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 (2/2التنمية املستدامة .. أهداف وغايات )

 5102أوتَثط  52 :فٖ رطٗسٓ أذجبض الرل٘ذ تبضٗد الٌشط

 ثملن: السوتَض ظوطٗب ذٌزٖ

استىوبالً لحسٗج أًمـغ هٌص األسجَع الوبػٖ حَل أّساف ٍغبٗبت 
ٍهمبطس التٌو٘ٔ الوستساهٔ، ذظظٌب ّصا الومبل، ففٖ الومبل السبثك 

 استؼطػٌب ػشطٓ أّساف ٍالَ٘م سٌستىول الجبلٖ هٌْب ٍّٖ سجؼٔ.
 

: رؼل الوسى ٍالوستَؿٌبت الجشطٗٔ شبهلٔ للزو٘غ، ٍآهٌٔ 00الْسف 
ئى الوسى ّٖ هطاوع األفىبض ٍالتزبضٓ  ٍلبزضٓ ػلى الظوَز ٍهستساهٔ:

شله  ٍالخمبفٔ ٍالؼلن ٍاإلًتبر٘ٔ ٍالتٌو٘ٔ االرتوبػ٘ٔ ٍهب َّ أوخط هي 
بلوسى هىٌّت الٌبس، فٖ أفؼل حبالتْب، هي التمسم ارتوبػً٘ب ثىخ٘ط، ف

 ٍالتظبزًٗب.

لصله فاى التٌو٘ٔ الوستساهٔ تسؼى لؼوبى حظَل الزو٘غ ػلى هسبوي 
ٍذسهبت أسبس٘ٔ هالئؤ ٍآهٌٔ ٍه٘سَضٓ التىلفٔ، ٍضفغ هستَى األح٘بء 
الفم٘طٓ، ٍتَف٘ط ئهىبً٘ٔ ٍطَل الزو٘غ ئلى ًظن ًمل هأهًَٔ ٍه٘سَضٓ 

تىلفٔ ٍٗسْل الَطَل ئلْ٘ب ٍهستساهٔ، ٍتحس٘ي السالهٔ ػلى ال
الـطق، ٍالس٘وب هي ذالل تَس٘غ ًـبق الٌمل الؼبم، هغ ئٗالء اّتوبم 
ذبص الحت٘بربت األشربص الصٗي ٗؼ٘شَى فٖ ظل ظطٍف ّشٔ 

 .0202ٍالٌسبء ٍاألؿفبل ٍاألشربص شٍٕ اإلػبلٔ ٍوجبض السي ثحلَل ػبم 
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تتؼلك أًوبؽ  بؽ استْالن ٍئًتبد هستساهٔ:: ػوبى ٍرَز أًو05الْسف 
االستْالن ٍاإلًتبد الوستساهٔ ثتشز٘غ الىفبءٓ فٖ الوَاضز ٍالـبلٔ، 
ٍاستساهٔ الجٌ٘ٔ األسبس٘ٔ، ٍتَف٘ط ئهىبً٘ٔ الحظَل ػلى الرسهبت 
األسبس٘ٔ، ٍتَف٘ط فطص الؼول الالئك ٍغ٘ط الوؼط ثبلج٘ئٔ، ٍتحس٘ي 

تـج٘ك أًوبؽ االستْالن ٍاإلًتبد  رَزٓ الح٘بٓ لظبلح الزو٘غ. ٍٗسبػس
الوستساهٔ ػلى ئًزبظ ذـؾ التٌو٘ٔ الشبهلٔ، ٍذفغ التىبل٘ف 
االلتظبزٗٔ ٍالج٘ئ٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ هستمجالً، ٍتَؿ٘س المسضٓ التٌبفس٘ٔ 

 االلتظبزٗٔ، ٍذفغ حسٓ الفمط.

ٍّٖ تمتؼٖ أٗؼًب اتجبع الوٌْز٘ٔ فٖ الٌَْع ٍالتؼبٍى ف٘وب ث٘ي 
لؼبهلٔ فٖ سلسلٔ اإلهساز، ثسءً هي الوٌتذ ٍحتى الزْبت الفبػلٔ ا

الوستْله األذ٘ط. ٍتشول، هي ث٘ي هب تشول، ئشطان الوستْلى٘ي هي 
ذالل التَػ٘ٔ ٍالتخم٘ف ثأًوبؽ االستْالن ٍالح٘بٓ الوستساهٔ، ٍتعٍٗس 
الوستْلى٘ي ثوب ٗىفٖ هي هؼلَهبت هي ذالل الوؼبٗ٘ط ٍالولظمبت 

 .الوستساهٔ تطٗبت الؼبهٔالتؼطٗف٘ٔ، ٍاالًرطاؽ فٖ الوش
 

تش٘ط رو٘غ  : اتربش ئرطاءات ػبرلٔ للتظسٕ لتغ٘ط الوٌبخ ٍآحبضُ:01الْسف 
لس اضتفؼت اًجؼبحبت غبظ حبًٖ أوس٘س الىطثَى فٖ الؼبلن السالئل أًِ 

، ل٘س شله فحست ٍئًوب تسبضع الٌوَ فٖ 0992% هٌص ػبم 02ثٌحَ 
ثأوخط هوب وبى ػلِ٘ فٖ  0202ٍ 0222االًجؼبحبت فٖ الفتطٓ ث٘ي ػبهٖ 

 ول ػمس هي الؼمَز الخالحٔ السبثمٔ.
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ٍثلغت اًجؼبحبت غبظ السف٘ئٔ الٌبشئٔ ػي األًشـٔ الجشطٗٔ أػلى 
هستَى لْب فٖ التبضٗد، ٌٍٗشأ ػي تغ٘ط الوٌبخ، الٌبتذ ػي الٌوَ 
االلتظبزٕ ٍالسىبًٖ، تأح٘طات ٍاسؼٔ الٌـبق فٖ الٌظن الجشطٗٔ 

جلساى، ٍثىل لبضٓ هي المبضات. لصله ٗزت تٌف٘ص ٍالـج٘ؼ٘ٔ ثىل ثلس هي ال
هب تؼْست ثِ األؿطاف هي الجلساى الوتمسهٔ الٌوَ فٖ اتفبل٘ٔ األهن 
الوتحسٓ اإلؿبضٗٔ ثشأى تغ٘ط الوٌبخ هي التعام ثْسف التؼجئٔ الوشتطؤ 

 الوظبزض رو٘غ هي 0202 ػبم ثحلَل سًٌَٗب زٍالض ثلَ٘ى 022لوجلغ لسضُ 
جلساى الٌبه٘ٔ، فٖ س٘بق ئرطاءات الترف٘ف الوزسٗٔ ال احت٘بربت لتلج٘ٔ

ٍشفبف٘ٔ التٌف٘ص، ٍرؼل الظٌسٍق األذؼط للوٌبخ فٖ حبلٔ تشغ٘ل وبهل 
 ػي ؿطٗك تعٍٗسُ ثطأس الوبل فٖ ألطة ٍلت هوىي.

 

: حفظ الوح٘ـبت ٍالجحبض ٍالوَاضز الجحطٗٔ ٍاسترساهْب ػلى 01الْسف 
غـٖ الوح٘ـبت حالحٔ أضثبع ت ًحَ هستسام لتحم٘ك التٌو٘ٔ الوستساهٔ:

الوَرَزٓ ػلى سـح  % هي الو٘بُ 99سـح الىطٓ األضػ٘ٔ، ٍتحتَٕ ػلى 
% هي ح٘ع الؼ٘ش ػلى الىَوت ثحست الحزن، ٍٗؼتوس 99األضع، ٍتوخل 

أوخط هي حالحٔ ثالٗ٘ي شرض ػلى التٌَع الجَ٘لَرٖ الجحطٕ ٍالسبحلٖ 
 هؼ٘شتْن. ف٘وب ٗتؼلك ثسجل 

السَل٘ٔ للوَاضز ٍالظٌبػبت الجحطٗٔ ٍالسبحل٘ٔ ػبلوً٘ب تُمسض الم٘ؤ 
% هي الٌبتذ الوحلٖ 0السٍالضات سًٌَٗب، أٍ ًحَ  تطٗلًَ٘بت هي  0ثوجلغ 

ألف ًَع هحسز هي  022اإلروبلٖ الؼبلوٖ، ٍتحتَٕ الوح٘ـبت ػلى ظّبء 
الىبئٌبت الح٘ٔ، ٍلىي األػساز الفؼل٘ٔ لس تىَى ثبلوالٗ٘ي، ٍتوخل 
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 0.2ٖ الؼبلن للجطٍت٘ي، ثح٘ج ٗؼتوس أوخط هي الوح٘ـبت أوجط هظسض ف
الوح٘ـبت ووظسض ضئ٘سٖ للجطٍت٘ي ثبلٌسجٔ لْن،  ثلَ٘ى شرض ػلى 

ٗؼول فٖ هظبئس األسوبن الجحطٗٔ، ثـطٗمٔ هجبشطٓ أٍ غ٘ط هجبشطٓ، أوخط 
 هلَ٘ى شرض. 022هي 

لصله ٗزت هٌغ التلَث الجحطٕ ثزو٘غ أًَاػِ ٍالحس هٌِ ثسضرٔ وج٘طٓ، 
األًشـٔ الجطٗٔ، ثوب فٖ شله الحـبم الجحطٕ، ٍتلَث  ٍالس٘وب هي

 فؼبل، ًحَ ػلى الظ٘س تٌظ٘ن ٍوصله ،0200 الوغصٗبت، ثحلَل ػبم
 الوٌظن ٍغ٘ط ػٌِ الوجلغ ٍغ٘ط المبًًَٖ غ٘ط ٍالظ٘س الوفطؽ الظ٘س ٍئًْبء

 أرل هي الؼلن، ػلى لبئؤ ئزاضٓ ذـؾ ٍتٌف٘ص الوسهطٓ، الظ٘س ٍهوبضسبت
 لتظل هوىي، ٍلت ألطة فٖ ػلِ٘ وبًت سوى٘ٔ ئلى هبال األضطسٓ ئػبزٓ

 هستساهٔ غلٔ ألظى ئًتبد تت٘ح أى ٗوىي التٖ الوستَٗبت ئلى األلل ػلى
 .0202 ػبم ثحلَل الجَ٘لَر٘ٔ ذظبئظْب تحسزُ لوب ٍفمًب

 

: حوبٗٔ الٌظن اإلٗىَلَر٘ٔ الجطٗٔ ٍتطه٘وْب ٍتؼعٗع 02الْسف 
بثبت ػلى ًحَ هستسام، ٍئزاضٓ الغ استرساهْب ػلى ًحَ هستسام،

ٍهىبفحٔ التظحط، ٍٍلف تسَّض األضاػٖ ٍػىس هسبضُ، ٍٍلف فمساى 
 .5151التٌَع الجَ٘لَرٖ ٍشله ثحلَل ػبم 

 

أوست الجلساى، ذالل هإتوط  : السالم ٍالؼسل ٍالوإسسبت:03الْسف 
، أّو٘ٔ ئزضاد الحطٗٔ ٍالسالم ٍاألهي ٍاحتطام حمَق 0200ػبم  02ضَٗ+

ض التٌو٘ٔ الزسٗس الصٕ سٌ٘جٌٖ ػلى األّساف اإلًوبئ٘ٔ اإلًسبى فٖ ئؿب
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لأللف٘ٔ، هإوسٗي أى حؤ حبرٔ ئلى الوزتوؼبت التٖ ٗسَز فْ٘ب الؼسل 
 ٍالسٗومطاؿ٘ٔ ثغ٘ٔ ئًزبظ التٌو٘ٔ الوستساهٔ.

 

: تؼعٗع ٍسبئل التٌف٘ص ٍتٌش٘ؾ الشطاؤ الؼبلو٘ٔ هي أرل 04الْسف 
الوستساهٔ ئلبهٔ شطاوبت  ٗتـلت رسٍل التٌو٘ٔ التٌو٘ٔ الوستساهٔ:

ث٘ي الحىَهبت ٍالمـبع الربص ٍالوزتوغ الوسًٖ، ٍّصُ الشطاوبت 
الشبهلٔ تُجٌى ػلى لَاػس ٍل٘ن ٍضؤٗٔ هشتطؤ ٍأّساف هشتطؤ تؼغ 
الٌبس ٍالىَوت فٖ الملت هي ّصُ الزَْز، ٍرو٘ؼْب هتـلجبت ػلى 

 الوستَى الؼبلوٖ ٍاإللل٘وٖ ٍالوحل٘ٔ.

استخوبضات ؿَٗلٔ األرل، ثوب فٖ شله االستخوبض ٍحؤ حبرٔ ئلى تَرِ٘ 
األرٌجٖ الوجبشط، ئلى لـبػبت شات أّو٘ٔ حبسؤ، ٍذبطٔ فٖ الجلساى 
الٌبه٘ٔ. ٍتشول ّصُ المـبػبت الـبلٔ الوستساهٔ ٍالْ٘بول األسبس٘ٔ 
ٍالٌمل، ػالٍٓ ػلى تىٌَلَر٘ب الوؼلَهبت ٍاالتظبالت. ٍس٘تؼ٘ي ػلى 

ِ ثَػَح، فأؿط االستؼطاع ٍالططس ٍّ٘بول المـبع الؼبم أى ٗحسز ٍرْت
التٌظ٘ن ٍالحفع التٖ تَػغ للتوى٘ي هي ئرطاء ّصُ االستخوبضات ٗزت 
تٌم٘حْب ئشا أضٗس لْب أى تزتصة االستخوبضات ٍأى تؼعظ التٌو٘ٔ 
الوستساهٔ. ٌٍٗجغٖ تمَٗٔ آل٘بت الطلبثٔ الَؿٌ٘ٔ، هخل األرْعٓ الؼل٘ب 

 الطلبث٘ٔ للسلـٔ التشطٗؼ٘ٔ.للطلبثٔ الوبل٘ٔ الؼبهٔ ٍالوْبم 
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ّصُ ّٖ أّساف التٌو٘ٔ الوستساهٔ ٍغبٗبتْب ٍهمبطسّب، ٍشله ثشٖء 
هي االذتظبض، ٍلجل أى ًرتن حسٗخٌب حَل التٌو٘ٔ الوستساهٔ لسٕ 

 سإال٘ي فمؾ:

األٍل: ّل تستـ٘غ الحىَهبت الؼطث٘ٔ األذص ثْصُ الوٌْز٘بت 
الوإتوطات الربطٔ ثبلتٌو٘ٔ ٍتـج٘مْب، أم أًْب تلتعم فمؾ ثالبهٔ 

 الوستساهٔ ؟

الخبًٖ: هب الفطق ث٘ي أّساف ٍهمبطس التٌو٘ٔ الوستساهٔ ٍالؼم٘سٓ 
اإلساله٘ٔ، أم ئًٌب ال ًطٗس أى ًـجك اإلسالم ف٘تن االلتفبت حَلِ لتتفك 

 ثوب ًطٗس ػلى أى ٗىَى ثؼ٘سًا ػي الشطٗؼٔ ًفسْب ؟

 أسئلٔ أتوٌى أى تزس اٙشاى الظبغ٘ٔ.

 

 


