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صخلم
 يلع ارشابم الو ءاقبلا يلع ارشابم ,لمتحملا يعيبطلا باختنالا طغض ةحورطألا هذه شقانت

. ةرجهلاو ةيتشتلا تارتف ءانثأ Calidris canutus يريبسلا-يقيرفإلا ىوطيطلا رئاط رثاكت

 ةيتشتلا قطانم نيب ام رجاهت. ةليوطلا تافاسملل رباع رجاهم  يريبسلا – يقيرفإلا ىوطيطلا
 ال نيتلحر يف ايريبيس يف ةيبطقلا قطانملا يف رثاكتلا قطانم و ةيبرغلا ايقيرفإ يف

. فيرخلا و عيبرلا ةلحر نم لك يف ملك5000-4000 زهانت ةفاسمل و امهيف فقوت

 ءانثأ فقوتلا قطانم مهأ يدحإ ايناملأ يف نداولا رحب نم نيتسلوه– جيوساخس ةقطنم ربتعت
 فصنلا يف ةقاطلاب ديوزتلل كانه فقوتت ةعومجملا هذه لماك نأ ردقي ثيح : ةيلامشلا ةرجهلا

.ويام نم يناثلا

 اردنتلا ىلإ اهلوصو تاقوأ فداصت نأ رويطلا هذه ىلع نإف رثاكتلا ةيلمعل لثمأ حاجن لجأ نم
 تيقوت نإف ، لاح لك ىلع. هيلإ ةجاحلا سمأ يف اهراغص نوكت ام دنع ماعطلا ةرفو تاقوأ عم

 قطانم يف وأ ةرجهلا قيرط لوط ىلع رهاوظ ةدع اهلقرعت نأ نكمي ةيبطقلا ايريبيس يلإ لوصولا
 .تارتيملويكلا فالآ ديعب ايقيرفإ برغ يف ةيتشتلا

 ةقطنم يف ءاتشلا ةرتف ىضقت ةيريبيسلا – يقيرفإلا ىوطيطلا تاعومجم نم %70 يلاوح نإ
.ةيناديملا تاساردلا مظعم اهيف انيرجأ يتلا ةقطنملا كلت ,ايناتيروم يف نيغرآ ضوح

 قطانمل ارغص و قطانملا سفنل اءافو ةيرادملا ةئيبلا هذه يف يتشملا يوطيطلا رئاط رهظأ دقل 
 فصنلا نم لك يف ةيطسوتملا قطانملا يف يتشملا يوطيطلا فالخب ,(2 لصف ) راشتنالا

.ةيضرألا ةركلا نم يبونجلا و يلامشلا

 رطاخم نم للقي يذلا ءيشلا ةعساو قطانم لامعتسا نيغرآ ضوح يف ىوطيطلارئاطلا ىشاحتي 
 نم لهسأ ةقطنملا هذه يف ةيذغتلا فورظ و ةيخانملا فورظلاب ؤبنتلا نأ ببسب كلاذك و ناريطلا

  لئوملل  مامتهالل ريثملا لالغتسإلا اذه نإ .لاثملا ليبس ىلع  نداولا رحب نم ةلدتعملا قطانملا
 يف يتشملا ىوطيطلا نيب اهانفشتكا يتلا ةديحولا ةقرافملا نكي مل  ريغصلا ملسلا ىلع

 نكامألا نع لزعمب .ملاعلا يف يرخألا اهعيزوت قطانم يف يتشملا يوطيطلا و نيغرآ ضوح
 يف يذغتت اهنأ ثيح يعامتجا رئاط هنأب فصوي ىوطيطلا رئاطلا نإف اهيف رثاكتت اليتلا

.يلج يعامتجا بيكرت يأ اهيف مدعني و تاعامج

 ضوح يفة ريغصلا سيياقملا ىلع يفارغوميد بيكرت دوجو ةظحالم تمت ةساردلا هذه ةرتف لالخ 
 يلثملا ةيذغتلا نكامأ نولغشي (نيغلابلا و ثانإلا) مجحلا ةريبكلا رويطلا نأ ثيح, نيغرآ
 ءاقب بسن اهل ةديجلا نكامألا هذه يف ترقتسا يتلا دارفألا نأ اضيأ انظحال دقل .(3 لصف )

 هذه ىلع تظفاح و تدأ يتلا ةيكناكيملا فشكي فوس ثحبلا نم ديزم .نيرخآلا نم ىلعأ يونس
.ةعقوتم ةريغلا ةبيكرتلا

 لاوط دارفألا تاكرحت دصر لجأ نم بقعتلا ةمظنأك ةديدج تاينقت لامعتسالا ةسام ةجاح كانه نإ 
 تيقوت ىلع سكعني فوس ةيذغتلا نكامأ ةدوج يف نيابتلا اذه ناك اذإ ام ديدحت لجأ نم ماعلا

 ةيلمع حاجن ىدم ىلع كلاذك و لاثملا ليبس ىلع دارفألا ةفلتخمل ةيلامشلا ةرجهلا لالخ لوصولا
 .رثاكتلا

 نوهدلا نوزخم نأ رهاظلا نأ عم نيغرآ ضوح ىوطيطلا رويط نم ديدعلا رداغي ءاتشلا ةياهن يف
 رويطلا هذه نإف كلذلو فقوت نود  ةدحاو ةلحر يف نداولا رحب يلإ ةلحرلا لامكإل يفكي ال مهيدل

  ةيفلخلا حايرلا نإف لاح لك يلعو اهتلحر زاجنإل ناريطلا ءانثأ ةمئالملا حايرلا يلع دمتعت
. هب أبنتلا بعصيردصم
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 فقوتلا قطانم نم ةكبشب ةناعتسإل اب اهتلحر ىوطيطلا رويط لمكت فورظلا هذه يف
. اسنرف برغ يف (ةيرارطضإلا)

 تاونسلا يف ىوطيطلارويطل طايتحاو معد قطانم ةيسنرفلا ةلحضلا هايملا تاحطسم ربتعت
.(5و 4 لصف) ةيفلخلا حايرلا  اهيف لقت يتلا

 ضعب يف( نامأب اهتالحر لامكإ يلع ىوطيطلا رئاط دعاست هذه ةيسنرفلا فقوتلا قطانم نأ عم
  تاعبت سردن نأ انيلع امازل يقبيو,  )قطانملا هذه لغتست ةعومجملا نم20% نمرثكأ نإف نينسلا

 ابلس رثأي دق يذلا ءيشلا لوصولا يف رخأتلا نع  مجني دق ام لثم ةيفاضإلا تافقوتلا هذه
. رثاكتلا ةيلمع يلع

 يتلاو  ةيلامشلا ةرجهلا ءانثأ فقوتلا قطانم مهأ يدحإ نداولا رحب يف  نتسول وه –جيوسلس .
 ةيلامشلا ةلحرلا هذهل ةمزالل ةقاطلاب دوزتلل ةمئالملا فورظلا ةلحضلا ةينيطلا اهتاحطسم  نمؤت

. ةينضملا

 قطانملا يف اساسأ زكرتت  يريبسلا يقيرفإلا ىوطيطلا نأ يلوألا تاساردلا ترهظأ دقل
. بلألا رهن بصم لامش, ايناملأيف نشرامتيد  لحاس لثم ةيبونجلا

 ربتعت يتلاو Macoma balthica فادصأ نم ايبسن ةيلاع تافاثك يلع تلمتشا قطانملا هذه
 .ىوطيطلا رئاط دنع ةقاطلاب دوزتلل يلثم ةسيرف

 دقو 2009 و 2006 نيب ام يرخأ يلإ ةنس نم فلتخت قطانملا هذه يف ءاذغلا ةرفو نأ اندجو دقل
 يف ءاذغلا ةرتفو تناكاذإ ام ةفرعملو .(6 لصفلا) ةريخألا تاونسلا يف هترتفو تصقن
.ربكأ يفارغج زيح يلعو دمألا ةليوط  ةساردب مايقلا  مزلي هنإف مومعلا يلع مئاد صقانت

 ناديدلا و فادصألا رامعتسا نإف كلذكو تاونس عبرألا يدعتت دق لايجألا رثاكتو ةايح تارود نإ
. ثحبلااذه لالخ هنم تانيع ذخأ اننكمي امم ربكأ يناكم زيح يلع ثدحي دق

 تاحطسملل ةرواجملا قطانملا يف رثاكتت يتلا Falco peregrinus روقصلا نأ اضيا اندجو دقل
. ىوطيطلا رئاط فرط نم ةلغتسملا قطانملا هذه يلع رثؤت دق ةلحضلا

 قبست يتلا تارتفلا يف ةصاخ, ةمالسلاو ءاذغلا يلإ ةجاحلا نيب نزاوي نأ هيلع ىوطيطلا
 يلع اهتاردق نم صقني امم, هتايوتسم يلعأ لصو دق نوهدلا نم هنوزخم نوكي نيحو ةرداغملا ةرتف

. تمجوه ام اذإ ةروانملا

 :ناوألا لبق ةرداغملا يلإ ىوطيطلا فالآب يدؤي ارثؤم الماع نوكي دق هذه سارتفإلاب رطخلا ةدايز 
   ءاسم يف ثدح امك ةيوجلا فورظلا حمست مل اذإ  .ءاسملا تاعاس يف رداغت ام ةداع ةيئطاشلا رويطلا
 .يلاوملا ءاسملا يلإ ةرداغملا لجأت فوس رويطلا هذه نأ أبنتي نأ نكمي دحاولا نإف, 2008 وينوي 3

 ةدع ةقفر ىوطيطلا رويط نم فالآ رداغ 2008 وينوي 4 ل قفاوملا يلاوملا مويلا ةحيبص يف
 وه امنإ كلذ نأ نظلا بلغأو, يدايتعإلا رداغملا تقو كلذب نيمدقم ةيئطاشلا رويطلا نم يرخأ عاونأ

.(7 لصف ) ةسيرف عقت نأ يدافتل

 هيتشتلا لئوم ةدوج  تناكاذإ, نيغرآ ضوح يلإ ىوطيطلا رئاط عجري جوازتلا ةرتف ءاضقنإ دعب
 دمتعت نأ اهنم عقوتن اننإف  خيرفتلا  ةيلمع حاجنو ةقحالل ةيلامشلا تارجهلا يلع رثؤي

. ةيلاعلا ةدوجلا تاذ قطانملا يف ناطتسإلا لجأ نم تايجتارتسا
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 لصت ةغلابلا ثانإلا نأ ثيح  ,نيغرآ ضوحل لوصولا تاقوأ يف انيابت رهظأ ىوطيطلا رئاط
 هذه لالخ نم انلصوت دقل .اريخأ ةعفايلا رويطلا لصت مث نمو  ةغلابلا روكذلاب  ةعوبتم الوأ

 لوأ مهنأ يلإ انلصوت امك .(3 لصف) نكامألا لضفأ نونطوتسي ثانإلاو نيغلابلا نأ يلإ ةساردلا
. رويطلا رقتست  نيأ ددحي دق هيتشتلا قطانم يلإ عوجرلا تاقوأ نأ ثيح  نيرداغملا

 نأ لمتحملا نم نإف يلثملا لئاوملارايتخإ ددحت هيتشتلا قطانم يلإ لوصولا تاقوأ تناك اذإ
 ةرجهلا ءانثأ ةدحاو ةرم نفقوتي ثانإلا نأ  فورعملا نم .لوصفلا ربع  تاريث أتلل لخادت ثدحي
 فيرخلا لصف يف فقوتلا نكامأ نم كلذ دعب رجاهت يتلا روكذلا بايغ ظحول امنيب ةيبونجلا

 ال ةدحاو ةلحرب مايقلا لالخ نم نيغرآ ضوحل لوصولا نولجعي امبر مهنأب حارتقإلل انوعدي امم
.(3 لصف) نيغرآ ضوح يلإ ايريبيس نم اهيف فقوتت

 ديج يفارغج زيح هسفنل دجي نأ ىوطيطلا رئاط يلع سيل هنإف هيتشتلا قطانمل لوصولا دنع
 ماعلا نم ةرتف لالخ ءاملا ةرفوو يئاذغلا ماظنلا ريغت عم ولماعتي نأ اضيأ مهيلع لب ,بسحف

. شيرلا اهيف رويطلا لدبت ةرتف يفو ةرارحلا تاجرد عافتراب ةصاخ زيمتت

 يلعأ نإف ,تاراقلل ةرباعلا ةرجاهملا رويطلا يوتسم يلع دقتعي ناكام فالخ يلع هنأ انتبثأ دقل
.(8 لصف) دقتعي ناك امك ةرجهلا ءانثأ سيلو ةنسلا نم ةرتفلا هذه لالخ ثدحت تايفولل ةبسن

 تاريثأت ببسب ناك وأ يجولويسفلا طغضلاوأ, نطوتلا ءانثأ هسفانملا ةجيتن اذه ناك ءاوس
 امهمو ابصخ اعوضوم يقبت اهنإف رثاكتلا تايلمعو  ةقباسلا تارجهلا نع هجتان  ةيمكارت

 .ثحبلل

 دوزتلل ةقطنم مهأ هنأ يلع نداولا رحب يف نتسلوه –سيوسلخس هقباسلا ثوحبلا تفنص دقل
 هنإف كلذ يلع ةدايزو. ةيريبسلا ةيقيرفإلا ىوطيطلا رويطل ةيلامشلا ةرجهلا ءانثأ ةقاطلاب

 يف ةرثكب دجاوتلا يلإ ليمي ىوطيطلا رئاط نأب ةيضاقلاو يلوألا تادهاشملا هذه ديكأت اننكمي
."نشرامتيد" لحاوس لوط يلعو بلألا رهن بعصم لامش ةعقاولاو ةقطنملا هذه نم ةيبونجلا ءازجألا

 - جيوسلس يف ةحيرد رئاط 300000 يلاوح ةدهاشم عقوتملا نم هنإف ةقيفد تاريدقت يلع ءانب
 ةيرودلا دادعتلا تايلمع نأ يتحو ددعلا اذه دهاشن مل اننإف ءانثألا هذه يف .ويام رهش لالخ  نتسلوه

 يطغت هذه دادعتلا تايلمع ,عقوتملا ددعلا اذه لجست مل رحبلا دم ءانثأ نوعوطتم اهب موقي يتلا
. ايناملأ يف نداولا لحاس لوط يلع ةمهملا عقاوملا لك

 دمتعت ةلاعفلا ةظفاحملا تايلمع نأل ةجعزم يوطيطلا رئاط يفتخي نيأ يردن ال اننأ ةقيقح نإ
.يمحملا عونلا تاكرحت نكامأ ةفرعم يلع

 يلع ةباجإلا يلع نيرداق ريغ انلز امو ايبسن ةدودحم تلازال انتفرعم نأ اضيأ نيبت  دقلو
 ةيقيرفإلا يوطيطلا دارفأ نأ امبر :ةيساسألا ةيجولوكإلاو ةيجولويبلا ةلئسألا ضعب
 ةفلتخم قطانم نومدختسي يلاتلابو ,ةرجهلل ةفلتخم تايجيتارتسا مهيدل ةيريبسلا

.؟نداولا رحب يف لقا تقو نوضقي وأ /و ,ةقاطلاب دوزتلاو ةحارلل (؟ةيفاضإ)

.صقانت يف يوطيطلا دادعا نإف ةيئطاشلا رويطلا عاونأ نم ديدعلا يف لاحلا وه امك 

 .تالؤاستلا هذه يلع ةباجإلا يلع ةدعاسملل عيراشمب مايقلا انيلع هنإف ,عونلا اذه ةيامح اندرأ اذإ
.ةديج ةيادب لكشي نا نكمي نوبهذي نيأو نودجاوتي نيأ داجيإ نإ

Translated by Hacen El Hacen






