتء تهؽؿتقثذ تهّىٌٖد.
ٖ .10رٌثّل تهيُنًّّ تّٙل إٌلثء حٌٖد رعرٖد هٜيؽتؽ حثهيٖثٍ حيث فٕ ؾهم إٌلثء ٌفلًِٖ هٌلل تهيٖثٍ حىدّل  1نٖودّيرؿتذ ّ01
نٖوّيرؿت ٍوٓ تهرّتهّٕ ،ؼىّى كقثىل ّؼـتٌثذ ّيعىد هرنؿٖؿ تهيٖثٍ ٌَُّٖٓ .تهيُنًَّ تهسثٌٕ حئٌلثء  14نِؿٖضث ّيعىد
هووػّ ،رنيٖى ّإٌلثء لحند رّـٌٖ ٖحوغ ىّهِث  165نوىّ ،رؿنٖج ( عّتهٕ  022أهف) ٍؽّتؽ هٚقؿ فٕ يٌثىق يؼرثؿخ فٕ
تهيلؿًّ ٍّؽّتؽتذ هولٖثف فٕ تهؼـتٌثذ ّغؿف تهرّـٌّٖٖ .ؿنـ تهيُنًّّ تهسثهز ٍوٓ رَـٖـ كؽؿتذ يؤققد يٖدثٍ حٖدؿّذ
ّضحل هحٌثً ّّـتؿخ تهىثكد ّتهيٖثٍ تهيقؤّهد ًٍ رٌفٖؾ تهيلؿًّ.
ٖ .11لّى ُؾت تهيلؿًّ ،تهيَؿّف أٖوث حيلؿًّ ضؿ يٖثٍ ٌِؿ تّٙهٕ إهٓ حٖؿّذ ،حرـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحدؿْ حيٖدثٍ
تهلؿج تٍريثؽت ٍوٓ ٌٍُنؿ تهضثؾحٖد هٌلل تهيٖثٍ ٍحؿ تٌٙفثقّ .رأرٕ تهيٖثٍ غٖؿ تهيَُثهضد ،تهرٕ ٖرى ٌلوِث ٍحؿ تٌٙفدثق إهدٓ
يعىد تهرنؿٖؿ فٕ تهّؿؽتٌٖد ،يً سٞسد ينثؽؿ ررؽفق يٖثُِث إهٓ ؼـتً ضًّّ .تهينؽؿ تهؿةٖقٕ ُدّ حعٖدؿخ تهلؿٍدًّ
تٝنىٌثٍٖد ٌٍؽ قؽ ٌِؿ تهوٖىثٌٕ فٕ ّتؽٔ تهحلثًّٖ .ضؿٔ عثهٖث ٌلل يٖثٍ ُؾت تهؼـتً فٕ أٌفثق هرّهٖؽ تهنِؿحثء فٕ سدٞز
يعىثذ نِؿّيثةٖد كحل ٌلوِث إهٓ ٌِؿ تّٙهّٕ .قّف ٖرى ؿحى ٌفق تّٙهٕ حلحند تٌٙفثق رعذ يعىد تهىثكد تهنِؿّيثةٖدد
تهسثٌٖد فٕ ضًّّ .رؼروى يٖثٍ حعٖؿخ تهلؿًٍّ حيٖثٍ ٌِؿ تّٙهٕ (تهينؽؿ تهسثٌٕ هويٖثٍ) ٌٍؽ ؼـتً ضدًّّ .رلدنل تهيٖدثٍ
تهضّفٖد تهيرقؿحد إهٓ تهٌفق تهؿةٖقٕ يً قؽ كؿًٍّ تهينؽؿ تهسثهز هيٖثٍ تهيلؿًّ غٖؿ تهيَثهضددّٖ .رىودج تهيلدؿًّ
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تٝقى تهؿقيٕ هِؾٍ تهيؤققد ُّ يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً.

تقريٞم حَه تٙؿتوٕ ّإٍثؽخ رّىًٖ كقؿٖد هحٌثء ُٖثنل قىعٖد ّإؿقثء علّق تهيؿّؿ تهيحٌٖد ٍوٓ علّق تٝؿرفثق ٍوٓ
ىّل ييؿ ٌلل تهيٖثٍ.
ّ .12ـتؿخ تهىثكد ّتهيٖثٍ ُٕ تهضِد تهيقؤّهد ًٍ رٌفٖؾ تهيلؿًّ يً ؼٞل ّعؽخ إؽتؿخ تهيقؤّهد تهرٕ قٖرى إٌلثؤُث فدٕ
يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثًّ .قرلّى تهّـتؿخ حئقٌثؽ رٌفٖؾ تهيُنًّّ تّٙل هويلؿًّ إهٓ يضوف تٌٛيثء ّتٍٛيدثؿ حٌٖيدث
ررّهٓ يً ؼٞل يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً تهيقؤّهٖد ًٍ رٌفٖؾ تهيُنًٌّٖ تهسثٌٕ ّتهسثهز.
 .13رحوغ تهرنثهٖف تٛضيثهٖد هويلؿًّ  152يوًّٖ ؽّٝؿ ٖرى ريّٖل  022يوًّٖ ؽّٝؿ يٌِث ًٍ ىؿٖق كؿه تقدرسيثؿٔ
يً تهحٌم تهؽّهٕ هٌٜلثء ّتهرَيٖؿ إهٓ عنّيد هحٌثًّ .رلّى يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً حريّٖل يث ٖحودغ  122يوٖدًّ
ؽّٝؿ ،حٌٖيث رلّى عنّيد هحٌثً حريّٖل  12يوًّٖ ؽّٝؿ هنوفد تقريٞم تٙؿتوٕ ّؽفٌ تهؿقى تهيُقحق إهٓ تهحٌدم تهدؽّهٕ.
ّّتفق يضوف تهيؽٖؿًٖ تهرٌفٖؾًٖٖ هوحٌم تهؽّهٕ ٍوٓ ريّٖل تهيلؿًّ فٕ  14ؽٖقيحؿ/نثًٌّ تّٙل ّ .0212رثؿٖػ إغدٞق
تهلؿه ُّ ٌّٖٖ 12د/عـٖؿتً .0214
اهظوة
ٖ .14ـٍى يلؽيّ تهىوج أً تهيٖثٍ غٖؿ تهيَُثَهضد تهيلؿؿ تقرؼؽتيِث هويلؿًّ هٖقذ نثهعد نينؽؿ هيٖثٍ تهلؿجّٖ .دٌم
تهىوج ٍوٓ أً ٍيوٖثذ رعوٖل تهيٖثٍ تهرٕ أضؿٖذ ٍوٓ تهيٖثٍ تهيؼـٌد فٕ قؽ كؿًٍّ أنؽذ أٌِث يٖثٍ لؽٖؽخ تهروّز رلدريل
ٍوٓ يقرّٖثذ ٍثهٖد يً تهنٖيثّٖثذ ّتهحنرٖؿٖثّ ،أٌِث رعيل يّتؽ يقؿىٌدُّ .ى ٖرؼّفًّ يً أً رلٌٖثذ تهيَثهضد تهيَردثؽخ
هويٖث ٍ هً رقفؿ ًٍ رلؽٖى يٖثٍ نثهعد هولؿج إهٓ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ ،عقج تهٍّّؽ تهيلىٍّد ،إؾت نثٌذ ُدؾٍ تهيٖدثٍ
تهيوّسد ُٕ ينؽؿ تٛيؽتؽ حثهيٖثٍ.
ٖ .15ؤنؽ تهىوج أٖوث أً تهيلؿًّ ،عقج رنيٖيَ تهعثهٕ ،هً ٖقرىٌٖ روحٖدد تهىوحدثذ تهنيٖدد ٍودٓ تهيٖدثٍ حقدحج
تٝقرؼؽتيثذ تهيرٌثفقد ّتهيرَثؿود هيٖثٍ قؽ كؿًٍّ ّأٌَ حؾهم قٖعؿى ضٌّج هحٌثً ّ/أّ عّه أٍثهٓ ٌِؿ تهوٖىثٌٕ يدً
تهيٖثٍّ .كؽ ٖوؿ ؾهم حيّتؿؽ ؿـق تهقنثً تهؾًٖ َٖٖلًّ فٕ روم تهيٌثىق َّٖريؽًّ ٍوٓ تهـؿتٍد.
 .16فٖيث ٖرَوق حثهرعوٖل تٝكرنثؽٖٔ ،ؿْ يلؽيّ تهىوج أٌَ هٖف يً تهّتوظ يث إؾت نثً تهيلؿًّ ٖلّى ٍوٓ ٌِدص تهنُوفدد
تٙكل ،عٖز ٖؿًّ أً ٌُثم رنثهٖف تقرسيثؿٖد يٌَٖد دد يٌِث رنوفد يَثهضد تهيٖثٍ لؽٖؽخ تهروّز دد هى ٖدرى أؼدؾُث فدٕ
تهعقحثًٌّ .رٖضد هؾهم ،فئً تهرنوفد تٛضيثهٖد هويلؿًّ قّف رروثٍف رلؿٖحث عقج رلؽٖؿترِىُّ .ى َٖرلؽًّ أً ُؾٍ تهرنوفد
تهيؿرفَد قّف رؤؽٔ إهٓ ـٖثؽخ رَؿٖفد ؼؽيثذ تهيٖثٍ حٌقحد ررؿتّط حًٖ  13 ّ 12فٕ تهيثةد قٌّٖث ،يث ٖضَل تهقنثً تٙنسؿ
فلؿت غٖؿ كثؽؿًٖ ٍوٓ رعيل رنوفد ُؾٍ تهؼؽيد.
خلرٖر اهِٖئج حّل خحدٖد األُوٖج

 .17أضؿذ تهِٖةد رلٖٖيث ؽكٖلث ُٙوٖد ُؾت تهىوج حٌثء ٍوٓ يؿتضَرَ ّتقرَؿته ؿؽ إؽتؿخ تهحٌم تهؽّهٕ ّّسثةق تهيلدؿًّ
ؾتذ تهَٞكد ،حثٛوثفد إهٓ تهـٖثؿخ تهيٖؽتٌٖد تهرٕ أضؿتُث فؿٖق يً تهِٖةدٍّّٞ .خ ٍوٓ ؾهم ،ترؼؾذ تهِٖةد ؼىّخ إوثفٖد -
فٕ إىثؿ يث رلّى حَ يً إضؿتءتذ تهٌَثٖد تهّتضحد – حأً ىوحذ تهيلّؿخ يً ؼحٖؿ فٕ تهيدّتؿؽ تهيثةٖدد كدثى حثقدرَؿته
تهؽؿتقثذ تهؼثند حٌٍّٖد تهيٖثٍ فٕ ٌِؿ تهوٖىثٌٕ ّحعٖؿخ كؿًٍُّّ ،يث ،نيث ؾنؿٌث قثحلث ،ينؽؿ تهيٖثٍ تهؿةٖقٕ هويلؿًّ.
ّضؿْ ٍؿه ٌرثةص رلٖٖى تُٙوٖد فٕ رلؿٖؿ ّرّنٖثذ ُٖةد تهرفرٖك حرثؿٖػ ٌٖ 02ثٖؿ/نثًٌّ تهسدثٌٕ ّ ،0211ردى لدؿط
تهٌرثةص حثهرفنٖل فٕ حٖثً ينرّج أنؽؿرَ تهِٖةد هرّوٖظ أقثف رعؽٖؽ تُٙوٖد فٕ قٖثق تهؿؽ تهيحثلؿ ٍوٓ تٙقدةود تهردٕ
ىؿعِث تهيؽٖؿًّ تهرٌفٖؾًّٖ أسٌثء تٝضريثٍثذ تهرعوٖؿٖد تهيٌَٖد حثضريثً يضوف تهيؽٖؿًٖ تهرٌفٖؾًٖٖ تهيٌَلدؽ فدٕ 12-6
يثؿف/آؾتؿ .0211
 .02كؿؿذ تهِٖةد تقرٖفثء تهىوج يَثٖٖؿ تُٙوٖد تهيٌنّم ٍوِٖث فٕ كؿتؿ إٌلثةِث ّتٖٛوثعثذ تهٞعلدد هدؾهم تهلدؿتؿ.
ّؿأذ تهِٖةد أً تهىوج ٖسٖؿ يؼثّف ؼىٖؿخ حلأً تٙوؿتؿ تهيعريود ٍّؽى تٝيرسثلٌُّّ .ذ تهِٖةد إهٓ يقثةل ؼثند يٌَٖد
فٕ تهرلٖٖى تهفٌٕ ّتهيثهٕ تهيُقحق هِؾت تهيلؿًّ رَُىٕ ينؽتكٖد "يثُؿخ" هويؼثّف تهرٕ ٍحّؿ ٌٍِث ىثهحّ يؿتضَد تهيلؿًّ:
تهلوثٖث تهيَولد حٌٍّٖد تهيٖثٍّ ،رّتفؿُثّ ،رنثهٖف تهيلؿًُّ .ؾت تهقحج ،أّنذ تهِٖةد حثهرعلٖق فٕ سدٞز يقدثةل ٍدً
تهوؿؿ تهيعريل أسثؿُث ىوج يؿتضَد تهيلؿًّ ّررَوق حيـتٍى ًٍ يؼثهفد قٖثقثذ ّإضؿتءتذ تهحٌم تهؼثند حثهَيوٖثذ.
 .01فٖيث ٖرَوق حٌٍّٖد تهيٖثٍ تهرٕ قرُـّؽ حِث يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ ،عؽؽ تهرلٖٖى تهؾٔ أضؿرَ تهِٖةد هيؽْ تقدرٖفثء يَدثٖٖؿ
تُٙوٖد ٍؽخ رلثؿٖؿ رلٖؿ إهٓ أً ينؽؿ تهيٖثٍ تهؿةٖقٕ هويلؿًّ ٖعرّٔ ٍوٓ يوّسثذ ررقى حثهقيٖد ّكؽ ٖنَج إـتهرِث ًٍ
ىؿٖق إضؿتءتذ تهيَثهضد تهيَرثؽخّ .ؿحيث ررىوج ُؾٍ تهيوّسثذ ؼٖثؿتذ هويٌٌ ّتهّكثٖد ّتهيَثهضد (ٌٍؽ تهينؽؿ ،يدس )ًٞهدى
رؼوٌ فٖيث ٖحؽّ هلؽؿٍ نثف يً تهؽؿتقد فٕ تهرنيٖى تهعثهٕ هويلؿًّ ّ ٝفٕ رلؽٖؿتذ تهرنوفدّ .فٕ ُؾت تهقٖثق ،كدؿؿذ
تهِٖةد أً تهىوج ٖرويً ـٍيثً يَلّّ ٝضثؽت حأً ؽؿتقثذ تهيلؿًّ هى رف حيرىوحثذ قٖثقد تهحٌم ،حيث فٕ ؾهدم يٌلدّؿ
قٖثقد تهَيوٖثذ ؿكى ( )OP 4.01تهيٌَٕ حثهرلٖٖى تهحٖةٕ  ،يً عٖز رعؽٖؽ ُؾٍ تٗسثؿ تهنحٖؿخ تهيعريودد ّندؾهم تهؼٖدثؿتذ
تهَيوٖد تهرٕ كؽ رنًّ يُرثعد هيَثهضرِث ٍوٓ ٌعٍّ ٖرقى حثهنفثءخ يً عٖز يؿؽّؽ فَثهٖد تهرنوفد.
 .00كؿؿذ تهِٖةد أٖوث أٌَ ّٖضؽ ـٍى يَلّل ّضثؽ حلأً تهلم فٕ يؽْ رّفّؿ تهيٖثٍ تهٞـيد هرعلٖق أُؽتف تهيلؿًّّ ،أً
تهؽؿتقثذ تهرٕ رُّضج إضؿتءُث قٖثقثذ تهحٌم ؿحيث هى رّلِ كؽؿت نثفٖث يً تهحعز ه٘سثؿ تهيويّقد تهيعريود ٍوٓ يقدرؼؽيٕ
تهيٖثٍ تٗؼؿًّٖ ،نؾهم هوؼٖثؿتذ تهيرثعد هيَثهضد ُؾٍ تهيؼثّف عقحيث ٖلوٕ حَ يٌلّؿ قٖثقد تهَيوٖثذ/إضؿتءتذ تهحٌدم
ؿكى (ّ .)OP/BP 4.01حثٛوثفد إهٓ ؾهمٍ ،ويذ تهِٖةد أٖوث أً أٌيثى ُىّل تٙيىثؿ أيِؿذ ترضثُث ٌعّ تٌٝؼفثه فٕ
تهقٌّتذ تٙؼٖؿخ ،قّتء يً عٖز تهنيٖد تٛضيثهٖد أّ ىّل يّقى تهيىؿ ُّّ ،يث قٖؤسؿ ٍوٓ رّتفؿ تهيٖثٍّ .حنّؿخ نحٖؿخ،
رلٖؿ تهيؿتقٞذ تهعؽٖسد تهيرَولد حثهيلؿًّ إهٓ ّضّؽ آؿتء يرحثٌٖد عّل يقأهد رّتفؿ إيؽتؽتذ تهيٖثٍ.

 .01أؼٖؿت ،أسثؿ ىثهحّ تهرفرٖك يقأهد ررَوق حنوفد تهيلؿًّ ّريّٖوَ تهَثى ،حيث فٕ ؾهم وؿّؿخ تهوضّء إهٓ ـٖثؽخ رَؿٖفدد
ؼؽيثذ تهيٖثٍ فٕ ٌِثٖد تهيىثف ُّّ ،تٙيؿ تهؾٔ كؽ ٖلنل ٍحةث غٖؿ يرٌثقج ٍوٓ تهفلؿتء .غٖؿ أٌَ فٕ عثهد ُؾت تهيلؿًّ،
رّضؽ يؤلؿتذ يثُؿخ ٍوٓ أً حَه ُؾٍ تهيَثٖٖؿ تهؿةٖقٖد هويثً يّسّكٖد تهرّكَثذ تهيثهٖد ؿحيث هى رُرّحدٌ ٌٍدؽ تهرلٖدٖى
تهيقحق هويلؿًّ ،يٌِث ٍوٓ قحٖل تهيسثل  ٝتهعنؿيث ٖرَوق حرّتفؿ تهيَوّيثذ تهيثهٖد ًٍ تهضِدد تهيقدؤّهد ٍدً رٌفٖدؾ
تهيلؿًّ ّ،رنوفرَّ ،تهرّكَثذ تهيثهٖدّ ،تهعقثحثذ ّتٝفرؿتوثذ فٕ ّسثةق تهيلؿًّّٖ .سٖؿ ُؾت يؼثّف يً أً تهيلؿًّ كؽ
رٌلأ ٌٍَ رنثهٖف إوثفٖد هى ٖرى رلؽٖؿُث حلنل يٞةى ٌٍؽ تهرلٖٖى تهيقحقّ ،هى ٖرعؽؽ هِث تهريّٖل تهٞـى ؼٞل إٍؽتؽ تهيلؿًّ.
 .02عقحيث ٌٌُّّث أٍ ،ٍٞفئٌَ ٖ ٝينً هِٖةد تهرفرٖك أً رقرّوظ ُؾٍ تهيقثةل تهيـٍّيد تهيرَولد حَؽى تٝيرسثل ّتٙودؿتؿ
تهيعريود إ ًٍ ٝىؿٖق إضؿتء رعلٖق.
ٍ .03لج ُؾٍ تٖٛوثعثذ ّيٌثكلثذ تهيضوف ،ؽٍث تهيضوف ُٖةد تهرفرٖك إهٓ تهٌيؿ فٕ تهؽؿتقدثذ تهيّقدَد تهردٕ ٖدرى
إضؿتؤُث حرنوٖف يً إؽتؿخ تهحٌم تهؽّهٕ عّل ٌٍّٖد تهيٖثٍّ ،نيٖثذ تهيٖثٍّ ،تهرنوفدّ ،إفثؽخ تهيضوف حيث إؾت نثً ٌُثم يحؿؿ
ٛضؿتء رعلٖق ٝعقٌّّ .ؿؽ أؽٌثٍ رلٖٖى تهِٖةد تهيقرلل هِؾٍ تهرلؿٖؿ تهسٞسد (تهرٕ ٖرى ٍؿه ندل يٌِدث أّ ٝفدٕ ندّؿخ
يّضـخ).
اشخجالء ّجِج ٌعر اهِٖئج فٕ اهدراشبح اهيٌُفّذث تخنوٖف يً إدارث اهتٌم اهدّهٕ" :اهيراجعج اهفٌٖج اهيشخلوج هٌّعٖج يٖابٍ
اهيصدر"
ٍؿه يّضـ هويؿتضَد
 .04كثى يَِؽ تهيٖثٍ تهرثحٌ هضثيَد ٌّؿز نثؿّهٌٖث 5حئٍؽتؽ تهيؿتضَد تهفٌٖد تهيقرلود هٌٍّٖد يٖثٍ تهينؽؿ ("يؿتضَد ٌٍّٖدد

يٖثٍ تهينؽؿ")ّ .ىحلث هِؾٍ تهّسٖلد ،فئً تهيؿتضَد ررٌثّل يؽْ "نٞعٖد تهيٖثٍ فٕ ؼـتً ضًّ نينؽؿ هٜيؽتؽ حثهيٖثٍ إهدٓ
يعىد تهرنؿٖؿ ّتهيَثهضد" 6تهرٕ ٖرى إٌلثؤُث حيّضج يلؿًّ رـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍّ .ىُوج يً تهيَِؽ أٖوث

رلؽٖى رَوٖلثذ ٍوٓ "يؽْ نود تهحٖثٌثذ ّأُيٖرِث يً عٖز تهيقثٍؽخ فٕ ىوج رلؽٖى ٍىثءتذ هَلؽ رنيٖى ّحٌدثء ّرلدلٖل
يعىد يَثهضد تهيٖثٍ"ّ 7رلؽٖى رّنٖثذ حلأً تهيلؿًّ عقج رنيٖيَ.
 .05ؼونذ يؿتضَد ٌٍّٖد يٖثٍ تهينؽؿ إهٓ أً تهيٖثٍ يً ؼـتً ضًّ "ؾتذ ٌٍّٖد نثفٖد"ّ ،أٌَ ٖينً تهعنّل ٍوٓ يٖثٍ
تهلؿج تهرٕ رفٕ حثهيَثٖٖؿ ّتهيحثؽا تهرّضِٖٖد تهوحٌثٌٖد ّتهؽّهٖد حثقرؼؽتى تهرلٌٖثذ تهرلوٖؽٖد هيَثهضد تهيٖثٍّ .رلٖؿ تهيؿتضَدد

إهٓ ّضّؽ روّز يٖنؿّحّٕ ،هنً تهيَثهضد تهيَرثؽخ هويٖثٍ "كثؽؿخ ٍوٓ تهعؽ يً تهروّز ّقّف رقفؿ ًٍ إٌردثش يٖدثٍ رفدٕ
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حيَثٖٖؿ تهضّؽخ تهٌٍّٖد هيٖثٍ تهلؿج"ّ 8.روٖف تهيؿتضَد أً يقرّٖثذ يحٖؽتذ تٗفثذ ّتهنٖيثّٖثذ تهَودّٖد تهيّضدّؽخ
رَرحؿ أكل يً عؽّؽ تٛؿلثؽتذ أّ عؽّؽ تهنلف ّتٝقرلَثؿ فٕ ضيٌٖ تهحٖثٌثذ تهعثهٖدّ .فٖيث ٖرَوق حثهيَثؽً تهسلٖود تهردٕ
رسٖؿ كوق يلؽيٕ تهىوج حنفد ؼثند ،رلٖؿ تهيؿتضَد إهٓ أً تهٌَٖثذ تهيأؼّؾخ يً ؼـتً ضًّ فٕ تهفرؿخ حًٖ ٍثيٕ 1777
ّ 0211رّوظ أً تهيَثؽً تهسلٖود "هٖقذ حثٍسث نحٖؿت ٍوٓ تهلوق"ّ 9.فٖيث ٖرَوق حثهحدثؿيرؿتذ تٙؼدؿْ يسدل يقدرّٖثذ
تهٌٖرؿٖرثذ ٍّنثؿخ تهيٖثٍ ّهٌِّث ،أّوعذ تهؽؿتقد أٌَ ٍوٓ تهؿغى يً ّضّج يَثهضرِث أسٌثء ٍيوٖثذ رنؿٖؿ ّيَثهضد تهيٖثٍ،

فئٌِث "رلٌ ويً عؽّؽ ضٖؽخ هلثحوٖد تهيَثهضد".

10

 .06رضؽؿ تٛلثؿخ إهٓ أً يؿتضَد ٌٍّٖد يٖثٍ تهينؽؿ رّوظ أً تٝقرٌرثضثذ تهقثهفد تهدؾنؿ رقدرٌؽ إهدٓ "تفرؿتودًِٖ
ؿةٖقًٖٖ"ٖ ،ريسل أّهِيث فٕ أً " تهحٖثٌثذ تهيرثعد ًٍ ٌٍّٖد تهيٖثٍ رَُحّؿ ًٍ ّتكٌ تهضّؽخ تهٌٍّٖد هويٖثٍ فٕ تهيؽْ تهىّٖل".

11

ّرٌٍّّ تهؽؿتقد إهٓ أً تهٌَٖثذ تهلثيود نثٌذ يرثعد حلأً قٌد ّتعؽخ فلىٍّ ،وٓ تهؿغى يً أً تهحٖثٌثذ تهرثؿٖؼٖد ّتهعؽٖسدد

رحؽّ يرقلد" ،إ ٝأٌَ ّٖ ٝضؽ أٔ رأنٖؽ حَؽى ؿنؽ رفثّذ فٖيث حًٖ تهقٌّتذ"ّٖ .ريسل تٝفرؿته تهسثٌٕ فٕ أٌَ "قّف ٖرى رٌفٖؾ
ضِّؽ هرعقًٖ ٌٍّٖد يٖثٍ تهينؽؿ".

12

ّيً تهيِىّ أً تهيؿتضَد رّوظ أً رٌفٖؾ تهرؽتحٖؿ تهٞـيد هرعقًٖ ٌٍّٖد يٖثٍ تهينؽؿ

"ُّ أير خيس اهحبجج إهَٖ هويثً ٍؽى رؽُّؿ ٌٍّٖد تهيٖثٍ ّتهعؽ يً يؼثىؿ تؼرٝٞذ يَثهضد تهيٖثٍ"(ضؿْ تقرَيثل تهوًّ
تٙقّؽ تهسلٖل هورأنٖؽ).
 .07رلٖؿ يؿتضَد ٌٍّٖد يٖثٍ تهينؽؿ أٖوث إهٓ أً تهعفثي ٍوٓ ٌٍّٖد ُؾٍ تهيٖثٍ ٖفدؿه أُيٖدد فِدى ردأسٖؿ أٌلدىد
يقرضيَثذ تهيٖثٍ ٍوٓ يٖثٍ تهينؽؿ ّّوٌ ؼىد هعيثٖد تهضّؽخ تهٌٍّٖد فٕ قٖثق إؽتؿخ يٌثىق يقرضيَثذ تهيٖثٍ ،يسل ٌِؿ
تهوٖىثٌٕ ّتٌِٙثؿ تٙؼؿْ فٕ هحٌثًّ .رقرلِؽ تهيؿتضَد فٕ ُؾت تهنؽؽ حؼىد ّـتؿخ تهحٖةد هينثفعد روّز حعٖدؿخ كؿٍدًّ
تهرٕ ررويً رّنٖثذ هعيثٖد أٍثهٕ ٌِؿ تهوٖىثٌٕ.
تهرلٖٖى تّٙهٕ يً كحل تهِٖةد
 .12تقرٌثؽت إهٓ رعوٖوَ عرٓ رثؿٖؼَٖ ،رفق ؼحٖؿ ُٖةد تهرفرٖك يٌ تهٌرثةص تهؿةٖقٖد هؽؿتقد يؿتضَد ٌٍّٖد يٖثٍ تهينؽؿ تهرٕ
أٍؽُّث يَِؽ تهيٖثٍ ٍوٓ أقثف تٝفرؿتوثذ تهيعؽؽخ هؾهم تهلؿه.

13

ّهنً تهؼحٖؿ أنؽ ،فٕ قٖثق ُؾت تهضِؽ ،أً ُؾٍ تهٌرثةص

ّتٝقرٌرثضثذ تهؿةٖقٖد رقرٌؽ إهٓ تٝفرؿته تهؿةٖقٕ هويؿتضَد ،تهيلثؿ إهَٖ آٌفث ُّّ ،تهرٌفٖؾ تهفَودٕ هيلرؿعدثذ رعقدًٖ

8

Bartram & LoBuglio, Water Quality, p. 1.
9
Bartram & LoBuglio, Water Quality, p. 2.
10
Bartram & LoBuglio, Water Quality, p. 2.
11
Bartram & LoBuglio, Water Quality, p. 2.
12
Bartram & LoBuglio, Water Quality, p. 2.
13
McCarty, P. (2011). Summary Assessment of Water Institute Conclusions, Key Findings, and
Assumptions.

تهضّؽخ تهٌٍّٖد هيٖثٍ تهينؽؿ .فيً لأً رعقًٖ يٖثٍ تهينؽؿ حرىحٖق ُؾٍ تهيلرؿعثذ أً ٖؤؽٔ حنّؿخ نحٖؿخ إهٓ تهرلوٖل يً
يؼثىؿ حَه تٙعؽتز غٖؿ تهيٌيّؿخ فٕ تهرعنى فٕ ٌٍّٖد تهيٖثٍ.
ّ .11تهيِى أً ؼحٖؿ تهِٖةد أنؽ أٖوث أً تؿرفثً يَؽٝذ رؿنّـ تهيّتؽ تهَوّٖد فٕ ؼـتٌٕ ضًّ ّكؿًٍّ ،عقحيث أّوعرَ
تهيقرّٖثذ تهيَوٌد هوعثضد تهنٖيٖثةٖد ٝيرنثم تّٙنقضًٖ (،)COD
(،)BOD

15

14

ّتهعثضد تهنٖيٖثةٖد تهعّٖٖد ٝيرنثم تّٙنقضًٖ

ّرؿنـتذ تهوًّ رلنل قححث ٖؽٍّ إهٓ تهرّضف ّتهلوقّ .حٌٖيث رلٖؿ تهيؿتضَد إهٓ أً ُؾٍ تهيقرّٖثذ ٌثلةد يً

تهروّز تهَؤّ تهٌثرص ًٍ تهنٌثٍد أّ تهحوؽٖثذ أّ تهضؿٖثً تهقىعٕ تهَثؽٔ أسٌثء يّقى تٙيىثؿ ،فئً ؼحٖؿ تهِٖةد ٌٍّٖ إهٓ
أً ُؾٍ تهيقرّٖثذ تهيؿرفَد ٖينً أً رنًّ ٌثرضد أٖوث يً رلحٌّ تهيٖثٍ حيلؾٖثذ تهٌحثردثذ ّتهيدّتؽ تهودثؿخ تهيقدرِوند
هّٚنقضًٖ (.)eutrophication

16

ّٖينً هضِّؽ تهعؽ يً تهَنثؿخ ّتهوًّ يً ؼٞل عيثٖد ينؽؿ تهيٖثٍ أً رقدفؿ ٍدً

رعقً حقٖى فٕ ٌٍّٖد تهيٖثٍ إؾت نثً تهقحج ُّ تٌرلثل أعيثل تهيلؾٖثذ إهٓ تهؼـتٌثذٍّّٞ .خ ٍوٓ ؾهم ،فدئً يقدرّٖثذ
تهرلحٌ حثهيلؾٖثذ ّتهيلنٞذ تهيؿرحىد حِث ٖينً أً رـؽتؽ ّررفثكى فٕ عثل يَثهضد تهيٖثٍ تهيقدرَيود حدؽًّ تهدرعنى فدٕ
تهيلؾٖثذ.
ٖ .10لٖؿ ؼحٖؿ تهِٖةد إهٓ أً يؿتضَد ٌٍّٖد يٖثٍ تهينؽؿ  ٝررٌثّل تهرلحٌ حثهيلؾٖثذ حنّؿخ يحثلؿخ ،حل إٌِدث ٝعيدذ
ٍؽخ يؤلؿتذ ٍوٓ ّضّؽ يٖثٍ يرلحَد حثهيلؾٖثذ .فَوٓ قحٖل تهيسثلٝ ،عيذ تهيؿتضَد عؽّز ـٖثؽتذ نحٖؿخ فدٕ تهودًّ
ّيقرّْ تهَنثؿخ ّتهعؽٖؽ ّتٙيٌّٖث فٕ يٖثٍ ؼـتً ضًّ ؼٞل لدِؿٔ ؽٖقديحؿ/ندثًٌّ تّٙل ٌّٖدثٖؿ/ندثًٌّ تهسدثٌٕ
14

ٖينً أً رنًّ تهعثضد تهنٖيٖثةٖد ٝيرنثم تّٙنقضًٖ يؤلؿت ٍوٓ ّضّؽ تهىعثهج ّتهرؿنـتذ تهَوّٖد أٖوث .فيقرّٖثذ تهيرّقى/تهعؽ

تٙكنٓ هوعثضد تهنٖيٖثةٖد ٝيرنثم تّٙنقضًٖ تهرٕ قضورِث حعٖؿخ كؿًٍّ فٕ تهنٖف رحوغ  56/01يووٖضؿتيث فٕ تهورؿ يلثؿٌد حيقرّْ 06/5.6
يووٖضؿتيث فٕ تهورؿ فٕ تهلٌثخ  011ؾتذ تهيٖثٍ تهلٌٖد حثهيلؾٖثذ (ينثؿرٕ)ّ .كؽ هّعي أٖوث تؿرفثً ٌقج رؿنـ تهعثضد تهنٖيٖثةٖد ٝيرنثم
تّٙنقضًٖ فٕ رلؿٖؿ قثحق ًٍ حعٖؿخ كؿًٍّ ،عٖز نثٌذ يقرّٖثذ نثًٌّ تّٙل/نثًٌّ تهسثٌٕ ررؿتّط حًٖ  061ّ 011يووٖضؿتيث فٕ تهورؿُّٕ ،
يقرّٖثذ رَرحؿ "يؿرفَد هولثٖد" كٖثقث ٍوٓ تهّوٌ "تهىحَٖٕ" هوحعٖؿتذ(Olofsson, J. & S. Mokdad. (2000a). Appendix D1, .
Environmental
).Master Plan for Litani River and Lake Qaraoun Catchment Area. Sweden: MVM konsut AB. 45 p
15

رلٖف تهعثضد تهنٖيٖثةٖد تهعّٖٖد ٝيرنثم تّٙنق ضًٖ إضيثهٕ تهرؿنـتذ تهَوّٖدّٖ ،ينٌِث أً رَنف تؿرفثً يقرّٖثذ تهعثضد تهنٖيٖثةٖد

ٝيرنثم تّٙنقضًٖ (ينثؿرٕ)ّ .ألثؿذ تهرلثؿٖؿ إهٓ أً يقرّٖثذ تهعثضد تهنٖيٖثةٖد تهعّٖٖد ٝيرنثم تّٙنقضًٖ فٕ يضؿْ ٌِؿ تّٙهٕ ٌٍؽ
ؼـتً ضًّ فٕ لِؿٔ تهضفثف آج ّأٖوّل ُّّ ،تهّكذ تهؾٔ رأرٕ فَٖ يَيى يٖثٍ تهٌِؿ يً حعٖؿخ كؿًٍّ ،رؿتّعذ حًٖ  62ّ 33يووٖضؿتيث فٕ
تهورؿ ٍوٓ تهرّتهٕ, (Houri .
A. & S.W. El Jeblawi. (2007). Water Quality Assessment of Lebanon Rivers During the Dry Season and
)Pollution Load into the Mediterranean Sea. Journal of Water and Health: 615-623
16

ٌٖرص رلحٌ تٙضقثى تهيثةٖد حثهيلؾٖثذ ًٍ إوثفد تهيلؾٖثذ تهنٌثٍٖد ّتهىحَٖٖدّ ،ؼثند تهٌٖرؿتذ ّتهفّقفثذ ،يً رقؿج تٙقيؽخ ّيٖثٍ تهيضثؿٔ.

ّرلضٌ ُؾٍ تهرؿنـتذ تهيلؾٖد تهيؿرفَد ٍوٓ تهٌيّ ّتهرنثسؿ تهقؿٌٖ هوَّتهق تهٌحثرٖد تهرٕ ٖينً أً رىلٓ ٍو ٓ تّٙنقضًٖ تهيرثط فٕ تهنرود تهيثةٖد،
ييث ٖؤؽٔ إهٓ ٌلم تّٙنقضًّٖ .رعّل أّوثً ٌلم تّٙنقضًٖ ؽًّ كؽؿخ تهنثةٌثذ تٙؼؿْ ،يسل تهعٖثخ تهٌحثرٖد ّتهعّٖتٌٖدٍ ،وٓ تهحلثء فٕ تهنرود
تهيثةٖدّ .حِؾٍ تهىؿٖلدٖ ،ينً أً ٖؼوق تهرلحٌ حثهيلؾٖثذ أّوثٍث غٖؿ يّترٖد هوٌيى تٖٛنّه ّضٖد تهيثةٖد تهىحَٖد يً عٖز كؽؿرِث تهؾترٖد ٍوٓ تهحلثء
ّتٝقريؿتؿ.

،0211/0212

17

يٌ رلٖؿتذ فٕ تهٌٍّٖد يؿرحىد حثهيٖثٍ تهيرلحَد حثهيلؾٖثذٌّ .يؿت  ًٙىثكد تهرؼـًٖ فٕ ؼدـتً ضدًّ

نلٖؿخ ٌقحٖث ( 2116يوًّٖ يرؿ ينَج) ،فئً ّكذ تعرضثـ تهيٖثٍ فٕ يل تهيَؽل تهيرّقى هورؽفق تهَدثؽٔ حّتكدٌ  1ى/1ز
قٖنًّ ّكرث كنٖؿت هولثٖد ٖ ًٙنًّ تهرلحٌ حثهيلؾٖثذ ؽتؼل تهؼـتً ُّ تهقحجّ ،يً سى فئً تهرلٖؿتذ فٕ ٌٍّٖد تهيٖثٍ رلٖؿ
إهٓ تهرلحٌ حثهيلؾٖثذ فٕ ينثؽؿ أٍثهٕ تهٌِؿ.
 ٌٍّٖ .11ؼحٖؿ تهِٖةد أٖوث إهٓ أً تهرلوحثذ فٕ تهوًّ ّتٙيٌّٖث فٕ ؼـتً ضًّ ،تهيقضود أسٌثء لِّؿ تهضفثف فٕ ندٖف
،0211-0212

18

ُٕ يؤلؿتذ ٍوٓ ّضّؽ يٖثٍ كثٍٖد فٕ ؼـتٌثذ غٌٖد حثهيلؾٖثذّ .حيث أً يٖثٍ ؼـتً ضًّ رأرٕ إهٓ عؽ

نحٖؿ يً حعٖؿخ كؿًٍّ أسٌثء لِّؿ تهنٖف ،فئً تـؽٖثؽ ُؾٍ تهيقرّٖثذ ٌثلب ٍوٓ تٙؿضظ يً ٍيوٖدثذ ؽتؼدل حعٖدؿخ
كؿًٍّ ٌفقِث ّهٖف يً تهضؿٖثً تهيعوّٕٖ .ينً أٖوث تقرٌرثش أؽهد ٍوٓ تٝغرٌثء حثهيلؾٖثذ يً ٌٍٖثذ تهيٖثٍ تهيأؼّؾخ يً
حعٖؿخ كؿًٍّ فٕ نٖف ٍثى .0223

19

ّرُيِؿ ُؾٍ تهٌَٖثذ يقرّٖثذ يً تهٌٖرؿتذ ّتهفّقفثذ ييثسودد هويقدرّٖثذ تهردٕ

هّعيذ فٕ تهلٌثخ  ،722عٖز أً ٌيّ تهىعثهج نحٖؿ حيث ٖنفٕ هورقحج فٕ يلنٞذ تٌٝقؽتؽ فٕ لحنثذ تهلقثىل ّتٌٙثحٖدج
تهرٕ ٖقرؼؽيِث تهيـتؿًٍّ ،ييث ؽفٌ تهقوىثذ إهٓ تقرؼؽتى قوفثذ تهٌعثف نيوثؽ فىؿٔ ٍّلحٕ فٕ تهلٌثخ هوعؽ يً رندثسؿ
تهىعثهج.

20

ّرّعٕ ُؾٍ تهلٖى تهيؿرفَد ّتهيريثسود حٌيّ تهٌحثرثذ تهوثؿخ فٕ نل يً ُؾًٖ تهينؽؿًٖ.

 .12حنفد ٍثيد ،أنؽ ؼحٖؿ تهِٖةد أً رعقًٖ فِى تهيقححثذ تهَثيد ّيّتكٌ ُؾٍ تهرلٖؿتذ تهيوعّيد ُّ أيؿ يِى ّيؿغدّج
 ٌَٙكؽ ٖؤسؿ ٍوٓ رنيٖى يَثهضد تهيٖثٍ ّرللٖوِثّ ،نؾهم رللٖل تهؼـتٌثذ ّيّكٌ حّتحثذ قعج تهيٖثٍ هيَثهضرِث ّرنؿٖؿُث.
اشخجالء ّجِج ٌعر اهِٖئج فٕ اهدراشبح اهيٌُفّذث تخنوٖف يً إدارث اهتٌم اهدّهٕ" :اهيراجعج اهفٌٖج اهيشخلوج هنيٖاج يٖابٍ
اهيصدر"
ٍؿه يّضـ هويؿتضَد
 .13كثى يَِؽ تهيٖثٍ تهرثحٌ هضثيَد ٌّؿز نثؿّهٌٖث أٖوث حئٍؽتؽ تهيؿتضَد تهفٌٖد تهيقرلود هنيٖد يٖثٍ تهينؽؿ ("يؿتضَد نيٖد
يٖثٍ تهينؽؿ").

17
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19

21

ّرريسل تُٙؽتف تهيَوٌد هويؿتضَد فٕ رعؽٖؽ يث إؾت نثٌذ تهيٖثٍ يرّتفؿخ يً ٌِدؿٔ تهوٖىدثٌٕ ّتّٙهدٕ

Bartram & LoBuglio, Water Quality, p. 13.
Bartram & LoBuglio, Water Quality, p. 13-14.
أّوعذ ٌٍٖثذ تهيٖثٍ تهيأؼّؾخ يً حعٖؿخ كؿًٍّ فٕ ٌّٖٖد/عـٖؿتً  6116أً يَؽٝذ تهيرّقى/تهعؽ تٙكنٓ هرؿنـتذ تهٌٖرؿتذ ّتهفّقفثذ

)ٍ ُٕ (P2O5وٓ تهرّتهٕ  1110/0115يووٖضؿتى/هٖرؿ ّ 213/2111يووٖضؿتى/هٖرؿ فٕ تهنٖف ،يلثحل  1211/0517يووٖضؿتى/هٖرؿ ّ2100/2100
يووٖضؿتى/هٖرؿ فٕ تهلرثء.
20
Blankinship, M., Chebaane, M., & M. Saadeh. (2005). Canal 900 Algae Control: Testing and Validation.
Latain Basin Management Advisory Services, U.S. Agency for International Development. 44 p.
21
Bartram, J. & J. LoBuglio. (2011). Greater Beirut Water Supply Project: Independent Technical Review
of Source of Water Quantity. The Water Institute. University of North Carolina. USA.

حيقرّٖثذ نثفٖد هروحٖد تعرٖثضثذ يلؿًّ رـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍّ ،رلٖٖى تعريثٝذ تهروثؿج ّتهؼٞفثذ حلدأً
تٛيؽتؽ حثهيٖثٍ فٕ عثهد تٝقرؼؽتيثذ تهيرٌثفقدّ ،فِى رأسٖؿ تهـٖثؽتذ تهيـيَد فٕ تهيؽْ تهلؿٖج فٕ نيٖثذ قعج تهيٖثٍ.

 .14تقرٌثؽت إهٓ تقرَؿته حٖثٌثذ تهرؽفق تهرثؿٖؼٖدٖ ،ؼوم تهرعوٖل إهٓ "رّتفؿ يٖثٍ نثفٖد هرعلٖق أُؽتف يلدؿًّ رـّٖدؽ
يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ" ّأٌَ "رّضؽ يٖثٍ يرثعد حنّؿخ نثفٖد"هويلؿًّّ ،أغؿته تهؿّٔ ،يلدثؿٌٖ يٖدثٍ تهلدؿج
تٙؼؿْ.

22

ّهنً ُؾٍ تٝقرٌرثضثذ رقرٌؽ إهٓ تفرؿتوثذ ؿةٖقٖد،

23

رليل حنفد ؼثند أً تهحٖثٌثذ تهرثؿٖؼٖد تهعؽٖسد هرّتفؿ

تهيٖثٍ رَحّؿ فٕ تهّتكٌ ًٍ تٌٙيثى تهيقرلحوٖدّ .رقرٌؽ تٝقرٌرثضثذ أٖوث إهٓ تهيؿقّى تهؿةثقٕ ؿكى  12300تهنثؽؿ فٕ 14
يثّٖ/أٖثؿ  1752تهؾٔ ٖؼنم  32يوًّٖ يرؿ ينَج قٌّٖث يً يٖثٍ ٌِؿ تهوٖىثٌٕ ّينثؽؿ أؼؿْ هيٖثٍ تهلدؿج ّتهيٖدثٍ
تهٞـيد هٚغؿته تهنٌثٍٖد ّّٖنؽ أٌَ ٖعق هوؽّهد رؼفٖه تهنيٖثذ تهيؼنند هوؿٔ حٌقحد  03فٕ تهيثةد ٌٍؽ تٝكرودثء
ّإوثفد ُؾٍ تهٌقحد إهٓ تهد  32يوًّٖ يرؿ ينَج تهيؼنند هيٖثٍ تهلؿجٌُّ .ثهم تفرؿتوثذ أؼؿْ حأٌدَ ردى رنديٖى
يلؿًّ رـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ حيث ٖعلق روحٖد تٝعرٖثضثذ تهلنٖؿخ تٙيؽ هويٖثٍ فٕ تهيٌىلد عرٓ ٍدثى 0214
ّأً تهىوحثذ تهعثهٖد ٍوٓ يٖثٍ تهؿٔ فٕ أٍوٓ يقرّٖثرِث تهيوعّيدّ ،أً يلؿًّ ؿٔ تهلٌثخ  622قّف ٖحؽأ فٕ قعج تهيٖثٍ
فلى فٕ ٍثى ّٖ 0201نل إهٓ تهعؽ تٙكنٓ هونيٖد تهيقعّحد فٕ ٍثى ّ .0211أؼٖؿت ،رفرؿه تٝقرٌرثضثذ أً تهردؽفلثذ
تهيّقيٖد هوٌٖثحٌٖ ّتٌٙيثى تٍٝرٖثؽٖد هرؽفق ٌِؿ تّٙهٕ رَرحؿ يرٌثقحد يٌ رّتفؿ تهيٖثٍ تهؾٔ ٖعؽؽٍ تهرؽفق تهقٌّٔ فٕ حعٖؿخ
كؿًٍّ.
تهرلٖٖى تّٙهٕ يً كحل تهِٖةد
 .15تقرٌثؽت إهٓ رعوٖوَ عرٓ رثؿٖؼَٖ ،ؼوم ؼحٖؿ ُٖةد تهرفرٖك إهٓ أٌَ قّف ٖرى روحٖد تهىوحثذ ٍوٓ تهيٖثٍ تهٞـيد هيلؿًّ
رـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ إؾت نثٌذ رلؽٖؿتذ ٌثرص تهيٖثٍ تهيَؿّود فٕ يؿتضَد نيٖد يٖثٍ تهينؽؿ دد أٔ ٌِدؿ
تهوٖىثٌٕ إهٓ حعٖؿخ كؿًٍّ؛ ٌِّؿ تّٙهٌّٕ ،حٌ ًٍٖ تهـؿكثء ٌّٖثحٌٖ ضـًٖ ّنّ ٝإهٓ ٌلثى تهرعّٖل ُٕ ،رلؽٖؿتذ يّسّكد
رؿقى حنّؿخ ؽكٖلد ضّتٌج رّتفؿ تهيٖثٍ فٕ تهيقرلحل.

24

 ٌٍّٖ .16ؼحٖؿ تهِٖةد إهٓ أً يؿتضَد نيٖد يٖثٍ تهينؽؿ روٌ تفرؿتوًٖ ٖضَ ًٞرعوٖوِث أنسؿ رعفيث ،حيث فٕ ؾهم تقرؼؽتى
فرؿخ أنسؿ عؽتسد ُٕ  0226-1767هرلؽٖؿ تهرؽفلثذ فٕ ٌِؿ تهوٖىثٌٕ حؽ ٝيً تهقضل تهنثيل يً قٌد ّ 1740يدث حَدؽُث.
ّهنً ؼحٖؿ تهِٖةد ٖلٖؿ إهٓ حٖثٌثذ تهرؼـًٖ فٕ حعٖؿخ كؿًٍّ ٍوٓ يؽْ تهفرؿخ تهنثيود يً  1740إهٓ  0227ريسل ترضثُدث
رٌثـهٖث يِى إعنثةٖث ُّّ ،تٙؿضظ ٌرٖضد هـٖثؽخ تقرؼؽتى يٖثٍ ٌِؿ تهوٖىثٌٕ حيؿّؿ تهّكذّ .هرعؽٖؽ رّتفؿ تهيٖثٍ يقرلح ٞفدٕ
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Bartram & LoBuglio Water Quantity, p.1.
23
Bartram & LoBuglio, Water Quantity, p. 3.
24
Córdova, J. (6100). Review and assessment of the report „Independent Technical Review of Source of
‟Water Quantity for Greater Beirut Water Supply Project.

ٌِؿ تهوٖىثٌٕ ،يً تهيِى أً ٌأؼؾ فٕ تهعقحثً أٖد تقرؼؽتيثذ إوثفٖد هٌِؿ تهوٖىثٌٕ ٍحؿ تهّكذ ،حثٛوثفد إهٓ نٖفٖد رفدثكى
ُؾت تٝرضثٍ حقحج رلٖؿ تهيٌثغّ .حنفد ٍثيد ،فئً إؽتؿخ يؼثىؿ ٍؽى رّتفؿ نيٖثذ نثفٖد يً تهيٖثٍ هروحٖد يرىوحثذ تهيلؿًّ
ّتهىوحثذ تٙؼؿْ حثرضثٍ يضؿْ تهٌِؿ رُحؿـ تهعثضد إهٓ رعوٖل ٖأؼؾُ فٕ تهعقحثً تهرلٖؿتذ فٕ تٌٙيثى تهيقدرلحوٖد هردّتفؿ
تهيٖثٍ ّتقرؼؽتيثذ تهيٖثٍ فٕ عّه أٍثهٕ ٌِؿ تهوٖىثٌٕ.
 .17أسثؿ ؼحٖؿ تهِٖةد أٖوث ٍؽؽت يً تٙقةود تهيِيد عّل تهيٌِضٖثذ تهيقرؼؽيد فٕ رلؽٖؿ رؽفلثذ يٖثٍ تٌِٙثؿ ّتهيندثؽؿ
تٙؼؿْ ّيّسّكٖد تهحٖثٌثذ تهؼثند حضيٌٖ ينثؽؿ تهيٖثٍ .فَوٓ قحٖل تهيسثل ،رّضؽ تعريثٝذ يضِّهد ٌثلةد يدً تهيٌِضٖدد
تهيقرؼؽيد فٕ يؽّ ٌىثق حٖثٌثذ تهرؽفلثذ يً ّكذ رضيَِٖث فٕ  0227-0225ّ 0223-0221هٌٖىحق ٍوٓ فردؿخ -1767
 0226حأنيوِثٌُّ .ثم أٖوث قحج ٖؽٍّ هورقثؤل عّل يّسّكٖد ٌلثى حٖثٌثذ ُؾٍ تهرؽفلثذ .ف ٞرّضؽ يعىثذ هلٖثف تهردؽفق
فٕ ٌِؿ تّٙهٕ ٌّحٌ ًٍٖ تهـؿكثء ٌّٖثحٌٖ ضـًّٖ ،رّضؽ تعريثٝذ يؿرفَد هوؼىأ فٕ عقثحثذ تهيٖـتً تهيثةٕ تهيقرؼؽيد فٕ
رلؽٖؿ تهرؽفلثذ فٕ يل غٖثج يعىثذ تهلٖثفٌُّ .ثم قحج آؼؿ هولم فٕ رلؽٖؿتذ تهرؽفلثذ ٍوٓ أقثف تهرفثّذ تهنحٖؿ فٖيث
حٌِٖثّ .أؼٖؿت ،يً تهيِى يٞعيد أٌَ رى تفرؿته ؽكد تهحٖثٌثذ تهيلؽيد يً ينوعد يٖثٍ تهوٖىثٌّٕ ،هى ررى يؿتضَرِث ّرؽكٖلِث
حنّؿخ يقرلود يً كحل يَِؽ تهيٖثٍ حضثيَد ٌّؿز نثؿّهٌٖث.
 .22فٕ تهٌِثٖدٝ ،عي ؼحٖؿ تهِٖةد أً يلؿٍّث يِيث يسل يلؿًّ رـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ ٖضدج أً ٖعيدٓ
حؽؿتقد ُٖؽؿّهّضٖد عؽٖسد هضيٌٖ ينثؽؿ تهيٖثٍ ،رليل تهرؽفلثذ فٕ يقرضيَثذ تهيٖثٍ فٕ أٍثهٕ ٌِؿ تهوٖىثٌّٕ ،ؼـتٌدثذ
كؿًٍّ ،يؿنحث ،أٌثًّ ،ضًّّ ،تهيقرضيَثذ تهيقِيد فٕ ٌِؿ تّٙهّٕ ،تهٌحًَِٖ تهؿةٖقًّٖٖ ،نؾهم تهرؽفلثذ تهيّضِد هروحٖدد
ضيٌٖ تهىوحثذ ٍوٓ تقرؼؽتى تهيٖثٍ ،حيث فِٖث تهىوحثذ تٖٛنّهّضٖد.
اشخجالء ّجِج ٌعر اهِٖئج فٕ اهدراشبح اهيٌُفّذث تخنوٖف يً إدارث اهتٌم اهدّهٕ" :دراشاج خلادٖراح خنوفاج اهيضارّغ
ّاهجّاٌة اهخحوٖوٖج اهيبهٖج ّاالكخصبدٖج "
ٍؿه يّضـ هوؽؿتقد
 .21كثى ؼحٖؿ تقرلثؿٔ حثهحٌم تهؽّهٕ حئٍؽتؽ ؽؿتقد رلؽٖؿتذ رنوفد تهيلؿًّ ّتهضّتٌدج تهرعوٖوٖدد تهيثهٖدد ّتٝكرندثؽٖد
(تهيلثؿ إهِٖث فٖيث حَؽ "حثهؽؿتقد").
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ّتهِؽف تهيَوً هوؽؿتقد ُّ رلٖٖى يث إؾت نثٌذ رلدؽٖؿتذ رنوفدد تهيلدؿًّ ّضّتٌحدَ

تهرعوٖوٖد تهيثهٖد ّتٝكرنثؽٖد يريلٖد يٌ قٖثقثذ تهحٌم تهؽّهٕ حلأً ٍيوٖثذ تهرلٖدٖى تهيقدحق هويلدثؿٌٖ ()OMS 2.20
ّيٌلّؿ قٖثقد تهَيوٖثذ/إضؿتءتذ تهحٌم تهؽّهٕ ؿكى ( )OP/BP 10.04تهيٌَٕ حثهرلٖٖى تٝكرنثؽٔ هَيوٖثذ تٝقرسيثؿ.
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تهؽنرّؿ هٕ رؿتفؿف .يؽٖؿت حثهيَثك هيضيٍّد تهريّٖل ٍوٓ يقرّْ تهيٌثىق ّأكثهٖى تهحوؽتً حيؤققد تهريّٖل تهؽّهٖد/يضيٍّد تهحٌم تهؽّهٕ؛ ّنثً

فٕ تهفرؿخ  6110-0001نحٖؿت هوؼحؿتء تٝكرنثؽًٖٖ هلؤًّ تهيٖثٍ ّتهنؿف تهنعٕ فٕ تهيضيٍّد تهيؿنـٖد هويٖثٍ حثهحٌم تهؽّهٕ.

ٖ .20ريسل تٝقرٌرثش تهَثى هوؽؿتقد فٕ أً "فؿٖق تهحٌم تهؽّهٕ تقرضثج حنّؿخ نثفٖد ّيٞةيد هيرىوحثذ"
ُّضؽذ "فضّتذ"

27
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تهقٖثقدثذ ّإً

هى رؤسؿ ٍوٓ ٌرثةص ّسٖلد تهرلٖٖى تهيقحق هويلؿًّّ ،أً ُؾت تهيلؿًّ ٖيسل حثهرأنٖؽ ٌِص تهنوفد تٙكل فدٕ

رعلٖق أُؽتف رـّٖؽ تهيلٖيًٖ فٕ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حيٖثٍ تهلؿجّ .حِؾٍ تهىؿٖلدّ ،يٌ رّوٖظ أٌَ نثً فدٕ تٛيندثً

رّسٖق تهلؿتؿتذ تهيرؼؾخ ىّتل يؿعود رنيٖى تهيلؿًّ حنّؿخ أنسؿ ترقثكث ّتٌريثيث ،فئً تهؽؿتقد " رُؤندؽ ندعد كدؿتؿ
تهفؿٖق حلأً رأٖٖؽ ؼٖثؿ ٌِؿ تّٙهٕ".

28

 .21فٖيث ٖرَوق حثهرنثهٖفّ ،ىحلث هوؽؿتقد ،حثهغ تهرعوٖل تهيثهٕ فٕ رلؽٖؿ تهرنثهٖف تٛوثفٖد هوىثكدّ ،حثهرثهٕ فئً يً تهيؿضظ
أً رنًّ إٖؿتؽتذ تهيؿتفق تهنثفٖد أنسؿ كّخ يً تهيقرّٖثذ تهيلؽؿخّ .يً تهٌثعٖد تٙؼؿّْ ،ضدؽذ تهؽؿتقدد أً تهرعوٖدل
تٝكرنثؽٔ حثهغ حنّؿخ يويّقد فٕ رلؽٖؿ تهلٖيد تهعثهٖد تهنثفٖد هويلؿًٌّّ .رٖضد هؾهم ،فئً تهيضثل تهيرثط هورضثّـتذ فٕ
تهرنوفد أّ رأؼؿ تهيٌثفٌ ُّ أكل يً تهيضثل تهيرّكٌ أن ٞفٕ تهيلؿًّ.
تهرلٖٖى تّٙهٕ يً كحل تهِٖةد
 .22تقرٌثؽت إهٓ رعوٖوَ عرٓ رثؿٖؼَٖ ،ؼوم ؼحٖؿ تهِٖةد إهٓ أً تهؽؿتقد يُؿوٖد حنّؿخ ٍثيد.

29

ّهنٌَ ٖسٖؿ ٍؽخ أقدةود

ؿةٖقٖد عّل تٝفرؿتوثذ ّتهعقثحثذ فٕ تهؽؿتقد ّّسثةق تهيلؿًّ ،يلٖؿت إهٓ أٌَ إؾت هى ررى يَثهضرِث حثهنّؿخ تهيٞةيدد
فئٌِث ٖينً أً رلنل ؼىؿت ٍوٓ تهقٞيد تهيثهٖد هويلؿًّ.
 .23حنفد ٍثيدٖ ،لَؿ ؼحٖؿ تهِٖةد حثهلوق حلأً تهيحثهلد فٕ تهرّكَثذ تهؼثند حرلؽٖؿ تٖٛؿتؽتذّ ،ؼثندد أٌِدث يٌَٖدد
حثٖٛؿتؽتذ عرٓ ٍثى ّٖ .0214قرٌؽ ُؾت تهلوق إهٓ ٍؽخ فضّتذ رعوٖوٖد فٕ تهؽؿتقد ّّسثةق تهيلؿًّ .فأّ ،ٝرلٖؿ تهحٖثٌثذ
تهيثهٖد هيؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً إهٓ "إٖؿتؽتذ أؼؿْ" ريسل  01فٕ تهيثةد يً إضيدثهٕ تٙيدّتل تهيُعندود يدً
يقرؼؽيٕ تهيٖثٍ فٕ أٖد قٌد يً تهقٌّتذّ .هنً ّسٖلد تهرلٖٖى تهيقحق هويلؿًّ  ٝرلؿط تهيندثؽؿ تهيرأرٖدد يٌِدث ُدؾٍ
تٖٛؿتؽتذّ .حثٛوثفد هؾهم ،رفرؿه ّسٖلد تهرلٖٖى تهيقحق هويلؿًّ ـٖثؽخ تٖٛؿتؽتذ حٌقحد  0فٕ تهيثةد قٌّٖث عردٓ 0214
ٌرٖضد هوـٖثؽتذ تهقٌّٖد ف ٕ رّنٖٞذ تهيٖثٍّ ،هنً ُؾت تٝفرؿته ٖحؽّ يفؿىث فٕ تهرفثؤل ٌٍؽ تهٌيؿ إهٓ تٍريثؽٍ ٍوٓ ـٖثؽخ
فٕ تٛيؽتؽ حثهيٖثٍ ّتٌؼفثه يرـتيً فٕ نل يً ؼقثةؿ فثكؽ تهيٖثٍ ّتهرّنٖٞذ غٖؿ تهلثٌٌّٖدّ .ىحلث هوّتكٌ تهَيودٕ ،فدئً
تٌٝؼفثوثذ تهنحٖؿخ فٕ ؼقثةؿ تهيٖثٍ ّتهرّنٖٞذ غٖؿ تهٌيثيٖد هً ررعلق إ ٝحَؽ رؿنٖج ٍؽتؽتذ تهيٖدثٍّ ،رَٖدًٖ ٍدؽؽ
إوثفٕ يً تهيّيفًٖ تهيؤُوًّٖ ،رٌفٖؾ ٌٍثنؿ تهيقثٍؽخ تهفٌٖد فٕ تهيلؿًّّ ،تهحؽء فٕ إيِثؿ تهٌرثةصّ .حأؼؾٍ ُؾٍ تهٌلدثى
يٌ تٌرلثؽتذ تهؽؿتقد دد ّرعؽٖؽت ّضّؽ عثضد إهٓ تقرسيثؿ إوثفٕ كؽؿٍ  21يوًّٖ ؽّٝؿ فٕ ٍيوٖثذ تهرّـٌٖ ّتهؼـتٌدثذ
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دد ٖلَؿ ؼحٖؿ تهِٖةد حثهلوق ٍ ٌَٙوٓ تهؿغى يً ريرٌ يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحدل هحٌدثً حثهقدٞيد تهيثهٖدد تًٗ ّفدٕ
تهيقرلحل ،إ ٝأً فّتةه رعلٖق تهيّتؿؽ تهٌلؽٖد تهيرّكَد فٕ ّسٖلد تهرلٖٖى تهيقحق هويلؿًّ (ّتهيلؽؿخ حٌقحد  02فٕ تهيثةدد)
هً رقيظ هِث حرلؽٖى يقثُيد ؾتذ يلـْ هرلىٖد يرىوحثذ ؼؽيد تهؽًِّٖ .فٕ عثهد عؽّز ُؾت تهٌلم ،فئٌدَ قدٖرًَٖ ٍودٓ
تهعنّيد رلىٖد يرىوحثذ ؼؽيد تهؽًِٖ يً ؼٞل وػ ؿؤّف أيّتل ّـٖثؽتذ يينٌد أٖوث فٕ رَؿٖفد ؼؽيثذ تهيٖثٍّ .ؿحيدث
رنًّ ُؾٍ تهـٖثؽتذ فٕ رَؿٖفد تهؼؽيثذ وؿّؿٖد فٕ تهيؽْ تهلنٖؿ ّؼثند إؾت نثٌذ تهيقدثُيد تهيلرؿعدد حّتكدٌ 152
يوًّٖ ؽّٝؿ يً ينؿف هحٌثً تهيؿنـٔ غٖؿ يرثعد حقِّهد (تٌيؿ أؽٌثٍ).
ٍّٞ .24خ ٍوٓ ؾهم ،ألثؿ ؼحٖؿ هِٖةد فٕ رلؿٖؿٍ إهٓ تهِٖةد أٖوث إهٓ أٌَ يً غٖؿ تهيؤنؽ أً ينؿف هحٌدثً تهيؿندـٔ
قّف ٖرٖظ حقِّهد يحوغ تهد  152يوًّٖ ؽّٝؿ هرلؽٖيَ إهٓ يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً حؽًّ أٖد يّتفلثذ أؼؿْ يدً
ضثٌج تهعنّيد تهوحٌثٌٖدٍ ،ويث حأٌَ تهيحوغ تهؾٔ تقرٌؽ إهَٖ فؿٖق تهحٌم تهؽّهٕ فٕ تهرعوٖل تهيثهٕ هٞقرسيثؿتذ تهيلرؿعدد فدٕ
تهيلؿًّّ .يً تهّتوظ أٌَ هى ّٖضؽ حٖثً يثهٕ يؽكق حلأً ُؾٍ تهعلٖلد فٕ ّكذ تهيؿتضَد يً كحل ؼحٖؿ ُٖةدد تهرفردٖك.
ّرؽؿم تهِٖةد تًٗ أٌَ رى تقرٞى ؼىثج ٖؤنؽ رّتفؿ ُؾت تهيحوغ حثهفَل.
 .25أؼٖؿتٖ ،لٖؿ ؼحٖؿ تهِٖةد إهٓ أً ّسثةق تهيلؿًّ ريِؿ رٌثكوث ؿةٖقٖث حلأً تهـٖثؽتذ فٕ رَؿٖفد ؿقّى ؼؽيثذ تهيٖثٍ.
فيً ٌثعٖد ،رفرؿه ّسٖلد تهرلٖٖى تهيقحق هويلؿًّ (أ) أً تهرَؿٖفد قّف رؿرفٌ فٕ تهيرّقى حٌقحد  113فٕ تهيثةد فٖيث حدًٖ
ٍثيٕ  0213ّ 0212سى حٌقحد  3فٕ تهيثةد حؽءت يً ٍثى  ،0215حيث ٖلثؿج يَؽل تهروؼى؛ (ج) أيث تٖٛدؿتؽتذ تٙؼدؿْ
فقررحٌ ححقثىد تهروؼى؛ (ش) ّقّف رـٖؽ تهٌفلثذ حٌقحد  3فٕ تهيثةد أٍوٓ يً تهرنػ حًٖ ٍثيٕ  0213ّ 0212سى ريدل
يقثّٖد هورنؼى حَؽ ؾهمّ .رَرحؿ ُؾٍ تهرَؽٖٞذ عقج تهروؼى يريلٖد يٌ تهرّكَثذ تهرٕ كؽيِث تهفؿٖق تٝكرنثؽٔ تهلُىؿٔ
حثهحٌم تهؽّهّٕ .يً تهٌثعٖد تٙؼؿّْ ،ىحلث هويَوّيثذ تهيلؽيد إهٓ حَسد ُٖةد تهرفرٖك إهٓ هحٌثً فٕ ٌٖدثٖؿ/ندثًٌّ تهسدثٌٕ

 ،0211ألثؿ تهيقؤّهًّ تهعنّيًّٖ إهٓ أٌَ " ٝرّضؽ أٖد ٌّتٖث هـٖثؽخ رَؿٖفد ؼؽيثذ تهيٖثٍ ّ ...أٌَ هً ٖنًّ يً تهيضدؽٔ
قٖثقٖث ؿفٌ تٙقَثؿ كحل تهرأنؽ يً ويثً تقريؿتؿ إيؽتؽتذ يٖثٍ تهلؿج حؽًّ تٌلىثً ٍوٓ يؽتؿ تهقدثٍد ىدّتل تهَدثى".
ّحثٛوثفد هؾهم ٝ ،رّوظ ّسثةق تهيلؿًّ ترفثق تهحٌم تهؽّهٕ ّتهضِد تهيلرؿود ٍوٓ إحلثء رَؿٖفثذ ؼؽيثذ تهيٖدثٍ ٍودٓ
ٌفف يقرّتُث حثهلٖيد تهعلٖلٖدّٖٞ .عي ؼحٖؿ تهِٖةد تهعثضد إهٓ رّوٖظ ُؾت تهرٌثكه تهؾٔ ٖينً أً ٌٖىّٔ حثهٌقحد هيؤققد
يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً ٍوٓ إٍثؽخ رلٖٖى تٖٛؿتؽتذ ّتهٌفلثذ تهرللٖوٖد ّرّكَثذ رعلٖق يّتؿؽ ٌلؽٖد.
يالحعبح
 .26رٞعي تهِٖةد أً تهؽؿتقثذ/تهيؿتضَثذ تهسٞز تهيٌفؾخ حرنوٖف يً إؽتؿخ تهحٌم تهؽّهٕ ،ىحلث هرلٖٖيِث يً ضثٌدج ؼحدؿتء
تهِٖةد ،رلؽى رعوٖ ٞإوثفٖث كّٖيث هولوثٖث تهرٕ رقرّضج يـٖؽت يً تهرعلٖق ّتهيعؽؽخ فٕ رلؿٖؿ تُٙوٖد تهؾٔ أٍؽرَ تهِٖةدُّٕ ،
حثهرعؽٖؽ تهضّؽخ تهٌٍّٖد هويٖثٍ ّيٖثٍ تهلؿج تهيأيٌّدّ ،رَؿٖفثذ ؿقّى ؼؽيثذ تهيٖثٍّ ،رّتفؿ تهيٖثٍ ّتهرَّٖل ٍوٓ إيؽتؽترِث.

ّرؼوم تهؽؿتقثذ تهسٞز ،حأؼؾُث نوِث فٕ تٍٝرحثؿ ،إهٓ أً تهيلؿًّ ،عقج رنيٖيَ ّّنفَ فٕ ّسٖلد تهرلٖٖى تهيقحقٝ ،
ٌٖىّٔ ٍوٓ أٖد يؼثىؿ غٖؿ يلحّهد فٖيث ٖرَوق حثهويثٌثذ تهيقرلحوٖد هوضّؽخ تهٌٍّٖد هويٖثٍّ ،رّتفؿ تهيٖثٍّ ،تهريّٖل.
 .27رّؽ تهِٖةد أً رلؿّ حليّهٖد ّؽكد تهؽؿتقثذ تهسٞز ،عقحيث أنؽٍ تهرلٖٖى تهفٌٕ هؼحؿتء تهِٖةدّ .يٌ ؾهم ،عدؽؽذ تهِٖةدد
تهلوثٖث تهيِيد تهرٕ رقرؽٍٕ يـٖؽت يً تهحعز ،حيث فٕ ؾهم تهرلثّؿ يٌ تٙلؼثم تهيرأسؿًٖ حثهيلؿًّ ،يً أضل ويثً كّخ
رعؽٖؽ تهيؼثىؿ تهيؿرحىد حثهيلؿًّّّ ،وٌ تهؼىّتذ تهٞـيد هرفثؽٔ روم تهيؼثىؿ ّرؼفٖفِث ُّٕ .ضيَٖث كوثٖث ؾتذ نود
يحثلؿخ حيـتٍى تهوؿؿ تهيعريل ّكٍَّ تهؾٔ أسثؿٍ تهىوجّ ،ررويً:


ىحَٖد ّعضى تهرؽتحٖؿ تهيقرلحوٖد هرعقًٖ ٌٍّٖد يٖثٍ تهينؽؿ فٕ عّه أٍثهٕ ٌِؿ تهوٖىثٌّٕ ،تهعثضد ،فدٕ ُدؾت
تهقٖثق ،إهٓ تهرعنى فٕ تهيلؾٖثذ ّتعرّتء تهيؼثىؿ تهيؿرحىد فٕ تهيلؿًّ حرلحٌّ تهيٖثٍ حيلؾٖثذ تهٌحثرثذ ّتهيدّتؽ
تهوثؿخ تهيقرِوند هّٚنقضًٖ ( )eutrophicationفٕ حعٖؿخ كؿًٍّ ّأٍثهٕ تهٌِؿ.



تهعثضد إهٓ رعقًٖ تهرعوٖل ّتهرّكَثذ تهيٌَٖد حرؽفلثذ تهيٖثٍ فٕ تهيقرلحل ّتقرؼؽتى تهيٖثٍ فٕ عّه أٍثهٕ ٌِدؿ
تهوٖىثٌٕ هوعنّل ٍوٓ أقثف يّسّق ٛؽتؿخ تهىوحثذ تهيرٌثفقد ٍوٓ تهيّتؿؽ تهيثةٖد فٕ عّه تهٌِؿ.



تهعثضد إهٓ رعقًٖ رعوٖل تهرّكَثذ تهؼثند حئٖؿتؽتذ يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً ّكؽؿرِث تهيعريودد ٍودٓ
تهيقثُيد فٕ رلىٖد يرىوحثذ ؼؽيد تهؽًِٖ.

 .32كثيذ ُٖةد تهرفرٖك حئعثىد إؽتؿخ تهحٌم تهؽّهٕ ٍويث حِؾٍ تهلوثٖث تهرٕ رقرّضج يـٖؽت يً تهحعزّ ،أندؽؿذ تٛؽتؿخ
يؾنؿخ ررويً ٍؿوث يّضـت هويؼثىؿ تهيعؽؽخّ ،رؽتحٖؿ إؽتؿخ ُؾٍ تهيؼثىؿّ ،ؼىد تهَيل تهيلرؿعد هيَثهضد ُؾٍ تهيؼثىؿ،
ُّّ يث ٖلنل ؿؽُث حلأً ُؾٍ تهلوثٖث ("يؾنؿخ تٛؽتؿخ").
 .31رى إؿفثق يؾنؿخ تٛؽتؿخ حّنفِث تهيُؿفق تهسثٌٕ فٕ ُؾت تهرلؿٖؿّ .رَوً تهيؾنؿخ أٌَ ٍوٓ تهؿغى يً أً تهؽؿتقثذ تهسٞز
تهيقرلود أٍثؽذ رأنٖؽ رفثنٖل رنيٖى تهيلؿًّ ّرؿرٖحثذ رٌفٖؾٍ ،فئٌَ رى رعؽٖؽ حَه تهيؼثىؿ تهيعريود فٕ رٌفٖؾٍّ .رّوظ
تهيؾنؿخ أً إؽتؿخ تهحٌم تهؽّهٕ تقرَؿوذ ُؾٍ تهيؼثىؿ ّأؼؾرِث ٍوٓ يعيل تهضؽ ّتهٌَثٖد ُّٕ يورـيد ريثيدث حيَثهضرِدث
حثهنّؿخ تهيُؿوٖدّ .رلٖؿ تهيؾنؿخ أٖوث إهٓ أً تٛؽتؿخ قّف رلؽى رلؿٖؿت إهٓ يضوف تهيؽٖؿًٖ تهرٌفٖؾًٖٖ ؼٞل  16لدِؿت
(أٔ كحل ٌِثٖد ٌٖثٖؿ/نثًٌّ تهسثٌٕ  )0211عّل تهرلؽى فٕ رٌفٖؾ تهيلؿًّ ّرٌفٖؾ تٛضؿتءتذ ّتهرؽتحٖؿ تهؼثند حرؼفٖف ّإؽتؿخ
تهيؼثىؿ.
اهخالصج
 .30حٌثء ٍوٓ يث ّؿؽ أٍ ،ٍٞقّف ررٌيؿ ُٖةد تهرفرٖك يـٖؽت يً تهيقرضؽتذ ّتهرىّؿتذ فٕ وّء تٛضؿتءتذ يدً كحدل
إؽ تؿخ تهحٌم تهؽّهٕ ،عقج رعؽٖؽُث فٕ يؾنؿخ تٛؽتؿخ ،حلأً يَثهضد تهلوثٖث تهؿةٖقٖد ّتهيؼثىؿّ .فٕ إىثؿ تهلٖدثى حيِدثىّ

يقؤّهٖثرِث ،قّف رؿفٌ تهِٖةد رلؿٖؿت إهٓ يضوف تهيؽٖؿًٖ تهرٌفٖؾًٖٖ فٕ أّتةل ٍثى  0211عّل يث إؾت نثً ٌُثم أٔ يحؿؿ
ٛضؿتء رعلٖق ٝعق.
 .31ىحلث هيث ٖضقؽٍ كؿتؿ إٌلثء ُٖةد تهرفرٖك ّإٖوثعثرَ تهٞعلد فٕ ٍثى  ،1777رٌٍّ تهِٖةد إهٓ أٌَ ٖ ٝينٌِث رلؽٖى رلٖٖيِث
تهيقرلل هلوثٖث تٝيرسثل ّتهوؿؿ تهيؿرحى حِث إ ٝيً ؼٞل إضؿتء رعلٖق ؿقيّٕ .روٌ تهِٖةد فٕ تٍرحثؿُدث أً يقدرّْ
تهرلٖٖى تهفٌٕ ،تهيُرؼؾ نأقثف فٕ ُؾت تهرلؿٖؿ هرلؽٖى رلؿٖؿ آؼؿ إهٓ يضوف تهيؽٖؿًٖ تهرٌفٖؾًٖٖ ُّ ،يقرّْ أنسؿ ٍيلدث يدً
تهيقرّْ تهيَرثؽ ؼثؿش ٌىثق تهرعلٖق تهؿقيّٕ .كؽ تكروذ تهوؿّؿخ ؾهم تقرضثحد هىوج تهيضوف أً رؿفدٌ تهِٖةدد إهٖدَ

رلؿٖؿت آؼؿ" حَؽ إيَثٌِث تهٌيؿ ّأؼؾُث حًَٖ تٍٝرحثؿ تهرعوٖل تهّتؿؽ فٕ تهؽؿتقد تهرٕ رى إضؿتؤُث حرنوٖف يً إؽتؿخ تهحٌدم
حلأً ٌٍّٖد تهيٖثٍ ّرّتفؿُث ّنُوفرِث"ٍّ .وٓ أٖد عثل ،عؿم ُؾت تهرلؿٖؿ ٍوٓ رفثؽٔ أٖد عُنى يقحق حلأً تٝيرسثل هقٖثقثذ
تهحٌم ،فِّ ححقثىد ٖرٌثّل يقأهد يث إؾت نثٌذ ٌُثم كوثٖث ٍثهلد ٖضج يَثهضرِث حلأً تهيؼثىؿ تهيسثؿخ فٕ ىوج تهرفرٖك.

اهيرفق ٌ :0تذث عً اهشٖرث اهذاخٖج هوختراء
تٖرٔ ينبرخٕ عثنل ٍوٓ ضثةـخ قرّنِّهى تهيؿيّكد هويٖثٍ فٕ ٍثى ّ ،0225تٙقرثؾ تهفؼؿٔ حلقى قٖٞف ُدد .حدثهيؿ
هوٌِؽقد تهحٖةٖد ّتهَوّى حضثيَد قرثٌفّؿؽٍ ُّّ .وّ ُٖةد تهرؽؿٖف حضثيَد قرثٌفّؿؽ يٌؾ ٍثى َُّٖ ،1740رؿف ٍوٓ ٌىثق
ّتقٌ حفووَ ّؽّؿٍ تهؿٖثؽٔ ٌقحٖث فٕ تهَيوٖثذ تٝكرنثؽٖد هيَثهضد تهيٖثٍ تهيقرَيودّ ،ؼثند ٌيدى تهيَثهضدد تهُّٞتةٖدد
(ٌلم تّٙنقضًٖ) تهيَريؽخ ٍوٓ تهرفثٍٞذ تهنٖيٖثةٖد تهيَلؽخ تهرٕ رعؽز حنّؿخ ىحَٖٖدّ ،تهيٖنؿّحثذ تهيفٖؽخّ .حثٛوثفد
إهٓ ٍيوَ نَوّ ُٖةد رؽؿٖف حضثيَد قرثٌفّؿؽ ،رّهٓ تهحؿّفٖقّؿ ينثؿرٕ إؽتؿخ يؿنـ حعّز تهيّتؽ تهؼىؿخ فدٕ تٛكودٖى
تهلؿحٕ حؿٍثٖد ّنثهد عيثٖد تهحٖةد يً ٍثى  1767إهٓ ّ .0221هَ أنسؿ يً  122يىحٍّدّ ،أنسؿ يً ّ 32ؿكد حعسٖد فدٕ

تهقٌّتذ تهَلؿ تٙؼٖؿخ ،نيث لثؿم فٕ رأهٖف نرج ؽؿتقٖد ًٍ تهنٖيٖثء يً أضل تهٌِؽقد تهحٖةٖدد ّتهَودّى ّتهرنٌّهّضٖدث
تهعّٖٖد تهحٖةٖد دد تهيحثؽا ّتهرىحٖلثذَٖ .يل ينثؿرٕ حنّؿخ ٌلىد يٌ ٍؽخ ضيثٍدثذ يٌِٖددّ ،ؼثندد تٙنثؽٖيٖدثذ
تهّىٌٖدٍ ُّّ ،وّ يٌؾ ٍثى  1751فٕ سٞسد يضثهفّ ،يضوقٕ إؽتؿخ 17ّ ،هضٌدّ .يً حًٖ تهضّتةـ تهَؽٖؽخ تهرٕ عندل
ٍوِٖث ؽؿضد تهؽنرّؿتٍ تهفؼؿٖد يً نوٖد نوّؿتؽّ هويٌثضىّ ،تهَوّٖد تهفؼؿٖد فٕ تهؿتحىد تٙيؿٖنٖد ٙللثل تهيٖثٍ ّتهؿتحىد
تهحٖةٖد هويٖثٍ ،ـيٖل تهؿتحىد تٙيؿٖنٖد هوٌِّه حثهَوى ّتٙنثؽٖيٖد تٙيؿٖنٖد هويٖنؿّحّٖهّضّٕ .كدؽ تؼرثؿردَ تٙنثؽٖيٖدثذ
تهّىٌٖد فٕ ٍثى  0221نيعثوؿ حثؿـ ّيؿيّق فٕ قٖثق رؼوٖؽ ؾنؿْ أحل ّّهيثًّ .رلديل تهضدّتةـ تٙؼدؿْ ضدثةـخ
ُثؿٖقًّ ج .إؽٔ هوحعز تهلٖى (ّ ،)1755ّ 1742ضثةـخ رّيثف نثيج هورىحٖق تهفؿٖؽ هوحعدز تهٌِؽقدٕ ( )1753فدٕ
تهؿتحىد تهحٖةٖد هويٖثٍ؛ ّضثةـخ أَٖ حٕ حٞم هوحعّز يً تهؿتحىد تٙيؿٖنٖد ٙللثل تهيٖثٍ ()1767؛ ّضثةـخ ّتهرؿ لُ .دّحؿ
(ّ ،)1742ضثةـخ قٖيًّ ّ .فؿٖـ هيعثوؿتذ تهٌِؽقد تهحٖةٖد (ّ ،)1757يٖؽتهٖد ضَٖ ضٖيف نؿّـ ( )1773يً تهضيَٖدد
تٙيؿٖنٖد هويٌِؽقًٖ تهيؽًٌٖٖ.
خّشَٖ رافبئٖل نّردّفب عثنل ٍوٓ ؽؿضد تهؽنرّؿتٍ فٕ ٍوى تهيٖثٍ ّتهيّتؿؽ تهيثةٖد يً يَِؽ يقثلّقرف هورنٌّهّضٖث فٕ
ٍثى 1757؛ ّؽؿضد تهيثضقرٖؿ فٕ تهٌِؽقد تهيؽٌٖد يً ٌفف تهيَِؽ فٕ ٍثى 1755؛ ّكؽ عنل ٍوٓ ؽؿضرَ تّٙهدٓ يدً
ضثيَد فٌـّٖ ٞتهيؿنـٖد ُّّ .أقرثؾ قثحق فٕ ضثيَد قٖيًّ حّهٖفثؿ فٕ فٌـَّّٖٖ ،ٞيل تًٗ أقرثؾت هوؽؿتقثذ تهَوٖث فدٕ
تهٌِؽقد تهيثةٖد فٕ ضثيَد فٌـّٖ ٞتهيؿنـٖدّ .حثٛوثفد إهٓ ؾهمَٖ ،يل تهحؿّفٖقّؿ نّؿؽّفث يؽٖؿت هلؿند قدٕ ضدٕ آؿ
هٞقرلثؿتذ تهٌِؽقٖد فٕ فٌـّّٖ .ٞكثى حٌلؿ أنسؿ يً  22حعسث فٕ تهيضٞذ ّفنّل تهنرج ّيعثوؿ ضوقثذ تهيؤريؿتذ؛
ّأنسؿ يً  012رلؿٖؿت فٌٖث عّل تهؽؿتقثذ تهِٖؽؿّهّضٖد ّتهولى تهيثةٕ؛ نيث كؽى أنسؿ يً ّ 32ؿكدد فدٕ تهيدؤريؿتذ
تهّىٌٖد (فٌـّّٖ )ٞتهيؤريؿتذ ّتهٌؽّتذ تهؽّهٖدّ .لثؿم نّؿؽّفث فٕ أنسؿ يً  032يلؿٍّث ٌُؽقٖث ّأٌلىد تقرلثؿٖد فٕ
فٌـّّٖ ٞحّهٖفٖث ّنّقرث ؿٖنثّ ،تهضيِّؿٖد تهؽّيٌٖٖنٖد ّإنّتؽّؿ ّينؿ ّتهقوفثؽّؿ ّتهٌّٖدثً ّغّترٖيدثٌُّ ٝدؽّؿتف
ّحثؿتغّتٔ ّحٖؿّ ٌّٖنثؿتغّت ّّٖغقٞفٖث.

رّترخّ يّشَٖ :للل تهَؽٖؽ يً تهّيثةف ّتهيٌثنج تهيؼروفد فٕ تهحٌم تهؽّهٕ يٌؾ ٍثى  ُّّ .1750عثنل ٍوٓ ؽؿضدد
تهيثضقرٖؿ فٕ إؽتؿخ تٍٙيثل يٌ تهرؼنم فٕ تهريّٖل ّتهيعثقحد ّيؿتضَد تهعقثحثذ يً ضثيَد لٖوٕ ّلدِثؽخ يعثقدج
كثٌٌّٕ يَريؽ يً يَِؽ تهيعثقحًٖ تهلثًٌٌّٖٖ فٕ لٖوّٕ .كؽ عنل ٍوٓ حنثهّؿّٖف تهرضثؿخ يً ضثيَد يوحّؿً فٕ أقرؿتهٖث.
ّكؽ حؽأ عٖثرَ تهّيٖفٖد فٕ تهلىثً تهؼثم عٖز ٍيل يّيفث هولؤًّ تهيثهٖد ّيعثقحث سى تٌوى ٝعلث إهٓ تهحٌم تهؽّهٕ هوَيل
نيؿتضٌ ؽتؼوٕ هوعقثحثذ فٕ ٍثى ّ .1750ؼٞل فرؿخ ٍيوَ فٕ تهحٌم تهؽّهٕ ،للل تهقٖؽ يّقدَٖ ّيدثةف يعودل أّل
هولؤًّ تهيثهٖدّ ،يّيف أكؽى هوَيوٖثذّ ،نحٖؿ تهيؽٖؿًٖ تهيثهًٖٖ ،سى ٍيل حَؽ ؾهم يقرلثؿت هوَيوٖثذ فٕ ينثردج يدؽٖؿٔ
تهَيّىّ ،ألؿف ٍوٓ يلؿٍّثذ يؿرحىد حلىثٍثذ تهنٌثٍدّ ،تهىثكدّ ،تهلؿنثذ تهنلؿّْ ،تهٌللٍّٞ ،خ ٍودٓ كٖثيدَ
حرلؽٖى تهرؽؿٖج ّتهيلّؿخ حلأً تهلوثٖث تهيثهٖد ّتهَيوٖثرٖد إهٓ يؽٖؿٔ تٛؽتؿتذ ّتٙكقثى ّتهيّيفًٖ ،إهٓ ضثٌج يقدؤّهٖثرَ
ّيِثيَ تٙؼؿّْ .حؽءت يً ٍثى  ،1777كثى يّقَٖ حرلؽٖى تهيلّؿخ تهيثهٖد حلأً يلثؿٌٖ تهحٌم تهؽّهٕ فٕ أنسؿ يً  10حودؽت
فٕ أفؿٖلٖث ّلؿق آقٖث ّأيؿٖنث تهّقىٓ ّتهضٌّحٖد .نيث كثى حثهرأهٖف ّتهيلثؿند فٕ رأهٖف ٍؽخ رلثؿٖؿ ّيىحٍّثذ فٕ تهحٌم
تهؽّهٕ يٌِث :ؽهٖل يؤلؿتذ يرثحَد تٙؽتء؛ ؽؿتقد عّل رلؽٖى تهؼؽيثذ تٙقثقٖد فٕ تهحٌم تهدؽّهٕ؛ تهحؿتـٖدل د إندٞط
تهلىثً تهيثهٕ؛ تهحؿتـٖل دد كوثٖث يؼرثؿخ حلأً تهلىثً تهيثهٕ؛ ّتهحؿتـٖل دد يؿتضَد هوحٌّم تهرٕ ريونِث تهؽّهد.

اهيرفق  :1يذنرث اإلدارث
( )iيؾنؿخ ٍؿه ّإعثهد يً تهيؽٖؿخ تهيٌرؽحد حثهحٌم تهؽّهٕ قؿٔ يّهٖثٌٕ إٌؽؿتّترٕ
( )iiيؾنؿخ ٍؿه ّإعثهد يً ٌثةحد ؿةٖف تهحٌم تهؽّهٕ هيٌىلد تهلؿق تّٙقى ّليثل أفؿٖلٖث
( )iiiيؾنؿخ ّينفّفد ؼىد ٍيل حلأً ىوج تهرفرٖك تهيٌَٕ حيلؿًّ رـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ

تهحٌم تهؽّهٕ/يؤققد تهريّٖل تهؽّهٖد /تهّنثهد تهؽّهٖد هويثً تٝقرسيثؿ

يذنرث إدارٖج
اهخبرٖخّٖ 07 :هّٖ/ريّـ0211 ،
إهٓ :ؿّحؿرّ هٌٖرًّ ،ؿةٖف ُٖةد تهرفرٖك تهحٌم تهؽّهٕ هٌٜلثء ّتهرَيٖؿ/تهيؤققد تهؽّهٖد هورٌيٖد
يً :قؿٔ يّهٖثٌٕ إٌؽؿتّترٕ ،تهيؽٖؿخ تهيٌرؽحد حثهحٌم تهؽّهٕ
ركى ُبخف داخوٕ66127 :
اهيّطّغ :ظوة اهخفخٖص اهيعٌٕ تيضرّغ خزّٖد يٌظلج تٖرّح اهنترْ تبهيٖبٍ هتٌبً ( )P103063ااا ياذنرث/خظاج
اهعيل اهيعٌٖج تيعبهجج اهيخبظر اهيحددث تعد خلدٖى اهدراشبح اهذالد اهخٕ أجرٖح تخنوٖف يً إدارث اهتٌم اهدّهٕ
إهعثكث هيؾنؿرٕ إهٖنى فٕ /ٌَّٖٖ 7عـٖؿتً  0211تهيُؿفق يَِث تهؽؿتقثذ تهسٞز تهرٕ أضؿٖذ حرنوٖدف يدً إؽتؿخ تهحٌدم
تهؽّهٕ ،يُؿفق هنى ىَٖ نّسثةق يؿضَٖد ( )iيؾنؿخ رَثهص تهيؼثىؿ تهيعؽؽخ فٕ تهيلؿًّ يٌ ؼىد تهَيل تهيٌَٖد حرؼفٖف ُؾٍ
تهيؼثىؿ؛ ( )iiيؾنؿخ ٍؿه ّإعثهد يً تهقٖؽخ لثيلثؽ أؼرثؿ ٌثةحد ؿةٖف تهحٌم تهؽّهٕ هيٌىلد تهلدؿق تّٙقدى ّلديثل
أفؿٖلٖث.

تهيؿفلثذ

تهحٌم تهؽّهٕ/يؤققد تهريّٖل تهؽّهٖد /تهّنثهد تهؽّهٖد هويثً تٝقرسيثؿ

يذنرث إدارٖج
اهخبرٖخّٖ 07 :هّٖ/ريّـ0211 ،
إهٓ :ؿّحؿرّ هٌٖرًّ ،ؿةٖف ُٖةد تهرفرٖك ،تهحٌم تهؽّهٕ هٌٜلثء ّتهرَيٖؿ/تهيؤققد تهؽّهٖد هورٌيٖد
يً :لثيلثؽ أؼرثؿٌ ،ثةحد ؿةٖف تهحٌم تهؽّهٕ هيٌىلد تهلؿق تّٙقى ّليثل أفؿٖلٖث
ركى ُبخف داخوٕ62255 :
اهيّطّغ :ظوة اهخفخٖص اهيعٌٕ تيضرّغ خزّٖد يٌظلج تٖرّح اهنترْ تبهيٖبٍ هتٌبً اا يذنرث يعبهجج اهلطبٖب اهيحددث
تعد خلدٖى اهدراشبح اهخٕ أجرٖح تخنوٖف يً إدارث اهتٌم اهدّهٕ
.1

حَؽ تضريثً يضوف تهيؽٖؿًٖ تهرٌفٖؾًٖٖ فٕ  6يثؿف/آؾتؿ  0211حلأً رلؿٖؿ ُٖةد تهرفرٖك تهيٌَٕ حيلؿًّ رـّٖدؽ

حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ ،كثيذ إؽتؿخ يٌىلد تهلؿق تّٙقى ّليثل أفؿٖلٖث حرنوٖف سٞز ضِثذ ٛضؿتء يؿتضَدثذ يقدرلود
حؼنّمٌٍّٖ )i( :د يٖثٍ تهيلؿًّ؛ ( )iiرّتفؿ يٖثٍ تهيلؿًّ؛ ( )iiiرنوفد تهيلؿًّ ّضّتٌج تهرعوٖل تهيثهٕ ّتٝكرنثؽٔ.
.0

حٌٖيث أٍثؽذ تهؽؿتقثذ تهيقرلود تهسٞز رأنٖؽ قٞيد رفثنٖل رنيٖى تهيلؿًّ ّرؿرٖحثذ تهرٌفٖؾ ،فئٌدَ ردى رعؽٖدؽ

حَه تهيؼثىؿ تهيعريود فٕ رٌفٖؾٍ تهّتؿؽ ّنفِث فٕ تهيؾنؿخ تهيؿفلد.
.1

كثيذ إؽتؿخ يٌىلد تهلؿق تّٙقى ّليثل أفؿٖلٖث حثقرَؿته ُؾٍ تهيؼثىؿ ُّٕ ٍوٓ سلد يً تهلؽؿخ ٍوٓ إؽتؿرِث

فٕ عؽّؽ ٌيثى هوؿكثحد تهيّقَد ٍوٓ تهيلؿًّّ .أّؽ أٖوث أً أّنؽ تُريثيٌث حأؼؾ تهيؼثىؿ تهيعريود ٍودٓ يعيدل تهضدؽ
ّتهٌَثٖد ّتهرـتيٌث تهرثى حيَثهضرِث حثهنّؿخ تهيُؿوٖدّ .قّف ٖرى إنؽتؿ تهرَوٖيثذ هنحثؿ يّيفٌٖث تهيًٌَٖٖ حثٛؽتؿخ فٕ ندل
يً ّتلٌىً ّحٖؿّذ هويؿتكحد ّتهيرثحَد تهّسٖلد هرٌفٖؾ إضؿتءتذ رؼفٖف ّإؽتؿخ تهيؼثىؿ تهيعؽؽخ فٕ تهيؾنؿخ تهيؿفلدّ .أرَِؽ
لؼنٖث حثقرَؿته ّيؿتضَد تهرلؽى تهيعلق.
.2

حثٛوثفد ٍوٓ ؾهم ،قّف رؿفٌ إؽتؿخ يٌىلد تهلؿق تّٙقى ّليثل أفؿٖلٖث رلؿٖؿت إهٓ يضوف تهيؽٖؿًٖ تهرٌفٖؾًٖٖ

فٕ غوًّ  16لِؿت (أٔ كحل ٌِثٖد ٌٖثٖؿ /نثًٌّ تهسثٌٕ  )0211عّل )i( :تهرلؽى فٕ رٌفٖؾ تهيلؿًّ؛ ( )iiتهرلؽى فٕ رٌفٖدؾ
تٛضؿتءتذ ّتهرؽتحٖؿ تهؼثند حرؼفٖف ّإؽتؿخ تهيؼثىؿ.
تهيؿفلثذ

يضرّغ خزّٖد يٌظلج تٖرّح اهنترْ تبهيٖبٍ
عرض يّجز هويخبظر ّإجراءاح إدارخِب ّخظج اهعيل اهيلخرحج
تضأً اهظوة اهيلدى إهٓ ُٖئج اهخفخٖص

فٕ ٌّ 12فيحؿ /رلؿًٖ تهسثٌٕ  ،0212كثيذ ُٖةد تهرفرٖك حرقضٖل ّكٖؽ ىوج إضؿتء تهرفرٖك ّتهيؿتضَد حلدأً يلدؿًّ
رـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ (ّ .)GBWSPحَؽ كٖثى إؽتؿخ تهحٌم تهؽّهٕ حرلؽٖى تهؿؽّ ٍودٓ ؾهدم تهىودج فدٕ 11
ؽٖقيحؿ/نثًٌّ تّٙل ّ ،0212رلؿٖؿ ُٖةد تهرفرٖك تهيؤؿغ ٌٖ 01ثٖؿ/نثًٌّ تهسثٌٕ ٍ ،0211لؽ يضوف تهيؽٖؿًٖ تهرٌفٖدؾًٖٖ
فٕ  6يثؿف/آؾتؿ ّ ،0211كثيذ إؽتؿخ تهحٌم تهؽّهٕ حَؽٍ حرنوٖف سٞز ضِثذ حئضؿتء سٞز ؽؿتقثذ يقرلود )i( :ؽؿتقدد
ًٍ ٌٍّٖد يٖثٍ تهينؽؿ أضؿتُث يَِؽ تهيٖثٍ حضثيَد ٌّؿز نثؿّهٌٖث؛ ( )iiؽؿتقد ًٍ رّتفؿ تهيٖثٍ أضؿتُث أٖوث ت يَِؽ تهيٖثٍ
حضثيَد ٌّؿز نثؿّهٌٖث؛ (ّ )iiiؽؿتقد ًٍ رنوفد تهيلؿًّ ّتهضّتٌج تهرعوٖوٖد تهيثهٖد ّتٝكرندثؽٖد أضؿتُدث تهقدٖؽ هدٕ
رؿتفؿف ،نحٖؿ تهؼحؿتء تٝكرنثؽًٖٖ هلؤًّ تهيٖثٍ فٕ تهحٌم تهؽّهٕ قثحلثّ .رى رلؽٖى تهؽؿتقثذ تهسٞز إهٓ ُٖةد تهرفرٖك فٕ 7
ٌّٖٖد/عـٖؿتً  ،0211يٌ تٛفنثط ٌٍِث هوضيِّؿ تهَثى ًٍ تهحٖثٌثذ ،نيث ريذ رؿضيد ُؾٍ تهؽؿتقثذ تهسٞز إهدٓ تهولدد
تهَؿحٖد.
ّحٌٖيث أٍثؽذ تهؽؿتقثذ تهيقرلود تهسٞز رأنٖؽ قٞيد رفثنٖل رنيٖى تهيلؿًّ ّرؿرٖحثذ تهرٌفٖؾ ،فئٌَ ردى رعؽٖدؽ حَده
تهيؼثىؿ تهيعريود فٕ رٌفٖؾٍ تهّتؿؽ عقج ّنفِث تهّتؿؽ أؽٌثٍّ .رحَث هؾهم ،رورـى إؽتؿخ يٌىلد تهلؿق تّٙقى ّليثل أفؿٖلٖث
حثهحٌم تهؽّهٕ حرٌلٖظ ؼىى تهؿكثحد ّتٛلؿتف ٍوٓ رٌفٖؾ تهيلؿًّ هرليل إضؿتءتذ ّرؽتحٖؿ ؼثند حئؽتؿخ تهيؼدثىؿ عقدج
ّنفِث تهّتؿؽ أؽٌثٍ ٍّؿوِث حنّؿخ يّضـخ فٕ تهضؽّل .1
ٌّعٖج اهيٖبٍ
اهيخبظر اهيحددث:


ٖرّكف رّفٖؿ ٌٍّٖد تهيٖثٍ تهرٕ رفٕ حضيٌٖ تهيَثٖٖؿ ّتٛؿلثؽتذ تهنعٖد ّتهضيثهٖد ٍوٓ رفٖؾ إضدؿتءتذ هعيثٖدد
تهضّؽخ تهٌٍّٖد فٕ يٌثىق يقرضيَثذ تهيٖثٍ فٕ أٍثهٕ تهٌِؿ حثٛوثفد إهٓ تهحٌٖد تهرعرٖد هيَثهضد ّرنؿٖؿ تهيٖدثٍ
تهيؼىىد فٕ قٖثق يلؿًّ رـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ.



ٖينً أً ٖؤؽٔ تـؽٖثؽ تهيّتؽ تهٌرؿّضٌٖٖد ّتهفقفّؿٖد إهٓ رلحٌّ تهيٖثٍ حيلؾٖثذ تهٌحثرثذ ّتهيّتؽ تهوثؿخ تهيقدرِوند
هّٚنقضًٖ ( )eutrophicationفٕ حعٖؿخ كؿًٍّّٖ .ينً أً ٖسٖؿ ؾهم يؼثىؿ حلأً تهضدّؽخ تهٌٍّٖدد هيٖدثٍ
تهينؽؿ فٕ تهيلؿًّ.

إجراءاح إدارث اهيخبظر


فٕ ت ًٍٞٛتهّـتؿٔ تهيؤؿغ  /ٌَّٖٖ 11عـٖؿتً  ،ررَِؽ عنّيد هحٌثً" )i( :حرٌفٖؾ إقرؿترٖضٖثذ ّؼىدى ٍيدل
يٌَٖد حئؽتؿخ عّه تهٌِؿ ّإؽتؿخ تهيؼوفثذ تهنوحد" " )ii( ،يلثؿند تهيٌييثذ غٖؿ تهعنّيٖد فٕ رٌفٖؾ روم تهؼىى"
يً حًٖ إضؿتءتذ أؼؿْ ؾتذ أّهّٖد يؿرفَد.



ٖيسل يلؿًّ ؼىد ّـتؿخ تهحٖةد هينثفعد تهروّز فٕ حعٖؿخ كؿًٍّ "ؼىد ٍيل ؿقيٖد يقرٌؽخ إهٓ رّنٖثذ هضٌدد
ييسود هّـتؿتذ يؼروفد .فِؾٍ تهوضٌد ررويً ّـتؿخ تهحٖةد ّّ ،ـتؿخ تهىثكد ّتهيٖدثٍّّ ،ـتؿخ تهـؿتٍددّّ ،ـتؿخ
تهنٌثٍد ،إهٓ ضثٌج ّـتؿتذ أؼؿّْ .كؽ رى رنوٖف تهوضٌد حرلؼٖم تهّوٌ فٕ عّه ٌِؿ تهوٖىدثٌّٕ ،قدّف
رأؼؾ تهؼىد لنوِث تهٌِثةٕ فٕ قحريحؿ/أٖوّل ّ .0211قٖرى ٍؿه تهؼىد ٝعلث ٍوٓ هضٌد تهحٖةد حثهحؿهيثً ّيضوف
تهّـؿتء هويّتفلد ٍوِٖث حنفد ٌِثةٖدّ ،ؿحيث ٖرى ؾهم فٕ ؽٖقيحؿ/نثًٌّ تّٙل ّ .0211قٖضؿٔ أٖوث فٕ فندل
تهؼؿٖف ُؾت ٍلؽ تضريثً هوضِثذ تهيثٌعد هرعؽٖؽ تهينثؽؿ تهيينٌد هريّٖل ُؾٍ تهؼىدّ .كؽ أندؽذ ّـتؿخ تهحٖةدد
تهوحٌثٌٖد أٌَ قٖرى رّضَٖ تهؽٍّخ هوحٌم تهؽّهٕ هويلثؿند فٕ ُؾت تٝضريثً.



قّف ٖقريؿ تهحٌم تهؽّهٕ يٌ تهَيل حنّؿخ ّسٖلد يٌ تهعنّيد تهوحٌثٌٖد فٕ يضثل إؽتؿخ تهرعودٖؿتذ ّتٍٛدؽتؽ
ٌٙلىد عيثٖد يقرضيَثذ تهيٖثٍ فٕ أٍثهٕ تهٌِؿّ .قّف ٖرأنؽ تهحٌم تهؽّهٕ أٖوث يدً ٌلدؿ ٌردثةص تهيرثحَدد
تهيقريؿخ هٌٍّٖد تهيٖثٍ فٕ يضؿْ تهٌِؿ فٕ يُوعق يؼنم هيؾنؿتذ تٛلؿتف ّتهؿكثحدّ .قّف ٌٖوى ؼحٖؿ فٕ
تهضّؽخ تهٌٍّٖد هويٖثٍ إهٓ تهفؿٖق تهينوف حثٛلؿتف ّتهؿكثحد يً أضل إضؿتء يؿتضَد ٝرقثق تهرنيٖى تهفٌٕ هيعىد
يَثهضد تهيٖثٍ يٌ تهٌٍّٖد تهيوعّيد هويٖثٍ.



قّف ٖرى إؽتؿخ يؼثىؿ رلحٌ تهيٖثٍ حثهيلؾٖثذ ًٍ ىؿٖق رؽتحٖؿ عيثٖد يقرضيَثذ تهيٖثٍ فٕ أٍثهٕ تهٌِؿ (عقدج
رويٌِٖث فٕ ؼىد تهَيل تهيٌَٖد حينثفعد تهروّز فٕ حعٖؿخ كؿًٍّ) فو ًٍ ٞتهيَثهضد تهفَثهد فٕ يضؿْ تهٌِدؿ
ّرؼفٖف تهيؼثىؿ تهيؤسؿخ ٍوٓ ٌٍّٖد تهيٖثٍ.



قّف َٖيل تهحٌم تهؽّهٕ يٌ ّـتؿخ تهحٖةد ّّـتؿخ تهىثكد ّتهيٖثٍ ٍوٓ رعوٖل ّرعقًٖ فِى تهيقححثذ تهيعريود هرلحٌ
تهيٖثٍ حثهيلؾٖثذ فٕ حعٖؿخ كؿًٍّ ّتهرؽتحٖؿ ّتٛضؿتءتذ تهيلرؿعد هرؼفٖف ّإؽتؿخ تهيؼثىؿ يً أضل يٌٌ رأسٖؿُدث
ّ/أّ تهعؽّ يٌَ.



قٖلّى تهحٌم تهؽّهٕ أٖوث حيقثٍؽخ ّـتؿخ تهحٖةد ٍوٓ ّوٌ ّرٌفٖؾ حؿتيص يؼنند هولىثٍثذ تهـؿتٍٖد هؼفده
تهروّز فٕ أٍثهٕ تهٌِؿّ ،تهرأنؽ يً رويًٖ حٖثٌثذ تهؿنؽ ّتهيرثحَد تهؼثند حدثهٌرؿّضًٖ ّتهيدّتؽ تهفّقدفّؿٖد
ّتّٙنقضًٖ تهيؾتج فٕ ّسثةق تهيٌثفقد تهؼثند حَلؽ رنيٖى/حٌثء/رللٖل يعىد يَثهضد تهيٖثٍ.

خّافر اهيٖبٍ
اهيخبظر اهيحددث:


ٖينً أً رؤسؿ ـٖثؽخ تهىوج ٍوٓ تهيٖثٍ فٕ يٌىلد عّه أٍثهٕ ٌِؿ تهوٖىثٌٕ ٍوٓ رّتفؿ تهيٖثٍ تهٞـيد هيلدؿًّ
رـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ.



فٖيث ٖرضثّـ تهىوج ٍوٓ تهيٖثٍ يً كحل تهيلؿًّ تهعثهٕ هرـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحدؿْ حثهيٖدثٍٖ ،يندً هوىودج
تٛوثفٕ يً ضثٌج يقرؼؽيٕ تهيٖثٍ حىّل يضؿْ تهٌِؿ أً ٖـٖؽ ٍوٓ تهيٖثٍ تهيَؿّود يً ٌِؿ تهوٖىثٌٕ ٌِّدؿ
تّٙهٕ.

إجراءاح إدارث اهيخبظر


فٕ قٖثق تهيقثٍؽخ تهفٌٖد تهضثؿٖد تهرٕ ٖلؽيِث تهحٌم تهؽّهٕ إهٓ عنّيد هحٌثً حلأً إقرؿترٖضٖد ّىٌٖد هلىثً تهيٖثٍ،
قٖرى إٍؽتؽ ؼىد هيرثحَد ّإؽتؿخ ترضثُثذ تٝقرِٞمّ ،رعؽٖؽ فؿم تٝقرفثؽخ يً رعقٌٖثذ نفثءخ تهؿّٔ ،تهلٖدثى،
يً حًٖ أٌلىد أؼؿْ ،حّوٌ إضؿتءتذ هورنٖف يٌ رلٖؿ تهيٌثغ ّرؼفٖف تٗسثؿ تهٌثضيد ٌٍَّ .قّف رليل ُدؾٍ
تهَيوٖد رّنٖثذ يعؽؽخ ٛؽتؿخ ٌِؿٔ تهوٖىثٌٕ /تّٙهٕ ّعّوِٖيث.



رى رنيٖى يلؿًّ رـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ حيث ٖعلق روحٖد تعرٖثضثذ تهىوج ٍوٓ تهيٖدثٍ فدٕ تهيدؽْ
تهلنٖؿ فٕ يٌىلد تهيلؿًّّ .أنؽذ عنّيد هحٌثً أٌَ  ٝرّضؽ أٖد يلثؿٌٖ أؼؿْ رقرؼؽى يٖثٍ ٌِدؿٔ تهوٖىدثٌٕ
ّتّٙهٕ كحل ٍثى ّ .0201فٖيث حَؽ ٍثى  ،0201قٖرى روحٖد تهىوج تٛوثفٕ ٍوٓ تهيٖثٍ يً كحل يقرؼؽيٕ تهيٖدثٍ
فٕ تهيقرلحل ًٍ ىؿٖق ٍؽخ يلثؿٌٖ هـٖثؽخ تٛيؽتؽ حثهيٖثٍ ُّٕ ،يلثؿٌٖ رحعسِث حثهفَل تهعنّيد تهوحٌثٌٖد.



قٖلّى تهحٌم تهؽّهٕ حيقثٌؽخ عنّيد هحٌثً فٕ حعز تهيلثؿٌٖ تهيٌَٖد حـٖثؽخ ٍؿه تهيٖثٍ يقرلح ٞحٌثء ٍوٓ ىوحِث.

خنوفج اهيضرّغ ّاهجّاٌة اهخحوٖوٖج اهيبهٖج ّاالكخصبدٖج
اهيخبظر اهيحددث:



تهيضثل تهيرثط فٕ تهيلؿًّ هورضثّـتذ فٕ تهرنوفد أّ رأؼؿ تهيٌثفٌ ُّ أكل يً تهيضثل تهيرّكٌ أن ٞفٕ تهيلؿًّ.
ّٖينً أً رؤؽٔ تهرضثّـتذ فٕ تهرنوفد إهٓ يؼثىؿ يؤسؿخ ٍوٓ تهلٖيد تهعثهٖد تهنثفٖد تٖٛضثحٖد هويلؿًّ ٍّودٓ
قٞيد ؼىد تهريّٖل.



ؿحيث  ٝررّتفؿ هؽٔ يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً تٝعرٖثىٖثذ تهٌلؽٖد تهحثهلد  152يوًّٖ ؽّٝؿّ ،تهردٕ ردى
تّ ًٍ ًٍٞٛضّؽُث فٕ ّكذ تهرلٖٖى تهيقحق هويلؿًّ.

إجراءاح إدارث اهيخبظر:


َٖرحؿ يلؿًّ رـّٖؽ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ يلؿٍّث يَلؽت يً تهٌثعٖد تهفٌٖد عٖز ٖروديً لدحند أٌفدثق
نحٖؿخّ ،حٌٖد رعرٖد هيَثهضد تهيٖثٍ ّرنؿٖؿُث ّرّـَِٖثّ .فٕ يل يَىٖثذ ُؾت تهّوٌ ،رى رنيٖى تهيلدؿًّ حيدث
ٖليل  02يوًّٖ ؽّٝؿ هوينؿّفثذ تهىثؿةدّ .قٖلّى تهيلؿًّ أٖوث حريّٖل ٍلّؽ تٛلدؿتف تهيقدرلل ٍودٓ
تٌٛلثءتذ حلأً حؿتيص تٙللثل تهيؼروفد ٍّٞخ ٍوٓ ّضّؽ أؼنثةٕ يلرؿٖثذ ّرّؿٖؽتذ يرفؿً فٕ ّعدؽخ إؽتؿخ
تهيلؿًّ.



حثٛوثفد هؾهم ،قٖلّى تهحٌم تهؽّهٕ حرًَٖٖ ؼحٖؿ فٌٕ هَ ؼحؿخ سثحرد ّيؤنؽخ فٕ تهحٌٖد تهرعرٖد ٌٛلثء تٌٙفثق (ُّؾت
ُّ تهٌَنؿ تٍٙوٓ رنوفد فٕ تهيلؿًّ) هٌٖوى إهٓ تهحَسثذ تٛلؿتفٖد ّهيؿتضَد ّسثةق تهيٌثكنثذ تهؼثند حأٍيثل
تٌٙفثقٍّّٞ .خ ٍوٓ ؾهم ،إؾت رضثّـذ تهرنوفد حثهفَل عؽّؽ تهينؿّفثذ تهىثؿةد تهعثهٖد ،فئً تهحٌم تهؽّهٕ قَٖيل
يٌ عنّيد هحٌثً ٍوٓ رَحةد يّتؿؽ ريّٖل إوثفٖد.



كؽيذ يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً إهٓ تهحٌم تهؽّهٕ ّسثةق رؤنؽ رّتفؿ ؿنٖؽ فٕ عقدثج يؼندم هدؽْ
تهينؿف تهيؿنـٔ حيث ٖـٖؽ ًٍ  152يوًّٖ ؽّٝؿ.



رحوغ تهرنوفد تٛضيثهٖد هويلؿًّ  152يوًّٖ ؽّٝؿّ .رلّى يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً حريّٖدل  122يوٖدًّ
ؽّٝؿ يً ُؾٍ تهرنوفد يً تعرٖثىٖثرِث تهٌلؽٖد عقحيث ؾنؿٌث أٍ ،ٍٞحٌٖيث رلّى عنّيد هحٌثً حريّٖل تهد  12يوٖدًّ
ؽّٝؿ تهيرحلٖدٍّٞ ،خ ٍوٓ رعيوِث أٖوث يقؤّهٖد ؼؽيد تهؽًٖ تهيرَولد حثهلؿه تهيلؽى إهِٖث يدً تهحٌدم تهدؽّهٕ
ّتهحثهلد كٖيرَ  022يوًّٖ ؽّٝؿ.

ّصف اهيخبظر

إجراءاح إدارث اهيخبظر

خظج اهعيل يً كتل اهتٌم اهدّهٕ

ٍؽى تهرـتى تهعنّيدد تهوحٌثٌٖدد حثرؼدثؾ أنؽذ تهعنّيد تهوحٌثٌٖد يضؽؽت تهرـتيِدث قّف ّٖتنلُ تهحٌم تهؽّهٕ تهعّتؿ تهضثؿٔ يدٌ

إضؿتءتذ هعيثٖد يقرضيَثذ تهيٖثٍ فدٕ حرٌفٖؾ ؼىد ّـتؿخ تهحٖةد تهيٌَٖد حينثفعد ّـتؿخ تهحٖةد حلأً عيثٖد يقرضيَثذ تهيٖثٍ فدٕ
تهروّز فٕ حعٖؿخ كؿٍدًّ (تٍٛد ًٞأٍثهٕ تهٌِؿ فو ًٍ ٞيلدثؿنرَ فدٕ تضريدثً

أٍثهٕ تهٌِؿ

تهّـتؿٔ تهيؤؿغ ٌّٖٖ 11د /عـٖدؿتً

تٙىؿتف تهيثٌعد فٕ ؼؿٖف ٍثى  0211هّودٌ

ّ )0211علؽ تٙىؿتف نثعحد تهلأً تهؼىد تهيٌَٖد حينثفعد تهروّز فٕ حعٖؿخ كؿًٍّ
ّتهينوعد تهينوعد ّرٌيٖى تضريثٍدثذ فٕ لنوِث تهٌِثةٕ.
هوضِثذ تهيثٌعد يً أضل علدؽ تهدؽٍى
هوؼىد ّرَحةد يّتؿؽ تهريّٖل تهٞـى هِث.

قّف ٖرأنؽ تهحٌم تهؽّهٕ أٖوث يً ٌلدؿ ٌردثةص
تهيرثحَد تهيقريؿخ هٌٍّٖد تهيٖثٍ فٕ يضؿْ تهٌِدؿ
فٕ يُوعق يؼنم هيؾنؿتذ تٛلؿتف ّتهؿكثحد.

ٌّعٖج اهيٖبٍ

ٖينً أً ٖؤؽٔ تـؽٖثؽ تهيّتؽ تهٌرؿّضٌٖٖد

رعوٖل تهيُقححثذ ّتٗسثؿ تهٌثضيدد ٍدً قّف ٖرأنؽ تهحٌم تهؽّهٕ أٖوث يً ٌلدؿ ٌردثةص

تهٌحثرثذ ّتهيدّتؽ تهودثؿخ تهيقدرِوند

ّرٌفٖؾ ؼىد ّـتؿخ تهحٖةد تهيٌَٖد حينثفعد فٕ يُوعق يؼنم هيؾنؿتذ تٛلؿتف ّتهؿكثحد.

ّتهفّقفّؿٖد إهٓ رلحٌّ تهيٖثٍ حيلدؾٖثذ
هّٚنقضًٖ

رلحٌ تهيٖثٍ حثهيلؾٖثذ فٕ حعٖؿخ كؿًٍّ ،تهيرثحَد تهيقريؿخ هٌٍّٖد تهيٖثٍ فٕ يضؿْ تهٌِدؿ

) (eutrophicationفدٕ تهروّز فٕ حعٖدؿخ كؿٍدًّ هينثفعدد ّقّف ٌٖوى ؼحٖؿ فٕ تهضّؽخ تهٌٍّٖد هويٖثٍ إهٓ

حعٖؿخ كؿًٍّ ،ييث ٖينً أً ُٖؤسؿ ٍوٓ رنؿٖف تهٌردؿّضًٖ ّتهفّقدفّؿ فدٕ تهفؿٖق تهينوف حثٛلؿتف ّتهؿكثحد يً أضل إضؿتء
تهضّؽخ تهٌٍّٖدد هيٖدثٍ تهيندؽؿ فدٕ حعٖؿخ كؿًٍّّ .رلّى يعىدد يَثهضدد يؿتضَد ترقثق تهرنيٖى تهفٌٕ هيعىدد يَثهضدد
تهيلؿًّ.

ّرنؿٖؿ تهيٖثٍ فٕ تهّؿؽتٌٖد ،تهيلديّهد تهيٖثٍ يٌ تهٌٍّٖد تهيوعّيد هويٖثٍ.
فٕ تهيُنًّّ تهسثٌٕ فٕ يلدؿًّ رـّٖدؽ

يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ ،حيَثهضدد
تهٌرددؿّضًٖ ّتهفّقددفّؿ (ودديً

قّف َٖيل تهحٌم تهؽّهٕ يٌ ّـتؿخ تهحٖةد ّّـتؿخ
تهىثكد ّتهيٖثٍ ٍوٓ رعوٖدل تهيقدححثذ ّتٗسدثؿ

تهحثؿيرؿتذ تٙؼدؿْ) ىحلدث هويَدثٖٖؿ تهٌثضيد ّتهؼٖثؿتذ تهيٌَٖد حثهعؽ يً رلحٌ تهيٖدثٍ
حثهيلؾٖثذ فٕ حعٖؿخ كؿًٍّ.
ّتٛؿلثؽتذ تهنعٖد ّتهضيثهٖد تهوحٌثٌٖدد

ّتهؽّهٖد.

ٖينً أً ٖؤسؿ تـؽٖثؽ تهىوج ٍوٓ تهيٖثٍ

قّف ٖنريل رٌفٖؾ يلؿًّ رـّٖؽ يٌىلد قّف َٖيل تهحٌم تهؽّهٕ حندّؿخ ّسٖلدد يدٌ

فٕ يٌىلد عّه أٍثهٕ ٌِؿ تهوٖىدثٌٕ

حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ فٕ ٍدثى  .0214تهعنّيد تهوحٌثٌٖدّ ،قّف ٖرأندؽ ٍحدؿ أٌلدىد

ٍوٓ رّتفؿ تهيٖثٍ تهٞـيد هيلؿًّ رـّٖؽ ّرَرحؿ تهعنّيد تهوحٌثٌٖد عثهٖث فٕ يؿتعل تٛلؿتف ّتهؿكثحد يً تنريثل رٌفٖؾ يلؿًّ رـّٖؽ
يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍّٖ .يندً يؼروفد هٍٜؽتؽ ّتهرعودٖؿ هيلدثؿٌٖ يٌىلد حٖؿّذ تهنحؿْ حثهيٖثٍ فٕ تهيٍّؽ تهيلدؿؿ
دؽْ فٕ ٍثى ّ .0214قٖلّى تهحٌدم تهدؽّهٕ أٖودث
دد تهيد
دىد ّىّٖود
درلحوٖد يرّقد
هوىوج تٛوثفٕ يً ضثٌدج يقدرؼؽيٕ يقد
تهيٖثٍ فٕ تهيقرلحل أً ٖرضثّـ نيٖد تهيٖثٍ حثقرؼؽتى يٖثٍ ٌِؿٔ تهوٖىثٌٕ ّتّٙهدٕ .حيقثٌؽخ عنّيد هحٌثً فٕ حعز تهيلثؿٌٖ تهيٌَٖدد

خّافر اهيٖبٍ

تهيَؿّود يً ٌِدؿ تهوٖىدثٌٕ ٌِّدؿ

ّكؽ أنؽذ عنّيد هحٌثً أً رٌفٖدؾ رودم حـٖثؽخ ٍؿه تهيٖثٍ يقرلح.ٞ

تّٙهٕ.

تهيلثؿٌٖ هً ٖنريل كحل قٌد ّ 0201يث
حَؽُثّ .كؽ حؽأذ تهعنّيد تهوحٌثٌٖد أٖوث

فٕ قٖثق تهيقثٍؽخ تهفٌٖد تهضثؿٖد تهردٕ ٖلدؽيِث

فٕ إٍؽتؽ يلثؿٌٖ يؼروفد هـٖثؽخ تٛيؽتؽ تهحٌم تهؽّهٕ إهٓ عنّيد هحٌدثً حلدأً ّودٌ
إقرؿترٖضٖد ّىٌٖد هلىثً تهيٖثٍ ،قٖرى إٍؽتؽ ؼىد
حثهيٖثٍ ٝقرنيثل تهيَؿّه يدً يٖدثٍ
هيرثحَد ّإؽتؿخ ترضثُثذ تٝقرِٞمّ ،رعؽٖؽ فؿم
ٌِؿٔ تهوٖىثٌٕ ّتّٙهٕ فٕ تهيقرلحل.
تٝقرفثؽخ يً رعقٌٖثذ نفثءخ تهؿّٔ ،تهلٖثى ،يدً
حًٖ أٌلىد أؼؿْ ،حّوٌ إضؿتءتذ هورنٖف يدٌ

رلٖؿ تهيٌثغ ّرؼفٖف تٗسثؿ تهٌثضيد ٌٍَّ .قّف
رليل ُؾٍ تهَيوٖد رّنٖثذ يعؽؽخ ٛؽتؿخ ٌِدؿٔ

تهوٖىثٌٕ /تّٙهٕ ّعّوِٖيث.
تعريثل أً رؤؽٔ تهرضثّـتذ فٕ تهرنوفدد رى رنيٖى تهيلؿًّ حيث ٖليل يٖـتٌٖدد قّف ٖرى رًَٖٖ ؼحٖؿ فٌٕ ( هدَ ؼحدؿخ يُسحردد
إهٓ تهرأسٖؿ قوحثً ٍوٓ رٌفٖؾ تهيلؿًّ.

ىددّتؿا كددؽؿُث  02يوٖددًّ ؽّٝؿ ّيؤنؽخ فٕ تهحٌٖد تهرعرٖد ٌٛلثء تٌٙفثق) هٌٖودى
دثةق
دد ّسد
دؿتفٖد ّهيؿتضَد
دثذ تٛلد
دٓ تهحَسد
هوينؿّفثذ تهىثؿةدّ .قدّف رودى إهد
ّعؽخ إؽتؿخ تهيلدؿًّ أٖودث يٌِٖدًٖ تهيٌثكنثذ تهؼثند حأٍيثل تٌٙفثق.

يريؿقًٖ يدً ؾّٔ تهعٌندد ّتهؼحدؿخ
هيقثٍؽخ يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً
فٕ رٌفٖؾ تهيلؿًّ ٍّيوٖثذ تٛلدؿتف
ّتهؿكثحد تهؼثند حَ.

خنوفج اهيضرّغ ّاهجّاٌاة اهخحوٖوٖاج

اهيبهٖج ّاالكخصبدٖج

قّف ٖلّى تهحٌم تهدؽّهٕ حيقدثٍؽخ تهعنّيدد
تهوحٌثٌٖد فٕ رَحةد يّتؿؽ ريّٖل إودثفٖد عقدج
يلروٖثذ تهوؿّؿخ تهَيوٖد ّتٛىثؿ تهـيٌٕ هرٌفٖؾ

تهيلؿًّ.

تعريثل ٍؽى ردّتفؿ تهيدّتؿؽ تهيثهٖدد رَِؽذ تهعنّيد تهوحٌثٌٖد حرلىٖد يرىوحثذ تهؼىثج تهؾٔ أؿقورَ يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل
تهٞـيد هرلىٖد ؼؽيد تهؽًِٖ تهيرَوق حِؾت ؼؽيد تهلؿه تهيلؽى يً تهحٌم تهدؽّهٕ هحٌثً إهٓ تهحٌم تهؽّهٕ حِؾت تهؼندّم يردثط
تهيلؿًّّ .هى رؤنؽ يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ تهحثهلد كٖيرَ  022يوًّٖ ؽّٝؿّ .أنؽذ هٞى ًٞهيً ٖىوحَ.
ّضحل هحٌثً رّتفؿ تٝعرٖثىٖثذ تهٌلؽٖدد يؤققد يٖثٍ حٖؿّذ ّضحل هحٌثً ردّتفؿ
هويقثُيد فٕ ريّٖل تهيلؿًّ ُّّ ،يدث تٝعرٖثىٖثذ تهٌلؽٖد تهٞـيد هريّٖل 122

ٖينً أً ٖؤسؿ قوحثً ٍوٓ رٌفٖؾٍ.

يوًّٖ ؽّٝؿ يً رنثهٖف تهيلؿًّ .حٌٖيث

رلّى عنّيد هحٌثً حريّٖل تهد  12يوًّٖ
ؽّٝؿ تهيرحلٖد.

