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ةرادإلا سلةسداسلاةرودلا   نورشعلاو  / 
  يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

 ، طابش٢٤ - ٢١يبورين   ٢٠١١ رياربف/ 
  *تقؤملا لامعألا لودج نم  )ب( ٤ دنبلا

  تاسايسلا اياضق: ةماعلا تاسايسلا اياضق
  ةئشانلا ةماعلا

  ةيرازولا تارواشملل ةيساسأ تامولعم ةقرو
يذيفنتلا ريدملا نم ةم    دقم شاقن ةقرو

  ةفاضإ

  رضخألا داصتقالا
ص   خلم

ةقرولا هذه ت   طيحي يكل ةيساسأ تامولعم ن دعُأ  ًاملع ءارزولا مضتي قيقد زجوم ميدقت لجأ نم
سل   نيرشعلاو ةسداسلا ةرودلا نا  بإ يرجت نأ عمزملا ةيرازولا تارواشملا يف لوألا يسيئرلا عوضوملاب

داصتقالا ىلإ لاقتنالاب ةطبترملا رطاخملاو تاي : "يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا/ةرادإلا  دحتلاو دئاوفلا
 .ةيرازولا تارواشملا ءانثأ تاشقانملا زفح اهنم دصقلاو". رضخألا

                                                      
*  UNEP/GC.26/1.  
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  ةمدقم
ةسداسلا ةرودلا لالخ اهدقع عمزملا ،ةيرازولا تارواشملا ءانثأ تاشقانملا زّكرت فوس   - ١

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل   ىلع ،يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا )/ةئيبلا جمانرب(نيرشعلاو
ملا رطاخملاو تاي’’يروحملا عوضوملا   فوسو . ‘‘رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالاب ةطبتردحتلاو دئاوفلا

ةرودلا لالخ تدق   ع يتلا رضخألا داصتقالا نأشب ةيرازولا تارواشملا ىلإ تاشقانملا هذه دنتست
كلت نع سيئرلا نم م /سلجملل ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا  دقملا زجوملا يف ن  يبتي امبسح ،ىدتنملا
  )١(.تارواشملا

داصتقالاب ةلصلا تاذ ةيلاتلا عيضاوملا فاشكتسال ملاعلا يف ةئيبلا ءارزول ةص رف تاشقانملا حيتتو  -٢
  :رضخألا

ماع يف ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم -يخيراتلا قايسلا   )أ(   رمتؤمو ١٩٩٢   ،
كلذ يف امب ،دهعلا ةثيدحلا ةيلودلا تاروطتلاو٢٠٠٢ماع يف ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا  تاءادنلا ،   
؛ةيملاع ةيلام ةمزأ     مضِخ يف داصتقالا ةنرضخ ىلإ ةيعادلا

صرفلاو تاي  )ب(    ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت نم ةصلختسملا ةيلوألا جئاتنلا : دحتلا
  ؛ةماعلا ةسايسلا ىلع راثآ نم هيلع يوطنت امو هرودص كيشولا رضخألا داصتقالا نع

نأشب تاعانصلاو تاموكحلا لجأ نم تاردقلا ءانبو معدل ا ريفوتو نادلبلا تاجايتحا  )ج(  
جوهنب اهنم ةلصلا قيثو وه ام كلذ يف امب ،ةديدج تاودأ مادختساو ةديدج ةماع تاسايس عاب  تا

  ؛نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا
نأشب تاودأو ةماع تاسايس ذيفنتو ميمصت يف نادلبلا براجت : نيرخآلا نم مّلعتلا  )د(  

  ؛فاصنإلاو دراوملا مادختسا ةءافكو ينوبركلا ثاعبنالا ضيفختب ينعملا ومنلا
م  )ه(   رضخألا رامثتسالا نأشب م : دقتلا راسم بّقعتل لئاسو  دقتلا ليصوتو سايقل تار  شؤم

نيوكتو يجولوكيإلا ماظنلا ةمالسو رقفلا لاصئتساو دراوملا مادختسا ةءافكو فئاظولا ثادحتساو 
  .يلامجإلا يلحملا جتانلا قاطن زواجتي وحن ىلع ةورثلا

  هموهفمو رضخألا داصتقالا قايس  -ًالوأ
اذه نأ عمو . يخيراتلا هقايس ىلإ عوجرلاب وحن لضفأ ىلع رضخألا داصتقالا موهفم كاردإ نكمي  -٣

ليلحتلا نم ةينمز دوقع ىلإ دنتسي هنإف ،ًايبسن دهعلا ةثيدح ةرتف ذنم ًازراب ًايلود ًاتيص بستكا دق موهفملا 
  .ةمادتسملا ةيمنتلا موهفمب يرهوجلا هنيوكت طبتريو ،ةئيبلاو داصتقالاو رشبلا نيب لعافتلا صوصخب شاقنلاو
ةيمنتلاو ةئيبلاب ةينعملا ةيملاعلا ةنجللا ةماعلا ُةيعمجلا تأشنأ ١٩٨٢ماع يف   - ٤ اهيلإ راشملا (، 

ةيمنتلاوةئيبلا نيب ةقالعلا ةسارد ىلوتت يكل) ‘‘دنالتورب ةنجل’’عئاشلا مسالاب    . ، ماوعأ ةسمخ دعب مث
ةمادتسملا ةيمنتلا ف ‘‘كرتشملا انلبقتسم’’نونعملا زرابلا م َلعملا اهريرقت دنالتورب ةنجلترشن   رع يذلا  ،

                                                      
)١(  A/65/25يناثلا قفرملا رئاسو ءارزولا نيب اميف ىرج يذلا يلعافت لا راوحلا نع ةروص وه سيئرلا زجوم. ، 
تضر . ىدتنملا/سلجملل ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا اورضح نيذلا دوفولا ءاسؤر  ع يتلا راكفألا ن  يبت ةحمل ًاضيأ وهو
  .نوكراشملا اهراثأ يتلا لئاسملا لك نأشب ةيقفاوت رظن ةهجو سيلو تشقونو
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ةمادتسم ةيمنتلا لعج ىلع ةردقملا ا   نود نم رضاحلا تاجايتحاب يفت يتلا ةيمنتلا اهفصوب -أب  
رخألا يه اءافولا ىلع ةلبقملا لايجألا ةردق ضيرعت   نيب طبارتلا ريرقتلا حضوأ دقو )٢(.‘‘ىاجايتحاب  

نيسحت ىلإ ًايعس هلعفن ام لك يه ةيمنتلا نأو ؛ايحن ثيح يه ةئيبلا ّنأ نم: هركذ امب ةيمنتلاو ةئيبلا  
  )٣(.امهل ماصفنا ال ناتنثالاو. رقتسملا اذه يف انريصم
ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم نا تيصلا نم ًاديزم ةمادتسملا ةيمنتلا موهفم بستكا مث  - ٥  بإ زرابلا  

ماع يف دق   ليزاربلا يف وريناج يد وير يف١٩٩٢ع يذلا ،ةيمنتلاو ةئيبلاب تردصأ ،رمتؤملا كلذ يفو .  
، نرقلا لامعأ لودج تدمتعاو )٤(ةيمنتلاو ةئيبلا نأشب وير نالعإ تاموكحلا ن )٥(،٢١  مضت يذلا  

نأ لودلل يغبني ’’هنأ تدّكأ امنإ كلذب اهمايقب يهو . اهذاختايف بوغرملا لمعلا تاءارجإل ًاجمانرب 
ومن ىلإ ي   دؤي نأ هنأش نم حتفنمو دناسم يلود يداصتقا ماظن ةماقإل جيورتلا ىلع ًاعم نواعتت
روهدتلا لكاشمل لضفأ وحن ىلع ي   دصتلا لجأ نم كلذو ،نادلبلا لك يف ةمادتسم ةيمنتو يداصتقا

 .‘‘يئيبلا

ًاضرع ةرم لوأل ام تفلا ءانثأو  - ٦  دق ،ةيعماجلا ثوحبلا نم ناروشنم ردص ،ًابيرقت اهسفن ةر
 Blueprint for a Green (رضخألا داصتقالل يليصفت ططخموه لوألا . رضخألا داصتقالا موهفمل

Economy( مهف يف ًامدق   يضملل ةليسو هرابتعاب ةئيبلاو داصتقالا نيب طبارتلا ىلع ءوضلا طّلس يذلا  ،
اهقيقحتو ةمادتسملاةيمنتلا وه يناثلاو )٦(.  يف رظن يذلا )The Green Economy (رضخألا داصتقالا   ،
 )٧(.يعيبطلا ملاعلاو رشبلا نيب ةقالعلا ةيمهأ دّكأو ،ًاقاطن عسوأ راطإ يف داصتقالاو ةئيبلا  نيب ةقالعلا
يلودلا هابتنالا بذتجي مل رضخألا داصتقالا نإف ،موهفملا اذه ةرم لوأل احرط نيروشنملا نيذه نأ عمو  

ًاماع٢٠ةبارق دعب الإ   .  
نم ديزم ءارجإ نع ترفسأ يتلا ةيلودلا تارمتؤملا نم ددع دق   -٧  ع ،تقولا كلذ نوضغ يفو
ممألا ةمق رمتؤم امه اهزربأ نم نانثالا ناكو . ةدوشنملا اهفادهأو ةمادتسملا ةيمنتلا فيرعت ىلع لقصلا
ىلإ ٦نم كرويوين يف ةيفلألا ةمق رمتؤم دقع دقو . ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤمو ةيفلألل ةدحتملا  ٨ 
،٢٠٠٠ربمتبس /لوليأ ةيفلألل ةدحتملا ممألا نالعإ ةماعلا ةيعمجلا دامتعا ىلإ ى  دأو لّكش يذلا )٨(،   

ةد   نمزلا دحم ةيلود فادهأ ةينامث نم ةعومجم يهو ،ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا هيلع تزكترا يذلا ساسألا
نم دق . ةمادتسملا ةيمنتلاب ةلصلا ةقيثو   ٢٦ع يذلا ،ةمادتسملا ةيمنتلل يملاعلا ةمقلا رمتؤم يف امأو
لوليأ.٤ ىلإ سطسغأ/بآ سناهوج يف٢٠٠٢ربمتبس /  ملاعلا ةداق د ريب   دج دقف ،ايقيرفأ بونج يف غ

                                                      
)٢(  A/42/427قفرملا  ،.  
  .هسفن عجرملا  )٣(

ناريزح١٤-٣، وريناج يد وير ،ةيمنتلاو ةئيبلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم ريرقت  )٤( تاروشنم  (١٩٩٢هينوي / 
لوألا دل)تابيوصتلاوA.93.I.8 عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا  لوألا قفرملا١رارقلا ،رمتؤملا اهدمتعا يتلا تارارقلا : ، ا  ،.  

رارقلا هسفنعجرملا   )٥( قفرملا ١،    .يناثلا، 
)٦(  D. Pearce and others, Blueprint for a Green Economy (London, Earthscan Publications Ltd., 1989).  
)٧(  M. Jacobs, The Green Economy (London, Pluto Press, 1991).  
)٨(  A/RES/55/2.  
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، ،)٩(ةيفلألا نالعإب مهمازتلا هن  مضتت اميف ،ع  جشت ةيذيفنت ةطخ اودمتعاو عيمج ىلع ةينعملا تاطلسلا    
ذاختا كلذ يف امب ،تارارقلا ذاختا ةيلمع ءانثأ يف نابسحلا يف ةمادتسملا ةيمنتلا عضو ىلع تايوتسملا 
تاودألا مادختسالو يلخادلا ديعصلا ىلع ًاعم ةيئيبلا فيلاكتلا جامدإل جيورتلل لمع تاءارجإ 

  .ةيداصتقالا
يلام ةمزأ ملاعلا دهش٢٠٠٨ماع يفو   -٨ ىلإ ةيمارلا دوهجلا ديد ،   و فاعضإ ىلإ ت  دأ اهل ةقباس ال ة
ةداعإب ةريثك تاموكح تأدب ،ةمزألا هذه باقعأ يف مث . ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتو ةيئامنإلا فادهألا غولب
يضملا ىلع زّفح امم ناكو . راهدزالاو ةورثلاب ةصاخلا ةيديلقتلا ةيداصتقالا ميهافملاو جذامنلا يف رظنلا
خانملا ر مدُق  يغت اهريثي يتلا رطاخملا نأشب فارتعالا دايدزا مث نمو ةيتابثإلا ةلدألا دايدزا رئادلا شاقنلا يف ًا
داصتقالا موهفم ًاددجم رهظي ذخأ هتاذ قايسلا اذه يفو . مادتسملا ريغ يجولوكيإلا ماظنلا روهدتو
  .رضخألا
زفاوحلا نم ةلماكتم تاعومجم د امتعا عوضوم يف رظنلا ىلإ نادلبلا نم ددع رداب ثيحو  - ٩

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ماق ،ةيلاملا ةمزألل ي   يف ديفم رودب ) ةئيبلا جمانرب(دصتلا لجأ نم ةيبيرضلا
هتيمست ىلع حلُطصا امل هجيورت لالخ نم رضخألا داصتقالاب ًاد   ءارضخلا ةقفصلا ’’دجم مامتهالا ذحش

ا اذه ع. ‘‘ةديدجلا ةيملاعلا  ةلماكتملا تاعوم جش دقو  ا نم ءزج زيكرت ىلع نادلبلا ثدحتسملا موهفمل
شاعتنالا راسم قلط   ت نأ ا  أش نم يتلا تارامثتسالا ىلع اهدامتعا يف تذخأ يتلا ةيبيرضلا زفاوحلا نم

حاجنلا ىلع ًءانبو . ةيئيبلا ةمادتسالا يف مهست ةيداصتقا تاعاطق يف لمعلا صرف داجيإو يداصتقالا
، ٢٠٠٨ماع يف  رضخألا داصتقالا نأشب ةلماش ةردابم ةئيبلا جمانرب قلطأ ،دهجلا كلذ ه زرحأ يذلا
  .ًةمادتسا رثكأ يداصتقا ومن قيقحت نأشب لمعلا تاراسمو ةماعلا تاسايسلا نايبت ةيغب

حلطصملل ًايلود هيلع قف   -١٠  ثدحتسا "رضخألا داصتقالا"تم فيرعت ًايلاح دجوي ال هنألو جمانرب ، 
ةلاح نيسحت ىلإ ي ةئيبلل ةدحتمل ا ممألا  دؤي داصتقا هنأب رضخألا داصتقالا هيلع ًءانب مهف  ي ،ًايلمع ًافيرعت

رطاخملا نم ظوحلم وحن ىلع    دحلاب هسفن تقولا يف ةيانعلا عم ،يعامتجالا فاصنإلاو يرشبلا هافرلا
ةيجولوكيإلا   رضخألا داصتقالا كاردإ نكميف ،رثكأ يتايلمع ىوتسم ىلع امأو. حشلا تالاحو ةيئيبلا  

طقلا يف تارامثتسا ةطساوب ةلامعلاو لخدلا يف ومنلا هيف ه  جو  ا ي داصتقا هنأب أش نم صاخلاو ماعلا نيعا
ةراسخ عنمو ث فت نأ  ولتلاو تايافنلاو نوبركلا تاثاعبنا ضيفختو ،دراوملا مادختسا ةءافك زيزعت ىلإ يض

ولوكيإلا ماظنلا روهدتو يئايحألا ع  يمانت عفاودب ةه . يجونتلا  جوم نوكت ًاضيأ يه تارامثتسالا هذهو
ةريثك تالاح يف كلذكو ،ةيجولونكتلا تاراكتبالاو ،ءارضخلا تامدخلاو علسلا ىلع قاوسألا يف بلطلا 
ًامئالم ًاساكعنا راعسألا نوكت نأ نمضي اميف ةيعاطقلاو ةيبيرضلا ةماعلا تاسايسلا حيحصت ةطساوب 

  .ةيئيبلا فيلاكتلل
ةماعلا ةيعمجلا تر   -١١  رق امدنع ةيفاضإ ةيلود ةرهش رضخألا داصتقالا موهفم بستكا دقو

خ ٦٤/٢٣٦اهرارق ىضتقمب  رؤملا لوألا نوناك٢٤  ماع يف مّظنت نأ ٢٠٠٩ربمسيد /  رمتؤم ٢٠١٢،   

                                                      
سناهوجةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا يملاعلا ةمقلا رمتؤم ريرقت  )٩( ، غ، ريب،  بأ٢٦ايقيرفأ بونج  ٤ -سطسغأ / 
وصتلاو١-فلأ-ايناث A.03عيبملا مقر ،ةدحتملا ممألا تاروشنم  (٢٠٠٢ربمتبس /لوليأ رارقلا ،لوألا لصفلا )بي   ،٢ ،
  .قفرملا
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داصتقالاب صاخلا يروحملا عوضوملا ىلع زّكري نأ هنأش نم يذلا ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا 
  .رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس يف رضخألا

ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ةرادإ سل  -١٢  ىدتنملا /ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا نإف كلذك
ءارزول ةصرف تحاتأ ،ايسينودنإ ،يلاب يف ٢٠١٠رياربف /طابش يف ترج يتلا ،يملاعلا يرازولا يئيبلا  
رضخألا داصتقالا عوضوم ناكو ،فارطألا ددعتملا ماظنلا يف ةئيبلا ةيضق لو ح اوشقانتي يكل ةئيبلا
سل. رظنلا ديق ةثالثلا ةيسيئرلا عيضاوملا نم ًادحاو  ، /ا سيئر لاق دقو تالوادملا نع هزجوم يف ،ىدتنملا

طرشو ،ًافاصنإو ًةفاظنو ًةوق رثكأ يملاع داصتقا بوص حيحصلا قيرطلا وه رضخألا داصتقالا نإ 
لجأ نم ك ةريثك ًانادلبنأ ركذو . ًارارقتسا رثكأ ةيداصتقا سسأ ءاسرإل مزال يساسأ  رحتلل ةدارإلا اهيدل  

يداصتقا جمانرب نم رصانع ذّفني ذخأو تامازتلاب د   هعتي ذخأ دق اهضعب نإو ،رضخأ داصتقا ىلإ لاقتنالا
دادع يف حبصت نأ ح لا ىلإ ةعرسب ترداب يتلا نادلبلا كلت نأ ىلإ حملي امم ،وحنلا اذه نم  جر  ي ك  رحت

نأ نيح يف ،لبقتسملا يف ومنلا ةم   دادع يف حبصت نأ ا نادلبلادقتملا نادلبلا  أش نم ءطبب ك  رحتت يتلا  
  .ةديدجلا ومنلا ةفّلختملا نادلبلا

نالعإ دامتعا ىلإ ةرشع ةيداحلا ةيئانثتسالا ةرودلا ءانثأ تدق اتاشقانملا تضفأ دقو   -١٣  ع يتل
، نأ نوكراشملا دوفولا ءاسؤرو ءارزولا هيف فرتعا يذلا اوداسون يف رضخألا داصتقالا موهفم نأش ءالعإ   

ىلعو ةنهارلا تايدحتلل ي   دصتلا ىلع ًاريثك دعاسي نأ نكمي رقفلا ىلع ءاضقلاو ةمادتسملا ةيمنتلا قايس
ءوضلا اوطّلسو ؛ممألا لكل ةد  ماهلا يدايرلا رودلا ىلع دعتم عفانم ميدقتو ةيداصتقالا ةيمنتلل صرف ةحاتإ  

جيورتلاو موهفملا اذه فيرعت ماكحإ يف ًامدُق    يضملاب ةينعملا تاشقانملا يف ةدحتملا ممألا جمانرب هب موقي يذلا
  .هل

  لمعلا راسم يف رضخألا داصتقالا  -ًايناث
ةماعلا ت اسايسلا تجمدُأ دقو. رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا زيزعت يف ةريثك نادلب نآلا طشنت  -١٤

نادلبلا نم ريثك يف ةينطولا تايجيتارتسالا بل   ص يف هنم ةدوشنملا فادهألاو رضخألا داصتقالاب ةينعملا
لجألا ةليوطلا ةينطولا ةيئامنإلا ايسينودنإ ةطخ كلذ ىلع ةلثمألا نمو . ةيمانلا نادلبلاو ومنلا ةمدقتملا

نونعملا فدهلا ن ٢٠٢٥-٢٠٠٥ةرتفلل   مضتت يتلا ةطخ نإف كلذكو ". ةمئادلا ءارضخلا ايسينودنإ"، 
تاعاطقلا لجأ نم تارامثتسالا نم ةظوحلم ةصح تص ٢٠١٠-٢٠٠٦ةرتفلل ةيسمخلا نيصلا   صخ  

ةرتفلل ةطخلا عورشم عّلطتي امك ،ةقاطلا مادختسا ةءافكو ،ةد   دجتملا ةقاطلا ىلع زيكرتلا عم ،ءارضخلا
ا تارامثتسالا هذ٢٠١٥-٢٠١١  ةيانعلا ةلصاوم ىلإ ولواب ناس ةيالو تذّفن ،ليزاربلا يفو . ءارضخل 

مدختس   ت فوس يتلا رضخألا داصتقالا تارشؤم نم ةعومجم تد  دحو ،رضخألا داصتقالا ططخ نم ًاددع
تاعاطقلا نم ةع  ونتم ةفئاط يف م  زيزعتب رضخأ داصتقا ءانب ةركف ربتع . دقتلا راسم سايقل  ت ،سودابرب يفو

يلاتلا لودجلاو . دلبلا يف ةينطولا ةيجيتارتسالا ةطخلا نم ًاءزج ةئيبلا ىلع ظافحلاو ةيداملا ةيتحتلا ةينبلا
  .يرطُقلا ديعصلا ىلع هب ةينعملا ةطشنألاو رضخألا داصتقالا ططخ ضعب ىلع ءوضلا طّلسي
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  ةينطولا رضخألا داصتقالا تاردابم نع تاحمل
  رضخألا داصتقالا تاردابم  دلبلا
سودابرب ةطخ ن   سودابرب  داصتقالا قيقحت ٢٠٢٥-٢٠٠٦ةينطولا ةيجيتارتسالا مضتت  

تاياغ ةطخلا د . ةتسلا ةيجيتارتسالا اهفادهأ نم ًادحاو كلذ رابتعاب رضخألا  دحتو
ةرادإو ةقاطلا مادختسا ةءافك نأشب سايقلل ةلباق فادهأ ىلإ ةفاضإ ،ةماعلا ةسايسلل 

ىلع زيكرتلا عم ،ةيجولوك يإلا مظنلاو ةيعيبطلا دراوملل ةمادتسملا ةرادإلاو تايافنلا
ةقاطلا يبلت نأ ىلع لمعلا فادهألا هذه دحأ . يلحاسلا يئيبلا ماظنلا ةيامح   صخيو

هتبسن ام ةد   ماعلا لولحب ةقاطلا ىلإ تاجايتحالا نم ةئاملا يف ٣٠دجتملا  ٢٠٢٥.  
نم ديدعلا ب موقت ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤمل ةفيضملا ةلودلا ،ليزاربلا  ليزاربلا

داصتقالل جيورتلا لجأ نم تايالولا ديعص ىلعو ينطولا ديعصلا ىلع تاردابملا 
اهتقلطأ يتلا ةلماشلا رضخألا داصتقالا ةردابم كلذ ىلع ةلثمألا دحأو . رضخألا

لاقتنالا يف ةمساحلا تالا   او تاعاطقلا نم ةع  ونتم ةفئاط لمشتو ،ولواب ناس ةيالو
  .رضخألا داصتقالا ىلإ

ن . ٢٠٠٩ماع يف رضخألا ومنلل ةينطو قيرط ةطيرخ ايدوبمك تدمتعا   ايدوبمك يبتو
ذيفنت وحن ليوطلاو طسوتملاو ريصقلا ىدملا ىلع ةنكمم تاراسم قيرطلا ةطيرخ 
ةرتفلا لالخ ايدوبمك يف ةماعلا ةيمنتلا راطإ قايس يف رضخألا داصتقالل جمانرب 

٢٠١٤-٢٠٠٩.  
يمرت ًافده نيصلا تد  نيصلا  هتبسن ام جاتنإل هيلإ دح نم ةيلوألا اهتقاط نم ةئاملا يف ١٦   

ماعلا لولحب ةد   ةرتفلل ةيسمخلا اهتطخ تن ٢٠٢٠دجتملا دراوملا  مضتو  ،٢٠٠٦ -
ةقاطلا رداصم رئاسو ةيسمشلا ةقاطلاو حايرلا ةقاط يف ةظوحلم تارامثتسا ٢٠١٠  

ةرتفلل اهتطخ عورشم ن   مضتي امك ،ةد  ديزملا ٢٠١٥-٢٠١١دجتملا ريبادتلا نم  
اهمادختساو ةد    .دجتملا ةقاطلا جاتنإ زيزعتل

نم ريثكلا ىلع اهميمص يف رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالل رصم ةيجيتارتسا لمتشت   رصم
ىلإ ةماعلا ةيجيتارتسالا هذه يمرتو . ةدوشنملا هفادهأو رضخألا داصتقالا ئدابم

اهنمو ،ةن   يعم تاعاطقل ةد  زّكريو . ةقاطلا عاطق ًالثمدحملا فادهألا ىدم عيسوت
ىلع ةيسفانتلل يرصملا ينطولا سل   ا نع ردص ةيسفانتلا نع ريرقت رخآ
ل  وحتلا راسم عفدت نأ نكمي يتلا ةماعلا تاسايسلاو تارامثتسالاو تايجيتارتسالا

  .رضخألا يداصتقالا
ديلوت تاطحم م هست نأ عّقوتملا نمو. حايرلا ةقاط جاتنإ ءدبل ًاططخ ايبويثإ تنلعأ  ايبويثإ

ًايلاح هيف عتمتي ال ٍدلب يف ةقاطلا ىلع لوصحلا لبس ةدايز يف حايرلا ةقاطب ءابرهكلا 
هناكس نم ةئاملا يف٢٥ىوس لبسلا كلتب  لجأ نم ةماع ةسايس ايبويثإ ذّفنت امك .  

  .ًايلاح ةدوجوملا جارحألا ةرادإ نيسحتو يجرحلا اهئاطغ ةحاسم ةدايز
، صتقالا عيجشت  ايسينودنإ ايسينودنإ يف ةمادتسملا ةيمنتلا ةيجيتارتسا نم ءزج رضخألا دا

ةرصانمو ءارقفلل ةرصانمو لمعلا صرفل ةرصانمو ومنلل ةرصانم ةيجيتارتسا يهو 
 ٧لدعمب يداصتقالا ومنلا ةمادتسا اهيلإ يمرت يتلا فادهألا لمشتو . ًاضيأ ةئيبلل

حوارتي امب ةينوبركلا تاثاعبنالا ضيفختوةئاملا يف  ماعلا لولحب ةئاملا يف ٤٠ و٢٦   
٢٠٢٠.  
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  رضخألا داصتقالا تاردابم  دلبلا
تاردابملاو ةماعلا تاسايسلا نم ةع   ندرألا  ونتم ةعوم  جيورتلاب ًايلاح ندرألا ىنع ي

ةودنو ةيئيبلا ندملا ىدتنم ًالثم اهنمو ،رضخألا داصتقالا قيقحت ىلإ ةيمارلا جماربلاو 
إ ةفاضإ ،ءاقرزلا ر  زفاوحلا نم ةعومجم ىل ةقطنم حالصتسا عورشمو يئيبلا ليومتلا

ةقاطلا مادختسا ةءافكو ةد  جمانربلا ن . دجتملا ةقاطلا رداصمل جيورتلل ةيبيرضلا  يبيو
يميلقإ زكرم ىلإ دلبلا ليوحتب صاخلا فدهلا ٢٠١٠ماع رداصلا يذيفنتلا   

  .ءارضخلا تاعانصلاو تامدخلل
ةيجولوكيإلا مظنلا نوص يف رامثتسالا زيزعتل تاردابملا نم ًاددع اينيك تقلطأ   اينيك

ىلع ةمئاق ةقاطلا موسرل ةفرعت تدمتعا ،لاثملا ليبس ىلعو . ةفيظنلا ةقاطلا ةيمنتو
نم ءابرهكلا نم طاواغيم ١ ٣٠٠ديلوت ىلع زفحلا ىلإ يمرتو ،يعيجشت دودرم   

تازاغلاو ةيضرألا ةرارحلاو ةريغصلا ةيئاملا رداصملاو ةيئايحألا ةلتكلاو حايرلا 
ةيسمشلا ةقاطلارداصمو ةيئايحألا  .  

ضيفخت فده غولبب ًامازتلا اهسفن ىلع تعطق يتلا نادلبلا لئاوأ نم دحاو كيسكملا   كيسكملا
تازاغ تاثاعبنا نم ليلقتلاب د   سابتحالا هعتلاب يعوط وحن ىلع ةينوبركلا تاثاعبنالا

ماعلا لولحب فصنلا ىلإ )ةئيفدلا(يرارحلا  نم ددعب ًاضيأ كيسكملا علطضتو . ٢٠٥٠ 
كلذ ريغو ةفيظنلا ةقاطلاو . دراوملا مادختسا ةءافك نأشب عيراشملاو ةماعلا تاسايسلا

رضخألا داصتقالاب ةلصلا تاذ تالا  ًاططخ تعضو ،هسفن ةقاطلا عاطق يفو . ا نم
ةكبشلا ةعس ىلإ حايرلا ةقاطب ةدّلوملا ةيئابرهكلا ةردقلا نم طاواغيم ٥٠٠ةفاضإل   

  .٢٠١٢ماعلا لولحب ةيئابرهكلا 
رضخألا ومنلا نأشب ةيسمخ ةطخو ةينطو ةيجيتارتسا ايروك ةيروهمج تدمتعا   ايروك ةيروهمج

صيصختب ٢٠١٣-٢٠٠٩ةرتفلل  رامثتسالل يلامجإلا يلحملا اهجتان نم ةئاملا يف ٢،   
ةقاطلا مادختسا ةءافكو ةد   دجتملا ةقاطلا ًالثم اهنمو ،ءارضخ تاعاطق ة  دع يف

  .هايملاو ةفيظنلا ايجولونكتلاو
،   ةديدجلا اينيغ اوباب خانملا عم ةقفاوتملا ةيمنتلا نأشب ةينطو ةيجيتارتسا ةديدجلا اينيغ اوباب تعضو

تاثاعبنالا حرط ثيح نم ًادياحم ًادلب حبصت نأ يف ًادوشنم ًافده اهسفنل تد   دحو
ةثالثب يلامجإلا يلحملا اهجتان ةدايز ىلع صرحلا عم ٢٠٥٠ماعلا لولحب ةينوبركلا   ،

  .فاعضأ
ماعلا ةيؤر ةيجيتارتسا راطإ نمض ادناور تدمتعا  ادناور فادهألا نم ةعومجم ٢٠٢٠،   ،

دراوملا ةرادإو يضارألاو ناكسلا    صخي اميف ةماعلا تاسايسلا نأشب سايقلل ةلباقلا
  .رضخألا داصتقالا ءوشن يف مهست نأ نكمي ىرخأ تالاجمو ،اهمادختساو ةيعيبطلا

ر ٢٠٠٩ماع يف ايقيرف أ بونج تنلعأ  ايقيرفأ بونج يغت نأشب ةمِزلم ةماع ةسايس ءاسرإل ةطخ  
ةرتفلا ةياغل ةث   ولملا تاثاعبنالا يمانت حبك لجأ نم ماوعأ ةثالث نوضغ يف خانملا

يلاوح ديلوت كلذكو ةقاطلا مادختسا ةءافك زيزعت ىلإ يمرتو . ٢٠٢٥-٢٠٢٠
جتملا ةقاطلا رداصم نم اهيدل ءابرهكلا نم ةئاملا يف١٥ ماعلا لولحب ةد   ٢٠٢٠د .

ايلاح لمعتو ،رضخألا داصتقالا نأشب ةمق عامتجا تدقع ٢٠١٠ويام /رايأ يفو  ،
  .رضخألا داصتقالاب ةصاخ ةينطو ةطخ عضو ىلع

جاتنإ يف هيلإ يمرت ًافده اينابسإ تد   اينابسإ  ةقاطلاب دادمإلا يلامجإ نم ةئاملا يف ٢٢،٧دح  
املا يف٤٢،٣كلذ يف امب ،دلبلا يف  ةقاطلا رداصم نم ،ءابرهكلا تادادمإ نم ةئ  
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  رضخألا داصتقالا تاردابم  دلبلا
ماعلا لولحب ةد   دراوم ةرادإل لماش جمانرب ذيفنتب ًاضيأ موقت يهو . ٢٠٢٠دجتملا

  .هايملا مادختسا يف ةءافكلا نيسحت ىلع زّكرت ةريبك تارامثتسا ىلع لمتشي ،هايملا
قيقحت ىلإ ا وبركلا تاثاعبنا ضفخل ةطخ ةدحتملا ةكلمملا تدمتعا  ةدحتملا ةكلمملا  ىعست ن

يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا نم ةئاملا يف ٣٤اهردق ةبسنب ضيفخت  ) ةئيفدلا( 
ماعلا لولحب ١٩٩٠ماع تايوتسم نم  تنلعأ ٢٠١٠ويام /رايأ يفو. ٢٠٢٠   ،

فرصم ةماقإل طّطختو ،لزانملا يف ةقاطلا مادختسا ةءافك زيزعتل ةديدج ريبادت 
  .ءارضخلا تارامثتسالل

ةقاطلا رداصم نم ةقاطلاب دلبلا تادادمإ فصن جاتنإل ًاططخ ياوغوروأ تقلطأ   ياوغوروأ
ماعلا لولحب ةد   نم ءابرهكلا جاتنإ نأشب ةد ٢٠١٥دجتملا  دحم فادهأ اهنمض نمو  ،

نم ةبلصلا تايافنلاو ةيعارزلا ةيعانصلا تايافنلا نمو ةد   دجتملا ةقاطلا رداصم
ا كالهتساعاطتقال ًاضيأ طّطختو. تايدلبلا اهردق ةبسنب يروفحألا دوقول   يف ١٥ 

  .٢٠١٥ماعلا لولحب ةئاملا 

داصتقالاب ةينعملا تاردابملا ذيفنت يف ةينطولا تاموكحلا هجاوت يتلا ةيسيئرلا تاي   -١٥  دحتلا نم دحاو
ةدوشنملا اهفادهأ غولب وحن م   نم ةعومجم دجوت ال هنأ عمو. دقتلا راسم سايق ةيفيك يف نمكي رضخألا

اهيلع قف   تملا تار  كلت جردنت نأ نكميو ؛رضخألا داصتقالا ةماقإ بوص م ًايلودشؤملا  دقتلا راسم سايقل  
ةيسيئر تائف ثالث يف تار    :شؤملا

الا تار  )أ(    يتلا ةيعيمجتلا وأ ةيعاطقلا تارامثتسالا ة شؤملا  صح ًالثم اهنمو ،ةيداصتق
جتانلا ةصح كلذك وأ ؛ث خت يف وأ ةقاطلاو دراوملا مادختسا ةءافك يف مهست  ولتلا وأ تايافنلا ضيف

ةرريياعملاب يفت يتلا ،ةلامعلا وأ يعيمجتلا وأ يعاطقلا   ؛ةمادتسالا ىلإ ةيلباقلا نأشبرقملا    
تار ملا  )ب(    دراوملا مادختسا ةءافك ًالثم اهنمو ،يداصتقالا طاشنلاب قلعتت يتلا ةيئيب لاشؤ

وتسملا ىلع امإ ث  ) يلكلا يداصتقالا ىوتسملا ىلع وأ يعاطقلا يداصتقالا ىولتلا ةفاثك ىدم وأ
ةدحو جاتنإل ةمدختسملا هايملا وأ ةقاطلا ةيمكب ،لاثملا ليبس ىلع ،تارشؤملا هذه نع ريبعتلا نكميو 

  ؛)يلامجإلا يلحملا جتانلا نم اهنيعب
تار ملا  )ج(    نأشبةيعيمجت لاشؤ ا ًالثم اهنمو ،يعامتجالا هافرلاو م  دقتلا راسم عيما  

نع ر   يف ةحرتقملا تار لاملا سأر كالهتسابعت يتلا ةيلكلا ةيداصتقالا  شؤملا كلت كلذ يف امب ،يعيبطلا  
ةا   يلحملا جتانلا دعب ام "مسملا ةردابملا نمض ةحرتقملا وأ ،ةيداصتقالاو ةيئيبلا ةبساحملاب ةصاخلا لمعلا رطُأ

خمو يحصلا دعبلا نع ر"يلامجإلا  بعت نأ نكمي يتلا   .يعامتجالا هافرلاو ةصاخلا ىرخألا داعبألا فلت، 
ىلإ ًادانتسا تار   -١٦  شؤملا بسنأ ،ةحلصملا باحصأ كلذكو تاموكحلا راتخت نأ نكمي ،ّمث نمو

 ، ةيعيبط دراوم نم نادلبلا هب تيب  ح امو ،ةيداصتقالا ةيميظنتلا ةينبلا ًالثم كلذ نمو ،ةينطولا فورظلا
 .ةحاتملا تانايبلا رفاوت ىدمو
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  ةماعلا تاسايسلا نأشب ةيسيئر ةيهيجوت لئاسر: رضخألا داصتقالا نع ريرقتلا  - ًاثلاث
ًاع   -١٧  سوم ًاريرقت ،رضخألا داصتقالاب ةينعملا هتردابم راطإ يف ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   دعأ

امب يعاطقلا ليلحتلاو ةيداصتقالا ةجذمنلا جهانم هيف ق بط  نأ حوضوب ن ت ،رضخأ داصتقا وحن هناونع  يبي  
ةلجع عفدت نأ نكمي ةيسيئر ةيداصتقا تاعاطق يف ةصاخلاو ةماعلا تاسسؤملا بناج نم تارامثتسالا 

هسفن تقولا يف ةيانعلاعم ،لمعلا صرف داجيإو راهدزالا ىلإ لبقتسملا يف يدؤت نأو يداصتقالا ومنلا   
يف ةعّقوتملا تاهاجتالا صوصخب ةاك احم تايلمع تيرجُأ دقو. ةيئيبلاو ةيعامتجالا تايدحتلل يدصتلاب

ماعلا ىتحو ٢٠١٠ماعلا نم ةرتفلا لالخ ريرقتلا  ماعلا ةياغل كلذكو ٢٠٣٠  لالخ نم ٢٠٥٠   ،
ير   ر) ويرانيس(وصت ططخم نيب ةنراقملا ني يوصت نيططخم نيبو داتعملاك لمعلا بولسأ ساسأ ىلع

اهردق ةبسن امهيف رمثتس   ىلع ،يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةئاملا يف ٢ و١ت يتلا ،ءارضخلا تارامثتسالل  
دراوملا مادختسا ةءافك نيسحت لجأ نم تاعاطقلا نم ةع   ةرادإو ةقاطلا رداصمو ونتم ةفئاط يف ،يلاوتلا

هديدجتو يعيبطلا لاملا سأر ىلع ظافحلا ةيغبو ةدتايافنلا   ن . دجتملا ةقاطلا رداصم ةيمنت ةيغب يبتو
ال يداصتقالا لامسأرلا د ل نكمي فيك ةاكاحملا تايلمع  دجت ةرابعب وأ ،رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنال

داتعملاك لمعلا بولسأ زواجتي ليوطلا ىدملا ىلعو طسوتملا ىدملا ىلع ًايداصتقا ًاومن حيتي نأ ،هد   دبت
رقفلا نم٢٠٥٠- ٢٠١٠ةرتفلا لاوط    دحي كلذكو ةلامع صرف دّلويو لامجإب يلاتلا مسقلا ن . ،   يبيو

ريرقتلا نم ةقثبنملا ةيسيئرلا تاجاتنتسالاو ةهاسرلا    .جوملا لئ
ةيداصتقا بساكم م  - فلأ  دقي داتعملاك لمعلا بولسأ ىلع مئاقلا ير    وصتلا ططخملا

  ةفلكتلا روسيم ريغ نمثب
١٨-   ، ةيداصتقالا بساكملا ضعب عّقوت نكمي داتعملاك لمعلا بولسأ ىلع موقي ير  وصت ططخم يف

ةينوبركلا تاثاعبنالا ةفاثك ةدشب هصئاصخ يف ز . يضاملا يفنأشلا وه امك   يمتي ططخملا اذه نأ ريغ
مدعو  هايملاو يضارألاو جارحألا دراومل نأشلا ريطخ دافنتسا ىلإ ي دؤي امم ،دراوملا مادختسا ةمادتسا

ث ا م اذإ ،ةيومنت بساكم يأ نأ كلذ عبتتسيو. ولتلاو تايافنلا تايوتسم عافتراو ،كامسألا دئاصمو
نأ ا   أش نم ،ليبقلا اذه نم ير  ةريبك ةفلكتب قّقحت توصت ططخم يف يداصتقالا ومنلا عفادب تناك

  .ريصقلا ىدملا ىلع عفانم روهظكلذ ودعي ال دقو ،يعيبطلا لاملا سأرو ةئيبلا باسح ىلع ًادج 
ام  -١٩  ىلإ اي أش نم ةيعيبطلا دراوملا مادختسا ةمادتسا مدعو يئيبلا روهدتلا مقافت نإ امك  دؤي نأ  

ةيئامنإلا تاي  دحتلل يدصتلا يف يلودلا عمت  ىلع ةلثمألا نمو . او تاموكحلا مامأ تابوعصلا دايدزا
صقن نم ًابيرقت رشبلا نم نويلب مويلا يناعيو . ةيئاملا دراوملا ةيقوثوم مادعنا نع ةيتأتملا رطاخملا كلذ

، يف ناكسلا ددع لصي نأ عّقوتملا نم نألو )١٠(ءاذغلا ماعلا لولحب ةمسن نويلب ٨،٩ىلإ ملاعلا    ٢٠٥٠ ،
يف رشبلا نم ةيفاضإ نييالب ةثالث براقي ام لجأ نم ءاذغلا جاتنإ ىلإ ةجاح كلانه نوكت فوسف 

ملاعلا يف هايملا دراوم لؤاضتب ًاضيأ مس  ، . تي عضو مضخ ًةجارح دادزي دروم هتاذ دح يف ءاملا نأب ًاملع
رثكأ وه ام هيلع فّقوتي لب ،يداصتقالا طاشنلا لاكشأ نم هريغو يعار زلا طاشنلا هيلع فّقوتيهنأ عم 

 ،  ةيرهوج ةيمهأ نمو ؛مادتسم ريغ وحن ىلع ًايلاح مدختس . اهلك ةايحلايأ  ي دروملا اذه نإف ،كلذ عمو

                                                      
، ةمظنم  )١٠( ملاعلا يف يئاذغلا نمألا مادعنا ةلاح ،ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا  The State of Food Insecurity in the 

World ،) ، ةحفصلا )٢٠١٠امور  ،٤.  
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ام عم ةيئاملا دراوملا    حش دادزي نأ ،داتعملاك لمعلا بولسأ ىلع موقي ير  وصت ططخم راطإ يف ،عّقوت  ي مث
  )١١(.ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاّقشملاو تاعارتلا مقافت نم كلذ هيلع لمتحي

رقفلا ة  -  ءاب  دح نم فيفختلا ىلإ يعسلا ز   زعي رضخألا داصتقالا

دوعت نأو رضخألا ومنلا قيقحت يف مهست نأ نكمي رضخألا داصتقالاب ىنع   -٢٠  ت يتلا ةيجيتارتسالا نإ
رقفلا ةأر ديدجت لالخ نم ةئيبلا ىلع عفنلاب  . دح نم فيفختلا ىلإ ةفاضإلاب ،هزيزعتو يعيبطلا لاملا س

ىلإ لاقتنالاو رقفلا ةأطو نم فيفختلاب ةلصلا ةقيثولا ةيمهألا تاذ ةيداصتقالا تاعاطقلا نم ددع كلانهو 
علاو ةيداصتقالا ةيمنتلل ًايساسأ ًاعاطق كامسألا دئاصم عاطق. رضخألا داصتقالا   دع  ةلام ي ،لاثملا ليبس ىلعو
وحنب ر . ةبطاق ملاعلا يف رشبلا نم نييالملا حلاصل يئاذغلا نمألاو  دق  ي ام ةشيعم معدت ةعانصلا هذه نأ كلذ

ةمسن نويلم ٥٢٠ ليعيو ،يئزج ماودب وأ لماك ماودب كامسألا دئاصم يف نولمعي نيذلا صاخشألا نم -   
ةريبك بناوج ةمادتسا نإف كلذ عمو )١٢(،هتلئاع نم ،طسوتملا ريدقتلا يف ،دارفأ ةثالث مهنم ديص لماع لك  

يف كامسألا ديص يف ةعب   تملا ةماعلا تاسايسلاو تاسرامملا ءا  رج نم رطاخملا اهد  دهتت تتاب ةعانصلا هذه نم
يف ًاضيأ مساح لماع طاشنلاب ًامعفمو ًامادتسم ًاعاطق هلعجب يعارزلا عاطقلا زيزعت نأ امك . نهارلا تقولا

قفلا ة  عيزوت يف فاصنإلاو ةاواسملا ديزت نأ نكمي ةمادتسملا ةعارزلا قئارط نإف كلذك . ردح نم فيفختلا
نأ نكميو )١٣(.ليصاحملا لالغ يف تادايز قيقحتب ةليفكلا لئاسولا حيتت هسفن تقولا يفو ،ةجتنملا ةيذغألا  

عارزلا يف ةعب   تملا تاسرامملاب طابترالا ةقيثو ةئيبلاو ةحصلاو رقفلاو عوجلا رهاوظ نوكت دمتسملا جتانلاو ة
يف ةايحلا ةيعونب ءاقترالل رابتعالاب ةريدج تاناكمإ ىلع يوطنت ةمادتسملا ةعارزلا نإف مث نمو ؛اهنم 

ةيفيرلا ةيلحملا تاعمت ا. 

  ةيفاضإ لمع صرف ثادحتسال تاناكمإ ىلع يوطني رضخألا داصتقالا  -  ميج
يف تارامثتسالا نأش نم نأب رضخألا داصت قالا نع ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب ريرقت أبنتي  -٢١

ططخملا هقّقحي نأ نكمي ام زواجتت ةلامعلا يف بساكم قّقحت نأ ٢٠٥٠ماعلا ةياغل رضخألا داصتقالا   
داتعملاك لمعلا بولسأ ىلع مئاقلا ير  تاعاطق يف ةديدج ةلامع صرف ًايدام قّقحتت فوسو )١٤(.وصتلا  

ةعارزلاو لقنلاو ةد   نم ،لاثملا ليبس ىلع ،يعارزلا عاطقلا يفو . ةجارحلاو ةمادتسملادجتملا ةقاطلا لثم
يفو ةيعارزلا تايلمعلا يف لمعلا صرف ددع ةدايز ىلإ ةمادتسملا تاسرامملا ىلإ ل   وحتلا ي  دؤي نأ عّقوتملا

داصحلا دعب عموداصحلا لبق ام لحارم يف دادمإلا لسالس تالاجم رامثتسالا نإف ،لثامم وحن ىلعو )١٥(.   
ريثك يف يسيئر يداصتقا عاطق يهو -ةحايسلا عاطق يف دراوملا مادختسا ةءافكو ةقاطلا دراوم نيسحت يف   

لمعلا صرف ديلوتو يداصتقالا ومنلا طيشنت ىلإ ي-ةيمانلا نادلبلا نم   دؤي نأ هل عّقوتم  .  

                                                      
)١١(   ، رةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم  يغتم ملاع يف هايملا ،ملاعلا يف هايملا ةيمنت نع ثلاثلا ةدحتملا ممألا ريرقت
) ، رّطؤملا صنلا )٢٠٠٩ندنلو سيراب  ،١١-١. 
)١٢(   ،  Fishing People”, available from“ةعارزلاو ةيذغألل ةدحتملا ممألا ةمظنم

http://www.fao.org/fishery/topic/13827/en. 
)١٣(  J. Pretty, “Agroecological Approaches to Agricultural Development”, 2006, p. 15. Available from 

http://www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6440 (accessed 12 January 2011). 
 .رودصلا كيشو ريرقت" رضخألا داصتقالا وحن"ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب   )١٤(
 .هسفن عجرملا  )١٥(
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لا تاططخملا راطإ يف ةرشابملا ةلامعلا تالدعم ردحنت دق ،ريصقلا ىدملا ىلع  -٢٢   ةينعملا ةير نكلو  وصت
راي   الا بانتجا ىلإو ،ةيعيبطلا دراوملا جارختسا يف طارفإلا ضيفخت ىلإ ةجاحلل ةجيتن ،رضخألا داصتقالاب

ةمساح نوكت فوس ليدعتلاو لاقتنالا ريبادت نإف مث نمو . كامسألا دئاصم ًالثم اهنمو ،تاعاطقلا ضعب يف
لا تالدعم اهيف ض  رادحنالا ىتح وأ دوكرعتت يتلا تاعاطقلا يف ةيمهألا  ىدل رفاوتي نيح يفو . رلل ةلامع

ىلع ن   يعتي دقف ،تاي  دحتلا هذهل ي  دصتلا لجأ نم ةماعلا ا  اسايس راطإ يف ةخسار تايلآ نادلبلا ضعب
 ، يعامتجالا نامألا نم ةكبش ريفوت لجأ نم يدقنلا ليوحتلا جماربب ذخأت نأ ىرخألا نادلبلا ضعب

ب ىنع    .بيردتلا ةداعإو تاراهملا ةيمنت ةداعإت جماربب اهلمكتستو
ةقاطلا نمأو دراوملا مادختسا ةءافك ز  -  لاد    زعي رضخألا داصتقالا

نم يروحم فده ةيداصتقالا تاعاطقلا يحانم عيمج يف دراوملاو ةقاطلا مادختسا ةءافك ىلع زفحلا   -٢٣
حملا تايلمع ن. رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا يف ةدوشنملا فادهألا  ريرقت لجأ نم تيرجُأ يتلا ةاكا يبتو

يف ،ةيدلبلا تامدخلاو ةعانصلاو ةعارزلا تاعاطق يف ةءافكلا دايدزا نأ رضخألا داصتقالانع ةئيبلا جمانرب   
  يديدبتلا بلطلا نم   دحلا ىلإ ي  دؤت نأ ا  أش نم ،رضخألا داصتقالاب ةينعملا ةير  وصتلا تاططخملا راطإ

  .هايملا ىلع
يحانم عيمج يف ةقاطلا مادختسا ةءافك نيسحتو ةد ذ ىلع ةوالع  -٢٤  دجتملا ةقاطلا ىلإ ل  وحتلا نإف ،كل

نأ ام   داصتقالا انأش نم ةيداصتقالا تاعاطقلا  نأو ،ةقاطلا راعسأ تامزأ اهب مؤي  بست يتلا تامدصلا نم  
ةيداصتقا تارخ  دم قيقحت ىلإ اي  ةيئابرهكلا ةرد قلا ديلوت قاطن عيسوت ةقاطلا عاطق ريضخت لمشيو. دؤي

كلذ قيقحت نكميو . ةيئايحألادوقول ا جاتنإ نم يناثلا ليجلا ةلحرم لوخد ىلإو ةينوبركلا تاثاعبنالا ضفخنملا
يف تارامثتسالاب ،ةينوبركلا تاثاعبنالا ةفيثكلا ةقاطلا رداصم لاجم يف تارامثتسالا نع لئادبلا لالخ نم 

نأ نكمي يتلا ،ةد   ةقاطلا ىلع بلطلا يلامجإ عبر نم رثكأ ىلإ اهبيصن فعاضتي دجتملا ةقاطلا رداصم لاجم
مادختسا ةءافك يف تانيسحتب مايقلا ةقاطلا مادختسا )١٦(.٢٠٥٠ماعلا لولحب ةيلوألا    ريضخت لمشي امك  

لاملا سأر يف تار . ءانبلاو لقنلاو ةيليوحتلا ةعانصلا تاعاطق يف ةقاطلا  خدملا طسوتم غلبي نأ نكميو
يماع نيب ةنسلا يف رالود نويلب ٦٧٠هردق ام ةيئابرهكلا ةردقلا ديلوت لاجم يف دوقولا فيلاكتو   ٢٠١٠ 

تاكبش جراخ نم ا )١٧(.٢٠٥٠و  ءافتكالاب ةد  دجتملا ةقاطلاب ىنع  ت يتلا لولحلا نإف ،كلذ ىلإ ةفاضإو  
ريفوتب ىنع   ت ةيجيتارتسا نم ةفلكتلا ثيح نم لا  ىلع لوصحلا لبس عف ءزج لالغتسا حيتي ةيسيئرلا ءابرهكلا

ءابرهكلا ىلع لوصحلا نم ًايلاح نومورحم مه نمم صخش نويلب١،٤نم رثكأ حلاصل ةقاطلا   . 

  ةيئيب عفانم قّقحي رضخألا داصتقالا  -  ءاه
سابتحالا تازاغ تاثاعبنا يف ظوحلم ضيفخت ىلإ ي   -٢٥  دؤت نأ نكمي رضخألا داصتقالا ىلإ ةلقنلا نإ

ير. يرارحلا  هتبسن ام هيف رمثتس وصتلا ططخملا يفف  ي يذلا ،يرامثتسالا يلحملا جتانلا نم ةئاملا يف ٢   
ةدايزل رامثتسالا كلذ رادقم فصن نم رثكأ ص   صخ  ي ،رضخألا داصتقالا نم ةيسيئر تاعاطق يف يلامجإلا

ا نم يناثلا ليجلا كلذ يف امب ،ةد  ةدقوأل دجتملا ةقاطلا دراوم مادختساو جاتنإ عيسوتو ةقاطلا مادختسا ةءافك
ديعصلا ىلع ةقاطلا مادختسا ةفاثك يف ةئاملا يف ٣٦اهردق ةبسنب ضفخ قيقحت يه ةجيتنلاو . ةيئايحألا  

                                                      
 .هسفن عجرملا  )١٦(
 .هسفن عجرملا  )١٧(
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 ، ماعلا لولحب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةدحو لك يف طفنلا لداعم نم نانطألا نييالمب ساق يملاعلا ت
يناث تاثاعبنا نأش نم ،يرامثتسالا ير)١٨(.٢٠٣٠  وصتلا ططخملا يفو ةلصلا تاذ نوبركلا ديسكأ    

ماع يف نطاغيج٣٠،٦نم اهمجح ضفخني نأ ةقاطلاب  ىلإ ٢٠١٠   ماع يف نطاغيج٢٠،٠    ٢٠٥٠ 
يف رامثتسالا نإف كلذلو )١٩()لكشلا رظنا( ىلع يوطني نوبركلا تاثاعبنا ضفخنملا داصتقالا   

تارامثتساب مايقلا يرورضلا نم نأ عم ،خانملا ر   يغت اهزرفي يتلا تاي  دحتلا ةهجاومل ةريبك تاناكمإ
  دحلا لجأ نم ةماعلا تاسايسلا راطإ يف ريبادت ذاخ  نوبركلا ديسكأ يناث زاغ تازّكرت نمتاو ةيفاضإ  

نم ّلقأ وأ نويلملا نم ًاءزج٤٥٠ىلإ يوجلا فالغلا يف  كلذ   .  
ير   وصتلا ططخملا راطإ يف ةقاطلاب ةلصلا تاذ نوبركلا ديسكأ يناث تاضيفختو تاثاعبنا يلامجإ

بولسأب ير ٢رامثتسا ىلع مئاقلا   وصتلا ططخملا ىلإ ةبسنلاب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ةئاملا يف  
  داتعملاك لمعلا

  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

، : ردصملا رودصلا كيشو ريرقترضخألا داصتقالا وحنةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب  ،.  

وحن ىلع ةدافتسالا نم ى   -٢٦  تأتي نأ نكمي ام رضخألا داصتقالا نم ىنج  ت يتلا ةيفاضإلا ةيئيبلا عفانملا نم
ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخ ىمس  ريرقت لجأ نم تيرجُأ يتلا ثوحبلا ن . ي امم مادتسم  ممألا جمانرب يبتو
تاردابمب مايقلا لالخ نم فدهلا اذه وحن ريبك م ا داصتقالا نعةئيبلل ةدحتملا   دقت زاجنإ ى  نستي فيك رضخأل

نم تارامثتسا اهلمكت نأ ىلع ،ةيجولوكيإلا مظنلا نم ةدافتسملا تامدخلا ىلع بلطلا ةرادإ ىلإ يمرت 
نأ كلذ . ليوطلا لجألا ىلإ طسوتملا لجألا نم ةرتفلا لاوط اهديروتو تامدخلا كلت ضرع زيزعت لجأ
يضارأ يف ةدايز ىلإ ي تا  دؤي نأ نكمي ملاعلا يف جارحألا ةرادإ يف ةمادتسالاب ةيانع رثكأو لضفأ بولسأ عاب
ىلع ةوالعو . نوبركلا تاثاعبنا نيزخت تامدخو هايملا رفاوتو ةبرتلا ةبوصخ ةدايز يف مهسي امم ،جارحألا

                                                      
 .هسفن عجرملا  )١٨(
 .هسفن عجرملا  )١٩(

ةردقلا مادختسا ةءافك 
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دوقولا يف ل     وحتلاو ةءافكلا
  ةعانصلا عاطق يف

ةيئابرهكلا ةردقلا ديلوت
  ةددجتملا ةقاطلا رداصمب
  ةيئايحألا ةدقوألا

  هنيزختو نوبركلا طبض

ير   وصتلا ططخملا
  يرامثتسالا 

يروصتلا ططخملا   ٪٢٠ةبسنب 
  داتعملاك لمعلا بولسأب
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ةرادإ نيسحت نإ امك ،هايملا كالهتس ا ريبك ردقب ضّفخي نأ نكمي هايملا مادختسا ةءافك نيسحت نإف ،كلذ
ن . ةيحطسلا هايملاو ةيفوجلا هايملا ىلع ظافحلا ىلع دعاسي نأ نكمي اهيلع لوصحلا لبسو هايملاب دادمإلا يبتو

تادادمإلا ةدايزو ةرادإ لاجم يف تارامثتسالا نأ ريرقتلا لجأ نم تيرجُأ يتلا ةيداصتقالا ةجذمنلا تاسارد 
دح ىلع ةيحطسلا هايملاو ةيفوجلا هايملا ىلع ظافحلا معدت نأ ا ىلع لوصحلا لبس نيسحتو  أش نم هايملا  
 . ءاوس دحلاو ةبرتلا ةبوصخ نيسحتو لالغلا ىوتسم عفر ىلإ ي  دؤت نأ نكمي ةمادتسملا ةعارزلا نإف كلذكو
  .ةبذعلا هايملا مادختساو جارحألا ةلازإ نم

  ةيلمع ىلوأ ةوطخ ريياعملاو فادهألاو ةماعلا تاسايسلا ديدحت  -  واو
ةديشرلا ةرادإلل ةيسسؤملا ىن   -٢٧  بلاو ضرغلاب ةيفاولا ةيلودلاو ةينطولا ةيباقرلا ةيميظنتلا رطُألا نإ

رثكأل يباقرلا طبضلاو ةمادتسملا ةطشنألا لاجم يف رامثتسالا ىلع زفحلل ةمساح ةيمهأ تاذ ) ةمكوحلا(
قوقح كلذكو ،ذافنإلاو ميمصتلا ةديجلا ةيكلملا نين اوق نإ امك. ةمادتسالاب ينعملا ريغ كولسلا لاكشأ

كامسألا دئاصم دراوم نم ةدافتسالا قوقح وأ يضارألا لالغتسا قوقح ًالثم اهنمو ،دراوملا ىلع لوصحلا 
ةيعيبطلا دراوملل ةمادتسملا ةرادإلا ع  فادهألا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . جشت نأ نكمي ،جارحألا دراوم وأ

ةد  ءارضخلا تارامثتسالا راسم هدحملا ريياعملاو  جوت نأ نكمي ناك ٢٠١٠ماعلا علطم لولحبو .    ،٨٥ ، ًادلب  
ةمادتسملا ةقاطلل ةينطو ًافادهأ د   ٢٠٠٥يماع نيبو  )٢٠(.دح دق ،ةيمانلا نادلبلا نم اهفصن نم رثكأ

نم ةد ٢٠١٠و  دجتملا ةقاطلل ةمعاد ةماع تاسايس تذّفن يتلا نادلبلا ددع دادزا قت ًادلب٥٥،  رثكأ ىلإ ًابير  
دلب١٠٠نم  ةفيظنلا ةقاطلا لاجم يف ةديدجلا تارامثتسالا تغلبو )٢١(.  ماع يف رالود نويلب ١٦٢   ٢٠٠٩ 

ماع يف رالود نويلب ١٧٣و يف ءاضعأ تسيل نادلب هراسم دوقت نهارلا تقولا يف ومنلاو )٢٢(.٢٠٠٨   
نيصلاو ليزاربلا لثم ةريبكلا ةئشانلا تاداصتقالا ةصاخبو ،يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم  
  .دنهلاو

ةوقلا ةديدش ةادأ نوكت نأ نكمي ةموكحلا ا   -٢٨  موقت يتلا ةيمومعلا تايرتشملا تايلمع نإف كلذك
ةريبك تايرتشم ىلإ تاجايتحا تاموكحلا ىدل نإ ذإ . رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا ةلحرم يف ًاضيأ
ا تاسرامم مدختستدقف كلذلو ،لجألا ةليوطو مجحلا اهزيزعتو قاوسألا داجيإل ةمادتسملا يمومعلا ءارتش إل 

نأشب ةماعلا تاسايسلا مادختسا يف ًةودق تاموكحلانوكت نأ نكميو . ةمادتسملا تامدخلاو علسلا لاجم يف  
  .يلحملا جاتنإلل ىوتسم ىلعأ ريياعم ديدحت يف ماهسإلا لجأ نم ةمادتسملا ةيمومعلا تايرتشملا

  صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نم ليومتلا ريفوت مزاللا نم  - ياز
رضخألا داصتقالا ىلإ ةلقِنلا يف ًايساسأ ًارود ةيمومعلا ةيلاملا ي  -٢٩  نإف ،لاثملا ليبس ىلعو . دؤت

طامنأ ىلع ماه لقِث اهل ،يمومعلا ليومتلا ىلع دمتعت يتلاو ،ةيمومعلا ةيتحتلا ىن   بلا ريوطتو ليكشت ةداعإ

                                                      
)٢٠(  Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Renewables 2010 Global Status Report 

(Paris, 2010), p. 9. 
 .هسفن عجرملا  )٢١(
)٢٢(  United Nations Environment Programme Sustainable Energy Finance Initiative and Bloomberg New 

Energy Finance, Global Trends in Sustainable Energy Investment: Analysis of Trends and Issues in the 

Financing of Renewable Energy and Energy Efficiency (Paris, 2010), p. 11. 
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ًارود ماعلا عاطقلا نم ليومتلا ي )٢٣(.لبقتسملا يف يئيبلا رثأتلاو ةيداصتقالا ةيمنتلا  دؤي نأ ًاضيأ نكميو  
ريفوتو لاملا سأر حنِم ًالثم اهنمو ،ةيمومعلا زفاوحلا نإ امك . صاخلا عاطقلا نم ليومتلا زفح يف ًامهم
لسرت نأ نكمي ،ةيبيرض لاو ةيلاملا تاودألا نم كلذ ريغو ضورقلا تالافكو ريوطتلاو ثحبلل ليومتلا
، . صاخلا عاطقلا نم نيرمثتسملا ىلإ ةيباجيإ تاراشإ ةيلودلا تايوستلا فرصم عّقوت دقف ،كلذ عمو

نم ًاريثك    صخي اميف يلامجإلا يلحملا جتانلا ىلإ نويدلا ةبسن عافترا ،دهعلا ةثيدحلا ةيلاملا ةمزألا بقع
لاومأ ىوس حات )٢٤(.ةلبقملا تاونس رشعلا لالخ ىربكلا تاداصتقالا  ت ال نأ ح  جر  ي ،كلذل ةجيتنو  
لئاسو تاموكحلا مدختست نأ مهملا نم نإف مث نمو . لبقتسملا يف نادلبلا نم ريثك ىدل ةدودحم ةيمومع

ريبادت ذاختا لالخ نم ةحاتملا لاومألا ةدايز ىلع رصتقت ال ،ةءافك تاذ ةيلام ةماع تاسايس راطإ يف 
لاومألا قافنإ فادهأ ديدحت نسح ًاضيأ نمضت لب ةمعادلا تاناعإلا ضعب ضيفختو بئارضلاك  
  .ةدوصقملا ريغ ةيبلسلا جئاتنلا نم دح ىندأ ىلإ ليلقتلا ىلع صرحلاو ًايلاح ةدوجوملا

ًاضيأ ءوضلا طّلست ماعلا عاطقلا نم ةدودحم لاومأ ىوس هيف حات يجم تالامتحا نإو  -٣٠  ت ال لبقتسم ئ
يتلا تارالودلا نم تانويليرت يف مّكحتي يلاملا عاطقلا نأ كلذ صاخلا عاط قلا نم ليومتلا ةعفار ةيمهأ ىلع

رضخألا داصتقالا ناديم يف تارامثتسالا وحن ه  جوت نأ لمتح تاسسؤملا نإف ،كلذ ىلع ةوالعو . ي
 ، نيمأتلا تاكرشو ةيدعاقتلا تاشاعملا قيدانص لثم ،لجألا ةليوطلا تارامثتسالاب موقت يتلا ةرمثتسملا

ليلقتلا لجأ نم لاثملا ليبس ىلع كلذو ،ءارضخلا تارامثتسالا نم تاظفاح نيوكتب ًامامتها دادز ت تذخأ
ا) ةيمكوحلا(ةيرادإلا ةيهيجوتلاو ةيعامتجالاو ةيئيبلا رطاخملا نم دح ىندأ ىلإ  ارامثتسا د  . دهتت يتلا

نملا يف ًار  تارابتعا نيمضت يف ةيراجتلا عفا صبت دادزت تذخأ ةئزجتلا ةراجتو ةيراجتلا فراصملا نإف كلذكو
  .ءارضخلا ةيلاملا جتاونلا ميمصتو ضارقإلا نأشب ةماعلا تاسايسلا بلص يف ةلثامم

ةب  -  ءاح    يط ةصرف حيتي ديشرلا تاناعإلا مادختسا
نم اهغيوست زئاجلا نمو ،رضخأ داصتقا ىلإ لاقتنالا نم نّكمي ًايوق ًالماع نوكت نأ نكمي تاناعإلا   -٣١

ةيباجيإ ةيجراخ راثآب وأ ماعلا حلاصلا صئاصخب زسالا لجأ  كلذ ىلع ةلثمألا نمو . يمتت يتلا تارامثت
نيزخت ىلع صرحلا ةدايزو يئاذغلا نمألا يف مهست يتلا ،ةمادتسملا ةيعارزلا تاسرامملا معدت يتلا تاناعإلا 

يئايحألا ع افحلا يف مهست يتلا ،ةميدتسملا جارحألا ةرادإ معدت يتلا تاناعإلاو ،نوبركلا  ونتلا ىلع ظ
تاقاقحتسا لّكشت ا . ةيجولوكيإلا مظنلا تامدخو  أل رذحب مدختس  ت نأ بجي تاناعإلا نأ ريغ

ةديدش ةضراعمب ه   جاو  ت اهقيبطت متي نأ دعب اهئاغلإ نأشب تاحرتقملا تناك ام ًاريثكو ؛اهنم نيديفتسملل
  .يسايس طغضبو

ت يتلاتاناعإلانإف ،هسفن تقولا يفو   -٣٢ ةجرد عم نزاوتت ال ةجرد ىلإ ةئيبلاب رارضإلا ىلإ ي   دؤ
اهؤاغلإ وأ اهنم   د وقولا معدت يتلا تاناعإلا ،لاثملا ليبس ىلعو. دحلا يغبني يتلا يه اهجتنت يتلا عفانملا

                                                      
)٢٣(  International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, World Development 

Report 2010: Development and Climate Change (Washington, D.C., 2010), chap. IV. 
)٢٤(  S.G. Cecchetti, M. S. Mohanty and F. Zampolli, “The future of public debt: prospects and 

implications”, BIS Working Papers, No. 300 (Basel, Bank for International Settlements, March 2010), p. 9. 

Available from www.bis.org/publ/work300.pdf. 
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يلاوحب اهتميق يلامجإ ر   دق  ،٧٠٠ي يتلاو ،يروفحألا ةنسلا يف نويلب تاثاعبنا ةدايز ىلع عفدت نأ نكمي )٢٥(   
امك ،دراوملا ةرادإ ءوس ىلإ ًاضيأ ي . يرارحلا سابتحالا تازاغ  دؤت نأ نكمي ًايئيب ة  راضلا تاناعإلا نإ امك

وحنب اهتميق ر   ، ٢٧دقت يتلاو ،كامسألا دئاصمل ةيملاعلا تاناعإلا نأش يف ةلاحلا يه ةنسلا يف رالود نويلب  
هتبسن ام د  د ا ٦٠ح يتلاو أب اهنم لقألا ىلع ةئاملا يف ة،  وحن ىلع مهسي لماع ا )٢٦(راض تاناعإ  أ ىر يو  

  .ةيكمسلا ةدصرألا دافنتسا عراست يف ظوحلم
ئفاكتم  -  ءاط     يسفانت طاشن لاجم دِجوت نأ نكمي ريعستلاو بئارضلا لئاسو

٣٣-   ، ةيبلسلا ةيجراخلا راثآلا نأ ظحال  ي ،لقنلا عاطق لثم ،ةيداصتقالا تاعاطقلا نم ددع يف
أتلا وأ ث  ىلع زفاحلا نم ولتلاك   دحي امم ،فيلاكتلا يف سكعنت ال ،ةيجاتنإلا يف ةراسخلا وأ ةيحصلا تاريث

مادتسا رثكأتامدخو علس ىلإ ةعيرس ةلقِن نم اهريغو ةيبيرضلا لئاسولا مادختسا نكمي مث نمو . ًة 
ءارضخلا تارامثتسالا حلاصل ئفاكتميسفانت طاشن لاجم ريفوت لجأ نم ةيريعستلا لئاسولا نأ كل ذ.  

ايز ىلإ ي  ث ددؤت يتلا ةئيبلاب ةلصلا تاذ بئارضلا ولتلا ب  بست يتلا تامدخلاو علسلل ةيبسنلا ةفلكتلا ة
ةطشنألا لاجم يف تارامثتسالا ةيبذاج نم ديزت نأو يمومعلا دئاعلا ىوتسم عفرت نأ ًاضيأ نكمي  
زفحي ث . ةمادتسملا  ولتلا ىلع رعس ضرف نأ ن  مادختسا ىلعو راكتبالا ىلع يبت دقف ،كلذ ىلع ةوالعو
ةفاظن رثكأ لئادب داجيإ ىلإ تاكرشلا ىعست ثيح،ةديدج تايجولونكت بئارضلا ىلإ ءوجللا نأ عمو .  

ةينعملا ريغ ةطشنألا طيبثتو تاداريإلا ىوتسم عفرل ا   اناكمإ نإف ،ًاديدج ًابولسأ سيل ةئيبلاب ةلصلا تاذ
 دعب ًامامت ّلغتس  نأ يداصتقالا ناديملا يف ةيمنتلاو نواعتلا ةمظنم ر س ىلعو. ت مل ةمادتسالاب  دقت ،لاثملا ليب

 ، يلحملا جتانلا نم ًابيرقت ةئاملا يف ١،٧طسوتملا يف ،غلبت بئارضلا نم عونلا اذه نم ةيتأتملا تاداريإلا  
نم ةدافتسالاب تاداريإلا ةدايزل ةحناسلا صرفلا نأ ريغ)٢٧(.اهيف ءاضعألا نادلبلا لك يف يلامجإلا هذه    

دودحب ر   يف بئارضلا تاداريإ يلامجإ نم ةئاملا يف ١٥دقتو ،ريثكب ربكأ تاناكمإ ىلع يوطنت بئارضلا  
  )٢٨(.لاثملا ليبس ىلع ،يبوروألا داحتالا يف ليوطلا لجألا ىلإ طسوتملا لجألا نم ةرتفلا

نادلب تذخأ دقو . نادلبلا لكل لانملا ةروسيم ةئيبلاب ةلصلا تاذ بئارضلا اهحيتت يتلا صرفلاو  -٣٤
يف امب ،ةيعيبطلا دراوملا جارختسا ىلع بئارضلا ةيابج ريبادت ذيفنت ىلع ديازتم ردقب زّكرت ةريثك ةيمان 
ضرفو كامسألا دئاصم نأشب حنم   ت يتلا صخ  رلا ىلع موسرو ،جارحألا دراوم ىلع موسر يضاقت كلذ

                                                      
)٢٥(  International Energy Agency and others, “Analysis of the scope of energy subsidies and 

suggestions for the G-20 initiative”, paper prepared for submission to the G-20 summit meeting, Toronto, 
Canada, June 2010, p. 4. Available from www.iea.org/weo/docs/G20_Subsidy_Joint_Report.pdf.. 

، جمانرب   )٢٦(  .رضخألا داصتقالا وحنةيمنتلل ةدحتملا ممألا
)٢٧(  Organization for Economic Cooperation and Development, document C/MIN(2010)5, p. 

36. Available from www.oecd.org/dataoecd/42/46/45312720.pdf.. 
)٢٨(  Samuela Bassi and others, Feasibility of Implementing a Radical ETR and its Acceptance  

(London and Brussels, Institute for European Environmental Policy, 2009), p. 2.. 
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دختساو)٢٩(.ةيلورتبلاو ةيندعملا دراوملا صالختسا ىلع بئارض ًاضيأ بئارضلا ةيمان نادلب ةدع تم  
يعانصلا ث  ولتلا نم     )٣٠(.دحلاو تاداريإلا ةدايزل ةحجان ةقيرطب

  مساح ريبدت ةيلاقتنا تابيترت عضو  -  ءاي
يداصتقالا ءانبلا ةداعإ نم ٍردقب مايقلا هفيرعت بسحب عبتتسي رضخألا داصتقالا ىلإ ل  -٣٥  . وحتلا نإ

ءانبلا ةداعإل معدلا نيمأتل ال لاقتنالا ةيلمع نم ًايساسأ ًابناج حب صت رييغتلا نوؤش ةرادإ نإف كلذلو
يتلا ةيناكسلا تائفلاو تاعانصلا كلت ىلإ ةدعاسملا ميدقت يف كلذ نم رثكأ يرهوج وه امل لب   ، بسحف

دوشنملا عضولا عم ف  ةدعاسملا ميدقت ةجاحلا يعدتست دقف . يكتت يكل تقؤم معد ىلإ جاتحت دق
ل لع ،ةيعامتجالا وحتلاب ر  رضتت يتلا راطخألل ةض  رعملا تائفلا تاجايتحا ةيبلت لجأ نم ،لاثملا ليبس ى
ةوقلا ىدل تاراهملا ةيمنت ةداعإو ةيعوتلاو ميلعتلا ىلإ ءوجللا ًاضيأ مزاللا نم نوكي دقو . يداصتقالا
ىلع رضخألا داصتق الا ريبادت ذيفنت ةلافك يفو رييغتلا ةرادإ يف يساسأ رودب تاموكحلا موقتو. ةلماعلا

رضخألا داصتقالا نأشب ةلماش ةيجيتارتسا عم قس  اذه يف ةيرورض ةيموكحلا ةكراشملا نأ عمو . تي وحن
 ، صاخلا عاطقلا نم نيرمثتسملاو صاخلا عاطقلا ةصاخبو ،نيرخآلا ةحلصملا باحصأ نإف ،ددصلا

أ ا  أش نم ،يندملا عمت    .ًاضيأ ةمساح راودأب موقت نا تائيهو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا كلذكو

  مامألا ىلإ قيرطلا  -ًاعبار
، . رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالاب مايقلا ىلإ عفدت ةحضاو ةيضق ةمث  -٣٦ يرطُقلا ديعصلا ىلع نكلو

دق ،ومنلا ةم . اهريثي يتلا تايدحتلاو لاقتنالا اذه اهحيتي يتلا صرفلا نيابتت  دقتملا نادلبلا   صخي اميف امأ
، . فيظوتلل ةديدج لبس حتفل ةحاتم ةصرف رضخألا داصتقالا ينعي ةئشانلا تاداصتقالا   صخي اميف امأو

ةيسفانت ةيزم داجيإ ىلع دراوملا مادختسا ةءافكو نوبركلا تاثاعبنا ضفخب ةينعملا ةيمنتلا راسم دعاسي دقف 
ايداملا تاعّلطتلا ةيبلت ةيغب عيرسلا ومنلا ةمادتساو ةيملاعلا قاوسألا ناديم يف . وعش ىدل ةيداملا ريغو ة

ةيمنتلا لحارم ربع تازفقب مايقلل ةصرف رضخألا داصتقالا حيتي دقف ،ةيمانلا نادلبلا نم ريثك يف امأو 
ًايلحم ةبسانم نكلو ،ةم  ىلع دعاست نأو يداصتقالا ومنلا يف مهست نأ نكمي . دقتم تايجولونكت قيبطتو

رقفلا ة    .دح نم فيفختلا
طّل   -٣٧  ةيرورض كلذ عم نوكت دق ةيديهمتلا طورشلا ضعب نإف ،هالعأ هيلع ءوضلا س ام بسحب

، . رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا نم نيكمتلل ًايليصفت ًاططخم هرابتعاب ًام  دقم نكي مل نإو ،يلاتلا مسقلاو
صتقالل جيورتلا يف نورخآلا ةحلصملا باحصأو تاموكحلا ا  موقت نأ نكمي يتلا تاوطخلا ضعب د  دا دحي

  .رضخألا

                                                      
)٢٩(  United Nations Environment Programme, Driving a Green Economy Through Public 

Finance and Fiscal Policy Reform (Geneva, 2010), pp. 13 and 14. 
)٣٠(  The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Greening 

Industry: New Roles for Communities, Markets, and Governments (New York, Oxford University 
Press, 1999), p. 37. 
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  ةينطولا فورظلل ًاقفو لمعلا تاءارجإ تايولوأ ديدحت  - فلأ
ىلإ ًادانتسا كلذو ةينمز رطُأ نم ا   -٣٨  نرتقي امو رضخألا داصتقالا تايجيتارتسا نيابتت فوس

سؤملا ةردقلاو ،ةيمنتلا نم هغلب يذلا ىوتسملاو ،ينعملا دلبلا ا  يب ةيس ح يتلا ةيعيبطلا دراوملا نم ةورثلا
نأ ح . مستي يتلا ةيداصتقالا حمالملاو ،هيدل ا  جر  ي ،لاثملا ليبس ىلع ،جارحألا دراومب   ينغلا دلبلا نإف

داصتقالاب ةصاخلا هتايولوأ نم ةدحاو اهرابتعاب ةيجرحلا دراوملل ةمادتسملا ةرادإلا يف رامثتسالاب ىظحي 
ةد . رضخألا  نييعت نم هتموكح نّكمي فوس دلب لكب ةصاخلا دحملا لماوعلل قيثو ليلحت ءارجإ نإف مث نمو
نكمي ليلحتلا اذهو . رضخألا داصتقالا ةماقإ يف اهعّقوتت نأ نكمي يتلا ةلمتحملا رطاخملاو صرفلاو عفانملا

يتلا رضخألا داصتقالاب ةصاخلا لمعلا ءارجإ تايولوأ ديدحت هيلع ىنب   ي يذلا ساسألا لّكشي نأ نذإ
ىلإ عفانملا ديزت نأ ح  جر تناك ًايأ ةلمتحملا رطاخملا نم فيفختلا ىلع دعاست نأو دح ىصقأي  .  
نأ لفكي ام ىلع تارارقلا عنص ةيلمع يف نيينعملا ةحلصملا باحصأ ةكراشم دعاست فوسو   -٣٩

ءارجإ ةيغبو . ةقيقد تامولعم ىلع ًاينبم ةيولوألا تاذ لمعلا تاءارجإ نأشب رارق وأ ليلحت يأ نوكي
ةيعامتجالا تارثؤملا نع ةلماشو ةقيقد تانايب ىلإ ةحلصملا باحصأ جات حي فوس ،ةيدجم ةشقانم

تارايخ فلتخم ريثأت تاريدقتو ةدافتسملا ةلصلا ةقيثولا سوردلا نع تامولعمو ،ةيئيبلاو ةيداصتقالاو 
ل . كلذ نكمأ امثيح ،داصتقالا ىلع ةماعلا ةسايسلا هسي دق ،ةحلصملا باحصأ نيب نواعتلا نإ امك
ةيولوألا تاذ لمعلا تاءارجإ نأشب ءارآلا يف قفاوت ىلإ لتلا ةيلمع  بّلطتت دق ،تالاحلا ضعب يفو . صو

ةبسنلاب ةيطمنلا ةلاحلا يه امك ،ةيولوأ تاذ ةفلتخم لمع تاءارجإ ينطولا نود ىوتسملا ىلع تاع   ونتلا
  .ةيفيرلا قطانملاو ةيرضحلا قطانملا نيب فالتخالا ىلإ

  اهرشنو تايجولونكتلا ريوطت  - ءاب
ايجولونكتلا ريوطت رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا ةلحرم اهنم ن   -٤٠  وكتت يتلا ةمساحلا رصانعلا نم

ثادحتسا ىلإ ي . اهيلع لوصحلا لبس ةحاتإو ًايئيب ةميلسلا  دؤي امب ،ةيجولونكتلا تاراكتبالا نإ امك
نمو . تاعاطقلا مظعم يف يساسألماع ،ةئيبلا عم اهقفاوت ثيح نم ةمادتسا رثكأ جاتنإ قئارطو جتاون 

ةحلصملا باحصأو ةيراجتلا لامعألا تآشنمو ةماعلا تاسايسلا ير   رقم مامأ ةيسيئرلا تايدحتلا
تاراكتبالا هذه لثم ع  تآشنم موقت نيح ىلعو . جشت نأ نكمي يتلا ةيرورضلا عاضوألا داجيإ نيرخآلا

يف تاموكحلا رظنت نأ مهملا نم نإف ،ةديدجل ا ايجولونكتلا ثادحتسا يف يسيئر رودب ةيراجتلا لامعألا
يكل ،ريوطتلاو ثحبلا عيراشم لجأ نم ةتقؤملا ةيبيرضلا تاءافعإلا لثم ،ةيلام زفاوح ريفوت ةلأسم 

راكتبالا ىلع ع   . جشت دعب حبصت مل يتلا تايجولونكتلا نأشب صوصخلا هجو ىلع ةماه زفاوحلا هذهو
ةحبر    .م وأ ةخسار

لب لك سيل  -٤١   ريوطت ناديم يف ،سفانتلا ىلع ًارداق حبصي فوس وأ ،سفانتلا ىلع ًارداق دنكلو  
ةيلاحلا تايجولونكتلا رشن لفكي نأ يلودلا عمت . ًايئيب ةميلس تايجولونكت جاتنإ وأ  ا ىلع بجي كلذلو
ةلأسم هذهو . اهنم عافتنالا نم نادلبلا لك نيكمت لجأ نم عساو قاطن ىلع ًايئيب ةميلسلا ةديدجلاو

ةيرامثتسالا زفاوحلا لثم ،راكتبالا راسم عفدت نأ نكمي يتلا ريبادتلا نيب نزاوتلا ةماقإب ًاساسأ قلعتت 
ىلع لوصحلا لبس لعجب ايجولونكتلا لقن ليهست ىلإ ةجاحلا نيبو ،ةيركفلا ةيكلملا قوقحو 

اهيف امب ،ةينطو لاو ةيلودلا ةلعافلا تاهجلا نإف ،ددصلا اذه يفو. ًةفلكت ّلقأو رسيأ تايجولونكتلا
ةد   دعتملا تاكرشلاو ةيئانثلا ةنوعملا تالاكوو ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا
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وأ ةينقتلا ةربخلا ليبق نم ،معدلا م  ةيغب ،ةيلاملا دراومل ا دقت نأ اهنكمي ،ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تايسنجلا
  . ةيمانلا نادلبلا يف اهرشنو ًايئيب ةميلسلا تايجولونكتلا لقن ليهست

  تاردقلا ءانب  - ميج
تاسايسلا ذيفنت ىلعو ءارضخلا ةيداصتقالا صرفلا مانتغا ىلع ةردقلا نادلبلا بسحب نيابتت   -٤٢

رييغتلا عم ف   يكتلل ةيلباقلاو دادعتسالا ىدم يف ةينطولا فورظلا رّثؤت ام ًاريثكو ،اهقيقحتل ةمعادلا ةماعلا
ةيلامو ةينقت تادعاسم لكش ىلع نوكي يذلا ،تاردقلا ءانب نإف مث نمو . هناكسىدلو دلبلا داصتقا يف 

بّلطتي نأ نكمي امك . رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا ةلحرم يف ًايويح ًارصنع نوكي نأ نكمي ،ةيلودو
ديدحتو صرفلا ةنابتساو تايدحتلا ليلحت ىلع تاموكحلا ةردق زيزعت رضخألا داصتقالا ىلإ ل   وحتلا

زرحملا ملوأ  دقتلا مييقتو ةماعلا تاسايسلا ذيفنتو دراوملا دشحو ل  ظحال . خدتلا تايو  ي ،لاثملا ليبس ىلعو
ةيمانلا نادلبلا ضعب ىدل حاجنب تمدخ  عمو . تسا املاط ةيئيبلا تارابتعالاب ةلصلا تاذ بئارضلا نأ

نمو ،تاي  دلبلا ةردق جاتحت دقف مث دحت حرطي دق ةيبيرضلا ريبادتلا هذه لثم ةرادإو ذيفنت نإف ،كلذ  
  )٣١(.اهزيزعت ىلإ ةيرادإلا

ةيموكحلا ريغ تامظنملاو ةيلودلا ةيلاملا تاسسؤملاو ةيلودلا ةيموكحلا تامظنملا نإف كلذك   -٤٣
ةينقتلا تادعاسملا ريفوت يف رودب مايقلا اهنكمي هّلك يلودلا عمت   ا تائيهو صاخلا عاطقلا تاسسؤمو

ًاماه ًالماع نوكي نأ ًاضيأ ح. ةيمانلا نادلبلا ىلإ ةيلاملاو  جر  نإ ذإ : ي بونجلا نادلب نيب نواعتلا نإ امك
ةماقإ قيقحت يف ،ًاضيأ ةيلصألا بوعشلا ىدلو ،ةيمانلا نادلبلا نم ريثك ىدل تاحاجنلاو براجتلا 

ةيمانلا نادلبلا نم اهريغل ةنيمث لئاسوو ًاراكفأو ًام   يق ًامخز م  ةهجاوم لجأ نم دقت نأ نكمي رضخأ داصتقا
تامولعملا قّفدت نم ديزي نأ نكمي بونجلا نادلب نيب نواعتلا نأ كلذ . اهنيب اميف ةلثامتم لغاوش
موقت ْذإ نادلبلا نأب لوقلا نكمي . ةضّفخم ةفلكتب تايجولونكتلاو ةيصاصتخالا تاربخلاو   معأ ةرابعبو

ملاعلا تالدابتلا تبث  لاجم يف ةيمسرلا ريغو اهنم ةيمسرلا ةي ت نأ نكمي ،رضخألا داصتقالا وحن تاوطخب
تاردقلا ءانب يف عب ت ت ةم  يق ةقيرط ا    .أ ةدافتسملا سوردلاو تاربخلا

  ةيلودلا تايلمعلاو تاقافتالا ةيلاعف ءالعإ  - لاد
رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا ةلحرم ط  -٤٤  شنتو ل  ىلعو . هست نأ نكمي ةيلودلا تايلمعلاو تاقافتالا
ةمزاللا ةيسسؤملاو ةينوناقلا لمعلا رطأ ئشنت يتلا ،فارطألا ةددعتملا ةيئيبلا تاقافتالا نإف ،ل اثملا ليبس

ًاضيأ ةيداصتقا ًاصرف حيتت ام ًاريثك ،ةيملاعلا ةيئيبلا تاي  قلعتملا لايرتنوم لوكوتورب ى . دحتلل يدصتلل  دأ دقف
و قاطن ىلع ربتع  ىلإ ،ًاحاجن تاقافتالا هذه رثكأ نم ًادحاو عسا ي يذلاو ،نوزوألا ةقبطل ةدِفنتسملا داوملاب

تدعاس امك . نوزوألا ةقبطل ةدِفنتسملا داوملا مادختسا نع ًاديعب يأنلا ىلع زّكرت ةلماك ةعانص ريوطت
ددع يف ومنلا زفح ىلع ،ا   قحلملا وتويك لوكوتوربو ،خانملا ر  يغتب ةقلعتملا ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا

ةيغب ،ةقاطلا مادختسا ةءافك تايجولونكتو ةد تاعاطقلا نم  دجتملا ةقاطلا ديلوت ًالثم اهنمو ،ةيداصتقالا  
ىلع ضوافتلا نأ يف بير الو ). ةئيفدلا تازاغ(يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا ةلكشم ةهجاوم 

يلوت يف ةلا  عف ةليسو انوكي نأ نكمي ةيلاعفب اهذيفنتو فارطألا ةد  ةيداصتقا ةطشنأ د دعتم ةيئيب تاقافتا
  .ءارضخ

                                                      
)٣١(  United Nations Environment Programme, Driving a Green Economy Through Public 

Finance and Fiscal Policy Reform (Geneva, 2010), pp. 14 and 15.. 
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داصتقالا ىلإ لاقتنالا راسم عفدي ًايوق ًاك   -٤٥  رحم نوكت نأ نكمي ةيلودلا ةراجتلا نإف كلذك
تايجولونكتلاو تارامثتسالا قّفدت ر . رضخألا  سيي نأ نكمي يلودلا يراجتلا لدابتلا ماظن نأ كلذ
ريياعملا ًالثم اهنمو ،ةيراجتلا ريبادتلا ي نكميو . ًايئيب ةمادتسملا تامدخلاو علسلاو ًايئيب ةميلسلا  دؤت نأ
نأ ريغ . رضخألا داصتقالا رامضم يف تاعاطقلا نم ددع يف ومنلا راسم عفد يف ًاماه ًارود ،ةيراجتلا

نم ًالكش وأ قاوسألا ىلإ لوصولا لبس لقرعي ًاي   دحت نادلبلا ضعب اهربتعي نأ ًاضيأ نكمي ريبادتلا هذه
ةماقإ ىلع نادلبلا صرحت نأ ةيمهألا ةمساحلا رومألا نم نإف كلذلو . ةراجتلا يف ةيئامحلا ةعرتلا لاكشأ
نع ددصلا اذه يف . قاوسألا ىلإ لوصولا لبس نامضو ةئيبلا ةيامح نيب حيحصلا نزاوتلا   ىنغ الف مث نمو
  .كلذ نكمأ امثيح ،فارطألا ددعتملا ديعصلا ىلع تاضوافملاو راوحلا

نم   -٤٦   ةماعلا ةيعمجلا رارق نأ وهو صوصخلا اذه يف ةيمهأ رثكأ نوكي دق امب هيونتلا دب ال ًاريخأو
ةصرف ناحيتي ،رمتؤملل ةيريضحتلا ةيلمعلا كلذكو ،ةمادتسملا ةيمنتلل ةدحتملا ممألا رمتؤم ميظنت نأشب 

ةيمنتلل ًامعد رضخأ داصتقا ةماقإ ىلإ ةيمارلا اهدوهج راسم يف ًامدقت زرحت يكل نادلبلل اهعون نم ةديرف  
لكو ةيلودلا تامظنملاو تاموكحلا بناج نم لمعلاو مازتلالا نإو . رقفلا ةفأش لاصئتسالو ةمادتسملا

مدقي رمتؤملا ناك اذإ امب لصفلا لوقلا امهيف نوكي فوسل نيلبقملا نيماعلا ىدم ىلع ىرخألا تاهجلا 
بارتلا هيف ى  داصتقالاو رشبلا نيب ل دبتي ديدج يداصتقا راسم ىلإ ملاعلا لقنل مزاللا مخزلا  صأتملا ط

  .ةئيبلاو

  ةيرازولا تاشقانملا لجأ نم ةلمتحم ةلئسأ  -ًاسماخ
ةدحتملا ممألا ةموظنم نمض ة /ةرادإلا سلجم تارود حيتت  -٤٧  صنم يملاعلا يرازولا يئيبلا ىدتنملا

نإ امك . ةئشانلاو ةماهلا ةيئيبلا ةماعلا تاسايسلا لئاسم ضارعتسال ملاعلا لود يف ةئيبلا ءارزول
سل فدهي اميف ،ةماعلا تاسايسلا نأشب ةضيرع طوطخب تاداشرإلا م دسي ىدتنملا/ا  دقيو ةروشملا ي

ممألا تالاكو يف نولوؤسملا نوفظوملا ىعد . ةئيبلا ناديم يف يلودلا نواعتلا زيزعت اهنمو رومأ ةلمج ىلإ يو
طألا ةد  تارود يف ءارزولا عم لعافتلاو ةكراشملا ىلإ فار دعتملا ةيئيبلا تاقافتالا تانامأ ءاسؤرو ةدحتملا

سل باحصأ تائفو ىربكلا تاعوم /ا  ا يلّثمم بناج نم ةيد  ا ةكراشملا لفك  ت املثم ،ىدتنملا
  .صاخلا عاطقلا طاسوأ كلذ يف امب ،ةحلصملا

سل  -٤٨  خص لي زجوم دادعإب ىدتنملا/ا سيئر موقي نأ ةخسارلا تاسرامملا نمض نم حبصأ دقلو
ةلاسر هيجوتل ملاعلا لود يف ةئيبلا ءارزول ةصرف حيتي امم ،ةرود لك يف يرجت يتلا ةيرازولا تارواشملا هيف 

صاخلا عاطقلاو يندملا عمت  هذه عب . او تاموكحلاو ةدحتملا ممألا ةموظنم ىلإ ةيعامج ت ت فوسو
  . ةيلاحلا ةرودلا نابإ ةسرامملا

يغب ةيلاتلا ةلئسألا م  -٤٩  دق ةرودلا ءانثأ ءارزولا نيب اهدقع عمزملا ةريدتسملا ةدئاملا تاشقانم طيشنت ة ت
  :نيرشعلاو ةسداسلا

اندوهج نم اهمّلعتن نأ نكمي يتلا رضخألا داصتقالاب ةلصلا ةقيثولا سوردلا يه ام   )أ(  
داصتقالا و نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالاو ةمادتسملا ةيمنتلا زيزعت ىلإ ةيمارلا ةرضاحلاو ةيضاملا
  ؟رضخألا
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ينطولا ديعصلا ىلع اهتنابتسا نكمي يتلا تاقافخإلاو ةحجانلا براجتلا يه ام   ‘١‘
  ؟يميلقإلاو

  ؟تاقافخإلاو تاحاجنلا كلت نم اهصلختسن نأ نكمي يتلا سوردلا يه ام  ‘٢‘
؟رضخألا داصتقالا ىلإ ةيلاقتنا ةلحرم يف سوردلا كلت ق  ‘٣‘    بطن نأ عيطتسن فيك
؟رابتعالا يف ةيلصألا فراعملا ذخؤت نأنكمي فيك  ‘٤‘    

  ؟رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا معدت نأ نكمي يتلا تاودألاو ةماعلا تاسايسلا يه ام  )ب(
نكمي يتلا دهعلا ةثيدحلا ثوحبلا نم ة ةيهيجوتلا لئاسرلا يه ام   ‘١‘  دمتسملا ةيسيئرلا

ب يملاعلا ديعصلا ىلع لمعلاو راوحلا تامولعملاب ينغ    ؟رضخألا داصتقالا نأشت نأ
يتلا تاعاطقلا يف رامثتسالا طيشنت يف لب   ‘٢‘  سلا لضفأ عاب  تا نادلبلا عيطتست فيك

؟رضخألا داصتقالا ىلإ ةبسنلاب ةيرهوج تاعاطق   دع ت  
رثكأ نوكت نأ ا   ‘٣‘  أش نم يتلا ةيبيرضلاو ةيداصتقالا ةماعلا تاسايسلا يه ام

ةيغب اهقيبطت يراجلا ةيعوطلا جوهنلاو ريياعملاو ةيميظنتلا حئاوللا ليمكت يف ةيلاعف 
  ؟نيمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا زيزعت

طامنأب ةينعملا جماربلل يلبقتسملا يرشعلا راطإلا دعاسي نأ نكمي فيك   ‘٤‘
ةرشع ةعساتلا ةرودلا نابإ هرارقإو هعضو عّقوتملا ،ةمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا 

  ؟رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا معد ىلع ،ةمادتسملا ةيمنتلا ةنجلل
يف رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالاب مايقلا ةلحرم يف هجاو   ‘٥‘  ت يتلا تايدحتلا يه ام

  ؟ليوطلا لجألاو طسوتملا لجألاو ريصقلا لجألا
  ؟فاصنإلاو ةءافكلاب مستي وحن ىلع رضخألا داصتقالا قيقحت وحن ًامدُق ريسن فيك  )ج(

داصتقالا ىلإ لاقتنالا يف ةيولوأ تاذ نوكت نأ يغبني يتلا لمعل ا تاءارجإ يه ام  ‘١‘
  ؟رضخألا

فيكو ،رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا ءانثأ يف ةلمتحملا رطاخملا ضعب يه ام   ‘٢‘
؟اهل ي    دصتلا نكمي

ممألا جمانرب بناج نم ءاوس رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا زيزعت نكمي فيك   )د(
  ؟ةمادتسملا ةيمنتلاب ينعملا ةدحتملا ممألا رمتؤم ةيلمع راسم يفو ةئيبلل ةدحتملا

موهفم مهف قاطن عيسوت ريسيتب موقي نأ ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب نكمي فيك   ‘١‘
  ؟ءاضعألا لودلا بناج نم رضخألا داصتقالا

ةدحتملا ممألا جمانرب ةمهاسمو ،رمتؤملل ريضحتلا ةيلمع دعاست نأ نكمي فيك   ‘٢‘
  ؟رضخألا داصتقالا ىلإ لاقتنالا يف نادلبلا ،اهيف ةئيبلل
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داصتقالا نأشب ةيلمعو ةديفم نوكت نأ نكمي يتلا جئاتنلا ةليصح يه ام   ‘٣‘
  ؟رمتؤملا نم ةبقترملا ،رضخألا

؟رضخألا داصتقالا يف م  )ه(  دقتلا سيقنو د    دحن نأ اننكمي فيك
يلود هيلع قف  ‘١‘  ، تم رضخألا داصتقالل فيرعت عضو يغبني له كلذك ناك اذإو ،ًا

  ؟فيرعتلا كلذ نوكي نأ يغبني فيكف
م   ‘٢‘ دقتلا سايقل اهمدختسن نأ يغبني يتلا ةيداصتقالا تار  شؤملا عاونأ يه ام

ةءافكو لمعلا صرف ثادحتساو رضخألا داصتقالا يف رامثتسالا ىلإ ةبسنلاب 
ةورثلا ن يوكتو ةيجولوكيإلا مظنلا ةمالسو رقفلا ىلع ءاضقلاو دراوملا مادختسا
  ؟يلامجإلا يلحملا جتانلا قاطن زواجتي وحن ىلع

ةمادتسملا جاتنإلاو كالهتسالا طامنأ تارشؤم هيدؤت نأ نكمي يذلا رودلا وه ام   ‘٣‘
؟رضخألا داصتقالا وحن م    دقتلا راسم سايق يف ةيلاحلا

يراقت ميدقتو ،رضخألا داصتقالا ةماقإ ىلع لمعلا يف م  ‘٤‘  ر دقتلا دصر يغبني فيك
  ؟لفحم يأ يفو ،هنع غالبإلا

ةماعلا تاسايسلاب ةينعملاو ةيملعلاو ةيداصتقالا ةيليلحتلا تاساردلا يه ام   ‘٥‘
؟رضخألا داصتقالاب ةنرتقملا تاي    دحتلاو صرفلل انمهف نيسحتل ةمزاللا
___________ 


