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ٔقصذ ثبنمجبل انمغزثٓ ،انحٕش انجغزافٓ انذْ ٔشغهً تزاة
انممهكخ ثكبفخ مكُوبتً انطجٕؼٕخ َاالقتصبدٔخ َانجشزٔخَ ،تجزس أٌمٕخ
ٌذا انمجبل مه خالل مؼطٕبتً انجغزافٕخ َاالقتصبدٔخ انمٍمخ ،ػالَح
ػهّ سبكىخ غبنجٍٕب مه انفئخ انىشٕطخ .ثٕذ أن إمكبوٕبد ٌذا انمجبل نم
تستغم ثبنشكم انمطهُة نتحقٕق مستُِ تىمٕخ مزتفغ ،وظزًا نتفشٓ
أشكبل االستغالل انالػقالوٓ نهمُارد انطجٕؼٕخ مه جٍخَ ،تؼزض انثزَح
انجشزٔخ نإلقصبء َانتٍمٕش ،مه جٍخ ثبوٕخ.
فمب أَظبع انمُارد انطجٕؼٕخ داخم انمجبل انمغزثٓ؟
َأٔه تتجهّ أٌم مظبٌز سُء االستغالل نٍذي انمُارد؟
َإنّ أْ حذ تسبٌم أسبنٕت تذثٕز انمُارد انطجٕؼٕخ فٓ تحسٕه مستُِ
انتىمٕخ ثبنمغزة؟

أوالً
انمُارد انطجٕؼٕخ

انثزَح انمبئٕخ

قطبع انتزثٕخ

انثزَح انغبثُٔخ

انثزَح انجحزٔخ

انطبقخ َانمؼبدن

تشخٕص َظؼٕخ انمُارد انطجٕؼٕخ
ثبنمجبل انمغزثٓ َأشكبل انتذثٕز
تشخٕص انُظؼٕخ

أشكبل انتذثٕز

• سُء انتُسٔغ :ذشكض  %73يٍ ْزِ انًٕاسد تانًُطقح
األطهُرٍح
• انىذرح :ذقهص االزرٍاطً انفشدي إنى أقم يٍ 500و 3فً
أفق . 2020
• تٍذٔذاد مختهفخ :انرهٕز  +اندفاف  +االعرُضاف...

• تذاثٕز تقىٕخ :تُاء انغذٔد  +انرُقٍة ػٍ انفششح انثاطٍُح +ذسهٍح
يٍاِ انثسش +ذُقٍح انًٍاِ انؼاديح...
• تذاثٕز مؤسسبتٕخ :إصذاس قإٌَ انًاء+ذأعٍظ انًدهظ األػهى
نهًاء.
• تذاثٕز تحسٕسٕخ :ذٕػٍح انًٕاطٍٍُ تعشٔسج ذششٍذ اعرؼًال انًاء.

• انٍشبشخ :زٕانً  %90يٍ يدًٕع انرشتح غٍش صانر
• سُء انتُسٔغ :ذشكض انرشتح انخصثح فً عٓم انغشب
(انرشط)+عٍادج انرشتح انشيهٍح انفقٍشج فً تاقً انًُاطق .
• تٍذٔذاد مختهفخ :االعرُضاف +انرؼشٌح +انرهٕز +انرًهر.

• تذاثٕز تقىٕخ :تُاء انسٕاخض نًُغ صزف انشيال ٔانرصسش +انرشدٍش
نرثثٍد انرشتح  +يُغ انرؼشٌح االَدشاف تثُاء انًذسخاخ ػهى انغفٕذ
اندثهٍح.
• تذاثٕز تحسٕسٕخ :ذٕػٍح انفالزٍٍ تعشٔسج زًاٌح انرشتح يٍ انرهٕز
انكًٍٍائً  +إَٓاكٓا تانضساػح انًكثفح ٔانشي انغطسً .

• انٍشبشخ :ظؼف انًدال انغاتٕي  +قهح ذُٕع أصُافّ .
• تٍذٔذاد طجٕؼٕخ :انسشائق انُاذدح ػٍ اندفاف .
• تٍذٔذاد ثشزٔخ :االخرثاز +انسشائق انًفرؼهح +انشػً اندائش
=< ذشاخغ انًدال انغاتٕي تًؼذل  2900 hفً انغُح

• تذاثٕز تقىٕخ :ذدذٌذ انغاتح تٕاعطح انرشدٍش +االْرًاو تانثسس انؼهًً
زٕل انغاتح  +إنشاء محميات طبيعية
• تذاثٕز مؤسسبتٕخ :ذأعٍظ انًُذٔتٍح انغايٍح نهًٍاِ ٔانغاتاخ ٔيساستح
انرصسش +فشض ػقٕتاخ صخشٌح ظذ انًخانفٍٍ.
• تذاثٕز تحسٕسٕخ :زًالخ ذٕػٍح تأًٍْح انغاتح خاصح ظًٍ انثشايح
انرؼهًٍٍح.

• إمكبوبد انمغزة انٍبئهخ :طٕل انغٕازم  3450كهى +ذُٕع
األصُاف +راخ خٕدج ػانًٍح .
• تٍذٔذاد مختهفخ :االعرُضاف تغثة خشٔقاخ األعاطٍم
األخُثٍح  +انرهٕز  +ازركاس األخاَة.

• تذاثٕز قبوُوٕخ :إصذاس ظٍٓش ٌُظى انصٍذ انثسشي تانًٍاِ
انًغشتٍح+يشاخؼح تؼط اذفاقٍاخ انصٍذ يغ تهذاٌ االذساد
األٔستً +يشاقثح كًٍاخ ٔإَٔاع انصٍذ +اػرًاد انشازح انثٍٕنٕخٍح .
• تذاثٕز مؤسسبتٕخ :ذأعٍظ انًؼٓذ انٕطًُ نهذساعاخ انثسشٌح .

• مُارد مؼذوٕخ متىُػخ :نكُٓا ذسراج إنى ذكثٍف االعرثًاس
تاعرثُاء انفٕعفاغ .
• غالء فبتُرح انطبقخٌ :عطش انًغشب إنى اعرٍشاد أصٌذ يٍ
 % 90يٍ زاخٍاذّ انطاقٍح يٍ انخاسج .

• تذاثٕز تقىٕخ :انرُقٍة ػٍ يٕاسد طاقٍح ٔيؼذٍَح خذٌذج  +ذشدٍغ
االعرثًاساخ األخُثٍح نخهق صُاػاخ ذسٌٕم انًؼادٌ يسهٍاً  +ذشدٍغ
انطاقاخ انًردذدج ( انشٌسٍح  +انشًغٍح  +انًذ ٔاندضس ).
• تذاثٕز تحسٕسٕخ :انرٕػٍح تٕخٕب اقرصاد انطاقح ػًٕياً .

%

صبنيبً

تشخٕص مشبكم ثؼط انمُارد انطجٕؼٕخ
ثبنجٍخ َانحهُل انمقتزحخ نهحذ مىٍب

المشبكل
مشبكل الضروح الغبثويخ:
رزخرررر نازنرررب سررروع مبسرررخ رػرررخ ثمررروروس
غرربثوف يريررم يزمضررل يررر اررجر األركررب ال ر ف
يؼو ير نشأره إلى مب قجل الزمن الجيولرونر
األول ،ويزميرررز ثئوازرررم ايرررذ صمررربر ال ضيررررح،
وثبلرغم من ذلك ،رؼبنر غبثبرره مرن سرلوكبد
ثؼض المواطنين السلجيخ المزمضلخ ير انزضربس
األاجبر والرػر الجبزر إضبيخ إلى االسرزغلل
المئرررخ خب ررخ خررلل السررنواد األخيرررح نظررراً
الررئبع الطلت ػلى ايذ األركب ػلى الصؼيم
الؼبلمر لمب له من يوازم طجيخ.

الحلول
• إنشبء محميبد لغبثبد األركَب اخل المنطقخ
لصيبنخ ه ا الزراس الغبثوف الئريم من االسزنزاف.
• رقنين ػمليبد ننر الس ب لضمبر األركب ثبلنسجخ
للمنبطق خبرط الملك الغبثوف الزبثغ للمنموثيخ
السبميخ للميب والغبثبد.
• يبنخ غبثبد األركَب من الحرازق ثزويير
الشروخ والمؼماد اللامخ للزمخل ثش ل أسرع ػنم
انمالػاب.
• رشجيغ المولخ للجحش الؼلمر ير ميما اجر
األركَب حزى يزم الزم ن من رشجير ثش ل م ضف
ير نميغ الجيئبد المخزلئخ.
• سن إنراءاد قبنونيخ برمخ ضم المخرثين لا ا
الزراس الغبثوف األ يل.

