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一、重要理念

الهامة المفاهيم الول: الجزء

1. 习近平生态文明思想
习近平生态文明思想，是习近平新时代中国特色社会主

义思想的重要组成部分，深刻回答了为什么建设生态文明、

建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明的重大理论和实

践问题，丰富和发展了马克思主义关于人与自然关系的思想，

深化了中国共产党对社会主义建设规律的认识，体现了中国

共产党的使命宗旨、执政理念、责任担当，对新时代加强生

态环境保护，推动中国生态文明建设迈入新境界具有重大的

指导意义，为推进美丽中国建设、实现中华民族永续发展提

供了根本遵循。

2018年 5月，全国生态环境保护大会总结并阐释了习近

平生态文明思想。习近平在大会上提出了新时代推进生态文

明建设的主要原则，并首次提出加快构建生态文明体系，即

以生态价值观念为准则的生态文化体系，以产业生态化和生

态产业化为主体的生态经济体系，以改善生态环境质量为核

心的目标责任体系，以治理体系和治理能力现代化为保障的

生态文明制度体系，以生态系统良性循环和环境风险有效防
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控为重点的生态安全体系。“五个体系”系统界定了生态文明

体系的基本框架，指出了生态文明建设的思想保证、物质基

础、制度保障以及责任和底线。“五个体系”不仅是建设美丽

中国的行动指南，也为构建人类命运共同体贡献了生态文明

理念和实践的“中国方案”。

اليكولوجية الحضارة حول بينغ جين شي أفكار -1
حول بينغ جين شي لفكار هام جزء إليكولوجية إلحضارة حول بينغ جين شي أفكار

على عميقا جوإبا ُتعد و إلجديد، إلعصر في إلصينية إلخصائص ذإت إلشُرإكية

إلحاضرة وماهية إليكولوجية إلحضارة بناء لسباب وإلعملية إلنظرية إلهامة إلسئلة

ألفكار رت وطوو إلفكار ُلك أثرت وقد بنائها، وكيفية بناؤها يجب إلُي إليكولوجية

إلشيوعي إلحزب معرفة وعموقت وإلطبيعة، إلنسان بين إلعلقة حول ألماركسية

إلصيني إلشيوعي إلحزب وهدف رسالة دت وجسو إلشُرإكي، إلبناء بقانون إلصيني

حماية لُعزيز هام إرشادي بمغزي وُُمُع ومسؤوليُه، له إلحكم ممارسة ومفهوم

إلى إلصينية إليكولوجية إلحضارة بناء ودفع إلجديد إلعصر في إليكولوجية إلبيئة

إلُنمية وُحقيق إلجميلة إلصين بناء لدفع أساسية مبادئ ووفورت إلعلى، إلمسُوى

إلصينية. للمة إلمسُدإمة

إلحضارة حول بينغ جين شي أفكار وشرح ُلخيص ُم ،2018 عام مايو في

جين شي طرح حيث إليكولوجية. إلبيئة لحماية إلوطني إلمؤُمر في إليكولوجية

وطرح إلجديد، إلعصر في إليكولوجية إلحضارة بناء لدفع إلرئيسية إلمبادئ بينغ
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إلثقافة منظومة أي إليكولوجية، إلحضارة منظومة إقامة في إلسرإع مرة لول

إلقُصاد ومنظومة كقوإعد، إليكولوجية إلقيم مفهوم ُُخذ إلُي إليكولوجية

أساسا، إليكولوجي وإلُصنيع إلصناعية إليكولوجية إلبيئة ُُخذ إلُي إليكولوجي

كنوإة، إليكولوجية إلبيئة جودة ُحسين ُُخذ إلُي وإلمسؤوليات إلهدإف ومنظومة

وقدرة إلحوكمة منظومة ُحديث ُُخذ إلُي إليكولوجية إلحضارة أنظمة ومنظومة

إلحميدة إلدورة ُُخذ إلُي إليكولوجي إلمن ومنظومة كضمان، للدولة إلحوكمة

هذه وحددت هامة. كنقاط إلبيئة مخاطر على إلفعالة وإلسيطرة إليكولوجي للنظام

منهجي، بشكل إليكولوجية إلحضارة لمنظومة إلساسي إلهيكل إلخمس" "إلمنظومات

وإلمسؤولية إلمؤسسي وإلضمان إلمادي وإلساس إليدولوجية إلضمانة إلى وأشارت

إلعمل دليل إلخمس" "إلمنظومات إن إليكولوجية. إلحضارة لبناء إلساسي وإلخط

إلحضارة مفهوم بناء في ساهمت أيضا وإنما فحسب، إلجميلة إلصين لبناء

إلمشُرك. إلمصير رإبطة لبناء إلعملية إلصينية" و"إلحلول إليكولوجية

2. 社会主义生态文明观
人与自然的关系是人类社会最基本的关系。马克思主义

认为，人靠自然界生活。人类在同自然的互动中生产、生活、

发展。中华文明强调要把天地人统一起来，按照大自然规律

活动，取之有时，用之有度。社会主义生态文明观的形成和

发展，不仅根植于优良的传统文化，也基于中国共产党和中

国人民的长期实践探索，是对人与自然关系的认识升华，是
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马克思主义中国化和中国特色社会主义实践的有机融合。

中国共产党一贯高度重视生态文明建设。新中国成立以

来，中共中央历代领导集体立足社会主义初级阶段基本国情，

在领导中国人民摆脱贫困、发展经济、建设现代化的历史进

程中，深刻把握人类社会发展规律，持续关注人与自然关系，

大力推进环境保护和生态文明建设事业：建国之初，以植树

造林、兴修水利为主，开启“绿化祖国”的伟大征程；改革开

放后，确立节约资源和保护环境的基本国策，建立生态环境

保护法律体系，将可持续发展战略纳入国民经济和社会发展

长远规划，促进经济发展同人口、资源、环境相协调；进入

21世纪，中共十七大首次将“生态文明”写入党代会报告，提

出了生态文明的建设目标。中共十八大以来，中国共产党围

绕生态文明建设提出了一系列新理念新思想新战略，将生态

文明建设作为统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四

个全面”战略布局的重要内容，将“绿水青山就是金山银山”理

念写入中共十九大报告和《中国共产党章程》。

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。中

国要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造

更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需

要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美

生态环境需要。中国坚持人与自然和谐共生，树立和践行绿
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水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基

本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，

坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，坚

持和完善生态文明制度体系，推动形成绿色发展方式和生活

方式，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境

保护制度，建设“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的美丽

中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出

贡献。

الشتراكي اليكولوجية الحضارة مفهوم -2
إلنساني. إلمجُمع في أساسا إلكثر إلعلقة هي وإلطبيعة إلنسان بين إلعلقة ُعُبر

بالنُاج إلنسان ويقوم إلطبيعة. على إعُمادإ يعيش إلنسان أن إلماركسية ُرى

على إلصينية إلحضارة أكدت إلطبيعة. مع إلُفاعل خلل من وإلُنمية وإلمعيشة

وأخذ إلطبيعة، لقانون وفقا وإلعمل وإلنسان وإلرض إلسماء بين إلوحدة ضرورة

ُجاوز بدون إلطبيعية إلموإرد وإسُخدإم إلمناسب إلوقت في إلطبيعة من إلموإرد

في مُجذرين ليسا إلشُرإكي إليكولوجية إلحضارة مفهوم وُطوير ُشكيل إن إلحد.

إلحزب وإسُكشاف ممارسة على قائمان أيضا وإنما فحسب، إلممُازة إلُقليدية إلثقافة

بين إلعلقة لمعرفة إرُقاء ويعدإن طويلة، لمدة إلصيني وإلشعب إلصيني إلشيوعي

ذإت إلشُرإكية وممارسة إلماركسية لُصيين إلعضوي وإلندماج وإلطبيعة، إلنسان

إلصينية. إلخصائص
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ُأسيس منذ إليكولوجية. إلحضارة لبناء بالغا إهُماما إلصيني إلشيوعي إلحزب يولي

للحزب إلمركزية للجنة إلقيادية إلمجموعات من إلجيال إنطلقت إلجديدة، إلصين

إلشُرإكية، من إلولية إلمرحلة في للصين إلساسية إلظروف من إلصيني إلشيوعي

إلنسان بين بالعلقة وإهُمت إلبشري إلمجُمع ُطور قانون عميق بشكل وإسُوعبت

بقوة إليكولوجية إلحضارة وبناء إلبيئة حماية قضية ودفعت مطرد، بشكل وإلطبيعة

إلقُصاد وُنمية إلفقر من للُخلص إلصيني إلشعب لقيادة إلُاريخية إلمسيرة خلل

في إلخضرة لـ"نشر إلعظيمة إلمسيرة بدأت إلبلد، ُأسيس بدإية في إلُحديثات: وبناء

بعد أساسا؛ إلري مشروعات وإقامة مكان كل في إلشجار غرس باُخاذ إلبلد"

على للمحافظة إلساسية إلدولة سياسة ُحديد ُم وإلنفُاح، إلصلح سياسة إنُهاج

وإدرإج إليكولوجية، إلبيئة حماية قوإنين منظومة وإقامة إلبيئة، وحماية إلموإرد

وإلُنمية إلوطني للقُصاد إلمدى إلطويلة إلخطة في إلمسُدإمة إلُنمية إسُرإُيجية

بعد وإلبيئة؛ وإلموإرد إلسكان مع إلقُصادية إلُنمية ُناسق وُعزيز إلجُماعية،

للحزب عشر إلسابع إلوطني إلمؤُمر أدرج وإلعشرين، إلحادي إلقرن دخول

فيه طرح حيث إلحزب، مؤُمر ُقرير في إليكولوجية" "إلحضارة إلصيني إلشيوعي

للحزب عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ إليكولوجية. إلحضارة بناء هدف

إلجديدة إلمفاهيم من سلسلة إلصيني إلشيوعي إلحزب طرح إلصيني، إلشيوعي

وإُخذ إليكولوجية، إلحضارة بناء حول إلجديدة وإلسُرإُيجيات إلجديدة وإلفكار

إلعام إلُخطيط لدفع إلموحد إلُخطيط من هام كجزء إليكولوجية إلحضارة بناء

إلربعة" "إلشوإمل لُخطيط إلمُناسق وإلدفع إلمندمجة" إلخمسة "إلعناصر في إلمُمثل

ذهب من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء "ألجبال مفهوم وأدرج إلسُرإُيجي،
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إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر ُقرير في فضة" من وجبال

إلصيني((. إلشيوعي إلحزب و))دسُور

إلدإئمة إلمسُدإمة للُنمية إلمدى طويل حيوي مشروع إليكولوجية إلحضارة بناء

للُعايش ُحديثات هي بنائها على إلصين ُعكف إلُي إلُحديثات إن إلصينية. للمة

إلمادية إلثروإت من مزيد خلق إلى ُهدف فهي وإلطبيعة، إلنسان بين إلمُناغم

إلى ُسعى بينما أفضل، حياة إلى ألمتزأيدة ألشعب حاجة لُلبية إلمعنوية وإلثروإت

إلمُزإيدة إلشعب حاجة لُلبية إلجودة إلممُازة إليكولوجية إلمنُجات من مزيد ُوفير

وألطبيعة، ألنسان بين ألمُناغم بالتعايش إلصين ُُمسك جميلة. إيكولوجية بيئة إلى

من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء ألجبال أن فكرة وُطبيق ُرسيخ على وُعمل

على للمحافظة إلخاصة إلساسية إلدولة بسياسة وإلُمسك فضة، من وجبال ذهب

إلُعافي وإُخاذ وإلحماية للُرشيد إلسبقية منح بمبدأ وإلُمسك إلبيئة، وحماية إلموإرد

بالنُاج إلمُسم إلحضارية إلُنمية طريق في إلسير على وإلمثابرة أساسا، إلطبيعي

أنظمة بمنظومة وإلُمسك إلطيبة، إليكولوجية وإلبيئة إلميسورة وإلحياة إلمُطور

إلحياة وأسلوب إلخضرإء إلُنمية طريق ُشكيل ودفع وإكمالها، إليكولوجية إلحضارة

إلزرإعية وإلحقول وإلغابات وإلمياه إلجبال لدإرة إلشامل وإلُخطيط إلخضر،

إلبيئة لحماية صرإمة نظامم أكثر وُنفيذ م، منظو بشكل وإلمروج وإلبحيرإت

إلنقية وإلمياه إلخضرإء إلجبال رؤية "يمكن حيث إلجميلة إلصين وبناء إليكولوجية،

للشعب، طيبة ومعيشية إنُاجية بيئة لخلق موطنهم" جمال إلى يُشوقون إلناس وجعل

إلعالمي. إليكولوجي للمن إسهامات وُقديم
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3. 中国古代生态智慧
中华民族向来尊重自然、热爱自然，追求人与自然和谐

共生。绵延 5000多年的中华文明积淀着丰富的生态智慧和生

态文化。“天人合一”“道法自然”的哲理思想，“顺天时，量地

利，则用力少而成功多”的农牧经验，“劝君莫打三春鸟，儿

在巢中望母归”的经典诗句，“一粥一饭，当思来处不易；半

丝半缕，恒念物力维艰”的治家格言，都蕴含着质朴睿智的自

然观。

比如，中国传统哲学中以万物顺应自然规律生长为“天

文”“地文”，《老子》中的名言：“人法地，地法天，天法道，

道法自然”，这个“自然”，就是指自然规律。当代中国顺应自

然，坚持自然修复为主，减少人为扰动，把生物措施、农艺

措施与工程措施结合起来，袪滞化淤，固本培元，恢复河流

生态环境等，就是从中国自古以来顺应自然的观念中提升出

来的举措。

再比如，中国古代哲学中常常谈到节流开源、保护资源

与经济发展的关系，主张合理利用、合理开发自然资源。这

种对自然取之以时、取之有度的思想，对当今中国解决好人

与自然和谐共生的问题具有深刻的现实意义。中华传统文明

的滋养，为当代中国开启了尊重自然、面向未来的智慧之门。
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القديمة الصين في اليكولوجية الحكمة -3
إلنسان بين إلمُناغم إلُعايش إلى وُسعى وُحبها، إلطبيعة إلصينية إلمة ُحُرم

إلحضارة في إلغنية إليكولوجية وإلثقافة إليكولوجية إلحكمة وُُرإكم وإلطبيعة.

إلطبيعة "وحدة فلسفة مثل، سنة. الف خمسة من أكثر إلى ُمُد إلُي إلصينية

"مسايرة في إلمُمثلة وإلرعي إلزرإعة وُجارب إلطبيعة"، يُبع و"إلطاو وإلنسان"

وبيت إلوإفر"، وإلحصاد قليلة إلجهود يجعلن إلُربة خصائص وُوظيف إلطقس

ُُطلع إلفرإخ لن مارس، في إلطيور ُصطاد أل "أنصحك إلقائل إلكلسيكي إلشعر

أن في إلُفكير "يجب إلقائلة إلعائلة شؤون إدإرة وحكمة إلعش"، في أمها عودة إلى

وإلحكيم إلبسيط إلفهم ذلك كل يجسد إلشاق"، إلكدح نُيجة هما ثوب وكل وجبة كل

للطبيعة.

مع ُمشيا إلشياء كل نشوء إلصينية إلُقليدية إلفلسفة إُخذت إلمثال، سبيل على

"إلنسان مأثورة: جملة ُسي(( ))لو كُاب وفي إلطبيعية، كالعلوم إلطبيعي إلقانون

إن إلطبيعة". يُبع إلطاو إلطاو، ُُبع إلسماء إلسماء، ُُبع إلرض إلرض، يُبع

ُخريب وُقليل أساسا، إلطبيعي إلُعافي باُخاذ وإلُمسك إلطبيعة قوإنين مسايرة

وإلجرإءإت إلزرإعية وإلجرإءإت إلبيولوجية إلجرإءإت بين وإلجمع للبيئة إلنسان

للنهار إليكولوجية إلبيئة وإسُعادة إلذإُية إلطبيعة وُثبيت إلطمي وُبديد إلهندسية،

في إلمُمثل إلصيني إلمفهوم من منبثقة إجرإءإت هي إلمعاصرة، إلصين في وغيرها

إلزمان. قديم منذ إلطبيعة مسايرة

وُقليل إلجديدة إلموإرد إكُشاف بين إلعلقة على إلقديمة إلصينية إلفلسفة ُؤكد كما

وإلُنمية إلمعقول إلسُخدإم إلى وُدعو إلقُصادية، وإلُنمية إلموإرد وحماية إلنفقات
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في إلطبيعية إلموإرد إسُغلل في إلمُمثلة إلفكرة هذه إن إلطبيعية. للثروإت إلمعقولة

إلمُناغم إلُعايش قضية لمعالجة عميق وإقعي مغزى لها وباعُدإل، إلمناسب إلوقت

إلُقليدية إلحضارة من إلمسُمد إلغذإء وبفضل إليوم. إلصين في وإلطبيعة إلنسان بين

إلمسُقبل. وموإجهة إلطبيعة لحُرإم إلحكمة بوإبة إلمعاصرة إلصين فُحت إلصينية،

4. 人与自然和谐共生
自然是生命之母，是人类赖以生存和发展的根基。人与

自然是生命共同体。人类应该以自然为根，敬畏自然、尊重

自然、顺应自然、保护自然。保护自然环境就是保护人类，

建设生态文明就是造福人类。

生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。生态环境是人类生

存和发展的根基，生态环境变化直接影响文明兴衰演替。历

史教训表明，在整个发展过程中，不能只讲索取不讲投入，

不能只讲发展不讲保护，不能只讲利用不讲修复。人类只有

遵循自然规律才能有效防止在开发利用自然上走弯路，人类

对大自然的伤害最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律。

中共十九大将“坚持人与自然和谐共生”作为新时代坚持

和发展中国特色社会主义的一个基本方略，提出坚持节约优

先、保护优先、自然恢复为主的方针，形成节约资源和保护

环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，还自然



中国关键词：生态文明篇

المفتاحية العبارات طريق عن الصين معرفة
اليكولوجية بالحضارة الخاص الجزء

11

以宁静、和谐、美丽。中国主张要像保护眼睛一样保护自然

和生态环境，推动形成人与自然和谐共生新格局。

人与自然和谐共生，是对马克思主义关于人与自然关系

思想的继承和发展，是新时代生态文明建设的一个重要目标，

也是中国建设社会主义现代化的一个重要特征。

والطبيعة النسان بين المتناغم التعايش -4
رإبطة ُجمع وُطوره. إلنسان بقاء عليه يعُمد إلذي وإلساس إلحياة أم هي إلطبيعة

كالساس إلطبيعة يُخذ أن للنسان ينبغي وإلطبيعة. إلنسان بين إلمشُركة إلحياة

وبناء إلنسان، حماية هي إلطبيعة حماية ويحميها. ويسايرها ويحُرمها ويهابها

إلنسان. إسعاد هو إليكولوجية إلحضارة

إليكولوجية إلبيئة ُدهور ويؤدي إلحضارة، إزدهار إليكولوجية إلبيئة إزدهار يجلب

ويؤثر إلنسان، وُنمية بناء أساس إليكولوجية إلبيئة ُتعُبر و إلحضارة. ُدهور إلى

مباشرإ. ُأثيرإ إلحصارة وُدهور وإزدهار ُطور على إليكولوجية إلبيئة ُغير

إلسُثمار إلى إلسعي بدون إلخذ إلى إلسعي يمكن ل أنه إلُاريخ دروس وأثبُت

إلحرص بدون إلسُخدإم على وإلحرص بالحماية إلهُمام بدون بالُنمية وإلهُمام

في إلُعثر إلنسان يُجنب أن يمكن ول إلُطور. عملية كل في إلطبيعي إلُعافي على

وسيُعرض إلطبيعي، بالقانون إللُزإم خلل من إل إلطبيعة وإسُخدإم ُنمية طريق

له. مرد ل قانون فذلك إلنهاية، في بالطبيعة إلبشر يلحقها إلُي للضرإر أنفسهم إلبشر
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بالُعايش "إلُمسك إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر إُخذ

ذإت للشُرإكية إلساسية إلشاملة إلبرإمج كأحد وإلطبيعة" إلنسان بين إلمُناغم

للُرشيد إلولوية منح بمبدأ إلُمسك وطرح إلجديد، إلعصر في إلصينية إلخصائص

صناعات وهيكل إلفضاء ُشكيلة لُكوين أساسا، إلطبيعي إلُعافي وإُخاذ وإلحماية

لعادة إلبيئة، وحماية إلموإرد إسُخدإم بُرشيد كلها ُُسم ومعيشة إنُاج وأساليب

إلطبيعية إلبيئة حماية إلى إلصين وُدعو إلطبيعة. إلى وإلجمال وإلُناغم إلهدوء

بين إلمُناغم للُعايش جديد هيكل ُشكيل ودفع إلعيون، حماية مثل وإليكولوجية

وإلطبيعة. إلنسان

بشأن إلماركسية لفكر وُطوير ُوإرث هو وإلطبيعة إلنسان بين إلمُناغم إلُعايش

إلعصر في إليكولوجية إلحضارة لبناء هام هدف وهو وإلطبيعة، إلنسان بين إلعلقة

إلصين. في إلشُرإكية إلُحديثات لبناء هامة سمة أنه كما إلجديد،

5. 绿水青山就是金山银山
绿水青山就是金山银山，是新时代中国重要的发展理念，

是推进现代化建设的重大原则。2005年 8月，时任中共浙江

省委书记习近平在浙江省安吉余村首次提出了“绿水青山就

是金山银山”这一关系文明兴衰、人民福祉的发展理念，要求

追求人与自然的和谐、经济与社会的和谐，既要绿水青山，

又要金山银山。因为，绿水青山是“人的无机的身体”，只有

留得绿水青山在，才能保护人类自身，破坏了绿水青山，最
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终会殃及人类自身。而只要坚持人与自然和谐共生，守望好

绿水青山，就能永恒拥有绿水青山。

2013年 9月 7日，习近平在哈萨克斯坦回答学生提问时

指出，中国明确把生态环境保护摆在更加突出的位置，既要

绿水青山，也要金山银山；宁要绿水青山，不要金山银山，

而且绿水青山就是金山银山。中国绝不以牺牲生态环境为代

价换取经济的一时发展。建设生态文明、建设美丽中国的战

略任务，就是为了给子孙留下天蓝、地绿、水净的美好家园。

绿水青山和金山银山，是对生态环境保护和经济发展的

形象化表达，这两者不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的

关系。一方面，绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社

会财富、经济财富。良好生态本身蕴含无穷的经济价值，能

够源源不断创造综合效益，实现经济社会可持续发展。另一

方面，绿水青山是人民幸福生活的重要内容，胜过金山银山。

良好生态环境是人民群众的共有财富，是最公平的公共产品、

最普惠的民生福祉。

绿水青山就是金山银山的发展观，继承了“天人合一”的

中华民族生态智慧，体现了人与自然和谐共生的本质要求，

阐述了经济发展和生态环境保护的关系，揭示了保护生态环

境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的道理，

指明了实现发展和保护协同共生的新路径。
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وجبال ذهب من جبال هي النقية والمياه الخضراء الجبال -5
فضة من

ُنمية مفموم فضة"، من وجبال ذهب من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء "إلجبال

عام أغسطس في إلُحديثات. بناء لدفع هام ومبدأ إلجديد، إلعصر في للصين هام

إلشيوعي إلحزب لجنة أمين منصب يُولى كان إلذي بينغ جين شي طرح ،2005

إلحضارة وُدهور بازدهار إلمُعلقة إلُنمية مفهوم حينذإك، ُشجيانغ بمقاطعة إلصيني

ذهب من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء "إلجبال في وإلمُمثل إلشعب وسعادة

مرة، لول ُشجيانغ مقاطعة في انجي بمحافظة يويُسون قرية في فضة" من وجبال

إلقُصاد بين وإلُناغم وإلطبيعة إلنسان بين إلُناغم إلى بالسعي طالب حيث

جبال على وإلحرص إلخضرإء وإلجبال إلنقية إلنهار على وإلحرص وإلمجُمع

"جسم إلخضرإء وإلجبال إلنقية إلنهار لن وذلك وإحد، ان في إلفضة وجبال إلذهب

وإلجبال إلنقية إلنهار بدون ذإُه إلنسان حماية يمكن ول إلعضوي"، غير إلنسان

بالنسان إلضرإر إلى إلخضرإء وإلجبال إلنقية إلنهار ُخريب وسيؤدي إلخضرإء،

على ونحافظ وإلطبيعة إلنسان بين إلمُناغم بالُعايش نُمسك وطالما إلنهاية. في ذإُه

إلى إلخضرإء وإلجبال إلنقية إلنهار نمُلك أن يمكن إلخضرإء، وإلجبال إلنقية إلنهار

إلبد.

لطلب سؤإل عن إلجابة في بينغ جين شي أشار ،2013 عام سبُمبر من إلسابع في

بارز مكان في إليكولوجية إلبيئة حماية ُضع إلصين أن إلى كازإخسُان في

جبال على وُحرص إلخضرإء، وإلجبال إلنقية إلنهار على وُحرص بوضوح،
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إلنقية إلنهار سُفضل إلخُيار عليها كان وإذإ وإحد. ان في إلفضة وجبال إلذهب

وإلجبال إلنقية إلنهار لن إلفضة، وجبال إلذهب جبال على إلخضرإء وإلجبال

إلُنمية على إلصين ُحصل لن إلفضة. من وجبال إلذهب من جبال هي إلخضرإء

لبناء إلسُرإُيجية إلمهام إن إليكولوجية. إلبيئة حساب على إلمؤقُة إلقُصادية

فيه إلقادمة للجيال جيد موطن ُرك هي إلجميلة إلصين وبناء إليكولوجية إلحضارة

صافية. وإلمياه خضرإء وإلرض زرقاء إلسماء

ُعبير هي إلفضة" من وجبال إلذهب من و"جبال إلخضرإء وإلجبال إلنقية إلنهار

أو مُناقضة ليست بينهما وإلعلقة إلقُصادية، وإلُنمية إليكولوجية إلبيئة لحماية حي

إلخضرإء وإلجبال إلنقية إلنهار ليست ناحية، من جدلية. وحدة علقة بل مُعارضة،

وثروإت إجُماعية ثروإت هي أيضا وإنما فحسب، إيكولوجية وموإرد طبيعية موإرد

محدودة، غير إقُصادية قيمة على نفسها إلطيبة إليكوولجية إلبيئة وُحُوي إقُصادية.

وإجُماعيا. إقُصاديا إلمسُدإمة إلُنمية وُحقق إنقطاع بل شاملة فوإئد ُخلق أن يمكن

إلشعب لحياة هاما موضوعا إلخضرإء وإلجبال إلنقية إلنهار ُعد أخرى، ناحية ومن

إلطيبة إليكولوجية إلبيئة ُتعُبر و إلفضة. وجبال إلذهب جبال من أهم وهي إلسعيدة،

أكثر ألشعب ورفاهية مساوإة أكثر عامة ومنُجات إلشعب لجماهير مشُركة ثروة

عامة. منفعة

ذهب من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء "إلجبال في إلمُمثل إلُنمية مفهوم يرث

إلنسان بين "إلوحدة في إلمُمثة إلصينية للمة إليكولوجية إلحكمة فضة" من وجبال

ويشرح وإلطبيعة، إلنسان بين إلمُناغم للُعايش إلجوهري إلطلب ويجسد وإلطبيعة"،

إلبيئة حماية أن مبدأ ويبين إليكولوجية، إلبيئة وحماية إلقُصادية إلُنمية بين إلعلقة
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قوة ُطوير هو إليكولوجية إلبيئة وُحسين إلنُاج قوة حماية هي إليكولوجية

وإلحماية. إلُنمية بين إلمُناسق إلُعايش لُحقيق إلجديدة إلسبل ويوضح إلنُاج،

6. “五位一体”总体布局
“五位一体”总体布局形成于 2012年召开的中共十八大，

它要求在坚持以经济建设为中心的同时，全面推进经济建设、

政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，促进现代

化建设各个环节、各个方面协调发展。

2017年召开的中共十九大在全面总结经验、深入分析形

势的基础上，对中国社会主义现代化作出新的战略部署，明

确以“五位一体”总体布局推进中国特色社会主义事业，从经

济、政治、文化、社会、生态文明五个方面，制定了新时代

统筹推进“五位一体”总体布局的战略目标，是新时代推进中

国特色社会主义事业的路线图，是更好推动人的全面发展、

社会全面进步的任务书。

“五位一体”总体布局是一个有机整体。其中，经济建设

是根本，政治建设是保障，文化建设是灵魂，社会建设是条

件，生态文明建设是基础，共同致力于全面提升国家物质文

明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明，统一于建

成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的目标。



中国关键词：生态文明篇

المفتاحية العبارات طريق عن الصين معرفة
اليكولوجية بالحضارة الخاص الجزء

17

“五位一体”总体布局的提出，体现了中国共产党对协调

发展的规律性认识不断深化，对中国特色社会主义的规律性

认识不断深化，代表了人民群众的根本利益和共同愿望。

المندمجة" الخمسة "العناصر في المتمثل العام التخطيط -6
إلوطني إلمؤُمر في إلمندمجة" إلخمسة "إلعناصر في إلمُمثل إلعام إلُخطيط ُشكل

إلبناء دفع ويُطلب ،2012 عام في عقد إلذي إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلثامن

إلحضارة وبناء إلجُماعي وإلبناء إلثقافي وإلبناء إلسياسي وإلبناء إلقُصادي

حلقة كل في إلُحديثات لبناء إلمُناسقة إلُنمية وُعزيز شامل، نحو على إليكولوجية

محورإ. إلقُصادي إلبناء باُخاذ إلُمسك مع إلجوإنب، كافة وفي

2017 عام في إلمنعقد إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر إُخذ

إلشامل إلُخليص أساس على إلصينية إلشُرإكية للُحديثات جديدإ إسُرإُيجيا ُخطيطا

إلخصائص ذإت إلشُرإكية قضية دفع وأوضح للوضع، إلعميق وإلُحليل للُجارب

ووضع إلمندمجة"، إلخمسة "إلعناصر في إلمُمثل إلعام إلُخطيط خلل من إلصينية

"إلعناصر في إلمُمثل إلعام إلُخطيط لدفع إلموحد للُخطيط إلسُرإُيجية إلهدإف

وإلسياسة إلقُصاد وهي جوإنب خمسة في إلجديد إلعصر في إلمندمجة" إلخمسة

ذإت إلشُرإكية قضية دفع خارطة وهي إليكولوجية، وإلحضارة وإلمجُمع وإلثقافة

إلشاملة إلُنمية لدفع إلمهام قائمة وهي إلجديد، إلعصر في إلصينية إلخصائص

وجه. خير على للمجُمع إلشامل وإلُقدم للنسان
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عضويا، موحدإ كيانا إلمندمجة" إلخمسة "إلعناصر في إلمُمثل إلعام إلُخطيط يتعد

هو إلثقافي وإلبناء إلضمان، هو إلسياسي وإلبناء إلساس، هو إلقُصادي إلبناء حيث

إلقاعدة، هو إليكولوجية إلحضارة وبناء إلشروط، هو إلجُماعي وإلبناء إلروح،

إلمعنوية وإلحضارة إلسياسية وإلحضارة إلمادية إلحضارة رفع على وُعمل

ويُم معا، شامل نحو على للدولة إليكولوجية وإلحضارة إلجُماعية وإلحضارة

وديمقرإطية وقوية ثرية إشُرإكية حديثة قوية دولة بناء إنجاز هدف في بينها إلجمع

وجميلة. ومُناغمة ومُحضرة

إلمطرد إلُعمق إلمندمجة" إلخمسة "إلعناصر في إلمُمثل إلعام إلُخطيط طرح يجسد

لمعرفُه إلمطرد وإلُعمق إلمُناسقة، إلُنمية بقانون إلصيني إلشيوعي إلحزب لمعرفة

وإلرغبة إلساسية إلمصالح ويمثل إلصينية، إلخصائص ذإت إلشُرإكية بقانون

إلشعب. لجماهير إلمشُركة

7. 新发展理念
发展是解决中国一切问题的基础和关键，是当代中国的

第一要务。中共十八大以来，在深刻总结国内外发展经验教

训、分析国内外发展大势的基础上，针对中国发展中的突出

矛盾和问题，习近平提出了创新、协调、绿色、开放、共享

的新发展理念。中共十九大把坚持新发展理念作为新时代坚

持和发展中国特色社会主义的基本方略。2018年 3月，“贯彻

新发展理念”正式写入中国宪法。

创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，相互贯
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通、相互促进，是具有内在联系的集合体。创新是引领发展

的第一动力，创新发展注重的是解决发展动力问题，要把创

新摆在国家发展的核心位置，贯穿党和国家一切工作。协调

是持续健康发展的内在要求，协调发展注重的是解决发展不

平衡问题，要正确处理发展中的重大关系，不断增强发展整

体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的

重要体现，绿色发展注重的是解决人与自然和谐问题，要实

现经济社会发展和生态环境保护协同共进，为人民群众创造

良好生产生活环境。开放是国家繁荣发展的必由之路，开放

发展注重的是解决发展内外联动问题，要发展更高层次的开

放型经济，以扩大开放推进改革发展。共享是中国特色社会

主义的本质要求，共享发展注重的是解决社会公平正义问题，

要坚持全民共享、全面共享、共建共享、渐进共享，不断推

进全体人民共同富裕。

新发展理念传承中国共产党的发展理论，坚持以人民为

中心的发展思想，进一步科学回答了实现怎么样的发展、怎

样实现发展的问题，深刻揭示了实现更高质量、更有效率、

更加公平、更可持续发展的必由之路，集中体现了中国共产

党对新发展阶段基本特征的深刻洞察和科学把握，标志着中

国共产党对经济社会发展规律性认识达到了新的高度。按照

新发展理念推动经济社会发展，是当前和今后一个时期中国
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发展的总要求和大趋势。

الجديدة التنمية مفاهيم -7
إلصين في هامة أولوية وهي إلصين، في إلمشكلت كل لحل ومفُاح أساس إلُنمية

طرح إلصيني، إلشيوعي للحزب عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ إلمعاصرة.

وألنفتاح وألخضرة وألتناسق بالبتكار ألمتسمة إلجديدة إلُنمية مفاهيم بينغ جين شي

إلُنمية في إلبارزة وإلمشكلت إلُناقضات إزإء إلُنمية بثمار ألمشترك وألتمتع

وإلجنبية إلصينية إلُنمية ودروس لُجارب إلعميق إلُلخيص أساس على إلصينية

عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر إُخذ وإلجنبية. إلصينية للُنمية إلعام إلوضع وُحليل

أساسي شامل كبرنامج إلجديدة إلُنمية بمفاهيم إلُمسك إلصيني إلشيوعي للحزب

في إلجديد. إلعصر في وُطويرها إلصينية إلخصائص ذإت بالشُرإكية للُمسك

رسميا. إلصين دسُور في إلجديدة" إلُنمية مفاهيم "ُنفيذ أدرج ،2018 عام مارس

وألتمتع وألنفتاح وألخضرة وألتناسق بالبتكار ألمتسمة إلجديدة إلُنمية مفاهيم

كيان وهي إلخر، منها كل ويعزز بالخر، منها كل يرُبط إلُنمية، بثمار ألمشترك

إلُنمية وُهُم إلُنمية، لقيادة أولى محركة قوة إلبدإع ويتعد دإخلية. روإبط ذو جماعي

إلمكان في إلبدإع وضع وينبغي للُنمية، إلمحركة إلقوة مشكلة بحل إلبُكارية

هو وألتناسق وإلدولة. إلحزب أعمال كل في يسود وجعله إلدولة، لُنمية إلمحوري

إلُنمية مشكلة بحل إلمُناسقة إلُنمية وُهُم إلسليمة، إلمسُدإمة للُنمية دإخلي مطلب

شمول وُعزيز إلُنمية، في إلهامة للعلقات إلصائبة إلمعالجة وينبغي إلمُوإزنة، غير

وإلُجسيد إلمسُدإمة للُنمية إلضروري إلشرط هي وألخضرة مطرد. بشكل إلُنمية
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بين إلُناغم مشكلة بحل إلخضرإء إلُنمية وُهُم إلجميل، إلحياة إلى إلشعب لسعي إلهام

وإلجُماعية إلقُصادية للُنمية إلمُناسق إلُقدم ُحقيق وينبغي وإلطبيعة، إلنسان

وألنفتاح إلشعب. لجماهير جيدة وحياة إنُاج بيئة وخلق إليكولوجية، إلبيئة وحماية

مشكلة بحل إلمنفُحة إلُنمية وُهُم للبلد، إلمزدهرة للُنمية إلضروري إلطريق هو

على إلمنفُح إلقُصاد ُنمية وينبغي وخارجها، إلصين دإخل إلُنمية بين إلُفاعل

ألمشترك وألتمتع إلنفُاح. ُوسيع خلل من وإلُنمية إلصلح لدفع إلعلى إلمسُوى

ويهُم إلصينية، إلخصائص ذإت للشُرإكية إلجوهري إلمطلب هو إلُنمية بثمار

وينبعي إلجُماعية، وإلعدإلة إلنصاف مشكلة بحل إلُنمية بثمار ألمشترك ألتمتع

إلُنمية بثمار إلشامل إلمشُرك وإلُمُع إلُنمية بثمار إلمشُرك إلشعب بُمُع إلُمسك

إلُدريجي إلمشُرك وإلُمُع إلمشُرك إلبناء خلل من إلُنمية بثمار إلمشُرك وإلُمُع

مطرد. بشكل كله للشعب إلمشُرك إلرخاء ودفع إلُنمية، بثمار

بفكر وُُمسك إلصيني، إلشيوعي للحزب إلُنمية نظرية إلجديدة إلُنمية مفاهيم ُرث

لُحقيقها إلُنمية ماهية سؤإل عن وُجيب مركزإ، إلشعب إُخاذ في إلمُمثل إلُنمية

لُحقيق إلضروري إلطريق وُكشف ومُزإيد، علمي بشكل إلُنمية ُحقيق وكيفية

وُجسد عميق، بشكل وإسُدإمة وعدإلة فعالية وإلكثر جودة إلعلى إلُنمية

إلخصائص ُجاه إلصيني إلشيوعي للحزب إلعلمي وإلسُيعاب إلعميق إلسُشفاف

إلحزب معرفة أن إلى وُرمز مُمركز، بشكل إلجديدة إلُنمية مرحلة في إلساسية

مسُوى إلى وصلت وقد وإلجُماعية إلقُصادية إلُنمية بقانون إلصيني إلشيوعي

إلمطلب هو إلجديدة إلُنمية لمفاهيم وفقا وإلجُماعية إلقُصادية إلُنمية دفع إن جديد.

إلمسُقبل. وفي إلحالي إلوقت في إلصينية للُنمية إلعام وإلُجاه إلعام
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8. 尊重自然、顺应自然、保护自然的生态
文明理念

保护生态环境、建设生态文明，既是关系民生的重大社

会问题，更是关系中国共产党使命宗旨的重大政治问题。中

共十八大提出树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文

明理念。

尊重自然，是人与自然相处时应秉持的科学态度，即人

对自然应怀有敬畏之心、感恩之心，尊重自然界的存在、再

生和循环能力，而绝不能凌驾其上。顺应自然，是人与自然

相处时应遵循的基本原则，即人要顺应自然的客观规律，按

照客观规律推动经济社会发展。保护自然，是人与自然相处

时应承担的重要责任，即人向自然界索取生存发展之需时，

应主动呵护自然、回报自然，保护生态系统。

الطبيعة احترام في المتمثلة اليكولوجية الحضارة أفكار -8
وحمايتها ومسايرتها

هاما إجُماعيا موضوعا إليكولوجية إلحضارة وبناء إليكولوجية إلبيئة حماية ُتعُبر

إلحزب وهدف برسالة يُعلق هام سياسي موضوع هي بل إلشعب، بمعيشة يُعلق
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إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر طرح إلصيني. إلشيوعي

وحمايُها. ومسايرُها إلطبيعة إحُرإم في إلمُمثلة إليكولوجية إلحضارة أفكار ُرسيخ

مع إلنسان ُعامل عند إُخاذه ينبغي إلذي إلعلمي إلموقف هو إلطبيعة إحُرإم

لها، وإلمُنان إلطبيعة مهابة قلبه في يحمل أن إلنسان على يجب أي إلطبيعة،

ومسايرة إلطبيعة. على يُعالى ول وإلدور، وإلُجدد إلبقاء على إلطبيعة قدرة ويحُرم

إلطبيعة، مع إلنسان ُعامل عند به إللُزإم ينبغي إلذي إلساسي إلمبدأ هي إلطبيعة

إلُنمية ويدفع للطبيعة إلموضوعي إلقانون يساير أن إلنسان على يجب أي

فهي إلطبيعة، حماية أما للطبيعة. إلموضوعي للقانون وفقا وإلجُماعية إلقُصادية

على يجب أي إلطبيعة، مع إلنسان ُعامل عند ُحملها ينبغي إلُي إلهامة إلمسؤولية

إليكولوجي إلنظام وحماية للطبيعة إلجميل ورد بالطبيعة إلعناية إلى يبادر أن إلنسان

وإلُنمية. إلبقاء أجل من إلطبيعة من إلموإرد أخذ عند

9. 节约资源和保护环境的基本国策
20世纪 80年代和 90年代，保护环境和节约资源先后成

为中国的基本国策。中共十八大以来，以习近平同志为核心

的中共中央，不断加大节约资源和保护环境基本国策的实施

力度，坚决打赢打好污染防治攻坚战。2013年 5月，中共中

央政治局就大力推进生态文明建设专门进行了集体学习。习

近平强调，节约资源是保护生态环境的根本之策。要大力节

约集约利用资源，推动资源利用方式根本转变，加强全过程

节约管理，大幅降低能源、水、土地消耗强度，大力发展循
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环经济，促进生产、流通、消费过程的减量化、再利用、资

源化。良好生态环境是人和社会持续发展的根本基础。环境

保护和治理要以解决损害群众健康突出环境问题为重点，坚

持预防为主、综合治理，强化水、大气、土壤等污染防治，

着力推进重点流域和区域水污染防治，着力推进重点行业和

重点区域大气污染治理。

الموارد على بالمحافظة الخاصة الساسية الدولة سياسة -9
البيئة وحماية

إلموإرد على وإلمحافظة إبيئة حماية أصبح إلعشرين، إلقرن وُسعينات ثمانينات في

إلثامن إلمؤُمرإلوطني إنعقاد منذ إلخر. ُلو وإحد للصين إلساسية إلدولة سياسات

إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة عززت إلصيني، إلشيوعي للحزب عشر

إلخاصة إلساسية إلدولة سياسات ُنفيذ قوة لها، نوإة بينغ جين شي إلرفيق يمثل إلُي

إلُلوث من للوقاية إلحاسمة إلحرب وكسب إلبيئة، وحماية إلموإرد على بالمحافظة

للحزب إلمركزية للجنة إلسياسي إلمكُب قام ،2013 عام مايو في بحزإم. ومعالجُه

بقوة، إليكولوجية إلحضارة بناء بدفع إلخاصة إلجماعية بالدرإسة إلصيني إلشيوعي

لحماية إلساسية إلسياسة هو إلموإرد على إلمحافظة أن على بينغ جين شي أكد حيث

ودفع بقوة، لها إلمكثف وإلسُخدإم إلموإرد على إلمحافظة وينبغي إليكولوجية. إلبيئة

في إلموإرد على إلمحافظة إدإرة وُعزيز إلموإرد، إسُخدإم لساليب إلصلي إلُحول

إلقُصاد وُنمية كبير، بشكل وإلرض وإلماء إلطاقة إسُهلك وُقليل إلعملية، كافة
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بعد إلنفايات وُحويل إسُخدإمها إعادة إلموإرد كمية ُقليل وُعزيز بقوة، إلدوري

إلبيئة ُتعُبر وإسُهلكها. وُدإولها إنُاجها عملية في جديدة ثروإت إلى إسُخدإمها

إُخاذ وينبغي وإلمجُمع. للنسان إلمسُمدإمة للُنمية أساسية قاعدة إلطيبة إليكولوجية

إلبيئة حماية في هامة كنقطة إلجماهير بصحة ُضر وإلُي إلبارزة إلبيئة مشكلت حل

وُعزيز إلشاملة، وإلمعالجة إلرئيسي كالعمل إلوقاية باُخاذ وإلُمسك ومعالجُها،

من إلوقاية دفع على إلقوة وُركيز ومعالجُه، وإلُربة وإلهوإء إلماء ُلوث من إلوقاية

في إلهوإء ُلوث معالجة ودفع إلهامة، وإلمناطق إلحوإض في ومعالجُه إلماء ُلوث

بقوة. إلهامة وإلمناطق إلقطاعات

10. 新时代推进生态文明建设的“六项原
则”

2018年 5月，习近平在全国生态环境保护大会上提出了

新时代生态文明建设的六项主要原则：一是坚持人与自然和

谐共生，要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样

对待生态环境，这是科学把握和正确处理人与自然关系的根

本遵循。二是坚持绿水青山就是金山银山，构建高质量现代

化经济体系，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产

业结构、生产方式、生活方式。三是坚持良好生态环境是最

普惠的民生福祉，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，不

断满足人民日益增长的优美生态环境需要。四是坚持山水林

田湖草是生命共同体，全方位、全地域、全过程开展生态文
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明建设，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。五

是坚持用最严格制度最严密法治保护生态环境，让制度成为

刚性的约束和不可触碰的高压线，用制度管权治吏、护蓝增

绿。六是坚持共谋全球生态文明建设，深度参与全球环境治

理，引导应对气候变化国际合作，与世界各国共同呵护好地

球家园。

“六项原则”构成了一个紧密联系、有机统一的体系，深

刻揭示了经济发展和环境保护的关系，为走生产发展、生活

富裕、生态良好的文明发展道路提供了基本遵循。

في اليكولوجية الحضارة بناء لدفع الستة المبادئ -10
الجديد العصر

إلبيئة لحماية إلوطني إلمؤُمر في بينغ جين شي طرح ،2018 عام مايو في

إلجديد، إلعصر في إليكولوجية إلحضارة لبناء إلرئيسية إلسُة إلمبادئ إليكولوجية

إلبيئة وحماية وإلطبيعة، إلنسان بين إلمُناغم بالُعايش إلُمسك أول، وهي:

إلحياة، معاملة مثل إليكولوجية إلبيئة ومعاملة إلعيون، حماية مثل إليكولوجية

إلنسان بين للعلقة إلصائبة وإلمعالجة إلعلمي للُمسك إلساسي إلمبدأ ذلك ويتعُبر

ذهب من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء إلجبال بأن إلُمسك ثانيا، وإلطبيعة.

في وإلسرإع إلجودة، إلعالية إلحديثة إلقُصادية إلمنظومة وإقامة فضة، من وجبال

بُرشيد كلها ُُسم ومعيشية إنُاجية وأساليب صناعات وهيكل إلحيز ُشكيلة ُكوين
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هي إلطيبة إليكولوجية إلبيئة بأن إلُمسك ثالثا، إلبيئة. وحماية إلموإرد إسُخدإم

إلشعب ُفيد إليكولوجية إلبيئة بجعل وإلُمسك عامة، منفعة إلكثر إلشعب رفاهية

إليكولوجية إلبيئة إلى إلمُزإيدة إلشعب حاجة وسد إلشعب، أجل ومن إلشعب وُنفع

وإلبحيرإت إلزرإعية وإلحقول وإلغابات وإلمياه إلجبال بأن إلُمسك رإبعا، إلجميلة.

شُى على إليكولوجية إلحضارة ببناء وإلقيام إلمشُركة، إلحياة رإبطة هي وإلمروج

لبناء جديد هيكل ُشكيل ودفع إلعملية، كل وفي إلمناطق جميع وفي إلمسُويات

إلبيئة بحماية إلُمسك خامسا، وإلطبيعة. إلنسان بين إلمُناغمة للُنمية إلُحديثات

يصبح إلنظام وجعل إحكاما، أكثر وقانون صرإمة أكثر نظام باسُخدإم إليكولوجية

لدإرة إلنظام وإسُخدإم لمسه، يجوز ل إلذي إلعالي إلجهد وخط صارمة قيودإ

إلُمسك سادسا، إلخضرإء. وإلرإضي إلزرقاء إلسماء وحماية وإلمسؤولين إلسلطات

في إلعميقة وإلمشاركة إلعالمية، إليكولوجية إلحضارة لبناء إلمشُرك بالُشاور

وحماية إلمناخ، ُغير موإجهة في إلدولي إلُعاون وإرشاد إلعالمية، إلبيئة معالجة

إلعالم. دول مع إلرضية إلكرة موطن

إلُنمية بين إلعلقة وبينت ومُرإبطة، عضوية موحدة منظومة إلسُة" "إلمبادئ نت كوو

إلُنمية طريق في للسير إلساسية إلمبادئ ووفورت إلبيئة، وحماية إلقُصادية

إلطيبة إليكولوجية وإلبيئة إلميسورة وإلحياة إلمُطور بالنُاج إلمُسم إلحضارية

11. 绿色发展
绿色是生命的象征，是大自然的底色。推动形成绿色发

展方式和生活方式，是发展观的一场深刻革命。习近平指出，
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绿色发展，就其要义来讲，是要解决好人与自然和谐共生问

题。这场深刻革命是对生产方式、生活方式、思维方式和价

值观念的全方位、革命性变革。它突破了旧有发展思维、发

展理念和发展模式，是对自然规律和经济社会可持续发展一

般规律的深刻把握。

绿色发展的真谛是“取之有度，用之有节”，就是要调整

人的行为、纠正人的错误行为，从一味地利用自然、征服自

然、改造自然向尊重自然、顺应自然、保护自然转变，改变

长期以来“大量生产、大量消耗、大量排放”的生产模式和消

费模式，把经济活动、人的行为限制在自然资源和生态环境

能够承受的限度内，给自然生态留下休养生息的时间和空间。

绿色决定发展的成色，经济发展不再简单以国内生产总值增

长率论英雄，而是按照统筹人与自然和谐发展的要求，从“有

没有”转向发展“好不好”、质量“高不高”，追求绿色发展繁荣。

“十三五”期间，绿色发展被首次写入国家五年规划，污

染防治力度加大，资源利用效率显著提升，生态环境明显改

善。进入新发展阶段，“十四五”规划《纲要》再次强调了绿

色发展在国家现代化建设全局中的战略地位，从资源利用效

率、利用体系、绿色经济、政策体系等 4个方面对加快发展

方式绿色转型作出阐述。

顺应自然、保护生态的绿色发展昭示着人类的美好未来。
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建设绿色家园是各国人民的共同梦想，也是全球可持续发展

的大势所趋。中国作为全球生态文明建设的重要参与者、贡

献者、引领者，主张加快构筑尊崇自然、绿色发展的生态体

系，共建清洁美丽世界。中国愿与世界各国共同呵护好地球

家园，同筑生态文明之基，同走绿色发展之路，让子孙后代

既能享有丰富的物质财富，又能遥望星空、看见青山、闻到

花香。

الخضراء التنمية -11
أسلوب ُشكيل دفع إن للطبيعة. إلساسي إللون وهو للحياة، رمز إلخضر إللون

أن إلى بينغ جين شي أشار إلُنمية. لمفهوم عميقة ثورة هو إلخضر وإلحياة إلُنمية

إلنسان بين إلمُناغم إلُعايش مشكلة معالجة هو إلخضرإء للُنمية إلهام إلمعنى

لسلوب إلمسُويات شامل ثوري ُغيير إلعميقة إلثورة هذه وجه. خير على وإلطبيعة

إلُنمية وأنماط ومفاهيم أفكار ُُجاوز وهي إلقيمة. ومفهوم وإلُفكير وإلحياة إلنُاج

إلمسُدإمة للُنمية إلعام وإلقانون إلطبيعي للقانون إلعميق إلسُيعاب وهي إلبالية،

وإلجُماعية. إلقُصادية

إلمناسب إلوقت في إلطبيعة من إلموإرد "أخذ هو إلخضرإء للُنمية إلحقيقي إلمغزى

وُصحيح إلناس ُصرفات ُعديل أي إلحد"، ُجاوز بدون إلطبيعية إلموإرد وإسُخدإم

بشكل وُغييرها وقهرها إلطبيعة إسُخدإم من وإلُحول للناس، إلخاطئة إلُصرفات

وإلسُهلك إلنُاج أنماط وُغيير وحمايُها، ومسايرُها إلطبيعة إحُرإم إلى أعمى
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وُقييد طويل، لمدى وإلنبعاث" وإلسُهلك إلنُاج في إلكبيرة بـ"إلكمية إلمُسمة

إلموإرد ُُحملها أن يمكن إلُي إلحدود دإخل إلناس وأعمال إلقُصادية إلنشاطات

للبيئة إلقوة وإسُعادة للنقاهة ومساحة وقت وُرك إليكولوجية، وإلبيئة إلطبيعية

إلقُصادية إلُنمية مقياس يعد ولم إلُنمية، لون إلخضرة ُقرر إلطبيعية. إليكولوجية

إلُنمية" وجود عدم أو "وجود من ُُحول بل إلجمالي، إلمحلي إلناُج نمو نسبة مجرد

لطلب وفقا إلعالية" غير أو "إلعالية إلُنمية وجودة إلجيدة" غير أو "إلجيدة إلُنمية إلى

إلخضرإء إلُنمية إلى وإلسعي وإلطبيعة، للنسان إلمُناغمة للُنمية إلموحد إلُخطيط

إلمزدهرة.

إلخمسية إلخطة ضمن إلخضرإء إلُنمية أدرجت عشرة، إلثالثة إلخمسية إلخطة خلل

فعالية نسبة وإرُفعت ومعالجُه، إلُلوث من إلوقاية قوة وإشُدت مرة، لول إلوطنية

))منهاج(( أكد إلجديدة، إلُنمية مرحلة دخول بعد وإضحا. إرُفاعا إلموإرد إسُخدإم

للُنمية إلسُرإُيجية إلمكانة على أخرى مرة عشرة" إلرإبعة إلخمسية "إلخطة

إلُحول في إلسرإع وشرح للبلد، إلُحديثات لبناء إلعام إلوضع في إلخضرإء

ومنظومة إلموإرد إسُخدإم نسبة وهي جوإنب أربعة في إلُنمية لنماط إلخضر

إلسياسات. ومنظومة إلخضر وإلقُصاد إلسُخدإم

إليكولوجية إلبيئة وحماية إلطبيعة بمسايرة إلمُسمة إلخضرإء إلُنمية أوضحت

إلبلدإن لشعوب مشُرك حلم إلخضر إلموطن بناء إن للبشرية. إلجميل إلمسُقبل

باعُبارها إلصين ُدعو إلعالمية. إلمسُدإمة للُنمية إلسائد إلُيار أنه كما إلمخُلفة،

في إلسرإع إلى إلعالمية، إليكولوجية إلحضارة لبناء هامة ورإئدة ومساهمة مشاركة

إلمشُرك وإلبناء إلخضرإء، وإلُنمية إلطبيعة لحُرإم إليكولوجية إلمنظومة بناء

وإلبناء إلعالم، دول مع إلرضية إلكرة حماية في إلصين ُرغب جميل. نظيف لعالم
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إلُنمية طريق في إلمشُرك وإلسير إليكولوجية، إلحضارة لقاعدة إلمشُرك

فحسب، هذإ ليس إلغنية، إلمادية بالثروإت ُُمُع إلقادمة إلجيال وجعل إلخضرإء،

وُنسم إلخضرإء إلجبال ورؤية بالنجوم إلمملوءة إلسماء إلى إلنظر يمكنهم أيضا وإنما

إلزهور. عبير

12. 美丽中国
美丽中国是生态文明建设的重要目标，也是实现中华民

族伟大复兴中国梦的重要内容。中共十八大把生态文明建设

纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，明确提出

大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现中华民族

永续发展。这标志着中国共产党对中国特色社会主义规律认

识的进一步深化，表明了中国共产党加强生态文明建设的坚

定意志和坚强决心。中共十九大深刻指出，生态文明建设是

关系中华民族永续发展的根本大计，明确提出从 2035年到本

世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗 15年，把中

国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

具体而言，建设美丽中国就是要按照尊重自然、顺应自

然、保护自然的原则，秉持“既要金山银山，又要绿水青山”“绿

水青山就是金山银山”的理念，贯彻节约资源和保护环境的基

本国策，更加自觉地推动绿色发展、循环发展、低碳发展；
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就是要给自然留下更多修复空间，给农业留下更多良田，为

子孙后代留下天蓝、地绿、水清的生产生活环境。

中共十八大以来，中共中央把生态文明建设摆在全局工

作的突出位置，全面加强生态文明建设，开展了一系列根本

性、开创性、长远性工作，坚决打赢打好污染防治攻坚战，

统筹山水林田湖草沙治理，污染治理力度之大、制度出台频

度之密、监管执法尺度之严、环境质量改善速度之快前所未

有，生态文明建设从认识到实践都发生了历史性、转折性、

全局性的变化。例如，实施山水林田湖草一体化生态保护和

修复，开展国土绿化行动、全民绿色行动，推动长江经济带、

黄河流域绿色发展，推进云南洱海治理、青海三江源保护，

促进垃圾分类蔚然成风，实行最严格制度、最严密法治保护

生态环境等。

中国梦的实现不以牺牲环境为代价，在发展经济的同时，

保护好生态环境。建设美丽中国，有利于中国的长远发展，

也将助推全球可持续发展，更有助于实现人类共同的梦想

——保护美丽地球、建设绿色家园。
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الجميلة الصين -12
إلهامة إلمحُويات ومن إليكولوجية، إلحضارة لبناء إلهام إلهدف هي إلجميلة إلصين

إلثامن إلوطني إلمؤُمر أدرج وقد إلصينية. للمة إلعظيمة للنهضة إلصين حلم لُحقيق

إلعام إلُخطيط ضمن إليكولوجية إلحضارة بناء إلصيني إلشيوعي للحزب عشر

إلخصائص ذإت إلشُرإكية لقضية إلمندمجة" إلخمسة "إلعناصر في إلمُمثل

بناء على وإلعمل بقوة، إليكولوجية إلحضارة بناء دفع بوضوح وطرح إلصينية،

إلى ذلك ويرمز إلصينية. للمة إلدإئمة إلمسُدإمة إلُنمية وُحقيق إلجميلة إلصين

إلخصائص ذإت إلشُرإكية بقانون إلصيني إلشيوعي إلحزب لمعرفة إلمُزإيد إلُعمق

في إلصيني إلشيوعي للحزب إلصارمة وإلعزيمة إلثابُة إلرإدة ويبين إلصينية،

للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر وأشار إليكولوجية. إلحضارة بناء ُعزيز

أساسي مشروع إليكولوجية إلحضارة بناء أن إلى عميق بشكل إلصيني إلشيوعي

إلصين بناء إنجاز بوضوح وطرح إلصينية، للمة إلدإئمة إلمسُدإمة بالُنمية يُعلق

وجميلة، ومُناغمة ومُحضرة وديمقرإطية وقوية وغنية حديثة إشُرإكية دولة لُصبح

أساسي بشكل إلُحديثات ُحقيق أساس على إلكفاح، من أخرى سنة عشرة خمس بعد

إلحالي. إلقرن أوإسط إلى 2035 عام من

في إلمُمثلة بالفكار إللُزإم إلجميلة" "إلصين ببناء يقصد ُفصيل، أكثر وبشكل

نريد "نحن في إلمُمثلة بالمفاهيم وإلُمسك وحمايُها، ومسايرُها إلطبيعة إحُرإم

وإحد" ان في إلفضة وجبال إلذهب جبال ونريد إلخضرإء، وإلجبال إلنقية إلنهار

وُطبيق فضة"، من وجبال ذهب من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء و"إلجبال

إلخضرإء إلُنمية ودفع إلبيئة، وحماية إلموإرد على للمحافظة إلساسية إلدولة سياسة

مجال وُرك طوإعية؛ أكثر نحو على إلكربون إلمنخفضة وإلُنمية إلدورية وإلُنمية
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إلصالحة إلرإضي من مزيد وُرك إلصلي، وضعها إلى إلطبيعة لعادة أوسع

وإلمياه خضرإء وإلرض زرقاء إلسماء فيها جيدة وإنُاج حياة بيئة وُرك للزرإعة،

إلقادمة. للجيال صافية،

إللجنة وضعت إلصيني، إلشيوعي للحزب عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ

بارزة مكانة في إليكولوجية إلحضارة بناء إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية

وإلطويلة وإلبدإعية إلساسية إلعمال من بسلسلة قامت وقد إلعام، إلوضع لعمال

كسب على إلعزم وعقدت شامل، نحو على إليكولوجية إلحضارة لبناء إلمدى

إلشامل إلُخطيط وأنجزت بحزم، ومعالجُه إلُلوث من للوقاية إلحاسمة إلمعركة

وقامت وإلمروج، وإلبحيرإت إلزرإعية وإلحقول وإلغابات وإلمياه إلجبال لدإرة

ونفذت مسبوقة غير بكثرة أنظمة وأصدرت مسبوقة غير بقوة إلُلوث بمعالجة

بسرعة إلبيئة جودة وحسنت مسبوقة غير بشدة إلقانون وممارسة وإلدإرة إلمرإقبة

إلى إلمعرفة من وعامة ُاريخية وُحولت ُغيرإت حدثت وقد مسبوقة، غير

إليكولوجية إلبيئة حماية ُنفيذ مثل، إليكولوجية. إلحضارة بناء في إلممارسة

وإلُعافي وإلمروج وإلبحيرإت إلزرإعية وإلحقول وإلغابات وإلمياه للجبال إلمُكاملة

إلشعب، لكافة إلخضرة وعمليات إلبلد أرإضي ُحريج بعمليات وإلقيام إلطبيعي،

إلصفر، إلنهر وحوض إليانغُسي لنهر إلقُصادي إلحزإم في إلخضرإء إلُنمية ودفع

وإلنهر إليانغُسي )نهر إلثلثة إلنهار منبع وحماية أرهاي بحيرة معالجة ودفع

عادة لُصبح إلنفايات ُصنيف ودفع ُشينغهاي، مقاطعة في لنُسانغ( ونهر إلصفر

إلخ. وشدة، صرإمة أكثر إليكولوجية إلبيئة لحماية قانون وُنفيذ إلمجُمع، في شائعة

إلبيئة حماية على سنعمل إنما إلبيئة، حساب على إلصين حلم لُحقيق نسعى لن

"إلصين بناء إن إلقُصادية. إلُنمية لُحقيق فيه نسعى إلذي إلوقت في إليكولوجية
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إلُنمية يدفع أيضا وإنما فحسب، للصين إلمدى إلبعيدة إلُنمية في يسهم ل إلجميلة"

إلكرة حماية للبشرية: إلمشُرك إلحلم ُحقيق في ويساهم بل إلمسُدإمة، إلعالمية

إلخضر. إلموطن وبناء إلجميلة إلرضية



建
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الجزء الثاني: النقاط الهامة للبناء
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二、建设重点

للبناء الهامة النقاط الثاني: الجزء

13. 低碳发展
低碳发展，就是一种以低耗能、低污染、低排放为特征

的可持续发展模式，对经济和社会的可持续发展具有重要意

义。它要求推进能源革命，优化能源生产消费结构，落实节

能优先方针，发展新能源和可再生能源，构建清洁低碳、安

全高效的能源体系，不断降低二氧化碳等温室气体排放强度。

中共十八大以来，中国坚持当前和长远兼顾、减缓和适

应全面推进，探索低碳发展道路，提高气候变化应对能力，

树立负责任大国形象。一是控制温室气体排放，优化能源结

构，节约能源和提高能效，增加森林、草原、湿地、海洋碳

汇，控制能源、工业、农牧业等领域二氧化碳、甲烷、氢氟

碳化物、全氟化碳、六氟化硫等温室气体排放。二是提高适

应能力，特别是应对极端天气事件的能力，加强监测、预警

和预防，提高农业、林业、水资源等重点领域和生态脆弱地

区适应气候变化水平。三是推动低碳发展试点，推进省区、

城市、城镇、产业园区、社区试点，努力建设低碳社会。四
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是参与气候变化国际谈判，坚持共同但有区别的责任原则、

公平原则、各自能力原则，建设性地参与应对气候变化国际

谈判，推动建立公平合理的全球应对气候变化格局。

“十四五”时期，中国生态文明建设进入了以降碳为重点

战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面

绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。

中国将坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，

坚持不懈推动绿色低碳发展。中国力争2030年前实现碳达峰，

2060年前实现碳中和，是以习近平同志为核心的中共中央经

过深思熟虑作出的重大战略决策，也是中国向世界作出的庄

严承诺。

الكربون المنخفضة التنمية -13
إسُهلك بخصائص يُميز مسُدإمة ُنمية نمط بها يقصد إلكربون إلمنخفضة إلُنمية

للُنمية هام معنى ولها إلمنخفضة، وإلنبعاثات إلمنخفض وإلُلويث إلمنخفض إلطاقة

إنُاج هيكل وُحسين إلطاقة ثورة دفع وُطلب وإجُماعيا. إقُصاديا إلمسُدإمة

إلجديدة إلطاقة وُطوير إلطاقة لُوفير إلسبقية منح سياسة وُنفيذ إلطاقة وإسُهلك

وإلمنة إلكربون وإلمنخفضة إلنظيفة إلطاقة منظومة وإقامة إلمُجددة وإلطاقة

غازإت من وغيره إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات قوة لُخفيض إلفعالية، وإلمرُفعة

مطرد. بشكل إلحرإري إلحُباس
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إلصين ُُمسك إلصيني، إلشيوعي للحزب عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ

ُخفيف ودفع وإحد ان في إلمد إلطويلة وإلمصالح إلحالية بالمصالح بالهُمام

إلكربون، إلمنخفضة إلُنمية طريق وُسُكشف شامل، نحو على إلمناخ ُغير وُكييف

أول، كبيرة. مسؤولية دولة صورة وُقيم إلمناخ، ُغير موإجهة على إلقدرة وُرفع

وُوفير إلطاقة، هيكل وُحسين إلحرإري، إلحُباس غازإت إنبعاثات على إلسيطرة

في إلكربون أكسيد ثاني كثافة لُخفيض إلقوة وزيادة إلطاقة، فعالية ورفع إلطاقة

ثاني إنبعاثات على وإلسيطرة وإلبحر، إلرطبة وإلرإضي وإلمرج إلغابة عبر إلهوإء

)CF4()Carbon tetrafluoride(و )HFCs(و وإلميثان إلكربون أكسيد

في إلحرإري إلحُباس غازإت من وغيرها )SF6()sulfur hexafluoride(و

على إلقدرة رفع ثانيا، إلحيوإنات. وُربية وإلزرإعة وإلصناعة إلطاقة مجالت

إلمرإقبة وُعزيز إلقاسي، إلطقس حوإدث موإجهة على إلقدرة وخاصة إلُكييف،

وإلثروة وإلُحريج إلزرإعة في إلمناخ ُغير ُكييف مسُوى ورفع وإلوقاية، وإلُحذير

إلنقاط دفع ثالثا، إلضعيفة. إليكولوجية وإلمناطق إلهامة إلمجالت من وغيرها إلمائية

إلمقاطعات في إلُجريبية إلنقاط وُطوير إلكربون، إلمنخفضة للُنمية إلُجريبية

في إلجهود وبذل إلسكنية، وإلمجمعات إلصناعية وإلحدإئق وإلبلدإت وإلمدن وإلمناطق

ُغير بشأن إلدولية إلمفاوضات في إلمشاركة رإبعا، إلكربون. منخفض مجُمع بناء

ومبدأ إلنصاف ومبدأ مُفاوُة لكن إلمشُركة إلمسؤوليات بمبدأ وإللُزإم إلمناخ،

ودفع إلمناخ، ُغير موإجهة بشأن إلدولية إلمفاوضات في إلبناءة وإلمشاركة إلقدرإت،

إلمناخ. ُغير لموإجهة معقولة عادلة عالمية هيكلة بناء

إلصينية إليكولوجية إلحضارة بناء دخل عشرة، إلرإبعة إلخمسية إلخطة فُرة خلل

وُدفع إلهام إلسُرإُيجي كالُجاه إلكربون ُخفيض ُُخذ إلُي إلحاسمة إلمرحلة إلى
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إلُحويل وُعزز إلكربون وُخفيض إلُلوثات ُخفيض فعالية لزيادة إلمُناسق إلُحقيق

إلبيئة جودة ُحسين وُحقيق وإلجُماعية إلقُصادية إلُنمية لنمط إلخضر إلشامل

يُزعزع ل بثبات إلصين وسُسير إلنوعي. إلُغيير إلى إلكمي إلُغيير من إليكولوجية

إلسبقية ُمنح وإلُي إلكربون وإلمنخفض إلخضر إلجودة إلعالية إلُنمية طريق في

ملل. ول كلل بل إلكربون إلمنخفض إلخضرإء إلُنمية وُدفع إليكولوجية، للبيئة

قبل إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات ذروة إلى إلوصول ُحقيق إلى إلصين سعى ويتعُبر

إُخذُه هاما إسُرإُيجيا قرإرإ ،2060 عام قبل إلكربوني إلحياد وُحقيق 2030 عام

إلناضج، إلُفكير بعد نوإُها بينغ جين شي إلرفيق يمثل إلُي للحزب إلمركزية إللجنة

إلعالم. أمام إلصين من مهيب ُعهد هو كما

14. 循环发展
循环发展，就是从发展模式角度界定循环经济，旨在建

立循环型工业、农业、服务业产业体系，实现生产系统和生

活系统的循环链接，形成“资源—产品—废弃—再生资源”的

集约型增长模式。

循环发展是中国经济社会发展的一项重大战略，是建设

生态文明、推动绿色发展的重要途径。2017年 5月，国家发

展改革委等 14个部委联合印发《循环发展引领行动》，提出

循环发展的基本原则，即坚持以绿色转型为方向，坚持以制

度建设为关键，坚持以创新开放为驱动，坚持以协调共享为
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支撑；同时，明确循环发展的主要目标，即绿色循环低碳产

业体系初步形成，城镇循环发展体系基本建立，新的资源战

略保障体系基本构建，绿色生活方式基本形成。

الدورية لتنمية -14
إلى وُهدف إلُنمية، نمط زإوية من إلدوري إلقُصاد ُحديد بها يقصد إلدورية إلُنمية

لُحقيق إلخدمات وصناعة وإلزرإعة للصناعة إلدورية إلصناعات منظومة إقامة

إلمكثف إلنمو نمط وُشكيل إلحياة ونظام إلنُاج نظام بين إلدوري إلمُسلسل إلربط

إلمُجددة". إلثروإت إلنفايات- إلمنُجات- "إلثروإت- في إلمُمثل

إلصينية، وإلجُماعية إلقُصادية للُنمية هامة إسُرإُيجية إلدورية إلُنمية ُكون

،2017 عام مايو في إلخضرإء. وإلُنمية إليكولوجية إلحضارة لبناء هاما وطريقا

في ولجنة وزإرة عشرة ثلث من وغيرها وإلصلح للُنمية إلدولة لجنة ُعاونت

إلساسية إلمبادئ فيها طرحت إلُي إلدورية(( إلُنمية قيادة ))عمليات وإصدإر طباعة

وإلُمسك كاُجاه إلصناعات لنمط إلخضر إلُحول باُخاذ إلُمسك أي إلدورية، للُنمية

محركة كقوة وإلنفُاح إلبدإع باُخاذ وإلُمسك كمفُاح إلمؤسسي إلبناء باُخاذ

إلرئيسية إلهدإف أوضحت كما كدعم؛ إلمشُركة وإلسُفادة إلُناسق باُخاذ وإلُمسك

إلمنخفضة إلدورية إلخضرإء إلصناعة منظومة إلمبدئي إلُشكيل أي إلدورية، للُنمية

وإلبناء وإلبلدإت إلمدن في إلدورية إلُنمية لمنظومة إلساسية وإلقامة إلكربون

لطريقة إلساسي وإلُشكيل إلسُرإُيجية إلثروإت لضمان إلجديدة للمنظومة إلساسي

إلخضرإء. إلحياة
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15. 绿色低碳循环发展经济体系
生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的，建

设生态文明、推动绿色低碳循环发展，不仅可以满足人民日

益增长的优美生态环境需要，而且可以推动实现更高质量、

更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，走出一

条生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

建立健全绿色低碳循环发展经济体系，促进经济社会发

展全面绿色转型，是解决中国资源环境生态问题的基础之策。

2021年 2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环

发展经济体系的指导意见》，用全生命周期理念厘清了绿色

低碳循环发展经济体系建设过程，明确了经济全链条绿色发

展要求，强调使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环

境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展

和高水平保护，确保实现碳达峰碳中和目标，为全方位全过

程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生

产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，提出了一系列可操作、

可落地的政策措施，首次从全局高度对建立健全绿色低碳循

环发展的经济体系作出顶层设计和总体部署。
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الخضراء الدورية للتنمية القتصادية المنظومة -15
الكربون المنخفضة

كل ويكمل ديالكُيكية وحدة يمثلن إلقُصادية وإلُنمية إليكولوجية إلبيئة حماية إن

إلدورية إلُنمية ودفع إليكولوجية إلحضارة بناء يسد أن يمكن ول إلخر. منهما

إلجميلة إليكولوجية إلبيئة إلى إلمُزإيدة إلشعب حاجة إلكربون إلمنخفضة إلخضرإء

وعدإلة فعالية وإلكثر إلجودة إلعلى إلُنمية ُحقيق دفع يمكن أيضا وإنما فحسب،

إلميسورة وإلحياة إلمُطور للنُاج حضارة ُنمية طريق في وإلسير وأمانا، وإسُدإمة

إلطيبة. إليكولوجية وإلبيئة

ودفع إلكربون إلمنخفضة إلخضرإء إلدورية للُنمية إلقُصادية إلمنظومة إقامة ُتعُبر

مشكلة لمعالجة أساسيا حل وإلجُماعية إلقُصادية للُنمية إلشامل إلخضر إلُحول

مجلس وأصدر طبع ،2021 عام فبرإير في إلصين. في إليكولوجية وإلبيئة إلثروإت

للُنمية إلقُصادية إلمنظومة إقامة في إلسرإع بشأن إلرشادية ))إلمقُرحات إلدولة

إلمنظومة بناء عملية أوضحت إلُي وإكمالها(( إلكربون إلمنخفضة إلخضرإء إلدورية

إلكاملة، إلحياة دورة في إلكربون إلمنخفضة إلخضرإء إلدورية للُنمية إلقُصادية

إلُنمية جعل على وأكدت إلسلسلة، لكل إلخضرإء إلقُصادية إلُنمية طلب وحددت

إليكولوجية إلبيئة وحماية مرُفعة بفعالية إلثروإت إسُخدإم أساس على قائمة

وإلُخطيط فعال، بشكل إلحرإري إلحُباس غازإت إنبعاثات على وإلسيطرة بصرإمة

إلى إلوصول وضمان إلمسُوى، إلمرُفعة وإلحماية إلجودة إلعالية إلُنمية لدفع إلموحد

عام قبل إلكربوني إلحياد وُحقيق 2030 عام قبل إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات ذروة
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إلخضرإء إلخطة لُنفيذ إلصالحة وإلجرإءإت إلسياسات من سلسلة وطرحت ،2060

وإلُدإول إلخضر وإلنُاج إلخضر وإلبناء إلخضر وإلسُثمار إلخضر وإلُصميم

كل وفي إلمسُويات كل على إلخضر وإلسُهلك إلخضرإء وإلحياة إلخضر

إلمنظومة لقامة إلعام وإلُخطيط إلعلى إلمسُوى على بالُصميم وقامت إلعملية،

إلعام إلوضع مسُوى على إلكربون إلمنخفضة إلخضرإء إلدورية للُنمية إلقُصادية

مرة. لول

16. 国土空间开发保护格局
国土空间是国家和民族最宝贵的自然资源，是生态文明

建设的空间载体。不同的国土空间，自然状况不同，需要根

据其主体功能定位确定开发内容和发展的主要任务，构建科

学合理的空间格局。2015年 9月，中共中央、国务院印发《生

态文明体制改革总体方案》，首次提出构建国土空间开发保

护制度。2017年 10月，中共十九大进一步提出，构建国土空

间开发保护制度，完善主体功能区配套政策，建立以国家公

园为主体的自然保护地体系。

构建国土空间开发保护制度，就是按照人口、资源、环

境相均衡，生产空间、生活空间、生态空间三大功能空间科

学布局，经济效益、社会效益、生态效益三类效益有机统一

的原则，以法律为依据，以空间规划为基础，以用途管制和
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市场化机制为手段，严格控制国土空间开发强度，调整优化

空间结构，促进生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生

态空间山清水秀，给自然留下更多修复空间，给农业留下更

多良田，给子孙留下天蓝、地绿、水净的美好家园。

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的

空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。2019年 1

月，中共中央、国务院印发《关于建立国土空间规划体系并

监督实施的若干意见》，提出建立“五级三类四体系”的国土

空间规划体系，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规

划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，

强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，这标志着

国土空间规划体系顶层设计和“四梁八柱”基本形成。

2021年 3月，“十四五”规划《纲要》明确将优化国土空

间开发保护格局作为“十四五”时期生态文明建设的一个主要

目标，提出立足资源环境承载能力，发挥各地区比较优势，

促进各类要素合理流动和高效集聚，推动形成主体功能明显、

优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。中国构

建国土空间开发保护新格局是建设人与自然和谐共生现代化

的需要，对全球经济发展和生态安全具有举足轻重的作用。
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الراضي وحماية تطوير تشكيلة -16
إلحضارة لبناء فضائي وحمل وإلمة للدولة طبيعية ثروة أثمن إلرإضي

ُشكيلة وبناء للُنمية إلرئيسية وإلمهام إلُنمية موضوعات ُحديد وينبغي إليكولوجية.

وإلظروف إلرإضي لمخُلف إلرئيسية للوظائف وفقا إلمعقولة إلعلمية إلرإضي

للحزب إلمركزية إللجنة وأصدرت طبعت ،2015 عام سبُمبر في إلطبيعية.

إلحضارة نظام لصلح إلعامة ))إلخطة إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي

في إلرإضي. وحماية ُطوير نظام إقامة مرة لول طرحت إلُي إليكولوجية((

إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر طرح ،2017 عام أكُوبر

لمناطق إلمعنية إلسياسات وإكمال إلرإضي وحماية ُطوير نظام بناء مُزإيد بشكل

قوإما إلوطنية إلحدإئق ُُخذ إلطبيعية للمحميات منظومة وإقامة إلرئيسية، إلوظائف

لها.

ُطوير قوة على إلصارمة إلسيطرة به يقصد إلرإضي وحماية ُطوير نظام بناء

إلمكثف إلنُاج فضاء ُحقيق وُعزيز إلفضاء هيكل وُحسين وُعديل إلرإضي

مناظر ذي إليكولوجي وإلفضاء للمعيشة إلمناسب إلحياة وفضاء إلفعالية وإلمرُفعة

فيها جميل موطن وُرك للزرإعة، إلصالحة إلرإضي من مزيد وُرك جميلة طبيعية

لمبادئ وفقا إلقادمة، للجيال إلصافية وإلمياه إلخضرإء وإلرض إلزرقاء إلسماء

وهي إلثلثة إلوظائف لمجالت إلعلمي وإلُخطيط وإلبيئة وإلثروة إلسكان ُوإزن

إلثلثة للنوإع إلعضوية وإلوحدة إليكولوجي وإلفضاء إلحياة وفضاء إلنُاج فضاء

وإعُمادإ إليكولوجية، وإلفائدة إلجُماعية وإلفائدة إلقُصادية إلفائدة وهي إلفوإئد من

إلرإضي إسُخدإم إدإرة وإُخاذإ إلفضائي، إلُخطيط أساس وعلى إلفانون، على

إلسوق. نحو إلموجهة وإللية
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إلمسُدإمة للُنمية إلرإضي وخطة إلدولة أرإضي ُنمية دليل هو إلرإضي ُخطيط

،2019 عام يناير في وإلبناء. وإلحماية إلُطوير نشاطات لمخُلف إلساسية وإلقاعدة

))بعض إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة وأصدرت طبعت

إقامة طرحت إلُي ُنفيذها(( ومرإقبة إلرإضي ُخطيط منظومة إقامة في إلرإء

خمسة على أنوإع ثلثة من منظومات أربع من إلمُكونة إلرإضي ُخطيط منظومة

وُخطيط إلرئيسية إلوظائف مناطق ُخطيط مثل إلُخطيطات ودمجت مسُويات،

لُحقيق إلموحد، إلرإضي ُخطيط إلى وإلريف إلحضر وُخطيط إلرإضي إسُخدإم

لُخطيط وإلمقيد إلرشادي إلدور وُعزيز إلوإحدة"، إلى إلمُعددة إلُخطيطات "ُوحيد

إلساسي إلُشكل إلى ذلك ويرمز إلمخُلفة، إلخاصة إلُخطيطات في إلرإضي

ُخطيط لمنظومة أعمدة" وإلثماني عوإرض و"إلربع إلعلى إلمسُوى على للُصميم

إلرإضي.

إلخمسية للخطة إلشعبية إلصين جمهورية ))منهاج إُخذ ،2021 عام مارس في

وحماية ُطوير ُشكيلة ُحسين إلجُماعية(( وإلُنمية إلوطني للقُصاد عشرة إلرإبعة

إلخطة إلفُرة خلل إليكولوجية إلحضارة لبناء إلرئيسية إلهدإف كأحد إلرإضي

إلمناطق لمخُلف إلنسبية إلمزإيا إظهار وطرح بوضوح، عشرة إلرإبعة إلخمسية

إلمرُفع وإلُجميع إلمعقول إلُدإول لُعزيز وإلبيئة، للموإرد إلُحمل قدرة من إنطلقا

إلرإضي وحماية ُطوير ُشكيلة ُكوين ودفع إلعناصر، من إلنوإع لمخُلف إلفعالية

إلجودة. إلعالية وإلُنمية إلمُكاملة وإلُفوقات إلوإضحة إلرئيسية بوظائف ُُمُع إلُي

إلمنسجم إلُعايش ُحديثات بناء طلب للصين إلرإضي وحماية ُطوير ُشكيلة ُتعُبر و

إليكولوجي وإلمن إلقُصادية إلُنمية في حاسما دورإ ولها وإلطبيعة، إلنسان بين

للعالم.
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17. 统筹山水林田湖草系统治理
山水林田湖草是一个生命共同体。人的命脉在田，田的

命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在林和

草，这个生命共同体是人类生存发展的物质基础。习近平关

于“山水林田湖草是生命共同体”的重要论述，进一步唤醒了

人类尊重自然、关爱生命的意识和情感，为新时代推进生态

文明建设提供了行动指南。

统筹山水林田湖草系统治理，就是坚持山水林田湖草是

生命共同体，按照生态系统的整体性、系统性及其内在规律，

统筹考虑自然生态各要素、山上山下、地上地下、陆地海洋

以及流域上下游，进行整体保护、系统修复、综合治理，增

强生态系统循环能力，维护生态平衡。

统筹山水林田湖草系统治理，要深入实施重要生态系统

保护和修复重大工程，增强生态产品生产能力，开展大规模

国土绿化行动，加快水土流失和荒漠化、石漠化综合治理，

扩大湖泊、湿地面积，保护生物多样性，着力扩大环境容量

生态空间，全面提升自然生态系统稳定性和生态服务功能，

筑牢生态安全屏障。



中国关键词：生态文明篇

المفتاحية العبارات طريق عن الصين معرفة
اليكولوجية بالحضارة الخاص الجزء

48

والغابات والنهار الجبال على للحفاظ الشامل التخطيط -17
بشكل العشبية والراضي والبحيرات الزراعية والراضي

منظظم
إلعشبية وإلرإضي وإلبحيرإت إلزرإعية وإلرإضي وإلغابات وإلنهار إلجبال ُتعُبر

وشريان إلزرإعية، إلرإضي هو إلنسان حياة شريان أن حيث مشُركة. حياة رإبطة

حياة وشريان إلجبال، هو إلنهار حياة وشريان إلنهار هو إلزرإعية إلرإضي حياة

وُكون إلعشبية، وإلرإضي إلغابات هو إلُرإب حياة وشريان إلُرإب، هو إلجبال

لشي إلهام إلشرح وإن إلنسان. وُنمية لبقاء ماديا أساسا هذه إلمشُركة إلحياة رإبطة

وإلبحيرإت إلزرإعية وإلرإضي وإلغابات وإلنهار إلجبال "أن بشأن بينغ جين

إلطبيعة باحُرإم إلناس وشعور وعي أيقظ مشُركة" حياة رإبطة إلعشبية وإلرإضي

إلعصر في إليكولوجية إلحضارة لبناء إلعمل دليل م وقدو مُزإيد، بشكل إلحياة وحب

إلجديد.

إلزرإعية وإلرإضي وإلغابات وإلنهار إلجبال على للحفاظ إلشامل إلُخطيط

وإلغابات وإلنهار إلجبال بأن إلُمسك هو م منظو بشكل إلعشبية وإلرإضي وإلبحيرإت

إلمشُركة، حياة رإبطة هي إلعشبية وإلرإضي وإلبحيرإت إلزرإعية وإلرإضي

أقدإمها وعلى إلجبال على إلطبيعية إليكولوجية إلعناصر مخُلف في إلشامل وإلُفكير

وإلسفل، إلعلى إلنهر مجرى ومناطق وإلبحر إلبر وفي وُحُها إلرإضي وعلى

إلدورية إلقدرة وُقوية إلشاملة وإلمعالجة إلمنظم وإلُعافي إلكلية بالحماية للقيام

وإلنُظام لية للكت وفقا إليكولوجي، إلُوإزن على وإلحفاظ إليكولوجية للمنظومة

إليكولوجية. للمنظومة إلدإخلي وإلقانون
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إلزرإعية وإلرإضي وإلغابات وإلنهار إلجبال على للحفاظ إلشامل إلُخطيط يُطلب

لحماية إلكبرى إلمشاريع ُنفيذ ُعميق م منظو بشكل إلعشبية وإلرإضي وإلبحيرإت

إلمنُجات إنُاج على إلقدرة وُعزيز إلهامة، إليكولوجية إلنظمة ومعافاة

في وإلُسارع وإسع، نطاق على إلرإضي ُخضير بحملة وإلقيام إليكولوجية،

مساحات وُوسيع إلحجري، وإلُصحر وإلُصحر إلُربة لنجرإف إلشاملة إلمعالجة

ُوسيع على إلقوة وُركيز إلحيوي، إلُنوع وحماية إلرطبة، وإلرإضي إلبحيرإت

إلشامل وإلرفع ،)environment capacity(إلبيئة ُحمل لقدرة إليكولوجي إلفضاء

لُثبيت إليكولوجية، إلخدمات ووظائف إلطبيعية إليكولوجية إلمنظومة لسُقرإر

إليكولوجي. إلمن حوإجز

18. 新时代生态经济体系
2018年 5月，习近平在全国生态环境保护大会上提出，

建立以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系，并

以此作为生态文明体系构建的重要一环，进一步明确经济发

展和生态环境保护的辩证统一关系，为生态文明建设指明了

方向。

产业生态化着眼于从产业布局、结构调整、全生命周期

资源环境管理、技术进步与创新、激励和约束机制等方面着

力推进传统产业的生态化转型，以“农业、工业、服务业+生

态”的模式，让产业更绿、绿色产业更多。生态产业化秉承“绿
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水青山就是金山银山”“保护生态环境就是保护生产力，改善

生态环境就是发展生产力”“人不负青山，青山定不负人”的生

态理念，明确生态本身就是经济，用产业规律推动生态建设，

将生态优势变为产业优势，通过直接市场交易、政府生态购

买、特许经营等路径，结合不同类型生态资源特点，探索发

展经济与保护环境相结合的新路，支撑永续发展。

الجديد العصر في اليكولوجي القتصاد منظومة -18
إلبيئة لحماية إلوطني إلمؤُمر في بينغ جين شي طرح ،2018 عام مايو في

إلصناعات ُطوير ُُخذ إلُي إليكولوجي إلقُصاد منظومة إقامة إليكولوجية

هامة حلقة ذلك وإعُبر أساسا، إليكولوجي وإلُصنيع إليكولوجية للبيئة إلصديقة

إلُنمية بين ديالكُيكية وحدة علقة أوضح مما إليكولوجية، إلحضارة منظومة لبناء

إلحضارة بناء إُجاه إلى وأشار مُزإيد، بشكل إليكولوجية إلبيئة وحماية إلقُصادية

إليكولوجية.

من إليكولوجي وإلُصنيع إليكولوجية للبيئة إلصديقة إلصناعات ُطوير ينطلق

ُنظيم في إليكولوجي إلنمط إلى إلُقليدية إلصناعات نمط ُحول دفع على إلقوة ُركيز

وإبُكار وُقدم إلكاملة إلحياة لدورة وإلبيئة إلموإرد وإدإرة إلهيكل وُعديل إلصناعات

وُزإيد خضرة أكثر إلصناعات وجعل وغيرها، وإلُقييد إلُشجيع والية إلُكنولوجيا

إلبيئة إلخدمات+ وصناعة وإلصناعة "إلزرإعة نمط عبر إلخضرإء إلصناعات

بالمفاهيم إليكولوجي إلُصنيع إليكولوجي إلُصنيع يُمسك إليكولوجية".
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وجبال ذهب من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء "إلجبال في إلمُمثلة إليكولوجية

إلبيئة وُحسين إلنُاج، قوى حماية هي إليكولوجية إلبيئة و"حماية فضة" من

أن بد فل إلخضرإء، إلجبال إلناس يحمي و"إذإ إلنُاج" قوى ُنمية هو إليكولوجية

إليكولوجية إلبيئة أن ويوضح ُأكيد"، بكل إلناس جميل على سُرد إلخضرإء إلجبال

إلُفوقات ل ويحوو إلصناعة، قانون باسُخدإم إليكولوجي إلبناء ويدفع إقُصاد، ذإُها

إلُنمية بين للجمع إلجديد إلطريق عن ويكُشف صناعية، ُفوقات إلى إليكولوجية

إلمباشرة إلسوق صفقات خلل من إلمسُدإمة إلُنمية ودعم إلبيئة وحماية إلقُصادية

من وغيرها إلمُياز لحق إلحكومة ومنح إليكولوجية للخدمات إلحكومة وشرإء

إلنوإع. مخُلف من إليكولوجية إلموإرد لخصائص وفقا إلطرق

19. 生态城市
生态城市建设是人类探索与自然和谐相处聚居模式的智

慧选择，是实现中国城市可持续发展的长远战略选择，其内

涵是建设自然—社会—经济相互依赖的复合生态系统，实现

环境友好、社会公平、经济发展的可持续性。生态城市的概

念阐明了生态环境在民生改善、人与自然相处中的重要地位，

是对人民群众日益增长的优美生态环境需要的积极回应。建

设生态城市，就是将优美的生态环境作为党和政府必须提供

的基本公共服务，让人民群众在天蓝、地绿、水净的环境中

生产生活，不断提升优美生态环境给人民群众带来的获得感、
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幸福感、安全感。

从经济学的角度讲，生态化是一种最高效率的资源配置；

从城市建设的规律看，促进城市的可持续发展是一个漫长的

过程。近年来，中国城市全面推进资源节约和循环利用，降

低能耗物耗，在城市空间、环境、产业、建筑、交通、能源

等方面进行了有力的生态探索，孕育出花园城市、绿色城市、

园林城市、山水城市等不同的生态城市类型。同时，建设生

态城市还应充分理解城市居民的生活需求，将生态环境建设

融入生活和工作中，通过环境建设引导、改变生活方式，最

终实现城市居民生态观念和意识的提升。

اليكولوجية المدينة -19
إلمنسجم إلُعايش نمط عن إلنسان لكُشاف ذكي خيار هو إليكولوجية إلمدينة بناء

للمدن إلمسُدإمة إلُنمية لُحقيق إلمدى طويل إسُرإُيجي خيار وهو إلطبيعة، مع

وإلمجُمع إلطبيعة يعُمد بة مركو إيكولوجية منظومة بناء محُوإه ويكون إلصينية،

وإلُنمية إلمجُمع وعدإلة إلبيئة لحماية إلمسُدإمة وُحقيق بالبعض، بعضها وإلقُصاد

في إليكولوجية للبيئة إلهامة إلمكانة إليكولوجية إلمدينة مفهوم وأوضح إلقُصادية.

لحاجة إيجابي رد وهو وإلطبيعة، إلنسان بين وإلُعايش إلشعب معيشة ُحسين

إليكولوجية إلمدينة وبناء إلجميلة. إليكولوجية إلبيئة إلى إلمُزإيدة إلشعب جماهير

على يجب إلُي إلساسية إلعامة كالخدمات إلجميلة إليكولوجية إلبيئة إُخاذ هو
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إلسماء فيها بيئة في ويعيشون ينُجون إلشعب جماهير وجعل يقدمها، أن إلحكومة

بالكسب إلشعب جماهير شعور لُقوية إلصافية، وإلمياه إلخضرإء وإلرض إلزرقاء

إلجميلة. إليكولوجية إلبيئة من وإلمن وإلسعادة

من فعالية أكثر نوعا إليكولوجية إلصناعات ُطوير يكون إلقُصاد، علم زإوية من

للمدينة إلمسُدإمة إلُنمية ُعزيز يكون إلمدينة، بناء قانون حيث ومن إلموإرد؛ ُوزيع

لها إلدوري وإلسُخدإم إلموإرد ُوفير دفع ُم إلخيرة، إلسنوإت في طويلة. عملية هو

وإلقيام وإلموإد، إلطاقة إسُهلك وُخفيض شامل، نحو على إلصينية إلمدن في

إلمدينة فضاء مجالت في إليكولوجية للبيئة إلصديقة إلساليب عن بالكُشاف

أنجزت إلذي إلمر وغيرها، وإلطاقة وإلموإصلت وإلنقل وإلعمارة وإلصناعة وإلبيئة

ومدينة إلخضرإء وإلمدينة إلحديقة مدينة مثل إليكولوجية إلمدن من أنماط مخُلف

بناء يكون أن يجب نفسه، إلوقت وفي وغيرها. وإلنهار إلجبال ومدينة إلبسُان

وجعل إلمدن، لسكان إلحياة لحاجة إلمسُفيض إلفهم على قائما إليكولوجية إلمدينة

سكان ووعي مفهوم إرُفاع وُحقيق وإلعمل، إلحياة في يندمج إليكولوجية إلبيئة بناء

أسلوب وُغيير إلبيئة بناء إرشاد خلل من إلنهاية في إليكولوجية بالبيئة إلمدن

إلحياة.

20. 实现碳达峰、碳中和
碳达峰，即二氧化碳排放量达到历史最高值，然后经过

平台期进入持续下降的过程，也是二氧化碳排放量由增转降

的历史拐点。碳中和，即通过能效提升和能源替代将人为活
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动排放的二氧化碳减至最低程度，然后通过森林碳汇或捕集

等其他方式抵消掉二氧化碳的排放，实现源与汇的平衡。

2020年 9月，习近平在第七十五届联合国大会一般性辩

论上发表重要讲话，宣布中国将提高国家自主贡献力度，二

氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前

实现碳中和。2021年 3月，习近平主持召开中央财经委员会

第九次会议，明确将碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体

布局。中国力争 2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和，

是中国基于推动构建人类命运共同体的责任担当和实现可持

续发展的内在要求作出的重大战略决策。

实现碳达峰、碳中和，是一场广泛而深刻的经济社会变

革，要推动经济社会发展建立在资源高效利用和绿色低碳发

展的基础之上。要坚定不移贯彻新发展理念，坚持系统观念，

处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，以

经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为

关键，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、

生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高

质量发展道路。要坚持全国统筹，强化顶层设计，发挥制度

优势，压实各方责任，根据各地实际分类施策。要把节约能

源资源放在首位，实行全面节约战略，倡导简约适度、绿色

低碳生活方式。要坚持政府和市场两手发力，强化科技和制
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度创新，深化能源和相关领域改革，形成有效的激励约束机

制。要加强国际交流合作，有效统筹国内国际能源资源。要

加强风险识别和管控，处理好减污降碳和能源安全、产业链

供应链安全、粮食安全、群众正常生活的关系。

والحياد الكربون أكسيد ثاني انبعاثات ذروة إلى الوصول -20
الكربوني

حجم وصول عملية به يقصد إلكربون، أكسيد ثاني إنبعاثات ذروة إلى إلوصول

مرحلة دخول ثم إلُاريخ، في إلعلى إلقيمة إلى إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات

من ُاريخي ُحول نقطة وهو إلمسُقر، إلنبعاث حجم مرحلة بعد إلمسُمر إلنخفاض

فيقصد إلكربوني، إلحياد أما إنخفاضه. إلى إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات حجم إزدياد

أدنى حد إلى إلبشرية إلنشاطات إنبعثُه إلذي إلكربون أكسيد ثاني حجم ُخفيض به

إبطال ثم إلجديدة، بالطاقة إلُقليدية إلطاقة وإسُبدإل إلطاقة فاعلية إرُفاع خلل من

أو إلغابة عبر إلهوإء في كثافه ُخفيض خلل من إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات

إلنبعاثات مصدر بين إلُوإزن لُحقيق إلخرى، إلطرق من وغيرهما ُجميعه

وُخفيضها.

إلعامة إلمناقشات جلسة خلل هامة كلمة بينغ جين شي ألقى ،2020 عام سبُمبر في

إلصين أن أعلن حيث إلمُحدة، للمم إلعامة للجمعية وإلسبعين إلخامسة للدورة

قبل إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات ذروة إلى إلوصول ُحقيق في مساهماُها سُعزز

ُرأس ،2021 عام مارس في .2060 عام قبل إلكربوني إلحياد وُحقيق 2030 عام
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وإلقُصادية، إلمالية للشؤون إلمركزية للجنة إلُاسع إلجُماع إنعقاد بينغ جين شي

في إلكربوني وإلحياد إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات ذروة إلى إلوصول أدرج حيث

ُحقيق إلى إلصين سعي وإن بوضوح. إليكولوجية إلحضارة لبناء إلعام إلُخطيط

إلحياد وُحقيق 2030 عام قبل إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات ذروة إلى إلوصول

إُخذُه هام إسُرإُيجي قرإر هو ،2021 عام مارس في .2060 عام قبل إلكربوني

للبشرية إلمشُرك إلمصير رإبطة بناء دفع عن إلمسؤولية أساس على إلصين

إلمسُدإمة. إلُنمية لُحقيق إلدإخلي وإلمطلب

ُغيير هو إلكربوني وإلحياد إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات ذروة إلى إلوصول ُحقيق

إلجُماعية إلقُصادية إلُنمية دفع إلى يهدف وعميق، وإسع إجُماعي إقُصادي

وإلمنخفض إلخضرإء وإلُنمية إلفعالية إلعالي إلموإرد إسُخدإم أساس على إلقائمة

بالمفهوم وإلُمسك يُزعزع، ل بثبات إلجديدة إلُنمية مفاهيم ُنفيذ وينبغي إلكربون.

إلكل وبين إلنبعاثات وُخفيض إلُنمية بين إلعلقات مع إلجيد وإلُعامل إلنظامي،

هيكل ُكوين في وإلسرإع وإلطويل، إلمُوسط وإلمدى إلقصير إلمدى وبين وإلجزء

بُرشيد كلها ُُسم إلُي إلحيز وُشكيلة وإلمعيشية إلنُاجية وإلساليب صناعات

إلُنمية لنمط إلخضر إلشامل إلُحويل باُخاذ إلبيئة، وحماية إلموإرد إسُخدإم

إلكربون وإلمنخفضة إلخضرإء إلطاقة ُنمية وإُخاذ كريادة وإلجُماعية إلقُصادية

إلكربون وإلمنخفضة وإلخضرإء إلجودة إلعالية إلُنمية طريق وسلوك كمفُاح،

لكل إلشامل بالُخطيط إلُمسك وينبغي إليكولوجية. للبيئة إلسبقية بمنح وإلمُصف

وُنفيذ إلمؤسسية، إلُفوقات وإظهار إلعلى، إلمسُوى على إلُصميم وُعزيز إلبلد،

للظروف وفقا إلجرإءإت من إلنوإع مخُلف وُنفيذ إلطرإف، مخُلف مسؤوليات

إسُرإُيجية وُنفيذ إلول، إلمقام في إلموإرد ُوفير وضع وينبغي إلوإقعية. إلمحلية
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وإلخضرإء معُدلة بدرجة إلبسيطة إلمعيشية إلساليب إلى وإلدعوة إلشامل، إلُرشيد

وُعزيز معا، إلسوق ودور إلحكومة دور بإظهار إلُمسك وينبغي إلكربون. إلمنخفضة

إلمعنية وإلمجالت إلطاقة مجال في إلصلح وُعميق وإلمؤسسي، إلعلمي إلبدإع

وإلُعاونات إلُبادلت ُعزيز وينبغي إلفعالة. وإلُقييد إلُشجيع الية وُشكيل إلخرى،

ُمييز ُعزيز وينبغي فعال. بشكل إلدولية إلطاقة لموإرد إلشامل وإلُخطيط إلدولية،

إلُلوث ُقليل بين إلعلقات مع إلجيد وإلُعامل عليها، وإلسيطرة وإدإرُها إلمخاطرة

وإلمن إلُوريد وسلسلة إلصناعة سلسلة وأمن إلطاقة وأمن إلكربون وُخفيض

للجماهير. إلطبيعية وإلحياة إلغذإئي

21. 大气污染防治行动计划
中共中央、国务院高度重视大气污染防治工作。2013年 9

月，国务院印发《大气污染防治行动计划》（简称“大气十条”），

以保障人民群众健康为出发点，按照政府调控与市场调节相

结合、全面推进与重点突破相配合、区域协作与属地管理相

协调、总量减排与质量改善相同步的总体要求，提出要加快

形成“政府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的大气污

染防治机制，本着“谁污染、谁负责，多排放、多负担，节能

减排得收益、获补偿”的原则，实施分区域、分阶段治理。

《大气污染防治行动计划》确定了十个方面的措施，即

加大综合治理力度，减少多污染物排放；调整优化产业结构，
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推动产业转型升级；加快企业技术改造，提高科技创新能力；

加快调整能源结构，增加清洁能源供应；严格节能环保准入，

优化产业空间布局；发挥市场机制作用，完善环境经济政策；

健全法律法规体系，严格依法监督管理；建立区域协作机制，

统筹区域环境治理；建立监测预警应急体系，妥善应对重污

染天气；明确政府企业和社会的责任，动员全民参与环境保

护。

2018年 7月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计

划》，明确了大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主

要任务和保障措施，提出了打赢蓝天保卫战的时间表和路线

图。到 2020年，全国地级及以上城市优良天数比率为 87%，

全国 PM2.5平均浓度为 33微克/立方米，6项主要污染物平均

浓度同比均明显下降，超额实现“十三五”提出的总体目标和

量化指标，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》圆满收官。“十

四五”时期，中国将深入开展污染防治行动，加强城市大气质

量达标管理，持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三

角地区空气质量，基本消除重污染天气。
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ومعالجته الهواء تلوث من الوقاية عمل برنامج -21
بالغا إهُماما إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة إهُمت

وأصدر طبع ،2013 عام سبُمبر في ومعالجُه. إلهوإء ُلوث من إلوقاية بأعمال

"عشر )باخُصار ومعالجُه(( إلهوإء ُلوث من إلوقاية عمل ))برنامج إلدولة مجلس

إلهوإء ُلوث من إلوقاية الية ُشكيل في إلسرإع طرح إلذي للهوإء"(، لوإئح

لجرإءإت إلقُصادية إلمؤسسات وُنفيذ إلحكومة "قيادة في إلمُمثلة ومعالجُه

إلشعب جماهير صحة ضمان باخاذ إلجماهير"، ومشاركة إلسوق وُحريك إلمعالجة

وُعديل إلحكومة وسيطرة ُعديل بين للجمع إلعامة للمطالب ووفقا إلنطلق كنقطة

إلُعاون بين وإلُناسق إلهامة إلنقاط وُجاوز إلشامل إلدفع بين وإلُعاون إلسوق

جودة وُحسين إلنبعاثات إجمالي ُخفيض بين وإلُزإمن إلمحلية وإلدإرة إلقليمي

نن "مم مبادئ من إنطلقا وإلمرإحل إلمناطق مخُلف حسب إلمعالجة وُنفيذ إلهوإء،

ويخفض إلطاقة يوفر نن ومم كثيرإ؛ يدفع كثيرإ، ينبعث نن مم إلمسؤولية؛ يُحمل يلوث،

وإلُعويض". إلفوإئد على يحصل إلنبعاثات،

عشرة في إلجرإءإت ومعالجُه(( إلهوإء ُلوث من إلوقاية عمل ))برنامج حدد

وُعديل إلكثيرة؛ إلُلوثات إنبعاثات وُقليل إلشاملة إلمعالجة قوة زيادة أي جوإنب،

بمسُوإها؛ وإلرُقاء إلصناعة نمط ُحويل ودفع وُحسينه، إلصناعي إلهيكل

على إلقدرة ورفع إلقُصادية، للمؤسسات إلُكونولوجي إلصلح في وإلسرإع

إلطاقة إمدإد وزيادة إلطاقة، هيكل ُعديل في وإلسرإع وإلُكنولوجي؛ إلعلمي إلبدإع

إلحيز ُخطيط وُحسين إلبيئة، حماية على إلقائم إلدخول سماح في وإلصرإمة إلنظيفة؛

منظومة وإكمال إلبيئة؛ إقُصاد سياسة وُحسين إلسوق، الية دور وإظهار إلصناعي؛

إلُعاون الية وإقامة للقانون؛ وفقا وإلدإرة إلمرإقبة في وإلصرإمة وإللوإئح، إلقوإنين
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وُحذير مرإقبة منظومة وإقامة إلقليمية؛ إلبيئة لمعالجة إلشامل وإلُخطيط إلقليمي،

إلحكومة مسؤوليات وُوضيح إلخطير؛ إلُلوث لمناخ إلمناسبة وإلموإجعة إلطوإرئ،

إلبيئة. حماية في للمشاركة إلشعب كافة وُعبئة وإلمجُمع، إلقُصادية وإلمؤسسة

سنوإت لثلث إلعمل ))برنامج إلدولة مجلس وأصدر طبع ،2018 عام يوليو في

وإلهدإف إلعامة إلفكرة أوضحت إلذي إلزرقاء(( إلسماء عن إلدفاع حرب لكسب

إلهوإء ُلوث من إلوقاية لعمال إلضمان وإجرإءإت إلرئيسية وإلمهمات إلساسية

عن إلدفاع حرب لكسب إلطريق وخارطة إلزمني إلجدول وطرحت ومعالجُه،

إلهوإء جودة ُكون إلُي إليام عدد نسبة وصلت ،2020 عام بحلول إلزرقاء. إلسماء

وبلغ ،%87 إلى إلبلد أنحاء في وفوقه إلقليم مسُوى على إلمدن في ممُازة فيها

كل مكروغرإما 33 إلبلد كل في )2.5 )PMإلعالقة إلدقيقة إلجسيمات ُركيز معدل

كان عما ملحوظ بشكل إلرئيسية إلملوثات سُة ُركيز معدل وإنخفض مكعب، مُر

إلمطروحة وإلكمية إلعامة إلهدإف وُحققت إلماضي، إلعام من إلوقت نفس في عليه

إلعمل ))برنامج وأتنجز إلمحددة، للحصة ُجاوزإ عشرة" إلثالثة إلخمسية "إلخطة في

"إلخطة فُرة وفي بنجاح. إلزرقاء(( إلسماء عن إلدفاع حرب لكسب سنوإت لثلث

بشكل ممعالجُه إلُلوث من إلوقاية بعمل إلصين سُقوم عشرة"، إلرإبعة إلخمسية

جودة ُحسين وموإصلة إلمدن، في إلهوإء جودة هدف ُحقيق إدإرة وُعزيز عميق،

دلُا ومنطقة فنوي وسهل حولها وإلمناطق وخبي وُيانجين بكين منطقة في إلهوإء

إلخطر. إلملوث إلجو وإزإلة إليانغُسي، نهر
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22. 水污染防治行动计划
中共中央、国务院高度重视水污染防治工作。2015年 4

月，国务院印发《水污染防治行动计划》（简称“水十条”），

以改善水环境质量为核心，按照“节水优先、空间均衡、系统

治理、两手发力”的原则，贯彻“安全、清洁、健康”方针，对

江河湖海实施分流域、分区域、分阶段科学治理，要求形成“政

府统领、企业施治、市场驱动、公众参与”的水污染防治新机

制，系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。

《水污染防治行动计划》确定了十个方面的措施，即全

面控制污染物排放；推动经济结构转型升级；着力节约保护

水资源；强化科技支撑；充分发挥市场机制作用；严格环境

执法监管；切实加强水环境管理；全力保障水生态环境安全；

明确和落实各方责任；强化公众参与和社会监督。

近年来，全国各级各部门持续开展碧水保卫战，水生态

环境发生历史性、转折性、全局性变化。到 2020年，全国地

表水优良水体比例由 66%提高到 83.4%，劣 V类水体比例由

9.7%下降到 0.6%，地级及以上城市 2914 个黑臭水体消除比

例达到 98.2%，人民群众饮水安全建立了可靠保证。“十四五”

时期，中国水生态环境保护工作将以“有河有水、有鱼有草、

人水和谐”为工作目标，以水生态保护修复为核心，努力实现

由污染治理为主向水生态、水环境、水资源等流域要素系统



中国关键词：生态文明篇

المفتاحية العبارات طريق عن الصين معرفة
اليكولوجية بالحضارة الخاص الجزء

62

治理、统筹推进的转变，为建设美丽中国奠定基础。

ومعالجته المياه تلوث من الوقاية عمل برنامج -22
بالغا إهُماما إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة إهُمت

مجلس وأصدر طبع ،2015 عام إبريل في ومعالجُه. إلمياه ُلوث من إلوقاية بأعمال

لوإئح "عشر )باخُصار ومعالجُه(( إلمياه ُلوث من إلوقاية عمل ))برنامج إلدولة

وإلنظافة "إلمن سياسة وينفذ له، نوإة إلمياه بيئة جودة ُحسين يُخذ إلذي للمياه"(،

وإلمعالجة إلفضاء وُوإزن إلمياه لُوفير إلسبقية "منح لمبادئ وفقا وإلصحة"

مخُلف في إلعلمية إلمعالجة ويطبق وإحد"، ان في بجانبين وإلهُمام إلنظامية

الية ُشكيل ويُطلب وإلبحار، وإلبحيرإت للنهار وإلمرإحل وإلمناطق إلحوإض

إلمؤسسات وُنفيذ إلحكومة "قيادة في إلمُمثلة ومعالجُه إلمياه ُلوث من للوقاية جديدة

إلوقاية ودفع إلجماهير"، ومشاركة إلسوق وُحريك إلمعالجة لجرإءإت إلقُصادية

إلمائية إلموإرد وإدإرة إلمائية إليكولوجية إلبيئة وحماية ومعالجُه إلمياه ُلوث من

منُظم. بشكل

عشرة في إلجرإءإت ومعالجُه(( إلمياه ُلوث من إلوقاية عمل ))برنامج حدد

نمط ُحويل ودفع شامل؛ نحو على إلملوثات إنبثعاث على إلسيطرة أي جوإنب،

إلمائية إلموإرد ُوفير على إلقوة وُركيز بمسُوإه؛ وإلرُقاء إلقُصادي إلهيكل

بشكل إلسوق الية دور وإظهار وإلُكنولوجي؛ إلعلمي إلدعم وُعزيز وحمايةها؛

إلبيئة إدإرة وُعزيز للبيئة؛ وإلدإرة وإلمرإقبة إلقانون ُنفيذ في وإلصرإمة مسُفيض؛

إلمائية؛ إليكولوجية إلبيئة أمن ضمان في إلجهود كل وبذل ملموس؛ بشكل إلمائية
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وإلمرإقبة إلجماهير مشاركة وُعزيز إلطرإف؛ مخُلف مسؤوليات وُنفيذ وُوضيح

إلجُماعية.

إلبلد كل في إلمسُويات مخُلف على إلجهزة مخُلف ُقوم إلخيرة، إلسنوإت في

ُاريخية ُغيرإت إلمائية إليكولوجية إلبيئة وشهدت إلنقية، إلمياه عن إلدفاع بحرب

إلمائية إلجسام نسبة إرُفعت ،2020 عام بحلول إلعام. إلوضع على ومؤثر وُحولية

وإنخفضت 4ر%83، إلى %66 من إلبلد أنحاء في إلسطحية إلمياه من إلممُازة

نسبة وبلغ 6ر%0، إلى 7ر%9 من إلسيئ إلخامس إلنوع من إلمائية إلجسام نسبة

مسُوى على إلمدن في إزإلُها ُمت وإلُي إلنُنة إلرإئحة ذإت إلوسخة إلمائية إلجسام

ضمان ُأسيس وُم إلبلد.، كل في 2914 إجماليها من 2ر%98 وفوقه إلقليم

إلخمسية "إلخطة فُرة خلل إلشعب. لجماهير إلمشروب إلماء لمن به موثوق

"حماية إلصينية إلمائية إليكولوجية إلبيئة حماية أعمال سُُخذ عشرة"، إلرإبعة

كهدف وإلمياه" إلنسان بين إلمنسجم وإلُعايش وإلعشاب وإلسماك وإلمياه إلنهار

من إلُحول ُحقيق إلى سعيا لها، نوإة وُعافيها إليكولوجية إلبيئة حماية وُُخذ إلعمل،

إلشامل وإلُخطيط إلحوض عناصر منظومة معالجة إلى رئيسيا إلُلوث معالجة إُخاذ

لبناء أساس ووضع وغيرها، إلمائية وإلموإرد إلمائية إليكولوجية إلبيئة مثل لدفعها

إلجميلة. إلصين

23. 土壤污染防治行动计划
土壤是经济社会可持续发展的物质基础，保护好土壤环

境是推进生态文明建设和维护国家生态安全的重要内容。
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2016年 5月，国务院印发《土壤污染防治行动计划》（简称“土

十条”），以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和

人居环境安全为出发点，坚持预防为主、保护优先、风险管

控，实施分类别、分用途、分阶段治理，要求形成政府主导、

企业担责、公众参与、社会监督的土壤污染防治体系，促进

土壤资源永续利用。至此，针对中国现阶段面临的大气、水、

土壤环境污染问题的污染防治行动计划已经全部制定发布实

施。

《土壤污染防治行动计划》确定了十个方面的措施，即

开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量状况；推进土壤污染

防治立法，建立健全法规标准体系；实施农用地分类管理，

保障农业生产环境安全；实施建设用地准入管理，防范人居

环境风险；强化未受到污染土壤保护，严控新增土壤污染；

加强污染源监管，做好土壤污染预防工作；开展污染治理与

修复，改善区域土壤环境质量；加大科技研发力度，推动环

境保护产业发展；发挥政府主导作用，构建土壤环境治理体

系；加强目标考核，严格责任追究。

此后，国家对土壤污染防治工作进行了全面系统的部署，

包括健全完善法律法规、推进全国土壤污染状况详查、健全

土壤生态环境保护管理及支撑体系等，全国各级各部门持续

开展净土保卫战。2019年 1月，《土壤污染防治法》正式实
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施。到 2020年，全国受污染耕地安全利用率达到 90%左右，

污染地块安全利用率达到 93%以上，土壤污染风险得到基本

管控，净土保卫战目标全面完成。

制定实施《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动

计划》《土壤污染防治行动计划》三个污染防治行动计划是

中共中央、国务院推进生态文明建设、坚决向污染宣战的一

项重大举措，是系统开展污染治理的重要战略部署，对确保

生态环境质量改善、各类自然生态系统安全稳定具有重要作

用。

ومعالجته التربة تلوث من الوقاية عمل برنامج -23
حماية وُكون وإلجُماعية، إلقُصادية إلمسُدإمة للُنمية ماديا أساسا إلُربة ُتعُبر

وإلحفاظ إليكولوجية إلحضارة بناء لدفع هاما موضوعا وجه خير على إلُربة بيئة

إلدولة مجلس وأصدر طبع ،2016 عام مايو في إلوطني. إليكولوجي إلمن على

للُربة"(، لوإئح "عشر )باخُصار ومعالجُه(( إلُربة ُلوث من إلوقاية عمل ))برنامج

إلمخاطر وإدإرة للحماية إلسبقية ومنح إلول إلمقام في إلوقاية بوضع يُمسك إلذي

إلسُخدإم وطرق إلصناف مخُلف حسب إلمعالجة وينفذ عليها، وإلسيطرة

في إلمُمثلة ومعالجُه إلُربة ُلوث من إلوقاية منظومة ُشكيل ويُطلب وإلمرإحل،

إلسوق وُحريك إلمعالجة لجرإءإت إلقُصادية إلمؤسسات وُنفيذ إلحكومة قيادة

بيئة جودة ُحسين باُخاذ إلُربة، لموإرد إلدإئم إلسُخدإم لُعزيز إلجماهير، ومشاركة
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كنقظة إلسكنية إلبيئة وأمن إلزرإعية إلمنُجات جودة ضمان وإُخاذ له كنوإة إلُربة

إلُلوثات من إلوقاية عمل برإمج كل وُنفيذ وإصدإر وضع ُم قد لذلك، إنطلق.

في إلصين ُوإجه إلُي وإلُربة وإلمياه إلهوإء بيئة ُلوث مشكلت إزإء ومعالجُها

إلحالية. إلمرحلة

عشرة في إلجرإءإت ومعالجُه(( إلُربة ُلوث من إلوقاية عمل ))برنامج حدد

إلُربة؛ بيئة جودة أحوإل لمعرفة إلُربة، ُلوث عن بالسُطلع إلقيام أي جوإنب،

وإلنظمة إلقوإنين منظومة لقامة ومعالجُه، إلُربة ُلوث من إلوقاية ُشريع ودفع

بيئة أمن لضمان إلزرإعية، إلرإضي ُصنيف إدإرة وُنفيذ وإكمالها؛ وإلمعايير

من للحذر إلسوق، إلى إلبناء أرإضي دخول سماح إدإرة وُنفيذ إلزرإعي؛ إلنُاج

على إلصارمة وإلسيطرة ُُلوث، لم إلُي إلُربة حماية وُقوية إلسكنية؛ إلبيئة مخاطر

من إلوقاية أعمال وإجادة إلُلوثات، مصادر مرإقبة وُعزيز إلمُلوثة؛ إلُربة زيادة

إلقليمية؛ إلُربة بيئة جودة لُحسين وُعافيها، إلُلوث بمعالجة وإلقيام إلُربة؛ ُلوث

إلبيئة؛ حماية صناعة ُنمية لدفع وإلُكنولوجيا، إلعلوم وُطوير بحث قوة وزيادة

فحص وُعزيز إلُربة؛ بيئة معالجة منظومة لقامة للحكومة، إلقيادي إلدور وإظهار

بصرإمة. إلمسؤولية ومحاسبة إلهدإف،

ومعالجُه، إلُربة ُلوث من إلوقاية لعمل شامل نظامي بُخطيط إلدولة قامت ذلك، بعد

إلُربة ُلوث أحوإل ُفاصيل إسُطلع ودفع وإلنظمة إلقوإنين وُحسين إكمال يُضمن

وغيرها، إليكولوجية إلُربة بيئة حماية ودعم إدإرة منظومة وإكمال إلبلد كل في

إلُربة عن إلدفاع بحرب إلبلد كل في إلمسُويات مخُلف على إلجهزة وقامت

ومعالجُه(( إلُربة ُلوث من إلوقاية ))قانون ُنفيذ بدأ ،2019 عام يناير في إلنظيفة.

إلزرإعية للرإضي إلمني إلسُخدإم نسبة بلغت ،2020 عام وبحلول رسميا.
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للقطع إلمني إلسُخدإم نسبة وبلغت ،%90 حوإلي إلبلد كل في إلمُلوثة

على وإلسيطرة إلدإرة وُحققت ،%93 من أكثر land(إلمُلوثة parcel( إلرضية

إلُربة عن إلدفاع حرب مهمات وأتنجزت إلساس، حيث من إلُربة ُلوث مخاطر

شامل. نحو على إلنظيفة

إلوقاية عمل ))برنامج أي إلُلوث، من إلوقاية عمل برإمج إلثلثة وُنفيذ وضع يتعد

ومعالجُه(( إلمياه ُلوث من إلوقاية عمل و))برنامج ومعالجُه(( إلهوإء ُلوث من

إللجنة إُخذُه هاما إجرإء ومعالجُه((، إلُربة ُلوث من إلوقاية عمل و))برنامج

إليكولوجية إلحضارة بناء لدفع إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية

بمعالجة للقيام هام إسُرإُيجي ُخطيط وهو بحزم، إلُلوث ضد إلحرب وإعلن

إليكولوجية إلبيئة جودة ُحسين ضمان في هاما دورإ ويلعب إنُظامي، بشكل إلُلوث

إلطبيعية. إليكولوجية إلمنظومات مخُلف وإسُقرإر وأمن

24. 固体废物减量化资源化无害化
固体废物污染防治与化学品环境管理是深入打好污染防

治攻坚战的重要内容，是改善环境质量、防控环境风险、维

护生态安全、保障人体健康的重要举措，也是实现美丽中国

建设目标的重要方面。中共十八大以来，中共中央、国务院

深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，把禁止洋垃圾

入境作为生态文明建设标志性举措，持续推进固体废物进口

管理制度改革，加快垃圾处理设施建设，实施生活垃圾分类
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制度，固体废物管理工作迈出坚实步伐。

2020年 9月 1日，新修订的《固体废物污染环境防治法》

正式实施，明确提出减量化、资源化和无害化的原则，规定

任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，

促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。“十四五”

时期，中国将继续坚持减量化、资源化、无害化原则，突出

危险废物治理，全面禁止洋垃圾入境，加快构建生活垃圾分

类长效机制，加强医疗废物处置设施和能力建设，确保公众

健康和环境安全。

بدون الصلبة النفايات تدوير وإعادة ومعالجة تقليل -24
مخاطر

على إلكيماوية إلموإد ُأثير وإدإرة ومعالجُه إلصلبة إلنفايات ُلوث من إلوقاية ُكون

بشكل ومعالجُه إلُلوث من للوقاية إلحاسمة إلحرب لخوض هاما موضوعا إلبيئة

وإلسيطرة إلبيئة مخاطر من وإلوقاية إلبيئة جودة لُحسين هاما إجرإء وهي عميق،

هام جانب هي كما إلنسان، صحة وضمان إليكولوجي إلمن على وإلحفاظ عليها

للحزب عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ إلجميلة. إلصين بناء هدف لُحقيق

إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة نفذت إلصيني، إلشيوعي

دخول منع باُخاذ عميق، بشكل وإلُربة وإلمياه إلهوإء ُلوث من إلوقاية عمل برإمج

إليكولوجية، إلحضارة لبناء رمزي كإجرإء إلصين حدود إلى إلجنبية إلنفايات
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منشآت بناء في وإلسرإع إلصلبة، إلنفايات إسُيرإد إدإرة نظام إصلح دفع لموإصلة

إدإرة أعمال ُُقدم إلذي إلمر إلحياة، نفايات ُصنيف نظام وُنفيذ إلنفايات، معالجة

ثابُة. بخطى إلصلبة إلنفايات

ُلوث من إلمقاية لـ))قانون إلمعدلة إلنسخة ُنفيذ بدأ ،2020 عام سبُمبر من إلول في

وُحويلها إلحياة نفايات حجم ُقليل مبدأ بوضوح طرحت إلُي للبيئة(( إلصلبة إلنفايات

وفرد مؤسسة كل على يجب أنه على ونصت ة، ضارو غير وجعلها جديدة موإرد إلى

إلشامل إلسُخدإم ودفع إلصلبة، إلنفايات إنُاج حجم لُقليل إلجرإءإت يُخذ أن

إلخمسية "إلخطة فُرة خلل إلصلبة. إلنفايات إضرإر وُخفيض إلصلبة، للنفايات

وُحويلها إلحياة نفايات حجم ُقليل بمبدأ ُُمسك أن إلصين سُوإصل عشرة"، إلرإبعة

إلنفايات لمعالجة خاصا إهُماما وُولي ة، ضارو غير وجعلها جديدة موإرد إلى

إقامة في وُسرع إلشامل، نحو على إلصين حدود إلى إلنفايات دخول وُمنع إلخطرة،

إلنفايات معالجة منشآت بناء وُعزز إلحياة، نفايات لُصنيف إلمدى إلطويلة إللية

إلبيئة. وأمن إلجماهير صحة لضمان عليها، وإلقدرة إلطبية

25. 能源革命
能源是人类文明进步的基础和动力，攸关国计民生和国

家安全，关系人类生存和发展，对于促进经济社会发展、增

进人民福祉至关重要。中国是世界上最大的能源生产国和消

费国，拥有煤炭、电力、石油、天然气、新能源、可再生能

源全面发展的能源供给体系。推动能源生产和消费革命是保
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障能源安全、促进人与自然和谐共生的治本之策。

2012年 11月，中共十八大报告首次提出，推动能源生产

和消费革命，确保国家能源安全。2014年 6月，习近平主持

召开中央财经领导小组第六次会议，明确提出中国要推动能

源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命，

并全方位加强国际合作，实现开放条件下的能源安全。

在“四个革命、一个合作”能源安全新战略指引下，中国

坚定不移推进能源革命，能源生产和利用方式发生重大变革，

能源发展取得历史性成就。能源生产和消费结构不断优化，

能源利用效率显著提高，生产生活用能条件明显改善，能源

安全保障能力持续增强，为服务经济高质量发展、打赢脱贫

攻坚战和全面建成小康社会提供了重要支撑。

中国将继续深入推进能源革命，加快构建清洁低碳、安

全高效的能源体系，全面推进能源消费方式变革，建设多元

清洁的能源供应体系，发挥科技创新第一动力作用，全面深

化能源体制改革，全方位加强能源国际合作。中国将秉持人

类命运共同体理念，继续与各国一道，深化全球能源治理合

作，推动全球能源可持续发展，维护全球能源安全，努力实

现更加普惠、包容、均衡、平等的发展，建设更加清洁、美

丽、繁荣、宜居的世界。
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الطاقة ثورة -25
إلوطني بالقُصاد وُُعلق إلنسان، حضارة لُقدم محركة وقوة أساسا إلطاقة ُتعُبر

إلُنمية دفع في للغاية مهمة وهي إلبشرية، وُنمية ببقاء وُرُبط إلشعب، وحياة

منُجة دولة أكبر إلصين إن إلشعب. رفاهية وزيادة وإلجُماعية إلقُصادية

إلفحم فيها ُُطور إلُي إلطاقة إمدإد بمنظومة وُُمُع إلعالم، في للطاقة ومسُهلكة

شامل. ُطورإ إلمُجددة وإلطاقة إلجديدة وإلطاقة إلطبيعي وإلغاز وإلنفط وإلكهرباء

أمن لضمان إلجذرية إلمعالجة إجرإء هو إلطاقة وإسُهلك إنُاج ثورة دفع فيكون

وإلطبيعة. إلنسان بين إلمنسجم إلُعايش وُعزيز إلطاقة

عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر إلى إلمقدم إلُقرير طرح ،2012 عام نوفمبر في

أمن لضمان إلطاقة وإسُهلك إنُاج ثورة دفع مرة لول إلصيني إلشيوعي للحزب

إلسادس إلجُماع إنعقاد بينغ جين شي ُرأس ،2014 عام يونيو في إلوطني. إلطاقة

أن بوضوح طرح حيث وإلقُصادية، إلمالية للشؤون إلمركزية إلقيادية للمجموعة

وثورة إلطاقة ُقنيات وثورة إلطاقة إمدإد وثورة إلطاقة إسُهلك ثورة سُدفع إلصين

ظل في إلطاقة أمن لُحقيق إلمسُويات كافة على إلدولي إلُعاون وُعزز إلطاقة، نظام

إلمنفُحة. إلطروف

وُعاون ثروإت "أربع في إلمُمثلة إلطاقة لمن إلجديدة إلسُرإُيجية إرشاد ُحت

ُغيرإت وشهدت يُزعزع، ل بثبات إلطاقة ثورة إلصين ُدفع سابقا، إلمذكورة وإحد"

إلطاقة. ُنمية في ُاريخية منجزإت حققت إلطاقة، وإسُخدإم إنُاج طرق في هامة

إلطاقة إسُخدإم فعالية وُرُفع مطرد، بشكل إلطاقة وإسُهلك إنُاج هيكل ويُحسن

وإضحا، ُحسنا وإلحياة إلنُاج في إلطاقة إسُخدإم ظروف وُُحسن ملحوظا، إرُفاعا
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إلعالية إلُنمية لخدمة هاما دعما م قدو مما مطرد، بشكل إلطاقة أمن ضمان قدرة وُزدإد

على إلرغيدة إلحياة مجُمع بناء وإنجاز إلفقر ضد إلحاسمة إلحرب وكسب إلجودة

شامل. نحو

إلطاقة منظومة إقامة في وإلسرإع عميق، بشكل إلطاقة ثورة دفع إلصين سُوإصل

إسُهلك أسلوب ُغيير ودفع إلفعالية، وإلمرُفعة وإلمنة إلكربون إلمنخفضة إلنظيفة

إلطرإف، إلمُعددة إلنظيفة إلطاقة إمدإد منظومة وبناء شامل، نحو على إلطاقة

وُعميق إلولى، إلمحركة إلقوة باعُباره وإلُكنولوجي إلعلمي إلبدإع دور وإظهار

كافة على إلطاقة في إلدولي إلُعاون وُعزيز شامل، نحو على إلطاقة نظام إصلح

وُوإصل للبشرية، إلمشُرك إلمصير رإبطة بمفهوم إلصين وسُُمسك إلمسُويات.

إلمسُدإمة إلُنمية ودفع إلعالمية، إلطاقة حوكمة في إلدول مخُلف مع إلُعاون ُعميق

أكثرمنفعة ُنمية ُحقيق على وإلعمل إلعالمي، إلطاقة أمن على وإلحفاظ إلعالم، لطاقة

ومناسبة وإزدهارإ وجمال نظافة أكثر عالم وبناء وعدإلة، وُوإزنا وشمول عامة

للسكن.

26. 生物多样性保护工程
生物多样性关系人类福祉，是人类赖以生存和发展的重

要基础，是地球生命共同体的血脉和根基。加强生物多样性

保护，是生态文明建设的重要内容，是推动高质量发展的重

要抓手。

作为世界上生物多样性最丰富的国家之一，中国高度重
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视生物多样性保护，将其作为生态文明建设的重要内容进行

系统部署，采取了一系列有力举措。中国按照山水林田湖草

是生命共同体理念，坚持在发展中保护、在保护中发展，加

快立法步伐，划定生态保护红线，实施生物多样性保护重大

工程，推进生物多样性调查、监测、评估，扎实做好野生动

植物资源保护，推动建立以国家公园为主体、自然保护区为

基础、各类自然公园为补充的自然保护地管理体系，不断提

高生物多样性保护的社会参与度和公众意识。

中国不断完善生物多样性政策和法律体系，发布实施《生

态文明体制改革总体方案》《中国生物多样性保护战略与行

动计划（2011—2030年）》和“联合国生物多样性十年中国行

动方案”等政策文件，颁布施行《中华人民共和国生物安全法》

和新修订的《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规，从

空间管控、保护与利用、保护与补偿等方面强化顶层设计，

建立起全方位的生物多样性保护政策框架。

经过不懈努力，中国生物多样性保护工作取得积极进展：

森林资源增长面积超过 7000万公顷，居全球首位。长时间、

大规模治理沙化、荒漠化，有效保护修复湿地，生物遗传资

源收集保藏量位居世界前列。90%的植被类型和陆地生态系

统、65%的高等植物群落、85%的重点保护野生动物种群得到

有效保护。云南野象“旅游团”北巡，大熊猫受威胁程度等级
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从“濒危”降为“易危”，“微笑天使”长江江豚频繁亮相，三江源

国家公园等地的雪豹频繁现身，青藏高原藏羚羊种群数量从 7

万头增加到 30万头等暖心消息频频登上热搜。

中国主张以自然之道，养万物之生，从保护自然中寻找

发展机遇，实现生态环境保护和经济高质量发展双赢。作为

最早加入联合国《生物多样性公约》的国家之一，中国切实

履行相关条约义务，在国际上率先成立了生物多样性保护国

家委员会，并提前完成 2020年设立自然保护区相关目标。中

国于 2021年承办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，

同各方共商全球生物多样性治理新战略，共建地球生命共同

体。

الحيوي التنوع حماية مشروع -26
إلبشرية وُنمية بقاء يعُمد هام أساس وهو إلبشرية، برفاهية إلحيوي إلُنوع يُعلق

إلحيوي إلُنوع حماية ُعزيز ويتعد إلمشُركة. إلحياة رإبطة وأساس شريان وهو عليه،

إلجودة. إلعالية إلُنمية لدفع إلهام وإلسبيل إليكولوجية إلحضارة لبناء هاما موضوعا

إلُنوع بحماية إلصين ُهُم إلغنى، إلحيوي إلُنوع ذإت إلدول إحدى باعُبارها

لبناء هاما موضوعا باعُبارها إلنظامي بُخطيطها وُقوم بالغا، إهُماما إلحيوي

إلصين ُُمسك إلقوية. إلجرإءإت من سلسلة وإُخذت إليكولوجية، إلحضارة

وإلنهار إلجبال أن لمفهوم وفقا إلحماية خلل من وإلُنمية إلُنمية خلل من بالحماية
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إلحياة رإبطة هي إلعشبية وإلرإضي وإلبحيرإت إلزرإعية وإلرإضي وإلغابات

إلبيئة لحماية إلحمر إلخط وُحديد إلُشريع، خطوى في وإلسرإع إلمشُركة،

في إلُحقيق ودفع إلحيوي، إلُنوع لحماية إلهامة إلمشروعات وُنفيذ إليكولوجية،

خير على إلبرية وإلحيوإنات إلنباُات موإرد وحماية وُقييمه، ورصده إلحيوي إلُنوع

ُُخذ إلُي إلطبيعية إلمحميات إدإرة منظومة إقامة ودفع ملموس، وبشكل وجه

مخُلف وُُخذ أساسا إلطبيعية إلمحمية إلمناطق وُُخذ لها قوإما إلوطنية إلحدإئق

إلحيوي إلُنوع حماية في إلمجُمع مشاركة درجة ورفع لها، إضافة إلطبيعية إلحدإئق

مطرد. بشكل بها إلجماهير ووعي

مطرد، بشكل إلحيوي بالُنوع إلمُعلقة إلقوإنين ومنظومة إلسياسات إلصين ُكمل

إليكولوجية(( إلحضارة نظام لصلح إلعامة ))إلخطة ونفذت أصجرت حيث

عام -2011 )عام إلصين في إلحيوي إلُنوع لحماية وإلعمل إلسُرإُيجية و))برنامج

سنوإت" عشر في إلحيوي للُنوع إلصين لعمل إلمُحدة إلمم و"خطة )))2013

لجمهورية إلحيوي إلمن ))قانون ونفذت وأصدرت إلسياسية، إلوثائق من وغيرها

لجمهورية إلحيوإنات أوبئة من إلوقاية لـ))قانون إلمعدلة وإلنسخة إلشعبية(( إلصين

إلمسُوى على إلُصميم لُعزيز وإلنظمة، إلقوإنين من وغيرها إلشعبية(( إلصين

وإلحماية وإلسُخدإم وإلحماية عليه وإلسيطرة إلفضاء إدإرة نوإحي من إلعلى

إلمسُويات. كافة على إلحيوي إلُنوع حماية سياسات إطار وبناء وغيرها، وإلُعويض

ُقدمات إلصينية إلحيوي إلُنوع حماية أعمال حققت إلدؤوب، إلجهود خلل من

ُحُل مما هكُار، مليون 70 إلزإئدة إلغابة موإرد مساحة ُجاوزت حيث إيجابية،

نطاق وعلى طويلة لمدة إلُصحر معالجة وبفضل إلصدد؛ هذإ في إلولى إلمرُبة

حيث من إلعالم دول قائمة رأس في ُكون وُعافيها، إلطربة إلرإضي وحماية وإسع،
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إلنباُي إلغطاء أنوإع من %90 وُُلقى إلحيوية. إلورإثة موإرد وحفظ جمع حجم

أنوإع من و%85 إلنباُية إلجماعات من و%65 إلبرية إليكولوجية وإلمنظومة

إلبرية للفيال إلسياحية" "إلفرقة جولة وإن إلفعالة. إلحماية إلهامة إلبرية إلحيوإنات

"إلحيوإنات من للُهدد إلبندإ ُعرض درجة وإنخفاض إلشمال، إلى يوننان مقاطعة من

إلدلفين أسرإب وظهور للهجوم"، ضة إلمُعرر "إلحيوإنات إلى بالنقرإض" إلمهددة

إلفهود وظهور عديدة، لمرإت إلمبُسم" "إلملك لقب إلحامل إليانغُسي لنهر إلسود

إلظبي أنوإع عدد وإزدياد إلخرى، وإلماكن إلوطنية سانجيانغيوإن حديقة في إلثلجية

ألف 300 إلى رأس ألف 70 من إلُبت( )ُشينغهاي- ُشينغُسانغ هضبة على إلُبُي

لبحث إلساخنة إلصحفية إلخبار قائمة في أصبحت إلدإفئة إلخبار من وغرها رأس

مرة. بعد مرة عنها إلنُرنت مسُخدمي

وإلبحث إلطبيعي، للسلوب وفقا وإلحيوإنات إلنباُات كل معيشة إلى إلصين ُدعو

إلبيئة لحماية إلمزدوج إلفوز لُحقيق إلطبيعة، حماية من إلُنمية فرصة عن

من إلولى إلدفعة من دولة باعُبارها إلجودة. إلعالية إلقُصادية وإلُنمية إليكولوجية

إلصين ُؤدي إلمُحدة، للمم إلبيولوجي(( إلُنوع ))إُفاقية إلى إنضمت إلُي إلدول

إلُنوع حماية دول لجنة وأنشأت ملموس، بشكل إلُفاقية في إلمعنية إلوإجبات

إلطبيعية إلمحمية إلمناطق بإنشاء إلمُعلقة إلهدإف وحققت إلعالم، في أول إلحيوي

في للطرإف عشر إلخامس إلمؤُمر إلصين وإسُضافت إلموعد. قبل 2020 عام في

إلمخُلفة إلطرإف ناقشت حيث ،2021 عام في إلبيولوجي إلُنوع إُفاقية

إلحياة رإبطة وبناء إلعالم، في إلحيوي إلُنوع لحوكمة إلجديدة إلسُرإُيجية

إلمشُركة.
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27. 长江、黄河生态系统保护
长江、黄河是中华民族的摇篮，哺育了灿烂的中华文明。

长江横跨东、中、西部三大经济区，以水为纽带，连接上下

游、左右岸、干支流，形成经济社会大系统，是中国重要的

战略水源地、生态宝库和重要的黄金水道，也是连接丝绸之

路经济带和 21世纪海上丝绸之路的重要通道。黄河流域横跨

中国北方东中西三大地理阶梯，是连接青藏高原、黄土高原

和华北平原的生态廊道，是中国重要的经济地带和核心文化

保护传承区，也是多民族聚居地和打赢脱贫攻坚战的重要区

域。推动长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展，

是关系国家发展全局的重大战略，对实现中华民族伟大复兴

和永续发展具有重大现实意义和深远历史影响。

中共十八大以来，习近平站在历史和全局的高度，从中

华民族长远利益出发，亲自谋划、亲自部署、亲自推动长江

经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战

略。2016年 1月、2018年 4月、2020年 11月，习近平分别

在重庆、湖北武汉、江苏南京主持召开推动长江经济带发展

座谈会、深入推动长江经济带发展座谈会、全面推动长江经

济带发展座谈会并发表重要讲话。2019年 9月，习近平主持

召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲
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话。2019年 10月，中共十九届四中全会决定指出，要加强长

江、黄河等大江大河生态保护和系统治理。2021年 3月，“十

四五”规划《纲要》提出，要加强长江、黄河等大江大河和重

要湖泊湿地生态保护治理。

长江、黄河生态系统保护就是要坚持绿水青山就是金山

银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，坚持“共

抓大保护、不搞大开发”“共同抓好大保护、协同推进大治理”，

在发展中保护，在保护中发展，实现经济社会发展与人口、

资源、环境相协调，使绿水青山产生巨大生态效益、经济效

益、社会效益，使母亲河永葆生机活力。

الصفر والنهر اليانغتسي لنهر اليكولوجي النظام حماية -27
إلصينية إلحضارة يربي إلذي إلصينية إلمة مهد إلصفر وإلنهر إليانغُسي نهر يتعد

ووسطها إلصين شمالي في إلثلث إلقُصادية إلمناطق إليانغُسي نهر يمر إلزإهية.

إلضفة وُربط إلدنى بمجرإه إلعلى مجرإه ُربط مائية رإبطة ويكون وغربيها،

إلمنظومة لُُشكل بالروإفد، إلرئيسي مجرإها وُربط إليسرى، بالضفة إليمنى

إيكولوجي وكنز هام إسُرإُيجي مائي مصدر وهو إلكبيرة، إلجُماعية إلقُصادية

طريق على إلقُصادي إلحزإم ُربط هامة قناة هو كما إلصين، في ذهبي مائي وممر

إلنهر حوض يغطي وإلعشرين. إلحادي للقرن إلبحري إلحرير بطريق إلحرير

ممر وهو إلصين، شمالي في وغربا ووسطا شرقا جغرإفية درجات إلثلث إلصفر
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وسهل هوإنغُو بهضبة إلُيت( )ُشينغهاي- ُشينغُسانغ هضبة يربط إيكولوجي

إلصين، في إلمحورية إلثقافة وورإثة حماية ومنطقة هامة إقُصادية ومنطقة هوإبي،

إلحاسمة إلحرب لكسب هامة ومنطقة مُعددة قومية بأقليات مأهولة منطقة هو كما

إلبيئة وحماية إليانغُسي لنهر إلقُصادي إلحزإم ُنمية دفع ويكون إلفقر. ضد

ُُعلق هامة إسُرإُيجية إلصفر إلنهر لحوض إلجودة إلعالية وإلُنمية إليكولوجية

لُحقيق عميقة ُاريخية وُأثيرإت هام وإقعي معنى وله إلدولة، لُنمية إلعام بالوضع

إلصينية. للمة إلدإئمة وإلُنمية إلعظيمة إلنهضة

ُوب ور ط خطو إلصيني، إلشيوعي للحزب عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ

إليكولوجية إلبيئة وحماية إليانغُسي لنهر إلقُصادي إلحزإم ُنمية بنفسه ودفع

إلوطنية إلسُرإُيجيات من ذلك وغير إلصفر إلنهر لحوض إلجودة إلعالية وإلُنمية

للمة إلبعيدة إلمصالح من وإنطلقا إلعام، وإلوضع إلُاريخ مسُوى على وإقفا إلهامة،

لنهر إلقُصادي إلحزإم ُنمية دفع ندوة إنعقاد بينغ جين شي ُرأس إلصينية.

إلقُصادي إلحزإم ُنمية دفع وندوة 2016 عام يناير في ُشونغُشينغ في إليانغُسي

2018 عام إبريل في هوبي بمقاطعة ووهان مدينة في عميق بشكل إليانغُسي لنهر

نانجينغ مدينة في شامل نحو على إليانغُسي لنهر إلقُصادي إلحزإم ُنمية دفع وندوة

عام سبُمبر في هامة. كلمات ألقى حيث ،2020 عام نوفمبر في جيانغسو بمقاطعة

إليكولوجية إلبيئة حماية ندوة إنعقاد بينغ جين شي إلعام إلمين ُرأس ،2019

عام أكُوبر في هامة. كلمة وألقى إلصفر، إلنهر لحوض إلجودة إلعالية وإلُنمية

للحزب عشرة إلُاسعة إلمركزية للجنة إلرإبعة إلكاملة إلدروة قرإر أشار ،2019

إلنظامية وإلحوكمة إليكولوجية إلبيئة حماية ُعزيز ضرورة إلى إلصيني، إلشيوعي

،2021 عام مارس في إلكبيرة. إلنهار من وغيرهما إلصفر وإلنهر إليانغُسي لنهر
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وحوكمة حماية ُعزيز ضرورة عشرة إلرإبعة إلخمسية للخطة ))إلمنهاج(( طرح

إلكبيرة إلنهار من وغيرهما إلصفر وإلنهر إليانغُسي لنهر إليكولوجية إلبيئة

إلهامة. للبحيرإت إلطربة وإلرإضي

بالمفهوم إلُمسك هي إلصفر وإلُهر إليانغُسي لنهر إليكولوجية إلمنظومة حماية إن

فضة"، من وجبال ذهب من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء "إلجبال في إلمُمثل

ل بثبات إلخضرإء وإلُنمية إليكولوجية للبيئة إلسبقية منح طريق في وإلسير

إلُنمية عن وإلحجام للبيئة إلشاملة بالحماية إلمشُرك بـ"إلهُمام وإلُمسك يُزعزع،

في وإلُعاون وجه خير على للبيئة إلشاملة بالحماية إلمشُرك و"إلهُمام إلمفرطة"

لُحقيق إلحماية، خلل من وإلُنمية إلُنمية خلل من وإلحماية إلشاملة"، إلحوكمة دفع

إلجبال وجعل وإلبيئة، وإلموإرد وإلسكان وإلجُماعية إلقُصادية إلُنمية بين إلُناسق

وجعل وإجُماعيا، وإقُصاديا إيكولوجيا جبارة مصالح ُنُج إلنقية وإلمياه إلخضرإء

نشاطه. حيويُه على دإئما يحافظ إلم إلنهر

28. 海洋生态环境与保护
海洋孕育生命、联通世界、促进发展，对于人类社会生

存和发展具有重要意义。海洋生态环境是海洋生物生存和发

展的基本条件，生态环境的任何改变都有可能导致生态系统

和生物资源的变化。

中国是海洋大国，海洋是中国人民赖以生存的“第二疆

土”和“蓝色粮仓”，是中国高质量发展的战略要地。中共十八
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大以来，习近平多次在讲话中谈及海洋强国建设，要求关心

海洋、认识海洋、经略海洋，把海洋生态文明建设纳入海洋

开发总布局之中，坚持开发和保护并重、污染防治和生态修

复并举，科学合理开发利用海洋资源，保护海洋生物多样性，

持续加强海洋环境污染防治，维护海洋自然再生产能力，让

人民群众吃上绿色、安全、放心的海产品，享受到碧海蓝天、

洁净沙滩。

وحمايتها البحرية اليكولوجية البيئة -28
وُنمية لبقاء هام معنى وله إلُنمية، ويدفع بالعالم ويرُبط إلحياة طيانه في يحمل إلبحر

لبقاء إلساسية إلظروف هي إلبحرية إليكولوجية إلبيئة وُكون إلبشرية. مجُمع

ُغير إلى إليكولوجية إلبيئة في ُغير كل يؤدي أن ويمكن إلبحرية، إلحيوإنات وُنمية

إليكولوجية. وإلموإرد إليكولوجي إلنظام

إلزرقاء" و"إلصومعة إلثانية" "إلرض إلبحر ويكون بحريا، كبيرة دولة إلصين

للُنمية إلهام إلسُرإُيجي إلموقع وهو عليهما، إلصيني إلشعب معيشة ُعُمد إللذين

إلشيوعي للحزب عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ إلجودة. إلعالية إلصينية

كلمُه، في إلبحر حيث من قوية دولة بناء مرة لغير بينغ جين شي ُناول إلصيني

إليكولوجية إلحضارة بناء وإدرإج إلبحر، وُدبير إلبحر ومعرفة إلبحر عناية وطلب

ان في وإلحماية بالُنمية بالهُمام وإلُمسك إلبحر، لُنمية إلعامة إلخطة في إلبحرية

وإوحد، ان في إليكولوجي وإلُعافي ومعالجُه إلُلوث من بالوقاية وإلهُمام وإحد
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إلحيوي إلُنوع وحماية ومعقول، علمي بشكل إلبحرية للموإرد وإلسُخدإم وإلُنمية

إلبحر قدرة على وإلحفاظ إلبحرية، إلبيئة ُلوث من إلوقاية ُعزيز وموإصلة إلبحري،

إلبحرية إلمنُجات يأكلون إلشعب جماهير وجعل إلنُاج، إعادة على إلطبيعي

وإلشاطئ إلزرقاء وإلسماء إلنقي بالبحر ويُمُعون وإلمطمئنة، وإلمنة إلخضرإء

إلنظيفة.

29. 应对气候变化
气候变化关乎全人类的共同命运，作为全球性问题，需

要国际社会携手应对。中国一贯高度重视气候变化问题，把

积极应对气候变化作为国家经济社会发展的重大战略，把绿

色低碳发展作为生态文明建设的重要内容，采取了一系列行

动，为应对全球气候变化作出重要贡献。

2012年以来，中国先后制定发布《国家应对气候变化规

划（2014-2020年）》《国家适应气候变化战略》《“十三五”

控制温室气体排放工作方案》等文件，在体制机制、生产方

式、消费模式、经济政策、科技创新、国际合作等方面采取

强化政策和措施，促进经济社会发展全面绿色转型。中国以

新发展理念为引领，坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路，

不断提高国家自主贡献力度，承诺力争2030年前实现碳达峰、

2060年前实现碳中和目标。中国坚持共同但有区别的责任原
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则，不断深化气候变化国际合作，积极推动《巴黎协定》的

达成与实施，推动多种形式的南南务实合作，尽己所能帮助

发展中国家提高应对气候变化能力，为全球应对气候变化作

出了重要贡献。

المناخ تغير مواجهة -29
إلدولي إلمجُمع يوإجهه أن ويُطلب للبشرية، إلمشُرك بالمصير إلمناخ ُغير يُعلق

بالغا، إهُماما إلمناخ ُغير بقضية ُهُم إلصين وُظل عالمية. مشكلة باعُباره بيد يدإ

إلقُصادية إلوطنية للُنمية هامة كإسُرإُيجية إلمناخ لُغير إلنشيطة إلموإجهة وُُخذ

لبناء هام كموضوع إلكربون إلمنخفضة إلخضرإء إلُنمية وُُخذ إلجُماعية،

في هامة مساهمات لُقديم إلعمليات من سلسلة وإُخذت إليكولوجية، إلحضارة

إلمناخ. ُغير موإجهة

إلمناخ ُغير لموإجهة إلوطنية ))إلخطة إلصين وأصدرت وضعت ،2012 عام منذ

إلمناخ(( ُغير مع للُكيف إلوطنية و))إلسُرإُيجية )))2020 عام -2014 )عام

إلثالثة إلخمسية لـ"إلخطة إلحرإري إلحُباس غازإت إنبعاث على إلسيطرة و))خطة

إلنظام في مُزإيدة وإجرإءإت سياسات لُخاذ بالُُالي، إلوثائق من وغيرها عشرة"((

إلعلمي وإلبدإع إلقُصادية وإلسياسة إلسُهلك ونمط إلنُاج وأسلوب وإللية

إلشامل إلخضر إلُحويل لدفع إلمجالت، من وغيرها إلدولي وإلُعاون وإلُكنولوجي

إلُنمية طريق في بالسير إلصين وُُمسك إلجُماعية. إلقُصادية إلُنمية لنمط

إُخاذإ إليكولوجية للبيئة إلسبقية بمنح وإلمُسمة إلكربون وإلمنخفضة إلخضرإء
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بالسعي وُُعهد للدولة، إلذإُية إلمساهمة قوة وُعزز كمرشد، إلجديدة إلُنمية مفاهيم

2030 عام قبل إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات ذروة إلى إلوصول هدف ُحقيق إلى

إلمسؤوليات بمبدأ إلصين وُُمسك .2060 عام قبل إلكربوني إلحياد ُحقيق وهدف

بشكل إلمناخ ُغير موإجهة في إلدولي إلُعاون وُعمق إلمُباينة، ولكن إلمشُركة

إلفعالي إلُعاون وُدفع بنشاط، وُنفيذها باريس(( ))إُفاقية إلى إلُوصل وُدفع مطرد،

إلدول لمساعدة وسعها في ما كل وُبذل وإلجنوب، إلجنوب بين إلشكال إلمُعدد

هامة مساهمات قدمت إلذي إلمر إلمناخ، ُغير موإجهة على إلقدرة رفع على إلنامية

إلمناخ. لُغير إلعالم موإجهة في



制
度
体
系

الجزء الثالث: المنظومات المؤسسية
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三、制度体系

المؤسسية المنظومات الثالث: الجزء

30. 生态文明制度体系
坚持和完善生态文明制度体系，是习近平生态文明思想的

重要内容。2015年 9月，中共中央、国务院印发《生态文明体

制改革总体方案》，明确生态文明体制改革的目标是，到 2020

年，构建起产权清晰、多元参与、激励约束并重、系统完整的

生态文明制度体系。

构建生态文明制度体系主要涵盖八个方面：构建归属清

晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度，着力解决

自然资源所有者不到位、所有权边界模糊等问题。构建以空间

规划为基础、以用途管制为主要手段的国土空间开发保护制

度，着力解决因无序开发、过度开发、分散开发导致的优质耕

地和生态空间占用过多、生态破坏、环境污染等问题。构建以

空间治理和空间结构优化为主要内容，全国统一、相互衔接、

分级管理的空间规划体系，着力解决空间性规划重叠冲突、部

门职责交叉重复、地方规划朝令夕改等问题。构建覆盖全面、

科学规范、管理严格的资源总量管理和全面节约制度，着力解
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决资源使用浪费严重、利用效率不高等问题。构建反映市场供

求和资源稀缺程度、体现自然价值和代际补偿的资源有偿使用

和生态补偿制度，着力解决自然资源及其产品价格偏低、生产

开发成本低于社会成本、保护生态得不到合理回报等问题。构

建以改善环境质量为导向，监管统一、执法严明、多方参与的

环境治理体系，着力解决污染防治能力弱、监管职能交叉、权

责不一致、违法成本过低等问题。构建更多运用经济杠杆进行

环境治理和生态保护的市场体系，着力解决市场主体和市场体

系发育滞后、社会参与度不高等问题。构建充分反映资源消耗、

环境损害和生态效益的生态文明绩效评价考核和责任追究制

度，着力解决发展绩效评价不全面、责任落实不到位、损害责

任追究缺失等问题。

اليكولوجية للحضارة المؤسسية المنظومة -30
شي لفكار هام محُوى وإكمالها إليكولوجية للحضارة إلمؤسسية بالمنظومة إلُمسك إن

إللجنة وأصدرت طبعت ،2015 عام سبُمبر في إليكولوجية. إلحضارة حول بينغ جين

نظام لصلح إلعامة ))إلخطة إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية

إلحضارة نظام إصلح هدف أن بوضوح طرحت إلُي إليكولوجية(( إلحضارة

إلملكية بحق ُُمُع إليكولوجية للحضارة مؤسسية منظومة إقامة هو إليكولوجية
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بحلول إلكاملة وإلمنظومة معا وإلُقييد بالُشجيع وإلهُمام إلمُعددة وإلمشاركة إلوإضح

.2020 عام

إقامة وهي: جوإنب، ثمانية على إليكولوجية للحضارة إلمؤسسية إلمنظومة ُحُوي

وإلسلطات إلوإضحة بالُبعية يُميز وإلذي إلطبيعية للموإرد إلملكية حقوق نظام

إنجاز عدم حل على إلقوة وُركيز الُين، إلفعو وإلدإرة وإلمرإقبة إلمحددة وإلوإجبات

إلملكية حقوق بين إلحدود وُعميم إلمحددة للمهمات إلطبيعية إلموإرد أصول مالك

ُخطيط على إلقائم إلرإضي وحماية ُطوير نظام وإقامة إلمشكلت. من وغيرهما

على إلقوة وُركيز إلرإضي، إسُخدإم إدإرة له إلرئيسية إلطرقة ُكون وإلذي إلرإضي

وإلرإضي إلجودة إلممُازة إلزرإعية للرإضي إلمفرط إلسُخدإم مشكلت حل

إلناجمة إلمشكلت من وغيرها إلبيئة وُلويث إليكولوجية إلبيئة وُخريب إليكولوجية

ُخطيط منظومة وإقامة إلمنُشرة. وإلُنمية إلمفرطة وإلُنمية إلمنُظمة غير إلُنمية عن

على إدإرُها وُُم بالبعض بعضها ويرُبط إلبلد كل في موحدة ُكون إلُي إلرإضي

ُشكيل وُحسين إلرإضي حوكمة إلرئيسي موضوعها ويكون إلمسُويات مخُلف

وُكرإر إلرإضي ُخطيطات وُضارب ُرإبك حل على إلقوة وُركيز إلرإضي،

إلمساء في وإلغائها إلصباح في إلمحلية إلُخطيطات وإصدإر إلجهزة وإجبات وُشابك

لها إلشامل وإلُوفير للموإرد إلجمالي إلحجم إدإرة نظام وإقامة إلمشكلت. من وغيرها

على إلقوة وُركيز إلصارمة، وإلدإرة إلعلمية وإلمعايرة إلشاملة بالُغطية يُميز وإلذي

من وغيرهما إلمرُفعة غير إسُخدإمها وفعالية إلموإرد إسُخدإم في إلخطرة إلُبذير حل

إلذي إليكولوجي وإلُعويض بالثمن إلطبيعية إلموإرد إسُخدإم نظام وإقامة إلمشكلت.

من وإلُعويض إلطبيعية إلقيمة ويجسد إلموإرد ندرة وحد إلسوق وطلب عرض يعكس

ومنُجاُها إلطبيعية إلموإرد أسعار إنخفاض حل على إلقوة وُركيز جيل، إلى جيل
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لحماية إلمعقول إلرد وعدم إلجُماعية إلُكلفة من إلخفض وإلُطوير إلنُاج وُكلفة

إُجاها إلبيئة جودة ُحسين ُُخذ إلُي إلبيئة حوكمة منظومة وإقامة إليكولوجية. إلبيئة

إلمُعددة، إلطرإف ومشاركة إلصارم إلقانون وُنفيذ إلموحدة بالرقابة وُُميز مرشدإ

وظائف وُشابك ومعالجُه إلُلوث من إلوقاية على إلقدرة ضعف حل على إلقوة وُركيز

إلقانون مخالفة لثمن إلمفرط وإلنخفاض إلوإجبات مع إلموإفقة غير وإلسلطات إلرقابة

إليكولوجية إلبيئة وحماية إلبيئة لمعالجة إلسوق منظومة وإقامة إلمشكلت. من وغيرها

نمو ُأخر حل على إلقوة وُركيز أكبر، بشكل إلقُصادية إلرإفعة إسُخدإم خلل من

من وغيرهما إلمجُمع لمشاركة إلمرُفع غير وإلمسُوى إلسوق ومنظومة إلسوق قوإم

إليكولوجية للحضارة إلمسؤولية وُحديد وإلُحقيق إلنُائج ُقييم نظام وإقامة إلمشكلت.

مسُفيض، بشكل إليكولوجية وإلفوإئد إلبيئة وُخريب إلموإرد إسُهلك ُعكس وإلُي

بقوة إلمسؤوليات ُنفيذ وعدم إلُنمية لنُائج إلشامل غير إلُقييم حل على إلقوة وُركيز

إلمشكلت. من وغيرها إلبيئة لُخريب إلمسؤولية وُحديد إلُحقيق وُقص

31. 自然资源资产产权制度
自然资源资产产权制度，是对自然资源资产产权主体结

构、主体行为、权利指向、利益关系等的制度安排，包括自然

资源资产归谁所有（所有权）、谁可以使用（使用权）等。自

然资源资产产权制度，要求对水流、森林、山岭、草原、荒地、

滩涂等自然生态空间进行统一确权登记，形成归属清晰、权责

明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制
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度。

自然资源资产产权制度是加强生态保护、促进生态文明建

设的重要基础性制度。2013年 11月，中共十八届三中全会通

过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提出

要健全自然资源资产产权制度。2015年 9月，中共中央、国务

院印发的《生态文明体制改革总体方案》，把健全自然资源资

产产权制度列为生态文明体制改革八项任务之首。2019年 4月，

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于统筹推进自然资源

资产产权制度改革的指导意见》，明确提出自然资源资产产权

制度的主要任务，在推进统一确权登记、完善有偿使用、健全

自然生态空间用途管制和国土空间规划、加强自然资源保护修

复与节约集约利用等方面进行了积极探索。其中，农村集体产

权、林权等制度改革加快推进，形成了一系列制度方案、标准

规范和试点经验。

自然资源资产产权制度是生态文明制度体系的基础性制

度，是社会主义公有制的实现形式，丰富了社会主义收入分配

的基本方式，完善了社会主义宏观调控的手段方法。自然资源

资产产权制度改革，对完善社会主义市场经济体制、维护社会

稳定和公平正义、建设美丽中国具有重要意义。
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الطبيعية للموارد الملكية حقوق نظام -31
إلقوإم لهيكل إلمؤسسي إلمخطط به يقصد إلطبيعية للموإرد إلملكية حقوق نظام

إلطبيعية للموإرد إلملكية لحقوق إلمصالح وعلقات إلحقوق وإشارة إلقوإم وُصرفات

وحق إلطبيعية( إلموإرد ممُلكات يملك نن )مم إلملكية حق على ويشُمل وغيرها،

إلطبيعية للموإرد إلملكية حقوق نظام وغيرهما. يسُخدمها( أن يمكن نن )مم إلسُعمال

إلجبال وسلسلة وإلغابة للنهار موحد بشكل وإلُسجيل إلحقوق بُحديد إلقيام يطلب

إلطبيعي، إليكولوجي إلفضاء من وغيرها وإلشاطئ إلموإت وإلرض وإلمرج إلعالية

وإلسلطات إلوإضحة بالُبعية إلمُميز إلطبيعية للموإرد إلملكية حقوق نظام لُشكيل

الُين. إلفعو وإلدإرة وإلمرإقبة إلسلس وإلُدإول إلصارمة وإلحماية إلمحددة وإلوإجبات

إلبيئة حماية لُعزيز هاما أساسيا نظاما إلطبيعية للموإرد إلملكية حقوق نظام يعُبر

إلدروة أجازت ،2013 عام نوفمبر في إليكولوجية. إلحضارة بناء ودفع إليكولوجية

إللجنة ))قرإر إلصيني إلشيوعي للحزب عشرة إلثامنة إلمركزية للجنة إلثالثة إلكاملة

إلصلح بُعميق إلخاصة إلرئيسية إلقضايا بشأن إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية

سبُمبر وفي إلطبيعية. للموإرد إلملكية حقوق نظام إكمال طرح إلذي شامل(( نحو على

ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة وأصدرت طبعت ،2015 عام

نظام إكمال أدرجت إلُي إليكولوجية(( إلحضارة نظام لصلح إلعامة ))إلخطة إلدولة

إلحضارة نظام لصلح إلثماني إلمهمات رأس في إلطبيعية للموإرد إلملكية حقوق

للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر طبع ،2019 عام إبريل في إليكولوجية.

إلموحد إلُخطيط بشأن إلرشادية ))إلمقُرحات إلدولة مجلس وديوإن إلصيني إلشيوعي

إلمهمات بوضوح طرحت إلُي إلطبيعية(( للموإرد إلملكية حقوق نظام إصلح لدفع

دفع في إيجابي باسُكشاف وقامت إلطبيعية، للموإرد إلملكية حقوق لنظام إلرئيسية
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بالثمن إلطبيعية إلموإرد إسُخدإم وإكمال موحد بشكل وإلُسجيل إلحقوق على إلُأكيد

وُعزيز إلرإضي وُخطيط إلطبيعي إليكولوجي إلفضاء إسُغلل في إلُحكم وإكمال

من وغيرها مكثف بشكل وإسُخدإمها وُوفيرها وُعافيها إلطبيعية إلموإرد حماية

إلجماعية إلملكية حق إلنظام إصلح دفع في إلُسارع ُم ذلك، خلل ومن إلجوإنب.

وإلنظمة إلخطط من سلسلة ُشكلت إلذي إلمر إلقرى، في وغيرهما إلغابة وحق

إلُجريبية. وإلنقاط وإلُجارب وإلمعايير وإلمقاييس

للحضارة إلمؤسسية للمنظومة أساسيا نظاما إلطبيعية للموإرد إلملكية حقوق نظام يتعُبر

إلساسية إلساليب وأثرى إلشُرإكية، إلعامة إلملكية لُحقيق وطريقة إليكولوجية

وإن للشُرإكية. إلكلية وإلسيطرة إلُنسيق سبل وأكمل للشُرإكية، إلدخل لُوزيع

إقُصاج نظام إكمال في هام معنى له إلطبيعية للموإرد إلملكية حقوق نظام إصلح

إلصين وبناء إلمجُمع وعدإلة وإنصاف إسُقرإر على وإلحفاظ إلشُرإكي إلسوق

إلجميلة.

32. 自然资源用途管制制度
自然资源用途管制制度，即国家对国土空间内的自然资源

按照生活空间、生产空间、生态空间等用途或功能进行监管，

表明一定国土空间里自然资源无论所有者是谁，都要按照用途

管制规则进行开发，不能随意改变用途。

自然资源用途管制制度是加强生态保护、促进生态文明建

设的重要基础性制度。2013年 11月，中共十八届三中全会通
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过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提出

要健全自然资源用途管制制度。2017年 3月，国土资源部印发

《自然生态空间用途管制办法（试行）》，坚持生态优先、区

域统筹、分级分类、协同共治的原则，在自然生态空间用途管

控、维护修复、实施保障、监测评估等方面作出要求。自然资

源用途管制制度是中国生态文明制度体系的重要组成部分，是

促进绿色发展的一项重要制度安排。

الطبيعية الموارد استغلل في التحكم نظام -32
طرق وإدإرة برقابة إلدولة قيام به يقصد إلطبيعية إلموإرد إسُغلل في إلُحكم نظام

إلحياة لفضاء وفقا إلدولة وفضاء أرإضي دإخل إلطبيعية إلموإرد ووظائف إسُغلل

إلطبيعية إلموإرد صاحب كان مهما أنه وأوضح إليكولوجي، وإلفضاء إلنُاج فضاء

يغير ولن إسُغللها، في إلُحكم لقانون وفقا بُنميُها يقوم أن عليه يجب ما، فضاء دإخل

يشاء. كما إسُغللها طرق

إلبيئة حماية لُعزيز هاما أساسيا نظاما إلطبيعية إلموإرد إسُغلل في إلُحكم نظام يتعُبر

إلدروة أجازت ،2013 عام نوفمبر في إليكولوجية. إلحضارة بناء ودفع إليكولوجية

إللجنة ))قرإر إلصيني إلشيوعي للحزب عشرة إلثامنة إلمركزية للجنة إلثالثة إلكاملة

إلصلح بُعميق إلخاصة إلرئيسية إلقضايا بشأن إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية

في إلطبيعية. إلموإرد إسُغلل في إلُحكم نظام إكمال طرح إلذي شامل(( نحو على

))إللوإئح إلصينية وإلموإرد إلرإضي وزإرة وأصدرة طبعت ،2017 عام مارس
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منح بمبادئ ُُمسك إلُي وإليكولوجي(( إلطبيعي إلفضاء إسُغلل في للُحكم إلُجريبية

إلُصنيف على إلقائم وإلدإرة للمناطق إلشامل وإلُخطيط إليكولوجية للبيئة إلسبقية

إلُحكم في ُطلبات وُطرح إلمُناسقة، إلمشُركة وإلمعالجة إلمخُلفة إلمسُويات وعلى

وُعافيها إليكولوجية إلبيئة على وإلحفاظ وإليكولوجي إلطبيعي إلفضاء إسُغلل في

إسُغلل في إلُحكم نظام يتعُبر إلجوإنب. من وغيرها وإلُقييم وإلرقابة إلضمان وُنفيذ

إلصينية، إليكولوجية للحضارة إلمؤسسية إلمنظومة من هاما جزء إلطبيعية إلموإرد

إلخضرإء. إلُنمية لُعزيز هام مؤسسي ُرُيب وهو

33. 自然资源有偿使用制度
全民所有自然资源是宪法和法律规定属于国家所有的各

类自然资源，主要包括国有土地资源、水资源、矿产资源、国

有森林资源、国有草原资源、海域海岛资源等。改革开放以来，

中国全民所有自然资源资产有偿使用制度逐步建立，在促进自

然资源保护和合理利用、维护所有者权益方面发挥了积极作

用。

2016年 12月，国务院印发《关于全民所有自然资源资产

有偿使用制度改革的指导意见》，明确要求坚持发挥市场配置

资源的决定性作用和更好发挥政府作用，加快建立健全全民所

有自然资源资产有偿使用制度，并对各领域重点任务作出部署

要求。自然资源资产有偿使用制度是生态文明制度体系的一项
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核心制度。

بالثمن الطبيعية الموارد استخدام نظام -33
ينص إلُي إلطبيعية إلموإرد مخُلف هي إلشعب لكافة إلمملوكة إلطبيعية إلموإرد

للدولة إلمملوكة إلرإضي موإرد على وُشُمل ُملكها، إلدولة أن على وإلقانون إلدسُور

وموإرد للدولة إلمملوكة إلغابات وموإرد إلمعدنية إلمنُجات وموإرد إلمياه وموإرد

وغيرها. للدولة إلمملوكة وإلجزر إلبحرية إلمجالت وموإرد للدولة إلمملوكة إلمروج

إلطبيعية إلموإرد أملك إسُخدإم نظام أقيم وإلنفُاح، إلصلح سياسة إنُهاج منذ

حماية ُعزيز في إيجابيا دورإ ولعب ُدريجيا، إلصين في بالثمن إلشعب لكافة إلمملوكة

مالكها. ومصالح حقوق على وإلحفاظ إلمعقول وإسُغللها إلطبيعية إلموإرد

بشأن إلرشادية ))إلمقُرحات إلدولة مجلس وأصدر طبع ،2016 عام ديسمبر في

إلُي بالثمن(( إلشعب لكافة إلمملوكة إلطبيعية إلموإرد أملك إسُخدإم نظام إصلح

وجعل إلموإرد ُوزيع في حاسما دورإ ُلعب إلسوق بجعل إلُمسك بوضوح ُطلبت

إلموإرد أملك إسُخدإم نظام إقامة في وإلسرإع أفضل، بشكل دورها ُؤدي إلحكومة

للمهمات وُخطيطات ُطلبات وطرحت وإكماله، بالثمن إلشعب لكافة إلمملوكة إلطبيعية

إلمملوكة إلطبيعية إلموإرد أملك إسُخدإم نظام ويتعُبر إلمجالت. مخُلف في إلهامة

إليكولوجية. للحضارة إلمؤسسية للمنظومة جوهريا نظاما بالثمن إلشعب لكافة
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34. 自然资源资产负债表
自然资源资产负债表是用于自然资源资产管理的统计管

理报表体系，反映被评估区域或部门在某时间点所占有的可测

量、可报告、可核查的自然资源资产状况，以及某时点被评估

区域应承担的自然资源负债状况。2015年 11月，国务院办公

厅印发《编制自然资源资产负债表试点方案》，要求全面加强

自然资源统计调查和监测基础工作，逐步建立健全自然资源资

产负债表编制制度。

自然资源资产负债表主要具有三项功能：一是生态文明建

设基础信息支撑功能，为摸清自然资源资产实物量和价值量家

底、实行领导干部自然资源资产离任审计、开展生态环境损害

责任终身追究提供必要的基础信息支撑。二是自然资源资产监

测预警功能，及时反映和监测核算地区的自然资源资产数量、

质量、价值量、负债的动态变化，并对自然资源资产的生态功

能和生态服务价值贬损至警戒线时进行及时准确的预警。三是

自然资源资产负债管理决策支持功能，为污染防治、碳排放控

制与削减、生态修复、生态补偿等提供必要的决策依据。
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الطبيعية الموارد لملك الميزانية جدول -34
وإلدإرة إلحصاء جدإول منظومة به يقصد إلطبيعية إلموإرد لملك إلميزإنية جدول

إلطبيعية إلموإرد أملك أحوإل وُعكس إلطبيعية، إلموإرد أملك إدإرة في ُتسُخدم إلُي

ُم إلُي إلجهزة أو بالمناطق ُتملك وإلُي ومرإجعُها عليها وإلطلع ُقييسها يمكن إلُي

إلُي إلمناطق على يجب إلُي إلطبيعية إلموإرد ميزإنية وأحوإل معين، وقت في ُقييمها

ديوإن وأصدر طبع ،2015 عام نوفمبر في معين. وقت في ُُحملها أن ُقييمها ُم

إلُي إلطبيعية(( إلموإرد لملك إلميزإنية لجدول إلُجريبية ))إلخطة إلدولة مجلس

نحو على إلطبيعية إلموإرد رصد وُحقيق لحصاء إلساسية إلعمال ُعزيز طلبت

ُدريجيا. وإكماله إلطبيعية إلموإرد لملك إلميزإنية جدول وضع نظام وإقامة شامل،

وظيفة أول، وهي: رئيسية، وظائف وثلث إلطبيعية إلموإرد لملك إلميزإنية لجدول

إلمعلومات دعم وُوفير إليكولوجية، إلحضارة لبناء إلساسية إلمعرومات دعم

لملك إلقيمة وحجم إلعيني للحجم إلحقيقي إلوضع لمعرفة إلضروري إلساسية

مغادرة عند إلطبيعية إلموإرد ممُلكات حسابات في إلُدقيق وُنفيذ إلطبيعية إلموإرد

ثانيا، إليكولوجية. بالبيئة إلضرإر مسؤولية بمحاسبة وإلقيام مركزه إلمعني إلمسؤول

إلُغيرإت وحساب ومرإقبة وعكس إلطبيعية، إلموإرد لملك وإلُحذير إلرصد وظيفة

إلمنطقة في إلطبيعية إلموإرد لملك وإلميزإنية إلقيمة وحجم وإلجودة للكمية إلمُطورة

وقيمة إليكولوجية إلوظائف إنخفاض عند ُأخير بل إلدقيق وإلُحذير ُأخير، بل

قرإر دعم وظيفة ثالثا، إلنذإر. خط إلى إلطبيعية إلموإرد لملك إليكولوجية إلخدمات

في إلقرإر لُخاذ إلضرورية إلقوإعد وُوفير إلطبيعية، إلموإرد إلملك ميزإنية إدإرة

وُخفيضها إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات في وإلُحكم ومعالجُه إلُلوث من إلوقاية

وغيرها. إليكولوجي وإلُعويض إليكولوجي وإلُعافي
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35. 自然资源资产离任审计
自然资源资产离任审计，即针对受托管理责任人，将自然

资源资产和生态环境的变化情况纳入到主要责任人政绩考核

当中的一种审计形式。自然资源资产离任审计，是一项具有中

国特色的监管制度，由国家审计机构牵头，依据相关法律法规，

在党政领导干部离任时，对其任期内自然资源开采、耗用、保

护和治理等受托责任履行情况的规范性、合理性和效率性进行

评价考核的活动。

2013年 11月，中共十八届三中全会通过的《中共中央关

于全面深化改革若干重大问题的决定》，对领导干部自然资源

资产离任审计作出明确部署。2015年 9月，中共中央、国务院

印发《生态文明体制改革总体方案》，将领导干部自然资源资

产离任审计纳入完善生态文明绩效评价考核和责任追究制度。

2015年 11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《开展领

导干部自然资源资产离任审计试点方案》，审计试点围绕“审

什么、怎么审、如何进行评价”进行了积极探索和经验总结，

为领导干部自然资源资产离任审计制度常态化提供实践基础。

2017年 11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《领导干

部自然资源资产离任审计规定（试行）》，明确审计内容和重
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点，标志着一项全新的、经常性的审计制度正式建立。

自然资源资产离任审计是社会主义生态文明建设的一项

重大审计制度创新，是加强生态文明建设的一项重要举措，对

完善生态文明绩效评价考核和责任追究制度，推动领导干部切

实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任具有重要意义。

عند الطبيعية الموارد ممتلكات حسابات في التدقيق -35
مركزه المعني المسؤول مغادرة

مركزه، إلمعني إلمسؤول مغادرة عند إلطبيعية إلموإرد ممُلكات حسابات في إلُدقيق

ممُلكات بإدإرة إلمكلوفين إلمسؤولين يوإجه إلحسابات، في إلُدقيق من نوع به يقصد

إليكولوجية إلبيئة ُغيرإت وأحوإل إلطبيعية إلموإرد أملك ويدرج إلطبيعية، إلموإدر

إلموإرد ممُلكات حسابات في إلُدقيق يعُبر إلرئيسيين. إلمسؤولين نُائج ُقييم أعمال في

للرقابة صينية خصائص ذإ نظاما مركزه إلمعني إلمسؤول مغادرة عند إلطبيعية

إلمسؤولين مغادرة عند وإلفحص إلُقييم أعمال للحسابات إلدولة هيئة وُقود وإلدإرة،

وإلمعقولة إلمعيارية للطباع مرإكزهم وحكومية حزبية بدإئرة إلمعنيين وإلكوإدر

إلموإرد ومعالجة وحماية وإسُهلك إسُخرإج مثل وإجباُهم إنجاز لحوإل وإلفعالية

إلمعنية. وإللوإئح للقوإنين وفقا وليُهم، مدة خلل إلطبيعية

بشأن إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ))قرإر إُخذ ،2013 عام نوفمبر في

إلدروة في أجازه إلذي شامل(( نحو على إلصلح بُعميق إلخاصة إلرئيسية إلقضايا

ُرُيبات إلصيني، إلشيوعي للحزب عشرة إلثامنة إلمركزية للجنة إلثالثة إلكاملة
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إلمعني إلمسؤول مغادرة عند إلطبيعية إلموإرد ممُلكات حسابات في للُدقيق وإضحة

إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة وأصدرت طبعت ،2015 عام سبُمبر في مركزه.

إلُي إليكولوجية(( إلحضارة نظام لصلح إلعامة ))إلخطة إلدولة ومجلس إلصيني

إلمعني إلمسؤول مغادرة عند إلطبيعية إلموإرد ممُلكات حسابات في إلُدقيق أدرجت

إلمسؤولية. ومحاسبة إليكولوجية إلحضارة نُائج وفحص ُقييم نظام إكمال في مركزه

إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر طبع ،2015 عام نوفمبر في

إلموإرد ممُلكات حسابات في بالُدقيق للقيام إلُجريبية ))إلخطة إلدولة مجلس وديوإن

إلُجريبي إلُدقيق أجرى حيث مركزه((، إلمعني إلمسؤول مغادرة عند إلطبيعية

إجرإء وكيفية فيه، إلُحقيق يجب "ماذإ حول إلُجارب وُلخيص إلنشيط إلسُكشاف

حسابات في إلُدقيق نظام لُطبيق ُطبيقيا أساسا ووفور إلُدقيق"، ُقييم وكيفية إلُحقيق،

عام نوفمبر في مركزه. إلمعني إلمسؤول مغادرة عند إلطبيعية إلموإرد ممُلكات

مجلس وديوإن إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر طبع ،2017

عند إلطبيعية إلموإرد ممُلكات حسابات في بالُدقيق للقيام إلُجريبية ))إلوإئح إلدولة

للُدقيق، إلهامة وإلنقاط إلموضوعات أوضحت إلُي مركزه(( إلمعني إلمسؤول مغادرة

للُدقيق. إلجدة كل وجديد دإئم لنظام إلرسمي إلنشاء إلى ورمزت

هو مركزه إلمعني إلمسؤول مغادرة عند إلطبيعية إلموإرد ممُلكات حسابات في إلُدقيق

هام إجرإء وهو إلشُرإكية، إليكولوجية إلحضارة بناء في إلُدقيق لنظام هام إبدإع

نُائج وفحص ُقييم نظام إكمال في هام معنى وله إليكولوجية، إلحضارة بناء لُعزيز

لوإجبات وإلكوإدر إلمسؤولين إنجاز ودفع إلمسؤولية ومحاسبة إليكولوجية إلحضارة

ملموس. بشكل إليكولوجية إلبيئة وحماية إلطبيعية إلموإرد أملك إدإرة
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36. 以国家公园为主体的自然保护地体系
自然保护地是各级政府依法划定或确认，对重要的自然生

态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功

能和文化价值，实施长期保护的陆域和海域。自然保护地是生

态建设的核心载体、中华民族的宝贵财富、美丽中国的重要象

征，在维护国家生态安全中居于首要地位。自然保护地包括国

家公园、自然保护区、各类自然公园等类型。

2017年，中共十九大提出，建立以国家公园为主体的自然

保护地体系，启动了自然保护地领域的重大改革。2019年 6月，

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为

主体的自然保护地体系的指导意见》，提出要建立分类科学、

布局合理、保护有力、管理有效的以国家公园为主体的自然保

护地体系，确保重要自然生态系统、自然遗迹、自然景观和生

物多样性得到系统性保护。

建立以国家公园为主体的自然保护地体系，是贯彻落实习

近平生态文明思想的重大举措，是中共十九大提出的重大改革

任务。中国建立以国家公园为主体的自然保护地体系的阶段性

目标是：到 2025 年，健全国家公园体制，初步建成以国家公

园为主体的自然保护地体系；到 2035 年，自然保护地规模和

管理达到世界先进水平，全面建成中国特色自然保护地体系。
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قواما الوطنية الحدائق تتخذ الطبيعية للمحميات منظومة -36
له

على إلحكومات أكدُها أو قسمُها إلُي وإلبحرية إلبرية إلمناطق هي إلطبيعية إلمحميات

وإلثار إلطبيعية إليكولوجية للنظمة إلمدى إلطويلة إلحماية لُنفيذ إلمسُويات مخُلف

وإلوظائف إلطبيعية إلموإرد إلى بالضافة إلهامة إلطبيعية وإلمناظر إلطبيعية إلُاريخية

إلمحوري إلحامل إلطبيعية إلمحميات ُتعُبر ُحملها. إلُي إلثقافية وإلقيمة إليكولوجية

إلجميلة، للصين إلهام وإلرمز إلصينية للمة إلثمين وإلكنز إليكولوجية إلحضارة لبناء

إلمحميات وُُضمن إلوطني. إليكولوجي إلمن على إلحفاظ في إلولية إلمكانة وُحُل

إلطبيعية إلحدإئق ومخُلف إلطبيعية إلمحمية وإلمناطق إلوطنية إلحدإئق إلطبيعية

إلنوإع. من وغيرها

إقامة إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر طرح ،2017 عام في

إلهام إلصلح وأطلق له، قوإما إلوطنية إلحدإئق ُُخذ إلطبيعية للمحميات منظومة

إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر طبع ،2019 عام يونيو في إلطبيعية. إلمحميات لمجال

إقامة بشأن إلرشادية ))إلمقُرحات إلدولة مجلس وديوإن إلصيني إلشيوعي للحزب

إقامة طرحت إلُي له(( قوإما إلوطنية إلحدإئق ُُخذ إلطبيعية للمحميات منظومة

إلعلمي بالُصنيف وُُسم له قوإما إلوطنية إلحدإئق ُُخذ إلطبيعية للمحميات منظومة

إليكولوجية إلنظمة أن لضمان إلفعالة، وإلدإرة إلقوية وإلحماية إلمعقول وإلُرُيب

ُُلقي إلحيوي وإلُنوع إلهامة إلطبيعية وإلمناظر إلطبيعية إلُاريخية وإلثار إلطبيعية

نظامية. حماية
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لُنفيذ هاما إجرإء لها قوإما إلوطنية إلحدإئق ُُخذ إلطبيعية للمحميات منظومة إقامة ُتعد

إلمؤُمر طرحه هام إصلح ومهمة إليكولوجية، إلحضارة حول بينغ جين شي أفكار

إلصين لقامة إلمرإحل أهدإف ُكون إلصيني. إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني

إلحدإئق نظام إكمال هي: لها، قوإما إلوطنية إلحدإئق ُُخذ إلطبيعية للمحميات منظومة

بشكل له قوإما إلوطنية إلحدإئق ُُخذ إلطبيعية للمحميات منظومة بناء وإنجاز إلوطنية

إلمسُوى إلى إلطبيعية إلمحميات وإدإرة حجم ووصول 2025؛ عام بحلول مبدئي

إلصينية إلخصائص ذإت إلطبيعية إلمحميات منظومة بناء وإنجاز إلمُقدم إلعالمي

.2035 عام بحلول

37. 资源高效利用制度
人类对资源的开发利用既要考虑服务于当代人过上幸福

生活，也要为子孙后代留下生存根基。中共十九大报告指出，

推进资源全面节约和循环利用。中共十九届四中全会《决定》

进一步强调，要全面建立资源高效利用制度。这是一个关乎全

局和长远的顶层制度设计，即改变传统的“大量生产、大量消

耗、大量排放”的生产模式和消费模式，把经济活动、人的行

为限制在自然资源和生态环境能够承受的限度内，使资源、生

产、消费等要素相匹配相适应，用最少的资源环境代价取得最

大的经济社会效益，形成与大量占有自然空间、显著消耗资源、

严重恶化生态环境的传统发展方式明显不同的资源利用和生
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产生活方式。

全面建立资源高效利用制度，要树立节约集约循环利用的

资源观，健全自然资源产权制度，实行资源总量管理和全面节

约制度。要强化约束性指标管理，加快建立健全充分反映市场

供求和资源稀缺程度、体现生态价值和环境损害成本的资源环

境价格机制。要构建市场导向的绿色技术创新体系，大力发展

节能环保产业。要完善资源循环利用制度，实行垃圾分类回收，

构建覆盖全社会的资源循环利用体系。要倡导合理消费，推动

形成勤俭节约的社会风尚。

للموارد الفعال الستخدام نظام -37
إلناص خدمة في يفكر أن إلبشرية على يجب إلموإرد، وإسُخدإم إسُخرإج عندما

إلمقدم إلُقرير أشار إلقادمة. للجيال إلحياة أساس يُرك بينما إلسعيدة، للحياة إلعاصرين

إلشامل إلُوفير دفع إلى إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر إلى

إلمركزية للجنة إلرإبعة إلكاملة للدروة ))إلقرإر(( وأكد للموإرد. إلدوري وإلسُخدإم

إلفعال إلسُخدإم نظام إقامة مُزإيد، بشكل إلصيني إلشيوعي للحزب عشرة إلُاسعة

إلعام بالوضع يُعلق إلعلى إلمسُوى على مؤسسيا ُصميما ذلك يتعُبر للموإرد.

إلمُمثل إلُقليدي إلسُهلكي وإلنمط إلنُاجي إلنمط ُغيير أي إلمدى، إلبعيدة وإلمصالح

وُقييد كبيرة"، بكمية وإلنبعاث كبيرة بكمية وإلسُهلك كبيرة بكمية "إلنُاج في

وإلبيئة إلطبيعية إلموإرد ُحمل حدود دإخل إلناس وأعمال إلقُصادية إلنشاطات
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بعضها ُُوإفق إلعناصر من وغيرها وإلسُهلك وإلنُاج إلموإرد وجعل إليكولوجية،

على وإجُماعية إقُصادية فائدة أكبر وُحقيق بعضا، بعضها وُكيف إلبعض على

عن ُخُلف وإلحياة وإلنُاج إلموإرد إسُخدإم أنماط لُشكيل وإلبيئة، إلموإرد أقل حساب

إلموإرد وُسُهلك إلطبيعي إلفضاء من كبيرة كمية ُحُل إلُي إلُقليدية إلُنمية أنماط

وإضحا. إخُلفا شديدإ إضرإرإ إليكولوجية بالبيئة وُضر ملحوظ بشكل

إلسُخدإم مفهوم إقامة شامل نحو على للموإرد إلفعال إلسُخدإم نظام إنشاء يُطلب

إلطبيعية، للموإرد إلملكية حقوق نظام وإكمال للموإرد، وإلدوري وإلمكثف إلموفر

إلهدإف إدإرة ُعزيز وينبغي لها. إلشامل وإلُوفير إلموإرد إجمالي إدإرة نظام وُنفيذ

وطلب عرض ُعكس إلُي وإلبيئة إلموإرد أسعار الية إقامة في وإلسرإع إلمُقيدة،

بشكل إلبيئة ُخريب وُكلفة إليكولوجية إلقيمة وُجسد إلموإرد ندرة ودرجة إلسوق

ُُخذ إلُي إلخضرإء إلُكنولوجي إلبُكار منظومة بناء وينبغي وإكمالها. مسُفيض

إكمال وينبغي بقوة. للبيئة وإلصديقة للطاقة إلموفرة إلصناعات وُطوير إُجاها، إلسوق

منظومة وبناء وإسُعادُها، إلنفايات ُصنيف وُنفيذ للموإرد، إلدوري إلسُخدإم نظام

إلسُهلك إلى إلدعوة وينبغي كله. إلمجُمع وإلمغطية للموإرد إلدوري إلسُخدإم

وإلقُصاد. بالُقشف إلمُسمة إلجُماعية إلجوإء ُشكيل ودفع إلمعقول،

38. 生态环境保护制度
生态环境保护制度，就是在坚持环境保护这一基本国策前

提下，在生态环境领域内，建立有利于保护生态环境、打击破

坏生态和污染环境行为的体制机制和法律法规等制度安排，以
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推动生态文明建设，维护国家生态安全。

中共十九大报告提出，实行最严格的生态环境保护制度。

中共十九届四中全会将生态环境保护制度列入坚持和完善中

国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的

重要内容。这标志着中共十八大以来初步完成的生态文明建设

的制度设计正在内化为国家治理体系的重要组成部分，生态文

明建设正在从理论和制度上的顶层设计进入全面实施阶段。

最严格的生态环境保护制度设计，注重从末端治理转向源

头预防、从局部治理转向全过程控制，从点源治理转向流域、

区域综合治理，从个别问题整治转向山水林田湖草全覆盖的保

护性治理。建立和完善最严格生态环境保护制度，是实现生态

文明建设宏伟目标的重要保障，是缓解资源环境约束与经济社

会发展之间矛盾、促进绿色发展、推动构建人与自然生命共同

体的内在要求。

اليكولوجية البيئة حماية نظام -38
وإلليات إلنظمة مثل إلمؤسسي إلُرُيب إقامة هو إليكولوجية إلبيئة حماية نظام

إلبيئة ُخريب عمليات ومكافحة إليكولوجية إلبيئة لحماية إلمفيدة وإللوإئح وإلقوإنين

بحماية بالُمسك إلخاصة إلساسية إلدولة سياسة مقدمة ُحت إلبيئة وُلويث إليكولوجية
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على وإلمفاظ إليكولوجية إلحضارة بناء لدفع إليكولوجية، إلبيئة مجال ودإخل إلبيئة،

إلوطني. إليكولوجية إلمن

ُنفيذ إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر إلى إلمقدم إلُقرير طرح

إلمركزية للجنة إلرإبعة إلكاملة إلدورة وأدرجت إليكولوجية. إلبيئة لحماية نظام أصرم

في إليكولوجية إلبيئة حماية نظام إلصيني إلشيوعي للحزب عشرة إلُاسعة

إلصينية إلخصائص ذإت إلشُرإكية بنظام بالُمسك إلخاصة إلهامة إلموضوعات

أن إلى ذلك ويرمز للدولة. إلحوكمة وقدرة إلحوكمة منظومة ُحديث وُعزيز وإكماله

إلمؤُمر منذ مبدئي بشكل أتنجز إلذي إليكولوجية إلحضارة لبناء إلمؤسسي إلُصميم

منظومة من هام جزء إلى ُُحول إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلثامن إلوطني

وإلمؤسسي إلنظري إلُصميم من إليكولوجية إلحضارة بناء ويدخل إلدولة، حوكمة

إلشامل. إلُنفيذ مرحلة إلى إلعلى إلمسُوى على

إلطرف في إلمعالجة من بالمُحولة إلبيئة لحماية إلصرم إلمؤسسي إلُصميم يهُم

إلعمليات، كل في إلسيطرة إلى إلجزئية إلمعالجة ومن إلمصدر، من إلوقاية إلى إلنهائي

إلحوإض في إلشاملة إلمعالجة إلى إلمنُشرة وإلنقاط إلمصدر في إلمعالجة ومن

للجبال إلشاملة للُغطية إلحمائية إلمعالجة إلى إلخاصة إلمشاكل معالجة ومن وإلمناطق،

نظام وإقامة إلعشبية. وإلرإضي وإلبحيرإت إلزرإعية وإلرإضي وإلغابات وإلنهار

لبناء إلعظيم إلهدف لُحقيق هام ضمان هي وأكماله إليكولوجية إلبيئة لحماية أصرم

وإلبيئة إلموإرد ُقييد بين إلُناقض لُخفيف إلدإخلي وإلطلب إليكولوجية، إلحضارة

إلحياة رإبطة بناء ودفع إلخضرإء إلُنمية وُعزيز وإلجُماعية إلقُصادية وإلُنمية

وإلطبيعة. للنسان إلمشُركة
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39. 生态保护红线
生态保护红线，即在生态空间范围内具有特殊重要生态功

能、必须强制性严格保护的区域，通常包括具有重要水源涵养、

生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能

的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐

渍化等生态环境敏感脆弱区域。生态保护红线是保障和维护国

家生态安全的底线和生命线，也是构建国土空间布局体系的基

础。划定并严守生态保护红线，是贯彻落实主体功能区制度、

实施生态空间用途管制的重要举措，是提高生态产品供给能力

和生态系统服务功能、构建国家生态安全格局的有效手段，是

健全生态文明制度体系、推动绿色发展的有力保障，也是中国

生态保护的制度创新。

2017年 2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于

划定并严守生态保护红线的若干意见》，提出按照山水林田湖

系统保护的要求，划定并严守生态保护红线，实现一条红线管

控重要生态空间。同年 5月，原环境保护部办公厅、国家发展

和改革委员会办公厅印发《生态保护红线划定指南》，指导划

定全国和各省（区、市）生态保护红线。中共十九大报告进一

步明确要求，完成生态保护红线划定工作。

到 2020 年，全国生态保护红线划定工作基本完成，初步

划定的全国生态保护红线面积比例不低于陆域国土面积的
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25%，覆盖了重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区，覆

盖了全国生物多样性分布的关键区域。

اليكولوجية البيئة لحماية الحمر الخط -39
إيكولوجية بوظائف ُُميز إلُي إلمناطق أي إليكولوجية، إلبيئة لحماية إلحمر إلخط

إلفضائي إلنطاق دإخل إلصارمة إلجبارية إلحماية فرض وينبغي هامة خاصة

مثل إليكولوجية إلوظائف ذإت إلهامة إلمناطق عموما ُُضمن وإلُي إليكولوجي،

وإلُربة إلماء على وإلمحافظة إلحيوي إلُنوع وحماية إلهامة إلنهار منابع على إلحفاظ

وغيرها إلسوإحل على إليكولوجية إلبيئة وإسُقرإر إلرمال وُثبيت إلرياح من وإلوقاية

إلُربة ل ُأكو مثل وإلضعيفة إلحساسية إليكولوجية إلبيئة ذإت وإلمناطق إلوظائف، من

لحماية إلحمر إلخط وإن وغيرها. وإلُملح إلحجري وإلُصحر إلرإضي وُصحر

إللمن على وإلحفاظ للضمان إلحياة وشريان إلساسي إلحد هو إليكولوجية إلبيئة

إلُحديد ويتعد للدولة. إلرإضي ُرُيب منظومة بناء أساس هو كما إلوطني، إليكولوجي

نظام لُنفيذ هاما إجرإء إليكولوجية إلبيئة لحماية إلحمر إلخط على إلصارم وإلحفاظ

وإلسبيل إليكولوجي، إلفضاء إسُغلل في إلُحكم وممارسة إلرئيسية إلوظائف مناطق

إلمنظومة خدمة وظيفة وُحسين إليكولوجية إلمنُجات إمدإد قدرة لرفع إلفعال

إلمنظومة لكمال إلقوي وإلضمان إلوطني، إليكولوجي إلمن وضع وبناء إليكولوجية

لحماية مؤسسي إبُكار هو كما إلخضرإء، إلُنمية ودفع إليكولوجية للحضارة إلمؤسسية

إلصينية. إليكولوجية إلبيئة
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إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر طبع ،2017 عام فبرإير في

إلخط على إلصارم وإلحفاظ إلُحديد بشأن إلمقُرحات ))بعض إلدولة مجلس وديوإن

إلخط على إلصارم وإلحفاظ إلُحديد طرحت إلُي إليكولوجية(( إلبيئة لحماية إلحمر

وإلغابات وإلنهار إلجبال على إلحفاظ لُطلبات وفقا إليكولوجية إلبيئة لحماية إلحمر

إلفضاء في أحمر خط ُحكم لُحقيق م، منظو بشكل وإلبحيرإت إلزرإعية وإلرإضي

إلبيئة حماية وزإرة ديوإن وأصدر طبع إلعام، نفس من مايو وفي إلهام. إليكولوجي

إلبيئة لحماية إلحمر إلخط ُحديد ))دليل وإلصلح للُنمية إلدولة لجنة وديوإن إلسابقة

ومخُلف للدولة إليكولوجية إلبيئة لحماية إلحمر إلخط ُحديد أرشد إلذي إليكولوجية((

عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر إلى إلمقدم إلُقرير طلب وإلمدن(. )إلمناطق إلمقاطعات

إلحمر إلخط ُحديد أعمال إنجاز ومُزإيد وإضح بشكل إلصيني إلشيوعي للحزب

إليكولوجية. إلبيئة لحماية

بشكل إلبلد كل في إليكولوجية إلبيئة لحماية إلحمر إلخط ُحديد أعمال أتنجزت

في إليكولوجية إلبيئة لحماية إلحمر إلخط مساحة ُقل ول ،2020 عام حُى أساسي

إلبرية، إلرإضي مساحة من %25 عن مبدئي، بشكل ُحديدها ُم إلُي إلبلد كل

إليكولوجية إلبيئة ذإت وإلمناطق إلهامة إليكولوجية إلوظائف مناطق وُغطي

إلبلد. كل في إلحيوي إلُنوع لنُشار إلمفُاحية إلمناطق وُغطي وإلضعيفة، إلحساسية

40. 生态保护补偿制度
生态保护补偿制度作为生态文明制度的重要组成部分，是

落实生态保护权责、调动各方参与生态保护积极性、推进生态
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文明建设的重要手段。

2005年 10月，中共十六届五中全会首次提出，按照谁开

发谁保护、谁受益谁补偿的原则，加快建立生态补偿机制。2013

年，中共十八届三中全会《决定》提出实行生态补偿制度。2017

年 10 月，中共十九大提出要建立市场化、多元化生态补偿机

制。2019年 11月，中共十九届四中全会《决定》进一步要求，

落实生态补偿制度和生态环境损害赔偿制度，实行生态环境损

害责任终身追究制。

2021年 9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于

深化生态保护补偿制度改革的意见》，要求加快健全有效市场

和有为政府更好结合、分类补偿与综合补偿统筹兼顾、纵向补

偿与横向补偿协调推进、强化激励与硬化约束协同发力的生态

保护补偿制度，推动全社会形成尊重自然、顺应自然、保护自

然的思想共识和行动自觉。

目前，中国生态保护补偿领域已基本实现禁止开发区域、

重点生态功能区等重要区域与森林、草原、湿地、荒漠、海洋、

水流、耕地等重点领域生态保护补偿全覆盖。补偿方式由政府

主导型逐渐向市场化、多元化转变，积极探索综合运用水权、

碳排放权、排污权、碳汇交易等市场化补偿手段。补偿范围从

单领域补偿延伸至综合补偿，流域生态补偿从省内补偿扩展到

跨省补偿，国家生态补偿格局基本建立。
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اليكولوجية البيئة لحماية التعويض نظام -40
إلبيئة لحماية إلُعويض نظام يكون إليكولوجية، إلحضارة نظام من هاما جزء باعُباره

نشاط وُطوير إليكولوجية إلبيئة حماية ووإجبات حقوق لُنفيذ هاما إجرإء إليكولوجية

إلحضارة بناء ودفع إليكولوجية إلبيئة حماية في للمشاركة إلطرإف مخُلف

إليكولوجية.

عشرة إلسادسة إلمركزية للجنة إلخامسة إلكاملة إلدروة طرحت ،2005 عام أكُوبر في

"من لمبدأ وفقا إليكولوجي إلُعويض الية إقامة في إلسرإع إلصيني إلشيوعي للحزب

عام في يعوض". أن يجب ينُفع ومن إلبيئة، يحمي أن عليه إليكولوجية، إلبيئة يطور

للحزب عشرة إلثامنة إلمركزية للجنة إلثالثة إلكاملة للدورة ))إلقرإر(( طرح ،2013

طرح ،2017 عام أكُوبر وفي إليكولوجي. إلُعويض نظام ُنفيذ إلصيني إلشيوعي

إلُعويض الية إقامة إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر

،2019 عام نوفمبر في إلعناصر. وُعددية إلسوق إلى بالسُناد إلمُسمة إليكولوجي

للحزب عشرة إلُاسعة إلمركزية للجنة إلرإبعة إلكاملة للدورة ))إلقرإر(( ُطلب

ُعويض ونظام إليكولوجي إلُعويض نظام ُنفيذ مُزإيد بشكل إلصيني إلشيوعي

إلبيئة ُخريب مسؤولية في محاسبة في إلُدقيق نظام وُنفيذ إليكولوجية، إلبيئة أضرإر

إلحياة. طوإل إليكولوجية

إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر طبع ،2021 عام سبُمبر في

إلبيئة لحماية إلُعويض نظام إصلح ُعميق بشأن ))إلمقُرحات إلدولة مجلس وديوإن

إلفعالة إلسوق بين إلفضل إلجمع إكمال في إلسرإع ُطلبت إلُي إليكولوجية((
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إلمصنف للُعويض إلشاملة وإلنظرة إلموحد وإلُخطيط عملها، إلمُقنة وإلحكومة

نظام وُقوية إلفقي، وإلُعويض إلعمودي للُعويض إلمنسق وإلدفع إلشامل، وإلُعويض

منُاسقا، دورإ إلصارم وإلُقييد إلُشجيع يلعب إلذي إليكولوجية إلبيئة لحماية إلُعويض

ومسايرُها إلطبيعة باحُرإم إلعمل ووعي إلمشُرك إلفكري إلُفاق ُشكيل لدفع

كله. إلمجُمع في وحمايُها

إلبيئة لحماية للُعويض إلشاملة إلُغطية أساسي بشكل ُحققت قد إلحالي، إلوقت في

إلوظائف ومناطق لُنميُها إلممنوعة إلمناطق مثل إلهامة للمناطق إليكولوجية

وإلصحرإء إلرطبة وإلرإضي إلعشبية وإلرإضي إلغابات مثل إلهامة إليكولوجية

في إليكولوجية إلبيئة لحماية إلُعويض مجال في إلزرإعية وإلرإضي وإلنهار وإلبحر

إلذي إلنمط إلى رياديا عامل إلحكومة يُخذ نمط من إلُعويض طريقة وُُحول إلصين.

عن إلنشيط إلكُشاف وُم ُدريجيا، إلعناصر وُعددية إلسوق إلى بالسُناد يُسم

إلُلوث صرف وحق إلكربون أكسيد ثاني إنبعاثات وحق إلماء لحق إلشامل إلسُخدإم

إلُعويض إجرإءإت من وغيره إلهوإء في إلكربون أكسيد ثاني كثافة ُخفيض وصفقة

إلى إلمنفرد إلمجال في إلُعويض من إلُعويض نطاق ويمُد إلسوق. نحو إلموجهة

دإخل إلُعويض من إلنهار لحوإض إليكولوجي إلُعويض ويُوسع إلشامل، إلُعويض

إلُعويض هيكل ُأسس إلذي إلمر إلمقاطعات، إلعابر إلُعويض إلى إلمقاطعة

أساسي. بشكل إلوطني إليكولوجي

41. 生态系统休养生息
改革开放以来，中国大力推行保护天然林、退耕还林、退
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牧还草等生态保护措施，对重要生态系统实施休养生息。中共

十九大报告指出，坚持保护优先、自然恢复为主，充分发挥自

然系统的自我调节和自我修复能力，通过封禁保护、自然修复

的办法，让生态休养生息。2018年 5月，习近平在全国生态环

境保护大会上强调，要给自然生态留下休养生息的时间和空

间。

推进生态系统休养生息，是实现可持续发展的必然要求，

是生态文明建设的新思路，体现了人与自然和谐共生的新追

求。

اليكولوجي للنظام القوى واستعادة النقاهة -41
وإعادة إلعذرإء إلغابات حماية إلصين ُنفذ وإلنفُاح، إلصلح سياسة إنُهاج منذ

إلى رعيها إلعشبية إلرإضي وإعادة إلصلية حالُها إلى ُحقيلها إلغابية إلرإضي

بُنفيذ وُقوم بقوة، إليكولوجية إلبيئة حماية إجرإءإت من وغيرها إلصلية حالُها

إلمؤُمر إلى إلمقدم إلُقرير وأشار إلهامة. إليكولوجي للنظمة إلقوى وإسُعادة إلنقاهة

للحماية إلسبقية بمنح إلُمسك إلى إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني

إلذإُي إلُعديل على إلطبيعي إلنظام قدرة وإظهار أساسا، إلطبيعي إلُعافي وإُخاذ

من إليكولوجي للنظام إلقوى وإسُعادة إلنقاهة وُحقيق مسُفيض، بشكل إلذإُي وإلُعافي

أكد ،2018 عام مايو في إلطبيعي. وإلُعافي وإلحظر إلغلق عبر إلحماية طرق خلل
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وإلمكان إلزمن ُرك إليكولوجية إلبيئة لحماية إلوطني إلمؤُمر في بينغ جين شي

إليكولوجي. للنظام إلقوى وإسُعادة للنقاهة

إلُنمية لُحقيق ضروري طلب هو إليكولوجي للنظام إلقوى وإسُعادة إلنقاهة دفع

إلُعايش إلى إلجديد إلسعي ويجسد إليكولوجية، إلحضارة لبناء جديدة وفكرة إلمسُدإمة،

وإلطبيعة. إلنسان بين إلمنسجم

42. 生态修复制度
生态修复是在生态学原理指导下，以生物修复为基础，结

合各种物理修复、化学修复以及工程技术措施，通过优化组合，

使之达到最佳效果和最低耗费的一种综合修复污染环境的方

法。加强生态保护和修复对推进生态文明建设、保障国家生态

安全具有重要意义。

中共十八大以来，中国在全面加强生态保护的基础上，不

断加大生态修复力度，积极探索统筹山水林田湖草一体化保护

和修复，持续推进大规模国土绿化、湿地与河湖保护修复、防

沙治沙、水土保持、生物多样性保护、土地综合整治、海洋生

态修复等重点生态工程建设，在实践中不断探索总结，健全生

态保护和修复制度，推动生态环境保护和经济发展共赢。

中共十九大报告在部署未来生态文明建设时强调，实施重

要生态系统保护和修复重大工程。2019年 11月，中共十九届



中国关键词：生态文明篇

المفتاحية العبارات طريق عن الصين معرفة
اليكولوجية بالحضارة الخاص الجزء

115

四中全会《决定》要求，健全生态保护和修复制度，统筹山水

林田湖草一体化保护和修复。2020年 6月，国家发展改革委、

自然资源部联合印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程

总体规划（2021-2035年）》，以坚持保护优先、自然恢复为

主，坚持统筹兼顾、突出重点难点，坚持科学治理、推进综合

施策，坚持改革创新、完善监管机制为基本原则，明确提出到

2035年推进全国森林、草原、荒漠、河流、湖泊、湿地、海洋

等自然生态系统保护和修复工作的主要目标，以及统筹山水林

田湖草一体化保护和修复的总体布局、重点任务、重大工程和

政策举措。

الصلي وضعها إلى اليكولوجية البيئة إعادة نظام -42
إلمُلوثة إلبيئة لُعافي طريقة بها يقصد إلصلي وضعها إلى إليكولوجية إلبيئة إعادة

إجرإءإت مخُلف من إلسُفادة مع أساسا إليكولوجي إلُعافي ُُخذ شامل، نحو على

إلعلم مبادئ إرشاد ُحت إلهندسية وإلُقنيات إلكيماوي وإلُعافي إلفيزيائي إلُعافي

إلبيئة حماية ُعزيز إن إلخفض. وإلسُهلك إلفضل إلنُيجة لُحقيق إليكولوجي،

إليكولوجية إلحضارة بناء دفع في هام معنى له إليكولوجي وإلُعافي إليكولوجية

إلوطنية. إليكولوجية إلمن وضمان

قوة إلصين ُعاظم إلصيني، إلشيوعي للحزب عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ

وُعافي لحماية إلشامل إلُخطيط عن بنشاط وُكُشف مطرد، بشكل إليكولوجي إلُعافي
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بشكل إلعشبية وإلرإضي وإلبحيرإت إلزرإعية وإلرإضي وإلغابات وإلنهار إلجبال

إلرإضي ُشجير مثل إلهامة إليكولوجية إلمشروعات بناء دفع في وُسُمثر مُكامل،

وإلبحيرإت وإلنهار إلطربة إلرإضي وُعافي وحماية وإسع نطاق على إلوطنية

إلحيوي إلُنوع وحماية وإلُربة إلماء على وإلمحافظة ومعالجُها إلرمال من وإلوقاية

وُكُشف وغيرها، إلبحرية إليكولوجية إلبيئة وُعافي للرإضي إلشاملة وإلمعالجة

إليكولوجية إلبيئة حماية نظام وُكمل باسُمرإر، إلممارسات خلل من وُلخص

وإلُنمية إليكولوجية إلبيئة لحماية إلمشُرك إلفوز وُدفع إليكولوجي، وإلُعافي

شامل. نحو على إليكولوجية إلبيئة حماية ُعزيز أساس على إلقُصادية،

عند إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر إلى إلمقدم إلُقرير أكد

ومعافاة لحماية إلكبرى إلمشاريع ُنفيذ إلمسُقبل، في إليكولوجية إلحضارة بناء ُخطيط

إلكاملة للدروة ))إلقرإر(( طالب ،2019 عام نوفمبر في إلهامة. إليكولوجية إلنظمة

حماية نظام إكمال إلصيني إلشيوعي للحزب عشرة إلُاسعة إلمركزية للجنة إلرإبعة

إلجبال وُعافي لحماية إلشامل وإلُخطيط إليكولوجي، وإلُعافي إليكولوجية إلبيئة

مُكامل. بشكل إلعشبية وإلرإضي وإلبحيرإت إلزرإعية وإلرإضي وإلغابات وإلنهار

للمشاريع إلوطنية إلعامة ))إلخطة وإصدإر طباعة ُمت ،2020 عام يونيو وفي

)))2035 عام -2021 )عام إلهامة إليكولوجية إلنظمة ومعافاة لحماية إلكبرى

طرحت حيث إلطبيعية، إلموإرد ووزإرة وإلصلح للُنمية إلدولة لجنة بين بالُعاون

إلنظمة ومعافاة لحماية إلكبرى إلمشاريع لعمال إلرئيسية إلهدإف دفع بوضوح

وإلنهار وإلصحرإء إلعشبية وإلرإضي إلغابات مثل إلبلد كل في إلهامة إليكولوجية

وإلمشاريع إلهامة وإلمهمات إلعام وإلُخطيط وإلبحار، إلطربة وإلرإضي وإلبحيرإت

وإلغابات وإلنهار إلجبال على للحفاظ إلشامل للُخطيط وإلسياسات وإلجرإءإت إلهامة
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بمنح إلُمسك إُخاذإ مُكامل، بشكل إلعشبية وإلرإضي وإلبحيرإت إلزرإعية وإلرإضي

وإلنظرة إلموحد بالُخطيط إلُمسك وإُخاذإ أساسا، إلطبيعي وإلُعافي للحماية إلسبقية

ُنفيذ ودفع إلعلمية بالمعالجة وإلُمسك إلصعبة، وإلنقاط إلهامة إلنقاط وإبرإز إلشاملة

كمبادئا وإلدإرة إلمرإقبة الية وإكمال وإلبُكار بالصلح وإلُمسك إلشاملة، إلجرإءإت

أساسية.

43. 生态环境损害赔偿制度
生态环境损害赔偿制度是生态文明制度体系的重要组成

部分。中共中央、国务院高度重视生态环境损害赔偿工作。2013

年 11 月，中共十八届三中全会《决定》提出，对造成生态环

境损害的责任者严格实行赔偿制度，依法追究刑事责任。2015

年 11 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《生态环境损

害赔偿制度改革试点方案》，部署生态环境损害赔偿制度改革

工作。在此基础上，2017年 12月，中共中央办公厅、国务院

办公厅印发《生态环境损害赔偿制度改革方案》，标志着生态

环境损害赔偿制度改革从先行试点进入全国试行的新阶段。

2019年 10月，中共十九届四中全会《决定》进一步提出，落

实生态补偿和生态环境损害赔偿制度，实行生态环境损害责任

终身追究制。

生态环境损害赔偿制度，明确生态环境损害赔偿范围、责
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任主体、索赔主体和损害赔偿解决途径，形成相应的鉴定评估

管理和技术体系、资金保障和运行机制，不断提高生态环境损

害赔偿和修复的效率，为破解“企业污染、群众受害、政府买

单”的不合理局面，切实维护人民群众环境权益，满足人民日

益增长的优美生态环境需要提供坚实制度保障。建立健全生态

环境损害赔偿制度，是生态文明体制改革的重要内容，是实行

最严格的生态环境保护制度的具体实践。

اليكولوجية البيئة أضرار تعويض نظام -43
إلمؤسسية إلمنظومة من هام جزء هو إليكولوجية إلبيئة أضرإر ُعويض نظام

إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة أولت إليكولوجية. للحضارة

طرح ،2013 عام نوفمبر في إليكولوجية. إلبيئة أضرإر ُعويض لعمال بالغا إهُماما

إلشيوعي للحزب عشرة إلثامنة إلمركزية للجنة إلثالثة إلكاملة للدروة ))إلقرإر((

بالبيئة أضرإرإ ألحقوإ إلذين للمسؤولين بصرإمة إلُعويض نظام ُنفيذ إلصيني

طبع ،2015 عام نوفمبر في للقانون. وفقا إلجرمية مسؤوليُهم ومحاسبة إليكولوجية،

إلدولة مجلس وديوإن إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر

خططت إلُي إليكولوجية(( إلبيئة أضرإر ُعويض نظام لصلح إلُجريبية ))إلخطة

طبع إلساس، هذإ وعلى إليكولوجية. إلبيئة أضرإر ُعويض نظام إصلح أعمال

في إلدولة مجلس وديوإن إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر

إلُي إليكولوجية(( إلبيئة أضرإر ُعويض نظام إصلح ))خطة 2017 عام ديسمبر
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في إلُجربية من إليكولوجية إلبيئة أضرإر ُعويض نظام إصلح دخول إلى ُرمز

،2019 عام أكُوبر في إلبلد. كل في للُنفيذ إلجديدة إلمرحلة إلى أول إلمناطق بعض

للحزب عشرة إلُاسعة إلمركزية للجنة إلرإبعة إلكاملة للدروة ))إلقرإر(( طرح

أضرإر وُعويض إليكولوجي إلُعويض نظام ُنفيذ مُزإيد بشكل إلصيني إلشيوعي

إلبيئة ُخريب مسؤولية في محاسبة في إلُدقيق نظام وُنفيذ إليكولوجية، إلبيئة

إلحياة. طوإل إليكولوجية

وكيانات إلمسؤولية ُحمل وكيانات إلنطاق إليكولوجية إلبيئة أضرإر ُعويض نظام حدد

إلضرإر، ُعويض معالجة وطرق إليكولوجية إلبيئة ولضرإر بالُعويض إلمطالبة

إلرأسمال، وضمان إدإرة والية وإلُقنيات وإلدإرة للُقييم إلمناسبة إلمنظومة وشكل

ضمانا ووفور مطرد، بشكل وُعافيها إليكولوجية إلبيئة أضرإر ُعويض فعالية ورفع

إلقُصادية إلمؤسسات "قيام في إلمُمثل إلمعقول غير إلوضع لُحطيم ثاُبا مؤسسيا

حقوق على وإلحفاظ للخسارة"، إلحكومة وُحمل للضرإر إلجماهير وُعرض بالُلويث

إلى إلمُزإيدة إلشعب حاجة وُلبية ملموس، بشكل إلبيئة في إلشعب جماهير ومصالح

هي وإكماله إليكولوجية إلبيئة أضرإر ُعويض نظام وإقامة إلجميلة. إليكولوجية إلبيئة

نظام لُنفيذ إلعملية وإلممارسات إليكولوجية، إلحضارة نظام لصلح هام موضوع

صرإمة. إلكثر إليكولوجية إلبيئة حماية

44. 现代环境治理体系
环境治理体系与治理能力现代化是人与自然和谐共生的

重要体现，也是国家治理体系的重要组成部分。2020年 3月，
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中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理

体系的指导意见》（以下简称《意见》），要求以坚持党的集

中统一领导为统领，以强化政府主导作用为关键，以深化企业

主体作用为根本，以更好动员社会组织和公众共同参与为支

撑，实现政府治理和社会调节、企业自治良性互动，完善体制

机制，强化源头治理，形成工作合力，为推动生态环境根本好

转、建设生态文明和美丽中国提供有力制度保障。

《意见》明晰了政府、企业、公众等各类主体的权责，对

建立健全环境治理领导责任体系、企业责任体系、全民行动体

系、监管体系、市场体系、信用体系、法律法规政策体系等作

出指导要求，对环境治理体系薄弱环节提出切实、可行、有效

的多样性参与方式，为构建党委领导、政府主导、企业主体、

社会组织和公众共同参与的现代环境治理体系勾画蓝图。

الحديثة البيئة حوكمة منظومة -44
بين إلمنسجم للُعايش هاما ُجسدإ للبيئة إلحوكمة وقدرة إلحوكمة منظومة ُحديث يتعُبر

عام مارس في إلدولة. حوكمة منظومة من هام جزء هو كما وإلطبيعة، إلنسان

مجلس وديوإن إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر طبع ،2020

طالبت إلُي إلحديثة(( إلبيئة حوكمة منظومة إقامة بشأن إلرشادية ))إلمقُرحات إلدولة

إلدور وُعزيز قياديا، عامل إلصيني إلشيوعي للحزب إلموحدة بالقيادة إلُمسك إُخاذ
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وُشجيع أساسا، إلقُصادية للمؤسسات إلقوإم دور وُعميق مفُاحا، للحكومة إلريادي

إلُفاعل لُحقيق دعما، أفضل بشكل إلمشاركة على وإلجماهير إلجُماعية إلمنظمات

إلقُصادية، للمؤسسات إلذإُي وإلحكم إلمجُمع وُعديل إلحكومة حوكمة بين إليجابي

للعمل، إلموحدة إلقوة وُشكيل إلمنبع، من إلمعالجة وُقوية وإلليات، إلنظمة وإكمال

إلحضارة وبناء إليكولوجية للبيئة إلساسي إلُحسن لدفع قوي مؤسسي ضمان وُوفير

إلجميلة. وإلصين إليكولوجية

وإلمؤسسات للحكومة وإلوإجبات إلحقوق سابقا إلمذكورة ))إلمقُرحات(( أوضحت

مسؤولية منظومة لقامة إلرشادية إلُطلبات وأصدرت وغيرها، وإلجماهير إلقُصادية

إلشعب عمليات ومنظومة إلقُصادية إلمؤسسات مسؤولية ومنظومة إلبيئة حوكمة قيادة

إلقوإنين ومنظومة إلمصدإقية ومنظومة إلسوق ومنظومة وإلدإرة إلرقابة ومنظومة كله

وإلعملية إلملموسة إلمُنوعة إلمشاركة طرق وطرحت وإكمالها، وإلسياسات وإللوإئح

إلكبرى إلخطوط ورسمت إلبيئة، حوكمة منظومة في إلضعيفة إلحلقات في وإلفعالة

قائدإ إلصيني إلشيوعي إلحزب لجنة ُُخذ إلُي إلحديثة إلبيئة حوكمة منظومة لقامة

وإلجماهير إلجُماعية إلمنظمات وبمشاركة لها قوإما وإلمؤسسات رإئدإ وإلحكومة

إلمشُركة وإلمشاركة إلقُصادية إلمؤسسات وكيانات إلحكومة وإرشاد بقيادة إلمُسمة

وإلجماهير. إلجُماعية للمنظمات

45. 污染防治联防联控
2013年 11月，中共十八届三中全会《决定》提出，建立

陆海统筹的生态系统保护修复和污染防治区域联动机制。2015
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年 1月施行的新《中华人民共和国环境保护法》，第一次以法

律的形式明确规定，跨行政区域的重点区域、流域环境污染与

生态破坏联合防治协调机制，实行统一规划、统一标准、统一

监测、统一防治的措施。2020年 3月，中共中央办公厅、国务

院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，明

确提出推动跨区域跨流域污染防治联防联控。中国将污染防治

联防联控作为健全环境治理监管的重要方式，推动构建现代环

境治理体系。

مشتركة بقوة ومعالجه التلوث من الوقاية -45
إلثامنة إلمركزية للجنة إلثالثة إلكاملة للدروة ))إلقرإر(( طرح ،2013 عام نوفمبر في

لحماية وبحريا بريا إلقليمية إلمُفاعلة إللية إقامة إلصيني إلشيوعي للحزب عشرة

عام يناير في ومعالجه. إلُلوث من وإلوقاية إليكولوجي وإلُعافي إليكولوجية إلبيئة

ينص إلذي إلجديد إلشعبية(( إلصين لجمهورية إلبيئة حماية ))قانون ُنفيذ بدأ ،2015

إلبيئة ُلويث من إلوقاية إلمُنسقة إللية على مرة لول إلقانون شكل على بوضوح

وأحوإض إلهامة إلمناطق في مشُركة بقوة ومعالجُه إليكولوجية إلبيئة وأضرإر

إلموحد وإلمعيار إلموحد إلُخطيط إجرإءإت وُنفيذ إلدإرية، إلمناطق إلعابرة إلنهار

طبع ،2020 عام مارس في إلموحدة. وإلمعالجة إلموحدة وإلوقاية إلموحد وإلرصد

إلدولة مجلس وديوإن إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر

طرحت إلُي إلحديثة(( إلبيئة حوكمة منظومة إقامة بشأن إلرشادية ))إلمقُرحات
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بقوة ومعالجه إلنهار أحوإض وإلعابر إلمناطق إلعابر إلُلوث من إلوقاية بوضوح

لكمال هاما طريقا مشُركة بقوة ومعالجه إلُلوث من إلوقاية إلصين وُعُبر مشُركة.

إلحديثة. إلبيئة حوكمة منظومة إقامة لُدفع إلبيئة، حوكمة وإدإرة مرإقبة

46. 生态文明标准化
标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家治理体系

和治理能力现代化的基础性制度。生态文明标准化是中国推进

生态文明建设的重要举措。

2015年 12月，国务院办公厅印发《国家标准化体系建设

发展规划（2016-2020年）》，首次在国家层面明确提出发挥“标

准化+生态文明”效应，将“加强生态文明标准化，服务绿色发

展”列为中国标准化体系建设的一个重点领域，推进森林、海

洋、土地、能源、矿产资源保护标准化体系建设，加快能效能

耗、碳排放、节能环保产业、循环经济以及大气、水、土壤污

染防治标准研制，推进生态保护与建设，提高绿色循环低碳发

展水平。

2018年 6月，国家标准委印发《生态文明建设标准体系发

展行动指南（2018-2020 年）》，为建立健全生态文明建设标

准体系，推动生态文明建设标准的应用实施作出具体指导。生

态文明建设标准体系框架包括空间布局、生态经济、生态环境、



中国关键词：生态文明篇

المفتاحية العبارات طريق عن الصين معرفة
اليكولوجية بالحضارة الخاص الجزء

124

生态文化 4个标准子体系。

标准化在生态文明建设中发挥支撑和引领作用，能够有力

促进生态文明建设的制度化、规范化、程序化和精细化，显著

提升建设实效、传承建设经验、降低建设成本、保障与改善民

生。

اليكولوجية الحضارة معايرة -46
نظام وهو إلجُماعية، وإلُنمية إلقُصادية للعمال ُكنولوجيا دعما إلمعيار يتعُبر

إلحضارة معايرة ُكون للدولة. إلحوكمة وقدرة إلحوكمة منظومة لُحديث أساسي

إليكولوجية. إلحضارة لبناء إلصين لدفع هاما إجرإء إليكولوجية

لبناء إلوطنية ))إلخطة إلدولة مجلس ديوإن وأصدر طبع ،2015 عام ديسمبر في

إلدولة مسُوى على طرحت إلُي )))2020 عام -2016 )عام إلمعايرة منظومة وُنمية

"ُعزيز وإعُبرت إليكولوجية" إلحضارة "إلمعايرة+ ُأثير إظهار مرة لول بوضوح

إلحضارة بناء في هاما مجال إلخضرإء" إلُنمية وخدمة إليكولوجية إلحضارة معايرة

وإلرإضي وإلبحر إلغابات موإرد حماية معايرة منظومة بناء لدفع إليكولوجية،

وإسُهلك إلطاقة لفعالية إلمعايير بحث في وإلسرإع إلمعدنية، وإلمنُجات وإلطاقة

وإلقُصاد إلبيئة وحماية إلطاقة ُوفير وصناعة إلكربون أكسيد ثاني وإنبعاث إلطاقة

إليكولوجية، إلبيئة وبناء حماية ودفع وإلُربة، وإلمياه إلهوإء ُلوث من وإلوقاية إلدوري

إلكربون. وإلمنخفضة وإلدورية إلخضرإء إلُنمية مسُوى ورفع
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لُنمية إلعمل ))دليل للمعايرة إلدولة لجنة وأصدرت طبعت ،2018 عام يونيو في

قدم إلذي )))2020 عام -2018 )عام إليكولوجية إلحضارة بناء معيار منظومة

ودفع وإكمالها، إليكولوجية إلحضارة بناء معيار منظومة لقامة مفصلة إرشادإت

بناء معيار منظومة إطار يُضمن إليكولوجية. إلحضارة بناء معيار وُنفيذ إسُغلل

وإلقُصاد إلفضاء ُوزيع وهي فرعية، معيارية منظومات أربع إليكولوجية إلحضارة

إليكولوجية. وإلثقافة إليكولوجية وإلبيئة إليكولوجي

ُعزز أن ويمكن إليكولوجية، إلحضارة بناء في ورياديا دإعما دورإ معايرة ُلعب

إلبناء نُيجة وُرفع بقوة، إليكولوجية إلحضارة بناء وُدقيق وبرمجة ومعايرة مأسسة

بشكل إلشعب معيشة وُحسن وُضمن إلبناء ُكلفة وُخفض إلبناء ُجارب وُرث

ملحوظ.

47. 生态文明建设评价指标体系
生态文明建设评价指标体系，是对生态文明建设进行准确

评价、科学规划、定量考核和具体实施的依据，通过客观、准

确评价人与自然和谐程度及其文明水平，为正确决策、科学规

划、定量管理和具体实施等提供科学依据。

中共中央、国务院部署的生态文明重大目标任务完成情

况，生态环境改善带给人民的获得感，生态文明建设的成效，

需要一把尺子来衡量、来检验。习近平多次对生态文明建设目

标评价考核工作提出要求。2013年 5月，习近平在十八届中央
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政治局第六次集体学习时指出，保护生态环境必须依靠制度、

依靠法治。只有实行最严格的制度、最严密的法治，才能为生

态文明建设提供可靠保障。他要求，完善经济社会发展考核评

价体系，把资源消耗、环境损害、生态效益等体现生态文明建

设状况的指标纳入经济社会发展评价体系，建立体现生态文明

要求的目标体系、考核办法、奖惩机制，使之成为推进生态文

明建设的重要导向和约束。

2016年 12月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《生

态文明建设目标评价考核办法》，国家发展改革委等 4部门联

合印发《绿色发展指标体系》和《生态文明建设考核目标体系》，

为规范生态文明建设评价考核工作提供原则和依据。

构建生态文明建设评价指标体系并进行评价考核，既要看

产出增加，又要看消耗降低；既要看经济效益，又要看环境效

益；既要看发展速度，又要看发展质量，以起到对地方政府和

领导干部的指挥棒作用，从而激发各级政府部门、广大干部的

积极性、主动性和创造性，形成推进生态文明建设的强大动力。

اليكولوجية الحضارة بناء أهداف تقييم منظومة -47
وإلُخطيط إلمضبوط إلُقييم قوإعد هي إليكولوجية إلحضارة بناء أهدإف ُقييم منظومة

وُوفر إليكولوجية، إلحضارة لبناء إلعملي وإلُنفيذ للفحص إلحصة وُقرير إلعلمي
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وإلُنفيذ للدإرة إلحصة وُحديد إلعلمي وإلُخطيط إلصائب إلقرإر لُخاذ إلعلمية إلقوإعد

وإلطبيعة إلنسان بين إلنسجام لدرجة وإلمضبوط إلموضوعي إلُقييم خلل من إلعملي

حضارُهما. ومسُوى

خططُها إلُي إليكولوجية للحضارة إلهامة وإلمهمات إلهدإف إنجاز أحوإل ُحُاج

إلذي بالكسب إلشعب وشعور إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة

لُقييسها مسطرة إلى إليكولوجية، إلحضارة بناء ونُائج إليكولوجية إلبيئة ُحسن يجلبه

إلحضارة بناء أهدإف وفحص ُقييم لعمال مطلبات بينغ جين شي طرح وقد وفحصها.

إلدرإسة في بينغ جين شي أشار ،2013 عام مايو وفي مرة. لغير إليكولوجية

من أنه إلى عشرة، إلثامنة إلمركزية للجنة إلسياسي للمكُب إلسادسة إلجماعية

يمكن للقانون.ل وفقا وإلحكم إلنطام على إليكولوجية إلبيئة حماية ُعُمد أن إلضروري

أكثر نظام ُنفيذ خلل من إل إليكولوجية إلحضارة لبناء به موثوق ضمان ُوفير

إلقُصادية للُنمية وإلُقييم إلفحص منظومة إكمال وطالب ُماسكا. أكثر وقانون صرإمة

من وغيرها إليكولوجية وإلفائدة إلبيئة وُخريب إلموإرد إسُهلك وإدرإج وإلجُماعية،

إلُنمية ُقييم منظومة في إليكولوجية إلحضارة بناء أحوإل ُجسد إلُي إلهدإف

إلمكافآت والية إلفحص وإجرإءإت إلهدإف منظومة وبناء وإلجُماعية، إلقُصادية

وقيود إُجاهات ُصبح لجعلها إليكولوجية، إلحضارة مطالب ُجسد إلُي وإلعقوبات

إليكولوجية. إلحضارة بناء لدفع هامة

إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر طبع ،2016 عام ديسمبر في

إليكولوجية((، إلحضارة بناء أهدإف وفحص ُقييم ))إجرإءإت إلدولة مجلس وديوإن

فحص أهدإف و))منظومة إلخضرإء(( إلُنمية أهدإف ))منظومة وإصدإر طباعة وُمت

من وغيرها وإلصلح للُنمية إلدولة لجنة بين بالُعاون إليكولوجية(( إلحضارة بناء
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بناء وفحص ُقييم أعمال لمعايرة وقوإعد مبادئ يوفر إلذي إلمر وزإرإت، ثلث

إليكولوجية. إلحضارة

وإلفحص بالُقييم وإلقيام إليكولوجية إلحضارة بناء أهدإف ُقييم منظومة بناء يُطلب

إلقُصادية إلفوإئد في وإلُفكير إلمسُهلكة؛ إلموإد وإنخفاض إلمنُجات إزدياد في إلُفكير

إلمايسُرو عصا دور للعب إلُنمية، وجودة إلُنمية سرعة في وإلُفكير إلبيئية؛ وإلفوإئد

إلحكومات أجهزة حماسة ُحفيز مما وإلكوإدر، وإلمسؤولين إلمحلية إلحكومات أمام

جبارة محركة قوة لُشكيل إبُكارهم، وقوة ومبادرإُهم وإلكوإدر إلمسُويات مخُلف على

إليكولوجية. إلحضارة بناء لدفع

48. 环保信用评价制度
环保信用评价是加强生态环境监管的重要抓手，是推动市

场主体履行生态环境保护责任、提升生态环境治理能力的重要

举措。中共十八大以来，按照中共中央、国务院关于生态文明

建设和社会信用体系建设的部署，国家发展改革委、生态环境

部会同有关部门先后印发《企业环境信用评价办法（试行）》

《关于加强企业环境信用体系建设的指导意见》等文件，环境

信用评价制度得以确立。2017年 10月，中共十九大进一步提

出健全环保信用评价制度。

环保信用评价制度，将尊重自然、顺应自然、保护自然的

生态文明理念和要求作为中国政府、企事业单位和社会公众的
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道德规范和行为准则，通过建立环境保护“守信激励、失信惩

戒”的机制，督促企事业单位持续改进环境行为，自觉履行环

境保护法定义务和社会责任，引导公众参与环境监督，促进有

关部门协同配合，推进环境信用体系建设。在环境保护工作中

引入信用机制，是中国政府引导企事业单位实现环境自律、创

新生态环境领域监管方式的有力举措。

البيئة حماية أداء أساس على المصداقية تقييم نظام -48
إلبيئة وإدإرة مرإقبة لُعزيز هام سبل هو إلبيئة حماية أدإء أساس على إلمصدإقية ُقييم

إلبيئة حماية وإجبات لُأدية إلسوق كيانات لدفع هام إجرإء وهو إليكولوجية،

إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ إليكولوجية. إلبيئة حوكمة على إلقدرة ورفع إليكولوجية

ووزإرة وإلصلح للُنمية إلدولة لجنة ُعاونت إلصيني، إلشيوعي للحزب عشر إلثامن

مصدإقية لُقييم إلُجريبية ))إلجرإءإت وإصدإر طباعة في إلغيكولوجية إلبيئة

ُعزيز بشأن إلرشادية و))إلمقُرحات إلبيئة(( حماية أساس على إلقُصادية إلمؤسسات

إلبيئة(( حماية أساس على إلقُصادية إلمؤسسات مصدإقية منظومة بناء منظومة بناء

إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة لُخيطيطات وفقا إلوثائق من وغيرهما

إلجُماعية، إلمصدإقية منظومة وبناء إليكولوجية إلحضارة بناء بشأن إلدولة ومجلس

عام أكُوبر في إلبيئة. حماية أدإء أساس على إلمصدإقية ُقييم نظام إنشاء ُم إلذي إلمر

ُقييم نظام إكمال إلصيني إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر طرح ،2017

مُزإيد. بشكل إلبيئة حماية أدإء أساس على إلمصدإقية
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إلحضارة ومطالب أفكار إلبيئة حماية أدإء أساس على إلمصدإقية ُقييم نظام يُخذ

إلخلقية كالقوإعد وحمايُها، ومسايرُها إلطبيعة إحُرإم في إلمُمثلة إليكولوجية

وإلجماهير إلقُصادية وغير إلقُصادية وإلمؤسسات للحكومات إلسلوك وقوإنين

ُحسين على إلقُصادية وغير إلقُصادية إلمؤسسات ويحث إلصين، في إلجُماعية

لحماية إلجُماعية وإلمسؤوليات إلقانونية إلوإجبات وُنفيذ مطرد، بشكل للبيئة أدإءها

إلُناسق ويعزز إلبيئة، حماية مرإقبة في للمشاركة إلجماهير ويرشد بوعي، إلبيئة

أساس على إلمصدإقية منظومة بناء منظومة بناء ويدفع إلمعنية، إلجهزة بين وإلُعاون

بوعده" يحنث نن بمم ومعاقبة بالوعيه يلُزم نن مم "مكافأة الية إقامة خلل من إلبيئة، حماية

فعال إجرإء هو إلبيئة حماية أعمال في إلمصدإقية نظام إدخال إن إلبيئة. لحماية

إلنضباط ُحقيق في إلقُصادية وغير إلقُصادية إلمؤسسات لرشاد إلصينية للحكومة

إليكولوجية. إلبيئة مجال في إلمرإقبة طرق وإبدإع إلبيئة لحماية إلذإُي

49. 环境影响评价制度
环境影响评价，是指对规划和建设项目实施后可能造成的

环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境

影响的对策和措施，进行跟踪监测的方法与制度。

1998年 11月，国务院通过《建设项目环境保护管理条例》，

全面规范了环境影响评价的内容、程序和法律责任。2002 年

10 月，全国人大常委会通过《中华人民共和国环境影响评价

法》，进一步强化了环境影响评价的法律地位。2009年 8月，
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国务院通过《规划环境影响评价条例》，环境影响评价制度形

成“一法两条例”。2016年 7月和 2018年 12月，全国人大常委

会两次修正《环境影响评价法》，环境影响评价“放管服”改革

不断推进。

البيئية التأثيرات تقييم نظام -49
إلُي إلبيئة ُأثيرإت وُقييم وُنبؤ لُحليل وإلنظمة إلطرق به يقصد إلبيئية إلُأثيرإت ُقييم

من إلوقاية إجرإءإت وطرح إلمشروعات، وبناء ُخطيط ُنفيذ بعد ُحدث يمكن

وإلرصد. بالمُابعة وإلقيام وُخفيفها، إلبيئة على إلسلبية إلُأثيرإت

بناء في إلبيئة حماية إدإرة ))لوإئح إلدولة مجلس أجاز ،1998 عام نوفمبر في

وإلبرنامج إلموضوعات حيث من إلبيئة ُأثيرإت ُقييم معيار حددت إلُي إلمشروع((

إلدإئمة إللجنة أجازت ،2002 عام أكُوبر في شامل. نحو على إلقانونية وإلمسؤوليات

إلصين لجمهورية إلبيئية إلُأثيرإت ُقييم ))قانون إلشعب لنوإب إلوطني للمجلس

أغسطس في مُزإيد. بشكل إلبيئية إلُأثيرإت لُقييم إلقانونية إلمكانة عزز إلذي إلشعبية((

إلذي إلمر إلمخططة((، إلبيئية إلُأثيرإت ُقييم ))لوإئح إلدولة مجلس أجاز ،2009 عام

يوليو في إلبيئية. إلُأثيرإت ُقييم لنظام إللوإئح" من وإلنسخُان إلوإحد "إلقانون ُشكلت

إلشعب لنوإب إلوطني للمجلس إلدإئمة إللجنة قامت ،2018 عام وديسمبر 2016 عام

إلجرإءإت بـ"ُبسيط إلمُعلق إلصلح فيُطور إلبيئية((، إلُأثيرإت ُقييم ))قانون

وُحسين وإلسيطرة إلُخويل بين وإلدمج إلمحلية للسلطات إلصلحيات وُخويل إلدإرية

مطرد. بشكل إلبيئية إلُأثيرإت لُقييم إلخدمات"
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50. 中央环境保护督察制度
中央环境保护督察制度，是国家相关机构对法律法规、政

策标准的实施状况及严重污染与损害生态事件处理情况进行

监督和检查，是中共中央、国务院关于推进生态文明建设和环

境保护工作的一项重大制度创新。

2015年 8月，《环境保护督察方案（试行）》印发，部署

对各地开展环境保护督察工作。2019年 6月，中共中央办公厅、

国务院办公厅印发《中央生态环境保护督察工作规定》，提出

设立专职督察机构，对省、自治区、直辖市党委和政府、国务

院有关部门以及有关中央企业等组织开展生态环境保护督，并

进一步明确了三种督察方式，即例行督察、专项督察、“回头

看”等。这是生态环境保护领域的第一部党内法规。2021 年 5

月，《生态环境保护专项督察办法》印发，进一步明确了专项

督察对象和重点，规范了专项督察程序和权限，并严格了专项

督察纪律和要求。

通过中央环境保护督察，可以有效提升地方落实新发展理

念的自觉性，有效倒逼产业结构调整和产业布局优化，有效规

范市场秩序，推动绿色产业加快发展。
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البيئة حماية ومراقبة لشراف المركزي النظام -50
إلمعنية إلوطنية إلهيئات قيام به يقصد إلبيئة حماية ومرإقبة لشرإف إلمركزي إلنظام

معالجة وأحوإل وإلمعايير وإلسياسات وإللوإئح إلقوإنين ُنفيذ لحوإل وفحص بإشرإف

هام مؤسسي إبدإع وهو بها، وإلضرإر إليكولوجية للبيئة إلخطر إلُلويث حوإدث

بناء أعمال دفع بشأن إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية للجنة

إلبيئة. وحماية إليكولوجية إلحضارة

ومرإقبة لشرإف إلُجريبية ))إلخطة وإصدإر طباعة ُمت ،2015 عام أغسطس في

إلمناطق. مخُلف في إلبيئة حماية ومرإقبة إشرإف أعمال ُخطط إلُي إلبيئة(( حماية

إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر طبع ،2019 عام يونيو وفي

إلبيئة حماية ومرإقبة لشرإف إلمركزية إلعمال ))لوإئح إلدولة مجلس وديوإن

بإشرإف للقيام إلخاصة وإلمرإقبة إلشرإف هيئات إنشاء طرحت إلُي إليكولوجية((

في إلصيني إلشيوعي إلحزب للجان إليكولوجية إلبيئة حماية أعمال ومرإقبة

مباشرة إلمركزية للدإرة إلخاضعة وإلبلديات إلحكم إلذإُية وإلمناطق إلمقاطعات

إلمملوكة إلقُصادية وإلمؤسسات إلدولة ومجلس للحكومات إلُابعة إلمعنية وإلجهزة

وهي مُزإيد، بشكل وإلمرإقبة للشرإف طرق ثلث وأوضحت إلصلة، ذإت للدولة

بالمرإقبة )إلقيام إلنظرة" إلقاء و"إعادة إلخاصة إلمشروعات ومرإقبة إلدورية إلمرإقبة

إلحزب دإخل قانون أول ويتُعبر إلسابق(. في مرإقبُها ُمت إلُي للوحدإت أخرى مرة

وإصدإر طباعة ُمت ،2021 عام مايو في إليكولوجية. إلبيئة حماية مجال في

أوضحت إلُي إليكولوجية(( إلبيئة لحماية إلخاصة إلمشروعات مرإقبة ))إجرإءإت

برإمج دت ووحو مُزإيد، بشكل إلخاصة إلمشروعات لمرإقبة إلهامة وإلنقاط إلهدإف
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مرإقبة ومطالبات إنضباط وشددت إلخاصة، إلمشروعات مرإقبة وصلحيات

إلخاصة. إلمشروعات

رفع يمكن إليكولوجية، إلبيئة حماية ومرإقبة لشرإف إلمركزية إلعمال خلل من

هيكل ُعديل وُحقيق فعال، بشكل إلجديدة إلُنمية مفاهيم بُنفيذ إلمحلية إلحكومات وعي

بشكل إلسوق إنضباط ومعايرة فعال، بشكل إلصناعات ُوزيع وُحسين إلصناعات

إلخضرإء. إلصناعات ُنمية في إلسرإع ودفع فعال،

51. 生态环境监管制度
生态环境监管，即通过一系列监督、管理的手段和行为，

贯通污染防治和生态保护，强化生态保护修复的统一监管，实

现统一政策、规划、标准制定，统一监测评估、监督执法、督

察问责，实现人与生态环境关系的协调和平衡。生态环境监管

主体是国家环境保护监督管理机构。

2013年 11月，中共十八届三中全会《决定》对改革生态

环境保护管理体制作出部署，提出建立和完善严格监管所有污

染物排放的环境保护管理制度，独立进行环境监管和行政执

法。2017 年 10月，中共十九大对改革生态环境监管体制作出

部署，提出设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，

完善生态环境管理制度，统一行使全民所有自然资源资产所有

者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职
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责，统一行使监管城乡各类污染排放和行政执法职责。生态环

境监管是推动绿色经济高质量发展的重要途径，是顺应中国社

会主要矛盾变化、促进经济增长方式转变的必要措施。

اليكولوجية البيئة وإدارة مراقبة نظام -51
إليكولوجية إلبيئة لحماية إلموحدة إلمرإقبة ُعزيز أي إليكولوجية، إلبيئة وإدإرة مرإقبة

إلُلوث من إلوقاية حلقات كل في وإلسلوك إلجرإءإت من سلسلة خلل من وُعافيها

وإلخطط إلسياسات وضع ُوحيد لُحقيق إليكولوجية، إلبيئة وحماية ومعالجُه

إلمرإقبة، مسؤولي ومساءلة إلقانون ُنفيذ ومرإقبة وإلُقييم إلرصد وُوحيد وإلمعايير،

إلرئيسي إلكيان ويكون إليكولوجية. وإلبيئة إلنسان بين إلعلقة وُوإزن ُناسق وُحقيق

إلبيئة. حماية وإدإرة لمرإقبة إلدولة هيئة هو إليكولوجية إلبيئة وإدإرة لمرإقبة

إلثامنة إلمركزية للجنة إلثالثة إلكاملة للدورة ))إلقرإر(( قام ،2013 عام أكُوبر في

إليكولوجية، إلبيئة حماية إدإرة نظام إصلح بُخطيط إلصيني إلشيوعي للحزب عشرة

وإكماله، إلُلوثات كل لنبعاث وإلصارمة للمرإقبة إلبيئة حماية إدإرة نظام إقامة وطرح

،2017 عام أكُوبر في مسُقل. بشكل إلدإري إلقانون وُنفيذ إلبيئة مرإقبة وإجرإء

هيئة إنشاء طرح حيث إلصيني، إلشيوعي للحزب عشر إلُاسع إلوطني إلمؤُمر خطط

إلطبيعية، إليكولوجية إلبئة ومرإقبة للدولة إلمملوك إلطبيعية إلموإرد أملك إدإرة

إلطبيعية إلموإرد صاحب وإجبات وممارسة إليكولوجية، إلبيئة إدإرة نظام وإكمال

إلرإضي إسُغلل في إلُحكم وإجبات وممارسة موحد، بشكل إلشعب لكافة إلمملوكة

مرإقبة وإجبات وممارسة موحد، بشكل وُعافيها إليكولوجية إلبيئة وحماية إلوطنية
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إلبئة مرإقبة ُتعُبر إلدإري. إلقانون وُنفيذ وإلريف إلحضر في إلُلوثات مخُلف إنبعاث

وإجرإء إلخضر، للقُصاد إلجودة إلعالية إلُنمية لدفع هاما طريقا إليكولوجية

إلنمو نمط ُحول وُعزيز إلصيني للمجُمع إلرئيسي إلُناقض ُغير لمسايرة ضروريا

إلقُصادي.

52. 生态文明建设政府目标责任体系
生态文明建设政府目标责任体系，即以生态文明建设为目

标，对政府部门相关主体明确权责配置并实施问责的体制机

制，是生态文明体制的组成部分。完善这一体系，既是打好污

染防治攻坚战的内在要求和有效抓手，也是从责任政府维度推

动“国家治理体系和治理能力现代化”的重要内容。

生态文明建设政府目标责任体系主要包括以下几类制度

安排：第一类，以具体减排指标、环境质量改善等具体任务为

导向的目标考核；第二类，以调整地方政府绩效考核为导向的

综合性生态文明目标评价体系；第三类，以生态文明建设目标

为导向的，引导性的、试点性的考评体系；第四类，厘清生态

文明建设领域相关部门常态化分工责任的制度安排；第五类，

建立在责任体系基础上的问责机制。

中共十八大以来，中国全面推进生态文明体制改革，生态

文明建设政府目标责任体系日益成熟。2018年 5月，习近平在
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全国生态环境保护大会上提出，建设以改善生态环境质量为核

心的目标责任体系。2018年 6月，中共中央、国务院发布《关

于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，

进一步提出要落实领导干部生态文明建设责任制，严格实行党

政同责、一岗双责。通过把资源消耗、环境损害、生态效益等

体现生态文明建设状况的指标纳入经济社会发展评价体系，建

立体现生态文明要求的目标体系、考核办法、奖惩机制，可以

为推进生态文明建设提供重要导向和可靠保障。

الحضارة لبناء الحكومة ومسؤوليات أهداف منظومة -52
اليكولوجية

نظاما بها يقصد إليكولوجية، إلحضارة لبناء إلحكومة ومسؤوليات أهدإف منظومة

إلحضارة بناء إُخاذإ إلمساءلة وُنفيذ وإلوإجبات إلسلطات ُوزيع ُحديد والية

هذه إكمال يكون ل إليكولوجية. إلحضارة نظام من جزء وهي هدفا، إليكولوجية

فحسب، إلُلوث من للوقاية إلحاسمة إلحرب لكسب هاما وسبيل دإخليا طلبا إلمنظومة

للدولة" إلحوكمة وقدرة إلحوكمة منظومة "ُحديث لدفع هاما مضمونا يكون أيضا وإنما

إلمسؤولية. ُحمل إلُي للحكومة

على رئيسيا إليكولوجية إلحضارة لبناء إلحكومة ومسؤوليات أهدإف منظومة ُشُمل

يُخذ إلذي إلهدإف فحص هو إلول إلنوع إلمؤسسية: إلُخطيطات من إلُالية إلنوإع

إلمهمات من وغيرهما إلبيئة جودة وُحسين إلمفصلة إلنبعاثات ُخفيض إلهدإف
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إليكولوجية إلحضارة أهدإف ُقييم منظومة إلثاني، إلنوع مرشدإ؛ إُجاها إلمفصلة

منظومة مرشدإ؛ إُجاها إلمحلية إلحكومات نُائج فحص ُعديل ُُخذ إلُي إلشاملة

إليكولوجية إلحضارة بناء هدف ُُخذ إلُي وإلُجريبية إلرشادية وإلُقييم إلفحص

إلمسؤولية حسب إلعمل ُقسيم لُوضيح إلمؤسسي إلُخطيط إلرإبع، إلنوع مرشدإ؛ إُجاها

الية إقامة إلخامس، إلنوع إليكولوجية؛ إلحضارة بناء مجال في إلمعنية للجهزة

إلمسؤولية. منظومة أساس على إلقائمة إلمساءلة

إصلح إلصين ُدفع إلصيني، إلشيوعي للحزب عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ

ومسؤوليات أهدإف منظومة وأصبحت شامل، نحو على إليكولوجية إلحضارة نظام

شي طرح ،2018 عام مايو في يوميا. ناضجة إليكولوجية إلحضارة لبناء إلحكومة

إلهدإف منظومة بناء إليكولوجية إلبيئة لحماية إلوطني إلمؤُمر في بينغ جين

عام يونيو في إليكولوجية. إلبيئة جودة ُحسين حول ُُمحور إلُي وإلمسؤوليات

إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة وأصدرت طبعت ،2018

إلحرب وكسب شامل نحو على إليكولوجية إلبيئة حماية ُعزيز بشأن ))إلمقُرحات

نظام ُنفيذ ضرورة مُزإيد بشكل طرحت إلُي بحزم(( إلُلوث من للوقاية إلحاسمة

إلمسؤولية ُحمل وُنفيذ إليكولوجية، إلحضارة بناء عن وإلكوإدر إلمسؤولين مسؤولية

إلحزبية إلمسؤولية لُحمل إلوإحد إلمنصب إلكادر وُولي وحكوميا حزبيا إلمشُركة

إلمكافآت والية إلفحص وإجرإءإت إلهدإف منظومة وإقامة إلحكومية. وإلمسؤولية

إلموإرد إسُهلك إدرإج خلل من إليكولوجية إلحضارة مطالب ُجسد إلُي وإلعقوبات

بناء أحوإل ُعكس إلُي إلهدإف من وغيرها إليكولوجية وإلفوإئد إلبيئة وُخريب

ُوفير فيمكن وإلجُماعية، إلقُصادية إلُنمية ُقييم منظومة في إليكولوجية إلحضارة

إليكولوجية. إلحضارة بناء لدفع به موثوقا وضمانا هاما مرشدإ إُجاها
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53. 生态文明责任追究制度
生态文明责任追究制度，即对没有尽到生态保护与发展职

责的相关责任主体实行严格的责任追究，要求其承担相应后

果。2015年 4月，中共中央、国务院印发《关于加快推进生态

文明建设的意见》，要求完善责任追究制度，建立领导干部任

期生态文明建设责任制，严格责任追究，对违背科学发展要求、

造成资源环境生态严重破坏的要记录在案，实行终身追责，不

得转任重要职务或提拔使用，已经调离的也要问责。同年 8月，

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《党政领导干部生态环境

损害责任追究办法（试行）》，首次对追究党政领导干部生态

环境损害责任作出制度性安排。同年 9月，中共中央、国务院

印发《生态文明体制改革总体方案》，进一步提出了包括责任

追究制度在内的 8项根本制度，要求建立生态环境损害责任终

身追究制。这一系列生态文明建设政策文件的出台，体现了中

国共产党和中国政府建设生态文明高度负责的勇气和决心，标

志着国家生态文明建设进入实质问责阶段。
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الحضارة بناء في المسؤولية وتحديد التحقيق نظام -53
اليكولوجية

إلمساءلة ُنفيذ به يقصد إليكولوجية، إلحضارة بناء في إلمسؤولية وُحديد إلُحقيق نظام

إلبيئة وُنمية حماية عن إلمسؤولية ُنفذ لم إلُي إلمعنية إلمسؤولة لكيانات إلصارمة

وأصدرت طبعت ،2015 عام إيريل في إلمعنية. إلنُائج لُحمل وطلبها إليكولوجية،

إلسرإع بشأن ))إلمقُرحات إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة

إلمسؤولية، محاسبة نظام إكمال ُُطلب إلُي إليكولوجية(( إلحضارة بناء دفع في

وإلكوإدر، إلمسؤولين ولية خلل إليكولوجية إلحضارة لبناء إلمسؤولية نظام وإقامة

إلُنمية مطالب خالفوإ إلذين وإلكوإدر إلمسؤولين وُسجيل إلمسؤولية، إلمحاسبة وُشديد

طوإل إلمسؤولية محاسبة وُنفيذ إليكولوجية، للبيئة إلخطرة إلضرإر إلى وإ وأدو إلعلمية

مسؤولية ومحاسبة أعلى، لمناصب ُعيينهم أو هامة مناصب إلى نقلهم ومنع حياُهم،

طبع إلعام، نفس من أغسطس في مرإكزهم. غادروإ قد إلذين وإلكوإدر إلمسؤولين

إلدولة مجلس وديوإن إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر

للمسؤولين إليكولوجية إلبيئة إضرإر عن إلمسؤولية لمحاسبة إلُجريبية ))إلجرإءإت

لمحاسبة مرة لول مؤسسي بُخطيط قامت إلُي وحكومية(( حزبية دإئرة بكل وإلكوإدر

إلبيئة إضرإر عن وحكومية حزبية دإئرة بكل وإلكوإدر إلمسؤولين مسؤولية

للحزب إلمركزية إللجنة وأصدرت طبعت إلعام، نفس من سبُمبر وفي إليكولوجية.

إلحضارة نظام لصلح إلعامة ))إلخطة إلدولة ومجلس إلصيني إلشيوعي

نظام ذلك في بما أساسية أنظمة ثمانية مُزإيد بشكل طرحت إلُي إليكولوجية((

إلبيئة إضرإر عن إلمسؤولية محاسبة نظام إقامة وُطلبت إلمسؤولية، وُحديد إلُحقيق

إصدإر إن وحكومية. حزبية دإئرة بكل وإلكوإدر إلمسؤولين حياة طوإل إليكولوجية
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وعزيمة شجاعة يجسد إليكولوجية إلحضارة بناء سساسات وثائق من إلسلسلة هذه

إلحضارة بناء عن إلمسؤولية ُحمل على إلصين وحكومة إلصيني إلشيوعي إلحزب

محاسبة مرحلة إلى للبلد إليكولوجية إلحضارة بناء دخول إلى ويرمز إليكولوجية،

إلعملية. إلمسؤولية

54. 环境信息公开制度
环境信息公开制度，即依据和尊重公众知情权，政府和企

业以及其他社会行为主体向公众通报和公开各自的环境行为

以利于公众参与和监督。2008年 5月开始施行的《环境信息公

开办法（试行）》，将环境信息从社会责任信息和其他信息中

分离出来，是中国首部关于环境信息公开制度的部门规章制

度，为推进和规范环保部门以及企业公开环境信息，维护公民、

法人和其他组织获取环境信息的权益，推动公众参与环境保护

提供了法律法规依据。

这一制度既要求公开环境质量信息，也要求公开政府和企

业的环境行为，为公众了解、参与、监督环保工作提供前提条

件，有利于保障公民环境知情权，促进社会各方参与环境保护，

监督政府履行法定义务，实现良好环境治理。
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البيئة معلومات انفتاح نظام -54
إلقُصادية وإلمؤسسات إلحكومة إعُماد به يقصد إلبيئة، معلومات إنفُاح نظام

وإحُرإم إلوقائع عن إلجماهير معرفة حق على إلجُماعية للعمال إلخرى وإلكيانات

إن ومرإقبُها. إلجماهير مشاركة إفادة إلى هدفا للبيئة، أعمالها وإعلن لنشرة إلحق، هذإ

،2008 عام مايو في ُنفيذها بدأ إلُي إلبيئة(( معلومات لنفُاح إلُجريبية ))إلجرإءإت

إلخرى، وإلمعلومات إلجُماعية إلمسؤولية معلومات عن إلبيئة معلومات لت فصو

لدفع قانونية قوإعد وُوفور إلبيئة، معلومات إنفُاح بنظام يُعلق صيني نظام أول وُكون

وإلحفاظ إلقُصادية، وإلمؤسسات إلبيئة حماية لجهزة إلبيئة معلومات إنفُاح ومعايرة

على إلحصول في إلخرى وإلمنظمات إلقانونيين وإلرجال إلموإطنين حقوق على

إلبيئة. حماية في إلجماهير مشاركة ودفع إلبيئة، معلومات

إنفُاح يُطلب أيضا وإنما فحسب، إلبيئة جودة معلومات إنفُاح إلنظام هذإ يُطلب لم

للجماهير مقدمة شروطا يوفور مما للبيئة، إلقُصادية وإلمؤسسات إلحكومة أعمال

وقائع معرفة حق ضمان ويفيد ومرإقبُها، فيها وإلمشاركة إلبيئة حماية أعمال لمعرفة

ومرإقبة إلبيئة حماية في إلجُماعية إلطرإف مخُلف مشاركة وُعزيز للجماهير إلبيئة

إلطيبة. إلبيئة حوكمة وُحقيق إلقانونية للوإجبات إلحكومة ُنفيذ

55. 环境保护公众参与
生态文明是人民群众共同参与、共同建设、共同享有的事

业，美丽中国建设同每个人息息相关，离不开每一个人的努力。

推动公众依法有序参与环境保护，是满足公众对良好生态环境
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的期待、维护和实现公众环境权益的重要途径。

2014年 5月，环境保护部印发《关于推进环境保护公众参

与的指导意见》，首次明确了尊重和保障公众的环境知情权、

参与权、表达权和监督权，强调源头参与和全过程参与，并提

出构建全民参与环境保护的社会行动体系，保障公众参与主体

的广泛性。2015年 1月正式实施的《中华人民共和国环境保护

法》对信息公开和公众参与作出根本性规定。2015年 9月正式

施行的《环境保护公众参与办法》进一步明确了依法、有序、

自愿、便利的公众参与原则，努力满足公众对生态环境保护的

知情权、参与权、表达权和监督权，为环境保护公众参与提供

了重要制度保障。

البيئة حماية في الجماهير مشاركة -55
معا، منها وُسُفيد وُبنيها إلشعب جماهير فيها ُشارك قضية إليكولوجية إلحضارة

دفع شخص. كل من جهود عن ينفضل ول شخض، بكل إلجميلة إلصين بناء ويُعلق

ُطلع لُلبية هام طريق هو نظامي بشكل للقانون وفقا إلبيئة حماية في إلجماهير مشاركة

وُحقيقها. للبيئة إلجماهير حقوق على وإلحفاظ إلطيبة إليكولوجية إلبيئة إلى إلجماهير

إلرشادية ))إلمقُرحات إلبيئة حماية وزإرة وأصدرت طبعت ،2014 عام مايو في

إحُرإم مرة لول أوضحت إلُي إلبيئة(( حماية في إلجماهير مشاركة دفع بشأن

للجماهير، إلمرإقبة وحق إلُعبير وحق إلمشاركة وحق إلوقائع معرفة حق وضمان
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منظومة بناء وطرحت إلعملية، كل في وإلمشاركة إلبدإية من إلمشاركة وأكدت

كيانات شمول لضمان إبيئة، حماية في إلشعب كافة لمشاركة إلجُماعية إلعمليات

بدأ إلذي إلشعبية(( إلصين لجمهورية إلبيئة حماية ))قانون قام إلجماهير. إلمشاركة

ومشاركة إلمعلومات لنفُاح إلساسي بالنص ،2015 عام يناير في رسميا ُنفيذه

ُنفيذها بدأ إلُي إلبيئة(( حماية في إلجماهير مشاركة ))إجرإءإت وأوضحت إلجماهير.

وإلنُظام إلقانون على بالعُماد إلمُسم إلجماهير مشاركة مبدأ ،2015 عام سبُمبر في

وحق إلمشاركة وحق إلوقائع معرفة حق ُلبية على وعملت وإلسهولة، وإلُطوع

مؤسسيا ضمانا ووفورت إليكولوجية، إلبيئة حماية في للجماهير إلمرإقبة وحق إلُعربير

إلبيئة. حماية في إلجماهير لمشاركة هاما

56. 国家生态文明试验区
国家生态文明试验区，是生态文明体制改革的国家级综合

平台。中共十八届五中全会和“十三五”规划纲要明确提出，设

立统一规范的国家生态文明试验区。2016年 8月，中共中央办

公厅、国务院办公厅印发《关于设立统一规范的国家生态文明

试验区的意见》，福建、江西和贵州三省作为生态基础较好、

资源环境承载能力较强的地区，被纳入首批统一规范的国家生

态文明试验区，探索形成可在全国复制推广的成功经验。2019

年 5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家生态文

明试验区（海南）实施方案》，将海南纳入试验区范围。
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2020年 11月，国家发展改革委印发《国家生态文明试验

区改革举措和经验做法推广清单》，内容包括自然资源资产产

权、国土空间开发保护、环境治理体系、生活垃圾分类与治理、

水资源水环境综合整治、农村人居环境整治、生态保护与修复、

绿色循环低碳发展、绿色金融、生态补偿、生态扶贫、生态司

法、生态文明立法与监督、生态文明考核与审计等 14个方面，

共 90 项可复制可推广的改革举措和经验做法。这标志着国家

生态文明试验区已取得阶段性成果，将极大促进各地区进一步

深化生态文明体制改革，对“十四五”时期加快推进生态文明建

设具有重要意义。

建设国家生态文明试验区，是将中央顶层设计与地方具体

实践相结合，以体制创新、制度供给、模式探索为重点，集中

开展生态文明体制改革综合试验，率先建成较为完善的生态文

明制度体系，形成一批可在全国复制推广的重大制度成果，资

源利用水平大幅提高，生态环境质量持续改善，发展质量和效

益明显提升，实现经济社会发展和生态环境保护双赢，形成人

与自然和谐发展的现代化建设新格局，为加快生态文明建设、

实现绿色发展、建设美丽中国提供有力制度保障。
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اليكولوجية للحضارة الوطنية التجريبية المنطقة -56
لصلح شاملة منصة بها يقصد إليكولوجية، للحضارة إلوطنية إلُجريبية إلمنطقة

للجنة إلخامسة إلكاملة إلدروة طرحت وطني. مسُوى على إليكولوجية إلحضارة نظام

عشرة إلثالثة إلخمسية إلخطة ومنهاج إلصيني إلشيوعي للحزب عشرة إلثامنة إلمركزية

إليكولوجية. للحضارة وإلمعيارية إلموحدة إلوطنية إلُجريبية إلمنطقة إنشاء بوضوح

إلشيوعي للحزب إلمركزية إللجنة ديوإن وأصدر طبع ،2016 عام أغسطس في

إلُجريبية إلمنطقة إنشاء بشأن إلمرشدة ))إلمقُرحات إلدولة مجلس وديوإن إلصيني

فوجيان مقاطعات أتدرجت حيث إليكولوجية((، للحضارة وإلمعيارية إلموحدة إلوطنية

للموإرد قوية وقدرة جيد إيكولوجي بأساس ُُمُع مناطق باعُبارها وقويُشو وجيانغشي

إلموحدة إلوطنية إلُجريبية إلمناطق من إلولى إلدفعة في إلُحمل، على وإلبيئة

يمكن إلُي إلناجحة إلُجارب ُشكيل عن للكُشاف إليكولوجية، للحضارة وإلمعيارية

إللجنة ديوإن وأصدر طبع ،2019 عام مايو في إلبلد. أنحاء في وُعميمها نسخها

إلمنطقة ُنفيذ ))خطة إلدولة مجلس وديوإن إلصيني إلشيوعي للحزب إلمركزية

نطاق في هاينان أتدرجت إلُي هاينان((( )في إليكولوجية للحضارة إلوطنية إلُجريبية

إلُجريبية. إلمنطقة

ُعميم ))قائمة وإلُنمية للصلح إلدولة لجنة وأصدرت طبعت ،2020 عام نوفمبر في

إلُي إليكولوجية(( للحضارة إلوطنية إلُجريبية للمناطق وإلُجارب إلصلح إجرإءإت

وُعميمها، نسخها يمكن إلُي وإلُجارب للصلح إجرإء ُسعين موضوعاُها ُُضمن

إلرإضي وحماية وُنمية إلطبيعية للموإرد إلملكية وهي جانب، عشرة أربعة من

إلشاملة وإلمعالجة ومعالجُها إلحياة نفايات وُصنيف إلبيئة موكمة ومنظومة إلوطنية

إلبيئة وحماية إلريف في إلسكنية إلبيئة ومعالجة إلمائية وإلبيئة إلمائية للموإرد
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إلمالية وإلخدمات إلكربون إلمنخفضة إلدورية إلخضرإء وإلُنمية وُعافيها إليكولوجية

إليكولوجية إلبيئة خلل من إلفقرإء ومساعدة إليكولوجي وإلُعويض إلخضرإء

وفحص إليكولوجية إلحضارة ومرإقبة وُشريع إليكولوجية إلبيئة مجال في وإلقضاء

للحضارة إلوطنية إلُجريبية إلمنطقة أن إلى وُرمز إليكولوجية. إلحضارة ومرإجعة

نظام إصلح ُعميق بقوة وسُعزز إلرإهنة، إلمرحلة في نُائج حققت قد إليكولوجية

إلسرإع في هام معنى ولها مُزإيد، بشكل إلمناطق مخُلف في إليكولوجية إلحضارة

عشرة. إلرإبعة إلخمسية إلخطة فُرة في إليكولوجية إلحضارة بناء دفع في

إلمركزي إلُصميم بين إلجمع هو إليكولوجية للحضارة إلوطنية إلُجريبية إلمنطقة بناء

لصلح إلشاملة بالُجربة وإلقيام إلمحلية، إلمفصلة وإلممارسات إلعلى إلمسُوى على

إلنظمة وإمدإد إلمؤسسي إلبُكار باُخاذ مُمركز بشكل إليكولوجية إلحضارة نظام

للحضارة إلمؤسسية إلمنظومة بناء وإنجاز هام، كنقاط إلنماط عن وإلكُشاف

يمكن إلُي إلهامة إلمؤسسية إلثمار من دفعة وُشكيل أول، نسبيا إلكاملة إليكولوجية

كبير، بشكل إلموإرد إسُغلل مسُوى وإرُفاع إلبلد، أنحاء في وُعميمها نسخها

وفائدة لجودة إلملحوظ وإلرُفاع مطرد، بشكل إليكولوجية إلبيئة جودة وُحسين

إلبيئة وحماية وإلجُماعية إلقُصادية للُنمية إلمزدوج إلفوز وُحقيق إلُنمية،

للنسان إلمنسجمة للُنمية إلُحديثات بناء من جديد هيكل وُكوين إليكولوجية،

إليكولوجية إلحضارة بناء في للسرإع قوي مؤسسي ضمان وُوفير وإلطبيعة،

إلجميلة. إلصين وبناء إلخضرإء إلُنمية وُحقيق
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الجزء الرابع: المشروعات النموذجية



中国关键词：生态文明篇

المفتاحية العبارات طريق عن الصين معرفة
اليكولوجية بالحضارة الخاص الجزء

148

四、典型案例

النموذجية المشروعات الرابع: الجزء

57. “绿水青山就是金山银山”的安吉模式
安吉县，位于浙江省西北部，地处长三角地理中心，是上

海黄浦江的源头、杭州都市圈重要的西北节点，县域面积 1886

平方公里，下辖 8镇 3乡 4街道，共 215个行政村（社区），

户籍人口 47万。安吉建县于公元 185年，县名取自《诗经》“安

且吉兮”，素有“中国竹乡”“中国转椅之乡”“中国白茶之乡”等美

誉。

在选择发展道路时，安吉曾走过弯路。20世纪末，作为浙

江贫困县之一的安吉，为脱贫致富走上了“工业强县”之路，造

纸、化工、建材、印染等企业相继崛起，尽管 GDP 一路高速

增长，但对生态环境造成了巨大破坏。2001年，安吉确立了“生

态立县”的发展战略，下决心改变先破坏后修复的传统发展模

式，开始对新的发展方式进行探索和实践，并开展了村庄环境

整治活动。通过有效整治，安吉的生态环境有了极大的改善，

但经济发展速度还是明显落后于周边地区，依然是浙江贫困县

和欠发达县之一。

习近平在担任浙江省省委书记期间，先后两次来到安吉调
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研。2003年 4月，习近平在安吉调研生态建设工作时指出，对

安吉来说，“生态立县”是找到了一条正确的发展道路。2005年

8 月，习近平在安吉县余村首次提出了“绿水青山就是金山银

山”的科学论断。十余年来，安吉坚定践行“绿水青山就是金山

银山”理念，走出了一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发

展之路，美丽乡村建设在余村变成了现实。

2008年年初，安吉县委县政府提出建设“中国美丽乡村”的

目标。中共十八大以来，在乡村振兴战略的引领下，安吉从改

善农村人居环境入手，坚持规划、建设、管理、经营于一体，

注重机制创新，抓住环境治理和产业发展两个关键点，不断推

动乡村美起来、富起来、强起来。2019年 6月 1日，联合国助

理秘书长、联合国环境署代理执行主任乔伊斯·姆苏亚率团队在

安吉考察生态文明建设时表示，在安吉，大家近距离感受“绿

水青山就是金山银山”理念的深刻内涵，亲眼见证政府主导，

并与社会化力量通力合作开展环境治理，实现经济从粗放式发

展向精细化绿色发展的转变。

安吉的美丽乡村建设实践表明，山区县的资源在绿水青

山，潜力在绿水青山。山区县的发展可以突破常规模式，即让

绿水青山变成金山银山，走出一条通过优化生态环境带动经济

发展的全新道路，实现环境保护与经济发展双赢的目标。
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من جبال هي النقية والمياه الخضراء لـ"الجبال آنجي نمط -57
فضة" من وجبال ذهب

لدلُا إلجغرإفي إلمركز في وهي ُشجيانغ، مقاطعة غربي شمال في ُقع انجي، محافظة

شمال في إلهامة وإلنقطة شانغهاي بمدينة هوإنغيو نهر ينبوع وهي إليانغُسي، نهر

مربعا، كيلومُرإ 1886 مساحُها وُبلغ هانغُشو، مدينة حول إلمدن دإئرة غربي

قرية 215 ولها شوإرع، وأربعة نوإح وثلث بلدإت ثماني إدإرُها ُحت وُنضوي

محافظة ُأسست نسمة. ألف 470 إلمسجلين إلسكان عدد وبلغ سكنيا( )ُجمعا إدإرية

إلقديم، إلصيني إلغاني(( ))كناب من مأخوذ وإسمها ميلديا، 185 عام في انجي

إلكرسي و"موطن إلصين" في إلبامبو "موطن بشهرة وُُمُع وإلبركة، إلسُقرإر بمعنى

إلصين". في إلبيض إلشاي و"موطن إلصين" في إلدوإر

إلقرن نهاية في مُعرجة. طريقا ُسلك انجي محافظة كانت إلُنمية، طريق إخُيار عند

أجل من إلصناعة" خلل من إلمحافظة "ُقوية طريق انجي محافظة سلكت إلعشرين،

مقاطعة في إلفقيرة إلمحافظات إحدى باعُبارها إلرخاء وُحقيق إلفقر من إلُخلص

إلكيماوية وإلصناعة إلورإق لصنع إلقُصادية إلمؤسسات نهضت حيث ُشجيانغ،

إلوطني إلناُج إجمالي أن رغم إلخر. ُلو وإحدإ وغيرها وإلطبع وإلصبغ إلبناء وموإد

،2001 عام في إليكولوجية. بالبيئة كبير إضرإر إلى أدى ذلك أن غير بسرعة، ينمو

إلبيئة على إعُمادإ إلمحافظة "بناء في إلمُمثلة إلُنمية إسُرإُيجية انجي محافظة حددت

ثم أول، "إلضرإر في إلمُمثل إلُقليدي إلُنمية نمط ُغيير على وعزمت إليكولوجية"،

بنشاطات وقامت وُطبيقها، إلجديدة إلُنمية طرق عن إلكُشاف وبدأت إلُعافي"،

انجي في إليكولوجية إلبيئة ُحسنت إلفعالة، إلمعالجة خلل من إلقرى. بيئة معالجة
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بشكل إلمُجاورة إلمناطق عن ُخلفت إلقُصادية إلُنمية سرعة ولكن كبيرإ، ُحسنا

مقاطعة في إلمُقدمة غير وإلمحافظات إلفقيرة إلمحافظات إحدى زإلت وما وإضح،

ُشجيانغ.

ُشجيانغ، بمقاطعة إلصيني إلشيوعي إلحزب لجنة أمين بينغ جين شي ُولي فُرة خلل

بينغ جين شي أشار ،2003 عام إبريل في لمرُين. انحي في إسُطلعية بزيارة قام

"بناء يكون انجي إلى بالنسبة أنه قائل، إليكولوجي، إلبناء أعمال إسُطلع عند

عام أغسطس في للُنمية. صائبا طريقا إليكولوجية" إلبيئة على إعُمادإ إلمحافظة

إلنقية وإلمياه إلخضرإء "إلجبال في إلمُمثل إلعلمي إلُحكم بينغ جين شي طرح ،2005

طبقت إلماضية، سنة عشرة إلبضعة خلل فضة". من وجبال ذهب من جبال هي

من وجبال ذهب من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء "إلجبال مفهوم انجي محافظة

إلجميلة إليكولوجية بالبيئة إلمُمسمة إلمسُدإمة للُنمية طريقا وسلكت فضة"،

قرية في إلجميلة إلقرية بناء وُحقق إلغنياء، إلشعب وعامة إلمزدهرة وإلصناعات

يويُسون.

وحكومة انجي بمحافظة إلصيني إلشيوعي إلحزب لجنة طرحت ،2008 عام بدإية في

إلثامن إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ إلصين". في إلجميلة "إلقرية بناء هدف انجي محافظة

إلريف، في إلسكنية إلبيئة بُحسين انجي محافظة بدأت إلصيني، إلشيوعي للحزب عشر

إلليات، بابُكار وإهُمت وإلُشغيل، وإلدإرة وإلبناء إلُخطيط بُكامل وُمسكت

إلقرى ُجميل لدفع إلصناعة، وُنمية إلبيئة معالجة وهما إلمفُاحُين بالنقطُين وأمسكت

من إلول في إلرياف. نهضة إسُرإُيجية إرشاد ُحت مطرد، بشكل وُقويُها وإثرإءها

إلمساعد إلعام إلمين )Joyce Msuya( مسويا جويس أعربت ،2019 عام يونيو

فرقة قادت وإلُي للبيئة إلمُحدة إلمم لبرنامج إلُنفيذي إلمدير ونائبة إلمُحدة للمم
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بالفحوى يشعرون إلجماعة أن عن انجي، في إليكولوجية إلحضارة بناء لسُطلع

فضة" من وجبال ذهب من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء "إلجبال لمفهوم إلعميق

بالُعاون إلبيئة بمعالجة للقيام إلحكومة قيادة بعيونهم وشهدوإ انجي، في قريبة بمسافة

إلدقيقة إلُنمية إلى إلغليظة إلُنمية من إلقُصاد ُحول لُحقيق إلجُماعية إلقوى مع

إلخضرإء.

إلجبال هي إلجبلية إلمحافظة موإرد أن انجي في إلجميلة إلقرية بناء ممارسات أوضحت

ُجاوز يمكن إلنقية. وإلمياه إلخضرإء إلجبال هي إلكامنة وقوُها إلنقية وإلمياه إلخضرإء

إلى إلنقية وإلمياه إلخضرإء إلجبال ُحويل أي إلمألوفة، إلنماط إلجبلية إلمحفظة ُنمية

إلقُصادية إلُنمية لدفع إلجدة كل جديد طريق وسلوك فضة، من وجبال ذهب من جبال

إلبيئة لحماية إلمزدوج إلفوز هدف وُحقيق إليكولوجية، إلبيئة ُحسين خلل من

إلقُصادية. وإلُنمية

58. 北京打赢首都蓝天保卫战
中国首都北京，是一座快速发展的特大型城市。长期以来，

由于北京市城市经济快速发展，社会生产生活高位运行和不利

的地形气候，大气污染防治面临巨大困难和压力。2013年 1月，

北京市发生了持续性、大范围、高浓度的空气重污染，当月

PM2.5平均质量浓度接近 160μg/m3，引起了国内外的高度关注。

经过多方分析认为，影响北京空气质量的主因是燃煤、机动车、

工业和扬尘等污染排放量过大。北京空气质量距离国家标准、
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市民期盼、首都功能定位还有很大差距，尤其在秋冬季，重污

染易发、多发，严重影响首都国际形象和市民幸福指数。

自 2013 年以来，北京市以习近平生态文明思想为指导，

将蓝天作为市民幸福生活重要标志，聚焦 PM2.5污染治理，深

挖减排潜力，以前所未有的力度治理大气污染：实施清洁空气

行动计划，大气污染治理对策逐渐从末端治理转向全过程管

控，从以浓度控制为主转向浓度与总量并重，从注重企业治理

转向企业治理与区域和行业治理并重，从注重政府管控转向全

社会共治，围绕“压减燃煤、控车减油、污染减排、清洁降尘”

等方面，采取体系规划、区域协同治理、能源和产业结构调整、

激励公众参与等方式，多方位、全过程地开展大气污染治理，

空气质量改善成效显著。

北京市大气污染治理，为其他城市提供了值得借鉴的经

验。实现地方大气环境质量改善关键在于各级党委政府坚强领

导和决心，制定清晰明确的目标，提供有效支撑的法规、制度

和政策，以及精准有效的措施和全面有力的落实。同时，公众

的积极参与对于推动大气环境改善和促进社会和谐至关重要。
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الزرقاء السماء عن الدفاع حرب كسب -58
ُوإجهه إلطويل، إلوقت منذ بسرعة. ُُطور كبرى مدينة هي إلصين، عاصمة بكين،

إلقُصادية إلُنمية بسبب جبارة وضغوط صعوبات ومعالجُه إلهوإء ُلوث من إلوقاية

غير وإلطقوس وإلُضاريس إلمجُمع في وإلحياة للنُاج إلسريع وإلدإء للمدينة إلسريعة

إلخطير إلجوإء ُلوث بكين في حدثت ،2013 عام يناير في بكين. في إلملئمة

إلجسيمات لُركيز إلكثافة معدل وإقُرب كبير، نطاق على إلكثافة وإلعالي إلمسُمر

مما مكعب، مُر كل مكروغرإم 160 من إلشهر ذلك في )2.5 )PMإلعالقة إلدقيقة

يكون إلعديدة، إلطلف ُحليل بعد وخارجها. إلصين دإخل من بالغا إهُماما أحدث

إلكبير إلنبعاث حجم هو بكين في إلهوإء جودة على يؤثر إلذي إلرئيسي إلسبب

ما إلُلوثات. من وغيرها إلمُطايرة وإلغيار وإلصناعة إللية وإلعربات إلفحم لحُرإق

وإلوظيفة إلمدينة أهل وُطلع إلوطني إلمعيار وبين بكين في إلهوإء جودة بين زإل

إلُلوثات حدثت حيث وإلشُاء، إلخريف في وخاصة كبير، بون للعاصمة إلمحددة

ومؤشر للعاصمة إلعالمية إلصورة على يؤثر إلذي إلمر وكثيرإ، سهل إلخطيرة

خطيرإ. ُأثيرإ إلمدينة لهل إلسعادة

إليكولوجية إلحضارة حول بينغ جين شي أفكار بكين مدينة ُُخذ ،2013 عام منذ

بمعالجة وُهُم إلمدينة، لهل إلسعيدة للحياة هام كرمز إلزرقاء إلسماء وُعُبر كإرشاد،

في إلكامنة إلقوة عن وُكُشف ،)2.5 )PMإلعالقة إلدقيقة إلجسيمات ُركيز ُلوث

عمل برنامج ُنفيذ مسبوقة: غير بقوة إلهوإء ُلوث وُعالج بقوة، إلنبعاثات ُخفيض

إلى إلنهائي إلطرف معالجة من إلهوإء ُلوث معالجة إجرإءإت وُحول إلهوإء، ُنظيف

إلكثافة على إلسيطرة إُخاذ من وإلُحول ُدريجيا، إلعملية كل على وإلسيطرة إلدإرة

إلهُمام من وإلُحول وإحد، ان في إلجمالي وإلحجم بالكثافة إلهُمام إلى كالقوإم
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ومعالجة إلقُصادية إلمؤسسات بمعالجة إلهُمام إلى إلقُصادية إلمؤسسات بمعالجة

إلى إلحكومة وسيطرة بإدإرة إلهُمام من وإلُحول وإحد، ان في وإلقطاع إلمنطقة

إلمُناسقة وإلمعالجة إلمنظومة ُخطيط وإُخاذ إلمجُمع، كافة من إلمشُركة إلمعالجة

من وغيرها إلجماهير مشاركة وُشجيع وإلصناعات إلطاقة هيكل وُعديل للمناطق

للبُرول إلسيارإت إسُهلك وُخفيض إلفحم إحُرإق "ُقليل حول ُمحورإ إلطرق،

وللقيام إلجوإنب، من وغيرها إلهوإء" لُنظيف إلغيار وُقليل إلُلوثات إنبعاث وُخفيض

إرُفعت إلذي إلمر إلعملية، كل وفي إلمسُويات مخُلف على إلهوإء ُلوث بمعالجة

ملحوظا. إرُفاعا إلهوإء جودة

ومفُاح إلخرى. للمدن منها للسُفادة جديرة ُجارب بكين في إلهوإء ُلوث معالجة م ُقدو

إلحزب للجان إلقوية وإلعزيمة إلقيادة هو إلمحلية إلهوإء بيئة جودة ُحسين ُحقيق

إلوإضحة إلهدإف ووضع إلمسُويات، مخُلف على وإلحكومات إلصيني إلشيوعي

إلدقيقة إلجرإءإت وُنفيذ إلفعالة، إلدإعمة وإلسياسات وإلنظمة إلقوإنين وُوفير

إلمشاركة ُكون نفسه، إلوقت وفي لها. إلقوي إلشامل وإلُنفيذ وإلفعالة إلمسُهدفة

إلجُماعي. إلنسجام وُعزيز إلهوإء بيئة ُحسين دفع في للغاية مهمة للجماهير إلنشيطة

59. 上海生活垃圾分类全程体系建设
随着中国城镇化快速发展，人民生活水平不断提高，“垃

圾围城”成为全国大中型城市发展中的一个“痛点”。近年来，物

流、餐饮行业的兴起发展，使得上海市生活垃圾量面临巨大的

增长压力，并由此衍生出土地侵占、环境污染、资源浪费等问
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题。垃圾分类作为推进生活垃圾减量化、资源化、无害化的主

要手段之一，是提升人居环境、加快生态文明建设的重要举措。

上海自 20世纪 90年代开始推进生活垃圾分类工作，先后

开展专项分类，探索分类标准、分类管理制度。垃圾分类既是

民生“关键小事”，也是绿色发展大事。习近平指出，北京、上

海等城市，要向国际水平看齐，率先建立生活垃圾强制分类制

度，为全国作出表率。2014年，《上海市促进生活垃圾分类减

量办法》确立了分类减量联席会议制度、分类投放管理责任人

制度等多项管理制度。2017年，上海开始着手构建生活垃圾分

类投放、分类收集、分类运输、分类处理的全程分类体系。2018

年，上海发布实施方案明确地方标准和规范，印发三年行动计

划细化工作进程，生活垃圾分类工作正式进入“全程分类，整

体推进”的新阶段。2019年 7月 1 日，《上海市生活垃圾管理

条例》正式施行，为垃圾分类全程体系建设提供法治保障。目

前，上海已基本形成“党建引领、规划先行、政府推动、市场

运作、社会参与”的生活垃圾分类工作新格局，分类实效正在

逐步提升。

推行垃圾分类，关键是要加强科学管理、形成长效机制、

推动习惯养成。上海生活垃圾分类的主要经验，就是通过完善

的顶层设计、良好的制度保障、完备的标准体系来指导实践，

推动建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理
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的全程管理体系，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、

城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度。

في الحياة نفايات تصنيف عملية كل منظومة بناء -59
شانغهاي

معيشة لمسُوى إلمسُمر وإلرُفاع إلصيني إلحضري للُحول إلسريع إلُطور مع

إلكبيرة إلمدن ُنمية في مؤلمة" "نقطة بالمدينة" إلنفايات "إحاطة أصبحت إلشعب،

إلبضائع ُدإول قطاع وُنمية نهضة إن إلخيرة، إلسنوإت وفي إلبلد. في وإلمُوسطة

ضغوطا ُوإجه شانغهاي مدينة في إلحياة نفايات حجم جعلُا إلمطاعم وقطاع وُوزيعها

إلموإرد وُبذير إلبيئة وُلويث إلرإضي إحُلل إحدإث إلى بالضافة جبارة، مزدإدة

إلسكنية إلبيئة لُحسين هاما إجرإء إلنفايات ُصنيف ويتعد إلمشاكل. من وغيرها

ُقليل لدفع إلرئيسية إلجرإءإت أحد باعُباره إليكولوجية إلحضارة بناء في وإلسرإع

ة. ضارو غير وجعلها جديدة موإرد إلى وُحويلها إلحياة نفايات حجم

وقامت إلعشرين، إلقرن ُسعينات منذ إلحياة نفايات ُصنيف أعمال ُدفع شانغهاي بدأت

إدإرة ونظام إلُصنيف معيار عن للكُشاف إلنفايات، بُصنيف إلخاصة بالمشروعات

وإنما فحسب، إلشعب لمعيشة مفُاحيا صغيرإ أمرإ إلنفايات ُصنيف ليس إلُصنيف.

بكين إقُدإء ضرورة إلى بينغ جين شي أشار إلخضرإء. للُنمية كبيرة قضية يكون أيضا

إلجباري إلُصنيف نظام لقامة إلدولي بالمسُوى إلمدن من وغيرهما وشانغهاي

))إجرإءإت حددت ،2014 عام في إلبلد. كل في قدوة وُصبح أول، إلحياة لنفايات

إلمشُرك إلجُماع نظام شانغهاي(( مدينة في إلحياة نفايات وُقليل ُصنيف ُعزيز
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ُصنيفها بعد إلنفايات رمي إدإرة عن إلمسؤولين ونظام إلنفايات وُقليل لُصنيف

منظومة إقامة شانغهاي بدأت ،2017 عام في إلعديدة. إلدإرية إلنظمة من وغيرهما

لجمعها وُصنيفها لرميها ُصنيفها ُُضمن إلُي إلحياة نفايات ُصنيف معلية كل

ُنفيذية خطة شانغهاي أصدرت ،2018 عام في لمعالجُها. وُصنيفها لنقلها وُصنيفها

سنوإت لثلث إلعمل برنامج وأصدرت وطبعت إلمحلية، وإللوإئح إلمعايير لُوضيح

إلجديدة إلمرحلة إلى إلحياة نفايات ُصنيف أعمال ودخلت إلعمل، عملية لُفصيل

في رسميا. كله" إلعمل ودفع معالجُها عملية كل في إلنفايات "ُصنيف في إلمُمثلة

شانغهاي(( مدينة في إلحياة نفايات إدإرة ))لوإئح ُنفيذ بدأ ،2019 عام يوليو من إلول

في رسميا. إلنفايات، ُصنيف عملية كل منظومة لقامة قانونيا ضمانا وفورت إلُي

"بناء في إلمُمثلة إلحياة نفايات ُصنيف لعمال إلجديد إلهيكل ُشكل قد إلحالي، إلوقت

إلسوق أدإء على وإعُمادها بالحكومة ودفعها أول لها إلخطة ووضع لقيادُها إلحزب

ُدريجيا. إلُصنيف فوإئد وُرُفع أساسي، بشكل فيها" إلمجُمع ومشاركة

نُيجة ذإت الية وُشكيل إلعلمية إلدإرة ُعزيز إلنفايات ُصنيف ُعميم مفُاح يكون

في إلحياة نفايات لُصنيف إلرئيسية إلُجارب إن إلعادإت. ُربية ودفع إلمدى طويلة

إلعلى إلسُوى على إلكامل إلُصميم خلل من إلُطبيقات إرشاد هي شانغهاي

كل إدإرة منظومة إقامة ودفع إلكاملة، إلمعايير ومنظومة إلطيب إلمؤسسي وإلضمان

وُصنيفها لجمعها وُصنيفها لرميها ُصنيفها ُُضمن إلُي إلحياة نفايات معالجة معلية

للقانون وفقا إلحكم على إلقائم إلنفايات ُصنيف نظام لُكوين لمعالجُها، وُصنيفها لنقلها

ومناسبة له إلشامل وإلُخطيط فيه إلجماهير كل بمشاركة وإلمُسم بالحكومة وإلمدفوع

إلمحلية. إلظروف
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60. 塞罕坝生态修复建设
塞罕坝，蒙古语中意为“美丽的山岭水源之地”，位于河北

省最北部的坝上地区。历史上，这里水草丰美、森林茂密、鸟

兽繁多，曾是清朝木兰围场的一部分。从 19世纪 60年代起，

这里开围放垦，树木被大肆砍伐，加之战争和山火等原因，到

20世纪 50年代初期，原始森林荡然无存，退变为气候恶劣、

沙化严重、偏远闭塞的茫茫荒原。

新中国成立后，国家十分重视国土绿化。20世纪 50年代

中期，毛泽东发出“绿化祖国”的伟大号召。1961年，国家林业

部决定在河北北部建立大型机械林场，并选址塞罕坝。1962年，

塞罕坝机械林场正式组建。来自全国 18 个省市的 127 名大中

专毕业生，与当地干部职工一起组成了一支 369人的创业队伍，

拉开了塞罕坝造林绿化的历史帷幕。

经过半个多世纪的接力奋斗，三代塞罕坝人在这片风大寒

冷、人迹罕至的塞外高原上，成功营造出总面积 112万亩、森

林覆盖率达到 80%的世界上最大的人工林海，有效地阻滞了内

蒙古浑善达克沙地南侵。为处理好经济发展与环境保护的关

系，林场通过严格管护、科学营林，确保森林资源安全，并释

放其最大生态红利；追加自筹资金，采用先进技术在荒山沙地、

贫瘠山地开展攻坚造林，增加资源储备；优化产业结构，大幅
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压缩木材采伐限额，依靠资源优势有序有节地发展森林旅游观

光业、绿化苗木产业及森林碳汇项目，使这片林海逐步成为林

场生产发展、职工生活改善、周边群众脱贫致富的“绿色银行”。

2021年 8月，习近平在塞罕坝机械林场考察时指出，塞罕

坝林场建设史是一部可歌可泣的艰苦奋斗史。塞罕坝人用实际

行动铸就了牢记使命、艰苦创业、绿色发展的塞罕坝精神，这

对全国生态文明建设具有重要示范意义。

塞罕坝成功营造起百万亩人工林海，创造了世界生态文明

建设史上的典型，林场建设者获得联合国环保最高荣誉——地

球卫士奖，机械林场荣获全国脱贫攻坚楷模称号。塞罕坝林场

的实践证明，对于生态脆弱、生态退化地区，只要科学定位，

久久为功，自然生态系统就可以得到修复重建，让沙地荒山变

成绿水青山；只要坚持绿色发展，就可以将生态优势转化为经

济优势，让绿水青山成为金山银山。

سايهانبا في اليكولوجي التعافي بناء -60
منغوليا، لغة في مائية" ومصادر عالية جبال سلسلة ذو جميل "مكان معناها سايهانبا،

غزيرة كانت إلُاريخ، في خبي. بمقاطعة إلشمالي إلطرف في باشانغ منطقة في ُقع

ساحة من جزء وكانت وإلحيوإنات، إلطيور وكثرة إلغابة وكثيفة إلكل وإفرة إلماء

إلُاسع إلقرن سُنات منذ .)1911 عام -1644 )عام ُشينغ أسرة في للقنص مولن
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مفرط، بشكل إلشجار فقتطعت إلحقول، إلى هنا إلسبخة إلرض ُحويل بدأ عشر،

فيها، إلعذرإء إلغابات ُبق فلم إلسباب، من وغيرهما وإلحريق إلحرب إلى بالضافة

في إلخطر وإلُصحر إلسيئ إلطقس ذإت منعزلة نائية شاسعة موإت أرضا وأصبحت

إلعشرين. إلقرن خمسينات أوإئل

إلبلد. لُشجير بالغا إهُماما إلدولة أولت ،1949 عام في إلجديدة إلصين ُأسيس بعد

"نشر إلى إلعظيمة إلدعوة ُونغ ُسي ماو أصدر إلعشرين، إلقرن خمسينات أوإسط وفي

حرجية مزرعة بناء إلُشجير وزإرة قررت ،1961 عام في إلبلد". في إلخضرة

عام في سايهانبا. في عنوإنه وإخُارت خبي، مقاطعة شمالي في كبيرة ميكانيكية

لُأسيس صف وُشكل رسميا. إلميكانيكية إلحرجية سايهانبا مزرعة بناء ُم ،1962

إلمهنية إلثانوية إلمدإرسة من خريجا 127 وهم شخص 369 من يُكون إلمشروع

وإلكوإدر إلبلد أنحاء في ومدينة مقاطعة 18 من إلعالية وإلمعاهد وإلجامعات

سايهانبا. في للُحريج إلُاريخية إلصفحة فُح إلذي إلمر إلمحليين، وإلموظفون

في سايهانبا أبناء من أجيال ثلثة نجح إلمُُابع، إلكفاح من قرن نصف من أكثر بعد

مو مليون 12ر1 ويحُل إلعالم في إلصطناعية إلخضرإء إلغابات من بحر أكبر زرإعة

هضبة على ،%80 بالغابات إلمغطاة إلرض نسبة وُبلغ مو( 15 يساوي )إلهكُار

أرإضي هجوم يصد مما فيها، قدمان ُطأها ولم وإلباردة إلشديدة إلرياح ُهب

معالجة أجل من إلذإُي. إلحكم ذإت إلدإخلية منغوليا منطقة في إلرملية هونشاندإكه

إلحرجية إلمزرعة قامت جيد، بشكل إلبيئة وحماية إلقُصادية إلُنمية بين إلعلقة

خلل من أكبر حد إلى إليكولوجية فوإئدها وإطلق إلغابات موإرد أمن بضمان

و للغابات؛ إلعلمية وإلدإرة وإلحماية إلدإرة في إلصرإمة
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إلجبال على للُحريج إلمسُعصية إلمشكلت لحل بنفسها جمعها ُم إلُي إلموإل إضافة

إلمُقدمة، إلُقنيات باسُخدإم إلمجدبة إلجبلية وإلمناطق إلرملية وإلرإضي إلجردإء

بشكل إلشجار قطع حد وُخفيض إلصناعات، هيكل وُحسين إلموإرد؛ إحُياطي وزيادة

ُخفيض ومشروع للُحريج إلمشُل غرإس وصناعة إلغابات سياحة وُطوير كبير،

إلموإرد، ُفوقات على وإعُمادإ بانُظام إلغابة عبر إلهوإء في إلكربون أكسيد ثاني كثافة

إلحرجية إلمزرعة إنُاج لُطوير إلخضر" "إلبنك ُصبح إلغابات من إلبحر هذإ لجعل

رخاءهم وُحقيق إلفقر من حولها إلجماهير وُخليس وإلعمال إلموظفين معيشة وُحسين

ُدريجيا.

لمزرعة إلسُطلعية زيارُه خلل بينغ جين شي أشار ،2021 عام أغسطس في

مؤثر ُاريخ إلحرجية سايهانبا مزرعة بناء ُاريخ أن إلى إلميكانيكية إلحرجية سايهانبا

وإلعمل للرسالة إلُذكر دوإم في إلمُمثلة سايهانبا روح سايهانبا أبناء ل شكو إلشاق. للكفاح

معنى ولذلك إلعملية، أعمالهم خلل من إلخضرإء وإلُنمية إلعمال ريادة في إلشاق

إلبلد. أنحاء في إليكولوجية إلحضارة بناء في هام نموذجي

مثال وخلقت مو، مليون يحُل إلصطناعية إلغابات من بحر إنشاء في سايهانبا نجحت

إلحرجية إلمزرعة بنواءو وفاز إلعالمي، إليكولوجية إلحضارة بناء ُاريخ في نموذجيا

إلمزرعة وفازت للبيئة، أممية جائزة أعلى وهي إلرض" كوكب "حارس بجائزة

وأثبُت إلفقر. من للُخلص إلمسُعصية إلمشكلت حل نموذج بلقب إلميكانيكية إلحرجية

مناطق في إلطبيعية إليكولوجية إلمنظومة أن إلحرجية سايهانبا مزرعة ممارسات

إلرإضي وُحويل بناءها وإعادة ُعافيها يمكن وإلمُدهورة إلضعيفة إليكولوجية إلبيئة

إلعلمي إلُخطيط طالما إلنقية، وإلمياه إلخضرإء إلجبال إلى إلجردإء وإلجبال إلرملية

إلُفوقات ُحويل يمكن إلخضرإء، بالُنمية إلُمسك وطالما طويلة؛ لمدة إلجهود وبذل
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من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء إلجبال وجعل إقُصادية، ُفوقات إلى إليكولوجية

فضة. من وجبال ذهب

61. 库布其沙漠治理
库布其沙漠，蒙古语中意为“弓上之弦”，是中国第七大沙

漠，总面积约为 1.86万平方公里，主体位于内蒙古自治区鄂尔

多斯市杭锦旗境内，曾是内蒙古自治区中西部地区生态环境极

度脆弱的地区之一，也是京津冀地区三大风沙源之一，一度被

称为生命禁区。库布其沙漠治理方面存在亟须解决的问题，如

缺植被、缺公路，降水少，农牧民收入少，沙尘暴频发等，沙

区生态环境和生产生活条件十分恶劣，改善生态与发展经济的

任务十分繁重。

为改变这一恶劣的生态环境，破解库布其沙漠治理难题，

当地党委、政府将生态建设作为全旗最大的基础建设和民生工

程来抓，大力推进中国北疆生态安全屏障建设，探索出“党委

政府政策性主导、社会产业化投资、农牧民市场化参与、科技

持续化创新”四轮驱动的“库布其沙漠治理模式”，构建了“生态

修复、生态牧业、生态健康、生态旅游、生态光伏、生态工业”

一、二、三产融合发展的沙漠生态产业体系。库布其沙漠区域

生态环境明显改善，生态资源逐步恢复，沙区经济不断发展，
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1/3的沙漠得到治理，实现了由“沙逼人退”到“绿进沙退”的历史

性转变，形成了“守望相助、百折不挠、科学创新、绿富同兴”

的“库布其精神”，实现了生态效益、经济效益和社会效益的有

机统一，被联合国确认为“全球生态经济示范区”。

库布其沙漠治理，是习近平生态文明思想的生动实践。这

一治理模式不仅在中国各大沙区成功落地，而且已走入沙特、

蒙古国等“一带一路”合作国家和地区，成为“世界治沙看中国，

中国治沙看库布其”的样板和典范，实现了从“黄色沙漠”到“绿

洲银行”的蜕变。以库布其治沙为代表的中国荒漠化治理，为

世界荒漠化防治开出了中国药方，为实现土地退化零增长的目

标提供了中国方案，为推进人类可持续发展贡献了中国经验。

كوبوتشي صحراء معالجة -61
وُبلغ إلعالم، في صحرإء أكبر سابع وهو إلقوس"، على "وُر معناه كوبوُشي، صحرإء

رإية حدود دإخل في قوإمه ويقع مربع، كيلومُر ألف 6ر18 حوإلي إلجمالية مساحُها

إحدى وكان إلذإُي، إلحكم ذإت إلدإخلية منغوليا منطقة في أردوسي بمدينة هانغجين

إلدإخلية منغوليا منطقة غربي في إلضعف غاية في إليكولوجية إلبيئة ذإت إلمناطق

منطقة في إلثلثة إلرملية إلرياح مصادر من وإحد هو كما ووسطها، إلذإُي إلحكم ذإت

مشكلت كوبوُشي وفي للحياة. إلمحرمة بالمنطقة يتسمى وكان وخبي، وُيانجين بكين

وإلطريق إلنباُي إلغطاء نقص مثل إلصحرإء، معالجة جانب في سريعة حلول ُُطلب
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حدوث وكثرة وإلرعاة إلفلحين دخل وإنخفاض إلمُساقطة إلمطار وقلة إلعام

في وإلحياة إلنُاج وظروف إليكولوجية إلبيئة وُكون وغيرها، إلرملية إلعوإصف

إلقُصادية وإلُنمية إليكولوجية إلبيئة ُحسين مهمة فُكون سيئة، إلصحرإوية إلمنطقة

للغاية. ثقيلة

كوبوُشي، صحرإء معالجة مشكلة وحل إلسيئة إليكولوجية إلبيئة هذه ُغيير أجل من

إليكولوجية إلحضارة ببناء إلمحلية وإلحكومة إلصيني إلشيوعي إلحزب لجنة ُهُم

بناء وُدفع إلرإية، كل في إلشعب ومعيشة إلُحُية إلمنشآت لبناء مشروع أكبر باعُباره

وأنجزت بقوة، إلصين في شينجيانغ منطقة شمالي في إليكولوجي إلمن حوإجز

وهي جوإنب، بأربعة إلمُحرك كوبوُشي" صحرإء معالجة "نموذج عن إلكُشاف

إلصناعة في إلمجُمع وإسُثمار وإلحكومة إلشيوعي إلحزب للجنة إلسياسية "إلقيادة

إلمسُمر"، وإلُكنولوجي إلعلمي وإلبُكار إلسوق حسب وإلرعاة إلفلحين ومشاركة

إلمندمجة بالُنمية ُُميز وإلُي إلصحرإء في إليكولوجية إلصناعات منظومة وإقامة

إلموإشي وُربية إليكولوجي "إلُعافي مثل وإلثالثة وإلثانية إلولى للصناعات

بالطاقة إلكهرباء وُوليد إليكولوجية وإلسياحة إليكولوجية وإلصحة إليكولوجية

إليكولوجية إلبيئة ُحسنت وقد إليكولوجية". وإلصناعة إليكولوجية إلبيئة في إلشمسية

إليكولوجية إلموإرد وُعافت وإضحا، ُحسنا كوبوُشي في إلصحرإوية إلمنطقة في

ثلث معالجة وأتنجزت مطرد، بشكل إلصحرإوية إلمنطقة إقُصاد وُُطور ُدريجيا،

إلى إلُرإجع" على إلنسان إلصحرإء "إجبار من إلُاريخي إلُحول وُحققت إلصحارى،

"إلحرس في إلمُمثلة كوبوُشي" "روح وُشكلت إلصحرإء"، وُرإجع إلخضرة "ُقدم

إلمشُرك وإلزدهار إلعلمي وإلبُكار ثابُة بعزيمة وإلكفاح إلمُبادلة وإلحماية إلمُبادل

إليكولوجية إلفوإئد بين إلعضوية إلوحدة وُحققت إلقُصادية"، وإلُنمية للخضرة
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للقُصاد إلنموذجية كـ"إلمنطقة ُحديده وُم إلجُماعية، وإلفوإئد إلقُصادية وإلفوإئد

إلعالم". في إليكولوجية

إلحضارة حول بينغ جين شي لفكار حيوية ممارسة هي كوبوُشي صحرإء معالجة

إلصينية إلصحرإوية إلمناطق مخُلف في للمعالجة إلنمط هذإ ينفذ ولم إليكولوجية.

وإلمناطق إلدول من وغيرهما ومنغوليا إلسعودية يدخل أيضا وإنما فحسب، بنجاح

إلصين مثال إلى إلعالم لـ"رجوع ونموذجا مثال وأصبح وإلطريق"، لـ"إلحزإم إلُعاونية

وُحقق إلصحرإء"، لمعالجة كوبوُشي مثال إلى إلصين ورجوع إلصحرإء لمعالجة

إلُي إلصينية إلُصحرة معالجة وإن إلرإحة". "بنك إلى إلزرق" "إلصحرإء من إلُغير

إلُصحر من إلعالم لوقاية طبية وصفة كُبت كوبوُشي في إلصحرإء معالجة ُمثلها

وساهمت إلرإضي، ُدهور إشُدإد عدم هدف لُحقيق صينية حلول ووفورت ومعالجُه،

للبشرية. إلمسُدإمة إلُنمية دفع في صينية ُجارب

62. 福建长汀县水土流失治理
长汀县，地处福建省西部、武夷山南麓，是闽、粤、赣三

省边陲要冲，土地面积 3099平方公里，其中山地面积约占 85%，

是典型的“八山一水一分田”山区县。近代以来，受到自然灾害、

人口增长和战乱频发等因素的影响，长汀县水土流失问题愈发

严峻。“山光、水浊、田瘦、人穷”，曾是当地自然生态恶化、

群众生活贫困的真实写照。治理水土流失，成为长汀推动经济

社会发展的首要而艰巨的任务。
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1983年，长汀县开始水土流失规模化治理。此后十余年间，

通过人工植树种草、封山育林等措施，当地水土流失势头得到

初步控制。21世纪初，习近平在福建工作期间，曾先后 5次深

入长汀调研指导，发出了彻底消灭荒山的动员令，长汀县水土

流失治理被列为福建省为民办实事项目，推动水土流失治理和

生态建设迈上规范、科学、有效的道路。2011年 12月、2012

年 1月，习近平连续两次对长汀县水土流失治理作出重要批示，

指出长汀县水土流失治理正处在一个十分重要的节点上，进则

全胜，不进则退，应进一步加大支持力度。要总结长汀经验，

推动全国水土流失治理工作。

按照这一要求，长汀人民牢固树立“绿水青山就是金山银

山”的理念，持续开展水土流失治理。主要做法包括：坚持党

委领导、政府主导，建立党政领导挂钩责任制。创新治理理念

和技术，实行工程措施、生物措施和农业技术措施有机结合，

人工治理与生态修复有机结合。充分发挥群众主体作用，培育

大户引导治理、组织农民承包治理、引导企业积极参与治理，

形成水土流失治理的强大合力。长汀人民用成功实践总结出

“党委领导、政府主导、群众主体、社会参与、多策并举、以

人为本、持之以恒”的水土流失治理经验，实现了“荒山—绿洲

—生态家园”的历史性转变，创造了生态文明建设的佳绩，释

放出经济社会发展的多重效应。2018年，长汀县摘帽脱贫。长
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汀县水土流失治理是中国探索生态文明建设的一个生动缩影，

为全国水土保持和生态保护修复提供了样本与借鉴。

بمقاطعة تشانغتينغ محافظة في التربة جرف معالجة -62
فوجيان

وويي، جبل من إلجنوبي وإلسفح فوجيان مقاطعة غربي في ُقع ُشانغُينغ، محافظة

وُبلغ وجيانغشي، وقوإنغدونغ فوجيان مقاطعات حدود على إلموإصلت عقدة وهي

وهي ،%85 منها إلجبلية إلمناطق مساحة نسبة وُبلغ مربعا، كيلومُرإ 3099 مساحُها

وإحُلل إلجمالية إلمساحة من %80 إلجبال "إحُلل في مُمثلة نموذجية جبلية حافظة

إلُربة جرف مشكلة أصبحت منها". %10 إلحقول وإحُلل منها %10 إلنهار

إلسكان عدد وإزدياد إلطبيعية إلكوإرث ُأثيرإت بسبب ُشانغُينغ محافظة في إلخطرة

إلحديث. إلعصر منذ إلسباب من وغيرها إلمُُالية إلحروب عن إلناجمة وإلفوضى

إلصورة هي إلفقرإء" وإلسكان إلقفرة وإلرض إلعكرة وإلنهار إلجردإء "إلجبال وكانت

وأصبحت إلفقيرة. إلمحلية إلجماهير وحياة إلطبيعية إليكولوجية إلبيئة لُدهور إلوإقعية

في وإلجُماعية إلقُصادية إلُنمية لدفع شاقة أولوية مهمة إلُربة جرف معالجة

ُشانغُينغ.

إلبضع وفي إلنطاق. على إلُربة جرف معالجة ُشانغُينغ حافظة بدأت ،1983 عام في

زرإعة خلل من إلمحلي إلُربة جرف إُجاه في إلمبدئي إلُحكم ُم إلُالية، سنة عشرة

من وغيرهما لحمايُها إلجبلية إلسفوح وإغلق إلصطناعية وإلعشاب إلشجار

في وإرشاد باسُطلع ُقوم بينغ جين شي كان إلـ21، إلقرن بدإية في إلجرإءإت.
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إلجبال لبادة إلُعبوي إلمر وأصدر فوجيان، في عمله خلل مرإت لخمس ُشانغُينغ

مشروعات في ُشانغُينغ محافظة في إلُربة جرف معالجة وأتدرجت ُام، بشكل إلجردإء

جرف معالجة دفع إلذي إلمر فوجيان، مقاطعة في للجماهير إلفعلية إلمور إنجاز

جين شي أصدر وفعال. وعلمي معياري طريق في للسير إليكولوجي وإلبناء إلُربة

عام ديسمبر في لمرُين ُشانغُينغ محافظة في إلُربة جرف لمعالجة هامة ُعليمات بينغ

محافظة في إلُربة جرف معالجة أن إلى أشار حيث ،2012 عام يناير وفي 2011

فيجب فُُرإجع، ُُقدم، لم وإذإ ُنجح؛ ُقدمت، وإذإ للغاية، هامة نقطة في ُقع ُشانغُينغ

أعمال لدفع ُشانغُينغ ُجارب ُلخيص وينبغي مُزإيد. بشكل إلدإعمة إلقوة ُعزيز

إلبلد. أنحاء في إلُربة جرف معالجة

إلنقية وإلمياه إلخضرإء "إلجبال مفهوم ُشانغُينغ محافظة أبناء خ رسو إلمطلب، لهذإ وفقا

بشكل إلُربة جرف بمعالجة وقاموإ بثبات، فضة" من وجبال ذهب من جبال هي

إلشيوعي إلحزب لجنة بقيادة إلُمسك يلي: ما على إلرئيسية إلجرإءإت وُشُمل مطرد.

إلحزبية بدإئرة إلمسؤولين إرُباط مسؤولية نظام وإقامة إلحكومة، وإرشاد إلصيني

إلجمع وُطبيق إلمعالجة، وُقنيات مفاهيم وإبُكار إلحكومية. بالدإئرة بالمسؤولي

إلُكنولوجيا وإجرإءإت إلبيولوجية وإلجرإءإت إلهندسية إلجرإءإت بين إلعضوي

وإظهار إليكولوجي. وإلُعافي إلصطناعية إلمعالجة بين إلعضوي وإلجمع إلزرإعية،

إلمعالجة لرشاد إلهامة إلكبيرة إلسر وُربية مسُفيض، بشكل للجماهير إلقوإم دور

في إلنشيطة للمشاركة إلقُصادية إلمؤسسات وإرشاد بالمعالجة للُعهد إلفلحين وُنظيم

شعب ولخص إلُربة. جرف لمعالجة إلجبارة إلقوى محصلة وُشكيل إلمعالجة،

وإُخاذ وإرشاد إلحزب لجنة "قيادة في إلمُمثلة إلُربة جرف معالجة ُجارب ُشانغُينغ

ووضع وإحد ان في إلعديدة إلجرإءإت وإُخاذ إلمجُمع ومشاركة قوإما إلجماهير
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إلُحول وحققوإ إلناجحة، ممارساُهم خلل من وإلمثابرة" إلول إلمقام في إلنسان

إليكولوجي"، إلموطن إلى ثم إلخضرإء إلوإحات إلى إلجردإء إلجبال "من إلُاريخي

للُنمية مُعددة فوإئد أطلق مما إليكولوجية، إلحضارة لبناء إلممُازة إلنُائج وسجلوإ

"إلفقر" وصمة ُشانغُينغ محافظة أزإلت ،2018 عام وفي وإلجُماعية. إلقُصادية

لكُشاف مصغرة صورة ُشانغُينغ محافظة في إلُربة جرف معالجة وُعُبر عنها.

وإلُربة إلماء على للمحافظة نموذجا مت وقدو إليكولوجية، إلحضارة بناء عن إلصين

إلبلد. كل في وُعافيها إليكولوجية إلبيئة وحماية

63. 贵州赤水河流域生态文明制度改革
贵州省，地处中国西南腹地，特殊的地理位置和薄弱的经

济基础，决定贵州改革开放的程度不深、力度不够，但也让贵

州保留了绿水青山。中共十八大以来，贵州积极探索欠发达地

区立足自身优势实现跨越发展的新模式，确立“生态优先、绿

色发展”战略，通过生态文明改革实现科学发展、后发赶超。

赤水河流域（贵州段）地貌和地质结构复杂、山高谷深、

河流纵横，是长江上游和贵州省的重要生态藩篱，是贵州省重

要的水土保持区，承担了贵州省九分之一的国民经济总量。随

着矿产资源开发、白酒产业扩大和城镇化推进，流域内经济开

发与生态环境保护的矛盾日益凸显，出现了生态环境破坏、水

土流失等诸多问题。同时，流域整体性和跨行政区域环境管理
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矛盾日益突出，制约了当地经济社会可持续发展。2015年，习

近平在贵州考察时指出，要正确处理发展和生态环境保护的关

系，在生态文明建设体制机制改革方面先行先试，把提出的行

动计划扎扎实实落实到行动上，实现发展和生态环境保护协同

推进。这为贵州破解区域发展与生态保护困局指明了方向。

贵州省委省政府牢牢树立“绿水青山就是金山银山”的发展

理念，以建设“多彩贵州公园省”为总体目标开展国家生态文明

试验区（贵州）建设，将赤水河作为贵州首个生态文明改革实

践示范点，启动流域生态保护红线制度、流域资源使用和管理

制度、流域生态补偿制度、生态环境保护监管和行政执法体制

改革、生态环境保护司法保障制度、农业农村污染合力整治制

度、环境保护河长制等 12项生态文明改革措施，牢牢守住生

态和发展两条底线。通过制度改革，赤水河流域水环境质量得

到大幅改善，2016年以来全流域基本能够维持在 I、II类水质。

赤水河流域在生态文明体制改革试点工作的经验及成果，被复

制到贵州省乌江、清水江、牛栏江横江、南盘江、北盘江、红

水河、都柳江等七大流域，赤水河真正开创了贵州生态文明制

度改革的先河。



中国关键词：生态文明篇

المفتاحية العبارات طريق عن الصين معرفة
اليكولوجية بالحضارة الخاص الجزء

172

نهر حوض في اليكولوجية الحضارة نظام إصلح -63
قويتشو بمقاطعة تشيشوي

إلجغرإفي إلموقع ويقرر إلصين، غربي لجنوب إلدإخلية إلمنطقة في قويُشو مقاطعة ُقع

غير قويُشو في وإلنفُاح إلصلح درجة أن إلضعيف إلقُصادي وإلساس إلخاص

إلنقية. وإلمياه إلخضرإء إلجبال على ُحافظ قويُشو جعل بل كافية، غير وقوُهما عميقة

مقاطعة ُكُشف إلصيني، إلشيوعي للحزب عشر إلثامن إلوطني إلمؤُمر إنعقاد منذ

إنطلقا إلمُقدمة غير إلمنطقة في إلقافزة إلُنمية لُحقيق إلجديد إلنمط عن بنشاط قويُشو

وإلُنمية إليكولوجية للبيئة إلسبقية "منح إسُرإُيجية وُحدد إلذإُية، إلُفوقات من

إلحضارة إصلح خلل من بالسلف إلخلف ولحاق إلعلمية إلُنمية وُحقيق إلخضرإء"،

إليكولوجية.

وإلُكوين إلمعقدة إلطوبوغرإفية بالملمح ُشيشوي نهر حوض من قويُشو قطعة وُُمُع

حاجز وهي إلمُقاطعة، وإلنهار إلعميقة وإلودية إلعالية وإلجبال إلمعقد إلجيولوجي

هامة منطقة وهي قويُشو، ومقاطعة إلعلى إليانغُسي نهر مجرى في هام إيكولوجي

إلوطني إلقُصادي إلحجم إجمالي من 1ر%11 وُحملت وإلُربة، إلماء على للمحافظة

إلُحول وُطوير إلعرق صناعة وُوسيع إلمعدنية إلوإرد ُنمية مع قويُشو. لمقاطعة

دإخل إليكولوجية إلبيئة وحماية إلقُصادية إلُمية بين إلُناقض أصبح إلحضري،

إلُربة وجرف إليكولوجية إلبيئة ُخريب وظهرت يوميا، فأبرز أبرز إلنهر حوض

كل في إلبيئة إدإرة ُناقضات أصبح نفسه، إلوقت وفي إلعديدة. إلمشكلت من وغيرهما

إلُنمية قيود إلذي إلمر إلدإرية، إلمناطق إلعابرة إلحوض ومناطق إلنهر حوض

خلل بينغ جين شي أشار ،2015 عام في إلمحلية. وإلجُماعية إلقُصادية إلمسادإمة

إلبيئة وحماية إلُنمية بين إلعلقة مع إلصائب إلُعامل ضرورة إلى قويُشو في زيارُه
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إلحضارة بناء وألية نظام إصلح مجال في إلُجريبي وإلُنفيذ إليكولوجية،

إلمُناسق إلدفع وُحقيق ملموس، بشكل إلمطروحة إلعمل برإمج وُنفيذ إليكولوجية،

ورطة من قويُشو لُخليص إُجاها ذلك أوضح إليكولوجية. إلبيئة وحماية للُنمية

إليكولوجية. إلبيئة وحماية إلقليمية إلُنمية

"إلجبال في إلمُمثل إلُنمية مفهوم قويُشو بمقاطعة وإلحكومة إلحزب لجنة خت رسو

ببناء وقامت بثبات، فضة" من وجبال ذهب من جبال هي إلنقية وإلمياه إلخضرإء

ذإت قويُشو "مقاطعة بناء إُخاذإ إليكولوجية للحضارة إلوطنية إلُجريبية إلمنطقة

لُطبيق نموذجية نقطة أول ُشيشوي نهر وإعُبرت عام، كهدف إلملونة" إلحدإئق

لحماية إلحمر إلخط نظام وأطلقت قويُشو، مقاطعة في إليكولوجية إلحضارة إصلح

ونظام إلحوض موإرد وإدإرة إسُخدإم ونظام إلنهر حوض في إليكولوجية إلبيئة

إليكولوجية إلبيئة حماية وإدإرة مرإقبة نظام وإصلح إلحوض في إليكولوجي إلُعافي

معالجة ونظام إليكولوجية إلبيئة لحماية إلقضاء ضمان ونظام إلدإري إلقانون وُطبيق

لحماية إلنهار عن إلمسؤولين ونظام إلقوى بمحصلة وإلريف إلزرإعة في إلُلوثات

إصلح خلل من إليكولوجية. إلحضارة إصلح إجرإءإت خمسة من وغيرها إلبيئة

يمكن حيث كبيرإ، ُحسنا ُشيشوي نهر لحوض إلمائية إلبيئة جودة ُحسنت إلنظمة،

بشكل إلسنة لطوإل إلمياه جودة من إلثانية وإلدرجة إلولى إلجودة على إلمحافظة

نظام لصلح إلُجريبية إلعمال وثمار ُجارب ُنسيخ وُم .2016 عام منذ أساسي

ونهر ووجيانغ نهر أحوإض في ُشيشوي نهر حوض في إليكولوجية إلحضارة

ونهر هونغشوي ونهر بيبان ونهر نانبان ونهر هنغجيانغ ونهر نيولن ونهر ُشينغشوي

إلحضارة نظام إصلح ُشيُشوي نهر إفُُح إلذي إلمر قويُشو، مقاطعة في دوليو

قويُشو. في إليكولوجية
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64. 云南贡山县独龙江生态扶贫
云南省贡山独龙族怒族自治县独龙江乡地处中缅和滇藏

结合部，是全国唯一的独龙族聚居地，国境线长达 97.30千米，

全乡总人口 4272人，99%为“直过民族”独龙族。独龙江乡具有

独特的自然地理环境和丰富的动植物资源。目前，森林覆盖率

高达 93.10%，独龙江流域已发现高等植物 1000多种、野生动

物 1151种，是名副其实的自然地貌博物馆、生物物种基因库、

“云南旅游的最后一片原始秘境”。

受特殊的自然条件和社会发育程度制约，过去，云南独龙

江乡独龙族群众靠“轮歇烧荒、刀耕火种、广种薄收”等生产生

活方式艰难度日。传统的生产生活方式导致独龙江乡的“树越

砍越少，山越烧越秃”，群众却一直在“贫困线”上挣扎，到 2011

年独龙族群众人均纯收入仅为 1255元。国家实施天然林保护、

退耕还林政策后，山绿了、水清了，而生态保护和独龙族群众

生存的矛盾依然突出。正确处理好生态环境保护与群众脱贫致

富之间的关系，是当地党委政府历来高度重视的工作。

破解独龙江乡生态保护与群众脱贫致富矛盾的基本思路，

是在保护中发展，在发展中脱贫。当地党委政府立足乡情、广

泛论证，提出“生态立乡、产业富乡、科教兴乡、边境民族文
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化旅游活乡”的发展思路，在保护优先的前提下发展林下特色

产业和实施生态补偿政策，并通过外部力量的帮助，激发当地

群众的内生动力，实现就地脱贫一批。实施生态补偿政策，让

有劳动能力的贫困人口就地转成护林员或生态保护人员，实现

工资性的稳定收入；实施“以电代柴”项目，改变传统的生产生

活方式；成立生态产业合作社，让群众通过参与生态修复工程

和生态产业项目，就地实现劳务收入。2018年底，独龙江乡独

龙族实现整族脱贫，这是习近平生态文明思想的生动实践。

ناحية في اليكولوجية البيئية الل من الفقراء مساعدة -64
يوننان مقاطعة في قونغشان بمحافظة دولونغجيانغ

نو وقومية دولونغ لقومية إلذإُي إلحكم ذإت قونغشان بمحافظة دولونغجيانغ ناحية ُقع

يوننان مقاطعة وبين وميانمار إلصين بين إلمندمجة إلمنطقة في يوننان، مقاطعة في

خط وفيها إلصين، في دولونغ بقومية إلمأهولة إلوحيدة إلمنطقة وهي إلُبت، ومنطقة

إلناحية، كل في نسمة 4272 إلجمالي سكانها عدد وبلغ كيلومُرإ، 3ر97 إلبالغ إلحدود

إلمجُمع إلى إلبدإئي إلمجُمع من أبناءها إنُقل إلُي دولونغ قومية أبناء منهم و%99

ناحية ُُمُع .1949 عام في إلجديدة إلصين ُأسيس بدإية في مباشرإ إنُقال إلشُرإكي

في إلغنية. وإلحيوإنات إلُباُات وموإرد إلمميزة إلطبيعية إلجغرإفية بالبيئة دولونغجيانغ

حوض في جدت ووت وقد 1ر%93، بالغابات إلمغطاة إلرض نسبة ُبلغ إلحالي، إلوقت

إلحيوإنات من نوعا و1151 إلمسُوى إلعالية إلنباُات من نوع 1000 من أكثر إلنهر
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إلحيوإنات أنوإع جينات وبنك إلطبيعية إلطوبوغرإفية إلملمح مُحف فهي إلبرية،

إلسماء. بهذه إلجديرة يوننان" مقاطعة في للسياحة أخير بدإئي ساحر و"مكان

قومية جماهير كان إلمجُمع، ُطور ودرجة إلخاصة إلطبيعية إلظروف قيود بسبب

إلنُاج بأسلوب شاقة عيشة يعيشون يوننان مقاطعة في دولونغجيانغ بناحية دولونغ

على إلعشاب وإحرإق إلجردإء إلجبال وإحرإق إلدورية "إلزرإعة مثل وإلحياة

إلفقي وإلُصاع إلمكان نفس في إلبذور لنثر حفرإت وحفر سمادإ لُكون إلرإضي

لُقليل إلشجار "قطع إلى وإلحياة للنُاج إلُقليدي إلسلوب ى أدو إلمنخفض". وإلمردود

إلجماهير ُخيط بينما دولونغجيانغ، ناحي في جردإ" أكثر لُكون إلجبال وإحرإق عددها

1255 دولونغ قومية لجماهير إلفردي إلصافي إلدخل معدل وكان إلفقر"، "خط على

وإعادة إلطبيعية إلغابات حماية سياسة إلدولة إنُهاج بعد .2011 عام في فقط يوإن

خضرإء إلجبال أصبحت إلصلية، حالُها إلى ُحقيلها إلسابق إلغابية إلرإضي

جماهير ومعيشة إليكولوجية إلبيئة حماية بين إلُناقض ولكن نقية، إلمياه وأصبحت

إلبيئة حماية بين إلعلقة مع إلطيب إلُعامل فيكون بارزإ. زإل ما دولونغ قومية

لجنة ُظل إلُي إلعمال هي رخاءهم وُحقيق إلفقر من إلجماهير وُخلص إليكولوجية

لها. بالغا إهُماما ُولي إلمحلية وإلحكومة إلحزب

من إلجماهير وُخلص إليكولوجية إلبيئة حماية بين إلُناقض لحل إلساسية إلفكرة إن

من وإلُخلص إلحماية ظل في إلُنمية هي دولونغجيانغ ناحية في رخاءهم وُحقيق إلفقر

في إلمُمثل إلُنمية فكرة إلمحلية وإلحكومة إلحزب لجنة وطرحت إلُنمية. ظل في إلفقر

ونهضة إلصناعات خلل من إلناحية وإثرإء إليكولوجية إلبيئة خلل من إلناحية "بناء

في للقومية إلثقافية إلسياحة خلل من إلناحية وإزدهار وإلُربية إلعلوم خلل من إلناحية

إلصناعات وطورت إلوإسعة، وإلبرإهين إلناحية لظروف وفقا إلحدودية" إلمنطقة
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إلسبقية منح ظل في إليكولوجي إلُعويض سياسة ونفذت إلشجار ُحت إلخاصة

إلقوة مساعدة خلل من إلمحلية للجماهير إلدإخلية إلمحركة إلقوة ونشطت للحماية،

سياسة ونفذت نفسه. إلمكان في إلفقر من إلجماهير من دفعة ُخليص لُحقيق إلخارجية،

حارسي إلى إلعمل على إلقدرة ذوي إلفقرإء إلسكان لُحويل إليكولوجي، إلُعويض

مثل إلثابت دخلهم لُحقيق نفسه، إلمكان في إليكولوجية إلبيئة حماية عاملي أو إلغابات

للنُاج إلُقليدي إلسلوب لُغيير بالكهرباء"، إلحطب "إسُبدإل مشروع ونفذت إلرإُب؛

دخل يكسب إلجماهير لجعل إليكولوجية، للصناعة إلُعاونية إلجمعية وأقامت وإلحياة؛

ومشروع إليكولوجي إلُعافي مشروع في إلمشاركة خلل من نفسه إلمكان في إلعمل

ناحية في دولونغ قومية أبناء ُخلص ،2018 عام نهاية في إليكولوجية. إلصناعة

حول بينغ جين شي لفكار حيا ُطبيقا ذلك ويتعُبر إلفقر، من جميعا دولونغجيانغ

إليكولوجية. إلحضارة
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