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 ملدمت: 

ٌؽ٣ل جدُٝٞ الخىمُت اإلاعخذامت مً ؤهم الخدذًاث التي جىاحه مخخلٚ دو٥ الّالم، بدُث حعمذ بمّالجت الٙٝش          

اهُت  ى٥ بلى ال٘ش وصٍادة مخىظي الذخل الخُٝٝي للٙشد باإللا٘ت بلى جدعحن معخىي مِّؽت ألا٘شاد، وبالخالي الـى

لبِئت والاٜخفاد في ِملُت ـىْ الٝشاس مْ لشوسة الاهخمام بالخىمُت الاٜخفادًت. ولخدُٝٞ الخىمُت اإلاعخذامت ًجب دمج ا

ت.   البؽٍش

ّذ          واملخلي الفُّذًً الّالمي ِلى خاـت ؤهمُت ج٢دعب التي اإلاىالُْ مً اإلاعخذامت والخىمُت الٙٝش مىلىعي َو

ٝت بّمهما مْ ًشجبىان ١ىنهما  تهُئت و٠ُُٙت البؽشي  للّىفش باإلاعخىي اإلاِّش ي مش٠ض بؽ٣ل ويهخمان جلٝاثُت بىٍش

ت اإلاعخلضماث ْ المشوٍس  . داثم بؽ٣ل والنهىك به ؤإلاّاش ي اإلاعخىي  هزا ل٘ش

مت خُاة ًديى ل٣ي ٘الٙشد            العُاظُت ٌل ألاولاُ في خُاجه دًمىمت جممً التي الٙشؿ ١ا٘ت له جخاح ؤن البذ ٠ٍش

 ٘ةهه ألاولاُ هزه في جشدي ؤو ؤي جشاحْ هىاٟ ١ان برا البذًهي مً ألهه به، املخُىت والبُئُت والاحخماُِت والاٜخفادًت

 
 
ت الخُاة دًمىمت وتهذد لخىغى العلبُاث جبرص ُ٘ه وباججاه خُاجه واْٜ ِلى بأخش ؤو بؽ٣ل ظِى٢ّغ خخما   البؽٍش

 ًم٢ىىا وشح الاؼ٣الُت الخالُت: مً خال٥ ما ظبٞ             

بالخىمُت اإلاعخذامت؟ وما هى واْٜ الخىمُت ما هى مٙهىم الخىمُت اإلاعخذامت واظتراجُجُاتها؟ وما إلاٝفىد بالٙٝش وما ِالٜخه 

 ؟ الجضاثشاإلاعخذامت في 

 هزه الاؼ٣الُت ٜمىا بخٝعُم الىسٜت البدثُت بلى زالزت مداوس:  ولإلحابت

 املخىس ألاو٥: مٙهىم الخىمُت اإلاعخذامت

 ي: مٙهىم الٙٝشاملخىس الثاو

 الخىمُت اإلاعخذامت في الجضاثش  جدذًاث املخىس الثالث:  
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 لتىميت املضتدامت:املحور ألاول: مفهوم ا

 الخ٢ىىلىحُت الخىمُت ومىاحي الاظدثماس وجىحيهاث اإلاىاسد اظخٕال٥ ٘يها ًدىأم ِملُت هيالخىمُت اإلاعخذامت                 

اء واإلاعخٝبل الخالش بم٣اهاث مً ٠ال ٌّضص  هدى ِلى اإلااظعاث  وحٕحر  . (1)ؤلاوعان وجىلّاجه بداحُاث لل٘ى

 للمىاسد اظخخذامها  مىٍىس  مً الخىاـل و س الاظخمشاس ِلى الٝذسة راث الخُُٝٝت الخىمُت بإنها ؤًما حّٗش ٠ما                

 ًم٢ً الزي الخىاصن  لزل٤ ، لها لابي البُئي ٠مدىس  الخىاصن  جخخز اظتراجُجُت خال٥ مً جدذر ؤن ًم٢ً والتي الىبُُّت

ْ بلى يهذٗ والزي البُئي الاحخماعي ؤلاواس خال٥ مً ًخدٝٞ ؤن  ادًتوالاٜخف ُتالعُاظ الىٍم خال٥ مً داألا٘ش  تمِّؽ ٘س

 . (2)البُئي ؤلاواس ج٣امل ِلى جداَ٘ التي والثٝاُ٘ت والاحخماُِت

              ٚ ش في اإلاعخذامت للخىمُت الّاإلاُت اللجىت حٍّش  خعب" اإلاعخذامت  والخىمُت اإلاؽتٟر بمعخٝبلىا"  اإلاّىىن  الخٍٝش

 ِلى اإلاٝبلت ألاحُا٥ ٜذسة جذمحر بلى ؤن جادي دون  الخالش اخخُاحاث جلبُت"  هي 1987 ِام اللجىت هزه ولّخه حٍّشٚ

 3" الخاـت اخخُاحاتها جلبُت

 هزا الخٍّشٚ ٌعمذ لىا بالخفى٥ ِلى مّىُحن مخخلٙحن : 

  ١ىن املخضون الشاط ما٥ الىبُعي ًم٢ً ؤن ًبٝى ظلُما لألحُا٥ الٝادمت، وبمّنى آخش ٘ةن اظخجزاٗ اإلاىاسد ٔحر

ٚ، مً ؤحل الخٙاً ِلى الشؤط اإلاا٥ الىبُعي. ألامش الزي ًىلب بًٝاٗ حمُْ  ألاوؽىت مخجذد ًجب ؤن ًخٜى

بلى اظخجزاٗ اإلاىاسد الٕحر مخجذدة مثل الخّذًً وألاوؽىت التي تهذد وبٝت ألاوصون  واإلافذسة التي جادي 

 لإلؼّاِاث.

  ٟاملخاٍ٘ت ِلى بحمالي سؤط اإلاا٥ اإلافىْ والىبُعي، بر ال ًجي ؤن ًىخٙن بحن حُل وؤخش، ُ٘م٢ً ؤن ج٣ىن هىا

ىىاعي وسؤط اإلاا٥ الىبُعي، وؤن اظخٕ ال٥ الشؤط اإلاا٥ الىبُعي مبرس واإلاا ؤن هىاٟ مّادلت بحن سؤط اإلاا٥ الـا

ىىاُِت بؽ٣ل ًداَ٘ ِلى املخضون.   اظدثماس في البذاثل الىبُُّت ؤو الـا

 ِلى نؤلاوعا خُث ٢ِٚ اديالاٜخف الاهٙخاح بّذ توخاـ ىاعيالف الاظتهال١ي ال٢ٙش ياإلااض  الٝشن  في ظخاد ولٝذ           

ّاظ سبدا جٝذس التي الخ٢ىىلىحُا في الخ٢ٙحر ٞ ًِ َش ٛ ظ له مىخجج بهخا وٍش  ؤو اإلاىخج حىدة بلى الىٍش دون  اظتهال١ي ى

ُت لى وبالخالي اإلالىزت الفىاِاث مً الّذًذ اظدؽاس بلى رل٤ ؤدي ولٝذ اإلاعتهل٢ت الىاٜت ؤو اإلاعخخذمت الخام اإلاىاد هِى  ِو

ادة بلى ظُادي البُّذ اإلاذي اثمعخ ٍص  و ؤلاهخاج  نوخٙ شاكألام مّذالث واسجٙاُ بها مىحاإلاع الخذود ًِ الخلىر ٍى

لُ...اةالخُ ذدته  ذةحذً اك ش ؤم هىس ٌ  جٙي ادًتت اٜخفجىمُ امحنج جدٝٞ ابإنه تاإلاعخذام تالخىمُ حٍّشٚ ًم٢ً هِو
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 وبالخالي3 خاحُاتهم اظدُٙاء مً اإلاٝبلت ألاحُا٥ لخم٢حن ٝبلاإلاعخ مخىلباث وبحن بِىه الخىاصن  وجدٝٞ شالخال باخخُاحاث

 : 4ًلي ما وعدىج

 ى٥  بؽشي  لخٝذم حععى ال اإلاىلىبت الخىمُت ؤن ت حمّاء وبهما مّذوداث لعىىاث ٜلُلت ألاما٠ً في مـى  للبؽٍش

 .البُّذ اإلاعخٝبل امخذاد ِلى

 اث ؤن  عياجش  ِىذما بال بدامتها ًم٢ً ال الاخخُاحاث مً ألاظاس ي ألادوى الخذ جخجاوص  التي اإلاِّؽت معخٍى

اث  .البُّذ اإلاذي ِلى ؤلادامت مخىلباث م٣ان ١ل في الاظتهالٟ معخٍى

 اهدؽاس جخىلب اإلاعخذامت الخىمُت ٘ان زم ومً وزٝاُ٘ا احخماُِا جخدذد الىاط ًخفىسها ٠ما الاخخُاحاث ؤن 

اث حصج التي الُٝم  .بُئُا اإلام٢ً خذود جخجاوص  ال التي الاظتهالٟ معخٍى

ى٥ لإلخال٥ بإـى٥ ؤخشي مً حهت )مثل وبٝت ألاوصون(،   في هزا اإلاعخىي جبرص بؼ٣الُت ِذم                ٜابلُت بّن الـا

ذم الذساًت بالخاحاث اإلاعخٝبلُت لألحُا٥ اإلاعخٝبلُت. خُث ؤن الاخخُاحاث لِعذ زابخت وبهما  هي مخّذدة وجخخلٚ مً  ِو

ش الاخخُاحاث خماسة بلى ؤخشي. ٠ما ؤن الخىمُت لِعذ مجشد وظُلت لخٕىُت الاخخُاحاث وبهما هي ِملُت جخ ىلب جىٍى

 بدذ راتها. 

حّٗش الٙاو الخىمُت اإلاعخذامت ِلى ؤنها بداسة وخماًت ٜاِذة اإلاىاسد الىبُُّت وجىحُه الخٕحر الخٝني واإلااظعاحي                 

ت لألحُا٥ الخالُت واإلاعخٝبلُت. بن جل٤ الخىمُت اإلاعخذام ٝت جممً جدُٝٞ واظخمشاس بسلاء الخاحاث البؽٍش ت في )في بىٍش

الضساِت والٕاباث واإلافادس العم٢ُت( جدمي ألاسك واإلاُاه واإلافادس الىسازُت الىباجُت والخُىاهُت وال جمش بالبِئت وجدعم 

  ومىاظبت مً الىاخُت الاٜخفادًت ومٝبىلت مً الىاخُت الاحخماُِت. بإنها مالثمت مً الىاخُت الٙىُت 

ش اإلاىاسد الّاإلا                ( 20املخخق بذساظت مىلُى الخىمُت اإلاعخذامت ما ًٝاسب  ) 1992ُت الزي وؽش ِام ؤما جٍٝش

 : 5مجامُْ خعب اإلاىلُى اإلاشاد دساظخه، ٠ما ًلي ؤسبّتحٍّشٚ للخىمُت اإلاعخذامت، وجم جفيُٚ هزه الخّاٍسٚ لمً 

ف ذاث الطابع الاكتصادي:  - أ  التعاٍر

جمثل الخىمُت لذو٥ الؽما٥ الفىاُِت، في الععي بلى خٙن ٠بحر ومخىاـل في اظتهالٟ الىاٜت واإلاىاسد               

ت في ألاهماه الخُاجُت العاثذة في  والاهخاج، والخذ مً جفذًش همىرحها  الاظتهالٟالىبُُّت، واخذار جدىالث حزٍس

ْ الفىاعي بلى الذو٥ اإلاخخلٙت. ؤما باليعبت للذو٥ الٙٝحرة والخاب ُٚ اإلاىاسد مً ؤحل ال٘ش ّت ٘الخىمُت اإلاعخذامت حّني جٌى

 اإلاعخىي اإلاِّش ي للع٣ان ألا٠ثر ٘ٝشا.
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ف ذاث الطابع الاوضاوي والاجتماعي:  - ب  التعاٍر

ش           ٚ جذ٘ٞ ألا٘شاد ِلى اإلاذن مً خال٥ جىٍى الخىمُت اإلاعخذامت ًٝفذ بها الّمل لبلٓى اظخٝشاس الىمى الع٣اوي و ٜو

اٗ وجدُٝٞ ؤ٠بر ٜذس مً اإلاؽاس٠ت في الخخىُي للخىمُت اإلاعخذامت.  اث الخذماث الصخُت والخّلُمُت في ألاٍس  معخٍى

ف املتعللت بالبيئت:  - ث  التعاٍر

الخىمُت اإلاعخذامت جممً الخماًت للمىاسد الىبُُّت والضساُِت والخُىاهُت، وهي جمثل الاظخخذام ألامثل لألساض ي       

 اسد اإلااثُت. الٙالخُت واإلاى 

ف املتعللت بالجاهب التلني:  - ث  التعاٍر

الخىمُت اإلاعخذامت هي الخىمُت التي جادي باملجخمْ بلى اظخخذام الفىاِاث راث الخٝىُت الىٍُٙت التي جٝىم        

يخج ِنها اٜل خذ مً الٕاصاث اإلالىزت الخابعت للخشاسة والماسة  باظخخذام اٜل ٜذس مم٢ً مً الىاٜت واإلاىاسد الىبُّت ٍو

 باألوصون. 

جل٤ الخىمُت اإلاخىاصهت التي حؽمل مخخلٚ ؤوؽىت املجخمْ، باِخماد مما ظبٞ ًم٢ىىا حٍّشٚ الخىمُت اإلاعخذامت ِلى            

ت، واِخماد مبادت الّذالت في  ت في الّملُاث الخىمٍى ؤ٘مل الىظاثل لخدُٝٞ الاظدثماس ألامثل للمىاسد اإلاادًت والبؽٍش

اهُت لجمُْ ؤ٘شاد املجخمْ دون الخاٛ ؤلشاس بالىبُّت ؤو بمفالح الاهخاج والا  ظتهالٟ ِىذ جىصَْ الّىاثذ، لخدُٝٞ ال٘ش

 ألاحُا٥ الٝادمت.

 الٝاِذة  جىاصن  ِلى بالخٙاً ماالالتز  ًدترم بهخاج هٍام ًخىلب ذامتاإلاعخ الخىمُت لخدُٝٞ عيالع ٘ان وه٢زا          

 5. الخىمُت لهزه البُئُت

  : مفهوم الفلرالثاوي املحور 

 ٌِّؾ خُث الّىص اإلاادي خالت هى الٙٝش ؤن ِلُه واإلاخّاٗس الّىص، بمّنى الا٘خٝاس بلى اللٕت في ٌؽحر الٙٝش بن          

 الفخي اإلاعخىي  اهخٙاك بلى والزي ًادي اإلاىث، ختى واملجاِت الخٕزًت بعىء اإلاخمثل ال٢ٙاٗ، خذ دون  ؤلاوعان

ى٥  اإلاّمشة العلْ امخالٟ مً والخشمان والخّلُمي ٝذان اإلاادًت ألاخشي  وألـا  ١اإلاشك الىاسثت الخاالث إلاىاحهت الممان ٘و

اٜت حرها وألاصماث وال٣ىاسر والبىالت وؤلِا  . 6ٔو
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ذ              للخفى٥  احخماُِا  اإلاٝبىلت الىٝذًت اإلابالٖ بإهه: ٠مُت ِؽش الخاظْ الٝشن  نهاًت في الٙٝش Rowntreeِٗش  ٜو

 ًجب ومدؽاب٢ت ِمُٝت حزوس  للٙٝش ؤن البذهُت وبما ال٢ٙاءة واظخمشاس البٝاء ؤحل مً للخُاة المشوسي  ألادوى الخذ ِلى

 : 7آلاجُت بالخىىاث الالتزام ًجب ١ان ِلمي ومذسوط، وبؽ٣ل الجاد بالّمل منها والخخُٙٚ مىاحهتها

 دُٜٞ وبؽ٣ل الٙٝش مً مّاهاتهم ومذي حجمهم وجٝذًش ؟ الٙٝشاء هم مً جدذًذ: ألاولى الخطوة. 

 ت الجٕشافي جىصَّهم خُث مً للٙٝشاء ألاظاظُت العماث جدذًذ: الثاهيت الخطوة الخّلُم  معخىي  ومّ٘ش

 .لهم والع٢ً والخٕزًت والصخت

 اسجباوها باإلاعاثل ومذي الٙٝش إلاىاحهت املخخلٙت والبرامج العُاظاث آزاس بخدلُل جخمثل: الثالثت الخطوة 

ذالت الاٜخفادي ١الىمى والاحخماُِت الاٜخفادًت حرها والىمى والثروة الذخل جىصَْ ِو  .الع٣اوي ٔو

 حصخُق الخلل ًخم زم ومً الخىُٙز مىلْ وولّها الٙٝش لخخُٙٚ العُاظاث بىلْ جخمثل:  الرابعت الخطوة 

 .ومّالجخه العُاظاث هزه جىُٙز في

دعْ ًدؽّب الٙٝش، ٌاهشة حٍّشٚ بن               ؤخشي  ٠عبب وجاسة جاسة بها ًشجبي التي واإلاخٕحراث الّىامل حّذد بّٙل ٍو

 التي الضواًا جخّذد لزل٤. في املجخمْ والعُاظُت والاحخماُِت الاٜخفادًت الّىامل بخٙاِل جخإزش بذوسها والتي لها، ٠ىدُجت

 احخماُِت بذوسها جإخز التي الٍاهشة لهزه الىٍش خاللها مً ًخم
 
 ِلماء هٍش وحهت ٘مً. الخ...وظُاظُت واٜخفادًت ؤبّادا

ت خالت وح٢ّغ املجخمّاث، ١ا٘ت في وعبُت جىحذ ٌاهشة الٙٝش هى ٘إن الاحخماُ   ألاٜل املجمِى
 
 باقي مْ باإلاٝاسهت خٍا

 منها.  ألي الذخل معخىي  ًِ الىٍش املجخمْ، وبٕن ٘ئاث

ت جمثل ؤنها ِلى الاٜخفادًىن  لها ًىٍش بِىما                ألاظاظُت اخخُاحاتها مً ألادوى الخذ جلبُت ِلى الٝادسة ٔحر املجمِى

مت، مً جم٢نها التي حن ؤ ا٥ هزًً وبحن الخُاة ال٢ٍش واُ٘ت  ـىسة بِىاء منها ١ل ًداو٥  التي آلاساء مً هاثل ظُل ًخذ٘ٞ ٍس

ٗش. الٍاهشة لهزه ىاث بدالء في هٝق ظىاء الٝشاساث اجخار في اإلاؽاس٠ت هٝق هى للٙٝش آخش مٙهىم الذولي البى٤ ِو  ألـا

ٛ  في ؤم ت اإلاحزة وهى بالمّٚ، ؼّىس  وهى العُاظُت، الخٝى ذ ـذس للٙٝش، الجىهٍش  البى٤ ًِ س   ا جٝشي  2000 ِام في ٜو

ذ بالٙٝش، اإلاشجبىت الشثِعُت اإلاؽا١ل جممً الذولي ش ٜو  الٙٝشاء ِذد ؤن بحن خُث ،(الٙٝش م٣ا٘دت) بّىىان ١ان الخٍٝش

با ظىىاث ِؽش ِلُه ٜبل ١ان ِما مشة(  20)  بمّذ٥ ًتزاًذون  ِّؽىن  ، ِذدا ؤ٠ثر الىامُت البلذان وحّخبر ، جٍٝش  جدذ َو

ّٗش اإلاىلٞ للٙٝش. الخي مٙهىم ش خال٥ مً الذولي البى٤ َو  معخمشة(، الٙٝش بإهه 2001 -2000)  الذولُت الخىمُت جٍٝش

 . 8والّىص  الخاحت بعبب( دًىام٢ُُت)
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  التنمية المستدامة والفقر
 

 الجسائر في املضتدامت التىميت جحدًاثاملحور الثالث: 

 مً مخىلباث الخىمُت و البِئت خماًت واحباث بحن جىاصن  بٜامت ؤهمُت الّالم دو٥  باقي ٔشاس ِلى الجضاثش ؤدس٠ذ              

 اإلاِّؽُت ألاولاُ ؼإنها جدعحن مً ظُاظاث و بحشاءاث اجخزث الهذٗ هزا لخجعُذ و للمىاسد، الخ٢ُمت ؤلاداسة خال٥

اث خالذ اـىذمذ ل٢نها للمىاوً الصخُت و الاحخماُِت و الاٜخفادًت و  بحن ومً اإلايؽىد الهذٗ جدُٝٞ دونها بمّٜى

اث  : 9هجذ اإلاّٜى

 معاخاث مً  ال٢ثحر ٘هىاٟ بالجضاثش، الضساِت معخٝبل في جازش سثِعُت مؽ٣لت الخصخش ٌّذ: التصحر مشكل 

 .الخىش هزا بلى اإلاّشلت ألاساض ي

 لها ًخم هاثلت معاخاث هىاٟ :السراعيت ألاراض ي حضاب على العمراوي التوصع مشكلت  مْ مباوي، بلى  جدٍى

 ا الض ألاساض ي مً الٙشد اهخٙن هفِب لٝذ و الىُٙلُاث و الخشاثٞ بّٙل الٕاباث مً ٠بحرة ٠مُاث ٘ٝذان

ُت، ْ و م، 1980 في ِام ه٢خاس 0.35 بلى م 1962 ِام في ه٢خاس 1.1 مً ِس  مْ ه٢خاس 0.15 ًِ ًٝل ؤن ًخٜى

 .الخالي الٝشن  مىخفٚ

 الع٣ان ًىمى  بر ًذ،ااإلاتز  الع٣اوي للىمى اوهٍش  مٝلٞ، بؽ٣ل صثش ا الج في الخلىر مؽ٣ل جٙاٜم :البيئت جلوث 

شة البُئُت للمىاسد ًم٢ً ال بؽ٣ل  والّىاًت الع٢ً، مجاالث في لٕىه مً جىلذه ِما ٘مال جخدمله، ؤن اإلاخ٘ى

حرها والخذماث اإلاُاه، و الىاٜت الصخُت،  ثشاالجض  في الع٣ان ِذد جماِٚ ٘لٝذ ألاظاظُت اإلاخىلباث مً ٔو

ادة بمّذ٥ وعمت ملُىن  30.6 مً ؤ٠ثر بلى ملُىن  6 م  مً 2002 – م 1962 ِامي بحن ما ثامش  5 مً ؤ٠ثر  ٍص

 ٛ ا، خُث%  0.3 ًٙى ْ ظىٍى  .م 2020 ِام خلى٥  مْ وعمت ملُىن  42 خىالي ًفل ؤن ًخٜى

 وعبت هىاٟ الجضاثش  ٘ٙي ال٢بري، اإلاذن في للبِئت ملىر ؤهم منها الٝذًمت خاـت العُاساث حؽ٣ل: الهواء جلوث 

ها ًخم التي الىبُت الدجم  الهاثل للىٙاًاث بلى بلا٘ت الاظخّما٥، ًِ ببّادها اإلاٙترك العُاساث مً ِالُت  خٜش

ٝت  ؤلٚ 124 بدىالي حجمها ًٝذس و المشاثب، دْ٘ مً والتهشب الخ٣لٙت لخٝلُل صخُت ٔحر و ظلُمت ٔحر بىٍش

ا، وً  .ظامت ٘مالث وً ؤلٚ 29 و الصخت، ِلى الخىىسة ؼذًذة مخّٙىت وً ٘مالث 22 منها ظىٍى

 الفالح )اإلااء الزهب ألابُن ؤلُٙت هي الثالثت ألالُٙت ؤن الّالمي اإلاعخىي  ِلى البِئت ِلماء ًجمْ: املياه جلوث 

ْ اهٍش  هزا للؽشب(، ادة مٝابل ألاخحر هزا ِش في هٝق لخٜى  جلىر ِىامل ؤهم ومً ِلُه، الىلب الّالمي في الٍض

 مّالجتها، بذون  الفىاِت مخلٙاث مً مخلٙاجه، الخخلق مً الخخلق و الفخي الفٗش خذماث ٜفىس  اإلاُاه

ت واإلابُذاث اإلاىاد ال٢ُمُاثُت وحعشب حضجي، بؽ٣ل رل٤ ُ٘خم ِىلجذ وبن ث ألاس في الخؽٍش ُت اإلاُاه وجلٍى . الج٘ى

ُت ًِ صثش، ا الج في اإلااثُت للمىاسد الى١الت الىوىُت بها ٜامذ خذًثت ظتادس  وجبحن %  40 ؤن اإلاعتهل٢ت اإلاُاه هِى

ُت راث منها ُت راث%  45 حُذة، و هِى ُت راث%  15 بِىما مشلُت هِى  مؽ٣ل مً الخذ ًخق ُ٘ما و. سدًئت هِى
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 بوؽاء مدىاث بلى الخ٣ىمت لجإث ال٢بري، العاخلُت اإلاذن بّن و الّاـمت الجضاثش معخىي  ِلى هٝق اإلاُاه

٣ي، دوالس ملُىن  25 خىالي ١لٙذ والتي البدش مُاه جدلُت  .ًىمُا م٢ّب ؤلٚ متر 200 بلى ٜذستها جفل ؤمٍش

 مما لها الٝىمي الذخل  هفٚ مً ؤ٠ثر الذو٥  جخ٢بذها التي الذًىن  حعخجٗز خُث :الفلر و الدًون  جكدش 

 .للؽّىب بالٙٝش ًدعبب

 ا الاظخٝشاس و ألامً ُٔاب مْ الذاخلُت الخشوب حّذ :ألامان و ألامن عىصر اوعدام  في لألمىا٥ ؤمشا معخج٘ز

 .الذاخلُت الخشوب و الدعلح ظباٛ مً حّاوي التي الذو٥ 

 اث جدوي  بلى الذو٥  في اإلا٢ٙشةالّٝى٥  لخىحه هٍشا :جراجعها و الفىيت الخبراث و التلىيت إلامكاهياث مضتٍو

 .الخىمُت خىي ِلى بالعلب ألامش ٌّىد و اإلاخٝذمت الهجشة بلى الذو٥ 

 الخىمُت بلّاٗ  في رل٤ ٌعاهم بر: املجتمع فئاث بين البطالت جفش ي و الاكتصادًت ألاوضاع صوء 

 .الاٜخفادًت

  :الاكتصادي إلاوعاظ مجابر  خالل من ئراالجس  في املضتدامت التىميت واكع

باث جدُٝٞ بلى تهذٗ التي الخىمُت هي" اإلاعخذامت الخىمُت ؤن باِخباس              ٞ اظتهالٟ ًِ سد ا ألاٗ ٔس  اإلاىاسد وٍش

 : 10الخإ٠ذ مً ًجب ولخدُٝٝها" الٝادمت لألحُا٥ ِليها الخٙاً مْ ِٝالهُت بفٙت الىبُُّت

 ت الخلٝاث جدذًذ ى٥  جىصَْ ججّل و الىمى وجحرة جاخش التي اإلاٙٔش  .ِاد٥ ٔحر ألـا

 في الاظدثماس ْ  .ؤ٘مل ماظعاث بًجاد بلى جادي ومبادساث بشامج و مؽاَس

  و العُاظاث جدعحن في جىبُٝه و بالخّلُم جٝىم التي البُئُت اإلاىٍماث اهخٝا٥ دِم ْ  .اإلاؽاَس

، زم البرهامج الخ٢مُلي  2005 -2001 للٙترة الاٜخفادي ؤلاوّاػ بشهامج بخىلُذ ظىٝىمه الىٝىت هز خال٥ مً و      

 :11ًلي ٠ما ورل٤ ، 2010 الخماس ي البرهامج بلى بلا٘ت ، 2009-2005لذِم الاوّاػ الاٜخفادي للٙترة 

 : 6112 -6110 للفترة الاكتصادي إلاوعاظ برهامج .0

 : ًلي ٠ما الٝىاِاثمخخلٚ  ِلى البرهامج مدخىي  اظخّشاك ًم٢ً

 ُت جدعحن و اإلاىاوىحن لخاحُاث الاظخجابت هى مدلُت جىمُت جدُٝٞ مً الهذٗ: املخلُت الخىمُت  ؤلاواس هِى

 :الخفىؿ ِلى البرهامج جممً ٜذ و دًىاس، ملُاس 115 ٜاسب مبلٖ البرهامج لهزا خفق خُث اإلاِّش ي،

ْ بهجاص -                ت مؽاَس اث ـُّذ ِلى جىمٍى  .ؤلاٜلُمُت املجمِى

ْ بهجاص -                              ٛ  اإلاشجبىت الخدخُت البنى مؽاَس  .الاجفاالث و اإلاُاه و بالىش
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 ت اإلاىاسد جىمُت ت اإلاىاسد لخىمُت املخفق اإلاالي الٕالٗ ٜذس: البؽٍش  الزي و ثشي احض  دًىاس ملُاس 90 ب البؽٍش

ً و الّلمي البدث و الّالي الخّلُم ٜىاُ و الىوىُت التربُت لٝىاُ خفق الت و الصخت و اإلانهي الخ٣ٍى  و الٍش

 .الثٝا٘ت

 ض ٛ  مالي ٔالٗ جخفُق جم ؤلاواس هزا في: اإلاِّش ي ؤلاواس جدعحن و الّامت الخذماث حٍّض  دًىاس ملُاس 210 ًٙى

ت اإلاىاوٞ ظ٣ان مِّؽت بواس جدعحن ؤحل مً رل٤ و ثشي احض   ؤحل مً و الّضلت و بالٙٝش جخمحز التي الخمٍش

ُٙت اإلاىاوٞ بخُاء بِادة و سهُت ا الّم التهُئت  .و الىاخاث الّلُا الهماب و الٍش

 ظمذ خُث ثشي،احض  دًىاس ملُاس 16 ب ًٝذس مالي ٔالٗ البرهامج لهزا خفق: الاحخماُِت الخماًت و الدؽُٕل 

ذ ؤ جخفُق جم ٠ما داثم ؼٕل مىفب 700.000 بخجعُذ البرهامج هزا  للبلذًاث مذسس ي هٝل خا٘لت500 مً ٍص

ّاث بـذاس بلى بلا٘ت املخشومت، ٛ  جإوحر بلى جشمي حؽَش  .الّمل ظى

 ذ الٙالخُت للخىمُت الىوني املخىي بواس في البرهامج هزا ًىذسج: الٙالخت ٛ  مبلٖ جخفُق جم ٜو  ملُاس 65 ًٙى

 -:ب اإلاشجبىت مجاالبر  خى٥  ًخمدىس  و ، الخخىاثه ثشي احض  دًىاس

ل بِادة-.الٙالخحن دًىن  مّالجت و التهمِؾ و الٙٝش م٣ا٘دت -  بٍاهشة ؤخعً للخ٢ٙل ؤلاهخاث ؤهٍمت جدٍى

 .الخصخش و الجٙاٗ

ُت و الاظتهالٟ واظّت اإلاىاد خاـت الٙالحي ؤلاهخاج ج٢ثُٚ-   . ُِتاالضس  اإلاىخجاث مً سث ا الفاد جٜش

ىي  البُئي الىٍام خماًت-  . الّلٚ مً الّش جدعحن و الِش

 .الٍشٚ في الؽٕل مىاـب جىظُْ و اإلافباث و كألاخىا خماًت-

 نًد لم الٝىاُ هزا ؤن ًٍهش و ثشي احض  دًىاس ملُاس 10 ًٝاسب مبلٖ له خفق خُث: اإلااثُت اإلاىاسد و الفُذ 

م الالصمت بالّىاًت ٛ  الزي ثشي االجض  العاخلي الؽٍشي وى٥  ٔس  البرهامج هزا و البدش ِلى مىلت ١لم 1200 ًٙى

 .اإلااثُاث جشبُت و الفُذ ؤحل مً للٝش ماظعت بوؽاء-: بلى ؤظاظا يهذٗ

 دًىن  مّالجت 2001 لعىت اإلاالُت ٜاهىن  جممنها حمش٠ُت و حباثُه ثاجدٙحز  بدخا٥ و اإلاخّاملحن وؽاواث دِم 

ْ مً اإلاعخُٙذًً اإلاخّاٜذًً اإلاهىُحن  .ثشي احض  دًىاس ملُاس 0.2 ب ٜذسث التي و مؽاَس

 : ًلي ما هالخَ الاٜخفادي ؤلاوّاػ بشهامج هخاثج ومً

 .الجاهضة اإلايؽأث مً آلاالٗ حعلُم و الٝاِذًت اإلايؽأث مً آلاالٗ بهجاص -

 .ثشي احض  دًىاس ملُاس 3700 ؤي دوالس ملُاس 46 لخىالي بحمالي اظدثماس -

 . 2003 ظىت في 6.8%  معخىي  بلى ووـل الخمعت العىىاث وىا٥%  3.8 اإلاخىظي في ٌعاوي  معخمش همى -
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 2005 ظىت%  22 بلى 2001 ظىت 29%  مً البىالت مّذالث في جشاحْ -

 .2005 ظىت دوالس ملُاس 20 مً ؤٜل بلى 2001 ظىت دوالس ملُاس 31 مً للجضاثش الخاسحُت اإلاذًىهُت اهخٙاك -

 . 2004 ظىت بدلى٥  دوالس ملُاس 40 ٘اٛ ـٗش اخخُاوي جدُٝٞ -

 6112 -6112 الفترة في الاكتصادي إلاوعاظ لدعم التكميلي البرهامج 2-

ادة مىاـلت الجهىد في الخ٣ىمت جش٠حز مدل ١اهذ التي و البرهامج هزا مً س ا ٠بي اهخماما الٜذ التي املخاوس  ؤهم مً  إِل

 :ًلي ما الّالمي الاٜخفاد ِلى الاهٙخاح و الىوني الاٜخفاد بىاء

  ت  مخىىاث و اظخ٢ما٥ الىوني اإلاعخىي  ِلى ألاساض ي مسح ِملُت اظخ٢ما٥ جم خُث: الّٝاس معإلت حعٍى

ادة بٕشك رل٤ و الىوً ِبر الّمشاهُت التهُئت  ولْ ٠زا و املخففت لالظدثماس ألاساض ي مً الّشك ٍص

ّاث  .الٙالحي الّٝاس مجا٥ في الامخُاص لىٍام جاظغ التي الالصمت الدؽَش

 ش ؤحل مً: الشظمي ٔحر الاٜخفاد م٣ا٘دت  الالصمت إلا٣ا٘دت الٝىاهحن ولْ ِلى الخ٣ىمت دؤبذ الاظدثماس جىٍى

ال ؤـبذ الزي الشظمي ٔحر الاٜخفاد  .لالظدثماس مّٜش

 الخاث معاًشة ؤحل مً: اإلاالُت اإلاىٍىمت ِفشهت  الزي و اإلافشفي ِفشهت الىٍام الصما ١ان ٘ةهه الاٜخفادًت ؤلـا

  :بلى ؤظاظا يهذٗ

 .الذْ٘ ؤهٍمت و ؤدواث ِفشهت اظخ٢ما٥ و الخإمحن ؼش١اث و البىٟى بداسة جدعحن -

ت اإلاىاسد ؤداء جدعحن - شها و البىسـت بوّاػ و اإلاالي الٝىاُ في البؽٍش   .جىٍى

ض - ٛ  حٍّض ش و ألامىا٥ سئوط ظى ٛ  بٜامت خال٥ مً اإلاالي الٝىاُ جىٍى  و اإلااظعاث الفٕحرة لٙاثذة ـىذو

 .ألاخشي  الاظدثماساث ـىادًٞ و اإلاخىظىت

 ُخه و الاظدثماس بواس جدعحن  الاهممام ألاوسبي و الاجداد مْ الّٙلُت للؽشا٠ت الخدمحر خال٥ مً هزا و: جٜش

ش الىوىُت دوس الى١الت جُّٙل و الاظدثماساث ٜاهىن  مشاحّت في رل٤ ججعذ خُث للخجاسة الّاإلاُت للمىٍمت  لخىٍى

ْ معاِذة ولجان الاظدثماس  اإلاعدثمش لفالح" الىخُذ الؽباٟ" ب ٌّٗش إلاا الّٙلي الاهىالٛ و الاظدثماس مؽاَس

 .البحروٜشاوي الجاهب ِلى للٝماء

  شها و الىوىُت الثرواث جثمحن ُّت الترجِباث باظخ٢ما٥ الُٝام خال٥ مً رل٤ و: جىٍى  لجلب و الخىٍُمُت الدؽَش

ذ ٠زا و الخاؿ الىوني الاظدثماس  في ؼشا٠ت ِٝىد الُٝام بةبشام ؤو اإلاباؼشة ألاحىبُت الاظدثماساث مً اإلاٍض

 ...واإلاىاحم والىاٜت املخشوٜاث ٜىاِاث

 خال٥ مً: البدشي  الفُذ و الخٝلُذًت الفىاِاث و العُاخت بٝىاُ النهىك: 

 .للعُاخت الذولُت الؽب٣اث لمً الٙىذُٜت الخٍحرة وبداسة الخذماث حىدة جدعحن -

 معخىي  ِلى الىوىُت العُاخُت واإلاعال٤ واإلاىاْٜ سث ا الٝذ جإهُل ؤحل مً الٙىذٜت في الاظدثماس حصجُْ -

ت العُاخت و ءاالصخش  و الؽىاوئ  .الخمٍى
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ذ دِم مىاـلت و البدشي  الفُذ دِم مُادًً في الاظدثماس حصجُْ -   لٙاثذة ألاوؽىت الظخدذار الٝشو  ـس

 .الاٜخفادًحن اإلاخّاملحن

 ْ٘خال٥ مً: اإلااثُت اإلاىاسد مجا٥ في الخدذي د: 

 .اإلاُاه لخدلُت ٠بري  مدىاث بهجاص -

ش و العذود بىاء -  .آلاباس خٙش سمج ا ب جىٍى

ابت ِٝالوي بؽ٣ل جىصَّها و اإلااثُت اإلاىاسد حعُحر -  .باإلاُاه اإلاشجبىت ال٣ىاسر مً والٜش

ذ الهجاص ووني بشهامج مباؼشة  -  . للشي  حعخّمل اإلاعترحّت للمُاه جفُٙت مدىت 33 مً ؤٍص

 ض خال٥ مً: ؤلاٜلُم لتهُئت ومىخت ظُاظاث جبني  ًِ الّمىمُت ألاؼٕا٥ و ال٢بري  الخدخُت البنى ظُاظت حٍّض

ٞ  :وٍش

ٞ الخاؿ الضخم اإلاؽشوُ - ٛ  العُاس بالىٍش ٛ  الزي ٔشب- ؼش  .١لم 1200 وىله ًٙى

- ٞ ذ ًمخذ الزي الّلُا للهماب الّشض ي الىٍش  . ١لم 1000 مً ألٍص

 .داخلُت سث ا مىا اظدُّاب سث ا ٜذ جىظُْ و حذًذة سث ا مىا بهجاص -

 .حذًذة خىىه بهجاص و الخذًذًت الع٢ت ؼب٢ت جدذًث و وجىظُّها اإلاىاوئ ـُاهت -

 ًمعخذامت وجىمُت مخ٣املت تهُئت مىاوٞ بوؽاء خال٥ مً: اإلاعخذامت الخىمُت خذمت في وحّلها البِئت ِلى الخٙا 

ُت جإهُل وبِادة اإلاىاوىحن خماًت جدذ اإلاخمحزة الىبُُّت اإلاىاوٞ وولْ املخمُت اإلاعاخاث مماِٙت و  وجٜش

 .الىخُل وخذاثٞ للىاخاث البُئُت ألاهٍمت و٠زا والخذاثٞ سء ا الخن اإلاعاخاث

 ٛمنها ـُٖ بّذة الع٢ً ِلى الىلب لخلبُت: ظ٢ً ملُىن  بشهامج بوال: 

ٙي لع٢ًا -  .مالُت بِاهاث ؼ٣ل ِلى جمىذ والتي بالٍشٚ الٝاوىت الٙئاث بلى اإلاىحه الٍش

 .املخشومت الٙئاث لفالح اإلاىحه الاحخماعي الع٢ً -

 الذخل مخىظىت الاحخماُِت ثذاالؽش  الخخُاحاث ؤ٘مل بٝذس اظخجابت باإلًجاس البُْ -

 :  126102 -6101 الخماس ي البرهامج. 3

 للٙشد اإلاعخىي اإلاِّش ي لخدعحن ؼٕل مىاـب خلٞ ومىه الثروة خلٞ في واظخّمالها العابٝت البرامج في جدٝٝذ               

 : هما ؼٝحن ِلى ؼمل ٜذ و

  اظخ٢ما٥ ْ ت ال٢بري  اإلاؽاَس  ٜذ ؤلاوّاػ الاٜخفادي لذِم الخ٢مُلي البرهامج في ٘يها الاهىالٛ جم والتي: الجاٍس

ٛ  و الع٢ت الخذًذًت ٜىاِاث ِلى اسج٢ض والزي حضاثشي  دًىاس ملُاس 9700 مبلٖ خفق  .واإلاُاه الىش

 ٛبوال ْ ذ: الجذًذة اإلاؽاَس  وجىا٘عُت ؤداء بلى جدعحن يهذٗ حضاثشي  دًىاس ملُاس 11500 مبلٖ لها خفق ٜو

 .للٙشد اإلاِّش ي اإلاعخىي  وسْ٘ الجضاثشي  الاٜخفاد
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لُه  :ًلي ما جممً الخماس ي البرهامج مدخىي  ٘ةن ِو

ت الخىمُت لخدعحن الخماس ي البرهامج مىاسد مً 40%  مً ؤ٠ثر جخفُق -  .البؽٍش

 و جدعحن ألاظاظُت الٝاِذًت اإلايؽأث بىاء إلاىاـلت الخماس ي البرهامج مىاسد مً 30%  مً ؤ٠ثر جخفُق -

 .الّمىمُت الخذمت

ُٙت الٙالخُت الخىمُت دِم خال٥ مً الىوني الاٜخفاد وجىمُت دِم - ُت و٠زا والٍش الفٕحرة  اإلااظعاث جٜش

 .واإلاخىظىت

 . الّمل مىاـب خلٞ ِلى اإلاعاِذة خاـت الاٜخفادًت اإلااظعاث حصجُْ -

ش - ت اٜخفاد جىٍى  .الخّلُم حّمُم و الّلمي البدث دِم خال٥ مً اإلاّ٘ش

 :  6102-6102 للفترة زئر ا الج في املضتدامت التىميت آفاق

ا مخىىا الجضاثش جبيذ ض بلى الىوني يهذٗ الاٜخفاد جىمُت مىاـلت ؤحل مً 2019 -2015 للٙترة خماظُا جىمٍى  حٍّض

 .الّاإلاُت اإلاالُت ألاصمت جإزحراث ومىاحهت الاٜخفاد مٝىماث

  2019 – 2015 للٙترة اإلاعخذامت الخىمُت بشهامج مدخىي  

ذث ىت بلى بلا٘ت جمى٥  والتي دوالس ملُاس  262 هدى املخىي لهزا الذولت ـس  و اإلاالُت اإلااظعاث ٜبل مً الّمىمُت الخٍض

 ُ٘ما البرهامج لهزا املخاوس ألاظاظُت وجخمثل.  2019 آ٘اٛ مْ 7% ًٝاسب همى مّذ٥ جدُٝٞ بلى يهذٗ خُث العٛى اإلاالُت

 :ًلي

ُت و الخ٣امت جدعحن  : خال٥ مً: الدؽاس٠ُت وُتاش الذًمٜى جٜش

 شاوُت جشظُخ ُت ِلى ٌصجْ بما حؽاس٠ُت دًمٜى  .والاجفا٥ الخىاس ٜىىاث جٜش

 ُت جدعحن  .وُتاالبحروٜش  مداسبت و الخ٣امت هِى

 ض  .الاحخماُِت آلا٘اث ؤؼ٣ا٥ ١ا٘ت وم٣ا٘دت الّذالت اظخٝاللُت حٍّض

 ُتها جدعحن و الّمىمُت الخذمت جدذًث  .ًذةااإلاتز  اإلاىاوىحن لىلباث لالظخجابت هِى

ش 1-2- ُت بلى تهذٗ ظُاظت باهتهاث وهزا: الىوني الاٜخفاد جىٍى ْ الاظدثماس جٜش ش و الاٜخفاد وجىَى  الٙالحي الٝىاُ جىٍى

ُت  .الفىاعي اليعُج وجىظُْ العُاخت ٜىاُ وجٜش

ُت 1-3-  اإلا٣اظب ِلى املخاٍ٘ت و الع٢ني البرهامج اهجاص حهىد مىاـلت خال٥ مً ورل٤: الّمىمُت الخذمت جدعحن و جٜش

ُتها و الاحخماُِت ُت داثم بؽ٣ل الع٣ان مِّؽت معخىي  جدعحن في ٌعاهم مما جٜش  بحن اإلاخىاصهت الخىمُت مععى وجٜش

 .اإلاىاوٞ
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 13 2019 – 2015 للٙترة اإلاعخذامت الخىمُت بشهامج ججعُذ مخىلباث

 : ًلي ما جدُٝٞ ِلى الّمل ًخىلب البرهامج

ش 2-1-  :خال٥ مً: الٙالخُت اليؽاواث جىٍى

ذ بدصجحر ومىخت سمج ا ب وولْ الٕابُت للثروة ألامثل ظخٕال٥الا  -  اإلاثمشة مً ألاشجاس ه٢خاس 400.000 مً ؤٍص

 .اإلاثمشة ٔحر و

 و الّلُا الهماب في حذًذة ٘الخُت سث ا معدثم خلٞ و ه٢خاس ملُىن  مً ؤ٠ثر بلى اإلاعُٝت اإلاعاخاث جىظُْ -

 .الجىىب

 في اإلاىحىدة الهُا١ل جىظُْ و تهُئت خال٥ مً اإلااثُاث جشبُت مىخجاث و الفُذ اإلاىخجاث مًؤلاهخاج  مماِٙت -

ْ و اإلاىاوئ مجا٥  .تهااٜذس  ٘س

ُت اإلاىٍىمت ِفشهت 2-2-  :خال٥ مً: اإلاالُت و اإلاف٘ش

عي ؤلاواس ج٢ُُٚ -  .اإلاالي اليؽاه ًد٢م الزي الخىٍُمي و الدؽَش

ش - ت الذْ٘ ؤدواث واظخّما٥ جىٍى  .للبىٟى اإلاّلىماحي الىٍام وجدذًث الّفٍش

ل الٝشو  ملٙاث مّالجت آحا٥ جٝلُق- ذ لمان خال٥ مً والخمٍى ت مً اإلاٍض  .اجخار الٝشاساث في اإلاش٠ٍض

فشهت جىظُْ 2-3-  :خال٥ مً: الفىاعي الٝىاُ ِو

ُت -  .الجىدة مّاًحر وجىبُٞ اإلااظعاث جىا٘عُت جدعحن و وخماًخه الىوني ؤلاهخاج جٜش

ا الىبُُّت اإلاىاسد جثمحن وؽاواث دِم -   .والفلب الخذًذ ـىاِاث وؽاواث خفـى

 و جدُٝٞ بحشاءاث خال٥ مً ج٢ُُٙه و اإلاخىظىت و الفٕحرة اإلااظعاث لخإهُل الىوني البرهامج في الىٍش بِادة -

ل ٠ُُٙاث  .الخمٍى

ض -   .والٙالخت الشي  و الىاٜت لٝىاِاث اإلاضودة الفىاُِت اليؽاواث حٍّض

 :ب ورل٤: جىظُّها و الٝاِذًت اإلايؽأث حعُحر 2-4-

 .حذًذة مدىاث وبوؽاء ِفشهتها و الخذًذًت الع٤٢ ؼب٢ت جىظُْ مىاـلت -

ٛ  ؼب٢ت جىظُْ -  ٛ  الىش ٞ بهجاص خال٥ مً العُاسة والىش اإلاىا٘ز  واظخ٢ما٥ الّلُا للهماب العُاس الىٍش

ٛ  الخاـت   .١لم 663 ٜذسه بحمالي بىى٥  العُاسة بالىش

ش - ٛ  ؼب٢ت جىٍى ملُاث حذًذة خىىه بهجاص خال٥ مً الىش ٛ  لبْ اصدواحُت ِو  .ِفشهتها و الىش
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ٛ  مً ١لم 2000 بهجاص خال٥ مً ؤلاٜلُم لتهُئت ال٢بري  الخُاساث ججعُذ -  مىاوٞ الجىىب في الجذًذة الىش

 .والهماب

 الخاجمت: 

 في والخشمان الٙٝش ٜل ١لما والخىىس  الخٝذم داص  ٣٘لما ٢ِعُت بّالٜت الٙٝش مْاإلاعخذامت   الخىمُت جشجبي                

 .ًمخل٣ىن  ال الزًً الٙئت والثاهُت ًمخل٣ىن  الزًً الٙئت هم ألاو٥  ٜعمحن بلى املجخمْ ظِىٝعم الخالت هزه وفي املجخمْ،

 ؤن ًجب والتي هاثلت وبُُّت مىاسد جمخل٤ التي الذخل جىلذ التي ألاوؽىت في الفذاسة مش٠ض اإلاخٝذمت املجخمّاث جدخل

ُٝا ٜاسة في ٠ما الىمى في مشجّٙت مّذالث جدٝٞ   ال٢ثحرة باإلاىاسد اإلاخمحزة ؤٍ٘ش
 
 جدٝٞ ِذم هالخَ الع٣اوي بالىمى ُٜاظا

ت بالذو٥  مٝاسهت ٘يها اٜخفادًت جىمُت  العخِىاث في ِتاالضس  في وخاـت الّالُت، الع٣اهُت ال٢ثا٘ت راث آلاظٍُى

خمادها سعي، ا الض الٝىاُ بخخلٚ العخِىاث في جمحزث ٘ٝذ الفحن ؤما والعبُّىاث،  بالٝٙضة اإلاعمُت العُاظاث ِلى اِل

م ِلى ٠بحر جىىس  خٝٝذ ٘ٝذ الُابان ؤما ألامام، بلى  ظ٣اهُت ٠ثا٘ت راث ٘هي و٠زل٤ الىبُُّت للمىاسد ا٘خٝاسها مً الٔش

 .مشجّٙت

 الاخخُاحاث جُجُتااظتر  مْ ٌؽتٟر خُث الخىمىي  الخ٢ٙحر في الخذًثت الخدىالث"  الاظخذامت"  هذٗ ًمثل             

 ؤن ًخممً"  الاظخذامت"  مىهج ؤن بلُه الاؼاسة ججذس ومما. ءاالٙٝش  مِّؽت ٌشوٗ جدعحن ِلى التر٠حز في ألاظاظُت

 مً معخذامت وجىُٙزها ـُأتها جخم التي جُجُاثاالاظتر  ١اهذ برا بال الٙٝحرة الذو٥  في جخدٝٞ ؤن ًم٢ً ال الذاثمت الخىمُت

ها حؽ٣ل والتي ،( والبُئُت واإلااظعاجُت والاحخماُِت الاٜخفادًت) الىىاحي  اإلاعخذامت، للخىمُت ألاظاظُت الّىاـش بمجمِى

 البؽشي  اإلاىسد) الاٜخفادًت الخىمُت ِليهما جشج٢ض اللزًً ألاظاظُحن اإلاىسدًً ِلى املخاٍ٘ت في النهاًت في ٌصجْ الزي ألامش

 (.الىبُعي واإلاىسد

ت الخُاة دًمىمت تهذد التي الخىحرة او٣ّاظاجه للٙٝش بن              اإلاخاخت البُئُت اإلاىاسد اظدىٙار بلى ًادي ٘الٙٝش البؽٍش

شة ا اإلاعخذامت، الخىمُت معحرة ًٝشس  ٘هى لزل٤ ظلبُت، او٣ّاظاث راث بإظالُب واإلاخ٘ى  ؤمام ِاثٞ ٌّذ وؤهه خفـى

ى٥  اًت بلى الـى ْ الّمش واهخٙاك الخٕزًت ظىء و٠زل٤ ء،االٙٝش  ًدخاحها التي الصخُت الِش هىس  اإلاخٜى  اإلاىاوٞ ٌو

مت واهدؽاس اإلاخخلٙت والّؽىاثُاث  . اإلاادًت الخالت جشدي بلى بلا٘ت الاحخماُِت الىاخُت مً ٘ٝش ٌّخبر وهزا ، والّىٚ الجٍش

ٞ ًِ الٙٝش ِلى لٝماءل               ِلُه جٝىم الزي اإلاخحن وألاظاط الٍّشمت الٝاِذة ًيهئ العبل بمخخلٚ م٣ا٘دخه وٍش

 للٙٝش، اإلامادة العُاظاث جىُٙز بلُه ًاو٥ بما مشهىن  ألاخحرة هجاح ؤن خُث اإلاعخذامت، للخىمُت ألاظاظُت ثااإلاشج٢ض 

 ًممً الذخل، مً مّحن خذ جإمحن ٌّني هزا ٘ان للّاولحن، حُذة ِمل ٘شؿ بتهُئت الدؽُٕل ظُاظاث هجخذ برا ٘مثال

مت الخُاة ٞ ًِ ءاالٙٝش  لفالح الخ٣ىمي ؤلاهٙاٛ جىٍُم في اإلاالُت العُاظت هجخذ وارا. لهم ال٢ٍش  جإمحن وٍش

ادة ٌّني هزا ٘ان والخّلُم، الصخت ِلى لإلهٙاٛ اإلاىلىبت اإلاالُت الخخفُفاث ْ الّمش مّذ٥ ٍص  ؤِذاد وصٍادة اإلاخٜى

 الٙٝش لٍاهشة مّالجاث مً ًخدٝٞ ما ١ل ٘إن وبالخالي. العُاظاث لبُٝت باليعبت وه٢زا اإلاّني، املجخمْ في اإلاخّلمحن
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