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 كصؽ كبى

ح اهصئٖظٖج هوجيلٖج اهليّيٖج اهخٕ ٖللسُب ؼٌسّق يٌبكغبح اجخيبكبح اهيبئسث اهيظخسٖصث ظخنًّ يً اهظيب .1
ُّشٍ االجخيبكبح . 2010ؤٖبص /يبّٖ 26-25ٔ اهفخصث ، فٕ ؤّصّغّأ فتٌّخب سٖل اظخٕاهتٖئج اهلبهيٖج فٕ 

ظخٌـص فٕ يٌجضاح  ، ُّٕيظبء 6تلس اهـِص دخٓ اهظبكج  3يً اهظبكج  2010ؤٖبص /يبّٖ 25 تخبصٖريلصصث 
دٖد ٖلّى اهيغبصنًّ ( 2010-2006) 4-زؼّؼًب فٕ فخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖجؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج، 

 .اهخيّٖل اهخبهٖج ثتيٌبكغج اإلؼالدبح اهيلخصدج تبهٌظتج هسّص

فٌِبهم اًٗ ٌـبى يً ؤجل . غِسح اهظٌّاح األصتق اهيبؾٖج خدظٌٖبح نتٖصث فٕ ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج .2
 .خى ختظٖؿ سّصث اهيغصّكبح تغٖج ضٖبسث فلبهٖخِبخزؼٖػ ّخّضٖق تلؽ يّاصس اهؼٌسّق، نيب 

، كبى يجوط اهؼٌسّق تخؼيٖى ّاهيّافلج يً ؤجل ضٖبسث خسكٖى اهغصانج اهخٕ خخجوٓ فٕ ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج .3
ّخيح ضٖبسث اهخإنٖس كوٓ ؤغنبل اهٌِج اهلبئى كوٓ . كوٓ ؤصؽ اهّاكق كوٓ ٌـبى اساصث يظخٌسث اهٓ خدلٖق اهٌخبئج

نيب خى خدلٖق اهيظبّاث فٕ . ث يلبهجج كؾبٖب شاح ؤُيٖج كوٓ اهؼلٖس اهّؿٌٕ ّاإلكوٖيٕ ّاهلبهيٕاهتصايج تغٕ
اهيلبيوج تًٖ اهِٖئبح اهلغص فٕ اهؼٌسّق، ييب ؤخبح اهيضٖس يً زٖبصاح اهغصنبء تبهٌظتج هوتوساً اهيخولٖج 

الئخيبٌٖج اهخٕ ّؾلِب يجوط هويظبكساح يً اهؼٌسّق فٖيب تًٖ اهِٖئبح اهخٕ خظخّفٕ يلبٖٖص اهدس األسٌٓ ا
 .ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج

كبهجح هدس نتٖص اهلسٖس يً االُخيبيبح  4-ثيق ؤً اإلؼالدبح اهخٕ خيح فٕ فخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٕ .4
 5-فبإلؼالدبح فٕ فخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج. ّاهِّاجط، يبضال ٌُبهم يجبل هويضٖس يً اهخدظٌٖبح

نٖفٖج خلضٖض اهخضاى اهتوساً ّنٖفٖج خدظًٖ فلبهٖج ّنفبءث ؼٌسّق : كصٖؽ اذًٌٖٖض يّؾّكج ّفلًب هيدّصٔ خصم
تغإً  5-يً كيوٖج خجسٖس يّاصس ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ّـِصح خوم اإلؼالدبح نخّؼٖبح. اهتٖئج اهلبهيٖج

ح خلٖٖيٖج يً ّهشهم، خى ّؾق خؼبيٖى يٌبكغبح اجخيبكبح اهيبئسث اهيظخسٖصث تدٖد ٖخى خولٕ يلوّيب .اهظٖبظبح
اهيغبصنًٖ، ّشهم تغصؽ اذصاء اهزؿؿ اهخفؼٖوٖج اهزبؼج تخٌفٖش اإلؼالدبح ّاهخإنس يً ؤزش يالدـبح 

 . ّخلوٖلبح ؤؼدبة اهيؼودج اهيتبغصث فٕ اهؼٌسّق تبالكختبص
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 تيغصّكبح ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ّايخالنِب هِب خلضٖض اهخضاى اهتوساً: 1اجخيبف اهيبئسث اهيظخسٖصث 

اظخلساساح ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج، فٕ  ؤّؾبفكّى اجخيبف اهيبئسث اهيظخسٖصث ُشا تبظخؿالف يسْ جّسث ظٕ .1
، ّشهم تغٖج اكؿبء اهتوساً اهيخولٖج 5-هؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖجؾّء اهخغٖٖصاح فٕ اهظٖبظبح اهيلخصدج 

. ٖى ّخٌفٖش يغصّكبخَهويظبكساح يً اهؼٌسّق سّصًا ؤنتص يً اهظبتق فٕ تصيجج يّاصس اهؼٌسّق ّخؼى
فبهِسف اهٌِبئٕ ُّ اهخإنس يً ؤً اهيغصّكبح اهخٕ ٖيّهِب اهؼٌسّق خجّظس ؤّهّٖبح ّاصختبؿبح اهتوساً 

ّتلتبصث ؤزصْ، تغٖج اهخإنس يً اهخضاى اهتوساً . اهيلٌٖج، ّشهم تغٖج خإيًٖ خدلٖق يٌبفق تٖئٖج كبهيٖج
 .تيغصّكبح اهؼٌسّق ّايخالنِب هِب

. 5-هِب جسٖسث تبهٌظتج هؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ّايخالنِبهخضاى اهتوساً تيغصّكبح اهؼٌسّق جِّس اهخإنس يً ا .2
ّيً زالل شهم اهٌـبى، خولٓ . اهؼٌسّق يّاصسؤسزل ٌـبى خزؼٖػ ّخّضٖق  4-فؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج

صنٖض اهيلٌٕ يزؼؼبح يٌفصسث فٕ يجبل اهخصنٖض اهيلٌٕ تبهخٌّف اهتّٖهّجٕ ّيجبل اهحاهلسٖس يً اهتوساً 
كوٓ اهتوساً اهيخولٖج هويظبكساح يٌَ االزخٖبص يً  4-نيب كصؽ ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج. تخغٖص اهيٌبذ

فبهتوساً اهيخولٖج هويظبكساح اهخٕ دؼوح كوٓ . يجيّكج يً اهِٖئبح ؤنتص يً اهظبتق هوليل يلِب
اهلسصث كوٓ اهظٖؿصث كوٓ يزؼؼبح يٌفصسث ّكوٓ ازخٖبص غصنبئِب يً تًٖ اهِٖئبح خيخلح تيضٖس يً 

اهلصاصاح تغإً تصيجج يّاصس ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج اهخٕ ٖخى اٌفبكِب فٕ خوم اهتوساً، ّؤٖؾًب تغإً خؼيٖى 
 .ّخٌفٖش اهيغصّكبح اهيلٌٖج

اؾبفج اهٓ شهم، نبً ٌُبهم غصؿ ؤً ٖؼبسق كوٓ نبفج يغصّكبح اهؼٌسّق فٕ اهتوس اهيلٌٕ يٌسّة خلٌَٖ  .3
يصنض خٌظٖق اهليوٖبح، ّهسْ كسث توساً ؤٌـيج خٌظٖق ّؿٌٖج خليل يق يصنض ظيٓ اهدنّيج اهيلٌٖج ٔ

ؤً خلنط اهيغصّكبح اهخٕ ٖيّهِب اهؼٌسّق ؤّهّٖبح ّادخٖبجبح  ٖؾيً فٌـبى يصانض اهخٌظٖق. اهخٌظٖق
 .اهتوساً اهيلٌٖج

يزخوف اخفبكٖبح األيى نيب ٖخى ّؾق اهيغصّكبح اهخٕ ٖيّهِب ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج اظخجبتج هإلصغبساح يً   .4
، اهخٕ خّجَ اهخيّٖل يً اهيئظظج ّاألّهّٖبح اهخٕ خلصة كٌِب اهتوساً (MEAs)اهيخدسث اهيلٌٖج تبهتٖئج 

 .اهيخولٖج هويظبكساح يً زالل يزخوف يئخيصاح ؤؿصاف االخفبكٖبح

ث ؤزصْ فٕ يجخيلبح اهغلّة األؼوٕيئظظبح نيب ٖيّل ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج يئظظبح يدوٖج ّ .5
فيٌـّيج تصٌبيج اهيٌخ اهؼغٖصث، اهخٕ (. SGP)ّاهيجخيلبح اهيدوٖج يً زالل تصٌبيج اهيٌخ اهؼغٖصث 

كيوٖبح ّؾق  خٌـٖىخظخزسى هجبًٌب ّؿٌٖج يً ؤجل اٌخلبء اهيغصّكبح، خخٖخ يذباًل يفٖسًا كوٓ نٖف ٖينً 
 .تبهنبيل كوٓ اهؼلٖس اهّؿٌٕخؼبيٖى اهيغصّكبح ّخٌفٖشُب 
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خّظٖق ُشٍ اهجّاٌة ّغٖصُب تيضٖس يً اهجِّس هخلضٖض اهخضاى اهتوساً  5-ق اهتٖئج اهلبهيٖجظٖخى فٕ فخصث ؼٌسّ .6
: ّخلق اهخدظٌٖبح اهخٕ ٖخى اجصائُب هخلضٖض اهخضاى اهتوساً فٕ ذالد فئبح خلصٖتًب. تبهيغصّكبح ّايخالنِب هِب

 .ّؾق ّخٌفٖش خؼبيٖى اهيغصّكبح، ّفلبهٖج اٌزصاؿ اهتوساًّتصيجج اهيّاصس، 

 هجت الهوارد والجزان البمداوبر

خلختص اهلسصث كوٓ تصيجج يّاصس ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج جبٌتًب صئٖظًٖب يً جّاٌة اهخضاى اهتوساً تبهيغصّكبح  .7
تبسزبل ذالذج خدظٌٖبح نتٖصث كوٓ ٌـبى خزؼٖػ ّخّضٖق  5-ّظٖلّى ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج. ّايخالنِب هِب

اهتوساً اهيخولٖج هويظبكساح فٕ اهتح فٕ نٖفٖج تصيجج اهيّاصس  اهيّاصس، خظخِسف جيٖلِب ضٖبسث سّص
ظٖخى خّظٖق ٌـبى خزؼٖػ اهيّاصس هٖغيل يجبل اهخصنٖض اهيلٌٕ تخسُّص األصاؾٕ، ؤّاًل، . اهيزؼؼج هِب

. نيب ظخخولٓ نبفج اهتوساً يزؼؼبح يٌفصسث فٕ نبفج يجبالح اهخصنٖض تيّجة ٌـبى خزؼٖػ اهيّاصس
فٕ اهيبئج يً  100يً اهخدظٌٖبح كوٓ شهم اهٌـبى يً زالل اهظيبح هوتوساً تتصيجج  ّظٖخى اسزبل اهيضٖس

نيب ظخنًّ هوتوساً اهخٕ خخولٓ يزؼؼبح . اهيّاصس اهيزؼؼج هِب يٌش تساٖج سّصث اكبسث خجسٖس اهيّاصس
ّف اهخً: ؼغٖصث ٌظتًٖب يصٌّج خّضٖق يّاصس اهيٌخ اهيلؿبث هِب كوٓ يجبالح اهخصنٖض اهيلٌٖج تنل يً

 .اهتّٖهّجٕ، ّخغٖص اهيٌبذ، ّخسُّص األصاؾٕ

اهيضٖس يً اهّؾّح هوتوساً تغإً اهيّاصس اهخٕ ظخلؿٓ هِب، كوٓ األكل فٕ  اهيّاصس خزؼٖػظٖخٖخ ٌـبى  .8
نيب ؤً اتخنبصاح ؼٌسّق اهتٖئج . ذالذج يً يجبالح اهخصنٖض اهظخج اهخٕ ٖلٌٓ تِب ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج

ّظٖخى خيّٖل . اهتوساً فٕ االؾؿالف تسّص ؤنذص ٌغبؿًب فٕ تصيجج خوم اهيّاصسظخغجق ّخظبٌس  5-اهلبهيٖج
يً ؤجل خظِٖل زؿؿ ؤؼدبة " كيوٖبح ّؾق دبفـج يغصّكبح اهؼٌسّق فٕ اهتوساً " ُٕ ؤساث يتخنصث 

ّظٖنًّ هوتوساً زٖبص االؾؿالف تخوم اهليوٖبح تغٖج ّؾق . اهيؼودج اهيتبغصث اهيخلسسًٖ كوٓ ؼلٖس اهتوساً
ّظٖنًّ ُسف خوم اهليوٖبح  .اص يً ؤجل تصيجج يب خدؼل كوَٖ يً يّاصس يً ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖجاؿ

اهخإنس يً ؤً اهخيّٖل يً اهؼٌسّق جٖس اهخؼّٖة يق زؿؿ اهخٌيٖج اهّؿٌٖج ّاالظخصاخٖجٖبح اهّؿٌٖج 
زبش اهلصاصاح كوٓ ّيً اهيخّكق ؤً خئسٔ خوم اهليوٖبح اهٓ خسكٖى زؿّاح اهخٌظٖق ّاح. األزصْ شاح اهؼوج

 .ؼلٖس اهتوساً

 زيبدة سيطرة البمداو عمى عهميبث وضع وجىفيذ جصبهين الهشروعبث

فٕ كسث يٌبظتبح، كبهح اهتوساً اهيخولٖج هويظبكساح ؤً اهلسصث كوٓ االزخٖبص يً تًٖ يجيّكج يً  .9
هيٖج يً زالل االظخصاخٖجٖبح، غبيوج اهلسصث كوٓ اهدؼّل يتبغصث كوٓ اهيّاصس يً ؼٌسّق اهتٖئج اهلب

ّيً تًٖ اإلؼالدبح . ُٖئبح ّؿٌٖج، خلختص جبٌتًب ُبيًب يً جّاٌة اهخضاى اهتوساً تبهيغصّكبح ّايخالنِب هِب
ضٖبسث كسس اهِٖئبح اهخٕ ٖينٌِب اهليل يتبغصث يق  5-اهيضيق خٌفٖشُب فٕ فخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج

ّّص ؤً خخّظق خوم اهغتنج ّخخزؿٓ ا. اهؼٌسّق هِٖئبح اهلغص اهدبهٖج ّخغيل جِبح يئُوج يخلسسث ّيً اهيخؼ
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تيب فٕ شهم فصػ خسكٖى سّص اهِٖئبح  –اخبدج اهيضٖس يً اهزٖبصاح هوتوساً ف. األؿصاف ّذٌبئٖج ّّؿٌٖج
 .ٖلختصُب اهلسٖس يً اهتوساً اهيخولٖج هويظبكساح يً تًٖ اهخدظٌٖبح شاح األّهّٖج –اهّؿٌٖج 

 

 اىخراط البمداو عمى ىحو فعبل

يبً كسصث اهتوساً اهيخولٖج هويظبكساح كوٓ ييبصظج اهؼالدٖبح اهجسٖسث كوٓ ٌدّ فلبل، خى خسكٖى هؽ  .10
يً ؤجل ؼٌسّق اهتٖئج  –غبيوج يتبسصث اهدّاص اهّؿٌٕ ّتصٌبيج يظبٌسث اهتوساً  –األٌغؿج اهيئظظٖج  
 . 5-اهلبهيٖج 

كوٓ ظتٖل اهيذبل، ظٖخإهف يً  ،5-تصٌبيج يظبكسث اهتوساً اهجسٖس فٕ فخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج  .11
دّاص يق ؤؼدبة اهيؼودج اهيتبغصث اهيخلسسًٖ ّدولبح كيل كوٓ يظخّْ يجيّكبح اهتوساً  
نيب ظٖخى اسزبل ٌِج جسٖس تغإً اهيٌبُج اهيلٌٖج تخؿّٖص ُيجّيلبح اهزتصث . اهيغخصنج فٕ اهؼٌسّق 
هِسف فٕ اتلبء يصانض اهخٌظٖق فٕ ّٖخيّذل ا. اهفٌٖج فٕ يغصّكبح اهؼٌسّق يق ّؾق ّخٌفٖش اهتصايج 
تيب  –اهتوساً ّيصانض اهخٌظٖق اهيلٌٖج تبالخفبكٖبح ّؤؼدبة اهيؼودج اهيتبغصث اهصئٖظًٖٖ اٗزصًٖ  
كوٓ اؿالف كوٓ اظخصاخٖجٖبح ّظٖبظبح ّاجصاءاح اهؼٌسّق، ّفٕ  –فٕ شهم اهيجخيق اهيسٌٕ  
نض اهخٌظٖق اهيلٌٖج تبالخفبكٖبح فٕ يزخوف نيب ظخخى ضٖبسث اهخلبًّ يق يصا. خغجٖق اهخٌظٖق اهالضى 
ّيً اهيئّيل ؤً ٖخدّظً يً زالل خوم . يصادل ؼٌق ظٖبظبح اهؼٌسّق ّّؾق ؤٌغؿج كيوٖبخَ 
اظخلساس ؼبٌلٕ اهظٖبظبح اهصئٖظًٖٖ فٕ اهتوساً فٖيب ٖخلوق تلؾبٖب اهؼٌسّق تغٖج األسّاح  
هشهم اهخؼّسص، ظٖظخزسيًّ كوٓ ؤيذل ّجَ ّدًٖ ٖنًٌّّ كوٓ اظخلساس  .ص اٌزصاؿ توساٌِى فَٖخؼسُّ 
األسّاح اهيخّفصث اهخٕ ٖينً يً زالهِب هوتوساً اهيخولٖج هويظبكساح تصيجج اهيّاصس اهخٕ خخولبُب يً  
 .اهؼٌسّق ّّؾق ّخٌفٖش اهيغصّكبح ّاهتصايج 

 األثر عمى الصعيديو اإلكميهي والعبلهي 

ٖصنض كوٓ ؾصّصث اهخغٖٖصاح اهيصغّتج فٕ اهؼٌسّق ٌغإ اظخجبتج هِشٍ اهيلبتوج اهشٔ ٔ اهِّاجط ؤدس  .12
ُّ فبألُساف اهلصٖؾج اهخٕ هوؼٌسّق خخلوق تيب  . ؤً ٖليل اهؼٌسّق فٖيب ٖخزؿٓ اهدسّس اهظٖبظٖج 
فغصؽ ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ُّ خيّٖل األٌغؿج . ؤنتص تنذٖص يً خلسٖى اهيظبٌسث ألٌغؿج اهتوساً 
هخٕ غبهتًب يب خخؿوة خيّٖل يغصّكبح ّتصايج كوٓ اهؼلٖسًٖ اهخٕ خدلق يٌبفق تٖئٖج كبهيٖج، ا 
ّيق خّظٖق ٌـبى خزؼٖػ اهيّاصس هتوساً يٌفصسث فٕ فخصث ؼٌسّق اهتٖئج . اإلكوٖيٕ ّاهلبهيٕ 
، ٌُبهم يزبؿص ؤً خخإذص كصاصاح اهتوساً تغإً يغصّكبح اهؼٌسّق تإّهّٖبح اهتوساً 5-اهلبهيٖج 
اإلكوٖيٖج اهِبيج اهخٕ خنًّ كبسث دبظيج األُيٖج فٕ خدلٖق غبٖبح  اهيدسسث ؤنذص يً خإذصُب تبأليّص 
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اهخٌظٖق ّاهخلبًّ نيب ؤً اهليل كوٓ اهؼلٖسًٖ اإلكوٖيٕ ّاهلبهيٕ ٖخؿوة . ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج 
 .اهلًّٖٖ فٖيب تًٖ اهتوساً، ُّّ يب ٖضٖس ؼلّتج ّؾق اهيتبسصاح اإلكوٖيٖج ّاهلبهيٖج 

سّق اهتٖئج اهلبهيٖج يً ؤجل خغجٖق اهليل اهفلبل كوٓ اهؼلٖسًٖ اإلكوٖيٕ ٌُبهم كسث ؤسّاح هسْ ؼً  .13
كوٓ اهتصايج، ّاهيزؼؼبح اهُيجٌّتج تيّجة ٌـبى  ؤٌّاف اهٌِج اهلبئى: تيب فٕ شهم ّاهلبهيٕ، 
خزؼٖػ اهيّاصس يً ؤجل خيّٖل ؤٌغؿج كوٓ اهؼلٖسًٖ اإلكوٖيٕ ّاهلبهيٕ، ّاهيغبّصاح كوٓ  
اهزتصث اهليوٖج اهينخظتج فٕ  ختبسلّٖينً ؤً ٖنًّ يً اهيفٖس . ق اهفصكٖجؼلٖس اهيٌبؿق ّاهيٌبؿ 
، ّؤٖؾًب اهٌـص فٕ نٖفٖج خدلٖق اهِسف اهٌِبئٕ هؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج 4-فخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج 
ُّّ خغجٖق اهيٌبفق اهتٖئٖج اهلبهيٖج يق اظخيصاص خسكٖى اهسّص اهشٔ خؾؿوق تَ اهتوساً فٕ اخزبش  
 . اهتصايج/هلصاصاح تغإً اهيغصّكبحا 

    

 

 

 

 أسئمت هلجرحت لمهىبكشت

 برهجت/براهج/كراراث هشروعبث

  ْفٕ خسكٖى نًّ كيوٖج اخزبش اهلصاصاح  5-األسّاح ّاالتخنبصاح اهيلخصدج هؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ٌجبحيب يس
 تغإً يغصّكبح ّتصايج اهؼٌسّق يسفّكج تبكختبصاح اهتوساً اهيلٌٖج؟

 ّاهيغصّكبح ّخٌفٖشُب؟ هليوٖج ّؾق خؼبيٖى اهتصايجهشٔ ٖينً فلوَ هضٖبسث خظِٖل خؼّسص اهتوساً يب ا 

 اىخراط البمداو عمى ىحو فعبل 

ُل اهوجبً اهخّجِٖٖج اهدبهٖج فٕ ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ّآهٖبح اهخٌظٖق األزصْ كوٓ يظخّْ اهتوساً يتٌٖج كوٓ ٌدّ 
جة ضٖبسث اٌزصاؿ اهيضٖس يً اهجِبح اهفبكوج األزصْ غبيوج يئظظبح ّتصهيبٌبح اهتوساً ُل ٔ)ٖلنط اهيغبصنج اهنبفٖج؟ 

 (ّؤجِضث اإلساصث اهدنّيٖج اهيدوٖج ّاهيجخيق اهيسٌٕ؟

 ُل ؤٌغؿج . نٖف ٖينً ؤً خئسٔ ؤٌغؿج ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج اهٓ ضٖبسث فلبهٖج يغبصنج اهتوساً فٕ اهؼٌسّق
تيب ٖسكى اٌزصاؿ اهِٖئبح كوٓ اهؼلٖسًٖ اهّؿٌٕ ّاإلكوٖيٕ فٕ اهليل يق  يؼييج 5-ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج

يذاًل خيّٖل األٌغؿج اهيٌبزٖج، ّاهصؼس ّاهيخبتلج، ّصفق )ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج؟ يب ُٕ اهيجبالح اهجسٖسث 
 اهخٕ خيط اهدبجج فِٖب اهٓ خٌيٖج اهلسصاح اهالضيج؟( اهخلبصٖص

 الهسألت ببلىسبت الججهبع الهبئدة الهسجديرة هذا

ظٌج فٕ خسكٖى اهخضاى  18نٖف ٖينً هؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج االظخفبسث يً زتصث 
ّكبح اهؼٌسّق يق اتلبء اهخصنٖض كوٓ خدلٖق اهيٌبفق اهتٖئٖج اهتوساً ّايخالنِب هيغص
 اهلبهيٖج تفلبهٖج ّنفبءث؟
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 خٌظٖق يزخوف االخفبكٖبح اٌزصاؿًب يٌِجًٖب كوٓ يظخّْ اهتوساً فٕ اهدّاص  نٖف ٖينً اهخإنس يً اٌزصاؿ يصانض
 يق اهتوساً ّّؾق االظخصاخٖجٖبح ّاهتصايج اهُلْؿصٖج؟ 

 األثر عمى الصعيديو اإلكميهي والعبلهي

  ؾيبً كّث اهيغصّكبح ّاهتصايج اإلكوٖيٖج؟ ٖينٌٌباهتوساً، نٖف فٕ ؾّء ٌـبى خزؼٖػ اهيّاصس ّفق 

 خدظًٖ فلبهٖج ّنفبءث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج: 2ائسث اهيظخسٖصث اجخيبف اهى

ظٖليل اجخيبف اهيبئسث اهيظخسٖصث ُشا كوٓ خدسٖس اهلٌبؼص اهصئٖظٖج اهالضيج هخدظًٖ فلبهٖج ّنفبءث كيوٖبح  .1
 .ّؾق يغصّكبح ّتصايج ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ّاهيّافلج كوِٖب ّخٌفٖشُب

ظٌج يٌش جصْ خؼّصٍ نأهٖج يتخنصث هيظبكسث اهتوساً فٕ  20يٖج دّاهٕ يؾٓ كوٓ ّجّس ؼٌسّق اهتٖئج اهلبل .2
ّيق خؿّصٍ، خغّٖصح ؤٖؾًب ؤٌـيخَ ّاجصاءاخَ اهسازوٖج، ّهّ ؤً شهم هى ٖنً سائيًب . خدلٖق يٌبفق تٖئٖج كبهيٖج

ح ، خى االؾؿالف تلسس يً اإلؼالدب4-ففٕ فخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج .ّاهخصاتؿٖدلق ؤكؼٓ اهفلبهٖج 
ّؾق ( 2)اٌغبء ّخٌفٖش ٌـبى هخزؼٖػ اهيّاصس؛ ( 1: )اهصئٖظٖج تغٖج خدظًٖ نفبءث ّفلبهٖج اهؼٌسّق، غبيوج

اإلساصث اهيظخٌس اهٓ خدلٖق  ّؾق ٌـبى( 4)ختظٖؿ سّصث اهيغصّكبح؛ ( 3)ؤٌّاف اهٌِج اهلبئى كوٓ اهتصايج؛ 
اهدس األسٌٓ يً اهيلبٖٖص االئخيبٌٖج تغإً ّؾق ( 5)ختظٖؿ اهٌِج اهزبػ تبهخنبهٖف اإلؾبفٖج؛ ّ ( 4)اهٌخبئج؛ 

 .اهِٖئبح اهخٕ خخّهٓ اساصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ّخٌفٖش يغصّكبخَ

ُشا اهجِس اهيظخيص هخدظًٖ نفبءث ّفلبهٖج  5-ظخّاؼل اإلؼالدبح اهيلخصدج هفخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج .3
ّخغيل (. RBM)خٌس اهٓ خدلٖق اهٌخبئج ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج، تيب فٕ شهم خٌفٖش اؿبص اإلساصث اهيط

خّظٖق غتنج ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج؛ ( 1: )5-اإلؼالدبح اهصئٖظٖج اهيلخصدج تبهٌظتج هؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج
ّظٖلخيس ٌجبح خوم اإلؼالدبح كوٓ . ؼلل اهٌِج اهلبئى كوٓ اهتصايج( 3)ختظٖؿ سّصث اهيغصّكبح؛ ّ ( 2)

 .نج ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖجيسْ دظً فِيِب ّخؾيٌِٖب فٕ غة

 جوسيع شبكت صىدوق البيئت العبلهيت

ّّصح غتنج ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج .4 ففٕ اهتساٖج، هى ٖنً ظّْ هذالد ُٖئبح خخّهٓ اساصث اهؼٌسّق ّخٌفٖش . خؿ
اهلسصث كوٓ  –تصٌبيج األيى اهيخدسث اإلٌيبئٕ، ّتصٌبيج األيى اهيخدسث هوتٖئج، ّاهتٌم اهسّهٕ  –يغصّكبخَ 

ّنبً كوٓ اهِٖئبح األزصْ اهدؼّل كوٓ خوم اهيّاصس يً . اهدؼّل يتبغصث كوٓ اهيّاصس يً اهؼٌسّق
يٌفشث هيغصّكبح ظتق ُٖئبح  خسصٖجًٖب ذى انخظتح. يغصّكبخَزالل اهِٖئبح اهخٕ خخّهٓ اساصث اهؼٌسّق ّخٌفٖش 

صّتٕ هإلٌغبء ّاهخليٖص، ّتٌم اهخٌيٖج اهتٌم اٗظّٖٔ هوخٌيٖج، ّاهتٌم األفصٖلٕ هوخٌيٖج، ّاهتٌم األّ –اهؼٌسّق 
، ّيٌـيج األيى اهيخدسث هألغشٖج ّاهضصاكج، ّاهؼٌسّق اهؼٌبكٖج هوخٌيٖج اهيخدسث األيى ٌـيجّىهوسّل األيصٖنٖج، 
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اهلسصث كوٓ اهدؼّل يتبغصث كوٓ اهيّاصس يً اهؼٌسّق يً زالل ٌِج كبئى كوٓ  –اهسّهٕ هوخٌيٖج اهضصاكٖج 
 .يصادل

اهدؼّل يتبغصث كوٓ اهيّاصس  ، ٖينً ؤً خنخظة ُٖئبح اؾبفٖج اهلسصث كو5ٓ-اهتٖئج اهلبهيٖجفٕ فخصث ؼٌسّق  .5
تغٖج اكساس ّخٌفٖش اهيغصّكبح  –تيب فٕ شهم يئظظبح يئُوج كوٓ ؼلٖس اهتوساً  – اهلبهيٖج ؼٌسّق اهتٖئجيً 

تح دخٓ اًٗ فٕ خفبؼٖل ّكوٓ اهصغى يً ؤً يجوط ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج هى ٔ. ّاهتصايج كوٓ ؼلٖس اهتوساً
، ٖينً ؤً ٖنًّ اهخؼيٖى ُّ اهظيبح هوتوساً تبكخصاح ُٖئبح ٖينً اكختبصُب يً تًٖ اهِٖئبح اهيٌلشث ُشا اهخؿّص

ّهنً يً اهيِى ؤً خليل اهِٖئبح اهخٕ خلؿٓ ؼفج ُٖئبح يٌفشث . هيغصّكبح ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج
ّهنٕ ٖخى اظخٖفبء ُشا االُخيبى، . ص ؤزصْ كبهٖجٔائخيبٌٖج ّيلبٔ هيغصّكبح ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ّفلًب هيلبٖٖص

ٖينً ازؾبف اهِٖئبح اهخٕ خظيِٖب اهتوساً هليوٖج اكخيبس ؼبصيج ّالظخلصاؽ يً يجوط ؼٌسّق اهتٖئج 
ّكٌس اهيّافلج . اهلبهيٖج تغٖج اهخإنس يً ؤٌِب خظخّفٕ اهدس األسٌٓ يً اهيلبٖٖص االئخيبٌٖج اهخٕ ظٖؾلِب اهيجوط

كوِٖب، ظخلّى تّـٖفخِب نِٖئبح يٌفشث هيغصّكبح اهؼٌسّق فٖيب ٖخلوق تّؾق خؼبيٖى ّيً ذى خٌفٖش يغصّكبح 
 .اهؼٌسّق فٕ توساٌِب اهيلٌٖج

 جبسيط دورة الهشروعبث

زؾلح سّصث يغصّكبح ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج الٌخلبساح يٌش كسث ظٌّاح، فِٕ اكختصح تٖصّكصاؿٖج  .6
، توغ يخّظؿ اهيسث اهالضيج هنٕ ٖظٖص اهيغصّف يً 3-خصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖجل فّتدوّ. ّيظخِونج هوّكح

، خى اخزبش كسث زؿّاح 4-ّفٕ فخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج. غِصًا 66اهخؼّص ّدخٓ تساٖج اهخٌفٖش فٕ دسّس 
غبيوج خزفٖؽ زؿّاح كيوٖج اهيّافلج اهخٕ اٌؿّح كوٓ كيل يجوط اهؼٌسّق يً ذالد زؿّاح اهٓ 

( PIF)ّنبً اهِسف ُّ ؤزش اهيغصّف اهيضيق يً يّافلج اهيجوط كوٓ اظخيبصث يلوّيبح اهيغصّف . خًٖزؿّ
غِصًا، كويًب تإً اهٌخبئج  22اهٓ يؼبسكج اهيظئّل اهخٌفٖشٔ األّل كوٓ ّذٖلج اهيغصّف اهٌِبئٖج تيسث خلل كً 

 . غِصًا 16ُب دبهًٖب ٖتوغ دّاهٕ ختًّٖ ؤً يخّظؿ اهيسث اهالضى اٌلؾبئ 4-يً فخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج

تغٖج ضٖبسث خزفٖؽ اهيسث اهالضيج  5-يً اهيلخصح اجصاء اهيضٖس يً اهختظٖؿ فٕ فخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج .7
فزؿّاح اهيّافلج كوٓ اهيغصّكبح اهخٕ خٌؿّٔ كوٓ كيل يجوط اهؼٌسّق . هخجِٖض يلبيالح اهيغصّكبح

هيّافلج كوٓ اهيغصّكج اهخبيج اإلكساس فظّف خدبل اهٓ اهِٖئبح ؤيب ا. يً زؿّخًٖ اهٓ زؿّث ّادسثظخٌزفؽ 
 . اهخٕ خخّهٓ اساصث اهؼٌسّق ّخٌفٖش يغصّكبخَ اهخٕ خظخّفٕ اهيلبٖٖص اهخٕ ّؾلِب يجوط اهؼٌسّق

 صلل الىهج اللبئن عمى البراهج

ل األيس فٕ كيّى يٌش تساٖج ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج، نبً خيّٖل اهتصايج ٖظخِسف خدلٖق ؤذص يخّظؿ اهٓ ؿّٔ .8
يً اهيغصّكبح ّاألٌغؿج اهخٕ هِب يدّص خصنٖض يغخصم يٌـى هنٕ  اظخصاخٖجٕفبهتصٌبيج ُّ يضٖج . اهلؿبف

يً غٖص اهيينً خدلٖلِب يً زالل ٌِج ( ؤّ ؤذص/ٌّاخج ّ)ٖظخفٖس يً ؤّ ٖنيل تلؾِب تلؾًب تغٖج خدلٖق ٌخبئج 
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هيٖج ٖينً ؤً ٖنًّ كوٓ ؼلٖس اهتوس اهيلٌٕ ؤّ اهيٌؿلج فتصٌبيج ؼٌسّق اهتٖئج اهلب. كبئى كوٓ يغصّف تلس آزص
هوٌِج اهلبئى كوٓ اهتصايج فِّ خإيًٖ خدلٖق ؤذص نتٖص ّيظخساى كوٓ اهتٖئج  اهِسف اهلبىؤيب . اهيلٌٖج ؤّ اهلبهى

اهلبهيٖج يً زالل خٌفٖش اظخصاخٖجٖبح يخّظؿج اهٓ ؿّٖوج األيس يً ؤجل خدلٖق ؤُساف تٖئٖج كبهيٖج يخظلج يق 
 . ظخصاخٖجٖبح ّاهزؿؿ اهّؿٌٖج ؤّ اإلكوٖيٖج اهخٕ هسْ اهتوساً اهيخولٖج هويظبكساح يً ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖجاال

تبهليل يً زالل ؤٌّاف اهٌِج اهلبئى كوٓ اهتصايج، ظٖخينً ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ؤٖؾًب يً ؼصف يتبهغ نتٖصث  .9
ؤً يً نيب . ؿق شاح اهيظبءهج ّاإلغصاف اهيدّظًيً يّاصسٍ كوٓ ٌدّ فلبل ّيخظى تبهنفبءث هوتوساً ّاهيٌب

( تيب فٕ شهم اهلؿبف اهزبػ)غإً اهتصايج ؤً خخٖخ فصؼج هوجِبح اهيبٌدج ؤّ اهغصنبء ييً هسِٖى االُخيبى 
 .تبظخذيبص خيّٖل اؾبفٕ ُيصّنض ٖظلٓ هخدلٖق األذص ٌفظَ

اهيضٖس يً األُيٖج، ّالظٖيب تبهٌظتج ، انخظة اهٌِج اهلبئى كوٓ اهتصايج 4-فٕ فخصث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج .10
ّهنً اجصاءاح اهدؼّل . هوتوساً اهخٕ خولح يجيّكبح يزؼؼبح تيّجة ٌـبى خزؼٖػ ّخّضٖق اهيّاصس

كوٓ اهيّافلج كوٓ اهتصايج ّاهيغصّكبح اهخٕ خصخنض اهِٖب خوم اهتصايج اكختصح يظخِونج هيسث ضيٌٖج ؿّٖوج 
 . حٌخٖجج هخلسس كيوٖبح االظخلصاؽ ّاهيّافلب

فبهيّافلج كوٓ اهتصايج خخؿوة . 5-خى اكخصاح اهيضٖس يً اجصاءاح اإلؼالح يً ؤجل ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج .11
ّخوم . اهٓ يجوط ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج( Project Framework Document)خلسٖى ّذٖلج اؿبص اهتصٌبيج 

نيب ؤً اهيّافلج كوٓ . اهيٌؿلج اهيلٌٖج فٕ كيّى اهلؿبف اهيلٌٕ ؤّاهّذٖلج خلؿٕ خفبؼٖل اإلجصاءاح ّاهخساتٖص 
 .اهيغصّكبح تيّجة اهتصايج ظٖخى خزّٖوِب هجِبح ؤزصْ تيّجة يلبٖٖص ٖؾلِب يجوط اهؼٌسّق

 

 

 

 

 أسئمت هلجرحت لمهىبكشت

 :جوسيع شبكت صىدوق البيئت العبلهيت 

  ٓؤفؾل ٌدّ؟يب ُٕ ؤٌّاف اهغصنبء اإلؾبفًٖٖ اهشًٖ ظٖسكيًّ غتنج ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج كو 

  يب ُٕ ؤٌّاف اهيئظظبح فٕ اهتوساً األنذص يالءيج هسزّل غتنج ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج؟ ُّل ٌُبهم دسّس
 هألسّاص اهخٕ ٖينٌِب اإلظِبى تِب؟

 نٖف ٖينٌٌب اٌغبء اجصاءاح شاح يؼساكٖج تغإً خّظٖق غتنج ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج؟ 

  نج؟اهغة ديلُل ٖئسٔ اسزبل جِبح اؾبفٖج اهٓ فصؿ 

 المسألت بالنسبت الجتماع المائدة المستديرة هذا

نٖف ٖينً هغتنج ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج خدظًٖ فلبهٖخِب ّنفبءخِب فٕ خدلٖق اهيٌبفق 
ُج اهيبٌدج اهيلٌٖج ّاهتوس اهيخولٕ كوٓ ٌدّ يخظق يق ؤّهّٖبح اهج ّشهم اهتٖئٖج اهلبهيٖج،

   هويظبكساح اهيلٌٕ كوٓ دس ظّاء؟
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 :اثدورة الهشروع 

  نٖف ٖينً هؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ضٖبسث خدظًٖ سّصث اهيغصّكبح؟ ُل ٌُبهم سصّط شاح كٖيج ٖجة خلّويِب
 يً اإلجصاءاح فٕ اهِٖئبح األزصْ؟

 ُل ٌُبهم اجصاءاح ٖينً هؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج اخزبشُب هخدظًٖ ّؾق ّخٌفٖش اهيغصّكبح؟ 

  

 :البراهجأىواع الىهج اللبئن عمى  

  ٓاهخٕ خلضض ألكؼٓ دس فلبهٖج ّنفبءث ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج؟ اهتصايجيب ُٕ جّاٌة اهٌِج اهلبئى كو 

  نٖف ٌٖتغٕ ؤً ٖزخوف اهٌِج اهلبئى كوٓ اهتصايج كً اهٌِج اهلبئى كوٓ يغصّف خوّ آزص؟ 

 ح ؤزصْ يذل كصّؽ تصايج ُل ٌٖتغٕ كوٓ ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج اهٌـص فٕ ؤٌّاف اهٌِج اهُيّختلج فٕ يئظظب
 اهخٌيٖج ّيظبٌسث اهيّاضٌج؟ 
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 ٌيبؿ تغإً اجخيبكبح اهيبئسث اهيظخسٖصثاألّ غنلال

خلضٖض ( 1: )يً اهيلخصح كلس اجخيبكٕ يبئسث يظخسٖصث اذًٌٖ ٖصنضاً كوٓ يجبهٕ اإلؼالح اهّاظق اهخبهًٖٖ .1
خدظًٖ فلبهٖج ّنفبءث ؼٌسّق اهتٖئج ( 2)اهخضاى اهتوساً تيغصّكبح ؼٌسّق اهتٖئج اهلبهيٖج ّايخالنِب هِب؛ ّ 

 .اهلبهيٖج

ّهخظِٖل . اهيغبصنج فٕ اجخيبكبح اهيبئسث اهيظخسٖصث يفخّدج هصئظبء اهّفّس ّكؾّ ّادس يً نل ّفس .2
اهخّاؼل، ظٖخى خلظٖى اهيغبصنًٖ اهٓ ذالد يجيّكبح تيّجة يّؾّف نل اجخيبف يبئسث يظخسٖصث دٖد 

 .ٖضٖج ّاالظتبٌٖج ّاهفصٌظٖج كوٓ اهخّاهٕظٖخى كلس اهيٌبكغبح تبهوغبح اإلٌجل

ّظٖخى خجيٖق خوم اهخّؼٖبح فٕ يّجض صئٖط . ٖزخخى اهٌلبع فٕ نل يً اهيجيّكبح تيّجض كً اهخّؼٖبح .3
 .نِٖئج كبيج اهشٔ ظٖللس اهجيلٖج اهليّيٖج اهشٔ ظٖخى كصؾَ فٕ االجخيبف

ّظٖخؾيً نل اجخيبف . ٔ فٖيب تًٖ اهيغبصنًٖظخخى ُٖنوج اجخيبكبح اهيبئسث اهيظخسٖصث تيب ٖخٖخ اهدّاص اهخفبكل .4
يٌظلًب، ّيلصصًا، ّيخدسذًٖ اذًٌٖ هلصؽ اهيّؾّف اهيلٌٕ، يق اكؿبء يلـى اهّكح هويٌبكغج : يبئسث يظخسٖصث

ّيً اهيخّكق ؤً ٖئسٔ ُشا اهٌِج اهٓ خظِٖل اهيٌبكغج اهيخليلج هويّؾّكبح . اهٌغؿج فٖيب تًٖ اهيغبصنًٖ
 .تٖبٌبح يلسث يظتلًبّهً ٖظيخ تلصؽ . اهيؿصّدج

خلّى تخلسٖى اهيّؾّف اهيلٌٕ ّاهيخدسذًٖ اهوشاً /ّظٖلّى. ظٖصدة اهيٌظق تبهيغبصنًٖ ّّٖؾخ غنل اهيٌبكغج .5
ّكلة اهلصؽ اهشٔ ٖجصَٖ اهيخدسذبً، ظٖتخسة . ظّٖجضاً كوٓ ٌدّ يزخؼص اهلؾٖج اهيلصّؾج هوٌلبع

ّؾّكج ّاهيسصجج ؤكالٍ هنل يً اجخيبكٕ اهيٌظق اهٌلبع ّّٖجَِ، ّشهم تبظخزساى يجيّكج األظئوج اهى
 .اهيبئسث اهيظخسٖصث

 . يً ؤجل ؾيبً اهيغبصنج اهّاظلج اهٌؿبق، ظٖلّى اهيٌظق تخغجٖق اهيغبصنًٖ كوٓ اإلٖجبض فٕ يسازالخِى .6

تبهٌظتج هنل يجيّكج، ظٖلّى اهيلصص تبٖجبض اهخّؼٖبح اهصئٖظٖج اهٌبجيج كً اهيٌبكغبح فٕ ٌِبٖج اهجوظج، ُّّ  .7
 .  ظنصخبصٖج اهجيلٖج اهليّيٖج فٕ ؼٖبغج يّجض صئٖط اهجيلٖج اهليّيٖجظٖظبكس 
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