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 2022 ي2اثلا ن.رش+ 16 ءاع$رألا :خ'راتلا

  شCن.رج تيقوتب 07:00 ةعاسلا :تقولا

-ا
ُ

 زتوـــــــــــس نHبلف ،(Narangerel Yansanjav) فاجناـــــــــــس2اي ليHhجناران ،(Elizabeth Daley) `_اد ثLبا\Hلإ ،(Eileen Wakeshso) وـــــــــــشLكاو نHليإ :نوكراــــــــــشملا نورِوا/

(Philippine Sutz) 

 

تس
ُ

فوتKسو ،ةيGHلجنإلا ةغللاب ةيلاعفلا هذ: ماق
َّ

 ةيXرعلا ةغللا VWإ ة'روفلا ةمجQRلا اPعم ر

 

ةيكلم ن��اعمتجم �_إ ا��يكلم دوع+ ��لا ���ارألا `} نلمع�و ملاعلا ءاحنأ عيمج `} ءاسzلا شLع+
ً

اردان نآلا �_إ نكلو .)ةك�hشم( ةيعامج 
ً

 ،ةأرملا ��اصمب مامت�الا �_وُي ام 

ت الو
ُ

لعتي اميف رارقلا ذاختاو ةرادإلا نوؤــش `} لجرلا ا�ذوحتــس� ��لا ا��اذ ةنا�ملا حَنم
َّ

+ نايحألا بلغأ `} لب ،ةيعام§�ا ةيكلملا تاذ ��ــ�ارألا رومأب ق
ُ

 تاجايتحا دعَبCــس

ِلعتملا تارارقلا `} ةـيل²او ةـيلـــــــــــــصألا تاـعمت§ا رظن تا̄ـجو لـماـ�تو دـيحوت وحن ھـجتي يملاـعلا عمت§ا َّنأ اـم¬و .ةـلم§�اـب ةأرملا
ّ

 ءاــــــــــــــسzلا َّنأ دـجن اـنَّنإـف ؛خاـنملا Hُّhغتب ةـق

ـن§�ا تاـيماـنيدـلا( `Âاـمتجالا عونلا �Àع ةـمئاـقلا تاـيماـنيدـلا نأل كـلذو ،جودزملا داـعبCـــــــــــــسالا رط«� تاـــــــــــــضَّرعُم ـ.رَدْ ـيقُم )ةَّ اـيفاـقث ةدَّ
ً

ـــــــــــــ�hÆملا دـيلاـقتلاـب ةـطبترم `Åو ، ِ
 `} ةـ«ّ

ابلاغو ،تاعمت§ا
ً

 ؟ھلعف نكمي يذلا ام :ي+آلا لاؤسلا حرطُي ددصلا اذ� `} 

 

 ضرعتـــــــــسzـــــــــسو .ةيعام§�ا ةيكلملا تاذ ��ـــــــــ�ارألا `} نHـــــــــسz§�ا نHب ةلادعلا ودبت فيك ضارعتـــــــــسا `} ةدعاـــــــــسملاو ،لؤاـــــــــسCلا اذ� نع ةباجإلا �_إ ةـــــــــشقانملا هذ� فد��

+ نأ نامــــــــــضل تلِمعُتــــــــــسا دق ��لا ةيلمعلا تايجيتا�hــــــــــسالا
ُ

 براجتلا �_إ عمتــــــــــسzــــــــــسو ،ةاواــــــــــسملاب ةيعام§�ا ةيكلملا تاذ ��ــــــــــ�ارألا `} لاجرلاو ءاــــــــــسzلا تاجايتحا لَماع

لعتملا ةدايقلاو ةرادإلا نوؤش `} ةأرملل ةفدا¯لا ةكراشملا لي¯سCل ھلعف نكمي ام لوح ةيص«Òلا
ّ

 .ا�Óلع رثؤت ��لا تارارقلا ذاختا رومأب ةق

 

ةيكلم ةكولمملا ��ــ�ارألا نوؤــش ةرادإ `} ا�رودو ،��ــ�ارألل ةأرملا ةزايح نامــض ز.زع+ �Àع زكرت ��لا ةفلت«ا ع�راــشملا نم ةعونتم ةعومجم لالخ نمو
ً

 أدبCــس ؛ةيعامج 

اءدب "Resource Equity" ةمظنم نع ف.رعتلاب H\" (Elisa Scalise)لا�ــس اــسLلإ" ةــسل§�ا سLئر
ً

 :ةن§àلا ءاــضعأ نم ٍلÞ �_إ ةراــشإلا مث ،ءاــسzلاب ةــصا«�ا ةعوم§ا نم 

 Narangerel) "فاــــجناـــــــــــــــــس2اــــي لــــيHhجناراــــن"و ،(Elizabeth Daley) "`_اد ثــــLبا\Hلإ"و ،(Philippine Sutz) "زتوـــــــــــــس نHبلف"و ،(Eileen Wakeshso) "وـــــــــــــشLكاو نHليإ"

Yansanjav)، معلا قيبطتلل ةلباقو ةيعقاو ٍتاداـشرإ نمِّدقي ي�لÀ` لا تاـسرامملا لوح�ةيكلم ةكولمملا ��ـ�ارألا `} ءاـسzلا بـسانت �
ً

ةيعامج 
ً

 �Àع ءوـضلا نHقلُي فوـسو ،

ملا سوردلاو ،ةيناـــــــسz§�ا ترابتعالل بيجتـــــــس� عورـــــــشم دادعإ ةيفيك
ُ

 قطانم `} كلذ قيبطت ةداعãو بيلاـــــــسألا هذ� قاطن عيـــــــسوت ةيفيك لوح تايـــــــصوتلاو ،ةدافتـــــــس

 .ىرخأ

 

 :ةيتآلا طاقنلاب قلعتي اميف ن��اèhخ انيدل ءاèh«�ا نوروا²ا كراشLس ،ن¯ع�راشم نم عورشم لÞ صوصخ¬و

 

 ةسLئرلا را�فألاو عمت§ا `} لاجرلاو ءاسzلا نHب ديدحتلا ھجو �Àع ةيكراشCلا ةيلمعلا ●

 ةيمويلا ةاي�²ا عقاوو ةأرملا تاجايتحا ةيبلتل عورشملا فاد�أ ةمءالُم ●

 عمت§ا `} م¯عم نواعتلاو نHمعادلا ءافل�²ا ديدحت ●

ِلعتملا ةيمسرلاو ةيفرعلا نHناوقلا عم لماعتلا ●
ّ

 ا��شقانمو ���ارألا `} ةأرملا قوقحب ةق

لعتلاو ،تاءارجإلاو ،ةيسLئرلا عورشملا تا\Hِّم قاطن عيسوتو ،قيبطتلا ةداعإل تايصوتلا ●
ُّ

 ذيفنتلاو ،م

 



 .ةيعام§�ا ةيكلملا تاذ ���ارألا `} نلمع�و نشع� ي+اللا ءاسzلا نHكمتل ةتëَثُم جئاتن تاذ تايجيتا�hسا ضرعتس2 نحنو انيلإ مضنا

 

 ةودنلا \] ن'روا/-ا نع ة/-

 (Elisa Scalise) سKلاaس اسKلإ

 Resource Equity ةمظنمل يذيفنتلا ريدملاو كراشملا سِّسؤملا

 

ةيماحم ا��فـــصب
ً

اماع 15 نم ìhكأل "اـــسLلإ" تلمع دقف ،��ـــ�ارألا ةزايحو ةيناـــسz§�ا اياـــضقلا لاجم `} ةطـــشان 
ً

 جماèhلاو تاـــسايـــسلاو نHناوقلا دادعãو ثحبلا قاطن `} 

 ايازملاو قوق�²ا ةرادإ `} ةاواــسملا ز.زع+و ،��ــ�ارألا نوؤــش ةرادãو تارارقلا ذاختا `} ا��كراــشم ز.زع+و ،ةيعيبطلا دراوملاو ��ــ�ارألا `} ةأرملا قوقح نHــسحت �Àع لمع+ ��لا

 ،رــــــــــــضخألا سأرلاة.رو¯مج `} ع�راــــــــــــشم لمــــــــــــش+ ،ملاعلا لوح ةّدع ع�راــــــــــــشم `} رثؤم رود ا¯ل ناÞ دقو .ةلادعلا ةمظنأ `} ةأرملا قوقح ذافنإ لي¯ــــــــــــس+و ،ضرألاب ةطبترملا

+ ثيح ،��ـــ�ارألا `} ةأرملا قوقح د¯عم `} ��ـــïاـــسأ ةيـــس�ردت ةئي� وـــضع "اـــسLلإ" َّنإ امك .برغملاو ،ايHhبيلو ،نHـــصلاو ،ناتـــس\HغHhق ة.رو¯مجو ،ادنغوأو ،ادناورو
ُ

 فرـــش

 .عيباسأ ةرشع قرغتس+ ��لا ةيسLسأـتلا ةيساردلا ةرودلا �Àع ماظتناب

 

 (Eileen Wakesho) وشKكاو نGليإ

 (Namati) ،"عمت§ا ���ارأ ةيامح" ريدم

 

ةَّمت¯ُم `Åو ،تاونـــــس 10 `_اوح ذنم ةيمنتلا عاطق `} نHليإ لمع+
ٌ

 òو ��ـــــ�ارألا `} ةأرملا قوقحب صاخ ٍل�ـــــشãإ ا¯مامـــــضنا لبقو .ةيعيبطلا دراوملاو ��ـــــ�ارألا نوؤـــــش ةراد_� 

"Namati"، Þـــــسم تناCمافـــــسكوأ ةمظنم `} ةأرملل ��ـــــ�ارألا قوقح ةراـــــش (Oxfam) يك ��ـــــ�ارأ فلاحت ةمظنم عم تلمعو ،ةيلودلاzةيمنتلا ةـــــسايـــــس ةرادإ ىدتنمو ،اي 

)DPMF(، طولا سل§اوø� انكللùيك `} سzاي )NCCK(، يك د¯عموzليلحتلاو ثحبلاو ةماعلا ةـــسايـــسلل اي )KIPPRA(. ليإ" تكراـــش امكHكحم ٍباتك فيلأت `} "ن
ّ

 لوح م

 .ايzيك `} ي$وHhن ةعماج نم ع�راشملا ةرادãو طيطخت `} Hhتسجاملا ةجرد �Àع تلصحو ،ايzيك `} ةيمسرلا مكا²او ةيمسرلا Hhغ ةلادعلا تايلآ

 

 V\ (Elizabeth Daley)اد ثKباGHلإ

 وروÞوم ،)WOLTS( ���ارألل ةأرملا ةزايح نامض عورشم ق.رف سLئرو ��ïاسأ راشCسم

 

ـــصختم "ثLبا\Hلإ" َّنإ ِ
اماع 20 نع د.زت ةèhخب عَّتمتتو ،��ـــ�ارألا ةزايح لاجم `} ةـــصّ

ً
 شLعلا لبـــسو يùاذغلا نمألاو ةئLبلاو ةيعيبطلا دراوملاو ��ـــ�ارألا لاجم `} لمعلا `} 

ايلاح دوقتو ،ايـــسآو ايق.رفإ ءاحنأ عيمج `}
ً

  معدل `Àمعلا قيبطتلل ٍھجوت وذ نادلبلا دِّدعتم `#يتا�hـــسا عورـــشم و�و ،)WOLTS( ��ـــ�ارألل ةأرملا ةزايح نامـــض عورـــشم 

 ،��ـ�ارألا نوؤـشل ةلوؤـسملا ةرادإلا لوح ةيـسLئرلا تاـسايـسلا اياـضقب ةعـساو ةينفو ةيناديم ةفرعمب "ثLبا\Hلإ" عَّتمتت امك .��ـ�ارألا ةرادإ `} ةيناـسz§�ا قوق�²ا ؤفا�ت

 ،���ارألا `} ةأرملا قوقحب مامت�الا عم ،)LSLAs( عساو قاطن �Àع ���ارألا ذاوحتساو ،ا��زايح نامضو ���ارألا قوقحو ،ةيكلملا لي§$+و ���ارألا ةزايح ميظنت ةداعãو

ملا تاعام§�او
ُ

 لوح ةيميداÞألا تاروـــشzملا كلذ `} امب ،عـــساو قاطن �Àع تاروـــشzملا نم ديدعلا تمَّدقو تëتك دقو .ةأرملل يداـــصتقالا نHكمتلا لاجم `}و ،ةفَعـــضتـــس

 .`Âامتجالا Hhيغتلاو ���ارألا ةزايحو ،���ارألا `} ةأرملا قوقحو ،)LSLAs( عساو قاطن �Àع ���ارألا ذاوحتساو ،`Âامتجالا عونلا اياضق

 

 (Narangerel Yansanjav) فاجناسzاي ليGRجناران

 " People Centered Conservation" ةمظنمل يذيفنتلا ريدملا
 

 ةيمنتلا `} ع�راــــــــشملا مييقتو ذيفنتو دادعإ `} راــــــــشCــــــــسم ةفــــــــصب "ليHhجناران" تلمع دقف ،ايلوغنم `} ا�رقم عقي ��لا ةيمو��²ا Hhغ ةمظنملا هذ� ةــــــــسائر �_إ ةفاــــــــضإلاب

اثحب ترجأ دقو .2006 ةنـــس ذنم ظف�²او ،`Âارملا/ةيعيبطلا دراوملا ةرادãو ،ةيف.رلا
ً

ايناديم 
ً

 ��ـــ�ارألا ةرادãو ،ة.وعرلا شLعلا لبـــسو ،عمت§ا �Àع مئاقلا ظف�²ا لوح 

 قطانملا ساَّر�² ةيë.ردتلا ()انملاو ،تاباغلل ةيكراـــشCلا ةرادإلا لثم ،ةيثحبلا داوملاو تاروـــشzملا نم ديدعلل كراـــشم فلؤم ا�َّ'أ امك ،ةيل²ا نوؤـــشلا ةرادãو ،ةيëـــشعلا

 رقفلا نم د�²او ،ةيل²ا نوؤــــشلا ةرادإ `} براجت - (Gobi) ي$وغ `} عمت§ا ةمظنم"و ،(PRA) يÞراــــشCلا يف.رلا مييقتلا `} �*.ردت ليلدو ،��ــــ�ارألا `_وؤــــسمو ةَّيم²ا

 ".ا�Óلع ةظفا²او ةيعيبطلا دراوملا ةرادãو ،عمت§ا �Àع مئاقلا



 

 (Philippine Sutz) زتوس نGبلف

 )IIED( ةيمنتلاو ةئLبلل `_ودلا د¯عملا ،ةيعيبطلا دراوملا - لدعلاو داصتقالاو نوناقلا `} كراشم وضع

 

ملا تايلآو ،ةأرملل ي2وناقلا `Âامتجالا نHكمتلا لوح ةيناديملا ع�راـــــــشملاو ثوحبلا دوقتو ،ةيمنتلاو ةيناـــــــسz§�ا اياـــــــضقلاو نوناقلا `} ةـــــــصـــــــصختم "نHبلف" َّنإ
ُ

 `} ةلَءاـــــــس

ملا تائفلا توـــــــص ليـــــــصوتل ةيكراـــــــشCلا بيلاـــــــسألا ر.وطت معد �Àع ا¯لمع زكرتو ،ةيعيبطلا دراوملا ةرادإ لاجم
ُ

 ةيفرعملاو ةيلمعلا "نHبلف" ةèhخ لمـــــــش+و .ا¯معدو ةـــــــشَّم¯

 ةمادتـــــــسملا ةيمنتلا `} ةلادعلاو نوناقلا رود لوح يراـــــــشCـــــــسالا لمعلاو ،تاردقلا ءان¬و ،ةيموقلا دود�² ةرباعلاو ةيلودلاو ةيل²ا ةينوناقلا رطألا `} ثحبلاو ليلحتلا

 .ندنل زجنيك ةيلÞ نم نوناقلا `} Hhتسجام �Àع  "نHبلف" تلصح دقو .���ارألا قوقحو ةيعيبطلا دراوملا تارامثCسا �Àع \Hك�hلا عم

 


