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 اإلالدمت:                

بن الٓغوٝ ؤلا٢خهاصًت الخالُت والىي٘ الضولي الغاًَ وجىؾ٘ ْاَغة الٗىإلات، ومداولت الىنى٫ بلى الخ٩امل 

هىع اإلاىٓمت الٗاإلاُت للخجاعة. ٧ل َظَالٗىامل ؾاٖضث  ؤلا٢خهاصي وجُب٤ُ ؾُاؾت الخدغع ؤلا٢خهاصي ْو

لٛت في الخُاة ؤلاظخماُٖت والؿُاؾُت ٖلى ْهىع الضوع الباعػ للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت التي لها ؤَمُت با

ً، ٞهي جلٗب مدىعا َاما في ب٢خهاص ؤي اإلاجخم٘ بدُض حٗخبر اإلااقغ الغثِس ي ٖلى ج٣ضمه  وؤلا٢خهاصًت للَى

 وجُىعٍ.

ظا إلاا جمخل٨ه مً   ؤنبدذ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وؾُلت مىاؾبت لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت َو

٘ و٦ظل٪ ال٣ضعة  حر م٩لٟت والؿبب في طل٪ زهىنُتها و٢ضعتها ٖلى الخُٛحر الؿَغ ت ٦بحرة ٚو مدٟؼاث بؾدشماٍع

غ، ٦ما ؤجها ٢اصعة ٖلى جىؾُ٘ خغ٦ُت اليكاٍ ؤلا٢خها  صي للضو٫.ٖلى ؤلابخ٩اع والخٍُى

بن ألاَمُت ال٨بحرة التي ج٨دؿبها اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت جغظ٘ ؤؾاؾا ل٣ضعاتها اإلاخٗضصة ٖلى جلبُت     

ا وػٍاصة  الخاظُاث ؤلاؾتهال٦ُت اإلادلُت وبؾخ٣ُاب الُض الٗاملت والخض مً البُالت مما ؤصي بلى بهدكاَع

واإلاكا٧ل التي ج٣لل مً ؤَمُتها و٢ضعتها ٖلى الٗمل  ٖضصَا بال ؤن َظٍ اإلااؾؿاث حٗاوي ظملت مً الهٗىباث

منها ما ًخٗل٤ بمكا٧ل ال٣ٗاع واإلاكا٧ل الخ٩ىمُت ولٗل ؤ٦بر َظٍ اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي منها ؤصخاب اإلااؾؿاث 

ل اإلاسخلٟت.  الهٛحرة واإلاخىؾُت اإلاخٗل٣ت بالخهى٫ ٖلى مهاصع الخمٍى

ؾُت حهضٝ بلى زل٤ مىٓىمت ماؾؿاجُت حؿخجُب لجمُ٘ بن بَخمام الجؼاثغ باإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخى   

ظا مً زال٫ مداولت ؤلاعج٣اء بهظٍ اإلااؾؿاث ٖلى ظمُ٘  الخٛحراث التي جٟغيها الخٗامالث الا٢خهاصًت، َو

ت مً الخهاثو  ألانٗضة اإلادلُت و الضولُت، وال ًم٨ىىا الخضًض ًٖ الضوع الخىمىي صون ؤن وكحر بلى مجمٖى

ل َظ ا الىٕى مً اإلااؾؿاث لخلٗب صوعا ٦بحرا و ؤؾاؾُا في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، وطل٪ التي جمحز و جَا

مً زال٫ جبني بؾتراجُجُت تهضٝ مً زاللها بلى صٖم و جغ٢ُت اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت، وطل٪ بة٢امت 

٤ُ٣ ؤلاؾخمغاع و ؤظهؼة خ٩ىمُت مخسههت في ج٣ضًم الضٖم اإلاالي للماؾؿاث و مغا٣ٞتها في ظمُ٘ اإلاغاخل لخد

ني للخإمحن ٖلى  ىُت لضٖم حكُٛل الكباب، الهىضو١ الَى الىمى ومً بحن َظٍ الهُا٧ل هجض الى٧الت الَى

ا مً الهُا٧ل. ىُت لدؿُحر ال٣غى اإلاهٛغ، و ٚحَر  البُالت، و الى٧الت الَى

 أوال:ئػياليت البدث

ث ظؼثُت في ٢ُإ اإلااؾؿاحي مً زال٫ مً ؤظل النهىى بالخىمُت اإلاؿخضامت ٧ان ٖلى الجؼاثغ بخضار حُٛحرا

بهتهاط بؾتراجُجُت إلوكاء وبٖاصة ٩َُلت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت طل٪ بصعا٧ا منها لضوعَا في الخىمُت 

اإلاؿخضامت وما ًا٦ض َظا الخىظه َى بوكاء وػاعة زانت لهظا ال٣ُإ وبوكاء و٧االث لضٖم َظٍ اإلااؾؿاث، 

 ت التي ًم٨ً َغخها في َظا اإلاجا٫ هي:وبهُال٢ا مً َىا ٞةن ؤلاق٩الُ

 ؟ما دوز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم الخىميت اإلاظخدامت في الجصائس

اع ًم٨ً َغح   الخالُت:الدظاؤالث الفسعيت وفي َظا ؤلَا

 ماهي الخىمُت اإلاؿخضامت؟.1

غ ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت .2    ؟ماهي ؤَم آلالُاث لضٖم وجٍُى

 ٠ُ٦ حؿاَم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت؟.3
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 ثاهيا: فسطياث البدث 

 ولئلظابت ًٖ الدؿائالث ويٗىا الٟغيُاث الخالُت: 

الخىمُت اإلاؿخضامت هي بؾخسضام اإلاىاعص الُبُُٗت بك٩ل ًًمً خ٣ى١ ألاظُا٫ ال٣اصمت ب٢خهاصًا ، .1

 بظخماُٖا وبُئُا؟

الجؼاثغ ظملت مً آلالُاث الهاصٞت بلى جغ٢ُت وصٖم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت و٦ظل٪ لضٖم ٨ٞغة جبيذ . 2

 الخىمُت اإلاؿخضامت.

 جلٗب اإلااؾؿاث صوعا َام في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت ٞهي حٗخبر الٗهب الغثِس ي لها. .3

 زخياز مىطىعئثالثا: أطباب 

. ًٞىلي الصخص ي في الخٗم٤ في َظا اإلاىيٕى.1  صون ٚحٍر

ت ٧ل ما ًخٗل٤ ب٣ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت والضوع الظي جد٣٣ه في الخىمُت اإلاؿخضامت مً .2 مٗٞغ

 الجاهب ؤلا٢خهاصي  وؤلاظخماعي والبُئي والخ٨ىىلىجي.

 ألاَمُت التي ب٦دؿبها مىيٕى اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت زال٫ آلاوهت ألازحرة. .3

 زابعا: أَميت البدث

الضوع ال٨بحر التي جلٗبه اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في ؤلاعج٣اء بة٢خهاصًاث الضو٫ اإلاخ٣ضمت  .1

لى ظمُ٘ ألانٗضة اإلادلُت والضولُت.  والىامُت في ظمُ٘ اإلاجاالث ٖو

الاَخمام ال٨بحر الظي ؤولخه الجؼاثغ لهظٍ اإلااؾؿاث وؤلام٩اهُاث اإلاٗخبرة التي سخغتها لخإَُل وجغ٢ُت  .2

 ٕ.َظا ال٣ُا

 زامظا: أَداف البدث 

 ٌؿعى الباخض بلى بلٙى ألاَضاٝ الخالُت:

 ىيُذ مسخل٠ اإلاٟاَُم التي جسو اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت والخىمُت ٖلى خض ؾىاءج.1 

مداولت صعاؾت وج٣ُُم صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت وزانت في  .2

 الجؼاثغ.

 طادطا: مىهجيت البدث 

ٖخمضها ٖلى اإلاىهج الىنٟي ٦مىهج عثِس ي ب لئلظابت ٖلى الدؿائالث اإلاُغوخت ومداولت بزباث صخت الٟغيُاث،

باإلياٞت بلى اإلاىهج ،والخىمُتوطل٪ ُٞما ًخٗل٤ بىن٠ ٧ل ما َى مخٗل٤ باإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت 

إلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ومؿاَمتها في الخىمُت الخدلُلي مً زال٫ صعاؾت ؤلاخهاثُاث اإلاخٗل٣ت با

ىُت وجدلُل َظٍ   .ؤلاخهاثُاثالَى

 طابعا: خدود الدزاطت 

ل٣ض ع٦ؼها في َظٍ الضعاؾت ٖلى جُىع مؿاَمت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد٤ُ٣ الحدود الصمىيت: 

وفي بٌٗ ألاو٢اث ؾٝى ًخٗظع ٖلُىا  ،2018بلى  2010الخىمُت بـ الجؼاثغ زال٫ الٟترة الؼمىُت اإلامخضة مً 

 .الخ٣ُض بهظٍ اإلاضة بؿبب ُٚاب اإلاٗلىماث ؤو ألؾباب ألزغي 

ت خ٣ل الضعاؾت اإلاُضاهُت لهظٍ الحدود اإلاياهيت:  .اإلاظ٦غةجمشل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الجؼاثٍغ
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 ثامىا: صعىباث البدث

 ماًلي:التي وظهىاَا إلهجاػ َظا الٗمل ُٞجخلخو ؤَم الهٗىباث 

هضعة اإلاغاظ٘ التي جغبِ بحن مخٛحراث الضعاؾُت واإلاخمشلت في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت والخىمُت  -

 اإلاؿخضامت.

نٗىبت جىاٞغ ؤلاخهاثُاث والضعاؾاث التي جغبِ بحن اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت والخىمُت اإلاؿخضامت في  -

 الجؼاثغ.

 جاطعا: الدزاطاث الظابلت

ئطتراجيجياث جسكيت دوز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في دعم الىمى وجدليم الخىميت خمُضة، عابذ .1

 .2010/2011دزاطت ملازهت بين ججسبت الجصائسيت والخجسبت الصيىيت، -اإلاظخدامت

تهضٝ َظٍ الضعاؾت ٖلى ببغاػ مٗالم وؤلاؾتراجُجُاجىججاعب جغ٢ُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في ٧ل مً 

اثغ والهحن و٦ظا مًامُنها، و٢ض ؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى ؤن ٧اٞت ؤلاظغاءاث التي جبىتها الجؼاثغ لتر٢ُت الجؼ 

اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الجؼا٫ َظٍ ألازحرة جىاظه الٗضًض مً اإلاكا٧ل والٗغا٢ُل التي ح٤ُٗ الخُىع 

 اإلادؿإع لهظٍ اإلااؾؿاث.

الهٛحرة واإلاخىؾُت ؤنبدذ مشاع صَكت الٗالم ؤظم٘ إلاا خ٣٣خه  بن الخجغبت الهِىُت في مُضان اإلااؾؿاث

ا جخطح بك٩ل ظلي ٖلى الا٢خهاص الهُني زانت والا٢خهاص الٗالمي ٖامت.  مً بهجاػاث بضؤث آزاَع

دزاطت جؼبيليت بىالًت  -دوز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الحد مً البؼالت٢ىُضعة ؾمُت،  .2

 .2013/2014ماحظخير، الجصائس، ، مرهسة 2009/2010كظىؼيىت،

َظٍ الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وما جىاظهها مً مك٨الث و٦ظل٪ تهضٝ  

ؤؾالُب الضٖم التي ج٣ضمها الضولت لخىمُتها ومداولت بًًاح الضوع الظي ًم٨ً ؤن حؿاَم به في جد٤ُ٣ الخىمُت 

ل في َُاتها ٖضة ؤزاع ؾلبُت اإلادلُت، و٢ض ؤقاعث هخاثج الضعاؾت بلى ؤن البُالت ْاَغة ووا٢٘ م٣ٗض وجدم

ض مً خضتها. ضم ؤلاَخمام بها ًٍؼ ا ٖو  جى٨ٗـ ٖلى الىي٘ ؤلا٢خهاصي وؤلاظخماعي، وؤن بؾخمغاَع

ييل البدث  عاػسا: زؼت َو

ُهؤلاػاز الىظسي للخىميت اإلاظخدامتجى٣ؿم الضعاؾت بلى زالزت ٞهى٫ ًخًمً الٟهل ألاو٫ واإلاٗىىن  جم  ٞو

٫ بلى ماَُت الخىمُت اإلاؿخضامت في خحن جم الخٗٝغ في اإلاُلب ألاو٫ ٖلى الخُىع الخُغ١ مً زال٫ اإلابدض ألاو 

ذي لخىمُت اإلاؿخضامت وفي اإلاُلب الشاوي مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت وفي اإلاُلب الشالض ؤَضاٝ الخىمُت  الخاٍع

خُض هجض في  اإلاؿخضامت. ؤما ُٞما ًسو اإلابدض الشاوي ُٞخُغ١ بلى ؤبٗاص واإلااقغاث الخىمُت اإلاؿخضامت

اإلاُلب ألاو٫ ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت وفي اإلاُلب الشاوي ماقغاث الخىمُت اإلاؿخضامت ؤما في اإلابدض الشالض 

ُه جم ًخمشل بلى آلُاث جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في ْل الهٗىباث اإلاخىاظضة، خُض هجض في اإلاُلب ألاو٫  ٞو

ت وفي اإلاُلب الشالض آلُاث الا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت وفي اإلاُلب الشاو ُٗتوالخىٍٖى ي آلالُاث الخىُٓمُت والدكَغ

 نٗىباث جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت.
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زالر مباخض خُض بلى  اإلا٣ؿمو عمىمياث اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت ؤما في الٟهل الشاوي ًخًمً 

حٍٗغ٠ ماؾؿاث الهٛحرة  اإلاُلب ألاو٫ ماَُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٞىجض ُٞ اإلابدض ألاو٫ هجض في 

هجض ؤَمُت  اإلاُلب الشالضجهيُٟاث اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؤما في  اإلاُلب الشاويواإلاخىؾُت و في 

ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت اإلابدض الشاهًُخًمً و  اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مهاصع وؤؾالُب جمٍى

ل اإلااؾؿاث ال ألو٫ اخُض ًًم مُلبحن  ل  اإلاُلب الشاويهٛحرة واإلاخىؾُت و في مهاصع جمٍى ؤؾالُب جمٍى

جم الخٗٝغ ٖلى ٖىامل هجاح اإلااؾؿاث الهٛحرة  اإلابدض الشالضاإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؤما في 

واإلاخىؾُت في ْل الخدضًاث وفي اإلاُلب ألاو٫ الٗىامل اإلاازغة ُٞاإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت و جًمً 

مٗى٢اث هجاح  اإلاُلب الشالضهجاح اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؤما  خىيُذ ٖىاملاإلاُلب الشاهِ

 اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت.

 

خُض هجض في  دوز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم الخىميت اإلاظخدامتوفي الٟهل الشالض جًمً 

اإلابدض ألاو٫ وا٢٘ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ خُض ًًم زالزت مُالب ٟٞي اإلاُلب ألاو٫: الىا٢٘ 

ؤلا٢خهاصي للخىمُت اإلاؿخضامت وفي اإلاُلب الشاوي الىا٢٘ الاظخماعي للخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ، ؤما في 

اثغ ؤما في اإلابدض الشاوي جم الخٗٝغ ٖلى وا٢٘ اإلااؾؿاث اإلاُلب الشالض: وا٢٘ البُئي للخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼ 

سُت   الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ والظي بضوعٍ ًى٣ؿم بلى زالزت مُالب ،اإلاُلب ألاو٫: هبظة الخاٍع

للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ وفي اإلاُلب الشاوي ؤلُاث صٖم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في 

ي اإلاُلب الشالض: بؾخ٣غاء لىا٢٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ، وفي ألازحر جُغ٢ىا في الجؼاثغ ؤما ف

ى ٦ظل٪  اإلابدض الشالض بلى ؤَمُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ َو

ي جد٤ُ٣ البٗض ؤلا٢خهاصي بضوعٍ ًى٣ؿم بلى زالر مُالب ألاو٫ ؤَمُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ف

ظخماعي وفي اإلاُلب الشالض ؤَمُت اإلااؾؿاث 
إ

والشاوي ؤَمُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد٤ُ٣ البٗض ؤلا

 الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد٤ُ٣ البٗض البُئي و الخ٨ىىلىجي.
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 جمهيد:

وقامل للمٟاَُم الؿاب٣ت للخىمُت ٞهظا الىمِ الجضًض مً  حل٣ض  ظاء مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ٦بضًل مىض

ماث الضولُت ٓؤوؾاٍ اإلاى الؿُاس ي وفي٢خهاصي و َخمام ٦بحر مً الباخشحن في الخ٣ل ؤلاةخىمُت خٓى بال

اَُت ٌؿعى بلى جد٤ُ٣ الخىاػن بحن ٧ل مً همى ؤلا ٦بحر ٧ىههماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ٓواإلاى ٢خهاصي والٞغ

بلى جضُٖم ؤؾـ  ؤزغي باإلياٞتألامشل وال٣ٗالوي للمىاعص الُبُٗت مً ظهت  ؾخٛال٫ظهت وؤلا ظخماُٖت مً ؤلا 

ت ىغاَؤظل يمان اإلاهالح و اإلاخُلباث ألاظُا٫ الخالُت صون اإلاالخ٨م الغاقض واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت و َظا مً 

 مهالح ألاظُا٫ ل٣اصمت . ٌٍؤو الخٗغ 

 بلى الٗىانغ الخالُت:ؾيخُغ١ في َظا الٟهل  مً َىا

  :  ماَُت الخىمُت اإلاؿخضامتاإلابدث ألاٌو

 :ؤبٗاص وماقغاث الخىمُت اإلاؿخضامت اإلابدث الثاوي 

 :آلُاث جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت اإلابدث الثالث 
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:اإلابدث   ماَيت الخىميت اإلاظخدامت: ألاٌو

زال٫  ؤصبُاث الخىمُتبلى  الخضًض بياٞتفي ال٨ٟغ الخىمىي  اثؤَم جُىع  مً ٌٗخبر مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت

م ؤن ظظوعٍ جمخض في اإلااض ي البُٗض بلى ؤهه ماػا٫ ٚامًا  مسخلٟت مً  ًٟؿغ بُغ١  وماػا٫ال٣ٗىص ألازحرة ٚع

ً ولظل٪  مٟهىم قامل لهظا اإلاهُلح بٗض الخُٝغ بلى مغاخل الخُىعَا ٝ هداو٫ بُٖاء ؾى ٢بل ال٨شحًر

ذي.  الخاٍع

:اإلاؼلب   اإلاظخدامت:الخؼىز الخازيخي للخىميت  ألاٌو

غ صولُت  و٣ٗاصب٢ض ؾب٤ ْهىع مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت  الٗضًض مً اإلااجمغاث واإلالخ٣ُاث الضولُت وبنضاع ج٣اٍع

٤ لبروػ مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت وؤَم َظٍ اإلادُاث   خؿب حؿلؿلها الؼمني ما ًلي: وألاخضارمهضث الٍُغ

وكغ ؤلاجداص الٗالمي للخٟاّ  الؿىت، خُضَظٍ في َىع البُئي ضالخ الٗالمي، بكإنجغظ٘ ظظوع الخ٨ٟحر :1950-

 L’union internationale pour la conservation de la nature  ٖلى الُبُٗت

غ  ضٝ َظا للخ٣ٍغ غ خى٫ خالت البِئت الٗاإلاُت، َو الخالت وويُٗت البِئت في الٗالم، و٢ض ؤٖخبر  بلى صعاؾتؤو ج٣ٍغ

غ عاثض زال٫ طل٪ ٞترة في مجا٫ اإلا٣اعباث  في طل٪  والبِئت٢خهاص بحن ؤلا ل٣ت باإلاهلختواإلاىاػهتاإلاخَٗظا الخ٣ٍغ

 .الى٢ذ

ما٫ مً مسخل٠ :1968 - َظا الىاصي  ىصع خُض الضو٫،بوكاء هاصي عوما الظي ظم٘ ٖضص ٦بحر مً عظا٫ ألٖا

 الىمى في الضو٫ اإلاخ٣ضمت.و الث جُىع الٗلمي الجضًض ابلى يغوعة بظغاء ؤبدار جسو مج

ض، خُضضة خى٫ البِئت في ؾخى٦هىلم في و٣ٗضث ٢مت ألامم اإلاخدب:1972 - ت مً ال٣غاعاث  الؿٍى ٖغى مجمٖى

البذالخانت  ض جدؿحن البِئت وجٟاصي الخٗضي  بالخىمُت، َو ت في الخىمُت بطا جٍغ الضو٫ الىامُت بإن لها ألاولٍى

 .1وصو٫ ٣ٞحرةىُت ٛالضو٫ ال ما بحنالٟجىة ٤يغوعة جًُ وبالخاليٖليها 

ؤمُنها الٗام آهظا٥  ؾمبٖلى Hammarskjöld) ؾمبنضوع ميكىع َاعت لؤلمم اإلاخدضة جدذ  :1975 -

ضي  خخما٫ وظىص ؤزُاع ٖلى ال٨غة ألاعيُت ججاوػ بٌٗ الخضوص بدُض ببحن (Dog Hammarskjöld)الؿٍى

الُبُُٗت، زخال٫ الخىاػهاث بؾُدؿبب في  الخلىر، مماؤنبدذ َب٣اث الٛالٝ الجىي طاث خمىلت ػاثضة مً 

 مؿخضامت.ُٞما بٗض واخضة مً ؤَم ممحزاث جىمُت  خخما٫ ؤنبدذب"ال٣ضعة ٖلى َظٍ

التي ع٦ؼث اإلاداٞٓت ٖلى الُبُٗت وجإؾـ للمداٞٓت  الٗاإلاُت ؾتراججُتؤلا جم وكغ وز٣ُت جضوع خى٫" :1980 -

ُضة جىخض بآهظا٥ مٟهىم الخىمُت اإلاؿخضامت   .٢2خهاص والبِئتؤلاهُال٢ا مً ؤلا٢غاع بىظىص ٖال٢ت َو

مؤ٢غث الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة اإلاُشا١ الٗالمي للُبُٗت الهضٝ مىه جىظُه :1982 - ؤي وكاٍ  وج٣ٍى

ت.ألازظ بٗحن ؤلا  الُبُٗت، م٘بكغي مً قإهه الخإزحر ٖلى   ٖخباع الىٓام الُبُعي ٖىض وي٘ الخُِ الخىمٍى

                                                           
1  N. NEDJADI ET K. KHEBBACHE،la question du développement durable dans le secteur agricole en 

Algerie-proposition dun debat،recueil de communications du colloque internatinai du 07 au 08 avril. 2008.tome ,02. P29. 
ه بؾماُٖل، آٞا١ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ واإلاخُلباث الخإَُل البُئي للماؾؿاث ؤلا 2 ض ومىانٍغ ني ألاو٫ آلاٖبت ٍٞغ لُاث ٢خهاصًت، ملخ٣ى الَى

 .  5-٢4اإلات، م م ، 1945ماي  08خماًت البِئت الجؼاثغ في ْل الخىمُت اإلاؿخضامت، ظامٗت 
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لت ألاظل وؤن جىٓغ في ؤوكئذ اللجىت الٗاإلاُت اإلاٗىُت بالبِئت وال:1983 - خىمُت، ل٩ي ج٣ترح بؾتراججُاث بِئت ٍَى

بك٩ل ؤ٦ثر  والخىمُتالتي ٌؿخُُ٘ اإلاجخم٘ الضولي ؤن ٌٗالج بها مكاٚل اإلاخٗل٣ت بالبِئت  والىؾاثلالُغ١ 

 ٞٗالُت.

م٣ترخاث قاملت للنهىى بالخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٫ و٢ضمذ اللجىت بٗض زالر ؾىىاث مً الٗمل : 1887 -

ؾخضامت ًخُلب الىٓغ في ألابٗاص مؿخ٣بلىا اإلاكتر٥" وع٦ؼث ٖلى ؤهه ختى ج٩ىن الؿُاؾاث ٢ابلت لئل "

 .٢خهاصًت٩ًىلىظُت للؿُاؾُت ُٞىٟـ الى٢ذ م٘ ألابٗاص ؤلاؤلا 

 .3ؿُاؾاث ًم٨ً مً زاللها للخ٩ىماث ؤن ج٣ىم بدىُٟظ الخىمُت اإلاؿخضامتؾبٗخضص البى٪ الضولي  :1992-

 ي٘ ال٣غاعو *  جًمحن الٗملُاث البِئت في ٖملُاث 

اصة الؿ٩ان ب ا ؤولُتة* جسٌُٟ وؿبت ٍػ  ٖخباَع

 اإلادلُت ًجب مىاظهتها ؤوال. "، وال٣ًاًا٨ٞغ ٧ىهُا وؤٖمل مدلُا"* الخمؿ٪ بكٗاع 

ت لخماًت البِئت مً زال٫ وي٘ ؤَضاٝ وا٢ُٗت   وجُب٣ُها.* جسٌُٟ الخ٩ال٠ُ ؤلاصاٍع

مً زال٫  وطل٪، ظخماُٖتوالبُىلىظُتوؤلا ٢خهاصًت صازل اإلاجالث ؤلا مخىاػن * الخاظت التي جدغ٥ مسُِ 

لتزُِ ٢هحرة  ٍى  ألاظل ٦ظل٪. ألاظل، َو

حن  *  جدخاط الخ٩ىماث صاثما بلى ؤن ج٣ىم بإبدار خى٫ الخىمُت، والخإ٦ُض مً ؤن َظٍ ألابدار جهل بلى ؤلاصاٍع

 مٗا. والجماَحر 

 بالكٗاع ال٣ضًم الى٢اًت ؤخؿً مً الٗالط. * ًجب الخمؿ٪

ىصي  :1992 - َخمام الٗالم ًجب ؤن ٩ًىن مىظها لِـ بؤنبذ واضخا ؤن  ظاهحرو، خُض٢مت ألاعى في ٍع

ٚالٝ الجىي( ٖلى  - ؤهٓمت اإلاُاٍ -التربت  جإ٧ل)البُئي ٢خهاص ٖلى البِئت بهما ٖلى جإزحر الًِٛ لخإزحر ؤلا

 ٢خهاصًت.ؤلااإلاٟاَُم 

ت و٢ض ج ت لُهبذ مٟهىم الخىمُت الجضًض َى الخىمُت البكٍغ م ظم٘ ٨ٞغة الخىمُت اإلاؿخضامت بالخىمُت البكٍغ

 اإلاؿخضامت.

ٗخمض بغهامج  بغبا صوؽ(،الهٛحرة الىامُت )ت اإلااجمغ الٗالمي اإلاٗني بالخىمُت اإلاؿخضامت للضو٫ الجؼعٍ:1994 - َو

ٚغاى الخىمُت اإلاؿخضامت للضو٫ الجؼعٍت الهٛحرة ٖمل بغباصوؽ، الظي هو ٖلى بظغاءاث وجضابحر مدضصة ألا 

 للىامُت.

لى عؤؾها  هبٗازاثب)الُابان(، الظي حهضٝ بلى الخض مً  ٦ُىجى جم ب٢غاع بغجى٧ى٫ : 1997 - الٛاػاث الضُٞئت ٖو

ٖام 5.2هبٗازاثؤلا جٟا٢ُت بخسٌُٟ وؿبت ٚاػ زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن ،خُض ج٣ىم الضو٫ الهىاُٖت بم٣خنى ؤلا

ؾخسضام الُا٢ت في بم٣اعهت بما ٧اهذ ٖلُه في الٗامُٟه البرجى٧ى٫ ، باإلياٞت بلى الخد٨م في ٦ٟاءة  2012

٢خهاصًت اإلاسخلٟت ، مً زال٫ جبني آلُت الُا٢ت الىُٟٓت التي نممذ لدؿمذ للضو٫ الهىاُٖت ال٣ُاٖاث ؤلا

اًتها هبٗار زاوي ؤ٦ؿُض ال٨بجٟا٢ُت بخد٤ُ٣ وؿبتها مً جسٌُٟ التي و٢ٗذ ٖلى ؤلا غبىن بىاؾُت ٖع

اًت و ٦إجها زًٟذ  ت في الضو٫ الىامُت زم جدؿب لها َظٍ الٖغ هبٗار الٛاػاث الًاعة في بإلاكغوٖاث جىمٍى

٨ُت الًاث اإلاخدضة ألا اإلاكغوٖاث التي ج٣ُمها ٖلى ؤعيها ، ل٨ً الى  ٞا٢ُت زخاعث ٖضم الخى٢ُ٘ ٖلى َظٍ ؤلا بمٍغ

                                                           
اَغ ؤهُىان ػخالن 3 ، والضعاؾاث٢خهاصًت، اإلاغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار بٗاص ؤلااإلاؿخضامت في الضو٫ الٗغبُت ألا والخىمُت٢خهاصي ، الىمى ؤلاوآزغون٦ىٗان  َو

 .410،م2013بحروث ، والخىػَ٘،لليكغ 
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ا مؿاولُت ؤلا ٚحم٘ ؤجها جخدمل ؤ٦ثر مً  ظاع التي ٢ضمتها في ٧ىن خَر جٟا٢ُت بخباؽ الخغاعي ، و جخلخو ألٖا

 ال حؿاوي بحن مؿاولُاث الضو٫ مخىاؾبت ؤجها صولت نىاُٖت ألاولى في الٗالم .ى ٦ُىج

ًاء  ،21ؾخصىاثُت خى٫ جُب٤ُ ألاظىضة بل٣ض ٣ٖضث الجمُٗت الٗامت صوعة  خى٫  زخالٞهابٞإبغػث الضو٫ ألٖا

ل الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى الهُٗض الضولي، بال ؤجها ؤ٦ضث ٖلى ؤن وي٘ الخحز الخىُٟظ ألاظىضة   ٦21ُُٟاث جمٍى

 .4بك٩ل ؤولُت ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مط ى

ا وؿبىعٙ مً ئ:2002 - ًاء اإلاكاع٦حن عئؾاء الضو٫  04ؤوث بلى 26و٣ٗاص ٢مت ظَى ؾبخمبر خُض ناص١ ألٖا

ر الخ٩ىمُت ٖلى اإلاٗاَضة التي جخًمً خماًت اإلاىاعص الُبُُٗت وممشلحن خ٩ىماث واإلاىًماث ٚح

البُىلىجي.  والخىٖى

ىؾاعي اإلاٟٗى٫ الظي ًىو ٖلى ج٣لُو  :2005- هبٗازالٛاػاث، ٣ًىم بغهامج الٗمل بؤنبذ بغوجى٧ى٫ ٦حَر

 ،2003اإلاى٣ٗضة في ( 11)اإلاٗخمض الؿىىاث الظي ؤ٢غجه لجىت الخىمُت اإلاؿخضامت في صوعاتها الخاصي ٖكغ 

ؾخٗغاياث ٖلى ؤؾاؽ صوعاث ػمىُت إلظغاء ؤلا  2017ختى ٖام  2004وبغهامج الٗمل الغاًَ ممخض مً ٖام 

اث مً ال٣ًاًا  .5وعؾم الؿُاؾاث مضة ٧ل منها ؾيخان والبرهامج مىٓم خى٫ مجمٖى

ت. :2005 -2004 - ىاث البكٍغ  اإلاُاٍ اإلاغا٤ٞ الصخُت اإلاؿخَى

الُا٢ت مً ؤظل الخىمُت اإلاؿخضامت، الخىمُت الهىاُٖت، جلىر َىاء، الٛالٝ الجىي حُٛحر  :2007- 2006 -

 اإلاىار.

٣ُا.:2009 -2008 - ُٟت،ألاعاض ي، الجٟاٝ الخصخغ، بٍٞغ  الؼعاٖت، الخىمُت الٍغ

ل٣ت الى٣ل، اإلاىاص ال٨ُمُاثُت، بصاعة الىٟاًاث،الخٗضًً، بَاع الؿىىاث الٗكغ للبرامج اإلاخٗ:2011 -2010 -

 بإهماٍ الاؾتهال٥ وؤلاهخاط.

ت، الؿُاخُت،الجبا٫.:2013 -2012 -  الٛاباث، الخىٕى البُىلىجي الخٍُى

ت، الضو٫ الجؼعٍت الهٛحرة الىامُت، بصاعة ٧ىاعر و٢ابلُت  :2015- 2014 - البداع واإلادُُاث، اإلاىاص البدٍغ

 الخإزغ بها.

ما٫ ال٣غ  :2017- 2016 - ما٫ 21ن ج٣ُُم قامل لخىُٟظ ظضو٫ ألٖا ، وبغهامج مىانلت جىُٟظ ظضو٫ ألٖا

ا وؿبٙر للخىُٟظ.21ال٣غن   ، وزُت ظَى

 

 

 

 

 

 

                                                           
ت، ملخ٣ى الضولي بؤؾُا ٢اؾمي، الخىمُت اإلاؿخضامت بحن الخ٤ في 4 ؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت واإلاؿاولُت ًٖ خماًت البِئت م٘ ؤلاقاعة الى الخجغبت الجؼاثٍغ

ت بمجا٫ الٗغبي واإلاخىؾِ الخدضًاث الخىظهاث آلا  غة الجؼاثغ زاوي الؿُاؾاث والخجاعب الخىمٍى ل 27-26ٞا١، الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت البٍى اٍٞغ

 .4م، 2012
ني خى٦مت ؤلاصاعة الخإَُل البُئي للماؾؿت ؤلا واإلاخُلباثٞا١ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ آلُٟي،  وعمًانبلٗاصي ٖماع  5 ٢خهاصًت، ملخ٣ى َو

 .6،، م٢2012اإلات،  ،1945ماي  اإلاؿخضامت، ظامٗتللبِئت ٦إخض مباصت بلٙى الخىمُت 
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 ( : الظياق الخازيخي لظهىز الخىميت اإلاظخدامتI -01الؼيل زكم )

ال٢خه باإلاؿاولُت الاظخماُٖت والبِئت في اإلااؾؿت  اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبت اؾدىاصا بلى مهغي ق٣ُٟت، الاجها٫ ٖو

، 2011/2012صعاؾت خالت قغ٦ت بؾمىذ ٖحن ل٨بحرة ؾ٠ُُ، مظ٦غة هِذ قهاصة اإلااظؿخحر، ظامٗت الجؼاثغ،  –الا٢خهاصًت 

 .30م 

 

ما٫ ال٣غن :2016-2017  وبغهامج 21ج٣ُُم قامل لخىُٟظ ظضو٫ ألٖا

ا هؼبىع21ٙمىانلت، ظضو٫ ؤٖما٫ ال٣غن   للخىُٟظ. ، وزُت ظَى

ت الضو٫ الجؼعٍت :2014-2015                                                               البداع واإلادُُاث اإلاىاعصالبدٍغ

 الهٛحرة 

 الىامُت، بصاعة ال٩ىاعر و٢ابلُت الخإزحر بيها.

ت، الؿُاخت الجبا٫: 2012-2013 البُىلىجي ج٨ىىلىظُاالخٍُى  .الٛاباث، الخىٖى

 .بَاع الؿىىاث الٗكغ للبرامج اإلاخٗل٣ت بإهماٍ الاؾتهال٥ والاهخاط:2010-2011

٣ُا.:2009 -2008 ُٟت، ألاعاض ي، الجٟاٝ، الخصخغ ؤٍٞغ  الؼعاٖت، الخىمُتالٍغ

 الُا٢ت مً ؤظل الخىمُت اإلاؿخضامت الهىاٖت، جلىزالهىاء الٛالٝ الجىي  :2007- 2006

 حُٛحر اإلاىار.                                                                           

ت.:2005 -2004 ىاث البكٍغ  اإلاُاٍ، اإلاغا٣ٞالصخُت اإلاؿخَى

اوؿبىعٙ. :2002  اإلااجمغ الٗالمي للخىمُت اإلاؿخضامت بجَى

 ال٣مت الشاهُت لؤلعى. 1997بغوجى٧ى٫ ٦ُىجى :1997

 الٗالمي اإلاٗني بالخىمُت اإلاؿخضامت للضولت الجؼعٍت الهٛحرة الىامُت. اإلااجمغ :1994

ى صي ظاهحرو.:1992  ماجمغ ٢مت ألاعى في ٍع

غ "مؿخ٣بلىا اإلاكتر٥":1987  اللجىت الٗاإلاُت للبِئت والخىمُت ج٣ٍغ

 ( CMED)بوكاء اللجىت الٗاإلاُت للبِئت والخىمُت :1983

غ بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئ:1982  ت. ج٣ٍغ

 ْهىع مهُلح الخىمُت اإلاؿخضامت :1980

غ خضوص الىمى، وماجمغ ؾخى٦هىلم.:1972  هاصي عوما ج٣ٍغ

 : بوكاء هاصي عوما1968

غ الاجداص الٗالمي لخماًت البِئت :1950  (UICN)ج٣ٍغ

 

 



 انفصم األٔل:                                                       اإلطبس انُظش٘ نهتًُٛت انًستذايت
 

11 
 

 

 

 

 

 

 العاإلايت الثاهيت نهاًت الحسب: مساخل جؼىز مفهىم الخىميت مىر (I01 -م )الجدٌو زك

 

 مفهىم الخىميت الفترة اإلاساخل

جهاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت بلى         1

ً  مىخه٠ ؾخِىاث ال٣غن الٗكٍغ

 الخىمُت

= 

 الا٢خهاص لىمى ا

مىخه٠ الؿخِىاث بلى مىخه٠  2

حن  ؾبُٗىاث ال٣غن الٗكٍغ

الا٢خهاصي +الخىػَ٘ الخىمُت= الىمى 

 الٗاص٫

مىخه٠ الؿبُٗىاث بلى مىخه٠  3

حن  زماهِىاث ال٣غن الٗكٍغ

الخىمُت الكاملت=الاَخمام بجمُ٘ 

 الجىاهب الا٢خهاصًت الاظخماُٖت

ت = جد٤ُ٣ مؿخىي  وختى و٢خىا الخايغ1990مىظ ؾىت  4 الخىمُت البكٍغ

مت صخُت للؿ٩ان  خُاة ٦ٍغ

الخىمُت اإلاؿخضامت= الىمىالا٢خهاصي  1992مىظ ٢مت ألاعى ؾىت  5

الخىػَ٘ الٗاص٫ للىمى 

الا٢خهاصًاالَخمام بجمُ٘ ظىاهب 

 الخُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والبِئت
ن، اإلاهضع: ٖشمان مدمض، ماظضة ؤخمض ؤبى ػهِ، الخىمُت اإلاؿخضامت ٞلؿٟتها وؤؾالُب جسُُُها وؤصواث ٢ُاؾها، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖما

 .287 – 286، م م 2007
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 مفهىم الخىميت اإلاظخدامت:اإلاؼلب الثاوي: 

ٟاث في ل٣ض ٧اهذ الخىمُت اإلاؿخضامت  ٞالبٌٗ  ؾخسضاماتهاب،وطل٪ عاظ٘ لخٗضص واإلاٗاويجؼاخم قضًض في الخٍٗغ

ؤو عبما ؤؾلىبا إلنالح ألازُاء  بضًل،ألازغ ًغاَا همىطط جىمىي  والبًٌٗخٗامل مٗها ٦غئٍت ؤزال٢ُت 

ت مً ال٣ىاهحن  ٖال٢ت،التي لها  والخٗثراث ت ومجمٖى ىا٥ مً ًخٗامل مٗها ٖلى ؤجها ٢ًُت بصاٍع  وال٣غاعاثَو

ُت   .ؾخٛال٫ اإلاىاعص بك٩ل ؤًٞلإل  وجسُُِالتي حٗمل ٖلى جٖى

ت و ألانل ، ٌٗىص مهُلح ؤلا  ،خُض  Ecologyبلى ٖلم ؤلا٩ًىلىظُا   Sustainableؾخضامتمً الىاخُت اللٍٛى

ؾخضامت للخٗبحر ًٖ ق٩ل وجُىع الضًىام٨ُُت التي ج٩ىن ٖغيت بلى حٛحراث ٩َُلُت جاصي بلى ؤلا  ؾخسضمذؤ

ؾخضامت ؾخسضام مهُلح ؤلا بخضور حٛحر في زهاثو و ٖىانغ الٗال٢اث ببًٗها، في اإلاٟهىم الخىمىي ، 

لم ؤلا٩ًىلىظُا ٖلى  Economyاص٢خهللخٗبحر ًٖ َبُٗت الٗال٢ت بحن ٖلم ؤلا ٖخباع ؤن الٗلمُحن مكخ٣حن بٖو

٣ي، خُض ًبضؤ ب:  ٍغ ؤما في اللٛت الٗغبُت ، وبالغظٕى بلى مٗنى اللٛىي، الظي َى ECOمً هٟـ ألانل ؤلٚا

ؾخضام الظي ظظوعٍ بنُالحي الض٤ُ٢، ٣ٞض ظاء الٟٗل اإلاضزل الغثِس ي و الظي ٌؿاٖض في جدضًض اإلاٗنى ؤلا 

مهُلح ؤلاهجلحزي ٫:  ٖلُه ؤماي مخٗضصة : منها الخإوي في الص يء ،واإلاىاْبت )صوم( مٗاو

developmentSustainable مً جغظمت بالخىمُت اإلاؿخضامت و البٌٗ ألازغ ٣ًىم الخىمُت اإلاؿخضامت َىا٥

ٗبر مهُلح الخىمُت اإلاؿخضامت ؤ٦ثر ص٢ت مً مهُلح الخىمُت اإلاؿخضامت، ٞاألزغ  ٨ٗـ ٣ِٞ مبضؤ ٌ،َو

ت ٖملُت الخىمُت ،بِىما ٌكخمل الخىمُت اإلاؿخضًمت ٖلى مبضؤ ؤلا ب ت و ٌكحر بلى ٢ىي الضٞ٘ الظاحي ؾخمغاٍع ؾخمغاٍع

تهابلهظٍ الخىمُت والتي جًمً   ؾخٗماال.بزخُاع مهُلح الخىمُت اإلاؿخضامت ألهه ألا٦ثر ب، ل٨ً ًخم  ؾخمغاٍع

بص يء  وال٨خابىالباخشحناإلاىٓماث الٗاإلاُت حٗغيذ ال٨شحر مً  اإلاؿخضامت،مىظ الٓهىع الغؾمي للخىمُت -

ٟها،زخهاناث بلى ؤلا  ٠ وبجبؿ٘إلاا لهظا اإلاىيٕى مً ؤَمُت  حٍٗغ  :حي٧اآل، وؾىداو٫ الخٗغى ألَم الخٗاٍع

ذ الخىمُت اإلاؿخضامت ألو٫ مغة مً ٢بل    - وؤٖخبر ؤو٫ مهُلح عؾمي ؾىت     BruntlandGra Harlenٖٞغ

غ مؿخ٣بلىا اإلاكتر٥ ٖلى  1987 زخال٫ ب٣ضعة : "جل٪ الخىمُت التي جلبي اخخُاظاث الخايغ صون ؤلا ؤجها في ج٣ٍغ

 خخُاظاتهم"بألاظُا٫ للم٣بلت ٖلى جلبُت 

ع٦ؼ َظا الخٍٗغ٠ ٖلى الخٟاّ ٖلى اإلاؿخ٣بل ألاظُا٫ ٢اصمت وصمج ؤلاخخُاظاث ؤلا٢خهاصًت 

دمل َظ ٨غة ال٣ُىص.وؤلاظخماُٖتوالبُئُت في حٍٗغ٠ واخض ٍو ٠ في َاًخه مٟهىم الخاظت ٞو  ا الخٍٗغ

ت.  الخاظت: ؤلاخخُاظاث الخانت وألاؾاؾُت لل٣ٟغاء، التي ًيبغي ؤن حُٗي ؤَم ألاولٍى

 ال٣ُىص: ؤي ال٣ُىص البُئُت و٢ضعث َظٍ ألازحرة ٖلى جلبُت ؤلاخخُاظاث الخالُت واإلاؿخ٣بلُت.

 

ذ الخىمُت اإلاؿخضامت بإجها " الخىمُت  ،1980ؾىت ؤما حٍٗغ٠ ؤلاجداص الٗالمي للخٟاّ ٖلى الُبُٗت  ٣ٞض ٖٞغ

ذ اإلابضؤ الشالض اإلا٣غع في ماجمغ ألامم اإلاخدضة ٖخباع البِئت واإلاجخم٘ و ؤلاالتي جإزظ بٗحن ؤلا  ٢خهاص " ، ٦ما ٖٞغ

ى ظاهحرو ؾىت بللبِئت و الخىمُت الظي  الخىمُت اإلاؿخضامت بإجها : " يغوعة بهجاػ الخ٤ في  1992و٣ٗض في ٍع
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ت و البِئت ألظُا٫ الخايغ و اإلاؿخ٣بل و ؤزاع اإلااجمغ في  الخىمُت ، خُض جخد٤٣ ٌك٩ل مدؿاوي الخاظاث الخىمٍى

مبضثه الغاب٘ ؤن جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت ًيبغي ؤن ال ٩ًىن بمٗؼ٫ ًٖ خماًت البِئت ، بل جمشل ظؼءا ال 

ذ ٢امىؽ و  "ملُت الخىمُتًخجؼؤ مً ٖ الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى ؤجها : " جل٪ الخىمُت التي  Websterًبدؿغٖٞغ

ا ظؼثُا ؤو ٧لُا ، ؤي يغوعة جغقُض ةحؿخسضم اإلاىاعص الُبُُٗت صون ؤن حؿمذ ب ؾخسضامها " بؾخجزاٞها ؤو جضمحَر

ـ          ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت هي "طل٪ اليك ها بصواعص باَع اَُت اٍ الظي ًاصي بلى ؤلا ، ٦ما ٖٞغ عج٣اء بالٞغ

ظخماُٖت ؤ٦ثر ٢ضع مً الخغم ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت اإلاخاخت، وبإ٢ل ٢ضعة مم٨ً مً ألايغاع و ؤلاؾاءة بلى ؤلا 

ىي٘ بإن الخىمُت اإلاؿخضامت جسخل٠ ًٖ الخىمُت في ٧ىجها ؤ٦ثر ح٣ُٗضا وجضازال ُٞما َى َبُعي و  البِئت ، ٍو

وؿخُُ٘ ال٣ى٫ ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت الُىم هي زُىة نٛحرة هدى ؤلاوؿان مً الجهت،  مىهو  ظخماعي للخىمُت،ب

ت مً ظهت ؤزغي.  وهي ٢ٟؼة ٖمال٢ت هدى البكٍغ

٦ما ؾب٤،ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت هي جل٪ الخىمُت التي جد٤٣ الخىاػن بحن الىٓام البُئي ، 

ع مً الىمى في ٧ل هٓام مً َظٍ ألاهٓمت الشالر ٦ما و حؿاَم في جد٤ُ٣ ؤ٢و ٢ض ظخماعيؤلا ٢خهاصي و ؤلا

لت اإلاضي و قاملت ل٩اٞت اإلاجاالث وألابٗاص ،ٚاًتها بًيبغي  ٖخباع الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلمُت واُٖت م٣ٗضة ٍَى

حر  ت بال ؤهه ًجب اإلاداٞٓت ٖلى بؤلاوؿان )جٞى خخُاظاث الخالُت و اإلاؿخ٣بلُت( ٦ما َى قإن الخىمُت البكٍغ

٘ في ال٣اٖضة الخ٨ىىلىظُت للخايغ الهىاُٖت،مما البِئت ٞا لخىمُت اإلاؿخضامت حكمل جد٤ُ٣ الخدى٫ الؿَغ

ؾخدضار الخ٨ىىلىظُا زًغاء نض٣ًت للبِئت ٧ل َظا ًخم يمً خحز ؾُاس ي ًمخاػ باإلاكاع٦ت و بًاصي بلى 

 ش٣اُٞت و الخ٨ىىلىظُا .الظخماُٖت و ٢خهاصًت وؤلا ؤلات وُبُئالؾخضامتبجساط ال٣غاعاث وبالخالي يمان بالغقض في 
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 :أَداف الخىميت اإلاظخدامتاإلاؼلب الثالث: 

ت ألاَضاٝ جظ٦غ منها   ما ًلي:حؿعى الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٫ مدخىاَا بلى جد٤ُ٣ مجمٖى

: ألاَداف ؤلاكخصادًت وؤلاحخماعيت    فسع ألاٌو

 كخصادًت:ؤلا ألاَدافأوال:     

  اصة الضزل اصة الؿل٘ والخضماث التي جيخجها اإلاىاعص ٍػ ني مً ؤَم ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٫ ٍػ الَى

٤ ٖلى بم٩اهُاث  اإلاسخلٟت،٢خهاصًت ؤلا  الضولت.وطل٪ مخٞى

  اصة الؿ٩اهُت وبظل٪ ال٣ضعة ٖلى حؿعى الخىمُت اإلاؿخضامت بلى جدؿحن مؿخىي اإلاِٗكت مً زال٫ جىُٓم الٍؼ

حر الخاظاث ألاؾاؾُ  .6هملت جٞى

  ًج٣لُو الخٟاوث في اإلاضازل والثرواث زانت في الضو٫ الىامُت التي جخمحز ٚالبُت ؾ٩اجها بيؿبت يئُلت م

 الثروة.زغواث في خحن جمخل٪ ٞئاث ٢لُلت الجؼء ألا٦بر مً 

  ت مً ؤظل ٖضم ؾخسضام اإلاىاعص الُبُُٗت في اليكاَاث ؤلابجغقُض ٘ الخىمٍى  زاٞهاجؾخب٢خهاصًت واإلاكاَع

 اإلاؿخ٣بلُتو  ويمان خ٤ ألاظُا٫ خالُت

 ثاهيا: ألاَداف الاحخماعيت       

  اٍ  والبُالتوالؿعيتهضٝ الخىمُت اإلاؿخضامت لخٌٟ وؿبت ال٣ٟغ ٘ صزل الٟغص بُٛت جد٤ُ٣ الٞغ لٞغ

 .7ظخماعيؤلا 

  اٝ واإلاضًىت مً ؤظل جدؿحن الٓغوٝ اإلاِٗكُت للمىاَىحن مً زال٫ الخسُُِ في جىػَ٘ الؿ٩ان بحن ألاٍع

٘ وجحرة  ٘ جغاعي زهىنُت اإلاىا٤َ مً ؤظل ٞع ب الخضمت مً اإلاىاًَ وب٢امت مكاَع  الخىمُت.ج٣ٍغ

  ونُاٚتجساط ال٣غاع بٞخذ اإلاجا٫ ل٩اٞت ؤَغاٝ اإلاجخم٘ زانت للكباب واإلاغؤة في اإلاكاع٦ت في  ٘ بغامج ومكاَع

 .اإلاؿخضامت الخىمُت

  ٠ُ الخ٨ىىلىظُا الخضًشت إلاؿاهضة ألاٞغاص في مىا٦بت الخُىعاث الخ٨ىىلىظُا حؿعى الخىمُت اإلاؿخضامت بلى جْى

ُت الخُاة وخماًت ب٦ُُٟت  وبالخاليفي جدؿحن مؿخىي الخٗلُم  ؾخٗمالها في اليكاٍ ؤلاوؿاوي لخدؿحن هٖى

 البِئت.

 ت مً زال٫ تهضٝ الخىمُت ا الضولُت  جٟا٢ُاثؤلاإلاؿخضامت بلى ٞغى مٗاًحر للهىاء واإلاُاٍ لخماًت الصخت البكٍغ

 الٗالم.ل٩اٞت قٗىب 

 البيئتألاَداف  فسع الثاوي:

  ًاةؾخٛاللها بك٩ل ٣ٖالوي ببٖلى  والٗملؾخجزاٝ اإلاىاعص الُبُُٗت بحؿعى الخىمُت اإلاؿخضامت للخض م  ٖخباَع

 مدضوصة.مٗغيت للىٟاط في ؤي و٢ذ ألجها مىاعص 

                                                           
 .110،، م2009، 46الٗغبُت، الٗضص٢خهاصًت في الجؼاثغ، مجلت البدىر ؤلا وجدضًاتهاهانغ مغاص، الخىمُت اإلاؿخضامت  6
 .70، م،٢2005/2006خهاص، ظامٗت الجؼاثغ ،٢اصعي، مدمض َاَغ آلُاث جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ، مظ٦غة الض٦خىعاٍ في ؤلا 7
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  ت إلنالح ألاعاض ي ومى٘ الخىؾ٘ الٗمغاوي ٖلى خؿاب ألاعاض ي  والٛاباث،وي٘ بغامج وؾُاؾاث جىمٍى

 الؼعاُٖت.

  البِئت مً زال٫ وي٘ اللىاثذ وال٣ىاهحن الًابُت واإلاىٓمت لليكاٍ  والىٓمالخٟاّ ٖلى الخىٕى البُىلىجي

الخُىي.جٟا٢ُاث ؤلا٢لُمُت والضولُت الغامُت لخماًت البِئت ؤلاوؿاوي وجُب٤ُ ؤلا  والخىٖى

  ؼ الخـ البُئي ُت الجمهىع بىٓاٞت  وػٍاصةؾخسضام الخ٨ىىلىظُا الىُٟٓت بالاظخماُٖت في  واإلاؿاولُتحٍٗؼ هٖى

 البِئت.

 ألاَداف الؼاملت للخىميت اإلاظخدامت (: I- 2زكم )ػيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف البيئية:

ٌكولوجًاإلوحدة النظام   

 قدرة التحمل النظام البٌئً 

 التنوع البٌولوجً

جتماعية:األهداف اإل  

 التمكٌن والمشاركة 

 الحراك االجتماعً 

 التماسك االجتماعً 

 الهوٌة الثقافة 

 التطوٌر المؤسسً

قتصادية:األهداف اإل  

 النمو

 المساواة

 الكفاءة

 األهداف التكنولوجية:

ستخدام التكنولوجٌات إتقلٌل 

 المضرة بالبٌئة

نشر وتطوٌر التكنولوجٌات 

 النظٌفة والصدٌقة للبٌئة.

 التنمية المستدامة
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 .72، م،2000ؾدشماعاث الش٣اُٞت، ال٣اَغة، ، للضاع الضولُت لئل 1اإلاهضع: صوظالؽ مىؾكِذ، مباصت الخىمُت، جغظمت بهاء قاَحن، ٍ

 اإلاظخدامت:أبعاد ومإػساث الخىميت  الثاوي:ث داإلاب

ىب ٞيها  ت خايغا  واإلاـإمى٫ َىا٥ بظمإ ٖلى ا الخىمُت اإلاؿخضامت جمشل الٗىاًت اإلاٚغ جد٣ُ٣ها بما ًسضم البكٍغ

ت ؤزغ ؤي ؾُاؾت ًجب وي٘ ماقغاث زانت بها  ومؿخ٣بال، و٢ض مؿذ ؤعبٗت ؤبٗاص للخىمُت،ومً ؤظل مٗٞغ

 ج٣ِـ مضي جد٤ُ٣ ؤَضاٞها.

: أبعاد الخىميت اإلاظخدامت:اإلاؼلب   ألاٌو

ُٞما بُنها وهي ممشلت في البٗض البُئي  ومغجبُت، مخ٩املتمما ؾب٤ ًخطح ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت لها ؤعبٗت ؤبٗاص 

ٞل٩ي حؿخسضم الخىمُت ًخٗحن ؤن ٩ًىن َىا٥ جىاػن وجٟاٖل  ظخماعي،وؤلا الخ٨ىىلىجي  والبٗض ٢خهاصيوؤلا

غ بٗض واخض لً ًخد٤٣ قٍغ ؤلا   ؾخضامت.مخباص٫ بحن َظٍ ألابٗاص ٞةطا لم ًخٞى

:فسع   : حخماعيتكخصادًت وؤلا ألابعاد ؤلا ألاٌو

 جخمشل ؤبٗاصَا ُٞماًلي:          

 كخصادًت:   ألابعاد ؤلا أوال:

اَُت ويمان ٌٗني الخٟاّ ٖلى الغنُض الٗالم للغؤؾما٫ الُبُعي وؤلا  ان للخد٤ُ٣ الٞغ هخ٣ا٫ بنُىاعي يغوٍع

ؾخسالم الخض ألا٢ص ى مً ب٢خهاصي َى َظا الغنُض ؾلمُا بلى ألاظُا٫ اإلا٣بلت والهضٝ مً البٗض ؤلا

اَُت مً مسخل٠ ألاوكُت ؤلا خهاصًت ؤلا٩ًىلىظُت ٢٢خهاصًت م٘ اإلاداٞٓت ٖلى الغنُض ألانى٫ ؤلاالٞغ

اص والش٣اُٞت،ظخماُٖت وؤلا  ل لًمان جه ؤو ٍػ ؾخضامت الضزل والٗضالت ُٞما بحن ألاظُا٫ بٖلى مضي الٍُى

 . 8ألاؾاؾُت وخماًت ال٣ٟغاء وبهظا ًخد٤٣ الٗض٫ ُٞما بحن ألاظُا٫ الىاخض خخُاظاثوبًجاص َغ١ اإلاىاظهت ؤلا 

ُت الؿل٘ ؤلا  اإلاىخجت وبُٖاء ألاولُاث لخل٪ ألاؾاؾُاث ٞةن وظهت الىٓغ الضو٫ ال٣ٟحرة  والخضماثَخمام بىٖى

٘ اإلاؿخىي مِٗص ي للؿ٩ان ألا٦ثر  اإلاؿخضامت،بسهىم الخىمُت  ٠ُ اإلاىاعص مً ؤظل ٞع  ٣ٞغا.حٗني جْى

خباع في البٗض الا٢خهاصي ما  - م٨ً جلخُو ؤَم ه٣اٍ التي جازظ بٗحن الٖا  ًلي:ٍو

ٞالخىمُت اإلاؿخضامت باليؿبت للبلضان الٛىُت جخلخو في بظغاء  الُبُُٗت:ىاعص جبظًغ وجبضًض اإلا ب٣ًاٝ -1

اث ؤلا  ؾتهال٥ اإلابضصة للُا٢ت واإلاىاعص الُبُُٗت وطل٪ ٖبر جدؿحن مؿخىي جسًُٟاث مخىانلت مً مؿخٍى

والبض في َظٍ الٗملُت مً الخإ٦ض ٖضم جهضًغ الًٍٛى  الخُاة،ال٨ٟاءة وبخضار حُٛحر ظظعي في ؤؾلىب 

ؾتهال٥ التي تهضص الخىٕى البُىلىجي في البلضان ألازغي ؤًًا حُٛحر ؤهماٍ ؤلا  يوحٗن الىامُت،لبِئت بلى البلضان ا

 .9ه٣غاىؾتهال٥ الضو٫ اإلاخ٣ضمت للمىخجاث الخُىاهُت اإلاهضصة باإل عة ٦ةصون يغو 

ً مٗالجخه: وج٣٘ ٖلى البلضان الهىاُٖت مؿاولُت زانت في  -2 مؿاولُت البلضان اإلاخ٣ضمت ًٖ الخلىر ٖو

ؾتهال٥ اإلاترا٦م في اإلااض ي مً اإلاىاعص الُبُُٗت مشل اإلادغو٢اث ، وبالخالي ٢ُاصة الخىمُت اإلاؿخضامت ، ألن ؤلا 

ىُت لضحها ًًٛاٝ بلى َظا ؤن البلضان ال بؾهامها في مك٨الث الخلىر الٗالمي ٧ان ٦بحرا بضعظت ٚحر مخىاؾبت ،

ت ال٨ُٟلت ب٣ىُاإلاىاعص اإلاالُت وج ؾخسضام ج٨ىىلىظُاث ؤه٠ٓ وحؿخسضم اإلاىاعص بن جُل٘ بالهضاعة في إت والبكٍغ

                                                           
 .٢22اؾمي، مغظ٘ الؿاب٤، م،ؤؾُا 8
مضًىت بؿ٨غة ؤهمىطظا، ؤَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ، ظامٗت مدمض -بىػٚاًت باًت، جىؾ٘ اإلاجا٫ الخًغي ومكغوٖاث الخىمُت اإلاؿخضامت 9

 .   136، م،2015/2016زًُغ، بؿ٨غة، 



 انفصم األٔل:                                                       اإلطبس انُظش٘ نهتًُٛت انًستذايت
 

17 
 

٢خهاصًت والخضماث قترا٦ُت للىنى٫ بلى الٟغم ؤلاب٨شاٞت ؤ٢ل وتهضٝ بلى جد٤ُ٣ هٕى مً اإلاؿاواة وؤلا 

حر اإلاؤلا  ؼ الخىمُت اإلاؿخضامتظخماُٖت و٦ظل٪ جٞى ىاعص الخ٣ىُت واإلاالُت لخٍٗؼ
1 . 

٢خهاصًت ىُت ٢ضعتها ؤلاٛالضولي حؿخٛل الضو٫ ال هٟخاحوؤلا في ْل الٗىإلات  الىاميت:جلليص جبعيت البلدان  -3

 هسٟاىبؾتهال٥ اإلاىاعص الُبُُٗت في هٟـ الى٢ذ ًدضر الٟاث٣ت والخد٨م في ألاؾىا١ الٗاإلاُت خُض زٌٟ ؤلا 

في همى ناصعاث َظٍ اإلاىخجاث مً البلضان الىامُت مما ًدغم َظٍ البالص مً بًغاصاث جدخاط بليها ول٨ً بطا 

٦خٟاء طاحي لهظٍ البلضان الىامُت وجىؾ٘ في الخٗاون ؤلا٢لُمي والخجاعة اليكُت ُٞما بحن َظٍ البلضان بخضر 

 :وبالخالي ًاصي طل٪ بلى

اث اإلاِٗكُت  وجدؿحنت للخس٠ُٟ مً ٖبئ ال٣ٟغ ٗلىؾُلت الىاظبن ا اإلاظاواة في جىشيع اإلاىازد:- 4 مؿخٍى

َظٍ الىؾُلت ٚاًت في خض طاتها وجخمشل في ظٗل  وال٣ٟحرة، وحٗخبر ؤنبدذ مؿاولُت ٧ل مً البلضان الٛىُت 

 .                                                                                                                2اإلاىاعص واإلاىخجاجىالخضماث ُٞما بحن الجمُ٘ ؤ٢غب بلى اإلاؿاواة ٞغم الخهى٫ ٖلى

بطن الخض مً الخٟاوث اإلاخىامي في ني : ٞالخىمُت اإلاؿخضامت حٗ الحد مً الخفاوث في اإلاظخىي الدزل-5  

اًت الصخُت في الب ٨ُتلضان الهىاُٖت مشل الضزل و في ٞغم الخهى٫ ٖلى الٖغ وبجاخت  الىالًاث الخدضة ألامٍغ

٩ا الجىىبُت ؤو ٗخُاػاث ألاعاض ي الىاؾ ت ٚحر اإلاىخجت لل٣ٟغاء الظًً ال ًمل٩ىن ؤعيا في مىا٤َ مشل ؤمٍغ

للمهىضؾحن الؼعاُٖحن الٗاَلحن ٦ما َى الكإن باليؿبت لبالصها ، و٦ظا ج٣ضًم ال٣غوى بلى ال٣ُاٖاث 

اًت الصخُت باليؿبت للمغؤة في ٧ل ٢خهاصًت ٚحر الغ ؤلا ُت، وجدؿحن ٞغم حٗلُم والٖغ ؾمُت وب٦ؿابها الكٖغ

حر طل٪ مً الخضماث  جضع م٩ان وج ؤلاقاعة التي ؤن ؾُاؾت جدؿحن ٞغم الخهى٫ ٖلى ألٍاعاض ي والخٗلُم ٚو

ت مظخماُٖت لٗبذ صوع ؤلا  ٗت و الىمى في ب٢خهاصًاث الىمى ألاؾٍُى ا و خاؾما في جدٟحز الخىمُت الؿَغ شل مالحًز

 ٧ىعٍا.                       

ت وؤمً الضولت بلى  :جلليص ؤلاهفاق الحىىمي- 6 غاى الٗؿ٨ٍغ ل ألامىا٫ مىظ ؤلاهٟا١ ٖلى ألٚا ًجب جدٍى

غاى  الخىمُت، مًخخُاظاث بؤلاهٟا١ ٖلى  قإجها بٖاصة جسهُو ولى ظؼء نٛحر مً اإلاىاعص اإلا٨غؾت آلان ألٚا

ت  .بالخىمُت بك٩ل  وؤلاؾغإالٗؿ٨ٍغ  ملخّى

 حخماعيت::ألابعاد ؤلا ثاهيا

اث الخٗمحر مً ظخماُٖت للتر٦ؼ ٖلى اله٩ُل ؤلا ظخماعي ًخُلب جدلُل البِئت ؤلا بن البٗض ؤلا  ظخماعي ومؿخٍى

وجُٟٗل صوع اإلاغؤة  ألاؾاؾُت،زال٫ الٗمل ٖلى جدؿحن ؾبل الخهى٫ ٖلى الخضماث الصخُت والخٗلُمُت 

مسخل٠ الش٣اٞاث وبعؾاء مباصت الضًم٣غاَُت والخٗضصًت واإلاكاع٦ت الٟٗلُت  وجىمُت ؤلاوؿان،خترام خ٣ى١ بو 

ظخماعي ؾ٣ُىم بلى حؿلُِ الًىء ومً َىا ٞالبٗض ؤلا  الخم٨حن،مبضؤ  ذغقُجلؤلٞغاص في نى٘ ال٣غاع بلى ظاهب 

 ٖلى:

 .3البُالتالصخت والخٗلُم ومداعبت   -

 ظخماعي.الخغا٥ ؤلا   -

                                                           
 .30، م،2007، الضاع الجامُٗت، مهغ زالض مهُٟى ٢اؾم، بصاعة البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت في ْل الٗىإلات اإلاٗانغة 1
 .152،154، م م،2015ؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت والُا٢ت اإلاخجضصة، صاع صظلت، ألاعصن،بهؼاع ٖىوي اللبضي، الخىمُت اإلاؿخضامت و  2
م، الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٫ بغهامج ؤلاوٗاف ؤلا3  .198، م،2010الؿاب٘، ظىان ، اإلاغ٦ؼ الجامعي زيكلت، ٖضص 2009-٢2001خهاصًت ػعمان ٦ٍغ
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 الخىٕى الش٣افي.  -

 اإلااؾؿاث.ؾخضامت ب-

 الؿ٩ان.همى وجىػَ٘   -

ىُت.م٩اٞدت ال٣ٟغ مً زال٫ صٖم زُِ الٗمل والبرامج   -  الَى

 لها.ظخماُٖت الغثِؿُت ٧ل اإلادخاظحن ج٣ضًم وجدؿحن مؿخىي الخضماث ؤلا   -

٤ زُىاث  :الدًمغسافيطخلساز الىمى ئالظعي اإلاخىاصل في الخدليم  -1 خم طل٪ مً زال٫ الٗمل ًٖ ٍَغ ٍو

ا ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت  الؿ٩اوي،بًجابُت هدى جىُٓم الىمى  ٘ مً قإهه بخضار يَٛى ألن همى الضًمٛغافي الؿَغ

حر الخضماج لى ٢ضعة الضو٫ في جٞى ٣لو مً ٢اٖضة مسخل٠ اإل ٖو جض مً الجهىص الخىمُت ٍو ظخماُٖت للؿ٩ان، ٍو

 اإلاخاخت.اإلاىاعص 

ُٟت والخشبُذ  على وكف النزوح السيفي: العمل -2 ٞمىُل٤ الخىمُت اإلاؿخضامت َىا ٣ًىم ٖلى جهىى جىمُت الٍغ

ُٟت، لخهبذ الهجغة  وبمضاصَمالؿ٩اوي في مىا٤َ الجبلُت  ت التي جدىاؾب َبُٗت اإلاىا٤َ الٍغ ٘ الخىمٍى باإلاكاَع

 واإلاخىاػن.٨ٖؿُت حؿاٖض ٖلى الخىػَ٘ الؿ٩اوي الؿلُم 

: بدُض جىُىي ٖملُت الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى بٖاصة جىظُه اإلاىاعص م اليامل للمىازد البؼسيتطخسداؤلا -3

اء ؤوال إل  اَُت الخٗلُم الصختخخُاظاث ألاؾاؾُت مشل لًمان الٞى  ظخماُٖت و٦ظاؤلا ....وبالخالي جدؿحن الٞغ

ب الخماًت الخىٕى والخهىنُاث الش٣اُٞت وؤلا  ٗاملحن في آالث التي جضٖى ؾدشماع في عؤؽ اإلاا٫ البكغي بخضٍع

تببليها الخاظت لخد٤ُ٣   الخىمُت.ؾخمغاٍع

 :والبيئيت الخىىىلىحيتألابعاد  الثاوي:الفسع 

 الخىىىلىحيت: أوال: ألابعاد

بلى ٖهغ ٌؿخسضم ؤ٢ل مً الُا٢ت واإلاىاعص وؤن  وؤ٦ٟئ جى٣لَظا البٗض حهخم لخدى٫ بلى ج٨ىىلىظُا ؤه٠ٓ 

ؾخسضام مٗاًحر مُٗىت جاصي بمً الٛاػاث واإلالىر و  صوى٩ًىن الهضٝ مً َظٍ الىٓم الخ٨ىىلىظُت بهخاط خض ؤ

ا  َغ الخ٨ىىلىجي َى ٖىهغ مهم في جد٤ُ٣  صازلُا ٞالبٗضبلى الخض مً جض٤ٞ الىٟاًاث مً زال٫ بٖاصة جضٍو

غ ؤلا الخىمُت اإلاؿخضامت ًغجبِ اع لٗملُت جٍُى ٖخباٍع ةجهاالث الؿل٨ُت والالؾل٨ُت في الضولت بَظا البٗض باإَل

ؼ بهخاظه ،وبظل٪ ٞةن ٢خهاص٣ًضم مُٗاع ٢ابل لل٣ُاؽ ال٨مي خى٫ ٢ضعة الضولت ٖلى اللخا١ باإل الٗالمي وحٍٗؼ

هضص ،مً ؤَم جل٪ البٗض الخ٨ىىلىجي للخىمُت اإلاؿخضامت وبظغاء م٣اعهاث بحن الضو٫ اإلاسخلٟت في َظٍ ال

 :1اإلاؿتهضٞاث ما ًلي

اصة -1  الؿ٩ان.ٖضص الهىاج٠ الخابٗت واإلاخى٣لت باليؿبت بلى ٖضص  ٍػ

اصة -2  الؿ٩ان.هترهذ ٦يؿبت مً ٖضص ؤٖضاص اإلاكتر٦حن في زضماث ألا  ٍػ

اصة ؤٖضاص مؿخسضمي ال٨مبُىجغ والخىاؾِب الصخهُت ٦يؿبت مً ٖضص  -3  الؿ٩ان.ٍػ

التي حؿخسضم ج٨ىىلىظُا مىٟٓت للبِئت وجيخج الخض  الىُٟٓت،٘ بلى ٖهغ الهىاٖاث وحٗني ٦ظل٪ ه٣ل اإلاجخم

ؼ الخ٨ىىلىظُا مً ؤظل و ألاصوى مً الٛاػاث اإلالىزت والخابؿت للخغاعة والًاعة بُب٣ت ألا  م٨ً حٍٗؼ ػون،ٍو

 :2ًليالخىمُت اإلاؿخضامت ٦ما 
                                                           

وع خؿحن ًغقي، بًمان ٖمغاث، صوع اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للمىٓماث في ججؿُض مغج٨ؼاث الخىمُت اإلاؿخضامت، اإلااجمغ الضولي الشالض ٖكغ خى٫ ص1

لي، ًىم  ظامٗتاإلاؿخضامت،  بؾتراجُجُت الخىمُتفي جضُٖم واإلاخىؾُتاإلااؾؿاث الهٛحرة  مبر،  15-14بً بٖى  .10-9م، ، م2016هٞى
2
 .88،ص،8104هنً جمٌل سالم، مصطفى محمد علً، التنمٌة المستدامة للمجتمعات المحلٌة، المكتب الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة،  
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غ  -أ  ؼ ج٨ىىلىظُا اإلاىاص الجضًض  جٍُى ٖخماص آلالُاث بى جهاالجوؤلااإلاٗلىماث  وج٨ىىلىظُاؤوكُت البدض بخٍٗؼ

 ؾخضامت.لئل ال٣ابلت 

 الخضًشت.زال٫ مضازالث مُٗىت مؿدىضة بلى الخ٨ىىلىظُا  الخانت مًجدؿحن ألاصاء اإلااؾؿاث  -ب 

 الخ٨ىىلىظُا.ؾخدضار ؤهماٍ ماؾؿت ظضًضة حكمل مضن وزاناث ب-ج 

ؼ بىاء ال٣ضعاث في الٗلىم  -د ٢خهاص جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت في ؤلا بخ٩اع بُٛتوالخ٨ىىلىظُاوؤلا حٍٗؼ

ت الؾُماال٣اثم ٖلى  ؼ  اإلاٗٞغ ٢خهاصي ؤلاهمى  الخىاٞؿُت، وػٍاصةؤن بىاء ال٣ضعاث َى وؾُلت الىخُضة لخٍٗؼ

 ال٣ٟغ.ٞغم ٖمل ظضًضة ومداعبت  وزل٠

ل اإلاجخم٘ بلى م -ٌ ًخم بصماط  مٗلىماحي بدضًضجخم٘ وي٘ الخُِ والبرامج التي تهضٝ بلى جدٍى

٢خهاصًت باإلاىاػاة م٘ جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ظخماُٖتوؤلاالخ٨ىىلىظُاث الجضًضة في الخُِ وبؾتراججُاث الخىمُت ؤلا 

 ؤللُٟت.لٖاإلاُت ٧األَضاٝ ؤلاهماثُت 

والٗضالت ٢خهاصًت بحن ألابٗاص اإلاسخلٟت بما ًد٤٣ الخىاػن بحن الخىمُت ؤلايؿ٤ُ وبك٩ل ٖام ٞةهه ًخُلب الخ

اَُت ؤلاقببحن ألاظُا٫ اإلاخٗا٢بت في ب ٢خهاصًت إ الخاظاث ألاؾاؾُت والخهى٫ ٖلى ٢ضع ؤ٦بر مً الٞغ

 هُٟٓت.ظخماُٖت م٘ الخٟاّ ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت ويمان خ٤ الِٗل في بِئت وؤلا 

 اهيا: ألابعادالبيئيت:ث        

ت ألي بجغج٨ؼ ٞلؿٟت الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى خ٣ُ٣ت ج٣ى٫ بإن  ؾخجزاٝ اإلاىاعص الُبُُٗت التي حٗخبر يغوٍع

ٞةن ؤو٫ هبض في مٟهىم  ٖام، لهظابك٩ل  ٢خهاصوؤلاوكاٍ ػعاعي ؤو نىاُٖت ؾ٩ُىن له ؤزاع ياعة ٖلى الخىمُت 

اإلاىاعص الُبُُٗت  ؾخجزاٝببضون والىٓام البُئي ٢خهاصي الخىمُت اإلاؿخضامت َى مداولت اإلاىاػهت بحن الىٓام ؤلا

 .1م٘ مغاٖاة ألامً البُئي

ؾتهال٥ لهظا ًخٗحن مغاٖاة الخضوص البُئُت بدُض ٩ًىن ل٩ل هٓام بُئي خضوص مٗىُت ال ًم٨ً ججاوػَا مً ؤلا 

لىفي خالت ججاوػ جل٪ خضوص ٞةهه ًاصي بلى جضَىع الىٓام  ؾخجزاٝ ؤماوؤلا  َظا ألاؾاؽ ًجب وي٘  البُئي ٖو

ؾخجزاٝ اإلاُاٍ و٢ُ٘ الٛاباث ب٥ والىمى الؿ٩اوي والخلىر وؤهماٍ ؤلاهخاط البُئُت و ؾتهالالخضوص ؤمام ؤلا 

خباع في ألابٗاص البُئُت ٦ماًلي: هجغاٝ الترببو  م٨ً جلخُو ؤَم الى٣اٍ التي جازظ بٗحن ؤلٖا  ٍو

٠ ًاصي ججٍغ :واإلاصاًدمىع ججسيف التربت وزفع اطخعماٌ اإلابيداث والحد مً جدمير الغؼاء الىباحي  -1

ؤن ؤلاٞغاٍ في ألاؾمضة  الؼعاُٖت، ٦ماالتربت بلى ال٣ًاء ٖلى بهخاظُتها مما ًاصي بلى زٌٟ مؿاخت ألاعاض ي 

دل َظا اإلاك٩ل جىُٓم  ُت،ٍو ؾخسضام بومبُضاث الخكغاث ًاصي بلى جلىر اإلاُاٍ الؿُدُت واإلاُاٍ الجٞى

 واإلابُضاث.اإلاسهباث 

: جدخاط الخىمُت اإلاؿخضامت بلى خماًت اإلاىاعص الُبُُٗت الالػمت إلهخاط اإلاىاعص خماًت اإلاىازد الؼبيعيت-2 

 .ؾخسضام اإلاىاعص البضًلتةخخُاظاث الؿ٩ان وطل٪ ببفي ؤلاهخاط جلبُت  والخىؾ٘الٛظاثُت 

 الُا٢ت الكمؿُت بضال مً البترو٫ ؾخسضامب-

 ؤلاهخٟإ مً اإلااء البدغ -

حر مؿاخت ؤ٦بر مً ألاعاض ي الؼعاُٖت لؼعاٖت. بؾخسضام -  ألالُٟت الهىاُٖت بضال مً ال٣ُىُت لخٞى

                                                           
، 2012ظىان  11، ٢اإلات ،1945ماي  08 ٢خهاصًت، ظامٗتؤلا٢خهاصًت للخإَُل البُئي للماؾؿت ؤلا بٗاصوألاالؿبتي، الخىمُت  وظغبيبغاَمُت هبُل  1

 .34م،
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ُت بك٩ل ؾخجزاٝب: في بٌٗ اإلاىا٤َ ج٣ل مهاصع اإلاُاٍ ٦ما ًخم جسػيد اطتهالن اإلاياٍ-3 ٨بحر اإلاُاٍ الجٞى

ت بلى جلىر اإلاُاٍ الؿُدُت واإلاُاٍ  وجاصي َظا اإلاك٩ل  ُت، ولخلالجٞىالىٟاًاث الهىاُٖت والؼعاُٖت والبكٍغ

 .1جى٣ُِ وجغقُض ؤلاؾخسضام الصخص ي للماء ؤو لغف الغي با

: حٗني ٖضم اإلاساَغة بةظغاء حٛحراث في البِئت الٗاإلاُت )مشل خماًت اإلاىار مً ظاَسة الاخخباض الحسازي - 4

اصة مؿخىي ؾُذ البدغ ؤو حٛحر في ؤهماٍ ؾ٣ٍى ألامُاع، ٩ًىن مً قإجها بخضار حٛحراث في  اإلاىار ؤو ٍػ

اثُت والبُىلىظُت  ؤو جضمحر َب٣ت ألاوػون. الجٛغاُٞت الٟحًز

وهي ألاعاض ي التي لم جضزل  -: وجىانل مؿاخت ألاعاض ي ال٣ابلت للؼعاٖتجلليص مالجئ ألاهىاع البيىلىحيت-5

 ؾخصىاءةبهسٟايها ،مما ٣ًلو مً اإلاالجئ اإلاخاخت لؤلهىإ الخُىاهُت و الىباجُت ب -ؾخسضام البكغي ببٗض في 

ت  ا البكغ بصاعة مخ٩لٟت ، ؤو التي حؿخُُ٘ الِٗل في البِئت اإلاؿخإوؿت و جخٗغى الٛاباث اإلاضاٍع ال٣لت التي ًضًَغ

بت وؾىاَا مً اإلاالجئ كب والىٓم ؤلا٩ًىلىظُت للٗ ا مً ألاعاض ي الَغ حَر اإلاغظاهُت والٛاًاث الؿاخلُت ٚو

٘ ،٦ما ؤن  ضة ألازغي لخضمحر ؾَغ ٕ الخُىاهُت والىباجُت ؤزظ في الدؿإع والخىمُت اإلاؿخضامت ه٣غاى ألاهىابالٍٟغ

في َظٍ اإلاجا٫ حٗني ؤن ًخم نُاهت زغاء ألاعى في الخىٕى البُىلىجي لؤلظُا٫ اإلا٣بلت وطل٪ بةبُاء ٖملُاث 

                                                                                        .                           2الىٓم ؤلا٩ًىلىظُت بضعظت ٦بحرة ، و بن ؤم٨ً و٢ٟها اإلاالجئ و ه٣غاى وجضمحر ؤلا 

 اإلاؼلب الثاوي: مإػساث للخىميت مظخدامت

٢خهاصًت بغػث الخاظت بلى وي٘ ماقغاث الخىمُت اإلاؿخضامت جم٨ىىا مً ٢ُاؽ الخٟاٖل بحن اإلاخٛحراث ؤلا

ا ُٞما ظخماُٖت والبُئُت وللماؾؿاجُت وفي وؤلا   ًلي:الؿُا١ ًم٨ً بًجاَػ

: اإلاإػساثالفسع   الاكخصادًت والاحخماعيت ألاٌو

حؿاَم ماقغاث الخىمُت اإلاؿخضامت في ج٣ُم مضي ج٣ضم الضو٫ واإلااؾؿاث في مجاالث جد٤ُ٣ الخىمُت 

ى  ىُت والضولُت خى٫ الؿُاؾاث  جساطبٖلُه  ما ًترجباإلاؿخضامت بك٩ل ٞٗلي ،َو الٗضًض مً ال٣غاعاث الَى

ت ألامم اإلاخدضة خى٫ ٢خهاصًت وؤلا ؤلا غ الضولُت التي جم ج٣ضًمها لؿ٨غجاٍع ظخماُٖت ،و٢ض ع٦ؼث مٗٓم الخ٣اٍع

٘ التي جىُٟظَا وؤلا جٟا٢ُاث التي جم جى٢ُٗها جىُٟظ الخ٩ىماث لخُِ الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى حٗضاص اإلاكاَع

ٖليها ،و٢ض خاولذ لجىت ألامم اإلاخدضة الىنى٫ بلى ماقغاث مٗخمضة للخىمُت اإلاؿخضامت وح٨ٗـ  واإلاهاص٢ت

 َظٍ اإلااقغاث مضي هجاح الضولت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت .

 كخصادًت:أوال: اإلاإػساث ؤلا

ُت الخُاة،ٌٗخمض ٖلى ٖاملحن هصيب الفسد الىاجج الىػني: – 1 ى ٖىهغ مهم في ٢ُاؽ هٖى َما:الىاجج  زىحنبَو

اصة  ني ووؿبت ٍػ اصة الىاجج الَى ني مً ظهت وحجم الؿ٩ان مً ظهت ؤزغي ،٩ٞلما ٧ان ٞغ١ بحن وؿبت ٍػ الَى

٣ٟغ ؤهه ٧ان ههِب الٟغص ؤ٦بر  ٚحر  ٦بحرا ٧لماؾ٩ان  مً مخُلباث الخىمُت اإلاؿخضامت جخُلب  للض٢ت ألن٧ان ٍو

ى ٢خُإ ظؼء مً الضزل لخُُٛت ألايغاع الىاججت ًٖ ؤلاب اصة الىمى،َو ضا مً  نيما ٌٗو٩ٗاؾاث الؿلبُت لٍؼ مٍؼ

ى ما ًدىا٢و م٘ ؤلا ؤلا ؾخضامت ،ٖلما ٢خُإ م٘ مغوع الؼمً ،ألامغ الظي ٌٗني جىا٢و عؤؽ ما٫ م٘ الؼمً ،َو

ؾخمغث ألاهٓمت ب٢خهاص الٗالمي ال ًم٨ً ؤن ٌؿخمغ  في الخىؾ٘ بلى ماال جهاًت بطا ما ؤهه مً اإلاا٦ض ؤن ؤلا

                                                           
الخىمُت اإلاؿخضامت، صاع الخٗلُم  –الخلىر البُئي  -مكا٧ل ال٣ٟغ -٢خهاصًت ومك٨التها ٖبحر قٗبان ٖبضٍ وسخغ ٖبض الغئٝو ال٣ٟاف، الخىمُت ؤلا 1

 .109، م،2013الجامعي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،
٤ُ بً الكُش  2 ني خى٫ آٞا١ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ  وؤبٗاصَا، ملخ٣ىالضعاجي، الخىمُت اإلاؿخضامت  ولُٟٟٗيجٞى الخإَُل البُئي  واإلاخُلباثالَى

 .9، م،1945ماي 08ظامٗت  ٢خهاصًت،ؤلاللماؾؿت 
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ً َى البُئُت ال ت في ال٣غن الخاصي الٗكٍغ تي ٌٗخمض ٖليها في الخضَىع ،لظل٪ ٞةن الخدضي الظي جىاظهه البكٍغ

ت مضي ٢خهاصي ظضًض ٢اصع ٖلى ؤلا بوي٘ جهىع لىٓام  مىصًا وإلاٗٞغ ًيبغي جصخُذ  ؾخضامتؤلا ؾخمغاع ؤ٣ُٞا ٖو

ت ما بطا ٧ان َىا٥ ٞٗال    .ؾخضامت في الىمى ؤم ال بالىاجج اإلادلي بُئُا،زم مٗٞغ

 

 

اإلادلي ؤلاظمالي الهافي  =الىاججاإلاؿخضام الىاجج اإلادلي الهافي اإلاؿخضام = الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي الهافي  

ؾخجزاٝ ٖلى اإلاىاعص َبُُٗت ٚحر اإلاخجضصة ؾتهال٥ عؤؽ اإلاا٫ الُبُعي )وهي ٢ُمت اإلا٣ضعة لئل ب - اإلاؿخضام

 وج٩ال٠ُ جضَىع اإلاىاعص البُئُت اإلاخجضصة(

ٖلى ؤلاياٞاث بلى ألانى٫  جٟا١بهظا اإلااقغ ؤلا ٣هضجطدثماز ئلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي:وظبت ئحمالي ؤلا  -2

ت مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي،خُض الىاججت ؤلا  .1ؤلاهخاطؾدشماع بلى ٣ِـ وؿبت ؤلا ٢ًخهاصًت ٦يؿبت مئٍى

الخؿاب الجاعي مضًىهُت  ماقغ عنُض٣ًِـ ؤلاحمالي:زصيد الحظاب الجازي هيظبت مئىيت مً الىاجج  -3

ؿاٖض في ج٣ُُم   ٢ضعتها م٘ جدمل  غجبِ َظا اإلااقغ ب٣اٖضة اإلاىاعص مً زال٫ ال٣ضعة ٖلى الضو٫ َو الضًىن،ٍو

ؼ ال٣ضعة ٖلى   الدؿضًض.ه٣ل اإلاىاعص بلى الهاصعاث حهضٝ حٍٗؼ

اث اإلاؿاٖضة صافي اإلاظاعدة ؤلاهمائيت هيظبت مئىيت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي: -4 ٣ًِـ َظا اإلااقغ مؿخٍى

ت مً الىاجج والخضماث ؤلا مؿحرة الكغوٍ التي تهضٝ بلى النهىى بالخىمُت  ى ًغص بهىعة وؿبت مئٍى ظخماُٖت َو

ني   .2ؤلاظماليالَى

اث اإلاِٗكُت بحن َب٣اث الٛىُت  لُهوحؿعى بلى ج٤ًُ الٟجىة في اإلاؿخٍى  ههؤٞةهىا وؿخُُ٘ ال٣ى٫  وال٣ٟحرة، ٖو

٤ البٗض ؤلا  ٢خهاصي البض مًل٩ي جخد٤٣ الخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى ٞو

اث اإلاِٗكت - اَُت وؤلاوؿاهُت والخُاة  جدؿحن مؿخٍى  ظخماُٖت.ؤلا والٞغ

 اإلاا٫.ؾخسضام ؤ٦ثر ٦ٟاءة لغؤؽ ب-أ

 ال٣ٟغ.ج٣لُل مؿخىي  -ب

 البِئت.٢خهاصي م٘ ؤن ًخالءم الىمى ؤلا -ج

 

 

 والخدماث:سداث الظلع ؤلاًصادزاث الظلع والخدماث هيظبت مئىيت مً و -5

 والخضماث.الخٍٗغ٠:ناصعاث الؿل٘ والخضماث ٦يؿبت مً واعصاث الؿل٘ 

ٗبر ؤلا ؾخمغاع في اإلااقغ:بحن َظا اإلااقغ ٢ضعة البلضان ٖلى ؤلا  تٖىه ٦يؿبت  ؾخحراص، َو  .3مئٍى

 ؤلاحمالي:مجمىع الدًً الخازجي هيظبت مئىيت مً الىاجج اإلادلي  - 6

                                                           
ني ألاو٫ خى٫ آلاٞا١ الخى1 بابُت ؾلُمت، الخىمُت اإلاؿخضامت وماقغاث ٢ُاؾها، ملخ٣ى الَى مُت في الجؼاثغ ومخُلباث الخإَُل البُئي بىعصًمت ؾُٗضة َو

 .12، م،2012ظىان٢11اإلات،  1945ماي ٢08خهاصًت ظامٗت للماؾؿت ؤلا
ضٝ ٖبض الجلُل، الٗال٢ت الخٟاٖلُت بحن الؿُاخت والخىمُت اإلاؿخضامت، مجلت الضعاؾاث والبدىر ؤلا 2 -ظخماُٖت، ظامٗت الكهُض خمه لخًغٍَى

 .221،، م2014، صٌؿمبر 09الىاصي، الٗضص
ىع٥، 4ت الا٢خهاصًت والاظخماُٖتلٛغبي، الٗضص ىألامم اإلاخدضة، جُب٤ُ ماقغاث الخىمُت اإلاؿخضامت في البلضان ؤلاؾ٩ىا: جدلُل الىخاثج، اللج 3 ، هٍُى

 .19، م،2000ؾبخمبر 13

ستهالكً من أجل )إنفاق اإل –الناتج المحلً الصافً المصحح بٌئٌا = الناتج المحلً اإلجمالً 

ستهالك الشخصً + التأثٌرات البٌئٌة المقدرة نقدا مقاومة التلوث( + تكالٌف البٌئٌة ناتجة عن اإل  
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ت مً الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي  الخٍٗغ٠: وؿبت مجمٕى الضًً الخاعجي اإلاُٗى ٦يؿبت مئٍى

ؿاٖض في ج٣ُُم ٢ضعتها ٖلى جدمل اإلااقغ: ٣ًِـ َظا   الضًىن.اإلااقغ صعظت مضًىهُت البلضان َو

 الخجازيت:طتهالن الؼاكت ئسد مً فهصب ال -7

 للُا٢ت.ؾتهال٥ الؿىىي ههِب الٟغص مً ؤلا  الخٍٗغ٠:

 ما.الٟغص مً الُا٢ت في بلض  اإلااقغ ههِب٣ًِـ َظا اإلااقغ:

 حخماعيت:ثاهيا: اإلاإػساث ؤلا 

حٗخبر اإلاؿاواة ؤخض ؤَم ال٣ًاًا الاظخماُٖت في الخىمُت اإلاؿخضامت ،بطا ح٨ٗـ بلى حخماعيت :اإلاظاواة ؤلا  -1

ُت الخُاة واإلاكاع٦ت الٗامت والخهى٫ ٖلى ٞغم الخُاة وجغجبِ اإلاؿاواة بضعظت الٗضالت  صعظت ٦بحرة هٖى

لى الٗمل جساط ال٣غاعاث وجخًمً ٞغم الخهى٫ ٖبوالكمىلُت في جىػَ٘ اإلاىاعص وؤجاخه الٟغم و 

م٨ً ؤن ج٩ىن اإلاؿاواة مجاال للم٣اعهت والخ٣ُُم صازل الضولت  والخضماجالٗامت بالصخت والخٗلُم والٗضالت ،ٍو

ظخماُٖت جبرػ ٢ًاًا م٩اٞدت ومً ال٣ًاًا الهامت اإلاغجبُت بخد٤ُ٣ اإلاؿاواة ؤلا هٟؿها ؤو بحن الضو٫ اإلاسخلٟت 

م٨حن لؤل٢لُاث الٗغ٢ُت والضهُت،الىنى٫ بلى اإلاىاعص  اإلاالُت لخىػٕ ؤلاظماعي،الخاال٣ٟغ ،الٗمل وجىػَ٘ الضزل ،

ضالت الٟغم   ألاظُا٫ . ما بحنوالُبُُٗت،ٖو

الٗمغ ؤي  : َى٫ 1وهيَى ماقغ مغ٦ب بكمل زالزت ؤبٗاص بالىٓغ بلى البلضان الىامُت  البؼسي:الفلس  مإػس  -2

ت غ الىؾاثل ؤلا الخٗلُم وؤزحرامؿخىي مٗحن مً  خُاة، ومٗٞغ  .٢خهاصًتمؿخىي مِٗكُت الث٤ مً زال٫ جٞى

٩ىن ماقغ ظمُ٘  البؼالت:معدٌ  - 3 َى وؿبت ألاشخام الٗاَلحن ًٖ الٗمل بلى مجمٕى ال٣ىي الٗاملت،ٍو

ٟحن ًخ٣ايىن مغجباث ؤو ٖاملحن مؿخ٣لحن ٦يؿبت مً ال٣ىي  لِؿىاؤٞغاص ال٣ىي الٗاملت الضًً  مْى

ٗبر ٖىه ٦يؿبت  ت.الٗاملت،َو  مئٍى

اٝ م٘ الؿُُغة ٖلى  اإلاجخمع:السعاًت الصحيت اإلاىاطبت لجميع أفساد  -4 وزانت اإلاىا٤َ الىاثُت وألاٍع

ىت  ُاث ألامهاث  الىالصة، مٗضالثالىاجخت ًٖ جلىر البِئت )الٗمغ اإلاخى٢٘ ٖىض  الىباثُتو ألامغاى اإلاخَى ٞو

اًت الصخُت  ٟا٫ والٖغ  ألاولُت.وألَا

ٖهغي، ؾبُل ألاَم لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت ألي مجخم٘  ؤلاوؿان، ألههم خ٣ى١ الظي بٗض ؤَالخعليم: -5

ُت الُب٣اث صة مً زال٫ بٖاصة جىظُه الخٗلُم هدى ؾبُل الخىمُت ومجاالتها،وػٍا وطل٪ ب وجٖى ٞغم الخضٍع

 الضو٫:ال٣ٟحرة بإَمُت الخٗلُم،ومً اإلااقغاث ٢ُاؽ مضي ج٣ضم الخٗلُم في 

 الخٗلُم.في مؿحرة  ؾخمغاع الُلبتةوؿبتألامُت، ومضً -أ

 الٗلمي.وؿبت بهٟا١ الضو٫ ٖلى الخٗلُم والبدض  -ب

٘،خُض ًازغ الىمى الؿ٩اوي  :والظيانالظىً  -6 وهجغة ؾ٩ان الٍغ٠ ًٖ اإلاضن في جد٤ُ٣ الخىمُت الؿَغ

ًوكا٫ زُِ الخسُُِ ؤلابي بلى صاإلاؿخضامت وجا   ٢خهاصي والٗمغاوي للضو٫،وجم اٖخماص ٖلى ماقٍغ

 الؿ٩اوي.مٗل الىمى  -أ 

 الٗمغاهُت.وههِب الٟغص مً ألابيُت  -ب

خم ٢ُاؽ ظخماعي وخماًت الىاؽ مً الجغاثم بخد٤ُ٣ الٗضالت والضًم٣غاَُت والؿالم ؤلا ألامً ؤلا  -7 ظخماعي،ٍو

 اإلاجخم٘.طل٪ بماقغ مٗض٫ وؿبت مغج٨بي الجغاثم في 

                                                           
 . 111، م،2003، ٖمان، والخىػَ٘الاَلُت لليكغ  اإلاؿخضامت،باجغ مدمض ٖلى وعصم، الٗالم لِـ للبُ٘ مساَغ الٗىإلات ٖلى الخىمُت 1
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 الفسع الثاوي:اإلاإػساث البيئيت واإلاإطظيت

 اإلاإػساث البيئيتأوال: 

َظٍ  ، وحٗضٞغعي ماقغ  68ماقغ عثِس ي جى٣ؿم بضوعَا بلى  20ؤما اإلااقغاث البُئُت ُٞٗخمض ٢ُاؾها ٖلى 

 :1هظ٦غ اإلاؿخضامت، ومنهااإلااقغاث صاللت ٖلى مضي هجاح الضو٫ في جد٤ُ٣ الخىمُت 

َاع الٛالٝ الجىي وحٛحراجه َىا٥ الٗضًض مً ال٣ًاًا البُئُت اإلاهمت التي جىضعط يمً بالجىي:الغالف  - 1

ُت الهىاء ومً ماقغاث َظا  اإلاىادي،ومنها الخٛحر   اإلادىع:ز٣ب ألاوػون وهٖى

 ال٨غبىن.هبٗار زاوي ؤ٦ؿُض بًخم ٢ُاؾه مً زال٫ جدضًض  الخٛحراإلاىادي: -أ 

ت بًخم ٢ُاؾه مً زال٫  ألاوػون:جغ٤٢ َب٣ت  -ب  لؤلوػون.ؾتهال٥ اإلاىاص اإلاؿخجٞز

ُت  -ج خم ٢ُاؾها مً زال٫ جغ٦حز ملىر الهىاء اإلادُِ إلاىا٤َ  الهىاء:هٖى ت.ٍو  الخًٍغ

غاُٞتالؿُذ، اإلاىاعصٞاألعى جخ٩ىن مً اليؿبت ألازاض ي: -2 اثُت، َبٚى  ٞيها، اإلاُاٍالُبُُٗت اإلاىظىصة  الٟحًز

 هجض:التي جدخىحها وال٩اثىاث الخُت التي حِٗل ٞيها ومً ماقغاث َظا اإلادىع 

ؾخسضام اإلابُضاث واإلاسهباث ب٢ُاؾها بمؿاخت ألاعاض ي اإلاؼعٖت م٣اعهت اإلاؿاخت ال٩لُت و  ًخم الؼعاٖت:-أ 

 الؼعاُٖت.

 ؤلٛاث.ؤلٛاث: ًخم ٢ُاؾها بمؿاخت ؤلٛاث م٣اعهت باإلاؿاخت ال٩لُت ألاعى و٦ظل٪ مٗض٫ ٢ُ٘  -ب

 غ م٣اعهت بمؿاخت ألاعى ال٩لُت .خ٢ُاؾه مً زال٫ خؿاب وؿبت ألاعى اإلاخإزغ بالخصًخم  غ:خالخص-ج 

ؤهٓمت اإلاُاٍ الٗظبت وبدحراث  ىالخلىر، وحٗضؾخجزاٞمً ؤ٦ثر اإلاىاعص الُبُُٗت حٗغيا لئل العربت:اإلاياٍ  -3

 هجض.وظضاو٫ مً ؤ٦ثر ألاهٓمت البُئُت َكاقت وحٗغيا للخإزحراث الؿلبُت ومً اإلااقغاث 

ُت  -أ  ت في  اإلاُاٍ:هٖى ا اإلاٍٗى ُت اإلااء بتر٦حز ألا٦سجحن اإلاظاب ًٖى ووؿبت الب٨تًر  اإلاُاٍ.وج٣اؽ هٖى

ُت التي ًخم  اإلاُاٍ:٦مُت -ب  ا  ؾخجزاٞهابو ج٣اؽ مً زال٫ خؿاب وؿبت ٦مُت اإلاُاٍ الؿُدُت والجٞى ؾىٍى

 ال٩لُت.م٣اعهت ب٨مُت اإلاُاٍ 

٠ مضي جُىع الجاهب اإلااؾؿاحي في جُب٤ُ وهي ٖباعة ًٖ مُُٗاث ع٢مُت جهى اإلاإطظيت:ثاهيا:اإلاإػساث 

غ اإلااؾؿُت التي جد٨م الخىمُت اإلاؿخضامت،وج ٗاث وألَا  :ي2مل ُٞما ًلدشال٣ىاهحن والدكَغ

ت ٖضص الضو٫ التي ناص٢ذ ٖلى ؤلا :اإلابرمتجفاكياث الدوليت جىفير ؤلا- 1 خم مً زال٫ مٗٞغ الضولُت  جٟا٢ُاثٍو

اط بكإن الؿالمت  جٟا٢ُاث،ؤلاالخانت بالبِئت ومضي التزام الضولت ببىىص َظٍ  ٧الخهض٤ً ٖلى بغوجى٧ى٫ ٢َغ

اع بكإن حٛحر والخهض٤ً ٖلى ؤلا  اإلاىار.جٟا٢ُت ؤلَا

ت مضي  :الخؼىيسالبدث -2 غ و بمً زال٫ مٗٞغ َظٍ ألابدار ُٞما  ؾخٛال٫بجٟا١ الضولت ٖلى البدض والخٍُى

ت وؿبت  خم ٢ُاؾها مً زال٫ مٗٞغ غ مً الىاجج اإلادلي بًسضم الخىمُت اإلاؿخضامت ٍو جٟا١ ٖلى البدض والخٍُى

 ؤلاظمالي.

                                                           
ما٫  وبىعٚضةخامض هىع الضًً  1 في ْل جبني مٟهىم الخىمُت  والخ٩ىماثهىع الهضي، الاَخمام لبٗض بُئي للمؿاولُت الاظخماُٖت مً ٢بل اإلاىٓماث ألٖا

 -في جضُٖم بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاؿخضامت  تواإلاخىؾُاإلاؿخضامت، اإلااجمغ الضولي الشالض ٖكغ خى٫ صوع اإلاؿاولُت الاظخماُٖت للماؾؿاث الهٛحرة 

انوا٢٘  مبر15-14، ظامٗت خؿِبت بً بى ٖلي، قل٠،والَغ  .8، م2016، هٞى
اء، ال٣اهىهُت لليكغ، 2 ت ؤخالم، صوع ا٢خهاصًاث اإلاخجضصة في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت اإلاؿخضامت في الضو٫ اإلاٛاعبُت، م٨خب الٞى ت، ػواٍو ؤلاؾ٨ىضٍع

 .177، م2014
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خم ٢ُاؾها مً طخسدام الخلنيؤلا -3 : الظي ٌٗبر ًٖ مضي الخد٨م ألاٞغاص بالخ٨ىىلىظُا والخ٣ىُاث الٗلمُت ٍو

الم ومزال٫ ٖضة ؤظهؼة ؤلا  شخو. 1000هترهذ ل٩ل ٗضاث الىلىط الخضماث ألا جها٫ وؤلٖا

 وؿمت. 100الهاج٠ الغثِؿُت ل٩ل  زٍُى -أ

 وؿمت. 100ن في الهاج٠ ل٩ل ى اإلاكتر٧ -ب

 وؿمت.100الخىاؾِب الصخهُت ل٩ل  -ج

 وؿمت. 100هترهذ ل٩ل مؿخسضمىن ألا  -د

 : مإػساث ألامم اإلاخددة للخىميت اإلاظخدامت( I02-زكم )الجدٌو 

 كخصادًتاإلاإػساث ؤلا حخماعيتاإلاإػساث ؤلا  اإلاإػساث البيئيت اإلاإطظتاإلاإػساث 

عنِىت للخىمُت  بؾتراجُجُت -

 اإلاؿخضامت.

جىُٟظ الاجٟا٢ُاث الضولُت  -

 اإلابرمت.

ٖضص ألاظهؼة الغاصًى  -

 1000واقترا٧اث ؤلاهترهذ ل٩ل 

 وؿمت.

ضص  عثِؿتزٍُى الهاج٠  - ٖو

 1000الهىاج٠ الى٣الت ل٩ل 

 وؿمت.

غ  - ؤلاهٟا١ ٖلى البدض والخٍُى

ت مً الىاجج اإلادلي  ٦يؿبت مئٍى

 ؤلاظمالي.

ت الخؿاثغ ؤلا ٢خهاصًت والبكٍغ

الغاظٗت بلى ال٩ىاعر 

 الؿُدُت.

 

 

 

 

 الٛاػاث.هبٗازب -

ؾتهال٥ اإلاىاص اإلاؿخُٟضة ب-

 ألاوػون.لُب٣ت 

ت في  - جغ٦حز اإلالىزاث الجٍى

ت.اإلاىا٤َ   الخًٍغ

مؿاخت ألاعاض ي الهالخت  -

ت  وألاعاض يلؼعاٖت ل اإلاؼعٖو

 بمدانُل صاثمت

 ؾخسضام ألاؾمضةب -

ت.ؾخسضام اإلابُضاث ب -  الخكٍغ

باث ٦يؿبت ٛامؿاخت ال -

ت مً اإلاؿاخت ؤلاظمالُت  مئٍى

 لؤلعاض ي

 ٦شاٞت ٢ُ٘ ألاشجاع -

 بالخصخغ.ألاعاض ي اإلاهابت  -

ىاث  - مؿاخت اإلاؿخَى

ت.  الخًٍغ

جغ٦ؼ الُدالب في اإلاُاٍ  -

 الؿاخلُت.

مٕى الؿ٩ان في اإلاىا٤َ مج -

 الؿاخلُت.

مجمٕى اإلاُاٍ الؿُدُت   -

ا  ُت اإلاؿخسغظت ؾىٍى والجٞى

ت مً اإلاُاٍ  ٦يؿبت مئٍى

غة   اإلاخٞى

ت للؿ٩ان الظًً ٌِٗكىن - اليؿبت اإلائٍى

 ال٣ٟغ.صون زُغ 

 الضزى٫.جٟاوث  -

 البُالت.مٗض٫  -

وؿبت مخىؾِ ؤظغ اإلاغؤة بلى ؤظغ  -

 الغظل

ٟا٫ صون ؾً  - ت ألَا  15اليؿبت اإلائٍى

 بُىتهم.الظًً زاعط 

ٟا٫ -  الخالت الٛظاثُت ألَا

ُاث.خاالث  -  الٞى

ٟا٫ الظًً  - ُاث بحن ألَا مٗض٫ الٞى

م ًٖ   ؾىىاث. 5ج٣ل ؤٖماَع

 مخىؾِ الٗمغ اإلاخى٢٘ ٖىض الىالصة -

ضحهم مغا٤ٞ وؿبت الؿ٩ان الظًً ل -

 صخُت.

وؿبت الؿ٩ان الظًً ًدهلىن ٖلى  -

 الجُضة.مُاٍ الكغب 

غ  - ت للؿ٩ان الظًً جخٞى اليؿبت اإلائٍى

اًت  لضحهم بم٩اهُت الاهخٟإ بمغا٤ٞ الٖغ

 ألاولُت.الصخُت 

ٟا٫  - الخسهُو يض ؤمغاى ألَا

 اإلاٗضًت.

 الخمل.هدكاع وؾاثل مى٘ بمٗض٫  -

وؿبت ب٦ما٫ الضعاؾت  -

ت.و بخضاثُتؤلا   الشاهٍى

ههب الٟغص مً الىخاثج -

 ؤلاظمالي.ال٣ىمي 

ؾدشماع في الىخاثج خهت ؤلا -

 ؤلاظمالي.ال٣ىمي 

محزان الخجاعة للؿل٘ -

وزضماث الىاجج ال٣ىمي 

 ؤلاظمالي.

اإلاؿاٖضاث - ؤلاهماثُت مجمٖى

 اإلاىاعص مؿخسضمت ٦شاٞت

ههِب الٟغص الؿىىي مً -

 ؾتهال٥ الُا٢تب

ؾتهال٥ مىاعص بوؿبت -

 الُا٢ت اإلاخجضصة

 ؾخسضام الُا٢تب٦شاٞت -

جىلُض الىٟاًاث الهىاُٖت 

ت الهلبت  والخًٍغ

 جىلُض الىٟاًاث الخُغة-

 جىلُض الىٟاًاث اإلاكٗت-

غ - ؾخسضام ببٖاصة جضٍو

 الىٟاًاث

مؿاٞت التي ب٣ُٗها ٧ل ٞغص -

 ًىمُاخؿب واؾُت الى٣ل 
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اهاث الخىمُت اإلاؿخضامت، آٞا١ الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ ومخُلباث  اإلاهضع: ت في ْل َع ؾمحر ٖبض الهمض، البٗض الاؾتراجُجي للخىمُت البكٍغ

 .5، م 2010، مؿُلت، 1945ماي  8الخإَُل البُئي للماؾؿت الا٢خهاصًت ظامٗت 

 

 جدليم الخىميت اإلاظخدامت الثالث: آلياثاإلابدث 

ا ػ ؤبغ  ٨ً بجباٖها التي ًم الخدضًضؤَم آلُاث  (2002)وؿغط ث ال٣مت الٗاإلاُت الخىمُت اإلاؿخضامت في ظَى

ُٗت آلالُاث  ظخماُٖت آلالُاثوؤلا ٢خهاصًت آلالُاث ؤلا ومنها،لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت  الخىُٓمُت والدكَغ

 ٘  اإلاجخمعي.الى٢اثُت اإلاخٗل٣ت بٞغ

 ٌ  وهظ٦غ منها :حخماعيتوؤلا كخصادًت :آلالياث ؤلااإلاؼلب ألاو

ؾدبضا٫ ظؼء مً الًغاثب ةالخ٩ىمي، ًاصًؾخسضام يغاثب وؤلاهٟا١ بوجخمشل في  اإلااليت:أدواث الظياطت -1

مً الًغاثب ٖلى الكغ٧اث وألاٞغاص بلى الًغاثب ٖلى  هخ٣ا٫زل بالًغاثب البُئُت وج٣ضًم آلُت ؤلا ضٖلى ال

 وال٨ُمُاثُتالُلب البُىلىجي  -

ٖلى ألا٦ؿُجحن في ال٨خل 

 اإلااثُت

. 

 

 

مٗض٫ ؤلاجمام لل٣غاءة وال٨خابت بحن  -

 البالٛحن
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بلى الخض مً ال٣ُام  البُئُت بياٞتالخضماث البُئُت بلى بظغاء ٖملُت جصخُذ الؿى١ مً زال٫ بصزا٫ ٖىانغ 

ىبت والخض مً  ؾتهال٥ اإلاىخجاث والخضماث طاث الخإزحر الؿلبي ٖلى البِئت م٣اعهت بباألوكُت البُئُت ٚحر اإلاٚغ

 .1ألازغي  بالبضاثل

حر الُا٢ت  الظعسيت:جدليم الىفاءة  -2 وطل٪ ُٞما ًخٗل٤ ججضًض ؤؾٗاع الُا٢ت واإلاىاص الخام بما ًاصي بلى جٞى

ظىة و٢ض ْهغث َظٍ الهلت بىيىح في الضو٫ التي جدىلذ مً غ واإلاىاص الخام وبالخالي جد٤ُ٣ مىاٞ٘ البِئت اإلا

اصاث في الُلب ٖلى مهاصع الُا٢ت ٖلى ب٢خهاص اإلاىظه بلى ؤلا عجٟاٖاث مىاْغ ب٢خهاص الؿى١ خُض ؤصث الٍؼ

ى في  ا َو ىعاث  زم جد٤ُ٣ؾخسضامها مً بؾخسضام والتر٦حز ٖلى ال٨ٟاءة بما ؤصي بضوعٍ بلى جغقُض  ؤؾٗاَع ٞو

 الُبُُٗت.ؾخجزاٝ اإلاىاعص باإلالىزت للبِئت ومٗضالث  هبٗازاثؤلا ٢خهاصًت وج٣لُل وؿب ب

ؾخضامت مً زال٫ ب٢ىإ والتي حؿاَم في حصجُ٘ الهىاٖاث ٖلى مغاٖاة مباصت ؤلا  :كخصادًتؤلاالحىافص  -3

ؾخسضام الغؾىم التي ةؾخسضام اإلاىاعص وهسٌٟ جإزحراتها الؿلبُت ٖلى البِئت ببألاٞغاص واإلااؾؿاث بترقُض 

بت ،ال٨غبىن واإلاىاعص اإلالىزت للبِئت مشل  هبٗازاثؤلا جٟغى ٖلى  بت  الغنام يٍغ ت ؤو يٍغ ٖلى اإلابُضاث الخكٍغ

 الصخُت.ٖلى اإلاضاًٞ 

ا مشل صٖم  اطخسدام طياطاث الدعم واإلاسخ واللسوض اإلاظيرة: -4 ىبت جىمٍى لدصجُ٘ الؿلى٦ُاث اإلاٚغ

اح والضٖمجىلُض الُا٢ت مً اإلاهاصع ٚحر الخ٣لُضًت  حر مىخج مٗحن ؤو جهضًغ بٌٗ اإلاىخجاث  ٧الٍغ الؼعاعي لخٞى

 .عاُٖتالؼ 

اهاثاطخسدام -5 ، بهضٝ حصجُ٘ اإلاىخج ٖلى الخسلو مً اإلاسلٟاث التي ًم٨ً ؤن حؿبب في الخأمين الَس

٣ت  اإلاىخج، حؿترصمً زال٫ بياٞت عؾىم بياُٞت ٖلى ؾٗغ  الخلىر، وطل٪ ٖىض بٖاصتها ؤو الخسلو منها بالٍُغ

يكغ  ٣ت والهلب الهُٟذ وألاواوي اإلاهىٖى ؾخسضام َظٍبؤمىت، ٍو اث.ت مً البالؾدُ٪ الٍُغ  والبُاٍع

ٖلى ألاٞغاص الظًً ٣ًٟضون ظؼء مً صزلهم هدُجت ال٣ُىص البُئُت  وجىُب٤ الخعىيظيت:ؤلاحساءاث -6

ٌ الؼعاُٖحن ٖىض ٢ُىص  اإلاٟغويت، ومً ؾخسضام ألاعاض ي في اإلاىا٤َ اإلادمُاث بألامشلت ٖلى طل٪ حٍٗى

ت، باإلاجاعي اإلااثُت الخؿاؾت خُض ًمى٘  ٖخضاصبالُبُُٗت، ؤو ٖلى  ت ؤو الًٍٗى ؾخسضام ألاؾمضة ال٨ُماٍو

ٌ ٖلى الهىاٖت اإلاٗاصلت الخلىر  ػعاٖت مى٣ُت مُٗىت باألشجاع التي جمخو  البُئي مشلو٦ظل٪ الخٍٗى

 .2ال٨غبىن زاوي ؤ٦ؿُض  هبٗازاثب

ُت البِئت  :جهممطخسدام اإلاىازدئججاز في اإلاصالح الخلىث و ؤلا -7 ؾخجزاٝ بمٗض٫  ؤو -وبهضٝ الخد٨م في الىٖى

اإلاىاعص الُبُُٗت مً زال٫ بصزا٫ آلُت ٌؿمذ مً زاللها بصزا٫ آلُت ٌؿمذ مً زاللها للجهت اإلادؿببت في 

 هبٗازاث.ؤلا غاء وبُ٘ خهو كالخلىر ب

 منها:وهظ٦غ  والخىعىيت: والدؼسيعيتآلالياث الخىظيميت : اإلاؼلب الثاوي

: آلالياث الخىظيميت والدؼسيعيت             فسع ألاٌو

م ٧ىجها حؿخلؼم : جددًد اإلاعاًير البيئيت - 1 ُٗت ٚع ت إلاٗٓم آلالُاث الخىُٓمُت والدكَغ والتي جمشل حجغ الؼاٍو

ىبت والخ٩ال٠ُ التي ٣ًبل اإلاجخم٘ جدملها لخد٤ُ٣ َظٍ ب ألاَضاٝ جٟا٢ا واضخا خى٫ ألاَضاٝ البُئُت اإلاٚغ

غاعياإلاخاخت في َظٍ ٦ظل٩الخ٨ىىلىظُ ظخماُٖت ًجب ٢خهاصًت وال٣ًاًا ؤلا ؤن ألازغ ٖلى ال٣ُاٖاث ؤلا الهضص ٍو

                                                           
ت،  1 ا ٖلى جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، صاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع ت وؤزَغ  .124، م2014ٖبحر ٖبض الخال٤، الخىمُت البكٍغ
 .124هٟـ اإلاغظ٘، م2
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عجٟإ الخ٩ال٠ُ بلى ٣ٞضان الخىاٞـ في بٌٗ بٖخباع خُض ٢ض جاصي اإلاٗاًحر البُئُت اإلاغجٟٗت بلى ؤن ًإزظ في ؤلا 

الخض ألا٢ص ى اإلاؿمىح به  هبٗازاثؤلا دضًض مٗاًحر  ظخماُٖت وجالهىاٖاث ،وبالخالي بلى البُالت واإلاك٨الث ؤلا 

مً جغ٦حز  اإلالىزاث ،٦ما جدضص مٗاًحر اإلاىخج الخض ألا٢ص ى لتر٦حز بٌٗ اإلاىاص التي جًغ بالبِئت ؤو صخت 

ذ   .1ؤلاوؿان في اإلاىخج مشل جغ٦حز الغنام و ال٨بًر

والتي حٗض مً ألاصواث الخ٣لُضًت اإلاؿخسضمت التي تهضٝ  اإلالىثاث:طخسدام اإلاىازد البيئت وصسف ئجصازيذ  -2

ذ  ُت البِئت واإلاىاعص الُبُُٗت مً زال٫ ٞغم ال٣ُىص ٖلى بٌٗ ؤوكُت الخىمُت وحٗخمض الخهاٍع بلى خماًت هٖى

ذ ؤو الترازُو لٟترة مدضوصة مً الى٢ذ الخد٨م  ُت ؤو ظىصة البِئت اإلادُُت وحؿخسغط الخهاٍع ٖلى هٖى

 واإلاىاعص.ضام الىؾِ البُئي ؾخسبؤلاصاعي في 

ذ البُئُت الهضٝ منها َى يمان جد٤ُ٣ ؤَضاٝ البيئيت:فسص الغساماث  -3 ٦ةظغاء لخُب٤ُ هٓام الخهاٍع

ذ )مسالٟت اإلاٗاًحر اإلادضصة(  بُئُت مدضصة، ٞمشال بطا ٢ام وكاٍ ما بمسالٟت الكغوٍ التي جىو ٖليها الخهٍغ

اث البُئُت التي ٖاصة ما جخ٩ل٠ ؤيٗاٝ عؾىم للٛغام ً٘ٞةن الصخو اإلاؿاو٫ ؤو اإلايكإ جس

ذ.ؾخسغاظب  الخهاٍع

 اإلاجخمعي:ت بسفع الىعي للعاإلاخ : آلالياثويثافسع ال         

اإلاىاعص الُبُُٗت وخماًت  ؾتهال٥جخمشل الخدضي ألا٦بر ؤمام الخىمُت اإلاؿخضامت في حٛحر ؾلى٥ ؤلاوؿان في ؤلا 

 الؿل٘، ٞالخىمُتؾتهال٧بالبِئت م٘ الخإ٦ُض ٖلى الجاهب ال٨ُٟي مً خُاة ؤلاوؿان م٣اعهت بجاهب ال٨مي و 

م٨ً اإلاؿخضامت جدخاط بلى صٖم ال٣ُم التي حصجُ٘ ٖلى ؤلا  ؾتهال٥ في بَاع ٢ضعة الىٓام البُئي ٖلى الخدمل ٍو

ت مً  ت مخىٖى  صواث.ألا جد٤ُ٣ طل٪ مً زال٫ مجمٖى

اث ؤلا - 1 ظخماعي م٘ ؾتهال٦ُت اإلاسخلٟت مً خُض الؿً واإلاؿخىي ؤلا البرامج الخٗلُمُت اإلاىظهت هدى اإلاجمٖى

ؾتهال٥ اإلاؿخضام والتهضًضاث التي جىاظه ؤلاوؿان بط لم جخٛحر همِ الخىمُت الؿاثضة والظي ال قغح مٟهىم ؤلا 

 ؾخضامت.ؤلا ًغاعي مبضؤ 

الماث الخىا٤ٞ البُئي التي جيخج مٗلىماث للمؿتهل٪ خى٫ اإلاىخجاث والخضماث طاث ألاصاء البُئي  -2 قهاصاث ٖو

 اإلاخاخت.اإلاغجٟ٘ وعٞ٘ اإلاؿخىي الغعي بإَمُت ؤلاصاعة الؿلُمت للمىاعص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .124ٖبحر ٖبض الخال٤، هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 1
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 صعىباث جدليم الخىميت اإلاظخدامت:لثالثااإلاؼلب 

ت مً اإلاٗى٢اث التي جدض مً جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت   :1منهاَىا٥ مجمٖى

 ٖضم الاؾخ٣غاع وألامً اللظان ٌٗخبران ؤؾاؽ الؿالم والِٗل 

  الضًىن.عجٟإ وؿبت ألامُت والبُالت وجغا٦م بمك٩لت ال٣ٟغ م٘ جؼاًض و 

  ْاَغة الجٟاٝ والخصخغ الظي حكهض مٗٓم مىا٤َ الضو٫ الىامُت بما ٞيها الجؼاثغ وجغاظ٘ وؿبت مىاعص وجلىثها

لها بلى مىا٤َ هسٟاى ؤلا بم٘  ظاهب ٖضم الخىؾ٘ في  ٖمغاهُت، بلىؾخٛال٫ في ألاعى الؼعاُٖت هدُجت جدٍى

 اإلاخجضصة.ؾخسضام الُا٢اث ب

 ضم مكاع٦ الخانت  ؤلاؾتراجُجُاثت الٟٗالت في اإلاؿاَمت في وي٘ وجىُٟظ خضازت ججغبت اإلاجخم٘ اإلاضوي ٖو

 اإلاؿخضامت.بالخىمُت 

  اإلاغؤة.ُٚاب الضًم٣غاَُت وخ٣ى١ ؤلاوؿان زانت منها 

 .ا الؿلبُت  الٗىإلات التي جدض مؿاع الخىمُت اإلادلُت هدُجت ؤزاَع

  ٠ بلى اإلاضن الخجؼاًض الؿ٩ان بيؿبت مظَلت م٘ ؤلا ت مما ًاصي بلى ؤلاؾخمغاع في الهجغة مً الٍغ و٩ٗاؾاث ًاٍع

 .2الىٟاًاثالؿلبُت ٖلى الجاهب ؤلا٩ًىلىجي بلى ظاهب الخإزحر ٖلى اإلاغا٤ٞ والخضماث وجلىر الهىاء وجغا٦م 

 ل إل ت للخىمُت مكا٧ل الخمٍى  اإلاؿخضامت.٦دؿاب الخ٨ىىلىظُاث الخضًشت واإلاستٖر

 الم والخ ٖلى البِئت زهىنا ٞهظا ًغظ٘ بلى صوع الضولت ؿِـ بمؼاًا الخىمُت اإلاؿخضامت وبالخٟاّ ده٣و ؤلٖا

 اؾخصىاء.واإلاجخم٘ اإلاضوي في ال٣ُام بظل٪ ألن البِئت مؿاولُت الجمُ٘ صون 

 .مدضوصًت ؤما٦ً ظم٘ الىٟاًاث الهىاُٖت و٢ضعاث مٗالجتها 

  اهاث اإلاىظهت لىي٘ ؤهٓمت بصاعة مُاب٣ت للمىانٟاث ال٣ُاؾُت  الضولُت.ي٠ٗ ؤلٖا

  ىان الا٢خهاصًحن ٖلى ؤلاٞهاح هخاثج ؤوكُتهم ؤلا ٘ ًجبر ألٖا  والبُئُت.ظخماُٖت ُٚاب حكَغ

  في مجا٫ البِئت ً ث ٖلى مؿخىي بٌٗ الجامٗاث ٞٗاًةؾخصىاء بٌٗ الض والخىمُتاإلاؿخضامت،ه٣و الخ٩ٍى

يُت   اإلاخسههت.واإلاغا٦ؼ الخ٩ٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

٠، الُا٢ت وبِئت مً ؤظل جىمُت اإلاؿخضامت، ملخ٣ى الضولي آٞا١ الخىمُت اإلاؿخضامت 1 في الجؼاثغ واإلاخُلباث الخإَُل البُئي للماؾؿت  ٖمغ قٍغ

 .6م٢2010اإلات،  1945ماي  ٢08خهاصًت، ظامٗت ؤلا
 وجد٤ُ٣جد٣ُ٣ها، بدض م٣ضم للملخ٣ى بؾتراجُجُت الخ٩ىمت في ال٣ًاء ٖلى البُالت  ومخُلباثٖبض الغخمان مدمض خؿً، الخىمُت اإلاؿخضامت  2

 .8، م16/11/2011-15الخىمُت اإلاؿخضامت، ظامٗت مؿُلت، 
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 :زالصت 

خخُاظاث ؤظُا٫ الخايغ ببن الخىمُت اإلاؿخضامت هي جل٪ التي حؿعى بلى جد٤ُ٣ الخىاػن بحن الظي ٌٗض ولُض   

إلاؿخ٣بل وبظل٪ حٗخبر الخىمُت اإلاؿخضامت هي اإلاسغط الجضًض لؤلػمت في ٧ل مً الضو٫ إظُا٫ اصون الخطخُت ب

غي النهىى بجمُ٘ ؤبٗاصَا وط ضٞها الجَى ل٪ مً زال٫ تهُئت اإلاىار اإلاىاؾب الىامُت ٖلى خض الؿىاء ،َو

والؿلُم لىجاخها ، وجخجلى ؤَمُت َظا اإلاٟهىم مً الضعاؾاث الخُب٣ُُت لٗلمُت الخىمُت اإلاؿخضامت في الجىاهب 

ظخماُٖت البُئُت ومما ػاصٍ ؤَمُت َى اخخىاءٍ ٖلى البٗض ؤلاوؿاوي ؤي النهىى الكامل ٢خهاصًت ، ؤلا ؤلا

،بىاء  ظملت.                                   ه في ؾخسالنبٖلى ما جم ٖغيه في الٟهل ًم٨ً  للمجخم٘ بإؾٍغ

ب٣ى اجبن الخىمُت اإلاؿخضامت في ؾٗيها اإلاؿخمغ لخد٤ُ٣ الخُىع والخ٣ضم وجدؿحن ؤؾالُب الخُاة ألاٞغاص بال ؤجه

 البُئي.الخلىر ٦ظل٪ مك٩ل ؾخجزاٝ الثرواجالُبُُٗت و بجىاظهها بٌٗ الٗىاث٤ مً ؤَمها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:لثانيالفصل ا  

لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةعموميات عن ا  
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خحن ألا بل٣ض  ً ٖلى ٞٗالُتها ؤلاؾخُاٖذ اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت زال٫ الٗكٍغ ٢خهاصًت زحرجحن ؤن جبَر

م الخدىالث التي مغ بها الٗالم،ومًفي جغ٢ُت اليكاٍ ؤلا الىاضح ؤن َظٍ اإلااؾؿاث ج٣ىم  ٢خهاصي و طل٪ ٚع

ٗه وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ  ظخماعيؤلا و  ٢خهاصيؤلابضوع ٞٗا٫ في الخُىع و الىمى  مً زال٫ جىؾُ٘ ؤلاهخاط و جىَى

حر مىانب الكٛل،في الخحن ًٟغى جُب٤ُ الخ٨ىىلىظُا الجضًضة  هسٟاى مؿخمغفي بؤلاهماثُت ألاؾاؾُت و جٞى

و  ٢خهاصيؤلاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت ؤَمُت بالٛت في اليكاٍ ٦دؿبذ اإلااؾؿابالُض الٗاملت،ولظل٪ ٣ٞض 

ت َظا  ظخماعيؤلا  ً ؤلا٢خهاصًً الظًً ؤظمٗىا ٖلى خٍُى ظٗلها مدِ  ؤهٓاعالٗضًض مً الباخشحن و اإلا٨ٍٟغ

ال٣ُإ ، وصوعٍ الٟٗا٫ في جد٤ُ٣ الخىمُت الكاملت،بال ؤن َىا٥ بق٩ا٫ ُٞما ًخٗل٤ بةُٖاء حٍٗغ٠ ظام٘ و 

 . مكا٧لهاو في جدضًض ؤق٩الها و مىاؾب لها ،

 ٢ؿم َظا الٟهل بلى زالزت مباخض:واإلاخىؾُتام بمسخل٠ ظىاهب اإلااؾؿاث الهٛحرة إلالئلو 

 واإلاخىطؼتماَيت اإلاإطظاث الصغيرة  ألاّوٌ:إلابدث ا 

 واإلاخىطؼتمصادز وأطاليب جمىيل مإطظاث الصغيرة  الثاوي:إلابدث ا 

 في ظل الخددًاث  واإلاخىطؼتعىامل هجاح اإلاإطظاث الصغيرة  الثالث:إلابدث ا 
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ٌ إلابدث ا  واإلاخىطؼتماَيت اإلاإطظت الصغيرة :ألاّو

ٟاث خى٫ اإلااؾؿاث الهٛحرة      ؾىداو٫ مً زال٫ َظا اإلابدض ؤن وُٗي إلادت ًٖ ؤَم الخٍٗغ

٠ اإلاكٕغ الجؼاثغي لها في اإلاُلب  واإلاخىؾُتوهغ٦ؼ  زم هيخ٣ل بلى جهيُٟاث اإلااؾؿاث الهٛحرة  ألاو٫،ٖلى حٍٗغ

 واإلاخىؾُت.

ٌ ؼلب اإلا         اإلاخىطؼت و حعسيف اإلاإطظاث الصغيرة  :ألاّو

 حعسيف اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت

ا  واإلاخىؾُتجىٟغص ٧ل صولت بخٍٗغ٠ زام للماؾؿاث الهٛحرة  بك٩ل ًخماش ى م٘ حجم همَى

وفي َظا اإلاُلب ؾٝى  واخضةًىظض ؤ٦ثر مً حٍٗغ٠ في صولت  زبرائها، ٦مااإلاٗخمضة مً ٢بل  ٢خهاصًىاإلاٗاًحر ؤلا

ٟاث للماؾؿاث الهٛحرة  جسخل٠ مً صولت بلى ؤزغي خؿب الخهي٠ُ  واإلاخىؾُتوالتيهخُغ١ بلى ؤَم الخٍٗغ

 .الظي حٗمل به

الخٍٗغ٠ الىاخض  الجضًغ باإلاالخٓتَىا ؤن الضو٫ الٗغبُت حٗخمضٖلى ؤ٦ثر مً مُٗاع في:العسبيتفي الدٌو  -أّوال

، خُض هجض ؤن ٧ل الضو٫ ٖغبُت جهى٠ اإلااؾؿاث خؿب الدجم بلى واإلاخىؾُتللماؾؿاث الهٛحرة 

ماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في خحن جسخل٠ في الٗضص مً صولت بلى ألازغي خُض هالخٔ في الجضو٫ اإلاىالي 

 بٌٗ الخٗاٍع٠.

 ٌ  للمإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت: حعازيف لبعع الدٌو العسبيت (II-01)زكم الجدو

 الدولت حجم اإلاإطظت عدد العمالت معاًير ألازسي 

 

 

_ 

 ( ٖامل4 -1ما بحن )

 ( ٖامل9 -5ما بحن )

 ٖامال 50ؤ٦ثر مً

   

 ماؾؿاث نٛحرة.

 ماؾؿاث مخىؾُت.

 ماؾؿاث ٦بحرة.

 ألاعصن

 مهغ نٛحرة.ماؾؿاث  ٖامل 50ؤ٢ل مً  ظىُه بلى ملُىن ظىُه مهغي 50عؤؽ اإلاا٫ مابحن 

ض عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ ٖلى ا٫ 20ال ًٍؼ  ٖامل 20_1ما بحن  ملُىن ٍع

 ٖامل 100_21مابحن 

 ماؾؿاث الهٛحرة.

 ماؾؿاث مخىؾُت.

 الؿٗىصًت

تي. 200ٖلى ؤن الًخجاوػ عؤؾمالها ٖلى  ؤل٠ صًىاع ٧ٍى

 

 ٖامل.10ؤ٢ل مً 

 ٖامل 50 - 10ما بحن 

 ماؾؿاث الهٛحرة.

 ماؾؿاث مخىؾُت.

ذ  ال٩ٍى

 ٖامل 19_5مابحن _

 ٖامل 100_20مابحن 

 ماؾؿاث الهٛحرة.

 ماؾؿاث مخىؾُت.

 الٗغا١

ني 50الضزل الؿىىي ال ًخاظىػ   ؤل٠ صًىاع بدٍغ

ني 2الضزل الؿىىي ال ًخجاوػ   ملُىن صًىاع بدٍغ

 ٖامل 50_11ما بحن 

 ٖامل 150_ 50ما بحن 

 ماؾؿاث الهٛحرة.

 ماؾؿاث مخىؾُت.

ً  البدٍغ

 مالًحن لحرة ؾىعٍت. 5_ 1.5عؤؽ اإلاا٫ ما بحن 

 مالًحن لحرة ؾىعٍت   15_5عؤؽ اإلاا٫ مابحن   

 6ٖضص الٗما٫ ال ٣ًل ًٖ 

  16ٖضص الٗما٫ ال ٣ًل ًٖ 

 ماؾؿاث الهٛحرة.

 ماؾؿاث مخىؾُت.

 ؾىعٍا

ملخ٣ى صولي خى٫ بؾتراججُاث جىُٓم  الٗغبُت،في الخض مً البُالت في الضو٫  واإلاخىؾُتاإلااؾؿاث الهٛحرة  مهُٟى، صوع ٚغبي خمؼة،٢مان  اإلاصدز:

لوع٢لتظامٗت ٢انضي مغباح  الجؼاثغ،في  واإلاخىؾُتاإلااؾؿاث الهٛحرة  ومغا٣ٞت  ، 2012، ؤٍٞغ
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ٌ  -ثاهيا في مجا٫ حٍٗغ٠ اإلااؾؿاث الهٛحرة  الٛغبُت هىظؼ في ظضو٫ اإلاىالي ؤَم الخجاعب:الغسبيت في الدو

خُض هجض ٧ل صو٫ جسخل٠ ًٖ ؤزغي في جهيُٟها للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٞمنها جسخل٠  واإلاخىؾُت

٨ُت جهى٠ اإلااؾؿاث بلى ماؾؿت مهٛغة، ونٛحرة  مً خُض هٕى اإلااؾؿت ٞمشال الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

لى ٨ٖـ ٦ىضا ٞهُا جهى٠ هٕى اإلااؾؿاث بلى ٢ُإ الخضمي وال٣ُإ الهى اعي ومخىؾُت وماؾؿت ٦بحرة ٖو

ظا ما ًىضخه الجضو٫ الخالي:  َو

 : بعع الخجازب الدٌو الغسبيت في حعسيف اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت         (II- 02) الجدٌو زكم 

ٌ  هىع اإلاإطظت عدد العماٌ معاًير ألازسي   الدو

ت. 5بلى 1مً ٩ي ٦مبُٗاث ؾىٍى  صوالع ؤمٍغ

ت. 15بلى 5مً ٩ي ٦مبُٗاث ؾىٍى  صوالع ؤمٍغ

 ٖامل ؤو ؤ٢ل. 250الٗما٫ٖضص 

 

 

 ٖامل.09-01ما بحن 

 ٖامل.199 -10مً 

 ٖامل. 499بلى  200مً 

 ٖامل ٞإ٦ثر. 500مً 

 ماؾؿت مهٛغة 

 ماؾؿت نٛحرة 

 ماؾؿت مخىؾُت

 ماؾؿت ٦بحرة 

 الى. أ. م

 

 مُٗاع عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ:ملُىهحن ؤو ؤ٢ل.

 ملُىن ؤو ؤ٢ل.30

 ملُىن ؤو ؤ٢ل.10

 

 ٖامل ؤو ؤ٢ل.300

 ٖامل ؤو ؤ٢ل.100 

 ٖامل ؤو ؤ٢ل. 50 

 

 

لُتوالى٣ل  اإلااؾؿاث اإلاىجمُت والخدٍى

 ٢خهاصي.وباقي الٟغوٕ اليكاٍ ؤلا

 ماؾؿاث الخجاعة بالجملت. 

 ماؾؿاث البُ٘ بالخجؼثت والخضماث. 

 

 اليابان 

 ملُىن باث جاًالهضي.200عؤؽ اإلاا٫ ؤ٢ل مً 

 ملُىن باث جاًالهضي.100عؤؽ اإلاا٫ ؤ٢ل مً

 ملُىن باث جاًالهضي. 60اإلاا٫ مًعؤؽ 

 ٖامل. 200ؤ٢ل مً 

 ٖامل. 50ؤ٢ل مً 

 ٖامل. 30ؤ٢ل مً 

لُت والخضماث.   الهىاٖاث الخدٍى

 البُ٘ بالجملت.

 البُ٘ بالخجؼثت.

 جاًالهد

 ملُىن صوالع ٦مضزى٫ ؾىىي.25

 ملُىن صوالع ٦مضزى٫ ؾىىي.25

 ٖامل. 300ؤ٢ل مً 

 ٖامل. 500ؤ٢ل مً 

 ال٣ُإ الخضمي.

 ُإ الهىاعي.ال٣

 هىدا 

 

 

_ 

 ٖامل  49بلى 20مً 

 ٖامل. 249بلى 50مً

 ٖامل.249بلى 1مً 

 ماؾؿاث الهٛحرة.

 ماؾؿاث اإلاخىؾُت.

 ماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت.

 

 29فسوظا

لٟل،ؾهام  ُاٍ،زقٍغ٠  :إلاصدزا ملخلى صفاكص الضو٫،في م٩اٞدت ال٣ٟغ م٘ بقاعة لخجاعب بٌٗ  واإلاخىؾُتبؾهاماث اإلااؾؿاث الهٛحرة  بٞى

 ،9م نٟا٢ـ،جىوـ،، ظامٗت 2013 ؤلاطالميت،دولي خٌى اإلااليت 

 

 

                                                           
ت وجُب٣ُُت"  -ؾُٗض الهىاعي، "مدضصاث همى اإلااؾؿاث الهٛحرة ومخىؾُت 29  .19، م 2007، عؾالت اإلااظؿخحر، بىمغصاؽ، -صعاؾت هٍٓغ
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في جدضًض مٟهىم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  الخٗاٍع٠ اإلاٗخمضةبحن  مً ثالثا: حعازيف اإلاىظماث الدوليت:

٠ اإلاىٓماث والخ٨خالث الضولُت مشل:  هي حٗاٍع

بإجها  واإلاخىؾُتٌٗٝغ ؤلاجداص ألاوعوبي ممشال في اللجىت ألاوعوبُت اإلااؾؿت نٛحرة حعسيف ؤلاجداد ألاوزوبي: 

ع٢م  شخها، لُخجاوػ  250حكٛل ؤ٦ثر ،٢خهاصًابماؾؿاث مؿخ٣لت جإزظ ؤي ق٩ل ٢اهىوي، جماعؽ وكاَا 

 .30ملُىن ًىعوا 47مجمٕى محزاهُتها  ًىعوا، ؤو ملُىن 50ؤٖمالها 

ٟه للماؾؿاث الهٛحرة  ًمحز :الدوليحعسيف البىً   :31بحن زالزت ؤهىإ هي واإلاخىؾُتالبى٪ الضولي في حٍٗغ

ٟحن، وبظماليالتي ٩ًىن ٞيها ؤ٢ل مً ٖكغة  اإلاهٛغة: هياإلااؾؿت - ؤنىلها ؤ٢ل  مْى

٨ُى٦ظل٪100.000مً ت ال ًخٗضي صوالعؤمٍغ ٩ي. 100.000حجم اإلابُٗاث الؿىٍى  صوالع ؤمٍغ

ٟا، و٧لهي التي جًم ؤ٢ل مً  :الهٛحرةاإلااؾؿت  - ت ال جخٗضي زالزت  وحجممً ؤنىلها  مْى مبُٗاتها الؿىٍى

٩ي.  مالًحن صوالع ؤمٍغ

ٟيها  :اإلاخىؾُتاإلااؾؿت -  ٠، ؤما300مًؤ٢ل ٖضص مْى ت ال  وحجم٧ل مً ؤنىلها  مْى مبُٗاث الؿىٍى

٩ي. ملُىن 15ًٟى١   صوالع ؤمٍغ

 :32واإلاخىؾُتحٗٝغ اإلااؾؿاث الهٛحرة  :اإلاخددةحعسيف لجىت ألامم 

 في الضو٫ الىامُت:   

 ٖامل حٗخبر ماؾؿت نٛحرة.19 -15مً  -              

 ٖامل حٗخبر ماؾؿت مخىؾُت. 90- 20مً  -              

 ٖامل حٗخبر ماؾؿت ٦بحر100مً  -               

 باليؿبت للضو٫ الهىاُٖت:

 ٗخبر ماؾؿت نٛحرة.ٖامل ح99 -05مً  -              

 ؾُتى ٖامل حٗخبر ماؾؿت مخ499 -100مً  -              

                                                           
، ٞىػٍت بىزبزة، صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت في بىاء ؤلا   ني، مجلت ؤلا ص ظُاللي بىقٝغ  6، ع٢م4ؾتراججُت و الخىمُت، الٗضص٢خهاص الَى

.173،م 30 
ُت ؤلا  31 ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بالهُٜ اإلاهٞغ ؾالمُت، ملخ٣ى صولي ألاو٫ خى٫ ؾلُمان هانغ ٖىا٠َ مدؿً، مضازلت بٗىىان: جمٍى

 .5، م،2011-24-٢23خهاص ؤلاؾالمي، وا٢٘ وعَاهاث اإلاؿخ٣بل، اإلاغ٦ؼ الجامعي ٚغصاًت، ُٟٞغي ؤلا
٢انضي مغباح  ظامٗتصعاؾت ج٣ُمُه لبرهامج، مظ٦غة ماظؿخحر،  -الهىاُٖت زانت في الجؼاثغ واإلاخىؾُتؾلُمت ٚضًغ، جإَُل ماؾؿاث الهٛحرة  32

 .8، 7، م م.2007وع٢لت،
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 ٖامل حٗخبر ماؾؿت ٦بحرة. 500مً  -              

:(Econommic DéveloppentCommette) CED  ٨ُت  الا٢خهاصًتلجىت الخىمُت  ألامٍغ

حن ؤو زانِخحن  حٗٝغ َظٍ اللجىت اإلاكغوٕ الهٛحر بإهه طل٪ اإلاكغوٕ الظي الظي    ًجب ؤن ٌؿخىفي قَغ

 :33ٖلى ألا٢ل ٦ما ًلي

 اإلاضًغون َم ؤهٟؿهم مال٥ اإلاكغوٕ بهٟت ٖامت. :ؾخ٣التؤلاصاعةب -       

ت نٛحرة مً اإلاال٥. :اإلاا٫عؤؽ  -        حٍر بىاؾُت مال٪ الٟغص ؤو مجمٖى  ًخم جٞى

اإلاجخم٘ واخض وال ٌكتٍر ؤن ج٩ىن ألاؾىا١ في  واإلاال٥ٌِٗل الٗاملىن  :اإلادلُتالٗمل في اإلاى٣ُت  -       

 مدلُت.

 حجم اإلاكغوٕ:نٛحر وؿبُا باليؿبت للهىاٖت التى ًيخمي بليها مكغوٕ. -       

 :سفي الجصائ واإلاخىطؼتاإلاإطظاث الصغيرة  زابعا: حعسيف

بط ناص٢ذ ٖلى  واإلاخىؾُتخى٫ اإلااؾؿاث الهٛحرة 1996الجؼاثغحٍٗغ٠ ؤلاجداص ألاوعوبي لؿىت ٖخمضثب

( مٗاًغ 03َى ٌٗخمض ٖلى زالر ) اإلاٟهىم،اإلاُشا١ بىلىهُا خى٫ َظٍ اإلااؾؿاث ؾىت وبالخالي ٦غؾذ َظا 

ما٫، ٖضصالٗما٫،ع٢م  ؤؾاؾُت: ما٫ ألٖا ت لغ٢م ألٖا  .34الخهُلت ؾىٍى

عي في الك٩ل ال٣اهىن   ت ظاء الىو الدكَغ ع٢م  وفي ْل الخدىالث الٗم٣ُت التي قهضتها الضولت الجؼاثٍغ

ؤهه ًدضص مٗالم  ُغة، ٦مااإلاؿبعاصة الضولت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ  الظي ًترظم12/12/2001اإلااعر في 01/18

ذ في ال٣اهىن الخىظُهي لتر٢ُت  بؾتراججُت اإلاؿخ٣بلُت للنهىى بال٣ُإ مً زال٫ حٍٗغ٠ واضح ونٍغ

 .2001الهاصع ٖام واإلاخىؾُتاإلااؾؿاث الهٛحرة 

 ٘ ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مط ى و حصجُ٘ و صٖم  ٢خهاصؤلاوهٓغا لخُٛحر همِ الىمى في بَاع ؾُاؾت الضولت في جىَى

لُهبذ حٍٗغ٠  12/12/2001اإلااعر في  0135-18بوكاء الثروة زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث جم حٗضًل ال٣اهىن ع٢م

 10اإلااعر ظاهٟي 02-17ىن ع٢م(مً ال٣اه05اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت خؿب ماظاء في اإلااصة الخامؿت )

: "حٗٝغ اإلااؾؿت الهٛحرة و اإلاخىؾُت، مهما ٧اهذ َبُٗتها ال٣اهىهُت ،بإجها ماؾؿت بهخاط الؿل٘ 2007ظاهٟي

( شخها، ال ًخاظىػ ع٢م ؤٖمالها الؿىىي 250(بلى مئخحن و زمؿحن)01و/ؤو الخضماث ، حكُٛل مً واخض )

ت ملُاع )( مالًحر صًىاع ظؼاثغي، ؤو ال ًخ04ؤعبٗت ) ( صًىاع ظؼاثغي، حؿخىفي مُٗاع 01جاوػ مجمٕى خهُلتها الؿىٍى

                                                           
ت، َبٗت ًَ الٗغبي، مى٣ُت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاى َالت مدمض لبِب ٖىبت، بصاعة اإلاكغوٖاث الهٛحرة في ال 33 ، ظامٗت الضو٫ الٗغبُت، 01ٍع

 .32، م 2004مهغ،
 .17، م٢2008/2009خهاصًت، مظ٦غة ماظؿخحر، الجؼاثغ،قُِان ؤؾُا، صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخىمُت ؤلا34
ضة الغؾمُت، الٗضصًخًمً ٢اهىن جىظُهي لتر٢ُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُ 18_01لئلَإل ؤ٦ثر ًم٨ً الغظٕى الى ال٣اهىن ع٢م 35 ش 77ت، ظٍغ ، بخاٍع

 .2001ظاهٟي15
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ًخطح لىا ؤهه جم حُٛحر مُٗاع ع٢م  01-18"ٞباإلا٣اعهت م٘ حٍٗغ٠ الىاعص في ال٣اهىن الؿاب٤ ع٢م ؾخ٣اللُتؤلا 

ظا عاظ٘ ؤؾاؾا بلى يغوع  اصة ٖما ٧ان ؾاب٣ا، َو ت وطل٪ بالٍؼ ما٫ الؿىىي و مجمٕى الخهُلت الؿىٍى ة ألٖا

ىُت و الضولُت مً ظهت ؤزغي.  36جدُحن ال٣ُم اإلاالُت مً ظهت و جضَىع٢ُمت الضًىاع في الؿى١ الَى

 ول٣ض ظاء ال٣اهىن الجضًض بخدضًض اإلا٣هىص بما وعص في الخٍٗغ٠ ؤٖالٍ ٦ما ًلي:  

ت،بمٗنى:اإلاظخسدمىن ألاشخاص - ٖضص الٗاملحن  َم ٖضص ؤشخام اإلاىا٤ٞ لٗضص وخضاث الٗمل الؿىٍى

الٗمل اإلاا٢ذ ؤو اإلاىؾمي ُٞٗخبران ؤظؼاء مً وخضاث الٗمل  واخضة، ؤمابهٟت صاثمت زال٫ ؾىت 

ٗخمض ٖليها باليؿبت للماؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت التي جيكِ هي جل٪ اإلاخٗل٣ت بأزغ ٌوالؿىت التي الؿىىي،

 اليكاٍ مداؾبي م٣ٟل.

 12هي جل٪ التي اإلاخٗل٣ت بأزغ وكاٍ م٣ٟل مضةجمىع الحصيلت:الحدود معخبرة لخددًد زكم ألاعماٌ أو م -

 قهغا.

ًىُب٤  ؤزغي، ال ٧ل ماؾؿت ال ًمخل٪ عؤؽ مالها بم٣ضاع ٞما ؤ٦ثر مً ٢بل اإلااؾؿاث :اإلاظخللتاإلاإطظت  -

 .37واإلاخىؾِٖليها حٍٗغ٠ اإلااؾؿاث الهٛحرة 

م٨ً  ماًلي:خؿب اإلاُٗاع ال٣اهىوي ٦ واإلاخىؾُتجهي٠ُ اإلااؾؿاث الهٛحرة  ٍو

٘ :الخعاوهياث- تؤلا حٗض الجمُٗاث الخٗاوهُت مً اإلاكاَع ت مً الٗىانغ  زخُاٍع التي جامً مً ٢بل مجمٖى

ت بهضٝ جإمحن  ًاء مً الخضماث  خخُاظاثبالبكٍغ ت بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت. والؿل٘ألٖا  الًغوٍع

مً  وحؿخُٟض٦بحرة واإلااصًت٩اهاث مالُت بةم الٗام، جمخاػ هي اإلااؾؿاث الخابٗت لل٣ُإ :العامتاإلاإطظاث -

ت مً الدؿهُالث  ٟاءاثمجمٖى  اإلاسخلٟت، و٦ظل٪ جدخىي ٖلى ظهاػ ع٢ابت ًخمشل في الىناًا. وؤلٖا

ىضعطهي ماؾؿاث جسً٘ لل٣اهىن  :الخاصتاإلاإطظاث  - ماجدتها نىٟحن ؤؾاؾحن  الخام، ٍو اإلااؾؿاث  َو

اإلااؾؿاث التي حٗىص مل٨ُتها بالضعظت ألاولى بلى شخو واخض  وهي)اإلااؾؿاث الٟغصًت:  والكغ٧اثالٟغصًت 

ت  ما٫ ؤلاصاٍع ٣ىم بجمُ٘ ألٖا ت للمماعؾت اليكاٍ، و ًٖ ؤمشلت والٟىُتٍو حر ألامىا٫ الًغوٍع ، و مُالب بخٞى

ُت ووعقاث طل٪  ؾىاء ٧اهذ قغ٧اث ؤشخام ؤو  :الكغا٦ت)ماؾؿاث الهىاٖت.. الخ(، هجض اإلاٗامل الخٞغ

 .38قغ٦ت طاث مؿاولُت مدضوصة( ألامىا٫، ؤو قغ٧اث 

 

                                                           
ت، ال٣اهىن لخىظُهي لتر٢ُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ع٢م  36 ضة الغؾمُت 2017ظاهٟي 10اإلااعر في 02-17ألاماهت الٗامت للخ٩ىمت الجؼاثٍغ ، الجٍغ

ش02الٗضص  .5، م2007ظاهٟي  11، اإلاهضع بخاٍع
 .5،6هٟـ اإلاغظ٘، م م  37
ظامٗت ٞغخاث ، الىانغ، صوع اإلااؾؿاث اإلاخىؾُت والهٛحرة واإلاهٛغة في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت الخىمُت، مظ٦غة ماظؿخحر مكغي مدمض38

 .16، م2011ٖباؽ ؾ٠ُُ ،
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 اإلاؼلب الثاوي: جصييفاث اإلاإطظت الصغيرة واإلاخىطؼت 

 وجى٣ؿم خؿب َظا اإلاُٗاع بلى: جصييفاث اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت خظب اإلاعياز اللاهىوي: :أوال

ا ٞغص واخض ٣ًىم بةجساط ظمُ٘ ال٣غ مإطظاث فسدًت:  -1 ضًَغ اعاث وفي اإلا٣ابل ًدهل وهي ماؾؿاث ًمل٨ها ٍو

ى مؿاو٫ ًٖ ظمُ٘ ؤلالتزاماث  .39ٖلى ألاعباح َو

 وهي التي حٗىص مل٨ُتها أل٦ثر مً شخهحن وجى٣ؿم بلى: : مإطظاث الؼسواث-2

غاٝ وحكمل  ٣ًىمػسواث الخظامً: -آ خباع الصخص ي والش٣ت اإلاخباصلت بحن ألَا َظا الىٕى مً الكغ٧اث ٖلى الٖا

 قغ٧اث الخًامً، قغ٧اث الخىنُت البؿُُت.

ال ؤزغ لئلٖخباع الصخص ي ُٞه بمٗنى الؿعي هدى جد٤ُ٣ ؤ٦بر ٢ضع مً ألامىا٫ وعؤؽ مالها ػسواث ألامىاٌ: -ب

 ت باألؾهم وقغ٧اث اإلاؿاَمت.م٣ؿم بلى ؤؾهم ٢ابلت لخضاو٫ وجًم قغ٧اث الخىنُ

 ثاهيا: جصييفاث اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت على أطاض جىحهها 

خؿب َظا الخهي٠ُ جإزظ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ألاق٩ا٫ الخالُت اإلااؾؿاث الٗاثلُت اإلاجزلُت 

 الخ٣لُضًت اإلااؾؿاث اإلاخُىعة وقبه اإلاخُىعة.

ؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الٗاثلُت ٩ًىن م٩ان ب٢امتها َى اإلاجز٫، حٗخمض جخمحز اإلاا  اإلاإطظاث العائليت: -1    

ٛلب ٖليها الُاب٘ الٗاثلي ت وألاؾالُب الخ٣لُضًت اإلاخىاعزت وجىدكغ في الٍغ٠ والخًغ َو  .40ٖلى اإلاهاعاث الُضٍو

بن َظا هٕى مً اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ال ًسخل٠ ٦شحرا ٖلى اإلااؾؿاث اإلاإطظاث الخلليدًت:  -2

الٗاثلُت ٞهي جخمحز ب٩ىجها ٢ض جلجإ لئلؾخٗاهت بالٗامل ألاظحر ألاظىبي ًٖ الٗاثلت ٦ما ؤن مماعؾت اليكاٍ ٞيها 

اٍ ؤلاهخاجي ٩ًىن في مدل نىاعي مٗحن مؿخ٣ل اإلاجز٫ ٦ما جخمحز ؤًًا ببؿاَت اإلاٗضاث اإلاؿخٗملت في اليك

ت مً الخهاثو هي: حن مً اإلااؾؿاث جخمحزان بمجمٖى  ولهظا ٞةن َظًً هٖى

 _ بٖخمضَا في ٖملُت ؤلاهخاط ٖلى ٦شاٞت ٖىهغ الٗمل 

 _ مٗض٫ التر٦ُب الًٗىي لغؤؽ اإلاا٫ مىسٌٟ ظضا 

 _ ؤلاؾخسضام الخ٨ىىلىجي ٩ًاص ًىٗضم في مٗٓم ألاخُان بال هاصعا 

 ُإ الٛحر الغؾمي، زانت ماؾؿاث الٗاثلت _ حٗمل مٗٓم ألاخُان في ال٣

                                                           
39
ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، مظ٦غة لىُل قهاصة ماظؿخحر، ظامٗت ؤبي ب٨غ ب ؾخٛال٫بلُت ابغجي قهغػاص، بق٩  ، 2011/2012ل٣اًض جلمؿان،مهاصع الخمٍى

 .30م،
صعاؾت مُضاهُت بىالًت ٢ؿىُُىت، مظ٦غة لىُل قهاصة ماظؿخحر،  -٢ىُضعة ؾمُت، صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخض مً ْاَغة البُالت 40

 .62، م،٢2009/2010ؿىُُىت، -مخىىعيظامٗت 
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حن الؿاب٣حن في مإطظاث اإلاخؼىزة والؼبه اإلاخؼىزة:-3        ا مً الىٖى جخمحز َظٍ اإلااؾؿاث ًٖ ٚحَر

بججاَاتها بلى ألازظ بٟىىن ؤلاهخاط الخضًشت، مً هاخُت الخىؾ٘ في بؾخسضام عؤؽ اإلاا٫ الشابذ، ؤو مً هاخُت 

ب٣ا إلا٣اًِـ الهىاٖت الخضًشت، جىُٓم الٗمل، ؤو مً هاخُت  ٣ت مىخٓمت، َو اإلاىخىظاث التي ًخم نىٗها بٍُغ

وجسخل٠ بُبُٗت الخا٫ صعظت جُب٤ُ َظٍ الخ٨ىىلىظُا بحن ٧ل مً الاؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وقبه 

 : 41اإلاخُىعة مً ظهت ؤزغي،باليؿبت لهظٍ الدك٨ُلت مً اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وطل٪ مً زال٫

ُت واإلاجزلُت اإلاخىاظضة، بةصزا٫ ؤؾالُب وج٣ىُاث ظضًضة _ الٗمل  ٖلى جدضًض ٢ُإ اإلااؾؿاث الخٞغ

 وبؾخٗما٫ ألاصواث وآلاالث اإلاخُىعة.

ت مً اإلااؾؿاث، حؿخٗمل ج٨ىىلىظُا مخ٣ضمت حٗخمض ٖلى  هٍغ _ بوكاء وجىؾُ٘ ؤق٩ا٫ ظضًضة ومخُىعة ٖو

 ألاؾالُب الخضًشت في الدؿُحر.

ًم٨ً لىا ؤن ههى٠ اإلاصغسة على أطاض ػبيعت ؤلاهخاج: الصغيرة واإلاخىطؼت و  جصييف اإلاإطظاث _ ثالثا

 اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً زال٫ َظا اإلاٗحر بلى:

ًغج٨ؼ وكاٍ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في هٓام بهخاط الؿل٘  :مإطظاث ئهخاج الظلع الاطتهالهيت -1

، مىخجاث الجلىص وألاخظًت واليؿُج، الىع١ ومىخجاث ؤلاؾتهال٦ُت ًٖ جهيُ٘ ٦ال مً مىخجاث الٟالخُت

 الخكب ومكخ٣اجه.

ًجم٘ َظا الىٕى ٧ل مً اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت اإلاسخهت في  مإطظاث ئهخاج الظلع الىطؼيت:-2

ت، ونىاٖت مىاص البىاء،  ل اإلاٗاصن بجمُ٘ ؤهىاٖها اإلااؾؿاث اإلا٩ُاه٨ُُت وال٨هغباثُت، والهىاٖت ال٨ُمُاٍو جدٍى

 . 42بِىما جيكِ ؤهىإ ؤزغي في ٢ُإ اإلاداظغ واإلاىاظم

: بن ؤَم ما ًمحز َظٍ اإلااؾؿاث ٖلى اإلااؾؿاث ألازغي َى بخخاظها بلى ج طلع الخجهيزامإطظاث ئهخ -3

ى ما ال ًىُب٤ ٖلى  آلاالث واإلاٗضاث الطخمت التي جخمخ٘ بالخ٨ىىلىظُت الٗالُت والغؤؽ اإلاا٫ ال٨ش٠ُ َو

إلاخىؾُت وال ٖلى زهاثهها وبم٩اهُتها، لظل٪ هجض ؤن مجا٫ جضزل َظٍ اإلااؾؿاث اإلااؾؿاث الهٛحرة وا

ًىدهغ في بٌٗ اليكُت البؿُُت مشل جغ٦ُب ونىاٖت بٌٗ الخجهحزاث البؿُُت في الضو٫ اإلاخ٣ضمت، و 

 ٖملُاث الهُاهت و ؤلانالح وجغ٦ُب ٢ُ٘ الُٛاع اإلاؿخىعصة مً البلضان الىامُت.

 

 

 

                                                           
ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، مغظ٘ ؾاب٤، م، ؾخٛال٫بجي قهغػاص، بق٩الُت غ ب 41  .35مهاصع الخمٍى
٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ، ؤَغوخت لىُل قهاصة  42 ل البى٩ي إلاكاَع  -ظامٗت مدمض زًُغالض٦خىعاٍ،٣ٖبت ههحرة، ٞٗالُت جمٍى

 .29، م،2014/2015بؿ٨غة،
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 جصييفاث اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت خظب معير اليؼاغ: :زابعا

م مً ؤن ؤلاؾدشماع في َظا ال٣ُإ ًدخاط بلى عؤؽ ما٫ ٦بحر ًهٗب ٖلى : مإطظاث الخصييع -1 ٖلى الٚغ

خُلب زبراث ٖالُت وج٨ىىلىظُت مخُىعة، بال ؤن َظا الىٕى مً  ، ٍو حٍر اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت جٞى

 . ٢43خدام بٌٗ الخسههاث الهىاُٖتاإلااؾؿاث ٢ض بؾخُاٖة

ت جاإلاإطظاث الخجازيت: -2 بحن اإلااؾؿاث الهىاُٖت واإلاؿتهل٪ مهما صوع الىؾاَت ماؽ اإلااؾؿت الخجاٍع

٧اهذ َبُٗخه، ٞهي التي جبُ٘ لخجاع الخجؼثت، لخجاع الجملت ؤو للمؿتهل٪ النهاجي ؤو للماؾؿاث الهىاُٖت َظٍ 

٘ الخانت بمىخج مٗحن، ٞىظىصَا مً ٖضمه ًخى٠٢ ٖلى ؾُاؾت اإلااؾؿاث حك٩ل ظؼء مً ؾلؿلت الخىػَ

 الخىػَ٘ التي جدبٗها اإلااؾؿت الهىاُٖت.

٣ٞض ًيخٟي وظىصَا في خا٫ ما ٢امذ ماؾؿت بالبُ٘ اإلاباقغ بلى اإلاؿتهل٪ الخ٣ُ٣ي إلاىخجها، وهمحز بحن ٖضة 

ت ه٣ؿمها خؿب ق٩ل الخجاعة التي جيخمي بليها،  وهي الخجاعة اإلاؿخ٣لت، الخجاعة ؤهىإ مً اإلااؾؿاث الخجاٍع

 الخ٩املُت والخجاعة الدكاع٦ُت، والهلت بحن َظٍ ألاق٩ا٫ الشالزت ٚحر مىٗضمت.

ا وج٩ىن ممشلت في:الخجازة اإلاظخللت -آ  : جدك٩ل مً ججاع الظًً ًماعؾىن وكاَا ججاٍع

 وؾُاء البُ٘ ًبُٗىن ما ٌكتروهه وب٨مُاث ٦بحرة. :ججاز الجملت  

 .44ٌكترون مً ججاع الجملت، ؤو مً اإلااؾؿاث الهىاُٖت، لُبُٗىن بلى اإلاؿتهل٪ ججاز الخجصئت: 

جمشلها اإلااؾؿاث التي حكتري ب٨مُاث ٦بحرة وجبُ٘ الخجؼثت، جسً٘ لُغ١ الدؿُحر الخجازة اإلاخياملت:  -ب

ُٟت الخىػَ٘ ٦خهٍغ٠ اإلاىخجاث، ٢ىة البُ٘، بعؾا٫ الُلبُ ٤ زانت واإلاخٗل٣ت بْى اث اإلاُب٣ت في الدؿٍى

ت بمسخل٠ ؤحجامها وجسخل٠ ًٖ بًٗها مً خُض اإلاؿاخت، ٖضص  ت اإلاغ٦ٍؼ جدك٩ل مً ألاؾىا١ الخجاٍع

ُت اإلاىخىظاث اإلاٗغويت ٟها، ألاؾٗاع مُب٣ت، وهٖى ٣ت جهٍغ  .45اإلاىخجاث اإلاباٖت ٍَغ

بلى ٌؿخُُ٘ ججاع الهٛاع مىاظهت اإلاىاٞؿت، ؤو يِٛ ٖلى اإلاىعصًً ٣ٞض لجاوا : ل٩ي الخجازة الدؼازهيت -ط

الكاع٦ت ُٞما بُنهم، ؾىاء بحن ججاع الخجؼثت لخيكإ حٗاوهُت ججاع الخجؼثت، ؤو بُنهم وبحن ججاع الجملت وجيكإ َىا 

ت.  ؾلؿلت ؤلاصاٍع

ٌٗض َظا ال٣ُإ مً ؤ٦ثر اإلاجاالث التي بغػث ٞيها اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مإطظاث الخدماث:  -3

 46َا ٖلى ال٨شاٞت الُض الٗاملت.لٗض بخخُاظها بلى عؤؽ ما٫ ٦بحر وبٖخماص

                                                           
خُدت زىمُجت، مؿاَمت اإلااؾؿاث  43 ني زاوي  -الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُتٖشمان ٖالم ٞو غة، ملخ٣ى َو صعاؾت خالت والًت البٍى

ان الخدى٫ الا٢خهاصي اإلاغبذ، ظامٗت ٖبض الخُٟٔ بى الهٝى  .220، م2015ؤ٦خىبغ -20-19مُلت، ًىمي -خى٫ الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ َع
غ ٖابض، بق٩الُت الخدؿحن ال٣ضعة الخىاٞؿُت ل 44 ظامٗت  الض٦خىعاٍ،لماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ، عؾالت م٣ضمت لىُل قهاصة لَؼ

 .20، م٢2012/2013ؿىُُىت، 
خُدت بىزمُجت، مغظ٘ ؾاب٤، م 45  .220ٖشمان ٖالم ٞو
خُدت زىمُجت، هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 46  .220ٖشمان ٖالم ٞو
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 :واإلاخىطؼتمإطظاث الصغيرة  الؼلب الثالث: أَميت

ؤَمها مؿاَمتها في  واظخماُٖتبلى ما جلٗبه مً ؤصواع ا٢خهاصًت  واإلاخىؾُتجغظ٘ ؤَمُت اإلااؾؿاث الهٛحرة 

حر مىانب الكٛل وجد٤ُ٣ الخُىع ؤلا  ونمىصَا٢خهاصًت ؤلا يُغاباثؤلا ٖلى اإلا٣اومت  و٢ضعتها٢خهاصي جٞى

اَُت وبقبإ الخاظاث الخىاٞس ي و٦ظا صوعَا ٖلى نُٗض ؤلا  الُمىخاث  وجد٤ُ٣ظخماعي، ٦خد٤ُ٣ الٞغ

 ألاٞغاص وؿخٗغى ُٞما ًلي بخٟهُل ؤ٦ثر ؤَم َظٍ ألاصواع. والخُلٗاث

 كخصادًت:ألاَميت ؤلا أوال:

 جىفير مىاصب العمل _1    

٢خهاصي و ؤزظ خحزا ظخماعي و ؤلاؤنبدذ مك٩لت البُالت مً ؤ٦بر اإلاكا٧ل في الضو٫ الىامُت ٖلى نُٗض ؤلا 

٢خهاصًحن و الؿُاؾُحن وبغامجهم الهاصٞت بلى ال٣ًاء ٖلى َظا اإلاك٩ل وبًجاص َخماماجاإلب٦بحرا مً ؤ٩ٞاع و 

ال٣ًاء ٖلى مك٩لت البُالت خُض ؤجها َغ١ لٗالظه،بن اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت حٗخبر بضًل ٌؿاٖض في 

ً اإلاىاؾبحن  ب و الخ٩ٍى جدُذ الٗضًض مً ٞغم الٗمل وحؿخ٣ُب ٖضص ال بإؽ به مً َالبُه ممً لُخل٣ىا الخضٍع

و جمى٘ جض٤ٞ ألاٞغاص بلى اإلاضن ؾُٗا وعاء الٟغم ؤًٞل للٗمل خُض ؤجها ج٣ام في الخجمٗاث الؿ٨ىُت و ال٣غي  

 .47ٞيها وؿبت البُالت و اإلاضن الهٛحرة التي ج٨ثر 

 و٦ظاؾخسضام َظٍ اإلااؾؿاث لخ٣ىُاث ٦شُٟت الٗمالت بؾخ٣ُاب وؿبت ٦بحرة مً ٢ىة الٗامل ٌٗىص بلى ببن 

ت لصون الا وألانض٢اءواليؿاءظخماعي اإلاغجبِ بها مً خُض حكُٛل ألا٢اعب الجاهب ؤلا  الث بصاٍع تزام بمَا

 %مً بظمالي ٞغم الٗمل مخاخت.88لى % ب33بيؿبتحؿاَم مُٗىت، خُض هجض ؤن َظٍ اإلااؾؿاث 

في َظا  واإلاخىؾُتػاصا مً ؤَمُت اإلااؾؿاث الهٛحرة  ومما48وؤن َظٍ اليؿبت جسخل٠ مً مجخم٘ بلى آزغ    

 ٢خهاصًاث مٗٓم الضو٫ الىامُت   ةوجىظهاإلاجا٫، 

ْل َظا الخىظه لم حٗض الضولت جلٗب صوعَا في بًجاص مىانب الٗمل  وفي٢خهاص الؿى١ ببن لم ه٣ل ٧لها هدى 

٣ت مباقغة ٦ما ٧ان الخا٫ في اإلااض ي مً زال٫ ٢ُإ الٗام مما ؤصي خخما بلى جؼاًض وؿبت البُالت.  بٍُغ

اث٠ ظضًضة لهظا ًب٣ى  ولمؾخ٣غث ؤحجامها بوبٗضما٦ما بن اإلااؾؿاث ال٨بحرة   حٗض بداظت بلى بوكاء ْو

اصة حجم الٗمالت  واإلاخىؾُتىص ٖلى اإلااؾؿاث الهٛحرة ألامل م٣ٗ ٠ُلٍؼ  والخْى

 وألاع٢ام الخالُت جض٫ ٖلى َظٍ الخ٣ُ٣ت. إلاا جخمحز به مً ؾلى٥ ؤ٦ثر صًىام٨ُُت في مجا٫ جىلُض ٞغم الٗمل 

٨ُت ؤن مؿاَمت اإلاكغوٖاث الجضًضة في زل٤ الْى - اث٠ حكحر ؤلاخهاثُاث الىاعصة في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اث90.٠بلٜ  % مً بظمالي الْى

                                                           
ت، مهغ، ٢خهاصًاث الهىاُٖت والخهيُ٘، ماؾبمدمض مدغوؽ بؾماُٖل،  47  .213، م، 1997ؿت بىاث الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، صاع النهًت، مهغ ، 48 ا، ماؾؿاث عؤؽ اإلاا٫ اإلاساَغ وصوعَا في جمٍى  .29، 28، م م 2011ٖبض الباؾِ ٞو
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٩ي زال٫ ٞترة و٢ض بُيذ صعاؾت جمذ ٖلى ؤلا ٨ُت التي حؿخسضم  1987 -٢1980خهاص ألامٍغ بن اإلااؾؿاث ألامٍغ

ى ما ًمشل  18ؤ٢ل مً مئت ٖامل ًبلٜ ٖضصَا  ٨ُت 99.53ملُىن ماؾؿت َو ٠%بظمالي اإلااؾؿاث ألامٍغ  وجْى

هٟـ الٟترة جم٨ىذ َظٍ اإلااؾؿاث مً بوكاء زالزت ؤعبإ ٖضص ملُىن ٖامل، وؤهه في زال٫ 18.134بظماال 

اث٠ الجضًضة  ُٟت 44.5ًبلٜ ٖضصَا  والتيالْى  .49ملُىن ْو

ذ ٖلى وي٘ ال٣ىي الٗاملت في بلضان مىٓمت الخٗاون   غ الضعاؾاث التي ؤظٍغ  والخىمُتًا٦ض ؤًًا ج٣ٍغ

٠ُ في َظٍ % 70% بلى60( ؤن اإلاكغوٖاث الجضًضة جامً هدى٢OCDEخهاصًت )ؤلا مً بظمالي حجم الخْى

 البلضان.

 _جىىيً ؤلاػازاث اإلادليت:2

ت      بهم ٖلى اإلاهاعاث ؤلاصاٍع ً ألاٞغاص و جضٍع حؿاَم اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت في البلضان الىامُت في ج٩ٍى

٣ُت و اإلاالُت إلصاعة ؤٖما٫ َظٍ اإلااؾؿاث في ْل ال٣لت و ال٠ًٗ بم٩اهُ اث مٗاَض ؤلاصاعة و ؤلاهخاظُت و الدؿٍى

ب الظي ٌٗض للٗاملحن في ماؾؿت ما ،ٖلى  ى الخضٍع ب صازل اإلااؾؿت، َو ب، و٢ض ٩ًىن الخضٍع و مغا٦ؼ الخضٍع

ب زاعط اإلااؾؿت، ًدخاط  ؤن ًخم بضازلها و٢ض ج٣ىم بخهمُم بغامجه الجهت الخاعظُت و٢ض ٩ًىن الخضٍع

ما٫ الخغوط باإلاخضعب ًٖ اإلاى٢٘ الُب ب بلى بٌٗ ألٖا ب إلالخضٍع ٦دؿاب مهاعاث ُعي للٗمل ؤو مى٢٘ الخضٍع

 50التي ًخُلبها الٗمل.

اث٠ ؤخؿً مؿخ٣بال خُض ؤجها حؿمذ      ب الٗاملحن وجإَُلهم بلى ْو وؤًًا حٗمل َظٍ اإلااؾؿاث ٖلى جضٍع

 ل٪وبظالتي ٣ًىم بها  واإلاؿاولُاثاإلاهام  وجدىٕىللٗما٫ بال٣ُام بمهام مخٗضصة في ٞتراث ػمىُت ٢هحرة ختى ج٨بر 

همجدؿ٘ مضاع٦هم  ظا ما ًٓهغ بوجؼصاص زبراتهم ختى ٩ًىهىا في مى٢٘  ومٗاٞع ٗؼػ جساط ال٣غاعاث الهامت َو  َو

 َا٢اتهم و٢ضعاتهم الٟٗالت.

 حدًدة: ومىخجاث_جلدًم زدماث 3  

الخضًشت خُض ج٣ىم باهتهاط الؿل٘  بخ٩اعاثوؤلا مهضع لؤل٩ٞاع الجضًضة  واإلاخىؾُتبن اإلااؾؿاث الهٛحرة      

مشلاإلابخ٨غة  والخضماث  والخضماثؤن ٦شحرا مً الؿل٘  ومالخٓتؤلابضإ ظاهبا مً بصاعة َظٍ اإلااؾؿاث،  ٍو

تها إل  ومخبلىعةوؤهخجذْهغث  ظا ًغظ٘ إلاٗٞغ ج٣ضًم  ومداولتخخُاظاث ٖمالئها بض٢ت صازل َظٍ اإلااؾؿاث، َو

ظضًضة مما ٌؿهل بك٩ل  بخ٩اعاثبو الجضًض، بياٞت بلى طل٪ ٌُٗي ٞغنت ؤ٦بر لبروػ ؤ٩ٞاع مخُىعة ومىا٦بت

 .٦51بحر في ٖملُت الخىمُت

 _جىشيع الصىاعاث وجىىيع الهييل الصىاعي: 4

                                                           
ا، هٟـ الغظ٘ الؿاب٤، م، 49  .13ٖبض الباؾِ الٞى
ت، صاع الهضي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ ٖلي ٚغبي، بل٣اؾم ؾالَىُت، بؾماُٖل ٢حرة،  50  .109، م ،2000جىمُت اإلاىاعص البكٍغ
لها، الهىاٖاث الهٛحرة في البلضان الىامُت، مٗهض ؤلاؾالمي للبدىر، البى٪  51 ٖبض الغخمان ٌؿغي، جىمُت الهىاٖاث الهٛحرة ومك٨الث جمٍى

 .25، م،1989ؤلاؾالمي، الؿٗىصًت ،
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جلٗب اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت صوعا ؤؾاؾُا في جىػَ٘ الهىاٖاث الجضًضة ٖلى اإلاضن الهٛحرة     

اٝ  ظا ٌُٗيها ٞغنت ؤ٦بر إل  والخجمٗاثوألاٍع اإلاىاعص جىمُتها وجلبُت خاظاث الؿى١  ؾخسضامالؿ٨ىُت الىاثُت َو

٠ُفي َظٍ ألاما٦ً  واإلاخىاظضةاإلادضوصة  ٖلى  ػصخاموؤلا الُض الٗاَلت في َظٍ اإلاىا٤َ مً خُض الًِٛ  وجْى

ا مً اإلاسلٟاث اإلاهاو٘ واإلاىظىصةاإلاغا٤ٞ الٗامت  حَر اط الؿ٩ان مً خُض الخلىر ٚو ،وال حك٩ل ؤي مهضع إلٖػ

 ُِ اإلاضن.صازل مد واإلاخىاظضةال٨بحرة 

٘ اله٩ُل الهىاعي خُض حٗٝغ  وجلٗب اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؤًًا صوعا ؤؾاؾُا في مجا٫ جىَى

٨ظا اإلااؾؿاث ال٨بحرة ٖلى ؤلاهخاط لخلبُت الخاظاث ألاؾىا١ اإلاىظىصة هٓغا إل  ٖخماصَا ٖلى بهخاط اإلاىؾ٘،َو

 . 52عطج٣ىم اإلااؾؿاث بةهخاط وب٨مُاث نٛحرة بضال مً ؤلاؾتراص مً الخا

ت مً الؿل٘  واإلاخىؾُت٦ما ج٣ىم اإلااؾؿاث الهٛحرة     وجلبُت  والخضماجىاإلاىخجاثبةهخاط حك٨ُلت مخىٖى

خماصَا ٖلى ؤلاهخاط  خاظاث ٨ظا ج٣ىم َظٍ اإلااؾؿاث باإلهخاط وب٨مُاث اإلاىؾ٘ألاؾىا١ اإلاىظىصة هٓغا إٖل ، َو

 نٛحرة بضال مً ؤلاؾتراص مً الخاعط. 

ت مً الؿل٘ والخضماث واإلاىخجاث وجلبُت  ٦ما ج٣ىم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بةهخاط حك٨ُلت مخىٖى

ت الخاظُاث   ؾتهال٦ُت. باليؿبت للؿل٘ ؤلا  لؿ٩ان، زانتالجاٍع

 اإلاؼسوعاث الىبيرة جىفيراخخياحاث_ 5

وحٛظي  خخُاظاتهابُض جمهض صوعا َاما في هجاح اإلااؾؿاث ال٨بحرة خ واإلاخىؾُتجلٗب اإلااؾؿاث الهٛحرة     

لهظٍ اإلااؾؿاث ٞهي حٗخبر ٦ماؾؿاث مُٟضة لل٨ُاهاث  واإلاىعصاإلاىػٕ  وج٣ىم بضوع زٍُى الخجمُ٘ ٞيها 

 ٢خهاصًت ألا٦بر منها حجما.ؤلا

 طخسدام جىىىلىحياث مالئمت ئ_6

البلضان الىاثمت، 53ج٣ني مالثم لٓغوٝ  وهمِحؿخسضم ٞىىن بهخاط بؿُُت  واإلاخىؾُتبن اإلااؾؿاث الهٛحرة 

حر ٟت الٗمالت ُٞالخ٣ىُاث اإلاؿخسضمت في َظٍ اإلااؾؿاث ال٨ش م٩لٟت الٗملت الهٗبت م٣اعهت م٘ الخ٣ىُاث  ٚو

غة مدلُا  مهاعاث ٖمالُت  والجخُلباإلاخُىعة ٦شُٟت الغؤؽ اإلاا٫ ختى ؤن الخاماث اإلاغجبُت بهظٍ الخ٣ىُاث مخٞى

بوبظل٪ جىسٌٟ ج٩لٟت بٖضاص   الٗما٫. وجضٍع

مغصوصًت باليؿبت للضو٫ الىامُت مً الخ٩لٟت  وؤ٦ثر بؾخسضام الخ٣ىُاث البؿُُت ؤ٦ثر هجاٖت بن 

بىالخد٨مىالهُاهتوختى مؤلاهخاظُت، والخضٍع مً ؤن َظٍ الخ٣ىُاث ٖغيت للخٛحراث م٘ ٖملُت الخ٣ضم بال  وبالٚغ

ٖلى ج٨ىىلىظُاث َى الخهى٫  واإلاسُُحن٢خهاصًت ؤن اإلاهم باليؿبت للمؿاولحن ًٖ وي٘ الؿُاؾاث ؤلا

حر م٩لٟت وطاث بهخاظُت ٖالُت ختى   لم ج٨ً ظضًضة. وبناإلاالثمت لٓغوٝ بلضاجهم ٚو

                                                           
ت مهغ، ٢ببؾماُٖل مدغوؽ،  52  .214، م،1997خهاصًاث الهىاٖت والخهيُ٘، ماؾؿت بىاث الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
 .25ٖبض عخمان ٌؿغي، هٟـ مغظ٘ ؾاب٤، م، 53
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 :اإلاىافظت طخمسازيتئعلى  مدافظت_ 7

ٗت جهبذ اإلاىاٞؿت ؤصاة الخُٛحر مً زال٫   ؿت ٞ، وجٓهغ اإلاىاوالخدؿحنبخ٩اع ؤلا في ٖهغ الخُىعاث الؿَغ

بحن  والهغإ، جدؿحن الجىصة في ؤلاهخاط والخضمتالخضًشت في ٖضة ؤق٩ا٫ منها الؿٗغ، قغوٍ الاثخمان 

 والخٛحروالخجضًض.الهىاٖاث في الخبضًل 

ظا ًغظ٘ بلى ٖضة ؤؾباب  واإلاخىؾُتبن اإلااؾؿاث الهٛحرة  جد٤٣ صعظاث ؤٖلى مً اإلاىاٞؿت في ألاؾىا١ َو

في الٓغوٝ الضازلُت للماؾؿاث  والدكابهبُنها  والخ٣اعبث، ونٛغ الدجم منها الٗضاص ال٨بحر لهظٍ اإلااؾؿا

 الؿى٢ُت اإلادضوصة وي٠ٗ اإلاىاص اإلاالُت...الخ.  والخهتؤلاهخاط الهٛحرة  و٦مُت

اب بن َظٍ ألاؾبا    حَر ماؾؿت مً ٞغى ؾُُغتها ٖلى ألاؾىا١ بال في الخاالث جاصي بلى ٖضم جم٨ً ؤي  ٚو

حرالضاثمت مما ًمى٘ ؤي ق٩ل مً ؤق٩ا٫ ؾخصىاثُت ؤلا   54خخ٩اعؤلا ٚو

 _جبعت اإلاىازد اإلااليت 8

وػٍاصة 55اإلادلُت، وال٨ٟاءاثصوعا َاما في حٗبئت اإلاىاعص اإلاالُت الخانت  واإلاخىؾُتجلٗب اإلااؾؿاث الهٛحرة 

ت بضال مً ججمُضٍ هدى اإلاجاالث ؤلا  صزاعوجىظيههؤلا   ا٦خىاػ ٢خهاصًت في ق٩ل مً الضوعة ؤلا وبزغاظهؾدشماٍع

٘ ؤلا لها ٖلى ومشا٫ طل٪ ٢ُام اإلاكاَع ٢خهاصًت الهٛحرة بحن ؤٞغاص الٗاثلت ؤو ألانض٢اء مٗخمضًً في جمٍى

 مضزغاتهم الخانت.

 حخماعيتؤلا ألاَميت ثاهيا:         

واع ٖلى نُٗض َىا٥ ؤص واإلاخىؾُت٢خهاصًت التي جلٗبها اإلااؾؿاث الهٛحرة ؤلا وألاصواع بلى ظاهب ألاَمُت     

 ي ج٨مً ؤَمها في الى٣اٍ الخالُت:ظخماعؤلا 

 

 جىىيً عالكاث وثيلت مع اإلاظتهلىين في اإلاجخمع_1

خخُاظاتهم ة٦دكاٞببد٨م ٢غبها مً اإلاؿتهل٨حن حؿعى ظاَضة للٗمل ٖلى  واإلاخىؾُتبن اإلااؾؿاث الهٛحرة     

، بن عبِ الٗال٢اث م٘ اإلاؿتهل٨حن والخضماثج٣ضًم الؿل٘  وبالخاليٖلى َلباتهم بك٩ل جام  والخٗٝغمب٨غا 

ُٗى الضعظت ال٨بحرة مً الىالء لهظٍ اإلااؾؿت ؤو  واإلاؿتهل٪ًىظض ٖال٢ت عبِ بحن اإلاىخج  ظاَو ما  جل٪، َو

 هالخٓهبىٟـ الضعظت لضي اإلااؾؿاث ال٨بحرة.

 

 

                                                           
ت الهٛحرة، ث، عاهض الؿمغة، مغ٦ؼ ال٨خب ألاعصن، ٖمان، ألاعصن،  54 ما٫ الخجاٍع  .13، م،٧1989لُٟىعص مىمبا٥، ؤؾـ بصاعة ألٖا
ا الخىمىي ٖلى والًت ؾ٠ُُ » ٦ما٫ صمضوم 55  .72، م،1995، ميكىعة، الجؼاثغ ، عؾالت ماظؿخحر ٚحر »صعاؾت ا٢خهاصًت للهىاٖت اإلادلُت وؤزَغ
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 حخماعيت  _ جسفيف مً مؼىالث ؤلا 2

خم ،وبظل٪  ٍو ٍغ َظٍ اإلااؾؿاث مً مىانب الكٛل ؾىاء لهاخب اإلااؾؿت ؤو لٛحٍر طل٪ مً زال٫ ما جٞى

٦ثر خغماها ظخماُٖت ألااإلاىظهت بلى ٞئاث ؤلا  وزضماثحؿاَم في خل مك٩لت البُالت وما جيخجه مً الؿل٘ 

٣غا، وبظل٪ ض ؤلاخؿاؽ بإَمُت الخأػع  ٞو ىٓغ ًٖ الضًً بهٝغ ال والخأديجىظض ٖال٢ت للخٗامل مما ًٍؼ

ؤ٢ضع ٖلى اخخىاء مك٨الث اإلاجخم٘ مشل البُالت  واإلاخىؾُتبن اإلااؾؿاث الهٛحرة  56واللىهىالجيـ

٤ مىدهم مىانب ٖمل ٢اعة جامً لهم بوما ًترجب ٖلُه مً آٞاث  والتهمِكىالٟغاٙ ظخماُٖت زُحرة ًٖ ٍَغ

 .واإلااصيؾخ٣غاع الىٟس ي ؤلا 

 ألافساد خخياحاثئو _ ئػباع السغباث 3

مً زال٫ الخٗبحر ًٖ طواتهم  وعٚباتهمٞغنت لؤلٞغاص إلقبإ خاظاتهم  واإلاخىؾُتبن اإلااؾؿاث الهٛحرة 

م  وآعائهمىجغظمت مً زال٫ َظٍ اإلااؾؿاث ٞهي ؤصاة لخد٤ُ٣ الظاث لضي ألاٞغاص  وزحراتهمىجُب٣ُهاؤ٩ٞاَع

 .والؿلُتال٣ىة  وجد٤ُ٣ؤلاقبإ الىٟس ي  وجد٤ُ٣

 حخماعيت ؤلا  وألاواصس _جلىيت العالكاث 4

مالئها وػباثنها ًخم في ظى مً ؤلازاء  واإلاخىؾُتبحن اإلااؾؿاث الهٛحرة  جها٫ اإلاؿخمغ ؤلابن   ٖو

حن،بٖلى  والىصوالخألٟىالٗمل ت مهالح الُٞغ اصةاإلاىاٞ٘ اإلاكتر٦ت  وجد57٤ُ٣ؾخمغاٍع ما ٩ًىن ٖمالء  ٖو

ضمما ٌؿهل الخٗامل  وألاَلاإلااؾؿت َم ؤهٟؿهم ألانض٢اء  ٍؼ  الترابِ الاظخماعي بُنهم.  ٍو

 طخلالليتوؤلا شيادة ئخظاض ألافساد بالحسيت _5

ت  واإلاخىؾُتبن اإلااؾؿاث الهٛحرة      ٤ الكٗىع  ؾخ٣اللُتوإل حٗٓم بخؿاؽ ألاٞغاص بالخٍغ وطل٪ ًٖ ٍَغ

ت اإلاُل٣ت في الٗمل صون ال٣ُىص  والكٗىع جساط ال٣غاعاث صون الؿلُت الىنُت بباإلهٟغاص في  بالخٍغ

ت بٖلى  والؿهغ الظاث مً زال٫ بصاعة َظٍ اإلااؾؿت  والؿلُتوجد٤ُ٣بالخمل٪  وقغوَىؤلاخؿاؽ ؾخمغاٍع

 58هجاخها

 _زدمت اإلاجخمع 6

 والخضماثزضمت ظلُلت للمجخم٘ مً خُض ما ج٣ضمه مً ؾل٘  واإلاخىؾُتجاصي اإلااؾؿاث الهٛحرة     

اَُت  وجدؿحنمؿخىي مِٗكُت  دؿحنوجؾتهال٦ُت ال٣ضعة ؤلا  وبم٩اهُاتهىػٍاصةمخىاؾبت م٘ ٢ضعاجه  مؿخىي الٞغ

ؼ  بياٞت بلى  وججمُلهااإلاى٣ُت  وجدؿحنظخماُٖت ؤًًا حؿاَم َظٍ ألازحرة في زضمت الخي الٗال٢اث ؤلا  وحٍٗؼ

ظا٢خهاصي اإلاد٤٣ الٗاثض ؤلا ض صعظت الىالء لهظٍ َو  .اإلااؾؿاث مً ٢بل اإلاجخم٘ اإلادل ما ًٍؼ

                                                           
 .٧14لُٟىعص مىمبا٥، هٟـ مغظ٘ ؾاب٤، م، 56
ا الخىمىي ٖلى والًت ؾ٠ُُ"، هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م،بصعاؾاث »٦ما٫ صمضوم  57  .٢73خهاصًت للهىاٖاث اإلادلُت وؤزَغ
 .73هٟـ اإلاغظ٘، م، 58
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 جمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت.اإلابدث الثاوي: مصادز وأطاليب 

ني مً ظهت وبٖاصة  ٌٗض ل وؾُلت حؿاٖض اإلااؾؿت ٖلى جىمُت نىاٖاتها ؤلاهخاظُت في ؤلا٢خهاص الَى جمٍى

ل  الخجهحز نىاٖاتها الاهخاظُت وؤلاؾتهال٦ُت مً ظهت ؤزغي لظا هجض ؤن اإلااؾؿت بداظت ماؾت بلى الخمٍى

ت للخٛلب ٖلى الخدضًاث اإلاتزاًضة التي جىاظه اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  باٖخباع زمً مؿخلؼماث الًغوٍع

ا،لهظا ال ًم٨ً ألي ماؾؿت ٧اهذ ؤن جد٤٣ ؤَضاٞها ؤو جُب٤ بغامجها بضون َظا الٗىهغ  في وكاَها وهمَى

 الخُىي.

ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت.              خُض ؾيخُغ١ في َظا اإلابدض ٖلى مهاصع وؤؾالُب جمٍى

: مصادز جمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت. اإلاؼ  لب ألاٌو

خحن: اإلاهاصع الضازلُت واإلاخمشلت في       ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في مجمٖى ًم٨ً جهي٠ُ مهاصع جمٍى

ل الظاحي واإلاهاصع الخاعظُت اإلاخمشلت في مهاصع الا٢تراى اإلاسخلٟت:  الخمٍى

 الخمىيل الراحي: -أوال

خم في َظٍ الخ ٣ىم ناخب اإلااؾؿت بٗملُت ٍو ٤ اإلاضزغاث الصخهُت لهاخب اإلاكغوٕ ٍو الت ًٖ ٍَغ

ل الالػم بمٟغصٍ ُٞلجإ بلى بٌٗ ؤٞغاص ؤؾغجه إل٢ىاٖهم  ل مىٟغصا خُض ًإزظ اإلاكغوٕ جضبحر الخمٍى الخمٍى

بالضزى٫ مٗه ٦كغ٧اء في اإلاكغوٕ. و٢ض ًلجإ بلى بٌٗ ؤنض٢اثه للضزى٫ ٦كغ٧اء مىنىن ؤو مخًامىىن 

 ًٍ مكاع٦ت ؤو قغ٦ت مؿاَمت ٖامت او مدضوصة.وج٩ى 

و٦ما ؾب٤ ؤلاقاعة في ؤن ق٩ل ال٣اهىوي الكاج٘ للمكغوٖاث الهٛحرة َى اإلاكغوٖاث الٟغصًت ًليها الكغ٧اث 

ل الظاحي ًدضصٍ خضوص  اإلاؿاَمت الٗامت واإلادضوصة زم اإلاكغوٖاث اإلاكاع٦ت مً زال٫ طل٪ ًخطح ؤن الخمٍى

اءاث الخهى٫ ٖلُه الك٩ل ال٣اهىوي للمكغوٕ ٞال ًم٨ً للمكغوٕ الٟغصي ٖلى بم٩اهُاجه مضي جىاٍٞغ وبظغ 

ل الالػم، ومً  حر الخمٍى ٪ مخًامً ؤو مىص ي للمكاع٦ت في جٞى ؾبُل اإلاشا٫ َغح ؤؾهم، ؤو البدض ًٖ قٍغ

 هاخُت ؤزغي ًم٨ً طل٪ ول٨ً بٗض بجساط زُىة َامت وهي بٖاصة الىٓغ في الك٩ل ال٣اهىوي للمكغوٕ.

م٨ً لل ل ٖملُاث الخىؾ٘ طاجُا ؤًًا مً زال٫ ما ًدخجٍؼ ناخب اإلاكغوٕ مً ؤعباح ٍو مكغوٕ الهٛحر جمٍى

٤ سخب ألامىا٫ اإلاملى٦ت  ا في نىعة مسههاث واخخُاَاث ؤو ًٖ ٍَغ ؤو مً زال٫ ألامىا٫ التي ًدخجَؼ

عاث لهاخب اإلاكغوٕ )ؤصخاب اإلاكغوٕ( ؤو مكغوٕ طاجه واإلاؿدشمغ في نىعة وصاج٘،ؤوعا١ مالُت،٣ٖا

ا صازل اإلاكغوٕ  .59وبؾدشماَع

 .ا: الخمىيل الخازجيثاهي

 وجخمشل في مهاصع ؤلا٢تراى اإلاسخلٟت والتي هجض مً بُنها ماًلي: 

                                                           
ل اإلاكغوٕ الهٛحر "، صاع بٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض، " 59 ت،٢خهاصًاث جمٍى  .160، م2009مهغ،  الجامٗت،ؤلاؾ٨ىضٍع
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 كتراض مً ألاَل وألاكازب:ؤلا -1 

ٗهم، في  ٖىض بضاًت ؤلاؾدشماع ؤو ٖىض جىؾُٗه ٣ًىم ألاٞغاص بةؾخسضام       ل مكاَع مضزغاتهم الصخهُت لخمٍى

م اإلاالي بال ؤن ؤلا٢غاى  ضم ٦ٟاًتها ًلجاون بلى ألاَل وألا٢اعب وألانض٢اء لئل٢تراى وؾض عجَؼ ْل ه٣هها ٖو

ال٢اث الٗمل وبجساط  منهم ًترجب ٖلُه ٖضة هخاثج ؾِئت جاصي بلى الخضزل والخلِ بحن الٗال٢اث الصخهُت ٖو

 بؾخ٣اللُت اإلااؾؿت ووكاَها ومً َظٍ الُٗىب هظ٦غ:  ال٣غاعاث ٨ٖؿُت جازغ ٖلى

وكىء ٖال٢ت طاث َاب٘ شخص ي بحن ناخب اإلااؾؿت واإلا٣غيحن )ألاَل وألانض٢اء( جازغ ٖلى  -ب

 بؾخ٣اللُتاإلااؾؿت.

 كتراض مً البىىن الخجازيت:ؤلا -2

ل اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت     ت اإلاهضع ألاؾاس ي لخمٍى و ج٣ضًم ال٣غوى الالػمت  حٗخبر البىى٥ الخجاٍع

ل َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث ختى  لُت، ٖلى ؤهه ًىظض بىى٥ مخسههت في جمٍى لها إلاجابهت بخخُاظاتها الخمٍى

 البىى٥ ألازغي جىظض بها ٞغوٕ مخسههت لهظا الٛغى.

وج٣ضم البىى٥ ٢غويا نٛحرة إلاضة ػمىُت ٢هحرة بًمان مىظىصاث اإلااؾؿت ؤو بىاء ٖلى ؾمٗت مال٪ 

 اإلااؾؿت ومهضا٢ُت ال٣غاعاث التي ًخسظَا وما خ٣٣خه مً هجاح.

 _ كسوض الهيئاث واإلاإطظاث اإلاخسصصت في جمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت:3

حر       ل وصٖم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الخ٩ىمُت منها ٚو جمىذ اإلااؾؿاث والهُئاث اإلاخسههت في جمٍى

م مً ؤَمُت َظٍ اإلااؾؿاث و الخ٩ىمُت ٢غويا قبه مجاهُت بإؾٗ اع ٞاثضة بؿُُت وبضون يماهاث و ٖلى ٚع

ةن مؿاَمتها مدضوصة وجد٨مها بظغاءاث بحرو٢غاَُت ٦بحرة زانت في البلضان الٗالم الشالض،ومً  الهُئاث ٞو

 ؤمشلتها ماًلي:

٨ُت. -أ  بصاعة اإلاكغوٖاث ألامٍغ

ل َظٍ اإلااؾؿاث في الهىض وؤهضوهِؿُا. -ب ل اإلاخسههت لخمٍى  ماؾؿاث الضٖم والخمٍى

 َُئاث الضٖم في الُابان. -ج

ل في الجؼاثغ و اإلاخمشلت في و٧الت الضٖم و حكُٛل الكباب وو٧الت الضٖم وجغ٢ُت  -د َُئاث الضٖم والخمٍى

 .60الاؾدشماع

 

                                                           
-156، م م 2008الُبٗت ألاولى، واليكغ،مهغ،اًترا٥ للُباٖت  ،»جمىيلها واإلاخىطؼتومؼىالثمإطظاث الصغيرة زىوي عابذ، ع٢ُت خؿاوي "  60

158. 



 انفصم انثبَٙ:                                    عًٕيٛبث عٍ انًؤسسبث انصغٛشة ٔانًتٕسطت
 

 
 

 :الخمىيل مً اإلاصادز الخازحيت غير السطميت-4

ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت زانت في الضو٫  ٌٗخبر  ا لخمٍى ل مً ؤ٦ثر اإلاهاصع قُٖى َظا هٕى مً الخمٍى

ل مً  الىامُت وطل٪ بؿبب الخ٣ُٗضاث التي ًجضَا ؤصخاب اإلااؾؿاث اإلاخىؾُت في الخهى٫ ٖلى الخمٍى

ل الظي ًخم مً زال٫ ال٣ىىاث  ى طل٪ الخمٍى ل الٛحر الغؾمي َو حٗمل ٚالبا زاعط الجهاث الغؾمُت والخمٍى

ل مً ألانض٢اء وألا٢اعب  ل مجمىٖت مً ألاق٩ا٫ ٧الخمٍى اع ال٣اهىوي للضولت خُض ًإزظ َظا الخمٍى ؤلَا

حٍر مً ألاق٩ا٫  .61ظمُٗاث جىاوب ؤلاصزاعوؤلاثخماهٚى

 ئخماهالخجازي:_ ؤلا 5

ىعصًً، و٢ض ًغي ٌكحر الاثخمان الخجاعي بلى الدؿهُالث الؿضاص التى ًدهل ٖليها اإلاكغوٕ الهٛحر مً اإلا

اث  ل مكتًر البٌٗ ؤن ؤلاثخمان الخجاعي ٣ًخهغ ٖلى حؿهُالث الؿضاص التي ًدهل ٖليها اإلاكغوٕ في خالت جمٍى

اإلاىاص و مؿخلؼماث ؤلاهخاط الؿلُٗت و ٌؿضص زمنها زال٫ ؾىت بال ؤهه ًم٨ً الىٓغ بلى ؤلاثخمان الخجاعي هٓغة 

ًدهل ٖليها اإلاكغوٕ الهٛحر بهٝغ الىٓغ ًٖ مضة  قاملت حكمل ٧اٞت ؤهىإ الدؿهُالث الؿضاص التي

الدؿهُالث، وهٕى البًاٖت ُٞم٨ً ؤن حكمل اإلاىاص مؿخلؼماث ؤلاهخاط الؿلُٗت، اإلاٗضاث آلاالث و ألاظهؼة ، و 

ت ؤو ناخبت خ٤  باجالُٟاإلثخمان الخجاعي ًم٨ً الخهى٫ ٖلُه مً اإلاىعصًً الكغ٧اث اإلااهدت للٗالمت الخجاٍع

ع الجملت ؤو الخجؼثت،و بن ٧اهذ الترجِباث الخانت بالؿضاص في خا٫ اإلاٗضاث و ألاظهؼة و الؿُاعاث ؤلامخُاػ، ججا

و ألازار ، مً ألامىا٫ الشابخت جسخل٠ ًٖ بظغاءاث الؿضاص في خالت ؤلاثخمان الخجاعي البؿُِ،ٟٞي جل٪ 

لى اإلاكتري بال بٗض بؾخ٨ما٫ الخالت ٢ض ٌكتٍر اإلاىعص ٖضم ه٣ل مل٨ُت اإلاٗضاث ؤو ألانى٫ الشابت اإلاباٖت ٖ

حر ٢ضع اإلاىاؾب مً الًماهاث الؿضاص.  ٖملُاث الؿضاص و طل٪ بخٞى

 اإلاصسفي: ئخمان_ ؤلا 6

ُت مهضع آزغ مً  ت و اإلااؾؿاث اإلاهٞغ حك٩ل الدؿهُالث التي ًم٨ً الخهى٫ ٖليها مً البىى٥ الخجاٍع

ل، الظي ًم٨ً ناخب اإلاكغوٕ ؤن ًدهل ٖلى بثخمان م ل ألاظل و اإلاهاصع الخمٍى هغفي ٢هحر ألاظل ؤو ٍَى

اث اإلاكغوٕ مً مؿخلؼماث ؤلاهخاط  ل مكتًر ل ؾٝى ٩ًىن الخمٍى ألامغ ًخى٠٢ ٖلى َبُٗت  خاظت اإلاكغوٕ َو

ل عجؼ ما٢ذ في الؿُىلت الى٣ضًت ؤو حُُٛت التزاماث واظبت الؿضاص ٢هحرة ألاظل مشل ؾضاص  الؿلُٗت ؤو لخمٍى

اث ؤظىع الٗما٫، وفي جل٪ الخالت ٩ًىن  ل مكتًر ؤلاثخمان اإلاهغفي اإلاُلىب ٢هحر ألاظل ؤما في خالت جمٍى

ل ألاظل وفي جل٪ الخالت ٣ًىم البى٪  اإلاكغوٕ مً اإلاٗضاث و آلاالث واإلاباوي، ٞةن الاثخمان اإلاُلىب َى ٍَى

ل اإلاُلىب و ًخٗهض اإلاكغوٕ بؿضاص ال٣غى والٟىاثض اإلاؿخد٣ت، ًسً٘ حجم الاثخمان و قغوَه و  بالخمٍى

 62الٟاثضة لٗملُت جٟاوى بحن البى٪ و اإلااؾؿت اإلاالُت و ناخب اإلاكغوٕ. ؾٗغ 

                                                           
ل اإلاكغوٖاث الهٛحرة  61 بُت خى٫ جمٍى ل ٚحر الغؾمُت، مضازلت يمً الضوعة الخضٍع ٤ ال٣ىىاث الخمٍى ل ًٖ ٍَغ مدمض ٖبض الخلُم ٖمغ، جمٍى

 .04، م2008/ ماي 28-٢25خهاصًاث اإلاٛاعبُت، ظامٗت الؿ٠ُُ،واإلاخىؾُت وجُىع صوعَا في ؤلا
، م م 62  .170-169ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 اإلاؼلب الثاوي: أطاليب جمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت

٢ُىصا ومكا٧ل جسخل٠ ًٖ اإلاكا٧ل التي جىاظه الكغ٧اث ال٨بحرة و٦شحرا مً  جىاظهالكغ٧اث الهٛحرة بن    

ال٣ُىص واإلاكا٧ل التي جخٗغى لها الكغ٧اث الهٛحرة ج٩ىن بؿبب نٛغ حجمها ؤو ؾىء ؤلاصاعة ٞيها ؤو بٗضم 

ل اإلاىاؾب ت مً ألاؾالُب الخ٣لُضًت والخضًشت:٢63ضعتها ٖلى الخهى٫ ٖلى الخمٍى  ، خُض همحز بحن مجمٖى

 :وال: ألاطاليب الخلليدًت في الخمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼتأ

 في: َىا٥ زالزت ؤؾالُب وجخمشل   

 الخمىيل الؼىيل ألاحل والخمىيل اللصير ألاحل: -1

ل ألاظل    ل ألاظل ًيكإ مً َلب ألامىا٫ الالػمت إلظغاء الخدؿِىاث طاث الهُٛت ؤلاؾدشماع ٍَى ل الٍُى الخمٍى

لُت ًٖ  والتي جاصي بلى ض ٞترة بخخُاظاتها الخمٍى اصة بهخاظُت الىخضة اإلاؿدشمغة في اإلاضي البُٗض والتي جٍؼ  5ٍػ

 .64ؾىىاث ٞما ٞى١ 

ل  ت وطل٪ لخمٍى ل ألاظل في ال٣غوى التي جمىدها البىى٥ اإلاخسههت مشل البىى٥ ال٣ٗاٍع ل ٍَى خجؿض الخمٍى ٍو

لخغر بلى ظاهب البىى٥ الهىاُٖت والؼعاُٖت ؤما ٖملُت البىاء وبؾخهالح ألاعاض ي وب٢امت اإلاكغوٖاث الغي وا

ل اإلاخىؾِ ألاظل ٞخمىده البىى٥ مً زال٫ ال٣غوى وإلاضة جتراوح بحن ؾىت و ؾىىاث و جلجإ  5الخمٍى

ل  ل ألاظل،بٛغى جمٍى ل ٍَى ل اإلاخىؾِ ألاظل بلى ظاهب الخمٍى اإلااؾؿاث اإلاخىؾُت و الهٛحرة بلى الخمٍى

 الغؤؾما٫ الٗامل اإلاخضاو٫ و ؤلاياٞاث ٖلى مىظىصاتها الشابخت.الجؼء الضاثم مً بؾدشماعاتها في 

ل اإلاخىؾِ ألاظل ٢غوى اإلاضة جتراوح مضة َظا ال٣غى بحن          ؾىىاث ألامغ   5و  3و حكمل مهاصع الخمٍى

ل و ًم٨ً الخهى٫ ٖلى مشل َظٍ  مئىان و ألامان و ٣ًلل مً الخاَغ بٖاصة الخمٍى الظي ٌُٗي اإلا٣ترى ؤلَا

لت ألاظل ومً البىى٥ اإلاخسههت وهجض ؤًًا ٢غوى الخجهحزاث ال٣غو  ل اإلاخىؾُت و الٍُى ى مً بىى٥ الخمٍى

و جمىذ َظٍ ال٣غوى للماؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت ٖىضما ج٣ضم ٖلى الكغاء آالث ؤو الخجهحزاث و جمى٫ 

ت مشل الكاخىاث و  %80بلى %70الجهت اإلا٣غيت ما بحن  ٣ها بؿٖغ مً ٢ُمت الخجهحزاث التي ًم٨ً حؿٍى

 الؿُاعاث و الباقي ًب٣ى ٦هامل ؤمان للممى٫.

 :الخمىيل اللصير ألاحل -2

ل الٗملُاث التي ج٣ىم بها اإلااؾؿت       ل وكاٍ ؤلاؾخٛال٫، بمٗنى جمٍى ل ٢هحر ألاظل جمٍى ٣ًهض بالخمٍى

ل لخُُٛت  12و التي ال جخٗضي في الٛالب  الهٛحرة و اإلاخىؾُت في الٟترة ال٣هحرة قهغا و ًىظه َظا الخمٍى

الاخخُاَاث التي جبرػ ٖلى مؿخىي الخؿاباث اإلاضًىحن و الضاثىحن و الٗال٢ت بحن مجمٕى َاجه ال٨خل مً 

                                                           
ل وؤلاصاعة اإلاالُت  63 ت ،»ٖا٠َ ظابغ َه ٖبض الغخُم،" ؤؾاؾُاث الخمٍى  . 68، م 2008، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  64 ظخماُٖت صعاؾت خالت بىعنت الجؼاثغ، ألا٧اصًمُت للضعاؾاث ؤلا  -٦غوف هىع الضًً، ؾى١ ؤوعا١ اإلاالُت وجمٍى

 .64، م2014، ظاهٟي،11لٗضص وؤلاوؿاهُت، الجؼاثغ، ا
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ل ال٣هحر ألاظل ٖلى الؿلٟاث البى٨ُت خُض  الخؿاباث حك٩ل ما ٌٗٝغ بغؤؽ اإلاا٫ الٗامل و وٗخمض في الخمٍى

ل صوعتها  حٗخبر  ال٣غوى البى٨ُت وؾُلت الشاهُت التي حٗخمض ٖليها اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت في جمٍى

ؤلاؾخٛاللُت خُض جًمً الؿلٟاث البى٨ُت للماؾؿاث حؿهُالث الهىضو١ السخب ٖلى اإلا٨كٝى 

 الدؿب٣ُاث البًاج٘.

ل ٢هحر ألاظل ٖلى ؤلاثخمان والكغاء باألظُا        ٗخمض ؤًًا الخمٍى ٩ىن َظا ألاؾلىب مخاخا لكغاء َو ٫، ٍو

اإلابنى واإلا٩اثىىاإلاٗضاث ٣ٞض ًىا٤ٞ الباٖت بُ٘ الخجهحزاث باآلظالىؤخُان ٩ًىن مم٨ً باليؿبت للمىاص الخام و 

ألاولُت "بغؾم البُ٘" ؤي ٌُٗي الباج٘ للماؾؿت الٟغنت بالدؿضًض زمً البًاٖت بٗض الخهٝغ ٞيها )بُٗها 

٤ ال٣ىىاث التي حٗمل زاعط بَاع ال٣اهىن الغؾمي لهالخها( باإلياٞت بلى ؤلا٢ تراى ٚحر الغؾمي ؤي ًٖ الٍُغ

 .65في الضولت ٦ما ط٦غ ؾاب٣ا

 ثاهيا: ألاطاليب اإلاظخددثت في جمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت

 ؤؾالُب مؿخدضزت مخمشلت في: باإلياٞت بلى ؤؾالُب الخ٣لُضًت َىا٥        

 طالميت:الخمىيل عً ػسيم البىىن ؤلا  -1

ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت هجض:        مً ؤَم الهُٜ اإلاخاخت ؤمام البىى٥ ؤلاؾالمُت لخمٍى

 جُب٤ اإلاكاع٦ت في اإلاهاٝع ؤلاؾالمُت ٖلى ٖضة نُٜ ؤَمها:الخمىيل باإلاؼازهت: -أ

ت  وهي بقترا٥_ اإلاؼازهت في الصفلت معيىت: ل ن٣ٟت الخجاٍع اإلاهٝغ ؤلاؾالمي م٘ َٝغ ؤو ؤ٦ثر في الخمٍى

 مُٗىت ٦ةؾخحراص ؾلٗت وجىهي الٗملُت ببُ٘ جل٪ الؿلٗت وخهى٫ ٧ل َٝغ ٖلى ههِبه مً الغبذ.

البى٪ في مكغوٕ مٗحن بهضٝ الغبذ صون ؤن ًخم جدضًض ؤظل مٗحن الهخماء  وهي بقترا٥ _ اإلاؼازهت الدائمت:

لت ألاظل.  َظٍ الكغ٦ت، ؤي مكاع٦ت ٍَى

٣ت إلجهاء _ اإلاؼازهت اإلاخىاكصت: وهي بقترا٥ اإلاهٝغ في اإلاكغوٕ مٗحن بهضٝ الغبذ م٘ جدضًض ؤظل ؤو ٍَغ

.  مكاع٦ت اإلاهٝغ

لُا هاجخا للماؾؿاث ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن نُٛت اإلاكاع٦ت وما ًخٟٕغ ٖنه     ا مً نىع جُب٣ُُت حٗخبر ؤؾلىبا جمٍى

الهٛحرة و اإلاخىؾُت هٓغا إلاا ًمخاػ به َظا ألاؾلىب مً ٢لت الخ٩لٟت بدُض ال ٌك٩ل ؤي ٖبئ ماصي ٖلى ٧امل 

غ و٢ٝى  ؤصخاب َظٍ اإلااؾؿاث ، ٞاإلاكاع٦ت بحن اإلاهٝغ و ؤصخاب اإلااؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت جٞى

مغاظٗا زُُها ومُُٗا مكىعجه لها مً زال٫ الضعاؾاث ؤلا٢خهاصًت و الخدلُلُت  اإلاهٝغ بلى ظاهبها

ض ٢ضعتها ٖلى الىمى و الخ٣ضم، ٦ما ان مؿاَمت ناخب اإلايكإة في خهت مً  إلاكغوٖاث طل٪ ال٣ُإ مما ًٍؼ

                                                           
٢خهاصًت، الض٦خىعاٍ: مكغي مدمض هانغ، صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاهٛغة في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت، مظ٦غة اإلااظؿخحر في الٗلىم ؤلا 65

ما٫ والخىمُت اإلاؿخضامت، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ، الجؼاثغ ،  .27-26، م م 2011-2008بصاعة ألٖا
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اصة همى ال اصة الغبدُت اإلاهٝغ م٘ ٍػ ًا ٖلى هجاح اإلااؾؿت بياٞت بلى بم٩اهُت ٍػ ل ججٗله مٍغ يكاٍ الخمٍى

 .66اإلااؾؿت الهٛحرة و اإلاخىؾُت

 الخمىيل بصيغت اإلاظازبت: -ب 

ان           ل الالػم للماؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت،و ًخ٤ٟ الُٞغ حر الخمٍى ل بخٞى يها ج٣ىم ماؾؿت الخمٍى ٞو

ل ؤن جً٘  مٗا ٖلى ٢ؿمت ما ٢ض ًخد٤٣ مً عبذ ًٖ ٖملُت ؤلاؾدشماع بيؿب مُٗىت ًُنهما ، وإلااؾؿت الخمٍى

ل جخدملها مً ألانل ، ق ل ، وبط جد٣٣ذ زؿاعة ٞةن ماؾؿت الخمٍى غوَا جًمً خؿً بؾخسضام الخمٍى

مالم ًشبذ ؤن َىا٥ ج٣هحر ؤو بَما٫ او الخٗضي مً اإلاكغوٕ ، وفي خالت الخؿاعة ال ًدهل اإلاكغوٕ ٖلى ش يء 

ضمه، وبظل٪ ٌؿاوي بَال٢ا م٣ابل ظهضٍ الظي بظله مهما ٧ان َظا الجهض، ٩ٞل منهما ًسؿغ مً ظيـ ما ٢

ؤلاؾالم بحن اإلاا٫ و الٗمل )الخىُٓم( ًغبدان مٗا ؤو ًسؿغان مٗا، ًسؿغ ناخب اإلاا٫ ماله، و ًسؿغ ناخب 

ل بلى الخغم ٖلى بزخُاع اإلاكغوٕ ال٠٨ء ،  ٦ما  ى اإلااؾؿت الخمٍى ظا ًضٞ٘ الهاخب اإلاا٫ َو الٗمل ٖمله ،َو

ها ٖلى جد٤ُ٣ الغب  ذ لُىا٫ ٖاثض م٣ابل ظهضٍ و اإلاداٞٓت ٖلى ؾمٗخه.ًضٞ٘ ناخب اإلاكغوٕ ؤن ٩ًىن خٍغ

ً ٞئت ؤصخاب اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت،       وبظل٪ ٣ًضم هٓام اإلاًاعبت بم٩اهُت ضخمت لخ٩ٍى

ٟخذ ؾبل  ل اإلاالي صون الغبا، ٍو ٨ًدك٠ ٞغم ؤلاؾدشماع بالٗما٫ الكبان في بضاًت خُاتهم، خُض ًخاح الخمٍى

ظا ما ًدخاظه الضو٫ الٗغبُت ل٨ؿغ الخسل٠ والبُالت و ال٣ٟغ، وبطا الدكُٛل مهاعاتهم وجد٣ُ٣خُ لٗاتهم، َو

٧ان مً خ٤ اإلاكغوٕ وخضٍ ٞهظا ًجب ؤال ًدى٫ اإلاًاعبت بلى ٖملُت ال٣غى بٟاثضة جدذ مؿمى اإلاًاعبت، 

ل مً اإلاغا٢بت و اإلاخابٗت ألاصاء للمكغوٕ ختى بهتهاء ٖملُت اإلاً  .67اعبت٦ما ؤن َظا ال ًمى٘ ماؾؿت الخمٍى

 ج_ الخمىيل بصيغت الظلم:

جمى٫ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بٗضة ؤؾالُب للؿلم منها: ؤن ٣ًضم ًم٨ً للبىى٥ ؤلاؾالمُت ؤن        

ل بمشابت عؤؽ ما٫ ؾلم، و ج٩ىن  ال ه٣ضًا ًدخاط بلُه ناخب اإلااؾؿت ٖلى ؤن ٩ًىن َظا الخمٍى البى٪ جمٍى

 م ُٞه زانت بطا ٧اهذ مىخجاث الىعقت الهىاُٖت ؤو ميكإة الؼعاعي.الؿلٗت التي جيخجها اإلااؾؿت هي اإلاؿل

٨ؿب الٟغ١ بحن زمً  زم ًبرم البى٪ ؤلاؾالمي ٣ٖض الؿلم مىاػي م٘ الجهت ؤزغي ًبُٗها جل٪ مىخجاث، ٍو

حن  .68الكغاء والبُ٘ ٖلى ؤن ٩ًىن َىا٥ جىا٤ٞ آلاظا٫ بحن ال٣ٗضًً اإلاخىاٍػ

 :د_ الخمىيل باإلاسابدت

                                                           
ُت ؤلاؾالمُت، بدض م٣ضم بلى اإلالخ٣ى الضولي ألاو٫ خى٫:  66 ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بالهُٜ اإلاهٞغ ؾلُمان هانغ، ٖىا٠َ مدؿً، جمٍى

 .11، م2011ُٟٞغي  24-٢23خهاص ؤلاؾالمي "وا٢٘ وعَاهاث اإلاؿخ٣بل"، اإلاغ٦ؼ الجامعي )ٚغصاًت( الجؼاثغ، في ؤلا
ت، مغ٦ؼ ؤقٝغ مدمض صوابه، بق٩الُت جم 67 ل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الضو٫ الٗغبُت، بدض مد٨م ميكىع بمجلت البدىر ؤلاصاٍع ٍى

ت، الؿىت الغابٗت والٗكغون، ال٣اَغة ؤ٦خىبغ ؤلا  غ، ؤ٧اصمُت الؿاصاث للٗلىم ؤلاصاٍع  .12، م 2006ؾدكاعاث والبدىر والخٍُى
 .12، مغظ٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ماإلاخىطؼت بالصيغ اإلاصسفيت ؤلاطالميتجمىيل اإلاإطظاث الصغيرة و ؾلُمان هانغ، ٖىا٠َ مدؿً،  68
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ل بالبُٕى ًخًمً  اصة الغبذ ٞهي جمٍى بن الك٩ل اإلابؿِ لٗملُت اإلاغابدت هي البُ٘ بمشل الشمً ألاو٫ م٘ ٍػ

ت جخٗل٤  ل ٖباعة ًٖ مغابدت بؾدشماٍع جد٤ُ٣ ؤعباح جترا٤ٞ م٘ الخض٤ٞ ؾل٘ وزضماث و٢ض ٩ًىن َظا الخمٍى

ل مغابدت بهخاظُت جخمشل في  بخ٣ضًم ألانى٫ ؤلاهخاظُت إل٢امت مكغوٕ ؤو جىؾُٗه وججضًضٍ، ؤو ٢ض ٩ًىن  الخمٍى

ج٣ضًم مىاص ؤولُت ؤو ؾل٘ هه٠ مهىٗت جخٗل٤ بمكغوٕ ظضًض ؤو ماؾؿت ٢اثمت ُٞخد٤٣ الغبذ في بَاع 

ت خ٣ُ٣ُت.  ٖملُاث بهخاظُت وبؾدشماٍع

 ٌ_ الخمىيل باإلطخصىاع:

ى الهُٛت مً نُٜ البُٕى جخم٨ً مً زالله اإلااؾؿت الهىاُٖت او اإلا٣اولت )اإلااؾ    ؿت الباجٗت( مً بُ٘ َو

٤ مؿخ٣بلي لجؼء مً ؾلٗها وزضماتها التي حٗا٢ضث ٖلى جىعٍضَا لٗمالئها وجًمً باإلا٣ابل اإلااؾؿت  وحؿٍى

ش الخ٤ ًخم ُٞه حؿلُم الؿل٘ وحؿلُم  ت جإمحن الخهى٫ ٖلى نىاُٖت ؤو وخضاث بهخاظُت في جاٍع اإلاكتًر

ل باإلؾخهىإ باليؿبت للم غ اإلابُٗاث، وج٨مً ؤَمُت الخمٍى اؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في بم٩اهُت جٍُى

ل  بق٩ا٫ مً الخ٣او٫ والخٗا٢ض مً الباًَ الظي ًًمً خغ٦ُت ب٢خهاصًت مدضصة جاصي بلى بعجباٍ الخمٍى

 .69باإلهخاط الخ٣ُ٣ي

 :الخأحير الخمىيلي -2

إلاؿخإظغ َى ٣ٖض بًجاع ٩ًىن بحن اإلااظغ واإلاؿخإظغ خى٫ ؤنل مٗحن إلاضة مدضصة مً الى٢ذ ٌؿخُٟض مىه ا

زال٫ َظٍ الٟترة م٣ابل صٞ٘ مبلٜ مدضص مً ؤلاًجاع إلاال٪ َظا ألانل، ٖلى ؤن ٌٗىص له بٗض ٞترة الخإظحر ؤو 

ه اإلاؿخإظغ، َظا ألازحر الظي ٢ض ٩ًىن مً اإلاى٣ىالث مشل اإلاٗضاث ؤو ٚحر اإلاى٣ىالث مشل اإلاباوي ؤو مً  ٌكتًر

لُ لي ٞةن البى٪ ٣ًضم زضمت جمٍى ت ٞهى ٌٗخبر ٖمال مً ؤٖما٫ الىؾاَت اإلاالُت، خُض زال٫ الخإظُل الخمٍى

ا ٖلى مضي ٞترة الخٗا٢ض. اظَغ ل قغاء ألانى٫ التي ًدخاظها اإلاؿخإظغ ٍو  ٣ًىم اإلااظغ )البى٪( بخمٍى

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ل مصادز وأطاليب جمىيل اإلاؼازيع الىفائيت الصغيرة واإلاخىطؼت في ئػاز هظام اإلاؼازهتنلح نالخي،  69 بُت الضولُت خى٫ جمٍى ، صوعة الخضٍع

ا في ؤلا َغ  .98، م2003ماي  28-25مي للبدىر والخضعب، ؾ٠ُُ، ٢خهاصًاث اإلاٛاعبُت، اإلاٗهض الاؾال اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وجٍُى



 انفصم انثبَٙ:                                    عًٕيٛبث عٍ انًؤسسبث انصغٛشة ٔانًتٕسطت
 

 
 

 واإلاخىطؼتاإلاإطظاث الصغيرة أَداف : اإلاؼلب الثالث

 بلى جد٤ُ٣ ٖضة ؤَضاٝ هظ٦غ منها:  واإلاخىؾُتًغمي بوكاء اإلااؾؿاث الهٛحرة   

٢خهاصًت ؾلُٗت ؤو زضمت لم ج٨ً بؾخدضار ؤوكُت ةب والجماُٖتجغ٢ُت عوح اإلاباصعة الٟغصًت  (1

 الخ٣لُضًت.٢خهاصًت جم الخسلي ٖنها ٧الهىاٖاث ببخُاء ؤوكُت  و٦ظامىظىصة مً ٢بل 

بٖاصة بصماط اإلاؿغخحن مً مىانب ٖملهم ظغاء ؤلاٞالؽ لبٌٗ اإلااؾؿاث الٗمىمُت ؤو بٟٗل  (2

ى ج٣لُو حجم الٗمالت ٞيها هدُجت بٖاصة اله٩ُلت  ٌ بٌٗ  والخىنهت َو ما ًضٖم بم٩اهُت حٍٗى

 .70الاوكُت اإلا٣ٟىصة

ظا باليؿبت إلاؿخدضسي اإلااؾؿاث ؤو بهىعة  ؾخدضارب (3 ٞغم ٖمل ظضًضة ؾىاء بهىعة مباقغة َو

 ٤ ً ومً زال٫ ؤلا بٚحر مباقغة ًٖ ٍَغ ؾخدضار لٟغم الٗمل ًم٨ً ؤن ؾخسضامهم ألشخام آزٍغ

ٗت للمُالب ؤلا جخد٤٣ ؤلا   ظخماُٖت في مجا٫ الكٛل.ؾخجابت الؿَغ

هذ منها اإلااؾؿاث ال٨بحرة مً بٖاصة جغ٦حز َا٢اتها ؾخٗاصة ٧ل خل٣اث ؤلاهخاط ٚحر اإلاغبدت التي جسلب (4

 ألانلي.ٖلى اليكاٍ 

٢خهاصي مً زال٫ مجمل الٗال٢اث التي جغبُها بباقي ًم٨ً ؤن ج٩ىن خل٣ت ونل في اليؿُج ؤلا (5

 مٗها. واإلاخٟاٖلتاإلااؾؿاث اإلادُُت 

لخىمُت  ٦ما حك٩ل مهضعا بياُٞا ومؿخسضميهمحك٩ل اخضي مهاصع الضزل باليؿبت إلاؿخسضميها  (6

 اإلاسخلٟت. والًغاثب٢خُاٖاث الٗاثض اإلاالي للضولت مً زال٫ ؤلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
غاء قاًب 70 ل اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت »عظم ههِب، ٞاَمت َػ بُت خى٫ جمٍى ماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في ْل الٗىإلات"،الضوعة الخضٍع

غ صوعَا في ؤلا٢خهاصًاث اإلاٛاعبُت، ؾ٠ُُ، الجؼاثغ، ماي   .08، م،25/28/2003وجٍُى
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اٌ الخددًاث                                                                في ظ واإلاخىطؼتعىامل هجاح اإلاإطظاث الصغيرة  الثالث:اإلابدث 

: العىامل اإلاإثسة في اإلاإطظاث   الصغيرة واإلاخىطؼت:اإلاؼلب ألاٌو

٢ىي الخٛحراث طاث َبُٗت ب٢خهاصًت جىاٞؿُه بُئُت ؤو الؿُاخُت خُض جىاظه جسً٘ اإلااؾؿاث صاثما بلى 

 َظٍ ألازحرة الترصصاث والهٗىباث اإلاسخلٟت اإلاخٗل٣ت بالٗىانغ الخالُت: 

 الٗىإلات اإلاتزاًضة. - 

غاٝ، وج٨ىىلىظُا ؤلٖا - ت اإلاخٗضصة ألَا  الم. ؤلاجٟا٢ُاث الخجاٍع

 الُلب الجضًض للؼباثً واإلاىعصًً  -

 وبالخالي َىا٥ ٖىامل صازلُت وزاعظُت جازغ ٖلى اإلااؾؿت هلخهها في ماثلي: 

 ال: العىامل الدازليتأوّ  

بخدلُل اإلاىاعص الضازلُت لخىُٓم اإلااؾؿت وبالخالي جدضًض الٗىامل الغثِؿُت طاث  حؿمذ الٗىامل الضازلُت

 : 71ؤلاو٩ٗاؾاث ٖلى اإلااؾؿت

 بق٩الُت جُاب٤ اإلاىخجاث َظٍ اإلااؾؿاث للمٗاًحر الضولُت. -

 مك٩لت بجبإ الُلب اإلادلي طو١ اإلاؿتهل٪ بلى اإلاىخجاث طاث الخ٨ىىلىظُت خضًشت. -

ت ألاهٓمت اإلاىاهج وألاَلُت في الدؿُحر(. -  اإلاىاعص الضازلُت للماؾؿت )اإلاىاعص البكٍغ

الم(.مضزالث اإلااؾؿت )ؤلاؾدشماع الُض  -  الٗاملت، الٗخاص آلالُاث وؤلٖا

ُت  :ؤلاهخاج -1 ً، اإلاغا٢بت الىٖى ضاص وؤلاهخاط بؾخسضام ٢ضعة الخسٍؼ ًخإزغ ؤلاهخاط بٗضة ٖىامل ٦خجهحزاث ؤلٖا

ت وؤًًا اإلاىاهج، َغ١ الٗمل وج٨ىىلىظُت الخضماث.  الهُاهت بغاءة ؤلازترإ، الٗالمت الخجاٍع

البدض وؤلاؾخٗالماث، جىمُت الؿى١ ٞٗالي ٖمالء البُ٘ مىهجُت البدض ب ًخأثس الدظىيم البدث والخىميت -2

 والخىمُت جمغ٦ؼ اإلابُٗاث الٗالمت ؤلاؾمُت والهىعة.

ٟحن، الىٓام ألاظغي الىٓم  ؤلادازة: -3 ُٟت حؿحر اإلاْى ُٟت اإلاالُت ْو ُٟت اإلاداؾبت، ْو اثٟها ْو جخإزغ بجمُ٘ ْو

 واإلاىاهج ووُْٟت الكغاء. 

ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالٗىامل اإلاازغة ٖلى اإلاضزالث ٞهي جخٗل٤ بالُض الٗاملت، : زالثاإلادسة على العىامل اإلاإث -4

الم، اإلااَغة اإلاىاص ألاولُت واإلاغ٦باث، الى٢ىص والُا٢ت.  آلاالث واإلاٗضاث عؤؽ اإلاا٫، ؤلٖا

                                                           
غ ال٣ُإ الؿُاحي بالجؼاثغ  71  صعاؾت خالت والًت مؿخٛاهم، مظ٦غة هُل قهاصة ماظؿخحر،  -٢اعة ابدؿام، صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جٍُى

 .29، م2011/2012ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض جلمؿان،
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ا في:          ثاهيا: العىامل الخازحيت:              ًم٨ً خهَغ

حؿمذ صعاؾت بِئت اإلااؾؿت بخدضًض الٗىامل التي جازغ ٖلى اإلااؾؿت : فيها اإلاإطظتالبيئت التي جخىاحد  -1

 وحكمل ؾُاؾت الخ٩ىمت، الٗىامل ؤلاظخماُٖت، الضًمٛغاُٞت، الخ٨ىىلىظُت وؤلا٢خهاصًت.

جخإزغ اإلااؾؿت بةخخُاظاث : الصبائً وألاطىاق التي جلىم مً زاللها اإلاإطظت مً زالٌ جصسيف مىخجاتها -2

ً خايغا ومؿخ٣ُال، بٗضص الؼباثً الظًً ًمشلىن هه٠ وؿبت اإلابُٗاث بضعظت ال٣ضعة ٖلى الخٟاوى م٘ الؼباث

ضص الؼباثً اللظًً ًمشلً اإلابُٗاث ٦ما جخإزغ ويُٗت اإلااؾؿت في ألاؾىا١  الؼباثً بالٗضص ؤلاظمالي للؼباثً ٖو

ت للمبُٗاث ؤلاظمالُت، ألاعباح الهاٞ ت مً اإلابُٗاث ؤلاظمالُت، بخُىع اإلابُٗاث، اليؿبت اإلائٍى ُت، اليؿبت اإلائٍى

 همى ألاؾىا١ اإلاايُت واإلاؿخ٣بلُت همى مخىؾِ اإلابُٗاث وباإلاُى٫ هدى ٧ل مً ؤؾىا١ اإلااؾؿت.

ٓم : اإلاىافظت ومسهص اإلاإطظت ووطعيتها الخىافظيت -3 جخإزغ اإلااؾؿت بة٢خهاصًاث الؿٗت، الدجم ألٖا

ُٟت، ال٣ُىص ٖىض الضزى٫، ال٣ ُىص ٖىض الخغوط، صًىام٨ُُت الازتراٖاث، عاٞٗت الؼباثً واإلاىعصًً، للىخضة الْى

٦شاٞت عؤؽ اإلاا٫ وجخإزغ اإلااؾؿت ؤًًا باإلاىاٞؿت مً زال٫ ٖضص اإلاىاٞؿحن وجغ٦ؼ اإلاىاٞؿت، ال٨شاٞت 

الخىاٞؿُت، الهُمىت اإلاؿب٣ت لؤلؾىا١ مً َٝغ اإلاىاٞؿحن، اإلاىاٞؿت ألاظىبُت، مىاٞؿت اإلاىخجاث وزضماث 

 ، الضزى٫ الجضًض للمىاٞؿحن.البضًل

ها، العىامل اإلاإثسة على ئهخاج اإلاإطظت:  -4 ٤ اإلاٗخمضة مً َٞغ جخإزغ هخاثج اإلااؾؿت بةؾتراجُجُت الدؿٍى

 الخضماث، ألاؾٗاع، اإلابُٗاث، الخىػَ٘ الخضماث بٗض البُ٘(.)وطل٪ مً زال٫ 

يها هجض:ألاطىاق وجدَىز طعس الصسفئغساق -5  : ٞو

 بٚغا١ ألاؾىا١ اإلادلُت بالؿل٘ ألاظىبُت والتي جبإ بإؾٗاع ظض مىسٌٟ باألؾىا١ اإلادلُت. -1

ُٚاب ؤلاخهاثُاث الصخُدت اإلاخٗل٣ت باإلاىخجاث والتي مً قإجها ؤن ؤلاخصائياث وجددًد الحصص:  -2

يخج ٖ ظا مما ًاصي بلى جدضًضَا بالخ٣اعب ٍو ني َو ً طل٪ حؿاَم في جدضًض الخهو لخماًت بهخاط الَى

 بؾغاٝ مما ًاصي بلى ج٨ضٌـ البًاج٘ باإلااؾؿاث ؤو الىضعة.

باٖخماص ؾُاؾت الهٝغ ؤٖلى مً ٢ُمخه، جاصي بلى حصجُ٘ الُلب ٖلى الؿل٘ جدَىز طعس الصسف:  -3

ض ٧ل َظٍ الٗىامل  اصة ؤؾٗاع الضازلُت، وجٍؼ ا بإ٢ل ؾٗغ مً جل٪ اإلاخٗل٣ت بٍؼ اإلاؿخىعصة بؿبب جؼاًض ؤؾٗاَع

اصة ال٣ُىص الجمغ٦ُت  مً قضة الًِٛ لى الخؿاب الجاعي، ٞخًُغ الؿلُاث بلى ٍػ اث ٖو ٖلى محزان اإلاضٖٞى

ت ٖلى َظا الىٕى مً الىاعصاث ٢هض خماًت بٌٗ اإلاىخجاث اإلادلُت  .وال٣ُىص ؤلاصاٍع
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 واإلاخىطؼتعىامل هجاح اإلاإطظاث الصغيرة  :ثاويالاإلاؼلب 

 َىا٥ ٖضة ٖىامل لىجاح اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت هظ٦غ منها ماًلي:

 :وألاطعازجساذ اللسازاث الخاصت باإلهخاج ئأوال_ مسوهت 

ت  غ اإلااؾؿجهالؤلاوطل٪ في ؾٖغ ٤ لهٛغ حجم الٗملُت مما ًٞى ت مغوهت بحن ٢ؿمحن ؤلاهخاط والدؿٍى

تب ُت مُلىبت و٦ظا جدضًض ؤؾٗاع  جساط ال٣غاعاثوالؿٖغ الالػمت في الى٢ذ اإلادضص واإلاخٗل٤ بال٨مُت اإلاىخجت الىٖى

 البُ٘ التي جخماش ى م٘ مخُلباث الؿى١ ٞخ٩ىن َىا٥ صعاؾت جىاٞؿُت زانت باإلهخاط والخىػَ٘.

 ثاهيا_ كلت السأض اإلااٌ اإلاظدثمس

حرة واإلاخىؾُت َى بؿاَت عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ مً ألاؾباب والٗىامل التي جاصي بلى بهدكاع اإلااؾؿاث الهٛبن  

غة لضحهم مً بصزاعاتهم  في اإلاكغوٕ الهٛحر خُض ان مً ؤظل ب٢امت مكغوٕ نٛحر ٨ًٟي ظمُ٘ ألامىا٫ اإلاخٞى

 . 72الؿاب٣ت وطل٪ ٢هض ب٢امت ماؾؿت ؤلاهخاط مىخىط مٗحن

 :ثالثا_ عىامل اإلاخعللت بىفاءة ؤلادازة

صاعي في مكغوٕ ؾى١ ًد٤٣ الىجاح وجخمشل ٦ٟاءة ؤلاصاعة ب٨ٟاءة مهاعة ال٩اصع الجهاػ ؤلا في خالت ٧اهذ ال٨ٟاءة 

ظٍ ال٨ٟاءة جدضص بالٗىانغ الخالُت  :73ؤلاصاعي الظي ٣ًىم ٖلى بصاعة اإلاكغوٕ، َو

 والخإ٢لم م٘ الخُٛحر في بِئت اإلاكغوٕ الضازلُت والخاعظُت.لى الخجاوب ٖعة ؤلاصاعة ٢ض -1

 لخُٛحر لهالح اإلاكغوٕ وبخضار الخُىع.٢ضعة ؤلاصاعة في بخضار ا -2

حر اإلاىاعص اإلاىاؾبت والخانت الُض الٗاملت الجاَؼة للمكغوٕ. -3  ٢ضعة ؤلاصاعة في جٞى

غ الٗملُاث. -4  ٢ضعة ؤلاصاعة ٖلى الخسُُِ والخىُٓم ومغا٢بت ؾحر الٗمل وجٍُى

 ٢ضعة ؤلاصاعة ٖلى الخيبا بمؿخ٣بل الؿى١ اإلاىاٞؿت. -5

اصًت لئلصاعة و٢ضعتها ٖلى ؤلاؾخدضازىحك٨ُل ألاَضاٝ وجد٣ُ٣ها. -6  الخهاثو الٍغ

 زابعا_ جىفير العمالت اإلاخسصصت الفىيت الالشمت للعملياث ؤلاهخاحيت والصياهت:

ظا الٗىهغ َام ظضا في مجا٫ اإلاكغوٖاث الهٛحرة ألجها جمُل بلى بؾخسضام الٗىهغ البكغي بك٩ل ؤ٦بر مً  َو

ت مشل نىاٖت الٛؼ٫ واليؿُجىنىاٖت  بٖخماصَا ٖلى اث الُضٍو آلاالث، ألن َظٍ اإلاكغوٖاث بضؤث باإلاهىٖى

م مً ؤن بٌٗ الهىاٖاث التي  لى الٚغ الى٣ىف والخٟغ ٖلى اإلاٗاصن مً زال٫ الٗمالت اإلااَغة في َظا اإلاجا٫ ٖو

                                                           
ما٫ اإلاخىؾُت والهٛحرة "، صاع واثل »َاَغ مدؿً الٛالي مىهىع  72  .39ىػَ٘، الُبٗت ألاولى، ٖمان، مالخ لليكغ مىٓماث ألٖا
 .51-50، م م 2000، مً ألال٠ بلى الُاء، صاع خامضة لليكغ، ٖمان،»٧اؾغ هانغ مىهىع، قىقي هاجي ظىاص، "بصاعة اإلاكغوٖاث الهٛحرة  73
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اصة ؤلاهخاط بال ؤن ٧اهذ حٗخمض ؤ٦ثر ٖلى الٗمل الُضوي ٞةجها بضؤث في بصزا٫ اإلا٨ُىت ٖلى َظٍ الهىاٖا ث لٍؼ

ت ًًٟلىن الٗمل والًٟ الُضوي. اث الُضٍو  َىا٥ بٌٗ الخٝغ واإلاهىٖى

خماص ٖلى       خماص ٖلبها ؤ٦ثر مً ؤلٖا بن الٗمالت اإلااَغة والتي جهى٘ بٌٗ اإلاىخجاث ماػالذ مُلىبت وؤلٖا

٦شحرة وجهضع للخاعط ٞهىا٥  آلاالث ألاوجىماج٨ُت والتي ٢ض جهلح لبٌٗ الهىاٖاث التي ًُلبها الؿى١ بإٖضاص

 ٖما٫ مبخ٨غون وجىاٞغ َظٍ الُب٣ت في اإلاجخم٘ ٌٗخبر ٖامل هجاح الخىمُت وبػصَاع الهىاٖاث الهٛحرة.

 زامظا_ مىاكع اإلاصاوع اإلاىخجت ومدي كسبها مً ألاطىاق:

ظا الٗامل   ت الهىاٖاث ؾىاء الهٛحرة ؤو ال٨بحرة الدجم ؤًًا ٞاإلاَو ب ؤًًا َام لىجاح واؾخمغاٍع ى٢٘ ال٣ٍغ

غاى الخىػَ٘ وال٣غب مً ألاظهؼة الخ٩ىمُت والبى٪  ب٣ضع ؤلام٩ان( ًجٗل مً )مً اإلاىاص الخام وألاؾىا١ أٚل

٣ىالخىػَٗىل٨ً ٌكتٍر ؤن ٩ًىن َظا اإلاى٢٘ ال ًلىر الجى ؤو  ٣لل ج٩لٟت الى٣ا والدؿٍى اإلاهى٘ مى٢ٗا مخمحزا ٍو

 بِئت اإلادُُت به.

 اإلاؼسوعاث واإلاصاوع الصغير: طادطا_ جىافس الخمىيل لدي أصحاب

ل ٢ض ٠٣ً ٖثرة ؤمام  َظا الٗامل ٌٗخبر مً ؤَم الٗىامل م٣اعهت بالٗىامل ألازغي خُض بن ٖضم جىاٞغ الخمٍى

غ  َامتهمى الهىاٖاث الهٛحرة خُض بن ألامىا٫  غ والخدضًض في آلاالث والخ٨ىىلىظُت اإلاؿخسضمت وجٞى للخٍُى

 ُٛلها وصٞ٘ مؿخد٣اتها.٧ل مخُلباث َظٍ اإلاهاو٘ َى٫ ٞترة حك

 طابعا_ جىافس هظام معلىماث كىمي ومخيامل على اإلاإطظاث صغيرة الحجم:

ً ؾىاء ال٣ضامى منهم ؤو الجضص الظًً ًضزلىن الؿى١ ألو٫ مغة      ٍغ ل٩ل اإلاؿدشمٍغ ظا الىٓام ًجب جٞى َو

ت ٟهم بالٟغم ؤلاؾدشماٍع اإلاخاخت والتي ًم٨ً اؾدشماع ؤمىالهم ٞبها، وؤي مٗلىماث ؤزغي ٢ض  بدُض ًخم حٍٗغ

حر ٧اٞت اإلاٗلىماث ًٖ ٢ُإ الهىاٖاث الهٛحرة الدجم  ً مهى٘ ظضًض،وجٞى ًُٟضَم في ج٨ملت بظغاءاث ج٩ٍى

 .74في اإلاجخم٘، بدُض ٩ًىن هٓام اإلاٗلىماث َظا ؤخض م٣ىماث هجاح الهىاٖاث نٛحرة الدجم
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 .واإلاخىطؼتعىكاث هجاح اإلاإطظاث الصغيرة م :لثالثااإلاؼلب 

اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بٌٗ اإلاكا٧ل والهٗىباث التي جدض مً ٢ضعتها ٖلى الٗمل جىاظه   

م٨ً ط٦غ ؤبغػ اإلاكا٧ل وال٣ًاًا التي جىاظه اإلاكغوٖاث الهٛحرة  ومؿاَمتها في صٞ٘ عجلت الىمى ؤلا٢خهاصي ٍو

٣ُت، واإلاخىؾُت في زمؿت مكا٧ل عثِؿُت  ت، اإلاك٨الث الدؿٍى لُت، اإلاك٨الث ؤلاصاٍع وهي: اإلاك٨الث الخمٍى

 .75اإلاك٨الث الٟىُت، اإلاك٨الث الؿُاؾُت

 :أوال_ مؼاول الخمىيليت للمإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت

ل ومنها  ل مً الٗضًض مً اإلاكا٧ل منها ما ٌٗىص بلى ٢لت مهاصع الخمٍى حٗاوي اإلااؾؿاث الهٛحرة في مجا٫ الخمٍى

ىا٥ ما ً لُت مُٗىت هدُجت قغوَها وج٩الُٟها اإلاغجٟٗت، َو يب٘ مً ٖضم ٢ضعتها ٖلى اللجىء بلى مهاصع جمٍى

باء  لي واخض مما ًسل٤ هٕى مً الخبُٗت وألٖا مكا٧ل ؤزغي جيخج ًٖ ؤلاٞغاٍ في ؤلاؾخٗاهت مً مهضع جمٍى

، وؾىداو٫ الخٗغى لجملت مً الشابت ٦ما ؤن ٖضم ٦ٟاءة ؤلاصاعة للمكغوٕ طاجه جدؿبب في ؤػماث مالُت ٦بحرة

ل في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ُٞماًلي:  اإلاؿبباث ألاؾاؾُت إلاكا٧ل الخمٍى

 مؼاول هاججت عً طعف حعبئت اإلاصادز الخمىيليت: -1

لُت وجخمشل َظٍ اإلاكا٧ل ُٞماًلي:          جيكإ َظٍ اإلاكا٧ل ًٖ ي٠ٗ حٗبئت اإلاهاصع الخمٍى

م اإلاكا٧ل التي جخٗغى لها اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الىاقئت ي٠ٗ مً ؤَطعف الخمىيل الراحي: -أ

ل الظاحي بط جا٦ض ؤلاخهاثُاث ؤن عؤؽ اإلاا٫ الظاحي ال ًخجاوػ وؿبت  مً خاظتها  %35 -%25ال٣ضعة ٖلى الخمٍى

لُت. اء بداظاجه الخمٍى ضم ٦ٟاًتها للٞى ٗىص طل٪ بلى ي٠ٗ ؤلاصزاعاث الصخهُت ٖو لُت َو  الخمٍى

مً ال٣غن اإلااض ي بضؤث مىظ الشماهِىاث البىىن للثلت في اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت: فلدان -ب

اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ججض نٗىباث في الخهى٫ ٖلى ال٣غوى البى٨ُت هدُجت جغاظ٘ هخاثجها وقُٕى 

ظا الىٕى مً وجىاجغ خاالث ؤلازٟا١ واعجٟإ مٗضالث الٟىاثض مما ايُغث مٗه البىى٥ بلى ٢بٌ ًضَا ًٖ َ

 اإلااؾؿاث. 

وجتزاًض خضة مك٩لت  :عدم وحىد مإطظاث مخسصصت في جمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت -ج

ل بطا ما ٖلمىا ؤن الضو٫ الىامُت جٟخ٣غ بلى اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاخسههت في الخٗامل م٘ اإلاكغوٖاث  الخمٍى

حر  الهٛحرة واإلاخىؾُت وفي خالت وظىصَا ج٩ىن طاث ٢ضعاث مالُت مدضوصة والكغوٍ الهٗبت التي جىي٘ لخٞى

 ألامىا٫.

لُت َامت ٞهى ًً٘ اإلااؾؿاث ؤمام ٢ُإ :عدم اللدزة للجىء ئلى أطىاق اإلااٌ -د ًمشل الؿى١ اإلاا٫ محزة جمٍى

ل ٚحر ؤن اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت )ؤٚلبُتها( ٚحر ٢اصعة ٖلى الاؾخٟاصة مً َظا اإلاهضع.  الخمٍى
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 ٖضم ال٣ضعة ٖلى َغح ألاؾهم والؿىضاث في البىعنت لئل٦خخاب لٗضم جىاٞغ الكغوٍ لظل٪. -ٌ

 مؼاول هاججت عً طىء الدظيير: -2

ل اإلااؾؿاث الهٛحرة و ٌٗض ؤلاعخماد على اللسوض و جضخم الاطخداهت: -أ خماص اإلاتزاًض ٖلى الضًً في جمٍى ؤلٖا

م بهضص اإلاخىؾُت مً ألازُاء اإلاالُت الىاظب جٟاصحها  ٞمً اإلاٗغوٝ ؤن اإلا٣غيحن ٩ًىهىن ٖلى خظع قضًض  َو

ب٢غاى ؤمىالهم للماؾؿاث الهٛحرة بؿبب بعجٟإ مساَغ الٟكل ٞيها وبطا جم ؤلا٢غاى ٞةهه ؾِخم بمٗضالث 

اصة صعظت اإلاساَغ.  ٞاثضة مغجٟٗت لٍؼ

ٛحرة، بال ؤهه هدُجت ٨ًدس ي الخسُُِ ؤَمُت ٦بحرة في اإلااؾؿاث الهَخمام بالخسؼيؽ اإلاالي: عدم ؤلا  -ب

اإلاكا٧ل الُىمُت ٞةن الٗضًض منها ال ٌُٗي الخسُُِ إلاؿخ٣بل اإلااؾؿت ألاَمُت ٧اُٞت بال في خالت واظهت 

 مكا٧ل خاصة في وكاَها.

خماص السحب الىبير لألزباح الىلدًت مً اإلاإطظت: -ج ًبضؤ ؤصخاب اإلااؾؿاث الهٛحرة في اإلااؾؿت باإٖل

بلى مضزغاث ألانض٢اء وألاؾغةولهظا ٩ًىن حجم اليكاٍ نٛحر بٗضم ٦ٟاًت  ٖلى مضزاعاتهم شخهُت، بياٞت

خماص ٩ًىن ٖلى بؾدشماع ؤعباح اإلااؾؿت وبطا سخب ظؼء مً َظٍ ألاعباح ُٞجب ؤن  عؤؽ اإلاا٫، وبالخالي ٞةن ؤلٖا

ا زال٫ بخخجاػ ألاعباح. ل مغاخل همَى  ٩ًىن يئُال ختى ًخم٨ً مً جمٍى

مً بحن ألاؾباب الغثِؿُت جٟكل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت اإلاىذ ع آلاحل:الدظهيل الصائد الحد للبي -د

اصة حجم اإلابُٗاث وألاعباح ٚحر ؤن َظا ؤلاظغاء ًجب ؤن ٩ًىن  البالٜ لئلثخمان الخجاعي للٗمالء بهضٝ ٍػ

٣ا إلم٩اهُاث اإلااؾؿت و٦ظا ٢ضعة الٗمالء ٖلى الضٞ٘، خُض ؤن الخإزحر ؤو العجؼ في الدؿض ًض ًاصي مسُُا ٞو

 .76بلى هخاثج ٨ٖؿُت

 باإلياٞت بلى اإلاؿبباث الؿاب٣ت هجض:

اصة عؤؽ ما٫ اإلاكغوٕ ُٞما بٗض ؤي مغاخل الخُىع. -ٌ ل في البضء ونٗىبت ٍػ  نٗىبت الخهى٫ ٖلى الخمٍى

خُض جُالب اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بضٞ٘ زجفاع ولفت زأض اإلااٌ )جيلفت الاكتراض والخمىيل(:ئ -و

ضة مغجٟ٘ م٣اعهت بما جضٞ٘ اإلااؾؿاث ال٨بحرة وجى٨ٗـ َظٍ اإلاك٩لت مباقغة ٖلى الغبدُت َظٍ الؿٗغ ٞاث

 اإلااؾؿاث و٢ض ج٣لل مً ظضوي الا٢خهاصًت لهظٍ اإلااؾؿاث.

لُت بؿبب حجمها )ه٣و الًماهاث( وبؿبب  -ي جىاظه اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت نٗىباث الخمٍى

لُه  ل خضازتها )ه٣و السجل الاثخمان( ٖو لُت بلى ظملت مً اإلاساَغ ٖىض جمٍى جخٗغى اإلااؾؿاث الخمٍى

ا )الخإؾِـ الدكُٛل، الخُىع والاهضماط(، وهٓغا لهظٍ  اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في مسخل٠ مغاخل همَى
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ل الالػم لهظٍ اإلااؾؿاث هٓغا لخغنهم ٖلى الى٣ىص اإلاىصٖت  حر الخمٍى ت جٞى اإلاساَغ جخجىب البىى٥ الخجاٍع

 .77لضحها

 ؤلادازيت:  ثاهيا_ اإلاؼىالث والصعىباث

ت والخىُٓمُت الدجغ ألاؾاس ي في هجاح ؤي ماؾؿت ٦ما ؤن ُٚاب ؤو جُىع جل٪      غ ال٣ضعة ؤلاصاٍع ٌٗخبر جٞى

 هظ٦غ منها: 78ال٣ضعة بؿؿبب ٞكلها

 ئحساءاث الخأطيع: -1

ت م     ٘ الهٛحرة واإلاخىؾُت بلى بظغاءاث بصاٍع لت وجهل ؤخُاها بلى ًخٗغى اإلاؿدشمغون في اإلاكاَع ٣ٗضة والٍُى

ً مً جىُٟظ اإلاكغوٕ بؿبب بٌٗ ال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاُب٣ت التي ال جغاعي ْغوٝ اإلاؿدشمغ  بوسخاب اإلاؿدشمٍغ

 الهٛحر وجىاي٘ بم٩اهِخه ومؿخىي زبرجه، ونٗىبت الخهى٫ ٖلى الترازُو الالػمت.

 والتي ًخٗامل مٗها اإلاكغوٕ الهٛحرو منها:حعدد الجهاث: -2

 _ الخإمُىاث الاظخماُٖت.أ

 _الصخت والبِئت.ب

ً وال٨هغباء.ج  _ الخمٍى

ؤبغػَا اهدُاػ ٢ىاهحن ؤلاؾدشماعاث اإلاُب٣ت في الٗضًض  مً الضو٫ الٗغبُت بلى اإلااؾؿاث ال٨بحرة، الظسائب:  -3

بت في خحن ال جخمخ٘ اإلاكغوٖاث الهٛحرة و اإلاخىؾُ ٟاءاث الًٍغ ت بهظٍ وزانت في مىيٕى ؤلامخُاػاث و ؤلٖا

ٟاءاث ل٩ىجها ٚحر مكمىلت ؤنال بهظٍ ال٣ىاهحن ؤو بإًت حؿهُالث ؤزغي مما ًًٗها في مى٠٢ جىاٞس ي ٚحر  ؤلٖا

خباع ألاَمُت ؤلا٢خهاصًت  بُت ال جإزظ في ؤلٖا ٗاث و الخُب٣ُاث الًٍغ مخ٩افئ بلى ظاهب طلل٪ الٗضًض مً الدكَغ

ؼ صوعَا في ؤلا٢خهاص لهظٍ اإلاكغوٖاث وخاظتها بلى الضٖم اإلااصي بٛغى حصجُٗه غ ٞٗالُتها و حٍٗؼ ا ٖلى جٍُى

ني.  الَى

٩ىن ُٚاب الخيؿ٤ُ بحن الجهاث الٗاملت باإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت.غياب الخيظيم: -4  ٍو

ٚالبا ما ٩ًىن ناخب اإلاكغوٕ الهٛحر ٚحر ملم بال٣ىاٖض وؤلاظغاءاجاإلاداؾبُت،  خيث :مؼاول مداطبيت -5

 الجهاث الؿُاؾُت مشل مهلخت الًغاثب. مما ٌؿبب له مكا٧ل م٘ بٌٗ

ت والهىاُٖت :عدم معسفتها بأطاليب الخعامل مً الجهاث ؤلادازيت السطميت في الدولت -6 ٧السجالث الخجاٍع

 مما ًاصي بلى َى٫ الى٢ذ إلهجاػ مٗامالتها.
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ُٞما ًخٗل٤ باإلااؾؿاث الخىاٞؿُت وقغوٍ  زانتطعف اإلاعامالث وؤلاخصاءاث لدي َرٍ اإلاإطظاث: -7

حر طل٪ البُاهاث وؤلاخهاءاث الالػمت لدؿحر ؤٖمالها  الؿل٘ اإلاىخجت ولىاثذ الٗمل واإلاىاٞؿاث ؤلاظخماُٖت ٚو

 . 79ٖلى وظه اإلاؿتهضٝ

 الدظىيليت:ثالثا: اإلاؼىالث 

حن الضازليحٗاوي الهىاٖاث الهٛحرة      ٤ ٖلى مؿخٍى والخاعجي ؤي في مجا٫  الٗضًض مً مك٨الث الدؿٍى

 .80الؿى١ اإلادلي والخهضًغ

بن ٞكل اإلاكغوٕ الهٛحر في بًجاص ؤؾىا١ ًخىظه بليها لخهٍغ٠ مىخجاجه ٞةن َظا ٌٗغى ال مدالت ؤلاخخماالث 

٣ي ٖلى مؿخىي اإلاكغوٖاث الهٛحرة مً  الخى٠٢ اإلاا٢ذ ؤو النهاجي ؤًًا ًغجبِ َظا ألامغ بى٣و الىعي الدؿٍى

ضم جىاٞغ   اإلاهاعاث ال٣اصعة ٖلى بهجاػ َظٍ اإلاهمت الكا٢ت مً هاخُت ؤزغي.هاخُت ٖو

٣ُت ٢ض حٗغى اإلاكغوٕ        بن ٖضم وظىص الهُٛت خماًت مالثمت جدمل ًٖ َظٍ اإلااؾؿاث اإلاهمت الدؿٍى

الهٛحر بلى جظبظب ؤلاهخاط مً ٖام بلى آلزغ ؤو مً مىؾم آلزغ. مما ًاصي بلى ْهىع مكا٧ل ٞاثٌ الُلب جاعة 

الٗغى جاعة ؤزغي ًًاٝ بلى طل٪ وظىص بٌٗ الٗىامل التي حٗى١ اإلااؾؿاث الهٛحرة ًٖ الخ٣ضم منها  و هٟاط

ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ٖضم ٦ٟاًت البُاهاث و اإلاٗلىماث ًٖ ألاؾىا١ اإلاىعصًً ، مما ًخطح ؤن بػصًاص خضة 

حر  اإلاك٨الث التي جىاظه اإلااؾؿاث الهٛحرة ًغظ٘ بلى ٖضم ٢ضعتها ٖلى مجاعاة اإلااؾؿت ٦بحرة و مىاٞؿتها ؤو جٞى

اإلاىاص الخام لها،و ٦ظل٪  ال بض مً مالخٓت ؤن جضزل الضولت في جدضًض ؤؾٗاع بٌٗ اإلاىخجاث خماًت 

للمؿتهل٨حن ٢ض ؤصي بلى جضَىع صعظت ظىصة بٌٗ اإلاىخجاث الخ٣لُضًت للهىاٖاث او اإلااؾؿاث الهٛحرة مشل 

 ألاخظًت و اإلاىخجاث الجلضًت.

م٨ً جلخُو ؤَم ا ٣ُتُٞماًلي: ٍو  إلاك٨الث الدؿٍى

 بهسٟاى ؤو ج٣لب الُلب ٖلى بٌٗ اإلاىخجاث وبو٩ٗاؾاث طل٪ ٖلى ٦ٟاءة اإلاكغوٕ.-1

٘ اإلاُلىبت. -2  مدضوصًت ألاما٦ً اإلاسههت للٗغوى و٢ىىاث الخمَؼ

 بؾخٛال٫ الخجاع الىؾُاء للماؾؿت الهٛحرة وخهىلهم ٖلى َىامل جىػَ٘ ٖالُت. -3

 ظىصة الؿل٘ والخضماث زانت بؿبب مك٨الث الخاماث والٗمالت. بهسٟاى -4

 ؤلاٞخ٣اع بلى الخهمُماجىاإلاىانٟاجىاإلا٣اًِـ الؿلُمت -5

٣ُت جدضًض وجدضًض اإلاكغوٕ إلاٗلىماجُت مً ألاؾىا١ -6  ٖضم ال٣ُام بالبدىر الدؿٍى

 ْهىع اإلاكغوٖاث البضًلت اإلاىاٞؿت بك٩ل مؿخمغ. -7

                                                           
، م م  -79  .103-102هبُل ظىاص، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
، مٞخخي الؿُض ٖبضٍ، ؤبى  -80  .98ؤخمض، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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ت باألؾا -8 ٣ُت اإلاٗانغة.مدضوصًت اإلاٗٞغ  لُب الدؿٍى

 بعجٟإ الخ٩ال٠ُ ؤلاهخاط مما ج٠ًٗ مً ٢ضعة مىخجاث اإلااؾؿاث الهٛحرة ٖلى اإلاىاٞؿت -9

 .81ي٠ٗ ال٣ضعة ٖلى صزى٫ ؤؾىا١ الخهضًغ -10

 زابعا_ الصعىباث واإلاؼىالث الفىيت:

 الٟىُت ُٞماًلي: واإلاك٨الثجخمشل الهٗىباث    

 :الصعىباث الفىيت -1

 ٖلى ٢ضعاث وزحراث ؤصخاب الٗمل بهٟت عثِؿُت.٣ِٞ  ٖخماصب -أ  

 بؾخسضام ألاظهؼة ومٗضاث بضاثُت ؤو ؤ٢ل جُىعا ًٖ جل٪ اإلاؿخسضمت في اإلااؾؿاث ال٨بحرة. -ب

ٖضم بجبإ ؤؾالُب الهُاهت وألاؾالُب ؤلاهخاظُت اإلاخُىعة التي حؿاٖضَا ٖلى جدؿحن مىخجاتها بما ًخماش ى  -ج

 م٘ اإلاىانٟاث الٗاإلاُت.

خماص في  -د ٖضم زًٕى اإلاىاص الخام اإلاؿخسضمت ومؿخلؼماث ؤلاهخاط للمٗاًحر الٟىُت والهىضؾُت بل ًخم ؤلٖا

ظا ًدض مً ٢ضعتها ٖلى الخهضًغ بلى ألاؾىا١  ؤٚلب ألاخُان ٖلى الخبرة ؤصخاب اإلااؾؿاث اإلادضوصة َو

 الخاعظُت وزانت ؤؾىا١ الضو٫ الهىاُٖت الخ٣ضمت.

 اإلاؼاول الفىيت: -2

 ل اإلاكا٧ل الٟىُت ُٞما ًلُ٪وجخمش

جىاظه َظٍ :صعىبت الحصٌى على اإلاعلىماث الخىىىلىحيا وصعىبت الخؼىيس والخددًثالخىىىلىجي -أ

اإلااؾؿاث مكا٧ل خ٣ُ٣ُت في الخدضًض ومىا٦بت الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت، بؿبب ه٣و اإلاٗلىماث ًٖ َظٍ 

ُاب ظهاث مخسههت ًم٨ً اللجىء بليها ف ي ج٣ضًم الضٖم واإلاكىعة الٟىُت ؤو في جبني الخُىعاث مً ظهت، ٚو

 بغامج مخسههت لهظا الٛغى.

ؾىاء ألاولُت ؤو الىؾُُت ؤو ألاظؼاء واإلا٩ىهاث، مما ًجٗلها صعىبت الحصٌى على مدزالث ؤلاهخاج اإلاادًت: -ب

٘ مً مؿخىي مىانٟاتها الىىُٖت، وججٗلها ؤ ٦ثر ٢بىال ٚحر ٢اصعة ٖلى جُُٗم مىخجاتها بخل٪ اإلاضزالث التي جٞغ

ؤو ال٣ضعة ٖلى اإلاىاٞؿت، وعبما ج٩ىن ؤخضص ألاؾباب الغثِؿُت ٖضم بهخٓاع َظٍ اإلااؾؿاث في جىُٓماث حؿهل 

 لها حٗاوهُت بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى بخخُاظاتها مً اإلاضزالث اإلاؿخىعصة بكغوٍ اإلاؿحرة.

اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت نٗىبت الخهى٫ ٖلى اإلاٗضاث ؤلاهخاظُت  جىاظهج_ اإلاعداث ؤلاهخاحيت:

ل والضٖم الالػم له  الخضًشت بؿبب ي٠ٗ الخمٍى

                                                           
، م م،ب»ٖبض مُلب ٖبض الخمُض  -81 ل اإلاكغوٕ الهٛحر"، مغظ٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ  .71-٢70خهاصًاث جمٍى
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ى ما ًخمشل بالٗمالت اإلاإطظاث:عدم هفاًت الخدزيب الالشم ألصحاب  -د بدُض حٗاوي َظٍ  والدكُٛلَو

إلاهاعاث والخبراث اإلاُلىبت إلصاعة في ا والى٣واإلااؾؿاث مً مك٨الث ال٠ًٗ في اإلاؿخىي الٟني للٗمالت 

٤ ٞهظٍ اإلااؾؿاث لِؿذ لها ال٣ضعة وؤلام٩اهُاث الالػمت  اإلاهاعاث الٗالُت  ؾخ٣ُابلئل ٖملُاث ؤلاهخاط والدؿٍى

با ظُضا  .والٗىانغ اإلاضعبت جضٍع

 زامظا_ اإلاؼىالث الظياطيت:

ت ٖىانغ ؤبغػَا:   وجيب٘ َظٍ اإلاك٨الث مً مجمٖى

ً ُٚاب اإلاؿخىي الٗالي وؿبُ -1 ً َامل عبذ مبالٜ به ٖو ا ألؾٗاع مىخجاث الىاقئًٗ ج٩لٟت بهخاط مغجٟٗت ٖو

 ؤي بغامج صٖم الخهضًغ ؤو لئلهخاط

ت الخاعظُت بك٩ل ٖام بل ب٣اء الٗضًض مً ؤلاجٟا٢ُاث ٖلى خالها ال٣ضًمت  -2 غ ؤلاجٟا٢ُاث الخجاٍع ٖضم جٍُى

ضم جى٢ُ٘ بجٟا٢ُاث ظضًضة بةؾخصىاء٢لت وبغوػ الشٛغاث ٖضًضة في ال٣ؿم ألا٦بر مً ؤلاجٟا٢ُاث التي جم  ٖو

حر  ُت الهاصعاث للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ج٩ىن مهؼوػة، ٢ضًمت، ٚو جى٢ُٗها وبةزخهاع ٞةن زٍغ

 مىاؾبت 

ُٚاب ؤو قبه ُٚاب ألي بغامج عؾمُت في َظا الاججاٍ لِـ ٣ِٞ ٖلى مؿخىي صٖم ألاؾٗاع بل ؤًًا في  -3

٣خهغ ألامغ ٖمىما ٖلى مداوالث جب٣ى مدضوصة.مجا٫ البد  82ض ًٖ ؤؾىا١ ؤو ػباثً ٍو
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 زالصت:    

و مً زال٫ ما جُغ٢ىا له في َظا الٟهل جبحن لىا ؤهه ال ًىظض حٍٗغ٠ مىخض للماؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت 

ٟها مً زال٫ اإلاٗاًحر و الخهيُٟاث التي حٗخمضَا، و ٦ظل٪ َى خا٫ في الجؼاثغ و َظا  و ؤن ٧ل صولت جىٟغص بخٍٗغ

٢خهاصي ببغاػ الضوع ؤلا٦ظل٪ الجؼاثغي،و  ما ع٦ؼها ٖلُه مً زال٫ الخُغ١ بلى الخٍٗغ٠ الجضًض خؿب اإلاكٕغ

اث مً زال٫ ما جسغظه مً عؾىم و يغاثب ٦ما  اصة في محزان اإلاضٖٞى لهظٍ اإلااؾؿاث وطلل٪ مً زال٫ الٍؼ

ٗه مً  حر ؤلاهخاط و جىَى حر مىانب الٗمل لؤلٞغاص ؾىاء طاث الخإَُل منهي، و حؿاٖض ٖلى جٞى حؿاَم في جٞى

م مً الهٗىب اث التي جىاظهها بال ؤجها جب٣ى نامضة و مؿخمغة في ٖملها و جداو٫ صاثما زال٫ ما جيخجه و بٚغ

 ٢خهاصًت.ظخماُٖت و ؤلاج٣ضًم ألاًٞل و جىمُت اإلاجخم٘ مً هاخُت ؤلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث:

أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

 تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر 



 انفصم انثبَٙ:                                    عًٕيٛبث عٍ انًؤسسبث انصغٛشة ٔانًتٕسطت
 

 
 



إلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم الخىميت اإلاظخدامت في اأَميت    انفصم انثبنث:           

 الجصائس

 
 

 
 

 

 

 



إلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم الخىميت اإلاظخدامت في اأَميت    انفصم انثبنث:           

 الجصائس

65 
 

 

 جمهيد:

٢اثمت ٖلى حصجُ٘ بن جُىع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في مدُِ ب٢خهاصي ٦لي مؿخ٣غ حؿىصٍ ؾُاؾت 

ني مً هٓام ؤلا٢خهاص اإلاسُِ  ه ؤلا٢خهاص الَى ؤلاؾدشماع بٛغى جدٟحز الخىمُت، وفي ْل الخدى٫ الظي ٖٞغ

بلى هٓام ؤلا٢خهاص الخغ قهضث الجؼاثغ مىظ مُل٘ الدؿُٗىاث خغ٦ت بنالح واؾٗت بؾتهضٞذ حُٛحر اإلاىار 

ت  ٘ جخمحز ب٨شاٞت الٗاملت و٢لت ؤلا٢خهاصي وآلُاث الٗمل وزبدذ مً زاللها ؾُاؾاث جىمٍى حٗخمض ٖلى مكاَع

 عؤؽ اإلاا٫.

مً ؤظل َظا ٢امذ الجؼاثغ بىي٘ بؾتراججُت مخ٩املت َضٞها جىمُت َظٍ اإلااؾؿاث ومداعبت اإلاٗى٢اث      

التي جىاظهها هٓغا لؤلَمُت ال٨بحرة التي ج٨دؿيها اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت والضوع الظي جلٗبه في جد٤ُ٣ 

 الخىمُت في الجؼاثغ. مخُلباث

:  واكع الخىميت اإلاظخدامت في الجصائس اإلابدث ألاٌو

 اإلابدث الثاوي: واكع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائس            

 اإلابدث الثالث: أَميت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم الخىميت اإلاظخدامت في الجصائس 
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 :  واكع الخىميت اإلاظخدامت في الجصائساإلابدث ألاٌو

ى ما ًخُلب  جدخاط ٖملُت الخىمُت  بلى مغاظٗت وج٣ُُم صاثمحن بمُاب٣ت ما جم بهجاٍػ م٘ ألاَضاٝ اإلاؿُغة َو

ظٍ  وظىص بخهاثُاث في ق٩ل مجمٗاث وماقغاث جم٨ىىا مً ج٣ُُم ألاصاء الخىمىي في مسخل٠ اإلاغاخل، َو

ت. اإلااقغاث ح٨ٗـ مسخل٠ ظىاهب الٗملُت  الخىمٍى

         :  واكع ؤلاكخصادي للخىميت اإلاظخدامت في الجصائس  اإلاؼلب ألاٌو

َظا اإلاُلب بل٣اء الًىء ٖلى وا٢٘ ؤلا٢خهاصي للخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ وطل٪ مً زال٫ خاولىا مً زال٫ 

ؤلاظمالي واإلاحزان الخجاعي صعاؾت بٌٗ اإلااقغاث ؤلا٢خهاصًت للخىمُت اإلاؿخضامت والتي مً بُنها الىاجج اإلادلي 

 خُض ٢مىا بضمجهما في ظضو٫ واخض

 خُض ًىضح الجضو٫ اإلاىالي طل٪:   

 2017ئلى  2014كخصادًت للخىميت اإلاظخدامت في الجصائس مً : أَم مإػساث ؤلا(III- 1)الجدٌو زكم 

 )الىخدة: ملياز دوالز(

2017 2016 2015 2014  

 الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للفسد 5.458.9 4.318.7 4.082.6 4.205

 طلع والخدماث()ئحمالي الصادزاث  63.5 38.4 27.7 32.5

 طلع والخدماث()ئحمالي الىازداث  71.4 63.7 57.5 61.5

 ميزان الحظاب الخجازي  -9.4 -27.0 -28.3 -28.3

 .2016لؿىت  (FMI)مهضع: نىضو١ الى٣ض الضولي 

ملُاع  5.458.9و اإلا٣ضع بـ  2014مً زال٫ مالخٓخىا للجضو٫ ؤٖالٍ،  هجض ؤن الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي للٟغص ؾىت -

صوالع َى ؤٖلى وؿبت مسجلت م٣اعهت م٘ الؿىىاث ألازغي، خُض هجض ؤن الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي للٟغص ٢ض جغاظ٘ 

صوالع ٖلى  4.205ملُاع صوالع،  4.082.6والع، ملُاع ص 4.318.7وطل٪ بـ 2017، 2016، 2015زال٫ الؿىىاث 

الخىالي خُض ؤن َظا ؤلاهسٟاى في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي  للٟغص  ؾُاصي بلى بهسٟاى في الضزل ال٨لي مما 

ًىجم ٖىه بهسٟاى في ٧ل مً مٗض٫ الضزل الٟغص و بهسٟاى في مٗض٫ بؾتهال٥ الٟغص و٧ل َظٍ ؤلاهسٟاياث 

ؾدشماعاث زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث مً ظهت و بلى ي٠ٗ ؤلاهخاظاث اإلادلُت مً عاظ٘ ؤؾاؾا بلى بهسٟاى ؤلا 

 ظهت ؤزغي.

ؤما باليؿبت بلى الهاصعاث الجؼاثغ اإلاىظىصة في الجضو٫ ؤٖالٍ، ٞىالخٔ ؤجها جغاظٗذ مً ؾىت بلى  -         

و الؿبب في  2017ملُاع صوالع ؾىت  32.3، ٞإنبدذ بـ 2014ملُاع صوالع ؾىت  63.5ؤزغي ٞبٗضما ٧اهذ ج٣ضع بـ 

و٦ظل٪ مً بحن  %95كخ٣اجه بيؿبت ٦بحرة بهسٟاى الهاصعاث ٧ىجها الجؼاثغ حٗخمض ٖلى جهضًغ البترو٫ و م

ظا بؿبب ٖضم بمخال٥  ؤؾباب التي ؤصث بلى جغاظ٘ الهاصعاث َى بَما٫ بؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت ألازغي  َو
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الجؼاثغ ج٨ىىلىظُاث خضًشت و مخُىعة التي جم٨نها مً البدض ًٖ زغواث ؤزغي مشل الظَب خُض ؤن َظٍ 

ا. ض لئل٢خهاص جىٖى  الثرواث ؾتًز

ذ جظبظبا ٞإخُاها جغجٟ٘ وؤخُاها جىسٌٟ ٟٞي ؾىت  -            بلٜ  2014ؤما ُٞما ًسو واعصاث الجؼاثغ، ٞٗٞغ

خُض ونل بظمالي  2016و 2015ملُاع صوالع زم بهسٌٟ في ؾىت  71.4بظمالي واعصاث مً الؿل٘ والخضماث 

 2017ملُاع صوالع ؾىت  61.3لى ملُاع صوالع زم بعجٟ٘ لُهل ب 57.6بـ 2016واعصاث الؿل٘ والخضماث في ؾىت 

ظا ؤلاعجٟإ هدُجخه ؤن الجؼاثغ مٗٓم مىخجاتها مؿخىعصة مً زاعط وؤن الجؼاثغ بلض بؾتهال٧ي مً الضعظت  َو

 ألاولى.

 حخماعي للخىميت اإلاظخدامت في الجصائس اإلاؼلب الثاوي: واكع ؤلا 

خضامت في الجؼاثغ وطل٪ مً زال٫ بٌٗ وفي َظا اإلاُلب ؾى٣ىم بضعاؾت وا٢٘ ؤلاظخماعي للخىمُت اإلاؿ       

لى ؾبُل الخهغ، مٗض٫ البُالت في الجؼاثغ مً ؾىت  و٦ظا  2015ختى ؾىت  2007اإلااقغاث ؤلاظخماُٖت ٖو

ماقغ الصخت زال٫ هٟـ الٟترة خُض ؾى٣ىم بخدلُل ٧ل ماقغ ٖلى خضي لخىيُذ وا٢٘ الخىمُت مؿخضامت 

 ثغ.في الجؼاثغ خؿب اإلااقغاث ؤلاظخماُٖت في الجؼا

 أوال: مإػس البؼالت   

  2015ئلى غاًت طىت  2010(: معدالث البؼالت في الجصائس مً طىت III - 2لجدٌو زكم )ا        

 الظىىاث الىخدة 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 معدٌ البؼالت في الجصائس % 13.8 11.3 10.2 10 10 11 9.8 10.6 11.2
غ الا٢خهاصي الٗغبي اإلاىخض )الخُىعاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت( ؾىت    2016اإلاهضع: الخ٣ٍغ

 2011ختى ؾىت  2008مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ ؤن مٗضالث البُالت في الجؼاثغ جغاظٗذ ببخضاء مً  هالخٔ

ظا بؿبب جدؿً ألاويإ ؤلا٢خهاصًت في الجؼاثغ زال٫ هٟـ الٟترة خُض جبيذ الجؼاثغ بؾت ت َو راجُجُت جىمٍى

لت ألاظل لكباب مً ؤظل صٖم ؤلا٢خهاص.  ٍى  للخ٣لُل مً خضة البُالت ٣ٞامذ بمىذ ٢غوى مالُت مخىؾُت َو

ذ بعجٟإ ٠َُٟ في ؾىت          ال بط ٖٞغ  2013زم بهسٌٟ في ؾىت  2012ول٨ً َظا ؤلاهسٟاى لم ًضم ٍَى

ظا الخظبظ11.2لُهل بلى  2015زم بعجٟ٘ ؾىت  %9.8بمٗض٫  ب عاظ٘ بؿبب الؿُاؾاث ؤلا٢خهاصًت %، َو

 واإلاالُت اإلاخبٗت مً َٝغ الضولت التي ٢ض جازغ ؾلبا ؤو بًجابا ٖلى مٗض٫ البُالت.
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 تثاهيا: مإػس الصح    

ومً زال٫ الجضو٫   َخمام الضولت بخ٣ضًم الخضماث صخُت لهمببن جدؿً الخالت الصخُت للمىاَىحن ٌٗني 

 ؤصهاٍ ًخطح لىا ما ًلي: 

باليؿبت للٗمغ اإلاخى٢٘ ٖىض الىالصة الظي ٌٗخبر ماقغ بمخُاػ الضولت اإلاهخمت بصخت مىاَىيها ٣ٞض سجلذ          

 74.81لُهل بلى  2007ؾىت  72.90الجؼاثغ ٢ُم ٖالُت في َظا اإلاجا٫، ٣ٞض ػاصث مضة الخُاة ٖىض الىالصة مً 

 . 2014ؾىت 

ٟا٫ ص         ُاث ألَا ون زمـ الؿىىاث ٣ٞض جغاظ٘ زال٫ ٞترة صعاؾت ٣ٞض سجلذ ؤما باليؿبت إلاٗض٫ الٞى

اث ل٩ل  30.70 اث ؾىت  25.5لخىسٌٟ بلى  2007مىلىص ظضًض ؾىت  1000خالت ٞو بال ؤن َظٍ  2014خالت ٞو

غى  ألاع٢ام جب٣ى يُٟٗت م٣غهت باإلاجهىصاث اإلابظولت مً َٝغ الؿلُاث الٗمىمُت للمىاظهت َظٍ الٓاَغة ٞو

 خماًت لُٟل وألام.

غ لهم مغا٤ٞ الهٝغ الهخي ٣ٞض قهضث جدؿىا زال٫ ٞترة ؤما ُٞما ًسو       وؿبت الؿ٩ان الظًً جخٞى

وعٚم َظا  2015ؾىت  %87.6وونلذ بلى  2007ؾىت  %85.8الضعاؾت، خُض بلٛذ مغا٤ٞ الهٝغ الهخي 

 الخدؿً بال ؤن الجؼاثغ ماػالذ حٗاوي مً ه٣و في َظا اإلاجا٫.

 2015ئلى غاًت  2007عع اإلاإػساث الصحيت مً طىت (: جؼىز بIII- 3الجدٌو زكم )

 5معدٌ وفياث ألاػفاٌ دون 

 طىىاث

 مىلىد حي( 1000)ليل 

للظيان الرًً جخىفس لهم  %

كدزة الحصٌى على مسافم 

 الصسف الصحي

 العمس اإلاخىكع عىد الىالدة

 بالظىىاث

 

 الظىىاث

30.70 85.8 72.90 2007 

29.40 86.10 73.22 2008 

28.30 86.40 73.52 2009 

27.30 86.60 73.80 2010 

26.10 86.80 74.07 2011 

25.80 87.00 74.32 2012 

25.60 87.20 74.57 2013 

25.50 87.40 74.81 2014 

 2015 ٙ. م 87.60 ٙ. م

خماص ٖلى مُُٗاث البى٪ الضولي ا  إلاهضع: مً بٖضاص الُالبت بااٖل
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 للخىميت اإلاظخدامت في الجصائساإلاؼلب الثالث: الىاكع البيئي 

اجه ؤصي بلى الًِٛ ٖلى البِئت وزل٤ مكا٧ل ٖضًضة التي بن جُىع هٓام ؤلا       ٢خهاصي وحكٗب مىيٖى

ظا ما ًمشل الجُجاصي بلى جضَىع الب ما مً ال٩اثىاث َو حَر هب ائي لبٌٗ اإلا٩ىهاث البِئت مً هباث وخُىان ٚو

 ئي للخىمُت اإلاؿخضامت. ُالب

 اث غاش ثاوي أهظيد الىسبىن في الجصائسجؼىز ئهبعاث

هبٗازاث ٚاػ زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن ؤؾاؾا مً خغ١ الى٢ىص ألاخٟىعي ونىاٖت ؤلاؾمىذ وجىُل٤ ؤنىاٝ بجهضع 

 الى٢ىص الهلبت والؿاثلت وهىضخها في الجضو٫ اإلاىالي: 

ئلى غاًت  2007زالٌ فترة  (: جؼىز ئهبعاثاث غاش ثاوي أهظيد الىسبىن في الجصائس III- 4الجدٌو زكم )      

2015. 

 الىخدة: هيلى ػً    

 الظىىاث 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 CO2ئهبعاثاث  109.2 111.5 121.3 119.2 121.7 114.3 113.8 131.2 134.2
خماص ٖلى البى٪ الضولي       اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبت بااٖل

هبٗازاث ٚاػ زاوي ؤ٦ؿُض ال٨غبىن في جؼاًض مؿخمغ زال٫ ؾىىاث الضعاؾت، خُض بهالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤن 

٦ُلى ًَ مً بحن ألاؾباب التي ؤصث  134.2بــــــــــــــ  ٦2015ُلى ًَ لترجٟ٘ ؾىت  109.2بـــــــــ  ٢2007ضعث ٢ُمتها ؾىت 

هبٗازا لهظٍ بيمً الضو٫ ألا٦ثر عجٟإ َظا الىٕى مً ٚاػ َى ٦شاٞت الخ٣ى٫ الىُُٟت خُض حٗخبر الجؼاثغ ببلى 

 لهىاُٖت.الٛاػ م٣اعهت بالضو٫ ا

 البدث الثاوي: واكع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائس

خباع   ل٣ض ؤصع٦ذ ظمُ٘ صو٫ الٗالم وزانت الىامُت منها، ؤَمُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُتوؤزظ بٗحن ؤلٖا

الخٟاوث اليؿبي ال٨بحر بحن جل٪ اإلااؾؿاث في بلضان الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت ٢ُاؾا بىيُٗتها في بلضان الىامُت مً 

خُض عؤؽ اإلاا٫ و٢ض ؤُٖذ الجؼاثغ ؤَمُت ٦بحرة ل٣ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت هٓغا ألَمُت ال٨بحرة 

 في صٞ٘ عجلت الخىمُت.

 ٌ  اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت: هبرة الخازيسيت عً جؼىز اإلاؼلب ألاو

ُا ملخ٣ا  حٗىص وكإة اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ بلى ٞترة ؤلاؾخٗماع خُض جلٗب صوعا ٖٞغ

وفي بًُاع اإلاسُِ ؤلاؾخٗماعي اإلاٗغوٝ بمسُِ  1568للكغ٧اث ال٨بري الٟغوؿُت وببخضاء مً ؾىت 

غ نىاٖت م دلُت جسضم اإلاؿخٗمغ وطل٪ مً زال٫ ألاعباح ٢ؿىُُىت ؤنبدذ َظٍ اإلااؾؿاث حٗمل ألظل جٍُى
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ً وؤلاب٣اء ٖلى جبُٗت  حر الؿل٘ للمٗمٍغ التي جد٣٣ها بؿبب بهسٟاى ج٩لٟت الُض الٗاملت باإلياٞت بلى جٞى

 .83ؤلا٢خهاص الجؼاثغي إل٢خهاص ٞغوؿا

م٨ً ج٣ؿُم مغاخل جُىع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ بلى زالزت مغاخل: -       ٍو

 1982بلى  1963اإلاغخلت ألاولى مً  *

 1988بلى  1982* اإلاغخلت الشاهُت مً              

 بلى ٚاًت ًىمىا َظا. 1988* اإلاغخلت الشالشت مً              

  1982 - 1963جؼىز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في فترة أوال: 

خم بؾىاصَا ٧ان ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ًخ٩ىن بٗض      ؤلاؾخ٣ال٫ مً ماؾؿاث نٛحرة ٍو

ىُت. 1967للجان الدؿُحر بٗض عخُل مال٦ها ألاظاهب ٦ما ؤجها ومىظ   ؤنبدذ يمً ؤمال٥ الكغ٧اث الَى

ظا إلاٗالجت ٖضم بؾخ٣غاع اإلادُِ الظي ٣ٖب ؤلاؾخ٣ال٫ ولم 1963جم بنضاع ال٣اهىن ألاو٫ لئلؾدشماع في  ، َو

 اث الهٛحرة واإلاخىؾُت.٨ًً له ؤزغ ي٠ُٗ في جُىع اإلااؾؿ

ني في بَاع 1966ؤما ٢اهىن ؤلاؾدشماع الظي نضع ؾىت  ، ٧ان حهضٝ بلى جدضًض ويُٗت ؤلاؾدشماع الخام الَى

ت.  الخىمُت ؤلا٢خهاصًت الخٍُى

وبٖخبرث في الخ٣ُ٣ت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت صاثما ٦م٩ل لل٣ُإ الٗامالظي ٧ان له الضوع اإلادغ٥ 

ت و جىمُت الضو٫ َب٣ا إلؾتراججُت الخىمُت اإلاٗخمضة ٖلى الهىاٖاث اإلاهىٗت في ؤلا٢خهاص للؿُاؾت ؤلا٢خهاصً

لم ج٨ً َىا٥ ؾُاؾت واضخت بججاٍ ال٣ُإ الخام و  1982 - 1936اإلاغ٦ؼي آهظا٥ و زال٫ ٧ل َظٍ الٟترة  

 ٘ ىُت باإلياٞت بلى طل٪ ٞةن حكَغ الٗمل ٧ان الظي لم ٌٗٝغ ؾىي بٌٗ الخُىع ٖلى َامل اإلاسُُاث الَى

ظٍ  ناعما و ألا٦ثر مً َظا ٣ٞض جم بٚال١ الخجاعة الخاعظُت في وظه اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت َو

الىيُٗت ؤصث بلى الخظع الخ٨خ٩ُي لغؤؽ اإلاا٫  الخام اإلاؿدشمغ خؿب ْغوٝ  التي جىظه الؿُاؾت ٧اهذ 

لُل و جدخاط ؤًًا بلى ٖضصيئُل مً الُض اإلاجاالث الخانت التي جم ؤلاؾدشماع ٞيها جدخاط بلى جد٨م ج٨ىىلىجي ٢

لت و بهٟت ٖامت الخىظه ٧ان مالثما هدى ٢ُاٖاث الخجاعة و الخضماث ؤًً بؾخمغ الخىام  الٗاملت اإلاَا

ؤلاؾدشماع ٞيها، ؤما في الهىاٖت ٞةن عؤؽ اإلاا٫ الخام جبنى بؾتراججُت لئلؾخحراص اإلاىاص ؤلاؾتهال٦ُت النهاثُت 

 .84ج و اإلاىاص البىاءاإلاىاص الٛظاثُت و اليؿُ

 

 

                                                           
ً الٗغبي، ، كؼاع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائسبىػٍان ٖشمان، 83 ملخ٣ى مخُلباث بخإَُل اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الَى

ل  18و17ظامٗت الكل٠ )الجؼاثغ(،   767، م 2006ؤبٍغ
صاع اإلادمضًت الٗامت، الجؼاثغ،  الخدكيم ؤلادازي وجأَيل اإلاإطظاث الصفيرة واإلاخىطؼت في الجصائس،هانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان بابيذ، 84

 .123_122، م م 2008
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 1988 - 1982ثاهيا: جؼىز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت زالٌ اإلاسخلت 

زال٫ َظٍ الٟترة وخؿب ألاَضاٝ اإلاؿُغة واإلاسُُت ٞةن َىا٥ بصاعة للخإَحر والخىظُه اإلااؾؿاث     

الجضًض واإلاخٗل٤ الهٛحرة واإلاخىؾُت وبجطخذ َظٍ الىيُٗت والتي جغظمذ في بَاع نضوع ٢اهىن الخىُٓم 

ني ٢اهىن  ( الظي مىذ للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت 21/08/1982)باإلؾدشماع ؤلا٢خهاصي الخام الَى

 بٌٗ ؤلاظغاءاث منها: 

ل الًغوعي للخهى٫ ٖلى الخجهحزاث وفي بٌٗ الخاالث اإلاىاص ألاولُت -1   خ٤ الخدٍى

 م ؤلاؾخحراص بضون صٞ٘ال٣بى٫ اإلادضص للترزُهاث الكاملت لئلؾخحراص و٦ظل٪ لىٓا -2

جم بوكاء صًىان للخىظُه إلاخابٗت ؤلاؾدشماع الخام و٧ان جدذ وناًت الخسُُِ والتهُئت  1963وفي ٖام  -

 الٗمغاهُت في هٟـ الى٢ذ و٧ان مهامه ألاؾاؾُت.

ت واإلاؿاواة في اإلاٗاملت لخد٤ُ٣ الخىمُت بط ؤن  1990مً ؾىت  بهُال٢ا جُا مبضؤ ظضًض ٢اثم ٖلى الخٍغ بغػ جضٍع

ت الٗمىمُت منها الخانت ؾخٗامل مذ آلان ٞهاٖضا هٟـ اإلاٗاملت بٗض بل٣اء ٧ل ؤلاخخ٩اعا  اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ

غ الخجاعة الخاعظُت و٢ض ؤوكإث الجؼاثغ وػاعة زانت باإلااؾؿاث ا لهٛحرة واإلاخىؾُت بمىظب اإلاغؾىم وجدٍغ

لُت  18اإلااعر  94-211الخىُٟظي ع٢م   .851994ظٍى

ت وبُٖاء هٟـ ظضًض لتر٢ُت ؤلاؾدشماعاث ؤنضعث الؿلُاث الٗمىمُت  مً ؤظل ال٣ُام بالخصخُداث الًغوٍع

غ ؤلاؾدشماع ع٢م  2001في  اث و٢اهىن جىظُه وجغ٢ُت اإلااؾؿ 20/08/2001في  03-01ألامغ اإلاخٗل٤ بخٍُى

غ ؤلاؾدشماعاث  ىُت لخٍُى الهٛحرة واإلاخىؾُت باإلياٞت بلى طل٪ جم زل٤ نىضو١ لضٖم ؤلاؾدشماع والى٧الت الَى

ظا مً ؤظل:  َو

حر اإلا٣ُمحن -1               ً اإلا٣ُمحن ٚو  بؾخ٣با٫ وبٖالمىمؿاٖضة اإلاؿدشمٍغ

ت  -2               ج٣ضًم زضماث بصاٍع

ت في  دضص ؤلاظغاءاث والدؿهُالث ؤلاصاٍع ؤما ٢اهىن جىظُه وجغ٢ُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، ٞةهه ٌٗٝغ ٍو

مغخلت بوكاء اإلااؾؿت ٦ما جم بوكاء نىضو١ لًمان ال٣غوى اإلا٣ضمت مً َٝغ البى٪ للماؾؿاث الهٛحرة 

 واإلاخىؾُت 

اإلاخىؾُت مً ؤظل النهىى بهظا ال٣ُإ بجبإ صولت لهظٍ الؿُاؾت إلاؿاٖضة وصٖم اإلااؾؿاث الهٛحرة و 

وجىظه الجؼاثغ بلى صٖم َظا ال٣ُإ ٌٗىص لخمحٍز بٗضة ممحزاث في صٞ٘ عجلت الخىمُت ؤلا٢خهاصًت وجظ٦غ مً 

 َظٍ اإلامحزاث ماًلي: 

                                                           
مضازلت يمً اإلالخ٣ى ؤلاحساءاث اإلاخبعت لخفعيل دوز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت وواكعها في الجصائس، ٖبض الالوي مُٟض، ظمُلت الجىػي، 85

ني خى٫ وا٢٘ وآٞا١ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ، ظامٗت الىاصي )الجؼاثغ(، ًىمي  ، م 2013 05/06/05الَى

3. 
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 بإجها حؿخٗمل ج٣ىُاث بؿُُت  -1  

حر الٗمل خُض َظٍ اإلااؾؿاث ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى امخهام الٗم -2 الت هٓغا إلهسٟاى ج٩لٟت ب٣ضعتها ٖلى جٞى

 زل٤ ٞغم الٗمل. 

جي الجامٗاث في ْل  - ٠ُ للٗمالت ألا٢ل مهاعة،بياٞت بلى ؤجها ؤنبدذ مالطا لخٍغ غ ٞغم جْى ٦ما ؤجها جٞى

 . 86حُٛحر مٟاَُم الٗمل الخغ وبهدكاع ز٣اٞت ؤلاؾدشماع

ني هدى وكاَاث مىا٤َ ًم٨نها الاؾخجابتإلخخُا -3 ظاث الخىمُت وجإمحن ج٩املها جىظُه ؤلاؾدشماع الخام الَى

 م٘ ال٣ُإ الٗمىمي. 

 جإمحن ج٩امل ؤخؿً لئلؾدشماع الخام بؿحروعة الخسُُِ -4 

ذ بإن ال٣ُإ الخام وألو٫ مغة بٗض ؤلاؾخ٣ال٫ له صوعٍ في  1988ومً ٢اهىن ؤلاؾدشماعاث لؿىت  بٖتٞر

ىُت.   ججؿُض ؤَضاٝ الخىمُت الَى

واإلاخىؾُت الخانت ٢ض بؾخمغ في الخىظه ؤؾاؾا هدى ٞغوٕ ألاوكُت مً بن بؾدشماع اإلااؾؿاث الهٛحرة  -     

ذ للمىاولت جُىعا يُٟٗا ٧ان مً مٟغوى ؤن  الىاعصاث مً الؿل٘ ؤلاؾتهال٦ُت النهاثُت، ومً هاخُت ؤزغي ٖٞغ

( لم حٗٝغ ؤي 1988 - 1963ج٩ىن مجاالث وكاٍ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٞسال٫ ٞترة اإلامخضة مً )

 .87ؤو الخالخم لل٣ُاٖاث الٗمىمُت والخانتوالظي ٌؿمذ لها بدىمُت الٗال٢ت الكغا٦ت في مجاالث اإلاىاولتجغابِ 

 ئلى غاًت ًىمىا َرا: 1988ثالثا: جؼىز مإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت زالٌ مسخلت 

ى١ وبالخالي ، وم٘ جٟا٢م ألاػمت ؤلا٢خهاصًت التي ٖهٟذ بالجؼاثغ، جم ازخُاع الخىظه هدى ب٢خهاص الؿ1988في 

اع وضح ألاَضاٝ الٗامت الخالُت:  عي ظضًض باإلياٞت بلى ؤلانالخاث اله٩ُلُت، َظا ؤلَا  جم وي٘ بَاع حكَغ

ٌ ب٢خهاص اإلاىظه بة٢خهاص الؿى١  -1      حٍٗى

ت -2     البدض ًٖ بؾخ٣اللُت اإلااؾؿاث الٗمىمُت وبزًاٖها لل٣ىاٖض الخجاٍع

غ ألاؾٗاع  -3     جدٍغ

ت وبى٪ الجؼاثغ بؾخ٣اللُت -4    88البىى٥ الخجاٍع

                                                           
-126، هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م م الخدكيم ؤلادازي وجأَيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائسهانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان بابيذ، 86

127. 
ٍؼ مدمض بً ٣ٌٗىب، 87 ل اإلاكغوٖاث الهٛحرة جمىيل اإلاؼسوعاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائسبَى بُت خى٫: جمٍى ، مضازلت في الضوعة جضٍع

ا في ب٢خهاصًاث اإلاٛاعبُت، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ )الجؼاثغ(، ماي  َغ  .5 – 3، م م 2003واإلاخىؾُت وجٍُى
، م  88  .125هانغ صاصي ٖضون، مغظ٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ
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ذ َظٍ اإلاغخلت نضوع الٗضًض مً ال٣ىاهحن التي ٧ان لها بو٩ٗاؽ ٖلى وا٢٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  ٖٞغ

 وؤَمها:

الظي وي٘ ؤلاخخ٩اع اإلااؾؿاث الٗمىمُت ٖلى الخجاعة زاعظُت  19/07/1989اإلااعر في  88/29( ٢اهىن ع٢م 1

خذ ؤبىابه ٖلى وظه ٢ُإ   الخام.ٞو

اإلاخٗل٤ بالى٣ض وال٣غوى الظي ًًم خغ٧اث عئوؽ ألامىا٫  14/04/1990اإلااعر في  90/10( ٢اهىن ع٢م 2

 وحصجُ٘ ٖلى ؤق٩ا٫ الكغ٧اث صون ؤي اؾخصىاء

( حك٨ُل ؤٚلبُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ مً الخانت خُض قهض ٖضصَا جُىعا في بالٜ 3

 وطل٪ بٟٗل حؿهُل ؤلاظغاءاث ؤمام وكإتها مً ظهت ؤزغي  2000ألاَمُت ببخضاء مً ؾىت 

 : آلياث دعم اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائس اإلاؼلب الثاوي

بن مً ؤَم الدؿائالث التي جُغخها ٖملُت ؤلاهخ٣ا٫ بلى ب٢خهاص الؿى١ َى ؾبُل جإَُل اإلااؾؿاث الهٛحرة   

َا في الخىمُت وإلاا لهظٍ اإلااؾؿاث مً ؤَمُت بالٛت في واإلاخىؾُت وجُٟٗل صوعَا ختى جخم٨ً مً ؤصاء صوع 

ؤلا٢خهاصًاث اإلاٗانغة بجسظث الجؼاثغ الٗضًض مً آلُاث الهاصٞت بلى جىمُت َظا ال٣ُإ وجخمشل َظٍ 

 في:89آلالُاث

   MIPMEPI ( وشازة الصىاعت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت وجسكيت الاطدثماز1

وػاعة مىخضبت اإلا٩لٟت بهظا  1991الهٛحرة واإلاخىؾُت ؤوكإث الجؼاثغ في ؾىت في بَاع الخىمُت ٢ُإ اإلااؾؿاث 

لُت  11اإلااعر في 00/190الىٕى مً اإلااؾؿاث لخخدى٫ بلى وػاعة بمىظب مغؾىم، ع٢م: ، جم بمىظب 2000ظٍى

ش  جم بوكاء وػاعة الهىاٖت واإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  2010ماي 28الخٗضًل الخ٩ىمي اإلا٣غع بخاٍع

غ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُتو   .90جغ٢ُت ؤلاؾدشماع لخضُٖم وجغا٤ٞ بوكاء وجٍُى

 :ANSEJالىولت الىػىيت لدعم حؼغيل الؼباب (2

ىُت طاث َاب٘ زام جخمخ٘ بالصخهُت وؤلاؾخ٣ال٫ اإلاالي وهي حؿعى لدصجُ٘ ٧ل الهُٜ  وهي الهُئت الَى

اإلااصًت إلوٗاف ٢ُإ الدكُٛل الكباوي مً زال٫ بوكاء ماؾؿاث مهٛغة إلهخاط الؿل٘ والخضماث و٢ض 

خاب٘ وػٍغ الدكُٛل ألاوكُت الٗملُت  1996ؤوكئذ ؾىت  ت وهي جدذ ؾلُت عثِـ الخ٩ىمت ٍو ولها ٞغوٕ ظهٍى

ىُت باإلاهام ال  خالُت:للى٧الت، وج٣ىم الى٧الت الَى

ً  -ؤ حصجُ٘ ٧ل ألاق٩ا٫ والخضابحر اإلاؿاٖضة ٖلى جغ٢ُت حكُٛل الكباب مً زال٫ بغامج الخ٩ٍى

٠ُ ألاو٫.  والدكُٛلىالخْى

                                                           
 .03ٖبض الالوي مُٟض، هٟـ اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 89
ني خى٫: وا٢٘ وآٞا١ واكع وآفاق اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائسبى ٖبض هللا، قٍغ٠ بى٢هبت، ٖلي 90 ، مضازلت م٣ضمت يمً ملخ٣ى الَى

 .06،م 06/05/2013-05الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ، ظامٗت الىاصي )الجؼاثغ(، ًىمي 
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اهاث الخسًُاث في وؿب  -ب ني لضٖم حكُٛل الكباب ومنها ؤلٖا ج٣ىم بدؿُحر مسههاث الهىضو١ الَى

 الٟىاثض.

٘ في بَاع بخترامهم لبىىص صٞتر الكغوٍ. جخاب٘ ؤلاؾدشماعاث -ط ا الكباب ؤصخاب اإلاكاَع  التي ًىجَؼ

٘ إلاماعؾت وكاَاتهم -ص ُٗت والخىُٓمُت ألصخاب اإلاكاَع  بجاخت اإلاٗلىماث ؤلا٢خهاصًت والخ٣ىُت والدكَغ

٘ واإلاخٗل٣ت بالدؿُحر اإلاالي وحٗبئت ال٣غوى  -ٌ  ج٣ضًم ؤلاؾدشماعاث ألصخاب اإلاكاَع

٘ ب٢امت ٖال٢ -و ل اإلاكاَع اث مالُت مخىانلت م٘ البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت في بَاع التر٦ُب اإلاالي لخمٍى

ا وبؾخٛاللها.  وبهجاَػ

بُت  -ي ج٩ل٠ ظهاث مخسههت بةٖضاص صعاؾاث الجضوي و٢ىاثم همىطظُت للخجهحز وجىُٓم صوعاث جضٍع

هم في مجا٫ الدؿُحر والخىُٓم نهم وججضًض مٗاٞع ٘ لخ٩ٍى  .91ألصخاب اإلاكاَع

 ANDI:الىوالت الىػىيت لخؼىيس الاطدثماز(3

ت  غ ؤلاؾدشماع هي ماؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ بصاعي جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى ىُت لخٍُى الى٧الت الَى

والًت ٖلى اإلاؿخىي  48في ق٩ل قبا٥ الىخُض ٚحر ممغ٦ؼ مىػٕ ٖبر  2001وؤلاؾخ٣ال٫ اإلاالي ؤوكئذ ؾىت 

ً، وجسى٫ الى٧الت ال٣ُام بجمُ٘ ؤلا  ٘ ؤلاؾدشماع الَى ظغاءاث الخإؾِؿُت للماؾؿاث وحؿهُل جىُٟظ مكاَع

٩ُلت اإلااؾؿاث  التي ٢ض ج٩ىن في ق٩ل بوكاء ماؾؿاث ظضًضة ؤو جىؾ٘ ٢ضعاث ؤلاهخاط ؤو بٖاصة جإَُل َو

ؿخُٟض اإلاؿدشمغ في بَاع َظٍ الى٧الت مً جسٌُٟ الغؾىم الجمغ٦ُت اإلاٟغويت ٖلى الؿل٘ والخضماث  َو

 .92في ججؿُض الاؾدشماعالتي جضزل مباقغ 

 CNAC :الصىدوق الىػني للخأمين عً البؼالت (4

لُت 94/188َظا الهىضو١ الظي ؤوكإ بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ؤو و٧لذ له  1994اإلااعر في ظٍى

م ما بحن  ؾىت والظًً ٣ٞضوا مىانب ٖملهم بؿبب بٖاصة  50و35مهمت صٖم الٗما٫ الظًً جتراوح ؤٖماَع

في مغخلت الدؿُٗىاث ٦ما ؤو٧لذ له مهمت جضُٖم َاالء البُالحن بسل٤ وكاٍ زام بهم ٩َُلت ؤلا٢خهاص 

ىا زانا في اإلاجاالث اإلاهىُت التي ٖليها َلب في ؾى١ الٗمل اصة بصماظهم بٗض ؤن ٣ًضم ؤَم ج٩ٍى  .93إٖل

 ANGEMالصىدوق الظمان لللسوض اإلاصغسة: (5

ى بمجزلت آلُت  2004ظاهٟي 22اإلااعر في  16-04َظا الهىضو١ بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ؤوكإ َو

ت و  ظضًضة لًمان مساَغ ال٣غوى اإلاهٛغة، بطا ًسخو بًمان ال٣غوى التي ج٣ضمها البىى٥ الخجاٍع

                                                           
لىم الدؿُحر، ، مجلت الٗلىم ؤلاكخصادي الجصائساإلاؼسوعاث اإلاصغسة والصغيرة واإلاخىطؼت في ؤلاأطاليب جىميت نالح نالخي، 91 ٢خهاصًت ٖو

 .33-32، م م 2004، 03الٗضص
ما٫، دوز اإلاسافلت في دعم ئوؼاء اإلاإطظاث الصغيرة الخجسبت الجصائسيت، ٖبض الٟخاح بىزمسم، ونىضعة ؾاًبي، 92 اإلاجلت ألاعصهُت في بصاعة ألٖا

 .   402، م 2011، 3، الٗضص7جلضاإلا
 .182، م 2010ؾىت 10، الٗضصكخصادًت وعلىم الدظييردوز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الخىميت اإلادليت، مجلت العلىم ؤلاٖلىوي ٖماع، 93
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ت م٘ الهىضو١ بيؿبت ىاثضَا في خالت ٞكل اإلاكغوٕ  %85اإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاىسَغ مً الضًىن ٞو

اإلامى٫، ٦ما ؤجها جاصي صوعا ٦بحرا في اؾخدضار اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بىنٟها مهضعا مهما مً 

ت مً الهىاص٤ً ؤزغي، حؿهم ٧لها في بوكاء اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  ل ومجمٖى مهاصع الخمٍى

ا  ا بًٟل الضعاؾاث اإلا٣ضمت، و اإلاخابٗت اإلاؿخمغ ليكاَاتها مً ؤظل بؾخمغاَع َغ ٦ما حؿهم في وجٍُى

 .94بؾدشمغاَا اإلاؿخ٣بلُت في بًٗها

 ( ووالت الخىميت الاحخماعيت:6

ت وؤلاؾخ٣ال٫ اإلاالي ؤوكإث ؾىت  وهي جدذ ؤلاقغاٝ  1994وهي ماؾؿت ٖمىمُت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

 اإلاباقغ لغثِـ الخ٩ىمت حؿعى لخ٣ضًم ٢غوى مهٛغة للخسٌُٟ مً ؤق٩ا٫ ال٣ٟغ والخغمان. 

اثٟها هظ٦غ:ومً ؤَم         ْو

ل ألاوكُت طاث اإلاىٟٗت ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت التي جخًمً بؾخسضاما ٦شُٟا للٗمالت.  -  جغ٢ُت وجمٍى

حر  - ٤ ال٣غوى اإلاهٛغة الظي ًم٨ً مً جٞى غ وجىمُت اإلاكغوٖاث مهٛغة والهٛحرة والٟغصًت ًٖ ٍَغ جٍُى

غ الخٝغ الٗخاص وألاصواث ؤو اإلاىاص ألاولُت إلاماعؾت بٌٗ الخٝغ واإلاه ً لدصجُ٘ الٗمل الخغ، وجٍُى

اث اإلاِٗكُت. ما٫ اإلاجزلُت والهىاٖاث الخ٣لُضًت للخ٣لُل مً ال٣ٟغ وجدؿحن مؿخٍى  الهٛحرة وألٖا

ت  - غ بٌٗ ألاوكُت ؤلاؾدشماٍع ٤ جٍُى و٢ض ٧اهذ مؿاَمتها مدضوصة في مجا٫ م٩اٞدت ال٣ٟغ ًٖ ٍَغ

 .95الهٛحرة واإلاخىؾُت

 "FGARث الصغيرة واإلاخىطؼت:"( صىدوق طمان اللسوض للمإطظا7

بهضٝ يمان  11/11/2002اإلااعر في  373-02الهىضو١ بم٣خط ى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ؤوص ئ    

خىلى الهىضو١ ماًلي:  ال٣غوى لئلؾدشماعاث التي ًجب ٖلى اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٍو

 الخضزل في مىذ الًماهاث لٟاثضة اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت التي جىجؼ بؾدشماعاث في اإلاجاالث الخالُت:     -

 * بوكاء ماؾؿاث         

 *  جدضًض الخجهحزاث       

 * جىؾُ٘ اإلااؾؿاث       

٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما - ٣ا للدكَغ ه ٞو ت جهٞغ  حؿُحر اإلاىاعص اإلاىيٖى

٘ والًماهاث اإلاُلىبت -  ب٢غاع ؤَلُت اإلاكاَع

                                                           
، الٗضص ألاو٫، 24ت صمك٤ اإلاجلض، مجلت ظامٗبداع في اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت بالجصائس، دزاطت ميداهيتوكائع ألا بً ٖىتر ٖبض الغخمان، 94

 .158-157، م م 2008
، مكخصاد الجصائسي أطاليب جىميت اإلاؼسوعاث اإلاصغسة والصغيرة واإلاخىطؼت في ؤلانالخي نالح، 95  .38، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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 الخ٨ٟل بمخابٗت ٖملُاث جدهُل اإلاؿخد٣اث اإلاخىإػ ٖليها -

 مخابٗت اإلاساَغ الىاظمت مً مىذ يمان الهىضو١  -

 يمان مخابٗت البرامج التي جًمنها الهُئاث لٟاثضة اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  -

ؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً يمان الهىضو١ ٦ما ٧ل٠ بال٣ُام يمان الاؾدكاعة واإلاؿاٖضة ل٣اهىن اإلاا -

 باإلاهام الخالُت: 

 جغ٢ُت ؤلاجٟا٢ُاث اإلاخسههت باإلاساَغ التي جيكِ في بَاع جغ٢ُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت -ؤ

 بٖضاص بجٟا٢ُاث م٘ البىى٥ واإلااؾؿاث اإلاالُت لهالح اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت -ب         

ال٣ُام ب٩ل ٖمل حهضٝ بلى اإلاهاص٢ت ٖلى الخضابحر اإلاخٗل٣ت بتر٢ُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  -ط         

 .96وجضُٖمها في بَاع يمان الاؾدشماعاث

 

 

 

 

 

 اإلاؼلب الثالث: ئطخلساء لىاكع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائس 

اث         إلاٗالجت مىيٕى الضعاؾت ٢مىا بجم٘ اإلاُُٗاث اإلاخمشلت في ظضاو٫ بخهاثُت مؿخسغظت مً وكٍغ

اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت لىػاعة الهىاٖت واإلاىاظم، خُض بٖخمضها في ٖملُت الخدلُل ٖلى بؾخسضام 

ا٫ بُاهُت حٗمل ٖلى حؿهُل الظي ؾاٖضها في جغظمت وعؾم مسخل٠ الجضاو٫ ؤلاخهاثُت بلى ؤق٩ EXCELبغهامج 

 و٢غاءة الجضاو٫ واإلاؿاٖضة في ٖملُت الخدلُل. 

بلى ٚاًت الؿضاس ي ألاو٫ مً ٖام  ٢2010مىا بخجمُ٘ ٧اٞت اإلاُُٗاث ؤلاخهاثُت الخانت بالضعاؾت مً الٟترة 

 في ظضاو٫، خُض ٢ؿمىا ٧ل ظضو٫ خؿب مىيٕى الضعاؾت وهي ٧الخالي: 2018

 2018 – 2010صغيرة واإلاخىطؼت في الجصائس فترة أوال: جؼىز عدد اإلاإطظاث ال

 : جؼىز العدد ؤلاحمالي للمإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت

                                                           
ضان، 96 الٗضص الؿاب٘،  ػماٌ افسيليا، كخصادًاثئالداعمت لخمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائس، مجلت  وآلالياثالهياول مدمض ٍػ

 .127-126م م
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مً زال٫ ٢غاءجىا الجضو٫ ؤصهاٍ هالخٔ ؤن ٖضص اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ في جؼاًض مؿخمغ 

ىا ٖليها الضعاؾت جبحن لىا جُىع ٖضص اإلااؾؿاث الهٛ حرة واإلاخىؾُت مً ٞمً الٟترة التي ؤظٍغ

اصة 2018ماؾؿت جهاًت ؾضاس ي ألاو٫ مً ٖام  1093170لُهل بلى  2010ماؾؿت ٖام 619072 ٞهاجه الٍؼ

اإلاؿخمغة في ٖضص اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت عاظ٘ بلى الؿُاؾت ؤلا٢خهاصًت التي جبىتها الضولت بهضٝ جغ٢ُت 

غ َظا ال٣ُإ في الؿاخت ؤلا٢خهاصًت، مً زال٫ مسخ ت التي تهضٝ بلى جىمُت َظا وجٍُى ل٠ ؤلاظغاءاث الخدٟحًز

ني والتي ظاءث لخٗض٫ و ج٨مل مسخل٠ ؤلاظغاءاث التي  الىٕى مً اإلااؾؿاث وجُٟٗل صوعَا في ب٢خهاص الَى

ظا حهضٝ لتهُئت اإلادُِ  1994جبىتها مىظ بوكاء وػاعة زانت ب٣ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؾىت  َو

جُت لتر٢ُت وكاَها، مً زال٫ بوكاء َُا٧ل زانت بها ووي٘ جغؾاهت مً ال٣ىاهحن و اإلاالثم و الٓغوٝ اإلاىا

ٗاث التي تهضٝ بلى صٖمها و٧اهذ البضاًت م٘ نضوع ٢اهىن الخام للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  الدكَغ

 . 2001ؾىت

 جُىع الٗضص ؤلاظمالي للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾِ(: III– 5دٌو )الج

 الظىىاث الصغيرة واإلاخىطؼتعدد اإلاإطظاث 

619072 2010 

659309 2011 

711832 2012 

777816 2013 

852053 2014 

934569 2015 

1022621 2016 

1060289 2017 

1093170 2018 
اث اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت لىػاعة الهىاٖت خماص ٖلى وكٍغ  مهضع: مً بٖضاص الُالبت بااٖل

بلى ٚاًت ؾضاس ي ألاو٫ مً  2010جُىع ٖضص اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت زال٫ ٞترة والك٩ل اإلاىالي ًىضح 

2018. 

 (: جؼىز العدد ؤلاحمالي للمإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼتIII-1ػيل زكم )  
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خماصإلاهضع: مً بٖضاص الُالبت ا               اث اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت لىػاعة الهىاٖت بااٖل  ٖلى وكٍغ

 

ئلى غاًت الظداس ي ألاٌو  2010ؼىز مإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت خظب ػبيعتها اللاهىهيت الفترة ج(2

 :2018مً 

مً زال٫ الجضو٫ جبحن لىا ؤن اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الخانت بؾخُاٖذ ؤن جدخل اليؿبت  -     

( بط ؤزظث خهت ألاؾض مً بحن اإلااؾؿاث الهٛحرة 2018 – 2010ألا٦بر زال٫ مسخل٠ الؿىىاث )

ظا ما هالخٓه مً زال٫ اإلاُُٗاث الجضو٫ بال ؤن اإلااؾؿاث الهٛحرة  واإلاخىؾُت الٗامت والخ٣لُضًت َو

واإلاخىؾُت الخ٣لُضًت خ٣٣ذ مغجبت الشاهُت بٗض اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الخانت ؤما اإلااؾؿاث 

 ٣ض خ٣٣ذ وؿب همى ؾلبُت ٖلى َى٫ ٞترة الضعاؾت.الهٛحرة واإلاخىؾُت الٗامت ٞ

ا بخسلي الضولت ٖلى ؾُاؾت اإلااؾؿاث ال٨برة وجىظيهها هدى الخىنهت وحصجُ٘  َظٍ الىيُٗت ًم٨ً جٟؿحَر

٧ان لها  2014 – 2001ؤلاؾدشماع الخام، ٦ما ؤن ظهىص الضولت مً زال٫ بغامج ؤلاوٗاف ؤلا٢خهاصي للٟترة 

 اؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت لئلٖخباعاث الخالُت: ؤزغ باعػ في مًاٖٟت ٖضص اإلا

ٞخذ اإلاجا٫ ؤمام َظٍ اإلااؾؿاث وزانت جل٪ الخابٗت لل٣ُإ الخام لدؿخُٟض ؤلاؾدشماعاث الٗمىمُت  -

 اإلابرمجت مشل ألاقٛا٫ الٗمىمُت وجىؾُ٘ ٩َُلت البيُت الخدخُت الُغ١ واإلاىانالث.

ظا بضوعٍ ٧ان له ؤزغ في ظظب ؤلاؾدشماعاث الخانت بلى ج٣ضًم الضٖم في اإلاجاالث الٟالخت والهُض ال - بدغي َو

 َظا ال٣ُإ. 
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ئلى غاًت الظداس ي ألاٌو 2010جؼىز مإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت خظب اإلالىيت الفترة (: III- 6)الجدٌو 

 2018مً 

اث اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت لىػاعة الهىاٖت واإلاىاظم. خماص ٖلى وكٍغ  مهضع: مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 الصغيرة واإلاخىطؼت خظب الحجم، كؼاع اليؼاغ، اإلاىؼلت الجغسافيت.ثاهيا: جىشيع اإلاإطظاث 

 2018ئلى غاًت الظداس ي ألاٌو مً  2010(جىشيع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت خظب الحجم الفترة 1 

مً زال٫ مالخٓخىا للجضو٫ ًدبحن لىا ؤن اإلااؾؿاث اإلاهٛغة جدخل ؤ٦بر وؿبت خُض بلٜ مجمٕى اإلااؾؿاث 

ماؾؿت زم جليها اإلااؾؿاث الهٛحرة  1068027بـمجمٕى  2018جهاًت الؿضاس ي ألاو٫  مهٛغة الدجم في

ماؾؿت، ؤما اإلااؾؿاث مخىؾُت الدجم جإزظ اليؿبت ألا٢ل في جىػَ٘ اإلااؾؿاث  97975الدجم بمجمٕى 

 ماؾؿت. 13081الهٛحرة واإلاخىؾُت خؿب الدجم خُض بلٜ مجمٕى َظٍ اإلااؾؿاث بـ 

إلااؾؿاث اإلاهٛغة هي وؿبت ألا٦بر مً اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ألجها ألاؾهل وؿخُُ٘ جٟؿحر بإن ا -   

في الخإؾِـ م٣اعهت بباقي ؤهىإ ماؾؿاث، وهي ألا٦ثر جًُٟال مً ٢بل ألاٞغاص، باإلياٞت بلى ؤلاظغاءاث 

َظا الىٕى  والدؿهُالث التي ج٣ىم بها الضولت إلوكاء اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خٟؼث الكباب ٖلى بوكاء

مً اإلااؾؿاث ل٨ً مٗٓمهم ٧اهذ ماؾؿاث نٛحرة ظضا وهي ألا٦ثر جُىعا، وهي ألا٦ثر جًُٟال مً ٢بل 

ألاٞغاص، باإلياٞت بلى ؤلاظغاءاث والدؿهُالث التي ج٣ىم بها الضولت إلوكاء اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت 

ماؾؿاث نٛحرة ظضا وهي ألا٦ثر  خٟؼث الكباب ٖلى بوكاء َظا الىٕى مً اإلااؾؿاث ل٨ً مٗٓمهم ٧اهذ

 جُىعا

 

 

اإلاإطظاث  اإلاإطظاث الخاصت الظىىاث

 الحسفيت

اإلاإطظاث 

 العامت

مجمىع اإلاإطظاث الصغيرة 

 واإلاخىطؼت
 اإلاهً الحسة اإلاإطظاث اإلاعىىيت

2010 369319 113573 135623 557 619072 

2011 391761 120095 146881 572 659309 

2012 420117 130394 160764 557 711832 

2013 459414 142169 175676 557 777816 

2014 496989 159960 194562 542 852053 

2015 537901 178994 217142 532 934569 

2016 575906 211083 235242 390 1022621 

2017 595810 220516 243699 264 1060289 

2018 628219 223195 241494 262 1093170 
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 .2018ئلى غاًت الظداس ي ألاٌو مً  2010(جىشيع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت خظب الحجم الفترة 1 

بلى ٚاًت الؿضاس ي ألاو٫ 2010جىػَ٘ ماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خؿب الدجم الٟترة  (:III- 7)الجدٌو 

 2018مً 

 
اث اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت لىػاعة الهىاٖت واإلاىاظممهضع: مً بٖضاص الُالبت  خماص ٖلى وكٍغ  بااٖل

 (:جىشيع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت خظب الحجمIII-2)الؼيل زكم      

 
اث اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت لىػاعة الهىاإلاهضع: مً بٖضاص ا                            خماص ٖلى اليكٍغ  ٖت واإلاىاظمالُالبت بااٖل

 

 

مؤسساث متوسطت 50 - 250مؤسساث صغيرة 10 - 49مؤسساث مصغرة 1 - 9

20102271763268

201121461873108

201227231989136

2013381581016123

2014363651065145

2015907659240542855

2016993170262813170

20171035891212023196

20181068027218633280

41506799797513081مجموع 

سنواث
التوزيع حسب الحجمال

97 

2 

0.00 

 التوزٌع حسب الحجم

 250 - 50مؤسسات متوسطة  49 - 10مؤسسات صغٌرة  9 - 1مؤسسات مصغرة 
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ئلى غاًت طداس ي ألاٌو  2010(جىشيع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت خظب كؼاع اليؼاغ الفترة 2      

ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ؤٚلب وكاٍ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ًخمغ٦ؼ  الجضو٫  مالخٓخىا ؤصهاٍ ً زال٫م2018

لُت زم ٢ُإ  في ٢ُإ الخضماث زم ًليها ٢ُإ البىاء وألاقٛا٫ الٗمىمُت زم جإحي ٢ُإ الهىاٖاث الخدٍى

الٟالخت وفي آلازحر ٢ُإ اإلادغو٢اث والُا٢ت واإلاىاظم خُض بلٜ ٖضص اإلااؾؿاث في ال٣ُإ الخضماث خىالي 

لُت  182477ماؾؿت زضمُت،  وفي ٢ُإ البىاء و ألاقٛا٫ الٗمىمُت  338201 وفي ٢ُإ نىاٖاث الخدٍى

ظا زال٫  2936وفي ألازحر ٢ُإ اإلادغو٢اث و الُا٢ت واإلاىاظم بـ 6877وفي ٢ُإ الٟالخت  97728 ماؾؿت، َو

خطح ؾُُغة ٢ُإ زضماث ٖلى اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُ 2018الؿضاس ي ألاو٫ مً ؾىت ت وطلل٪ ألن ٍو

حر ًض ٖاملت التي ال جدخاط بلى  وؿبت الخاَغة ٞيها ٢لُلت و٢هغ ٞترة ؤلاؾترظإ ألاعباح وؾهىلت بوكاء وجٞى

الث ٦بحرة زم جإـتي بٗض طل٪ ؾُُغة ٢ُإ البىاء و ألاقٛا٫ الٗمىمُت ٖلى اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  مَا

ٗىص ؾبب َظا بلى بغامج ؤلاؾ٩ان التي جبىتها الض ٤ َو ولت و الغامُت بلى جد٤ُ٣ بهجاػ ملُىوي ؾ٨ً و٦ظا ٍَغ

لُت زم ٢ُإ  –قغ١  ٚغب الظي ؾاٖضة ٖلى بوكاء ماؾؿاث نٛحرة زم ًإـتي ٢ُإ الهىاٖاث الخدٍى

ضم الخىٕى  ظا ما ٨ٌٗـ ٖضم الخىاػن بحن ٞغوٕ اليكاٍ الا٢خهاصًت ٖو الٟالخت زم ٢ُإ اإلادغو٢اث َو

 ؤلاهخاجي.

ض ؤن ٢ُإ الٟالخت و٢ُإ اإلادغو٢اث خ٤٣ ؤ٢ل وؿبت ٞاليؿبت لل٣ُإ الٟالخت الؿبب و٢ض هج -            

ما٫ الكا٢ت ٦ما ؤن ٖملُت بؾترظإ الخ٩ال٠ُ  عاظ٘ بلى ٖؼوٝ الكباب ٧ىهه ٌٗخبر مً ال٣ُاٖاث طاث ألٖا

ت ت و٢ابلُت اإلاىخىظاث ٞالخُت للخل٠ بؿٖغ لت، ٦ما ؤهه ٖغيت للخ٣لباث الجٍى الظي ًىجم  وجد٤ُ٣ ألاعباح ٍَى

ٖنها الهغوب الُض الٗاملت مً ال٣ُإ الٟالحي ٦ما ؤن ٢ُإ اإلادغو٢اث ماػا٫ خ٨غا ٖلى صولت حٗخبر يمً 

 ال٣ُاٖاث الؿُاصًت.

بلى ٚاًت ؾضاس ي 2010جىػَ٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خؿب ٢ُإ اليكاٍ الٟترة (: III- 8)الجدٌو 

 2018ألاو٫ 

 
اث اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت لىػاعة الهىاٖت واإلاىاظم  خماص ٖلى وكٍغ  مهضع: مً بٖضاص الُالبت بااٖل

20101726531297626122838061870

20111861571357526389040061956

20122040491422226751742772052
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 (: جىشيع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت خظب اللؼاع اليؼاغIII-3الؼيل زكم )               

 
اث اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخاب مهضع: مً بٖضاص الُالبت خماص ٖلى وكٍغ  ٗت لىػاعة الهىاٖت واإلاىاظم   بااٖل

 (جىشيع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت خظب اللؼاع الجغسافيت3

جخمغ٦ؼ بك٩ل  2018ًخطح مً زال٫ الجضو٫ ؤن اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت  جهاًت الؿضاس ي ألاو٫ مً  -

ً بـ   136899اإلاغجبت الشاهُت بـ ماؾؿت زم جليها ظهت الهًاب الٗلُا في  ٦438260بحر في الجهت الكمالُت للَى

ظٍ اإلاالخٓت مخ٨غعة باليؿبت للؿىىاث ألازغ مً ؾىت 53060ماؾؿت و الجىىب في اإلاغجبت الشالشت بـ  ، َو

غ َُا٧ل ال٣اٖضًت و الخضماث و  2018بلى 2010 ٗىص الؿبب في َظا الخمغ٦ؼ في اإلاىا٤َ الكمالُت بلى جٞى َو

ى ما ٌؿاَم في زل٤ هٕى مً الخىػَ٘ ٚحر ؾهىلت الخهى٫ ٖلى اإلاىاص ألاولُت، م٣اعهت  م٘ اإلاىا٤َ ألازغي َو

ظا الخىػَ٘ ٚحر مخ٩افئ ًازغ ؾلبا ٖلى  ً ، َو ُت وظىص َظٍ اإلااؾؿاث ٖلى مسخل٠ مىا٤َ الَى الٗاص٫ لخٍغ

 وفي الك٩ل اإلاىالي ًىضح جىػَ٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خؿب ال٣ُإ الجٛغاُٞت. ويُٗت
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 جىػَ٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خؿب ال٣ُإ الجٛغاُٞت(: III- 9)حدٌو 

 
اث اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت لىػاعة الهىاٖت واإلاىاظم خماص ٖلى وكٍغ  مهضع: مً بٖضاص الُالبت بااٖل

 

 جغسافيت(: جىشيع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت خظب كؼاع الIII-4)الؼيلسكم 

 
اث اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت لىػاعة الهىاٖت واإلاىاظم             اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبت  خماص ٖلى وكٍغ  باإٖل

 

 

 

 

الجنوب الهضاب العلياالشمال

201021927011233537714

201123266411914639951

20122882599438337475

201331636410253340517

201434440510891243672

201537337711803946525

2016400615125696495995

201741524212976750801

201843826013689953060

السنواث

التوزيع حسب القطاع الجغرافيت 

%[VALEUR] 
%[VALEUR] 

%17 

 جىػَ٘ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت خؿب ال٣ُإ الجٛغاُٞت

 الجنوب  الهضاب العلٌا الشمال
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 اإلابدث الثاث: أَميت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم الخىميت اإلاظخدامت في الجصائس    

ت جاصي  اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت صوعا مدىعٍا في الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ وطل٪ مً زال٫ مجمٖى

غ ٖىامل ؤلاهخاط والخىػَ٘  خباعاث التي جخٗل٤ بسهاثو َُا٧لها ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت ووؿب جٞى مً ؤلٖا

ىؾُت في اإلاجاالث اإلا٩اوي للؿ٩ان واليكاٍ ؤلا٢خهاصي، خُض ؾيخُغ١ بلى مؿاَمت الهٛحرة واإلاخ

 ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖتوالخ٨ىىلىظُت. 

: مظاَمت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم البعد ؤلا               كخصادي اإلاؼلب ألاٌو

٢خهاصًاث الٗامت َخمام في مسخل٠ ؤلابحٗخبر اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً بخضي اإلاجاالث ألا٦ثر 

الجؼاثغي زانت ومً زال٫ التر٦ُبت اإلاالُت واله٩ُلُت والخىُٓمُت وال٣اهىهُت لهظٍ اإلااؾؿاث التي  ٢خهاصوؤلا

اث ؤلانالح الجؼاثغي بُٛت الىنى٫ بلى اإلاٗضالث ؤلا اث اإلاِٗكُت ججٗلها جخمغ٦ؼ يمً ؤولٍى ٢خهاصًت واإلاؿخٍى

ً  مغظىة وطل٪ مً زال٫ اصة الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي، ٖو ٤ بخضار ٢ُمت مًاٞت بةؾخٛال٫ مؿاَمتها في ٍػ ٍَغ

ٖىانغ ؤلاهخاط اإلادضوصة و التي جخمحز بالىضعة اليؿبُت باإلياٞت بلى ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ الخىاػن الخىمىي ألاًٞل 

٤ ج٣لُل مٗضالث الخٟاوث ؤلا٢خهاصي بحن ألا٢الُم وطل٪  ُٟت ( ًٖ ٍَغ ت و الٍغ بحن مسخل٠ اإلاىا٤َ ) الخًٍغ

لها إلؾدشماع اإلاؼاًا  اليؿبُت ل٩ل مى٣ُت و اإلاؿاٖضة ٖلى ؾض الٟجىاث عاظ٘ بلى الخهاثو و اإلام حزاث التي جَا

ت مخباًىت و بالخالي الىنى٫ بلى الخىمُت مخىاػهت قاملت بدُض ًبرػ  الخىمُت في الجؼاثغ و ج٩لٟت مدضوصة و ؾٖغ

 صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً زال٫:

 وكاثزلي الخام زازج كؼاع اإلادس أوال: اإلاظاَمت في شيادة الىاجج الدا

ؤن ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت َى مً ال٣ُاٖاث اإلاهُمىت ٖلى اليكاٍ ؤلا٢خهاصي في  ٖخباع ةب

الجؼاثغ ٞهى بُبُٗت الخا٫ ٌٗخبر مً ال٣ُاٖاث اإلاؿاَمت في هاجج الضازلي الخام صون الىٓغ بلى ٢ُإ 

ىضح الجضو٫ اإلاىالي مؿاَمت اإلادغو٢اث بةٖخباٍع ال٣ُإ ألاو٫ في ؤلا٢خها ني صون مىاٞـ ٍو ص الَى

 اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الىاجج الضازلي الخام زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث.

 – 2012(: هاجج الدازلي زام زازج كؼاع اإلادسوكاث زالٌ مدة اإلامخدة ما بين III- 10)الجدٌو زكم 

2016. 
 الؼابع  2012 2013 2014 2015 2016

 الليمت % الليمت % الليمت % الليمت % الليمت % اللاهىوي

 

14.23 

 

1414.65 

 

14.22 

 

1313.36 

 

13.9 

 

1187.93 

 

11.70 

 

893.24 

 

12.01 

 

793.38 

وظبت اللؼاع 

العام في هاجج 

 دازلي الخام

 

85.77 

 

8529.27 

 

85.78 

 

7924.51 

 

86.1 

 

7338.65 

 

 

88.30 

 

6741.19 

 

87.99 

 

5813.02 

 وظبت اللؼاع

زاص هاجج 

 دازلي الخام

 اإلاجمىع 6606.40 100 7634.43 100 8526.58 100 9237.87 100 9943.9 100

اجاإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت لىػاعة الهىاٖت واإلاىاظم  خماص ٖلى وكٍغ  مهضع: مً بٖضاص الُالبت بااٖل
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مً زال٫ الجضو٫ هالخٔ بإن الىاجج الضازلي الخام زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث في جؼاًض مؿخمغ، خُض بهخ٣ل مً  

، ٦ما 2016ملُاع صًىاع ظؼاثغي ؾىت 9943.9بلى ؤن بلٛذ ٢ُمخه  2012ملُاع صًىاع ظؼاثغي ؾىت  6606.40

ي جؼاًض خُض بعجٟٗذ مً ًخطح لىا ؤًًا ؤن مؿاَمت ال٣ُإ الٗام )للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت( ف

 .2016ؾىت  1414.65ؤي ما ٢ُمخه  %14.23بلى  2012ملُاع صًىاع الجؼاثغي ؾىت  793.38ما ٢ُمخه 12.01%

لى ٨ٖـ ال٣ُإ الٗام هجض ؤن مؿاَمت ال٣ُإ الخام في الىاجج الضازلي الخام في جغاظ٘ وطل٪ مً -     ٖو

ٗىص َظا التراظ٘ بلى ٖضم ٢ضعة َظا ال٣ُإ  2016ؾىت %85.77لُهل بلى  2012في ؾىت  %87.99وؿبت  َو

ىإلات ؤلا٢خهاص. غ الخجاعة زاعظُت ٖو  مؿاًغة مخُلباث وقغوٍ ب٢خهاص الؿى١ جدذ و٢٘ جدٍغ

 ثاهيا: مظاَمت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الليمت اإلاظافت

ت بازخالٝ َبُٗتها ٌٗض ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً ؤَم ال٣ُاٖاث اإلاىخجت لل٣ُمت اإلاًاٞ

جىمُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٦إصاة للخىمُت ٢اهىهُت ومجاالث وكاَها في مسخل٠ الضو٫ التي جبيذ 

 ؤلا٢خهاصًت.  

خماص ٞيها ٖلى مؿاَمت ماؾؿاث            بن مؿاَمت َظٍ ماؾؿاث في زل٤ ٢ُمت مًاٞت ؾِخم ؤلٖا

 لُاب٘ ٢اهىوي الظي جيخمي بلُه. الهٛحرة واإلاخىؾُت خؿب ٢ُإ الظي جيكِ ُٞه وا

ت في ال٣ُمت اإلاًاٞت خؿب مجا٫ اليكاٍ في    ًم٨ً جبُان مؿاَمت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الجؼاثٍغ

 الجضو٫ الخالي:

تطور المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً جزائر حسب قطاع النشاط من (: III–11)الجدٌو زكم

 2102إلى  2102

 الؼيل اللاهىوي 2012 2013 2014 2015 2016

 الصزاعت 1421.69 1627.67 1771.49 1936.37 2140.29

البىاء وألاػغاٌ  1411.15 1562.1 1562.1 1850.76 1990.03

 العمىميت

 الىلل واإلاىاصالث 1095.27 1443.12 1443.12 1660.75 1796.97

 زدماث اإلاإطظت 154.37 172.47 172.47 214.52 228.92

 الفىدكت والاػعام 138.94 174.1 174.1 212.78 240.39

 الصىاعت الغرائيت 266.13 285.48 330.69 353.71 389.57

 صىاعت الجلىد وألاخرًت 2.66 2.65 2.65 2.78 2.83

 الخجازة والخىشيع 1651.55 1870.6 1870.6 2259.33 2341.23
خماص ٖلى اث اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت لىػاعة الهىاٖت واإلاىاظم اإلاهضع: مً بٖضاص الُالبت بااٖل  وكٍغ

ؤن اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت حؿاَم في زل٤ ٢ُمت زانت ؤو ٖامت هالخٔ مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ  - 

 وهي في جؼاًض مً مؿخمغ مً ؾىت بلى ؤزغي وطل٪ في مٗٓم ٞغوٕ اليكاٍ ٧الؼعاٖت والبىاءوألاقٛا٫
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ٗام وزضماث  الٗمىمُت، الى٣ل واإلاىانالث، الهىاٖت الٛظاثُت، بِىما ال حؿاَم باقي الٟغوٕ ٧الٟىض٢ت وؤلَا

 اإلااؾؿاث ونىاٖت الجلض.

ومً زال٫ ٧ل مؿب٤ ط٦ٍغ ًخطح ؤن اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ جاصي صوعا ال بإؽ به          

ني وزانت ماؾؿاث الهٛح  رة واإلاخىؾُت في ال٣ُإ الخام.في ؤلا٢خهاص الَى

 حخماعي اإلاؼلب الثاوي: مظاَمت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم البعد ؤلا 

ٌٗض ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً ؤ٦بر ال٣ُاٖاث اإلاؿخ٣ُبت للُض الٗاملت ومً ؤ٦بر           

ظا هدُجت  ُت التي حٗخمض ٖلى الُض الٗاملت البؿُُت َخمامها باإلاهً الباإلاؿاَمحن في زل٤ ٞغم الكٛل َو خٞغ

ضم مخهام الٗمالت إلهسٟاى ج٩لٟت زل٤ ٞغم بؾخسضامها للخ٨ىىلىظُا اإلاخُىعة وحٗخبر ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى ةٖو

حر  ه َظٍ اإلااؾؿاث في الجؼاثغ مً هاخُت ٖضصَا، ؾمذ لها بخٞى الٗمل وال ق٪ ؤن جُىع اإلاؿخمغ الظي حٗٞغ

ظا ظخماعي وطل٪ مً ما ًضٞٗىا ٖلى ؤن هبحن صوعَا الخىمىي ٖل نُٗض ؤلا  الٗضًض مً مىانب الكٛل َو

 زال٫:

 أوال: زلم فسص عمل حدًدة           

ها الؿاٞغ واإلا٣ىٗىزانت في اإلاجا٫ الؼعاعي و٢ُإ الخضماث  حٗاوي البلضان الىامُت مً مكا٧ل البُالت بىٖى

لٗب صوعا في طل٪ خُض ج٣ام اإلاهاو٘ في ؤما٦ً في اإلاضن، ومً زم حؿخُُ٘ الهىاٖت الهٛحرة واإلاخىؾُت ؤن ج

وظىص البُالت ٞخسل٤ ٞغنا مىخجت للٗمل، ٦ما هجض ؤًًا ؤن َظٍ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت حؿخسضم 

ٞىىن بهخاط مً الىٕى ألا٢ل جُىعا والظي ٌؿخسضم الُض الٗاملت بك٩ل ٦ش٠ُ مما ٌؿاَم في خل مك٩ل 

 .البُالت

جؼىز حعداد مىاصب الؼغل في كؼاع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائس (: III- 12)الجدٌو زكم   

 2017ئلى غاًت 2010مً

وظبت مىاصب الؼغل في )م.ص.و.م( 

 باليظبت لعدد الظيان اإلاؼخغلين

 

 حجم الظيان اإلاؼخغلين

 

 مىاصب الؼغل اإلاإطظاث ) ص.و .م(

 

 الظىىاث

16.70 9735000 1625686 2010 

17.96 959900 1724197 2011 

18.17 10170000 1848117 2012 

18.56 10788000 2001892 2013 

20.42 10566000 2157232 2014 

22.38 10594000 2371020 2015 

23.43 10845000 2540698 2016 

23.96 10858000 2601958 2017 

اث اإلاٗلىماث ؤلاخهاثُت الخابٗت للىػاعة الهىاٖت واإلاىاظم اإلاهضع: خماص ٖلى وكٍغ  مً بٖضاص الُالبت بااٖل
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مً زال٫ مالخٓخىا للجضو٫ هجض ؤن مؿاَمت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في حكُٛل باإلا٣اعهت م٘ -          

غة ب ظا خؿب اإلاُُٗاث اإلاخٞى   2017بلى ٚاًت  2010حن ٞترة حجم الؿ٩ان اإلاكخٛلحن في جؼاًض مؿخمغ َو

وهي وؿبت  2017ؾىت %23.96% لخهل بلى 16.70وؿبت اإلاؿاَمت في الدكُٛل  2010خُض سجلذ في     

حر مىانب الكٛل وج٣لُو  ظا ًض٫ ٖلى ؤن اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؾاَمذ في جٞى ا ما، َو مٗخبرة هٖى

ني لئلخهاء بهسًٟذ الب بلى  2007ؾىت %13.79ُالت مً حجم البُالت ٞدؿب اإلاى٢٘ الَى

 .2016ؾىت10.55%

 ثاهيا: زفع مؼازهت ؤلاهاث في اليؼاغ الاكخصادي           

ُت الخانت والتي ًخم مماعؾتها في ال٣غي بن   جضُٖم صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت والهىاٖاث الخٞغ

٘ وؿبت مكاع٦ت ؤلاهار في ألاوكُت اإلاسخلٟت التي جُلب ًض ٖاملت وؿاثُت  وألا٢الُم اإلاسخلٟت ٌؿاٖض ٖلى ٞع

ٟاصة مً ؤو٢اث ٞغاٚهً وػٍاصة مشل اإلاالبـ اإلاُغػة واليؿُج، خُض ٌؿاٖض َظا ٖلى بؾخٛال٫ َا٢تهً وؤلاؾخ

ضٖم مكاع٦تهً  صزلهً وعٝ مؿخىي مِٗكتهً ومً زم ًخد٤٣ ؤلاؾخٛال٫ ألامشل لل٣ىي الٗاملت مً اليؿاء ٍو

دض مً بُالتهً وحكحر الضعاؾاث بلى ؤن مؿاَمت اإلاغؤة في َظا ال٣ُإ حٗض ٞٗالت.  في اليكاٍ ؤلا٢خهاصي ٍو

 اإلاؼلب الثالث: مظاَمت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم البعد البيئي والخىىىلىجي 

 أوال: مظاَمت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم البعد البيئي    

ظخماُٖت ؤنبذ ٢خهاصًت وؤلا ن صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٣ًخهغ ٖلى جد٤ُ٣ مخُلباث الخىمُت ؤلاب

ظخماُٖت بو  ًت٢خهاصبباث جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت الكاملت و اإلاخىاػهت ٌٗمل ٖلى زل٤ جىلُٟت في ْل اإلاخُل

بُئُت ج٨ىىلىظُت، جد٤٣ مً زاللها الخىمُت اإلاؿخضامت خُض هجض باإلياٞت بلى ألاصواع و ألاَمُت الؿاب٣ت التي 

دلُت في الجؼاثغ ؤن اإلااؾؿاث الهٛحرة جدضزىا ٖنها ؾاب٣ا و ًٖ ال٣ُمت اإلاًاٞت التي ؤياٞتها بلى الخىمُت اإلا

ئي للمجخم٘ ُواإلاخىؾُت ؤنبدذ جدخل ؤَمُت ٦بحرة وجلٗب صوع ظض مدىعي في اإلاؿاَمت في الىعي الب

ب الٗما٫ ٖلى اإلاؿاولُاث البُئُت ل٩ىن اإلاحزة التي جمحز بالجؼاثغي مً زال٫  بُت ج٣ىم بخضٍع خخىاء بغامج جضٍع

اص٢ت البِئت ؤمغ ٚحر م٣ٗض خُض ؤن بؿاَت جغ٦ُبها ججٗل ٖملُت ظم٘ و َظٍ اإلااؾؿاث ججٗل مهمتها في مه

غ ال٣ماماث واإلاسلٟاث والىٟاًاث ؤمغ ؾهل م٣اعهت باإلااؾؿاث ٦بحرة مً هاخُت ؤزغي ٞ ً اإلااؾؿاث ٗجضٍو

ت و ال٣ُم الهىاُٖت الخضًشت م٩ان بصاعة الى٢ذ الجىصة  الهٛحرة واإلاخىؾُت تهضٝ بلى وكغ اإلاٟاَُم ؤلاصاٍع

بخ٩اع، ال٨ٟاءة والٟٗالُت بؿبب بم٩اهُت الخىانل بحن ؤًٖائها وؾهىلت جضاو٫ اإلاٗلىماث و ٗالُت، ؤلابضإ، ؤلا ال

ظا ما ًجٗلها مدُت ؤلابضإ و ؤلا   بخ٩اع.ألا٩ٞاع َو

 ثاهيا: مظاَمت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم البعد الخىىىلىجي 

جلٗب اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت صوع مهم في الخُىع الخ٨ىىلىجي وطل٪ بإن جىضمج َظٍ اإلااؾؿاث   

ىُت ٢اصعة ٖلى ؤلا  ٖخماص ٖلى طاث مً ٢خهاص ال٣ىمي ٖلى مضاع٥ ؤلا عج٣اء باإليمً التر٦ُبت ج٨ىىلىظُت َو

إلاخباص٫ بحن اإلااؾؿاث ٖخماص ازال٫ جد٤ُ٣ الدكاب٪ ال٣ُاعي ٖلى مؿخىي ؤلاهخاط مً زال٫ ٖال٢اث ؤلا 
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ل٪ ٖال٢ت طاإلاهٛغة واإلااؾؿت ال٨بحرة مً الىاخُت الخ٨ىىلىظُت والخ٣ىُت ؤي ٖلى مؿخىي الغؤس ي بما في 

 .الخ٩امل مً زال٫ ٖضة ؤؾالُب لٗل ؤبغػَا في الخبراث الٗاإلاُت ؤؾلىب الخٗا٢ض مً الباًَ

ن جىضعط يمىخ٨ىىلىظُا مالثمت لئلٖخماص ٖلى ًم٨ً للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ومنها الهىاُٖت ؤ -        

غ  مغوعا بٗملُت الخهمُماث R&Dطاث مً زال٫ صوعة ٖلمُت ج٨ىىلىظُت مخ٩املت جبضؤ بالبدض والخٍُى

الهىاُٖت والهىضؾُت ألاولُت واهتهاء بخهيُ٘ الؿل٘ الخ٨ىىلىظُت وجد٤ُ٣ َظٍ الضوعة بةعج٩اػ ٖلى مداوع 

غ و٦ظل٪ ٨ًنها جد ٤ُ٣ الخٗم٤ُ الهىاعي بة٢امت نىاٖت مدلُت لآلالث واإلاٗضاث ؤلاهخاظُت ؤلابضإ والخٍُى

م٨ً مشال للهىاٖاث الهٛحرة ؤن حؿهم في جد٤ُ٣ َظٍ اإلاهمت مً زال٫ جهيُ٘ آالث الىعف   Machine"ٍو

Tools". 

 زالصت:

غ مىانب قٛل و جضٖم        بن اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت لها ؤصواعا ٖضًضة و مخٗضصة ٞهي ٦ما ط٦غها جٞى

الهىاٖاث .......بلخ، ولهظا ؤنبدذ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت عاثضا خ٣ُ٣ُا للخىمُت اإلاؿخضامت في 

ا اإلا٣ام، َى ؤن اإلااؾؿاث لً ج٩ىن لها ظخماُٖت ول٨ً الظي ًجب ؤن وكحر بلُه في َظ٢خهاصًت، ؤلا اإلاجاالث ؤلا

غ لها مدُُا بُئُا مىاؾب  ظٍ اإلا٩اهت ولً حؿخُُ٘ ؤن جد٤٣ ؤَضاٝ اإلاغظىة منها بال بطا جٞى َظٍ ألاصواع َو

واإلاؿاٖضة ٖلى اليكاٍ مً زال٫ ج٣ضًم إلاؿاٖضاث و الدؿهُالث ال وبغامج صٖم مً َٝغ الؿلُاث اإلاٗىُت 

جهاعث و ؤٞلؿذ بؿبب ي٠ٗ بالهٛحرة واإلاخىؾُت لم جلبض ٦شحرا ختى ألهىا هجض الٗضًضمً اإلااؾؿاث 

ت اإلاخٟكُت في بالصها. ا مً ألامغاى ؤلاصاٍع حَر  الٓغوٝ والٗىاث٤ البحرو٢غاَُت ٚو
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 الخاجمت 

ًجخاػ الٗالم في و٢خىا الخايغ مغخلت جدؿم بالخىاٞـ الخاص بحن البلضان في اإلاجا٫ صٖم وجغ٢ُت ًٞاء 

ا لخضمت  ٢خهاصًت مخُلباث الخىمُت اإلاؿخضامت في ظمُ٘ مجاالتها ؤلااإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وحسخحَر

ظخماُٖت والبُئُت، لظل٪ ؤنبدذ َظٍ اإلااؾؿاث جمشل زُاعا بؾتراجُجُا و البضًل ألا٦ثر ٖملُت ؤمام وؤلا 

الضو٫ اإلاخ٣ضمت والىامُت، ومً زال٫ ٧ل ما جُغ٢ىا بلُه في بدشىا َظا خى٫ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت 

لخىمُت اإلاؿخضامت ؤنبدىا مخ٣ُىحن جماما ؤن لهظٍ اإلااؾؿاث بؾهام ٞٗا٫ ومباقغ ٖلى الخىمُت وصوعَا في ا

ظا مً زال٫ ما جخمحز به مً زهاثو وما ج٣ضمه مً مىاٞ٘   ظخماُٖت وبُئُت.ب٢خهاصًت، باإلاؿخضامت َو

في جد٤ُ٣ الخىمُت  وبٗض مٗالجت وصعاؾت بق٩الُت البدض التي جخٗل٤ بــ صوع ماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت     

ت مً الىخاثج و  الجؼاثغجماإلاؿخضامت في   ٢تراح ظملت مً الخىنُاث.بالخىنل بلى مجمٖى

 زخباز فسطياث البدثئأوال:      

ت، وهي ٦ماًلي:          ٌ الٟغيُاث اإلاىيٖى  جىنلذ الضعاؾت بلى هخاثج التي جضٖم ؤو جٞغ

 : الفسطيت ألاولى

اإلاىاعص الُبُُٗت بك٩ل ًخًمً خ٣ى١ ألاظُا٫ ال٣اصمت وحؿدىض بلى ؤبٗاص  هي بؾخسضامالخىمُت اإلاؿخضامت -

 بُئُت وب٢خهاصًت.

بٗىىان" مؿخ٣بلىا اإلاكتر٥" في  1987مد٣٣ت خُض ؤهىا بؾخيخجىا في صعاؾت َظٍ ؤن في اإلااجمغ الظي ظاء ؾىت 

خه لؤلظُا٫ ال٣اصمت لجىت بغوهضجالهض، خُض ظاء مٟاصٍ ؤن يغوعة الخٟاّ ٖلى عؤؽ اإلاا٫ الُبُعي وخماً

غ وظب ٖليها جُب٤ ؤبٗاص بُئُت  وخضصث مؿاولُت الجُل الخالي ججاٍ طل٪. ومً ؤظل جد٤ُ٣ َظا الخ٣ٍغ

 وب٢خهاصًت واظخماُٖت.

 هيت:الفسطيت الثا   

آلالُاث الهاصٞت بلى جغ٢ُت وصٖم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت و٦ظل٪ لضٖم ٨ٞغة جدبنى الجؼاثغ ظملت مً -

 اإلاؿخضامت.الخىمُت 

غ ٢ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وطل٪ مً زال٫  ٖخماصَا ٖلى بمد٣٣ت خُض ؤن الجؼاثغ ؾٗذ بلى جٍُى

ظملت مً آلالُاث التي تهضٝ بلى جغ٢ُت اإلااؾؿاث ؤَمها وػاعة نىاٖت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وجغ٢ُت 

غ اإلااؾؿاث الؤلا  غ ؾدشماع اإلا٩لٟت لضٖم ومغا٣ٞت بوكاء وجٍُى ىُت لخٍُى هٛحرة واإلاخىؾُت والى٧الت الَى

 ؾدشماع. ؤلا 
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و٦ظل٪ حؿاَم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٫ مؿاَمتها في مجا٫      

حر مىانب قٛل.  جٞى

 :ثالثتالفسطيت ال  

 ٞهي حٗخبر الٗهب الغثِس ي لها.جلٗب اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت صوعا َام في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت - 

مد٣٣ت وطل٪ بمؿاَمتها في جد٤ُ٣ الخ٩امل الهىاعي وزل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت وظلب ؤلاؾدشماع ألاظىبي وال٣ضعة 

 ٖلى ؤلابخ٩اع مً ظاهب اإلاداٞٓت ٖلى البِئت.

 ثاهيا: الىخائج        

ت مً الىخاثج  جىنلىا مً زال٫ الضعاؾت التي ٢مىا بها بلى مجمٖى

 :الجاهب الىظسي _ 1

٣ت ال جاصي بلى  جا٦ض الخىمُت اإلاؿخضامت -   ٖلى يغوعة بؾخٛال٫ اإلاىاعص الُبُُٗت لهالح ؤلاوؿان بٍُغ

ا. ا ؤو صماَع  بَضاَع

بن الخىمُت اإلاؿخضامت حؿعى جد٤ُ٣ جىاػن بحن اخخُاظاث ألاظُا٫ الخايغ صون اإلاؿاؽ ب٣ضعة ألاظُا٫  -

 اإلاؿخ٣بلُت ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضٞها.

٠ بن  - نٗىبت وي٘ حٍٗغ٠ ٖالمي مىخض للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت عاظ٘ بلى ؤن ٧ل صولت جً٘ حٍٗغ

ُت التي  زام بهظٍ اإلااؾؿاث اؾدىاصا بلى ْغوٞها ؤلا٢خهاصًت وؤلاظخماُٖت، و٦ظا اإلاٗاًحر ال٨مُت والىٖى

 بخٗضصَا جخٗضص الهٗىباث في جدضًض مٟهىم ص٤ُ٢ لها.

ل اإلااؾؿا - ل جخمشل ؤؾالُب جمٍى حن َما ألاؾالُب الخ٣لُضًت واإلاخمشلت في: الخمٍى ث الهٛحرة واإلاخىؾُت بىٖى

ل ًٖ  ل ٢هحر ألاظل باإلياٞت بلى ؤؾالُب خضًشت وطل٪ بخمٍى ل اإلاخىؾِ ألاظل والخمٍى ل ألاظل والخمٍى ٍَى

٤ البىى٥ ؤلاؾالمُت.  ٍَغ

جىمُتها مً زال٫ بجبإ ؾحر الخىمُت بؾخُاٖذ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ؤن ججني الٗضًض مً اإلاؼاًا في  -

 اإلاؿخضامت وطل٪ باؾخٛال٫ ال٣ٗالوي إلاىاعصَا.

٘ مً ظاهب  - ج٨مً مؿاَمت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال٫ مؿاَمتها في الٞغ

ت في ال٣ُمت اإلاًاٞت، ؤما مً ظاهب البُئي ٞ ٩ان لها صوع ؤلا٢خهاصي والظي ٌٗبر ًٖ مضي مؿاَمتها ال٣ٍى

ً وختى جمى٢ٗها في ألاما٦ً التي ًهٗب ٖلى اإلااؾؿاث  ا في ٧اٞت الَى ٘ الىعي البُئي وؤن اهدكاَع ٞٗا٫ في ٞع

اٝ، اإلاىا٤َ اإلاٗؼولت( ؾاَم في جد٤ُ٣ الجاهب ؤلاظخماعي وطل٪ مً زل٤ ٞغم  ال٨بحرة الخىاظض ٞيها )ألاٍع

ٟي. ٖمل و٢لل مً ٖملُت الهجغة بلى اإلاضن ال٨بري والجزوح  الٍغ
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 _ الجاهب الخؼبيلي2

ني الخام زاعط ٢ُإ اإلادغو٢اث خُض بلٛذ  - اصة الىاجج الَى حؿاَم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في ٍػ

ملُاع صًىاع ظؼاثغي، وحٗض مؿاَمت ال٣ُإ الخام للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مغجٟٗت  9943.9خىالي 

 ٖلى ٨ٖـ ال٣ُإ الٗام ٞهي في جغاظ٘ مً ؾىت بلى ألزغي. 2016في ؾىت  %85.77خىالي 

حؿاَم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ٖلى زل٤ ٢ُمت مًاٞت ؾىاء ٧اهذ زانت ؤو ٖامت وطل٪ في مٗٓم  -

 الٟغوٕ اليكاٍ ٦خجاعة، الؼعاٖت، الى٣ل واإلاىانالث.

حر مىانب ال - بلى  2017كٛل بدُض حكحر ؤلاخهاثُاث للؿىت حؿاَم اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جٞى

ظا ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث الهٛحرة 10858000بعجٟإ ٖضص الؿ٩ان اإلاكخٛلحن في َظٍ اإلااؾؿاث بلى:  ، َو

 واإلاخىؾُت زانت والٗمىمُت. 

 ؤلاكتراخاثثالثا: 

ا ٖلى يىء ما جىنلذ بلُه الضعاؾت مً هخاثج ٞةهه ًم٨ً ب٢تراح مجمىٖت مً                الخىنُاث هىظَؼ

 ُٞماًلي:

ؤلاَخمام الٟٗلي ب٣ُإ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً زال٫ بصعاط ؤًام ز٣اُٞت وجدؿِؿُت خى٫  -

ُت  اإلا٣اولت وبوكاء اإلااؾؿاث ؾىاء ٖلى مؿخىي الجامٗاث ؤو ٖلى مؿخىي ٢اٖاث الش٣اٞت مً ؤظل جٖى

ُٟت.  الكباب لىظىص بزخُاعاث ؤزغي بض٫ الخ٨ٟحر في الْى

حر عؤؽ اإلاا٫، حؿهُل مهاعاث اإلا٣اولت لضي  - حصجُ٘ الضولت للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً زال٫ جٞى

ت. باء وخماًت خ٣ى١ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ  الكباب، الخض مً ألٖا

بوكاء مغا٦ؼ لخىمُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت بالخٗاون م٘ الجامٗاث، ال٣ُإ الخام، الجماٖاث  -

٘، وج٣ضًم اإلاؿاٖضة الٟٗلُت واإلالمىؾت في اإلادلُت والٛٝغ الخ ت، بٛغى جإَُل وبعقاص ؤصخاب اإلاكاَع جاٍع

ل، باإلياٞت بلى اإلاؿاٖضاث الٟىُت في ٖملُاث صعاؾت الجضوي وختى  ٤ والخمٍى ؤلاصاعة، الخىُٓم والدؿٍى

 الٗملُت ؤلاهخاظُت.

مً هاخُت الؿٗغ م٣اعهت  ٞغى عؾىم ويغاثب ٦شحرة ٖلى اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة ًجٗلها ٚحر جىاٞؿُت -

 بمىخىظاث اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت.

ت  - بوكاء ؾى١ صاثم إلاىخجاث اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، حؿاَم ُٞه ٧ل مً الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

ؿهل ونل  ٠ اإلاؿتهل٪ باإلهخاط اإلادلي ومحزاجه، َو واإلااؾؿاث ؤلا٢خهاصًت، بدُض حهضٝ الؿى١ بلى حٍٗغ

 مً بضاثل اإلاىخجت.اإلاؿتهل٪ بلىإ٦ثر 



 انخبتًت
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حصجُ٘ الدكاوع بحن الهُئاث الخ٩ىمُت مً ظهت والجمُٗاث ؤو اإلاىٓماث اإلاهىُت، في بٖضاص ٧ل ؾُاؾت  -

 لخىمُت اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت.

 زابعا: آفاق البدث  

ت*  غ الدكُٛل في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الجؼاثٍغ  .ؤؾالُب جٍُى

 الهٛحرة واإلاخىؾُت لخد٤ُ٣ الخىمُت ؤلا٢خهاصًت اإلادلُت.آلُاث جُٟٗل صوع اإلااؾؿاث *
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 اإلاساحع باللغت العسبيت

 

 وال: الىخب أ       

 

اَغ ٦ىٗان وآزغون، ؤهُىان  - 1 كخصادي والخىميت اإلاظخدامت في الدٌو العسبيت الىمى ؤلاػخالن َو

 .2013، مغ٦ؼ الٗغبي لؤلبدار وصعاؾت الؿُاؾاث لليكغ والخىػَ٘، بحروث، كخصادًتألابعادؤلا

ت،مدزل بيئي ملازن -ئدازة اإلاؼسوعاث الصغيرةؤًمً ٖلي ٖمغ،  - 2  .2007، صاع الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

، الصغيرة في الىػً العسبي، مىؼلت العسبيت لخىميت ؤلادازيت ئدازة اإلاؼسوعاثَالت مدمض لبِب ٚىُت،  - 3

 .2004َبٗت ظامٗت الضو٫ الٗغبُت، مهغ،

صاع واثل ليكغ والخىػَ٘ الُبٗت  ،"اإلاىظماث ألاعماٌ اإلاخىطؼت والصغيرةَاَغ مدؿً ٚالي مىهىع، " - 4

 .2009ألاولى، ٖمان، 

، ث عاهضة الؿمغة، مغ٦ؼ ال٨خب، ألاعصن، يرةأطع ئدازة ألاعماٌ الخجازيت الصغ٧لُٟىعصمىمبا٥، - 5

 .1998ٖمان،

مً ألال٠ بلى الُاء، صاع الخامض "ئدازة اإلاؼسوعاث الصغيرة"٧اؾغ ههغ اإلاىهىع، قىقي هاجي ظىاص، - 6

 .2000لليكغ، ٖمان 

الخدكيم ؤلادازي وجأَيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في هانغ صاصي ٖضون، ٖبض الغخمان بابيذ،  - 7

 .2008صاع اإلادمضًتالٗامت،الجصائس 

مجض اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ  ئدازة وجىميت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؽهبُل ظىاص، " - 8

 .2007ٌ، 1428، 1والخىػَ٘، بحروث، لبىان، ٍ

، صاع الضظلت، طخغالٌ اإلاىازد الؼبيعيت والؼاكت مخجددةئمت و الخىميت اإلاظخداهؼاع ٖىوي اللبضي،  - 9

 .2015ألاعصن، 

ت أطاطياث الخمىيل وؤلادازة اإلااليت"،»ٖا٠َ ظابغ ٖبض الغخُم  - 10  .2008الضاع الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

ا،  - 11 ، صاع مإطظاث زأض ماٌ اإلاساػس ودوزَا في جمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼتٖبض الباؾِ ٞو

 .2011النهًت، مهغ،

ت، كخصادًاث جمىيل اإلاؼسوعاث الصغيرةئٖبض اإلاُلب ٖبض خمُض،  - 12 ، صاع الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2009مهغ،

مك٩ل ال٣ٟغ مك٩ل  -كخصادًت ومؼىالتهاالخىميت ؤلا -ال٣ىاف-ٖبحر قٗبان ٖبضٍ وسخغ ٖبض الغئٝو  - 13

 .2013باٖت واليكغ والخىػَ٘الخىمُت اإلاؿخضامت، صاع الخٗلُم الجامعي للُ -البُئي

ت، صاع الهضي للُباٖت واليكغ  - 14 ٖغبي ٚغبي، بل٣اؾم ؾالَىُت، بؾماُٖل ٞاًؼة، جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 .2000والخىػَ٘، الجؼاثغ، 

، ماؾؿت قباب الصىاعاث الصغيرة ودوزَا في الخىميت اإلادليتٞخخي ؾُض ٖبضٍ ؤبى ؾُض ؤخمض،  - 15

ت،   .2005الجامٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع
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، بًترا٥ لُابٗت واليكغ مإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت ومؼىالث جمىيلهاعابذ زىوي وع٢ُت خؿني،  - 16

 .2008والخىػَ٘، مهغ،

، الضاع الجامُٗت مهغ، ئدازة البيئت والخىميت اإلاظخدامت في ظل العىإلات معاصسةزالض مهُٟى ٢اؾم،  - 17

2007. 

 

 ثاهيا: ألاػسوخاث والسطائل   

 -مضًىت بؿ٨غة ؤهمىطظُا -جىطيع اإلاجاٌ الحظسي ومؼسوعاث الخىميت اإلاظخدامت، بىػٚاًت بابت - 1

 .2015/2016ؤَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ، ظامٗت زًُغ، بؿ٨غة،

، مظ٦غة لىُل قهاصة طخغالٌ مصادز جمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼتئئػياليت ،بغجي قهغػاص -2

 .2011/2012بل٣اًض، جلمؿان،ماظؿخحر، ظامٗت ؤبي ب٨غ 

ا الخىمىي على والًت طؼيفئدزاطت ٦ما٫ صمضوم،  -3 ، عؾالت ماظؿخحر كخصادًت للصىاعت اإلادليت وأثَس

 .1995ٚحر ميكىعة،

غ ٖابض، بق٩الُت الخدؿحن ال٣ضعة الخىاٞؿُت للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ، عؾالت م٣ضمت  -4 لَؼ

 .2012/2013ظامٗت ٢ؿىُُىت،لىُل قهاصة الض٦خىعاٍ، 

، مظ٦غة دوز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم الخىميت اإلادليت اإلاظخدامتمكغي مدمض هانغ،  - 5

 .2011ماظؿخحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ،

صعاؾت جىمُت لبرهامج، -جأَيل مإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت الصىاعيت زاصت في الجصائسؾلُمت ٚضًغ،  - 6

 اظؿخحر، ظامٗت ٢انضي مغباح، وع٢لت.مظ٦غة م

عؾالت  مددداث همى اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت دزاطت هظسيت وجؼبيليت،ؾُٗض الهىاعي،  -7

 . 2007اإلااظؿخحر، بىمغصاؽ،

، ؤَغوخت لىُل فعاليت الخمىيل البىيي إلاؼازيع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائس٣ٖبت ههحرة،  - 8

 . 2014/2015بؿ٨غة، -ظامٗت زًُغ قهاصة الض٦خىعاٍ،

، مظ٦غة الض٦خىعاٍ في ؤلا٢خهاص، ظاَسة آلياث جدليم الخىميت اإلاظخدامت في الجصائس٢اصعي مدمض،  -9

 .2005/2006ظامٗت الجؼاثغ 

دزاطت خالت -دوز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جؼىيس اللؼاع الظياحي في بالجصائس، ٢اعة بدؿام،  -10

 .2011/2012مظ٦غة لىُل قهاصة ماظؿخحر، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض جلمؿان، مظخغاهم،والًت 

صعاؾت مُضاهُت بىالًت  -دوز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الحد مً ظاَسة البؼالت٢ىُضعة ؾمُت،  -11

 .٢2009/2010ؿىُُىت، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر، ظامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت،

، مظ٦غة ماظؿخحر، دوز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الخىميت اإلاظخدامتقُان ؤؾُا،  - 12 

 .2008/200الجؼاثغ،
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 ثالثا: اإلالخلياث واإلاإجمساث والىدواث

طخغالٌ اإلاىازد الؼبيعيت واإلاظإوليت عً خماًت البيئت ئالخىميت اإلاظخدامت بين الحم في ٢اؾُمي، ؤؾُا  -1

ت بمجا٫ الٗغبي واإلاخىؾُي مع ؤلاػازة ئلى ججسبت الجصائسيت ، ملخ٣ى الضولي الؿُاؾاث والخجاعب الخىمٍى

غة، الجؼاثغ، ل 27-26الخدضًاث الخىظهاث ألاٞا١، ظامٗت البٍى  . 2012ؤٍٞغ

 ملخ٣ى مخُلباث بخإَُل اإلااؾؿاث، كؼاع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائس، بىػٍان ٖشمان -2

ً الٗغبيا ل  18و17، ظامٗت الكل٠)الجؼاثغ(،لهٛحرة واإلاخىؾُت في الَى  .2008ؤٍٞغ

أفاق الخىميت اإلاظخدامت في الجصائس ومخؼلباث الخأَيل البيئي للمإطظت ٖماع وعمًان لُٟي،  بلٗاصي - 3

ني خى٦مت ؤلاصاعة البُئُت ٦إخض مباصت بلٙى الخىمُت اإلاؿخضامت، ظامٗت ماي  كخصادًت،ؤلا ، 1945ملخ٣ى َو

 .٢2010اإلات، 

حخماعيت للمىظماث في ججظيد مسجىصاث الخىميت دوز اإلاظإوليت ؤلا خؿحن ًغقي، بًمان ٖمغاث،  - 4

اإلااجمغ الضولي زالض ٖكغ، خى٫ صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جضُٖم بؾتراجُجُت الخىمُت اإلاظخدامت 

لي ًىمي  مبر  15-14اإلاؿخضامت، ظامٗت بً بٖى  .2011هٞى

صعاؾت خالت بىعنت - وزاق اإلااليت وجمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼتطىق ألا  ،٦غوف هىع الضًً - 5

 .2014، ظاهٟي،11الجؼاثغ، ألا٧اصًمُت للضعاؾاث ؤلاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت، الٗضص

ىا٠َ - 6 ، كؼاع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت هبدًل جىمىي لإلكخصاد الجصائسي ؾلُمان الىانغ ٖو

٢خهاصًت     ؾتراجُجُاث وؾُاؾاث الجؼاثغ ؤلاببدض اإلالخ٣ى الضولي ألاو٫ خى٫ ج٣ُُم زازج كؼاع اإلادسوكاث، 

 29-28ؾدشماعاث البضًلت للمدغو٢اث في آٞا١ ألالُٟت الشالشت، ظامٗت اإلاؿُلت، بالجؼاثغ ًىمي ؾخ٣ُاباإل إل 

 .2014ؤ٦خىبغ 

، مضازلت الصغيرة واإلاخىطؼت ئحساءاث اإلاخبعت لخفعيل دوز اإلاإطظاثٖبض الالوي مُٟض، ظمُلت ظىػي،  -7

ني خى٫ وا٢٘ وآٞا١ الىٓام اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼاثغ،  يمً ملخ٣ى َو

 .06/05/2013-05ظامٗت الىاصي، الجؼاثغ، ًىمي

ه بؾماُٖل،  - 8 ض، ومىانٍغ أفاق الخىميت اإلاظخدامت في الجصائس ومخؼلباث الخأَيل البيئي ٖبت ٍٞغ

ني ألاو٫ آلُاث خماًت البِئت في الجؼاثغ في ْل الخىمُت اإلاؿخضامت، ظامٗت  كخصادًت،مإطظت ؤلالل اإلالخ٣ى الَى

 ٢اإلات. 1945ماي 08

خُدت زىمُجت،  - 9 - مظاَمت اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في جدليم الخىميت اإلادليتٖشمان ٖالم، ٞو

ني الشاوي خ غة، ملخ٣ى الَى ان الخدى٫ ؤلا٢خهاصي صعاؾت خالت والًت البٍى ى٫ الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ َع

 . 2015ؤ٦خىبغ 20-19مُلت، ًىمي-اإلاغبذ، ظامٗت ٖبض الخُٟٔ وبالهٝى 

بض هللا،  -10 ، مضازلت واكع وآفاق اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائسقٍغ٠ بى٢هبت، ٖلى بٖى

ني خى٫: وا٢٘ وآٞا١ الىٓام  اإلاداؾبي اإلاالي في اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في م٣ضمت يمً اإلالخ٣ى الَى

 .06/05/2013-05الجؼاثغ، ظامٗت الىاصي الجؼاثغ، ًىمي 

٤ُ بً الكُش ولُٟٟٗي الضعاجي،  -11 ني ، الخىميت اإلاظخدامت وأبعادَاجٞى خى٫ ؤٞا١ الخىمُت اإلالخ٣ى الَى

 .1945ماي08صًت، ظامٗت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ ومخُلباث الخإَُل البُئي للماؾؿت الا٢خها
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 زابعا: اإلاجالث والدوزياث 

بدض مد٨م ئػياليت جىىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الدٌو العسبيت، ؤقٝغ مدمض صوابت،   - 1

ت،  غ، ؤ٧اصًمُت الؿاصاث للٗلىم ؤلاصاٍع ت، مغ٦ؼ الاؾدكاعاث والبدىر والخٍُى ميكىع بمجلت البدىر ؤلاصاٍع

 .2006ون، ال٣اَغة،ؤ٦خىبغؾىت الغابٗت والٗكغ 

ٍؼ - 2 بُت جمىيل اإلاؼسوعاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائسمدمض بً ٣ٌٗىب،  بَى ، مضازلت في الضوعة جضٍع

ا ُٞ َغ ل اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وجٍُى ٢خهاصًاث اإلاٛاعبُت، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ةخى٫: جمٍى

 ، 2003ؾ٠ُُ )الجؼاثغ(، ماي 

، بداع في اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت بالجصائس، دزاطت ميداهيتوكائع ؤلا بً ٖىتر ٖبض الغخمان، ئ - 3 

 .2008، الٗضص ألاو٫، 24مجلت ظامٗت صمك٤ اإلاجلض

، ٞىػٍت بىزحرة  - 4 ني، مجلت  -ظُاللي بىقٝغ صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في البىاء ؤلا٢خهاص الَى

 .4والخىمُت، الٗضص ؤلاؾتراججُت

م، - 5 ، اإلاغ٦ؼالجامعي زيكلت، 2001/2009الخىميت اإلاظخدامت مً زالٌ ؤلاوعاغ ؤلاكخصادي  ػعمان ٦ٍغ

 .2010ٖضص الؿاب٘، ظىان 

ضان - 6 ظامٗت ، الهياول وآلالياث الداعمت لخمىيل اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الجصائس، مدمض ٍػ

٣ُا، الٗضص الؿاب٘. ٢خهاصًاثبالكل٠ الجؼاثغ، مجلت   قما٫ بٍٞغ

مضازلت يمً صوعة ، الخمىيل عً ػسيم اللىىاث الخمىيليت غير السطميت، مدمض ٖبض الخلُم ٖمغ -7

ل اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وجُىع صوعَا في ؤلا بُت خى٫ جمٍى ٢خهاصًاث اإلاٛاعبُت، ظامٗت جضٍع

 .2003/ماي،25/28ؾ٠ُُ،

 ،٢46خهاصًت الٗغبُت، الٗضصمجلت البدىر ؤلاامت وجددًاتها في الجصائس، ، الخىميت اإلاظخدمغاص غ هان - 8

 .2009طىت 

دوز اإلاسافلت في دعم ئوؼاء اإلاإطظاث الصغيرة الخجسبت ؾاًبي، نىضعةو ٖبض الٟخاح بىزمسم،  - 9

ما٫، اإلاجلضالجصائسيت،   .2011، 3، الٗضص7اإلاجلت ألاعصهُت في بصاعة ألٖا

لىم مجلت الٗلىم ؤلادوز اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت في الخىميت اإلادليت، لىوي ٖماع، ٖ -10 ٢خهاصًت ٖو

 .2010ؾىت 10الدؿُحر، الٗضص

، مجلت كخصادي الجصائسأطاليب جىميت اإلاؼسوعاث اإلاصغسة والصغيرة واإلاخىطؼت في ؤلانالخي،  نالح -11

لىم الدؿُحر، الٗضصالٗلىم ؤلا  .2004، ٢03خهاصًت ٖو
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 زامظا: اللىاهين والخلازيس

 

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت -1  1422اإلاإزر في زمظان ، 18-01( مً اللاهىن زكم 4، )اإلاادة الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ضة الغؾمُت، ، ًخظمً اللاهىن الخىحيهي للمإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت12/12/2012اإلاىافم ٌ  ، الجٍغ

مبر،15، )الجؼاثغ(، 77الٗضص   .2001هٞى

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت،ا - 2 اإلاإزر في  18-01مً اللاهىن الخىحيهي زكم -7-6-5اإلاىاد  لجمهىعٍت الجؼاثٍغ

، ًخظمً اللاهىن الخىحيهي للمإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت، 12/12/2012اإلاىافم ٌ  1422زمظان 

ضة الغؾمُت،الٗضص مبر  15، الجؼاثغ، 77الجٍغ  .2001هٞى

المُت، واػعة اإلااؾؿاث الهٛحرة وا - 3 ت اإلاىٓىماث ؤلٖا مدوهت إلاخىؾُت والهىاٖاث الخ٣لُضًت، مضًٍغ

ئلى غاًت  2010اإلاإػساث ؤلاخصائيت لللؼاع اإلاإطظاث الصغيرة واإلاخىطؼت، جؼىز اللؼاع زالٌ فترة مً

 .2018طداس ي ألاٌو مً

 

 طادطا: اإلاساحع باللغت الفسوظيت    

 

 - 1N. NEDJADI ET K. KHEBBACHE، la question du développement durable 

danse secteur agricole en algerie-proposition dundebat،recueil de 

communications du 

colloque internatinai du 07 au 08 avril 2008،tome02. 
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ملخص الدزاطت:   

 

جدىاو٫ َظٍ الضعاؾت صوع اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، إلاا ًخمحز                   

ظخماُٖت ٧البُالت وزل٤ ؤوكُت حؿاَم في ٢خهاصًت وؤلا به مً ٞٗالُت في مٗالجت ال٨شحر مً اإلاك٨الث ؤلا

صو٫ الٗالم بال٣ًاًا البُئُت والخىمُت اإلاؿخضامت ما٦ضة مً زال٫  َخمامب٢خهاصي، خُض ؤنبذ الىمى ؤلا

خُض جهضٝ مً زال٫ َخمام بالخىمُت اإلاؿخضامت.٣ٖض اإلااجمغاث والىضواث والتي جا٦ض ٖلى الىعي البُئي وؤلا 

َظٍ الضعاؾت بلى ببغاػ الضوع ؤلاؾتراجُجي للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت 

بىن٠ ٧ل ما َى مخٗل٤ باإلااؾؿاث وطل٪ ٗاصَا الشالر مٗخمضًً في صعاؾدىا ٖلى اإلاىهجحن ألاو٫ ونٟي بإب

اإلاخٗل٣ت  تصعاؾت ؤلاخهاثُاإلاؿخضامت واإلاىهج الشاوي جدلُلي وطل٪ بخدلُل  والخىمُتالهٛحرة واإلاخىؾُت 

 اإلاؿخضامت باإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ومؿاَمتها في الخىمُت

 اث اإلافخاخيت:اليلم     

 .الجؼاثغ–الخىمُت اإلاؿخضامت - اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت         

 

 

Cette étude poret sur le rôle des PME bans la réalisation du développement durable. En raison de 

son efficacité dans le nombreux problèmes économiques et sociaux tels que le chômage et la 

création d’activités qui contribeuent a la croissance économique. La ou il est devenu l’attention du 

monde sur les questions environnementales et le développement durable confirmées par la tenue 

de conférences et de colloques qui met l’accent sur la sensibilisation envsibisation 

environnementale et de l’attention au développement durable. 

 

Les mots clé: 

   Petites et moyennes entreprises – Le développement durable – Algérie. 

 

 

 

 

 

 


