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 :ُـــــذ٠ـمـت
امللىُت التي ؤهضث بلىغ الىمىطج الخىمىي املعخمض خالُا مضاه، بضا واضحا مً زالٌ  البُببىاء على 

الضًىامُاث الجماعُت املاؾؿاجُت والـغصًت، الحاحت املاؾت لهُاػت مالمذ همىطج جىمىي حضًض. وبؼٌ 

ت، حبخجاعب الضٌو والكعىب الخىمىٍت والخؼُ وعالكت طلً "الخىمىي  ىٓغ عً امخضاصاث مـهىم "الىمىطجال ًر

ت  ؿةن الحاحت بلى حؼُحر امللاعباث وبخضار اهخلاالث حضًضة ناعث خاحت ملحت في ْل جىامي املاقغاث الخىمٍى

 التي جاهض مدضوصًت الازخُاعاث املعخمضة ؾُاؾُا واكخهاصًا واحخماعُا.

مجمىع التراهماث الهامت التي جدللذ للمؼغب على ػحر ؤن املىُللاث الؿلُمت جـغى الاعتراؾ الاًجابي ب

وهى ما ؾاعض على الخلاٍ مالمذ همىطج مؼغبي نىع جمحزه وجـغصه في الؿُاق لاكلُمي  ،مضي العلىص لازحرة

 والجهىي املدُِ به.

واؾخُاع هظا الىمىطج ؤن ٌؿخىعب مسخلف الخدىالث التي ازتركذ البيُت املؼغبُت في عضة مجاالث، 

عُا باعخماص صؾخىع جىحذ ؾُ  ، الظي عؼػ املىٓىع الحضًث لضولت املاؾؿاث والحم2011اؾُا وحكَغ

ؼا للبُاع الضًملغاَي الظي جىغؽ هثابذ حضًض مً الثىابذ و  اللاهىن وؿهل الؿلِ وحعاوجها وجىاػجها حعٍؼ

ىُت وامللىُت الضؾخىعٍت. هما ؿخذ الض ت  اؾخىع آؿاكالضؾخىعٍت، بلى حاهب الضًً لاؾالمي والىخضة الَى جضبحًر

ت الخىُٓم الترابي اللاثم على الجهىٍت املخلضمت. ػحر ؤن الىمىطج  حضًضة باعخماصه مبضؤ الحيامت والمغهٍؼ

املظهىع انُضم بدضوص واضحت جضعى لحـؼ الظواء الجماعي العخماص مساعج صكُلت ومـىغ ؿيها، جغنض 

ت بجغؤة وخؼم وهــ اؾتراجُجي بمىٓىع حكاعوي ًدخـي املىدؿباث وجثمنها وجبجي عليها، وجدضر اللُاجع الالػم

 بخعضصًت املجخمع املؼغبي وػىاه وكضعجه على الخعبئت الجماعُت لبلىغ لاهضاؾ املؿُغة.

بن ول جـىحر حماعي ال ًمىً ؤن ًخم مً زاعج التراهم الضًملغاَي الهام الظي محز الخجغبت املؼغبُت، هما 

ي املىخٓغ باعخباعه جهىعا مغحعُا حكاعهُا، كىاعض العمل املاؾؿاحي اللاثم ال ًمىً ؤن ًلغي الىمىطج الخىمى 

على املغحعُت الضؾخىعٍت املؿدىضة بلى الكغعُاث املاؾؿاجُت مً خىىمت خاثؼة للثلت مً زالٌ جىهِب 

بغملاوي جـغػه الخمثُلُت، وؾلُت كًاثُت مؿخللت، ؿًال عً بيُت ماؾؿاث ومجالـ حعىـ امللاعباث 

ت لخعبئت لاعاصاث الجماعُت لًمان الاهسغاٍ الىاعي في صًىامُاث الخؼُحر والخُىٍغ مً الدكاعه ُت الًغوٍع

غ بؿُاؾت عامت بسلـُت ؾُاؾُت مخعاكض خىلها واملُبم مً زالٌ ؾُاؾاث  زالٌ البرهامج الحىىمي املَا

غة بخعاكضاث بغملاهُت مخبىعت باملداؾبت.  عمىمُت ومَا

للكؼل باملؼغب في بلىعة الىمىطج الخىمىي املىخٓغ حؿدىض بلى ججغبت َىٍلت،  بن مؿاهمت الاجداص الىَجي

كاثمت على الىًاٌ املُضاوي والتراؿع املاؾؿاحي، همىٓمت هلابُت جضاؿع عً الحلىق واملهالح الاحخماعُت 

ُع والاكخهاصًت للـئاث التي جمثلها، هما ًىو على طلً الضؾخىع الظي خـؼ الؿلُاث العمىمُت على حصج

املـاويت الجماعُت وببغام اجـاكُاث الكؼل الجماعُت، وهى ما ال ًمىً ؤن ًخدلم بال بالخىاحض اللىي 

يا احخماعُا ؤؾاؾُا، علما ؤن بخضي ؤبغػ املدضوصًاث التي محزث  والـعاٌ للمىٓماث الىلابُت باعخباعها قٍغ

ىامل مخعضصة ومخضازلت ؤصث الىمىطج الخىمىي الحالي هى يعف ماؾؿاث الىؾاَت الاحخماعُت بؿبب ع

هسغاٍ في املىٓماث الىلابُت ويعف ؤصاء هظه لازحرة، مما ؤؿغػ حعبحراث اخخجاحُت جخجاوػ الا  يعف ولها بلى
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وؾاثِ الخإَحر والخمثُلُت الخللُضًت، وهى ما ًجب الاهدباه بلُه في ؾحروعة عنض وحصبُو واكع الخدىالث التي 

 بحاباث مىاؾبت. ؤؿغػث اهخٓاعاث وؤؾئلت جدخاج بلى

جي للكؼل باملؼغب في وعف نُاػت همىطج جىمىي حضًض حؿدىض بلى ؤؾـ  بن مؿاهمت الاجداص الَى

 مغحعُت مىهجُت ؾاعضث على نُاػت مضازل ؤؾاؾُت، ًمىً جلبُهها ؿُما ًلي: 

بىاء الخـاعل لاًجابي مع املباصعة امللىُت الضاعُت بلى بلىعة همىطج جىمىي حضًض بىــ حكاعوي  .1

 ؛وباهسغاٍ واع ومؿاوٌ ومىاًَ

الؿعي بلى بىاء ؤؾـ همىطج جىمىي حضًض ٌؿدىض بلى يغوعة التراهم لاًجابي في الخجغبت املؼغبُت  .2

 ؛هخلاالث املغحىةهجاػ الا محزة مع بخضار اللُاجع الالػمت ل املخ

م بهمىم مؿاهمت الاجداص حؿدىض بلى ججغبخه وزبرجه التي عاهمها مً واكع مماعؾت مُضاهُت جلخد .3

 ؛ؾا للىاكع املؼغبي بـغنه وؤعُابهواوكؼاالث الكؼُلت املؼغبُت التي حعخبر اوعيا

الخإهُض على املضزل الضًملغاَي: خُث ال جىمُت بضون صًملغاَُت وبضون اخخيام لألؾـ الضؾخىعٍت  .4

ت التي جدترم ازخهاناث املاؾؿاث املىخسبت مً خىىمت وبغملان وجلىي ؤصواع املاؾؿاث الخإَحًر

لخعاكض وعبِ املؿاولُت الىؾُُت مً ؤخؼاب وهلاباث وحمعُاث، مع الخإهُض على مباصت الخمثُلُت وا

 ؛باملداؾبت

الاؾدىاص بلى الضؾخىع هىزُلت قيلذ جدىال في جغؾُش صولت املاؾؿاث اللاثمت على مباصت الحم  .5

 ؛اعبت الىاحب واملؿاولُت الجماعُتالضامجت مللو  ،واللاهىن 

ت الظواء الجماعي اللاصع مً زالٌ ما ؾُـغػه مً عئي وجهىعاث على الاهُالق مً ؤه .6 مُت ومغهٍؼ

بخضار الخعبئت الاحخماعُت الالػمت لخإمحن ؤوعاف لانالح والخؼُحر التي ال ًمىً اهخاحها بضون لاكىاع 

 وبخضار الخعبئت الجماعُت خىلها. بها
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 ٚاٌّشرؼ١بد اٌؼبَ اٌغ١بق
 ،2011مًامحن صؾخىع ؾىت ؤحغؤة هاجه املظهغة ججض حىهغها في العمل على  بن املغحعُت التي جىُلم منها

عاث  . هما حؿخلي مًامللىُتهاث يوالخىح ُبالب فيو ىُت البانت بالكؼل والدكَغ املىٓىمت اللاهىهُت الَى

جي ت عئٍ، بالياؿت بلى بلتزاماث املؼغب بكإن الاجـاكُاث واملىازُم الضولُتو الحلىكُت  للكؼل الاجداص الَى

 .وججغبخه املُضاهُتباملؼغب ومماعؾخه الىًالُت 

2011 ر دستو-1 
جي للكؼل باملؼغب في نُاػت هاجه املظهغة البا  ت ببلىعة همىطج جىمىي حضًض مًنًىُلم الاجداص الَى

ٓام احخماعي مخُىع وبكغاع مىٓىمت مً الحلىق واملماعؾاث التي جًمً لىولىٍت لا  ىمًامحن صؾخىع ؤعُ

 ال ؾُما:الضولت هدى الخىمُت الكاملت والضامجت، و جُىع هُاول 

جىانل بكامت ماؾؿاث صولت خضًثت، مغجىؼاتها مع بىاء صولت صًملغاَُت ٌؿىصها الحم واللاهىن،  .1.1

املكاعهت والخعضصًت والحيامت الجُضة، وبعؾاء صعاثم مجخمع مخًامً، ًخمخع ؿُه الجمُع باألمً 

ت والىغامت واملؿاواة، وجياؿا ا م، في هُاق والحٍغ لـغم، والعضالت الاحخماعُت، وملىماث العِل الىٍغ

 ؛خالػم بحن خلىق وواحباث املىاَىتال

حغاء، والؼغؾ املهىُت، واملىٓماث املهىُت للمكؼلحن، في الضؿاع عً  .2.1
ُ
مؿاهمت املىٓماث الىلابُت لأل

خم جإؾِؿها الحلىق واملهالح الاحخماعُت والاكخهاصًت للـئاث التي جمثلها، وفي النهىى به ا. ٍو

ت، في هُاق اخترام الضؾخىع واللاهىن  وحعمل الؿلُاث العمىمُت على حصجُع  .ومماعؾت ؤوكُتها بدٍغ

 ؛املـاويت الجماعُت، وعلى ببغام اجـاكُاث الكؼل الجماعُت، وؿم الكغوٍ التي ًىو عليها اللاهىن 

اث الاحخماع والخجمهغ والخٓاهغ الؿلمي، وجإؾِـ الجمعُاث .3.1 ، والاهخماء الىلابي والؿُاس ي. يمان خٍغ

اث دضص اللاهىن قغوٍ مماعؾت هظه الحٍغ دضص كاهىن جىُٓمي  .ٍو هما ؤن خم لايغاب مًمىن، ٍو

 ؛قغوٍ وهُـُاث مماعؾخه

خٓغ ومياؿدت ول ؤقياٌ الخمُحز، بؿبب الجيـ ؤو اللىن ؤو املعخلض ؤو الثلاؿت ؤو الاهخماء الاحخماعي ؤو  .4.1

 كت ؤو ؤي ويع شبص ي، مهما وان؛الجهىي ؤو اللؼت ؤو لاعا

حعل الاجـاكُاث الضولُت، هما ناصق عليها املؼغب، وفي هُاق ؤخيام الضؾخىع، وكىاهحن اململىت،  .5.1

ىُت، والعمل على مالءمت هظه  عاث الَى ىُت الغاسبت، حؿمى، ؿىع وكغها، على الدكَغ وهىٍتها الَى

 ؛عاث، مع ما جخُلبه جلً املهاصكتالدكَغ

ضًضة مً الحلىق للمىاَىاث واملىاَىحن، بدُث حعمل الضولت واملاؾؿاث العمىمُت مىٓىمت ح بكغاع .6.1

والجماعاث الترابُت، على حعبئت ول الىؾاثل املخاخت، لخِؿحر ؤؾباب اؾخـاصة املىاَىاث واملىاَىحن، 

 اًت الاحخماعُت والخؼُُت الصحُتالحمو  العالج والعىاًت الصحُت على كضم املؿاواة، مً الحم في

 حعلُم عهغي مِؿغ الىلىج وطي حىصةالحهٌى على و  لخعايضي ؤو املىٓم مً لضن الضولتلخًامً اوا

ىُت الغاسبتالخيو  ـاصة مً الخىىًٍ املنهي والاؾخو  كئت على الدكبث بالهىٍت املؼغبُت والثىابذ الَى

لبدث عً الكؼل والضعم مً َغؾ الؿلُاث العمىمُت في او  الؿىً الالثمو  التربُت البضهُت والـىُت
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اثف العمىمُت خؿب الاؾخدلاق ولىج مىهب قؼل ؤو في الدكؼُل الظاحي ٌ و   الْى على املاء  الحهى

 ؛والخىمُت املؿخضامت والعِل في بِئت ؾلُمت

الضولت على يمان الحماًت الحلىكُت والاحخماعُت والاكخهاصًت لألؾغة، بملخط ى اللاهىن، بما  عمل .7.1

وحؿعى الضولت لخىؿحر الحماًت اللاهىهُت، والاعخباع  .عليهاًًمً وخضتها واؾخلغاعها واملداؿٓت 

ت، بهغؾ الىٓغ عً ويعُتهم العاثلُت ـاٌ، بىُـُت مدؿاٍو هما ؤن  .الاحخماعي واملعىىي لجمُع لَا

 ؛الخعلُم لاؾاس ي خم للُـل وواحب على لاؾغة والضولت

ت املباصعة وامللاولت، والخىاؿـ الحغ. هما حعم .8.1 ت مؿخضامت، يمان الضولت لحٍغ ل على جدلُم جىمُت بكٍغ

ؼ العضالت الاحخماعُت، والحـاّ على الثرواث الُبُعُت الىَىُت، وعلى خلىق لاحُاٌ  مً قإجها حعٍؼ

هما حؿهغ الضولت على يمان جياؿا الـغم للجمُع، والغعاًت البانت للـئاث الاحخماعُت  .اللاصمت

 .لاكل خٓا

 ةذات الصل الملكيةوالتوجيهات  الخطب-2 
هلُت جدٌى حظعي في مؿاع  2017ؤهخىبغ  13امللىُت املخخالُت مىظ زُاب ًىم الجمعت  بقيلذ البُ

على ًلىم  حضًض خىحه ًغوم بىاء همىطج جىمىي الالخىمُت الترابُت وحؼُحر عمُم في هُاول الضولت، بط ؤنبذ 

هما ًغوم اؾخىماٌ لانالخاث التي  الخللُو مً الخـاوجاث املجالُت والخباًىاث الترابُت،و العضالت الاحخماعُت 

وهى ما  عاهىذ عليها بالصها ملؿاًغة الخُىعاث املُغصة والخدىالث التي عاؿلذ البىاء املاؾؿاحي لهُاول الضولت.

 مىُلم ومغحعُت ؤؾاؾُت.هجنهل مىه هاجه املظهغة 

 الوطنيةالمنظومة القانونية -3 
عُت واللاهىهُت التي جخىؿغ  عليها بالصها مىُللا عثِؿُا لبلىعة همىطج جىمىي حضًض  حكيل الترؾاهت الدكَغ

 ، وهسو بالظهغ:كؼُلتللالاحخماعُت لاوؿاهُت وًغاعي الحلىق 

  ؛، واملغاؾُم الخُبُلُتالبام بمضوهــت للكـؼل 65/ 99كم اللاهــىن ع 

 ُـت العمىمُت  ؛هما جم حؼُحره وجخمُمه اللاهىن لاؾاس ي للْى

  ؛العمىمُت وقبه العمىمُتلاهٓمت لاؾاؾُت للماؾؿاث 

  ف عكم ( بدىـُظ اللاهىن  2016ؤػؿُـ  10)  1437طي اللعضة  6ناصع في  1.16.121الٓهحر الكٍغ

 بخدضًض قغوٍ الكؼل والدكؼُل املخعللت بالعامالث والعماٌ املجزلُحن. 19.12عكم 

 المصادق عليها إلتزامات المغرب بشأن االتفاقيات والمواثيق الدولية-4 
جهب حلها في بىاء صولت الحم واللاهىن وجغؾُش صعاثم املماعؾت  ،عضة بنالخاثؼغب عغؾ امل

الضًملغاَُت، مً زالٌ املهاصكت على حل الاجـاكُاث املخعللت بدلىق لاوؿان، واللًاء على حمُع ؤقياٌ 

  .املعاهضاث املىبثلت على املىٓمت العاملُت للكؼلبالياؿت بلى ، الخمُحز يض املغؤة
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 وتجربته الميدانيةوممارسته النضالية  الوطني للشغل بالمغرب التحادا رؤية-5 
 ؿُما ًلي: ؤهضاؿهاوالتي ًمىً ببغاػ ؤهم 

اث الىلابُت الؿعي بلى .1.5  ؛بكغاع الحلىق والحٍغ

 ؛العمل على حعمُم الىعي الىلابي .2.5

 ؛عاصلت وحباثُت بكغاع ؾُاؾاث احخماعُت واكخهاصًتالىًاٌ مً ؤحل  .3.5

ل  هنخغ الخإهُض على   .4.5 الكغاهت العاصلت بحن "هلابت مىاَىت وملاولت مىاَىت"، اهُالكا مً املبضؤ: لخجًز

 ؛"" الىاحباث باألماهت والحلىق بالعضالت

ع في وجإهُلها باؾخمغاع لخىا ،العمل على عؿع املؿخىي الثلافي والخىىٍجي للكؼُلت .5.5 هب الخُىع الؿَغ

 .للعماٌ بىاحباتهم وخلىكهم ، ولاؾهام في النهىى بالىعي اللاهىويوؾاثل العمل

 :للكؼُلت واملعىىٍتجدلُم املُالب املاصًت  .6.5

  اصة في لاحىع والخعىًٍاث، جلهحر ؾاعاث العمل، جدؿحن الكم املُلبي املاصي حهم الٍؼ

وحكؼُل ْغوؾ الكؼل، بلؼاء ول ؤقياٌ الكؼل الىاقئت والتي جمـ هغامت لاوؿان عحال وان ؤو امغؤة 

ـاٌ، والخإمُىاث مً يض املغى وخىاصر الكؼل والبُالت ويمان خلىق الخلاعض، وػحر طلً  لَا

   ؛الًماهاث والبضماث الاحخماعُت

  ،الكم املُلبي املعىىي حهم باألؾاؽ جإمحن الحم الىلابي في الخجمع والخىُٓم ولايغاب

 .واخترام املاؾؿاث الىلابُت وعضم الخمُحز بُنها

بلى جلضًم جدلُل مسخهغ خٌى ؤؾـ ومًامحن الىمىطج  هظه املظهغةحؿعى اهُالكا مً هاجه املغحعُاث، 

جي للكؼل باملؼغب بهـخه كىة اكتراخُت، مؿاهمت  امللترخاثالخىمىي الحالي، كبل جلضًم بعٌ  لالجداص الَى

ـ ؾىق كض حؿهم في  وؿعالت، ؿمذ  ىاَىاث واملىاَىحن،ًضمج ؿئاث واؾعت مً امل، مخُىع قؼل جىَغ َو

 مخُاػ الضًمىػغافي الظي حعغؿه البالص زضمت للىمىطج الخىمىي الجضًض.باالؾخـاصة مً الا 

  



 

 
9 

 اٌّىتغجبد ٚإٌٛالض ،اٌحبٌٟ إٌّٛرد اٌتّٕٛٞ اٌّحٛس األٚي:

 تراكمات ومكتسبات إيجابية-1 
ت مىظ الاؾخلالٌ بلى لا هبحرة في الىماء وبىاء الضولت  اؤقىاَاملؼغب كُع  ن، وطلً بـًل عئٍت العهٍغ

جي مً مىاحهت مجمىعت مً اؾدكغاؿُت و  هجاعت لاوعاف ولانالخاث الخىمىٍت، مما مىً الاكخهاص الَى

اؾتراجُجي -والخهضي وؿبُا للهعىباث التي ٌعغؿها املدُِ الجُى ،لاػماث التي يغبذ الاكخهاصاث العاملُت

 .الجهىي والضولي

تؤن املؼغب خلم زالٌ  هما ؾىاء على الهعُض  اهم مىدؿباثوع  املايُت، جلضما ال ًمىً بهياعه، العكٍغ

 ًمىً ببغاػها مً زالٌ زالر مداوع:الاكخهاصي والاحخماعي ؤو على مؿخىي الحلىق املضهُت والؿُاؾُت، 

 ثّضّْٛ ع١بعٟ ٚحمٛلٟ ِتمذَ 2011اػتّبد دعتٛس .1.1 

ت الحالُت  بةَالق ؤوعاف ماؾؿاجُت وبنالخُت هبري، والتي جمحزث الٓغؿُت الىَىُت زالٌ العكٍغ

َذ ؿيها بالصها مً ؤحل هؿب عهان الخىمُت املىضمجت. وكض ؤزمغث هظه الخدىالث بنالخاث صؾخىعٍت اهسغ 

لترؾُش بىاء املؿلؿل الضًمىكغاَي بخعاكض احخماعي وؾُاس ي حضًضًً ًىغؾان حُال حضًضا مً الحلىق 

ت الترابُت والجهىٍت املخلضمت هةَاع لخدلُم ج ،وجىُٓما مجالُا مخلضما ىمُت مىضمجت ًًع الالمغهٍؼ

 جيكض في حىهغها جدؿحن ْغوؾ عِل الؿاهىت باعخباعها الهضؾ لاؾمى ليل بنالح واؾدثماع.  ،ومخًامىت

آؿاكــا واؾــعت ؤمــام بلــىغ لاهــضاؾ ؿخــذ و  ،بحن الؿلِالعالكاث التي ججمع ما  2011هما هٓم صؾخىع 

بَـاعا مىاؾـبا لخدلُـم  باعخباعهاء الجهــت مياهــت الهــضاعة، املخىزــاة مــً بكــغاع الجهىٍــت املخلضمــت، بةعُــا

وحكــيل ؤًًــا مجــاال مىاؾــبا للمكــاعهت الـاعلــت للؿــيان ؿــي جضبُــغ الكــاون ، اهضمـاج الؿُاؾـاث اللُاعُــت

مؼغب الجهاث" مىخض الجهىٍــت، وؿــي حهــىِص الخىمُــت املجالُــت، واؾـخجابت ملمىؾـت لخُلع عام هدى "

ت والهُئاث املىخسبت لًمــان عؿــاه  ت والالمغهٍؼ ومخًامً، وجخًاؿغ ؿُه حهــىص حمُــع املاؾؿاث املغهٍؼ

ـم هما ؤن جىُٓم املغاؿم العمىمُت، ؤنبذ مىظ بكغاع الضؾخىع ًخم على ؤؾاؽ  .املىاَىُــً وعِكـهم الىٍغ

ت في ؤصاء املؿاواة بحن املىاَىاث واملىاَىحن في الىلىج  جي، والاؾخمغاٍع بليها، ولاههاؾ في حؼُُت التراب الَى

 البضماث.

 ئٔزبص أٚساػ ت٠ّٕٛخ وجشٜ.2.1 

ىٍلت املضي ؿُما  عغؾ املؼغب جدىالث عمُلت بـًل الاؾتراجُجُاث اللُاعُت الُمىخت مخىؾُت َو

 ًسو باألؾاؽ اللُاعاث الىاعضة التي ًخىؿغ ؿيها املؼغب على محزاث جىاؿؿُت واضحت.

هُيلُت هبري وطلً مً زالٌ مجمىعت مً  هما مىىذ لانالخاث التي عغؿتها اململىت مً جىحُه ؤوعاف

ع والبرامج التي جغوم جلىٍت البيُاث الخدخُت مً َغق ؾُاعة ومىاوئ  على قاولت املجاالث جإهُل املكاَع

غامج ؿً العؼلت وجدؿحن ْغوؾ عِل الؿاهىت على قاولت بومُاعاث وزُىٍ للُاعاث ؿاثلت الؿغعت، 

ت لخىمُتل بغامج بالياؿت بلى بَالقوحعمُم قبياث الىهغباء واملاء الهالح للكغب.   الخىمُت بغهامجو  ،الحًٍغ

 ؿاكذ باعخماصاث الجىىبُت باألكالُم للخىمُت الجضًض الىمىطجو  صعهم؛ ملُاع 55 ب ًلضع مالي بؼالؾ اللغوٍت

ع املهُيل ملُاع 77  .ت التي َبعذ املؼغب الحضًثصعهم، وػحرها مً املكاَع
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ت مهُيلت قاملت ومىضمجت باليؿبت للمجالحن الحًغي  ؤًًا، وجم في بضاًت لالـُت ويع بغامج اؾدثماٍع

ع ،مً زالٌ واللغوي وطلً ت املكاَع  َىجت الىبري؛ مكغوع البًُاء الضاع جىمُت الىبري مثل مسُِ الحًٍغ

ت الخىمُت الىبري؛ مكغوع الاهىاع؛  مضًىت لؿال؛ الغباٍ املىضمج الحًغي  ؛ الخإهُلالىبري  لخُىان الحًٍغ

. وكذا من خالل املخىؾِ مىاعة املخجضصة والحؿُمت الحايغة لخىمُت اللىُُغة؛ مغاهل الاؾتراجُجي املسُِ

 .اللغوٍت برنامج التنمية

املُا ؾىت ع 129، خُث اهخلل مً املغجبت مىار لاعماٌجدؿحن قهض جغجِب املؼغب جلضما ملمىؾا في هما 

 .عاملُا البمؿت وزمؿحن لاواثلالاكخهاصاث بلى  2010

 ق ثشاِذ ِٚجبدساد ثّضّْٛ ارتّبػٟئطال.3.1 

، 2014و 2001ويعُت املىاًَ وؿبُا زالٌ الؿىىاث لازحرة، بط بحن  على املؿخىي الاحخماعي، جدؿيذ

 15آالؾ صعهم بلى  10مً  %، واعجـع مخىؾِ لاهـاق الؿىىي الـغصي4.8% بلى 15.3جللو معضٌ الـلغ مً 

ت هللت هىعُت هغؾذ ؤهمُت ملاعبت  وفي هظا الؿُاق، .آالؾ صعهم ىُت للخىمُت البكٍغ حؿضث املباصعة الَى

)الدصبُو املجالي( واؾتهضاؾ الكغاثذ  ؤي اعخماص املجاٌ املدلي لدصبُو خاحُاث املىاَىحن اللغب،

ت هىعف  ُت.الاحخماعُت املعىُت ونُاػت البرامج الخىمىٍت املدل جيوكض وان للخىمُت البكٍغ لخثمحن امللاعبت  َو

حل جدؿِؿهم بإهمُت الدصبُو الترابي والاؾتهضاؾ اس ي على املخضزلحن العمىمُحن مً ؤوكع ؤؾ الترابُت،

 الاحخماعي في ويع الؿُاؾاث اللُاعُت.

ؾ الاحخماعي واملجالي، لاهها ؤوالبض مً لاقاعة هىا بلى مجهىصاث الضولت وبغامجها مً ؤحل جدلُم مبض

   :لعل ؤهمها

  ؛مؿخىي الـلغ والهكاقت في بَاع جللُوبخضار نىضوقي الخماؾً الاحخماعي والخياؿل العاثلي 

  احخماعُت لضعم الخمضعؽ وجللُو الهضع املضعس ي وحصجُع جمضعؽ الـخاة بالىؾِ بغامج ويع

جىؾُع الُاكت بغهامج جِؿحر و ت و املباصعة امللىُت البانت بخىػَع ملُىن مدـٓ اللغوي، مً كبُل

عامضازلُاث و الاؾدُعابُت لل  ؛وجىؿحر الىلل املضعس ي  ،ضعس يامل ججهحزها والغؿع مً محزاهُت لَا

  في بَاع جىؾُع الخؼُُت الصحُت للمىاَىحن، وبوكاء مؿدكـُاث حامعُت ويع بغهامج عامُض

  ؛حضًضة

  م  ؛بَاع جىؿحر الؿىً الالثمفي ويع بغهامج مضن بضون نـُذ وبخضار نىضوق ؿىواٍع

 ويع بغهامج بوعاف الكؼل وبغهامج الخعىًٍاث عً ؿلضان الكؼل.  

 اإلكراهاتنواقص وال-2 

الىمىطج الخىمىي للمملىت  بال ؤن ،والتراهماث لاًجابُت التي خللها املؼغب املىدؿباثول الغػم مً على 

مىً . ؤنبذ ػحر كاصع على جلبُت اخخُاحاث املىاًَ املؼغبي الىمىطج الخىمىي وبهغاهاث هىاكو  ببغاػ ؤهمٍو

 :ؿُما ًلي الحالي
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 تؼخش االٔتمبي اٌذ٠ّٛلشاطٟ.1.2 

بن ؤهبر لاعُاب التي عاوى منها الىمىطج الخىمىي الحالي هى عضم كضعجه على املداؿٓت على بًلاع عاصي 

جي واملجالي،  ومؿخمغ الؾخىماٌ الاهخلاٌ الضًملغاَي، اللاثم على ؾالؾت الخضاٌو على جضبحر الكإن العام الَى

مً مضزل الاهخساباث الحغة والجزحهت التي جيبجي عليها مكغوعُت الخمثُلُت الضًملغاَُت، والتي جًمً الخىاؿـ 

ف بحن الاخؼاب الؿُاؾُت وبحن املىٓماث الىلابُت.  الكٍغ

لت جًغ  هغث بيُاث ؾُاؾُت مضعىمت بٍُغ بالحُاة  للض حعثر الاهخلاٌ الضًملغاَي في عضة مدُاث، ْو

الحؼبُت واملىار الؿُاس ي العام، مما ؾبب في جىامي عضم الثلت في العملُت الؿُاؾُت ومسغحاتها، وهى ؤمغ 

ع الُالجعُت املعلىت.  ؾلبي ال ٌؿاعض على جدلُم الخعبئت املجخمعُت امليكىصة خٌى املكاَع

 تىش٠ظ فمذاْ اٌخمخ فٟ اٌتٕظ١ّبد إٌمبث١خ ٚاٌغ١بع١خ.2.2 

للؿغي ألصائها امً زالٌ الخضزل الباعجي والخىحُه  لُت اللغاع الىلابي والحؼبي،اؾتهضاؾ اؾخلالبن 

غ ظؤصي بلى بؿغاغ ه ،اازخُاعاتهو  ً بلى يعف وؿبت لطهما ؤصي  والىـاءاث والىسب.ه الخىُٓماث مً لَا

للاثمت على هى ما حهضص بةعبان الخىاػهاث املجخمعُت ا، و واملىاَىحنَغؾ عمىم املىاَىاث  الاهسغاٍ ؿيها مً

ٌ، و لثلت والدؿلُم بمبضؤ الخمثُلُت و مبضؤ ا هما  .لً جدىامى حعبحراث اخخجاحُت مباقغةظبالىؾاَت والخـٍى

ال حؿاعض على بعؾاء ، و جغهم لاصاعةت التي جًعف املـاويت الجماعُت و لاقياٌ الاخخجاحُت الـئىٍ شًخم جـٍغ

 .هـت ملسخلف الـئاثؤؾـ الؿلم الاحخماعي بىاء على اجـاكاث احخماعُت مى

 ١ّٓ اٌشأعّبي اٌجششٞ ٚ٘ذس طبلبد إٌغبء ٚاٌشجبةضؼف تخ.3.2 

جي. ومً  ول همىطج جىمىي ٌكُع الثلت والغض ى ال ًمىً ؤن ًلىم بضون جثمحن الغؤؾماٌ البكغي الَى

ق وحعاوي مً كلت الـغم في الىلىج بلى ؾى  للمجخمع ال جؼاٌ قابت الحالُت املعلىم ؤن اللاعضة الضًمىػغاؿُت

. هما ؤن اليؿاء ٌكيلً حؼء واؾعا بةمياهُاث هبحرة حعاوي مً الهضع، بؿبب ما حعاهُه املغؤة مً الكؼل

ت حعغيها بلى الٓىاهغ الؿلبُت مً ؿلغ وعىف وبكهاء احخماعي ويعف جمثُلُت اليؿاء في  تهمِل واؾخمغاٍع

عي املبظٌو الظي ًٓل ػحر واؾ  بالىٓغ بلى يعف وؾاثل الخىعُت مسخلف مىاكع اللغاع، عػم املجهىص الدكَغ

املجاٌ ؤمام الكباب في مسخلف مىاكع  بؿؿاحو دلُم املؿاواة والخيكئت الاحخماعُت، التي ًمىً ؤن حؿهم في ج

 املؿاولُت.

 ِحذٚد٠خ ِشدٚد٠خ ِٕظِٛخ اٌتشث١خ ٚاٌتى٠ٛٓ ٚضؼف رٛدتٙب.4.2 

لىٓغ الى ؾُاق الخدىالث لاكلُمُت الخىىًٍ في صعم مؿاعاث الخىمُت ببالصها باو جؼصاص ؤهمُت مضزل التربُت 

ؤهثر مً ؤي وكذ مط ى حؿخلؼم بىاء مضعؾت مؼغبُت حضًضة جىىن في مؿخىي  والىىهُت والخىىىلىحُت التي باجذ

ً اكخهاصًت وؾُاؾُت وزلاؿُت واحخماعُت وجىمىٍت.  بما ًدمله مً جدضًاث ،مخُلباث اللغن الىاخض والعكٍغ

ت أب، ًدانغها مىار صولي قضًض املىاؿؿت ًـغى على املؼغب املىٓىمت التربىٍت املؼغبُتؤن بط  لُاجه لاصاٍع

 .نُاػت بنالح ًًمً الحض لاصوى مً الكغوٍ لخدلُم الخىمُت الكاملت ،واملاؾؿاجُت

يُت املؼغبُت حعتريه بقياالثؤزهىًنا و  غ مخعضصة،  ن جإهُل املىٓىمت التربىٍت والخىٍى حؿضها الخلٍغ

ى ، 2014العلمي الظي نضع ؾىت ًىلُىػ والخىىًٍ والبدث  ُت لخلُُم مىٓىمت التربُتالخدلُلي للهُئت الَى
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ضع املضعس ي واله، قيالُت الخعلُم لالؼامي واؾخضامت املخعلمحن في املؿاع الضعاس يباؾخمغاع والظي ؤهض على 

 اؽ، ويعف مىدؿباث الخدهُل الضعاس ي للخالمُظ، ومدضوصًت الخىىًٍ لاؾوالجامعي بيؿب مللللت

واملؿخمغ للمضعؾحن، والىلىج املدضوص للخعلم بىاؾُت الخلىُاث الجضًضة، هاهًُ عً الابخعاص عً مضزل 

 ذنالح وخالعضم اهخماٌ لا  ؾاهمذ في عىاملل جلً الو. والخعلُم .....الخ الحيامت في جضبحر كًاًا التربُت

جي املغحعي للتربُت  .صون بىاء الىمىطج الَى

 والاؾخضامت الالؼامُت لىب الانالح ازًاع ًغوم والظي والخىىًٍ للتربُت َاعالا  اللاهىن  نضوع  وعػم

غه ل عملُت نؿة الحىىمي، الؼمً يؼِ مً وجدٍغ لإبخ والاؾخـغاص البِء ًىخىـها الػالذ مًامُىه ججًز  ٍو

 ربىٍتالت ٓىمتاملى هُيلت عاصةوب البُضاػىجي والخجضًض اللؼىٍت بالؿُاؾت ًخعلم ما زهىنا مًامُىه

يُت عُت الترؾاهت زلل على هاهًُ عمىما، الخىٍى  ملىاهبت حكاعهُت لُاثآ ويع ٌؿخلؼم مما به، املغجبُت الدكَغ

ل  .الانالح عهاهاث لؼمً عبدا غؤةباألح رجبتتامل الخؼحراث واخضار بل وجدبعه، الخجًز

 ضؼف إٌّٛ االلتظبدٞ ٚأحشٖ اٌغٍجٟ ػٍٝ اٌت١ّٕخ.5.2 

في املاثت لؿىىاث مخىانلت جخعضي  5ى همى اكخهاصي ًخجاوػ الحـاّ علجدلُم و لم ٌؿخُع املؼغب 

تراحع جالىمى  ثال معض، بل بن الهاعضة واملغجـعت الضزلالضٌو البمؿت عكغ ؾىت هكٍغ يغوعي للحاق ب

عِألن مىظ ؾىىاث عضًضة 
ُ
الىخاثج املغػىبت، والـالخت والؿُاخت  عضصا هبحرا مً اللُاعاث املعٌى عليها لم ح

 هما وان مخىخى منها. ؤجها ال جدغن عجلت الاكخهاص املؼغبي بال عاهً عليها املؼغب، ي كُاعاث والهىاعت، وه

ألن الىمىطج املعمٌى به ًجب الاهخلاٌ بلى جبجي ازخُاعاث جىمىٍت حضًضة، عُُاث، وبالىٓغ بلى هظه امل

ؾِبلى الىيع على ما هى . وفي ػُاب بهخاج الثروة بالكيل اليافي، بهخاج وؿب همى مغجـعت ال ٌؿخُُعخالُا 

علُه خالُا، وال ًمىً الحضًث عً مُياهحزماث لعاصة جىػَعها بكيل ًلبي املُالب الاحخماعُت لعمىم 

 املىاَىحن.

 ارتّبػ١خ اختالالدتفبٚتبد ِزب١ٌخ ٚ.6.2 

جي زُغ اػصًاص  في ػُاب اهضماحُت الؿُاؾاث اللُاعُت العمىمُت والخماؾً الترابي، ًىاحه املجاٌ الَى

الجىىب، الجباٌ -الضازل، الكماٌ-خًغي، الؿاخل-ؿجىة الخىمُت بحن مىىهاث التراب املؼغبي )كغويحجم 

...(. و  – ، الؿهٌى  مجالُت بلى مؿخىي زلم جـاوجاث الخىمىٍت عىضما جهل هظه الـجىةهما في حمُع الضٌو

 .ًيخج كالكل احخماعُت هبحرةزُحرة، ًمىً ؤن 

 18وعلى مؿاخت ال جخجاوػ ، مً الؿاهىت بسمـ حهاث % 70جغهؼ وجٓهغ بخهاثُاث الـىاعق املجالُت، 

جي. هما ؤن هظه الجهاث حؿاهم بثالزت ؤعباع الىاجج الضازلي البام املؼغبي،  % مً الىمى % 72ومً التراب الَى

مً امللاوالث التي جم % 70، هما حعغؾ جغهؼا ٌ 2014و 2001الاكخهاصي الظي عغؿه املؼغب ما بحن ؾىتي 

بِىما ًترهؼ معضٌ الـلغ املضكع ويعف ماقغاث للخىمُت . 2016و 2012ا في املغخلت الؼمىُت ما بحن بخضاثه

ت في حهخحن عثِؿِخحن.  املدلُت والبكٍغ
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% 73الجضًضة على  -حهاث في مدىع َىجت  3 دؿخدىط، ؿؾدثماعاث العمىمُتالا على مؿخىي جىػَع ؤما 

وجًم ، 2014مً الىاجج الضازلي البام لؿىت  % 58ؿاهم ب ماعاث العمىمُت لاحمالُت، لىنها حثمً الاؾد

 مً هظه الاؾدثماعاث.  %40 اؾخلُابالؿُاث ب-وجىـغص حهت الضاع البًُاء .الؿاهىت الىَىُت زلث

ِ الؿاخلي  %55، على ؤن 2014لازحرة  الغؾمُت جبحن لاخهاثُاثهما  مً الؿاهىت جلًُ بالكٍغ

لس ي املمخض مً اللىُُغة والضا ع البًُاء. بِىما جخـاكم الىيعُت بخضوي الىمى الضًمؼغافي وحسجُل وؿب لَا

ماقغ الخىمُت املدلُت املخعضص الابعاص ؿِسجل ؿ جغابُت(. حماعت160ؾالبت في بعٌ الجماعاث الترابُت )

 .معضالث ؾلبُت ولما اعجـع العجؼ في ماقغاث التربُت، الصحت واملعِكت

 دُجت خخمُت مباقغة ؤو ػحر مباقغة ٌ: بن هظه لاهغاهاث هي بهـت عامت ه

 ًغي مع جبعُت كىٍت للمضن الىبري يعف وهكاقت الهُيلت الترابُت وجضوي الاؾخلُاب للمجاٌ الح ،

 وؾىً كغوي مدكدذ ومخىازغ؛

 جدىالث عمُلت حكهضها البيُت ؤو الترهُبت الضًمؼغاؿُت الاحخماعُت؛ 

  املجاٌ اللغوي، مع اهدكاع همِ الكخهاص خًغي هكاقت ويعف جىىع الاكخهاص في املضن الهؼحرة وفي

 بؿُِ واكخهاص كغوي جللُضي ومخلاصم؛

  ت املاهلت مع ااث، مغؿىكت بةهغاهاث مالُت وكلت بهغاهاث ماؾؿاجُت لهجاػ بغامج الخجهحز ملىاعص البكٍغ

 نعىبت اكخىاء وحعبئت الىعاء العلاعي.

  ضؼف اٌحىبِخ ٚػذَ ئٌتمبئ١خ اٌغ١بعبد اٌؼ١ِّٛخ.7.2 

زـلذ الحيامت، ؿةن ؤعامل الحيامت في مضي حىصة الخضبحر الؿُاس ي والخلجي للكإن العام. بطا  ًازغ 

مُياهؼماث الحغواث الاحخماعُت، ؾدخدغن باليؿبت لـغق هبحرة مً الُبلاث الكعبُت عاؿًت للـىاعق 

لى الكؼل وحؿاوي الاحخماعُت واملجالُت، هٓغا لخعُُل املهاعض الاحخماعُت الىالؾُىُت، والىلىج العاصٌ ا

 الـغم وحىصة التربُت والخىىًٍ والىلىج بلى املغاؿم الصحُت للجمُع... بلخ. 

ىُت الاؾخضعاهُتو  ت  ال قً بإن لاحغاءاث العملُت والبرامج الَى التي كامذ بها الضولت َُلت العكٍغ

ضماث العمىمُت كض ؾاعضث بكيل ؿعاٌ على جللُو وزـٌ العجؼ في مُضان حؿهُل الىلىحُت للب الحالُت،

بال ؤهه جمذ مالخٓت مجمىعت مً الهعىباث التي حعترى الخضزل  لاؾاؾُت زانت مً الىاخُت الىمُت.

 العمىمي في هظا املُضان:

  ل مـهىم الحيامت الترابُت الجُضة على ؤعى الىاكع مً َغؾ الـاعلحن املعىُحن ببرامج نعىبت ججًز

يامت وجضاٌو اؾخعمالها بكيل غػم مً لاهمُت املىالة للحجضبحر البضماث واملغاؿم العمىمُت. ؿعلى ال

، بال ؤن جغحمت هظا الاهخمام بلى عئٍت حضًضة جإزظ بعحن الاعخباع مًامحن ؤهضاؾ الحيامت الجُضة هبحر

 ؛بعُض املىاٌفي الخىُٓم والترجِباث املاؾؿاجُت ولاصاعة الترابُت ال ًؼاٌ 

 ّالص يء الظي ، املباصعاث املدلُت خضزلحن فيي عضص الـاعلحن املف واملخىىع الاعجـاع املتزاًض وامللحى

 لخىـُظ البرامج املؼمع بهجاػها.  لخـاهم وجلاعب املىهجُاثفي امً الهعىبت  اهىع دضرً
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وحعخبر في هظا الؿُاق مؿإلت الاوسجام والخماؾً الترابي لخضزالث مسخلف الـاعلحن امليلـحن بالبرمجت، 

املُغوخت خالُا. ؿىثرة  لغهاهاثبحر وحؿحر املغاؿم والبضماث العمىمُت، مً بحن بخضي االخمىٍل، والاهجاػ، وجض

 املباصعاث اللُاعُت جُغح وبلىة بقيالُت بصماحها في بَاع مسُِ مىضمج وقمىلي.

ر ؤهبر كضع ممىً مً عىامل حجىؿ على، "الاؾدكغاؾ املجالي" الضولت في بَاع اعخمضث وعلى العمىم،

جي. ل" ؽهإؾاالخىاؿؿُت  ؤصث مسخلف وكض لخدًحر للمؿخلبل"، اعخماصا على كضعاث الاكخهاص الَى

ت لازحرةالؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث التي ويعذ زالٌ  ىُت،  العكٍغ بلى جدؿً هبحر في اللضعة الخىاؿؿُت الَى

حىبي املباقغ جخجلى في جدؿحن عجبت املؼغب في مسخلف الخهيُـاث العاملُت وػٍاصة عكم معامالث الاؾدثماع لا 

هىان هىاكو خلُلُت ، ؿألن لخمـ حمُع ؤَُاؾ املجخمع ؿةطا واهذ الىدُجت ػحر واؿُت ختى لان والدكؼُل.

ػُاب اهضماحُت الؿُاؾاث اللُاعُت ـي ؿ. اًَى على املجاٌ وعلى امل لالؾدثماع  ىمىطجيالىكع ؿُما ًسو ال

جي زُغ اػ العمىمُت والخماؾً الترابي ىمُت بحن مىىهاث التراب صًاص حجم ؿجىة الخ، ًىاحه املجاٌ الَى

 .املؼغبي

 ػذَ تحم١ك اٌؼذاٌخ االرتّبػ١خ ٔت١زخ اختالي ِؼبدٌخ ئٔتبد ٚتٛص٠غ اٌخشٚح.8.2 

الاحخماعُت جدضًا ؾُاؾُا هبحرا، هٓغا لخُىع املجخمع، خُث ؤنبذ املىاًَ على  جدلُم العضالتًمثل 

اهخٓاعاجه ؾىاء بالكاعع ؤو عبر نـداث الخىانل وعي جام بدلىكه، وكاصعا على الخعبحر عً خاحُاجه و 

هما ؤنبذ ٌعبر حهغا عً عضم عياه. وكض ججلى طلً واضحا في العضًض مً الاخخجاحاث ؾىاء  .الاحخماعي

ت الحالُت ىُت ؤو املجالُت التي عغؿتها البالص في العكٍغ   .الَى

على بهخاج  دُِ الاكخهاصيبن هظه املٓاهغاث الاحخماعُت هي حعبحر قعبي عً يعف وعضم كضعة امل

على الاؾخجابت الهخٓاعاث  توالؿُاؾُ تاملاؾؿاجُالثروة بما ًىـي بعاصة جىػَعها، ويعف املُياهحزماث 

ولم حؿخُع ختى لان، الؿُاؾاث اللُاعُت املخبعت مً  .الؿاهىت، التي جُالب بخدؿحن ْغوؾ عِكهم

 .والغؿع مً صزل املىاَىحن بكيل واؾ وملمىؽبخضار صًىامُىُت اكخهاصًت كاصعة على جللُو البُالت 

جدلُم معضالث مغجـعت مً الاؾدثماعاث العمىمُت مً في  العضالت الاحخماعُت مـهىم جم ازتزاٌكض و 

حكحر املعُُاث املُضاهُت بلى ؤن هاجه امللاعبت . خُث الاحخماعُت بمسخلف مىاَم اململىت بهجاػ الخجهحزاثزالٌ 

ع الىبري لضعم ؿ ، ألناملجالُتلخـاوجاث الاحخماعُت والخباًىاث حض مً افي ال اكض ؤزبذ مدضوصًته معٓم املكاَع

لس ي وػغب البدغ لابٌُ املخىؾِ بخضارالاكخهاص و  ً على ؾاخل املدُِ لَا   .الثروة جخَى

حكيل مهضع كلم مخىانل معبر  الاحخماعُت ؤنبدذ الاوكؼاالث والاهخماماث ؤنلاقاعة بلى وال بض مً 

ؿالخؿاؽ املجاالث لاكل ججهحزا واهضماحا. ؤهثر في التي جبرػ ، و املُضاهُت مماعؾدىا الىلابُت ً زالٌمعىه 

 ً بالكهاء ؤو التهمِل الاحخماعي ٌعىص باألؾاؽ بلى جىاحض هىاكو في املىٓىمت الاحخماعُت للخعلُم والخىٍى

ن ؿئاث املجخمع صازل هــ املجاٌ مً والصحت والكؼل والضزل بحن املجاالث الترابُت للبالص مً حهت، وبح

 حهت ؤزغي.
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 اٌمطبع غ١ش ا١ٌّٙىً أتشبس.9.2 

جي على خض الؿىاء. ؿللُاع ػحر املهُيل ٌعخبر ا هى بمثابت بقيالُت مؼصوحت يض العامل والاكخهاص الَى

 .للملاولت املىٓمت والضؿع بها بلى لاؿالؽؤًًا تهضًض هما ًمىً ؤن ٌكيل عباعة عً بُالت ملىعت، 

اكخهاصًت  –في امللاعباث املاهغو  هال ًجىػ تهمِل صوع لظلً  خمحز هظا اللُاع بىػن حض هام في املؼغب.ٍو 

والبىاء  بغمتها للُاعاثفي الىجاعت الاكخهاصًت لبعٌ الاوكُت ػحر املهُيلت حؿاهم و واللُاعُت في املؼغب. 

 . والخجاعة والهىاعت الخللُضًت

ػحر املباقغ هضع ، ًمىً جهيُـه يمً الهُيل في الضوعة الاكخهاصًتاللُاع ػحر امل عضم بصماجبال ؤن 

، عضم مغاكبت مباصالجه هى زُغ على صحت وؾالمت املؿتهلىحنؤما  .اؿترايُت للماٌ العام وجًُِع ملىاعص مالُت

مً البضماث الصحُت ومً الخؼُُت  خغماجهملؿالمت و لمعاًحر  هما ؤن اؾخؼالٌ العماٌ ؿُه ؤو عملهم بضون 

بالياؿت بلى اؾخدالت خهىلهم على كغوى عؾمُت وعضم اهخٓامهم في جمثُلُاث هلابُت هى حخماعُت الا 

 خؼاض ي عً جىؿحر اخخُاحاث ؤؾاؾُت لـئاث واؾعت مً املجخمع.ال َغة، ؤو ا اؾخؼالٌ للُض العاملت ػحر امل

مىً الخمُحز في الضوعة الاكخهاصًت ػحر املىٓمت، بحن "ؤحغاء ػحر مهُيلحن ٌك خؼلىن يمً بَاع مىٓم" ٍو

غ للمجلـ الاكخهاصي والاحخماعي والبُئي ال ًغبُهم بمكؼلهم علض عمل عؾمي(،  59.4) في املاثت خؿب جلٍغ

وبحن "عاملحن ػحر مهُيلحن ٌكخؼلىن يمً بَاع ػحر مىٓم" )في البُىث ؤو املعامل ػحر املغزهت، ؤو باعت 

ٌ  عمل ؾاعاث ملىن ٌع مخجىلىن...( وهم   الخمثُل، وخلىق  الجماعُت للمـاويت ػُاب مً َعاهىن و  ؤَى
ً
 وػالبا

عاث الاحخماعي الًمان مً ؤهٓمت مؿدبعضون  وهم ػحر قـاؾ، الاؾخسضام في ويعهم ما ًىىن   املخعللت والدكَغ

عاث مً وػحرها والصحت ولامىمت بالؿالمت  .العاملت الُض خماًت حكَغ

 اختالي إٌظبَ اٌزجبئٟ التظبد اٌش٠غ ٚ تٛعغ.10.2 

ت العامت  )بخهاثُاث عؾمُت ملُاع صعهم 149.8 خىالي 2018عام الجباثُت افي العاثضاث بلؽ ن للمضًٍغ

بت على اللُمت املًاؿت  48. )(للًغاثب ، بِىما حكيل TVA% منها عباعة عً يغاثب ػحر مباقغة ؤهمها الًٍغ

%، بِىما حؿاهم عؾىم 4 ً%، وال حؿاهم الغؾىم الجمغهُت بال بدىالي ؤكل م 40الًغاثب املباقغة خىالي 

بُت(7الدسجُل والخىبر بدىالي  ، وهى ما ًُغح ؤهثر مً عالمت اؾخـهام خٌى الـئاث % مً العاثضاث الًٍغ

بي ملجن  ع يٍغ املجخمعُت التي حؿاهم ؤهثر مً ػحرها في مضازُل الضولت، بِىما هىان كُاعاث حؿخـُض مً َع

اع، وللخمىً مً اكتراح خلٌى وػحر عاصٌ، وهى ما ال ٌؿخلُم في بهجاح ؤي همىطج  جىمىي ميكىص. وفي هظا لَا

معلىلت جلُع مع املماعؾاث ػحر العاصلت للىٓام الجباجي املؼغبي، ال بض مً لاقاعة بلى املعُُاث والخدلُل 

 لاحي:

  بي الحالي )ؤي اللُاعاث ؤو الكغواث التي ال جاصي الًغاثب ؤو حؿخـُض اليلـت الؿىىٍت للخدـحز الًٍغ

ت في بَاع جدـحز الضولت ألوكُتها مثل اللُاع الـالحي واللُاعاث املهضعة وبعٌ مً ي غاثب عمٍؼ

 ؛املاثت مً الىاجج الضازلي البام في 2.5ؾىىاث( جلضع بدىالي  5الكغواث الهىاعُت ؤكل مً 
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 84  بت على الكغواث. وهظه امللاوالث ال جمثل ؾىي  50ملاولت ؿلِ جاصي في  28في املاثت مً الًٍغ

بي ال  40املاثت مً عكم املعامالث لاحمالي و في املاثت مً اللُمت املًاؿت لاحمالُت. وهظا الخمغهؼ الًٍغ

 ؛ً جـؿحره ؾىي بالخمغهؼ الاكخهاصيًمى

 " بت على الضزل في املاثت مً مضازُلها حؿخسلو مً  73"، ؿةن لاعكام جىضح ؤن IGRباليؿبت للًٍغ

بت على الضزل على لاحىع، مل بت على الضزل املهىُت. هما ؤن  5ابل الًٍغ في املاثت ؿلِ مً الًٍغ

في  50في املاثت ؿلِ مً املهىُحن ًاصون  3مغاث ما ًاصًه املنهي، وؤن  5مخىؾِ مؿاهمت لاححر جمثل 

بت على الضزل املاملا  ؛هىُتثت مً الًٍغ

  بي ًخجاوػ بُت بال  22العبء الًٍغ في املاثت، هما ؤن  6.7 في املاثت، ال جمثل منها املؿاهماث الًٍغ

بُت على مضي الؿىىاث العكغ املايُت ؤصث بلى ؿغى عبء  اصة املًُغة في الاكخُاعاث الًٍغ الٍؼ

بي هبحر عل  ؛ى صاؿعي الًغاثب والكغواث ولاؾغيٍغ

 27 داث بالًغاثب جيخهي باألصاء، في خحن جاصي % مً 80% مً الكغواث 0.8% ؿلِ مً الخهٍغ

بت على الكغواث،   ؛% مً الكغواث99.2خبلُت ؿخاصحها % امل20ؤما الًٍغ

 .بت على الثروة باملؼغب خالُا  ال جىحض يٍغ

 فشص اٌشغً ٚأحش٘ب ػٍٝ عتذاِخ االضؼف .11.2 

ً مً  جدضًاثبغؿع  املؼغب صولُاالتزم   املؿخضامت. اعخماص الخىمُت  زالٌاللغن الىاخض والعكٍغ

اعص خُىٍت واملاء والؼُاء الؼابىي وجثمحن وجإهُل بال ؤن اؾخضامت الخىمُت جخىكف على جغقُض اؾخعماٌ مى 

املجاالث الحؿاؾت والجباٌ والىاخاث والؿاخل التي جىاحه عضة عهاهاث: ؿيل لاعكام الغؾمُت، حكحر بلى 

ت الؾخضامت ؿغم الكؼل والخىمُت   .املىضمجتويع مللم للمىاعص الُبُعُت الًغوٍع

املاء  الـغص مًمخىؾِ ههِب  ؤن خُثالُت هبري، املاء بالبهىم بقيمدضوصًت املىاعص املاثُت وجمثل 

ا ال ًخعضي  بلى 3م650ؾىٍى بالياؿت بلى  ىت.للـغص في الؿ 3م 1000في  املدضصة عاملُاؤصوى بىثحر مً العخبت  ٍو

جي جخىؿغ على  % 7.5املجاالث خُث ؤن في الىاعصاث املاثُت الؿُدُت بحن  الخباًً الىبحر   % 51مً التراب الَى

 املؼغبي املجاٌ مً%  42وحاؾ،  قبه ؤو حاؾ املؼغبي املجاٌ مً%  90 مً هما ؤن ؤهثر املُاه الؿُدُت. مً

ت معغى ت واملىاَم الىاخاث وزانت دُتٍالغ  للخعٍغ في هظا ُت، مما ٌؿخضعي الكغك هًابالو  الصحغاٍو

لالخخُاحاث الاكخهاصًت بحن خم اؾخسضام املىاعص الُبُعُت  ىؿُملخجبجي ؾُاؾت عمىمُت مىضمجت ل الؿُاق

والتي لها ؤزغ هُىلي على  في هظه املىاعص الهكت واملدضوصة خم لاحُاٌ اللاصمت يمان والاحخماعُت لاهُت، وبحن

  .بخضار ؿغم الكؼل املؿخلبُلت

 ِحذٚد٠خ أٔظّخ اٌحّب٠خ االرتّبػ١خ ٚاٌتغط١خ اٌظح١خ.12.2 

لى اعؾاء مىٓىمت مخعضصة للحماًت ب ولى لحهىله على الاؾخلالٌاملؼغب مىظ الؿىىاث لا  ؾعى

. هما جم الهىضوق املؼغبي للخلاعض والهىضوق الىَجي للًمان الاحخماعي زالٌ بخضارالاحخماعُت، مً 

 .....الخ زالٌ الؿىىاث لازحرة نىضوق الخماؾً الاحخماعيبخضار 
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جدؿحن معِكت  ن هىا هثمً ما جدلم على ًض مسخلف الحىىماث املخعاكبت مً بغامج ؾعذ الىبو  ،لىً

املؼاعبت ونُاهت هغامتهم، ؿةن الىيع الحالي لهظه املىٓىمت وألزغها املدضوص في ْل عضم الخدضًث ومىاهبت 

صائها الضازلي وعلى الـئت املؿتهضؿت مً زاللها، هدُجت حملت مً العىامل املغجبُت ؤالخُىعاث، ؤزغ على 

في خاحت الى  ؤنبدذومدضوصًت البرامج ولاهٓمت التي لُاث املغاكبت والخدبع، آبالحيامت في الخضبحر ويعف 

  وؾُاؾُا.ججضًض ٌؿاًغ الخدىالث التي ٌكهضها املؼغب اكخهاصًا واحخماعُا 

ىـي الؿيان اليكُُحن مدغومىن مً الحماًت الاحخماعُت هماقغ على  ؤهثر مً ههفن لاقاعة بلى ؤ ٍو

 صكُلت ألصاءل املجخمع، الص يء الظي ًلخط ي صعاؾت هٓمت ػحر الضامجت ملسخلف الـئاث صازمدضوصًت هظه لا 

  .حل مدانغة عُىبها وجلىٍت ؤهٓمت الًمان واملؿاعضة الاحخماعُتؤهظه املىٓىمت ولىُـُت اقخؼالها مً 

خي واملعُاعي للحماًت الاحخماعُت باملؼغبؤصعاؾت ًجب  وجثمً  املىدؿباث وحعؼػ  ،ن جغنض الخُىع الخاٍع

جعلها ججصحُذ مىاًَ الًعف التي حعتري مىٓىمت الحماًت الاحخماعُت باملؼغب و في ملابل  ،هلاٍ اللىة

ـاٌ ولاشبام الظًً ٌعاهىن   ،و هليؤكاصعة على اصماج ؿئاث ملهُت مً زضماتها بكيل حؼجي  مً كبُل لَا

ولاشبام املؿىحن ولاشبام في ويعُت لاعاكت، وزهىنا جىؿحر اللضعة على مىاحهت بعٌ   ،البُالت

ملساَغ املغجبُت باملغى )الغعاًت الصحُت( وبدىاصر الكؼل ولامغاى املهىُت،  بما ًيسجم مع الحلىق ا

 املىهىم عليها في صؾخىع اململىت وفي املعاًحر الضولُت املعخمضة في املجاٌ. 

مىً الاعخماص في هظا الهضص على  هٓمت الحماًت ؤ مدضوصًتبعٌ املاقغاث واملعُُاث التي حعىـ ٍو

 حخماعُت باملؼغب: الا 

 َـىلت زاعج ؤي خماًت احخماعُت خلُلُت 

مً اجـاكُت خلىق  26عػم  ؤن الحماًت الاحخماعُت حعخبر خلا مً خلىق الُـل، والظي ؤهضجه املاصة 

لُت آحغاءاث مدضوصة ال جخجاوػ بهىان بال ؤن ، 1993يها املؼغب في ًىهُى مً عام الُـل، والتي ناصق عل

ـي اللُاع العام، بالياؿت الى بغامج  ؿاعضاث ممىىخت مالخعىًٍاث العاثلُت ألحغاء اللُاع البام ومْى

زغ الاحخماعي )ملُىن مدـٓت، هٓام ة لامدضوصو  ،وػحر معممت والاؾخـاصة منها مكغوَت ،بخمىٍل عمىمي

لُت خلُلُت آ إي قيل مً لاقياٌب وهي ال حكيل ،جِؿحر..(، جمىذ في بَاع بغامج لضعم الخماؾً الاحخماعي

 للحماًت الاحخماعُت. 

  ًزلثي لاشبام في ويعُت بعاكت باملؼغب ال ٌؿخـُضون مً الًمان الاحخماعيؤهثر م 

املؼغب لِـ له ؿ .مً لاشبام في ويعُت بعاكت ؿلِ ٌؿخـُضون مً هٓام للحماًت الاحخماعُت  19.4%

و الحماًت الاحخماعُت لهم، هاهًُ عً ؤبام في ويعُت بعاكت ؤي ؾُاؾت او اؾتراجُجُت جلؼم خماًت لاش

زاعج ؤي اؾخـاصة مً ؤهٓمت الخؼُُت ًجعلهم وؿب البُالت العالُت بحن نـىؾ هظه الـئت، لامغ الظي 

 الاحخماعُت.
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 الكُسىزت زاعج ؤي خماًت احخماعُت 

بلي خىالي . حغاء واملكؼلحنمً خُث الخمىٍل على مؿاهماث لا  جلىم ؤؾاؾاهٓمت الخلاعض في املؼغب ؤ ٍو

 ي هٓام مً ؤهٓمت الخلاعض.ؤ% مً لاشبام اليكُُحن املكخؼلحن زاعج 60

 زُغ خىاصر الكؼل ولامغاى املهىُت 

 .بخدلُم الحماًت الاحخماعُت هـُلتحغاءاث بلى بالػالذ الامغاى املهىُت وخىاصر الكؼل في خاحت 

مما ٌؿخىحب جدضًث اللىاهحن البانت ، مؿخمض مً كاهىن ؿغوس يؿاملؼغب الػاٌ ًضبغ هظه املعًلت بٓهحر 

جبحن اعجـاع خىاصر الكؼل خُث  مغاى املهىُتغاؾُم واللغاعاث الخىُٓمُت املخعللت بدىاصر الكؼل ولا وامل

 وهُئت مغاكبت الخإمُىاث والاخخُاٍ الاحخماعي،  والاصماج املنهي لكؼاث وػاعة الجلضًغ خؿب بكيل مللم 

 هٓام املؿاعضة الُبُت عامُض ( ازخالالث ؤهٓمت الخؼُُت الصحُت(   

اصة في الاعخماص املالُت املسههت لهظا  جغجبِ ؤؾاؾا بعضم مىاهبت جىؾُع هُاق الخؼُُت الصحُت بالٍؼ

ُبلت في اللُاع، خُثػُو  ،املجاٌ
ُ
ـاث امل حغاءاث اصي بعٌ لا مً املمىً ؤن ج اب آلُاث مغاكبت الخعٍغ

لى زغوج الؿاهىت في ويعُت هكاقت مً صاثغة البضماث التي بو مىدها ؤجبُت بخجضًض البُاكت غ الكيلُت امل

 ،ؿاعضة الُبُتفي ْل اعجـاع الُلب على البضماث الصحُت مىظ حعمُم هٓام املوًىؿغها. عالوة على طلً، 

ت واملالُت ؿلض اػصاص الًؼِ على زانـت املغاهـؼ الاؾدكـاثُت و املاؾؿـاث الصحُـت وبجهاههـا، و  املىاعص البكٍغ

وؤصي بلى جضهىع  صون جدؿحن عغى العالحاث الظي ًلضمه كُاع الصحت العمىمُت، مما خاٌ الجامعُـت

 زضماجه.

 والخلُُميعف آلُاث الخدبع  :نىضوق الخماؾً الاحخماعي  

ؤخضر نىضوق صعم الخماؾً الاحخماعي بهضؾ املؿاهمت في جمىٍل بغامج الضعم الاحخماعي، املخمثلت في 

املؿاهمت في جمىٍل الىـلاث املخعللت بخـعُل هٓام املؿاعضة الُبُت، وجمىٍل املؿاعضة لألشبام طوي 

الهضع املضعس ي؛ مً كبُل بغهامج ملُىن الاخخُاحاث البانت، وهظلً املؿاهمت في الىـلاث املخعللت بمياؿدت 

 مدـٓت وبغهامج جِؿحر، زم الضعم املباقغ لليؿاء لاعامل. 

صاء مهامه واؾتهضاؾ الـئاث بكيل صكُم، في ْل ؤقياالث جازغ على بهظا الهىضوق ٌعاوي مً  بال ؤن

جىضح لاهضاؾ ، و ػُاب بؾتراجُجُت مىضمجت لخـعُل بغامج الضعم الاحخماعي بكغاهت مع حمُع املخضزلحن

والـئاث املؿتهضؿت ومسُُاث الخمىٍل؛ بلى حاهب ويع آلُاث للخيؿُم والخدبع والخلُُم؛ ولاؾغاع في ببغام 

الاجـاكُاث بحن وػاعة املالُت وحمُع اللُاعاث الىنُت على بغامج الضعم الاحخماعي، ومدضوصًت آلُاث الخدبع 

عللت ببرهامجي "ملُىن مدـٓت" و"هٓام املؿاعضة الُبُت" والخلُُم، زم عضم جدهُل حمُع املؿاهماث املخ

 .نىضوق الخماؾً الاحخماعي ...الخ لـاثضة
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 ذؤجدضًث لم ٌكمل : الًمان الاحخماعي  حغاء زاعج الخهٍغ

جي للًمان الاحخماعي  جُىٍغ زضماجه الغكمُت، مً زالٌ اعخماص باكت مً بلى ؾعى الهىضوق الَى

ع ولاوي معهمالخُبُلاث لالىتروهُت لـاث ُه، بؼُت الحـاّ على الخىانل الؿَغ صون مغاعاة  ،ضة مىسَغ

هاهًُ عما ٌعتري الخؼُُت الصحُت مً مكاول؛ . وكضعتهم على الاؾخـاصة مً الخدضًث تَبُعت ػباثىه املعغؿُ

ّمىحن بلى عضم اؾخـاصة ال ؾُما ؿُما ًسو
َ
ا

ُ
ؾبعت  املؿخللحن ولاحغاء، بط حعّىٌ الضولت على عؿع عضص امل

جي مدضوصة،  ت التي جم جللُهها بىدى ومالًحن؛ لىً بمياهاث الهىضوق الَى في  50في ملضمتها املىاعص البكٍغ

ض مً ماثت في مسخلف عبىع التراب  معاملاثت،  جي.بخضار الىواالث الجضًضة التي ونلذ بلى ؤٍػ  الَى

 لاػمتواؾخمغاع  حعضص لاهٓمت ويعف الخيؿُّم : الخلاعض 

بدُث هخدضر عً  ، في ػُاب ؤي ملاعبت جياملُت بحن الهىاصًم املعىُت،باملؼغب ٓمت الخلاعضؤه جخعضص

جي للًمان الاحخماعي والهىضوق املؼغبي للخلاعض والهىضوق املنهي املؼغبي للخلاعض، لامغ الظي  الهىضوق الَى

لُاؾُت التي كامذ بها زانت مع عضم هـاًت لانالخاث امل ٌؿخضعي الاججاه هدى جضبحر هٓام جلاعض صاثم،

في بَاع خىاع مىؾع مع حمُع  الكمىلي ألهٓمت الخلاعض اعخماص لانالح الحىىمت الؿابلت. لظلً وحب

م ًمىً اعخماصها في  ت ٍَغ ل املهالح على مغاخل، َبلا لباَع غاؾ املعىُت، واعخماص مىُم الخضعج في ججًز لَا

لازظ بعحن الاعخباع ويعُت  معثُت للكغاثذ الاحخماعُت، كاهىن بَاع، ؿًال عً املداؿٓت على اللضعة الكغا

 لاشبام املؼاولحن للمهً الكاكت مع نُاهت املتراهمت عبر املؿاع املنهي. 

ىـي ان هظهغ  ؼُي  40هٓمت الخلاعض الُىم ال حؼُي خالُا ؾىي ؤن ؤ ٍو في املاثت مً الؿيان اليكُحن َو

في املاثت مً الؿيان اليكُحن مدغمىن  60وعلُه ؿان . هـؿهاؾاس ي عً املغى اليؿبت حباعي لا الخامحن لا 

صحاب املهً الحغة ولاشبام ؤوهم  ،ي يمان احخماعيؤمً الحماًت الاحخماعُت، وهي ؿئت ملهُت مً 

صحاب امللاوالث والعاملىن في اللُاع ػحر املىٓم الؾُما في ؤاملؿخللحن ومً ال ًخمخعىن بهـت الاحغاء مً 

 ت الخللُضًت والخعاوهُاث الهؼحرة وػحرهم مً الـئاث.الـالخت والهىاع

 ٌ م َىٍل ًخعحن كُعه، ال ؾُما ؿُما ًخعلم ًدبحن ؤهه  ،وفي زخام هظا املدىع لاو ال ًؼاٌ هىان ٍَغ

ؼ  بالعضالت الجهىٍت والاحخماعُت واملجالُت طاث البعض الخىمىي، ولاعؾاء اليامل لضولت الحم واللاهىن، وحعٍؼ

هاصًت لهالح الجمُع، صون اؾخثىاء ومداعبت التهمِل وبعؾاء كىاعض جياؿا الـغم بحن الخىمُت الاكخ

 . املىاَىحن واملىاَم

م، كهض جىـُظ  ت ٍَغ ومً هىا جبرػ الحاحت بلى بعاصة الخـىحر في الاؾتراجُجُاث ولاحغاءاث وؿم زاَع

ؼ الاوسجام والخيؿ ُض وحعٍؼ ُم والخأػع والخماؾً والخلاعب ؿُما مسخلف الاؾتراجُجُاث لاهماثُت، مً ؤحل جَى

. ؿالبرامج اللُاعُت لم حؿهم في جدلُم حمُع لاهضاؾ التي خضصث لها، وحعمُم الحماًت الاحخماعُت بُنها

ؼ الاهـخاح الاكخهاصي على العالم الباعجي، وبوعاف الكؼل، وحصجُع  والتي جخمثل في: "بوعاف الاكخهاص، وحعٍؼ

اصة مكاعهت اللُاع البام  في اليكاٍ الاكخهاصي". بالياؿت بلى طلً، زبذ عضم الـعالُت الجؼثُت للبرامج ٍػ

 التي هـظث ختى لان، في ػُاب آلُت للغنض واملخابعت. 
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وعلُه، ال ػاٌ ؤمام املؼغب الىثحر ألحل بلىغ جهًت احخماعُت قاملت. وال ًمىً الخعبحر عً هظا الىيع 

، بمىاؾبت عُض العغف، خُث كاٌ " وبطا وان ما ؤهجؼه 2018لُىػ ًى  29ؤخؿً مً حاللت امللً في زُابه ًىم 

املؼغب وما جدلم للمؼاعبت، على مضي علضًً مً الؼمً ًبعث على الاعجُاح والاعتزاػ، ؿةهجي في هــ 

وؾىىانل العمل، بن قاء هللا، في هظا املجاٌ بيل    ؤخـ ؤن قِئا ما ًىلهىا، في املجاٌ الاحخماعي. الىكذ،

ؿحجم البهام الاحخماعي، وؾبل  .خؼم، ختى هخمىً حمُعا مً جدضًض هلِ الًعف ومعالجتهاالتزام و 

جدلُم العضالت الاحخماعُت واملجالُت، مً ؤهم لاؾباب التي صؿعخىا للضعىة، في زُاب اؿخخاح البرملان، بلى 

جي والحماًت الاحخماعُت  ؿلِـ مً املىُم ؤن هجض ؤهثر مً ماثت بغهامج للضعم .ججضًض الىمىطج الخىمىي الَى

ت،  مً مسخلف لاحجام، وجغنض لها عكغاث امللُاعاث مً الضعاهم، مكدخت بحن العضًض مً اللُاعاث الىػاٍع

وبالياؿت بلى طلً، ؿهي حعاوي مً الخضازل، ومً يعف الخىاؾم ؿُما بُنها، وعضم  .واملخضزلحن العمىمُحن

لهظه البرامج، في ْل هظا الىيع، ؤن حؿخجُب بـعالُت،  ؿىُف .كضعتها على اؾتهضاؾ الـئاث التي حؿخدلها

  .لحاحُاث املىاَىحن وؤن ًلمؿىا ؤزغها ؟"
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 حٛس اٌخبٟٔ، تٛرٙبد ٚاخت١بساد ٌٍّٕٛرد اٌتّٕٛٞ إٌّشٛدٌّا

ت عئٍدىا جي للكؼل باملؼغب ًضعى بلى  الىلابُت، ؿةن مً زالٌ مماعؾدىا املُضاهُت، ومً ػاٍو الاجداص الَى

ً علض احخماعي حضًضبطج جىمىي ىمى الخإؾِـ ل  . وبملاعبت للبىاء املكترن مع حمُع الـاعلحن بالَى

جب ؤن ًدغم هظا الىمىطج في جلضًغها على مباصت الـعالُت والاؾخضامت ولاههاؾ، مع اكتراح  ٍو

لؾدكغاؿُت، الا ؾدباكُت والا خلىٍمُت وبحغاءاث تهم الخضابحر ال  ُُملآلُاث الخـعُل والخ والحغم على ججًز

ًخملىىن  ، ماؾؿاث وحماعاث وؤؿغاصا،ججعل املؼاعبت البىاء املكترن التي والخدبع، وهظا اكتراح ملاعبت

ىن بكيل حماعي  ىسَغ  .هجاخهل الىمىطج ٍو

جي للكؼل باملؼغب بؿبع مغجىؼا ٌعخبرها ملىماث ؤؾاؾُت لًمان  ثوفي هظا الهضص، ًخلضم الاجداص الَى

جي الهام.  بهجاح هظا الىعف الَى

تعزيز المسار الديموقراطي وتحصين البناء المؤسساتي واستكمال ورش الجهوية -1 
 المتقدمة

 اٌتطج١ك اٌذ٠ّٛلشاطٟ ٌٍذعتٛس.1.1 

ش املؼغب املعانغ بعض خغان صًمىكغاَي عاقه املؼغب، 2011للض قيل صؾخىع  ، لحٓت ؿاعكت في جاٍع

لت التي ُصبغث ؿيها جلً املغخلت، لهُاػت مال  مذ همىطج اؾخثىاجي الخلذ ؿُه لاعاصة وؤهله مً زالٌ الٍُغ

بهجاح ؤي همىطج جىمىي  ًالغؾمُت بالعاصة الكعبُت، مما ؤؿغػ وزُلت صؾخىعٍت مخلضمت. وبظلً ال ًمى

ثبذ ؤعوان البىاء الضًملغاَي  اث، ٍو ميكىص بضون جُبُم الضؾخىع بما ٌؿاعض على بعؾاء صولت الحلىق والحٍغ

د بعث على الثلت في املاؾؿاث لاؾاؾُت باخترام الظي ٌعلي مً هغامت املىاًَ ٍو ترم الاعاصة العامت، ٍو

 الازخهاناث املؿىضة ليل منها، مع جُبُم مبضؤ عبِ املؿاولُت باملداؾبت جُبُلا ؾلُما.

 صٔٙب ٚتؼبٚٔٙبش٠ظ فظً اٌغٍظ ٚتٛاتى.2.1 

ولت الحضًثت. على ؿهل الؿلِ وجىاػجها وحعاوجها، وهى مبضؤ ؾُاس ي ماؾـ للض 2011للض ؤهض صؾخىع 

وللض ؤؿغص الضؾخىع مؿاخاث واؾعت للخـهُل في ازخهاناث الؿلِ املسخلـت التي ًجب الخإهُض عليها، مً 

عُت  زالٌ جمىحن الحىىمت مً جـعُل َابعها الخىـُظي وؾلُت عثِؿها على لاصاعة وجلىٍت ؤصواع البرملان الدكَغ

ض مً جى ـ اؾخلاللُت الؿلُت اللًاثُت في بنضاع ؤخيام والغكابُت وجلُُم الؿُاؾاث العمىمُت، واملٍؼ َغ

ت والخىحيهُ ض  تعاصلت ومىهـت، مع خـؼ مسخلف الهُئاث واملجالـ الضؾخىعٍت ألصاء ؤصواعها الاؾدكاٍع للمٍؼ

ـ الضًملغاَُت الدكاعهُت وملاعباث الحىاع وحعبئت الخىاؿلاث املجخمعُت املـُضة.  مً جىَغ

 خ ٚا١ٌٙئبد اٌٛع١طختؼض٠ض اٌخمخ فٟ اٌّإعغبد إٌّتخج.3.1 

ت في جضبحر الخعاكضاث  2011للض زو صؾخىع  املىٓماث الىلابُت ولاخؼاب الؿُاؾُت بإصواع مغهٍؼ

املجخمعُت. على ؤن املاؾؿاث املىخسبت والتي حعىـ لاعاصة العامت مً زالٌ مكغوعُت الخمثُل الضًملغاَي، 

ضح، مع الاؾخعضاص لخلضًم خهُلتها ؤمام عمىم ال بض لها ؤن جماعؽ ؤصواعها في بَاع كاهىوي وجىُٓمي وا

ض مً الضعم ملسخلف الهُئاث  املىاَىاث واملىاَىحن. ػحر ؤن الىمىطج الخىمىي امليكىص، ًجب ؤن ًخىحه بلى املٍؼ

 الىؾُُت لللُام بإصواع الخإَحر والخىانل والتراؿع عً خلىق ومهالح الـئاث التي جمثلها.
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 ٠ٕب١ِخ اٌالتّشوض اإلداسٞتفؼ١ً اختظبطبد اٌزٙخ ٚتغش٠غ د.4.1 

حعخبر الجهىٍت املخلضمت بخضي ؤؾـ الىمىطج الخىمىي امليكىص. وبظلً ًجب الاؾخمغاع في اجساط ما ًلؼم 

مً لاحغاءاث لخمىحن الجهت مً مماعؾت ازخهاناتها واملت، بما ًخُلبه طلً مً هلل املىاعص املالُت 

ت، مع جمىحن عثِـ الجهت مً الؿلُت الخى ع الظي ًاؾـ والبكٍغ ُٓمُت ملماعؾت مهامه في بَاع مبضؤ الخـَغ

جي لالجمغهؼ  لتراجبُت الجماعاث الترابُت، وجدمل مؿاولُت الخضبحر املجالي. مع لاقاصة بةنضاع املُثاق الَى

ت وجىُٓمُت ألحغؤة ملخًُاجه الهامت.  لاصاعي الظي ًدخاج الى مىاهبت كاهىهُت وجضبحًر

 تكوين إصالح منظومة التربية وال-2 

 رؼً اٌّذسعخ أعبط االستمبء االرتّبػٟ.1.2 

جي للكؼل باملؼغب مؿإلت بعاصة جإؾِـ همِ بهخاج الغؤؾماٌ البكغي مً زالٌ  ًُغح الاجداص الَى

 املضعؾت، عبر:

  بنالح املضعؾت، لخًمً حعلُما وجىىٍىا بمؿخىي عاٌ ًلبي اخخُاحاث ول الـئاث والجهاث، وكاصعة

البكغي هدى الخمىحن مً ؤحل ؤن ًىىن صعامت خلُلُت للخىمُت  ٌلغؤؾمابهخاج الجىصة والضؿع با ىعل

 ؛حخماعي والاهضماج في ؾىق الكؼلاملىضمجت، ومؿهمت في الترقي الا 

  ؛قخؼاٌ باملضعؾت، مً زالٌ الخدـحزالاهخمام بالعىهغ البكغي، واؾخلُاب الُاكاث والىـاءاث لال 

 ن عػم ازخالؾ مىاكعهم ن هــ الـغم للمخعلمحبعاصة الىٓغ في ماقغاث الاؾخدلاق املضعس ي لًما

 ؛الاحخماعُت

  اللُام بمغاحعت خلُلُت لىٓام الخعلُم العالي وجِؿحر ولىحُخه واللُع مع الكغوٍ التي جلص ي

 ؛اَا بؿىق الكؼل واملؿخلبل املنهيؿئاث واؾعت مً الُلبت مً ولىج مؿالً ؤهثر اعجب

 ظا مخُلباث الخدىالث الاكخهاصًت والاحخماعُت اعخماص جىىًٍ حامعي ًخماش ى مع ؾىق الكؼل وه

 والغكمُت. 

 سثظ اٌتى٠ٛٓ إٌّٟٙ ثبحت١بربد عٛق اٌشغً.2.2 

صعم الخىىًٍ املنهي لُهبذ ؿغنت وعهحزة لًمان جياؿا الـغم وكىة صؿع للحغهُت والاعجلاء الاحخماعي، 

 وطلً مً زالٌ: 

  ؼ جياؿا الـغ ً واهدؿاب الىـاءاثف محعٍؼ  ؛ي مجاٌ الخىٍى

 ؿحن كضعاث بصماج مىٓىمت التربُت والخىىًٍ في الحُاة املهىُت. واعخماص مىٓىمت جىىًٍ منهي مالثم جد

جي في اللُاعاث الىاعضةمع املدُِ الاكخ  ؛هاصي الَى

 ىاؾب جام مع اعخماص زُت للخىىًٍ املنهي جدترم الحاحُاث الجهىٍت مع جدُحن الخىىٍىاث لخهبذ في ج

 ؛الخؼحراث الاكخهاصًت
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 تراجُجُت للبدث العلمي، زانت في كُاع الهىاعت الىاعضة باملؼغب وحعله كاَغة لإلكالع ويع بؾ

 الاكخهاصي. 

 تشز١غ ٚتط٠ٛش ِزبالد اٌجحج اٌؼٍّٟ.3.2 

 وطلً مً زالٌ: 

  ىخج الغثِس ي للبدث العلمي، باعخباع ص املالُتع وصعمها باملىا الجامعت املؼغبُتبنالح
ُ
 ؛ها امل

 اصة في املحزاهُاث املسه في املاثت مً الىاجج  0.4و 0.2املحزاهُت خُث ال جخجاوػ للبدث العلمي، هت الٍؼ

 ؛...في املاثت في الضٌو املهىعت 6و 4الضازلي البام، في ملابل ما بحن 

  لىلل املعاعؾ اث قمىلُت ويع بؾتراجُجُوجبجي  ؾُاؾت عمىمُت مىضمجت للبدث العلميبكغاع

 ؛ث الضولتالعلمُت بلى اللؼت العغبُت جغعاها ماؾؿا

  البدث العلمي لالؾدثماع في اللُاع البامجدـحز. 

 تكريس المساواة والتمكين االقتصادي للمرأة واستثمار كفاءات الشباب-3 

 تحم١ك إٌّبطفخ ث١ش اٌّفض١خ ئٌٝاتخبر اٌتذا.1.3 

خلف الضولت بلى الؿعي لخدلُم مبضؤ املىانـت، الظي ًاهل املغؤة املؼغبُت لبلىغ مس 2011للض صعا صؾخىع 

غ َاكاث  مىاكع املؿاولُت واللغاع. هما ؾحرؿع مً جمثُلُتها صازل املاؾؿاث املىخسبت، وهى ما ؾِؿمذ بخدٍغ

 اليؿاء والخؼلب على الحىاحؼ التي جىغؽ الحُف والالمؿاواة اججاه املغؤة ؤو جماعؽ الخمحز يضها.

 فٟ إٌغ١ذ االلتظبدٞ ٚاالرتّبػٟ حفض اٌّجبدسح ٌذٜ اٌشجبة ٚئدِبرٗ.2.3 

الكباب مً املكاعهت لاًجابُت ال ًمىً ألي همىطج جىمىي ميكىص ؤن ًدلم ؤهضاؿه صون جمىحن ؿئت 

 . لظلً ًجب العمل على:والعملُت في املجخمع

 ب لضعم الكباب بكيل ؿعاٌ في لخىىًٍ العلمي طاث الجىصة جىؿحر زضماث ا واملهاعاث والخضٍع

 ؛مدُِ جدهُل العلم بلى ؾىق العملاهخلالهم مً 

 ؛الكباب ولابخياع لهالح  بضاعمسخبراث لا  ىؿحر ج 

 اصة ال  ؛كباب للىنٌى بلى ؿغم عمل ؤو ؿغم الدكؼُل الظاحيللضعم ٍػ

 املاؾؿاحي. جىؿحر ؿغم مـُضة للكباب للمكاعهت في مجخمعهم مً زالٌ العمل الخُىعي 

 خ ٚاعتمطبة وفبءاد ِغبسثخ اٌؼبٌُتخ١ّٓ األطش ٚاٌخجشاد اٌٛط١ٕ.3.3 

ل الخىحهاث والازخُاعاث الخىمىٍت الجضًضة. وفي هظا لاَاع، ال ًدخاج املؼغب  بلى ول بىاجه وؤبىاثه في ججًز

 بض مً:

  ىُت في مسخلف مىاحي الخسههاث العلمُت والبضماجُت مً زالٌ الحغم على حصجُع الىـاءاث الَى

ًجُبُم جياؿا الـغم في الىلىج بلى املىانب وجلضًم جدـحزاث حؼىيها عً الهجغة زاعج   ؛ؤعى الَى
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  بخدـحزاث  لاحغاءاث املغجبُت بـغم لاعماٌ والاؾدثماع جبؿُِ املؿاَغ ولكؼل و لعغى ؿغم

 ؛للىـاءاث املؼغبُت التي عاهمذ ججاعب في بلضان املهجغ

  وؿُج حصجُع مؿاهمت الىـاءاث املؼغبُت امللُمت بالباعج، مً زالٌ مؿاعضتها على الاهخٓام صازل

جي ماؾؿاحي ً في ؤوعاف، وبقغاهها َو عالكاث الكغاهت بحن مسخلف  عبر  الخىمىٍت الىبري  الَى

 .الـاعلحن في مجاالث جسههها في املؼغب وبلضان لاكامت

 حفز النمو االقتصادي وإنتاج الثروة وعدالة توزيعها-4 

ػٍٝ ئحذاث ٚاعتذاِخ ِٕبطت  ٚلذستٙب اٌشفغ ِٓ ربرث١خ ٚتٕبفغ١خ اٌّزبالد اٌتشاث١خ.1.4 

 اٌشغً

جضًض للجهىٍت املخلضمت، جبضو مؿإلت "الخىاؿؿُت وحاطبُت املجاالث " هةخضي لاولىٍاث في اليؿم ال

  وجىاؿؿُتها. ؤصائهالبغاػ وجُىٍغ  املباقغ للملاوالث البهبٌكيل املجاٌ  ، خُثالىبري 

ؼ هظا، و   وحب العمل على:الخىاؿؿُت والجاطبُت للمجاالث، لخعٍؼ

 ؼ خماًتها الاحخماعُت، و في اللُاع امل بصماج كىة العمل اللغوٍت اٌ ويع همىطج ؿعّ ىٓم وحعٍؼ

 ؛اللُاع العام واللُاع البام للُو الـىاعق في الكؼل ولاحغ بحنللخ

 ؼ عئٍت اؾتراجُجُت مجالُت للبضماث اللىحؿدُت جلىم على جدؿحن ، و جُىٍغ لىحؿدًُ الخهضًغ حعٍؼ

بعاصة جىُٓم لىحؿدًُ ، و ليالضاز-جدؿحن لىحؿدًُ الهىاعي، و مدُاث اللىحؿدُىُت لالؾخحراص

 ؛الخىػَع

 اع املاؾؿاحي والخىُٓم  ؛ي لالؾدثماعاث لاحىبُت املباقغةبنالح لَا

  ؛بوكاء ؤخىاى اكخهاصًت ومىاَم اليكاٍاعخماص ملاعبت مجالُت للكؼل عبر 

 حن الاؾدثماعاث وطلً  حصجُع  حصجُع الغبِ الكبيي للملاوالث:عبر املىىن املجالي في جدضًض جَى

ىت ؤو املدلُتلاه قبياث الخجمعاث العىلىصًت ؤو ؤكُاب الخىاؿؿُت، ، و ٓمت لاهخاحُت املَى

ؼ ؤكُاب اكخهاص الترار، امللاَعاث الهىاعُت  ؛حعٍؼ

  ؼ بوكاء مىاكع و  حعمُم العغى الخىاؿس ي لألهترهذ الثابذعبر  الخدٌى الغكمي للمجاالث،صعم حعٍؼ

ؼ الحايىاث واملكاجل املسههت لخىىىلىحُا  ؛كلُمُت لخثمحن املىخىحاثالىٍب الجهىٍت ولا حعٍؼ

صعم جبجي جىىىلىحُا املعلىماث والاجهاالث مً َغؾ اللُاع الحغفي  املعلىماث والاجهاالث؛

 .)الهىاعت الخللُضًت( والؼعاعي

 حفض االعتخّبس اٌذاخٍٟ ٚتحغ١ٓ ربرث١خ االعتخّبس اٌخبسرٟ.2.4 

جي للكؼل باملؼغب بضعم كُت واللُاعاث املكؼلت للُض العاملت بىثاؿت، لاو ًىص ي الاجداص الَى

 وطلً مً زالٌ:

  ؛ةجِؿحر الحهٌى على الخمىٍل للكغواث الهؼحر 
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  ؛مً ؤحل جىىَع الاكخهاص العاملت في املُاصًً الخىىىلىحُت والىاعضة الكغواث الهؼحرةجدـحز 

 ع ب  ؛غكمىت لاحغاءاث وجلىٍت الترؾاهت اللاهىهُت لألعماٌالدؿَغ

 وزانت باملىخجاث غم الاكخهاصًت التي ًدُدها الىمى لازًغ على مؿخىي الكؼلاؾخؼالٌ الـ ،

لخللُو مً الاهبعازاث الىغبىهُت لوالاعخماص على الخىىىلىحُاث البًغاء  املىحهت للخهضًغ،

لألوكُت، والخدىُم بحن مسخلف اؾخعماالث املاء لكغاع جغاجبُت لألؾبلُاث جًمً جغقُض اؾخعماٌ 

 خت.املُاه املخا

 االعتشات١ز١بد االلتظبد٠خ اٌىجشٜئطالق د٠ٕب١ِبد رذ٠ذح ٌٍّخططبد ٚ.3.4 

بلؼذ ؤػلب الاؾتراجُجُاث والغئي اللُاعُت مضاها. لظلً ًجب بَالق حُل حضًض مً البرامج العمىمُت 

، الؿُاؾاث العمىمُتاملىضمجت للغؿع مً وزحرة الىمى الاكخهاصي، مع الحغم على اهضماحُت وبلخلاثُت هظه 

 ما ًدلم العضالت الاحخماعُت والخىمُت املؿخضامت يمً بَاع مً الحيامت الغقُضة.ب

 ئطالس إٌظبَ اٌزجبئٟ ثّب ٠حمك اإلٔظبف اٌضش٠جٟ.4.4 

ً في  جي للكؼل باملؼغب، مً ؤحل بكغاع همىطج جىمىي خضًث ٌؿاهم ؿُه ول ؤبىاء الَى ًلترح الاجداص الَى

 :، لاحغاءاث الخالُتجضعُم مىٓىمت عاصلت ومىهـت للىٓام الجباجي

 بي بت  جىؾُع الىعاء الًٍغ لِكمل بخضعج الكغواث الىبري واملخىؾُت طاث لاوكُت املعـُت مً الًٍغ

بت مىسـًت وحؼاؿُت على لاوكُت طاث الضزل املدضوصخالُا، و   ؛جُبُم يٍغ

  بيل خىؾُعهظا الجلاؾم "زماع  نىاصًم الخًامً الاحخماعي،" بما ًضعم زضماث لىعاء الًٍغ

بت املباقغة على الضزلو   ؛جسـٌُ وؿب الًٍغ

 ًمان الاؾخـاصة مً زضماث الضعم ل جُىٍغ نـت امللاٌو الظاحيعبر  العمل على بصماج الحغؿُحن

تواملؿاهمت في العاث واملىاهبت بي بملاصًغ حؼاؿُت وعمٍؼ  ؛ض الًٍغ

 بُتج ِذ بىثاؿت، و  هدى الكغواث املكؼلت للُض العاملت ىحُه الامخُاػاث والخدـحزاث الًٍغ
ْ
ى
َ
ويع هٓام مل

بُت عً ؤعماٌ البدث والخُىٍ  اؾخضامت ؿغم الكؼل الحالُت وحعض غ التي جًمًجدـحزاث يٍغ

 ؛بـغم ؤزغي 

 بت على الثروة مً الخدـحز  ،ً ضخ مىاعص بياؿُتعؿًال  ،ػحر املىخجت، وهى ما ؾُمىً ؿغى الًٍغ

عض بـ ،على بصماج املمخلياث املعىُت يمً صوعة لاهخاج بت غم عمل حضًضة، و َو جىؾُع هُاق الًٍغ

 .ت...(سمالؿُاعاث الـ، الُسىث، )الُاثغاث البانت الـازغة مخلياثعلى الثروة لدكمل بعٌ امل

 د اٌّؼشفخ ٚتذاسن اٌفزٛح اٌشل١ّخاالعتخّبس فٟ التظب.5.4 

جي للكؼل باملؼغب ب اهضً ؼ كضعاث الخىُف والابخياع لضًغوعة الاجداص الَى بكغي الغؤؾماٌ ال يحعٍؼ

 لخدؿحن ْغوؾ الىلىج الى اكخهاص املعغؿت عبر: 

  ؛جِؿحر الىلىج الى مجخمع املعغؿتجدؿحن اللضعاث في مجاٌ الابخياع و 

 ؛ازل امللاولت والاصاعة العمىمُتالنهىى بالخىىًٍ املؿخمغ ص 
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 ؛طلً مإحىعي اللُاع ػحر املهُيل اعخماص جىىًٍ مؿخمغ للجمُع بما في 

  ب آلُاث الخعلم  ؛ؿخـُضًًوجدُحن املهاعاث مً املجلٍغ

 .جُىٍغ عغى الخعلم عً بعض 

 ا١ٌّٙىً فٟ إٌّظِٛخ االلتظبد٠خ ئدِبد اٌمطبع غ١ش.6.4 

جي ٌعخمض  ، هما ًلجإ املىاَىاث واملىاَىىن على امللاوالث الهؼغي والعاثلُت في ػالبِخهالاكخهاص الَى

ل مىاػي ػحر مهُيل، خُث ال خلىق الظًً لم ٌؿخُُعىا الىلىج بلى ؾىق الكؼل املىٓم بلى ؾىق قؼ

 ىؿغة وال واحباث حباثُت جاصي بلى الضولت.خاحخماعُت م

قبه بكيل ؤوكُت مضعة للضزل وعلى الغػم مً الُابع العكىاجي لهظا الاكخهاص املىاػي، بال ؤهه ًىؿغ 

لترح الاجداص الىَجي للكؼل باملؼغب يمً مىٓىعه الخإؾِس ي لىمىطج جىمىي حضًض كاع هاجه  ُعاباؾد، ٍو

ت جىُٓم مجمىعت مً لاوكُت وبصماحها في املىٓىمت هه إمً ق واضح في بَاع كاهىوي اللُاعاث املىاٍػ

، وطلً عبر امللترخاث املالي والخلجي الاكخهاصًت الغؾمُت وجلىٍت كضعاث العماٌ في هظا املُضان على الهعُضًً

 الخالُت:

  ىُتبخضار  يمً اليؿُج الاكخهاصي اللاهىوي ر املهُيلفي بصماج الاكخهاص ػح تمسخه ووالت َو

ؿهم خاحُاث العاملحن في ، و ع اللاهىوياَعً لا  تالباعححمُع لاوكُت صعاؾت  حعمل هظه الىوالت علىو 

وجلضًم ملترخاث  ؾىق الكؼل الغؾمي،كاػلهم والعىاثم التي جدٌى صون بصماحهم في ومػحر املهُيل اللُاع 

 ؛مخابعت مؿاع لاصماج الاكخهاصيو  لنالخاث جىُٓمُت وماؾؿاجُت

 ع نؼغي لها الهـت اللاهىهُت بخضار  ؛صازل اليؿُج الاكخهاصي حعاوهُاث ؤو مكاَع

  ع املضعة للضزل عبر الدكؼُل الظاحيالولىٍت بعُاء لا الاؾخمغاع في مً زالٌ بغامج  لهىي للمكاَع

ت ؤو عبر بغهامج حضًض ًدضر لهظا ىُت للخىمُت البكٍغ  ؛الؼغى املباصعة الَى

  وبكىاع ؤصحابه بًغوعة الاهخلاٌ لالقخؼاٌ في الخخىاء هظا اللُاع عمؼي جسهُو هٓام حباجي ،

لت مغهت ومخضعحت. ؿا بَاع اللاهىن  ليلـت مع الخدـحز بالصماج في مىٓىمت الحماًت لاحخماعُت بٍُغ

بُت مً قإجها ت عضم حصجُع العاملحن في لاو املغجـعت لألعباء الاحخماعُت والًٍغ على كُت املىاٍػ

 ؛الاهضماج في الاكخهاص الغؾمي

  بي ذ بمضازُلها ويمان لد هالح املاؾؿاث الهؼغي ل جدـحزي اعخماص هٓام يٍغ صجعها على الخهٍغ

ت  ه مً الًغوعي الخسـُف مً لاحغاءاث لاصاٍع
ّ
حغائها. هما ؤه

ُ
التي مً املمىً الخؼُُت الاحخماعُت أل

 ؛اليكاٍ ػحر اللاهىوي جضؿع العاملحن الاكخهاصًحن بلىؤن 

  ؼ آلُاث الغكابت للضولت مً ؤحل اكخهاص اهُالكا مً واحباتها الضؾخىعٍت  الضولتؿ. مىضمج وآمًحعٍؼ

خترام اليامل لللىاهحن، وطلً بالخإهض مً التزام املاؾؿاث لًمان الا بضوعها وامال  ًجب ؤن جلىم

هما عليها ؤًًا  ،الاحخماعُت للعماٌاخترامها للاهىن الكؼل، زانت في مجاٌ الخؼُُت ب والكغواث
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ومهضع املىخجاث املعغويت للبُع في والؿالمت الصحُت، الجىصة م معاًحر ختراال ؤن جلىم بالغكابت 

 .ؤؾىاكىا

 اٌتضبِٓ اٌّزبٌٟئػبدح إٌظش فٟ آ١ٌبد ١ِٚىب١ٔضِبد .7.4 

الخىؿغ على بن زىى ػماع املىاؿؿت ًخُلب جدلُم جىاؿؿُت الجهاث صازل البلض الىاخض مً زالٌ 

ت كاصعة على الخىانل مع الباعج والاهـخاح علُه و  ت بةمياهُاث وزانُاث  بخضارؤكُاب خًٍغ قبىت خًٍغ

جي جي بلى  ، هماجمىنها مً وكغ ملىماث الخىمُت لِكمل مجمىع التراب الجهىي ومً جم الَى ًدخاج التراب الَى

والهؼحر صازل ول حهت جلعب صوع قبىت كىٍت للحايغاث الىبري وقبىت للمضن طاث الحجم املخىؾِ 

 الىؾُِ الترابي بحن املؼاًا الاكخهاصًت ملىُم الحايغاث الجهىٍت والعالم اللغوي.

الاخخُاحاث الاكخهاصًت والاحخماعُت على مؿخىي العضًض مً  وحؿامتبن اؾخمغاع عجؼ الخىمُت 

 عمُلا لىٓام  ،الجماعاث الترابُت
ً
بي ًـغى بنالخا م حعبئت بعاصة الخىػَع الًٍغ املعخمض في املؼغب، عً ٍَغ

املجالي بما ًًمً اؾخضعان خاالث الخإزغ ، املجالُتاملىاعص املالُت وجلؿُمها في بَاع الخًامً والعضالت 

بي ؾن ؤّي جدؿً في هٓام ب ؛ خُثالاحخماعي والثلافيوالاكخهاصي  ِكيل عاؿعت لالبخياع وُمؿّغع الخىػَع الًٍغ

 الخباًىاث والـىاعق  جصحُذ على ًغجىؼ ًمىً ؤن ، هما ؤن الخًامً املجاليكاملتت الاملجالُخلُلي للخىمُت 

 باالعخماص وطلً اللاهىن، بلىة الـىاعق  لخصحُذ وملاًِـ معاًحر مً زالٌ جىحه الضولت هدى اعخماص املجالُت

 َ الترابُت، املؿخىٍاث ومسخلف الضولت بحن والهالخُاث الازخهاناث لخىػَع حضًضة على عملُت
ً
 ألخيام بلا

 ملترها ًىىن  لازغي  الترابُت والجماعاث الجهاث بلى الضولت جىلله ازخهام ول ؤن على ًىّو  الظي الضؾخىع 

 له. املُابلت املىاعص بخدىٍل

 إدماج البعد االجتماعي في المخططات االستراتيجية والسياسات العمومية-5 

 ٚاٌتّبعه االرتّبػٟٚئسعبء أعظ اٌتضبِٓ  تم١ٍض اٌتفبٚتبد ٚاٌفٛاسق اٌّزب١ٌخ.1.5 

 بقيالُت الخـاوجاث املجالُت وؿم ملاعبت مىيىعاجُت، حؿتهضؾ املىايُع الـغعُت الخالُت:معالجت ًمىً 

الصحت، التربُت والخىىًٍ مع مغاعاة  ،املؿاواة بحن الجيؿحن ،لاصماج في لاوكُت والكؼل ،الضزل والـلغ

هما ًمىً ؤًًا جدلُلها مً  .ؿىً والىلىج للعالم الغكميالىلىج للبضماث لاؾاؾُت وهىع ال ،مؿإلت الجىصة

زالٌ ويع عئٍت قمىلُت ملؿخىي لاصماج الاحخماعي خؿب الجهاث، وطلً باالعخماص على ماقغاث جغهُبت ؤو 

  بملاعبت ؿىاعق الخىمُت بحن الجهاث مً هاخُت عضص ؾىىاث الخإزغ.

 وألحل هؿب عهان الخـاوجاث املجالُت ًخعحن:

 وما  ؿُاؾاث العمىمُت: خُث ٌعخبر جدلُم الخىمُت باملؼغب مً مهام الضولت وماؾؿاتهاجُىٍغ ال

ؤن هظه الؿُاؾت كض ونلذ بلى  خهن ما جم مالخٓؤعلى الجهاث، ػحر  مً اوعياؾاث ًترجب عً طلً

ت لاصاعة وهُمىت الؿُاؾاث اللُاعُت على النهىى  خضوصها اللهىي لؿببحن ؤؾاؾُحن: مغهٍؼ

بلى جدضًض عئٍت اؾدكغاؿُت للخىمُت باملؼغب، ومً مما ًضعى  .ملاعبت عغياهُت بالخىمُت وؿم

جي بقغان الـاعلحن وجدمُلهم املؿاولُت.  ؿيها الًغوعي  وفي هظا الهضص، ًىص ي الاجداص الَى
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، في بَاع مً الاهضماحُت الؿُاؾاث العمىمُتفي  لدكؼُلللكؼل باملؼغب بةعُاء لاولىٍت ل

 ولالخلاثُت، عبر:

 حصجُع اللُاعاث املىخجت املكؼلت للُض العاملت بىثاؿت.   . ؤ

 صعم الدكؼُل الظاحي.  . ب

ت لوكاء . ث اللاصعة على  بجمُع اللُاعاث املىخجت امللاوالث الهؼغي  جبؿُِ املؿاَغ لاصاٍع

 .ؿحر ولىحها بلى الهـلاث العمىمُتوجِ بخضار مىانب الكؼل

 ؼ اؾتراجُجُت الخىمُت املجالُت: باعخباع لا ًخىحب جلىٍت  ،زاع املدضوصة للؿُاؾاث اللُاعُتحعٍؼ

صوع ببغاػ  ، الظي ًغاهً علىمـهىم "املكغوع الترابي"اللاثمت على  اؾتراجُجُت الخىمُت املجالُت

غاهً في الىؾِ اللغوي على حصجُع الاؾخلغاع مً زالٌ ٍو  ،كاَغة للخىمُتو املضًىت هـاعل ؤؾاس ي 

جغهُبت مً زالر هماطج )ػحر  هظا الخىحه ٍلخط يو  .وع"جىىَع لاوكُت وصعم جسهو "مجاٌ املكغ 

 متراجبت ؿُما بُنها(: 

دُذ حكىُل املضن اللُبُت؛  . ؤ  همى مغجىؼ على لاؾىاق واكخهاصًاث الخجمعاث الؿىىُت ٍو

 ؛ الترابي لاههاؾؾُاؾاث عمىمُت حعؼػ قبياث املضن املخىؾُت باؾم  . ب

 ػ املضن الهؼغي واملجاالث لاهثر هكاقت. مباصعاث مدلُت جضعمها الضولت والجهاث التي حعؼ  . ث

 ٍخمثل صوع الؿلُاث العمىمُت والهُئاث املىخسبت في يمان الخيامل بحن هظه الىماطج الثالزت.و 

 :اٌطجمخ اٌّتٛعطخ، ٚرٌه ػجشتٛع١غ دػُ ٚ.2.5 

  ؛بغامج ومباصعاث لخىؾُع وصعم كاعضة الُبلاث الىؾُىبلىعة 

 ؛لىؾُىجسهُو مىخىج ؾىجي مضعم زام بالُبلت ا 

 .ف الخمضعؽ باللُاع البام بي البام بمهاٍع  اجساص بحغاءاث لالؾترصاص الًٍغ

 ػذاٌخ أرش٠خ تضّٓ وشاِخ اٌشغ١ٍخ ئلشاس.3.5 

ت بحن الكؼُلت املؼغبُت في اللُاعحن العام والبام واملاؾؿاث العمىمُت بدُث  ،ًجب بكغاع عضالت ؤحٍغ

بكغاع الحض لاصوى مً لاحىع هغامت لاححر واملؿخسضم في  ، مع مغاعاةجللو الـىاعق بحن لاحىع العلُا والضهُا

 جلاعضه. بعض ؾىاء عىض وكاَه ؤو  ،ؤؾغجهالًامً لىغامخه ولعِل 

 ومة الحماية والرعاية االجتماعيةتوسيع منظ-6 

عالن العاملي لحلىق الاوؿان، خُث ههذ املاصة مً لا  اؾاؾُؤ االاحخماعُت مىىهوالغعاًت  حعخبر الحماًت

املاصة الًماهاث الاحخماعُت...".  هما ههذ بهـخه عًىا في املجخمع الحم في  ن ليل شبوؤه على " مى 22

حغ عاصٌ مغى ًىـل له وألؾغجه عِكت الثلت بىغامت ؤليل ؿغص ًلىم بعمل الحم في  ؤهه "مىه على  23

العهض الضولي البام لى بزغي للحماًت الاحخماعُت ". بالياؿت ؤلُه عىض اللؼوم وؾاثل بجًاؾ  ،الاوؿان

مىه التي جاهض على خم ول  9زهىنا املاصة  1966والثلاؿُت الهاصع بالحلىق الاكخهاصًت والاحخماعُت 
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بما في طلً الخإمُىاث الاحخماعُت بالياؿت الى الحم بالعمل الالثم والغعاًت  الاحخماعي،اوؿان بالًمان 

ـاٌ )املىاص   (.10/11/12الصحُت للبالؼحن ولَا

ول الًماهاث التي جمىذ لجمُع  جلخط ي جىؿحر الاحخماعُت امليكىصة والغعاًت لخالي ؿإهٓمت الحماًت وبا

ٌ ؿغاص الحم وفي ول الـتراث مً صوعة لا  الى البضماث الصحُت والخعلُمُت وػحرها مً  الحُاة الىنى

ر الؼظاء والخعلُم جىؿحر الغعاًت البانت لألَـاٌ مً خُث جىؿحو  ،بما في طلً ععاًت الامىمت، البضماث

دمي لا  ،ؾاؾُتوالغعاًت لا  ـاٌ ٍو ، وجمىحن لاؾغة مً الاؾخًعاؾ الاكخهاصي ؾغبما ًدٌى صون عمالت الَا

للمىٓىمت بياملها همضوهت  قمىلُتاللُام بةنالخاث ا، و وخاحاته اللضزل ًلبي اخخُاحاته ؤصوىمً خض 

لمؿىحن لاًت وفي امللاولت، وجىؿحر الغعً العمل الخؼُُت الصحُت والحماًت الاحخماعُت والؿالمت في ؤماه

صوى ملبٌى مً ؤمً زالٌ جىؿحر خض )بالياؿت بلى اؾخمغاع زضماث الضعم املباقغ لألعامل ولاًخام واملُللاث( 

 الضزل.

جي للكؼل باملؼغب وعف جدضًث و  الاحخماعُت باملؼغب مً والغعاًت هٓمت الحماًت ؤَعخبر الاجداص الَى

اصي الىباؽ في ؾاملضازل لا  ـ عؾاء مُثاق احخماعي حضًض ًدلم هغامت املىاًَ ولاححر ٍو العضالت  جىَغ

 :مً زالٌامليكىصة، الاحخماعُت واملجالُت 

 رجبس٠خ ػٍٝ وً اٌفئبد االرتّبػ١خاٌظح١خ اإل تغط١خاٌ تؼ١ُّ.1.6 

جي للكؼل باملؼغب ؤن  همىطج جىمىي هى مضزل ؤؾاس ي لبلىعة الخؼُُت الصحُت وعخبر في الاجداص الَى

سـف مً الـىاعق الـلغ والهكاقت ًللو مً مٓاهغ  الخىمُت مؿخىٍاث ب َؿاهم في الغؿعالاحخماعُت و  ٍو

ت.الاكخهاصًت والاحخماعُ  ت والبكٍغ

يسجم هظا الخىحه ب مع  ،الحم في الصحت وفي الغعاًت الاحخماعُت والًمان الاحخماعيإحغؤة مباصت ٍو

مً العهض الضولي املخعلم بالحلىق الاكخهاصًت  2والـهل  ،ىق لاوؿانمً لاعالن العاملي لحل 25الـهل 

 .2011صؾخىع والاحخماعُت والثلاؿُت، وبىىص 

 ئطالس أٔظّخ اٌتؼبضذ ٚضّبْ حىبِتٙب.2.6 

 عبر: بال خيامتها  ويمان الخعايض ؤهٓمتال ًخدلم انالح  

  عي والخىُٓمي لللُاع الخعايضي باملؼغ  ؛ببعاصة الىٓغ في لاَاع الدكَغ

  ؛ىهُت ما ًًمً خيامت كُاع الخعايضاخضار هُئت مؿخللت لها مً لامياهاث اللاه 

  ؛ُت املخعللت بالحماًت الاحخماعُتمالءمت الؿُاؾاث العمىم 

  .يمان مكاعهت وبقغان الكغواء الاحخماعُحن في مجمىع هُئاث الحماًت الاحخماعُت 

 ظّخ اٌتمبػذ فٟ ئطبس شٌّٟٛ ِٕٚظفئطالس أٔ.3.6 

جي للكؼل باملؼغب ؤن لاؿم الاؾتراجُجي لالؾخمغاع في بنالح مىٓىمت الخلاعض في بَاع ًغي الاج داص الَى

حكمل حمُع املخلاعضًً على ؤؾاؽ  ،هى الاججاه الى هٓام جلاعض بثىاثُت كُبُت ملاعبت بنالخُت قمىلُت
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ا مع مبضؤ الخًامً الاحخماعي اوسجام بحباعي  جىمُلي بلى هٓام بياؿت ،هٓمت في كُبحن عام وزاملا جىخُض 

تمع بمياهُت بياؿت نىاصًم جىمُلُت  ،الىاعص في الضؾخىع   .ازخُاٍع

 راد اٌظٍخٚاالتفبل١بد اٌذ١ٌٚخ اٌٛط١ٕخ اٌتشش٠ؼبد  تفؼ١ً ٚأرشأح.4.6 

والتي جدضص  102ملضمتها الاجـاكُت عكم  الخدىالث، وفيلبىاء همىطج للحماًت الاحخماعُت ٌؿاًغ وطلً 

البُالت، مىذ العجؼ، طوي الحلىق،  الحماًت الاحخماعُت الدؿعت )البضماث العالحُت،البانت بضهُا املعاًحر ال

الامىمت، الخعىًٍاث العاثلُت، حعىًٍاث الكُسىزت، الخؼُُت يض خىاصر الكؼل ولامغاى املهىُت، 

 املغى(. الخعىٌٍ عً

دخاج الخُبُم الؿلُم لهظه امللىماث والؿُاؾاث الجهىص بحن واؿت املخضزلحن في عملُت  حعاون وجيؿُم ،ٍو

وفي ملضمتهم  ،املجخمع املضوي خىىمُت وماؾؿاثكُاع زام وماؾؿاث  الاحخماعُت، مًالحماًت 

مضي قمىلُت الؿُاؾاث املعخمضة وهُـُت جىـُظها ومضي غنض ن جلىم بؤالخىُٓماث الىلابُت التي ًجب 

 حكيل املغحعُت الاؾاؽ ملـهىم الحم في الحماًت الاحخماعُت. والتي  ،وؿانمالءمتها للمعاًحر الضولُت لحلىق لا

ل هظا الخىحه بلى  مً هـاق الحىىمي لخمىٍل بغامج احخماعُت جًمً الحم في لا جغقُض لا هما ًدخاج ججًز

الـئاث يمً حمُع املجاالث و  والجماعاث لألؿغاصوجمىً مً اعخماص بغامج للحماًت الاحخماعُت  ،الاحخماعي

مً صحت وحعلُم  جًمً الاؾخضامت في خهىلهم على البضماث الاحخماعُت والعمىمُتواملضن، و بالبىاصي 

م والالثمإج في ؿاعضهموجىىًٍ حُض وولىحُت وحكؼُل ٌ  .محن مؿخىي مً العِل الىٍغ

جي للكؼل باملؼغب ةوعلُه ؿ ٌعخبر ؤن الىمىطج الخىمىي امليكىص ال ًمىً ؤن ٌؿخلُم صون ن الاجداص الَى

 عمل، صحت، حعلُم،) هاخُث ًًع مىىهات ،بدمىلت جىمىٍت للحماًت الاحخماعُت قمىلي ـهىمجُبُم م

ً،ؿغاص والجماعاثَاع جمىحن لا ب في..(، .ػظاء مً الىمى والخلضم والخدٌى الى  ، ؤًىما واهىا على عكعت الَى

لُع مع مـهىم املؼغب الىاؿع لُجعل مً حمُع املجاالث املؼَاكاث مىخجت وؿاعلت غبُت حهاث واعضة، ، ٍو

عُض الاعخباع َغاؾ لا ؤَعُض الثلت في و  هخاحُت والىمى ٍدـؼ لا و ى العمل هدم مً خلىق الاوؿان بل هخاج َو

  مً زالٌ جيامله ومض حؿىع الخالقي مع ؾُاؾاث الدكؼُل. ،الاكخهاصي

 يد يقوي أدوار المنظمات النقابيةإرساء ميثاق اجتماعي جد-7 

للكؼل باملؼغب ملىٓىعه املغجبِ بالؾهام في اعؾاء صعاثم همىطج جىمىي ن مُاعخت الاجداص الىَجي ب

ؾاؾا بلىاعت ماصاها يغوعة مىاككت البُاعاث الخىمىٍت يمً مؿاع جلُُم ؾُاؾاث ؤحضًض، مغجبِ 

 ،مً خُث جإزحرها واوعياؾاتها على العماٌ واملإحىعًٍ وواؿت قغاثذ املجخمع ،الاحخماعُت ببلضها ؿُاؾاثال

ههاؾ كغاع ؾُاؾت احخماعُت كىامها لا بحل ؤعلى نُاػت بضاثل وملترخاث في هظا الكإن مً والعمل 

ن ًخم طلً ؤالحلىق الاكخهاصًت والاحخماعُت للعاملحن في واؿت اللُاعاث، على ويمان والعضٌ واملؿاواة 

 :يمً
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 :ِٓ خالي اٌحش٠بد إٌمبث١خِّبسعخ اٌحك فٟ اٌتٕظ١ُ ٚتىش٠ظ .1.7 

 اث الىلابُت بالحم في ا كغاعلا واث مً َغؾ املاؾؿاث والهُئاث الحىىمُت والكغ لخىُٓم والحٍغ

 ؛وامللاوالث والعمل على صعمها

  ؛اعاث الكؼل في بَاع ماؾؿاحي قـاؾبخضار مغانض حهىٍت لخدبع وخل هؼ 

  وجىؿحر الكغوٍ املالثمت لخمىُنهم مً الايُالع بضوعهم الخمثُلي  ،للممثلحن الىلابُحن الًمىاثجىؿحر

زل امللاولت واملؿاهمت في عملُت الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماعُت وفي بىاء عالكاث مهىُت ؾلُمت صا

 ؛جسضم مهلحت العماٌ واملكؼلحن على خض ؾىاء

 اث جدذ َاثلت التهضًض بالُغص ؤو املىع مً بعٌ حوكف ول اقياٌ الاعخضاء على هظا ال م وهظه الحٍغ

 ؛الخعؿـُتالاهخلاالث  ؤو  ،الحلىق 

 ت الىلابُت )الـهل عت مغاح ( واتهام 288بعٌ ملخًُاث اللاهىن الجىاجي للخًُِم على الحٍغ

ت العمل"الىلابُحن ومداهمتهم بتهم جغجبِ ب  ؛"عغكلت خٍغ

  ؛عللىت املكهض الىلابي ؿمي جلُُض عىه وجىُٓمه في اؤخماًت خم الايغاب وعؿع 

  ًف والاعخلاالث والُغص في خم ماؾس ي يغاباث بالخضزل العىُولا  الاخخجاحاث مىاحهتالابخعاص ع

  ،املياجب الىلابُت صازل املاؾؿاث لاهخاحُت البانت
ّ

 .وحؼلُب ؿًُلت الحىاع والاههاث

 ا١ِخ تٕف١ز االتفبلبد االرتّبػ١خِأعغخ اٌحٛاس االرتّبػٟ ٚئٌض.2.7 

ؿلم الاحخماعي في الىمىطج الخىمىي امليكىص، ٌكيل الحىاع الاحخماعي صوعا ؤؾاؾُا في يمان الاؾخلغاع وال

جي للكؼل باملؼغب لُاملا اعخبر ؤن  وفي الخىمُت وفي جيكُِ الضوعة الاكخهاصًت للبالص. لظلً ؿةن الاجداص الَى

الحىاع الاحخماعي ًدخاج بلى بلىعة جهىع مضعوؽ، ٌؿهم في مإؾؿخه بكيل ًًمً الضًمىمت والىجاعت 

غاؾ وؤصواعها وهُـُت والـعالُت مً زالٌ ويع آلُاث وبغهامج مؿُغ بكيل واضح ً بؿِ التزاماث ول لَا

لها وؿم البالناث ولاحاٌ املخـم عليها في بَاع حىالث الحىاع ؾىاء  خؿم هخاثجه وآلُاث جىـُظها وجدبع ججًز

 املغهؼي ؤو اللُاعي.

مىً في هظا   :الؿُاق العمل علىٍو

 زغاحه مً بلاباث و ؾؿخه ختى ًـط ي الى اجـاكاث مع مسخلف الىإلغقي بالحىاع الاحخماعي وما

 ؛املىؾمُت

   صواع ؤحهؼة املغاكبت املغجبُت بخُبُم مضوهت الكؼلؤجلىٍت. 

 ٚئثشاَ اتفبل١بد اٌشغً اٌزّبػ١خاٌّفبٚضخ اٌزّبػ١خ تشز١غ .3.7 

  عاث لى لا باعخماص املـاويت الجماعُت املؿدىضة جي الظي جمثله الدكَغ َاع املغحعي الضولي والَى

ىُت البانت بالعمل والاج  ؛ـاكُاث الضولُتالَى

 ؛اعخباع الخـاوى اللاثم على اخترام املاؾؿاث قٍغ اؾاس ي مً قغوٍ املـاويت الجماعُت 

 جضبحر مـاوياث الكؼل الجماعُت بهىعة خُاصًت ومخياؿئت بما ًدترم ملخًُاث مضوهت الكؼل. 
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ت ِٕٚبد٠ ِشارؼخ إٌّظِٛخ اٌتشش٠ؼ١خ ٚاٌتٕظ١ّ١خ اٌّتؼٍمخ ثبٔتخبثبد ِّخٍٟ اٌّأرٛس٠ٓ.4.7 

 ِٓ خالي اٌؼّبي

  مثال( ومماعؾاث لخلىٍت )كاهىن الىلاباث عبر ؾً كىاهحن  جلىحن املكهض الىلابي وجغقُضهالعمل على

صوع الىؾُِ الاحخماعي  وجلىمؿاعلت ومازغة  والحـاّ على اؾخلاللُتها لخىىن ىلابُت الىٓماث امل

 ٌ  ؛علُه الؾخضامت الؿلم الاحخماعي املعى

 و ممثلي ؤالعماٌ  صًبحىعًٍ ؾىاء على مؿخىي مىاإىهُت البانت باهخساباث املانالح املىٓىمت اللاه

ت  ُت هلابُت بىاء على مىالاعًاء، اللجان الثىاثُت املدؿاٍو ؿت ؿبما ًًمً جمثُلُت خلُلُت جـغػ زٍغ

 ؛جدىمها كىاعض الجزاهت والكـاؿُت

  ؛كاهىن الىلاباث بةزغاجالاؾغاع 

 اللاهىوي والخعاكضي وي ًًُلع بمهمت الضؿاع عً عمل الثم  صعم العمل الىلابي وجلىٍت مغهؼه

 .الكاملتللجمُع ومؿهم في الخىمُت 

جي للكؼل باملؼغب  همىطج  جدلُمىًاالجه بهضؾ والازخُاعاث ؿهى ح الخىحيهاث ههظ بط ًًعوالاجداص الَى

اث وجمحز  ،واملؿاواة ولاههاؾ الت الاحخماعُتالعضو جياؿا الـغم مخىاػن ٌؿىصه جىمىي  وخلىق ه الحٍغ

 .والاؾخلغاعالاحخماعي مً والؿلم بما ًدلم لا  الاوؿان

ٍبلى الحؿم في الترصص املغجبِ ببىاء خىاع كىامه املاؾؿاث وحىهغه املـاويت الجماعُت املـط ي الى و 

 . وهىا ًخطحهخاجلا  ؤَغاؾولىٍت لخجىب الخىجغاث الاحخماعُت بحن ؤزُاعا طا  الاحخماعُت،هٓمت للحماًت ؤ

َاع الضؿاع عً مؿاع جىمُت حضًض ًلُع مع بًجب جدملها في التي جضًضة ه الصواع وؤالعمل الىلابي حضوي 

بعض جغنُض  ،بعض اؾدىـاط مهامها وبمياهاتها الخىمىٍت والؿُاؾُت الؿابلتالبُاعاث الاكخهاصًت والاحخماعُت 

  وجثمحن ما خللخه مً مىدؿباث في هظه املغخلت.
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 خبتّخ
له عمىم املؼاعبت مً مغاحعت "الىمىطج الخىمىي الحالي" هى الخدلُم الـعلي لكغوٍ  بن ما ًُمذ

مت غاع ؾخلالىغامت الاوؿاهُت ومؿخىي عِل ًًمً الا  ن جدلُم طلً ًخُلب مجهىصا ؤػحر  .والحُاة الىٍغ

على ببضاعُا زالكا على مؿخىي الخسُُِ وبعضاص الؿُاؾاث العامت والؿُاؾاث العمىمُت وجدبع جىـُظها 

 .الىدى لامثل

والبض مً الخظهحر هىا ؤن املؼغب خلم جُىعا ملـخا على مؿخىي ويع الاؾتراجُجُاث وبلىعة الغئي 

ن الىاكع ْل في معٓمه عىُضا بؿبب جغاهماث بيُىٍت ؤالخؼُحر امليكىص، ػحر  لخضارواكتراح الخىنُاث 

وهى ما ؤزغ مؿاع الخىمُت وحعله ٌعِل  ،لىويًخلاَع ؿيها الؿُاس ي والاكخهاصي والاحخماعي مع الثلافي والؿ

  ت.وحعثراث ملحْى اؤعُاب

على الاهسغاٍ الـعاٌ في الىمىطج  اثئالـبن مؿاولُت بعث لامل وخـؼ الىـاءاث وحصجُع مسخلف 

وعمىم  ،جٓل مؿاولُت حماعُت جخلاؾمها ماؾؿاث الضولت في مسخلف مؿخىٍاتها ،الخىمىي امليكىص

ىت لاًجابُت واملىخجت، ػحر ؤن  .على كاعضة الحلىق والىاحباث املىاَىاث واملىاَىحن
َ
وهي ؤَغاؾ معاصلت املىاَ

تى ًخملً هظا الاهسغاٍ ال ًمىىه ؤن ًخدلم بال بةهجاح الخعبئت املجخمعُت خٌى مكغوع الانالح املىخٓغ، خ

ؿهمىا ؿيها باهسغاٍ واكخىاععمىم املؼاعبت مضازل لا   .نالح َو

ع الُىم بحن زماع مجهىص الضولت الاؾدثماعي والخىمىي وبحن مؿخىي عِل املىاًَ بن الـجىة التي جدؿ

الُىمي، ًدُل على ؤن املضزل الاحخماعي مضزل ؤنُل في معالجت الازخالالث املغنىصة، وبظلً البض مً عبِ 

ُع مً زالٌ حعلُم مىهف وطي حىصة وؾُاؾت صحُت حكمل الجم ،مسخلف الاؾتراجُجُاث بالبعض الاحخماعي

وجىمُت عوح صًىامُت حضًضة في ؾىق الكؼل بخُىٍغ مىٓىمت الخىىًٍ املنهي  بخضارمع  ،على كضم املؿاواة

مع بعضاص بغامج لخىؿحر الؿىً مً زالٌ مغاحعت  ،امللاولت وصعم الهؼحرة واملخىؾُت منها وبةوكاء املباصعة

ت وجلُُم صكُم ملسُُاث الؿىً الاكخهاصي والا   .حخماعي واملضن الجضًضةقاملت للؿُاؾت العلاٍع

يا احخماعُا وممثال  ا بةًجابُت وؿعالُت باعخباعه قٍغ جي للكؼل باملؼغب ؾُٓل مىسَغ بن الاجداص الَى

بُتهم بالىهِب لا احؿهما  هم في الىاجج الضازلي الباماللكؼُلت التي حؿ ؿًال عً  ،وؿغ مً املضازُل الًٍغ

التي جًمً الخىاػهاث الاحخماعُت بخطحُاث هبحرة وخـ هىن املإحىعًٍ ٌكيلىن عهب الُبلت املخىؾُت 

 .جًامجي عاٌ

دلم الىغامت والعضالت ؤوبظلً البض مً اعؾاء  ؾـ مُثاق احخماعي حضًض ًىهف مسخلف الـئاث ٍو

علي ميؿىب الثلت في الضولت ومسخلف املاؾؿاث والهُئاث الىؾُُتخالاح  .ماعُت َو


