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ملدمت غامت غً املهمت السكابيت املشترهت 

 

 

جّم بؽذاد هزا الخلشيش في بطاس جىفيز مهّمت الشكابت الخؾاوهيت اإلاؾخمذة مً كبل اإلاجلغ الخىفيزي للمىغمت الؾشبيت 

 2017 ماسط29 و28لألحهضة الؾليا للشكابت اإلااليت واإلاداظبت في احخماؽه الخامغ والخمعحن اإلاىؾلذ بذولت كطش ًىمي 

 ."جلييم ؤداء بداسة الىفاًاث الصلبت"خٌى مىطىؼ 

وجّم الاظدىاد في صياغت هزاالخلشيش ؽلى خطط الشكابت التي ؤؽّذتها ألاحهضة اإلاشاسهت وهي وّل مً دًىان اإلاداظبت بذولت 

اليىيذ، وحهاص الشكابت اإلااليت وؤلاداسيت للذولت بعلطىت ؽمان، ودًىان الشكابت اإلااليت وؤلاداسيت بفلعطحن، ودًىان 

، 3100، وissai 3000) ، ومؾاًحر(issai5800) اإلاشاحؾت اللىمي بجمهىسيت العىدان، وهزلً اظدىادا بلى اإلاؾياس

 .الخاصت بشكابت ألاداء (300، و3200و

هزا وكذ كامذ الذٌو اإلاشاسهت باظخخذام مىهجياث مخخلفت للخذكيم، خيث كامذ دولت اليىيذ بخلييم اإلاشاسيؿ 

للجهاث راث  (SWOT) الخاصت بةداسة الىفاًاث الصلبت باإلطافت بلى اظخخذام جلييم اإلاخاطش إلاصفىفت الخدليل

،في خحن كامذ دولت فلعطحن (KPIs) الؾالكت، بيىما كامذ ظلطىت ُؽمان بلياط ماشش ألاداء للششواث اإلاشغلت

 .وحمهىسيت العىدان بخلييم دوس الجهاث الخاطؾت في بداسة الىفاًاث الصلبت

 

وبىاء ؽليه جم بؽذاد هزا الخلشيش الخجميعي لخىزيم حهىد هزه ألاحهضة جدذ بششاف اإلاىغمت الؾشبيت لألحهضة الؾليا 

، لالظخفادة مً خبراث جلً الذٌو وجىزيم جلً الخجشبت إلطالؼ حميؿ ألاحهضة (الاسبىظاي)للشكابت اإلااليت واإلاداظبت 

  .الؾليا للشكابت الؾشبيت ألاؽظاء في اإلاىغمت ؽليها
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 امللخص الخىفيري: أوال

حشيل بداسة الىفاًاث ؤهميت بالغت لذٌو الؾالم في بًجاد هغام ًشجىض ؽلى الفؾاليت والىفاءة في 

جلليل ؤًت مخاطش بيئيت كذ جلؿ مً حشاء جضاًذ همياث الىفاًاث بمخخلف ؤهىاؽها، ومً مىطلم معاهمت 

ألاحهضة الشكابيت  للؾمل ؽلى جلذًم الؾىن واإلاعاهذة إلااظعاث اللطاؼ الؾام مً ؤحل بؽاهتها ؽلى 

جدعحن ؤدائها وجطىيش كذساتها وجىفيز خططها ومشاسيؾها بىفاءة وفؾاليت واكخصاد، فلذ ظؾذ ألاحهضة 

مً خالٌ جلاسيشها بلى جلييم ؤداء الجهاث ؤصحاب الؾالكت في مجاٌ بداسة الىفاًاث الصلبت ول حهاص في 

.  دولخه وجلييم خطط ومشاسيؿ بداسة الىفاًاث الصلبت

خيث ؤن الهذف الشئيس ي مً هزا الؾمل هى جلييم مذي هفاءة وفاؽليت ؤلاحشاءاث وؤهغمت الؾمل 

بالجهاث راث الؾالكت بةداسة الىفاًاث الصلبت، والخدلم مً مذي فاؽليت بشامج مؾالجت الىفاًاث 

وبؽادة جذويشها وؤزشها في الحّذ مً آلازاس الظاسة الىاججت ؽً ؽذم بجباؼ الطشق العليمت للخؾامل مؿ 

. الىفاًاث الصلبت جدذًذا

اظدىذث ألاحهضة اإلاشاسهت في جلييم ما جىصلذ بليه مً هخائج بىاء ؽلى مصادس اإلاؾاًحر اإلاخبؾت لذيها، 

خيث جّم بىاء الىخائج اظدىادا ؽلى اإلاىاد اللاهىهيت اإلاؾخمذة لذي الذٌو اإلاشاسهت، والتي جّم رهشها 

. بالخفصيل في بىذ خاص

الجهاث محل الخدكيم  كامذ بها غلى التي الخدكيم غمليت خالٌ وكد جوصلذ ألاجهصة املشازهت مً

: إلى الىخائج الخاليت

. طؾف فؾاليت ألاهغمت واللىاهحن راث الؾالكت بدىغيم وبداسة كطاؼ الىفاًاث الصلبت .1

. كصىس في وطؿ الخطط والعياظاث التي جىغم بداسة كطاؼ الىفاًاث الصلبت .2
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 .ؽذم فؾاليت بحشاءاث الخيعيم بحن الجهاث راث الؾالكت بدىغيم وبداسة كطاؼ الىفاًاث الصلبت .3

. طؾف في ؤداء الجهاث مدل الخذكيم اإلايلفت بدىغيم وبداسة كطاؼ الىفاًاث الصلبت .4

. كصىس في جىفحر اإلاخطلباث ألاظاظيت لؾمل الجهاث اإلايلفت بدىغيم وبداسة كطاؼ الىفاًاث الصلبت .5

. طؾف فؾاليت الذوس ؤلاششافي والشكابي للجهاث مدل الخذكيم .6

 .الىفاًاث مً اإلاصذس وحصجيؿ فشص  اإلاجخمؾيت  الخىؽيت ؽمليت فاؽليت طؾف .7

كامذ ألاجهصة املشازهت بوطؼ الخوصياث الخاصت بيل جهت مً الجهاث املػىيت بئدازة الىفاًاث 

الصلبت وذلً للػمل غلى جحسين أداء الجهاث محل الخدكيم في ول جهاش وفم الصالحياث 

واملسؤولياث اللاهوهيت املمىوحت، حيث لوحظ وجود الػدًد مً املشاول املشترهت في الدٌو 

الػسبيت فيما ًخص إدازة الىفاًاث الصلبت وإغادة جدويسها، وفيما ًلي أبسش الخوصياث التي جوصلذ 

: لها ألاجهصة املشازهت بالخلسيس

بما ًخػلم بفػاليت ألاهظمت واللواهين ذاث الػالكت بدىظيم وإدازة كطاع الىفاًاث الصلبت  .1

ؤوصذ ألاحهضة اإلاشاسهت الجهاث اإلاخخصت ول وفم صالخياجه بالؾمل ؽلى حؾذًل ألاهغمت الخاصت 

. بالىفاًاث الصلبت وبؽادة الىغش فيها ؤو اؽخماد ألاهغمت الؾاللت لذيها

بما ًخػلم بالخطط والسياساث التي جىظم إدازة كطاع الىفاًاث الصلبت  .2

ؤوصذ ألاحهضة اإلاشاسهت الجهاث اإلاخخصت بالؾمل ؽلى وطؿ الخطط والبرامج الالصمت وجلييم الخطط 

. اإلاؾخمذة واإلاشاسيؿ اإلاىجضة

بما ًخػلم بئجساءاث الخيسيم بين الجهاث ذاث الػالكت بدىظيم وإدازة كطاع الىفاًاث الصلبت  .3

ؤوصذ ألاحهضة اإلاشاسهت الجهاث اإلاخخصت بالؾمل ؽلى الخيعيم بحن الجهاث راث الؾالكت واإلاخخصت 

. بدىغيم وبداسة الىفاًاث الصلبت

 بما ًخػلم بأداء الجهاث محل الخدكيم امليلفت بدىظيم وإدازة كطاع الىفاًاث الصلبت .4
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بالؾمل ؽلى  وصذ ألاحهضة اإلاشاسهت الجهاث مدل الخذكيم اإلايلفت بدىغيم كطاؼ الىفاًاث الصلبتؤ

. جطىيش بؾع ؤلاحشاءاث اإلاخبؾت لذيها لغشض جدعحن الؾمل

بما ًخػلم بخوفير املخطلباث ألاساسيت لػمل الجهاث امليلفت بدىظيم وإدازة كطاع الىفاًاث  .5

الصلبت 

ؤوصذ ألاحهضة اإلاشاسهت الجهاث مدل الخذكيم اإلايلفت بدىغيم كطاؼ الىفاًاث الصلبت باجخار حملت 

والععي لخىفحر اإلاؾذاث الظشوسيت لدشغيل اإلادطاث الىظيطت والؾمل لظمان ظحر الؾمل،مً الخذابحر

ؽلى صياهتها في الىكذ اإلاىاظب،وجيىيً وىادس بششيت مخخصصت في مجاٌ بداسة الىفاًاث، وبؽادة 

هييلت ؤلاداساث الدشغيليت، والاهخمام بإؽماٌ ؤلاششاف واإلاخابؾت،وبخيام الشكابت البيئيت وجصحيذ 

  ...ألاوطاؼ البيئيت غحر العليمت 

بما ًخػلم بالدوز إلاشسافي والسكابي للجهاث محل الخدكيم   .6

ؤوصذ ألاحهضة اإلاشاسهت بخفؾيل الذوس الشكابي للجهاث التي جخىلى الؾمليت الشكابيت وؤلاششافيت ؽلى 

. كطاؼ جىغيم وبداسة الىفاًاث الصلبت

 الىفاًاث اململخمػيت وحتجيؼ فسش  الخوغيت بػمليت بما ًخػلم .7

ؤوصذ ألاحهضة اإلاشاسهت الجهاث اإلاؾىّيت ببزٌ مضيذ الجهىد مً ؤحل الخىؽيت اإلاجخمؾيت اإلاخؾللت 

. بةداسة الىفاًاث الصلبت، الظيما فشصها مً اإلاصذس والخخلص آلامً منها
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امللدمت : ثاهيا

حععى ألاحهضة الشكابيت الؾليا في الذٌو الؾشبيت مً خالٌ الخلاسيش التي جلىم بةصذاسها بلى جدليم الشئيا 

 في بخذار فاسق بًجابي في خياة اإلاىاطىحن واإلاليمحن، ورلً  ؤلاظتراجيجيتالتي جخبىاها في خططها

بالخىافم مؿ ؤهذاف الحيىماث مً خالٌ ؤحىذة العياظاث الىطىيت للحيىماث والتي جلخلي مؿ ؤهذاف 

الخىميت اإلاعخذامت خٌى مىطىؼ الىفاًاث الصلبت في ؽذة مداوس، منها الصحت الجيذة والشفاه في 

الهذف الثالث ومجخمؾاث مدليت معخذامت في الهذف الحادي ؽشش وغحرها مً ألاهذاف اإلاخؾللت 

بالحفاظ ؽلى البيئت والحذ مً الخلىر، ورلً بالخدلم مً حاهضيت الحيىماث للؾمل وفم ؤهذاف 

. الخىميت اإلاعخذامت

 

 دوافؼ الخدكيم .1

كام اإلاجلغ الخىفيزي للمىغمت الؾشبيت لألحهضة الؾليا للشكابت اإلااليت واإلاداظبت في احخماؽه 

بخيليف الذٌو اإلاشاسهت بةؽذاد 2017 ماسط29 و28الخامغ والخمعحن اإلاىؾلذ بذولت كطش ًىمي 

ؤهذاف الخىميت ، ورلً اوسجاما مؿ "جلييم ؤداء بداسة الىفاًاث الصلبت"جلشيش حؾاووي خٌى مىطىؼ 

. 1(مذن ومجخمؾاث مدليت معخذامت-11الهذف سكم )اإلاعخذامت 

بحشاء  ؽلى (2018واهىن ألاٌو )خيث اجفلذ الذٌو اإلاشاسهت التي خظشث الاحخماؼ اإلاىؾلذ في اليىيذ 

 سكابت ؤداء خٌى مىطىؼ هفاءة وفؾاليت بحشاءاث الجهاث الحيىميت اإلاعاولت ؽً بداسة الىفاًاث

: وفؾاليت بالىغش بلى ألاظباب الخاليت بىفاءة جذويشها وبؽادة الصلبت

                                                           
1
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-

and-communities.html 

5 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-communities.html


 

8 
 

 

 الاغخبازاث الاستراجيمليت لدى حىوماث ألاجهصة املشازهت:  أهميت املوطوع .1.1

جماش ي اإلاىطىؼ مؿ ؤهذاف الخىميت اإلاعخذامت خيث اؽخبر جلشيش دولت العىدان ؤن بداسة الىفاًاث مً 

 (6)مذن ومجخمؾاث مدليت معخذامت، الغاًت - 11ؤهم ؤهذاف الخىميت اإلاعخذامت، ال ظّيما الهذف سكم 

الحذ مً ألازش البيئي العلبي الفشدي للمذن، بما في رلً بًالء اهخمام خاص لىىؽيت )التي جىص ؽلى 

، وهزلً جلشيش دولت فلعطحن خيث جّم الشبط (م2030الهىاء وبداسة هفاًاث البلذًاث وغحرها بدلٌى ؽام 

م منها 
ّ
بحن جدليم ؤهذاف الخىميت اإلاعخذامت وخطط الحيىمت التي جّم وطؾها لزلً وخاصت ما حؾل

 .بةداسة الىفاًاث الصلبت

الجواهب الاجخماغيت والبيئيت : مخاطس املوطوع .2.1

اهدشاس الىفاًاث ؽشىائيا في الطشكاث مما ًازش ؽلى اإلاىغش الحظشي للمذن والخجمؾاث  -

 .العياهيت

 .وحىد بؾع اإلاىباث الؾشىائيت ؽلى ؤطشاف اإلاذن والخجمؾاث العياهيت -

 .اللصىس في بداسة الىفاًاث الصلبت وبؽادة جذويشها هما جىاولخه الصحف واإلاىاكؿ ؤلالىتروهيت -

باإلطافتبلى اهدشاسعاهشةجضاًذ الىفاًاث الصلبت في بؾع الذٌو الؾشبيتوختى ؽلى معخىي الؾالم، بر 

خٌى الؾالم جبلغ ما ًضيذ ؽً 
ً
 ملياس طً، 2ؤشاس جلشيش خاص للبىً الذولي ؤن الىفاًاث اإلاىخجت ظىىيا

 3.40م ظيبلغةهخاج الىفاًاث 2050وؤهه وبدلٌى الؾام 
ً
. 2 ملياس طً ظىىيا

الخوكيذ  3.1

وفم كشاءة جلاسيش ألاحهضة اإلاشاسهت حاء جىكيذ الخلشيش في عل وحىد ؽذد هبحر مً اإلاشاسيؿ اإلاخصصت 

. لغشض الخخلص مً الىفاًاث، باإلطافت بلى جخصيص مبالغ ماليت لذي بؾع ألاحهضة لهزا الغشض

 
                                                           
2
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317 

6 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317


 

9 
 

 

مؤشساث ألاداء  4.1

ؤشاسث ألاحهضة اإلاشاسهت بلى وحىد ماششاث ؤداء جىضح ألاهميت اليعبيت إلاىطىؼ الخذكيم، خيث جىاٌو 

 :جلشيش دولت اليىيذ بؾع هزه اإلااششاث مً خالٌ طشخها همخاطش، ومنها

.  اهدشاس مشادم الىفاًاث اإلاغللت وما جمثله مً مخاطش في خاٌ ؽذم الخؾامل مؾها بشيل آمً -

اهخفاض ألاداء البيئي في ماشش الطلغ والطاكت، وؽذم الالتزام باالجفاكياث ؤلاكليميت والذوليت  -

. في مجاٌ الىفاًاث الصلبت

وحىد مخاطش مدخملت كذ جادي بلى جلىر اإلاياه الجىفيت ورلً هديجت طمش الىفاًاث بطشيلت غحر  -

 .ظليمت

 .وحىد مخاطش مدخملت كذ جادي بلى جلىر الهىاء هديجت خشق الىفاًاث بطشق غحر صحيت -

 الليمت املظافت املخوكػت مً الخدكيم 5.1

جضويذ الحيىماث ببياهاث مىطىؽيت خٌى واكؿ بداسة بجخىكؿ ألاحهضة اإلاشاسهت ؤن حعاهم جلاسيشها 

:  مً خالٌالىفاًاث الصلبت وبؽادة جذويشها

الىكىف ؽلى ؤوحه اللصىس وجدعينها ؽبر اإلاالخغاث والخىصياث التي جىّصلذ بليها الفشق اإلاشاسهت،  -

والتي جىؾىغ هخائجها في الىصٌى بلى بجباؼ بحشاءاث ؤهثر هفاءة وفؾاليت في بداسة وجذويش الىفاًاث 

الصلبت وجلذًم خذماث بيئيت ؤفظل للمىاطىمً خالٌ جلليل جيلفت حمؿ الىفاًاث وجىغيم ؽمليت 

الحّذ مً اإلاخاطش الىاججت ؽنها الخخلص منها، باإلطافت بلى بؽادة جذويشها واظخخذامها بن ؤمىً، مؿ

باجخار الخذابحر الظشوسيتللخلليل مً وعبت الاهبؾازاث والدعشباث الىاججت ؽنها وجخفيع وعبت الخلىر 

 .البيئي وجلىر اإلاياه والهىاء

-  
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حؾضيض الشفافيت والجزاهت واإلاعاءلت في بداسة ألامىاٌ الؾامت وجمىحن ألاحهضة الدششيؾيت للذولت مً  -

 .ؤداء مهامها بفاؽليت وهفاءة

 

 جصميم السكابت .2

 :الهدف مً الخدكيم 1.2

 بلى جلييم مذي هفاءة وفاؽليت الجهاث راث الؾالكت بةداسة الىفاًاث الصلبت بالذٌو ةتهذف اإلاهم

اإلاشاسهت، والخدلم مً فاؽليت بشامج مؾالجت وبؽادة جذويش جلً الىفاًاث وؤزشها في الحّذ مً آلازاس 

الظاسة الىاججت ؽً ؽذم بجباؼ الطشق العليمت للخؾامل مؿ الىفاًاث وخاصت الخطشة منها، ومذي 

. فاؽليت اإلاشاسيؿ اإلاخؾللت بخطىيش ؤهغمتبداسة الىفاًاث الصلبت والاظخغالٌ ألامثل إلايىهاتها

هما تهذف ؽمليت الخذكيم بلى جلييم بحشاءاث الجهاث اإلاؾىّيت بةداسة الىفاًاث في جلليل الىاجج مً 

. الىفاًاث الصلبت والخخلص منها بالطشق اإلاثلى وبؽادة جذويشها بىفاءة وفؾاليت

هطاق الخدكيم  2.2

كامذ ألاحهضة الؾشبيت اإلاشاسهت في اإلاهمت بالخذكيم ؽلى فؾاليت وهفاءة بحشاءاث بداسة الىفاًاث الصلبت 

: وبؽادة جذويشها اإلاؾمٌى بها، ومً خالٌ جدذًذ هطاق الخذكيم اإلاخمثل في

  الجهاث محل الخدكيم

اخخلفذ الجهاث اإلاؾىيت بةداسة الىفاًاث الصلبت مً دولت بلى ؤخشي ورلً خعب الصالخياث 

الزي ًىضحالجهاث التي جم الخذكيم ؽليها في ول دولت ؽشبيت  (1)واإلاعاولياث، وفيما ًلي الجذٌو سكم 

 :مشاسهت في اإلاهّمت
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الجهاث التي جم الخدكيم غليها في ول دولت مشازهت  (1)جدٌو زكم 

الجهاث التي جم الخدكيم  الدولت السكم

 غليها

 مالحظاث

هيئت هظافت والًت  .1 السودان 1

.الخسطوم  

هيئاث الىظافت بمحلياث  .2

.والًت الخسطوم  

شمل ول الجهاث التي جخػلم بئدازة الىفاًاث 

الصلبت مً هاحيت الجمؼ والىلل واملػالجت 

.وإغادة الخدويس  

.بلدًت الىويذ .1 الىويذ 2  

.الهيئت الػامت للصىاغت .2  

.الهيئت الػامت للبيئت .3  

كامذ الىويذ بئجساء جلييم املخاطس ملصفوفت 

)الخحليل  SWOT للجهاث ذاث الػالكت بئدازة  (

الىفاًاث الصلبت، وبىاء غلى هخائج املصفوفت جم 

.جحدًد الجهاث محل الخدكيم  

.وشازة الحىم املحلي .1 فلسطين 3  

.سلطت جودة البيئت .2  

.وشازة الصحت .3  

مملالس الخدماث  .4

.املشترهت  

جم اخخياز الوشازاث ذاث الػالكت بموطوع 

الىفاًاث الصلبت باإلطافت الىى ممللس 

وهو مملموغت مً الهيئاث : الخدماث املشترن

ًخم طمها لدشىيل اململلس لغسض مساغدة 

الهيئاث املحليت في الخخلص مً الىفاًاث 

.بطسيلت سليمت  

جخولى الشسهت الػماهيت اللابظت لخدماث الشسهت الػماهيت  .1سلطىت  4
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اللابظتلخدماث البيئت  ُغمان

".بيئت"  

وشازة البيئت والشؤون  .2

.املىاخيت  

.وشازة البلدًاث إلاكليميت .3  

إدازة كطاع الىفاًاث بمخخلف " بيئت"البيئت

أهواغها الىفاًاث الصلبت والخطسة والىفاًاث 

.الطبيت في جميؼ محافظاث السلطىت  

 

  هطاق الخدكيم الصمني

. (2018 -2016)ؤهدشمل ؤؽماٌ الخذكيم الفترة  جم الاجفاق بحن الذٌو الؾشبيت اإلاشاسهت ؽلى

 املحّدداث 

لم ًلم ؤي حهاص مً ألاحهضة الؾشبيت اإلاشاسهت في اإلاهّمت بزهش ؤي مدذداث ؤو مؾيلاث للؾمل باظخثىاء 

اإلادافغاث الجىىبيت مً الىطً بعبب  دًىان الشكابت الفلعطيني، خيث لم حشمل ؽمليت الخذكيم

. (الاخخالٌ)الغشوف العياظيت 

  جوكيذ الخدكيم

 .2019اإلاشاسهت في اإلاهّمت بةحشاء ؽمليت الخذكيم خالٌ الؾام  كامذ ألاحهضة الؾشبيت

 أسئلت الخدكيم 3.2

ؤن جيىن ألاظئلت الشكابيت خٌى هفاءة  جّم الاجفاق بحن ألاحهضة الشكابيت الؾليا اإلاشاسهت في اإلاهّمت ؽلى

بؽذادها  وفؾاليت الجهاث اإلاؾىيت بةداسة الىفاًاث الصلبت، ومً خالٌ مشاحؾت الخلاسيش الىطىيت التي جّم 

جم اظخخذام مصطلحاث مؾاًحر جلييم ألاداء وسبطها بذوس الجهاث اإلاؾىيت في  ألاحهضة اإلاشاسهت مً كبل

 :ول دولت مشاسهت بدعب الصالخياث واللىاهحن التي جىغم ؽملها، وفيما ًلي العااٌ الشئيس ي
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هل ًخم إدازة الىفاًاث الصلبت بىفاءة وفػاليت مً كبل الجهاث الحىوميت املخخصت أو ألاطساف 

التي جدًس املشازيؼ؟ 

بحشاء جلييم للجهاث خعب الىطؿ اللائم ؤو /وكامذ ألاحهضة الشكابيت الؾليا باخخياس ؤظئلت فشؽيت 

ي  اإلاىحىد في ول دولت ورلً خعب الصالخياث اإلامىىخت كاهىًها للجهاث راث الؾالكت، باإلطافت بلى
ّ
جىل

. بؾع الذٌو الخؾاكذ مؿ بؾع ألاطشاف للليام بمهام بداسة اإلاشاسيؿ الخاصت بةداسة الىفاًاث الصلبت

: وكذ جم جصييف وجىخيذ ألاظئلت بما ًخالءم مؿ الخلاسيش اإلاؾّذة مً ألاحهضة الشكابيت الؾليا

؟ هل اللىاهحن الحيىميت العاسيت واإلاؾمٌى بها  .1
ً
 هفاة وفؾالت وجدىاظب مؿ الىطؿ اللائم خاليا

 هل الخطط الاظتراجيجيت اإلاىطىؽت جشاعي بداسة الىفاًاث الصلبت وبؽادة جذويشها؟ .2

 هل جم وطؿ خطت جىفيزًت لخدليم الخطت الاظتراجيجيت؟ .3

 هل جلىم الجهاث اإلاؾىيت بذوسها في بداسة الىفاًاث الصلبت بىفاءة وفؾاليت؟ .4

 وواف؟ فؾاٌ اإلاعاولت الجهاث بحن الخيعيم هل .5

 الصلبت؟ الىفاًاث بةداسة فيما ًخؾلم ًخم اظخغالٌ اإلاىاسد اإلاخاخت بالطشيلت اإلاثلى هل .6

 الصلبت؟ الىفاًاث بهخاج مً للخلليل فؾالت مجخمؾيت جىؽيت بشامج هىان هل .7

 

ؽلى اظخغالٌ اإلاىاسد اإلااليت والبششيت اإلاخاخت  مذي كذسة الجهاث اإلاعاولت: بالىفاءة في الخلسيس ويلصد

. إلداسة الىفاًاث الصلبت بطشيلت ظليمت

 وجذويش بداسة اإلاىولت لها في واليشاطاث ًخدليم الجهاث لألهذاف مذ: الخلسيس في بالفاغليت ويلصد

. الصلبت الىفاًاث
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 مصادز مػاًير الخلييم 4.2

كامذ ألاحهضة الؾشبيت اإلاشاسهت في اإلاهمت باظخخذام اللىاهحن وألاهغمت العاسيت واإلاؾمٌى بها لذيها فيما 

ًخص بداسة الىفاًاث الصلبت وبؽادة جذويشها همصادس للمؾاًحر، واؽخمذث ألاحهضة اإلاشاسهت ؽلى ما وسد 

  .في ؤهغمتها وكىاهينها همؾاًحر ؤظاظيت للخلييم

 (املىهجيت)طسق جمؼ البياهاث  5.2

هفغ اإلاىهجيت مؿ مشاؽاة الترجيب في الؾمل اإلاىخبي - بلى خذ ما-اجبؾذ الذٌو اإلاشاسهت في بؽذاد الخلشيش 

اظخخذام ؤظلىب اإلاالخغت وؽملياث الفدص لجمؿ اإلاؾلىماث وؤدلت ؤلازباث وبحشاء واإلايذاوي، خيث جّم 

اإلالاسهاث، للخدلم مً كيام الجهاث راث الؾالكت بإدواسها بشيل فؾاٌ، وكذ جّم جصييف طشق حمؿ 

: البياهاث خعب الترجيب الخالي

 البياهاث الوثائليت: 

 .مشاحؾت اللىاهحن وألاهغمت الصادسة بالخصىص -

مشاحؾت وفدص الخطط والعياظاث وألاهذاف واإلااششاث والىمارج والخؾاميم والاشتراطاث  -

 .الفىيت والصحيت الخاصت بمىطىؼ الخذكيم

مشاحؾت وفدص آلياث ؽمل الجهاث راث الؾالكت في آليت حمؿ وجذويش الىفاًاث والخلاسيش الخاصت  -

 . بزلً

 امللابالث التخصيت: 

 .اإلالابالث اإلايذاهيت مؿ اإلاعاولحن ؤلاداسيحن والفىيحن في الجهاث اإلاعاولت طمً الؾيىت -

 .الضياساث اإلايذاهيت للبلذًاث وهيئاث الحىم اإلادلي ومىباث الىفاًاث والجهاث راث الؾالكت -
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 البياهاث املادًت:  

الاطالؼ ؽلى آلياث حمؿ الىفاًاث وبؽادة جذويشها بىفاءة وفاؽليت في الجهاث راث الؾالكت ورلً مً  -

 .خالٌ اإلاشاهذاث الؾيييت

 البياهاث الخحليليت 

. اإلالاسهت الخدليليت للبياهاث واإلاؾلىماث التي جّم الحصٌى ؽليها مً الجهاث مدل الشكابت -

 .بالىفاًاث الصلبت الاطالؼ ؽلى البياهاث ؤلاخصائيت الشظميت الصادسة مً ؤحهضة ؤلاخصاء اإلاخؾللت -

 

 
ًا
إلاجساءاث املخبػت مً كبل الجهاث املخخصت في إدازة وجىظيم : ثاللا

 الىفاًاث

حؾخبر الىفاًاث بخذي ؤهبر جدذًاث الؾصش التي جىاحه الؾالم بإظشه،بعبب ؤزاسها العلبيت ؽلى البيئت 

واليائىاث الحيت واإلاياه العطديت والجىفيت، ورلً هىديجت السجفاؼ مؾذٌ الضيادة العياهيت واسجفاؼ 

، فظال ؽً الخىظؿ الؾمشاوي ألافلي والشؤس ي في اإلاذن وعهىس مخغحراث  وعبت الذخل في بؾع الذٌو

ومماسظاث وظلىهياث حذًذة اظخخذمها البشش في خياتهم ودخٌى الخلىيت الحذًثت في البيىث،مما ؤدي 

بلى صيادة همياث الىفاًاث بشيل هبحر، وؤصبدذ حشيل خطشا صحيا ؽلى البيئت إلاا حعببه مً ؤمشاض 

مضمىت خيث جيىن بيئت خاطىت للحيىاهاث واللىاسض والحششاث الىاكلت لألمشاض باإلطافت بلى جذمحر 

. ألاساض ي الضساؽيت، وهذس معاخاث ؤخشي الظخخذامها في سدم الىفاًاث

حؾّشف الىفاًاث بيىنها ول اإلاىاد التي ًخخلص منها خائضها ؤو ًىىي الخخلص منها ؤو ًلتزم بالخخلص منها 

وبصالتها، وجصىف خعب مصذسها بلى هفاًاث مجزليت وصىاؽيت، وجصىف الىفاًاث الصىاؽيت بلى هفاًاث 

: خطشة وغحر خطشة، وجمش بداسة الىفاًاث بالؾذًذ مً اإلاشاخل وهي
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 .الفشص مً اإلاصذس، ؤي فصل الىفاًاث الؾظىيت والىفاًاث غحر الؾظىيت مً اإلايشإ .1

 .الجمؿ والىلل .2

. مشخلت اإلاؾالجت وبؽادة الخذويش ؤو الخخلص آلامىمنها .3

وبالخالي حؾّشف بداسة الىفاًاث بإنها مجمىؼ ألاوشطت اإلاىغمت الهادفت بلى حمؿ الىفاًاث اإلاخخلفت وبصالتها 

ذها، ؤو مً الحاوياث، ؤو مً ؤماهً الخجميؿ الخاصت بها، وهللها بلى ؤماهً مدذدة 
ّ
مً ؤماهً جىل

 .لترخيلها ؤو بؽادة جذويشها ؤو مؾالجتها ؤو الخخلص منها

 

 مصادز مػاًير الخلييم وفم ماوزد في محل الخدكيم وصف ألاوشطت التي جلوم بها الجهاث .1

 

جخخلف الجهاث اإلاؾىيت في الذٌو الؾشبيت ورلً بىاًء ؽلى الخيليف اللاهىوي اإلامىىح ليل حهت خعب 

الاخخصاص، خيث ؤهه ومً خالٌ الخلاسيش اإلاؾذة مً كبل ألاحهضة الشكابيت الؾليا، لىخػ كيام بؾع 

الذٌو بةوشاء ششواث مخخصصت بؾمليت بداسة الىفاًاث الصلبت مثاٌ رلىلامذ ظلطىت ُؽمان بةوشاء 

الششهت الؾماهيت اللابظت لخذماث البيئت،ؤو كيام بؾع الحيىماث بالخؾاكذ مؿ ششواث إلداسة ؽمليت 

". ؤوصون "مً ؽملياث الىفاًاث الصلبت ومثاٌ رلً كيام حمهىسيت العىدان بالخؾاكذ مؿ ششهت 

 

الصلبت في الدٌو املشازهت في إغداد الخلسيس  الىفاًاث واكؼ .2

جخفاوث هميت الىفاًاث الىاججت مً بلذ بلىأخش ورلً خعب الؾذًذ مً اإلاخغحراث مثل ؽذد العيان 

والىثافت العياهيت ومعاخت الذولت ومؾّذٌ دخل الفشدومذي كيام اإلاىاطىحن باظدبذاٌ وششاء اإلاىاد 

الحياجيت ألاظاظيت وغحر ألاظاظيت،باإلطافت بلى ؽذد العيان الزًً ال ًخللىن خذمت حمؿ الىفاًاث في 

بلغذ وعبت ألاظش التي ال جخللى خذمت حمؿ الىفاًاث بؾع اإلاىاطم،ومثاٌ رلً في دولت فلعطحن خيث 

. 2015ؽام % 5.5الصلبت 
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الخالصت : زابػا

  

ؤوضحذ ألاحهضة اإلاشاسهت في جلاسيشها اهخمام دولها بمىطىؼ بداسة وجذويش الىفاًاث الصلبت وبدساج رلً 

في مىاصهاتها العىىيت، باإلطافت الى جخصيصها مبالغ ؽاليت لغشض مؾالجت الىفاًاث التي جتزاًذ بشيل 

معخمش، وؽملذ مً خالٌ اإلاشاسيؿ الاظدثماسيت التي جّم جمىيلها بلى الىصٌى بلى الىخائج التي جدّذ مً 

. الخطش الىاجج ؽً الىفاًاث بيافت ؤشيالها

بّن الىخائج التي جىصلذ بليها ألاحهضة اإلاشاسهت حشحر بلى ؤن هىان مجاٌ للخدعحن والخطىيش في ؤداء 

بةداسة وجذويش الىفاًاث الصلبت،وؤن ؤلاحشاءاث وآلالياث اإلاؾمٌى بها لذي  الجهاث مدل الخذكيم اإلاؾىيت

هزه الجهاث ال جظمً الؾمل بفاؽليت وهفاءة مً ؤحل بداسة فؾالت للىفاًاث والخخفيف مً الظشس 

الىاجج ؽنها ظىاء مً الىاخيت البيئيت ؤو مً جإزحرها ؽلى اإلاىاطً وبما ًخماش ى مؿ ؤهذاف الخىميت 

. اإلاعخذامت

م ؤهمها بغياب الخيعيم والخؾاون بحن الجهاث اإلاؾىيت ؤو 
ّ
وهى ما ؤدي بلى بشوص هلائص وبشيالياث حؾل

ألاطشاف اإلاخذخلت،ومدذودًت كذساث اللطاؼ الؾمىمي ؽامت واإلادلياث خاصت،وهلص ؤلامياهياث 

واإلاىاسد مً مؾذاث وؤدواث لذيها،وؽذم شمىليت ؤلاطاس اللاهىوي إلاخخلف حىاهب وجطىس همياث 

الىفاًاث،والىلص في ؤوشطت الخىؽيت والخثليف البيئي،وغياب ؤو بطء جطىيش مىغىماث بداسة بؾع 

ؤصىاف الىفاًاث، وطؾف مشاسهت اللطاؼ الخاص وشّح اإلاىاسد اإلااليت لخغطيت جياليف اإلاؾالجت 

. وصؾىبت حعىيم اإلاىخجاث اإلاخإجيت مً ؤوشطتها وبؽادة الخذويش
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بّن اإلاجاٌ ما صاٌ مخاخا ؤمام الجهاث مدل الخذكيم لخطىيش ؤؽمالها وحؾضيض دوسها الاششافي والشكابي بما 

ًخىفش لذيها مً معخلضماث، وبن الفجىة التي حؾاوي منها ألاحهضة اإلاشاسهت حؾىد بلى طؾف الخخطيط 

 .بشيل ؽام ظىاء وان ؽلى اإلاعخىي الاظتراجيجي ؤو الخىفيزي

 

وهى ما ًذؽى بلى مضيذ بخيام بداسة الىفاًاث الصلبت للعيطشة ؽلى الفظالث الصىاؽيت وخاصت الخطشة 

منها والفظالث اإلاجزليت والشبيهت التي ما جضاٌ سبؿ همّياتها جللى ؽشىائيا بالىظط الطبيعي لذي بؾع 

الذٌو اإلاشاسهت في اإلاهمت، ووطؿ بظتراجيجياث وطىيت للخثمحن الطاقي للىفاًاث وبؽذاد مخططاث 

ؽمليت كصذ جدذًذ ألاولىياث وطبط اإلاؾاًحر الظشوسيت لخطىيش مىغىمت الىغافت، مؿ طشوسة جفؾيل 

وافت الخذابحر البيئيت وجىثيف اإلاشاكبت وصحش مشجىبي اإلاخالفاث طبلا ألخيام اللىاهحن اإلاخؾللت بمخالفت 

.   جشاجيب خفػ الصحت الجاسي بها الؾمل

وبخصىص ظياظاث وبشامج بداسة الىفاًاث ًلخض ي الىطؿ بحشاء الخلييماث الالصمت في شإنها وطشح 

سئي حذًذة وبذائل مىاظبت للمؾطل منها وجفؾيل مخخلف ميىهاتها، خاصت ما ًخؾلم منها بمجاٌ 

.  الخثمحن للشفؿ مً مشدودًتها

هما ًيبغي ؽلى الجهاث اإلاؾىيت ؤن حععى بلى بخيام بداسة اإلاىاسد اإلاخصصت للىغافت ظىاء واهذ بششيت 

 في اإلاذوي اإلاجخمؿ ؤو مادًت وجطىيش ؤدائها وطشق ؽملها في هزا اإلاجاٌ، مؿ طشوسة جفؾيل دوس ميّىهاث

 لذي بيئيت زلافت والخثليف مً ؤحل جشظيخ للخىؽيت بشامج الخىميت، واؽخماد واظخذامت البيئي لؾمل

. اإلاىاطً
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