
 

 

 

 

 

 

 

 اإلشار االستخشادي العخبي لجعم تشفيح خصة التشسية السدتجامة  2030
 جامعة الجول العخبية

 
 إدارة التشسيـة السدتجامـة والتعـاون الجولـي

 

 يسىدح نهًُبقشخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 خمفية 

وثضقتضغ رئضددتضغ ىسا  ٤٩٩١عاـ  يػنضػ ٤١-٣مغ في الفتخة  اصجر مؤتسخ البضئة والتشسضة لؤلمع الستحجة والحؼ انعقج في ريػ دؼ جانضخو
ولقج جاء في اإلعبلف تأكضج السجتسع الجولي عمى تأيجة لسا جاء باعبلف مؤتسخ االمع الستحجة لمبضئة  .١٤وججوؿ اعساؿ القخف  اعبلف ريػ

مسحافطة عمى الشطاـ ل التعاوف الجوليالعسل عمى دعع عمى ضخورة و  ٤٩٩١يػنضػ  ٤١-٥استكيػلع في الفتخة مغ  االندانضة والحؼ عقج في
اسي لمتشسضة السدتجامة وعمى ضخورة مبجًأ مؤكجًا اف رفاىضة االنداف ىػ السحػر األس ١٩ولقج نتج عغ السؤتسخ . يالبضصئي والتشسػؼ العالس

 .الصبضعة متشاغسة معو  ،ومشتجة ،بحضاة صحضة االنداف اف يشعع

حضث تبشى رؤساء دوؿ العالع وثضقة االمع مؤتسخاالمع الستحجة لبللفضة  سبتسبخ ٨ -١  مغ الفتخةفي   في نضػيػرؾ عقج ١٢٢٢في عاـ 
وتزسشت الػثضقة ثساني  .والعذخوف دولي لمقخف الػاحج  ىجالف لججوؿ اعساؿتزسشت بضاف بالقضع، والسبادغ واال الستحجة لبللفضة والتي

اىجاؼ، شسمت القزاء عمى الفقخ والجػع، تحقضق تعسضع التعمضع االبتجائي، تعديد السداواه بضغ الجشدضغ، تخفضس معجؿ وفضات الصفل، 
 تحدضغ الرحة الشفاسضة، كفالة االستجامة البضئضة، مكافحة فضخوس السشاعة البذخية، وإقامة شخاكة عالسضة.

 

  
 

شخاكات إقامة  ضخورة عمى القسة فضو ركدت لقسة العالسي لمتشسضة السدتجامة والحؼندبخج عقج مؤتسخ اافي جػى ١٢٢١في عاـ كسا وانو 
 . االعساؿ خاع في تشفضح ججوؿفضحية لئلسخصة تش لقج أصجر السؤتسخو . ١٤ة لتشفضح ججوؿ اعساؿ القخف حبضغ أصحاب السرم

االقتراد : والحؼ ركد عمى مػضػعضغ أساسضضغ وىسا( ١٢+ ريػ )عقج مؤتسخ التشسضة السدتجامة في ريػ دؼ جانضخو  ١٢٤١وفي عاـ 
  .ة السدتجامةمى الفقخ، واإلشار السؤسدي لمتشسضاألخزخ في سضاؽ التشسضة السدتجامة والقزاء ع

لقج بخز مفيـػ التشسضة السدتجامة في القخف الحادؼ والعذخوف لضذسل دمج وتكامل االبعاد الثبلثة لمتشسضة، البعج البضئي واالجتساعي 
بسا يزسغ حقػؽ االجضاؿ القادمة في رد الصبضعضة وصػف الشطع البضئضة مفاىضع التشسضة الستكاممة واالدارة الخشضجة لمسػامع واالقترادؼ 

 ولة عغ ىحه السحاورؤ لسؤسدضة السدومغ ثع قاـ العجيج مغ دوؿ العالع باعادة الشطخ في البشضة ا. ت السػارد والثخوات الصبضعضةاستخجاما
مجسػعة مغ القزايا والسذاكل البضئضة الُسّمحة عمى السدتػػ العالسي والتي صاغ ليا السجتسع  كحلظ بخزتولقج . والستخابصةالستكاممة 

تغضخات السشاخضة، التشػع البضػلػجي، وال:  الجولي العجيج مغ االتفاقضات الجولضة واإلقمضسضة لمتعامل معيا ومعالجتيا مثل اتفاقضات ريػ الثبلثة
 .ومكافحة الترحخ



 2 

ومجاوالت استغخقت عذخوف  تسع الجولي مغ خبلؿ عسمضة تذاوريةالحالضة التي تػاجو اقتراديات العالع فمقج اتفق السجولسػاجية التحجيات 
التشسضة  ىجاؼالخمفًا  ١٢٣٢غاية حتى عاـ ٤١٩ىجؼ لمتشسضة السدتجامة و ٤٩عمى  ١٢٤١وحتى أغدصذ  ١٢٤٥شيخًا مغ يشايخ 

 1.بعاد الثبلثة لمتشسضة السدتجامةودمج االضخورة واىسضة تكامل لبللفضة التي افتقجت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبلؿ مجالديا الػزارية  مغ 2012يحه األجشجة اليامة مشح عاـ بجأت جامعة الجوؿ العخبضة بالتشدضق مع دوليا األعزاء باإلعجاد لولقج 
(، وأعزاء آلضة التشدضق UNDGوبالتعاوف مع وكاالت ومشطسات األمع الستحجة أعزاء مجسػعة األمع الستحجة لمتشسضة ) الستخررة
عمى  ١٢٤١االمانة العامة عمى تبشي القسة العخبضة ليحة االولػيات وعخض الجيػد السبحولة مشح عاـ  وقج حخصت. (RCMاإلقمضسي )

التي رحبت بالجيػد السبحولة  ١٢٤٥، وقسة شـخ الذضخ ١٢٤١، وما تع مغ إجخاءات عمى قسة الكػيت ١٢٤٣القسة التشسػية في الخياض 
 . وف مع السجتسع السجنيوأكجت عمى مػاصمة العسل عمى تشفضح االجشجة بالتعا

القسة بذأف مشطسات السجتسع السجني، ودورىا كذخيظ في العسمضة التشسػية، وافق مجمذ وزراء الذؤوف االجتساعضة  اتتػجضي بشاًء عمى
 – 2016خة دعع تشفضح أىجاؼ التشسضة السدتجامة في الفت -العخب عمى "العقج العخبي لسشطسات السجتسع السجني العخبضة"، ومشياج العسل 

تعج مشطػمة جامعة الجوؿ العخبضة بكافة أجيدتيا وبالتعاوف مع السجتسع السجني، جاىدة لجعع جيػد الجوؿ  ،، وباعتساد ىحا العقج2026
 األعزاء الخامضة إلى تشفضح أجشجة التشسضة السدتجامة.

االقترادية واالجتساعضة،  تحقضق التشسضةدؤولضة الخئضدضة لبمج تتحسل الس( مغ إعبلف أىجاؼ التشسضة السدتجامة، فإف كل 41ووفقًا لمفقخة )
 ائل السصمػبة لمػصػؿ إلى الغايات كسا ورد بخصة العسل.الػس آخحيغ بعضغ االعتبار

مبخلسانات الػششضة، مغ خبلؿ سغ التذخيعات واعتساد السضدانضات ودورىا في كفالة مى الجور األساسي لمغ اإلعبلف ع( 45)وأكجت الفقخة 
عغ كثب في السدائل الستعمقة اءلة عغ فاعمضة تشفضح االلتداـ، كسا اشارت كحلظ الي أىسضة اف تعسل الحكػمات والسؤسدات العامة السد

عضة بالتشفضح مع الدمصات اإلقمضسضة والسحمضة والسؤسدات دوف اإلقمضسضة والسؤسدات الجولضة واألكاديسضة، والسشطسات الخضخية لميضئات التصػ 
 .وغضخىا

                                                      
 70/1//1/07، ١٢٣٢، تحػؿ عالسشا: خصة التشسضة السدتجامة لعاـ ١٢٤٥االمع الستحجة   1
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عمى أىسضة تعديد التشسضة السدتجامة و أىجاؼ  في دعع تحقضقلسشطػمة األمع الستحجة الجور الياـ ( مغ اإلعبلف عمى 46لفقخة )ا كسا اكجت
لمحػار الجارؼ لمسجمذ االقترادؼ واالجتساعي بذأف  اكجت الجوؿ العخبضة عمى دعسيا. كسا صخؼ عمى الرعضج القُ السمكضة والقضادة الػششضة 

 الصػيل. سائضة في إشار ىحه الخصة عمى االمجة األمع الستحجة اإلنمشطػم

واإلقمضسي،  ،عمى كل مغ الرعضج الػششيضة عغ أنذصة الستابعة التأكضج عمى تحسل الحكػمات السدؤولضة الخئضد (47)كسا تزسشت الفقخة 
(، بخعاية HLPFكسا أكجت عمى أف السشتجػ الدضاسي الخفضع السدتػػ ) لسحخز في تحقضق األىجاؼ والغايات.والعالسي فضسا يتعمق بالتقجـ ا

 الجسعضة العامة والسجمذ االقترادؼ واالجتساعي سضزصمع بالجور السخكدؼ في رصج أنذصة الستابعة واالستعخاض عمى الرعضج العالسي.

، وستدتكسل ستخجاـ مجسػعة مغ السؤشخات العالسضة( مغ اإلعبلف أف متابعة األىجاؼ والغايات واستعخاضيا سضتع با75أوضحت الفقخة )
ف إشار السؤشخات العالسضة إلى أ كحلظ أشارتكسا  ء عمى الرعضجيغ اإلقمضسي والػششي.بسؤشخات تزعيا الجوؿ األعزا ىحه السؤشخات

السجمذ  قبل تع اعتساده مغجامة، ت أىجاؼ التشسضة السدتالػكاالت السعشضة بسؤشخا قبل فخيق مغ الخبخاء السسثمضغ عغ صضاغتو مغالحؼ تع 
 االقترادؼ واالجتساعي والجسعضة العامة وفقًا لػاليتيسا في ىحا الرجد.

(، بذأف 29/3/2015 –( 26د.ع ) 631( رقع )ؽ.ؽ: 26كسا نز قخار مجمذ جامعة الجوؿ العخبضة عمى مدتػػ القسة الجورة )
 ، عمى:2015لسا بعج  األولػيات العخبضة ألجشجة التشسضة السدتجامة العالسضة

لئلعجاد لمسػقف العخبي ألجشجة التشسضة السدتجامة العالسضة  تخررة عمى ما بحلتو مغ جيػدتثسضغ جيػد السجالذ الػزارية العخبضة الس .1
 .2015لسا بعج 

دعػة الجوؿ العخبضة إلى مػافاة األمانة العامة لجامعة الجوؿ العخبضة بسبلحطاتيا حػؿ تقخيخ الفخيق العامل السفتػح باب العزػية  .2
 .12/8/2014، والرادر بتاريخ 2015سا بعج للمجسعضة العامة لؤلمع الستحجة السعشي بأىجاؼ التشسضة 

دضق مع السشطسات العخبضة الستخررة وبالتعاوف مع وكاالت األمع الستحجة دعػة السجالذ الػزارية العخبضة الستخررة بالتش .3
، وذلظ بعج إقخارىا مغ الجسعضة 2015الستخررة إلى وضع خصة عسل عخبضة لتشفضح أجشجة التشسضة السدتجامة العالسضة لسا بعج 

 .2015أيمػؿ لعامة لؤلمع الستحجة في سبتسبخ/ ا

مع الجوؿ األعزاء والسجسػعة العخبضة في نضػيػرؾ العسل عمى تزسضغ األولػيات العخبضة في  الصمب مغ األمانة العامة بالتشدضق .4
، والتأكضج عمى عجـ السداس بالسبادغ واألعخاؼ العخبضة الستعمقة باألسخة والرحة 2015أجشجة التشسضة السدتجامة العالسضة ما بعج 

 والعبلقات االجتساعضة الصبضعضة.

لى مػاصمة التشدضق مع وكاالت األمع الستحجة الستخررة والسشطسات اإلقمضسضة والسجسػعات الرجيقة بسا دعػة االمانة العامة إ .5
 يعدز الجيػد العخبضة الخامضة لتحقضق التشسضة السدتجامة.

التشسػية دعػة مشطسات السجتسع السجني ومؤسدات التسػيل العخبضة والجولضة والقصاع الخاص إلى مػاصمة جيػدىع لتعديد السدضخة  .6
 االقترادية واالجتساعضة العخبضة.

وبشاء عمى مغ تع تحقضقو مغ إنجازات ودروس  ١٢+نتائج مؤتسخ ريػ العالسضة، اإلقمضسضة، والػششضة و لسػاكبة الستغضخات والتحجيات و 
مبادرة التشسضة مبضئة واالسكػا تحجيث السبادرة بالتعاوف مع بخنامج االمع الستحجة ل ١٢٤٥رت الجامعة العخبضة  في عاـ  مدتفادة فمقج قخ 

 2.تيالديادة فعالض السدتجامة في السشصقة العخبضة

                                                      
 ٥١٠٢اإلسكوا، اإلطار االستراتٌجً العربً للتنمٌة المستدامة، جامعة الدول العربٌة، برنامج االمم المتحدة للبٌئة،   2
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اعتسجت جامعة الجوؿ العخبضة  ١٢٢٤أكتػبخ  تذخيغ ١٥الرادر في القاىخة في  الخاص بالتشسضة السدتجامة اإلعبلف الػزارؼ  وبشاء عمى
وكحلظ مغ خبلؿ التعاوف  الذ الػزارية الستخررةجمشيجا إقمضسضًا متكامبًل مغ خبلؿ مجمذ وزراء العخب السدؤولضغ عغ شؤوف البضئة والس

بادرة التشسضة السدتجامة في السشصقة م"تصػيخ بخنامج إقمضسي لمتشسضة السدتجامة والسدسى  بيجؼ سات الجولضة واإلقمضسضة والعخبضةمع السشط
 .ادرة مغ الشػع الثانيبولقج تع تقجيع ىحه السبادرة الي مؤتسخ القسة العالسي لمتشسضة السدتجامة كس". العخبضة

لتداـ بتحقضق التشسضة السدتجامة في السشصقة العخبضة ومػاصمة تشفضح السبادرة العخبضة عمى عبلف الػزارؼ العخبي مججدًا االلقج اكج اإلو 
مػاجية التحجيات الخاىشة وإدخاؿ التعجيبلت والتػجيات الرعضجيغ الػششي واإلقمضسي والبشاء عمى ما تع تحقضقو مغ إنجازات والعسل عمى 

 .صط والبخامج السعشضة بتحقضق التشسضة السدتجامةيادة فاعمضة الخالبلزمة لسػاجية تمظ التحجيات ولد 

جوحة في الجورة التاسعة والعذخيغ لمجشة في الفتخة رادية واالجتساعضة لغخب آسضا في اللقج اجتسع مسثمي الجوؿ األعزاء في المجشة االقتو 
بسا  ١٢٣٢3ـ لتشسضة السدتجامة لعابتشفضح خصة احضث ججدت الجوؿ السذتخكة تعيجىا  ١٢٤١كانػف االوؿ مغ ديدسبخ  ٤٥الي  ٤٣مغ 

اف تشفضح الخصة  عمى كج اعبلف الجوحةأيتفق مع أولػيات التشسػية لمسشصقة وخرػصضاتيا وبسا يحقق السمكضة الػششضة لعسمضة التشسضة. ولقج 
يجب اف يدتشج عمى مبجأ أساسي متسثبًل في الحفاظ عمى الصابع الكمي لمخصة وعجـ تجدئتيا وضخورة اتداؽ عشاصخىا، والتخابط بضغ 

كسا أكج اإلعبلف عمى ضخورة التعاوف الػثضق بضغ كافة األشخاؼ  ىجاؼ والغايات، وتكامل الدضاسات وآلضات التشفضح وتػافق الشتائج.اال
الجولضة  والجولي، وبشاء شخاكات دولضة تقـػ عمى السداواة واالحتخاـ وااللتداـ بسخجعضة الخصة ،السعشضة عمى السدتػػ الػششي، واإلقمضسي

والسجتسع السجني لتحقضق التشسضة السدتجامة  ،والقصاع الخاصعمى ضخورة السذاركة بضغ الحكػمات، حث اإلعبلف والعسل بتػجضياتيا. كسا 
 4لتشدضق مع السشطسات اإلقمضسضة ذات الرمة.وعمى ا

 :االتي السشبقثة مغ عجد مغ السؤتسخات والتي شسمت مغ القخارات والتػصضاتولقج اصجرت جامعة الجوؿ العخبضة عجد 

  ٣ج –( ٣)ع .د ٣١: ؽ.ؽ)رقع ( ١٢٤٣الخياض، )االقترادية واالجتساعضة في دورتيا الثالثة : القسة العخبضة التشسػيةقخار – 
١١/٤/١٢٤٣.       

  ٣٢والسشعقج في شـخ الذضخ،  ١٢٤٥ضسغ أجشجة التشسضة العالسضة ما بعج " أولػيات تشسضة الذعػب العخبضة"اعبلف شـخ الذضخ 
بمػرة األىجاؼ "حػؿ  ، الرادر عغ أعساؿ السؤتسخ الػزارؼ لػزراء التشسضة والذؤوف االجتساعضة العخب ١٢٤١تذخيغ األوؿ /أكتػبخ

، مرفػفة األولػيات العخبضة كسا جاءت في اعبلف مجمذ وزراء الذؤوف االجتساعضة  "١٢٤٥اؼ التشسضة العخبضة ما بعج ألىج والغايات
 .(١٢٤١أيار /عساف، مايػ) العخب 

   اء والرادر عغ أعساؿ السؤتسخ الػزارؼ لػزر " ١٢٤٥أولػيات السشصقة العخبضة لمتشسضة الذاممة والسدتجامة ما بعج "اعبلف عساف
" ١٢٤٥التشسضة والذؤوف االجتساعضة العخب السذاركضغ في اعساؿ مؤتسخ أولػيات السشصقة العخبضة لمتشسضة الذاممة والسدتجامة ما بعج 

 .١٢٤١آيار /مايػ ٤٢،٤٤والسشعقج في عساف، السسمكة األردنضة الياشسضة في 
  السقخ نتائجو بسػجب قخار مجمذ الػزراء العخب (١٢٤١نضداف /ابخيل: عساف) السشتجػ العخبي رفضع السدتػػ لمتشسضة السدتجامة ،

 .٤٥/١/١٢٤١ع ـ .غ.د ٨)السدؤلضغ عغ شؤوف البضئة في دورتو االستثشائضة، جسيػرية مرخ العخبضة رقع 
  (.٥)و ( ١١٢)قخارات مجمذ وزراء الذؤوف االجتساعضة العخب أرقاـ 
  ٤٩/١/١٢٤٥-٩٥ع .د-١٢١٩ؽ )قخار السجمذ االقترادؼ واالجتساعي رقع. 
 (.١١)ع .تػصضة السجمذ االقترادؼ واالجتساعي عمى السدتػػ الػزارؼ التحزضخؼ لمقسة د 

                                                      
 E0/1//1/07، ٥١٠١، تحول عالمنا: خطة التنمٌة المستدامة لعام ٥١٠٢االمم المتحدة  3
4
كانون  ٠٢الً ٠٠، الدورة التاسعة والعشرٌن للجنة االلتصادٌة واالجتماعٌة، الدوحة ٥١٠١إعالن الدوحة بشأن تنفٌذ خطة التنمٌة المستدامة لعام  

 .٥١٠٢االول/دٌسمبر 



 5 

 ػ العالع حػؿ تشفضح خصة التشسضة ػ تقج أوؿ مؤتسخ وزارؼ إقمضسي عمى مدبالقاىخة تع ع ١٢٤١نضداف /أبخيل ٩-١مغ  الفتخة في
« االبعاد االجتساعضة : ١٢٣٢اإلعبلف العخبي لتشفضح خصة التشسضة السدتجامة » وقج تع اعتساد . في الجوؿ العخبي ١٢٣٢السدتجامة 

وتكمضف األمانو العامة بالتشدضق مع الجالذ الػزارية  ١٢٣٢الرادر عغ السؤتسخ الػزارؼ حػؿ تشفضح خصة التشسضة السدتجامة 
االبعاد  ١٢٣٢العخبي لتشفضح خصة التشسضة السدتجامة اإلعبلف  »   في  بتشفضح ما ورد  وكافة الذخكاء والسشطسات العخبضة الستخررة

  «.الجتساعضة

سجاالت االقترادية واالجتساعضة ألجشجة ويججر اإلشارة الي اف جيػد السجالذ الػزارية الستخررة قج نتج عشيا مػقف عخبي مػحج في ال
 :والتي تزسشت ١٢٤٥مة ما بعج التشسضة السدتجا

 والرحة ،سجاالت وبخاصة في مجاؿ التعمضعجػدة الخجمات العامة السقجمة لمذعػب العخبضة في كل ال عتبارضخورة األخح في اال، 
 .وزيادة التذغضل ،والحج مغ البصالة

  ّبات التشسػيةشسضة العخبضة، والحفاظ عمى السكتدكغ مغ مػاصمة مدضخة التمػاجية اإلرىاب الستصخؼ، بسا يس. 
 شخاص ذوؼ اإلعاقة في السجتسع وحرػليع عمى حقػقيع السذخوعةسيسذة واالج الفئات الإدما تعديد الجيػد العخبضة الخامضة الي. 
 ديادة تسكضغ الذباب والسخأة تعديد الجيػد العخبضة الخامضة ل. 
  في عجـ السداس بالسبادغ األساسضة لمتشسضة السدتجامة وخاصة مبجأ السدؤولضة السذتخكة لكغ الستبايشة وعمى حقػؽ الجوؿ العخبضة

 .التشسضة
مغ   ١٢٤١ديدسبخ  ٤٥-٤٣ة في الفتخة مغ ر ولقج اكج الػزراء العخب في االجتساع  الػزارؼ لبلسكػ التاسع والعذخيغ والسشعقج في الجو 

التشسضة تشفضح اىجاؼ  سبل عمىاالجتساع ولقج ركد . لمتشسضة السدتجامة ١٢٣٢عمى التداـ الجوؿ العخبضة بتشفضح اجشجة خبلؿ وثضقة الجوحة 
نتضجة الرخاعات واالضصخابات الدضاسضة عمى  السشصقة جد مغ بمجافع واالثار الدمبضة التي تتعخض ليامة عمى السدتػػ الػششي االسدتج
 5.ألدوات التي مغ شأنو تجعع اتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامةاآللضات واكسا تشاوؿ االجتساع . ة السدتجامةتشفضح اىجاؼ التشسض معجالت

مة ي ضػء االىتساـ الجولي بقزايا التشسضة السدتجامة وانصبلقًا بتػصضات القسة العالسضة لمتشسضة السدتجامة عمى ىامر أعساؿ الجسعضة العاوف
في شـخ الذضخ والحؼ أكج  ١٢٤٥( السشعقجة في مارس ١١وباإلشارة الي قخار القسة العخبضة ) ١٢٤١لؤلمع الستحجة والسشعقج في سبتسبخ 

التعاوف مع الجوؿ األعزاء والسجالذ والسشطسات الستخررة فضسا يتعمق بتشفضح اىجاؼ التشسضة السدتجامة، وبشاء عمى التقجـ  عمى دعع
شسضة السحخز في مجاؿ التشسضة السدتجامة عمى السدتػػ الػششي، ونطخًا لتذعب واالىسضة الكبضخة التي تػلضيا جامعة الجوؿ العخبضة لعسمضة الت

قػع مدئػلضتيا ضسغ اختراصات عجد مغ االدارات داخل األمانة العامة والسجالذ الػزارية والسشطسات العخبضة الستخررة، السدتجامة وو 
 اصبح مغ الزخورؼ استحجاث إدارة داخل اليضكل التشطضسي لؤلمانة العامة تدسى "إدارة التشسضة السدتجامة والتعاوف الجولي". 

متابعة، وتجسضع الجيػد في مجاؿ التشسضة السدتجامة عمى السدتػػ العخبي، واالقمضسي، والجولي وكحلظ مغ  ومغ السياـ الخئضدضة ليحه اإلدارة
قبل مشطسات السجتسع السجني والقصاع الخاص واعجاد خصة عخبضة لمتشسضة السدتجامة ومتابعة تشفضحىا عمى كافة السدتػيات. وتذسل مياـ 

فشضة لمجشة الجائسة لمتشسضة السدتجامة واعجاد التقاريخ عغ مجيػدات دوؿ السشصقة في تشفضح خصط التشسضة اإلدارة كحلظ القضاـ بأعساؿ األمانة ال
ة، السدتجامة، واىع السدتججات، والتحجيات وشخح الحمػؿ وخصط العسل لتحلضل العقبات، والسذاركة في السؤتسخات واألنذصة اإلقمضسضة والجولض

اصجار قخار  ١٢٤٩. ولقج تع في شيخ فبخايخ 6سشطسات الستخررة في تشفضح اىجاؼ التشسضة السدتجامة.والتعاوف مع السجالذ الػزارية ال
 مغ قبل السجمذ االقترادؼ االجتساعي بالسػافقة عمى انذاء لجشة لمتشسضة السدتجامة.
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االمانة ب ١٢٣٢تع عقج اجتساع تذاورؼ لشقاط اتراؿ الجوؿ العخبضة السعشضضغ بستابعة تشفضح أىجاؼ التشسضة السدتجامة  ١٢٤١نػفبخ  ١٨وفي 
تع  جولق. عخبضة في ىحا السجاؿاض لتجارب الجوؿ الرػر لسبلمح الخصة العخبضة لمتشسضة السدتجامة واستعخ العامة والحؼ تع في عخض ت

 .مة والتعاوف الجولي لمسداىسة في إعجاد اإلشار العاـ السقتخح لمخصة العخبضة لمتشسضة السدتجامةارة التشسضة السدتجاأدتكمضف 

 ١٢٣٢لشقاط اتراؿ الجوؿ العخبضة السعشضضغ بستابعة تشفضح أىجاؼ التشسضة السدتجامة  الثاني تذاورؼ الجتساع تع عقج اال ١٢٤٩يشايخ  ٩وفي 
والحؼ تزسغ مقتخح آللضة اعجاد استخاتضجضة لمتشسضة « إلشار العاـ لمخصة العخبضة لمتشسضة السدتجامة»وتع مشاقذة مقتخح  باالمانة العامة

السدتجامة لمسشصقة العخبضة مغ خبلؿ تفعضل دور إدارة التشسضة السدتجامة والتعاوف الجولي في دعع السجالذ الستخررة، والسشطسات 
امة ولقج أوصى الحاضخوف باالجتساع عمى اف تقـػ إدارة التشسضة السدتج. ي ىحا الرجدمسجيػدات السبحولة فالشػعضة، والجوؿ العخبضة ل

العجاد استخاتضجضات وششضة لتشفضح اىجاؼ التشسضة السدتجامة يتزسغ السبادغ األساسضة والدضاسات  باعجاد دلضل استخشادؼ والتعاوف الجولي
 . البلزمة لتحقضق ذلظ

 الغاية من اإلشار: اولآ 

اف تحقضق ىجؼ مغ و كػحجة متكاممة  تشسضة السدتجامةستحجة لماىجاؼ االمع ال و يجب التعامل معاف مغ الستفق عمضو انعمى الخغع مغ 
يقع لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة مدؤولضة تحجيج االولػيات  ، فأفيؤدؼ بالزخورة الي تحقضق األىجاؼ األخخػ  سدتجامةاىجاؼ التشسضة ال

والبضئضة لكل دولة، واالمكانضات الستاحة مغ مػارد بذخية، ومالضة،  ،واالجتساعضة ،واالوضاع االقتراديةعمى عاتق الجوؿ بسا يتشاسب مع 
 وشبضعضة، ونطاـ مؤسدي.

تحجة التشسضة استخشادؼ لجعع مجيػدات الجوؿ العخبضة في تحقضق اىجاؼ االمع الس ضدي مغ ىحه الػثضقة ىػ تػفضخ اشارواليجؼ الخئ
مػائسة االستخاتضجضات الحالضة لجوؿ السشصقة بسا يحقق اىجاؼ التشسضة السدتجامة، وااللضات مغ خبلؿ اعجاد االستخاتضجضات، او السدتجامة 
 :االتيالجلضل االستخشادؼ ويذسل  ،7كسا ورد بإعبلف الجوحة لتحقضق ذلظ

 السبادغ والتػجيات الخئضدضة لئلشار 
  تػاجو السشصقة العخبضة لتحقضق التشسضة السدتجامة.التحجيات التي 
  ولػيات عمى السدتػؼ الػششي بسا يتػافق مع االػػ الػشغ العخبي ككل عمى اف يتع تحجيج أولػيات التشسضة السدتجامة عمى مدتتحجيج

 ضخوؼ وتحجيات كل دولة.
  السدتجامة.حدمة الدضاسات التسكضشضة التي يجب تػافخىا لجعع تحقضق اىجاؼ التشسضة 
 القجرات الػششضة واإلقمضسضة البلزمة لجعع مدار التشسضة السدتجامة تشسضةتحجيج السجاالت ل . 
 قصاعات االقترادية، والوالقصاع الخاص، حثضة، والتعمضسضةبالودور السؤسدات  ، والتكشػلػجضا، واالبتكارتحجيج مجاالت البحث العمسي 

 الػششضة واإلقمضسضة.
  التسػيل الػششضة، واإلقمضسضة، والجولضة.آلضات و حجع 
 والسبادرات والسذاريع العخبضة السذتخكة لجعع تحقضق ىجاؼ التشسضة السدتجامة.  جاالت التعاوف م 
 واإلقمضسي.السدتػػ  عمى في السشصقة العخبضة لضة التذاور والتشدضق لستابعة تشفضح االولػياتآ 
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 ثانياآ: السبادئ والتهجيات الخئيدية لإلشار

 ،متشسضة السدتجامة ىػ رفاىضو االنداف وتحدضغ ضخوفو السعضذضة في ضل نطاـ اجتساعي يزسغ الكخامة االندانضةاألساسي ل اف اليجؼ
ويأتي الفقخ في مقجمة . لكافة فئات الذعب وتػفضخ التعمضع الجضج ،، وتحدضغ الرحة، وتكافؤ الفخصوالسداواه  ،والعجالة االجتساعضة

التي يجب اف تػلي الجوؿ أىسضة خاصة لسقاومتو والحج مشو كسا تزسشتو األىجاؼ االنسائضة لبللفضة واىجاؼ التشسضة السدتجامة االولػيات 
ولتحقضق ذلظ يجب انتياج مشيجًا لمتشسضة يعتسج في األساس عمى اشخاؾ كافة شػائف الذعب السختمفة في اتخاذ القخار وفي . لؤلمع الستحجة

مضاه، وصخؼ صحي، و ، والتػزيع العادؿ لمثخوة والجخل القػمي، والعجالة في تػفضخ الخجمات األساسضة مغ مدكغ، العسمضة التشسػية
 .حة، وثقافة، وفخص عسلومػاصبلت، وكحلظ الخجمات االجتساعضة مغ تعمضع، وص

، وكحلظ البعج الثقافي رادؼ، واالجتساعي: البعج البضئي، واالقتالسدتجامة لتشسضةة السدتجامة دمج وتكامل ابعاد اويذسل تحقضق التشسض
لتحقضق التشسضة الستكاممة الذاممة والتي تحقق االدارة الخشضجة لمسػارد الصبضعضة، وصػف الشطع البضئضة، مع ضساف حقػؽ االجضاؿ  واالخبلقي

القادمة في استخجامات السػارد الصبضعضة. وأصبح عمى جسضع الجوؿ أف تعضج الشطخ في بشضاتيا السؤسدضة السدئػلة عغ ىحه السجاالت 
لكافة شػائف  صة. كحلظ بخزت مجسػعة مغ القزايا والسذاكل البضئضة الُسّمحة عمى السدتػػ العالسي والتي صاغ ليا السجالستعجدة والستخاب
 ،تسع الجولي العجيج مغ االتفاقضات الجولضة واإلقمضسضة لمتعامل معيا ومعالجتيا مثل اتفاقضات ريػ الثبلث: التشػع البضػلػجي وفئات الذعب

  .الترحخ ومكافحة ،والتغضخات السشاخضة

 فضسا يمي السبادغ الحاكسة األساسضة لتحقضق التشسضة السدتجامة:

 االقترادية، واالجتساعضة، والبضئضة، والثقافضة، واالخبلقضة في جسضع القصاعات مع ضساف تكامميا،  :دمج ابعاد التشسية السدتجامة
 مع وتػفضخ الستصمبات األساسضة ،رفع مدتػػ معضذة ورفاىضة وصحةو  متزسشة مقاومة الفقخ، قضق اىجاؼ التشسضة السدتجامةتح لزساف

 . مغ مأكل، مدكغ، وخجمات صحضة وتعمضسضة

 ودعع بعزيا البعس بسا يزسغ تحقضق نسػ اقترادؼ اتداق الدياسات وتكاممياصات بين القصاعات السختمفة و تزسين التخاب 
مغ خبلؿ تعطضع الكفاءة في استخجاـ السػارد الصبضعضة مغ مضاه، وشاقة، واراضي، وثخوات معجنضة، ومجخبلت اإلنتاج األخخػ،  مذتجاـ

وتحدضغ الجخل والطخوؼ السعضذضة  ججيجة، زيادة اإلنتاج، وخمق فخص عسلو زيادة التشافدضة، و تشػيع مرادر اإلنتاج، وبسا يشتج عشو 
 .لمسػاشغ العخبي

  وتػشضغ التقشضة  والتكشػلػجضا الحجيثةاالستثسار في البحث العمسي  يختكد عمى والحؼ واالبتكار واالبجاع الى اقتراد السعخفةالتحهل
ضة، والتعمضع واالستثسار الرحالخجمات في السجاالت السختمفة بسا فضيا الخجمات العامة، و  الحجيثة وتذجضع ورعاية الباحثضغ والعمساء

 8لجعع عسمضة اتخاذ القخار وإدارة ورصج التشسضة. تحجيثا وتحمضميا مع ضساف استسخارية ،تكشػلػجضا السعمػمات كحلظ في

  نطام مؤسدي يزسن تحقيق السحاسبة، والذفافية، والسذاركة السجتسعيةتهفيخ. 

 ألصػليا لتعطضع االستفادة مشيا في دعع جسضع القصاعات  تحقيق الكفاءة في استخجام السهارد الصبيعية واإلدارة الخشيجة والسدتجامة
 .التشسػية واالقترادية مع خفس االنبعاثات والسخمفات والحفاظ عمى تػازف الشطع االيكػلػجضة والتشػع البضػلػجي

 ف والفئات بسا ػائمغ خبلؿ تحدضغ مدتػػ التعمضع عمى كافة السدتػيات ونذخ الػعي لسختمف الص االستثسار في السهارد البذخية
، وتأمضغ حق التعمضع لمجسضع دوف تسضضد او مجػ الحضاةتعديد فخص التعمضع ، ومشرف، وشامل مع جضجيزسغ تػفضخ مدتػػ تعمضع 

 .وربط تصػيخ التعمضع باحتضاجات التشسضة السدتجامة، ومحػ االمضة وتعمضع الكبار، وتحدضغ أداء السعمع العخبي ة او تيسضر،تفخق

 يعسل عمى تحدضغ مدتػػ الرحة وضساف تػافخ الجواء والعبلج لكافة فئات الذعب لمعالج والرحة العامة تهفيخ بخنامج. 
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 لجعع مدار التشسضة السدتجامة ، واالبتكاراالستثسار في بخنامج شهيل األمج لمبحث العمسي والتكشهلهجية الحجيثة. 

  االجتساعضة، والكخامة االندانضة، والسداواه بضغ مختمف شػائف الذعب وادماج ضساف اف تحقق استخاتضجضات التشسضة السدتجامة العجالة
ومقاومة والحج  ،مع تعديد تكافؤ الفخص لمجسضع خاصة لمسخأة في الحزخ والخيف ت السيسذة في صشع القخاروالفئا ،والذباب ،السخأة 

 .وتقمضز الفجػة بضغ الصبقات الفقضخة والغشضة ،مغ الفقخ

 بعج الخاص بالكػارث واألزمات عغ شخيق وضع اآللضات والدضاسات التي تعسل عمى الحجلمتزسضغ بخامج التشسضة السدتجامة  مخاعاة 
 .مدتجامة لمسػارد الصبضعضةالغضخ مغ الكػارث واألزمات  خاصة الستعمقة بالبضئة والشاجسة عغ انساط اإلنتاج واالستيبلؾ واإلدارة  والتقمضل

 ودور تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامةالسالضة البلزمة ل والسػاردوالسجد الدمشضة، ، والسدؤولضات، غايات، والسؤشخات، والتحجيج األىجاؼ ،
 9. القصاع العاـ والخاص

  لحلظ مع  بالبضئة والتشسضة السدتجامة ووضع اآللضات البلزمة تشفضح الجوؿ العخبضة اللتداماتيا الجولضة واالقمضسضة تجاه االتفاقضات الستعمقة
 .ضساف تػافقيا مع الدضاسات السحمضة ودعسيا لسدار التشسضة السدتجامة في الػشغ العخبي

 لضات التشفضح، والستابعة، والتقضضع مع ضساف اتداؽ الدضاسات وعجـ تعارضيا وتحجيج وضع اآللضات والدضاسات التسكضشضة بسا فضيا آ
 التشسضة السدتجامة.السدؤولضات ودور القصاعات السختمفة في تحقضق 

 تحقيق اىجاف التشسية السدتجامةلالعخبية  التحجيات التي تهاجو الجول: ثالثاآ 

متسثمة في التػجو نحػ  السدتجامة حققت السشصقة العخبضة العجيج مغ االنجازات في مجاؿ التشسضة ٤٩٩١مشح انعقاد قسة االرض في عاـ  
ولقج قامت العجيج مغ الجوؿ العخبضة في اعجاد استخاتضجضات لمتشسضة . االستثسار في السػارد البذخية وفي تحدضغ الرحة ومقاومة الفقخ

وتتسثل تمظ . ةولكغ مازالت ىشاؾ عجد مغ التحجيات التي تػاجو السشصقة العخبضة لتحقضق التشسضة السدتجام. االقتراد األخزخو السدتجامة 
 :االتي  في التحجيات

 تحجيات مؤسدضة 
 الذفافضة، والسحاسبة، والسذاركة السجتسعضة.إشار مغ  ضل وفي مؤسدات تجار بكفائة حػكسة جضج يعسل مغ خبلؿ نطاـ 
  ،والستابعة والتقضضع.اعجاد وتشفضح االستخاتضجضات الستكاممة لمتشسضة السدتجامة شػيمة األمج والتي تذسل آلضات التسػيل والتشفضح 
 ومتابعة تشفضحىا. ،والبخامجالخصط،  وجػد مشيجضة واضحة إلعجاد 
 .مشطػمة االمغ القػمي واالستقخار الدضاسي 

 تحجيات اقترادية
 .االزمة االقترادية العالسضة وانعكاساتيا عمى اقترادات الجوؿ العخبضة 
 وتأثضخ ذلظ عمى الجخل القػمي لمجوؿ العخبضة السرجرة ليسا. انخفاض أسعار البتخوؿ والغاز  
 وعجـ استقخار االوضاع الدضاسضة في عجد مغ البمجاف العخبضة. ،االضصخابات لمشداعات، انخفاض حجع االستثسارات نتضجة 
 .انخفاض حجع االستثسار في البحث العمسي والتكشػلػجضا الحجيثة 

 تحجيات اجتساعضة
  لمدكاف. صخدةالسالديادة 
  الفجػة بضغ الصبقات الفقضخة والغشضة بالسجتسعات العخبضة.مقاومة الفقخ والحج مغ 
  10 حجع البصالة الستدايج خاصة بضغ الذباب والسخأة. 

                                                      
9 Getting Started with the Sustainable Development Goals, a Guide for Stakeholders, Sustainable Development Solutions, December 2015 
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 القخار وفي عسمضة التشسضة. اتخاذ العجالة االجتساعضة وتكافؤ الفخص ودمج كافة فئات الذعب خاصة الصبقات الفقضخة في عسمضة 
 في بشاء السجتسع والتشسضة السدتجامة. والسخأة ودعع وتعديد دور االسخة السداواة بضغ الخجل 
 11 في التشسضة السدتجامة.السيسذة وذوؼ االحتضاجات الخاصة  دور السخأة والذباب والصبقات 
 .القجرات والكفاءات البلزمة لجعع مدار التشسضة السدتجامة 
  ونذخ الػعي والثقافة الجاعسة لعسمضة التشسضة السدتجامة.مدتػػ التعمضع واىسضة الشيػض بو 
  مدتػػ الخجمات الرحضة والتأمضغ الرحي لكافة فئات الذعب خاصة لمسخأة والفئات الفقضخة والسيسذة، وذوؼ االحتضاجات الخاصة

 وأصحاب السعاشات.
 ووضائف وخجمات اجتساعضة مغ تعمضع وصحة  الخجمات البلزمة لستػسصي الجخل والصبقات الفقضخة والسيسذة مغ سكغ ومػاصبلت

 وخجمات ثقافضة.
 دمجيع اجتساعضا واقتراديا في الجوؿ السدتقِبمة وتػفضخ الخجمات البلزمة ليع.و  حجع البلجئضغ في عجد مغ البمجاف العخبضة 

 تحجيات بضئضة
 .ُنجرة السضاه/الفقخ السائي في السشصقة العخبضة 
 انبعاثات غازات االحتباس الحخاؼ نتضجة الدتخجاـ الستديج لمصاقة االحفػرية. زيادة معجالت 
 .تجىػر التخبة الدراعضة 
 .اآلثار الدمبضة الستػقعة مغ تغضخ السشاخ 
  ،والثخوة الدسكضة. ،والتشػع البضػلػجي وفقجاف الغصاء الشباتي،زيادة معجالت الترح 
  البضئة. االزمات والكػارثزيادة معجالت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                                                                                          

 
10
، بتعزٌز دور المرأة ٥١٠٠ٌونٌو/حزٌران،  ٥٢ -٥٢عربٌة، جمهورٌة مصر العربٌة، توصٌات المؤتمر اإلللٌمً للسكان والتنمٌة فً الدول ال  

 والشباب فً عملٌة التنمٌة
11

بتعزٌز وحماٌة االستمالل  ٥١٠٠ٌونٌو/حزٌران  ٥٢ -٥٢توصٌات المؤتمر اإلللٌمً للسكان والتنمٌة فً الدول العربٌة، جمهورٌة مصر العربٌة،    
   الذاتً لألشخاص ذوي اإلعالة

 
 هُان ولائع ٌجب اٌ حهفج اَخباهُا بانًُطمت انعشبٍت :

 

٠زطٍت اٌزؼبًِ ِغ اٌز١ّٕخ  اٌّغزذاِخ رٛع١خ اال٘زّبَ ٔؾٛ اٌزغ١١شاد اٌّزٛلؼخ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ، خبصخ 
% ِٓ عىبْ اٌٛغٓ اٌؼشثٟ 48ٚاٌزٟ اصجؾذ رإصش ػٍٝ ؽ١بح   ثبٌّٕبغك اٌٙشخ اٚ ِٕبغك رٕبِٟ اٌصشاع

رزطٍت ٌز١ّٕخ ٚاٌغبس٠خ ٚآصبس٘ب ػٍٝ رشاعغ ِغز٠ٛبد ا اعز١ؼبة ؽغُ اٌخغبئشوّب ٚػ١ٍٕب ثذسعبد ِخزٍفخ؛ 
ل١بط و١ف١خ رؾم١مٙب؛  )رمذس ثؼط االسلبَ ؽغُ اٌخغبئش فٟ عٛس٠ب ثزي عٙٛد ٚا٠غبد ؽٍٛي غ١ش رم١ٍذ٠خ ٚ

 ١ٍِبس دٚالس(؛ 900 – 700ػبِبً ِٓ اٌز١ّٕخ ِٚب ٠زشاٚػ ث١ٓ  40ثأٔٙب رزطٍت 

ؾبد فٟ أعؼبس إٌفػ خالي اٌغٕٛاد األخ١شح عزىْٛ ٌٙب آصبس٘ب فٟ اٌّغز٠ٛبد اٌّزٛلؼخ ٌٍز١ّٕخ االٔخفبض اٌ
اٌّغزمج١ٍخ فٟ دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ فٟ اٌؼمٛد اٌمبدِخ ٚرزطٍت اػذاد خطػ ػ١ٍّخ رشاػٟ اٌؾفبظ 

االلزصبدٞ ثبٌؼّبٌخ  ػٍٝ ِب رؾمك ِٓ ِغز٠ٛبد ر٠ّٕٛخ، وّب ٚع١ىْٛ ٌٙب آصبس٘ب ػٍٝ اٌذٚي اٌّشرجػ ّٔٛ٘ب
فٟ دٚي اٌخ١ٍظ اٚ ثبٌذػُ اٌّجبشش؛ فعال ػٓ اْ رغبسع ٚر١شح اٌّخبغش اٌطج١ؼ١خ ِٚب رشىٍٗ ِٓ رأص١شاد 

 عٍج١خ ٚظغٛغ ػٍٝ االٔغبْ ٚاٌج١ئخ اإلل١ّ١ٍخ رشىً ِض٠ذا ِٓ اٌعغٛغ اٌّزٛلؼخ ػٍٝ اٌّٛاسد. 

ٝ اٌغطبء إٌجبرٟ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٚاصبسٖ ٌؼٍٗ ِٓ اال١ّ٘خ ثّىبْ اٌزأو١ذ ػٍٝ ٚالغ اٌزذ٘ٛس اٌغبسٞ ػٍ
فٟ األِٓ اٌغزائٟ ِٚب ٠شىٍٗ ِٓ ص٠بدح ؽب١ٌخ ِٚغزمج١ٍخ فٟ ؽغُ  اٌخغبئش ثزٕٛػٙب فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ؛  

ٚرٌه ثغجت رذ٘ٛس األساظٟ ٚرشاعغ ِؼذالد اإلٔزبط ٚاسرفبع ئعّبٌٟ اٌخغبئش ِغ رضا٠ذ اٌّٛعبد اٌؾشاس٠خ 
ٟ، فعال ػٓ أخفبض ٔٛػ١خ ا١ٌّبٖ ٚاألساظٟ ٚاصبس٘ب ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغبالد ٚاٌغفبف ٚرذ٘ٛس األساظ

اٌؾ٠ٛ١خ ٚإٌزبع١خ اٌٙبِخ، ٚال ع١ّب فٟ إٌّبغك اٌّش٠ٚخ ثب١ٌّبٖ اٌغٛف١خ. ِّب ٠غزذػٟ ظشٚسح ئػبدح رٛص٠غ 
ػخ ثٕغجخ اعزخذاِبد ا١ٌّبٖ ث١ٓ اٌمطبػبد اٌشئ١غ١خ، ؽ١ش ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠مً عؾت ا١ٌّبٖ الغشاض اٌضسا

 % ٌصبٌؼ االعزخذاَ ثبٌّٕبغك اٌؾعش٠خ ٚاٌصٕبػخ اعزغبثخ ٌأل٠ٌٛٚبد.20



 10 

 jحجيات اقمضسضة ودولضة 
 استسخار احتبلؿ األراضي الفمدصضشضة 
 االضصخابات وعجـ استقخار االوضاع الدضاسضة في بعس دوؿ السشصقة . 
  .الحاجة إلى استخاتضجضات عخبضة تعسل عمى دعع التعاوف والتكامل العخبي 
  .تشفضح االلتدامات واالتفاقضات الجولضة 
 .مذكمة البلجئضغ وما تذكمو مغ أعباء اضافضة عمى اقترادات الجوؿ الُسزضفة 

 

 السشصقة العخبيةالتشسية السدتجامة في  أولهيات: رابعاآ 

برػرة  معيا يتع تحقضقيا والتعامل اف تشسضة السدتجامة عمى أساسغة وتحجيج اىجاؼ االمع الستحجة لممقج تع صضاسابقًا، فكسا تع اإلشارة الضو 
يؤدؼ الى  اآلخخ وال تتجدأ واف تحقضق ىجؼ مغ اىجاؼ التشسضة السدتجامةبسعشي انيا كتمة متخابصة ومكسمة بعزيا  ومتكاممة، مجسمة

خخػ. ولكغ عمى كل دولة او مشصقة تحجيج األولضات األساسضة والتي تذكل السجاخل الخئضدضة لتحقضق اىجاؼ ويداىع في تحقضق األىجاؼ األ
 12التشسضة السدتجامة الدبعة عذخ.

أكتػبخ/تذخيغ  ٣٢ والسشعقج في ١٢٤٥اعبلف شـخ الذضخ "أولػيات تشسضة الذعػب العخبضة" ضسغ أجشجة التشسضة العالسضة ما بعج  تزسغ جولق
اؼ "بمػرة األىجاؼ والغايات ألىج حػؿالرادر عغ أعساؿ السؤتسخ الػزارؼ لػزراء التشسضة والذؤوف االجتساعضة العخب و ، ١٢٤١األوؿ 

عساف، وزراء الذؤوف االجتساعضة العخب )مرفػفة األولػيات العخبضة كسا جاءت في اعبلف مجمذ  ،١٢٤٥التشسضة العخبضة ما بعج 
 ( وقج نتج عغ ىحا السؤتسخ تحجيج االولػيات التالضة لمسشصقة العخبي:١٢٤١أيار مايػ/

 القزاء عمى الفقخ السجقع وخفس معجالت الفقخ األخخػ  ( 1 

 مغ الخجاؿ والشداء (  خفس معجالت البصالة وتػفضخ الػضائف والعسل البلئق لمجسضع بسا فضيع الذباب2 

 (  تحقضق األمغ الغحائي والتغحية الدمضسة وتعديد الدراعة السدتجامة )وفقًا لمسجمذ الػزارؼ السختز( 3 
 (  ضساف التعمضع الجضج لمجسضع والقزاء عمى األمضة4 

 (  تأمضغ الخجمات الرحضة السشاسبة والجضجة والذاممة بسا فضيا الرحة الشفدضة وصحة األميات واألشفاؿ5 

 (  تحقضق السداواة بضغ الجشدضغ وتسكضغ الشداء والفتضات6 

 (  تػفضخ الحساية االجتساعضة لؤلشفاؿ والقزاء عمى كافة أشكاؿ العشف ضجىع7 

 (  ضساف الحّق في الدكغ البلئق لمجسضع وتعديد التجسعات البذخية السدتجامة والذاممة لمجسضع )وفقًا لمسجمذ الػزارؼ السختز(8 

الحرػؿ عمى السضاه والرخؼ الرحي لمجسضع وتعديد االسػتعساؿ واإلدارة السدػتجامة لمسػػارد الصبضعضػة )وفقػًا لمسجمػذ الػػزارؼ (  ضساف 9 
 السختز(

  (  تصػيخ السعخفة العمسضة وتذجضع البحث العمسي واالبتكار والتقجـ التكشػلػجي10 
 (  ضساف حرػؿ الجسضع عمى خجمات الصاقة السدتجامة11 

   افحة الترحخ وتجىػر التخبة وحساية التشػع البضػلػجي( مك12 

  :( تعديد الشداىة والحػكسة13

                                                      
 E0/1//1/07، ٥١٠١، تحول عالمنا: خطة التنمٌة المستدامة لعام ٥١٠٢االمم المتحدة  12
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 ( تػفضخ بضئة تسكضشضة لتحقضق التشسضة السدتجامة وحذج السػارد السالضة البلزمة14

 ( تعديد التساسظ االجتساعي بضغ فئات السجتسع بأشضافو السختمفة15

أىسضة تمظ االولػيات  ولكغعمى السدتػػ الػششي،  اولػيات كحلظ ىي تسثلالسشصقة العخبضة ككل و جوؿ ىشاؾ عجد مغ األولضات السذتخكة ل
السشصقة مغ أولػيات  يعج لخغع مغ اف القزاء عمى الفقخ السزصقع وخفس معجالت الفقخ برفة عامة. فعمى اتتفاوت مغ بجؿ آخخ

عتسج عمى االستخجاـ ي والحؼ السضدة الشدبضةذات  والسشتجات لمقصاعات ؼاال اف ىحا اليجؼ لغ يتحقق اال مغ خبلؿ نسػ اقترادالعخبضة، 
فخص عسل ججيجة. وىحا بجوره لغ يتحقق لخمق  ، وتحفضد لقصاع التجارة، الحؼ يشتج عشوسرادر اإلنتاجلتشػيع و  ،الخشضج لمسػارد الصبضعضة

ولتحقضق ذلظ يجب اف يدػد  الرحة.و وتحدضغ مدتػػ التعمضع  ،، وتصػيخ السعخفة العمسضة والبحث العمسيالقزاء عمى االمضةبجوف ت 
 السشصقة مشاخ داعع لمتشسضة وجاذب لبلستثسار يتحقق مغ خبلؿ تػفضخ االمغ، والدبلـ، والعجالة االجتساعضة في ضل نطاـ حػكسة جضج.

 االتي: التشسضة السدتجامة اعجاد استخاتضجضات وتذسل عسمضة

  األمج وخصط لمتشفضح تقػدىا الجوؿ بالتعاوف مع السجتسع السجني، والقصاع الخاص، واألكاديسضػف عمى اف اعجاد استخاتضجضة شػيمة
تكػف تمظ الخصط محجدة بسػاعضج لمتشفضح، واىجاؼ يسكغ قضاسيا مع تحجيج الدضاسات، والبخامج، واالستثسارات السصمػبة لتحقضق 

 األىجاؼ.
  فضسا يتعمق بكل ىجؼ مغ اىجاؼ التشسضة  بالتعاوف مع أصحاب السرمحة ػ الػششيالقضاـ بتحمضل الػضع الحالي عمى السدتػ

ولتضدضخ ىحه العسمضة يسكغ تحجيج مؤشخات لكل ىجؼ  لتحجيج األولضات. السدتجامة وذلظ مغ الشاحضة االقترادية، االجتساعضة، والبضئضة
 يتع عمى أساسو تحمضل الػضع الحالي.

  والتشدضق وتكاملمى السدتػػ الػششي تزسغ عسل، إيجاد آلضة مؤسدضة ع شسضة السدتجامة فبلبج مغاىجاؼ التنطخًا لتذابظ وتكامل ،
وعمى ضساف اشخاؾ كافة شػائف الذعب في عسمضة  عمى السدتػػ السحمي والقػميالجولة الػزارات السعشضة السختمفة وأجيدة  بضغ

 صضاغة الدضاسات، والخصط، والبخامج وفي تشفضحىا.
  ت السصمػبة مغ قبل السصمػبة لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة بسا في ذلظ حجع االستثسارا والخجمات بجراسة تقضضع لمسػاردالقضاـ

تذسل: الرحة، والتعمضع، الحساية االجتساعضة، االمغ الغحائي والدراعة القصاع العاـ والقصاع الخاص في كافة القصاعات والتي 
وتحمضميا السعمػمات و  البضانات جسعو ، الشقل والسػاصبلت، االتراالت(، الصاقة، السضاه والرخؼ الرحيالسدتجامة، البشضة التحتضة )

 ، وخجمات الشطع البضئضة والتشػع البضػلػجي.واتاحتيا
  السحمضة لجسع تػفضخ البضانات، والسعمػمات، والسؤشخات البلزمة لستابعة تشفضح اىجاؼ التشسضة السدتجامة بسا في ذلظ تقػية القجرات

 وتحمضل البضانات اإلحرائضة واستخجامات التكشػلػجضات الحجيثة.
 13.والثشائضة، اإلقمضسضة، والعخبضة، والجولضة ،الػششضة دعع التعاوف والذخاكات 
 

تحت  التشسضة السدتجامة بالسشصقة العخبضة ولػياتألدػؼ يتع التعخض واىجاؼ التشسضة السدتجامة ف صات بضغ محاورتذابكات والتخابونطخًا لم
 العشاويغ الخئضدضة التالضة:

 ورفاىضة االنداف العخبي العجالة االجتساعضة 
 زمة لجعع تشسضة اقترادية مدتجامةالسػارد الصبضعضة مغ مضاه، وشاقة، واراضي البل 
 في السشصقة العخبضة دة الشدبضةالقصاعات االقترادية السختمفة ذات السض 

                                                      
13 Getting Started with the Sustainable Development Goals, a Guide for Stakeholders, Sustainable Development Solutions, December 2015
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 اظ عمى البضئة والشطع االيكػلػجضة والتي تحقق التػازف وضساف تحقضق تشسضة مدتجامةالحف 
 الدبلـ واالستقخار الدضاسي  
 الحػكسة والسؤسدات البلزمة لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة 
 التشسضة البذخية والبحث العمسي 
  آلضات التشفضحالدضاسات التسكضشضة و 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  العخبي االجتساعية ورفاىية االندان: العجالة  ١

 القزاء عمى الفقخ، والسداواه ورفاىيو االندان ١-١

"باسع الذعػب التي نحغ في خجمتيا، اتخحنا قخارًا تاريخضًا بذأف  االتي:  عمى نرت مقجمة اإلعبلف الخاص باىجاؼ التشسضة السدتجامة
مجسػعة مغ األىجاؼ والغايات العالسضة الذاممة والبعضجة السجػ، التي تخكد عمى الشاس وتفزي إلى التحػؿ ونحغ ممتدمػف بالعسل دوف 

ذلظ الفقخ  ى الفقخ بجسضع صػره وأبعاده بسا في، ونحغ نجرؾ أف القزاء عم2030كمل مغ أجل تشفضح ىحه الخصة بالكامل بحمػؿ عاـ 
قع، ىػ أكبخ تحج يػاجو العالع وشخط ال غشى عشو لتحقضق التشسضة السدتجامة".زصالس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يُطمخُا انعشبٍتفً انخًٍُت انًسخذايت يسخىٌاث انًعٍشت و

ٌاٌط٠ًٛ ض ػٍٝ اٌزخط١ػ ١زشواٌزٟ رؼ١ك اٌ االزصبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌج١ئ١خ  صؼٛثبدرٕبِٟ ا

االعزضّبساد رجطٟء ِٓ اٌؾصٛي ػٍٝ ٚ ٌصبٌؼ اٌطٍجبد ٚاالؽز١بعبد ا١ِٛ١ٌخ اٌؼبعٍخ  األعً

 اٌّطٍٛثخ ٌٍز١ّٕخ اٌّغزذاِخ، 

 ٓفٟ ِؼذي إٌّٛ اٌغىبٟٔ اٌؾبدس االٔخفبض سغُ ٚعٛد ِإششاد ثّؼذالد ِزٛعطخ ػ

سٔخ ثبٌفزشح فٟ اٌّبئخ ِمب 19.2 ثّؼذي  2015-2010فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ خالي اٌفزشح 

اال اْ ػذد اٌغىبْ االعّبٌٟ ٠ض٠ذ ثّؼذالد رغزٍٙه ِؼذالد اٌز١ّٕخ فٟ  1990-1995

 اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجٍذاْ اٌؼشث١خ.

ٍاٌفمش ػٕذ فٟ خفط ٔغجخ  خإٌّطمخ اٌؼشث١خ ٌُ رؾمك أ٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ اٌّزّض

فٟ  اٌّزؾممخ  إٌغجخبٌشغُ ِٓ أْ ث، دٚالس  1.25ِجٍغ دخٍُٙ ػٓ اٌغىبْ اٌز٠ٓ ٠مً 

ٚ٘زا ٠شىً رؾذٞ فٟ فٟ اٌّبئخ( أفعً ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ.  7.4) اٌؼشث١خ إٌّطمخ

٠ج١ٓ ؽ١ش غ١ش ِٛارٟ، ثشىً ػبَ بالرغبٖ اإلل١ٍّٟ رؾم١ك اٌٙذف االٚي ؽٛي أٙبء اٌفمش ف

 رؾذاإلل١ٍّٟ ٚ ٠ٓػٍٝ اٌصؼ١ذ غ١ش ِؼٕٛٞاالرغبٖ اإلل١ٍّٟ اٌؼشثٟ ٌٙزا اٌّإشش رغ١١ش 

 ٟ، اإلل١ٍّ
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 – 25( مغ اإلعبلف الحؼ جاء عمى لداف رؤساء الجوؿ والحكػمات السجتسعضغ في مقخ األمع الستحجة خبلؿ الفتخة 3كسا نرت الفقخة )
، القزاء عمى الفقخ والجػع في كل مكاف، ومكافحة أشكاؿ عجـ 2030، "نعتـد العسل مغ اآلف وحتى عاـ 2015سبتسبخ / أيمػؿ  27

داخل البمجاف وفضسا بضشيا وبشاء مجتسعات مدالسة وعادلة وشاممة لمجسضع، وحساية حقػؽ اإلنداف والعسل عمى تحقضق السداواة بضغ السداواة 
شسػ الجشدضغ وتسكضغ الشداء والفتضات وكفالة الحساية الجائسة لؤلرض ومػاردىا الصبضعضة، ونعقج العـد أيزًا عمى تيضئة الطخوؼ السشاسبة لم

السدتجاـ والسصخد الحؼ يذسل الجسضع، ولبلزدىار العسضع وتػافخ فخص العسل الكخيع لمكافة، مع مخاعاة مختمف مدتػيات التشسضة  االقترادؼ
."والقجرات الػششضة  

ػاشغ الىجاؼ التشسضة السدتجامة بسا في ذلظ تحدضغ مدتػػ الخعاية الرحضة لمستػلي البمجاف العخبضة أىسضة خاصة بالبعج االجتساعي ىحا و 
( بذـخ الذضخ الستعمق ١١( الرادر عغ دورتيا )١٣٤قخار القسة العخبضة رقع ) العخبي. ولقج عبخت دوؿ السشصقة العخبضة عغ ذلظ مغ خبلؿ

، 2016( فبخايخ 97( الرادر عغ دورتو العادية )2078وقخار السجمذ االقترادؼ واالجتساعي رقع )١٢٣٢بأىجاؼ التشسضة السدتجامة 
( نتائج 27ى أف يتزسغ السمف االقترادؼ واالجتساعي لسجمذ جامعة الجوؿ العخبضة عمى مدتػػ القسة في دورتو العادية )الحؼ وافق عم

في الجوؿ العخبضة: األبعاد االجتساعضة وعمى مذخوع القخار الرادر عغ  2030السؤتسخ الػزارؼ حػؿ " تشفضح أجشجة التشسضة السدتجامة 
ء الرحة العخب في اجتساعو التحزضخؼ ألعساؿ ىحه الجورة بيحا الذأف، الحؼ انعقج بسقخ األمانة العامة السكتب التشفضحؼ لسجمذ وزرا
والسػافقة عمى عقج مشتجػ وزارؼ عخبي كل سشتضغ في إحجػ الجوؿ العخبضة األعزاء تحت  2016مارس  2لجامعة الجوؿ العخبضة بتاريخ 

 ".2030رحة عشػاف "أىجاؼ التشسضة السدتجامة الستعمقة بال

القزاء عمى الفقخ، وخفس الفجػة بضغ  تحقضق رفاىضة االنداف مغ خبلؿ التشسضة السدتجامة ىػ اف اليجؼ األساسي مغ استخاتضجضات
تػفضخ الخجمات البلزمة لكافة فئات الذعب خاصة لمسخأة والفئات و  ػػ الخجمات الرحضةمدت تحدضغ، و الصبقات الغشضةالصبقات الفقضخة و 

 ،وصحةووضائف وخجمات اجتساعضة مغ تعمضع، ومػاصبلت  ،مغ سكغ، والسيسذة، وذوؼ االحتضاجات الخاصة وأصحاب السعاشاتالفقضخة 
 ويشجرج ىحا تحت اليجؼ االوؿ، والثالث، والعاشخ مغ اىجاؼ التشسضة السدتجامة.  .وخجمات ثقافضة

 عضة والشطع االيكػلػجضةفي التجىػر البضئي ونتضجة لو. كسا اف ىشاؾ عبلقة وثضقة بضغ االستخجاـ السدتجاـ لمسػارد الصبض يعج الفقخ سبباً 
شي، واإلقمضسي والجولي الي تبعات التجىػر البضئي عمى السدتػػ الػش الجوؿ العخبضة عجد مغ التشسضة االقترادية واالجتساعضة. وتتعخضو 

دوؿ السشصقة العخبضة  حخ، وفقجاف التشػع البضػلػجي وبالتالي زيادة معجالت الفقخ في السشصقة العخبضة. ورغع تبشيفي التر والتي تتسثل
عجد مغ  يجؼ اال افلتحقضق ىحا ال الحؼ حققتو السشصقة عمى الخغع مغ التقجـ الكبضخو  جؼ االوؿ لؤللفضة والخاص بالقزاء عمى الفقخلمي

اتداع الفجػة بضغ األغشضاء والفقخاء وتبايغ الصبقات وعجـ السداواة بضغ فئات كسا اف  14مغ معجالت عالضة لمفقخ.عاني ت تالجوؿ العخبضة مازال
الذعب السختمفة في عجد مغ الجوؿ العخبضة مغ العػامل السدببة في وجػد شخخ في الشدضج االجتساعي وعجـ تساسكو مسا يؤثخ سمبًا عمى 

أؼ فئات الذعب الحيغ يحرمػف  ،جعصالحؼ يقعػف في دائخة الفقخ السز في السشصقة العخبضة دبة الدكافتقجر نو  مدار التشسضة السدتجامة.
ومغ الستػقع اف تكػف ىحا الشدبة اعمى  ٤٩٩٢.15٪ في عاـ ٥،٥مقارنة بػ  ١٢٤١٪ في عاـ ٩،١دوالر يػمضًا الي  ٤،٥١عمى اقل مغ 

 واألوضاع الغضخ مدتقخة نتضجة االضصخابات والرخاعات التي تسخ بيا بعس  الدضاسضةمغ ذلظ في العاـ الحالي نطخًا لؤلحػاؿ االقترادية و 
 دوؿ السشصقة.

 حخز في ىحيغ السجالضغ في السشصقةأُ  ـ الحؼفاىضة االنداف. فبالخغع مغ التقجالتعمضع والخجمات الرحضة مغ الزخوريات التي تحقق ر يعتبخ و 
. بالشدبة لمتعمضع فاف مدتػػ مات الرحضة في العجيج مغ دوؿ السشصقة العخبضةمازاؿ ىشاؾ قرػر في مدتػػ التعمضع والخج ضة اال انوالعخبض

                                                      
14 United Nations Environment Programme (UNEP), Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Arab 

Sustainable Development Report, First Edition, 2015 

15 Sustainable Development Goals, An Arab Regional perspective, ESCWA, 2014 



 14 

اما بالشدبة لمخجمات الرحضة فمقج تحدشت برفة عامة والتي انعكدغ في تحدغ صمػب. الس التعمضع في معطع البمجاف العخبضة دوف السدتػػ 
الدكخؼ، والحاالت الشفدضة التي أصبحت امخاض تسثل و واالميات. ولكغ ىشاؾ امخاض مثل امخاض القمب، في معجالت وفضات األشفاؿ 

 16خصخا متدايجًا في السشصقة العخبضة.

ادة كب الدياف ىحا لع يػا اال ١٢٤٥ و٤٩٩٢في الفتخة مغ ممضػف ندسة ٤٩٥وفي حضغ تع تحدضغ خجمات السضاه والرخؼ الرحي لقخابة 
لجوؿ العخبضة األقل نسػًا. وىحا يشصبق كحلظ بالشدبة لخجمات الصاقة، حضث انو لع يكغ ىشاؾ تحدغ يحكخ بالشدبة لمجوؿ الدكانضضة في ا

نرف متػسط معجالت السشصقة ككل. كسا تقجر الفجػة في الصمب عمى والتي ترل الخجمة الي اقل مغ  ١٢٢مشح عاـ  العخبضة األقل نسػاً 
 الرخاعات بالسشصقة. و ايجت نتضجة الحخوب ممضػف وحجة والتي تد  ٣.٥بحػالي  في السشصقة العخبضة غالسداك

كسا اف ىشاؾ مذكمة لدج فجػة الغحاء،  االستضخاد مغ الخارج يعتسج الي حج كبضخ عمى مازاؿ وبالشدبة لمغحاء فاف عجد مغ دوؿ السشصقة
حخز في ىحا الرجد في عجد مغ التقجـ الحؼ اُ  مغ خغعبالومدتػػ التغحية حضث انو  قجرة السػاشغ عمى الحرػؿ عمى الغحاءمتعمقة بسجػ 

 17األقل نسػًا. في حضغ تجىػرت بضغ أشفاؿ الجوؿ العخبضة ،العخبضة برفة عامة غ ضخؼ التغحية في السشصقةاال انو لع تتحد العخبضة الجوؿ

 االجتساعي االمغ، والدبلـو تحقضق السداواه، بالقزاء عمى الفقخ، و  يتعمق سابالسشصقة العخبضة خاصة فض إدراكا ألىسضة البعج االجتساعي
اإلقمضسي لمدكاف والتشسضة في الجوؿ العخبضة السشعقج في جسيػرية مرخ العخبضة في لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة فمقج أوصى السؤتسخ 

والحرػؿ عمى الحقػؽ والحخيات األساسضة التي تسّكغ السػاشغ زخورة  بحؿ السديج مغ الجيػد لسكافحة الفقخ، ب  ١١ -١١الفتخة مغ 
تعديد دور السخأة والذباب في و تعديد مبادغ العجالة االجتساعضة والسداواة، و  ي التشسضة االقترادية السجتسعضة،العخبي مغ السذاركة الفعالة ف

لستخاكسة لكبار الدغ وإتاحة الفخصة ليع لمسداىسة في عسمضة ا السدتجامة، واالستفادة مغ الخبخات السداىسة الفعالة في عسمضة التشسضة
ضاة الئقة. كسا أوصى التشسضة، وادماج ذوؼ اإلعاقة في السجتسع ومغ االستفادة مغ التقجـ االقترادؼ، واالجتساعي، والتكشػلػجي والتستع بح

 18زساف تحقضق حضاة صحضة سمضسة. ة لتعديد وحساية الرحة الجشدضة واإلنجابضة وحساية الحقػؽ اإلنجابضالسؤتسخ ب

 تحقضق التي مغ شأنيا السداىسة فيعجد مغ الدضاسات واإلجخاءات  العخبي ىشاؾ السداواه ورفاىضو االندافوتحقضق  قزاء عمى الفقخ،لمو 
 االتي: ذلظ وتذسل

 والفئات السيسذة، والتي ،بابوالذ ،التشسضة بسا فضيا السخأة وبخامج ي خصط، وف ،ضساف مذاركة كافة فئات الذعب في اتخاذ القخار 
في صضاغة  ، والثقافي، واالخبلقيالبعج البضئي، واالجتساعي، واالقترادؼ لتشسضة السدتجاـ:بعاد اا عمى ضخورة دمج يجب تؤكج

 والبخامج القصاعضة والتي يجب اف تكػف متدقة مع الخؤية واالستخاتضجضة الذاممة لمجولة.  ،والخصط ،االستخاتضجضات
 ب مع دخػؿ مختمف فئات التي تتشاس، ووسائل الشقل صحة، وفخص عسل، ومدكغاألساسضة مغ تعمضع، و  الخجمات تػفضخف ضسا

 السداواه، وتحت مطمة اجتساعضة تزسغغ السذاركة السجتسعضة اف يتع صضاغة خصط التشسضة السدتجامة في إشار م الذعب، عمى
 العجالة في تػزيع الثخوة، وتكافؤ الفخص. و 

 خاصة انذاء وتأسضذ جسعضات السجتسع السجنيالت التشسػية وتحلضل العقبات نحػ اشخاؾ السجتسع السجني برػرة فعالة في كافة السجا 
 التي تعسل في مجاؿ التشسضة السدتجامة، والتشسضة السجتسعضة والبضئة. الجسعضات

  ؤية عخبضة بشاء عمى األولػيات العخبضة لمتشسضة تصػيخ الدضاسات اإلقمضسضة في مجاؿ حقػؽ األشخاص ذوؼ اإلعاقة ووضع ر
السدتجامة بسا في ذلظ القزاء التاـ عمى مطاىخ التسضد واألقراء التي تعاني مشيا بعس األشخاص ذوؼ اإلعاقة مغ خبلؿ 
                                                      
16 United Nations Environment Programme (UNEP), Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Arab 

Sustainable Development Report, First Edition, 2015 

17
 United Nations Environment Programme (UNEP), Economic and Social Commission for Western Asia 

(ESCWA), Arab Sustainable Development Report, First Edition, 2015 
18
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االجتساعي  والتسكضغ، والتعمضع، بسا في ذلظ الرحة لكافة فئات الذعب لزسانا لحقػؽ الستكاممة لخاصةالتذخيعات والقػانضغ ا
 19الشداء ذوات اإلعاقة وتعديد دورىع في السجتسع. القترادؼ، والتجريب بسا في ذلظوا

خأة واألسخة والصفػلة باعجاد وثضقة " مشياج العسل لؤلسخة في السشصقة العخبضة في إشار اىجاؼ سوفضسا يتعمق باالسخة، فمقج قامت ادرة ال
تزع قزايا تسكضغ االسخة عمى اجشجة التشسضة السدتجامة شبقا " كأوؿ وثضقة عمى السدتػػ اإلقمضسي والجولي ١٢٣٢التشسضة السدتجامة 

ولقج عخضت ىحه الػثضقة عمى لجشة االسخة العخبضة  .١٢٣٢التشسضة السدتجامة  لسؤشخات قضاس محجدج ضسغ السحاور الدبعة عذخ الجشجة
بذـخ الذضخ وقج اوصت الجورة الدابعة لمجشة االسخة العخبضة باف تقـػ األمانة الفشضة لمجشة االسخة  ١٢١فبخايخ/شاط  ١٩والتي عقجت بتاريخ 

ى الجوؿ العزاء البجاء مبلحطاتيع عمضو والتي تع بشاء عمضو مافاة الجوؿ األعزاء بتعسضع الػثضقة عم -إدارة السخأة واالسخة والصفػلة-ةالعخبض
 ١٢٣٢بالرضغة الشيائضة لمػثضقة.  وتع اعتساد وثضقة مشياج العسل لؤلسخة في السشصقة العخبضة في إشار تشفضح اىجاؼ التشسضة السدتجامة 

ديدسبخ/كانػف  ٤٥وزراء الذؤوف االجتساعضة العخب والتي عقجت يـػ  ( لسجمذ٣١( خبلؿ اعساؿ الجورة العادية )٨٣٣بسػجب القخار )
 20بالقاىخة. ١٢٤١االوؿ 

  ولقج أوصى السؤتسخ العخبي رفضع السدتػػ حػؿ "احتضاجات وحساية األسخة العخبضة في ضل التغضخات السعاصخة" والسشعقج في
 تجامة مغ خبلؿ: تعديد دور االسخة في التشسضة السدب ، شـخ الذضخ١٢٤١فبخايخ/شباط 

o  العخبضة.مخاجعة التذخيعات والقػانضغ لجعميا أكثخ اتداقًا مع السعاىجات واالتفاقضات الجولي السػقعة مغ قبل الجوؿ األعزاء بذكل يحتـخ القضع 
o .زيادة مدتػػ الػعي بجور االسخة في التشسضة السدتجامة 
o .اعجاد سضاسات اجتساعضة حػؿ األسخة 
o  بضغ مختمف القصاعات.دعع تفعضل الذخاكة 
o .تعديد آلضات الخصج والستابعة والتقضضع 

o السخأة واالسخة، والصفػلة في جامعة الجوؿ  قي لمجشة االسخة العخبضة في دععدعع آلضات إقمضسضة لمتشدضق والجعع الفشي وتفعضل الجور التشدض
 لػششضة السعشضة باألسخة.السشطسات الجولضة، واإلقمضسضة، واو  ضات الػششضةالعخبضة بالتعاوف مع اآلل

o .ضساف تػفضخ الغحاء لؤلسخ 

o .تشسضة القجرات والسػارد االقترادية والبذخية لؤلسخة في مختمف السجاالت 

o .دعع األسخ السدارعة بالسعمػمات والسعجات وفي الحرػؿ عمى األراضي 

o  السذاريع.تضدضخ انذاء تعاونضات زراعضة وتقجيع القخوض والسشح لتسكضغ األسخ في تشفضح 

o .دعع أنساط العضر الرحضة وبالخفاىضة في جسضع االعسار لضذسل التثقضف والتػعضة في مجاؿ الرحة 

o .ضساف التعمضع الجضج والعادؿ لمجسضع وتعديد فخص التعمع مجػ الحضاة لمجسضع 

o ي التشسضة السدتجامة.تحقضق السداواة بضغ الجشدضغ وتسكضغ السخأة وتػفضخ البضئة التسكضشضة لمسداىسة الفعالة ليا ف 

o ضساف تػفضخ السضاه، والرخؼ الرحي، والصاقة بأسعار مضدخة 

o .تػفضخ البشضة التحتضة البلزمة الي تتضح لؤلسخة تشفضح مذاريع مشتجة 

o تػفضخ التجريب البلـز في مجاؿ السذاريع التي تجعع التشسضة السدتجامة 

o سدتجاـ وتذجضع االبتكار.بشاء بشضة تحتضة قادرة عمى الرسػد وتحفضد الترشضع ال 

o .دعع السذاريع الرغضخة والستشاىضة الرغخ في كافة السجاالت والتي تجعع التشسضة السدتجامة 

                                                      
19

 ٠١-٥٢"، التً عمدت فً تونس فً ٌومً ٥١٠١توصٌات الندوة العربٌة حول "حموق األشخاص ذوي اإلعالة فً إطار خطة التنمٌة المستدامة   
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o .تذجضع االسخة عمى اتباع أنساط استيبلؾ وإنتاج مدتجامة 

o  21لمسذاريع السبتكخة والتي تداىع في عسمضة التشسضة السدتجامة. ةسالضالدعع سضاسات 

قجمت إدارة السخأة واالسخة  ١٢٣٢لمخعاية بالصفػلة والىسضة الشيػض باوضاع األجضاؿ القادمة وشبقًا مع اجشجة التشسضة السدتجامة  اما بالشدبة
خبلؿ اعساؿ الجورة العذخيغ لمجشة الصفػلة  ١٢٤٥والصفػلة بشجًا خاصًا بر: اجشجة التشسضة السدتجامة لمصفل في السشصقة العخبضة لسا بعج 

وذلظ بيجؼ بمػرة مػقف عخبي تجاه اجشجة التشسضة  ١٢٤١نػفسبخ  ٤١اؿ  ٤٢التي انعقجت بسقخ األمانة العامة خبلؿ الفتخة مغ العخبضة 
تتزسغ أولػيات التشسضة الػاجب تػفضخىا لمصفل في الجوؿ العخبضة وبحث االإخفاقات والتحجيات التي واجيت السشصقة  ١٢٤٥لمصفل لسا بعج 

 ألىجاؼ التشسػية لبللفضة.العخبضة عشج تحقضق ا

شمبت الجورة العذخيغ لمجشة الشفػلة العخبضة مغ المجشة االستذارية العخبضة لحقػؽ الصفل اعجاد "استخاتضجضة عخبضة شاممة لمشيػض وقج 
ة واإلقمضسضة باوضاع الصفػلة في السشصقة عمى اف يتع وضع إشار زمشي لسخاجعتيا كل خسذ سشػات، بالتعاوف مع كافة السشطسات العخبض

ي السعشضة. وبعج اعتساد ىحه التػصضة خبلؿ الجورة الخابعة والثبلثضغ لسجمذ وزراء الذؤوف االجتساعضة العخب التي انعقجت في شـخ الذضخ ف
ج " اجشجة التشسضة لبلستثسار في الصفػلة في الػشغ العخبي لسا بع قامت اإلدارة بإعجاد مدػدة اإلشار العاـ لػ ١٢٤١ديدسبخ  ١١

لقس والتي تزسشت عجد مغ القزايا ذات االولػية مغ بضشيا حساية األشفاؿ في مشاشق الشداعات السدمحة وضساف حقػؽ األشفاؿ "١٢٤٥
في حاالت الصػارغ، وضع األشفاؿ البلجئضغ، والشازحضغ والعالقضغ بجوؿ الجػار، وكحلظ حساية األشفاؿ مغ كافة اشكاؿ العشف واالستغبلؿ 

 22لسعاممة.الجشدي وسػء ا

 الدكان والرحة ٢-١

٪ سشػيا. ويبمغ اجسالي ٤،٥٪ سشػيًا مقارنة بالستػسط العالسي الحؼ يبمغ ١،١تذيج السشصقة العخبضة زيادة مصخدة في الشسػ الدكاني بمغ 
، االستضعابضة لمبضئةيذكل ىحا الشسػ الدكاني عبئًا عمى السػارد الصبضعضة والقجرة و  ١٢٤٥.23ممضػف عاـ  ١١١عجد سكاف الجوؿ العخبضة 

 والغحاء، وعمى الخجمات الرحضة. ،والصاقة ،السضاهالصمب عمى زيادة و ، والشطع االيكػلػجضة

يعتبخ عشرخًا أساسضًا لتحقضق رفاىضة االنداف الحؼ ىػ اليجؼ  شعػب السشصقة العخبضة شبقاتضة لسختمف وحضث اف تػفضخ الخجمات الرح
 األساسي لمتشسضة السدتجامة فعمى الجوؿ العخبضة العسل عمى ضساف تػفضخ الخعاية الرحضة البلزمة مغ خبلؿ االتي:

 الخعاية الرحضة لكافة شػائف الذعب.بسضدانضات الجوؿ العخبضة لتػفضخ  رصج التسػيل البلـز 
 ل الجراسات واألبحاث البلزمة لتحجيج األسباب الجحرية لؤلمخاض السدمشة بالسشصقة العخبضة والتي قج يخجع الدبب فضيا سػء القضاـ بعس

خصط واعجاد ال ،تمػث اليػاء، والسضاه، والغحاء اإدارة السػارد الصبضعضة، وانساط االستيبلؾ واالنتاج الغضخ مدتجامة والتي يشتج عشي
 .لسػاجة تمظ االسبابوالدضاسات والبخامج 

  ضساف تػفضخ السضاه الشطضفة ومشع مرادر تمػث السضاه الدصحضة والجػفضة، ضساف تػفضخاليػاء الشطضف، والغحاء اآلمغ لكافة فئات
 الذعب مغ خبلؿ مشع والحج مغ السمػثات واستخجامات األسسجة والسبضجات الزارة بالرحة والبضئة.

  تػفضخ تغصضة عادلة لتذسل كافة فئات الذعب مع تقجيع خجمات الػقاية مغ االمخاض، وعبلجيادعع نطع الخعاية الرحضة مغ خبلؿ 
 بأسعار مضدخة.

  ،تػفضخ التسػيل البلـز مغ خبلؿ مػازنة الجوؿ العخبضة لتػفضخ العشاية الرحضة البلزمة لكافة شػائف الذعب بسا فضيا الفئات السيسذة
 وذوؼ االحتضاجات الخاصة والسخأة.

                                                      
21

 ، شرم الشٌخ٥١٠٢المؤتمر العربً رفٌع المستوى حول "احتٌاجات وحماٌة األسرة العربٌة فً ظل التغٌرات المعاصرة" فبراٌر/شباط   
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 ٥١٠٢البنن الدولً،   



 17 

 24ة الدضاسات لتحدضغ خجمات الخعاية الرحضة شاممة بخامج التػعضة لتشطضع االسخة ورعاية الصفلصضاغ. 
  تكثضف الجيػد الخامضة الي مكافحة االمخاض وتصبضق االستخاتضجضات العخبضة في ىحا الذأف بسا في ذلظ االستخاتضجضة العخبضة لئليجز

١٢١٢-١٢٤١.25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعميم الجيج ٣-١ 

عشرخًا أساسضًا لجعع مدار التشسضة السدتجامة، االمخ الحؼ يتصمب  لخفع مدتػػ القجرات السحمضة يعتبخ االستثسار في رأس الساؿ البذخؼ 
اصخة، الشيػض بسدتػػ التعمضع في السشصقة العخبضة بجاية  بأعادة تأىضل الُسعمع بسا  ُيسّكشو مغ اعجاد أجضاؿ تدتصضع مػاكبة الستصمبات السع

 محػرًا اساسضًا ألحجاث تشسضة متكاممة ومدتجامة في السشصقة العخبضة.  ويعج التعمضع. واولػيات الجوؿ العخبضة، وتحجيات التشسضة السدتجامة

ولتحقضق اليجؼ الخابع والخاص بزساف التعمضع الجضج السشرف والذامل لمجسضع وتعديد فخص التعمضع مجػ الحضاة لمجسضع فمقج عسمت 
الستحجة وكافة الجيات السعشضة بالتعمضع عمى اعتساد ججوؿ أعساؿ االمانة العامة لجامعة الجوؿ العخبضة بالتعاوف مع الضػندكػ ووكاالت األمع 

وفي ىحا اإلشار عقج السؤتسخ اإلقمضسي لمتخبضة لمسشصقة العخبضة خبلؿ الفتخة  .2030إلى عاـ  2015عالسي واحج لمتعمضع لمفتخة مغ عاـ 
ضة، وتع وضع واعتساد ترػر حػؿ األجشجة العخبضة لجوؿ العخبحت رعاية األمانة العامة لجامعة ابذـخ الذضخ، ت 2015يشايخ  27-29

 (.2030 -2015الدضاسات التعمضسضة لمسشصقة العخبضة )، شاممة األولػيات 2015لمتعمضع لسا بعج 

والعسل عمى محػ االمضة مغ خبلؿ العسل 26 التعمضع لقج دأبت الجوؿ العخبضة الي بحؿ مجيػدات مغ اجل تصػيخ التعمضع شبقا لخصة تصػيخو 
( الرادر عغ مجمذ جامعة الجوؿ 636(، وذلظ استشادًا لمقخار رقع )2025 – 2015ى تشفضح العقج العخبي لسحػ االمضة وتعمضع الكبار )عم

عمع ىػ عمع إيسانًا مغ جامعة الجوؿ العخبضة بأف السُ شـخ الذضخ(، وتحدضغ أداء السُ  -29/3/2015) ١١العخبضة )عمى مدتػػ القسة( 

                                                      
 

24
بموجب لرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعٌة العرب فً  ٥١٠٢فً الوطن العربً لما بعد   تم اعتماد اجندة التنمٌة للنهوض بأوضاع الطفولة  

 دورته االستثنائٌة الثالثة
25

 ٥١٠٢مجلس وزراء الصحة العرب عام  تم اعتمدها من لبل   

26
بالكػيت عمى  2002، كسا نز قخار القسة االقترادية والتشسػية واالجتساعضة في عاـ 2002اقخت خصة تصػيخ التعمضع في قسة دمذق/مارس   

 " 2012 – 2002"تشفضح الجوؿ العخبضة لخصة تصػيخ التعمضع في الػشغ العخبي خبلؿ الفتخة مغ 

 اوضاع انًُطمت انعشبٍت نهًاليح انخانٍتحشٍش ضًاٌ حٍاة صحٍت حىل هذف 
 
 ٍٝإٌّطمخ اٌؼشث١خ ٌُ رؾمك األ٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ اٌذاػ١خ ٌخفط ِؼذالد اٌٛف١بد ثّمذاس اٌضٍض١ٓ ، ٚػ

ؽبٌخ ٚفبح  35.6فٟ اٌّبئخ (. ؽ١ش وبٔذ ل١ّخ اٌٛف١بد فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ  54.3اٌشغُ ِٓ اٌزمذَ اٌّؾشص )
، ٟٚ٘ أفعً ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ ٌٍٛف١بد. ٚعبد الرغبٖ اال٠غبثٟ وبفخ إٌّبغك ٚالدح ؽ١خ 1 000ٌىً 

%(، ١ٍ٠ٙب 68.2رؾذ اإلل١ّ١ٍخ ، ِغ ئؽشاص رمذَ أوجش فٟ االٔخفبض فٟ  ثٍذاْ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ )
 %(46.1%(، ٚفٟ ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً )59.6%(، ٚاٌّغشة اٌؼشثٟ )64.7اٌّششق اٌؼشثٟ )

١خ ٌُ رؾمك األ٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ ٌٛصٛي اٌغ١ّغ ئٌٝ ٚعبئً رٕظ١ُ اٌؾًّ. ؽ١ش  ظً إٌّطمخ اٌؼشث
%( رمً وض١شا ػٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. ٚوبٔذ ِؼذالد 46.7ِؼذي أزشبس ٚعبئً رٕظ١ُ اٌؾًّ وم١ّخ )

اٌؾًّ، ١ٍ٠ٙب رٕظ١ُ اٌؾًّ  ثبٌجٍذاْ االلً ّٔٛاً ثبالرغبٖ األوضش ِالءِخ، ِغ ص٠بدح فٟ اعزخذاَ ٚعبئً ِٕغ 
فٟ اٌّبئخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، ٚفٟ  دٚي  25.8فٟ اٌّبئخ ٚ  25.9اٌّغشة اٌؼشثٟ ٚاٌّششق اٌؼشثٟ ثض٠بدح 

 فٟ اٌّبئخ 20.6ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ شٙذد أخفبظب  ثٕغجخ  

 ْفٟ اٌّبئخ، أػٍٝ ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ.  85.8اٌزؾص١ٓ ظذ أِشاض اٌطفٌٛخ اٌّؼذ٠خ فٟ إٌّطمخ وب
فٟ  أظٙشد ارغب٘بد ِٛار١خ ِؼزذٌخؽ١ش فٟ اٌّبئخ.  10.4، ثض٠بدح ٌٍزؾغٓ ِزٛعػٚوبْ االرغبٖ اإلل١ٍّٟ 

فٟ اٌّبئخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ.  12.4فٟ اٌّبئخ ٚ  16ثٍذاْ اٌّغشة اٌؼشثٟ ٚدٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ ثض٠بدح 
 فٟ اٌّبئخ، ث١ّٕب اٌّششق 34.8ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً أوجش فٟ ِغبي اٌزؾص١ٓ، ثض٠بدح ث د ِغز٠ٛبدأظٙشٚ

 رغبٖرغ١ش فٟ االأٞ اٌؼشثٟ فٍُ رظٙش ٌٗ 

 أعٛأ ثىض١ش ِٓ  ٟٚ٘ ٔغجخ  فٟ اٌّبئخ( 11.3اٌغّٕخ ث١ٓ األغفبي فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )لذسد ٔغت
فٟ ؽ١ٓ وبٔذ ٕ٘بن ص٠بدح فٟ اٌّغشة اٌؼشثٟ ارغب٘ب ٚاظؾب، دٚي  ؾًّرال ػِّٛب  اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ

فٟ ثٍذاْ ِغٍظ اٌزؼبْٚ وبٔذ إٌغت ثشىً ٍِفذ ٌالٔزجبٖ فٟ اٌّبئخ(، ٚ 34.4) اٌؼشثٟ اٌّششق
فٟ اٌّبئخ( ػجش  39.8) ِٕبعت ثبٔخفبض ّٔٛاً أظٙش ارغب٘ب االلً اٌجٍذاْ ٌٚىٓ فٟ %(. 112.9اٌخ١ٍغٟ )

 اٌفزشحٔفظ 
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تقـػ حالضًا إدارة التخبضة والتعمضع والبحث العمسي بالتحزضخ لعقج صخ التعمضع الجضج السشرف والذامل لمجسضع )عشرخ أساسي مغ عشا
لجوؿ "السمتقى الثاني حػؿ "تصػيخ نطاـ إعجاد معمع السخحمة االبتجائضة في ضػء السعايضخ الجولضة"، تحت رعاية معالي األمضغ العاـ لجامعة ا

 27(.2016خكد التسضد بجامعة عضغ شسذ وذلظ خبلؿ عاـ العخبضة، وبالتعاوف مع م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وشيجت السشصقة العخبضة اعتساد سضاسات لتحدضغ مدتػػ التعمضع حضث حققت دوؿ الخمضج خاصة تقجمًا في مشطػمة التعمضع تسثمت في 
فسا  ٤٥الدكاف في سغ تدجضل أعمى مدتػيات اللتحاؽ الفتضات بالسجارس عمى كافة مدتػيات التعمضع كسا انخفس كحلظ معجؿ االمضة بضغ 

قج فػؽ. ولكغ مازاؿ معجؿ االمضة في السشصقة العخبضة ىػ األعمى بضغ مشاشق العالع.  ويججر اإلشارة الي اف االنفاؽ الحكػمي عمى التعمضع 
 28٪ في البمجاف العخبضة األقل نسػًا.٣٤٪ في حضغ وصمت الشدبة الي ٤٩،١تخاجع بشدبة 

 :اتخاذ االجخاءات التالية جول العخبية العسل عمىولزسان مدتهى تعميم جيج فعمى ال

 29.دعع تشفضح خصة تصػيخ التعمضع في العالع العخبي 

 في السشاىج التعمضسضة بسا في  ، والتشسػؼ واالجتساعي ،مخاجعة وصضاغة مشاىج التعمضع وأسالضب التجريذ بحضث يتع دمج البعج البضئي
الكػارث والتعامل معيا مع التأكضج عمى ضخورة التخكضد  مغ االخصار البضئضة ومخاشخ تقشضات البلزمة لتفادؼ والحجذلظ اآللضات وال

 عمى اتباع مشيجضة في التعمضع تعتسج في األساس عمى االبتكار، والتفكضخ، والبحث، ولضذ عمى التمقضغ والحفع. 

  وتذسل عسمضة الشيػض بالتعمضع التجريب . والتذخيعاتذلظ الدضاسات تزسضغ أسذ التشسضة السدتجامة في السشاىج التعمضسضة بسا في
 .السيشي والفشي وإعجاد الكػادر الفشضة في مختمف التخررات والتقشضات الخاصة بالتشسضة السدتجامة

  وعادؿ وفي إشار نطاـ مؤسدي كفؤ لمجسضع دوف تسضد بضغ الخجل والسخأة  ومتاحةبجػدة عالضة  ضةتعمضس تػفضخ مشطػمة. 
                                                      

27
ٌة والتعلٌم والبحث العلمً، جامعة الدول العربٌة، "ضمان التعلٌم الجٌد والمنصف والشامل للجمٌع وتعزٌز فرص التعلم مدى الحٌاة إدارة الترب  

 للجمٌع"
28

   United Nations Environment Programme (UNEP), Economic and Social Commission for Western Asia 

(ESCWA), Arab Sustainable Development Report, First Edition, 2015 
29
 ٥١١٢اعتمدت فً لمة الجامعة العربٌة التً انعمدت فً دمشك عام   

 حشٍش اوضاع انًُطمت انعشبٍت نهًاليح انخانٍت حىل هذف انخعهٍى انجٍذ 

 
 بالٌزؾبق ثبٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ، ػٍٝ اٌشغُ ثٌغ١ّغ فٟ ؽك اإٌّطمخ اٌؼشث١خ ٌُ رؾمك األ٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ

إٌّطمخ اٌؼشث١خ ؽ١ش اظٙشد فٟ اٌّبئخ( أفعً ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ.  91.4)ِضٍذ  ِٓ أْ اٌم١ّخ اإلل١ّ١ٍخ
 اٌؼشثٟ اٌّغشةٚفٟ اٌّبئخ(،  53.1ّٔٛاً )ص٠بدح  االلً اٌجٍذاْ ؽممذفٟ اٌّبئخ(، وّب  15ض٠بدح ثارغب٘ب ئ٠غبث١خ )

أٞ  اٌؼشثٟ اٌّششقٌُ ٠ظٙش  فٟ اٌّبئخ(. ٚ 25.4فٟ اٌّبئخ( ٚثٍذاْ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ )ص٠بدح  31.2)ص٠بدح 
  رغ١١ش ٍِّٛط.

 ِب ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ االعبعٟ وؾك٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ ِٓ فٟ اٌزؼ١ٍُ األإٌّطمخ اٌؼشث١خ ٌُ رؾمك
إٌّطمخ اٌؼشث١خ أظٙشد ارغب٘ب ئ٠غبث١ب اال اْ فٟ اٌّبئخ( أػٍٝ ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ.  94.5بإلل١ٍُ )رؾمك ث

ارغبٖ  ٠ٛعذ الٌّٚششق اٌؼشثٟ، فٟ ا%(. 42.8) ، ٚ%، ال ع١ّب فٟ ِٕطمخ اٌّغشة اٌؼشث14.7ِٟؼزذالً ثض٠بدح 
 فٟ ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً أٚ فٟ دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ اٌزغ١ش زؾذ٠ذ ارغبٖ ٌرىٓ اٌج١بٔبد ِزبؽخ وّب ٌُ  ٚاظؾب

 اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ، ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ فٟ ٍىجبس ٌإٌّطمخ اٌؼشث١خ ٌُ رؾمك األ٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ ٌّؾٛ األ١ِخ
فٟ اٌّبئخ  78.1ؽمك اإلل١ٍُ ٚسغُ االرغبٖ اال٠غبثٟ اال اْ فٟ اٌّبئخ(.  41.4)اٌزٞ ِضً  االرغبٖ اإل٠غبثٟ اٌٛاظؼ

فٟ اٌّبئخ ٌذٚي  31.3اإلل١ّ١ٍخ ) رؾذِٛار١خ ػجش إٌّبغك  بدألً ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. ٚوبْ االرغب٘ٚ٘ٛ 
فٟ اٌّبئخ ٌٍّغشة اٌؼشثٟ(، ثبعزضٕبء ألً  54فٟ اٌّبئخ ٌٍّششق اٌؼشثٟ، ٚ  34.5ٟ، ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغ

  .اٌجٍذاْ ّٔٛاً، ؽ١ش وبٔذ اٌج١بٔبد غ١ش وبف١خ

 "ارغبٖ اٌزٕبلص األوضش ٚظٛؽبً فٟ ألً  ٚ ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ  % ألً فٟ اٌزؼ17.6ُ١ٍرٕفك "اٌؾىِٛبد اٌؼشث١خ
فٟ اٌّبئخ(. ال  27.2فٟ اٌّبئخ(، ر١ٍٙب ثٍذاْ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ )أخفبض  31اٌجٍذاْ ّٔٛاً )أخفبض ٔغجخ 

 ٌٍّغشة اٌؼشثٟ ٠ٚٛعذ ارغبٖ ٚاظؼ ٌٍّششق اٌؼشثٟ 

( أفعً ِٓ اٌّزٛعػ ا20.5ٌٔغجخ اٌزال١ِز ئٌٝ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )ٚ ، ٌّٟفٟ رؾغٕٓ٘بن ؼب 
اإلل١ّ١ٍخ أظٙشد ارغب٘بد ِٛار١خ  رؾذفٟ اٌّبئخ(. ع١ّغ إٌّبغك  23االرغبٖ اإلل١ٍّٟ ثٛعٗ ػبَ )ثٕغجخ 

%(، ثبعزضٕبء 19.2 % ٚاٌّغشة اٌؼشث21.1ٟاٌؼشثٟ  %، اٌّششق21.4 )ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً  ٌزمٍص اٌفغٛح  ِؼزذٌخ
 .%(32.6اٌزؾغ١ٓ وج١ش )ِٕطمخ دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ، ؽ١ش رُ 
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 تشسضة القجرات الػششضة لتػفضخ الكفاءات البلزمة لجعع مدار التشسضة  وتحفضحة عمى لقصاع الخاص والسجتسع السجنيدعع قجرات ا
 .السدتجامة

 لبلحتضجات الػششضة في كافة السجاالت  وتحجيج عسمضة تقضع ت الػششضة واإلقمضسضة مدتشجًا الياعجاد بخامج تجريبضة لجعع القجرا
 .والتخررات

  ضساف تأمضغ حق التعمضع لمجسضع دوف تسضضد او تفخقة او تيسضر عمى اساس مبجأ تكافؤ الفخص في االلتحاؽ، والسعاممة، العسل عمى
والشجاح، والستابعة، وتعديد جػدة التعمضع عمى جسضع السدتػيات ولجسضع عشاصخه وربط تصػيخ التعمضع باحتضاجات التشسضة الذاممة، 

 .١٢٢٨قخت في دمذق في مارس بخصة تصػيخ التعمضع التي اُ  والستكاممة، والسدتجامة كسا ورد

 العجالة االجتساعية ولمسداواة بين الجشدين ٤-١

تعتبخ العجالة االجتساعضة والتي تتسثل في العجالة في تػزيع الثخوة والجخل القػمي والعجالة في الحقػؽ والػاجبات بضغ مختمف شػائف 
وذوؼ االحتضاجات الخاصة مغ الجعائع الخئضدضة لمتشسضة السدتجامة. واف  ،والسخأة  ،والذباب ،والسيسذة ،الذعب بسا في ذلظ الفئات الفقضخة

السذاركة االيجابضة  تعديد تحقضق ذلظ مغ شأنو بث روح االنتساء، والسػاششة، والسدئػلضة مغ قبل كافة شػائف الذعب والحؼ مغ شأنو
ويتصمب ذلظ التأكضج عمى تعسضع مبجأ السداواة وتكافؤ الفخص بضغ سات التشسضة السدتجامة. ضجضات وسضاوالفعالة في تشفضح وتفعضل استخات

اذ القخار وفي عسمضة التشسضة والحؼ مختمف شػائف الذعب وبضغ الخجل والسخأة، والفئات السيسذة، وادماج كافة شػائف الذعب في عسمضة اتخ
ػاعيا لتذسل الدكغ البلئق، ومػاصبلت، وخجمات اجتساعضة مغ تعمضع، وصحة، مغ خبلؿ تػفضخ فخص العسل، والخجمات بكافة أن يتحقق
 وثقافة.

اعبلف القاىخة لمسخأة العخبضة وخصة العسل  ١٢٤٥( في سبتسبخ ٤١١ولقج اعتسج السجمذ الػزارؼ لجامعة الجوؿ العخبضة في دورتو الػ )
، لتشفح ١٢٣٢" كاجشجة تشسضة السخأة في السشصقة العخبضة ١٢٤٥بضة لسا بعج االستخاتضجضة التشفحية "اجشجة الشيػض بالسخأة في السشصقة العخ 

اليجؼ الخامذ السعشي بتحقضق السداواة بضغ الجشدضغ وتسكضغ الشداء والفتضات عمى السدتػػ اإلقمضسي. وتعتبخ خصة العسل واضحة السعالع 
قترادية، واالجتساعضة مدتيجفة القزاء عمى العشف ضج السخأة لتسكضغ السخأة والشيػض بأوضاعيا عمى كافة السدتػيات الدضاسضة، واال

اثشاء الشداعات السدمحة كسحػر خاص، محجد الفخضضات والسخاشخ، والفئات السدتيجفة، رالجيات السدؤولة عغ التشفضح. ولقج ركدت خصة 
والتحػالت الجتساعضة، والقزاء عمى مسخأة العخبضة، العسل عمى اربة محاور ىي: السذاركة الدضاسضة لمسخأة العخبضة، والتسكضغ االقترادؼ ل

 30العشف ضج الفتضات والشداء. ولقج حجد الخصة مؤشخات لقضاس التقجـ السحخز لكل ىجؼ مغ اىجاؼ الخصة، والفتخة الدمشضة لكل محػر.

سكضغ دور السخأة بسا ال يتعارض مع االنطسة ولقج ايج مؤتسخ الجوحة الجيػد السبحولة مغ قبل الجوؿ العخبضة لتحقضق السداواة بضغ الجشدضغ وت
 31وتعديد دور السخأة في مختمف السجاالت. العخبضة والتذخيعات الجاخمضة لمجوؿ

ة ولتفعضل دور السخأة وتحقضق السداواة بضغ الخجل والسخأة عقجت جامعة الجوؿ العخبضة اجتساع رفضع السدتػػ حػؿ األىجاؼ التشسػية لؤللفض
 -الفخص والتحجيات  -١٢٤٥والفتضات والسداوة بضغ الجشدضغ وتسكضغ السخأة في السشصقة العخبضة: اجشجة التشسضة لسا بعج السعشضة بالشداء 

 . ولقج انبثق عغ ىحا السؤتسخ االتفاؽ عمى االتي:١٢٤١فبخايخ/شباط  ١٣بسقخ جامعة الجوؿ العخبضة بالقاىخة في 

 

 

                                                      
 ٥١٠٢جامعة الدول العربٌة، إدارة المرزة واالسرة والطفولة،   30 

، ٥١٠١لمتحدة، تحوٌل عالمنا: خطة التنمٌة المستدامة لعام االمم ا  31
31 A/RES/70/1hgvmp] 
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  كسا شخحتو االمع الستحجة فضسا يتعمق بالسداواة بضغ  ١٢٤٥تعديد مداواة السخأة وتسكضشيا ضسغ اىجاؼ الخصة االنسائضة لسا بعج
 الجشدضغ وتسكضغ السخأة.

  ضساف تشفضح سضاسات العجالة االجتساعضة ومكافحة الفقخ والتغصضة الرحضة.العسل عمى 

 .تصػيخ ودعع آلضات السذاركة الدضاسضة لمسخأة وعديد ندب مذاركتيا في كافة السجالذ السشتخبة 

 ضة.دعع صبلحضات اآللضات والسجالذ الػششضة السعشضة بالسخأة لديادة فاعمضة لتسكضغ السخأة داخل السجتسعات العخب 

 .العسل عمى نذخ أسالضب تجاوؿ السعمػمات وتػفضخ قػاعج بضانات مغ اجل دعع مذاركة السخأة عمى مختمف األصعجة 

 .تصػيخ الثقافة واألعخاؼ االجتساعضة إلنتاج أنساط اجتساعضة أكثخ عجالة 

 .القزاء عمى جسضع أشكاؿ التسضضد ضج الشداء والفتضات 

  يس الشاتج عغ العشف عمى أساس الشػع االجتساعي.دعع آلضات الحساية والػقاية والتعػ 

 .32اعتساد معايضخ لمسؤشخات العامة مدتجضبة الحتضاجات الشػع االجتساعي 

 صضاغة سضاسات التشسضة السدتجامة بحضث تتزسغ االتي:ىحا وعمى الجوؿ العخبضة 

 .دعع عسل السخأة وتعديد حقيا في العسل ومداىستيا في عسمضة التشسضة السدتجامة 

  ضساف السداواة في وصػؿ السخأة الي التسكضغ عمى السدتػػ االقترادؼ والدضصخة عمى األصػؿ والسػارد واإلنتاجضة والػصػؿ الي
 السعمػمات.

 .تسكضغ السخأة لتعديد دورىا في اعجاد استخاتضجضات الحج مغ الفقخ 

                                                      
"الفرص والتحدٌات"، اجتماع رفٌع المستوى حول  ٥١٠٢إعالن الماهرة للمرأة العربٌة، اجندة التنمٌة للمرأة لما بعد   32

األهداف التنموٌة لأللفٌة المعنٌة بالنساء والفتٌات والمساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة فً المنطمة العربٌة: اجندة التنمٌة 
 .٥١٠٢فبراٌر/شباط  ٥٠. الماهرة -الفرص والتحدٌات-٥١٠٢لما بعد 

 وحًكٍٍ جًٍع انُساء وانفخٍاثححمٍك انًساواة بٍٍ انجُسٍٍ، فً يجال 

 
 ثشغُ اْ ألً ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. ٌٚىٕٗ %( 70.0) ثٍغ اإلٔبس فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خِٓ ِؾٛ أ١ِخ اٌىجبس

 اٌؼشثٟ %(، ٚاٌّغشة52.8) اٌؼشثٟ فٟ اٌّششقثٍغذ فٟ اٌّبئخ،  67.5 خظؾاشٙذد ص٠بدح ٚإٌّطمخ 
اٌج١بٔبد أللً اٌجٍذاْ ّٔٛاً غ١ش وبف١خ ٌزؾذ٠ذ ٚفٟ اٌّبئخ(.  52.8%(، ٚدٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ )83.2)

 ارغبٖ. 

( ألً ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. االرغبٖ اإلل85.6ّٟ١ٍِؾٛ األ١ِخ ث١ٓ اٌجبٌغ١ٓ اٌزوٛس فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )% 
 فٟ اٌّبئخ، ر١ٍٙب اٌّششق 36.7داء أفعً ثض٠بدح أل اٌؼشثٟ ٠ش١ش  فٟ اٌّبئخ. اٌّغشة 25.9ض٠بدح ٠ش١ش ٌ
%(. اٌّؼط١بد غ١ش وبف١خ إلصجبد ٚعٛد ارغبٖ 20.5فٟ اٌّبئخ( ٚثٍذاْ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ ) 23.3) اٌؼشثٟ

 أللً اٌجٍذاْ ّٔٛاً. 

( رمً وض١شا ػٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. ث١ذ أ18.6ْػّبٌخ اإلٔبس ئٌٝ ٔغجخ اٌغىبْ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ) 
ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً، ٚثٍذاْ اٌّغشة فٟ فٟ اٌّبئخ.  20.6ِغ ص٠بدح ثٕغجخ  ٠ش١ش الرغبٖ ا٠غبثٟاالرغبٖ اإلل١ٍّٟ 

فٟ اٌّبئخ ص٠بدح ػٍٝ اٌزٛاٌٟ(. دٚي ِغٍظ  26.5فٟ اٌّبئخ ٚ  19.4) ا٠غبث١خاٌؼشثٟ عغٍذ ارغب٘بد 
 اٌؼشثٟ اٌزغ١١ش فٟ اٌّششق، ث١ّٕب فٟ اٌّبئخ 55.3اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ اٌزٟ رؾغٓ أوجش ِغ ص٠بدح ثٕغجخ 

 .وبٔذ ظئ١ٍخ

( 67.9ػّبٌخ اٌزوٛس ئٌٝ ٔغجخ اٌغىبْ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )% ًال  ٌٚىٓ ل١ٍالً ػٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ رم
 . ١خاإلل١ٍّ رؾذ٠ٛعذ ارغبٖ ٚاظؼ ٌٍّٕطمخ أٚ إٌّبغك 

بء ػٍٝ أٚعٗ اٌزفبٚد ث١ٓ اٌغٕغ١ٓ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٌُ رؾمك األ٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ اٌّزّضً فٟ اٌمع
%( ألً ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. ِٚغ رٌه، ٠ظٙش ٔغجخ 13.2فٟ اٌّغبي اٌغ١بعٟ. ل١ّخ ٌٍّٕطمخ اٌؼشث١خ )

٪( فعال ػٓ  429اٌّمبػذ اٌزٟ رشغٍٙب إٌغبء فٟ اٌجشٌّبٔبد اٌٛغ١ٕخ ٚظٛػ ارغبٖ ٌٍّٕطمخ ثأعش٘ب )+
%؛ 741.2 اٌؼشثٟ %؛ اٌّغشة127.6، اٌؼشثٟ %؛ اٌّششق439.4فشػ١خ )ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً، اٌسثغ ِٕبغك األ

 .%(1,883.3ٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ، ٚدٚي ِغ
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 دػؽ العسل.تعديد فخص السخأة في مجاالت التجريب السيشي وتشسضة السيخات وربط ذلظ ب 

 .ضساف السػارد السالضة لجعع خصط السداواة بضغ الجشدضغ الػششضة والقصاعضة 

 .33تػفضخ الخعاية االجتساعضة والخجمات األساسضة لمسخأة مغ تعمضع وصحة 

 عشف.والكخامة االندانضة ليا وألسختيا وحسايتيا مغ كافة اشكاؿ ال ،ضساف حق السخأة في الحضاة عمى قجـ السداواة مع الخجل 

 .تزسضغ تحقضق السداواة والعجالة االجتساعضة في التذخيعات وسضاسات دوؿ السشصقة العخبضة 

 .34إيبلء اىتساـ خاص لحسضة الشداء والفتضات تحت االحتبلؿ والبلجئات مغ كافة اشكاؿ العشف واالستغبلؿ 

 السػارد الصبضعضة :١

   (Sustainable Consumption and Production Patterns)  السدتجامةواإلنتاج أنساط االستيبلؾ  ٤-١

في مخاكر السبادرة العالسضة الستعجدة أصحاب السرمحة لتعديد التقجـ الحؼ تع احخازه في مجاؿ  ١٢٢٣لقج أشمقت االمع الستحجة في عاـ 
 كسا قامت 35«.بأنساط االستيبلؾ واإلنتاج السدتجامةإشار عسل الدشػات العذخ لمبخامج الستعمقة »االستيبلؾ واإلنتاج السدتجامضغ ووضع 

  36«.االستخاتضجضة العخبضة اإلقمضسضة لبلستيبلؾ واإلنتاج السدتجامضغ» الجوؿ العخبضة بإشبلؽ مبادرة في ىحا الذأف  جامعة

مسػارد الصبضعضة مغ وشاقة، لجة رشضالتي تؤدؼ الي اليجر واالستخجامات الغضخ ف أنساط اإلنتاج واالستيبلؾ الغضخ مدتجامة مغ األسباب ا
زيادة في حجع انبعاثات  ستيبلؾ واإلنتاج الغضخ مدتجامضغومجخبلت اإلنتاج األخخػ. ويشتج عغ أنساط اال ،ومضاه، وثخوات شبضعضة

داحمضة لبحخ مسا يتدبب في غخؽ العجيج مغ السشاشق الاالحتباس الحخارؼ السدبب الخئضدي في تغضخ السشاخ وارتفاع مشدػب مضاه ا
بسا و  لخفس انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ  . ولحلظ فانو مغ الزخورؼ تغضخ أنساط اإلنتاج واالستيبلؾوالسشخفزة بالػشغ العخبي

ونذخ الػعي بضغ مختمف فئات الذعب. وىشاؾ عجد  ،والتسػيل ،وآلضات الدػؽ  ،يجعع مدار التشسضة السدتجامة وذلظ مغ خبلؿ التذخيعات
  والتي سضتع اإلشارة الضيا الحقا في ىحا الجلضل. مغ اآللضات والسشيجضات التي تداىع في تحقضق ذلظ

تشسضة يػجو الجلضل االستخشادؼ الي اتخاذ االجخاءات التالضة لجعع التحػؿ الي أنساط استيبلؾ وإنتاج مدتجامة بسا يجعع تحقضق اىجاؼ ال
 السدتجامة:

  وبسا « االستخاتضجضة اإلقمضسضة العخبضة لبلستيبلؾ واإلنتاج السدتجامضغ»تشفضحًا لػ  ششضة لبلستيبلؾ واإلنتاج السدتجايغاعجاد استخاتضجضات و
 .يجعع تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة

  الزخائب )العقارية، القضسة الزافة، التجااعجاد حدمة مغ آلضات الدػؽ لتذسل ، ، اإلعاناترية، االستيبلكضة، االعساؿ(، الخسـػ
، والسجفػعات مقابل خجمات الشطع البضئضة   ، والعبلمات البضئضة Tradable Permits والجعع السالي، والخخز القابمة لمتجاوؿ

Payment for Ecosystem Services  ىحا باإلضافة إلى شبلؽ مبادرة لتجارة الكخبػف Carbon Trading  التي تذجع التحػؿ
 الي أنساط استيبلؾ أكثخ استجامة في كافة القصاعات.

 .اعجاد حدمة مغ التذخيعات التي تذجع التحػؿ الي أنساط استيبلؾ أكثخ استجامة في كافة القصاعات 

 السدتجايغشضة باالستيبلؾ واإلنتاج دعع القجرات الػششضة واإلقمضسضة عمى كافة السدتػيات ألعجاد وتشفضح سضاسات مع. 

 عمى كافة األصعجة. مضغتباع أنساط استيبلؾ وإنتاج مدتجانذخ الػعي لمفػائج التي تعػد نتضجة ا 

                                                      
33 Ibid 
34 Ibid 

35
 ٥١٠٥حزٌران/ ٌونٌو  ٥١كما اعتمد فً رٌو +   

36
 ٥١٠١اعتمدها مجلس الوزراء العرب المسؤولٌن عن شؤون البٌئة فً تشرٌن الثانً/ نوفمبر   
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 ضغممجاؿ االستيبلؾ واإلنتاج السدتجافي  دعع التعاوف بضغ البمجاف العخبضة . 

 خاد األخزػػاالقتر ١-١

بشذخ كتابًا  وأدوارد باربضضخ(ثبلثة اقتراديضغ دولضضغ )ديفضج بضخس، ماركانجيا، و  تراد األخزخ في التدعضشضات حضث قاـلقج ضيخ مفيـػ االق
مغ السجتسع الجولي  كبضخاً  ، ولكغ لع يمقى ىحا السفيـػ قبػالً ٤٩٨٩في عاـ  ”Blurprint for a Green Economy“   دسىالسُ تحت ىحا 

كسخخج  قاـ بخنامج االمع الستحجة لمبضئة بإعادة إشبلؽ السفيـػ مخة أخخػ  العالسضة عشج انجالع االزمة السالضة ١٢٢٨آنحاؾ.  وفي عاـ 
السدتجامة  لمتشسضة مجخبلً تراد يتخح االستثسار في البضئػة يختكد مفيـػ االقتراد األخزخ عمى انو اقو . لبلزمة السالضة التي تػاجو العالع

» لتعخيف بخنامج االمع الستحجة لمبضئة فاالقتراد األخزخ ىػ ما يشتج عشو  وشبقاً . والتي تحج مغ استشداؼ وسػء استخجاـ السػارد الصبضعضة
 37«.تحدضغ رفاىضة االنداف والسداواه االجتساعضة، في الػقت الحؼ يقمل برػرة ممحػضة السخاشخ البضئضة ونجرة السػارد االيكػلػجضة

والحؼ « السدتقبل الحؼ نخيجه»والػثضقة الختامضة  ١٤٢١ولقج احتل ىحا السفيـػ أىسضة خاصة في مؤتسخ ريػ جانضخو والحؼ عقج في عاـ  
ويججر اإلشارة ىشا الي اف ُاشخ وتصبضقات االقتراد  38افخد االقتراد األخزخ كآلضة ىامة لتحقضق التشسضة السدتجامة والقزاء عمى الفقخ.

 خوؾ لمجوؿ التي تتبشاه بسا يتفق مع أولػيات كل دولة وضخوفيا االقترادية، واالجتساعضة، والبضئضة. االخزخ مت

وفي االسشصقة العخبضة  39دولة تشتسي لعالع الجوؿ الشامضة. ١٨دولة حػؿ العالع  استخاتضجضات لبلقتراد األخزخ  ١٥ت اكثخ مغ شلقج تبو 
في التحػؿ  ضةالعخبض كسا شخعت عجد مغ البمجاف ،األخزخغ اعجاد استخاتضجضات لبلقتراد عجد مغ الجوؿ العخبضة م بجأت بالفعلفمقج 

غ خبلؿ تشفضح مذخوعات تعتبخ تصبضقات لسفيـػ االقتراد األخزخ، وشسمت تمظ التصبضقات مذاريع تخشضج ملبلقتراد األخزخ 
مذاريع تجويخ السخمفات وتػلضج الصاقة والدساد مغ السخمفات، و مذاريع تػلضج الصاقة الذسدضة ومغ الخياح، و استخجامات الصاقة والسضاه، 

 الرشاعات الخزخاء. و األبشضة والسجف الخزخاء، و الدراعة العزػية، و 

تداىع في التحػؿ التجريجي لبلقتراد التي  ة عمى الشطخ في اعجاد الدضاساتويػجو ىحا الجلضل األستخشادؼ الي تذجضع الجوؿ العخبض
تعاوف الجوؿ فاف تبادؿ الخبخات و اىجاؼ التشسضة السدتجامة وبسا يتفق مع أولػيات وضخوؼ كل دولة. وفي ىحا اإلشار األخزخ بسا يحقق 

  مغ شأنو دعع مجيػدات الجوؿ العخبضة في ىحا الرجد. العخبضة في ىحا السجاؿ

 ةالسهارد السائي ٣-١

 في الجوؿ خاصة في ضل الطخوؼ الحالضة مغ ازدياد مصخد في الشسػ الدكاني السائي مغ أولػيات السشصقة العخبضةيعتبخ تحقضق االمغ 
لدج  مغ نسػ عسخاني، وزيادة الصمب عمى السضاه وما يتبع ذلظ 40٪ لمشسػ الدشػؼ العالسي٤،١مقابل  ٪ سشػيا٣العخبضة والتي ترل الي 

عمى السضاه في  إلضافة الي تأثضخات تغضخ السشاخىحا با األخخػ.لجعع قصاع الدراعة واالنذصة االقترادية و  لمدكاف ةالستدايج االحتضاجات
)الجدائخ، البحخيغ، الكػيت، األردف، لضبضا، عساف، األراضي  وترل معجالت تػفخ السضاه لمفخد في اثشي عذخ بمج عخبي. السشصقة العخبضة

الي دوف الحج األدنى الحؼ حجدتو مشطسة  الستحجة، والضسغ( الفمدصضشضة السحتمة، قصخ، السسمكة العخبضة الدعػدية، تػنذ، االمارات العخبضة
لستػسط مقارنة بػ ا ٣ـ ١٢٤٤في عاـ  ٩١٣،٥لمفخد في السشصقة العخبضة الي الستاحةالستػسط فضرل متػسط السضاه وفي  الرحة العالسضة.

 ٣.41ـ٤٢٢٢وىػ دوف مدتػػ الفقخ السائي السقجر بػ  سشػياً  ٣ـ ٩،١١٢العالسي الحؼ يرل الي 

                                                      
37

 ٥١٠٠ضاء على الفمر، لً التنمٌة المستدامة والمبرنامج االمم المتحدة للبٌئة، نحو التصاد اخضر: مسارات ا  
38

 United Nations Environment Programme (UNEP), Uncovering Pathways Towards Inclusive Green Economy, A 

Summary for Leaders, 2015 
39

 United Nations Environment Programme (UNEP), Uncovering Pathways Towards Inclusive Green Economy, A 

Summary for Leaders, 2015 
40

  ٥١٠٢السكان فً الوطن العربً، الجغرافٌون العرب،  
41

 UNDP, Water Governence in the Arab Regio, Managing Scarcity and Securing the Future, 2013 
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. وتذسل جضاؿ الحالضة والسدتقبمضةالجوؿ العخبضة ضساف تػفضخىا لبل قػؽ األساسضة التي تعسلاف تػفضخ السضاه اآلمشة والرالحة لمذخب مغ الح
سػاء  السختمفة مرادر السضاه مشع تمػثات السضاه والعسل عمى استخجاملمتخشضج في  اتخاذ االجخاءات البلزمة مجيػدات بمجاف السشصقة

عمى الثخوة  لتفادؼ اثاره الدمبضة كحلظ مغ جخاء القاء السخمفات الدراعضة، والرشاعضة، والبمجية في السجارؼ السائضة لدصحضة او الجػفضةا
 الدسكضة، والسشتجات الدراعضة والسضاه الجػفضة التي يعتسج عمضيا غالبضة سكاف الخيف في الذخب. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لجول الستهقعة لمصمب عمى السياه وضسان تهافخىا لجعم مدار التشسية السدتجامة فعمى ااه مع الديادة ولسهاجية الفجهة الحالية في السي
  :العخبية اتخاذ االجخاءات التالية

  42.«ستخاتضجضة األمغ السائي في السشصقة العخبضةا»تشفضح دعع الجيػد الخامضة الي 
  السدتجاـ الستغبلؿ السضاه الجػفضة الزحمة والخدانات العسضقة، تشسضة السػارد السائضة بجاية مغ مشاشق السشبع/ السرجر، والتخصضط

والتػسع فى مذخوعات استكذاؼ خدانات مضاه جػفضة ججيجة، وكحلظ تصػيخ نطع حراد مضاه األمصار والدضػؿ، وإعادة استخجاـ مضاه 
 ػفضة.مضاه البحخ والسضاه الجوالتػسع فى إنذاء محصات تحمضة  الرخؼ الدراعى والرحي السعالجة،

 سارات في التكشػلػجضات الحجيثة ذات الججوػ ت الصاقة الستججدة وتػجضو االستثباستخجاماالستثسارات نحػ تحمضة مضاه البحخ تػجضو ا
 االقترادية. 

 في وزيادة ندب استخجامات السضاه الستججدة  لتذسل الدضاسات والتجابضخ البلزمة لمتخشضج في استيبلؾ السضاه وضع استخاتضجضات وششضة
والتخمز  يخىابعج تجو  ـ السضاهإعادة استخجا وسبل لكل قصاع نػعضاتيا ومرادرىامغ السضاه و  حتضاجاتوتحجيج اال لسختمفةالقصاعات ا

 مخة أخخػ. استخجاميا ة الغضخ صالح إلعادةاآلمغ لمسضاه العادم
  43«.االستخاتضجضة اإلقمضسضة العخبضة لبلستيبلؾ واإلنتاج السدتجامضغ» تشفضح الدضاسات السائضة السعشضة بػ 
 ومضاه اآلبار مسجارؼ السائضةسمػثة للا عمي السرادر الرارمة التذخيعات وتصبضق السخالفات تصػيخ الشطاـ التذخيعي السائي وتفعضل 

 وتصبضق مبجأ السمػث يجفع.
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 وانصشف انصحً نهجًٍعضًاٌ حىافش اإلداسة انًسخذايت نهًٍاِ 
 

 ّصذس ٌاٌغىبْ  فٟ ٚصٛي ٔصفإٌّطمخ اٌؼشث١خ اٌٛفبء ثبأل٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ اٌّزّضً اعزطبػذ
 ب.غف١ف ب١ٍّبٖ. ئال ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً أظٙشد أخفبظٌِؾغٓ 

 ْٔصف اٌغىبْ  ثبٌٛصٛي اٌٟ اٌٛفبء ثبأل٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ اعزطبػذ إٌّطمخ اٌؼشث١خ وّب ا
ا٠غبثٟ  وبْ اٌؼبَ ئِىب١ٔخ اٌٛصٛي ئٌٝ ِشافك اٌصشف اٌصؾٟ اٌّؾغٕخ. االرغبٖ اإلل١ٍّٟ اٌّؾش١ِٚٓ ِٓ

٪(.  21.6)+ اٌؼشثٟ ٪( ٚاٌّغشة 21.9ٌّششق اٌؼشثٟ )+فٟ دٚي ا ا٠غبثٟ %(، وّب وب19.4ْ) ثٕغجخ
خ ٍِّٛع ادظٙش أٞ رغ١١شٌُ راٌّبئخ. ٚفٟ  35.7اٌزمذَ أوضش ٚظٛؽبً فٟ ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً، ثض٠بدح ٚوبْ 

 .، ثؼذ أْ وبْ أػٍٝ ِؼذي فٟ اٌزغؼ١ٕبد دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ فٟ

 اٌّزضا٠ذ سرفبع ِغ ارغبٖ االٌٍمٍك،  اِض١شٚظؼب ٌّٕطمخ اٌؼشث١خ ِٓ ا١ٌّبٖ ثباٌغؾت اٌغٕٛٞ رّضً ِؼذالد
 74.6ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ، ص٠بدح ٚفٟ %. ٚوبْ ٠12.6ّضً ص٠بدح ِٕز اٌزغؼ١ٕبد. االرغبٖ اإلل١ٍّٟ 

أٞ رغ١١ش ٍِّٛط، ٚألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً ٌُ  اظٙشفٍُ ٠اٌّششق اٌؼشثٟ ٚاٌّغشة اٌؼشثٟ ٚاِب فٟ اٌّبئخ. 
 غجت االفزمبس ئٌٝ اٌج١بٔبدثرذسط فٟ اٌزؾ١ًٍ 

 ىبْ اٌغ سفغ اٌؼذد ٌٕصفإٌّطمخ اٌؼشث١خ اٌٛفبء ثبأل٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ اٌّزّضً فٟ اعزطبػذ
 ّصذس ِؾغٓ ١ٌّبٖ فٟ إٌّبغك اٌؾعش٠خ. اٌمبدس٠ٓ ٌٍٛصٛي ٌ

اٌؾصٛي غ١ش اٌمبدس٠ٓ اٌغىبْ  ٔصف إٌّطمخ اٌؼشث١خ اٌٛفبء ثبأل٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ اٌّزّضً فٟ خفط
 ػٍٝ ِصذس ِؾغٓ ١ٌّبٖ فٟ إٌّبغك اٌش٠ف١خ.
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  وخدانات السضاه الجػفضة ومجػ استجامتيا مع التأكضج عمى ضخورة استخجاـ السضاه الجػفضة اعجاد خخائط وششضة لسرادر السضاه السختمفة
ة مغ السدتقبمضو  الحالضة في ضل الطخوؼ خاصة لمذخب، الغضخ متججدة كسخدوف استخاتضجي جامة مع االحتفاظ بسضاة اآلباربصخيقة مدت

 الستدايج عمضيا.تغضخات السشاخضة والصمب تػقعات نجرة السضاه نتضجة لم
 الكضسائضة. مكافحة تمػث السػارد السائضة مغ خبلؿ مزاعفة الجيػد لتخشضج استخجاـ األسسجة والسبضجات 
 .تشفضح السسارسات والدضاسات لئلدارة الستكاممة لمسػارد السائضة عمى السدتػػ الػششي 
  لتعطضع االستفادة مغ  فقا لمقانػف الجولي واالتفاقات القائسةتذجضع اإلدارة الستكاممة لمسػارد السائضة السذتخكة )احػاض األنيار( و

 .مرادر السضاه السذتخكة
 ةدؿ السحجو ػ عجـ تأثخ ذوؼ الجخعمى ج ضالسختمفة، مع التأك القصاعات ضا عمى استخجامات السضاه مغ قبلتجريج العسل عمى رفع الجعع 

 .والصبقات الفقضخة والسيسذة مغ جخاء ذلظ
   الرحي تجويخ مضاه الرخؼبسا في ذلظ  االستثسارات نحػ تجويخ السضاه وإعادة استخجاميا في االنذصة االقترادية السختمفةتػجضو 

الدراعضة شبقا لسعايخ صحضة يتع تحجيجىا  وإعادة استخجاميا لخؼ السداحات الخزخاء، والغابات الذجخية، ولدراعة السحاصضل
 .لكل بمجالتذخيعات الػششضة وتزسضشيا ضسغ 

 ه ونطع الخؼ التي تخشج في استخجامات السضاهالبحث العمسي والتصػيخ لتذسل بحػث السضا إعصاء أولػية خاصة لبلستثسار في ،
لجعع  السضاه باستخجامات الصاقة الذسدضة تقشضات تحمضةو  ،السضاه والسقاومة لمجفاؼ الت الدراعضة السػفخة الستيبلؾالدبلواستدراع 
 االقترادية في حالة ثبػت ججواىا االقترادية.االنذصة 

  الػاردات لمبمجاف العخبضة مغ السضاه االفتخاضضة. زيادة صافي لتدتيجؼ تأخح في االعتبار السضاه االفتخاضضةصضاغة سضاسات تجارية 
  سضة التخشضج في استخجامات السضاه في كافة القصاعات.ألىنذخ الػعي 

 الصاقة ١-١

مغ حقػؽ السػاشغ التي تعسل الغضخ ممػِثة بأسعار تتشاسب ودخػؿ مختمف فئات الذعب حق صاقة الشطضفة خاصة ال يعتبخ تػفضخ الصاقة
ويذسل ذلظ ضساف  لسشصقة العخبضة. ويعتبخ تحقضق االمغ في مجاؿ الصاقة مغ أولػيات الكافة فئات الذعب عمى تػفضخىا الجوؿ العخبضة

ء أىسضة خاصة لسرادر الصاقة الستججدة لضذ فقط لمسجتسعات شػيع مرادر الصاقة وإيبلتػفضخ مرادر الصاقة البلزمة مغ خبلؿ ت
ث العسخانضة، والبمجيات ولكغ لجعع كافة االنذصة االقترادية برػرة دائسة ومدتجامة وبسا ال يؤثخ سمبًا عمى البضئة مغ زيادة معجالت تمػ 

 سشاخ وتبعات ذلظ.اليػاء، والتخبة، والسضاه واآلثار الدمبضة عمى تغضخ ال

مغ األسباب الخئضدضة في تغضخ السشاخ ىػ حجع انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ والحؼ يشتج عغ استعساالت الصاقة االحفػرية والتي 
ي تدتخجـ في العجيج مغ القصاعات واألنذصة شاممة تػلضج الكيخباء، وتجويخ السضاه، وفي االنذصة البمجية واإلسكاف والسػاصبلت، وف

بالفعل في وضع التذخيعات البلزمة لتذجضع القصاع العاـ  . ولقج بجأت الجوؿ العخبضةترادية مغ زراعة، وصشاعة، وسضاحةاالنذصة االق
والخاص االستثسار في الصاقة الستججدة بأنػاعيا. ولزساف تػفضخ الصاقة البلزمة لتمبضة الصمب الستدايج لسػاكبة الشسػ الدكاني ودعع 

والصاقة الشػوية. وكسا اف  ، والصاقة الستججدة،عمى تشػيع مرادر الصاقة لتذسل الفحع العخبضة قج دأبت الحكػماتقترادية فماالنذصة اال
الستخجاـ الفحع معايضخ بضئضة وصحضة تع اتخاذىا فاف الستخجامات الصاقة الشػوية إجخاءات وتجابضخ أكثخ صخامة تعسل الحكػمة عمى 

وث أؼ كارثة قج تحجث مغ جخاء استخجامات الصاقة الشػوية سػاء اثشاء التذغضل او عشج التخمز مغ الشفايات. ضساف اتخاذىا لتفادؼ حج
لمجػء ىحا ويججر اإلشارة اال انو نطخًا لمتكمفة العالضة لمصاقة الشػوية والسخاشخ السختبصة بيا فيشاؾ تػجيات في عجد مغ دوؿ العالع لعجـ ا

 .لمصاقةر الي الصاقة الشػوية كسرج

 ولقج قام السجمذ الهزاري العخبي لمكيخباء بجيهد في مجالي كفاءة الصاقة والصاقة الستججدة والتي شسمت االتي:
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 أوال: كفائة الصاقة:

 االستخشادؼ العخبي لتخشضج كفاءة الصاقة، وىػ اوؿ عسل مغ نػعو عمى مدتػػ السشصقة العخبضة في مجاؿ كفاءة الصاقة شار وضع اإل
 يجخؼ تحجيثو حالضًا.والحؼ 

  إصجار دلضل الصاقة الستججدة وكفاءة الصاقة في الجوؿ العخبضة كل عامضغ ويتزسغ معمػمات وبضانات حػؿ كفاءة الصاقة والصاقة
 الستججدة في الجوؿ العخبضة، ويعتبخ اوؿ وثضقة مخجعضة عخبضة في ىحا السجاؿ.

  فاءة الصاقة، وبشاء شخاكات وجدػر مغ مايػ مغ كل عاـ لمتعخيف بأىسضة ك ١٤تشطضع احتفالضة لمضـػ العخبي لكفاءة الصاقة يـػ
 التعاوف بضغ البمجاف العخبضة، واستعخاض آخخ التصػرات عمى السدتػػ التقشي واألكاديسي في مجاؿ كفاءة الصاقة.

 44الستججدة وبخامج كفاءة الصاقة. تشطضع السشتجػ العخبي لمصاقة الستججدة وكفاءة الصاقة كل عامي بيجؼ التخويج لسذخوعات الصاقة 
 ثانضَا: الصاقة الستججدة:

 لضذسل قصاع الصاقة الستججدة واستحجاث لجشة خبخاء الصاقة الستججدج  قاـ السجمذ الػزارؼ العخبي لمكيخباء بتػسضع نصاؽ عسمة
 وجفاءة الصاقة.

 لقسة العخبضة التشسػية االقترادية واالجتساعضة في الخياض والتي تع إقخارىا خبلؿ ا ١٢٣٢-١٤٢العخبضة لمصاقة الستججدة  االستخاتضجضة
والحؼ تع تػسضع نصاؽ االستخاتضجضة لتربح االستخاتضجضة العخبضة لمصاقة السدتجامة وتكمضف فخيق العسل السعشي باإلعجاد  ١٢٤٣عاـ 

 لبلستخاتضجضة بإضافة كفاءة الصاقة الي جانب الصاقة الستججدة.
 لسي نحػ التشسضة السدتجامة يجخؼ حالضًا اعجاد ومخاجعة االستخاتضجضة العخبضة لمصاقة السدتجامة تسيضجا لعخضيا وتساشضا مع التػجو العا

والتي تعتبخ الػثضقة الحاكسة والتي تيجؼ الي تحجيج السبلمح السدتقبمضة لقصاع الصاقة في السشصقة  ١٢٤٩عمى السجمذ في ابخيل 
 لتحقضق التشسضة السدتجامة. العخبضة

  تقـػ امانة السجمذ بالتعاوف مع الدخكاء اإلقمضسضضغ والجولضضغ لتقجيع الجعع الفشي لمجوؿ العخبضة مغ خبلؿ اإلشار العخبي لمصاقة
 45محاور لخصج تقجـ الجوؿ العخبضج في ىحا السجاؿ مغ خبل وضع اىجاؼ محجدة. ٨الستججدة والحؼ شسل 

 

 

 

 

 

 

 

  :ةبالسشصقة العخبي ابيخ التالية لتحقيق االمن في مجال الصاقةتخاذ الخصهات والتجستخشادي الي اويهجو الجليل األ

 ستخشادؼ العخبي لتحدضغ كفاءة الصاقة الكيخبائضة إلشار األا»مغ خبلؿ دعع تشفضح  في كافة القصاعات لتخشضج في استيبلؾ الصاقةا
 «.السدتخجـ الشيائيوتخشضج استيبلكيا لجػ 

                                                      
 ٥١٠٢إدارة الطالة، جامعة الدول العربٌة،   44 

 ٥١٠٢إدارة الطالة، جامعة الدول العربٌة،   45

 أسعاس يعمىنت ويىثىق بهاب انًسخذايت ضًاٌ إيكاٍَت انحصىل عهى انطالت

( أعٛأ ثىض١ش ِٓ اٌّزٛعػ  0.2ؽصخ اعزٙالن ِٛاسد اٌطبلخ اٌّزغذدح فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )٪
ٚاٌّغشة اٌؼشثٟ. اٌم١ُ  اٌؼشثٟ اٌؼبٌّٟ. شٙذد إٌّطمخ ارغبٖ ئ٠غبثٟ، وّب فؼٍذ اٌّششق

اإلل١ّ١ٍخ فٟ اٌزغؼ١ٕبد، األِش اٌزٞ ٠فغش ٘زا  رؾذوبٔذ ظئ١ٍخ ٌٍغب٠خ فٟ ع١ّغ إٌّبغك 
 إٌغجٟ. االرغبٖ اإل٠غبثٟ

( أفعً ل١ٍالً ِٓ  1,843اعزٙالن اٌطبلخ ٌٍفشد فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )وغُ ِٓ ِىبفئ إٌفػ
،. ارغب٘ب ِّبصالً وبْ ٚاظؾب فٟ ِٕبعت ثذسعخ وج١شح ٌؼبٌّٟ. االرغبٖ اإلل١ٍّٟ غ١ش  اٌّزٛعػ

 .ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً ِٕٚخفط ثذسعخ وج١شح فٟ إلل١ّ١ٍخ ا رؾذع١ّغ إٌّبغك 
( أفعً ل١ٍالً ِٓ اٌّزٛعػ  86.2ئِىب١ٔخ اٌؾصٛي ػٍٝ اٌىٙشثبء فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )فٟ اٌّبئخ

فٟ إٌّطمخ، ٚوبٔذ أوجش ص٠بدح ِغغٍخ ا٠غبثٟ ٚػالٚح ػٍٝ رٌه، ٠ّىٓ سؤ٠خ ارغبٖ  . اٌؼبٌّٟ 
 %(،38.8ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً )+  فٟ
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  والتي أصبحت جدءًا مغ االستخاتضجضة  46 «١٢٣٢-١٢٤٢ االستخاتضجضة العخبضة لتصػيخ استخجامات الصاقات الستججدة »دعع تشفضح
 47جمذ.العخبضة لمصاقة السدتجامة التي يجخؼ اعجادىا حالضا ومغ السدمع عخضيا عمي الجورة القادمة لمس

  متدايجة الستخجامات الصاقة الستججدة شاممة الصاقة الذسدضة )االلػاح الفػتػفػلتضة وااللػاح الذسدضة تشػيع مرادر الصاقة مع ندب
جة مغ حخكة السضاه والصاقة السػلَ  والصاقة الكيخمائضة، جة مغ السخمفات العزػية، والصاقة الحخارية،السخكدة( شاقة الخياح، والصاقة السػلَ 
 كسا ورد في االستخاتضجضة العخبضة اإلقمضسضة لئلنتاج واالستيبلؾ السدتجامضغ. تجامةواالمػاج لجعع مدار التشسضة السد

 التأكج مغ عجـ تأثخ ذوؼ الجخل السحجود والصبقات القصاعات مع  ةت الصاقة في كافالعسل عمى رفع الجعع تجريجضا عمى استخجاما
 الفقضخة والسيسذة بحلظ.

  ذجضع استخجامات الصاقة القصاعات ومرادرىا وشخؽ تخشضجىا وت الصاقة لسختمفوضع استخاتضجضات وششضة لتحجيج احتضاجات
 الستججدة بتمظ القصاعات.

 صاقة خاصة الستعمقة بكفاءة الصاقة وال رؼ العخبي لمكيخباءالستخاتضجضات واالشخ االستخشادية الرادرة عغ السجمذ الػزادعع ا
 الستججدة.

 با ىػ مبلئع عمى الرعضج الػششي، سضاسات الصاقة السدتجامة الػاردة في ا الستخاتضجضة تذجضع البمجاف العخبضة عمى اف تعتسج، حد
 .العخبضة اإلقمضسضة لبلستيبلؾ واإلنتاج السدتجامضغ

 السخكد  الػششضة، والجولضة، واإلقمضسضة ومغ تذجضع الجوؿ العخبضة مغ االستفادة مغ الخبخات والخجمات السقجمة مغ قبل السؤسدات
 48اإلقمضسي لمصاقة الستججدة وكفاءة الصاقة.

  الصاقة في كافة القصاعات وعمى االستثسار في آلضات الدػؽ التي تحفد التخشضج في استخجامات وضع الدضاسات والتذخيعات و
 .السختمفة الصاقة الستججدة مرادر

  س الشفقات والتكالضف، رفع الكفاءة االنتاجضة، وزيادة الرحة، وخف نذخ الػعي ألىسضة التخشضج في استخجامات الصاقة في تحدضغ
    مسا يداىع في زيادة الجخل القػمي وتحقضق التشسضة السدتجامة.التشافدضة، 

 .تعديخ التعاوف بضغ الجوؿ العخبضة في مجاؿ الخبط الكيخبائي 
  برفة عامة والتػجو الي زيادة  استخجامات الصاقةاالستثسار في البحث العمسي وتشسضة القجرات السحمضة واإلقمضسضة في مجاالت تخشضج

 ندبة استخجامات الصاقة الججيجة والستججدة مغ اجسالي استخجامات الصاقة.
 الدراعة واالمن الغحائي ٥-٢

عشضة بالقزاء عمى الفقخ، وتحقضق ويأتي القزاء عمى الجػع وتػفضخ االمغ الغحائي متدقا مع اىجاؼ التشسضة السدتجامة الدالفة الحكخ والس
٪ مغ الفقخاء يعضذػف في ٩٢السداواة، والعجالة االجتساعضة، ورفع مدتػػ ورفاىضة االنداف. وشبقًا لئلحراءات العالسضة فاف اكثخ مغ 

غ الغحائي مغ األىجاؼ اف االم 49السشاشق الخيفضة ولحلظ فاف الشيػض بقصاع الدراعة يداىع بذكل فعاؿ في عسمضة التشسضة ومقاومة الفقخ.
اء الخئضدضة التي دأبت الجوؿ العخبضة عمى تحقضقو. وتػلي الجوؿ العخبضة أولػية خاصة لتحقضق ىحا اليجؼ لسػاجية الصمب الستدايج عمى الغح

مضدانضات  أعباء عمى وما يسثمو ذلظ مغ ،صخد لمدكاف وارتفاع معجالت االستضخاد لدج الفجػة بضغ السشتج السحمي والصمبالسنتضجة االزدياد 
ودعع لمسشتجات األساسضة مغ الغحاء. ولسػاجية أؼ ازمة قج تشتج عغ نقز في السػاد الغحائضة األساسضة وما قج  دوؿ السشصقة مغ نفقات

لدمع الجوؿ العخبضة زيادة الخقعة الدراعضة واإلنتاج السحمي خاصة مغ ا عمى يدتتبعو ذلظ مغ تيجيج لؤلمغ والدمع االجتساعي فضجب

                                                      
 ٥١٠٠التً انعمدت فً الرٌاض فً عام اعتمدتها الممة العربٌة للتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة   46

 ٥١٠٢إدارة الطالة، جامعة الدول العربٌة،  47 
 ٥١٠٢إدارة الطالة، جامعة الدول العربٌة،   48

49
 IFAD, UNESCO, Learning knowledge and skills for agriculture to improve rural livelihoods, 2016 
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وتخفضف االعباء عمى مضدانضات الجوؿ العخبضة والسػاششضغ. وتقجر مداحة األراضي  االساسضة الدمع ضة لتحقضق االكتفاء الحاتي مغاالستخاتضج
مغ اجسالي مداحة البمجاف العخبضة وىي اقل ف الستػسط العالسي  ١،٤الرالحة لمدرعة واراضي السحاصضل الجائسة في السشصقة العخبضة بػ 

 50٪.٤٢.٩الحؼ يقجر بػ 

الدراعضة اال اف زيادة الػاردات  لبعس السحاصضل ورغع تحدغ اإلنتاج الدراعي في السشصقة العخبضة في العقج الساضي وزيادة الرادرات
عة ا كانت أكبخ لتمبضة الصمب الستدايج عمى الدمع الغحائضة لسػاكبة الشسػ الدكاني بالسشصقة. وىشاؾ عجد مغ التحجيات التي تػاجو قصاع الدر 

التػسع و  ،والتخديغ واالستيبلؾ والفاقج مغ السحاصضل اثشاء عسمضة اإلنتاج استخجاـ لمسػارد الصبضعضة، في الػشغ العخبي متسثمة في سػء
، واالستخجاـ الكثضف لؤلسسجة ةلمسحاصضل الدراعض ، واستخجامات سبلالتالعسخاني العذػائي، وزيادة معجالت الترحخوتجىػر التخبة

 والكضساويات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   االمن الغحائي في السشصقة العخبية يهجو الجليل االستخشادي الي اتخاذ االجخاءات التالية ولتحقيق 

  ًلديادة اإلنتاج الدراعي في السشصقة  دعع قصاع الدراعة عغ شخيق اتباع أنساط زراعة غضخ تقمضجية وأكثخ استجامًة ُيعتبخ امخًا ضخوريا
واراضي،  ،مغ مضاه، وشاقة الصبضعضة العخبضة. وىحا يدتػجب اتباع أنساط زراعضة تعتسج عمى الكفاءة والتخشضج في استخجاـ السػارد

                                                      
، العدد االول، التمرٌرالعربً للتنمٌة المستدامة، ٥١٠٢برنامج االمم المتحدة للبٌئة واالسكوا      50  

 اوضاع االيٍ انغزائً فً يُطمخُا انعشبٍت:

 
 ٓ5إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٌُ رؾمك األ٘ذاف اإلّٔبئ١خ ٌألٌف١خ اٌّزّضً فٟ خفط ٔغجخ األغفبي ٔبلصٟ اٌٛصْ دْٚ ع 

فٟ اٌّبئخ( أفعً ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ.  12.7عٕٛاد ِٓ اٌؼّش، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌم١ّخ فٟ إٌّطمخ )
اٌؼشثٟ  ٚاٌّغشة%(. 27.5-ٌؼشثٟ )اٌّششق اِب رؾمك فٟ ٪( ٚ  1.7-ٌٍّٕطمخ وىً )ِزٛعػ اٌّؼ٠ٕٛخ االرغبٖ 

ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً )عضس اٌمّش، ٚع١جٛرٟ، ِٚٛس٠زب١ٔب، ث١ّٕب %(، 62.1-%(، ٚدٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ )58.7-)
 .اٌضِٓػجش ا٠غبثٟ رغبٖ اٚاٌصِٛبي ٚاٌغٛداْ ٚا١ٌّٓ( ال رظٙش 

ْٛٔ( أفعً ِٓ اٌّزٛعػ 9شث١خ )ٔمص اٌزغز٠خ فٟ إٌّطمخ اٌؼِٓ  إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌٍغىبْ اٌز٠ٓ ٠ؼب%
زجب٠ٕبد وج١شح وبٔذ ٚاظؾخ ٌىٓ ٕ٘بو٪(.  8.3)د ظئ١ٍخ االرغبٖ اإلل١ٍّٟ ثّؼذالاٌزؾغٓ فٟ اٌؼبٌّٟ. ٠ٚزضا٠ذ 

فٟ اٌّبئخ، ث١ّٕب  73.9غ١ش ِٛار١خ ثض٠بدح  رٗأظٙشد ارغب٘ب اٌؼشثٟ : اٌّششقِمبسٔخ إٌّبغك رؾذ االل١ّ١ٍخفٟ 
ارغبٖ ئ٠غبثٟ ٚاظؼ ِغ ؽمك %، ٚدٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ 24ِؼزذالً اٌّغشة اٌؼشثٟ أظٙشد أخفبظب 

 .ّٔٛاً االلً  فٟ اٌجٍذاْ ا٠غبثٟ %. اٌّؼط١بد غ١ش وبف١خ إلصجبد ٚعٛد ارغبٖ 43.8أخفبض لذسح 

 ًاٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. ٚعغٍذ رغ١شاد ػٓ فٟ اٌّبئخ( ألً ثىض١ش  4.1ٌّٕطمخ اٌؼشث١خ )ثبِغبؽخ أساظٟ اٌّؾبص١
 ثؾٛاٌٟاٌّؾبص١ً اٌضساػ١خ اٌذائّخ  ؽ١ش أخفعذ ِغبؽبد أزبط اإلل١ّ١ٍخ.  رؾذٍّٕطمخ ٚإٌّبغك ظئ١ٍخ ٌ

١ٍِْٛ ٘ىزبس ٠ٚشعغ رٌه أعبعب ئٌٝ اٌفشق ث١ٓ ِب لجً ِٚب ثؼذ أفصبي اٌغٛداْ. ٚ٘زا ٠فغش أ٠عب  64.5
 بٌّؾبص١ً اٌّغغٍخ فٟ ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً.ث اٌّضسٚػخِغبؽخ األساظٟ فٟ ٔخفبض اال

  دٚالس( ألً ثىض١ش اٌّزٛعػ  191.4ٔزبط األغز٠خ ٌٍفشد اٌٛاؽذ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )إلِزٛعػ اٌم١ّخ اٌغ٠ٕٛخ
 ٕ٘بنفٟ اٌّبئخ. ِٚغ رٌه،  21دٚالس(. إٌّطمخ أظٙشد ارغب٘ب ئ٠غبث١ب ِؼزذٌخ ِغ ص٠بدح لذس٘ب  311اٌؼبٌّٟ )

فٟ اٌّبئخ ٚ  20.7 ادارغب٘بد ئ٠غبث١خ ِؼزذٌخ ثض٠بدرظٙش  اٌؼشثٟ لً ّٔٛاً ٚاٌّششقفبٌذٚي األاخزالفبد ٚاظؾخ. 
أظٙشد دٚي ِغٍظ ث١ّٕب %. 43أوضش ِٓ  ث ارغبٖ ِٛارٟ اٌؼشثٟ ٠ظٙش  فٟ اٌّبئخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ، ٚاٌّغشة 22.5

 %18.5 ثؾٛاٌٟاٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ أخفبض 

 ل١ُ اٌٛاسداد اٌغزائ١خ وٕغجخ  ثزشاعغ اإلل١ّ١ٍخ أظٙشد ارغب٘ب ِٛارٟ  رؾذإٌّطمخ اٌؼشث١خ ِٚؼظُ إٌّبغك
ٚ  فٟ اٌّبئخ أللً اٌجٍذاْ ّٔٛاً، 65.9 فٟ اٌّبئخ ٌٍّٕطمخ اٌؼشث١خ، 42.2ثؾٛاٌٟ  ِئ٠ٛخ ِٓ اٌصبدساد اٌغٍؼ١خ 

 اٌّغشة اٌؼشثٟث١ّٕب وبْ االٔخفبض صغ١شا فٟ  % ٌذٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ 43 ، ٚاٌؼشثٟ % ٌٍّششق51
 %،15.5 لذس ثؾٛاٌٟ

 ًاٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. ٚوبْ االرغبٖ صؼٛدا ػجش ٚ٘ٛ سلُ ٠فٛق %( 56.2د ػٍٝ ٚاسداد اٌؾجٛة )االػزّب شى
%، فٟ ؽ١ٓ ألً 130.3 ٚثّمذاس  ذٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ أظٙشد أػٍٝ ص٠بدحفاإلل١ّ١ٍخ:  رؾذإٌّبغك 

فٟ  19.8فٟ اٌّبئخ ٚ  34.4 لذسد ثؾٛاٌٟص٠بداد أصغش  اظٙشد اٌؼشثٟ ٚاٌّششق اٌؼشثٟ  اٌجٍذاْ ّٔٛاً، ٚاٌّغشة
 % ػٍٝ اٌزٛا15.8ٌٟاٌّبئخ ٚ 
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ضيا مضاه الرخؼ والسجخبلت الدراعضة االخخػ مع االعتساد عمى الصاقة الستججدة في قصاع الدراعة والسضاه السعاد تجويخىا بسا ف
 .الطخوؼ السحمضة لكل دولة بالسشصقةكل دولة بسا يتفق مع  خ الرحضة التي تزعياضالرحي عمى اف تكػف مصابقة لمسعاي

  تذجضع الدراعة العزػية، واالفقضة، والسائضة )اليضجروبػنضظ(. اد وشاقة ومشع حخقيا و الي سسالدراعضة تحػيل السخمفات 

  مع  عة يجب اف يعتسج الخؼ عمى مرادر السضاه السدتجامة والستججدة والتػجو نحػ تحمضة مضاه البحخولزساف استجامة قصاع الدرا
 .استخجامات الصاقة الذسدضة، كسرجر متججد لمسضاه

 سحاصضل السقاومة لمجفاؼ، والحخارة، وممػحة التخبة.دعع البحػث الدراعضة الػششضة واإلقمضسضة الستشباط سبلالت ال 

 الدراعضة سػاء اثشاء الحراد، او التخديغ، او  جاـ التقشضات واألسالضب التي تداىع في خفس الفاقج مغ السشتجاتالعسل عمى استخ
 الشقل.

  ضساف االستخجاـ السدتجاـ واالمثل لسضاه اآلبار في السشصقة العخبضة 

 .دعع الدراعة الحزخية سػاء في السداحات الحزخية الفزاء او فػؽ أسصح السداكغ 

  التشسضة الخيفضة مغ خبلؿ تػفضخ البشضة التحتضة والخجمات االجتساعضة مغ صحة وتعمضع لتذجضع االستثسار في قصاع الدراعة في دعع
 إشار االستخاتضجضة اإلقمضسضة العخبضة لبلستيبلؾ واإلنتاج السدتجامضغ.

 لدراعضة.الرشاعضة السختبصة بالدراعة لديادة القضسة السزافة لمسشتجات ا تذجضع السذاريع 

 51.لتحقضق االمغ الغحائي دعع تشفضح استخاتضجضة التشسضة الدراعضة السدتجامة لمعقجيغ القادمضغ 

  التعاوف العخبي في مجاؿ االمغ الغحائي مغ خبلؿ السذاريع السذتخكة وتبادؿ الخبخات والتقشضات وأفزل السسارسات الدراعضة. تعديد 

 والغحاء ،والصاقة ،الخبط بضغ السضاه -١

انو ىشاؾ عبلقة تبادلضة بضغ السضاه، والصاقة، والغحاء وحضث اف الجوؿ العخبضة تعصي أولػية لؤلمغ السائي، وامغ الصاقة، واالمغ الغحائي ف
 إلدارة الدمضسةضجضات الػششضة واإلقمضسضة لزساف اقصاعات في اعجاد االستخات ةمغ الزخورؼ االخح بعضغ االعتبار التخابصات بضغ الثبلث

مغ  ويعطع جخشّ بسا يُ  عبلقة الػثضقة بضغ الثبلثة مجخبلت لبلنتاجولحلظ فسغ الزخورؼ فيع ال .، واألراضيلمسضاه، والصاقة والسدتجامة
العخبضة في مؤتسخ الجوحة عمى إيبلء أىسضة خاصة لتعديد التعاوف وإجخاء حػار  ولقج اتفقت الجوؿ .االراضيو  ،والصاقة ،استخجامات السضاه

 52حػؿ قزايا الصاقة، والسضاه والغحاء باعتبارىا مغ ركائد التشسضة السدتجامة.مدتسخ 

، والكيخباء ،والغحاء ،إلنتاج السضاه البلزمة لتػفضخ الغحاء والصاقة، واحتضاجات الصاقة البلزمة تحجيج احتضاجات السضاه لتحقضق ذلظ فبلبج مغ
 . الغحاءوكحلظ احتضاجات السضاه والصاقة البلزمة لتػفضخ 

 فعمى الجوؿ العخبضة اتخاذ االجخاءات التالضة: ولزساف التخابصات بضغ السضاه، والغحاء، والصاقة لتحقضق االستخجاـ األمثل ليسا

 قصاع الكيخباء والدراعة. جامة في كافة القصاعات بسا فضياالسضاه الستججدة والسدت ادماج سضاسات تخشضج واستخجامات 

 لسضاه، والدراعة، والكيخباءقصاع ا القصاعات بسا فضيا في كافة جامات الصاقة الستججدةستخادماج سضاسات تخشضج وا. 

 واستخجامات األراضي إلنتاج الغحاء.  ،ادماج سضاسات تخشضج استخجامات السضاه، والصاقة 

                                                      
51 بموجب المرار رلم  ٥١١٢التً انعمدت فً الرٌاض فً عام  واالجتماعٌةاعتمدت فً الممة العربٌة للتنمٌة االلتصادٌة 
٠٢٠.  

، ٥١٠١مة لعام االمم المتحدة، تحوٌل عالمنا: خطة التنمٌة المستدا 52
52 A/RES/70/1hgvmp] 
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 والغحاءتخابصات السضاه، تزسضغ  والبخامج التي تؤكج عمى، والخصط، عمى كافة السدتػيات في مجاؿ اعجاد الدضاساتالقجرات  رفع ،
 داىع في تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة.ت والصاقة بحضث

 نتاجاقة إللبلستخجاـ األمثل لػحجة الص ووحجة شاقة، وكحلظ ،وضع مؤشخات لبلستخجاـ األمثل مغ وحجة السضاه إلنتاج وحجة غحاء ،
 وشاقة.وحجة غحاء، ومضاه، 

 الػششي واإلقمضسي لتزسضغ تخابصات السضاه، والغحاء والصاقة بسا يعطع مغ استخجامات تمظ السػارد عمى  وضع آلضة عمى السدتػيضغ
 السدتػػ القػمي واإلقمضسي. 

  السائي، وامغ تعديد التعاوف والتكامل العخبي لتعطضع استغبلؿ واالستفادة مغ مرادر السضاه، والصاقة، واألراضي لتحقضق االمغ
 غحائي.الصاقة، واالمغ ال

 

 القصاعات االقتراديةثالثا: 

 الشسه االقترادي وتهفيخ فخص عسل -٤

وذلظ  في تحقضق رفاىضة السػاشغحج السحاور الخئضدضة مغ محاور التشسضة السدتجامة التي تداىع بذكل أساسي تعتبخ التشسضة االقترادية أ
تشػع مرادر و  ،في مختمف القصاعات تعجد االنذصة االقتراديةدؼ مدتجاـ يعتسج عمى زيادة الجخل القػمي وتحقضق نسػ اقترامغ خبلؿ 

 فخص عسل ججيجة.و  مجاالتوىحا مغ شأنو فتح  زيادة حجع االستثسارات، و زيادة تشافدضة السشتجات العخبضةو ، وتحفضد االقتراد ،اإلنتاج

ث انو حدب احرائضات العالع برفة عامة، حض تػاجوويعج ارتفاع معجالت البصالة خاصة في اآلونة األخضخة مغ السذاكل الخئضدضة التي 
 اما بالشدبة 53ممضػف(. ٣،١) ٪ ٥،٨ممضػف بديادة  ١٢٤،٤اؿ  ١٢٤٩مشطسة العسل الجولضة مغ الستػقع يرل حجع البصالة في عاـ 

في الجوؿ  ٪ ٤٥،١ج و٪ في دوؿ الخمض١.٩الي  ١٢٤١لة مغ اجسالي القػػ العاممة في عاـ حجع البصامعجؿ فقج وصل  سشصقة العخبضةلم
٪ مغ اجسالي ٥٥. ىحا باإلضافة الي السعجالت العالضة لمبصالة في القػػ العاممة لمشداء والتي ترل الي ١٢٤٥في عاـ  العخبضة األخخػ 

أؼ خسذ اضعاؼ  ١٢٤٥عاـ ٪ في ١٨.١بضغ الذباب اؿ ٪.. وترل البصالة ١١حجع البصالة مقارنة بالستػسط العالسي الحؼ يقجر بػ 
 54 البصالة بضغ الكبار.

تعسل في ىحا في الجوؿ الشامضة  القػػ العاممة اجسالي كثخ مغ نرفف أفا، ويسثل القصاع الغضخ رسسي عمى السدتػؼ الجولي قصاعًا ىاماً 
ويججر اإلشارة الي اف . افخيقضةفي مشصقة الذخؽ االوسط وشساؿ ٪ مغ اجسالي العسالة ١٥صاع ندبة ىحا القي وتسثل العسالة ف القصاع.

 55جع.اع وبالتالي في مقاومة الفقخ السزصالعسالة الغضخ رسسضة تمعب دورًا ىامًا في ايجاد مرجر رزؽ لمعاممضغ بيحا القص
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لزساف إيجاد مرجر دخل لسختمف عمى تػفضخىا  السشصقة دوؿوالتي تعسل السشصقة العخبضة مق فخص عسل ججيجة مغ اولػيات ويعج خ 
. ويجب اف يكػف الشسػ االقترادؼ متدق مع اىجاؼ ة تفاقع ىحه السذكمةفئات الذعب وتفادػ اآلثار االقترادية واالجتساعضة الدمبضة نتضج

وىحا ما يتصمب االخح في االعتبار مبادغ االستجامة في كافة القصاعات  ،السدتجامة وال يشتج عشو آثار سمبضة عمى السجتسع والبضئةالتشسضة 
االقترادية كسا تع اإلشارة الضو سابقًا.  ويعتبخ خمق فخص عسل ججيجة لكافة الفئات العسخية خاصة الذباب، والسخأة، والفئات السيسذة، 

اجات الخاصة مغ أحج األىجاؼ الخئضدضة التي يجب اف تشتج عغ االنذصة االقترادية السدتجامة مسا يداىع في تحقضق االمغ وذوؼ االحتض
دعع الجوؿ العخبضة لمخصط الػششضة واإلقمضسضة التي تمبي احتضاجات التشسضة  ضخورة ولقج تزسغ اعبلف الجوحة عمى والدمع االجتساعي.

 56لمذباب.
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حعزٌز انًُى االلخصادي انًسخذاو وشايهت ويسخذايت، وانعًانت انكايهت وانًُخجت وانعًم 
 انالئك نهجًٍع

 
( ٚاٌّزٛعػ  4,795ٕ٘بن فغٛح وج١شح ث١ٓ ئعّبٌٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ ٌٍفشد فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )دٚالس

دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ ٚفٟ ٪(،  51.5)ٌٍزضا٠ذ ارغبٖ وىً اٌؼبٌّٟ. ِٚغ رٌه، شٙذد إٌّطمخ 
 اٌّششقوً ِٓ  فٟ اٌّبئخ(، ِمبسٔخ ثبٌض٠بداد فٟ 24.1رغغ١ً ص٠بدح ِزٛاظؼخ )رُ اٌخ١ٍغٟ 

 فٟ اٌّبئخ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ 37.2% ٚ 63.7% ٚ 65.3ِٓ  اٌؼشثٟ ، ٚألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً ٚاٌّغشةٟاٌؼشث

( 26.6ئعّبٌٟ رى٠ٛٓ سأط اٌّبي وٕغجخ ِئ٠ٛخ ِٓ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ 
٪(.  25.6ٍّٕطمخ )ٚلذ ٚظؼ االرغبٖ اٌؼبَ اال٠غبثٟ ٌ أفعً ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ.ٚ٘ٛ فٟ اٌّبئخ( 

فٟ إٌّبغك اٌفشػ١خ ث١ّٕب ؽذصذ ص٠بدح  ٪(. 29.9-) ثؾذٚد ٚلغ أخفبظب فٟ اٌّششق اٌؼشثٟ فمػٚ
فٟ ٪( ٚ 52.5)+ اٌؼشثٟ اٌّغشةٚفٟ ٪(؛  55.9)+ثٍغذ ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً  ففٟ ؾذ وج١ش ٌاألخشٜ، 

 .%(39.7دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ )+

 اٌّزٛعػ ٟٚ٘ ٔغجخ رمً ػ%( 44.6ٌّٕطمخ اٌؼشث١خ )ٍغىبْ فٟ اٌاٌؼّبٌخ ثٍغذ ٔغجخ ٓ
، ِب ػذا فٟ ثٍذاْ االلب١ٌُ اٌّخزٍفخ%( أٚ 4.5)+  ٌٍّٕطمخ د ارغبٖ ٚاظؼٛٚعٚٔالؽع ػذَ اٌؼبٌّٟ. 

 %11.9ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ، اٌزٟ شٙذد ص٠بدح لذس٘ب +

 ِٓ فٟ اٌّبئخ( 23.7اٌشجبة ئٌٝ ٔغجخ اٌغىبْ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )ثٍغذ ٔغجخ اٌؼّبٌخ  ٟ٘ٚ 
 رؾذ ع١ّغٚفٟ  %(. 11-) غ١ش ا٠غبثٟاالرغبٖ اإلل١ٍّٟ ٚأعٛأ ثىض١ش ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. 

%(، 3.7-) اٌؼشثٟ اٌّششقٚفٟ %(؛ 8.1-ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً ) ، ففٟإٌّبغك شٙذد أخفبظب ِّبصالً 
 %(1.8-دٚي ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ )فٟ %(، 15.2ٚ-) اٌؼشثٟ اٌّغشةٚفٟ 

 أعٛأ ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. ٟٚ٘ فٟ اٌّبئخ(  60.2ٔغجخ اإلػبٌخ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )ثٍغذ
٪(  51.6-ثٍذاْ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ ) فٟ%(، وّب 30.8-) ارغب٘ٗ عٍجٟاٌّزٛعػ اإلل١ٍّٟ ٚ

 .%( 20.8-ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً )فٟ %(، 25.3ٚ-اٌّششق اٌؼشثٟ )ٚ٪(.  37.4-) اٌؼشثٟ ٚاٌّغشة

 

 حشجٍع االبخكاس يع بٍُت انخحخٍت، وحعزٌز انخصٍُع انشايم وانًسخذاو، بُاء يشوَت ان
 
 

 فٟ اٌّبئخ ِٓ إٌبرظ  12.5اٌزؾ١ٍ٠ٛخ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ) بداٌم١ّخ اٌّعبفخ ٌٍصٕبػثٍغذ
)+  ا٠غبثٟاالرغبٖ اإلل١ٍّٟ ِٓ اٌٛاظؼ اْ ألً ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. ٟٚ٘ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ( 

 ا٠غبث١خألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً ٚثٍذاْ ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ ظٙشد ارغب٘بد وّب أٗ فٟ %(. 12
-أظٙشد ارغب٘ب غ١ش ِٛار١خ )اٌؼشثٟ  اٌّغشةث١ّٕب فٟ دٚي % ػٍٝ اٌزٛاٌٟ(. %33.7 ٚ +27.7)+

 .اٌّششق اٌؼشثٟ ٌُ رظٙش ارغب٘ب ٚاظؾبٚفٟ ٪(.  15.7

 ألً ِٓ اٌّزٛعػ ٚ٘ٛ  بئخ(فٟ اٌّ 34.4ػذد ِغزخذِٟ اإلٔزشٔذ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )ثٍغ
 ، ١ٌُباإللرؾذ ٚع١ّغ  اٌؼشث١خ بٌّٕطمخاالعزخذاَ ث ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌض٠بداد اٌىج١شح فٟ ، اٌؼبٌّٟ

 ألً ِٓ ٚ٘ٛ سلُ  فٟ اٌّبئخ( 8.1ػذد اٌّشزشو١ٓ فٟ اٌٙبرف اٌضبثذ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )وّب ثٍغ
اٌىج١شح فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٚفٟ وً ِٓ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اٌض٠بدح رٌه ٚ ، اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ 

 إٌّبغك اٌفشػ١خ

( أػٍٝ ِٓ  109ػذد اٌّشزشو١ٓ فٟ اٌٙبرف اٌخٍٛٞ إٌمبي فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )فٟ اٌّبئخ
 رؾذاٌّزٛعػ لذ صاد ص٠بدح وج١شح فٟ إٌّطمخ ٚع١ّغ إٌّبغك ِٚٓ اٌٛاظؼ اْ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. 

 .اإلل١ّ١ٍخ
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  مثل الدراعة، والرشاعات الجاعسة لمدراعة والسػاد البتخولضة والتعجيشضة،  لمجوؿ العخبضة مضدة ندبضةاالنذصة االقترادية التي تسثل تحجيج
 .والدضاحة الداحمضة، والرحخاوية، والبضئضة، والعبلجضة، والتخاثضة، والثقافضة، والعبلجضة، وسضاحة السؤتسخات

 الػشغ العخبي. وضع استخاتضجضات وششضة وإقمضسضة لجعع خصط شػيمة األمج لمتشسضة االقترادية السدتجامة في 

  لة لسػاجيو معجالت البصالة الستدايجة في السشصقة العخبضة.ساالكثضفة الع نحػ االنذصة االقتراديةالتػجو 

  اإلنتاج عمى السدتػػ الػششي واالقمضسينحػ االنذصة االقترادية الي تداىع في تشػع مرادر التػجو. 

 والرشاعات الدراعضة الجاذبة الستثسارات الذخكات الرغضخة والستشاىضة الرغخ  ت الحخفضة التي تعصي مضدة ندبضةتذجضع الرشاعا
 قاعجة العخيزة مغ شعػب السشصقة العخبضة.ملوالتي يشتج عشيا فخص تػضضفضة 

  احتػائي خزخالتحػؿ اقتراد اتذجضع “Inclusive Green Economy” السدتجامة. االقترادية كآلضة لتحقضق التشسضة 

 لمجوؿ العخبضة القترادية التي تسثل مضدة ندبضةاجعع االنذصة جضات الحجيثة لالتكشػلػ البحث العمسي و  االستثسار في. 

 .االستثسار في البحث العمسي والتكشػلػجضا الحجيثة لجعع الشسػ االقترادؼ في مختمف القصاعات 

  ،في السجاالت االقتراد السدتجاـ في القصاعات والسشتجاتبخات، الخو دعع التعاوف اإلقمضسي في مجاؿ تشسضة القجرات، وتبادؿ التقشضات 
  .تمفةخالس

 واالبتكار الرشاعة -١

ومغ الرشاعات الكثضفة االستخجاـ لمصاقة والسمػثة والسفخزة لمسخمفات واالنبعاثات.  اف قصاع الرشاعة مغ أكثخ القصاعات السدتيمكة لمصاقة
، واالسسشت، والحجيج  والرمب، والجمػد، والدضخامضظ، والدجاج، والخدؼ الرضشي، والحخاريات، وصيخ وتكخيخ ىي صشاعات األلػمشضـػ

التي قج تحجث الحج مغ اآلثار الدمبضة و السعادف األساسضة، والرشاعات الكضساوية، واالسسجة، ومرافي البتخوؿ، والػرؽ، والخذب. ولسشع و 
الشاتجة عغ الرشاعات السختمفة وفي عسمضة التخمز مغ السشتجات بعج  مغ جخاء انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ وكحلظ السخمفات

 ،استعساليا وانتياء عسخىا االفتخاضي يجب استخجاـ التقشضات الحجيثة والرجيقة لمبضئة وأسالضب اإلنتاج التي تخشج مغ استيبلؾ الصاقة
 ت االحتباس الحخارؼ.التي تخفس مغ افخاز السخمفات وانبعاثاومجخبلت اإلنتاج األخخػ و  ،والسضاه

 السعايخ السقتخحة لتحجيج الرشاعات التي يجب اف تعصى اولػية في السشصقة العخبضة:

 لة لسػاجيو معجالت البصالة الستدايجة في السشصقة العخبضة.لتػجو نحػ الرشاعات الكثضفة العساا 

  ،ومجخبلت اإلنتاج.ةوالصاقالتػجو نحػ الرشاعات الغضخ ممػثة والتي تخفس مغ استخجامات السضاه ، 

  تذجضع االنذصة االقترادية الجاعسة لمقصاعات السختبصة بالسػارد الصبضعضة التي تتسضد بيا السشصقة العخبضة والتي تداعج عمى زيادة
 والثخوة الحضػانضة.السشتجات الدراعضة، و السػارد التعجيشضة، و الرشاعات السختبصة بالغاز والشفط،  السزافة لمسػارد الصبضعضة مثلالقضسة 

  ،والرشاعات الدراعضة الجاذبة الستثسارات الذخكات الرغضخة والستشاىضة تذجضع الرشاعات الحخفضة التي تتسضد بيا السشصقة العخبضة
الذباب خمق أكبخ عجد مغ فخص العسل بسا في ذلظ تو الرغخ والتي يشتج عشيا فخص تػضضفضة لمقاعجة العخيزة مغ شعػب السشصقة 

 .أة والفئات السيسذةوالسخ 

 واالمغ السائي، واالمغ في مجاؿ الصاقة ،لسختبصة بتحقضق االمغ الغحائيتذجضع الرشاعات ا. 

 تشػع مرادر اإلنتاج والي تداىع في دعع الرشاعات التي تداىع بذكل سخيع في دعع وزيادة الجخل القػمي. 

  الصاقة والسضاهالرشاعات الشطضفة ذات الكفاءة العالضة في استخجامات تذجضع. 

 فات.السخمالتي تحج مغ االنبعاثات وافخاز و  سار في الرشاعات الخزخاء والرجيقة لمبضئةتذجضع االستث 
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 .االستثسار في التكشػلػجضات الحجيثة والتي تجعع الرشاعات السدتجامة 

  التي تتستع فضيا الجوؿ العخبضة بسضدة دعع التعاوف اإلقمضسي في مجاؿ تشسضة القجرات، وتبادؿ التقشضات، والخبخات، والسشتجات الرشاعضة
 ندبضة.

التذخيعات وآلضات الدػؽ التي تذجع عمى استخجاـ التقشضات الحجيثة والسسارسات  حدمة مغ وضع ىحا وعمى الجوؿ العخبضة العسل عمى
والعسل عمي وضع مشطػمة العادة  السخمفاتافخاز ة والرجيقة لمبضئة لتفادؼ وقػع الحػادث واالقبلؿ مغ انبعاثات االحتباس الحخارؼ و اآلمش

 آثار سمبضة عمى البضئة وصحة االنداف. اآلمغ ليا مسا ال يشتج عشو والتخمز  تجويخ السخمفات

االقترادية والبمجية مغ مداكغ، وشخؽ، وكبارؼ، ة التحتضة البلزمة لجعع االنذصة كسا يجب كحلظ دمج مبادغ االستجامة في انذاءات البشض
 ثقافة.ودور  ومشذئات اجتساعضة مغ مجارس ومدتذفضات وشبكات كيخباء ومضاه، وصخؼ صحي،

 الدياحة السدتجامة -٣

سعجؿ ل التقمضجية في مجاؿ الدضاحة الشسػندبة اف ترل  في حضغ يتػقعو  .٪ مغ االقتراد العالسي٤٢قخابة  برفة عامة الدضاحة تسثل
لقج قجر السجمذ العالسي لمدفخ والدضاحة و  57.شبقاً  سشػياً ٪ ٣٢٪ الي ٤٢لدضاحة البضئضة بضغ الشسػ في ا يسثل ٪ في العقجيغ القادمضغ١،٤

وسط وشساؿ افخيقضا الذخؽ اال٪ مغ اجسالي العسالة في بمجاف ٤٢،٤ممضػف فخصة عسل أؼ  ٤٢،٥ بحػالي ندبة العسالة اف قصاع الدضاحة
لدضاحة لقصاع ا الجاعسة رئضدي يعسل عمى جحب االستثسارات وتشذضط االنذصةيسثل قصاع الدضاحة نذاط اقترادؼ . كسا ١٢٢٩في عاـ 

فخص . كسا تداىع الدضاحة في دعع التشسضة الخيفضة، والرحخاوية، والداحمضة وتػفضخ مرجر دخل و ججيجة خمق فخص عسلمسا يشتج عشو 
 البضئضة الدضاحضةشبلؽ مبادرات خاصة بت بالفعل عجد مغ البجاف العخبضة إولقج بجأ والداحمضة. ،والرحخاوية ،عسل لمسجتسعات الخيفضة

 السدتجامة.

 تعاصخ مشصقة الذخؽ االوسط وشساؿ افخيقضا في عاـاف الدضاحة في السشصقة العخبضة في حالة تباشؤ بدبب االوضاع التي تسخ بيا حضث 
ندب نسػ لمعاـ  ١٢٤١٪ عمى التػالي في حضغ شيجت الدضاحة العالسضة في عاـ ٨٪ و٩تخاجعا في اعجاد الدائحضغ الػافجيغ بشدبة  ١٢٤١

. وبسا اف الدضاحة العالسضة آخجة في الشسػ وبسا اف الدضاحة في السشصقة العخبضة تذكل ٪ ١، ٥الدابع عمى التػالي بشدبة تتخاوح بضغ 
 58جخل القػمي فقج اختضخت كسجاؿ مغ السجاالت ذات االولػية اإلقمضسضة لبلستيبلؾ واإلنتاج السدتجامضغ.ما لممرجرا ىا

قة فعمى البمجاف العخبضة اتخاذ التجابضخ البلزمة لتعطضع االستفادة مغ السضدة تسثل فخصة اقترادية لمسشص مجاالتيا بسختمف وحضث اف الدضاحة
 : السشصقة العخبضة والتي تذسلالشدبضة لقصاع الدضاحة في 

 .ضساف تحقضق االستقخار الدضاسي، والدبلـ، واالمغ القػمي لجحب الدضاحة 

 البضئضة، والذاشئضة، والثقافضة، وسضاحة السؤتسخات، وسضاحة االثار و  الجيشضة، تػسضع قاعجة الدضاحة في البمجاف العخبضة لتذسل الدضاحة
 والدضاحة الرحخاوية. فائضة،ذة واالستالعبلجضالخياضضة، والدضاحة والدضاحة، و  والتخاث العخبي القجيع،

  الجاذبة لمدضاحة.، والحفاظ عمى التشػع البضػلػجي والحضاة البحخية االيكػلػجضةوالشطع  نطضفة والسحافطة عمى بضئةالتأكضج عمى تػفضخ 

  التخشضج في استخجامات السضاه ي تيجؼ اليلتذسل الفشادؽ الخزخاء والت تصبضقات االقتراد األخزخ في قصاع الدضاحةتعديد، 
 .واستخجامات الصاقة والسضاه الستججدة ،والصاقة
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 يا، وتجويخىا، وإعادة لحج مشاإلدارة الستكاممة لمسخمفات )البمجية، والرشاعضة، والدراعضة، والرحضة، ومخمفات السباني( بجاية با
 استخجاميا.

 انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ مغ  جالعسل عمى الح. 

 في مجاؿ الدضاحة بسختمف مجاالتيا واالقمضسضة تػفضخ القجرات الػششضة. 

 ة بضغ الجوؿ العخبضةضالدضاح االنذصة تكاملل والتعاوف العخبي اعجاد استخاتضجضة عخبضة لجعع قصاع الدضاحة. 

 التجارة -١

مسا أثخ ومازاؿ  ١٢٢٨االقترادؼ وحخكة التجارة العالسضة مشح انجالع االزمة السالضة في عاـ يعاني االقتراد العالسي مغ ركػد في الشذاط 
يؤثخ سمبًا عمى السشصقة العخبضة. وانعكدت تمظ الدمبضات في صػرة انخفاض معجالت التجارة الجولضة، والسداعجات الجولضة السباشخة، 

في الشسػ االقترادؼ وزيادة حجع البصالة في  تباشؤً  وقج نتج عغ ذلظات. الستثسار والسداعجات والسشح االنسائضة، وحخكة الدضاحة وحجع ا
اآلثار الحالضة و  الجولضةاذ االجخاءات البلزمة لمتعامل مع الطخوؼ االقترادية بعس الجوؿ العخبضة. ولحلظ فضجب عمى الجوؿ العخبضة اتخ

مغ اكساؿ مدضخاتيا نحػ تحقضق اىجاؼ التشسضة  يايسّكشبسا  االستثسارؼ لمسشصقةرالسشاخ زساف استقخامبضة الشاتجة عغ تمظ الستغضخات لالد
 السدتجامة. 

مغ اقل الكضانات كغ مازالت السشصقة العخبضة تعتبخ االقترادؼ لمجوؿ برفة عامة. ولاصة التجارة الجولضة قاشخة الشسػ تعتبخ التجارة، خ
مغ حجع التجارة العالسضة في  ٪٨دبة مداىسة الجوؿ العخبضة مغ حجع الرادرات حػالي اإلقمضسضة مداىسة في التجارة العالسضة حضث تسثل ن

مغ السشصقة  ىحا باإلضافة الي اف غالبضة الرادرات 59.ويسثل ترجيخ الشفط ندبة عالضة مغ اجسالي صادرات الجوؿ العخبضة  .١٢٤١عاـ 
العائج مغ حجع   زيادة إنتاجضة تزضف مغ قضسة لمسشتج الشيائي وبالتالي فيػارد شبضعضة وسمع أولضة دوف ادخاؿ عسمضة م في تتسثلالعخبضة 

 والجخل القػمي، وما يشتج عشو مغ خمق فخص عسل ججيجة. الرادرات

ضيع باقي الجوؿ العخبضة فضسا بعج بتػقضع انزست إل ٤٩١١ذ دوؿ عخبضة في عاـ لجعع التعاوف والػحجة االقترادية العخبضة قامت خسو  
تذجع "حخية انتقاؿ األشخاص ورؤوس االمػاؿ وحخية تبادؿ البزائع والسشتجات والػششضة واألجشبضة، حخية اإلقامة والعسل اتفاقضة 

 ،وحقػؽ التسمظ ،والسصارات السجنضة ،والسخافئ ،واستعساؿ وسائل الشقل ،والتخانديت ،واالستخجاـ ومسارسة الشذاط االقترادؼ وحخية الشقل
 عايا الجوؿ العخبضة األعزاء في اتفاقضة الػحجة عمى قجـ السداواة".لخ  ،واإلرث ،واإلبرار

النذاء الدػؽ العخبضة السذتخكة لتحقضق الػحجة االقترادية ٤٩١١ /٤٣/٨وقج قاـ مجمذ الػحجة االقترادية العخبضة بإصجار قخار بتاريخ 
ولقج جاء في اعبلف الجوحة تأكضج ل عمى نحػ كامل واقترخت عمى بعس االتفاقضات بضغ دوؿ السشصقة. بضغ الجوؿ العخبضة، ولكشيا لع ُتفعّ 

       60الجوؿ العخبضة ألىسضة زيادة التجارة البضشضة العخبضة في الدمع والسشتجات كسرجر لتسػيل التشسضة السدتجامة.

 ضة وخمق فخص عسل، عمى السشصقة العخبضة اف تعسل عمى:ولتفعضل دور قصاع التجارة وتحفضد االنذصة االقترادية القصاع

  العالسضة. رض مع جػلة الجوحة لمسفاوضات التجاريةاال يتعبسا التأكضج عمى ضخورة تحخيخ التجارة بسا يجعع مدار التشسضة السدتجامة و 
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 جوؿ الستقجمة لمسشتجات لتضدضخ وصػؿ السذاركة الفعالة في بخنامج مشطسة التجارة العالسضة والتي تعسل عمى رفع الحػاجد لجػ ال
 .السشتجات العخبضة الي األسػاؽ العالسضة

  ّضيا عالسضاً كغ لمسشصقة العخبضة ككل والجوؿ العخبضة السشافدة فالقضاـ بجراسات مدتفضزة لمدػؽ الجولي لتحجيج الدمع التي يس. 

 مات السػارد الصبضعضة ومجخبلت اإلنتاج األخخػ.زيادة تشافدضة السشتجات العخبضة مغ خبلؿ الكفاءة والتخشضج في استخجا 

 والحج مغ وخفس االنبعاثات والسخمفات.تداىع في تخفضس تكالضف اإلنتاج  استخجاـ تكشػلػجضات حجيثة وصجيقة لمبضئة 

 .اتباع سضاسات تجارية تخكد عمى إعصاء قضسة مزافة لمدمع السرجرة 

  خاصة التي تدتعسل تكشػلػجضات حجيثة وصجيقة لمبضئة وقابمة لمترجيخ.اتباع سضاسات تجارية تجعع السشتجات السحمضة 

  .وضع حدمة مغ التذخيعات والحػافد التي تذجع االستثسار في انتاج وترجيخ الدمع ذات السضدة التشافدضة في األسػاؽ العالسضة 

 لمدمع ذات قضسة مزافة وتذجضع استضخاد التكشػلػجضات الجاعسة  نتاج وترجيخسخكضة تجعع القصاع العاـ والخاص الوضع سضاسات ج
 لمرشاعات السحمضة.

 .دعع الجيػد العخبضة لتعديد التجارة بضغ الجوؿ العخبضة مغ خبلؿ تفعضل مشصقة التجارة الحخة العخبضة 

 الشسه الحزخي والسجن السدتجامة -٥

مغ اجسالي ٪ ٥١ سكاف العالعف الحزخ مغ اجسالي العسخاني حضث تسثل ندبة سكايذيج العالع برفة عامة معجالت متدايجة مغ الشسػ 
ة وتسثل ىحه الشدبة في السشصق ٤٩٥٢.61٪ في عاـ ٣٣ ػمقارنة ب ١٢٥٢٪ بحمػؿ عاـ ١١ومغ الستػقع اف ترل الشدبة الي الدكاف، 
 ١٢٥٢.62ىحه الشدبة بحمػؿ ومغ الستػقع اف تديج  ،٤٩١٢٪ في عاـ ٣٤مقارنة بػ   ١٢٤٥في عاـ   ٪٥٨العخبضة 

٪ مغ الجخل القػمي العاـ ٨٢تداىع بأكثخ مغ  حضث اف السجف عمى مختمف األصعجة، لتشسضةلجفع عجمة ا وتعتبخ السجف مشطػمة 
 ،والكػارث ،السشاخضةمقاومة التغضخات  تػجب إقامة مجف مدتجامة قادرة عمىولحلظ فاف ىشاؾ ارتباط وثضق بضغ السجف والفقخ مسا يدالعالسي. 

لمتغضخات  عمى مدتػػ العالع مقاومة السجفخفاؽ في االستثسار في زيادة اف اال. الدمبضة عمى اقترادات والسجتسعات العخبضة ثاراآلبالتالي و 
عسمضة وتسثل  63. ١٢٣٢ممضػف ندسة في دائخة الفقخ بحمػؿ عاـ  ٩٩واف يتدبب في وقػع قخابة  مدار التشسضة عخقمة يعسل عمى السشاخضة

لبلزمة مغ شبكات مضاه وصخؼ ة التحتضة اسجف خاصة فضسا يتعمق بتػفضخ البشضإدارة الشسػ الدخيع لمحزخ تحجيًا كبضخَا تػاجو العجيج مغ ال
ج الي قلسجف الرغضخة بالجوؿ الشامضة والتي تفتا خباء، وإدارة السخمفات. ويدداد وقع ىحه التحجيات عمىكيو مػاصبلت، و كاف، صحي، واس

 64لتشسضة البشضة التحتضة.إشبلؽ مبادرات يضاكل التشطضسضة والقادرة عمى اال

وفي ضل أنساط التشسضة العسخانضة.  لمسجتسعاتيدتتبعو نسػًا سخيعًا  اً نسػًا سكانضًا مصخد تذيج السشصقة العخبضة كسا تع اإلشارة الضو سابقًا فافو 
 اف اتباع أنساط لترسضع. رؼ انبعاثات غازات االحتباس الحخ مرجر الة و ضلمسػارد الصبضعكبخ مدتيمظ أ العسخانضة الدائجة فاف السجف تذكل

خشج في استخجامات السػارد، وتعسل بكفاءة، وتذكل كضانات اقترادية تجعع االقتراد تُ  جفسثل تحػاًل النساط ميوتخصضط السجف السدتجامة 
بمضػف  ١٥٢يقجر بحػالي  لشاجسة عغ عجـ إقامة مجف مدتجامةوشبقًا لمبشظ الجولي فاف تكمفة الكػارث الصبضعضة ا التشسضة السدتجامة.و  القػمي

ضة ويججر اإلشارة الي اف العسارة اإلسبلمضة والعخبضة القجيسة وانساط تخصضط السجف والسجتسعات الدكش ١٢٣٢.65بحمػؿ عاـ  دوالر سشػيا
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أنساط البشاء والسجف الحجيثة التي تتدع باالستخجاـ السفخط في السػارد الصبضعضة وافخاز السخمفات وانبعاثات ب نةر كانت تتسضد باالستجامة مقا
 االحتباس الحخارؼ.

 عمى مدتػػ العالع وتعتبخ ضاىخة العذػائضات مغ التحجيات الكبضخة التي تػاجو العجيج مغ دوؿ العالع والتي يقجر عجد سكاف العذػائضات
نتضجة لمسعجالت  لطاىخة تحجيًا كبضخاً وتتفاقع ىحه الطاىخة في الجوؿ الشامضة بسا فضيا الجوؿ العخبضة، حضث تذكل ىحه ا 66ندسة. بمضػف بحػالي 

 ؼ الدضاسضة التي تػاجوالعالضة لميجخة مغ الخيف الي الحزخ وزيادة عجد البلجئضغ لعجد مغ دوؿ السشصقة نطخًا لبلضصخابات والطخو 
يكػف عجد ومغ الستػقع اف  ١٢٤١.67و ٤٩٩٩مبليضغ الجئ بضغ عامي  ٨.٥ة جئضغ لمسشصقة العخبضة الي قخابجد البلبمغ ع وقج السشصقة.

 البلجئضغ قج ازداد مشح ذلظ التاريخ الستسخار حاالت اإلضخابات والحخوب بالسشصقة العخبضة. 

٪ الي ١٩الي ما بضغ  ىحه الشدبة فقج ترل ،بمج الي آخخشػف في العذػائضات في السشصقة العخبضة مغ تتفاوت ندب الدكاف الحيغ يقصو 
 68٪ مغ ندبة سكاف الحزخ في بعس دوؿ السشصقة.٩١

ؤخح في االعتبار عشج انذاء تمظ السجتسعات اف اقامة مجتسعات متكاممة ومدتجامة يتصمب مخاعاة عجد مغ االعتبارات التي يجب اف تُ 
ذسل ، وتوتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة عسمضة التشسضة وتسكضشيا مغ السداىسة التجسعاتلزساف تػفضخ حضاه صحضة وآمشة لقاششي ىحه 

 :االتي

 ججد جحب االستثسارات السحمضة والخارجضة، وتكػف جاذبة لمقاششضغ الاقترادية تزسغ بحضث تقاـ عمى اسذ  الججيجة ترسضع السجف
شػائف وثقافة تتفق ومتصمبات مختمف  ،وصحة ،عمضعتو  مدكغ ووسائل نقل، والخجمات األساسضة مغ مغ خبلؿ تػفضخ فخص العسل،

 . بسا فضيا الفئات السيسذة وأصحاب االحتضاجات الخاصة السجتسع

  التخشضج في استخجامات السضاه، والصاقة، والسجخبلت األخخػ، وزيادة االعتساد عمى استخجامات الصاقة ترسضع السجف بسا يزسغ
 لسضاه وإعادة استخجاميا لخؼ السشاشق الخزخاء بسا في ذلظ االسصح الخزخاء والدراعة الحزخية.الستججدة، وتجويخ ا

  مرادر و ء السحمضة والرجيقة لمبضئة، مػاد البشا ولزساف استجامة السجتسعات الججيجة يجب اف يتع االعتساد بالجرجة االولى عمى
 ومرادر السضاه السدتجامة بسا في ذلظ السضاه الجػفضة.  ،الصاقة الستججدة

  ستخجامات االراضي وتحجيج اماكغ االنذصة السختمفة، ووسائل السػاصبلت داخل السجتسعات ومشيا والضيا، ونػعضة تخصضط الال
 لخجمات. السداكغ ومػاد البشاء، ومرادر الصاقة، والسضاه السدتخجمة لجعع االنذصة االقترادية والبمجية، وا

  وذلظ عغ شخيق انتياج  لشدضج االجتساعي واالقترادؼ لمسجتسع،العذػائضات لجمج تمظ السشاشق وسكانيا في ا ضاىخةالتعامل مع
 ومعضذضًا. ،واقتراديا ،ششي العذػائضات اجتساعضاً مشيج متكامل يشيس بقا

  تخصضط السجتسعات الججيجة بحضث يخفس مغ التشقل داخل تمظ السجتسعات عغ شخيق تعسضع فكخ االستعساؿ السختمط الحؼ يتضح
لدكاف السجتسعات العسخانضة الحرػؿ عمى الخجمات السختمفة شاممة الخجمات الرحضة، والتعمضسضة، والثقافضة، والتجارية، وفخص 

 ربة. العسل في مكاف واحج او أماكغ متقا

 تذجضع ودعع التحػؿ لمشقل السدتجاـ الحؼ لذبكة مغ الصخؽ والسػاصبلت تختكد عمى  التخصضطلتشسضة السدتجامة في مخاعاة ابعاد ا
خة يعتسج في األساس عمى استخجاـ وسائل الشقل العاـ الرجيق لمبضئة، والسخكبات ذات الكفاءة العالضة في استخجامات الػقػد، والسدضّ 

 .ارات اليجضغبالغاز والدض
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 United Nations Environment Programme (UNEP), Economic and Social Commission for Western Asia 
(ESCWA), Arab Sustainable Development Report, First Edition, 2015 
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 محج مغ استخجاـ وسائل ل ضةمى االقجاـ وركػب الجراجات اليػائعت اليػائضة السطممة لتذجضع الدضخ لجراجاتػفضخ مدارات لمسذاه وا
 .لسػاصبلتا

 بسا يسكشيا مغ التكضف مع التغضخات السشاخضة بسا في ذلظ ارتفاع مشدػب مضاه البحار خاصة السجف الداحمضة ترسضع السجف. 

 

 الحفاظ عمى البيئةرابعا: 

 الحياة في البخ -٤

واىجافًا اجتساعضة  ،تحقضق اىجافًا اقترادية تحقق نسػًا في الجخل القػمي التشسضة السدتجامة في كافة القصاعات مغ شأنو شي مداراف تبّ 
ضساف  مع ،والسداوة والعجالة االجتساعضة ،وتػزيع عادؿ لمثخوة ،خمق فخص عسلو  متسثمة في تػفضخ خجمات صحضة، وتعمضسضة، وثقافضة،

وعجـ االخح في االعتبار اآلثار  الصبضعضة اف سػء استخجاـ السػارددوف اىجار لمسػارد والثخوة الصبضعضة. و صػف الصبضعضة والشطع االيكػلػجضة 
تمػث  تؤدؼ الي ي قجشطع االيكػلػجضة والتالبضئة وال تجىػر ة لئلنتاج واالستيبلؾ تتدبب فيالدمبضة التي قج تشتج عغ أنساط غضخ مدتجام

ولحلظ  عمى االقتراد القػمي.وبالتالي زيادة معجالت الترحخ، وفقجاف التشػع البضػلػجي و ، تجىػر التخبةو ، والسجارؼ السائضةالجػفضة، السضاه 
  .فخض العقػبات الرارمة لمسخالفضغت البلزمة و التذخيعا سغ ومتابعة تشفضحفعمى الجوؿ العخبضة 

اط سقػط االمصار ومغ اآلثار الدمبضة الشاتجة عغ تغضخ السشاخ واألنذصة االقترادية األخخػ ىػ ازدياد ضاىخة الترحخ، والتغضخ في أنس
وتقل ندبة الغصاء  .الجفاؼاو الي  ياوقمة سقػط االمصار في مشاشق أخخػ مسا يعخض تمظ السشاشق اما الي غخقفي مشاشق  والدضػؿ

٪. كسا تقل ندبة السحسضات ٣٢،٨٪ عغ الستػسط العالسي السقجر بػ ١،٨١صقة العخبضة الي حج كبضخ حضث ترل الي الشباتي في السش
 ٪.٤١عغ اجسالي السشصقة( عغ الستػسط العالسي ٩،٣الصبضعضة ) 

داىع تغضخ السشاخ والترحخ. وي ،والجفاؼ الستكخر ،والتي تتسثل في: القحلراضي ضسا يتعمق باألفتحجيات  ةوتػاجو السشصقة العخبضة ثبلث
 االستخجاـ الغضخ مدتجاـ لؤلراضي في انتذار ضاىخة الترحخ. أنساطو 

 :اتخاذ االجخاءات التالضة ولسقاومة ضاىخة الترحخ في السشصقة العخبضة عمى دوؿ السشصقة

  خاصة بخنامج العسل الجوف إقمضسي السشقح دعع تشفضح اتفاقضة االمع الستحجة لسكافحة الترحخ عمى السدتػػ اإلقمضسي ودوف اإلقمضسي و
 بذأف الترحخ.

 ١٢٤٨تشفضح اتفاقضة االمع الستحجة لسكافحة الترحخ ضجضاف لمدشػات العذخ والسعشضة باالستخات لعع تشفضح الخصة وإشار العسد-
١٢٢٨.69 

  الدػؽ.وضع وتشفضح الدضاسات السعشضة باستربلح االراض الرحخاوية بسا في ذلظ التذخيعات وآلضات 

 .تذجضع القصاع الخاص االستثسار في األراضي الرحخاوية واستربلحيا 

 .العسل عمى التاكضج عمى اتباع الدضاسات والسسارسات الدراعضة التي ال تتدبب في فقجاف خرػبة التخبة وتجوىخ األراضي الدراعضة 

 ،راضي الرحخاوية.واستربلح األ تػجضو البحث العمسي في مجاالت زيادة خرػبة التخبة الدراعضة 

  التػجو نحػ إقامة مجتسعات عسخانضة متكاممة في السشاشق الرحخاوية الداحمضة معتسجًة عمى استخجامات السضاه بصخيقة مدتجامة بسا
    في ذلظ تحمضة مضاه البحار بالصاقة الستججدة.

                                                      
٥١١٢اتفالٌة االمم المتحدة لمكافحة التصحر،  69  
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 الحياة البحخية والسشاشق الداحمية -٢

كضمػمتخ مشاشق مأىػلة بالدكاف. وتتعخض البضئة  ٤٨،٢٢٢كضمػمتخ مغ السشاشق الداحمضة و ٣٢،٢٢٢تتستع السشصقة العخبضة بسا يديج عغ 
دضة الداحمضة والبحخية لمسشصقة العخبضة الي آثار سمبضة عمى الشطع االيكػلػجضة، والثخوة الدسكضة، والتشػع البضػلػجي. ومغ األسباب الخئض

انساط الدضاحة الغضخمدتجامة، والسسارسات الدمبضة لقصاع الرشاعة مغ انبعاثات العخبضة ىي السشاشق الداحمضة في السشصقة  لتجىػر
والتخمز مغ السخمفات في مضاه البحخ وفي السشاشق السكذػفة، والتخمز مغ السخمفات البمجية والرخؼ الرحي الغضخ معالج في البحار، 

 العسخاني العذػائي عمى السشاشق الداحمضة. ىحا باإلضافة الي الدحف 

، وعسمضات التشقضب عمى أنذصة الدفغضاة البحخية والذػاشئ والتي تتسثل في لؤلنذصة البحخية الغضخ مدتجامة آثار سمبضة عمى الحكسا اف 
اثار سمبضة عمى البضئة واالنداف ىحا  . ويشتج عغ ىحه االنذصة الغضخ مدتجامةالغاز واعساؿ الحفخ وتػصضل كاببلت الكيخباء واالنتخنت

 البضئة البحخية والذاشئضة والتكمفة االقترادية عمى قصاع الدضاحة. وتكمفة تجىػر  ياالتعامل مع الشاجسة عغ تكمفةال اف باإلضافة الي

 عمى الجوؿ العخبضة العسل عمى:البحخية والسشاشق الداحمضة  عمى الحضاةلمحفاظ و 

 بسا يزسغ الدبلمة البحخية والداحمضة الزارة بالبضئة الغضخ مدتجامة نذصةلبل خيعات والمػائح السشطسةالتذ سغ ومتابعة تشفضح، 
ية برفة عامة وحضاة وصحة االنداف برفة عمى السشاشق الداحمضة، والثخوة الدسكضة، والحضاة البحخ  والحج مغ اآلثار الدمبضة ،واألماف
 خاصة.

  عمى السدتػػ اإلقمضسي.« بخنامج العسل العالسي لحساية البضئة البحخية مغ األنذصة البخية»الجيػد الخامضة لتشفضح تعديد 

  اليضئة اإلقمضسضة لمسحافطة عمى بضئة البحخ األحسخ وخمضج  مجيػدات الجيػد الخامضة الي الحفاظ عمى البضئة البحخية بسا في ذلظتعديد
 قضة بخشمػنة لبخنامج االمع الستحجة.عجف، والسشطسة اإلقمضسضة لحساية البضئة البحخية، وخصة عسل البحخ األبضس الستػسط التفا

  ق الداحمضة مع االخح في االعتبار تغضخ السشاخ الجيػد السبحولة مغ قبل الجوؿ العخبضة لتشفضح استخاتضجضات اإلدارة الستكاممة لمسشاشدعع
 حمضة والبحخية.اوضخورة حساية التشػع البضػلػجي والبضئة الد

  جي الجيػد الخامضة الي الترجؼ الرتفاع مدتػػ سصح البحار، وحساية البضئة الداحمضة والحضاة البحخية بسا فضيا التشػع البضػلػ تكثضف
 .خوؼعب السخجانضة واشجار السشجوالذ

 التشػع البضػلػجي  -٣

ضاحة والدراعة، والحؼ يذكل يعتبخ التشػع البضػلػجي عشرخًا ىامًا القتراديات السشصقة العخبضة ودعع االنذصة االقترادية خاصة قصاع الد
في السشصقة  التشػع البضػلػجي . وىشاؾ تاثضخ سمبي عمىلمبمجاف العخبضة مغ تخاث السشصقة والجاعع لمشسػ االقترادؼ واالجتساعي جدأً  كحلظ

ٍغبثبد، ِٚىبفؾخ خ ٌّغزذاِاالداسح اٌؽّب٠خ ٚئػبدح رؼض٠ض االعزخذاَ اٌّغزذاَ ٌٍٕظُ اإل٠ىٌٛٛع١خ األسظ١خ، ٚ
 اٌزصؾش، ٚٚلف ٚػىظ ِغبس رذ٘ٛس األساظٟ ٚٚلف فمذاْ اٌزٕٛع اٌج١ٌٛٛعٟ

 

( زِغبؽِٓ فٟ اٌّبئخ  9.3رّضً إٌّبغك اٌّؾ١ّخ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )ألً ِٓ ٟٚ٘  خ اإلعّب١ٌخ
%. ٚوبْ ٕ٘بن 189.2لذس٘ب اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. ِٚغ رٌه، شٙذد إٌّطمخ اٌؼشث١خ ٚظٛػ ارغبٖ ِغ ص٠بدح 

%(، ٚدٚي 1,871.6) اٌؼشثٟ اإلل١ّ١ٍخ، ال ع١ّب فٟ اٌّششق رؾذص٠بدح وج١شح فٟ ع١ّغ إٌّبغك 
 %(، 320.6ِغٍظ اٌزؼبْٚ اٌخ١ٍغٟ )

 ًػٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ. ٠ٚؼزجش  ٚ٘ٛ الً ِٓفٟ اٌّبئخ(  2.84اٌغطبء إٌجبرٟ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )٠ّض
%(، اٌزٞ ٠شعغ أعبعب ئٌٝ االٔخفبض فٟ اٌغطبء إٌجبرٟ 23.0-ٌٍّٕطمخ اٌؼشث١خ ) عٍجٟارغب٘ب ِؼزذالً 

 .إٌّبغك اٌفشػ١خ اٌضالس األخشٜٚاْ وبْ ا٠غبثٟ فٟ رؾذ %(. 33-فٟ ألً اٌجٍذاْ ّٔٛاً )
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لتشػع االحفاظ عمى ا شسػ العسخاني الغضخ مدتجاـ. وىحا ما يدتػجب دمجوال ،واألنذصة االقترادية ،والبخامج ،خصطنتضجة لم العخبضة
 والبخامج بسا يزسغ الحفاظ عمضيا ودعسيا لسدار التشسضة السدتجامة. ،والخصط ،البضػلػجي في االستخاتضجضات

 :اىجاؼ التشسضة السدتجامة عمى الجوؿ العخبضة العسل عمىولتحقضق 

  ١٢١٢-١٢٤٤في إشار عقج االمع الستحجة لمتشػع البضػلػجي « اىجاؼ آيتذي»الخامضة الي تحقضق الجيػد دعع. 

  ١٢١٢-١٢٤٤ضجضة لمتشػع البضػلػجي تشفضح الخصة االستخاتبحليا الجوؿ العخبضة لالجيػد التي تدعع. 

  لمسػارد الػراثضة وتشفضح بخوتػكػؿ  خامضة الي وضع بخنامج إقمضسي لحساية التشػع البضػلػجي متزسشا إنذاء بشظ إقمضسيال الجيػدتعديد
 قخشاجة الخاص بالدبلمة اإلحضائضة التابع التفاقضة التشػع البضػلػجي.

 ثضا واالتجار بيا.تذجضع الجوؿ العخبضة عمى وضع نطع لمدبلمة اإلحضائضة تشطع إشبلؽ الكائشات السعجلة ورا 

 ػيا الخاص بالحرػؿ عمى السػارد الجضشضة والتقاسع العادؿ لمسشافع الشاشئة عمى الترجيق عمى بخوتػكػؿ ناج تذجضع دوؿ السشصقة
اما لجعع عغ استخجاميا السمحق باتفاقضة التشػع البضػلػجي او االنزساـ الضو كاداه الستخجاـ الثخوات الصبضعضة استخجاما مدتج

 لعخبضة وتحقضق التشسضة السدتجامة.االقترادات ا

 تغػضخ السشػاخ -١

معجالت و زيادة معجالت الترحخ، و لتغضخ السشاخ آثار سمبضة مباشخة عمى السشصقة العخبضة والتي تتسثل في زيادة الشجرة في السػارد السائضة،  
إعادة تػشضغ السجتسعات الستزخرة وخمق أنذصة اقترادية وفخص  فيالدضػؿ والكػاِرث واآلثار االجتساعضة الستختبة عمى ذلظ والستسثمة 

ارتفاع مدتػػ البحار في السشصقة العخبضة وما قج يشتج عشو مغ غخؽ بعس الدػاحل العخبضة  تػقعات . ىحا واف70عسل ججيجة لقاششضيا
مثل الدراعة والدضاحة.  في تمظ السشاشق قتراديةاالنذصة اال لو آثار سمبضة عمى مرخ الخربة مثل الجلتا فيدراعضة السشاشق الوالجدر و 

الستزخرة وإعادة تػشضغ السجتسعات التي تتعخض  ومغ الشاحضة االجتساعضة قج يتدبب ذلظ في فقجاف فخص العسل في ىحا القصاعات
 مغ شانو االضخار وعخقمة مجيجات دوؿ السشصقة في تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة. لمغخؽ، وىحا

غ األسباب الخئضدضة في تغضخ السشاخ ىػ زيادة معجالت انبعاثات االحتباس الحخارؼ فضػجو الجلضل االستخشادؼ الي تشفضح وحضث اف م
 الدضاسات واتخاذ االجخاءات التالضة:

 اتفاقضة دعع الجيػد التي تبحليا الجوؿ العخبضة في تشفضح و  تذجضع الجوؿ العخبضة التي لع ترجؽ عمى اتفاقضة باريذ اف تقـػ بحلظ
 باريذ.

 اآلثار  ة لمتكضف مع تغضخ السشاخ كأولػية لجوؿ السشصقة لسػاجيةالبلزم واإلجخاءات دعع مجيػدات الجوؿ العخبضة في اتخاذ التجابضخ
 .الستختبة عمى ذلظ

 والخصط لمتخفضف مغ تغضخ السشاخ بسا يتفق مع أولػيات وامكانضات الجوؿ  ،والدضاسات ،تذجضع الجوؿ العخبضة عمى وضع البخامج
 العخبضة وبسا ال يتعارض مع اىجاؼ التشسضة السدتجامة.

  تبشي الدضاسات التي تخفس مغ انبعاثات االحتباس الحخارؼ في كافة القصاعات االقترادية بسا يتفق مع إمكانضات واولػيات الجوؿ
 مدار التشسضة السدتجامة.العخبضة وبسا ال يعػؽ 

  الشطخ في إمكانضة تذجضع الخفس مغ انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ مغ خبلؿ وضع مشطػمة خاصة بتجارة الكخبػفCarbon 
Trading  وضخيبة الكخبػفCarbon Tax . 

                                                      
70 United Nations Environment Programme (UNEP), Uncovering Pathways Towards Inclusive Green Economy, A Summary for 

Leaders, 2015 
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 الحج مغ مخاشخ الكػارث -٥

ولكغ ىشاؾ كػارث يعػد الدبب . نيضارات األرضضةالسج، والبخؽ، اال ىشاؾ كػارث لضذ لئلنداف دخل فضيا مثل الدالزؿ، والبخاكضغ، ومػجات
 .يكػلػجضةاالقترادية والسسارسات والدمػكضات الغضخ مدتجامة والتي تؤثخ برػرة سمبضة عمى البضئضة والشطع اال األساسي ليا الي االنذصة

حتباس الحخارؼ مسا يؤثخ سمبًا عمى تغضخ السشاخ وما غازات اال وتداىع أنساط االستيبلؾ واإلنتاج الغضخ مدتجامة الي زيادة حجع انبعاثات
وآثاره الدمبضة عمى  وما يشتج عشو مغ انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ والسدببة في  تمػث الجػ يراحب ذلظ مغ كػارث شبضعضة وبضئضة

وىػ ما يفػؽ شغ متخؼ   ٥،٣  الي البمجاف العخبضةوتقجر مداىسة الفخد في انبعاثات غازات االحتباس الحخارؼ في  .صحة االنداف
 71.شغ متخؼ  ١،٩الستػسط العالسي والحؼ يقجر بػ 

 :االتي ذسلوت لمحج مغ مخاشخ الكػارث اتخاذ التجابضخ البلزمة عمي البمجاف العخبضة

 72.تذجضع الجوؿ العخبضة عمى تشفضح اإلستخاتضجضة العخبضة لمحج مغ مخاشخ الكػارث 

  والسذاركة في وضع إشار الحج مغ مخاشخ الكػارث  ١٢٤٥-١٢٢٥ 73العخبضة في مجيػداتيا لتشفضح إشار عسل ىضػغػدعع الجوؿ
 2015.74 لسا بعج

 في االستخاتضجضات الػششضة التشسضة السدتجامة دمج الدضاسات السعشضة بالحج مغ الكػارث والسخاشخ الشاجسة عشيا وادارتيا. 

  صاقة في كافة القصاعات و زيادة الكفاءة والتخشضج في استخجاـ مرادر ال السفخط والستدايج لمصاقة االفػرية الحج مغ االستخجاـ
 .تذجضع ودعع استخجاـ الصاقة الستججدة في كافة القصاعاتو 

  واإلقمضسضة  لمحج مغ مخاشخ الكػارث وادارتيا ،الػششضة ،والسؤسدضة ،البذخيةدعع الجيػد لتعديد القجرات.  

 يتصمب اتخاذ اجخاءت احتخازية خاصة لزساف اماف السفاعل الشػوؼ، وضساف ػوية النتاج الصاقة اتجاه السشصقة الي الصاقة الش  فا
ىحا باإلضافة الي االجخاءات األمشضة التي يجب اتخاذىا . التخمز مغ الشفايات برػرة آمشة وكحلظ السضاه السدتعسمة في عسمضة التبخيج

 .شعاعات السباب فشضةلتفادؼ اؼ تدخب لمبل

 

 

 

 

 

 إدارة السخمفات والسػاد الكضسائضة والشفايات الخصخة -١

الدراعضة برػرة آمشة يتدبب في  والسخمفات ،او مخمفات السرانع ،الرحضة، او اف عجـ التعامل مع السخمفات بكافة اشكاليا سػاء البمجية 
بضئضة وصحضة.  فتخاكع السخمفات البمجية بكسضات كبضخة ولفتخات شػيمة قج يتدبب في حخائق نتضجة تفاعل غاز السضثاف مسا يذكل  اخصار
كسا اف بعس السسارسات الزارة والتي تتسثل في حخؽ السخمفات الدراعضة سػاء في السجف او القخؼ رة عمى حضاة االنداف والسشذئات. خصػ 
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انثبَيخ وانعشزيٍ انتي اَعقذد في جبيعخ انذول في دورته  ٠٤١اعتًذهب يجهس انىسراء انعزة انًسؤونيٍ عٍ شؤوٌ انجيئخ ثًىجت انقزار رقى  

٧١٠١كبَىٌ األول/ ديسًجز  ٧١و٠١انعزثيخ في   
73

، استزاتيجيخ دونيخ نهحذ يٍ انكىارث٧١٠١ -٧١١١إطبر عًم هيىجى    
74

٧١٠١-٧١٠١إطبر سُذاي نهحذ يٍ يخبطز انكىارث    

 احخار إجشاءاث عاجهت نًكافحت حغٍش انًُاخ وحأثٍشِ

 
دٚالس ِٓ  1وغُ ٌىً  0.33أجؼبصبد غبصاد اٌذف١ئخ فٟ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )

ؽذس رغ١١ش غف١ف فٟ إٌّطمخ ٚلذ إٌبرظ اٌّؾٍٟ اإلعّبٌٟ( ألً ثم١ًٍ ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ . 
 اإلل١ّ١ٍخ.  رؾذاٌؼشث١خ أٚ فٟ إٌّبغك 

غٓ ِزشٞ( أػٍٝ ِٓ اٌّزٛعػ اٌؼبٌّٟ.  5.3.أجؼبصبد غبصاد اٌذف١ئخ ٌٍفشد فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ )
فٟ ع١ّغ  غ١ش ِٛارٟفٟ اٌّبئخ. ٠ّىٓ ِالؽظخ ارغبٖ  54.5، ِغ ص٠بدح لذس٘ب عٍجٟاالرغبٖ اإلل١ٍّٟ 

 .إٌّبغك 
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انبعاثات االحتباس  . كسا اف زيادةر الحخائق في السدارع والسداكغ ىحا باإلضافة الي اآلثار الدمبضة عمى صحة االنداففي انتذا تتدببقج 
، كسا تع اإلشارة آلثار الستختبة عمى ذلظيشتج عشو مغ ارتفاع مشدػب البحخ واتغضخ السشاخ وما  في الحخارؼ تعتبخ مغ األسباب الخئضدضة

جـ التخمز اآلمغ مغ الشفايات الرحضة والرشاعضة وخاصة الخصخة مشيا والقائيا في السجارؼ السائضة دوف معالجتيا . كسا اف عالضو سابقاً 
 لسشتجات الدراعضة مسا يتدبب في آثار، وايتدبب في تمػث مضاه الذخب والخؼ مسا لو اسػء األثخ عمى صحة االنداف، والثخوة الدسكضة

 . البضئةة و سمبضة عمى الرح

ى صحة االنداف والبضئة ولكشو يداىع في الحفاظ عمى السػارد دارة الدمضسة لمسشطػمة السخمفات لضذ مغ شأنو فقط الحفاظ عماف اإل
 الصبضعضة والتخشضج في استخجاميا.

 :اتخاذ االجخاءات التالضة مدار التشسضة السدتجامة فعمى الجوؿ العخبضة العسل عمى الستكاممة لمسخمفات بسا يجعع إلدارةلتحقضق او 

  وترشضع الدساد  ،وفي تػلضج الصاقة ،في عسمضات اإلنتاج تكسجخبل ارد يسكغ إعادة استخجاميادعع التػجو العتبار السخمفات كسػ
 العزػؼ.

 ائضة بسا يجعع تحقضق وضع استخاتضجضات وششضة وإقمضسضة إلدارة السخمفات بكافة أنػاعيا البمجية، والرشاعضة، والرحضة، والدراعضة، والكضس
 اىجاؼ التشسضة السدتجامة.

 .إنذاء قاعجة بضانات وششضة لسختمف أنػاع السخمفات ومرادرىا 

  اعجاد حدمة مغ التذخيعات والحػافد التي تذجع مغ خفس السخمفات في عسمضات اإلنتاج واالستيبلؾ وإعادة تجويخىا واستخجاميا اما
 شاقة.كسجخبلت في اإلنتاج، او كدساد، او 

 بضئضا وتعطضع االستفادة مشيا. لمسخمفات الدمضسةو  الستكاممة الػششضة واإلقمضسضة لئلدارة والسؤسدضة ،دعع القجرات البذخية 

  لتضدضخ عسمضة الفخز والتجويخ وإعادة االستخجاـ كسجخبلت في اإلنتاج.تذجضع فرل السخمفات مغ السشبع 

 مغ اآلثار الدمبضة ضو دولضًا فضسا يتعمق بإنتاج واستخجاـ السػاد الكضسائضة بصخؽ تخفس دعع الجيػد العخبضة لتحقضق اليجؼ الستفق عم
 «.الشيج االستخاتضجي لئلدارة الجولضة لمسػاد الكضسائضة»وذلظ مغ خبلؿ  ١٢١٢عمى صحة االنداف والبضئة بحمػؿ عاـ 

 ي يبحليا السخكد اإلقمضسي التفاقضة بازؿ في القاىخة.دعع الجيػد الت 

 استخجاميا والتخمز اآلمغ لمشفايات وإعادة  ىاتجويخ السخمفات في عسمضات اإلنتاج واالستيبلؾ وضخورة  الػعي ألىسضة خفس نذخ
 الخصخة.

 بالسشصقة العخبضة االستقخارالدضاسيو الدبلـ  خامدًا:

 تومازال. لفمدصضغ والحخوب التي تمت ذلظ لقج تعخضت السشصقة العخبضة مشح االربضعضشضات الي متغضخات سضاسضة بجأت باالحتبلؿ اإلسخائضمي
مغ  ذلظ عخبضة وما يتختب عميالفمدصضشضة الالراضي احتبلؿ استسار ا الستثمة فيو  العخبضة الفمدصضشضة تذكل مذكمة أساسضة لمسشصقة القزضة

معو اعجاد ، والبضئضة مسا يتعدر ذلظ مغ تخدؼ األحػاؿ االقترادية، واالجتساعضة الفمدصضشضة وتجىػر لمبضئة وما يشتج عغاىساؿ لؤلراضي 
 دعع الذعب الفمدصضشي ومؤسداتو في ذجد الجوؿ األعزاء عمى ضخورةىحا وت .وتشفضح استخاتضجضة لمتشسضة السدتجامة لؤلراضي السحتمة

وحق تقخيخ  خارات الذخعضة الجولضة، بسا في ذلظ الحق في التشسضةواستعادة الحقػؽ استشادًا الي ق ،والسداواة  ،لعجالةلتحقضق ا الدعي
 75.السرضخ
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عمى  اً ذكل ضغصولقج أكج الجوؿ األعزاء في مؤتسخ الجوحة عمى اف عجـ االستقخار الدضاسي في السشصقة، والشداعات ومػجات البلجئضغ تُ 
 76.االقتراد الػششي والبشضة التحتضة لجوؿ السشصقة

عجد مغ الحخوب مشيا ما ىػ مترل باالحتبلؿ اإلسخائضمي لبلراض الفمدصضشضة مثل حخب  يال كحلظ السشصقة العخبضةىحا ولقج تعخضت 
، االعتجاء ٤٩٩٤-٤٩٩٢، وحخب الخمضج عاـ ٤٩٥١وحخوب أخخػ شسمت العجواف الثبلثي عمى مرخ عاـ  ٤٩٩٣،  ٤٩١٩، ٤٩١٨

كسا تعخضت السشصقة العخبضة في الدشضغ القمضمة الساضضة الي اضصخابات، . ١٢٢٣، وغدو العخاؽ عاـ ١٢٢١ عاـ  اإلسخائضمي عمى لبشاف
 متسثمة اقترادات السشصقة وعمى البضئة حجاث آثار سمبضة عمىاال ولقج كاف ليحه. د مغ الجوؿ العخبضةوتجخبلت خارجضة، وحخوب شسمت عج

اصابت الحضاة البخية والبحخية واضخار البمجاف العخبضة الستزخرة،  والتخبة مغ جخاء حخؽ آبار البتخوؿ في عجد مغفي تمػث شجيج لميػاء 
 . والبضئة ،صحة االندافو  التشسضة، ثخ عمىوكحلظ البشضة األساسضة مغ شخؽ، وشبكات كيخباء وصخؼ صحي ومشذئآت مسا كاف لو اسؤ اال

خاصة الي سػاد حالة مغ عجـ االستقخار في عجد مغ وفي السشصقة العخبضة برفة برفة عامة  كسا يذكل تفذي ضاىخة اإلرىاب في العالع 
جتساعي والكضاف الشدضج اال بالغ في البشضة التحتضة لمبمجاف الستزخرة واستشحاؼ لمسػارد  البذخية والسالضة وكحلظ عمى وتجىػر  البمجاف العخبضة

برفة  مدضخة التشسضة في الجوؿ الستزخرة عمى االثخ  اف ومازاؿ لتمظ االحجاث اسػأولقج ك .ككل االقترادؼ لتمظ الجوؿ وعمى السشصقة
 .السشصقة العخبضة ككل خاصة وعمى

صخابات مذكمة تتعخض ليا السشصقة العخبضة ضواالحتبلؿ، والحخوب، لجوؿ التي تعاني مغ وشأة االكسا تذكل ىجخة السػاششضغ العخب مغ ا
ستقباؿ بخامج الو ولحلظ فقج وضعت عجيج مغ الجوؿ العخبضة سضاسات . السشصقةدؤلضة تقع عمى عاتق دوؿ والتي اعتبختيا الجوؿ العخبضة م

كسا دأبت العجيج مغ . وخجمات اجتساعضة ، وسبل األعاشةخةصػرة مداكغ إليػاء ألسخ السيجّ  في ليع يج العػف  السيجخيغ العخب وتقجيع
 . ةالجوؿ العخبضة الي العسل عمى دمج السياجخيغ العخب في السجتسعات العخبض

مغ  العخبضة تدتصع السشصقة معفحخز في بعس السجاالت غع التقجـ الحؼ اُ ليا السشصقة العخبضة ور  تتعخضاالحجاث التي  ومسا تقجـ ففي ضل
 وفي واقع االمخ فاف مغ األسباب الخئضدضة لتعخض. لتي تمبي شسػحات شعػب السشصقةوا الشتائج السخجػة مغ عسمضة التشسضة تحقق اف

مدتػػ التعمضع تساعضة، والحخية الدضاسضة، و السشصقة العخبضة لتمظ االحجاث أساسو الفقخ، واالفتقار الي السداواه، والعجالة االج بعس دوؿ
التخكضد عمى  السدتجامة ولحلظ فبلبج اف تتزسغ استخاتضجضات وخصط التشسضة.  فخص العسل السشاسبة في الببلد الستزخرةفقجاف والرحة، و 

العجؿ االجتساعي، والحق في التعمضع و  ،والدبلـ ،رأس الساؿ البذخؼ مع إدماج حقػؽ االنداف بسا في ذلظ الحق في االمغ االستثسار في
 ،غحاء، ومضاه نطضفةومػاصبلت، و  مدكغ، مغ الجضج، والتامضغ الرحي، والحق في فخص العسل السشاسبة، والحق في الخجمات األساسضة

 .شاقةو  خؼ صحي آمغ،وص

انعجاـ لبلستقخار الدضاسي لو آثار وتجاعضات لضذ فقط عمى الجوؿ السعشضة  مغ حالةلاف غضاب االمغ والدبلـ وتعخض بعس الجوؿ العخبضة 
محة الف تتخح شأنو اف يعػؽ مدار التشسضة السدتجامة في السشصقة.  ولحلظ فأف ىشاؾ حاجة مُ  ، والحؼ مغولكغ عمى السشصقة العخبضة ككل

خ االستثسارات بضة الدضاسات اإلقمضسضة السػحجة التي مغ شأنيا اف تجعع التعاوف بضغ دوؿ السشصقة في كافة السجاالت وتذسل تعديالجوؿ العخ 
خسخ واتخاذ الدضاسات التي تُ  خص عسل ججيجة خاصة لمذاب والسخأة،دوؿ السشصقة، والعسل عمى خمق ف بضغ االقمضسضة، ودعع التجارة العخبضة
 والقزاء عمى الفقخ والجيل. ،والعجالة االجتساعضة ،السداواة مبادغ 

 :ىجاؼ التشسضة السدتجامة يجب العسل عمىوحتى يتثشى لجوؿ السشصقة تحقضق ا 

 دصضشضة.االحتبلؿ اإلسخائضمي لؤلراضي الفم الدعي النياء 
                                                      

76
، ٥١٠١االمم المتحدة، تحوٌل عالمنا: خطة التنمٌة المستدامة لعام  

76
 A/RES/70/1hgvmp] 

 



 42 

 العخبضة ضخابات التي تتعخض ليا بعس البمجافالعسل عمى انياء الرخاعات واال.  

 لسفاىضع الرحضحة لتعالضع األدياف.ونذخ الػعي وا ،التعمضع تحدضغ مدتػػ  القزاء عمى ضاىخة اإلرىاب بكافة الػسائل متزسشة 

  ؿ والتجخبلت الجشبضة بكافة صػرىا مع التأكضج عمى ضخورة تفعضل القخارات الدبلـ واالمغ في السشصقة العخبضة وانياء االحتبلتحقضق
 مدار التشسضة السدتجامة.الذخعضة الجولضة لجعع 

 وضع البخامج مغ خبلؿ  في السجتعات الُسزضفة دمج السياجخيغ العخب الستزخريغ مغ آثار االحتبلؿ، والحخوب، واالضصخابات
وتأىضميع لدج  السيجخيغ في السجتسعات العخبضة وتػضضفيع في دعع والسداىسة في مدار التشسضة السدتجامة في السشصقة الحتػاء

 77القصاعات االجتساعضة مثل الرحة والتعمضع . في ذلظ العسل في البمجاف العخبضة بسا جاتحتضاا

  الفئات السيسذة، والسدشضغ، والذباب، و والكخامة االندانضة لكافة فئات الذعب بسا فضيع السخأة،  ،حقػؽ االندافو  ،ضساف سضادة القانػف
 78 .واألشفاؿ، وذوؼ االحتضاجات الخاصة

 الجشدضغ، والسخأة والخجل، مع والسداواه بضغ  ،الكخامة االندانضةسضاسات تحقق السداواه، والعجالة االجتساعضة، و  التأكضج عمى اتباع
 وذوؼ االحتضاجات الخاصة في عسمضة التشسضة. ،الفئات السيسذةو  ،ضخورة إدماج الذباب

 مغ اعبلف  ١٣وفقا لمسبجأ  لمعجواف والتجخبلت الخارجضةتعخضة حساية البضئة والسػارد الصبضعضة في الببلف الػاقعة تحت االحتبلؿ والس
 ريػ.

 .تعديد التعاوف والتكامل اإلقمضسي لجعع االستقخار، واالمغ، والدبلـ بالسشصقة العخبضة 

 سادسًا: الحػكسة السؤسدات البلزمة لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة

 لحػػكسػةا

يعسل بكفاءة وبذفافضة وفي إشار نطاـ فعاؿ لمسحاسبة، والتقضضع، والستابعة ضخورؼ لتحقضق اىجاؼ التشسضة  ؤسديم٬نطاـ وجػد اف 
 خصػات إيجابضة وسغ التذخيعات لزساف نطاـ ة واتخاذالعخبضة الي ادخاؿ إصبلحات مؤسدضفقج دأبت الجوؿ السدتجامة. ولحلظ 

 عسمضة ضخورية تشسضة الكػادر السحمضة عتبختسبة، والسذاركة السجتسعضة الفعالة. و الذفافضة، والسحا أجحػكسة جضج يعتسج عمى تخسضخ مب
 مؤسدات الجوؿ العخبضة برػرة أكثخ فعالضة وكفاءة. الدارة

ضخورؼ حا وىلتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة، السشاخ السدتقخ واآلمغ مغ العشاصخ الزخورية و  لبضئػة االقتراديػة الكمضػةاف تػفضخ ا
في كافة القصاعات. ولقج دأبت العجيج مغ الجوؿ العخبضة  لبلستثسار كحلظ لجحب االستثسارات واصحاب األعساؿ السحمضضغ واألجانب

 عمى اتخاذ االجخاءات البلزمة لتػفضخ السشاخ السدتقخ والجاذب لبلستثسار، والجاعع لسدار التشسضة السدتجامة.

 اتخاذ االجخاءات التالضة: جضج وبضئة اقترادية داعسة لسدار التشسضة السدتجامة الي تػفضخنطاـ حػكسة صمبيت

 والسذاركة السجتسعضة.  ،والسدائمة ،تعديد جيػد الجوؿ العخبضة في وضع نطاـ حػكسة جضج يتدع بالذفافضة 

  مختمف القصاعات وتحػيل  خاصة بالتسػيل واالستثسارات في تذخيعات، و واضحتعديد إرساء نطاـ مالي وتذخيعي مدتقخ و
 األمػاؿ. 

                                                      
77
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  تذجضع وضع مشطػمة متكاممة آللضات الدػؽ واألشخ التذخيعضة لتحفضد وجحب االستثسارات السحمضة واألجشبضة في مجاالت البشضة
 السدتجامة.البضئضة، واالجتساعضة، واالقترادية بسا في ذلظ البشضة التحتضة مغ الستصمبات األساسضة لجعع مدار التشسضة 

  الشطخ في تصبضق نطاـ البلمخكدية في اعجاد وتشفضح السذاريع، والخصط، والبخامج التشسػية، وإدارة السجتسعات الدكشضة الحزخية
 والخيفضة بسا يتفق مع االولػيات واإلمكانات السحمضة وبسا يجعع تػجو الجوؿ وتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة.

 ضخ االمغ، والدبلـ، األماف في السشصقة العخبضة.دعع التعاوف اإلقمضسي لتػف 

 السؤسدات

وتفعضل مبجأ السذاركة السجتسعضة ضخورؼ  والسحاسبة، التي تعسل في إشار مغ الذفافضة، السؤسداتفاف وجػد  سابقاً  كع تع اإلشارة الضو 
عمى تػفضخ السشاخ السبلئع الحؼ يداىع في تذجضع وجحب االستثسارات  ايزاً  عسلي اف فاف ىحا مغ شأنو لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة. 

 السحمضة والخارجضة. 

  ١٢٣٢.79وكسا جاء بإعبلف الجوحة يجب عمى الجوؿ العخبضة تكثضف الجيػد لػضع األشخ السؤسدضة لمقضادة وحذج السػارد لتشفضح خصة 
مؤسدات وششضة تعسل بكفاءة مغ األساسضات التي يجب تػافخىا في السشصقة العخبضة لزساف استقخار السجتسعات وتعديد  ويعتبخ وجػد

 80االمغ واالستقخار مسا يجعع مدار التشسضة السدتجامة.

التأكضج عمى وحضث اف تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة يدتػجب ضساف دمج البعج االجتساعي والبضئي مع البعج االقترادؼ، و 
التخابصات والتكامل بضغ مختمف القصاعات فبلبج مغ وجػد آلضة وششضة تزسغ تحقضق ذلظ وىحا ما قج يتصمب انذاء كضاف مؤسدي في 

ولقج قامت عجد مغ الجوؿ العخبضة بالفعل بانذاء تمظ الكضانات السؤسدضة لديادة فعالضة «.  مجمذ وششي لمتشسضة السدتجامة»صػرة 
ح الدضاسات واالستخاتضجضات السعشضة بالتشسضة السدتجامة. وكسا ورد بإعبلف الجوحة فانو ال يػجج صضغة واحجة إلشار صضاغة وتشفض

مؤسدي نسػذجي يسكغ اف يتبع في كافي البمجاف العخبضة لمتخصضط، والتشدضق، والتشفضح، والستابعة فعمى كل دولة اف تجج اإلشار 
 81السؤسدي الحؼ يتشاسب وضخوؼ كل بمج.

 لتعديد كفاءة أداء الجياز الحكػمي: تالضةيػجو الجلضل االستخشادؼ الي اتخاذ االجخاءات ال

  لستغضخات السعاصخة وبسا يجعع تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة.ايػاكب التحجيات و دعع ىضكل ادارؼ معاصخ 

 يعتسج عمى مشيجضة االدارة بالشتائج  نطاـ ادارؼ  الشطخ في اتباع  Results-based Management 

  ،التػضضف في أجيدة الجولة بشاء عمى الكفاءة، والسؤىل مشاسب لمػضضفة، والقجرة و دعع نطاـ ادارؼ حكػمي يتدع بالكفاءة في األداء
 تػصضف وضضفي واضح ومتصػر. ضد واالبتكار بشاء عمى عمى األداء الستس

 ضخ االعساؿ.محاربة البضخوقخاشضة في وادرة شؤوف الجولة وتضد 

 .محاربة الفداد بكافة اشكالو 

  تذجضع ثقافة السرارحة مغ قبل أجيدة الجولة لمدضاسات، والخصط، والبخامج التي تعتـد الجولة القضاـ بيا ونتائج تشفضحىا بسا فضيا
 الشجاحات واالخفاقات.

  سع وتخديغ البضانات وتحمضميا.استخجامات الشطع االلكتخونضة والحاسب اآللي في إدارة السؤسدات وجتذجضع تعسضع 

 .تعديد نطع وقػاعج البضانات والعسل عمى استسخار تحجيثيا وتػفضخىا لجعع عسمضة صضاغة الدضاسات والخصط والبخامج 
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  .التأكضج عمى اتباع عسمضة تذاورية تذاركضة في صضاغة الدضاسات، والخصط، والبخامج 

  بأجيدة الجولة.تصبضق مبجأ الثػاب والعقاب في تقضع األداء 

 خزخ تػجضو مؤسدات الجولة عمى التخشضج في استخجامات السػارد وعمى الذخاء االGreen Procurement 

 اعجاد بخنامج تجريبي عمى تجريب الكػادر عمى كافة السدتػيات برفة مدتسخة بسا يػاكب الستغضخات، والتحجيات، واالولػيات. 

 سابعًا: التشسضة البذخية والبحث العمسي

 لسػارد البذخيةا  -٤

صمب اعجاد الكػادر والتي تتالتشسضة السدتجامة  لتحقضقيعتبخ االستثسار في السػارد البذخية عشرخًا أساسضًا في إحجاث شفخة نػعضة 
 والسسارسات ،والتقشضات ،واعجاد الكػادر الفشضة في مختمف التخررات ،والفشي ،. وىحا يذسل التجريب السيشيىحا السدارالبلزمة لجعع 

بسا يزسغ دمج البعج البضئي وكحلظ االجتساعي  ةالتشسضة السدتجامة. ويتصمب ذلظ اعادة الشطخ في مشطػمة التعمضع الدائجبالخاصة 
. كسا يجب تعسضع تجريذ أدوات ومشيجضات مدار التشسضة السدتجامة بسا يشتج عشو اعجاد كػادر تجععو والتشسػؼ في مختمف السشاىج 

جتساعي/والبضئي /واالالسدتجامة، وتحمضل دورة الحضاة، واستخجاـ حػافد الدػؽ، والتقضضع االقترادؼ ات الستكاممة، والتقشضاتوضع الدضاس
القترادية الستكاممة إلى جانب أدوات أخخػ. ىحه باإلضافة إلى أف البضئضة وا، والسحاسبة لمخصط، والبخامج، والسذاريعاإليكػلػجي و 

 والبحث العمسي. اإلبجاع تذجضع عمىتختكد التعمضع يجب أف  مشيجضة

 :وتتصمب عسمضة تشسضة القجرات بالسشصقة العخبضة الي العسل عمى تحقضق االتي

 مج التجريب السيشي، والتجريب اثشاء العسل.ا، وبخ رات مغ خبلؿ التعمضع الجضجدعع عسمضة رفع القج 

 تجريب واعجاد الكػادر البلزمة لجعع مدار التشسضة السدتجامة.ال تذجضع السؤسدات الػششضة في اعجاد بخامج 

 لجعع القجرات مغ خبلؿ الترجيق عمى االتفاقضات الجولضة  دولضًا واقمضسضاً  تذجضع الجوؿ العخبضة عمى االستفادة مغ الفخص الستاحة
 الستعجدة األشخاؼ.

 ائضة الثشائضة والستعجدة رات مغ خبلؿ بخامج السداعجات اإلنستذجضع الجوؿ العخبضة عمى االستفادة مغ الفخص الستاحة لجعع القج
 األشخاؼ.

 .تعديد التعاوف اإلقمضسي في مجاؿ التعمضع لضذسل السشح الجراسضة وتبادؿ الصبلب والسعمسضغ 

 البلزمة لجعع مدار التشسضة السدتجامة. السػارد السالضة الكافضة لجعع السشح الجراسضة في الخارج في التخررات رصج 

 لتكشػلػجضا، واالبتكارالبحث العمسي، ا -١

حجاث نقمة نػعضة نحػ التشسضة السدتجامة. فاف التصػر التكشػلػجي لتكشػلػجضا، واالبتكار مغ الخكائد األساسضة اليعتبخ البحث العمسي، ا
الساضضة والحؼ صاحبة التقجـ اليائل في تكشػلػجضا السعمػمات واالتراالت مع الدخيع الحؼ شيجه العالع خاصة خبلؿ الثبلثة عقػد 

التعمضع في  مدتػػ  تجىػرعمـػ التكشػلػجضا العخبضة باألساس الي اد مغ حجه التشافدضة بضغ الجوؿ. ويخجع ضعف لسة ز ػ انتذار ضاىخة الع
والبحث  ،واالبجاع ،ػلػجضا مع سػاد بضئة غضخ محفدة لبلبتكارالسشصقة العخبضة برفة عامة والتسػيل الزخورؼ لمبحث العمسي والتكش

 العمسي.

في  دوالر تخلضػف  ٤،١٨حجع االستثسار في مجاؿ البحث العمسي عمى مدتػؼ العالع مغ قبل القصاع العاـ والخاص إلى قخابة  ويرل
 إلى العخبضةفي البمجاف  فقج وصل االنفاؽ العاـ عمى البحث العمسي . أما بالشدبة إلى معجالت االستثسار في البحث العمسي١٢٤٣عاـ 
. ىحا ويججر اإلشارة ٪ في الػاليات الستحجة االمخيكضة١٨.٤ في االتحاد االوروبي٪ ٤٩.٤و ٪ في أمخيكا البلتضشضة،٣،١ ٪ مقارنة بػ٤
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مغ الجخل  ٪٩،١وفي الضاباف  ٪١،١ة وصل إلى إلى أف معجالت االستثسار في البحث العمسي مغ الجخل القػمي في كػريا الجشػبض
٪ مغ الجخل القػمي لمبحث العمسي عمى أف تتراعج لترل لمسعجالت العالسضة ٤لقج حجد الجستػر السرخؼ الججيج ندبة و القػمي. 

  82خبلؿ األعػاـ القمضمة القادمة.

 :ةاالتض االجخاءات ولتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة فعمى الجوؿ العخبضة اتخاذ

  الرجيقة لمبضئة لجعع عسمضة التحػؿ إلى االقتراد األخزخ والتشسضة و تػفضخ التقشضات الستقجمة و رصج مضدانضات كافضة لمبحث العمسي
السدتجامة والحؼ يشتج عشو االستخجاـ الخشضج واألمثل لمسػارد، وخمق فخص عسل ججيجة مدتجامة، وزيادة التشافدضة، وخمق أسػاؽ 

 .وخارجضاً  ججيجة محمضاً 

  اعجاد استخاتضجضات شػيمة األمج لمبحث العمسي والتكشػلػجضا لسػاجية التحجيات التي تػاجو السشصقة ولجعع مدار التشسضة السدتجامة عمى
   السدتػػ والػششي واإلقمضسي والتي تختكد عمى انتاج التكشػلػجضات بالسشصقة العخبضة.

  بضغ مخاكد البحػث العخبضة وتػشضغ التقشضة الحجيثة وتذجضع ورعاية الباحثضغ والعمساء تضدضخ الػصػؿ الي السعخفة وتػثضق الرمة
 83والسختخعضغ واالستفادة مشيع.

 تذجضع القصاع الخاص والسجني عمى االستثسار في البحث العمسي والتكشػلػجضا الحجيثة والرجيقة لمبضئة. 

  84وتبشي االختخاعات وتػفضخ مجااًل لتدػيق االختخاعات والخجمات البضئضة.الشيػض بالسختخع العخبي وذلظ عغ شخيق دعع السختخعضغ 

 شيػض بسشاىج التعمضع والتي تذجع عمى البحث والعمسي واالبتكار.مدعع مجيػدات الجوؿ العخبضة ل 

 ةالتعاوف بضغ الجوؿ العخبضة في مجاؿ البحث العمسي ونقل التكشػلػجض تعديد. 

  والعسل عمى  ةنقل التكشػلػجضا السبلئسة وتكضفيا مع الستصمبات واالحتضاجات الػششضة واإلقمضسضوضع الدضاسات التي تذجع عمي
 تػشضشيا.

 .وضع التذخيعات الخاصة بحقػؽ السمكضة الفكخية والتي مغ شأنيا تذجضع االستثسار في البحث العمسي والتكشػلػجضا 

 الحجيثة مثل لبلستفادة مغ السبادرات الجولضة في مجاؿ التكشػلػجضا و  بتكارفي مجاؿ البحث العمسي واال دعع القجرات الػششضة واإلقمضسضة
 التكشػلػجضا الخاصة باتفاقضة االمع الستحجة اإلشارية بذأف تغضخ السشاخ. آلضة

 حلدضاسات التسكضشضة وآلضات التشفض: اثامشًا 

 السذاركة السجتسعضة -٤

كذ أولػيات ومتصمبات تع مذاريععجاد استخاتضجضات، وخصط، وبخامج، و ال ركة السجتسعضة مغ اآللضات الزخوريةتعتبخ السذا
الي التأكضج عمى وضع آلضات لزساف مذاركة  جت العجيج مغ دوؿ السشصقةىسضة ذلظ فمقج عسالعخبضة أل البمجاف. ولتفيع السجتسعات

 خاذ القخار. ات وضع االستخاتضجضات، وصضاغة الخصط، والبخامج، والسذاريع، وفي أصحاب السرمحة في

إف إتباع ىحا السشيج مغ شأنو ضساف األخح في االعتبار أولػيات واحتضاجات قصاعات الذعب السختمفة ىحا باإلضافة إلى زيادة الثقة 
واشخاكاصحاب  ، وتسكضغدعع الدبلـ االجتساعيمسا يداىع في  خبضةالفجػة بضغ شعػب ودوؿ السشصقة الع في قخارات الحكػمة والحج مغ

 ،الدضاسات مسا يديج مغ فخص نجاح في اتخاذ القخار ، والذبابوالسخأة  عب بسا فضيا الفئات السيسذة،كافة شػائف الذو  السرمحة
 .العسل عمى إنجاحيابالتالي ليا و  ، والبخامج نتضجة لتبشي أصحاب السرمحةوالخصط
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 :اذ القخاريجب مخاعاة االتيوحتى يتثشى لجوؿ السشصقة دمج كافة أصحاب السرمحة في اتخ

  التاكضج عمى اىسضة ودور السذاركة السجتسعضة الفعمضة لسختمف فئات الذعب في تعديد شعػر االنتساء لمجولة ومدئػلضة السػاشغ
ط، تجاه بمجه، باإلضافة إلى زيادة الذعػر بالخضى والصسأنضشة مسا يداىع في زيادة إنتاجضو الفخد وإلى إنجاح الدضاسات، والخص

 والبخامج السقتخحة. 

  التاكضج عمى اشخاؾ كافة اصحاب السرمحة السعشضضغ في عسمضة صضاغة الدضاسات لتذسل السيشضضغ، واألكاديسضضغ، والقصاع
 الخاص، والسجتسع السجني، والذباب، والسخأة، والسدشضغ، والفئات السيسذة، وذوؼ االحتضاجات الخاصة.

 في عسمضة وضع وصضاغة الدضاسات  الصحاب السرمحة اع آلضة تزسغ السذاركة الفعالةدعع مجيػدات الجوؿ العخبضة في إتب
 وتصبضقيا بسا يتشاسب مع ضخوؼ كل دولة، والشدضج االجتساعي، والبشاء السؤسدي الخاص بيا.

 والتػافق عمى  نذخ الػعي والثقافة وفي تقارب وجيات الشطخ واألفكار في االستثسار في عسمضة السذاركة السجتسعضة بحضث تديع
 .مغ اجل تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة تػجيات عامة لجوؿ السشصقة

 تبادؿ الخبخات، والتجارب، وافزل السسارسات بضغ الجوؿ العخبضة في مجاؿ السذاركة السجتسعضة. 

 والبخامج ،والخصط ،تكامل ودمج الدضاسات -١

في األساس عمى  ىحه العسمضة عشج اعجاد الخصط والبخامج التشسػية في معطع ببلد العالع اف تختكد في اغمب االحضاف لقج جخػ العخؼ
التشسضة بعاد اتضجضات ااستخ اعجاد  كحلظ . ويتعوالثقافضة، االجتساعضةو  البضئضة، العتباراتتحقضق األىجاؼ االقترادية بسعدؿ عغ ا

الي إعصاء أولػية . وقج أدػ ىحا والتخابصات بضشيا البعس ا ومعخفة التأثضخاتسدوف الخبط بضشيبسعدؿ عغ اآلخخ  كل بعج السدتجامة
أدػ ذلظ  كسا البضئضة.و  ار سمبضة عمى الجػانب االجتساعضةدؼ عمى حداب البعج االجتساعي والبعج البضئي مسا نتج عشو آثلمبعج االقترا

 في العجيج مغ دوؿ العالع بسا في ذلظ ولكغ ة لضذ فقط في السشصقة العخبضةالي استخاتضجضات وانساط تشسضة غضخ مدتجامة ومتػازن ايزا
دمج ابعاد لمتشسضة: االقترادؼ،  استخاتضجضات التشسضة السدتجامة ىػاعجاد  السبادغ األساسضة في وحضث اف مغ الجوؿ الستقجمة.
شبلؽ العجيج مغ السبادرات والترجيق إ قج دأبت الجوؿ العخبضة في اآلونة األخضخة مغ خبلؿفم الثقافي واألخبلقيو  البضئي،واالجتساعي، و 

 .عمى تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامةيعسل  ًا متكامبلً عمى عجد مغ االتفاقضات الجولضة اف تتبشى مشيجا تشسػي

  آلتي:استخشادؼ الي تعطضع مجيػدات الجوؿ العخبضة في اعجاد استخاتضجضات التشسضة السدتجامة مغ خبلؿ الجلضل األ يجؼيو 

 عجـ و  ،التشسضة السدتجامةلتحقضق اىجاؼ  وششضة كسشيجضة أساسضة في اعجاد استخاتضجضات تشسضة السدتجامةالتأكضج عمى دمج ابعاد ال
ودوف االخح في  بسعدؿ عغ اآلخخ والثقافي ،واالجتساعيوالبضئي، ، االقترادؼ البعج ابعاد التشسضة السدتجامةالتعامل مع 

لزساف دعع كل مشيسا  التشسضة السدتجامة دابعا التخابصات بضغمتأثضخات و لوىحا يتصمب معخفة كاممة  البعج السؤسدي، كحلظاالعتبار 
 لآلخخ وعجـ تعارضيع او تزاربيع.

 تػػ القصاعي مع ابعاد التشسضة السدتجامة عمى السدتػػ الكمي لبلقتراد والسد تكامللزساف مى ضخورة اتباع مشيجضة التأكضج ع
تخابصيا ودعع  وضع االستخاتضجضات القصاعضة بسا يزسغالتأثضخات والتخابصات بضغ القصاعات السختمفة لزساف  اتباع آلضة البخاز

 القصاعات بعزيا البعس وعجـ تعارضيا.

  والثقافضة، تحقضق األىجاؼ االقترادية، واالجتساعضة، ؼ اليالستخاتضجضات التشسضة السدتجامة والتي تيجوضع سضشاريػىات وبجائل 
ولضذ فقط عمى أساس التكمفة السالضة الستػقعة نتضجة تشفضح  فة الحقضقضةساس التكمعمى ا تع تحجيج االولػياتوالبضئضة عمى اف ي

 االستخاتضجضة.
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  السحخؾ الخئضدي في  واعتبارىا السكاسب السالضة واالقترادية القرضخة السجػأساس العػائج و عجـ اعتساد االستخاتضجضات عمى
يشتج  قترادؼاعسمضة صضاغة الدضاسات باإلضافة إلى تحقضق نسػ  ويشبغي أف تتسحػر .صضاغة الدضاسات القصاعضة واالقترادية

جتساعضة تزسغ التػزيع اوتحقضق عجالة ، الفقخ زاء عمىعشو زيادة في الجخل القػمي اف يداىع في خمق فخص عسل ججيجة، والق
 ستخجاـ األمثل ليا.واالورفاىضة مختمف فئات الذعب مع الحفاظ عمى البضئة والشطع والسػارد الصبضعضة  ، والسػارد،العادؿ لمثخوة

  التخصط الستكاممة والذاممة. فزل السسارسات، والخبخاء في مجاؿ اعجادأبضغ الجوؿ العخبضة لتبادؿ الخبخات، و  تعديد التعاوف 

  لرضاغة استخاتضجضات التشسضة السدتجامة مثل  العمسضة دواتاالسشيجضات و ال فع القجرات الػششضة واإلقمضسضة البلزمة لتصبضقر
ىجاؼ الالتخابصات بضغ محاور التشسضة السدتجامة وبضغ مختمف القصاعات ومجػ تحقضقيا و البخمجضات العمسضة التي تػضح العبلقة 

 السدتجامة متسثمة في:  ضةالتشس

o :لعائج مشيازيادة حجع التجارة الخارجضة وازيادة التشافدضة، تشػيع مرادر اإلنتاج، زيادة الجخل القػمي،  البعج االقترادؼ.  

o ة بضغ الخجل ، والعجالة االجتساعضة متسثمة في التػزيع العادؿ لمجخل القػمي، السداوا البعج االجتساعي: حجع العسالة الججيجة
والسخأة، تزسضغ كافة شػائف الذعب شاممة الصػائف السيسذة، وذوؼ االحتضاجات الخاصة والذباب، والسدشضغ، وخجمات 

 صحضة وتعمضسضة جضجة وفي متشاوؿ الجسضع، والخجمات األخخػ مغ إسكاف، ومػاصبلت، وصخؼ صحي ومضاه.

o  الشطع ، وتعجيشضة، الحفاظ عمى وساحمضة مضاه، وشاقة، وثخوات بخية، بحخيةبضئي: اإلدارة الخشضجة لمسػارد الصبضعضة مغ الالبعج
 .االيكػلػجضة، والتشػع البضػلػجي

o .البعج الثقافي: الشيػض بالتعمضع والثقافة العامة والقزاء عمى االمضة ونذخ الػعي     

 التشدضق بضغ كافة أجيدة ومؤسدات الجوؿ العخبضة عمى السدتػػ الػششي االقمضسي  -٣

. ولقج بجأت تسخ بضغ كافة أجيدة الجولة عمى السدتػػ الػششيلتحقضق تشسضة مدتجامة ومتكاممة البج مغ ضساف التشدضق الكامل والسد
دؿ الي التخصضط الستكامل والسعتسج عمى التشدضق والتعاوف بضغ حادؼ والسشعؿ السشصقة التحػؿ مغ التخصضط األُ بالفعل العجيج مغ دو 

 لسذاركة السجتسعضة، والذسػلضة لضذسل كافة فئات وشػائف الذعب. او ، تمف السؤسدات وأجيدة الجولةمخ

 ولتحقضق ذلظ عمى الجوؿ العخبضة العسل عمى:

 جولةوضع آلضة وششضة لزساف التشدضق والتعاوف بضغ كافة مؤسدات وأجيدة ال . 

  التأكضج عمى ضخورة إرساء مبجأ الذفافضة، والسحاسبة، وتبادؿ السعمػمات والخبخات، ومذاركة كافة أصحاب السرمحة في اعجاد
 الدضاسات القصاعضة.

 الخامضة الي تكامل الدضاسات والخصط والبخامج وعجـ تعارضيا بل وتػافقيا ودعع بعزيا البعس وضساف  الػششضة تعديد الجيػد
 .، والثقافضةتكامل األىجاؼ البضئضة، واالجتساعضة، واالقترادية

 لقػانضغ والمػائحا -١

برفة  التي تشتيجيا الجوؿ والبخامج، والخصط ،لتشطضع وتصبضق الدضاساتالسدتخجمة  مغ اآللضات ، القػانضغوالمػائحالتذخيعات،  تعج
  في مختمف القصاعات. بسا فضيا دوؿ السشصقة العخبضة عامة

  االخح في االعتبار االتي:في السشصقة العخبضة يجب  تمظ اآللضةولتفعضل 
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 وحقػؽ  ،السعشضة بحقػؽ السمكضةلسبادغ الحاكسة لمتشسضة السدتجامة بسا في ذلظ القػانضغ بسا يتفق مع ا صضاغة المػائح والقػانضغ
االستفادة مغ األراضي الدراعضة، والسخاعي، واألسساؾ، والغابات بسا يزسغ استخجاميا برػرة مدتجامة لرالح األجضاؿ الحالضة 

 والقادمة.
  لتحقضق التشسضة لمتذخيعات لزساف تػجضو االنذصة الحقضقضة التكمفة لسعخفة  والبضئضة ،واالجتساعضة ،اآلثار االقتراديةتقضضع

 .السدتجامة

  في كافة التذخيعات والقػانضغ لزساف دعسيسا لسدار  ، والثقافضةوالبضئضة ،واالجتساعضة ،ضساف تكامل ودمج األبعاد االقترادية
 التشسضة السدتجامة. 

 تعارضيا واتداقيا بعس البعس وعجـ  ح السعشضة بسختمف القصاعات ودععضساف تكامل واتداؽ التذخيعات، والقػانضغ، والمػائ
 ودعسيا آللضات الدػؽ.

 .وضع نطاـ مخاقبة، ومتابعة، وجداءات يزسغ تصبضق المػائح والقػانضغ 

 .تعديد التعاوف البضشي بضغ الجوؿ العخبضة لتبادؿ الخبخات، وأفزل السسارسات، والخبخاء في مجاؿ التذخيعات والمػائح والقػانضغ 

 حػافد الدػؽ  -٥

كثخ أستيبلؾ إلى انساط واالستخجاـ آلضات الدػؽ كآده لتغضضخ أنساط اإلنتاج اخاصة في العقجيغ الساضضضغ التشبو إلى أىسضة  ،لقج تدايج
،األدوات الزخائب، ستجامة. وتذسل تمظ ا   Tradable Permitsوالخخز القابمة لمتجاوؿاإلعانات، والجعع السالي،  الخسـػ

ىحا  Payment for Ecosystem Services والسجفػعات مقابل خجمات الشطع البضئضة Ecolabelling والعبلمات البضئضة
 ليايسكغ أف يكػف  استخجاـ وتػضضف تمظ األدوات برػرة جضجة. إف Carbon Tradingشبلؽ مبادرة لتجارة الكخبػف اضافة إلى باإل

 التشسضة السدتجامة. تداىع في تحقضق اىجاؼ أكبخ األثخ في تػجضو األنذصة واالستثسارات نحػ استثسارات

 مغ االخح في االعتبار االتي: بلبجف اىجاؼ التشسضة السدتجامةديادة فعالضة آلضات الدػؽ لتحقضق ول 

 وصضاغتيا برػرة تجعع مدار التشسضة السدتجامة. بالكامل آلضات الدػؽ  إعادة الشطخ في مشطػمة 

 في مختمف  والقػانضغ ، والتذخيعات،لمػائح تزسغ اتداؽ بعزيا البعس وعجـ تعارضيا ودعسيا اعجاد الحـد التحفضدية بحضث
 القصاعات.

 وذوؼ االحتضاجات  ،، والفئات السيسذةوذوؼ الجخػؿ الستػسصة ،أال تذكل تمظ األدوات عبئًا إضافضًا عمى الصبقات الفقضخة
 الخاصة.

   االستيبلؾ السدتجامة و ستثسارات نحػ أنساط اإلنتاج واالاألنذصة  وتذجضع ىػ تػجضو تمظ االدواتلأف يكػف الغخض األساسي
 خدانة الجولة. لجعع  فقط ولضذ

 ودعع  ،آلضات الدػؽ إلى فخض الخسـػ عمى األنذصة الزارة عمى السجتسع والبضئة والتي تتعارض مع التشسضة السدتجامة اف تعسل
 .، والتشسضة السدتجامةوالتشسضة البذخية ،لؤلنذصة الجاعسة لمبضئةخات االئتسانضة والقخوض السضدخة ضومشح التضد

 ب اعجاد بخنامج لخفع الجعع و مغ السدتيجفضغ مغ فئات الذعب فضجحضث اف الجعع في معطع األحضاف ال يرل الى مدتحقض
لتذسل التعمضع، والرحة، الخجمات االجتساعضة عمى اف يراحب ذلظ حدمة مغ االجخاءت التي تذسل الجعع السادؼ، و  تجريجضا

 مفئاتل خاصةً  ص عسلي يشتج عشيا خمق فخ توالسؤسدات الرغضخة والستشاىضة الرغخ ودعع لمسذاريع السجتسعضة والتشسػية لم
 .احتضجاً  االكثخ
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   مثل اليجر وسػء استخجاـ السػارد خاصة السػارد الصبضعضة اف تعسل الحـد التحفضدية عمى الحج مغ االنذصة التي تتدبب في
 التي تداىع في تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجاـ.وتذجع تمظ  السضاه والصاقة

 الكػادر البلزمة العجاد الحـد التحفضحية ألعجاد تجريبتذجضع ال . 

  بضغ الجوؿ العخبضة لتبادؿ الخبخات، وأفزل السسارسات، والخبخاء في مجاؿ اعجاد وتصبضق حػافد وآلضات الدػؽ. تعديد التعاوف 

 لتسػيلا -١

-٤،٢٥تذضخ التقجيخات إلى أف الستصمبات السالضة البلزمة لتشفضح اىجاؼ التشسضة السدتجامة عمى مدتػػ العالع ىي في حجود ما بضغ 
تخيمضػف دوالر سشػيًا. ويسثل ىحا الخقع أقل مغ ُعذخ اجسالي االستثسار العالسي الدشػؼ )مقاسًا بخأس الساؿ العالسي اإلجسالي(.  ١،٥٩
٪ مغ الشاتج السحمي اإلجسالي العالسي ١تخيمضػف دوالر سشػيًا فإنشا سشكػف بحاجة إلى  ٤،٣اف لشا أف نخرز تسػيبًل بسقجار إذا ك

٪ نفديا لجعع أنذصة التشسضة السدتجامة في البمجاف العخبضة فإنشا سشحتاج لتخرضز  ١بتصبضق ندبة  85لتسػيل التشسضة السدتجامة.
  .١٢٤١تخيمضػف دوالر لمجخل القػمي االجسالي لمجوؿ العخبضة في عاـ  ١،٨١٩محدػبة عمى أساس  بمضػف دوالر إضافي ٥٩،٣٨

 ١٥٢وتعج األسيع الخزخاء احجػ الػسائل لتسػيل مذاريع التشسضة السدتجامة، حضث وصل حجع سػؽ األسيع الخزخاء العالسضة الي 
   PIMCO/HSBC86.     حدب تقجيخات بمضػف دوالر امخيكي 

اإلشارة الي اف أسذ التسػيل اإلسبلمي متدقة مع اىجاؼ التشسضة السدتجامة والتي تختكد عمى مبجغ أساسي وىػ ضخورة  ويججر
في صضاغة   تحقضق العجالة في تػزيع الجخل والثخوة وتسكضغ الصبقات الفقضخة في السجتسع مغ امتبلؾ األصػؿ االقترادية والسذاركة

 87مسا يداىع في زيادة االنتاجضة والسداىسة في تحقضق التشسضة الذاممة والستكاممة. الخصط والبخامج

ستثسار في وكسا ورد بتقخيخ المجشة العالسضة لمسشاخ واالقتراد فاف عمى دوؿ العالع تػجضو استثساراتيا لبشاء البشضة التحتضة البلزمة واال
 88دتجامة.اىجاؼ التشسضة الس التكشػلػجضات الستقجمة التي تخجـ

لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة، وعمضة فضجب عمى الجوؿ العخبضة والجولضة ضخورؼ  ،تػفضخ السػارد السالضة الػششضة، واإلقمضسضةاف 
 العسل عمى:

  اإلنسائضة لمبمجاف  ٪ مغ الشاتج القػمي اإلجسالي لمسداعجات٢،٩التأكضج عمى ضخورة التداـ الجوؿ الستقجمة بالػفاء بالتداماتو بخصج
 .١٢٤٥كسا لتأكضج عمضو في مؤتسخ اديذ ابابا الحؼ عقج في تسػز/يػلضػ عاـ الشامضة 

 89متابعة تشفضحىا دوف تجدئة.و  السدتجامة االلتداـ بخصة عسل اديذ اباب لتسػيل التشسضة 

 تذجضع مداىسة  فعمى دوؿ السشصقة ار في البشضة البضئضةحضث أنو مغ الزخورؼ أف يكػف لمقصاع الخاص دور فعاؿ في االستثس
ت وتحلضل العقبات ااإلجخاء لظ مغ خبلؿ التضدضخ فيذو  سع السجني لجعع اىجاؼ التشسضة السدتجامةالقصاع الخاص وكحلظ السجت

لمسداىسة في  والسخأة  ،والذباب ،بسا في ذلظ الذخكات الرغضخة والستشاىضة الرغخ لخاصاو  السجني إلتاحة الفخصة لمقصاع
 ي تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة.مجيػدات القصاع العاـ ف
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 قخاض القصاع الخاص بسا في ذلظ الذخكات الرغضخة والستشاىضة الرغخ مغ أجل االستثسار في تػجضو السؤسدات السالضة إل
 التشسضة السدتجامة. التي تجعع نذصة األ

 سدتجامةالتشسضة الاالستثسار في السذاريع الجاعسة لسدار  تجريجضًا إلى ومػازناتياستثسارات دوؿ السشصقة تحػؿ ا العسل عمى. 

  جػ مو  معايخ االستجامة عمى أساس ضة التقضضع لمسذاريع، والخصط، والبخامجعمى إخزاع عسملػششضة السؤسدات السالضة ا تػجضو
 عسيا ألىجاؼ التشسضة السدتجامة. د

  اإلقمضسي.زيادة السداىسات السالضة واالستثسارات مغ قبل الجيات العخبضة السانحة عمى الرعضج 

 الكفاءة في تحرضل الزخائب وتػسضع القاعجة الزخيبضة لتذسل دمج القصاع الغضخ رسسي في االقتراد. 

  باالتفاقضات والسبادرات الجولضة مثل مخفق البضئة العالسي دعع وبشاء القجرات الػششضة بالجوؿ العخبضة لبلستفادة مغ آلضات التسػيل
 وآلضة التشسضة الشطضفة، والرشجوؽ األخزخ لمسشاخ.

 .90إعجاد ترػر حػؿ إنذاء مشتجػ عخبي لتسػيل التشسضة السدتجامة في السشصقة العخبضة كسا جاء بإعبلف الجوحة 

 الخزخاء عمى السدتػػ الػششي واإلقمضسي. بادرة لمدشجاتشبلؽ مإ الشطخ في إمكانضة 

 ةتػجضو السؤسدات السالضة العخبضة لجعع السذاريع السعشضة بتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجام. 
 الػعي العاـ -٩

افة فئات الذعب زساف مذاركة ودمج كيعج نذخ الػعي ألىسضة اتباع مشيجضات تيجؼ الي تحقضق التشسضة السدتجامة عسمضة ضخورية ل
يعج عخض وتػصضل السعمػمة و . لتحقضق ذلظ تبشي والسداىسة الفعالة في تشفضح الخصط، والبخامج، والدضاساتوأصحاب السرمحة ل

مختمف شػائف  ، وتبشيلزساف تفيعمتخحؼ القخارعشرخًا ىامًا و  الصحاب السرمحة بسا فضيا القصاع الخاص وجاذبة مقشعة برػرة
لسا  ومذاركتيع الفعالة في تشفضح الخصط، والبخامج، السذاريع الخاصة بيا السدتجامةضجضات التشسضة ستخاتاللذعب بالسجتسعات العخبضة ا

 .وعمى االفخاد مغ مرمحة تعػد عمى الجولةفي ذلظ 

 :ذلظ فضجب عمى الجوؿ العخبضة اتخاذ االجخاءات التالضةولتحقضق  

  والقصاع  ،وأصحاب السرمحة ،في مختمف القصاعات القخارإعجاد حـد تػعػية لتػصضل السعمػمة مػجية إلى متخحؼ ضخورة
 بضغ اتوالتذابك: االقترادية، واالجتساعضة، والبضئضة، والثقافضة، التشسضةبضغ محاور  الخاص والعاـ لخفع الػعي وتػضضح العبلقة

وتشػيع مرادر اإلنتاج، وزيادة التشافدضة  ،ستثسار في البشضة البضئضة وتحفضد االقتراداال تمظ السحاور والقصاعات، والعبلقة بضغ
الحفاظ عمى ة في استخجاـ السػارد، وخمق فخص عسل ججيجة، واإلدارة الخشضجة لمسػارد الصبضعضة و سػاؽ ججيجة، وزيادة الكفاءوفتح أ

 .العخبي الشطع اإليكػلػجضة وتحدضغ الرحة وزيادة رفاىضة السػاشغ

  السبشضة عمى أسذ عمسضة وعمى اساس تجارب فعمضة  والجامعات في اعجاد الجراسات والتحالضلتكمضف الجيات البحثضة الستخررة
اتباع  التي تعػد عمى الجولة، والقصاع الخاص، والسجتسع ككل نتضجةلتػضضح السكتدبات  سػاء في السشصقة العخبضة او خارجيا

  أنساط التشسضة السدتجامة.
 وات، والسقاالت والسجالذ التمفاز، والسحياع، والسحسػؿ، والكتضبات، والشذخات، والشج لئل نذخ الػعي السختمفة مثاستخجاـ وسا

 الذعبضة لشذخ الػعي حتى ترل الخسالة الي كافة شػائف الذعب.
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 عبلقة بضغ الحفاظ تفعضل دور السؤسدات الجيشضة في تزسضغ التشسضة السجتسعضة والتشسضة السدتجامة في الخصاب الجيشي وتػضضح ال
 تعالضع الجيانات الدساوية.ليا و  االستخجاـ الخشضجى الشطع االيكػلػجضة والسػارد الصبضعضة و عم

 والسخأة،  والسدشضغ الذباب، واألشفاؿ، لتذسل تدتيجؼ الحسبلت التػعػية مختمف فئات الذعب ومدتػػ ثقافتيع اف التأكضج عمى
 . واالسخة، وذوؼ االحتضاجات الخاصة

   Green Procurementالخزخاءلسذتخيات الحكػمضة ا -٨

 دوؿ السشصقةإذا ما تبشت و  .بسا فضيا الجوؿ العخبضة دوؿ العالعمغ مضدانضة  ندبة كبضخة برفة عامة الحكػمضة الشفقات والسذتخيات تسثل
في دعع مدار اف يداىع  فإف ىحا مغ شأنو والتي يتع انتاجيا بصخيقة مدتجامة وسمضسة بضئضاً  داعسة لمسذتخيات الخزخاء سضاسات

األدوات، والسعجات البلزمة لعسمضات و السذاريع الحكػمضة  متصمبات التشسضة السدتجامة. ويذسل اإلنفاؽ الحكػمي والسذتخيات الخزخاء
لقج ساىست السذتخيات الخزخاء في عجد و  والشقل.، سضاهوال ،ما يتعمق كحلظ بأنساط االستيبلؾ مغ استخجامات لمصاقةو الضػمضة  تذغضلال
غ دوؿ العالع مثل الشسدا، والجنسارؾ، وفشمشجه، وألسانضا، ىػلشجا، والدػيج، والسسمكة الستحجة في خفس برسة ثاني أكدضج الكخبػف م

 ٪.  ١٥بشدبة 

إعصاء مؤشخ واضح لمسدتثسخيغ بالجاخل والخارج والجيات يعسل عمى  كسا اف تبشي البمجاف العخبضة ليحا الشسط مغ االنفاؽ الحكػمي 
زيادة االستثسارات التجفقات جحب و عشو  اؼ التشسضة السدتجامة والحؼ يشتجاىجتشفضح ومجػ ججيتيا في  الجوؿ العخبضةالسانحة لتػجيات 

أف يعسل عمى  كحلظ شأنو ىحا مغإف و  .السالضة مغ قبل السدتثسخيغ لجعع مجيػدات الجوؿ العخبضة لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة
وزيادة الصمب عمضيا وتذجضعيا وبالتالي تشػيع مرادر اإلنتاج وخمق فخص عسل ججيجة مسا  السحمضة واالقمضسضة الخزخاء السشتجاتدعع 

في تحقضق اىجاؼ التشسضة السداىسة وبالتالي  الحج مغ استشداؼ السػارد الصبضعضة والتجىػر البضئيو ستيبلؾ السدتجاـ وااليجعع اإلنتاج 
  السدتجامة.

 السجني والسجتسعدور القصاع الخاص  -٩

لمسذاركة في  ع السجنيسوالسجت القصاع الخاصدور  ولحلظ فبلبج مغ تفعضل ،السدتجامة اىجاؼ التشسضة الحكػمات بسفخدىا تحقضق ذ بامكافلض
. وذلظ لسا ليسا مغ دورىاـ في التشسضة السدتجامة اىجاؼ اليادفة لتحقضق مج، والسذاريعافي تشفضح الخصط، والبخ  دعع مجيػدات الجوؿ العخبضة

مغ بشضة تذغضمضة تعسل بكفاءة، وشاقع عسل فشي وتذغضمي  والسجتسع السجني تسضد بو القصاع الخاصيلسا  الة لبمػغ ىحه الغايةالسداىسة الفع
دورًا فعااًل في دعع مجيػدات الجوؿ العخبضة مغ تحقضق  افي أف يمعب سايؤىميبسا مؤىل، وىضاكل إدارية فعالة ومخنة، وقجرات تقشضة ومالضة، 

لقج اثبتت الذخاكة بضغ القصاع العاـ والقصاع الخاص برفة عامة فعالضاتيا في دعع مجيػدات الجوؿ في اىجاؼ التشسضة السدتجامة.  
91سذاريع.مختمف القصاعات وكحلظ في السداىسة في تػفضخ التسػيل البلـز لتشفضح ال  

 السػائسة والتي  تػفضخ البضئة وذلظ مغ خبلؿ ، سضة السدتجامةولقج دأبت الجوؿ العخبضة عمى أشخؾ القصاع الخاص في تشفضح اىجاؼ التش
  92 .واالقترادية السختمفة الذخاكة بضغ القصاع الخاص والعاـ لبلستثسار في دعع االنذصة القصاعضة تذجع

فعمى دوؿ السشصقة  دعع مجيػدات الجوؿ العخبضة في تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامةفي  والسجتسع السجني القصاع الخاصتفعضل دور ول
 :اتخاذ االجخاءت التالضة
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 آلضة يسكغ اف تداىع برػرة فعالة في تحقضق اىجاؼ الذخاكة مغ لسا تسثمو ىحه  تذجضع الذخاكة بضغ القصاعضغ العاـ والخاص
دور القصاع الخاص لسجيػدات  دعع التي مغ شأنياالعسل والسبادغ التػجضيضة  شخاُ بلؿ تػفضخ خ ظ مغوذل التشسضة السدتجامة

 في تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة. القصاع العاـ

 وذلظ مغ خبلؿ التذخيعات وآلضات الدػؽ السشاسبة والسجتسع السجني خمق السشاخ السبلئع لتحفضد السذاركة الفعالة لمقصاع الخاص 
 التي تذجع ىحيغ القصاعضغ لمسداىسة الفعالة في دعع مجيػدات البمجاف العخبضة لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة.

 الصاقة الستججدة مجاالت ذلظ في بسا االستثسار في القصاعات االقترادية السختمفة في سداىسةلم تذجضع القصاع الخاص، 
ة وذلظ عغ الضب الدراعة السدتجامة والعزػية، والسجتسعات السدتجاملمبضئة وأسالرشاعات الرجيقة و  ،ووسائل الشقل السدتجامة

 الجعامة لحلظ. شخيق سغ التذخيعات والحػافد

  تذجضع القصاع الخاص السداىسة في االستثسار في البحث العمسي لجعع مجيػدات دوؿ السشصقة في البحث العمسي في مجاالت
 لتشسضة السدتجامة.التكشػلػجضة الحجيثة الجاعسة لسدار ا

 التشسضة  في تحقضق اىجاؼ تذجضع العسل التصػعي الحؼ يقـػ بو السجتسع السجني مغ خبلؿ تػفضخ السشاخ السبلئع لمداىسة
 السدتجامة.

 زمة لجعع مذاريع التشسضة ألعجاد الكػادر البلفي تشسضة القجرات السحمضة واإلقمضسضة  والسجتسع السجني تذجضع القصاع الخاص
 السدتجامة.

 ٤٢- البضانات والسعمػمات

مغ السبادغ الحاكسة األساسضة لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة ىػ التأكضج عمى ضخورة التحػؿ الي اقتراد السعخفة وتكشػلػجضا  
وجػد قاعجة لمبضشات الرحضحة التي يتع تحمضميا وتحجيثيا برػرة مدتسخة مغ األدوات الزخورية لجعع اتخاذ التراالت. اف السعمػمات وا

 القخار الدمضع واعجاد الخصط والبخامج والسذاريع. 

 :تالضةفعمى الجوؿ العخبضة اتخاذ االجخاءات ال ولتفعضل دور تكشػلػجضا السعمػمات واالتراالت لتشفضح اىجاؼ التشسضة السدتجامة

  مبادرة أبػ »تعديد السبادرات السحمضة واإلقمضسضة لجعع القجرات الػششضة واإلقمضسضة في مجاؿ السعمػمات بسا فضيا السعمػمات البضئضة مثل
 والبضانات الستعمقة بالتشسضة السدتجامة.« ضبي لبضانات البضئة العالسضة

 واعجاد السؤشخات  وتحمضل البضانات والسعمػمات الستعمقة بالتشسضة السدتجامة ،رصجو  ،نتاجدعع انذاء كضانات وشبكات وششضة وإقمضسضة إل
 93.السبلئسة لقضاس مجػ التقجـ في تحقضق األىجاؼ

 العتساد ووضع استخاتضجضات وششضة لتصػيخ اإلحراءات الػششضة. الػششضة واالقمضسضة دعع السبادرات 

 لمسبجأ العاشخ مغ مبادغ ريػ. بالسػاد واألنذصة الخصخة وفقاستعمقة الحرػؿ عمى البضانات والسعمػمات ال سيػلة دعع  

  تذجضع الحرػؿ عمى تكشػلػجضا السعمػمات واالتراالت شاممة وسائل التػاصل االجتساعي كاداه لمحرػؿ عمى السعمػمة والتعمضع
 لفجػة الخقسضة بضغ الجوؿ العخبضة وبضغ السشصقة العخبضة ودوؿ العالع.والحج مغ ا

  التعاوف البضشي بضغ الجوؿ العخبضة لتبادؿ الخبخات، وأفزل السسارسات، والخبخاء في مجاؿ تكشػلػجضا السعمػمات.تعديد 

 ٤٤- الخصج، والستابعة، والتقضضع
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 ،بالرػرة الستػقعة يجب وضع آلضة لمخصج والسذاريع السختبصة بحلظ والبخامج ،وتشفضح الخصط التشسضة السدتجامة ىجاؼلزساف تحقضق ا 
وترحضح السدار إذا لـد األمخ. ،والتقضضع ،والستابعة  

 وىحا يتصمب اتخاذ االجخاءات التالضة مغ قبل البمجاف العخبضة:

  تحجيج آلضات وششضة واقمضسضة لخصج، متابعة، وتقضضع سضخاالعساؿ ومجػ تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة واإلجخاءات البلزمة
 اجيا التحجيات والستغضخات.ػ لس

  ىجاؼ التشسضة أ  ،والبخامج السعشضة بتحقضقوالخصط  ،تشفضح الدضاساتل والتقضضع ،والخصج ،ستابعةالقجرات السحمضة لتصػيخ آلضات لم دعع
 .السدتجامة

 والتحجيات ،والفخص ،تشفضح اىجاؼ التشسضة السدتجامة متزسشة اإلنجازاتب فضسا يتعمق مغ قبل الجوؿ العخبضة دورية اعجاد تقاريخ ،
 .والحمػؿ السقتخحة لمتعامل مع التحجيات

 بضغ الجوؿ العخبضة لتبادؿ الخبخات، وأفزل السسارسات، والخبخاء في مجاالت الخصج، والستابعة، والتقضضع. تعديد التعاوف االقمضسي 

 األدوات والسؤشخات، والسحاسبة البضئضة -٤١

 ٤- األدوات

استخجاميا العجاد وتشفضح االستخاتجضات، والخصط، والبخامج التي مغ شأنيا اف تداىع في ىشاؾ عجد مغ األدوات والسشيجضات التي يسكغ 
 تحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة.

:ىحه األدوات السشيجضات االتي تذسل  

 عع التخصضط لج اعجاد البخمجضات التي تػضح العبلقة التبادلضة بضغ محاور التشسضة السدتجامة وبضغ التخابصات بضغ القصاعات السختمفة
 Modelling.التشسػؼ الصػيل األمج 

 آلضة صضاغة الدضاسات الستكاممة والذاممة .Integrated Policymaking  

 اتباع مشيجضة االقتراد األخزخ Green Economy كاداه لتحقضق التشسضة السدتجامة 
 تحالضل متعجدة السعايضخ .Multi Criteria Analysis 

  وكافة أصحاب السرمحة السجتسعضةوضع آلضة لمسذاركة Community and Stakeholder Participation  في عسمضة
 صضاغة استخاتضجضة التشسضة السدتجامة.

 تصبضق مبجأ "السمػث يجفع (Polluter Pays Principle) ( ومبجأ الحضصة(Precautionar principle 

 ؼ االجتساعي.إعصاء قضسة حقضقضة لمسػارد مع االخح في االعتبار االنرا 
  .تصبضق مبجأ االستيبلؾ واإلنتاج السدتجاـ(Sustainable Consumption and Production) 

 .تصػيخ االبتكار واستخجاـ والتكشػلػجضا الحجيثة والحمػؿ غضخ التقمضجية 

 والسدتيمظ  السستجة دعع مبجأ مدئػلضة الُسرّشع,Consumer ResponsibilityysRlibps 0preR rocodorPExtended  
 الفرل بضغ التشسضة والتجىػر البضئة    Decoupling 

 واالدارة الستكاممة لمسشتج الشيائي لضذسل التكمفة البضئة، واالجتساعضة، والغضخ مباشخة التقضضعLife Cycle Assessment  

 االستجامة  مؤشخاتSustainable Indicators 
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  مؤشخات التشسضة السدتجامة -١

والدضاسات لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة عمى السدتػػ الػششي في كافة القصاعات البج مغ  ،والبخامج، تشفضح الخصطزساف متابعة ل
تع تػافخ مؤشخات لمتشسضة السدتجامة يتع تحجيجىا واالتفاؽ عمضيا مغ قبل السخصصضغ والسيشضضغ بذفافضة وبرػرة تذاركضة والتي عمى أساسيا ي

 ، وبخامج، ومذاريع التشسضة السدتجامة في مختمف القصاعات. تقضضع أداء تشفضح خصط

ويجب أف يتع تحجيج تمظ السؤشخات بسا يزسغ األخح في االعتبار البعج االقترادؼ، واالجتساعي، والبضئي، والثقافي، والسؤسدي. كسا 
تع تحقضق األىجاؼ السخجػة والستػقعة مغ حتى يسكغ تحجيج ما إذا  شضة محجدة لمتشفضحيجب أف تعصي تمظ السؤشخات أىجاؼ وفتخات زم

 . والبخامج السػضػعة عغ دونو، والخصط ،الدضاسات

 السمحق السخفق يعصي امثمة لسؤشخات التشسضة السدتجامة التي يسكغ االستخشاد بيا لتحجيج السؤشخات التي تعكذ أولػيات الجوؿ العخبضة.

 Integrated Envrionmental and Economic Accountingلسحاسبة االقترادية واالجتساعضة الستكاممة ا -٣

 جـ ىحا الشطاـ مشح الثبلثضشضات مغخولقج استُ  .بالجوؿ األداة الخئضدضة لتقجيخ وتقضضع أداء االقتراد القػمي الحالي الشاتج حدابنطاـ يعتبخ 
. الندافإال أنو ال يعتبخ مؤشخًا مبلئسًا لقضاس التشسضة السدتجامة ورفاىضة ا ،القخف الساضي لقضاس قضسة البزائع والخجمات السشَتجة في بمج ما

ومجػ تجىػر السػارد الصبضعضة واألنطسة اإليكػلػجضة  فشطاـ الحداب القػمي كسا ىػ عمضو اآلف ال يأخح في االعتبار البعج االجتساعي، 
في االعتبار حدابات رأس الساؿ الصبضعي  يأخح ال ئات الذعب، حضث أنوخفاىضة مختمف فلو الحقضقي وبالتالي ال يعكذ األداء االقترادؼ 

ُيقاس عمى أساسيا مجػ تحقضق الخصط والبخامج لمشتائج السخجػة والتي  ولحلظ يجب استحجاث نصاـ لمحداب القػمي ومؤشخات. والبذخؼ 
.والثقافي، واالجتساعي ،في االعتبار البعج البضئي اً أخح تحقق التشسضة السدتجامة  

شبلؽ مبادرة لحداب الشاتج القػمي ولقج قاـ بخنامج األمع الستحجة لمبضئة بالتعاوف مع البشظ الجولي في أوائل الثسانضشات مغ القخف الساضي بإ
عمى مجار  السبادرةجضات ىحه تع تصػيخ مشيا . ولقجلمببلد مؤشخًا حقضقضا لمشسػ االقترادؼ يالحؼ يأخح في االعتبار البعج البضئي والحؼ يعص

السحاسبة البضئضة.مشيجضات لسا يصمق عمضو السحاسبة الخزخاء او  الثبلث عقػد الساضضة مسا نتج عشو  

مسحاسبة البضئضة واالقترادية الستكاممة. ل التابعة لؤلمع الستحجة بخنامجاً  ة واالجتساعضةوتجعع شعبة اإلحراءات في إدارة الذئػف االقترادي 
عمى أىسضة تجاوز الشاتج القػمي وعجـ  ١٢٢٨السعشضة بقضاس األداء االقترادؼ والتقجـ االجتساعي في تقخيخىا لعاـ  جشةملا كجتكسا أ

االكتفاء بو كسؤشخ عمى رفاىضة الفخد. ولقج قامت شعبة اإلحراءات في إدارة الذئػف االقترادية واالجتساعضة لؤلمع الستحجة بسخاجعة 
والحؼ تع السػافقة عمضو  ١٢٤٤في عاـ  الستكاممة وإصجار نطاـ معجؿ لمسحاسبة البضئضة واالقترادية ١٢٢٣الشدخة التي صجرت في عاـ 

كأوؿ معضار دولي لمسحاسبة البضئضة االقترادية والحؼ تع شبعو وإصجاره في فبخايخ  ١٢٤١مغ قبل لجشة األمع الستحجة لئلحراء في عاـ 
١٢٤١ .  

عالع سػاء الستقجمة او الشامضة قج قامت بالفعل مشح التدعضشضات بتصػيخ أنطستيا السحاسبضة لؤلخح في ويججر اإلشارة إلى أف عجد مغ دوؿ ال 
.العصاء مؤشخ حقضقي لمتشسضة االقترادية والتشسضة االعتبار الجانب البضئي في حدابات الجخل القػمي  

الشطخ في امكانضة حداب الشاتج القػمي  عمى الجوؿ العخبضةفولتػفضخ آلضة محاسبضة تعصي مؤشخًا يعكذ الشسػ الحقضقي والسدتجاـ لمتشسضة  
 مػازياً والثقافي العصاء مؤشخًا حقضقضًا لمتشسضة. ويسكغ تحقضق ذلظ مغ خبلؿ اعجاد بخنامجًا  ،واالجتساعي ،آخحيغ في االعتبار البعج البضئي

والبخامج التشسػية وىحا ما يتصمب نذخ الػعي لجػ صانعي لشاتج عغ تشفضح الخصط الجخل القػمي لضعكذ الشسػ الحقضقي السدتجاـ ا لحداب
التعػاف  القخارألىسضة السحاسبة االقترادية واالجتساعضة الستكاممة كأداه العصاء صشاع القخار مؤشخًا حقضقضًا لمتشسضة السدتجامة. وىحا يتصمب

  مغ اجل تحقضق ذلظ. تػفضخ البضانات والكػادر البلزمة بضغ الجيات الحكػمضة السختمفة،
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 ٤١- االقتراد الدضاسي 

ىشاؾ تخابط وثضق بضغ الدضاسة واالقتراد. ففي بعس األحضاف تقـػ الحكػمات بإشبلؽ مبادرات والقضاـ بسذاريع لتحقضق أىجاؼ سضاسضة 
وال يشتج عشيا تشسضة  ،ومدتفضزة، أو لخجمة مرالح خاصة أو فئات أو رجاؿ أعساؿ ذو نفػذعمسضة، ججوػ  ال تدتشج إلى دراسات

ح او لسا قج يدببو ىحا التغضخ في ضضاع السرال التغضضخ اف ىشاؾ بعس الفئات وأصحاب السرالح التي ال تخغب في حقضقضو. كسا
 اماـ التحػؿ لسدار التشسضة السدتجامة في السشصقة العخبضة.  سعػقاتال الشفػذ. وتعسل ىحه الفئات عمى وضع

 ولمتعامل مع ىحا التحجؼ يقتخح االتي:

 وصضاغة اآللضات البلزمة  ،العسل عمى تحجيج أصحاب السرالح سػاء اف كانػا مغ القصاع الخاص او مغ ذوؼ اُلدمصة والشفػذ
 لسدتجامة والسرمحة العامة. لمتعامل معيع بحضث ال يذكمػف عائق عمى تحقضق التشسضة ا

  التي  والسعػقات السداعيالعسل عمى احتػاء وإدماج أصحاب السرالح في عسمضة التحػؿ الي مدار التشسضة السدتجامة ومػاجية
 السخأة، التغضضخ والتحػؿ إلى سضاسات وبخامج وخصط أكثخ استجامة تعػد بالشفع عمى مختمف فئات الذعب وخاصة تحػؿ دوف 
 السيسذة.والفئات  ،الجخل ولسحجودؼ ،لفقضخةا الصبقات

  وضع بخامج تذاركضة بضغ القصاع العاـ والقصاع الخاص لتذجضع أصحاب السرالح السذاركة االيجابضة في مذاريع التشسضة
 السدتجامة.

 تشفضح خصط  اعجاد حدمة مغ التذخيعات والحػافد التي تذجع أصحاب السرالح لمتحػؿ تجريجضا لجعع السجيػدات الػششضة في
لفخدية تحقضق السشفعة ال او تعصي اولػية عمىمة عػضًا عغ السذاريع التي تقترخ وبخامج التشسضة السدتجامة لتحقضق السشفعة العا

 عػضًا عغ السشفعة العامة.

  دعع االعبلـ عمى أىسضة تفاعل وتعاضج كافة فئات الذعب خاصة الذخكات السؤسدات االستثسارية الكبضخة في تفعضل دور
 لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة في السشصقة العخبضة. العخبضة عمى السدتػػ الػششي واالقمضسي مجيػدات الجوؿ

 ودور جامعة الجوؿ العخبضة السبادرات العخبضة السذتخكة لتشفضح االولػياتتاسعًا: 

  دور لجشة التشسضة السدتجامة والتعاوف الجولي -٤

السشفخدة لمجوؿ العخبضة لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة فانو مغ الزخورؼ كحلظ اف تتحسل الجوؿ العخبضة مدػؤلضة باإلضافة الي السدؤلضة 
وما اف قخارانذاء إدارة التشسضة السدتجامة والتعاوف الجولي .  مجتسعة مغ قبل الجوؿ العخبضة ككل لمتشفضح اإلقمضسي ألىجاؼ التشسضة السدتجامة

لجشة خاصة بحلظ يعتبخ يعكذ االولػلػية التي تػلضيا الجوؿ العخبضة األعزاء في جامعة الجوؿ العخبي في تحقضق تمى ذلظ مغ انذاء 
لتقجيع رؤية عامة لتشفضح أىجاؼ التشسضة السدتجامة  ويعتبخ اعجاد ىحا الجلضل األستخشادؼ اوؿ عسل تقـػ بو االدارة. اىجاؼ التشسضة السدتجامة
ا لؤلولػيات والتحجيات التي تػاجييا، تختكدعمى دعع التعاوف والتكامل بضغ الجوؿ العخبضة والتي عمى أساسيا يتع في السشصقة العخبضة شبق

 اعجاد االستخاتضجضات القصاعضة، والتي يجب اف تكػف متدقة مع الخؤػ العامة لمجوؿ العخبضة وتعسل عمى دعسيا وتحقضقيا.

 قبل السجمذ االقترادؼ االجتساعي بالسػافقة عمى انذاء لجشة لمتشسضة السدتجامة.اصجار قخار مغ  ١٢٤٩ولقج تع في شيخ فبخايخ 

الحؼ مغ خبللو يسكغ تجعضع التعاوف العخبي في ( مجالديا الستخررة ومشطساتيا الشػعضة)وتػفخ الجامعة العخبضة اإلشار السؤسدي 
ولتعديد التشفضح اإلقمضسي لتحقضق ذلظ عمى إدارة التشسضة السدتجامة والتعاوف الجولي دعع  السجاالت السختمفة والستعمقة بالتشسضة السدتجامة

مجيػدات الجوؿ العخبضة لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة مع ضساف التعاوف والتكامل العخبي وتبادؿ الخبخات والكفاءات وافزل 
 التعمضع، والبحث العمسي وذلظ مغ خبلؿ:السسارسات وتفعضل التعاوف في كافة السجاالت خاصة في مجاؿ 
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  تذكضل فخؽ عسل مغ قبل السجالذ الػزارية لمعسل مع لجشة إدارة التشسضة السدتجامة والتعاوف الجولي وبالتعاوف مع السجمذ االقترادؼ
 واالجتساعي ومجمذ وزراء الذئػف االجتساعضة العخب ومجمذ وزراء البضئة العخب.

  فخؽ العسل بتقجيع الجعع البلـز لمسجالذ الػزارية في مخاجعة وصضاغة االستخاتضجضات القصاعضة الخاصة بيا تقـػ المجشة بالتعاوف مع
لزساف دمج األبعاد الثبلثة بيا والتخابصات بضغ مختمف القصاعات ذات الرمة. وىحا ال يعشي بالزخورة إعادة صضاغة االستخاتضجضات 

 السدتجامة مسا قج يتصمب اجخاء بعس التعجيبلت.ولكغ فقط ضساف اتداقيا مع اىجاؼ التشسضة 

  ضخورة اشخاؾ السشطسات العخبضة الستخررة، بسا في ذلظ السشطسات السعشضة بجور القصاع الخاص والسجتسع السجني والبخلسانضضغ
ساف دعسيا واتداقيا مع بجامعة الجوؿ العخبضة في العسمضة التذاورية إلعجاد استخاتضجضة التشسضة السدتجامة لمقصاعات السختمفة لز

 اىجاؼ التشسضة السدتجامة.

ف الجولي العسل عمى دعع مجيػدات الجوؿ العخبضة في تحقضق اىجاؼ التشسضة ومغ السياـ األساسضة لمجشة التشسضة السدتجامة والتعاو 
:السدتجامة وذلظ مغ خبلؿ  

والتقشضات والبحث العمسي في مجاؿ التشسضة السدتجامةسسارسات تبادؿ الخبخات وأفزل التذجضع التعاوف العخبي في مجاؿ ا(   

الحرػؿ عمى التكشػلػجضا الدمضسة بضئضا مغ خبلؿ آلضات دولضة ووضع بخامج وخصط لتػشضشيا. تعديد جيػد الجوؿ العخبضة في (١  

ة والجامعات.نذخ العمع والسعخفة عغ شخيق تعديخ التعاوف بضغ السؤسدات البحثض دعع مجيػدات الجوؿ العخبضة في (٣  

.( تذجضع ودعع الدضاسات الػششضة لمتشسضة السدتجامة وتعديد التعاوف العخبي في ىحا السجاؿ١  

تشفضح االلتدامات واالتفاقضات الجولضة بسا فضيا اتفاقضة باريذ لتغضخ السشاخ مع العسل عمى التأكضج عمى اتداؽ االجخاءات والدضاسات  ( دعع٥
اقضات مع تمظ اليادفة بتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة. الػششضة السعشضة بتمظ االتف  

 السبادرات العخبضة السذتخكة -١

 االتي: لضذسل دوؿ السشصقة تعديخ التعاوف االقمضسيلجعع مدار التشسضة السدتجامة في البمجاف العخبضة فعمى 

 ستثسار،لبل والجاذب ئعالسبل والسشاخ السشصقة العخبضة لتػفضخ البضئة الدبلـ فيو ، واالمغ، لجوؿ العخبضة لتحقضق االستقخارالتشدضق بضغ ا 
 السشصقة. بعس دوؿ حالة االضصخابات والحخوب التي تعاني مشوو  لؤلراضي الفمدصضشضة االحتبلؿ اإلسخائضمي انياء حالة بسا في ذلظ

  والثقافة. ،نذخ الػعي، والتعمضعالسعمػمات، و ىاب مغ خبلؿ تبادؿ التعاوف بضغ الجوؿ العخبضة في مجاؿ محاربة اإلر 

 الدضاسات العقبات، وكحلظ التعاوف في مجاؿ اعجاد إيجاد إشار إقمضسي لتحجيج األلػيات التشسػية اإلقمضسضة وسبل متابعة التقجـ وتحلضل 
 94.العخبضة السشصقة كل دولة بسا يتبلئع مع ضخوؼة بتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة االلضات الخاص

  زمة بسا يخشج مغ قة والعسالة البلة لمدراعة، واستخجامات الصاحمذتخكة تدتغل مرادر السضاه، واألراضي الرال مذاريع زراعضةإقامة
 .ججيجة ، ويخمق فخص عسلالعخبضة يػفخ الصمب عمى الغحاء في السشصقةو استخجامات السػارد، 

  شار سشجاؼ لمحج مغ إلعسمضة ادارتيا والتعامل معيا استشادًا ا وتضدضخ ىمخاشخ تػفضخ وسائل الخصج واالنحار السبكخ لمكػارث لمحج مغ
 .١٢٤٥مارس  ٤٨والحؼ عقج في سشجاؼ، الضاباف في  ١٢٣٢-١٢٤٥مخاشخ الكػارث 

                                                      
94

كانون  ٠٢الً ٠٠، الدورة التاسعة والعشرٌن للجنة االلتصادٌة واالجتماعٌة، الدوحة ٥١٠١إعالن الدوحة بشأن تنفٌذ خطة التنمٌة المستدامة لعام  
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 التشسضة تجعع تحقضق اىجاؼ ة إقمضسض ةانذاء شبكة عخبضة مغ مخاكد التسضد في مجاؿ البحث العمسي والتكشػلػجضا واعجاد بخنامج بحثض
 السدتجامة في السشصقة العخبضة.

 والسسارسات الجضجة في السشصقة العخبضة في مجاؿ ، والتجارب، نذخ الخبخاتلزساف  بضغ الجوؿ العخبضة التعاوف في مجاؿ االعبلـ
 الدضاسات والتذخيعات الجاعسة لحلظ.في مجاؿ تشفضح السذاريع السدتجامة في القصاعات السختمفة وكحلظ 

   انزساـ إدارة السمكضة الفكخية والتشافدضة إلى مبادرة الػايبػ البضئضةWIPO Green سػؽ التكشػلػجضا السدتجامة( التي أشمقتيا(
قة السشطسة العالسضة لمسمكضة الفكخية وتيجؼ ىحه السبادرة الى إيجاد الحمػؿ التكشػلػجضة السخاعضة لمبضئة واعتسادىا ونذخىا, ودورىا كحم

ػردؼ التكشػلػجضا وشالبضيا وكسشرة عالسضة تخبط بضغ السدتخجمضغ وتعديد الذخاكات وتػفضخ مجاال لتدػيق االختخاعات وصل بضغ م
 95والخجمات البضئضة.

  96بشاء عمى مقتخح مغ الحكػمة الرضشضة والتي رحبت بو إدارة السمكضة الفكخية والتشافدضة.انذاء مخكد عخبي صضشي لشقل التكشػلػجبضا 

  فزل وأ ،والسعمػمات ،تبادؿ الخبخاتو في مجاؿ التشسضة السدتجامة  التعاوف بضغ السؤسدات العخبضة اإلقمضسضة والػششضةتعديد
تصبضقات مبادغ واسذ التشسضة السدتجامة في القصاعات االقترادية السختمفة وكحلظ في  اعجاد االستخاتضجضات وفي السسارسات في

  .الجاعسة لحلظ سسارسات والتذخيعات وآلضات الدػؽ ال

   التعاوف في مجاؿ االبتكار ونقل، وتػشضغ، وتصػيخ التكشػلػجضا مغ اجل تعطضع  استغبلؿ واالستفادة مغ السػارد الصبضعضة
بالسشصقة العخبضة وتحدضغ البشضة التحتضة لبلبتكار وتحقضق مدتػػ أعمى مغ تشافدضة الدمع والخجمات في السشصقة العخبضة واالرتقاء 

 97 افدضتيا في األسػاؽ العالسضة.بدسعة الدمع العخبضة وتش

  ،واعجاد كػادر مغ التصػيخ العمسي، و تعديد التعاوف اإلقمضسي بضغ الجوؿ العخبضة مغ خبلؿ تضدضخ تبادؿ الخبخات في مجاؿ التجريب
 .، والفشضضغ، وصانعي القخارالسعمسضغ

  والسعجات ،الدػؽ العخبضة السذتخكة وتزسضغ السشتجات السدتجامة تفعضل تجارؼ بضغ الجوؿ العخبضة مغ خبلؿلالتبادؿ اتفعضل اتفاقضة، 
 والتكشػلػجضات الحجيثة.

 الثقافضة،جاالت )العخبضة في مختمف الس السشصقة في قصاع الدضاحة في العخبي تكاملالو  التعاوف دعع و ضجضة عخبضة اعجاد استخات 
 العبلجضة، وسضاحة السؤتسخات(.و  والخياضضة، الداحمضة،و الرحخاوية، و ، ، الذاشئضةوالتاريخضة ،التخاثضةو 

 التشسضة السدتجامة.السذتخكة في مجاؿ  السذاريع لتسػيل واالقمضسضة تػجضو السؤسدات السالضة العخبضة 

 في مختمف البمجاف الستقباؿ وادماج الػافجيغ والبلجئضغ العخب في اعجاد استخاتضجضة متكاممة التشدضق والتعاوف بضغ الجوؿ العخبضة 
 .العخبضة

 .تعديد دور السشطسات الشػعضة الستخررة لجعع مجيػدات الجوؿ العخبضة لتشفضح اىجاؼ التشسضة السدتجامة 

 والتشدضق لستابعة تشفضح االولػياتلضة التذاور آ عاشخًا:

عزاء جامعة نقاط اتراؿ التشسضة السدتجامة ال ػرضة السدتجامة والتعاوف الجولي بحزتسثل االجتساعات الجورية التي تعقجىا لجشة التشس
 .في مجاؿ التشسضة السدتجامة ئسة لمتشدضق وتبادؿ الخبخات والتجاربالجوؿ العخبضة آلضة دا

 ولجعع ىحه اآللضة ولتعديد التذاور ومتابعة تشفضح اىجاؼ التشسضة السدتجامة يقتخح االتي:

                                                      
95

 ٥١٠٢إدارة الملكٌة الفكرٌة والتنافسٌة، جامعة الدول العربٌة، مارس  
96

 Ibid 
97

 ٥١٠٢والتنافسٌة، جامعة الدول العربٌة، مارس إدارة الملكٌة الفكرٌة  
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 يجؼ تجامة يكػف القبل الجوؿ األعزاء/ نقاط االتراؿ السعشضضغ بالتشسضة السد انذاء شبكة مغ السؤسدات الػششضة يتع تدكضتيا مغ
 . شبلؽ السبادرات السذتخكةوإ فضسا بضغ الجوؿ العخبضة خات في مجاؿ التشسضة السدتجامةلخبوا وتبادؿ السعمػماتمشيا دعع التعاوف 

  االنذصة  لسدتجامة والتعاوف الجولي متزسشةً التشسضة ااصجار كتضب/نذخة الكتخونضة نرف سشػية يتع اعجادىا مغ قبل إدارة
 والسبادرات التي تقـػ بيا الجوؿ العخبضة لتحقضق اىجاؼ التشسضة السدتجامة.

  عمى السدتػػ اإلقمضسي مدتشجًا الي تقاريخ وششضة يتع اعجادىا مغ  لتقجـ االعساؿ في مجاؿ التشسضة السدتجامةتقخيخ سشػؼ اعجاد
 .قبل الجوؿ العخبضة

  تكػيغ صفحة/ شبكة الكتخونضة لمتشدضق وتبادؿ السعمػمات والخبخات بضغ نقاط االتراؿ السعشضضغ بالتشسضة السدتجامة في الػشغ
 العخبي.

 ضيا وايجاد الحمػؿ السشاسبة ليا تعقج االىتساـ السذتخؾ لجوؿ السشصقة أللقاء الزػء عمو  االولػية عقج ورش عسل في مػاضضع ذات
االجتساعات الشرف سشػية لشقاط االتراؿ السعشضضغ بالتشسضة السدتجامة لمتشدضق وتبادؿ السعمػمات وعخض بالتدامغ مع 

   االنجازات، او في أوقات اخخػ يتع االتفاؽ عمضيا مغ قبل لجشة التشسضة السدتجامة والتعاوف الجولي.
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 مالحق

 مؤشخات التشسية السدتجامة
 

خاتـالسؤش ةـاالولهي   
 حجم البصالة وفخص العسل الججيجة التي يتم خمقيا

الخزخاء من اجسالي حجم العسالة في مختمف القصاعاتندبة الهضائف   
 ندبة زيادة الجخل القهمي

 ندبة زيادة الجخل القهمي حرة الفخد من الجخل القهمي
 معجل التزخم

 ندبة الجين من الجخل القهمي

 الشسػ االقترادؼ وتػفضخ فخص عسل

 حرة الفخد من استيالك السياه
 استخجامات السياهندبة مياه البار من اجسالو 

 ندبة الدكان الججد التي يتم تهصيل مياه صالة لمذخب ليم
 زيادة الكفاءة في استخجام السهارد السائية 

 حجم السياه التي يعاد استخجاميا بعج تجويخىا في القصاعات السختمفة
 حجم مياه البحخ السحالة باستخجامات الصاقة الستججدة 

 السػارد السائضة

استيالك الصاقة لمقصاعات السختمفةمعجل كثافة   
السختمفةنريب استخجامات الصاقة الستججدة من اجسالي الصاقة في السجاالت االقترادية   

ن معجالت االستيالك الدشهي لمسهاد السدتشفحة لألوزو  
الحي يتم رفعو ندبة الجعم عمى الصاقة  

 فخد من استيالك الصاقةحرة ال

 الصاقة

 ي الدراعيةمداحة الخاض
 ندبة مداحة االراضي السدروعة بالصخق السدتجامة والعزهية

االستيالك يمن اجسال واردات الغحاءندبة   
راعيةندبة الرادرات الد   

 الدراعة واالمغ الغحائي

 كسية السياه الالزمة إلنتاج وحجة من الصاقة، ومن السياه
 كسية السياه والصاقة إلنتاج وحجة من السحاصيل الخئيدية

 بضغ السضاه والغحاء والصاقةالتخابط 

 حجم السشتجات الرشاعية الرجيقة لمبيئة
 حجم ترجيخ واستيخاد السشتجات والسعجات والتقشيات الرجيقة لمبيئة

 الرشاعة واالبتكار

 حجم الرادرات وندبة مداىستيا في الجخل القهمي
 حجم الهاردات من الدمع االنتاجية

 حجم الهاردات من الدمع االستيالكية

 التجارة

مداىسة الدياحة في الشاتج القهمي اإلجسالي   
 مداىسة الدياحة في العسالة

الفشادق الدياحية الرجيقة لمبيئةو  القخى، والسجن، عجد  

 الدضاحة السدتجامة
 

 التمهث لمسشاشق الداحمية والبيئة البحخية الشاتج عن االنذصة السختمفة
 حجم الثخوة الدسكية

 السشاشق الداحمضة 



 ii 

ة البيئيةألبشيحجم االستثسارات السهجية ل  
 حجم العذهائيات التي يتم إعادة تأىيميا برهرة مدتجامة

 ندبة الدكان الحين يعيذهن في االحياء الفقيخة
 ندبة السباني التي يرميا مياه شخب وصخف صحي

عية ندبة الديادة في األبشية الُسذّيجة كسباني خزخاء مهفخةآ الستخجامات السهارد الصبي
 ومجخالت البشاء األخخى 

حجم السخمفات التي يتم فرميا من السشبع وإعادة استخجاميا وتجويخىا والتي تحّهل الي  
 شاقة او سساد

 كثافة الصاقة في الشقل
 ندبة الشقل العام والسدتجام من اجسالي وسائل الشقل

 تخكيد السمهثات في اليهاء السحيط بالسجتسعات الدكشية 

 والسجف السدتجامةالشسػ الحزخؼ 

 حجم السخمفات التي يتم فرميا وتجويخىا وإعادة استخجاميا
 حرة الفخد من حجم السخمفات

 حجم السخمفات التي يتم تحهيميا الي شاقة 
 حجم السخمفات التي يتم تحهيميا الي سساد عزهي 

 حجم الشفايات الخصخة التي يتم معالجتيا او التخمز المن ليا

 إدارة السخمفات 

 القزاء عمى الفقخ خط الفقخ ندبة الدكان التي تعير تحت
هث البيئيالتمين باألمخاض والهفيات الستعمقة باالفخاد السراب ندبة  

 معجل وفيات األشفال دون سن الخامدة
 االجل الستهقع عشج الهالدة

 ندبة الدكان الحاصمين عمى مخافق الخعاية الرحية االساسية

 تحدضغ الرحة

ورفاىضو االنداف السداواه    
 معجل االلتحاق في التعميم االبتجائي

 في السخاحل السختمفة والتحريل مدتهى التعميم
 معجل االلسام بالقخاءة والكتابة لمجشدين

 مدتهى السعمم والسجرب في مختمف السخاحل
 عجد الستجربين في مجال التشسية السدتجامة في السجاالت السختمفة

عمى االمضة  ، والقزاءالتعمضع الجضج
 والتػعضة العامة

 االنفاق عمى البحث العمسي كشدبة مسن الشاتج السحمي اإلجسالي
 حرة الفخد من عجد بخاءات االختخاع

 حرة الفخد من عجد االوراق العمسية السشذهرة
 عجد السشتجات والتقشيات التي يتم انتاجيا محمياآ 

 عجد السشتجات والتقشيات التي ترجيخىا

 والتكشػلػجضا العمسيالبحث 

 عجد مدتخجمي االنتخنت لكل مئة ندسة
 عجد الخصهط الياتفية لكل مئة ندسة

 عجد أجيدة الحاسب اللي لكل مئة ندسة

 تكشػلػجضا السعمػمات واالتراالت

 ندبة الشداء العامالت من ندب العسالة الكمية
 قامة مذاريععمى تسهيل إلندبة الشداء الحاصالت 

االجتساعضة ولمسداواة بضغ لعجالة ا
 الجشدضغ
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 التخشيج في استخجام الصاقة والسياه ومجخالت اإلنتاج
 حجم السخمفات السفخزة لمفخد
 ندبة الفاقج من الغحاء لمفخد

 ندبة السدتخجمين لهسائل الشقل العام السدتجام

 انساط استيبلؾ وإنتاج مدتجامة

 الصبيعيةعجد الكهارث الشاتجة عن سهء استخجام السهارد 
 مجى دمج الحج من الكهارث والتعامل معيا في استخاتيجيات التشسية

 تهفخ إشار مؤسدي وتذخيعي فعال إلدارة مخاشخ الكهارث
 تهفخ استخاتيجية لمحج من السخاشخ وآلية تسهيل وتشفيح ومتابعة

 إدارة مخاشخ الكػارث

 األراضي الستأثخة بالترحخ والتجىهر
 البيهلهجي والتشهع الغصاء الشباتي

 ندبة السشاشق السحسية من السداحة الكمية
 ندبة االنهاع السيجدة باالنقخاض

 عجد االنهاع الجخيمة
 تهفخ قهانين ولهائح حهل الدالمة االحيائية

 الحضاة في البخ

 شار مؤسدي يتدم بالذفافية، والسحاسبة والسذاركة السجتسعيةإ
السدتجامةعجد التذخيعات التي تجعم مدار التشسية   

 حجم االستثسارات في البحث العمسي والتقشيات الجاعسة لمتشسية السدتجامة

 الحػكسة والسؤسدات القػية

 السذتخيات الحكػمضة 
 حجم ساىسة القصاع الخاص في التشسية السدتجامة
 حجم ساىسة السجتسع السجني في التشسية السدتجامة

 الخاص لتشفيح السذاريع القهميةحجم الذخاكة بين القصاع العام والقصاع 
 عجد الذخكات الرغيخة والستشاىية الرغخ السشفحة لمسذاريع القهمية

عقج الذخاكات لتحقضق اىجاؼ التشسضة 
 السدتجامة

خاري كسية الخفس السحقق النبعاثات غازات االحتباس الح  
 ندبة الدكان الستهقع تأثخىم بتغيخ السشاخ 

بالغاز الصبيعي من اجسالي السخكبات السخخرةندبة السخكبات التي تعسل   

اتخاذ إجخاءات عاجمة لمترجؼ لتغضخ 
 السشاخ وآثاره

 السهجو لجعم التشسية السدتجامة الحكهمي حجم التسهيل
 حجم االستثسارات الجاخمية والخارجية كشدبة من الجخل القهمي

 حجم التحهيالت الخارجية كشدبة من الجخل القهمي
 االنسائية السسشهحة كشدبة من اجسالي الجخل القهميحجم السداعجات 

 التسػيل

 التعاون العخبي التي تجعم عجد مذاريع
 التعاون العخبي في التجارة البيشية

 التعاون العخبي في مجال إدارة السهارد السائية
 التعاون العخبي في مجال الصاقة والخبط الكيخبائي

 الغحائي التعاون العخبي في مجال الدراعة واالمن

 التعاوف االقمضسي
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 السخاجع االساسية
  ٥١٠٢المؤتمر العربً رفٌع المستوى حول "احتٌاجات وحماٌة األسرة العربٌة فً ظل التغٌرات المعاصرة" فبراٌر/شباط ،

 شرم الشٌخ

  ،ً٥١٠٢البنن الدول 

  لرار مجلس وزراء الشؤون االجتماعٌة بموجب  ٥١٠٢اجندة التنمٌة للنهوض بأوضاع الطفولة فً الوطن العربً لما بعد
 العرب فً دورته االستثنائٌة الثالثة

  ٥١٠٢مجلس وزراء الصحة العرب عام 

  2002، كما نص لرار الممة االلتصادٌة والتنموٌة واالجتماعٌة فً عام 2002خطة تطوٌر التعلٌم فً لمة دمشك/مارس 
 " 2012 – 2002فً الوطن العربً خالل الفترة من  بالكوٌت على "تنفٌذ الدول العربٌة لخطة تطوٌر التعلٌم

  إدارة التربٌة والتعلٌم والبحث العلمً، جامعة الدول العربٌة، "ضمان التعلٌم الجٌد والمنصف والشامل للجمٌع وتعزٌز فرص
 التعلم مدى الحٌاة للجمٌع"

  ٥١١٢لمة الجامعة العربٌة التً انعمدت فً دمشك عام 

 ٥١٠٠لبٌئة، نحو التصاد اخضر: مسارات الً التنمٌة المستدامة والمضاء على الفمر، برنامج االمم المتحدة ل 

  ،٥١٠٢السكان فً الوطن العربً، الجغرافٌون العرب 

  ٥١٠٠المجلس الوزاري العربً للمٌاه فً عام 

  ٥١٠١مجلس الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البٌئة فً تشرٌن الثانً/نوفمبر 

 ٥١٠٠ٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة التً انعمدت فً الرٌاض فً عام الممة العربٌة للتنم 

  ٠٢٠بموجب المرار رلم  ٥١١٢الممة العربٌة للتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة التً انعمدت فً الرٌاض فً عام. 

  ،٥١٠٢برنامج االمم المتحدة للبٌئة، االسكوا، التمرٌر العربً للتنمٌة المستدامة، العدد االول 

 ٥١٠٢العمل الدولٌة،  منظمة 

  فً دورته الثانٌة والعشرٌن التً انعمدت فً  ٠٢٢مجلس الوزراء العرب المسؤولٌن عن شؤون البٌئة بموجب المرار رلم
 ٥١٠١كانون األول/ دٌسمبر  ٥١و٠٢جامعة الدول العربٌة فً 

 ٥١٠٠ٌونٌو/حزٌران  ٥٢-٥٢ٌة، توصٌات المؤتمر اإلللٌمً للسكان والتنمٌة فً الدول العربٌة، جمهورٌة مصر العرب ،
 لالستفادة من الخبرة المتراكمة لكبار السن ومساهمتهم فً عملٌة التنمٌة المستدامة 

  ،٥١٠٠ٌونٌو/حزٌران،  ٥٢ -٥٢توصٌات المؤتمر اإلللٌمً للسكان والتنمٌة فً الدول العربٌة، جمهورٌة مصر العربٌة ،
 بتعزٌز دور المرأة والشباب فً عملٌة التنمٌة

  التً عمدت فً تونس ٥١٠١توصٌات الندوة العربٌة حول "حموق األشخاص ذوي اإلعالة فً إطار خطة التنمٌة المستدامة ،"
  ٥١٠٢نوفمبر/تشرٌن الثانً  ٠١-٥٢فً ٌومً 

  ،٥١٠٠ٌونٌو/حزٌران  ٥٢-٥٢توصٌات المؤتمر اإلللٌمً للسكان والتنمٌة فً الدول العربٌة، جمهورٌة مصر العربٌة ،
 لالستفادة من الخبرة المتراكمة لكبار السن ومساهمتهم فً عملٌة التنمٌة المستدامة

  ،٥١٠٢اإلطار االستراتٌجً العربً للتنمٌة المستدامة، جامعة الدول العربٌة، برنامج االمم المتحدة للبٌئة، اإلسكوا 

  ،٥١٠٢االسكوا 

  وارث، استراتٌجٌة دولٌة للحد من الك٥١٠٢ -٥١١٢إطار عمل هٌوجو 

  ٥١٠١-٥١٠٢إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

  1/07، ٥١٠١، تحول عالمنا: خطة التنمٌة المستدامة لعام ٥١٠٢االمم المتحدة//E0/1 

  ،٥١١٢االمم المتحدة لمكافحة التصحر 

  ،االمم المتحدة، خطة عمل ادٌس ابابا الصادرة عن المؤتمر الدولً الثالث لتمٌل التنمٌةA/RES/69/313, 2015 

  الدورة التاسعة والعشرٌن للجنة االلتصادٌة واالجتماعٌة، الدوحة ٥١٠١إعالن الدوحة بشأن تنفٌذ خطة التنمٌة المستدامة لعام ،
 ٥١٠٢كانون االول/دٌسمبر  ٠٢الً ٠٠

  وى حول األهداف "الفرص والتحدٌات"، اجتماع رفٌع المست ٥١٠٢إعالن الماهرة للمرأة العربٌة، اجندة التنمٌة للمرأة لما بعد
التنموٌة لأللفٌة المعنٌة بالنساء والفتٌات والمساواة بٌن الجنسٌن وتمكٌن المرأة فً المنطمة العربٌة: اجندة التنمٌة لما بعد 

 ٥١٠٢فبراٌر/شباط  ٥٠. الماهرة -الفرص والتحدٌات-٥١٠٢

  ابرٌل/نٌسان  ٢جمهورٌة مصر العربٌة،  –الماهرة "األبعاد االجتماعً"،  ٥١٠١اإلعالن العربً لتنفٌذ خطة التنمٌة المستدامة
٥١٠٢ 
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