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ً  ملمة الصُد زئِض مجلض اإلاصخعاٍز

؛ خضسات الصُدات والصا د

ًُُب لي ؤن ؤٞخخذ ؤقٛا٫ َظٍ اإلااثضة اإلاؿخضًغة التي ًىٓمها مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر  

ً بضٖم مً ماؾؿت وؾخميؿتر للضًم٣غاَُت، في مىيٕى  صوع البرإلاان "البرإلااهُت الخاب٘ إلاجلـ اإلاؿدكاٍع

 ".٢اهىن اإلاالُت همىطحا: في عنض وجدب٘ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت

ه، والظي   ً ألاو٫ مً هٖى ظا الخمٍغ واؾمدىا لي في البضاًت ؤن ؤقُض بهظٍ اإلاباصعة َو

ت جخىخى حؿلُِ الًىء ٖلى حهىص البرإلاان في الؿهغ  ًىضعج يمً بغهامج ٖمل اإلاغ٦ؼ، ٦مدُت ؾىٍى

٘ ٢ىاهين اإلاالُت  .ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت بمىاؾبت مىا٢كت مكاَع

ه مغة ؤزغي بالضعاؾت اإلاىجؼة مً َٝغ اإلاغ٦ؼ، والتي جغنض   اصة الخىٍى وهي مىاؾبت، إٖل

. ٧ل ؤوحه الٗمل البرإلااوي طاث الهلت بإَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت الؿبٗت ٖكغ َُلت الؿىت اإلاىهغمت

اث مل٠ َظٍ اإلااثضة اإلاؿخضًغة ا٢ها يمً مدخٍى  .وهي الضعاؾت التي جم بٞع

٦ما ؤحضص ق٨غي الٗم٤ُ إلااؾؿت ماؾؿت وؾخميؿتر للضًم٣غاَُت، ٖلى صٖمها  

ً  .اإلاخىانل إلاباصعاث وؤوعاف مجلـ اإلاؿدكاٍع

 ؛خضسات الصُدات والصا د

ىُت مً زال٫ ؾً " وحب الخظ٦ير  بالضوع ألاؾاس ي  الظي جًُل٘ به البرإلااهاث الَى

ٗاث واٖخماص اإلايزاهُاث وصوعَا في ٦ٟالت اإلاؿاءلت ًٖ ٞٗالُت جىُٟظ الالتزاماث اإلاخٗل٣ت بسُت  الدكَغ

ى ما ؤ٢غجه الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في هو زُت الخىمُت اإلاؿخضامت لٗام " الخىمُت اإلاؿخضامت َو

ًاء في مىٓىمت ألامم اإلاخدضة ٖلى   . 2030 بحغاء اؾخٗغاياث " ٦ما حصج٘  َظٍ الخُت الضو٫ ألٖا

ني  في جىُٟظ ؤَضاٝ الخىمُت  ني وصون الَى مىخٓمت وقاملت للخ٣ضم اإلادغػ ٖلى الهُٗضًً الَى

ىُت وؤًًا للماؾؿاث ألازغي ؤن جضٖم ٦ظل٪ َظٍ الٗملُاث ". اإلاؿخضامت، و ؤهه ًم٨ً للبرإلااهاث الَى

اع ًا٦ض الاجداص البرإلااوي الضولي، مً حهخه، ٖلى ؤصواع البرإلاان في مجا٫ جد٤ُ٣  وفي هٟـ الَا

م٨ً الخظ٦ير في َظا الهضص بال٣غاع . مسخل٠ ألاَضاٝ اإلاىضعحت خالُا في بَاع زُت الخىمُت اإلاؿخضامت ٍو

ش  اؾتراجُجُاث " خى٫ 1995 ؤ٦خىبغ 13اإلاخسظ في اإلااجمغ البرإلااوي الغاب٘ والدؿٗين ببىزاعؾذ بخاٍع
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ىُت والضولُت اإلاخسظة بمىاؾبت ال٣مت الٗاإلاُت للخىمُت الاحخماُٖت  ما٫ الٟٗلي لاللتزاماث الَى ؤلٖا

". ب٩ىبنهاًٚ

وبطا ٧ان مً البضًهي ؤن ؤخض اإلاضازل ألاؾاؾُت لخىُٟظ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى هدى 

ل َظا الخىُٟظ بك٩ل ًًمً ج٨ث٠ُ الجهىص للىنى٫ بلى اإلاجخمٗاث ألا٦ثر تهمِكا،  ٞٗا٫، َى  جمٍى

ل جىُٟظ ؤَضاٝ الخىمُت  ل التي ًخم اؾخسضامها لخمٍى ٞدغي بالظ٦غ ؤن َىا٥ ؤق٩ا٫ مسخلٟت مً الخمٍى

ل ألاؾاس ي التي ًدخاحها ٧ل بلض  ا ؤصاة الخمٍى ت باٖخباَع اإلاؿخضامت، وفي م٣ضمتها ميزاهُت الضولت الؿىٍى

.  لخىحُه الؿُاؾاث الٗمىمُت و٦ظا اإلاىاعص هدى جىُٟظ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت

ىُت هي ؤَم آلُت حكغ٥ الؿلُخين  و٦ما ال ًسٟى ٖل٨ُم، ٞةن ٖملُت بٖضاص اإلايزاهُت الَى

ت،  ُٗت في ج٣ضًغ الى٣ٟاث وؤلاًغاصاث، وجىػَ٘ ألامىا٫ اإلاخاخت ٖلى البرامج طاث ألاولٍى الخىُٟظًت والدكَغ

م مً ؤن . بياٞت بلى مغا٢بت الخىُٟظ والى٣ٟاث، ومً جم بحغاء ٖملُت ممازلت في ٧ل ٖام لى الٚغ ٖو

الؿلُت الخىُٟظًت هي اإلاؿاولت، عؾمُا وبم٣خض ى الضؾخىع، ًٖ وي٘ وبٖضاص اإلايزاهُت، بال ؤهه ًم٨ً 

اث وجىحهاث مُٗىت للميزاهُت، وطل٪ ٢بل  وؤخُاها )للبرإلااهُين  ؤن ًلٗبىا صوعا َاما في الضٞإ ًٖ ؤولٍى

وفي بٌٗ البلضان ٦ما في اإلاٛغب، ًم٨ً للبرإلااهُين . الكغوٕ في ٖملُت وي٘ وبٖضاص اإلايزاهُت (ختى ؤزىاء

٘ والغ٢ابت ال٢تراح حٗضًالث عؾمُت ٖلى اإلايزاهُت بٗض ؤن ًخم  اؾخسضام الؿلُاث اإلاسىلت لهم في الدكَغ

.  مً الضؾخىع 77ٖغيها ٖلى البرإلاان، وطل٪ في خضوص اإلا٣خًُاث اإلاىهىم ٖليها في الٟهل 

خماص ٖلى جدلُل اإلاجخم٘ اإلاضوي ل٣ىاهين اإلاالُت،  م٨ً للبرإلااهُين، ولى بهىعة ٚير عؾمُت، الٖا  ٍو

ؤو ختى الاهسغاٍ بك٩ل مباقغ م٘ اإلاىاَىين لخدضًض ؤي البرامج الخ٩ىمُت هجخذ وؤيها ٞكلذ في 

م٨ً الاؾخٗاهت في طل٪ بىز٣ُت مبؿُت جيخجها وػاعة الا٢خهاص واإلاالُت  جد٤ُ٣ م٩اؾب للمدخاحين، ٍو

٘ ٢ىاهين اإلاالُت وهي الىز٣ُت اإلاؿماة  ". ميزاهُت اإلاىاًَ"إلاسخل٠ مكاَع

لى للخؿاباث مً ٢بل  غ اإلاجلـ ألٖا بياٞت بلى طل٪، ٞةن الاؾترقاص بالخىنُاث الىاعصة في ج٣اٍع

. البرإلاان وجدبٗها م٘ الجهاث الخ٩ىمُت اإلاٗىُت ٌٛني مؿاَمت البرإلااهُين في حمُ٘ مغاخل صوعة اإلايزاهُت

ٗاث وال٣ىاٖض التي جىحه ٖملُت وي٘ اإلايزاهُت ٖاصة ما جدض مً ٢ضعة  والجضًغ بالظ٦غ ؤن الدكَغ

.  البرإلااهاث في بحغاء حُٛيراث ٖلى اإلايزاهُت اإلا٣ترخت
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 مً الضؾخىع ٖلى ؤن البرإلاان والخ٩ىمت ٌؿهغان ٖلى الخٟاّ 77في اإلاٛغب مثال ًىو الٟهل 

ٌ بٗض بُان ألاؾباب، اإلا٣ترخاث والخٗضًالث التي ًخ٣ضم بها  ٖلى جىاػن مالُت الضولت، وللخ٩ىمت ؤن جٞغ

ؤًٖاء البرإلاان، بطا ٧ان ٢بىلها ًاصي باليؿبت ل٣اهىن اإلاالُت بلى جسٌُٟ اإلاىاعص الٗمىمُت ؤو بلى بخضار 

اصة في ج٩ل٠ُ مىحىص  مً ال٣اهىن 56ٚير ؤهه بم٣خض ى ال٣ٟغة الثالثت مً اإلااصة . ج٩ل٠ُ ٖمىمي ؤو الٍؼ

 ل٣اهىن اإلاالُت ٞةهه ًم٨ً صازل هٟـ الٟهل، بصزا٫ مىاص بياُٞت ؤو حٗضًالث 130.13الخىُٓمي 

اصة ؤو  ت ألَضاٝ وماقغاث البرامج اإلاٗىُت والتي مً قإنها الٍؼ ماث الًغوٍع مبرعة ومصخىبت بالخ٣ٍى

خماصاث اإلاٟخىخت بغؾم َظا  خماصاث اإلاخٗل٣ت ببرهامج مٗين وطل٪ في خضوص الٖا الخسٌُٟ في الٖا

.  الٟهل

وػٍاصة ٖلى مكاع٦ت البرإلااهُين في ٖملُاث وي٘ اإلايزاهُت واإلاىا٣ٞت ٖليها، ٌؿخُُ٘ البرإلااهُىن 

ؤًًا صٖم بنالخاث اإلايزاهُت التي جم٨ً مً جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت، وطل٪ مً زال٫ 

ُٗت مىاجُت  . الضٖاًت لها وزل٤ بِئت حكَغ

 ؛خضسات الصُدات والصا د

بن ؤخض ؤَم ألاصواع التي ًلٗبها البرإلااهُىن في صٖم الخىُٟظ الٟٗا٫ ألَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت 

ل اإلاسهو لخد٤ُ٣  ًخمثل في اإلاهمت اإلاى٧ىلت ل٩ل ًٖى بغإلااوي، والتي ًخإ٦ض بمىحبها مً ؤن الخمٍى

٣ت ٞٗالت وزايٗت للمؿاءلت و جًمً هخاثج مؿخضًمت  ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت ًخم اؾخٗماله بٍُغ

وجخُاب٤ َظٍ اإلاهمت م٘ زُت ٞٗالُت الخىمُت  مً هاخُت التر٦يز ٖلى يمان بهٟا١ ٧ل مً . ومثمغة

٣ت مم٨ىت، وقمى٫ الٟٗالُت ل٩ل  الث اإلاسههت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت بإهج٘ ٍَغ الخمٍى

. ال٣ًاًا ال ؾُما جل٪ التي تهم الُب٣ت ألا٦ثر تهمِكا واخخُاحا في اإلاجخم٘

وال ًٟىجني، في ؾُا١ عنض ميزاهُت ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى وحه الخدضًض، ؤلاقاعة بلى 

، وي  البرإلاان َاًىاحه الٗضًضةالتي الخدضًاث اإلالخت  الخاحت في م٣ضمتها ؤحي بسهىم َظا اإلاىيٕى

بلى بُاهاث مٟهلت لخ٣ُُم ؤزغ بهٟا١ اإلايزاهُت في الخد٤ُ٣ الٟٗلي ألَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت، والخاؾمت 

 والخىحه هدى الجهىص الغامُت بلى الٟئاث الهكت والىاؾٗت مً اإلاىاَىين،التي حؿتهضٝ جل٪ زانت منها 

والجضًغ بالظ٦غ، ؤن بيٟاء الُاب٘ اإلادلي ٖلى ؤَضاٝ الخىمُت . جلبُت اخخُاحاث الٟئاث اإلاهمكت

 ؤمغا ؤؾاؾُا للىجاح، ولًمان ؤن نىاص٤ً الضٖم  والبرامج حؿتهضٝ بك٩ل  ؤًًااإلاؿخضامت ٌٗخبر

اؾخٗما٫ في َظا الهضص، ًلٗب البرإلااهُىن صوعا خاؾما في . صخُذ مً َم في ؤمـ الخاحت بليها
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ني للخىمُت  اإلاُُٗاث الخ٣ُُمُت الهاصعة بك٩ل زام ًٖ اإلاىضوبُت الؿامُت للخسُُِ، واإلاغنض الَى

ت، واإلاجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي والبُئي لى للخؿاباثالبكٍغ ، مً ؤحل ج٣ُُم مضي  واإلاجلـ ألٖا

 .مؿاَمت جىُٟظ اإلايزاهُت في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت

ت في  ه بضٖم ماؾؿت وؾخميؿتر للضًم٣غاَُت في بٖضاص مهٟٞى وؤٚخىم َظٍ الٟغنت، للخىٍى

ُٗت والبرامج والخُِ  ق٩ل لىخت ٢ُاصة ؾخم٨ً ؤًٖاء اإلاجلـ مً جدب٘ وعنض ٧ل ؤلاحغاءاث الدكَغ

 .التي تهم ٧ل َضٝ مً بين ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت الؿبٗت ٖكغ ٖلى امخضاص الؿىت

واؾمدىا لي في زخام َظٍ ال٩لمت، بإن ؤٞصح ًٖ ؤملي في ؤن جٟض ي ؤقٛا٫ َظٍ اإلااثضة 

ا مً اإلاباصعاث وألاوعاف طاث الهلت في راإلاؿخضًغة، التي ججم٘  يَر اشخعساف لت مً زيرة الخبراء، ٚو

ت ج٣ُُم مصالو مقازبة بسإلااهُة جدًدد  ٘ ٢ىاهين اإلاالُت وفي جدب٘ جىُٟظَا مً ػاٍو في مىا٢كت مكاَع

ت جمل٨ها إلاُلب بعؾاء همىطج جىمىي مؿخضام . مضي اؾخجابتها ألحىضة الخىمُت اإلاؿخضامت، ومً ػاٍو

 

. لمئصغاإظنسا على                                                                                                                                

ألاشحاذ خنُم بً ظماط 
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ز  وز البرإلاان في  مصلصل إعدا  وثخبع ومساقبة ثىفُر القاهىن اإلاالي   جعٍز

 لمدخل لحدقُق أهداف الحىمُة اإلاصحدامة

ألاشحاذ مدمد خسمات 

 مدحىي ومداوز اللقاء

 ا   وماقغاتهاالاؾتراجُجُت/ حٍٗغ٠ مٟاَُم  الخ٩امت ىانَغ  ؛  البرإلااهُت  ٖو

  ال٢تها  بمسخل٠ سُت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت والث٣اُٞت لخُىع الخ٩امت اإلاالُت   ٖو ألاؾـ الخاٍع

 ؛الٟاٖلين الاحخماُٖين

 ت والخجضًض والخىمُت ؤلاوؿاهُت ال٢تها با٢خهاص اإلاٗٞغ  ؛الخُب٣ُاث الجُضة للخ٩امت ٖو

  م اإلاساَغ ال٢تها بخ٣ٍى ٞؿاص، البُالت، ا٫)زهىنُاث بىاء وجُىع الخ٩امت البرإلااهُت في اإلاٛغب ٖو

ً ؤلاوؿان اإلاٛغبي   ؛(الضًم٣غاَُت واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت والاؾخ٣غاع وج٩ٍى

 ؛ؤلا٦غاَاث واإلا٣ُٗاث وصوع الخ٩امت في الؿُُغة ٖلى اإلاساَغ 

 ت و  الاؾتراجُجُتقغوٍ ججاوػ الا٦غاَاث واإلا٣ُٗاث في بىاء ال٣ضعاث اإلااؾؿاجُت والبكٍغ

ٗالت في زضمت الخىمُت  الكاملتؤللبرإلاان، مً   .حل بلىعة ؾُاؾاث ٖامت قٟاٞت ٞو

 وحُت للٗغىألاَضاٝ الٗلمُت واإلاىهجُت والبُضاٙ

  ؼ ماؾؿت وحٍٗغ٠ بمٟاَُم الخ٩امت البرإلااهُت ومىاهجها ؤَضاٞها وجُب٣ُاتها وم٣ُٗاتها في حٍٗؼ

 ؛البرإلاان في مجا٫ مغا٢بت ٢اهىن اإلاالُت وج٣ُُم الؿُاؾاث الٗمىمُت

  ت والضولُت وبٌٗ الخُب٣ُاث الجُضة في نُاٚت سُت والىٍٓغ  بؿِ ألاؾـ واإلاباصت الخاٍع

 ؛وبلىعة الؿُاؾاث الٗمىمُت

 ٖغى زهىنُاث الخ٩امت البرإلااهُت في اإلاٛغب، مً زال٫ مًامين الضؾخىع اإلاٛغبي وال٣ىاهين  

الضؾخىع اإلاالي للممل٨ت والخُب٣ُاث /  و٦ظا ال٣اهىن الخىُٓمي اإلاخٗل٤ باإلاالُت الٗامت ،اإلاىٓمت

 ؛عى الىا٢٘ؤالخ٩ىمُت ٖلى 
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 ؛ببغاػ مسخل٠ اإلا٣ُٗاث التي جدى٫ صون الخُب٤ُ ألامثل إلاباصت الخ٩امت البرإلااهُت في اإلاٛغب 

 ت صوع البرإلاان في مؿلؿل ؼ وج٣ٍى ٖضاص وجدب٘ ومغا٢بت جىُٟظ  بعؾم الكغوٍ ال٨ُٟلت بخٍٗؼ

 .ال٣اهىن اإلاالي وج٣ُُم الؿُاؾاث الٗمىمُت

 مفاهُم الحهامة الاشتراثُجُة         

 ؛ٚمىى اإلاٟهىم وازتزاله في بٗض بصاعي ؤو مالي ي٤ُ 

  ٝت اإلالخت واؾدكغا ٖضم اجٟا١ الٗغب ٖلى مٟهىم واخض في مٗالجت ٢ًاًاَم الخىمٍى

 ؛اإلاؿخ٣بل

 ؛امخال٥ الؿُاس ي  ٢ضعة ٖلى الخُا٫ ًُٞلت مهمت 

  الىاؾ٘ في م٣اعبت ٢ًاًا الخىمُت والؿىؾُىلىجيؤػمت ٨ٞغ ومضي الخاحت بلى الخُا٫ الؿُاس ي 

ً في ال٣غن ؤلاوؿاهُت  .  الىاخض والٗكٍغ

 إظهالُة اإلاصاءلة واإلاداشبة و وز البرإلاان في ثفعُلها          

 ؛ ج٣ضًم الخؿاب واإلاؿاءلت 

 ًَ؛ج٣ُُم آلازاع ٖلى اإلاىا 

 ت والٗلمُت واللىحؿدُت غ/ ال٣ضعاث البكٍغ  ؛ألاصاء/الخٗا٢ض / الخ٣اٍع

  مً الضؾخىع 76اإلااصة / ٢اهىن الخهُٟت . 

 دالصيئد ماالحو مؤظسات

 ؛ألاؾٗاع واعجٟإاث اإلاىخج حىصة اهسٟاى •

 ؛الٗامت الخضماث حىصة اهسٟاى •

 ؛اإلاا٫ عؤؽهجغة و الاؾدثماع ألاحىبي اهسٟاى •

 ؛والخُغة ال٣ُاؾُت ٚير الخدخُت البنى •

 ؛ٞٗالت ٚير ٖضالت •

 ؛ٞٗا٫ ٚير نحي هٓام •
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  ٞاقل؛حٗلُمي هٓام •

ت با٢خهاص الاَخمام ٖضم •  .والابخ٩اع اإلاٗٞغ

 شض الحهامة   أ           

 ت  ؛ألاصًان الؿماٍو

 ذ ؤلاوؿاهُت  ؛اإلاىٓماث الضولُت  والخهاٍع

 ؛الخُب٣ُاث الضولُت الجُضة 

  ؛الضؾخىع 

 ُٗت  ؛ال٣ىاهين الدكَغ

 ٗاث الخىُٓمُت  ؛الدكَغ

 ؛الضوعٍاث واإلاىاقير 

 اإلاظاَب وال٣غاعاث ال٣ًاثُت. 

 دماالحو و اإلاصاءلة وأشض مصا ز

 دالعاإلايات ؤلاعالن: أوال

( 1789 )واإلاىاطً ؤلاوصان لحقىو فسوس ي اى ؤلاعالن- 

بت : 14إلااصة ا للمىاَىين الخ٤ ؤن ًلخٓىا بإهٟؿهم ؤو بىاؾُت ممثليهم يغوعة اإلاؿاَمت في الًٍغ

ت ومخابٗت بهٟا٢ها وجدضًض وؿبتها وؤؾؿها و٦ُُٟت حُُٛتها ومضتها،الٗامت  .  و٢بىلها بدٍغ

٠ ٖام مهما ٧اهذ بصاعجه وبضال ٖنها:15اإلااصة   . للهُئت الاحخماُٖت الخ٤ في مداؾبت ٧ل مْى

( 1948 )ؤلاوصان لحقىو عاإلاي اى ؤلاعالن- 

اَت له وألؾغجه، وزانت . 25:1اإلااصة  ل٩ل شخو خ٤ في مؿخىي مِٗكت ٨ًٟى لًمان الصخت والٞغ

ت، وله الخ٤  ٖلى نُٗض اإلاإ٧ل واإلالبـ واإلاؿ٨ً والٗىاًت الُبُت ونُٗض الخضماث الاحخماُٖت الًغوٍع
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في ما ًإمً به الٛىاثل في خاالث البُالت ؤو اإلاغى ؤو العجؼ ؤو الترمل ؤو الكُسىزت ؤو ٚير طل٪ مً 

 .الٓغوٝ الخاعحت ًٖ بعاصجه والتي ج٣ٟضٍ ؤؾباب ِٖكه

اًت ومؿاٖضة زانخينألا.2 ٟا٫ خ٤ الخمخ٘ بظاث الخماًت . مىمت والُٟىلت خ٤ في ٖع ولجمُ٘ ألَا

اع  .الاحخماُٖت ؾىاء ولضوا في بَاع الؼواج ؤو زاعج َظا ؤلَا

غ الخٗلُم مجاها، ٖلى ألا٢ل في مغخلخُه . ل٩ل شخو خ٤ في الخٗلُم. 26:1إلااصة ا جب ؤن ًٞى ٍو

٩ىن الخٗلُم الابخضاجي بلؼامُا. الابخضاثُت وألاؾاؾُت ٩ىن الخٗلُم الٟني واإلانهي مخاخا للٗمىم. ٍو ٩ىن . ٍو ٍو

  .الخٗلُم الٗالي مخاخا للجمُ٘ جبٗا ل٨ٟاءتهم

ؼ اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان . 2 ًجب ؤن ٌؿتهضٝ الخٗلُم الخىمُت ال٩املت لصخهُت ؤلاوؿان وحٍٗؼ

اث ألاؾاؾُت ٦ما ًجب ؤن ٌٗؼػ الخٟاَم والدؿامذ والهضا٢ت بين حمُ٘ ألامم وحمُ٘ الٟئاث . والخٍغ

ض ألاوكُت التي جًُل٘ بها ألامم اإلاخدضة لخٟٔ الؿالم ت ؤو الضًيُت، وؤن ًٍا  .الٗىهٍغ

ت، خ٤ ازخُاع هٕى الخٗلُم الظي ٌُٗى ألوالصَم.  3  .لآلباء، ٖلى ؾبُل ألاولٍى

 (الدولُة واإلاعاًير القىاعد )الدولُة واإلاىظمات اإلاحددد ألامم:     ثاهُا

 ؛ٖالمي ا٫بى٪ا٫ •

 ؛الضولي الى٣ض نىضو١  •

 ؛OCDEمىٓمت الخٗاون والخىمُت الا٢خهاصًت •

٣ي الاجداص مُثا١ •  ة؛ماللخ٪ ؤلاٍٞغ

 ؛INTOSAIاإلاىٓمت الضولُت للماؾؿاث الٗلُا إلاغا٢بت اإلاالُت الٗامت  •

 ؛(ISA )للخض٤ُ٢ة الضولي عييااإلا٘ •

  للخؿاباث؛ألاوعوبُت اإلاد٨مت •

• IT. 

 الدشحىز :         ثالثا

 ؛ةئولُت باإلاداؾباإلاـعبِ وحُضة،ا٫ة ماالخ٪ ومباصت، الدكاع٦ُت وة اإلاىاًَلضًم٣غاَُت ا:1الٟهل

 ؛(160-159-158-157-156-155 صواالم )ة الجُضةما٢ىاٖضالخ٪

 ؛(جدمل الجمُ٘ للخ٩ال٠ُ الٗمىمُت):39الٟهل 

 ؛(البالص جىمُت فيجًامً ا٫ ):40الٟهل 

ذ):75الٟهل   ؛(الؿىىاثة مخٗضص بغامجا٫،و ؤلاؾتراجُجُتالخىمُت اإلاالُت،وزُت ٢اهىن  ٖلى الخهٍى

 ؛( الخهُٟت٢اهىن  ):76الٟهل 

 ؛(الضولت مالُتجىاػن ):77الٟهل 

 الجهاث والجماٖاث الترابُت ألازغي؛:الخاؾ٘الباب 

لى ٫:قغٕاباب ا٫ا٫  والكٟاُٞتحُضة ا٫ متاالخ٪ و٢ُم مباصت وخماًت جىخُض )لخؿاباثاإلاجلـ ألٖا

 ؛(الٗامت والهُئاث الضولت في واإلاؿاءلت
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 الخ٩امت الجُضة؛: الباب الثاوي ٖكغ

 ة البرإلاان في اإلاجاالث اإلاخٗل٣ت بمغا٢بت وج٣ُُم اإلاالُت الٗامتؾاٖضم:148الٟهل

 مىهٟت حُُٛت )اإلا٣ضمت الخضماث واؾخمغاع الٗامت الخضماث بلى للمىاَىين ال٣اهىويلىج الى:154الٟهل 

ني  ؛(للتراب الَى

 .ج٣ضًم الخؿاب:156الٟهل 

 اإلاالُةقاهىن ىثىظُمُة اىًً ناالقىو القىاهين:      زابعا

 ؛2015 ًىهُى 2 في الهاصع 13-130 ع٢م للمالُت ي الخىُٓمال٣اهىن •

 ؛اإلاالُت للمدا٦م ٢اهىًها ٌك٩ل ًىهُى،الظي 13 في الهاصع 99-62 ع٢م ال٣اهىن •

 ؛2000 ماي 3  فياإلااعر ةوميالٗم الضًىن  جدهُل ٢اهىن  بكإن 97-15 ع٢م ال٣اهىن •

 ؛صاثمتا ؤخ٩ام جخًمً اإلاالُت ٢ىاهين•

 :داإلاالي قاهىن  إصالح

سُت مغاخل بإعبٗت ؤلانالح َظا مغ  :مخٗضصة وؾُاؾُت و٢اهىهُت ج٣ىُت بإبٗاص جاٍع

 ؛ 1963 بغنهى 9  ٫ي الخىُٓمال٣اهىن  •

 ؛ 1972 عقخيب 18 في الهاصع ي الخىُٓمال٣اهىن  •

 ؛ 1998ؾىت ٫ ي الخىُٓمال٣اهىن  •

. 2015ؾىت٫ ي الخىُٓمال٣اهىن  •

 زاشُمالم: خامصا

ل 21  فياإلااعر اإلال٩ي اإلاغؾىم•  ؛الٗامت اإلاداؾبت بكإن 1967 ؤبٍغ

ل 21 اإلااعر(DR )لخُب٤ُ الخٟهُلُت ال٣ىاٖض ًدضص الظي 1968 وػ ًىلي 31  فياإلااعر اإلاغؾىم•  ؤبٍغ

 ؛1967

 واإلارلسات والقسازات والحعلُمات ألاوامس: شا شا

ة و والدشحىزٍة اإلاالُة القضائُة الصىابق: شابعا ة ؤلا اٍز  والحجاٍز

 لساهات خاصة        إ

الخ٩امت واإلاىاهج وجُب٣ُاث ج٣ُُم  ٖضم ويىح م٣اعبت) م٣ُٗاث صؾخىعٍت و٢اهىهُت •

 ؛(ة الخ٣ُُمٝالؿُاؾاث الٗامت، ٢اهىن الخهُٟت، ز٣ا

ت وج٣ىُت •  ؛م٣ُٗاث بكٍغ

 ؛م٣ُٗاث لىحؿدُت •

 ؛م٣ُٗاث مالُت •

ت •  .م٣ُٗاث اٖالمُت وازباٍع
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 البرإلاانإلساهات خاصة ب

بفي و اإلاٗلىماث في ه٣و •  ؛البرإلاان في الالػم الخضٍع

 ؛الخىُٟظًت الؿلُت ٖلى البرإلاان اٖخماص •

 ؛باإلايزاهُت اإلاخٗل٣ت إلاؿاثل ا في الخىُٟظًت الؿلُت َُمىت •

 (.الضؾخىع  مً 76 اإلااصة )نُٟت  الذ و٢اهىن ة الي الم٢اهىن  •

 عدا  قىاهين اإلاالُة وثقُُم الصُاشات العامةإثددًات اشتراثُجُة عامة للعمل البرإلااوي الفعاى في 

 هطاو وثددًات الحهامة البرإلااهُة في اشخعساف اإلاصحقبل

 ؛الحددي الدًمغسافي وإ ماج العباب وإعالة النباز : أوال

 ؛هعاظة مىظىمة ؤلاهحاج والبطالةوالحددي الاقحصا ي : ثاهُا

م  • ما٫ وج٣ٍى ض مىار ألٖا غ الضولُت خى٫ زل٤ الثروة وججٍى بٌٗ الُغوخاث والخ٣اٍع

 ؛الؿُاؾاث الٗمىمُت

 ؛ مغصوصًت عؤؽ اإلاا٫ والىمى2013جىماؽ ب٨ُتي  •

ت الانٟاع الثالزت :  مدمض ًىوـ •  ؛نٟغ بُالت، نٟغ ٣ٞغ ، نٟغ جلىر: هٍٓغ

 ؛(2012ن،ًيخىبُل ٧ل )الٗمل، الضولت اإلابضٖت و الا٢خهاص ال٣ىي  •

 ؛"2016، ػي الغثِـ ؾاع٧ى“٢ُاؽ ألاصاء  الا٢خهاصي والخ٣ضم الاحخماعي، •

 ؛"2010زغوة الخ٣ُ٣ُت لؤلمم،ا٫"بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي خى٫  •

غ البى٪ الضولي  • ٢ُاؽ عؤؽ اإلاا٫ لل٣غن الىاخض : ؤًً ج٨مً زغوة ألامم" ج٣ٍغ

ً  ؛2006”والٗكٍغ

 ؛(1995البى٪ الضولي  )م٣ُٗاث الخىمُت باإلاٛغب  •

ا اإلالمىؽ ٖلى خُاة اإلاىاَىين باإلاٛغب حاللت  • حضوي الؿُاؾاث الٗمىمُت وصعحت جإزيَر

 ؛2014مدمض الؿاصؽ  اإلال٪

 ؛الخ٩امت الا٢خهاصًت وبٖاصة ا٦دكاٝ الخ٩ىمت •

 ؛ للخىمُت اإلاؿخضامت2030ؤحىضة  •

ما٫ •  ؛مىار ألٖا
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 ؛ لبٌٗ البلضان الٗغبُت2030عئي  •

اب  •  .2016مؿاَمت في الا٢خهاص الؿُاس ي للٟؿاص : زالىر الاؾدبضاص والٟؿاص وؤلاَع

م اإلاخاطس والصُاشات العامة:  ثالثا  ؛الحددي الدًمقساطي وثقٍى

؛ ثددي اقحصا  اإلاعسفة والخلق وؤلابداع: زابعا

 ؛ثددي الحهامة العاملة وثفش ي الفصا : خامصا

 .     ثددي ثقافي وثسبىي وشلىمي: شا شا

  النفُلة بحطىٍس القدزات الىُابُة وثىمُة الخُاى الصُاس ي الحهاماجي                          ؤلاشتراثُجُة

يغوعة بلىعة ونُاٚت عئٍا واضخت ومخ٩املت خى٫ م٣ىماث الخ٩امت البرإلااهُت في جد٤ُ٣  •

 ؛الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت

ت والخجضًض وؤلابضإ والاعج٣اء ب٣ُم ألاصاء البرإلااوي •  ؛اؾدثماع ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ؼ ال٣ضعاث اإلااؾؿُت •  في مجا٫ ج٣ُُم الخ٩امت والؿُاؾاث الٗمىمُت والاؾتراجُجُتحٍٗؼ

 ؛والؿُُغة ٖلى اإلاساَغ

 في ج٣ُُم للؿُاؾاث الٗمىمُت جيبني ٖلى الخٗبئت والخدؿِـ والخٗاون اؾتراجُجُتجبني  •

 ؛والخيؿ٤ُ ُٞما بين ألاحهؼة في م٩اٞدتالٟؿاص

ؼ ٢ُم الكٟاُٞت وثالاؾتراجُجُتجىمُت ال٣ضعاث  • ُت ألحهؼة الخ٩امت في حٍٗؼ مين اإلاؿاءلت ؤ واإلاٗٞغ

 ؛و٦ؿب ز٣ت الٗمىم ٞيها

٣ُت • ا الؾُما في ال٣اعة ؤلاٍٞغ غ ؤصاء الضبلىماؾُت الا٢خهاصًت واإلاالُت صولُا وحهٍى  ؛(جٍُى

مىخاتهم   • جدؿِـ الكباب ب٣ُم الٗمل وؤلاهخاج والاهجاػ واإلاباصعة في جد٤ُ٣ ؤخالمهم َو

 ؛اإلاكغوٖت

وؿىت اإلاىاهج الخٗلُمُت في الجامٗاث ؤ الاهٟخاح ٖلى اإلااؾؿاث الجامُٗت والبدثُت واإلاُالبت ب •

ً الكباب في مجا٫  ِ في ج٩ٍى واإلاضاعؽ الٗلُا لدؿخجُب إلاخُلباث ؾى١ الكٛل صون الخٍٟغ

 ال٣ىي الٓالمُت وال ًهبذ اإلاهىضؽ يًاصؤٚت في ت ل٩ي ال ٩ًىهىا  ل٣مت نا،الٗلىم ؤلاوؿاهُت

غا مً َٝغ ؤلاؾ٩افي  .والُبِب مَا
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ز شُا د القاهىن       مصا قة البرإلاان على معسوع القاهىن اإلاالي فسصة لحعٍز

 على الصعُدًً الىطني والدولي وضمان ثهافؤ فسص وصىى الجمُع إلى العدالة

 ألاشحاذ خصً العسفي

ت مً   : ؤلاحابت ٖنهاومداولتألاؾئلت ٣ًخض ي جدلُل اإلاىيٕى الظي هدً بهضصٍ َغح مجمٖى

 ماهي اإلاغحُٗاث اإلااؾؿت إلاُلب ج٩اٞا الٟغم وجد٤ُ٣ الٗضالت؟  •

ت ال٣اهىن اإلاالي في بعؾاء صٖاثم ج٩اٞا الٟغم وجد٤ُ٣ الٗضالت؟ •  ما مغ٦ٍؼ

الٗضالت )ماهي جمٓهغاث العجؼ في جد٤ُ٣ بعؾاء صٖاثم ج٩اٞا الٟغم وجد٤ُ٣ الٗضالت •

 ؟( اإلاىانٟت بين الجيؿين، الٗضالت اإلاجالُت،الاحخماُٖت

ت الثاهُت ٖلى وحه الخهىم)ماهي اإلاضازل التي مً قإنها ؤن جبرػ صوع البرإلاان  • في بعؾاء  (الٛٞغ

 صٖاثم ج٩اٞا الٟغم وجد٤ُ٣ الٗضالت؟

  اإلاسجعُات اإلاؤشصة إلاحطلب ثهافؤ الفسص وثدقُق العدالة :أوال

 اإلاسجعُات واإلاىطلقات الىطىُة . أ

م٣خًُاث طاث ٢ُمت صؾخىعٍت مكمىلت بالُاب٘ اإلاُٗاعي والتي جىضعج حمُٗها في ٚاًت جد٤ُ٣  •

الٗضالت وج٩اٞا الٟغم، بضءا مً جهضًغ الضؾخىع بلى ال٣ىاٖض ألا٣ُٞت الًامىت لهظا اإلاُلب 

ت؛   و٦ظا آلالُاث طاث الُبُٗت اإلاُٗاٍع

٘ اإلاالي، مً زال٫ مإؾؿت وحٗمُم بصماج م٣اعبت الىٕى الاحخماعي في البرمجت اإلاالُت  • الدكَغ

ت وفي مؿلؿل الخدب٘ والخ٣ُُم  مً زال٫  ال٣اثمت ٖلى الىخاثج اإلاخٗل٣ت بال٣ُاٖاث الىػاٍع

 ؛(48 و39اإلااصجين ) اإلاالُت 13-130ال٣اهىن الخىُٓمي الجضًض ل٣اهىن 

ُٗت طاث الهلت • بخضار َُئت اإلاىانٟت وم٩اٞدت ٧ل ؤق٩ا٫ : ؾُا٢اث ماؾؿاجُت وحكَغ

 والظي  ًىضعج في بَاع جُٟٗل م٣خًُاث الضؾخىع 14-78الخمُيز، بم٣خض ى ال٣اهىن ع٢م 

 ؛(164 و19الٟهلين )اإلاخٗل٣ت باإلاؿاواة بين الجيؿين  



15 
 

: ،(بمثابت ؾُاؾاث ٖمىمُت)َىضؾت اؾتراجُجُاث وبغامج مىحهت للٗضالت وج٩اٞا الٟغم   •

ت؛   ىُت للخىمُت البكٍغ عهامج الخىمُت اإلاىحه لؿا٦ىت الٗالم ال٣غوي؛ مؿاع اإلايزاهُت باإلاباصعة الَى

ىُت للُٟىلت  بخضار نىضو١ الخماؾ٪ ؛اإلاؿخجُبت للىٕى الاحخماعي؛ زُت الٗمل الَى

الاحخماعي؛ آلُاث الخسُُِ الدكاع٧ي ٖلى مؿخىي الجماٖاث الترابُت؛ الىمىطج الخىمىي 

مكغوٕ اإلاُثا١ الاحخماعي الظي ؤٖضٍ اإلاجلـ الا٢خهاصي والاحخماعي ؛ لؤل٢الُم الجىىبُت

 ؛والبُئي

 مًامين وجىحيهاث الغؾالت اإلال٨ُت اإلاىحهت بلى اإلاكاع٦ين في مىخضي البرإلااوي للٗضالت الاحخماُٖت •

 ؛2016في ٞبراًغ 

 .2016 ٞبراًغ 20بٖالن الغباٍ للٗضالت الاحخماُٖت  •

 اإلاسجعُات واإلاىطلقات الدولُة . ب

، بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت، التي ويٗذ في نلبها ٖضة 2015 التزام اإلاٛغب، ؾىت  •

مباصت َامت جخمثل في بعؾاء همىطج ؤمثل للٗضالت الاحخماُٖت، وب٢غاع مٟهىم خ٣ُ٣ي للؿالم، 

  ؛وجد٤ُ٣ ؤمً وعزاء الكٗىب

ؼ خ٣ى١  • اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاىاز٤ُ الضولُت اإلاخٗل٣ت بخ٩اٞا الٟغم والٗضالت الاحخماُٖت وحٍٗؼ

 اإلاهاص١ ٖلى مٗاَضة ؾُضاو؛ الاجٟا٢ُت 12.125 اجٟا٢ُت ٖمل صولُت؛   ال٣اهىن 62)الاوؿان 

 خى٫ ؤعيُت 202 خى٫ اإلاٗاًير الضهُا للخماًت الاحخماُٖت؛ الخىنُت ع٢م 102الضولُت ع٢م 

 ؛(...الخماًت الاحخماعي؛ الخ 

الضوع اإلاغحعي الظي ًم٨ً ؤن جلٗبه اإلاالخٓاث الخخامُت لهُئاث اإلاٗاَضاث والخىنُاث اإلاىحهت  •

 بلى ؤن َظٍ اإلاالخٓاث والخىنُاث ةعافٕ ؤلابلى اإلاٛغب في بَاع الاؾخٗغاى الضوعي الكامل، م

ًم٨ً ؤن حك٩ل مىحهاث للؿُاؾت الٗمىمُت للممل٨ت، زانت جل٪ اإلاىحهت هدى جد٤ُ٣ الُاب٘ 

 ؛الٟٗلي للخمخ٘ بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت والبُئُت

ٖؼم اإلاٛغب ج٣ضًم مكغوٕ ٢غاع بمُٗت قغ٧اءٍ في مجلـ خ٣ى١ ؤلاوؿان الخاب٘ لؤلمم اإلاخدضة  •

ه الٗضالت الاحخماُٖت وخ٣ى١ ؤلاوؿان ٖلى ؤن ٩ًىن حامٗا إلاسخل٠ اإلاغحُٗاث  ٩ًىن مىيٖى
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الهُت طاث الهلت ني، ٌك٩ل ٢ُمت ،الاجٟا٢ُت وؤلٖا اث الىمىطج الَى  ومؿخلهما مً مباصت وؤولٍى

 .مًاٞت في اٖخماص م٣اعبت خ٣ى١ ؤلاوؿان في مجا٫ الٗضالت الاحخماُٖت

ة القاهىن اإلاالي في إزشاء  عائم ثهافؤ الفسص وثدقُق العدالة :ثاهُا    مسلٍز

 ؛جدلُل الؿُاؾاث اإلاؿتهضٞت لخ٩اٞا الٟغم والٗضالت مً زال٫ البرمجت اإلاالُت •

 ؛عبِ الى٣ٟاث بإَضاٝ البرامج، ٖىض ا٢تراح بٖاصة جىػَ٘ اإلاسههاث •

٤ مى٤ُ الىجاٖتبٖضاص • غ اؾدكغافي خى٫ اإلايزاهُت اإلاؿخجُبت للىٕى الاحخماعي ٞو  ؛ ج٣ٍغ

٤ مى٤ُ الىجاٖتبٖضاص • غ اؾدكغافي خى٫ اإلايزاهُت اإلاؿخجُبت للىٕى الاحخماعي ٞو  . ج٣ٍغ

 العدالة الاجحماعُة: ثالثا

 إظهالُة العدالة الاجحماعُة. أ

حٗني الٗضالت الاحخماُٖت بُٖاء ٧ل مىاًَ ما ٌؿخد٣ه وجىػَ٘ اإلاىاٞ٘ اإلااصًت في اإلاجخم٘،  •

وجد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مً اإلاؿاواة في جىػَ٘ الثرواث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت في مجخم٘ صًم٣غاَي، 

ير مدؿاو لالخخُاحاث ألاؾاؾُت  ؛وجٞى

مؿإلت الخىػَ٘ الٗاص٫ للثروة حٗض مً ؤبغػ ؤلاق٩االث التي جُغح ب٣ىة في اإلاٛغب وجدخاج  •

ئت، صون الخٛاٞل ًٖ مًٗلت الٟؿاص ؤلاصاعي واإلاالي التي حٗى١  إلحغاءاث ملمىؾت وحٍغ

 ؛مؿلؿل بخ٣ا١ ٖضالت احخماُٖت خ٣ُ٣ُت في اإلاٛغب

ُٚاب عئٍت واضخت الؾخ٣ُاب ٦ٟاءاث قبابُت ٢اصعة ٖلى بلىعة : ٖلى مؿخىي ألاخؼاب •

 .جهىعاث في مجا٫ الٗضالت الاحخماُٖت

 مداخل ثدقُق العدالة الاجحماعُة.     ب

ت لًمان الخ٣اثُت الؿُاؾاث الٗمىمُت  • يمان الكغوٍ اإلاىهجُت واإلااؾؿاجُت الًغوٍع

ال٣ُاُٖت والترابُت اإلاىحهت هدى جد٤ُ٣ الٗضالت الاحخماُٖت و٦ظا الؿُاؾاث اإلاىضمجت اإلاىحهت 

ٟا٫ والكباب واإلاؿىين وألاشخام طوي الاخخُاحاث الخانت  ؛هدى ٞئاث زانت ٧اأَل
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وطل٪ مً زال٫ وي٘ آلُت مؿخضامت للخيؿ٤ُ ٖلى ؤٖلى مؿخىي خ٩ىمي، جًمً جىاٚم  •

ت  الؿُاؾاث الاحخماُٖت، بما في طل٪ الخدمل ألا٣ٞي للؿُاؾاث اإلاخٗل٣ت بٟئاث ٖمٍغ

ٟا٫، والكباب، واإلاؿىين، وألاشخام طوي الاخخُاحاث الخانت   ؛واحخماُٖت مُٗىت ٧اأَل

ني اإلاخٗل٤ بالخماًت الاحخماُٖت • ت وجىؾُ٘ الىلىج بلى الٗغى الَى  ؛ج٣ٍى

ىُت للٗمل الالث٤ •  ؛جصخُذ ه٣ِ ي٠ٗ اإلاىٓىمت الَى

ير ٞغم ولىج الكباب واليؿاء بلى ؾى١ الكٛل •  ؛جٞى

ىُت في مجا٫ الخىاع الاحخماعي ٖبر مإؾؿت وبصماج البٗض الترابي،  • ت اإلا٨دؿباث الَى حاهب ج٣ٍى

اجه الغثِؿُت  ؛وبٗض اإلا٣اولت وخ٣ى١ ؤلاوؿان ُٞه وججضًض ؤحىضجه ومىيٖى

الخماًت مً آلازاع الاحخماُٖت للخ٣لباث اإلاىازُت في بَاع مخُلباث الخىمُت اإلاؿخضامت وطل٪ ٖبر  •

 . آلُاث صٖم ٖمىمي مالثم

 مداخل العدالة الاجحماعُة . ج

جدمل الجمُ٘ بهٟت جًامىُت للخ٩ال٠ُ الٗمىمُت التي جخُلبها جىمُت البالص، ويمان الخ٣ى١  •

ٟا٫ والكباب واإلاؿىين  اث الهكت مً ألَا الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت للٟئاث واإلاجمٖى

ا٢ت ٖبر اؾتهضاٝ احخماعي وجغابي ص٤ُ٢ ومالثم  ؛وألاشخام طوي ؤلٖا

اؾدثماع آلُاث الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت واإلاىٓىمت الجضًضة الزخهاناث الجماٖاث الترابُت،  •

ت واإلاجخم٘ اإلاضوي ومؿاعاث البرمجت  وال٣ىة الا٢تراخُت للماؾؿاث الضؾخىعٍت الاؾدكاٍع

ت وباقي البرامج  ىُت للخىمُت البكٍغ اإلاخىاػهت اإلابيُت ٖلى الىٕى واإلا٨دؿباث اإلاىهجُت للمباصعة الَى

ىُت اإلامازلت، مً ؤحل اؾخ٨ما٫ البىاء الدكاع٧ي للىمىطج اإلاٛغبي للٗضالت الاحخماُٖت   ؛الَى

حٗل الىمى الا٢خهاصي في زضمت الٗضالت الاحخماُٖت والخماؾ٪ الاحخماعي وؤلاصماج، زانت  •

ني لخىػَ٘ زماع الىمى الا٢خهاصي، مً زال٫ اؾخسضام  ٖبر جدضًض اإلاٗالم ال٨بري لىمىطج َو

ٟاءاث لخصخُذ الازخالالث اإلاخٗل٣ت بىلىج بٌٗ الٟئاث الاحخماُٖت  الًغاثب والغؾىم وؤلٖا

 .بلى خ٣ى٢هم الا٢خهاصًت والاحخماُٖت
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 العدالة اإلاجالُة :زابعا

  إظهالُة العدالة اإلاجالُة .أ

 الخىػَ٘ اإلاخىاػن واإلاخ٩افئ للخ٣ؿُم الترابي، والاؾدثماع والاؾخٟاصة جمازل الٗضالت اإلاجالُت  •

ت ا٢اث بكٍغ  ؛اإلاخىاػهت مما ًستزن مً زغواث َبُُٗت َو

ت مً الخضابير وؤلاحغاءاث ؤصخُذ ؤن الهىضؾت الضؾخىعٍت اإلاجالُت جٓهغ  • هه جم اجساط مجمٖى

بٌٗ الجهاث ًخ٨غؽ جسلٟها ًٖ الغ٦ب ؤن لخد٤ُ٣ ؾُاؾت مجالُت ٖاصلت ، ل٨ً  ًالخٔ 

 ؛الخىمىي في الى٢ذ الظي جدؿإع وجيرة جىمُت حهاث ؤزغي بك٩ل ملمىؽ

ت اإلاخ٣ضمت  ٞغنت ٚير مؿبى٢ت للخإؾِـ لخجغبت مخجضصة للخىمُت اإلاجالُت، جيبني  • حك٩ل الجهٍى

التها،  ت وجم٨ين الجهاث مً بىاء همىطحها الخام، بىاء ٖلى مَا ت اإلااؾؿاث الجهٍى ٖلى ج٣ٍى

 .م٘ بعؾاء آلُاث للخًامً بين الجهاث وجإَُل جل٪ ألا٢ل جُىعا

 الحفاوت اإلاجالي بين الجهات  . ب

 % 8.2 ما ٌك٩ل 2014 ملُىن شخو ؾىت 2.8ٖضص اإلاٛاعبت في ويُٗت ٣ٞغ مخٗضص ألابٗاص بلٜ  •

 ؛مً الؿ٩ان

ت جاُٞاللذ  • ت بجهت ٞاؽ %10زالث ؤقض حهاث اإلاٛغب ٣ٞغا بيؿبت حٗض حهت صٖع ، مخبٖى

 ؛% 9.5، زم الخؿُمت َىجت جُىان بيؿبت % 9.5، زم الجهت الكغ٢ُت بيؿبت % 9.6م٨ىاؽ بـ 

 Le stress للٗضالت اإلاجالُت صوع في ججاوػ خالت ال٣ل٤ اإلاجالُت •

 .territorial 

  مداخل ثدقُق العدالة اإلاجالُة .ج

اث ل٣ُاؽ اإلااقغاث الاحخماُٖت • ت اإلايزاهُت مً زال٫ مسَُى  ؛مىا٢كت حهٍى

خباع  • ت حباثُت جإزظ بٗين الٖا  ؛٦غاَاث والٟغم اإلاخاخت ل٩ل حهتؤلا مإؾؿت المغ٦ٍؼ

بعؾاء مٗاصلت مالُت مخىاػهت لخىػَ٘ مسههاث الضولت اإلادىلت بلى الجهاث والجماٖاث الترابُت  •

 ؛ألازغي 

 ؛ بعؾاء مٟهىم الٗضالت مً زال٫ وزاث٤ الخٗمير و٢ىاهين الخ٣ى١ الُٗيُت •
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صٖم الخىاٞؿُت الترابُت للجهاث طاث الىمى الا٢خهاصي اإلاىسٌٟ والتي حٗٝغ مٗضالث مغجٟٗت  •

 ؛زماعاثثلل٣ٟغ والهكاقت، مً مىاز٤ُ الاؽ

 ؛حٛلُب مى٤ُ الخًامً اإلاجالي •

ا •  ٩ٞل حٛغاُٞت ،ججاوػ ألاخ٩ام اإلاؿب٣ت اإلاكِىت والتي جدض مً اهُال١ ال٨ثير مً اإلاجاالث جىمٍى

 .ًم٨نها ؤن جىحض خالت مً ؤلاوؿان الخىمىي التي حٛضي عواٞض الخىمُت باإلاٛغب

  اإلاىاصفة بين الجيصين:خامصا

اإلايزاهُت اإلاؿخجُبت للىٕى الاحخماعي هي بمثابت م٣اعبت قاملت  جبخغي، مؿاٖضة الخ٩ىمت ٖلى  •

بصماج مىٓىع الىٕى الاحخماعي ٖىض بٖضاص وجىُٟظ ميزاهُت الضولت، وطل٪ بُٛت الخإ٦ض مً 

جسهُو اإلاىاعص اإلاالُت اإلاخاخت بك٩ل يهضٝ بلى بلٛاء ٧ل ؤق٩ا٫ الخمُيز ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الىٕى 

 ًت؛الاحخماعي، في بَاع  جُٟٗل الؿُاؾاث الٗمىم

خباع ٖلى الخهىم  الٗال٢اث بين َىبَاع الخدلُل خؿب الىٕى الاحخماعي  •  م٣اعبت جإزظ بٗين الٖا

 ؛الغحا٫ واليؿاء

 :بَاع للخدلُل ًم٨ً مً حصخُوو ٌو •

اإلا٣ُٗاث التي ج٠٣ في وحه الغحا٫ واليؿاء بك٩ل مسخل٠ خؿب الخ٣ؿُم الث٣افي  –

 ؛والاحخماعي لؤلصواع التي ؤؾىضث ل٩ل منهما

 ؛الٗىامل التي لها ؤزغ بًجابي ٖلى ٖال٢اث الىٕى الاحخماعي –

 .الٗىامل التي حٗم٤ مً الخمُيز بين الغحا٫ واليؿاء –

 :هياإلايزاهُة اإلاصحجُبة للىىع الاجحماعي 

خباع ٖىض نُاٚت الؿُاؾاث الٗمىمُت،  • اؾتراجُجُت جإزظ مىٓىع الىٕى الاحخماعي بٗين الٖا

ىض عنض اإلاسههاث اإلاالُت مً ٢بل ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت بك٩ل ًًمً ٞٗالُت الى٣ٟاث  ٖو

 ؛الٗمىمُت ال٣اثمت ٖلى ؤؾاؽ الىٕى الاحخماعي
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ؼ الٗضالت وؤلاههاٝ بين اليؿاء والغحا٫ بهضٝ الاؾخسضام  ألامثل للمىاعص  • م٣اعبت تهضٝ بلى حٍٗؼ

٤ الىٕى الاحخماعي ٗالُت الى٣ٟاث الٗمىمُت ٞو  ؛اإلاالُت وجد٤ُ٣ ال٨ٟاءة ٞو

خباع اخخُاحاث  (الى٣ٟاث واإلاضازُل )ؤصاة لخد٤ُ٣ الٗضالت في اإلاالُت الٗمىمُت  • جإزظ بٗين الٖا

 
ً
 .اليؿاء والغحا٫، وجلبُت جى٢ٗاث ؤٞغاص اإلاجخم٘ وؿاء وعحاال

 : ًمنً إجمالها فيأهداف اإلايزاهُة اإلاصحجُبة للىىع الاجحماعي

 ؛ج٨َغـ الىعي ب٣ًاًا الىٕى الاحخماعي وجدلُل آزاع اإلايزاهُاث والؿُاؾاث الٗمىمُت ٖليها •

•  
ً
مؿاءلت الخ٩ىمت ججاٍ مسههاث الىٕى الاحخماعي والالتزاماث اإلاترجبت ٖليها مدلُا، ووَىُا

 
ً
 ؛وصولُا

ؼ ٖضالت الىٕى الاحخماعي •  .بٖاصة نُاٚت ميزاهُت الضولت والؿُاؾاث الٗمىمُت لخٍٗؼ

عُة لحدلُل اإلايزاهُة اإلاصحجُبة للىىع الاجحماعي  :الىشائل الدشحىزٍة والخعَس

ت الاؾتراجُجُت  للخ٩ىمت، والبرامج مخٗضصة الؿىىاث وطل٪ لغنض  •  مىا٢كت اإلاسُُاث الخىمٍى

دت ل٣ًاًا الىٕى الاحخماعي، والخإ٦ض مً مغاٖاة ٖضالت جىػَ٘  الجىاهب الًمىُت والهٍغ

اإلاسههاث اإلاالُت اإلاغجبُت بهظٍ الؿُاؾاث والبرامج في بلٛاء الخمُيز ال٣اثم ٖلى ؤؾاؽ الىٕى 

 ؛( مً الضؾخىع 77الٟهل )الاحخماعي 

لت الخ٩ىمت خى٫ ؾُاؾتها الٗامت اإلاغجبُت ب٣ًاًا الىٕى الاحخماعي، مً زال٫ الجلؿاث ءمؿا •

 ؛( مً الضؾخىع 100الٟهل )اإلاسههت لظل٪ 

جدلُل الؿُاؾاث الٗمىمُت اإلاخٗل٣ت ب٣ًاًا اإلاىانٟت واإلاغؤة، مً زال٫ مىا٢كت البرإلاان  •

ت التي جسهو مً ٢بل البرإلاان  للخهُلت اإلاغخلُت لٗمل الخ٩ىمت ؤو في بَاع الجلؿت الؿىٍى

 مً الىٓام 54 مً الضؾخىع و٦ظا اإلااصة 101الٟهل )إلاىا٢كت الؿُاؾاث الٗمىمُت وج٣ُُمها 

 ؛(الضازلي إلاجلـ الىىاب

ت الىٕى الاحخماعي، م٘ مغاٖاة الخٟاّ ٖلى جىاػن  • ت مً ػاٍو ٘ ٢ىاهين اإلاالُت الؿىٍى مىا٢كت مكاَع

 ؛( مً الضؾخىع 77الٟهل )مالُت الضولت، وخضوص ج٣ضًم اإلا٣ترخاث والخٗضًالث 
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ت الىٕى الاحخماعي، التي  • ٘ ٢ىاهين الخهُٟت اإلاخٗل٤ بدىُٟظ ٢اهىن اإلاالُت مً ػاٍو مىا٢كت مكاَع

ا ٖلى البرإلاان، زال٫ الؿىت الثاهُت التي جلي ؾىت جىُٟظ َظا ال٣اهىن  حٗغيها الخ٩ىمت ؾىٍى

 ؛( مً الضؾخىع 76الٟهل )

لخ٣ُُم مؿخىي بصماج م٣اعبت الىٕى الاحخماعي  (زالر ؾىىاث)جدلُل بَاع الى٣ٟاث اإلاخىؾِ اإلاضي  •

 مً ال٣اهىن الخىُٓمي 5اإلااصة )في الؿُاؾت الا٢خهاصًت ومضي اوسجامها م٘ َظا اإلاخُلب 

 ؛(للمالُت

ضاص  31 مىا٢كت ٖغى وػٍغ اإلاالُت ؤمام اللجىت البرإلااهُت اإلا٩لٟت باإلاالُت ٢بل • اع الٗام إٖل ًىهُى، ؤلَا

 ؛( مً ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت47اإلااصة )مكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت للؿىت اإلاىالُت 

٤ بمكغوٕ ٢اهىن  • غ خى٫ اإلايزاهُت ال٣اثمت ٖلى الىخاثج مً مىٓىع الىٕى اإلاٞغ جدلُل مًامين الخ٣ٍغ

 ؛( مً ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت48اإلااصة )اإلاالُت الؿىىي 

٤ بمكغوٕ ٢اهىن اإلاالُت الؿىىي لخ٣ُُم  • غ خى٫ الى٣ٟاث الجباثُت اإلاٞغ جدلُل مًامين الخ٣ٍغ

بُت ومضي اؾخجابتها إلا٣اعبت الىٕى الاحخماعي   مً ال٣اهىن 48اإلااصة )مؿخىي الٗضالت الًٍغ

 ؛(الخىُٓمي للمالُت

غ الؿىىي خى٫ هجاٖت  • ٣ت بمكغوٕ ٢اهىن الخهُٟت، والؾُما الخ٣ٍغ غ الىجاٖت اإلاٞغ جدلُل ج٣اٍع

غ اٞخدام هجاٖت ألاصاء   ؛( مً ال٣اهىن الخىُٓمي للمالُت46اإلااصة )ألاصاء وج٣ٍغ

مغا٢بت وجدب٘ ؤلاهٟا١ الٗمىمي للخ٩ىمت  في بَاع ؤقٛا٫ اللجىت البرإلااهُت الضاثمت اإلا٩لٟت بمغا٢بت  •

٤ الىٕى الاحخماعي،  (اللجىت الخاؾٗت)اإلاالُت الٗامت  لخ٣ضًغ حجم اإلاىاٞ٘ الٗاثضة ٖلى اإلاغج٣ٟين ٞو

  ال٣اهىن الضازلي إلاجلـ 55اإلااصة مً )ومضي اؾخجابت الؿُاؾاث والبرامج الخ٩ىمُت  لظل٪ 

 ؛(الىىاب

اجُت للمىانٟت واإلاؿاواة بمجلـ الىىاب  • ت اإلاىيٖى الىٓام )اؾدثماع مسغحاث ؤقٛا٫ اإلاجمٖى

 .(الضازلي إلاجلـ الىىاب

 :خصائص اإلايزاهُة اإلاصحجُبة للىىع الاجحماعي

•  
ً
 ؛حؿاٖض في بزاعة الاهدباٍ ؤ٦ثر ألويإ اليؿاء، زهىنا ألا٦ثر منهً تهمِكا
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 ؛جدٟؼ ٖلى اؾخسضام اإلاسههاث اإلاالُت لخد٤ُ٣ ٖضالت الىٕى الاحخماعي •

اث ل٩ل مً اليؿاء والغحا٫ • ٤ مى٤ُ ألاولٍى  ؛حؿاَم في جدضًض الاخخُاحاث ٞو

حصج٘ ٖلى جسهُو اإلاىاعص اإلاخىاٞغة لخدؿين اإلاىانٟت في الاؾخٟاصة مً اإلاغا٤ٞ والخجهيزاث  •

 ؛الٗمىمُت

 ؛حؿاٖض ٖلى بٖاصة جسهُو اإلاىاعص بدُث حؿخجُب الخخُاحاث اليؿاء والغحا٫ ٖلى خض ؾىاء •

ُت وج٩اٞا الٟغم •  .حؿاٖض في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الٗامت إلاُلب اإلاىانٟت والٗضالت الىٖى

 :  وزد اإلايزاهُةيظسوط إ ماج مقازبة الىىع الاجحماعي ف

 ؛ٞهم ٖم٤ُ إلاسخل٠ ألاصواع، مؿاولُاث وججاعب اليؿاء والغحا٫ خؿب الٟئاث الاحخماُٖت •

اث ٝيقغا٥ اليؿاء والغحا٫ ٝب •  ما ًسو النهىى ي مؿلؿل الدكاوع والى٣اف وجدضًض ألاولٍى

 ؛بالخ٣ى١ وجلبُت الخاحُاث

اث الٟئاث اإلاؿتهضٞت وزانت منها الٟئاث طاث ألاويإ ألا٦ثر َكاقت •  .ألازظ بإولٍى

 :العامة لحدقُق مقازبة الىىع الاجحماعياإلاحطلبات 

ين ؤؾاؾُينببعؾاء ٢ىاٖض ج٩اٞا الٟغم وجد٤ُ٣ الٗضالت ال ًم٨ً ؤن حؿخ٣ُم  • غ قَغ  :ال بخٞى

م للمىاَىين .1  ؛يمان الِٗل ال٨ٍغ

ت .2  .جد٤ُ٣ خاحُاتهم الالػمت في قتى اإلاجاالث الخٍُى

ؼ الى٣اف اإلاجخمعي والخىاع الضًم٣غاَي خى٫ قغوٍ ومؿاولُاث الالتزام بمىاز٣ُها  • حٍٗؼ

 ؛الضولُت، وبألُاتها ألاممُت ومغج٨ؼاتها الضؾخىعٍت

عي والؿُاس ي خى٫ جىُٟظ ٢ىاٖضَا في الؿُاؾاث والٗال٢اث  • غ الاحتهاص اإلاٗغفي والدكَغ جٍُى

 .الٗمىمُت

 :دثماخ
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نىث الكٗب "بم٣ضوع البرإلااهُين مجابهت ْىاَغ احخماُٖت ٖضًضة، ألنهم مً خُث اإلابضؤ  •

مىخاث ٞئاث احخماُٖت َكت جيخٓغ خ٣ها في بغامج الخىمُت  ؛"الخامل الهخٓاعاث َو

ت الثاهُت)البرإلاان  • جخميز بخٗضص الخسههاث والخمثُلُاث الترابُت واإلاهىُت  (والؾُما الٛٞغ

ت جترحم بض٢ت جُلٗاث  غ ٖلى حمُ٘ م٣ىماث ألاصاء الىاجح لضوعَا ٦ٛٞغ والى٣ابُت، وجخٞى

ى ما ًجٗلها  " الًٟاء الُبُعي"اإلاجاالث الترابُت والٟاٖلين اإلاهىُين والى٣ابُين واإلاضهُين، َو

للى٣اف الٗمىمي بكإن ٢ًاًا وؤؾئلت الٗضالت الاحخماُٖت، العجباَها الىز٤ُ بالىلىج بلى 

  ؛الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت والبُئُت

لٟٗالُت الا٢خهاصًت واإلاؿاَمت الجماُٖت في بهخاج الثروة وبالخالي في الخىاػهاث الا٢خهاصًت ا •

ىهت بخد٤ُ٣ مؿخىي مٗين مً الٗضالت الاحخماُٖت ًًمً قغوٍ اإلاىاَىت  والاحخماُٖت، مَغ

م في اإلاجخم٘ اإلاٛغبي لل٣غن ا٫  .خاليوالِٗل ال٨ٍغ
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عي للبرإلاانالدوز السقابي  ز الىمى الاقحصا ي اإلادمج ومدازبة الفقس والدكَغ  في جعٍز

خؿً الٗغفي                                                                                                 ألاؾخاط 

ت مً   : ؤلاحابت ٖنهاومداولتألاؾئلت ٣ًخض ي جدلُل اإلاىيٕى الظي هدً بهضصٍ َغح مجمٖى

 ماهي ب٦غاَاث الىمى اإلاضمج؟ •

 ما ٖال٢ت الىمى اإلاضمج بمداعبت ال٣ٟغ؟ •

ماهي الخىحهاث اإلام٨ىت؟  •

ُٗت مً ؤحل اإلاؿاَمت في بىاء نغح ؤهمىطج ا٢خهاصي  • ماهي اإلاضازل اإلام٨ىت للماؾؿت الدكَغ

 ؟ميسجم م٘ مخُلباث الخىمُت اإلاؿخضامت

 لة الىمى الاقحصا ي اإلادمج ء مصا:أوال 

 ؟ بمدازبة الفقسثهقصد بالىمى الاقحصا ي اإلادمج، وما عالويماذا                       

الىمى اإلاضمج ال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلى مؿخىي الىمى الا٢خهاصي، بل ًىلي اَخماما زانا بجىصة َظا الىمى 

 ؛واؾخضامخه، بك٩ل ٌؿمذ بخد٤ُ٣ الٗضالت الاحخماُٖت وال٨غامت ؤلاوؿاهُت

دت  الخدضي الُىم، لِـ ٣ِٞ، في مًاٖٟت ٞغم زل٤ الثروة والكٛل، وبهما في يمان اؾخٟاصة قٍغ

 .واؾٗت مً الؿ٩ان منها

؟   ثحطلب طسح ألاشئلة الحالُة لفاءد الىمى الاقحصا ي                     مصاءلة

 ما مضي ٦ٟاًت الىمى اإلاسجل؟ •

 ما مضي اؾخضامت الىمى؟ •

 ما مضي اؾخ٣اللُت واهخٓامُت الىمى؟ •

 صماحُت الىمى؟بما مضي  •

 ما مضي ٖضالت الىمى؟ •

ت؟  • بُٗت الا٢خهاص اإلاٛغبي ومغخلخه الخىمٍى  ما هي م٩ىهاث الىمى؟ وما مضي مالثمتها َو
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 هدى ال٣ُاٖاث طاث ال٣ُمت اإلاًاٞت ٚير اإلاغجٟٗت؟ " اهؼال١" َل َىا٥  •

ل خ٤٣ ؤي ج٣ضم بسهىم جغا٦م الغؤؾما٫ وؤلاهخاحُت ؟ •  ما هي مهاصع الىمى في اإلاٛغب َو

ا ٖلى  • ني وآزاَع  صاء َظا ألازير؟ ؤما هي ويُٗت جىاٞؿُت الا٢خهاص الَى

ني ٖلى  اؾدكغاٝ الخىحهاث اإلاؿخ٣بلُت جم التر٦يز في جدلُل اإلاغاخل الاوُٗاُٞت لال٢خهاص الَى

ذ بٌٗ الخدىالث التي ؾ٩ُىن لها جإزير ٖلى ٧ل زُاع خاليب، 2012-1999مغخلت  ا ٖٞغ  .اٖخباَع

٘ وال حصج٘ مبضؤ الاؾخد٣ا١ •  َظا ًاصي بلى زى٤ بم٩اهاث ،اإلااؾؿاث اإلاىحىصة حصج٘ الَغ

 الخجضًض وبلى ُٚاب الٟٗالُت؛

يخ٣ل هدى  • ال ًدضر َىا٥ جغا٦م لل٣ضعاث الخجضًضًت مما ًجٗل الا٢خهاص اإلاٛغبي ال ًخدى٫ ٍو

دؿً مً ؤلاهخاحُت ٦مهضع للىمى اإلاؿخضام؛  ال٣ُاٖاث الىاٖضة، ٍو

اإلاٛغب ًٟكل في الخ٩امل الاؾتراجُجي م٘ الا٢خهاص الٗالمي واإلااقغ ٖلى طل٪ ؤهه ال ٌؿخُٟض مً  •

اجٟا٢اث الخباص٫ الخغ التي ججمٗه م٘ ٦ثير مً الضو٫ خُث ؤن ميزاهه الخجاعي في ويُٗت عجؼ 

 . م٘ ؤٚلب قغ٧اثه

مدي لفاًة الىمى اإلاسجل ؟  ما                                                       

ً ؾىت اإلاايُت  • جب٣ى مً صون ق٪ ٚير ٧اُٞت   ( باإلااثت4.1 )الىجيرة اإلاسجلت زال٫ الٗكٍغ

 ً م٩اهاث و آٞا١ الىمى اإلاؿخ٣بلُت و٦ظا خّٓى بلخضاع٥ العجىػاث اإلاترا٦مت و َى ما ًَغ

 ؛اإلاٛغب بسهىم الخ٣اعب م٘ الضو٫ الهاٖضة

غافي الظي ًجخاٍػ اإلاٛغب، •  6,5% ُٞخُلب جد٤ُ٣ مٗض٫ همى ًٟى١ بالىٓغ الى الاهخ٣ا٫ الضًمٚى

ل؛  ٦مخىؾِ ٖلى اإلاؿخىي الٍُى

 ؤ٢ل مً مخىؾِ صزل الضو٫ اإلاهىٟت في 2004الضزل الٟغصي في اإلاٛغب ٢ض ؤنبذ مىظ ؾىت  •

زاهت الضو٫ طاث الضزل اإلاخىؾِ و الاصوى وؤن الهىة بضؤث جدؿ٘ بين اإلاخىؾِ الٗالمي 

 ؛ومخىؾِ الضزل في اإلاٛغب

٣ُت واإلاخىؾُُت ججاوػ بك٩ل ٦بير الضزل الٟغصي للمٛغب  • الضزل الٟغصي لبٌٗ الضو٫ الاٍٞغ

 . مخ٣اعب في بضاًت الثماهِىاثيبِىما ٧ان في مؿخى
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ما مدي اشحقاللُة الىمى ؟                                                     

م مً اؾخمغاع ج٣لباث ال٣ُمت اإلاًاٞت الٟالخُت ٞةهه مً الىاضح ان الىمى جسلو مً  • ٞبالٚغ

التي ٧اهذ جميٍز و ؤيحى "  HILLS AND VALLEYS OF GROWTH"زهاثو الخال٫ و الىصًان  

 ؛ا٦ثر اهخٓاما

ني اهخٓاما م٣ٗىال خُث اهسٌٟ مٗض٫ الاهدغاٝ اإلاُٗاعي بك٩ل  • سجل همى الا٢خهاص الَى

 2 باإلااثت زال٫ مغخلت الدؿُٗىاث الى خىالي  ٦6,6بير في الؿىىاث اإلاايُت لُيخ٣ل مً ا٦ثر مً 

ت ألاولى مً ألالُٟت الثالثت  ؛باإلااثت في الٗكٍغ

 .«اليؿبُت»وبالخالي ؤنبذ الىمى  ًخمخ٘ بىٕى مً الاؾخ٣اللُت  •

ما مدي اشحدامة الىمى ؟                                                 

اث جطخمُت ، خُث لم ًخجاوػ مٗض٫ الخطخم . 1  باإلااثت ٦مخىؾِ زال٫ الخمـ 1,8همى صون يَٛى

 ؛ٖكغة ؾىت اإلاايُت

همى م٣ترن ببروػ عجؼ ٦بير للميزاهُت  وباعجٟإ اإلاضًىهُت . 2

 ؛همى مصخىب باؾخمغاع عجؼ الخؿاب الجاعي إلايزان ألاصاءاث. 3

 ؛همى مهضص بمساَغ ٖضم الاؾخ٣غاع اإلاالي. 4

ما مدي إ ماجُة الىمى ؟                                                          

م مً الاهسٟاى اليؿبي إلاٗض٫ البُالت زال٫ الخمـ ؾىىاث مً بضاًت ألالُٟت بال اهه  • بالٚغ

 ؛ باإلااثت9 لم ٌسجل ؤي جدؿً ملخّى خُث اؾخ٣غ في خضوص 2006مىظ ؾىت 

ني ًٖ اإلاغوع بلى مؿخىي ؤٖلى  • ًا٦ض َظا الامغ  الخالناث الؿاب٣ت بكإن عجؼ الا٢خهاص الَى

مً الىمى و ٧ىهه ًب٣ى صون الام٩اهاث الخ٣ُ٣ُت للبالص، في الى٢ذ الظي جم ُٞه اٖخماص 

 . انالخاث ا٢خهاصًت مهمت ٖلى الهُٗضًً البيُىي و ال٣ُاعي

ما مدي عدالة الىمى ؟                                                     

م ُٚاب ماقغاث خضًثت جم٨ً مً ال٣ُام بخدلُل ص٤ُ٢ ٖلى مضي جباًً اؾخٟاصة الؿا٦ىت مً الىمى  ٚع

اإلاد٤٣ ،  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الىمى في اإلاٛغب ناخبه اعجٟإ وؿبي في جٟاوث الضزل الٟغصي خُث اهخ٣ل 
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م مً اإلاجهىصاث و.% 0.41 خىالي، لِؿخ٣غ في2007 و 1991مٗامل حُني بدىالي ه٣ُخين ما بين  بالٚغ

  ٞمٗضالث ال٣ٟغ و 1990اإلاهمت التي جم بظلها بٗض التزام اإلاٛغب بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ألالُٟت للخىمُت ؾىت 

 .بال ان َظا الخدؿً لم ٌكمل الٗالم ال٣غوي(% 9)الهكاقت الػالذ م٣ل٣ت 

 ما هي منىهات الىمى ؟                                                            

م مً ؾُاؾت الاهٟخاح الاؾتراجُجي اإلاخب٘ مً َٝغ اإلاٛغب  ٞةهه مً  (2012 صولت ٖىض نهاًت 55م٘ )بالٚغ

خُث ٧اهذ مؿاَمت . الىاضح ؤن الىمى في اإلاٛغب مغجبِ بك٩ل قبه ٦لي بضًىامُت الُلب الضازلي

 ؛الُلب الخاعجي ؾلبُت بىه٠ ه٣ُت

ني ٦ما ان . الا٢خهاص اإلاٛغبي ٌٗخمض ؤؾاؾا ٖلى الاؾتهال٥ الظي ٌك٩ل ؤ٦ثر مً زالر ؤعبإ ؤلاهخاج الَى

 ؛مؿاَمخه جب٣ى خاؾمت في الىمى

ٌ . ٞاالؾدثماع في اإلاٛغب الػا٫ ٌٗاوي مً ي٠ٗ ٦بير ٖلى مؿخىي اإلاغصوصًت و ٖلى مؿخىي الخىحُه

ى ما ٌٗني ؤهه ًجب اهخٓاع ؾب٘ ؾىىاث ٧املت ٣ً7اعب    في اإلاخىؾِ زال٫ الؿىىاث اإلاايُت ، َو

 .ؤهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاثا٫.الؾترحإ ألامىا٫ اإلاؿدثمغة و جد٤ُ٣ الٗاثض

 هل هىاك اهزالو هدى القطاعات ذات القُمة اإلاضافة العالُة ؟                                      

ني ي٠ُٗ الاهضماحُت  ني الجخٗضي الىه٠: الا٢خهاص الَى . ٞال٣ُاٖاث اإلاىضمجت في الا٢خهاص الَى

٦ما ؤن الهىاٖاث طاث ال٣ُمت اإلاًاٞت الٗلُا مً نىاٖاث ٦ُمُاثُت واؾخسغاحُت وم٩ُاه٨ُُت 

وال٨تروهُت جب٣ى مٗؼولت و طاث اعجباٍ ي٠ُٗ بال٣ُاٖاث ألازغي و َى ما ًجٗلها ٚير ٢اصعة ٖلى لٗب 

ني، باٖخباع ان ؤوكُتها جخم في الٛالب في اَاع اإلاىاولت و الاهٓمت الجمغ٦ُت  صوع الغاٞٗت لال٢خهاص الَى

 .لل٣بى٫ اإلاا٢ذ

ني ًغج٨ؼ ٖلى بيُت اهخاحُت ج٣لُضًت  ؤل٨ىه مً الىاضح   (الٟئت الاولى مً ال٣ُاٖاث)ن الا٢خهاص الَى

باإلا٣ابل، ال٣ُاٖاث طاث اإلاًمىن . والتي حٗٝغ في ٚالبُتها جغاحٗا ٖلى مؿخىي زل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت

ا الخاعحُت يُٟٗت و ٣ًلو مً  الخ٨ىىلىجي الٗالي جب٣ى مٗؼولت ًٖ َظٍ البيُت و َى ما ًجٗل ازاَع

ني و هدُجت لظل٪، الػا٫ َظا ألازير لم ٌٗٝغ بٗض الخدى٫ . ام٩اهاث ٖهغهت اليؿُج الا٢خهاص الَى

٘ ال٣اٖضة الاهخاحُت و . البيُىي اإلايكىص والػا٫ ًخدغ٥ ببِء و ٌٗاوي مً حمىص واضح ًدى٫ صون جىَى

 . اهؼال٢ها هدى ال٣ُاٖاث ألا٦ثر اهخاحُت و طاث ال٣ُمت اإلاًاٞت الٗالُت
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 ما عالقة الىمى باإلهحاجُة ؟                                               

بطا ع٦ؼها ٖلى اإلاغخلت  . 2002- 1960َىا٥ جظبظب الكضًض لئلهخاحُت ال٩لُت للٗىامل زال٫ اإلاغخلت 

مما  (%0.03) هالخٔ ؤن مخىؾِ مؿاَمت ؤلاهخاحُت ال٩لُت للٗىامل في الىمى مخضهُت حضا 1971-2004

ألاصهى وألامغ ؤن همى . ٌٗني ؤن الىمى في اإلاٛغب حض مؿتهل٪ للمضزالث اإلااصًت مً ٖمل وعؤؽ ما٫

 . 2004-1988و 1998-1991، 1982-1971ؤلاهخاحُت ال٩لُت للٗىامل ٧ان ؾلبُا في اإلاغاخل 

 ما عالقة الىمى بالحىافصُة ؟                                            

 :ضعف ثىافصُة الاقحصا  اإلاغسبي ثحجلى اشاشا في الىقط الحالُة

 ؛ي٠ٗ اإلاجهىص الخهضًغي  .1

ت .2  ؛َكاقت ال٣اٖضة الخهضًٍغ

 ؛آلازاع الجاهبُت الجٟا٢ُاث الخباص٫ الخغ .3

 ؛الخمى٢٘ ٚير اإلاالثم حٛغاُٞا .4

 .الخإزغ بخهضٖاث الا٢خهاص الٗالمي .5

  ما عالقة الىمى الاقحصا ي اإلادمج بمدازبة الفقس :ثاهُا

وبمٗنى آزغ، إلااطا ًخٗين ؤن ًخدؿً وي٘ ال٣ٟغاء في ،ما هي الٗال٢ت بين الىمى الا٢خهاصي وال٣ٟغ؟

 اإلاجخم٘ بطا اؾخُإ َظا اإلاجخم٘ جد٤ُ٣ مٗض٫ مغجٟ٘ مً الىمى الا٢خهاصي؟

بمٗنى ؤهه : في الىا٢٘، ًم٨ً ج٣ؿُم آزاع الىمى الا٢خهاصي ٖلى ال٣ٟغاء بلى آزاع مباقغة وآزاع ٚير مباقغة

مً اإلاُٟض الىٓغ بلى ال٣ٟغاء ٖلى ؤنهم مؿخُٟضًً مدخملين مً الىمى، باإلياٞت بلى الىٓغ بليهم ٖلى 

 .ةوهضعؽ ُٞما ًلي آلازاع اإلاباقغ. ؤنهم ال٣ىة الضاٞٗت ألاؾاؾُت لخد٤ُ٣ َظا الىمى

 آلاثاز اإلاباظسد 

ض الُلب ٖلى ما ٣ًىم ال٣ٟغاء بةهخاحه -    ؛ًٍؼ
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ى الٗمالت و - ض الُلب ٖلى مىاعص ؤلاهخاج اإلاخىاٞغة مً ال٣ٟغاء، َو بهٟت  (ٚير اإلااَغة ٚالبا  ) ًٍؼ

 ؛ؤؾاؾُت

ض ٖلى ألاقُاء التي ٌؿتهل٨ها ال٣ٟغاء  - مثل  )٦ما ؤهه ًاصي لخم٨ين الخ٩ىمت مً بهٟا١ اإلاٍؼ

 .(الصخت، والخٗلُم، والبيُت ألاؾاؾُت 

 آلاثاز غير اإلاباظسد 

با مىه، ٞٗاصة  ًغي الخبراء ؤهه في البالص التي ٌِٗل ٞيها وؿبت ٦بيرة مً الؿ٩ان جدذ زِ ال٣ٟغ ؤو ٢ٍغ

وختى لى ٧ان ال٣ٟغ في الخىايغ ٦بيرا ومتزاًضا، ٞةن ؤٚلبُت ال٣ٟغاء ٖاصة . ما ٩ًىن ال٣ٟغ ْاَغة ٢غوٍت

ما ٣ًٗىن في اإلاىا٤َ ال٣غوٍت، خُث ًدُىن خُاة ال٨ٟاٝ ٖلى ٞالخت وألاوكُت التي حٗخمض بك٩ل 

ا ٖلى . مباقغ ٖلى الٟالخت ٍغ لظل٪ ٞلِـ مً اإلاثير للضَكت ؤن ٩ًىن جإزير الىمى في ٢ُإ الٟالخت حَى

.  ال٣ٟغ، وبضعحت ؤ٦بر مً جإزير الىمى في ال٣ُاٖاث ألازغي 

 الحىجهات اإلامنىة : ثالثا

 مىاطً ؤلالساهات النبري لالقحصا  الىطنيأخد أهم الحمىٍل ٌعد  . أ

ل في بالصها اعجٟٗذ الى ؤ٦ثر مً  -1 ني  ألن خاحت الخمٍى   باإلااثت 10جىمُت حجم وبيُت الاصزاع الَى

ى ما ٌٗني ؤن الانالخاث اإلاىجؼة ٖلى نُٗض 2012مً الىاجج الضازلي الخام مخم ؾىت   ؛ َو

 .ال٣ُإ اإلاالي لم ج٨ً ٧اُٞت لًمان حٗبئت الاصزاع الضازلي بالك٩ل اإلاُلىب

٘ مً ٞٗالُت الىؾاَت البى٨ُت  -2  : الٞغ

لى َامل  • الخض مً التر٦يز الكضًض للىٓام البى٩ي إلاا له مً ؤزغ ٖلى اإلاىاٞؿت البى٨ُت ٖو

 ؛الىؾاَت

 .الٗمل ٖلى زٌٟ مؿخىي َامل الىؾاَت البى٨ُت •

ل الضازلي . 3  :جدؿين ولىج و قغوٍ ولىج الٟاٖلين الى الخمٍى

 ؛جُىع حجم و ج٩لٟت ال٣غوى البى٨ُت •

ت ، وال٣غوى : مغاحٗت بيُت ال٣غوى البى٨ُت  • ٖضم الاعج٩اػ باألؾاؽ ٖلى ال٣غوى ال٣ٗاٍع

 .ال٣هيرة ألامض
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ل. 4  ٘ آلُاث الخمٍى  :جىَى

٤ البىعنت • ل ٚير الىؾُُي ًٖ ٍَغ  ؛جُٟٗل آلُاث الخمٍى

غ ؾى١ الضًً الخام •  ؛جٍُى

غ نىاص٤ً الاؾدثماع  •  .جٍُى

ل الخاعجي.5  : جدؿين ولىج و قغوٍ ولىج الٟاٖلين الى الخمٍى

 ؛اؾخ٣ُاب الاؾدثماعاث ألاحىبُت •

الث اإلاٛاعبت ال٣اَىين بالخاعج •  ؛جدٍى

 .الضًً الخاعجي اإلاخضاو٫  •

 مىاطً ؤلالساهات النبري لالقحصا  الىطني مً بين ؤلاهحاجُة والحىافصُة جعد  . ب

 ؛وي٘ اؾتراجُجُت الخدؿين اإلاؿخمغ لئلهخاحُت- 1

٘ بهخاحُت الٗىامل وؤلاهخاحُت ال٩لُت في ٧ل الهُا٧ل ؤلاهخاحُت.  2  ؛ٞع

٘ مً بهخاحُت ال٣ُاٖاث بترخُل اإلاىاعص مً ال٣ُاٖاث اإلاخضهُت ؤلاهخاحُت بلى ال٣ُاٖاث ٖالُت .3  الٞغ

 ؛ؤلاهخاحُت

٘ بهخاحُت اإلا٣اوالث زهىنا الهٛغي واإلاخىؾُت. 4  ؛ٞع

٘ ؤلاهخاحُت في ال٣ُإ الٗام. 5  ؛ٞع

 ؛جثمين مدٟؼاث الا٢خهاص ٚير اإلااصي لضٖم ؤلاهخاحُت. 6

 ؛وكغ الىعي بإَمُت ؤلاهخاحُت صازل اإلا٣اوالث وال٣ُإ الٗام والجامٗاث و٧ل اإلاىٓماث. 7

 ؛عبِ الضٖم الٗمىمي لل٣ُإ الخام بكٍغ جدؿين ؤلاهخاحُت. 8

لت ألامض لخدؿين بهخاحُخه.9  ؛ جُب٤ُ ال٣ُإ الٗام لخُت ٍَى

ت الترؾاهت ال٣اهىهُت التي حؿٕغ زغوج اإلا٣اوالث الٟاقلت مً ألاؾىا١. 10  ؛ج٣ٍى
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 ؛ج٣اؾم زماع جدؿين ؤلاهخاحُت بين الٗما٫ وؤصخاب عؤؽ اإلاا٫. 11

اصة الاهخاحُت. 12 ٘ إلاىٗه اقخٛا٫ خىاٞؼ ٍػ  ؛مداعبت الَغ

 ؛حصجُ٘ حكُٛل ال٨ٟاءاث الخ٣ىُت في ٖملُاث ؤلاهخاج ل٣ضعتهم ٖلى الخدؿين والابخ٩اع. 13

ت وبوٗاف اإلاىا٤َ الهىاُٖت لجٗلها باع . 14  ؛همى وابخ٩اع/ جيكُِ وج٣ٍى

 ؛حٗل َضٝ الؿُاؾت الهىاُٖت باإلاٛغب َى جدؿين وػٍاصة ؤلاهخاحُت مهما ٧ان ال٣ُإ. 15

ت الًِٛ ٖلى مؿخٗملي اإلاىاعص الؼاثضة. 16  ؛ج٣ٍى

 .حصجُ٘ اإلاىاٞؿت. 17

اصة  ٖمىما، اإلاٛغب ًهى٠ مً َٝغ اإلاىخضي الٗالمي للخىاٞؿُت ٧ا٢خهاص في َىع الىمى اإلابني ٖلى ٍػ

٘ الىمى. الٟٗالُت في اؾخٗما٫ اإلاىاعص  . َظا ٌٗني ؤن عاٞٗت الخجضًض والابخ٩اع ؾخهبذ  ؤؾاؾُت لدؿَغ

 ثدابير مً أجل الحدنم في ثهلفة الحمىٍل             

 ؛جىمُت الاصزاع و ج٠ُُ٨ بىِخه م٘ مخُلباث الاؾدثماع •

الث اإلاٛاعبت بالخاعج •   ؛جدٍى

 ؛الاؾدثماعاث ألاحىبُت اإلاباقغة •

ل و جِؿير قغوَه •  ؛جىؾُ٘ ولىحُت الخمٍى

 ؛انالح البىعنت •

 ؛انالح هٓام الًمان •

ل اإلا٣اوالثب •  .حغاءاث ازغي لخدؿين قغوٍ جمٍى
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عُة مً أجل اإلاصاهمة في بىاء صسح أهمىذج اقحصا ي :زابعا  اإلاداخل اإلامنىة للمؤشصة الخعَس

 ميسجم مع محطلبات الحىمُة اإلاصحدامة

عي              :على اإلاصحىي الخعَس

 ؛مغاحٗت الترؾاهت ال٣اهىهُت الخانت بدصجُ٘ الاؾدثماع

الث الهٛغي  ل ، وزهىنا منها الخمٍى  ؛مغاحٗت مؿاَغ الىلىج بلى الخمٍى

 ؛ب٢غاع ٢ىاهين زانت باال٢خهاص الخًامني والاحخماعي

بي بك٩ل ًضٖم الٗضالت الاحخماُٖت ، م٘ مغاٖاة اإلاغصوصًت  ؛مغاحٗت ال٣اهىن الًٍغ

ت الجباثُت مً ؤحل صٖم الٗضالت مجالُت  ؛صٖم الالمغ٦ٍؼ

ُُٟت الٗمىمُت بك٩ل يهضٝ حصجُ٘ اإلاغصوصًت وؤلاهخاحُت  ؛مغاحٗت ٢ىاهين الْى

 (الغ٢ابت ال٣بلُت)ٖلى اإلاؿخىي الغ٢ابي 

 ؛( مً الضؾخىع 75اإلااصة )جُٟٗل ٢اٖضة عبِ  مسههاث الاؾدثماع بالبرامج الخ٩ىمُت  

... اإلااصة )الخإ٦ض مً مضي نض٢ُت الخى٢ٗاث اإلاالُت و مضي اوسجامها م٘ الٟغيُاث اإلاا٦غو ا٢خهاصًت 

 ؛(م.ث.مً ١

٤ بمكغوٕ ال٣اهىن اإلاالي  ؛عبِ اإلاهاص٢ت بضعاؾت مكغوٕ الىجاٖت اإلاٞغ

ت في بَاع بغمجت مالُت مخٗضصة الؿىىاث   ؛(م.ث.مً ١.... اإلااصة )زل٤ الترابِ بين اإلايزاهُاث الؿىٍى

بخضار ٢اهىن مالُت احخماعي،  ٦ما َى مٗمى٫ به في بٌٗ البلضان، مىٟهل ًٖ ال٣اهىن اإلاالي 

 .الؿىىي 

ت)ٖلى اإلاؿخىي الغ٢ابي   (الغ٢ابت اإلاىاٍػ

 ؛جدب٘ جىُٟظ الاؾتراجُجُاث والبرامج التي التزمذ بها الخ٩ىمت مً زال٫ جم٨ين البرإلاان مً مىٓىمت جدب٘

اجُت، حٗنى بضعاؾت بٌٗ ؤلاق٩الُاث الاحخماُٖت طاث الخؿاؾُت ال٨بري   ؛زل٤ لجان مىيٖى
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 .بصماج اإلاجخم٘ اإلاضوي في ؾيروعة جدب٘ جىُٟظ الاؾتراجُجُاث والبرامج

 (الغ٢ابت البٗضًت)ٖلى اإلاؿخىي الغ٢ابي  

هلها ًٖ مؿاثلت الؿُاؾت الٗامت  ( مً الضؾخىع 101اإلااصة )جُٟٗل ج٣ُُم الؿُاؾاث الٗمىمُت  ٞو

 ؛( مً الضؾخىع 103اإلااصة )للخ٩ىمت 

غ الىجاٖت  عبِ اإلاهاص٢ت ٖلى  مكغوٕ ٢اهىن الخهُٟت  بضعاؾت الىزاث٤ اإلاغا٣ٞت له، والؾُما ج٣ٍغ

 ؛(م.ث.مً ١.... اإلااصة )

ت في بَاع بغمجت مالُت مخٗضصة الؿىىاث   ؛(م.ث.مً ١.... اإلااصة )زل٤ الترابِ بين اإلايزاهُاث الؿىٍى

 ؛جُٟٗل صوع لجان ج٣ص ي الخ٣اث٤

لى للخؿاباث ٦مؿاهض للٗمل البرإلااوي . جُٟٗل صوع اإلاجلـ ألٖا
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س ثسلُبي ألظغاى اإلاائدد اإلاصحدًسد  ثقٍس

 :خىى مىضىع 

 : وز البرإلاان في زصد وثخبع أهداف الحىمُة اإلاصحدامة 

  همىذجا2018القاهىن اإلاالي لصىة 

 

          في بَاع الخىانل والاهٟخاح ٖلى اإلادُِ الخاعجي، وبىاءا ٖلى الكغا٦ت اإلابرمت بين مجلـ 

ؿخميؿتر للضًم٣غاَُت، هٓم مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر الخاب٘  إلاجلـ  ً  وماؾؿت َو اإلاؿدكاٍع

ً ماثضة مؿخضًغة خى٫ مىيٕى  صوع البرإلاان في عنض وجدب٘ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت "اإلاؿدكاٍع

 " همىطحا 2018ال٣اهىن اإلاالي لؿىت :

 الهضٝ الظي جهبى بلُهبو جىُٓم اإلااثضة اإلاؿخضًغة الخظ٦ير بؿُا١      ٖىض اٞخخاح َظا الل٣اء جم 

واإلاخمثل ؤؾاؾا في  حؿلُِ الًىء ٖلى صوع البرإلاان في جدب٘ وعنض ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٫ 

٘ والغ٢ابت والخ٣ُُم، م٘ التر٦يز بك٩ل زام ٖلى صوعٍ مً  اث٠ اإلاى٧ىلت بلُه بك٩ل ٖام في الدكَغ الْى

٘ ٢ىاهين اإلاالُت اؾدىاصا بلى همىطج ٢اهىن مالُت ؾىت  ، وطل٪ باٖخباع ميزاهُت الضولت 2018زال٫ مكاَع

ل ألاؾاس ي التي ًدخاحها ٧ل بلض لخىحُه الؿُاؾاث الٗمىمُت و٦ظا اإلاىاعص هدى  ت ؤصاة الخمٍى الؿىٍى

 .جىُٟظ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت

 ةاليم٢اهىن بكإن مكغوٕ حٗضًالث اإلا٣ترخت ٦ما جم بل٣اء مضازلت خى٫ خهُلت اإلاجلؿين مً  ا٫

ها 2018ؾىت   حٗضًال صون اخدؿاب الخٗضًالث اإلا٣ضمت مً ٢بل اإلاجلؿين 366 والتي بلٛذ في مجمٖى

 3 ماصة مخًمىت للماصة 49في ٧ليهما، ٖلما ؤن اإلا٣خًُاث اإلاٗغويت ٖلى اإلاهاص٢ت في بَاع اإلاكغوٕ هي 

ا   اإلاخٗل٣ت باإلاضوهت 8 ماصة واإلااصة 12اإلاخٗل٣ت بمضوهت الجماع٥ والًغاثب ٚير اإلاباقغة وحٗغى في بَاَع

ا  ٘ مجمٕى اإلا٣خًُاث اإلاٗغويت بلى 79الٗامت للًغاثب وحٗغى في بَاَع  م٣خض ى 138 ماصة، مما ًٞغ
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وهي حٗضًالث طاث َاب٘ . %265.21ؤي ؤن وؿبت حُُٛت الخٗضًالث البرإلااهُت  للم٣خًُاث ونلذ بلى 

ت ب ً حٗضص الخسههاث والخمثُلُاث الترابُت واإلاهىُت والى٣ابُتهىعي مُبٖى ت  إلاجلـ اإلاؿدكاٍع ٦ٛٞغ

الًٟاء "ا  مىهما ًجٗلمجترحم بض٢ت جُلٗاث اإلاجاالث الترابُت والٟاٖلين اإلاهىُين والى٣ابُين واإلاضهُين، 

 الىز٤ُ بالىلىج طاث الاعجباٍ ، الؿُاؾاث الٗمىمُت للى٣اف الٗمىمي بكإن ٢ًاًا وؤؾئلت " الُبُعي

.  بلى الخ٣ى١ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت والبُئُت

خٗل٤ ألامغ جباٖا بالهضٝ 4ول٣ض اؾخإزغث   مً ألاَضاٝ باَخمام الؿاصة البرإلااهُين مً اإلاجلؿين ٍو

 .17 و 16 و8 و10

في اإلاهمت ًخمثل ن في صٖم الخىُٟظ الٟٗا٫ ألَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت يبغإلااويصوع للؤَم       وألن 

ل اإلاسهو لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت   والتي ًخإ٦ض،ل٩ل ًٖى بغإلااوي اإلاى٧ىلت بمىحبها مً ؤن الخمٍى

٣ت ٞٗالت وزايٗت للمؿاءلت وجًمً هخاثج مؿخضًمت ومثمغة ل٩ل  اإلاؿخضامت ًخم اؾخٗماله بٍُغ

، ٞةن الل٣اء ع٦ؼ بك٩ل ٦بير  ألا٦ثر تهمِكا واخخُاحا في اإلاجخم٘اثال٣ًاًا الؾُما جل٪ التي تهم الُب٤

٘ ٢ىاهين اإلاالُت اإلاٗغويت ٖلُه،  ٖلى الخدضًاث الٗضًضة التي ًىاحهها البرإلاان ؤزىاء مهاص٢خه ٖلى مكاَع

 : و٦ظا ؤزىاء مغا٢بخه لٗملُاث جىُٟظ ال٣ىاهين اإلاظ٧ىعة، خُث اههبذ مداوع الل٣اء ٖلى اإلاىايُ٘ الخالُت

 صوع البرإلااهاث في عنض وجدب٘ جىُٟظ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت؛  

  ؼ صوع البرإلاان في  مؿلؿل بٖضاص وجدب٘ ومغا٢بت جىُٟظ ال٣اهىن اإلاالي ٦مضزل لخد٤ُ٣ حٍٗؼ

 ؛ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت

  ًًؼ ؾُاصة ال٣اهىن ٖلى الهُٗض مهاص٢ت البرإلاان ٖلى مكغوٕ ال٣اهىن اإلاالي ٞغنت لخٍٗؼ

ني والضولي ويمان ج٩اٞا ٞغم ونى٫ الجمُ٘ بلى الٗضالت  ؛الَى

 ؼ الىمى الا٢خهاصي اإلاضمج ومداعبت ال٣ٟغ عي للبرإلاان في حٍٗؼ  .الضوع الغ٢ابي والدكَغ

ُت  التي  المؿذ  ت مً ؤلاق٩الُاث الضاللُت والىٖى مً حهتها ق٩لذ اإلاىا٢كت ٞغنت لُغح مجمٖى

غة إلاىيٕى عنض وجدب٘ البرإلاان ألَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت ؾىاء ؤزىاء مؿُغة  مسخل٠ الجىاهب اإلاَا
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 ٘ اإلاهاص٢ت ؤو بالىٓغ للخإزيراث اإلاخى٢ٗت بٗض الخىُٟظ، الن ٖملُت ج٣ُُم ازغ جُب٤ُ وجىُٟظ ٧ل اإلاكاَع

والبرامج اإلاسخاعة َامت في ال٣ُاؽ الض٤ُ٢ وال٠٨ء للؿُاؾاث ومسغحاتها و٦ُُٟت اؾخسضامها ٣٦اٖضة 

خماص ٖليها ٫ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت، التي ويٗذ في نلبها ٖضة مباصت َامت جخمثل ًم٨ً الٖا

 .        في بعؾاء همىطج ؤمثل للٗضالت الاحخماُٖت، وب٢غاع مٟهىم خ٣ُ٣ي للؿالم، وجد٤ُ٣ ؤمً وعزاء الكٗىب

 

 

 


