
ةصاخ ريراقتةيسيئرلا

�غ قرطب اهديص نم ن�كمت( ضارقنالاب ةد�دهم اًنالزغ لزعي نأ )راعتسم مسا( ملاس ر�رق ،هل�م نم ةبرقم �ع ةعرزم يف
.ةي�م تالالس عم ةرجاهملا رويطلا عاونأ ضعب يبري ناك ةقيرطلا سفنبو .زعاملا طسو ة�ظح يف اهتيب�ب ،)ةيع�

وأ ةي�لا تاناويحلاو رويطلاب كاسمإلاو لتقوديص رظحت �لا ،ةي�ملا ةئيبلا نوناق نم 28 ةداملل فلاخم ملاس هلعفي ام
.اهتزايح

عقومل اًدّكؤم ،يئاجر دمحم روتكدلا ،ةي�ملا ناويحلا قئادحل ةيزكرملا ةرادإلا سيئر هبعوتسي ال بيرغلا دهشملا كلذ
اًددشم ،ةيلودلا تايقافتالل ةفلاخملا عئاقولا كلت لثم طبضِ رجي مل امك ،لبق نم رمألا كلذ نع عمسي مل هنأ »دغلا« ةانق
.ةصخرم �غ عرازم يف عاونألا هذه لثم ةيبرت زوجي ال هنأ �ع

،ضارقنالاب ةددهملا ةي�لا تاناويحلا ةزايح زوجي ال هنإف ،�م اهيلع تع�قو �لا ،)CITES( ةيلودلا ستياس ةيقافتال اًقفوو
.يملعلا ثحبلا لثم ةيئانثتسا ةيراجت �غ ضارغأل الإ ،اهيف راجتالا وأ اهديص رظحي امك

ةددهم رويطو تاناويح ..»ةدابإلا وف�حم«
»قدانبلا« ةهجاوم يف ضارقنالاب
2021 ,17 �مفون �ل حالص

ةصاخ ريراقت
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ةيبرتنعًالضف،ضارقنالابةددهملاةي�لاتاناويحلاورويطللرئاجلاديصلاةيلمعرارمتساةروصلاوتوصلابقيقحتلاق�ثوي
�غتاسرامملاهذهلثم�عةباقرلابايغطسو،يهابتلابابنممهتويبلخادةردانلاعاونألاكلتنيدايصلاضعب
.ةعو�ملا

 

 

دايصلا عانقإ نم قيقحتلا ّدِعُم نّكمت ذإ ،ةرهاقلا لامش ،ةيق�لا ةظفاحمل ةعباتلا ةيئانلا ىرقلا ىدحإ يف تناك ةيادبلا
.هل�م يف هئاقلل دعوم ديدحتب ،»صانقلا«ـب هسفن ب�قلي يذلا ،»ملاس«

تاناويحلا نم ةفلتخم اًعاونأ هطينحت انْق�ثو ذإ ،�اوتت تآجافملا تأدب ،�يعبرألا باشلا ل�م �إ لوصولا ةظحل ذنمو
ديصلا تالحر لالخ هل ة�مم تاظحلل اًقيثوت كلذ يف ىري هنأل ،ل�ملا ءاجرأ ألمت تناك �لا ،ضارقنالاب ةد�دهملاو ةردانلا
.اهضوخي �لا

« ضارقنالاب ةددهملا رويطلاو تاناويحلل يعرشلا ريغ ديصلا قثوي قيقحت ..»ةدابإلا وفرتحم
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 يلاتلا9 نم 8قباسلا 

لك رمألا كلذب موقأ �نكل ،ةيضاملا ةسمخلا ماوعألا لالخ ةدحاو ةلازغ دايطصا نم نّكمت دق ا�ي�م اًداّيص دجت ام اًردان«
.قيقحتلا ّدِعُم عم هثيدح لالخ دايصلا اهقِلطُي �دحت ة�نب ةفلغم ةرابع .»اًبيرقت رهش

تومت اهنأ دجو هنكل ،هل�م يف نافرخلاو زعاملا طسو اهيّبريو ،ة�بكلا رامعألا تاذ نالزغلاب كسمي ناك هنأ �إ ملاس �شي
�لا ةديدجلا ةئيبلا عم ملقأتت اهلعج نم نّكمتيس كلذب هنأ اًدقتعم ،ة�غصلا نالزغلاب كسمي نأ ررق كلذل ،رمألا ةياهن يف
.ةلزعلا لبقت ال �لا تالالسلا كلتل اهعنص

ةلحرلا ّنإو ّ،ي�م هينجنويلم ةميقب شوطرخ ةيقدنبو ةرايس ى�شا هنإ لوقيو ،ديصلا ةياوهب هعلو نع هثيدح دايصلا عباتي
ةياوهلا كلت ثرو هنأ �إ اً�شم ،تاناويحلا وأ رويطلا �إ يمتنت تناك ءاوس ،ةردانلا عاونألا دايطصا ّبحي هنكل ،اً�ثك هفّلكت

.هدلاو نع
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هيدل حبصأ هنأو ،طقف ماوعأ 4 نم ىوس نالزغلا ديص نِقتُي مل هنكل ،تاونس 8 ذنم هحالس صيخرت �ع لصح هنأ يكحيو
.اهدوجو نكامأو ،جوا�لا ديعاومو ،ديصلا ةيفيكب لماك كاردإ نآلا

لانملا بعص رئاط
ناوسأ ةنيدم �إ تهجوت .طقف �ترم ىوس ةمهملا كلتب مايقلا عطتسأ مل ،هُتدطصا رئاط بعصأ ناك وهرلا« :لجرلا لوقي

�ع �طت تناك اهنكل ،هنم ة�بك تايمك تيأر ،اهتدهاش �لا رويطلا عاونأ �كأ ّدَعُي هنإ« :فيضيو .»هدايطصال اًصيصخ
.»ديصلا نم نكمتن �ح ءاسملا تاقوأ يف ضرألا �ع فحزن انكو ،اهصنق انيلع بعصي ةفاسم

هبشت سبالم يدترأ نايحألا ضعب يف« :لوقيو ،ضارقنالاب ةددهملا تالالسلا ديص يف هتاراهم ضارعتسا ملاس لصاوي
.»اهديص نم نكمتأو عاونألا كلت عدخأ �ح ،ةليوط تا�فل تابثلا ةيعضو يف لظأو،تاتابنلا

طينحتو خلس
500 نم عفدأ �نأ امك ،دلجلاو سأرلا و لجرألا كرتأ ذإ ،اهطينحتلةنيعم ةقيرطب ةردانلا تاناويحلاو لازغلا خلسن« :فاضأو
نم ي�غ نع اً�مم �فن ىرأ �ح هينج فلأ 100 نم برقي ام تف��نأدقتعأو .دحاولا ناويحلل هينج 1500 �إ
.»نيدايصلا
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 يلاتلا7 نم 7قباسلا 

لصحي نأ نكمي ال ةردانلا عاونألا كلت .يدي �ب اً�سأ ةيرحلا اًداتعم اًرئاط وأ اًناويح دجأ امدنع ة�بك ةحرفو ةداعسب رعشأ«
دايصلا نأ �إ اًتفال ،ةروظحملا هتياوه نع ثيدحلا لجرلا لمكي ،»ةءافكلا نم اً�بك اًردق كلتمي يذلادايصلا ىوس اهيلع
.فدهلا هاجتتاقلطلا هيجوت ةع�و ،�ك�لاو ة�خلاو تابثلا اهنم ،ةيصخش تامسب عتمتي نأ بجي رهاملا

�ألا يف توم
نالزغلا ةيبرت ةبرجتب نآلا موقي هنأو،ةيرحلا �ع ةداتعم اهنأل ،تومي اهيبري ناك �لا نالزغلا مظعم نأب ملاس ف�عي
!ةمهملا كلت قيقحت يف حجنيس هنأ اًدقتعم ،نافرخلاو زعاملا عم ة�غصلا

بّرج هنأو ،هتعرزم يف جوا�ت الو ضيبت ال اهنأ يف تلثمت ،ةرجاهملا رويطلا ةيبرت صوصخب ةلكشمهجاو هنأ �إ لجرلا �شي
تتام رويطلا كلت لك نأ �إ اًتفال ،�صألا اهنطوم يف ىوس ضيبت ال اهنأو ،هدارم ققحتي نأ نود تاونس 3 ةدمل رمألا كلذ
.هلاغشنا ببسب ،ةمزاللا ةياعرلا اهل مّدقي مل هنأل رمألا ةياهن يف

هنكمي ال هنإو ،»نامدإلا« ةباثمب هنأ ىري هنإو ،هعاونأ لكب ديصلا قشعي هنإ لوقيو ،روسنلاو روقصلا ديص اًضيأ نقتي ملاس
.ةياوهلا كلت نع داعتبالا

ةي�لا ةئيبلا �مدت
يف ،ناطلس نيدلا ءالع روتكدلا ،ايناملأب رويطلا ملعل كنالب سكام دهعم يف ةي�لا ةايحلا ةيامح �بخ لوقي هبناج نم
رئاظح يف ي�لا طبلاو نالزغلا لثم ضارقنالاب ةددهملا رويطلاو تاناويحلا ةيبرت ّنإ ،»دغلا« ةانق عقومل ةصاخ تاحي�ت
.ة�بك ةبسنب بوبحلا �ع دمتعي هلعجيو ،رئاطلا وأ ناويحلا ةئيب نم ّ�غي كلذب هنأل ،�م يف ةيّ�لا ةايحلا رّمدت لكشلا اذهب

 

ةمواقم �ع ةردقلا كلمت الو ةفيعض اهلعجي وأ ،تانيجلا رّمديس كلذ نإف عاونألا هذه �ب جوازت ثدح اذإ هنأ فاضأو
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.�يجلاثوروملار�مدتاهنألةي�لايفاهقالطإنكميالو،ضارمألا

ةقطنملا نم يفتختس ةنطوتملا تاناويحلا عاونأ ضعبنأ نم رطخلا سوقان ناطلسل هاروتكدلا ةسارد تقد ،2019 يف
.ةيقيرفألاو ةيبرعلا
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ريدقتل ،ةيبرعلاةريزجلا ءارحصو ايقيرفإ لامش ءارحص يف ىوس دجوت ال �لا ،ةنطوتملا تاناويحلا �ع هثحب يف ناطلس زّكر
.ءاقبلل اًناكم دجت نل ةنطوتملا تاناويحلا نم %80 نم برقي ام نأ �إ لصيل ،اهيف يخانملا �غتلا �ثأت

 

ةيبرعلاةريزجلاوايقيرفألامش�قطنميفيجولويبلاعونتللةمهملانكامألانأشبةطيرخ

ةيبرعلا ةريزجلاو ايقيرفأ لامش يف مهألا ةقطنملا ءانيس نأ �إ  ةطيرخلا �شت

ةيخانملا تا�غتلا �ثأت لبق �احلا عضولا ةطيرخلل �وألا ةروصلا ددحت

ايجيردت لقي هنأ رهظي يذلا يخانملا �غتلا رثأ ةيناثلا ةروصلا حضوت

2070ماع�كلكشبضفخنييجولويبلاعونتلانأةثلاثلاةروصلارهظتو

 ردصملا

 ناطلس نيدلا ءالع ثحابلل يناملألا كنالب سكام دهعم نم رطخلا سوقان قدت ةسارد
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نأ �إ اًتفال ،ءاقبلا مدعب ةد�دهملا تاناويحلا نمض ةيبرعلا رومنلاو نالزغلا نأ �إ ةيديوسلا SLU ةعماج يف ثحابلا راشأو
يذلا جذومنلا مادختسال هعم تلصاوت ،نامع ةنطلسو تارامإلاو ةيدوعسلا لثم ،ةيبرعلا لودلا ضعب يف ثاحبأ زكارم
.ةيخانملا فورظلا عم ملقأتلا فدهب يبرعلا رمنلل راثكإ ةيلمعب مايقلا لجأ نم همّدق

نوناقلا ذيفنت ةمزأ
يف تثدح ةعقاو �إ ،»دغلا« ةانق عقومل ةصاخ تاحي�ت يف ،يجاوعلا كلام ،يندرألا �يبلا طشانلا �شي هبناج نمو
.تاناويحلا كلت تردوُصو هل�م مهاد نمألا نكل ،ضارقنالاب ةددهم تاناويحب ظفتحي ناك صخشل ندرألا

سبحلاب اًرورم ةمارغلا نم اهيف تابوقعلا جردت �لا ،تاناويحلا كلت ةيامحل ندرألا يف ةيوق �ناوقلا ّنأ �إ يجاوعلا تفلو
.نوناقلا كلذ ذيفنت ةيلآ يف نمكت ةلكشملا نأ �إ اً�شم ،ةقطنملا نم لزعلاو

ردانلا �طلا
�يتسلا لجرلا كلذ ،)راعتسم مسا( رماع خيشلا ل�م �إ را�ألاو ايافخلاب ء�ملا ملاعلا اذه يف ةيلاتلا �هجو تناك
،روقصلا نع رعش دئاصق �ع يوتحي اً�بك اًدلجم هيدي �ب لمحي وهو انلبقتسا ذإ،تيصلا ةعئاذ لئابقلا ىدحإ �إ يمتنملا

.ذوفن تاذ تايصخشب هعمجت �لا روصلا ضعبو

ةيمحملا قطانملا ءاشنإ اهنم ناك �لاو ،عاونألا ضعب ضارقنا عنم يف ظفحلا تاءارجإ تحجن
.ينوناقلا �غ صنقلل يدصتلاو

109 يف رويطلاو تاييدثلا ضارقنا رطاخم تضفخنا 2008و 1996 يماع �ب ام كلذ قّبط امدنع
.ةلود لكل طسوتملا يف %29 ةبسنب نادلب

تقبط �لا ظفحلا تاءارجإ نودب لقألا �ع %20 ةبسنب عفت�س ناك ضارقنالا رطخ نأ �ح يف
ة�خألا دوقعلا يف

ردصملا

يجولوكيإلا ماظنلا تامدخو يجولويبلا عونتلل يملاعلا مييقتلا ريرقت
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نأ �إ اً�شم ،ردانلا �طلا الإ انيلإ لصي ال اذل ،ةديعب ةفاسم عطقي هنأل ة�بك راعسأب عابي �م �إ لصي يذلا رقصلا ّنإ لوقي
.رمحألاورمسألا �هاشلاو ،ضيبألا رقصلا ة�مملا عاونألا نمض نم

مس16 �هاشلا حانج ىّطخت اذإف ،هحانج ساقم وه رقصلا رعس ددحي ء� ّمهأ ّنأ �إ �شيو ،ليصافتلا يف لجرلا صوغي
لماعتي ال كلذل ،هرعس دقفي هليذ وأ هحانج نم ةدحاو ةشير ت�ك اذإ« :ًالئاقكردتسي هنكل .ديرن ام هيف بلطن نأ نكمي

.»روقصلا ديصيف ف�حملا صخشلا الإ هعم

رعس يأ عفدُي لاثملا ليبس �عو ،مس 18و مس17.5 �ب ام �إ هحانج لوط لصي دق �مملا رقصلا« :ًالئاق هثيدح لمكيو
.»لاومألا هلغشت الو ،هكالتماب اًمرغم نوكي هبلطي نم نأل ،ضيبألا رقصلل

»نيدايصلا دينجت«
نم اًديدع نوقلطي مهنأ �إ ،قيفوت نارون ،ةعيبطلا ةيامحل ةي�ملا ةيعمجلاب لاصتالا ةلوؤسم �شت ،اهبناج نم
نواعتلا ضرغب نيدايصلا ضعب نوبردي مهنإ »دغلا« ةانق عقومل اهتاحي�ت يف لوقتو .يع�لا �غ ديصلا عنمل تاعو�ملا

.»انعم لمعلا �إ مهبذجن نأ لجأ نم« بيلاسألا لك نومدختسيو ،ةيعمجلا عم
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يف رويطلا ةرجه �ع زكرت �لاةيلودلا تاهجلا ىدحإ عم نواعتتو ،ةيلاع ةءافك �ع ءاملع ّمضت ةيعمجلا نأ �إ تتفلو
.�م لخاد ةيمسرلا تاهجلا اهعم لعافتتو ،رويطلا نم عاونألا كلت ةيامحل ةمهم تاسارد نومدقي مهنأ �إ ة�شم ،ملاعلا

سيياقملا لكب ةثراك
لكب ةثراك ةيداع ىرخأ عم ةي�لا رويطلاو تاناويحلا نم عاونأ طلخ نإ ،ةدوف ىفطصم روتكدلا ،�ودلا �يبلا �بخلا لوقي
.عاونألا كلتب رثأتت امإو تومت امإ اهلعجي اهتئيب نم تاناويحلا هذه لقن نأل ،سيياقملا

رمأ وهو ،ْ�َألا اذه يف شيعت نأ نكمي ال ةرجاهملا رويطلاو نالزغلا نأ »دغلا« ةانق عقومل هتاحي�ت يف ةدوف فاضأو
نأ �إ اًرظن ،صاخشألا ءالؤه ةبقاعم ةرو� �ع ددشو .ةيلحملا �ناوقلاو ةيلودلا تايقافتالل اًقْفَواًمامت عونمم
ّ.ينوناق �غ مهطاشن

ميوق �غ كولس
ةئيبلا ةرازو رقمب هبتكم يف انَلبقتسا يذلا ،ةدامح نميأ روتكدلا ،يجولويبلا عونتلل ةيزكرملا ةرادإلا ريدم �إ انهجوت
،ميوق �غ كولس اذه نأ ه�در ناكف ،انتزوحب تناك �لا ويديفلا عطاقمو روصلا همامأ �عضاو ،يداعملاب ةي�ملا

.ةعو�م �غ ةراجتو ،ةمادتسم �غ ةي�ب تاسراممو
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هذه ّنأ فاضأو .ةيع� �غ نايحألا بلغأ يف ةي�لا ةايحلا يف ةراجتلا نأو ،ةراجتلا ضرغب نوكت ةزايحلا بلغأ نأ �إ راشأو
ضرعي لعف وهو ،�م اهيلع تعّقو �لا ةيلودلا تاقافتالا اهمرجت امك ،ي�ملا روتسدلاو نوناقلا اهمرجي تاسرامملا

.نوناقلا ةلئاط تحت عوقولل هبحاص

لجأ نم ا�يح اًنئاك لتقي كل لعفي نم نأل ،ةميرج تاناويحلا هذه طينحت نأ �إ يجولويبلا عونتلل ةيزكرملا ةرادإلا ريدم �شيو
وأ �مدت وأ هيوشت وأ جاعزإ وأ ديص وأ لتق زوجي ال نوناقلل اًقفو هنأ فاضأو .ةيع� �غ ةزايحلا ساسألا يفو ،طيحتلا
.يح نئاك وأ ةئيب يأل �امجلا ىوتسملاب ساسملا
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نئاك وأ ةئيب يأل �امجلا ىوتسملاب ساسملا وأ �مدت وأ هيوشت وأ جاعزإ وأ ديص وأ لتق زوجي ال نوناقلل اقفو هنأ ،فاضأو
.يح

ضارقنالاب ةددهملا عاونألا نأ �إ ،فلملا كلذ نع هسأر يف ا�بك افيشرأ لمحي ناك يذلاو ،ةي�ملاةئيبلا لوؤسم ددشيو
.ةمزألا كلت �ع ةرطيسلل فقوتت ال يعاسملا نأو ،ملاعلا قرؤت ةمزأ

ةيمهألاثيحنمايملاعةيناثلاةبترملالتحي�ملصييذلاةماوحلارويطلاراسم

ايونس رئاط نويلم 2 نم برقي ام راسملا يف رمي

رويطلا كلت اهلضفت �لا  ةيويسآ_وروألا ةيقيرفإلا ةقطنملا يف �م عقت

ئاجلاديصلاو ةيخانملا تا�ثأتلا نم ةرجهلا  ءانثأ تابقع هجاوت رويطلا ثولتلاو ر

�كلكشبةحنجألامادختسا�عاهتردقمدعلنخاسلاءاوهلاتارايت�عرويطلاكلتدمتعت

�م لصت ملاعلا ىوتسم �ع ةماوحلا رويطلا عاونأ عيمج
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ام هقافرو ملاس ّنإف ،ةرجاهملا رويطلاو ةي�لا تاناويحلل رئاجلا ديصلا عنمل اهتقاط لكب ةئيبلا ةرازو كرحت نم مغرلا �عو

دقفللتالدعم يأ فعض 1000 ةيضاملا ماع 200ـلا لالخ يجولويبلا عونتلا يف دقفلا تالدعم
 ةي�بلا خيرات نم ةقباس ة�ف يأ يف

ةي�بلا تاسرامملا ببسب �بك لكشب ترثأت ملاعلا ىوتسم �ع ةسبايلا ةحاسم نم %75

ةي�بلا تالخدتلا ببسب تا�غت دهشت تاطيحملا ةحاسم نم %66

�بك لكشب ترثأت وأ تدقف امإ ةبطرلا �ارألا نم %85

ةي�ملا ةئيبلا ةرازوب يجولويبلا عونتلل ةيزكرملا ةرادإلا سيئر ةدامح نميأ .د
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m-d H:i” last-update-label=”يف تانايبلا ثيدحت مت :”[

 

ةئيبلا ةرازوةدابإلا وف�حمرئاجلا ديصلا

يف،ةصخرملا�غمهعرازمومهتويبيفتالالسلاكلتبظافتحالل،ةردانلارويطلاوتاناويحلانمديدجديصنعنوثحبياولاز
.�يع�لا�غنيدايصلاضعبكولس�يغتلةعيبطلاةيامحتايعمجنمتالواحملظ

ملاعلا يف انوروكلا�طسلف يف انوروكلاتارامإلايف انروكلا�م يف انوروكلا

.ةظوفحم قوقحلا عيمج . 2021 © دغلا ةانق
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