
 االمعّززز للللععمملل ددييرربباانن ببممننههااجج االلممخخصصصص االلععاامملل االلففررييقق

ً  تتححددثث أأنن سسننةة ببإإممككاانن ككمم  ففيي ييككوونن أأنن ييننببغغيي ووااللذذيي ددييرربباانن ممؤؤتتممرر للننتتاائئجج إإستكماالً  2012 ععاامم ششههدد !فرقا
 ووخخطططط االلططووييلل االلممددىى ععللىى االلتتععااووننيي للللععمملل ووإإننججاازز ككييووتتوو للببررووتتووككوولل تتععددييلل ببممثثااببةة االلددووححةة ممؤؤتتممرر ننههااييةة
 أأرراادد مماا إإذذاا ECO تتععتتررضض للنن) االمعّززز للللععمملل ددييرربباانن ببممننههااجج االلممععننيي االلممخخصصصص االلععاامملل االلففررييقق للممسساارريي االلععمملل
 االلممخخصصصص االلععاامملل للللففررييقق االلممسستتددييررةة االلمماائئددةة االلييوومم تتببددأأ سسووفف .(!االلممززييجج ههذذاا إإللىى االلططممووحح إإضضااففةة ططررفف أأيي

 أأججلل ممنن االلععمملل ببررننااممجج ييغغططييههاا أأنن ييججبب االلتتيي االلممسساائئلل ببببللووررةة االمعّززز للللععمملل ددييرربباانن ببممننههااجج االلممععننيي
 .االلأأووللييةة االلأأففككاارر ببععضض ECO للددىى االلصصدددد٬، ههذذاا ووففيي .2015 للععاامم ببررووتتووككوولل إإللىى االلتتووصصلل

 االلععددييدد االلططووييلل؟ االلممددىى ععللىى االلتتععااووننيي ببااللععمملل االلممتتععللققةة االلممتتببققييةة االلممسساائئلل ححيياالل ععممللهه ييممككنن االلذذيي مماا أأووال٬ً،
 .االلممثثاالل سسببييلل ععللىى االلإإننصصاافف ففللننأأخخذذ .2015 ععاامم ببممففااووضضااتت ووااضضحح ببششككلل صصللةة للههاا االلممسساائئلل ههذذهه ممنن
 ععللىى االلتتععااووننيي ببااللععمملل االلممععننيي للممخخصصصصاا االلععاامملل االلففررييقق ررئئييسس ننصص للأأنن غغااممررةة ببسسععااددةة ECO ششععررتت

ً  ييووففرر ووههذذاا االلممسستتددااممةة٬، االلتتننممييةة ععللىى االلححصصوولل ففيي االلممسسااووااةة ببششأأنن ععمملل ببررننااممجج ششمملل االلططووييلل االلممددىى  جيیدااً  منطلقا
 االلععاامملل االلففررييقق للتتححققييقق االلأأسسااسسييةة االلععننااصصرر ممنن ووههيي االلإإننصصاافف٬، ووممؤؤششررااتت ممببااددئئ ببششأأنن ممننااققششااتت للإإججررااء

 ععمملل ووررششةة أأججرريينناا ققدد ككنناا .2015 ععاامم ففيي إإييججااببييةة ننتتاائئجج معّزززاالل للللععمملل ددييرربباانن ببممننههااجج االلممععننيي االلممخخصصصص
 ععللىى االلححصصوولل ففيي االلممسسااووااةة ممااههييةة ببششأأنن ععننهه للللتتححددثث االلككثثييرر ههننااكك ززاالل مماا ووللككنن االلممووضضووعع٬، ههذذاا ححوولل ممثثممررةة
 ححققووقق إإللىى ببااللننسسببةة ذذللكك ممععننىى وومماا االلممسسأأللةة؟ ههذذهه توّجهھ أأنن ييننببغغيي االلتتيي االلممببااددئئ ههيي مماا .االلممسستتددااممةة االلتتننممييةة

 ممههممةة ممسسأأللةة ههذذهه االلععممللييةة؟ االلننااححييةة ممنن االلأأخخررىى ووااللممسساائئلل االلإإننسساانن ووححققووقق االلتتججااررييةة ووااللممسساائئلل ررييةةااللففكك االلممللككييةة
 ااسستتععررااضض .االمعّززز للللععمملل ددييرربباانن ببممننههااجج االلممععننيي االلممخخصصصص االلععاامملل االلففررييقق ععمملل توّجهھ أأنن ششأأننههاا ممنن للللممننااققششةة
 تتححدددد للككيي االلووققتت ححاانن ففققدد االلأأههممييةة٬، ممنن ننففسسهه االلققددرر ععللىى ههوو االلططووييلل االلممددىى ععللىى االلععااللممييةة االلححررااررةة ددررججةة ههددفف
ً  االلأأططرراافف  ووممنن االلااسستتععررااضض ههذذاا للإإججررااء ققووييةة ههييئئةة إإللىى ببححااججةة ننححنن .االلووااققعع ففيي االلثثااننييةة االلممااددةة تتععننييهه مماا كميیا

ً  ننتتاائئججهه ششأأنن  .االمعّززز للللععمملل ددييرربباانن ببممننههااجج االلممععننيي االلممخخصصصص االلععاامملل االلففررييقق ععمملل توّجهھ أأنن أأيیضا

 ممؤؤتتممرر ممنن ققرراارر إإللىى االلددووححةة ففيي ححااججةة ففيي ننححنن .ااننممكك ككلل ففيي ححااضضررةة ففههيي االلتتممووييلل ممسسأأللةة إإللىى ببااللننسسببةة أأمماا
 ععللىى 2015-2013 ببيينن للللففتتررةة االلسسررييعع االلتتممووييلل ممضضااععففةة ذذللكك ففيي ببمماا ككااففةة٬، االلممججااللااتت ييغغططيي االلأأططرراافف
 مملليياارر 100 ممسستتووىى إإللىى االلتتممووييلل ززييااددةة أأججلل ممنن ضضررووررييةة (االلففننييةة ووللييسس) االلسسييااسسييةة االلععممللييةة أأنن ككمماا .االلأأققلل

 يیوّجهھ سسووفف االلععمملل ههذذاا أأنن االلووااضضحح ووممنن .االلتتممووييلل ههذذاا ممصصااددرر ععنن الً ففضض 2020،٬ ععاامم ببححللوولل االلععاامم ففيي ددووللاارر
 سسووفف ووأأخيیراا٬ً، .ككااففةة االلممسستتققببللييةة االمعّززز للللععمملل ددييرربباانن ببممننههااجج االلممععننيي االلممخخصصصص االلععاامملل االلففررييقق ممننااققششااتت
 االلتتععااووننيي االلععمملل ممنن ككججززء أأننششئئتت االلتتيي االلممؤؤسسسسااتت ككلل تتننااسسبب ككييففييةة ففيي االلننظظرر إإللىى االلأأططرراافف تتححتتااجج
ً  ووععممللههاا االلأأخخييررةة االلأأططرراافف ممؤؤتتممررااتت ففيي االلططووييلل االلممددىى ععللىى  ممنن االلممثثاالل٬، سسببييلل ععللىى .االلججددييدد االلااتتففااقق ففيي معا
 للااححتتييااججااتت االلااسستتججااببةة ععللىى االلققددررةة ممددىى تتححدددد أأنن االلتتككننووللووججيياا آآللييةة ههييئئااتت ممخختتللفف ببيينن االلررووااببطط ششأأنن

ً  ببووضضووحح تتتتططللبب االلررووااببطط ههذذهه ووققررااررااتت االلننااممييةة٬، االلببللدداانن ً  توجيیهھا  االلممسساائئلل ممنن االلككثثييرر ههننااكك ببااخختتصصاارر٬، .سيیاسيیا
 .للممننااققششتتههاا

 االلممففااههييممييةة االلممررححللةة .االلففااررغغ االلككللاامم ععاامم ييككوونن أأنن ييممككنن للاا 2013 ععاامم ببأأنن االلأأططرراافف تتححذذرر ECO أأنن غغييرر
 ممححااددثثااتت إإللىى ببسسررععةة تتححووييللههاا ييججبب ووللككنن ووااضضححةة٬، ززممننييةة ووججددااوولل ععمملل خخططةة ممعع ععمملل ببررننااممجج للتتححددييدد ضضررووررييةة

ً تتققرريي) ققببلل ممنن ببههذذاا ققممنناا للققدد .جدااً  ووممععممققةة مرّكزةة ووممففااووضضااتت  االلففننييةة ووااللأأووررااقق االلععمملل ووووررشش االلتتققااررييرر !(با
 صصددوورر تتتتووققعع ECO ووللككنن ضضررووررييةة٬، ككللههاا ببااسستتممرراارر االلممسستتووىى االلررففييععةة ووااللممششااررككةة االلممسستتددييررةة ووااللمموواائئدد
 ببششأأنن ببهه تتففككرروونن ععمماا االلننظظرر ببغغضض .االلررئئييسسييةة االلععننااصصرر ييججممعع ععششرر االلتتااسسعع االلأأططرراافف ممؤؤتتممرر ععنن ننصص



 االلددوولليي ووااللححككوومميي االلففررييقق للللططااققةة االلددووللييةة ووااللووككااللةة ددوولليياالل االلببننكك ممعع) للككمم ننؤؤككدد ننححنن االلننههاائئييةة٬، ممووااععييددنناا
 ببششككلل تتححتتررممههاا أأنن االلإإننسسااننييةة ععللىى ببااللككووككبب ممتتععللققةة ممووااععييدد ههننااكك أأنن (ووآآخخرريينن االلممننااخخ ببتتغغييرر االلممععننيي

 .لنضيیّعهھ االلووققتت ممنن االلممززييدد ههننااكك ييععدد للمم للذذللكك٬، .ططووييلل ووققتت ممننذذ االلممووااععييدد ههذذهه تتججااووززنناا ققدد ووننححنن ممططللقق٬،

 ععللىى االلططممووحح ععنن االلأأمموورر ببععضض تتذذككرر أأنن إإللاا ECO ييسسعع للاا االلأأووللىى٬، االلععمملل خخططةة وومماالليي االلأأططرراافف سستتننااققشش ببييننمماا
 أأههدداافف ززييااددةة :(ففققطط تتننففييذذههاا إإللىى تتححتتااجج ووههيي) للههاا ننههااييةة للاا االلخخييااررااتت .ططممووححوونن للأأنننناا ووذذللكك االلققررييبب االلممددىى
 ببررووتتووككوولل إإللىى ققووييةة إإششااررااتت االلممججااووررةة٬، ووااللددوولل االلممضضييففةة االلددووللةة ممنن ججددييددةة تتععههددااتت االلممتتققددممةة٬، االلببللدداانن

 ححاانن …االلأأححففوورريي االلووققوودد ددععمم ممنن االلتتددررييججيي االلتتخخللصص االلههييددررووففللووررييةة٬، االلككررببوونن مرّكباتت ببششأأنن ووننتتررييااللمم
 ننههااييةة للاا ننققااشش ممووضضعع تتككوونن للنن االلققررييبب االلممددىى ععللىى االلططممووححةة االلععمملل خخططةة أأنن ععللىى االلأأططرراافف تتتتففقق للككيي االلووققتت

ً  جدووالً  االلددووححةة ففيي تتححدددد ووللككيي للهه ً  ززمنيیا  .االلككمميي للللققييااسس االلققااببللةة للللإإججررااءااتت صاررما

 .ققررييبب ووققتت ففيي ننصص ششككلل ععللىى ررؤؤييتتههاا إإللىى ننتتططللعع ووللككنننناا االلييوومم٬، ببممححااددثثااتتككمم ااسستتممتتععوواا

 ؟”االلسسااخخنن االلههووااء“ ففققااععةة ااخختتررااقق إإللىى االلددووححةة ممؤؤتتممرر ييؤؤدديي سسووفف ههلل

 ببممووججبب االلأأووللىى االلااللتتززاامم ففتتررةة خخللاالل االلممسستتخخددممةة غغييرر االلااننببععااثثااتت تتررااخخييصص ففاائئضض ههوو …مملليياارر 13
 ااتتففااقق ووأأيي االلثثااننييةة االلااللتتززاامم ففتتررةة ججددووىى ووييههدددد االلأأففقق ففيي ييللووحح ”االلسسااخخنن االلههووااء“ .ككييووتتوو ببررووتتووككوولل

 .االلممسستتققببلل ففيي االلممننااخخ ببششأأنن

 االلااللتتززاامم ففتتررةة ووضضععتتههاا االلتتيي للللغغااييةة االلضضععييففةة للللأأههدداافف ننتتييججةة ههيي االلممششككللةة أأنن االلووففوودد تذّكر أأنن ECO تتوودد
 تتززممتتاالل االلممثثاالل٬، سسببييلل ععللىى ففببووللنندداا٬، .االلممتتووققععةة االلددوولل ااننببععااثثااتت ممنن ببككثثييرر أأععللىى ككااننتت ووااللتتيي االلأأووللىى

 تتمم ععننددمماا 1997 ععاامم ففيي أأننهه ممنن ببااللررغغمم 1988،٬ ععاامم ففيي ااننببععااثثااتتههاا ممسستتووييااتت ععنن %6 ننسسببتتهه مماا ببتتخخففييضض
 ECO تحّذرر .1988 ععاامم ممسستتووييااتت ممنن أأققلل %20 ححوواالليي ببووللنندداا ااننببععااثثااتت ككااننتت ككييووتتوو٬، أأههدداافف تتووضضييعع

 ببلل ممللتتززمم للععمملل ييججةةننتت ههوو ”االلسسااخخنن االلههووااء“ ببأأنن االلززاائئففةة ببااللممززااععمم االلااننخخددااعع ععددمم ممنن االلممووققرريينن االلممننددووببيينن
 ببررووتتووككوولل إإللىى ببااللااننضضمماامم االلأأططرراافف ممنن ييككففيي مماا ااققننااعع أأججلل ممنن االلددوولل ببععضض ااسستتخخددممتتهه ففققدد .االلععككسس

 .ككييووتتوو

 ممررةة ننففسسهه االلخخططأأ ااررتتككاابب ووششكك ععللىى االلأأططرراافف أأنن تتللااححظظ أأنن إإللاا ECO ييسسعع للمم .ببسسررععةة ييننسسوونن االلننااسس للككنن
ً  أأنن تتععننيي االلثثااننييةة االلااللتتززاامم ففتتررةة ضضممنن االلممننخخففضضةة االلتتععههددااتت :أأخخررىى  سسووفف ططنن مملليياارر 10 وو 3 ببيينن آآخرااً  فائضا
 ببللاا ككييووتتوو أأههدداافف ففتتصصببحح االلأأووللىى٬، االلممررححللةة ممنن ططنن 13 اال ففاائئضض إإللىى ببااللإإضضااففةة 2020،٬ ععاامم ببححللوولل ييتتررااككمم

ً  ممععننىى  ععللىى تتصصرر االلأأككببرر٬، االلففاائئضض للددييههاا االلتتيي االلددوولل ووههيي ووببووللنندداا٬، ووأأووككررااننيياا ررووسسيياا أأنن غغييرر .تماما
 االلممووضضووعع ههذذاا ECO ددررسستت ووققدد .(”االلسسااخخنن االلههووااء“ ححصصصص) االلززاائئددةة االلإإننببععااثثااتت ححصصصص ببييعع ببححقق االلااححتتففااظظ

 سسووفف أأححدد للاا أأنن ببححييثث ضضععييففةة االلثثااننييةة االلااللتتززاامم ففتتررةة ففيي ففااللتتععههددااتت .ججددووىى ددوونن أأننهه للههاا ووتتببيينن
 ممنن أأققلل إإللىى 2008 ععاامم ففيي ييوورروو 13 ممنن تتررااججععتت االلممخخصصصصةة االلككممييااتت ووححددااتت أأسسععاارر إإنن إإذذ ففاائئضضههاا٬، ييششتترريي

 .2012 ععاامم ففيي ييوورروو 0.5

 االلثثااننييةة٬، االلااللتتززاامم ففتتررةة ففيي تتععههددااتتههاا ببززييااددةة االلممتتققددممةة االلددوولل ققااممتت للوو ححتتىى أأننهه ببححييثث ةةككببييرر االلممششككللةة
 .ااننببععااثثااتتههاا تتخخففييضض ددوونن ممنن االلففاائئضض ممنن االلممززييدد ششررااء ططررييقق ععنن صصررااممةة االلأأككثثرر ببأأههددااففههاا تتففيي أأنن ييممككننههاا

 أأننههمم ععللىى ECO تتششدددد االلننظظاامم٬، إإللىى االلببييئئييةة االلسسللااممةة ممنن االلققللييلل ببإإععااددةة االلممههتتمميينن االلممننددووببيينن إإللىى ببااللننسسببةة
 ووللذذللكك٬، .االلممووججووددةة االلثثغغررااتت ووإإغغللااقق االلططممووحح ممسستتووىى ررففعع خخللاالل ممنن ”االلسسااخخنن االلههووااء“ ففققااععةة ااخختتررااقق إإللىى ببححااججةة



 ببششككلل ييققلللل االلذذيي ووااللصصيينن 77 اال ممججممووععةة ممنن االلممققددمم االلااققتتررااحح ففيي ببججددييةة االلننظظرر ففيي االلببددء ECO تتققتتررحح
 االلثثااننييةة االلااللتتززاامم ففتتررةة ففيي أأووللىىاالل االلااللتتززاامم ففتتررةة ععنن االلززاائئددةة ”االلسسااخخنن االلههووااء“ ححصصصص ااسستتخخدداامم ممنن ففععاالل

 االلااللتتززاامم ففتتررةة ننههااييةة ببححللوولل دداائئمم ببششككلل االلففاائئضض ييللغغيي ذذللكك٬، ممنن ووااللأأههمم ببههاا٬، ببااللممتتااججررةة ييسسممحح ووللاا
 .االلثثااننييةة

 ححررااررةة ددررججةة ااررتتففااعع إإللىى ييؤؤدديي أأنن ييممككننهه ااننببععااثثااتت ممسساارر ننسسللكك االلآآنن ننححنن االلععننااء؟ ههذذاا ككلل االلأأممرر ييسستتححقق ههلل
 ححررااررةة ددررججةة ببااررتتففااعع االلممررتتببططةة االلآآثثاارر أأصصببححتت ذذللكك٬، إإللىى ضضااففةةووببااللإإ .أأككثثرر أأوو ممئئووييةة ددررججااتت 4 ب االلأأررضض

 االلذذيي االلععااللمم إإنن .”للللغغااييةة خخططييررةة“ وو ”خخططييررةة“ ك االلآآنن مصنّفة ووههيي ححددةة٬، أأككثثرر ففققطط ممئئووييتتيينن ببددررججتتيينن االلأأررضض
 ههلل ببهه؟ سسممععتتمم ههلل .ننععررففههاا ككمماا االلححضضااررةة ووججوودد ييههدددد ممئئووييتتيينن ببددررججتتيينن االلأأررضض ححررااررةة ااررتتففااعع ببععدد سسننششههددهه

 .”االلسسااخخنن االلههووااء“ ففققااععةة ببااخختتررااقق ققوومموواا إإذذااً  ننهه؟ببششأأ ققللققوونن أأننتتمم

 ووتتددههوورر االلأأححررااجج إإززااللةة ععنن االلننااججممةة االلااننببععااثثااتت للخخففضض االلممععززززةة االلممببااددررةة
 بباالليي ففيي االلأأططرراافف ممؤؤتتممرر ممنن سسننووااتت خخممسس ببععدد االلغغااببااتت

 تتححققييقق ععنن ببععييدديينن ززللنناا مماا أأنننناا إإللىى ببااللإإضضااففةة بباالليي٬، ععمملل خخططةة االلأأططرراافف إإققرراارر ععللىى سسننووااتت خخممسس ببععدد
 تطّرقنا ففققدد االلغغااببااتت٬، ووتتددههوورر االلأأححررااجج إإززااللةة ععنن االلننااججممةة االلااننببععااثثااتت للخخففضض االلممععززززةة االلممببااددررةة ضضممنن ةةععدد ممسساائئلل

 .االلررئئييسسيي ببااللممووضضووعع  للههاا ععللااققةة للاا أأخخررىى ممسساائئلل إإللىى

 االلررصصدد ععممللييااتت ببششأأنن االلتتووصصييااتت للإإككمماالل ووااللتتككننووللووججييةة االلععللممييةة للللممششووررةة االلففررععييةة للللههييئئةة االلووققتت ححاانن
ً  ضضييووااللمم ووااللتتححقققق ووااللإإببللااغغ ووااللققييااسس  .االلغغااببااتت إإززااللةة ووددووااففعع االلممررججععييةة ووااللممسستتووييااتت االلضضممااننااتت ببششأأنن قدما

 ففإإنن ففييههاا٬، ووااللتتغغييييررااتت االلككررببوونن ممخخززووننااتت إإززااللةة ووععممللييااتت االلااننببععااثثااتت تتتتببعع ووضضررووررةة أأههممييةة ممنن ببااللررغغمم
ً  للييسس ووححددهه االلككررببوونن ااننببععااثثااتت ققييااسس  تقّدمم للككيي .ووااللتتححقققق ووااللإإببللااغغ ووااللققييااسس االلررصصدد ععممللييااتت للننججااحح كافيیا
 ووااللممننااخخ للللغغااببااتت االلففوواائئدد االلغغااببااتت ووتتددههوورر االلأأححررااجج إإززااللةة ععنن االلننااججممةة االلااننببععااثثااتت للخخففضض االلممععززززةة االلممببااددررةة
 تتخخففييضضااتت ووددييممووممةة ااسستتددااممةة ففيي ووااللتتححقققق ووااللإإببللااغغ ووااللققييااسس االلررصصدد ععممللييااتت تتسسااههمم أأنن ييججبب ووااللششععووبب٬،

 ببششأأنن ااءااللآآرر ففيي االلتتووااففقق ممنن االلممززييدد ببننااء االلأأططرراافف ععللىى ييننببغغيي االلممههممةة٬، ههذذهه ففيي للللممسسااههممةة .االلتتللووثث
 االلااخختتببااررااتت ففيي للللممققااررننةة ووققااببللييتتههاا االلققييااسس ووححددااتت ووااتتسسااقق االلممررججععييةة للللممسستتووييااتت االلتتققننيي االلااسستتععررااضض

 .للللضضممااننااتت االلممععللووممااتت ووننظظمم ووااللتتننففييذذ االلتتججررييببييةة

 أأننششططةة ججممييعع ففيي االلددوواامم ععللىى ووااللتتككننووللووججييةة االلععللممييةة للللممششووررةة االلففررععييةة االلههييئئةة ققررااررااتت تتططببييقق ييججبب ككمماا
 ووااللببررااممجج االلغغااببااتت ووتتددههوورر االلأأححررااجج إإززااللةة ععنن االلننااججممةة االلااننببععااثثااتت للخخففضض ممععززززةةاالل االلممببااددررةة ضضممنن االلااسستتععدداادد
 سسييااسسااتت تتققلللل للنن ذذللكك٬، ععللىى ععللااووةة .االلننتتاائئجج ععللىى االلققاائئممةة االلححووااففزز تتققددييمم ممعع ووااللتتططببييقق االلتتججررييببييةة
 ووتتددههووررههاا االلغغااببااتت إإززااللةة ممنن االلغغااببااتت ووتتددههوورر االلأأححررااجج إإززااللةة ععنن االلننااججممةة االلااننببععااثثااتت للخخففضض االلممععززززةة االلممببااددررةة

ً  تتققمم للمم مماا ككببييرر ببششككلل  .االلععااللمم غغااببااتت للإإززااللةة للللططللبب االلممووججههةة االلددووللييةة االلددووااففعع ممنن ببااللتتخخففييفف أأيیضا

 االلممببااددررةة أأننششططةة تقّدمم ططووييللةة٬، ززممننييةة ففتتررااتت ععللىى االلممممتتددةة االلتتخخففييفف ااسستتررااتتييججييااتت ممنن غغييررههاا ممعع ببااللممققااررننةة
 إإججررااءااتت للتتععززييزز ففررييددةة ممسسااههممااتت االلغغااببااتت ووتتددههوورر االلأأححررااجج إإززااللةة ععنن االلننااججممةة االلااننببععااثثااتت للخخففضض االلممععززززةة
 أأيیضا٬ً، صصححييحح ععككسسوواالل .ووببععددهه 2020 ععاامم ققببلل االلككررببووننييةة غغييرر االلممننااففعع تتققددييمم ععنن فضالً  االلتتخخففييفف٬،

 االلأأححررااجج إإززااللةة ععنن االلننااججممةة االلااننببععااثثااتت للخخففضض االلممععززززةة االلممببااددررةة ففررصصةة ننففققدد االلغغااببااتت٬، ننففققدد أأنن ففببممججرردد
 .االلأأببدد إإللىى االلغغااببااتت ووتتددههوورر



 غغييرر االلغغااببااتت ووتتددههوورر االلأأححررااجج إإززااللةة ععنن االلننااججممةة االلااننببععااثثااتت للخخففضض االلممععززززةة االلممببااددررةة إإنن االلممتتششاائئمموونن ييققوولل
 ووااللتتككننووللووججييةة االلععللممييةة للللممششووررةة االلففررععييةة للللههييئئةة ووااللثثللااثثيينن االلسسااببعع ععااللااججتتمماا ببإإممككاانن ووللككنن ففععااللةة٬،

 .خخططأأ ععللىى أأننههمم إإثثببااتت ععششرر االلثثااممنن االلأأططرراافف ووممؤؤتتممرر

 ببووللنندداا؟ ممششككللةة ههيي مماا

 ببووللنندداا ممعع ببااسستتممرراارر االلتتععاامملل ييججبب أأننهه تتععتتققدد االلسسبببب٬، ووللههذذاا .االلممااضضيي ففيي االلببووللننددييةة االلححككووممةة تتععييشش
 ممننذذ االلببللدد ففيي تتغغييررتت ققدد االلأأمموورر ممنن االلككثثييرر ببأأنن ععتتررااففااللاا ععنن تتععججزز ووههيي .خخااصصةة ححااللةة أأننههاا ععللىى

ً  ووللككنن .االلآآنن االلممتتققددممةة االلببللدداانن ممنن أأصصببححتت ففببووللنندداا .االلتتسسععييننييااتت  ففيي االلممننااخخييةة االلسسييااسسااتت ددععمم ععنن عوضا
 االلأأممرر االلممننااخخ٬، تتغغييرر ببششأأنن إإججررااء أأيي ااتتخخااذذ ببممننعع ححككووممتتههاا تتققوومم االلتتننااففسسييةة٬، ققددررتتههاا تتععززييزز أأججلل ممنن ببووللنندداا

 .االلببللاادد تتققببللممسس تتههددييدد ششأأننهه ممنن االلذذيي

 ععااررضضتت ففققدد .االلأأووررووببيي االلااتتححاادد ففيي االلووححييدد ”االلششررييرر“ للتتككوونن ببووسسععههاا مماا ببككلل ببووللنندداا ققااممتت االلآآنن٬، ححتتىى
ً  أأككثثرر إإججررااءااتت للااتتخخااذذ االلأأووررووببييةة االلججههوودد ووححددههاا  تتددرركك .ممررااتت ثثللااثث ببععددهه وومماا 2020 للععاامم االلممننااخخ ببششأأنن ططموحا
ECO االلصصععييدد ععللىى ووللككنن .االلققووييةة االلأأووررووببيي ددااللااتتححاا ببللدداانن ممنن أأننههاا ععللىى إإللييههاا ييننظظرر أأنن تتررييدد ببووللنندداا أأنن 
 ععددمم ممثثلل االلممسسااووااةة٬، ققددمم ععللىى ششررييككةة ككووننههاا ببااسستتثثننااء ششييء ببككلل االلببووللننددييةة االلسسللططااتت ققااممتت االلممححلليي٬،

 ججااننبب ممنن أأققووىى إإججررااءااتت للااتتخخااذذ ممععااررضضتتههاا ممنن ووللتتززييدد .ككاامملل ببششككلل االلههااممةة االلأأووررووببيي االلااتتححاادد ققووااننيينن تتططببييقق
 ممننااججمم ووففتتحح االلننووووييةة ووااللططااققةة االلففححمم ععللىى تتععمملل ججددييددةة تتممححططاا للببننااء ببووللنندداا تتخخطططط االلأأووررووببيي٬، االلااتتححاادد
 االلأأووررووببييةة االلببللدداانن ممععظظمم أأنن ححيينن ففيي االلصصخخرريي٬، االلغغاازز ووااسستتخخررااجج االلللييننييييتت ففححمم للااسستتخخررااجج ججددييددةة
 .االلططااققةة ااسستتخخدداامم ووككففااءةة االلممتتججددددةة االلططااققةة ممصصااددرر ععللىى ييععتتممدد االلككررببوونن ممننخخففضض ااققتتصصاادد إإللىى تتننتتققلل

 ببممننعع االلببووللننددييةة االلححككووممةة ققااممتت االلممننااخخ٬، تتغغييرر ببششأأنن للإإططااررييةةاا االلممتتححددةة االلأأمممم ااتتففااققييةة ممففااووضضااتت خخللاالل
 االلممخخصصصصةة االلككممييااتت ووححددااتت ففيي االلففاائئضض للممععااللججةة ووبنّاء موّحد ممووققفف إإللىى االلتتووصصلل ممنن االلأأووررووببيي االلااتتححاادد

 ففتتررةة إإللىى ككاامملل ببششككلل االلممخخصصصصةة االلككممييااتت ووححددااتت ببننققلل خخججلل أأيي ددوونن ممنن تتططااللبب ووههيي .مملليياارر 13 ووااللببااللغغ
 تتممااننعع للاا االلببووللننددييةة االلححككووممةة أأنن ووييببددوو .ببذذللكك االلااسستتممرراارر ععللىى ااففققتتههااللمموو ككثثممنن االلثثااننييةة االلااللتتززاامم

 ووححددااتت ننققلل ععللىى تتصصرر للممااذذاا االلببووللننددييةة االلححككووممةة تتسسأألل أأنن ECO تتوودد .االلممسسأأللةة ههذذهه ححوولل ررووسسيياا ممعع االلااصصططففاافف
 نظرااً  االلثثااننييةة االلااللتتززاامم ففتتررةة ففيي ققييممةة أأيي للههاا ييككوونن للنن االلأأخخييررةة ههذذهه أأنن ببمماا ككاامملل ببششككلل االلممخخصصصصةة االلككممييااتت
 ببووللنندداا ههلل .االلممتتققددممةة االلببللدداانن ججااننبب ممنن االلططممووحح ممسستتووىى ااننخخففااضض ببسسبببب ععللييههاا ططللبب ههننااكك ييككوونن للنن للأأننهه

ً  ممسستتععددةة  االلممسسأأللةة؟ ههذذهه ببسسبببب االلددووللييةة االلممففااووضضااتت للععررققللةة حقا

 للللااضضططللااعع االلممسسؤؤووللييةة ممنن ييككففيي مماا للددييههاا ههلل ووللككنن ععششرر٬، االلتتااسسعع االلأأططرراافف ممؤؤتتممرر ااسستتضضااففةة ببووللنندداا تتررييدد
 ذذللكك ففيي ببمماا االلسسييااسسييةة٬، االلممسسؤؤووللييااتت ممنن االلععددييدد ممعع تتتتررااففقق االلأأططرراافف ررممؤؤتتمم ففااسستتضضااففةة االلممههممةة؟ ببههذذهه

 ببلل االلععمملل إإللىى االلآآخخرريينن ددععووةة ععللىى ففققطط تتققتتصصرر للاا ووههيي .االلححللوولل إإييججاادد ففيي بنّاء ببششككلل االلممششااررككةة ععللىى االلققددررةة
 ً ً  أأككثثرر إإججررااءااتت ببااتتخخااذذ ووااللااللتتززاامم االلققييااددةة إإظظههاارر ععللىى أأيیضا  ععللىى ققااددررةة أأننههاا للللععااللمم تتظظههرر أأنن ببووللنندداا ععللىى .ططموحا
 يياا ممسستتععددةة أأننتت ففههلل .االلتتسسووييةة ففنن تتتتععللمم أأنن االلببووللننددييةة االلححككووممةة ععللىى االلااععتتررااضض٬، ممنن ووبدالً  ببذذللكك٬، االلققيياامم

 ببووللنندداا؟



 !ععرربب يياا االلققييااددةة ووققتت ححاانن

 ممؤؤتتممرر ييننططللقق االلممننااخخ٬، تتغغييرر ببششأأنن االلإإططااررييةة االلممتتححددةة االلأأمممم ااتتففااققييةة ممففااووضضااتت تتااررييخخ ففيي االلأأووللىى للللممررةة
ً  االلأأططرراافف  االلأأططرراافف ممؤؤتتممرر االلغغننيي االلععررببيي االلخخللييجج ففيي تتققعع االلتتيي ققططرر ففتتسستتضضيي .ععررببييةة ددووللةة ففيي ررسميیا
 االلممؤؤتتممرر ررئئااسسةة ممنن ككلل ممنن ننتتووققعع ووننححنن االلأأسسببووععيينن ههذذيينن ففيي االلممححكك ععللىى االلككثثييرر ووههننااكك .ععششرر االلثثااممنن
 ععاامم ققببلل االلممننااخخ ببششأأنن إإججررااءااتت ااتتخخااذذ تتضضممنن أأنن ششأأننههاا ممنن ووممتتووااززننةة إإييججااببييةة ببننتتييججةة االلخخررووجج ووااللأأططرراافف

 .ممتتففااووضضةة أأططرراافف ببصصففتتههاا ككااففةة االلأأخخررىى االلععررببييةة االلددوولل ووععللىى ققططرر ععللىى ععييوونننناا .ووببععددهه 2020

 االلققااببللةة االلععررببييةة االلججززييررةة ششببهه إإللىى االلممننااخخ ببششأأنن االلممففااووضضااتت ببإإححضضاارر ففققطط االلأأططرراافف ممؤؤتتممرر ييققمم للمم
 ششااههددتت ووققدد .مؤخرااً  أأننششئئتت االلتتيي للللممننااخخ االلععررببيي االلششبباابب للححررككةة حافزااً  شّكل ببلل االلممننااخخ٬، ببتتغغييرر للللتتأأثثرر

ECO ععرربب يياا االلققييااددةة ووققتت ححاانن“ :للببللددااننههمم ررسسااللةة ححاامملليينن ااتتااللممممرر ففيي ممننههمم االلععددييدد!”. 

 ههططوولل ووااننخخففااضض االلججففاافف ممووججااتت ححصصوولل ممعع االلممننااخخ للتتغغييرر االلخخططييررةة ببااللآآثثاارر ببااللششععوورر االلععررببيي االلععااللمم ببددأأ
 االلممععتتاادد٬، االلننححوو ععللىى االلععمملل ععنن بعيیدااً  ككببررىى للتتححووللااتت ببااللتتخخططييطط ييققمم للمم ذذللكك٬، ووممعع .ووااللففييضضااننااتت االلأأممططاارر

 ععللىى إإججررااءااتت للااتتخخااذذ ااسستتععددااددهه ييثثببتت للمم أأننهه ككمماا االلسسييااسسيي٬، أأععممااللهه ججددوولل ععللىى ننااخخااللمم تتغغييرر ووضضعع ععنن ننااههييكك
 ووااللتتغغييييرر االلششبباابب ووإإششررااكك االلااججتتممااععيي للللتتغغييييرر ممننصصةة االلععررببيي االلررببييعع خخللقق للققدد .االلددوولليي االلصصععييدد

 إإللىى ححككووممااتتههمم ببددععووةة االلششبباابب االلننااششططيينن ممنن االلععددييدد سسييققوومم ححييثث ”ممننااخخييةة ثثووررةة“ أأححددثث ببددووررهه ووههوو االلااججتتممااععيي٬،
 .ممننههاا ووااللححدد االلممننااخخ تتغغييرر آآثثاارر للممححااررببةة االلتتككييفف / االلتتخخففييفف ااسستتررااتتييججييااتت تتووففييرر

 االلأأووسسطط االلششررقق ممننططققةة ففيي االلننططااقق ووااسسععةة االلششبباابب ممنن ححررككةة خخللقق للللممننااخخ االلععررببيي االلششبباابب ححررككةة تتععتتززمم
ً  20 ممنن أأككثثرر ببققييااددةة أأففررييققيياا ووششمماالل ً  منسقا  ججععلل إإللىى تتههددفف ووههيي ععششررةة٬، االلخخممسسةة االلممننططققةة ددوولل ععببرر منتشرااً  ووططنيیا
ً  ددههااووججوو  أأززممةة ححلل أأججلل ممنن االلننضضاالل ففيي ددووررههاا تتؤؤدديي للككيي ووججددتت االلححررككةة .االلأأططللسسيي االلممححييطط إإللىى االلخخللييجج ممنن ملموسا
 االلححككووممااتت ممووااققفف ععللىى للللتتأأثثييرر ججااننببييةة أأننششططةة ووتتننظظييمم إإججررااءااتت ووااتتخخااذذ ممننددووببييههاا إإششررااكك خخللاالل ممنن االلممننااخخ
 ممنن للللضضغغطط ههنناا تتووااججددووننمم االلععررببيي االلععااللمم ممنن ووششااببةة ششاابب ممئئةة ممنن أأككثثرر .ووخخااررججههاا االلممففااووضضااتت ففيي االلععررببييةة

 2020 ععاامم ققببلل االلإإججررااءااتت تتتتخخذذ ووأأنن االلددووححةة ففيي ببددووررههاا ببللددااننههمم تتققوومم أأنن ييررييددوونن إإننههمم .االلططممووحح ممنن االلممززييدد أأججلل
ً  ممللززمم ااتتففااقق إإللىى االلتتووصصلل أأججلل ممنن ووااللععمملل  .االلععررببيي االلععااللمم ففيي للللممننااخخ آآممنن ممسستتققببلل للضضمماانن قانونا

 ااننببععااثثااتتههاا تتخخففييضض إإللىى االلسسااععييةة االلددوولل ققااففللةة إإللىى تتننضضمم أأسستترراالليياا
 …االلككررببوونن ممنن

 ييععتتررفف االلججممييعع ببااللتتأأككييدد ووللككنن االلأأططرراافف٬، ععنن االلتتححددثث ععنندد ففظظةة تتككوونن أأنن تتححببذذ للاا ECO أأنن ييععررفف االلججممييعع
ً  تتححمملل أأسستترراالليياا ببأأنن  ششععررتت ققللييللةة٬، أأسسااببييعع ممننذذ للذذللكك٬، .تتخخففييففهه إإللىى ببححااججةة ووههيي االلككررببوونن ممنن ززاائدااً  ووززنا

ECO االلااللتتززاامم ففتتررةة ضضممنن ااننببععااثثااتتههاا ببتتخخففييضض تتللتتززمم سسووفف أأسستترراالليياا أأنن للممععررففتتههاا ببااللسسرروورر 
 ممنن خخاالل أأسستترراالليي ااققتتصصاادد ببششأأنن تتصصووررااتتههاا ببووضضعع ECO ووببددأأتت .ككييووتتوو ببررووتتووككوولل ببممووججبب االلثثااننييةة

 .االلككررببوونن

 للتتخخففييضض جدااً  صصغغييرر ههددفف ههوو االلككررببوونن ااننببععااثثااتت ممنن %99.5 االلببااللغغ أأسستترراالليياا ووضضععتتهه االلذذيي االلههددفف ووللككنن
 ممضضرر االلززاائئدد االلككررببوونن أأنن تتععررففوونن أأللاا .قليیالً  للأأررققاامماا ببتتققررييبب ننققوومم ععننددمماا ييخختتففيي أأنن ددررججةة إإللىى االلااننببععااثثااتت

 إإللىى تتححتتااجج أأسستترراالليياا إإنن ققااللوواا UNEP للللببييئئةة االلممتتححددةة االلأأمممم ببررننااممجج ففيي االلأأخخصصاائئييوونن للللصصححةة؟
ً  للأأججللنناا %40-25 ببننسسببةة ااننببععااثثااتتههاا تتخخففييضض  تتععررفف أأسستترراالليياا ممثثلل ررييااضضييةة ددووللةة ووببااللتتأأككييدد .جميیعا



 غغااررننوو االلأأسستترراالليي االلممننااخخيي ووااللخخببييرر االلااققتتصصاادديي االلععااللمم أأنن سسييمماا للاا ٬،”ببااللتتععبب إإللاا ككسسبب للاا“ االلققاائئلل االلممثثلل
 .أأسسههلل االلأأممرر ككاانن ككللمماا ببااللتتخخففييضض٬، االلببددء ففيي أأسسررععتت ككللمماا إإننهه ققاالل

 للددىى أأنن ECO تتععررفف ققررااررههاا؟ ععللىى ييؤؤثثرر االلذذيي ههوو االلأأححففوورريي االلووققوودد ععللىى أأسستترراالليياا إإددمماانن ييككوونن أأنن ييممككنن ههلل
ً  أأسستترراالليياا  االلححدد ععللىى للممسسااععددتتههاا االلننظظييففةة االلططااققةة ممنن ضضخخممةة ااررددمموو تتممللكك ههيي االلممققااببلل٬، ففيي ووللككنن كبيیراا٬ً، مخزوونا

 .االلأأححففوورريي االلووققوودد ععللىى االلااععتتمماادد ممنن

 ووههننااكك 6 االلععمموودد ففيي ااننببععااثثااتتههاا للتتخخففييضض ممععققوولل ههددفف أأسستترراالليياا للددىى االلتتااللييةة؟ االلخخططووةة سستتككوونن ممااذذاا ووااللآآنن
ً  تتتتخخذذ أأنن أأسستترراالليياا ععللىى للذذللكك .االلممققببلليينن االلأأسسببووععيينن ممددىى ععللىى االلددععمم ااججتتممااععااتت ممنن االلككثثييرر ً  موقفا  صاررما

 .ررااسسخخةة ووققووااععدد ووببأأههدداافف ككييووتتوو ببببررووتتووككوولل ووتتللتتززمم ببخخططأأههاا ووتتععتتررفف

 االلتتككييفف؟ ففيي االلققييااددةة ااننططللااققةة سستتككوونن ههلل :االلتتككييفف للججننةة

 للممررةة ااججتتممععتت ووققدد سسننووااتت٬، ثثللااثث ففتتررةة ععللىى االلممممتتددةة االلططممووححةة ععممللههاا خخططةة إإععدداادد ععللىى ججااههددةة االلتتككييفف للججننةة ععممللتت
 ببصصووررةة إإييككوو تتححثث االلممططللووبب٬، االلققيياادديي االلددوورر ههذذاا أأددااء ىىععلل ققااددررةة تتككوونن ووللككيي .2012 ععاامم ففيي ففققطط ووااححددةة

 إإييككوو ترّحب .االلتتككييفف للججننةة ععمملل للتتسسههييلل االلللااززممةة االلووسساائئلل تتووففييرر ععللىى االلممتتققددممةة االلببللدداانن ممنن االلأأططرراافف خخااصصةة
 ووااححتتييااججااتت االلففضضللىى االلتتككييفف ممممااررسسااتت ففههمم أأههممييةة إإللىى االلتتططررقق ععللىى ممععتتززممةة االلتتككييفف للججننةة ببككوونن

 ممؤؤتتممرر ععللىى :االلششااممللةة االلصصووررةة ففيي ممففققوودد ووااححدد ججززء ههننااللكك ييببققىى ووللككنن .ووااللأأصصللييةة االلممححللييةة االلممججتتممععااتت
 ببممننههااجج االلممععننيي االلممخخصصصص االلععاامملل االلففررييقق ممففااووضضااتت ففيي االلتتككييفف للججننةة ععمملل ببأأههممييةة ييععتتررفف أأنن االلأأططرراافف

ً  ممللززممةة أأددااةة إإللىى االلتتووصصلل أأججلل ممنن االمعّززز للللععمملل ددييرربباانن  .2015 ععاامم ففيي قانونيیا

 ححدد إإللىى االمعّززز للللععمملل ددييرربباانن ببممننههااجج االلممععننيي االلممخخصصصص ممللااللععاا االلففررييقق ععمملل ففيي تتسسااههمم أأنن ييممككننههاا ففااللللججننةة
 االلااححتتييااججااتت ععللىى ببننااء االلتتككييفف تتححسسيينن ععللىى االلممسستتققببلليي االلااتتففااقق ييسسااععدد أأنن ييممككنن ببححييثث ككببييرر

 أأععضضااء تتششججعع ووههيي االلتتككييفف للججننةة ععمملل ففيي للللممسسااههممةة ااسستتععدداادد ععللىى االلممددننيي االلممججتتممعع أأنن إإييككوو تتددرركك .االلممححددددةة
 االلااججتتممااععااتت ببثث ووببااللتتححددييدد االلددااخخلليي٬، االلننظظاامم ففيي االلففججووةة إإغغللااقق ببييجج .االلممددخخللااتت ههذذهه تتسسههييلل ععللىى االلللججننةة
ً  ذذللكك ككاانن ححييثثمماا االلإإننتتررننتت ععببرر  ووللييسس ووأأخيیرااً  .االلصصدددد ههذذاا ففيي ججييددةة سسااببققةة ففههوو االلتتككييفف صصننددووقق أأمماا .ممكنا
 االلننششااططااتت ععققدد خخللاالل ممنن ااسستتببااققييةة ببططررييققةة تتععمملل للككيي االلتتككييفف للججننةة ععللىى ببااللضضغغطط إإييككوو تتققوومم آآخراا٬ً،

 .االلممححددددةة االلتتككييفف ووااسستتججااببااتت ااححتتييااججااتت ححوولل ووغغييررههاا االلععمملل ووووررشش

  

 
	  


