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بؿم هللا الغخمً الغخُم 

 

كاٌ حعالى 

ْلُت َوإِلَْيِه أُنِيُب  إْن أُِريُد إاِلَّ اإلِْصالََح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيقِي إاِلَّ بِاّلّلِ َعلَْيِه َتَوكَّ

 نضق هللا العُٓم

 

الؿُض عةِـ مجلـ هىاب الكعب، 

الؿُضاث والؿاصة الىىاب، 

غ الجؼتي الظي  ٌكغفني ان أهىن بِىىم الُىم لخلضًم ألاعًاء الجضص لخىىمت الىخضة الىَىُت، بعض الخدٍى

ىاه على جغهُبتها غ هظا ًأحي بعض مغوع خىالي ؾىت مً خهىلىا على زلت مجلؿىم اإلاىكغ.أحٍغ وللض كمىا .  الخدٍى

غ وفم ملخًُاث الضؾخىع وبىاء على جلُُم مىيىعي ألصاء أعًاء الخىىمت في الفترة الؿابلت  بأحغاء هظا الخدٍى

اج اإلاىبثم عً مباصعة ؾُاصة عةِـ الجمهىعٍت الباجي كاةض الؿبس ي .  ومضي الخلضم في جدلُم أهضاف اجفاق كَغ

اج  غ، على عوح الىخضة الىَىُت، والخىافم الؿُاس ي الىاؾع الظي هغؾه اجفاق كَغ وللض خافٓىا عبر هظا الخدٍى

اهُالكا مً ئًماهىا بان الفترة اللاصمت جدخاج اهثر مً أي وكذ مض ى ئلى جياجف حهىص ول اللىي الىَىُت في 

. زضمت جىوـ

عوٍدىا اخىا هي اهى جىوـ في خاحت ليل أبىائها، مدخاحت الى جىؾُع صاةغة الىفاق الؿُاس ي، مدخاحت الى اهى 

واها هدب هخىحه بالكىغ . الخىاوؿت ًدُى الُض في الُض باف بالصها جخجاوػ الهعىباث اللي كاعضة حعِل فحها

للمىٓماث الاحخماعُت، لالجداص العام الخىوس ي للكغل، والاجداص الخىوس ي للهىاعت والخجاعة والهىاعاث 

اج والضاعمت للخىىمت، اللي . الخللُضًت واجداص الفالخحن والهُض البدغي  ت جدذ اجفاق كَغ والى ألاخؼاب اإلاىٍٓى

. جدالث بغوح اإلاؿإولُت وأزببذ زالٌ الفترة ألازحرة جمؿىها بغوح الىخضة الىَىُت

غ الخىىمي على ؾُاصة عةِـ الجمهىعٍت الباجي كاًض  وكض ؾبم لي أن نغخذ، بعض ان عغيذ جفانُل الخدٍى

 بمثابت خىىمت خغب، خغب على 2020الؿبس ي، أن هظه الخىىمت ؾخىىن في الفترة اللاصمت ئلى افم ؾىت 

والخغب أٌو ما جدخاحى، . ؤلاعهاب، خغب على الفؿاص، وخغب مً أحل الىمى  ويض البُالت والخفاوث الجهىي 

ؼ  جدخاج الىخضة الىَىُت، وعلى هظا ألاؾاؽ واهذ ازخُاعاجىا، في اَاع ما وعغيه علُىم الُىم، وفم جمص ي حعٍؼ

اج اللضعاث الخىىمُت مً أحل هؿب الخغب على مسخلف الجبهاث اث التي حاءث بها وزُلت كَغ وجدلُم ألاولٍى

.  والتي ما ػلىا مخمؿىحن بها
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غ على عأؽ وػاعحي الضفاع والضازلُت، بما مً قأهه أن ٌعؼػ كضعاجىا في مجاٌ ميافدت  اعبخدٍى وكض كمىا في هظا ؤلَا

مت اإلاىٓمت والخهضي للتهٍغب .  ؤلاعهاب والجٍغ

م الخىىمي  ت الىػعاء الجضص وبلُت الفٍغ هما ؾخىانل الخىىمت زىى معغهت مداعبت الفؿاص، التي ؾخىىن أولٍى

وللض أهضث شخهُا ليل أعًاء الخىىمت أهه ال ميان في خىىمت الىخضة الىَىُت ألي وػٍغ أو واجب صولت ئطا 

.  زبدخاصاهخه مً كبل اللًاء

ؼ العمل على هؿب اإلاعغهت الاكخهاصًت، ولخجاوػ الهعىباث التي حعِكها اإلاإؾؿاث الهغغي  وفي ئَاع حعٍؼ

هما كمىا باخضار هخابت صولت للخجاعة . واإلاخىؾُت، كمىا بافغاصكُاع الهىاعتبىػاعة، وجضعُمها بىخابت صولت

للُو في  جؼ اإلاحيان الخجاعي 
ّك
ً مً الخ

ّك
. الخاعحُت ؾخعمل على صفع الخهضًغ  بما ًمى

 حاهفي، كمىا بخعُحن وػٍغ لضي عةِـ 14ووعُا مىا بأهمُت وخخمُت الانالخاث الهُيلُت التي أعلىا عجها في 

ف بمخابعت الانالخاث الىبري 
ّك
. الخىىمت ميل

ت للخدضي الاكخهاصي، كمىا باخضار هخابت صولت لضي وػٍغ الخاعحُت حعنى  ض مً الاولٍى وفي هفـ اَاع اعُاء مٍؼ

ت جىافؿُت .  بالضًبلىماؾُت الاكخهاصًت مً بدث عً أؾىاق حضًضة إلاىخىحاجىا والتروٍج لخىوـ هىحهت اؾدثماٍع

م الخىىمي، بصخهُاث مكهىص لها بالىفاءة والخبرة في مجاالث  ؼ الفٍغ غ على حعٍؼ وللض خغنىا عبر هظا الخدٍى

ازخهانها، كاصعة على جلضًم الايافت مً زالٌ صعاًتها باللُاعاث واإلالفاث التي عهضث ئلحها وجىىن مغهؼة على 

اث اإلاغخلت اللاصمت مداعبت ؤلاعهاب والفؿاص وزانت ؤلاهخهاع في اإلاعغهت ؤلاكخهاصًت .  أولٍى

ت  ً، واللي بظلىا حهىص هبحرة في الفترة الفاَع وباإلاىاؾبت هدب هخىحه بالكىغ، للؿاصة أعًاء الخىىمت اإلاغاصٍع

مً أحل جىفُظ بغهامج خىىمت الىخضة الىَىُت، وأها مخأهض، بالغوح الىَىُت اللي عىضهم،  أنهم باف ًبلاو، مً 

. مىاكع أزغي في زضمت بالصهم

 

الؿُضاث والؿاصة الىىاب،  

للض عملذ خىىمت الىخضة الىَىُت، مىظ جىلحها إلاهامها، على حصخُو الىيع الاكخهاصي بالبالص، وؾبم لي أن 

ناعخذ ، هىاب الكعب ومً زاللهم الغأي العام الىَني بهعىبت الىيع وأهضث في اَاع الغؤٍت التي ئهـبـىـى علحها 

اج على أهمُت مكاعهت ول اللىي الخُت في اإلاجخمع  في اًجاص الخلٌى لظلً . اجفاق كَغ

، جىىن اإلاإقغاث الاكخهاصًت مغث ئلى اللىن 2019واخىا مً الُىم ألاٌو كلىا أهى هضفىا هى اهى بجهاًت ؾىت 

ألازًغ، على زاَغ أخىا ملخىعحن اهى التراهم مخاع الهعىباث الاكخهاصًت لُُلت ؾىىاث ماهاف باف اهجمى 

وهظان عالف ئطا . بل اهى اإلاعالجت مخاعى  ما هخجم جىىن الى في افم مخىؾِ وبعُض اإلاضي. وعالجىه في فترة كهحرة
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لؼم الخىىمت هظه حعمل في ئَاع بغهامج ًمخض ئلى  هدبىا هجاخاث ئكخهاصًت ًلؼم أًًا ئؾخلغاع ؾُاس ي ٍو

عُت اللاصمت .  وؤلاؾخلغاع مؿألت أؾاؾُت ليل عملُت ئنالح خلُلي وهاحع.الاهخساباث الدكَغ

وهىا اهجم وعُي مثاٌ، أصخاب اإلاإؾؿاث ٌعغفىه، اإلاإؾؿت اللي حعِل نعىباث متراهمت لُُلت ؾىىاث، 

وجغاهم الخؿاةغ، ماهِل باف جلضع في زالٌ ؾىت واخضة انها حؿترحع الخىاػن اإلاالي مخاعها، مهما وان حجم الىمى 

.  اللي باف جدللى والا مضي عىصتها الى الاهخاج وجدلُم الاعباح

ى زغوج 
ّك
هفـ الص يء ًىُبم على الاكخهاص، وعلى محياهُت الضولت، اخىا  مىظ الُىم ألاٌو ناعخىا الخىاوؿت أه

 جىىن مبيُت على حملت مً 2020جىوـ مً أػمت اإلاالُت العمىمُت ًلؼم ًىىن في ئَاع هٓغة مخىؾُت اإلاضي 

الخطخُاث جخلاؾمها اإلاجمىعت الىَىُت وجخُلب في هفـ الىكذ عىصة مدغواث الىمى وحملت مً ؤلانالخاث 

:  الهُيلُت ومىظ البضاًت ئهُللىا بالعمل في يل هظا الخمص ي 

خغهىا ملف  : 2017ويع البالص على ؾىت الىمى واللُام بانالخاث هُيلُت وهظا آف عملىا زالٌ ؾىت  -

ئنالر الهىاصًم الاحخماعُت مُغوح مىظ الدؿعُىاث وهأهضليلىم أهى ؾُىىن حاهؼ كبل )ؤلانالحاث 

ووفغها في جفـ الىكذ الٓغوف اإلاالةمت لخدؿحن وؿم الىمى، خُث ياعفىا وؿبت الىمى  (.2017مىفى 

، والعضًض مً اإلاإقغاث الاكخهاصًت جدؿيذ وبضأث جمغ الى اللىن ألازًغ خُث 2016ملاعهت بؿىت 

:  سجلىا على ؾبُل اإلاثاٌ 

 زانت اعجفاع الاؾدثماعاث الخاعحُت 2017مإقغاث ئًجابُت لالؾدثماع زالٌ ؾبعت أقهغ ألاٌو لؿىت  -

% 67وفي كُاع الخضماث بـ % 22وجُىع هىاًا الاؾدثماع في اللُاع الهىاعي بـ % 6.7اإلاباقغة بـ 

وهى مإقغ هام على عحىع الثلت في اإلاىار ؤلاكخهاصي % 68واللُاع الفالحي بـ 

 

 .%34 بـ 2017هما جم حسجُل ئعجفاع في ئهخاج الفؿفاٍ زالٌ الؿبعت أقهغ ألاولى مً 

 

  2016ملاعهـت بؿىـت  % 18,1 بيؿبت 2017 أوث 31ئيافت ئلى جُىع الهاصعاث ئلى خضوص  -

 

يذ ول مإقغاث اللُاع الؿُاحي زالٌ الـــــ  -  أقهغ ألاولى لهظه الؿىت وزانت فُما ًخعلم 8هما جدؿّك

ع عضص الؿُاح ألاوعوبُحن بـ % 31باعجفاع عضص الىافضًً بدىالي  واعجفاع اإلاضازُل الؿُا % 16.4وجُىّك

. بالعملت. %8.7 بالضًىاع  و%22.1خُت بيؿبت 

 

ً  %15,1 بـ 2017هما سجلىا اعجفاع اإلاضازُل الجباةُت زالٌ الؿضاس ي ألاٌو مً ؾىت  -  وجدؿّك

. ئؾخسالم اإلاخسلضاث
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م الصخُذ، ولىً ًلؼم هىىهى واعحن  الخدؿً هظا، اللي وعخبروه جدؿً وؿبي، هى فعال زُىة مهمت على الٍُغ

ل وهدُىا في بالىا أفم  م ماػاٌ ٍَى  هؿىت لبضاًت حعافي 2020اللي هى  حؼتي وماًلؼمىاف هىخفُى بُه والٍُغ

اإلاالُت العمىمُت وجفعُل وؿم همى  مغجفعلاصع   على الاؾخجابت للُلباث الايافُت للدكغُل والخللُو مً وؿبت 

البُالت ، 

وزلُىا ههاعخىا بعًىا أهى الىنٌى ئلى وؿب مغجفعت مً الىمى ٌؿخىحب باإليافت ئلى مىانلت جفعُل مدغواث 

ؾخىحب البدث عً ميامً همى حضًضة جغجىؼ على صفع الىمى  ؤلاهُالق في ويع أؾـ مىىاٌ جىمىي حضًض ي

أزظ بعحن ؤلاعخباع اللضعة اإلادضوصة للضولت على الخضزل باعخباع هكاقت ويعُت اإلاالُت العمىمُت الاؾدثماع  ٍو

.  ما ًخىفغ للمجمىعت الىَىُت مً امياهُاث غحر مؿخغلت بالكيل اليافيولىً هظلً ؤلاؾخفاصة  م

محياهُت الضولت مً ؤلاؾخلالٌ اعجىؼث على صعم الخىمُت مً زالٌ ؤلاؾدثماع العمىمي اللي جمىلى اإلاحياهُت وهى ما 

لؼم ملاعبت أوؾع جمىً مً ئؾدثماعاث أهم في فترة الـ Titre 2ٌعغف بـ   الؿىىاث اللاصمت 3 الُىم هظا غحر وافي ٍو

ت  Passif de l’Etatنهاع وامل وهسً هدىى على الـ. وجىْبف أنٌى الضولت  مً  جؼ ومضًىهُت لىً جىوـ كٍى

 غحر مىْف بالكيل اليافي وهدً في ئَاع هٓغجىا الجضًضة إلاىىاٌ الخىمُت ؾىلىم بخىُْف Un Actifوعىضها 

 .هظه ؤلامياهُاث لخلم الثروة ومىاًَ الكغل مع اإلادافٓت على خلىق ألاحُاٌ اللاصمت

، ان جبلى أعاض ي على ملً الضولت غحر مؿخغلت في خحن ًمىً أؾخغاللها في حكغُل  على زاَغ مثال ماهىف معلٌى

 .للضولتالاالف مً الكبان مع اإلادافٓت على ملىُتها

اع  جىفلذ الخىىمت في مغخلت أولى ئلى حصخُو اؾدثماعاث حملُت بدىالي   ملُىن صًىاع ًمىً 5200وفي هظا الَا

ع قغاهت بحن اللُاع العام واللُاع الخام  جىفُظها زالٌ الثالر ؾىىاث اللاصمت في نُغت لؼماث ومكاَع

ؿدُه ؾخمىً مً جىفحر هلاٍ همى ئيافُت مً قأنها ان جضعم البىاصع الاًجابُت اإلاسجلت مىظ .  وقغاواث مإؾّك

. بضاًت الؿىت 

كلذ اهى ؾُاؾدىا مىظ البضاًت واهذ مبيُت على جفعُل مدغواث الىمى واللُام باإلنالخاث وبضًىا هدغهى في 

ت في خىىمت الىخضة الىَىُت والضاعمت . 2017ؤلانالخاث في  غاف اإلاىسَغ كمىا بدكىُل لجان قاعهذ فحها ألَا

لها،  جضاعؾذ ؾبل جىفُظ بغهامج الانالح، وجىفلذ الخىىمت، على يىء أقغاٌ هظه اللجان ئلى ئعضاص زُت 

ت وفلا لغؤٍت واضخت 2020جفهُلُت إلاسخلف الانالخاث في أفم  .   للىاعخىا بأن جىوـ في خاحت النالخاث حظٍع

 ؾبخمبر اإلااض ي ئلى ألاخؼاب 5وللضجم جلضًم مالمذ الانالخاث الىبري وبغهامج صفع الىمى الاكخهاصي  ًىم 

اج ، وصعىهاها ئلى ازغاءها وجلضًم ملترخاث  ت جدذ اجفاق كَغ واإلاىٓماث الىَىُت الضاعمت للخىىمت و اإلاىًٍى

البرهامج هظا اللي اقخغل علُه عضص هبحر مً الخبراث والىفاءاث .خىلها كبل أن ًخم الاهُالق في جىفُظها 

باف ًىىن في خالت هجاخىا حمُعا في جىفُظو، بمثابت هلُت جدٌى . الىَىُت، هى في الخلُلت بغهامج ضخم وقامل

.  في مؿاع بالصها الاكخهاصي مىظ الثىعة
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:  أهضافاؾاؾُت4والبرهامج هظا عىضو   

الهضف ألاٌو لبرهامجىا الاكخهاصي هى الخفاّ على العجؼ العمىمي والخاعجي في مؿخىي ملبٌى والخدىم في 

.  وؿب  الخطخم

على زاَغ مً غحر ما هىجخى في الخدىم في اإلاإقغاث هظي باف ًىىن مً الهعب الترفُع في وؿب الىمى وحظب 

.  الاؾدثماع الضازلي والخاعجي

جي في  جؼ محياهُت الضولت ئلى خىالي 2020هظا عالف عؾمىا ألهفؿىا في أفم   باإلااةت 3، هضف الخللُو الخضٍع

.  مً الىاجج

 ؾىىاث، وأخنى الهضف 7الهضف الثاوي هى اؾخلغاع مؿخىي اإلاضًىهُت، اللي عغفذ اعجفاع مخىانل وهبحر َُلت 

، على ان جأزظ مىخى 2020 باإلااةت ؾىت 70مخاعىا ان ال جخجاوػ وؿبت اإلاضًىهُت مً الىاجج اللىمي الخام مؿخىي 

.  2019جىاػلي اهُالكا مً ؾىت 

 باإلااةت مً اإلاحياهُت 40الهضف الثالثهى الخدىم في هخلت ألاحىع، الُىم هخلت ألاحىع في جىوـ حؿتهلً أهثر مً 

بالخىاػي مع جدؿحن زضماث . 2020 باإلااةت ؾىت 5 فانل 12وهضفىا الخسفٌُ في وؿبتها مً الىاجج ئلى خىالي 

.  اإلاغفم العمىمي

 باإلااةت همعضٌ ، هظا وعخلضو اهى 3.5وؿبت الىمى اإلابرمجت في اإلاسُِ .  هضفىا الغابع هى الترفُع في وؿبت الىمى 

 باإلااةت ؾىت 5غحر وافي هظان عالف ويعىا بغهامج ئيافي لضفع ؤلاؾدثماع يهضف ئلىالىنٌى ئلى وؿبت همى بــــــــــــــ 

2020 .

:  هظي هي بكيل ئحمالي  أهضاف الاؾتراجُجُا ألاكخهاصًت للخىىمت في الثالر ؾىىاث اللاصمت 

 جؼ محياهُت ما ًخجاوػف الثالزت باإلااةت   -

  باإلااةت70مضًىهُت ال جخجاوػ الـ  -

  باإلااةت 5فانل 12هخلت أحىع في خضوص  -

 2020 باإلااةت ؾىت 5وؿبت همى في خضوص  -

ً جىفُظ هظا البرهامج مً الخللُو مً وؿبت البُالت في نهاًت 
ّك
 بثالر هلاٍ على 2020ومً اإلاىخٓغ أن ًمى

 2016ألاكل ملاعهت بؿىت 
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ً باف ٌكىفىها ما هِل بالدجم  واخىا باالعالن على الاعكام هظي، وعغف اهى باف هخعغيى للىلض، واهى الىثحًر

ً باف ًللاوها َمىخت أهثر مً الالػم ولىً اخىا ملخىعحن اهى الاعكام هظي واكعُت، واخىا . اليافي، وهاؽ ازٍغ

م مهاعخت الخىاوؿت بالخلُلت مىهجىا في هظا هى مىهج عمغ . باالعالن علحها هأهض اللي اخىا ماقحن في هفـ ٍَغ

". ًبلغ الهاصق بهضكه ما ال ًبلغه الياطب باخخُاله" بً الخُاب عض ي هللا عىه خحن ًلٌى 

غاف،  وجدلُم ألاهضاف اللي طهغتها ٌؿخىحب جٓافغ ول الجهىص، والاؾخلغاع الؿُاس ي والاحخماعي، والتيام ول ألَا

. مً خىىمت وهىاب قعب وأخؼاب ومىٓماث وكىي خُت في اإلاجخمع بخدمل مؿإولُاتها

م جفهُلُت للخغوج  ت ٍَغ و للىنٌى ئلى جدلُم الاهضاف هظي، فاهى هُما طهغث الخىىمت كامذ باعضاص زاَع

، و في اَاع 2016مً ألاػمت والاوعاف الاكخهاصي، في هفـ الخىحه اللي أعلىا علُه في زُاب مىش الثلت في أوث 

. 2017 حاهفي 14الانالخاث الىبري اللي اعلىذ علحها ًىم 

اج، كهض ازغاءها وجلضًم ملترخاتهم  م هظي معغويت الُىم على الخىاع مع قغواةىا في اجفاق كَغ ت الٍُغ وزاَع

.  كبل الاهُالق في ججيبلها. بسهىنها

لها، عً وعي، ألهى خؼمت الانالخاث الىبري، ما ًمىيل انها جخدِ خحي الخىفُظ بحن  وأها هىا هلٌى الاهُالق في ججًي

اث اللهحرة واإلاخىؾُت وبعُضة اإلاضي . لُلت وضخاها، ومؿاع الانالح، هى مؿاع ًدخاج عؤٍت مخياملت على اإلاؿخٍى

لها باف جىىن حكاعهُت ومضعوؾت، اإلاهم هى انها حؿمدلىا اهى هىنلى لألهضاف اللي أعلىا  هظا عالف عػهامت ججًي

.  2020علحها بدلٌى ؾىت 

ض مً العضالت الجباةُت، وحعبئت مىاعص حباةُت ئيافُت و  أٌو ألانالخاث هظي، هى الانالح الجباتي، في اججاه مٍؼ

 . وجدضًث ئصاعة الجباًت. وجسفُف العبء الجباتي على اإلاإؾؿت. جدؿحن الاؾخسالم والخهضي للتهغب الجباتي

 

ايافت ئلى الانالح الجباتي، جخًمً الخُت  الاكخهاصًت للخىىمت، بغهامجا إلنالح الىُْفت العمىمُت ًلىم 

أؾاؾا على الخدىم في هخلت ألاحىع والخىكف عً ؾُاؾت الاهخضاب العكىاتي وبغهامج للمغاصعة الُىعُت والخلاعض 

لُت  باإليافت ئلى .2017اإلابىغ اهُللىا في جىفُظو بعض مهاصكت مجلؿىم اإلاىكغ على اللاهىن اإلاخعلم به في حٍى

ُفت عمىمُت علُا ٌكمل زُِ معُىت  ًخم مً زاللى حغُحر جدؿحن هىعُت الخضماث العمىمُت واعؾاء هٓام ْو

 . مىٓىمت جدفحي اإلاىْفحن في الاصاعة العمىمُت

واهىا ؾبم لي اوي كلذ اهى مىٓىمت الخدفحي في الاصاعة غاةبت جماما، وبالكيل هظا هي غحر كاصعة انها جىافـ 

با الُىم اللي ًسضم و ًلىم بىاحبى وأهثر ...اللُاع الخام على اؾخلُاب الىفاءاث  واللي ما ًسضمل ..…جلٍغ

هظا مً الاقُاء اللي حعغكل الاصاعة واخىا .عىضهم هفـ ألاحىع وهفـ الخدفحياث... ختى الخض الاصوى اإلاُلىب 

عاػمحن باف ههلخىها، الهى عىضها في الاصاعة الخىوؿُت بغقا هفاءاث، فلِ ًلؼم وعغفى هُفاف وعُُىهم الخىافؼ 

.  وهدغعوا َاكاتهم
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الؿُضاث والؿاصة الىىاب،  

ويعُت الهىاصًم الاحخماعُت نعبت و أنبدذ غحر كاصعة على ؤلاؾخمغاع وجلضًم الخضماث للمخلاعضًً وللمغض ى  

 ملُىن صًىاع  مً محياهُت الضولت وهظا ما ًلؼمىف ًخىانل في 500 باف هطخىا 2017وهظا ما ايُغها  في 

. اإلاؿخلبل

غاف اإلاعىُت أنبذ لها كىاعت بظلً وجىفلذ ئلى يغوعة ؤلاؾغاع في جىفُظ ؤلانالخاث واللي باف  ومسخلف ألَا

:   مداوع أؾاؾُت 3جخمدىع خٌى 

 الترفُع  في ؾً ؤلاخالت على الخلاعض   .1

 مغاحعت ألاحغ اإلاغحعي ومغصوصًت ؾىىاث العمل ونُغ الخعضًل في الجغاًت .2

الترفُع في وؿبت اإلاؿاهماث ؤلاحخماعُت وهىا الىاؽ اليل ًلؼم جخدمل حؼء مً هظا الترفُع وجخلاؾم  .3

 الخطخُاث

غاف  الث ئيافُت   والخىىمت اكترخذ على ألَا لؼم البدث على جمٍى ولىً هظه ؤلاحغاءاث جبلى غحر وافُت ٍو

ل الهىاصًم الاحخماعُت و مغصوصها لخمٍى  .الاحخماعُت ئخضار مؿاهمت احخماعُت جًامىُت ًسهّك

 

هظا ولى مً أحل الخفاّ على هٓام الخلاعض اللي ازخاعجى بالصها واللي ًلىم أؾاؾا، على مبضأ مهم، هى مبضأ 

 الخًامً

 الخًامً بحن الىاؽ اللي الُىم جسضم، واإلاخلاعضًً

الخًامً بحن الاحُاٌ، بحن الجُل الخالي والاحُاٌ الؿابلت، والاحُاٌ الالخلتهظا الىٓام ًلؼم هدافٓى علُه، 

 واإلاىؿب اللي وعزىاه ًلؼم هدافٓى علُه الوالصها والاحُاٌ اللاصمت

 

غ وخىهمت اإلاإؾؿاث العمىمُت،  ماهىف معلٌى اهى عضص هبحر مً اإلاإؾؿاث خؼمت الانالخاث حكمل أًًا جٍُى

 بفًل الضعم مخاع الضولت، وما جىجم جلترى ماهِل كاصعة حعِل الاعمىمُت، اللي جيكِ في كُاعاث جىافؿُت، 

 الا بًمان الضولت، و هُيلُا زاؾغة، وهظا ًىُبم على العضًض مً اإلاإؾؿاث العمىمُت، 

الفلىؽ اللي جدِ فحها الضولت، في اإلاإؾؿاث هظي، وهي حعغف مىظ البضاًت اللي هي ماهِل باف جىجم 

حؿترحعها، وان ًمىً انها جمص ي في الخللُو مً اإلاضًىهُت، جمص ي في الخللُو مً العجؼ، جمص ي في محياهُت 

ً اإلانهي،  غ مىٓىمت الخعلُم والخىٍى  الخىمُت، في بىاء اإلاؿاهً الاحخماعُت، في جٍُى
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وهىا ئهُللىا في ويع بغهامج وامل العاصة هُيلت اإلاإؾؿاث العمىمُت، اعاصة هُيلت، جًمً خلىق العماٌ 

واإلاىْفحن واملت، وفي هفـ الىكذ جىٓم اإلاإؾؿاث هظي باف جىىن فاعلت وعىضها مغصوصًت مالُت اًجابُت 

 ..لفاةضة اإلاجمىعت الىَىُت، وبالخالي لفاةضة اإلاىاًَ الخىوس ي في آزغ اإلاُاف

اعاصة الهُيلت هظي ًلؼم جىىن كاةمت على مبضأ أؾاس ي، الخفاّ على الؿلم الاحخماعي، على مىاًَ الكغل وعلى 

 . مياؾب الاحغاء اإلااصًت والاحخماعُت

ل الاكخهاص، ئهُللىا في جىفُظها وجغجىؼ على جضعُم  هما ًخًمً بغهامج الانالخاث زُت النالح مىٓىمت جمٍى

ايافت ئلى معالجت مدفٓت الضًىن اإلاخعثر . الاؾـ اإلاالُت للبىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت وجضعُم الخىهمت البىىُت

اع اللاهىوي والترجُبي اإلاىٓم ليؿب الفاةضة اإلاكُت   بالبىىن العمىمُت ومغاحعت الَا

ل ايافت ئلى انضاع مجلت .  والاهُالق في بعث بىً الجهاث على أؾاؽ حصخُو اإلاىٓىمت الخالت للخمٍى

اع اللاهىوي اإلاىٓم للؿىق اإلاالُت وئعاص هًُ ة كُاع اللغوى ٌمإؾؿاث الاؾدثماع الجماعي ومغاحعت الَا

.  الهغغي 

الؿُضاث والؿاصة الىىاب،  

ت الُىم هى انالح مىٓىمت صعم اإلاىاص ألاؾاؾُت واللي الىاؽ اليل حعغف اهى  واخض مً أهم الانالخاث الًغوٍع

الىلاةو اإلاىحىصة في اإلاىٓىمت الخالُت مً يعف للخىهمت وحغُحر وحهت اؾخسضام اإلاىاص اإلاضعمت اصي الى فؿاص 

ها مىٓىمت غحر عاصلت
ّك
.  هبحر في اإلاىٓىمت زال

بها الى الخاعج، وزمت هاؽ جغاهم في زغواث هاةلت على خؿاب مىٓىمت الضعم اللي مً  الُىم اإلاىاص اإلاضعمت، ًخم تهٍغ

. اإلافغوى فحها انها جىىن مىحهت للعاةالث الفلحرة، واإلادخاحت فعال لحها

ضو، هُف ٌعبي الـ  الُىم مىٓىمت الضعم ماهِل عاصلت، على زاَغ الىاؽ الؿُض اللي الباؽ علُه، وعبي ًٍؼ

plein  ًف م  للؿُاع عباعُت الضفع، ًدهل على صعم أيعاف مًاعفت مً اللي جدهل عاةلت بؿُُت في ٍع

اف جىوـ،   أٍع

الُىم الضعم، عغم الاعجفاع الىبحر في جيالُفه، ماهىف كاعض ًىنل بالدجم اليافي للىاؽ اللي حؿخدلى بالفعل، 

وفي اإلالابل الىاؽ اللي ماهِل مؿخدلت لُه كاعضة جخمخع بُه، هظا عالف الؿُاؾت اللي باف ًخم اعخماصها هي 

ض صعمها بترهحي  ؾُاؾت العاصة الىٓغ في اإلاىٓىمت و جىحُه الضعم إلاؿخدلُه وؤلاهُالق في ؤلانالخاث في ئهخٓاع مٍؼ

. مىٓىمت اإلاعغّكف الىخُض

الؿُضاث والؿاصة الىىاب،  

خؼمت الانالخاث الهُيلُت هظي، يغوعة لعىصة الغوح في الاكخهاص الىَني وحعافُه، يغوعةإلعاصة الخىاػن 

.  صخُذ باف جأزظ وكذ باف جبضأ حعُي في هخاةجها ولىً مً الًغوعي الاهُالق فحها مً آلان. للمالُت العمىمُت

ع ًسلُىا  لىً الانالخاث الهُيلُت وخضها، ماهِل باف جىىن وافُت باف وعُُى للىمى وؿم كىي في وكذ ؾَغ

 بًغوعة اللُام بجهض ايافي لخأهُض مىاوؿخجُبى للخدضًاث الاكخهاصًت والاحخماعُت اللي جىاحهها بالصها ووعُا
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الخغوج مً اإلاغخلت الاهخلالُت كمىا باعضاص بغهامج َمىح يهضف الى صعم الىمى الاكخهاصي واإلاؿخضام والكامل مع 

.  يمان الخفاّ على ؾالمت الخىاػهاث اإلاالُت الجملُت

بغهامج صعم الىمى والاوعاف الاكخهاصي ًلىم اؾاؾا على خؿً اؾخغالٌ الامياهُاث اللي جؼزغ بحها بالصها، واللي 

:   مداوع هي 6ماهِل مثمىت هُما ًلؼم، والبرهامج ًلىم على 

م الكغاهت بحن اللُاعحن العام والخام - ع عمىمُت عً ٍَغ  ئهجاػ مكاَع

 ئخظار نىضوق إلعاصة هُيلت اإلاإؾؿاث الهغغي واإلاخىؾُت التي جىاحه نعىباث -

ت في مجاٌ الهغف -  مكغوع كاهىن ًخعلم بؿً حؿٍى

ع اللاعضة الاكخهاصًت  - صعم الخهضًغ وجىَى

 جدؿحن حاطبُت مىار ألاعماٌ -

 كاهىن الُىاعب الاكخهاصًت  -

 

البرهامج هظا، هى مداولت لخغُحر مىىاٌ الخىمُت في بالصها، على زاَغ اخىا هخفلى معاهم ومع عضص هبحر مً الخبراء 

.  في أهى مىىاٌ الخىمُت الخالي ونل ئلى الخضوص مخاعى

ت والاؾتراجُجُتاللي  مىىاٌ الخىمُت الجضًض ًلؼم ًلىم صخُذ على الاؾدثماع العمىمي في عضًض مً اإلاجاالث الخٍُى

ماًلؼمل جسغج مً ئَاع صوع الضولت، ولىً أًًا مىىاٌ الخىمُت الجضًض ًلؼم ًلىم في كؿم هام مىى على الكغاهت 

بحن اللُاع العام واللُاع الخام، ولىً الكغاهت هظي ماهِل فلِ كاهىن ًهاصق علُه اإلاجلـ، هظي 

عملُا اإلاؿدثمغ اللي باف ًضزل في مىٓىمت الكغاهت ًلؼم هىفغولى اإلاىار باف ؾغعت الاهجاػ . زُىة ججاوػهاها

مخاعى جىىن أفًل مً ؾغعت اهجاػ الضولت، مىف معلٌى اهى اإلاؿدثمغ الخىوس ي وألاحىبي اللي ًسخاع باف ٌؿخلغ 

تراحع على الخُاع  ت وبحروكغاَُت، اخُاها جسلُه ًىضم ٍو في جىوـ، مىف في صٌو ازغي، ًللى أمامى خىاحؼ اصاٍع

.  مخاعى

اع هظا اهجمى وؿخفُضو مً ججاعب صٌو ازغي زظاث هفـ اإلاىهج وهجخذ في وكذ كهحر في جدلُم وؿب  وفي الَا

.  همى عالُت

غ الامياهُاث الغحر مثمىت في الاكخهاص الىَني، الُىم الضولت جملً  اإلاىىاٌ الخىمىي الجضًض ًلؼم ًلىم على جدٍغ

مئاث الاالف مً الهىخاعاث مً الاعاض ي الغحر مؿخغلت، مىف فلِ في الفالخت ولىً في ول اللُاعاث ألازغي، 
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والضولت غحر كاصعة بامياهُاتها الظاجُت على انها جدٌى الامياهُاث هظي مً مجغص مسؼون علاعي الى كُمت مًافت 

. عبر اصزالها في الضوعة الاكخهاصًت

هظا عالف جثمحن الامياهُاث هظي، وويعها على طمت اللُاع الخام، الخىوس ي كبل الاحىبي، في اَاع بغامج 

لها مً زاهت ألانٌى الجامضة ئلى زاهت الاؾدثماعاث اإلاىخجت وهظا ًىُبم .  قغاهت مً قأهى اهى في وكذ كهحر ًدىّك

ت،  على عضًض مً العلاعاث الغحر مؿخغلت ؾىاء مجها الفالخُت، أوالهىاعُت او الؿُاخُت أو ختى اإلاىاكع ألازٍغ

ذ فحها. ؾىاء اللي هي على ملً الضولت او العلاعاث اإلاهاصعة . والخثمحن ال ٌعني بالًغوعة الخفٍى

ت الخىوؿُت، ماػالذ وحهت  اإلاىىاٌ هظا عىضو ول ملىماث الىجاح على زاَغ عغم ول ش يء الىحهت الاؾدثماٍع

جىافؿُت، بُضها العاملت اإلااهغة وطاث الخيلفت اإلاعلىلت، بمىكعها الجغغافي الاؾتراجُجي، وكضعتها الثابخت على 

.  الخهضًغ إلاسخلف الىحهاث

ع اإلاخعلم بماصة  اإلاىىاٌ هظا باف ًىجح هُما ًلؼم، ًدخاج الى مجمىعت مً الانالخاث، أولها مغاحعت الدكَغ

ع الجامض اللي زلم ويعُت غحر َبُعُت في البالص، اللاهىن ًمىع مؿً العمالث الاحىبُت، ولىً  الهغف، الدكَغ

الىاكع خاحت أزغي،  

هظا عالف اخىا مخىحهحن هدى الؿماح بفخذ خؿاباث بالعملت الهعبت، وؾىعغى على أهٓاع مجلؿىم اإلاىكغ 

ت ويعُاث  اع مكغوع اللاهىن هظا باف ًخًمً أخيام جخعلم بؿٍى مكغوع كاهىن في الغغى، وفي هفـ الَا

.  الخىوؿُحن اإلالُمحن اللي عىضهم أمىاٌ في الخاعج

ت، اللي جدىلذ بمغوع الؼمً ئلى عاةم  اإلاىىاٌ هظا مدخاج أًًا باف ًىجح ئلى مغاحعت عضص مً الترازُو الاصاٍع

عُت اإلاىٓمت لحها . امام الاؾدثماع في بالصها، ومً أهمها عزهت بُاكت جاحغ  اللي جدخاج ئلى مغاحعت اإلاىٓىمت الدكَغ

.  وعزهت امخالن العلاعاث غحر الفالخُت مً َغف ألاحاهب وعزو العمل باليؿبت للُض العاملت الاحىبُت

اإلاىىاٌ هظا باف ًىجح، مدخاج أًًا ئلى وؿُج كىي  للمإؾؿاث الهغغي واإلاخىؾُت في بالصها، وكضام 

الهعىباث اللي كاعض ٌعِل فحها عضص هبحر مً اإلاإؾؿاث هظي، كغعها اخضار الُت لًمان اعاصة هُيلت 

اإلاإؾؿت الهغغي واإلاخىؾُت الخانت اللي جىاحه نعىباث مالُت، مً زالٌ ئحضار نىضوق العاصة حضولت 

ل الاؾدثماعاث اإلااصًت والالماصًت إلعاصة الهُيلت .  اللغوى مخىؾُت وكهحرة ألاحل وجمٍى

م حعافي اليؿُج اإلاإؾؿاحي الكخهاصها الىَني .  واطا هجخىا في الخىحه هظا، فاهى ؾُىىن زُىة مهمت في ٍَغ

الؿُضاث والؿاصة الىىاب،  
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عؤٍدىا الاكخهاصًت، جلىم أؾاؾا على ويع الىمى الاكخهاصي في زضمت الاهضاف الاحخماعُت للضولت، باف الىمى 

الاكخهاصي ًىىن همى صامج ٌؿخفُض مىى ألاغلبُت الؿاخلت مً الخىاوؿت، وفي هفـ ئَاع جثمحن الامياهاث اللي 

ت اللي جمثل خىالي زلث مؿاخت البالص جؼزغ بحها بالصها، كغعها اَالق بغهامج  للخىمُت اإلاىضمجت باإلاىاَم الصخغاٍو

 .الخىوؿُت وجفخذ على مىاَم قاؾعت مً خضوصها

ل اإلاىاَم هظي ئلى عافعت للخىمُت ولخلم مىاًَ الكغل  .   واإلاكغوع هظا الهضف مخاعى هى جدٍى

ترهؼ اإلاكغوع على عضص مً اإلاداوع مً أهمها  :  ٍو

غ الُاكاث اإلاخجضصة وبالخهىم الُاكت الكمؿُت   - ع لخٍُى  بعث مكاَع

ت بُئُت اكخضاء  - غ فالخت صخغاٍو اؾخغالٌ اإلاُاه الجىفُت اإلاخىفغة بىثافت في جلً اإلاىُم لبعث وجٍُى

 (..الىالًاث اإلاخدضة، اؾترالُا، الهحن )بخجاعب عاإلاُت هاجخت 

. حعل هظه اإلاىاَم وحهت ؾُاخُت حؿخغل حماٌ الُبُعت وزهىنُاتها -

 .بعث مغهؼ عاإلاي للبدىر والخُبُم في مجاٌ جىىىلىحُاث الصخغاء والُاكاث البضًلت -

وؾُمىً جىفُظ هظا اإلاكغوع مً صعم اؾتراجُجي لالمً اللىمي مً زالٌ عبِ هظه اإلاىاَم بكبىت 

ت مً قانها ان جلاوم اؾخعماٌ هظه  ُّك الُغكاث والخجهحياث الاؾاؾُت وجدفحي جأهُلها بالؿيان وزلم خغه

ب والاعهاب وجىفحر الٓغوف لخلم صًىامىُت اكخهاصًت جغبُها بباقي  اإلاىاَم مً َغف قبياث التهٍغ

. مىاَم البالص

الؿُضاث والؿاصة الىىاب،  

ت والىغامت الكعب الخىوس ي خلم معجؼة، معجؼة الاهخلاٌ الضًملغاَي، في جىوـ هجخىا  بعض الثىعة، زىعة الخٍغ

في زالزت اؾخدلاكاث اهخسابُت، وجىافلىا على صؾخىع صولت مضهُت، وعهؼها مإؾؿاث صؾخىعٍت، وهُئاث مؿخللت، 

ت في  ني، الُىم خللىا الخٍغ ت الاعالم، الُىم هبيُى في صًملغاَُت هاقئت وزابخت مً زالٌ وفاق َو وهغؾىا خٍغ

ىبر الاؾخثىاء الخىوس ي، والُىم الخىىمت كامذ بيل ما هى مُلىب مجها الهجاح  بالصها، والعالم أحمع ٌكُض ٍو

ت باف ًهبذ مً اإلامىً  غاف الؾخىماٌ الاحغاءاث الًغوٍع اؾخدلاق الاهخساباث البلضًت اللاصمت، وجضعى ول الَا

. احغاء هظه ا اهخساباث في يغوف َُبت جأهض جلضم جىوـ على مؿاع جثبُذ الضًملغاَُت
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م الاهخلاٌ الضًملغاَي ولىً هظا اليل ًبلى غحر طي معنى اطا ما هدللىف  أها كلذ اللي اخىا هجخىا على ٍَغ

والىغامت هي كبل ول ش يء الكغل والخىمُت واللًاء على التهمِل، وهظا مىف ممىً . الىغامت للخىاوؿت

بالكعاعاث واإلاهاجغاث واإلاؼاًضاث، 

ضزل في حىهغ اإلاىيىع، ًىاكل البرامج خؿب  ًلؼم خىاعها الؿُاس ي، ًسغج مً الكعاعاث الفًفايت، ٍو

ذ في الخهىم  سغج مً الخفخِل في الىىاًا، ًسغج مً الخجٍغ ع، ٍو الىاكع، خؿب الامياهُاث، وفم ألاعكام واإلاكاَع

الؿُاؾُحن، الهى مىف هظا اللي ٌؿدىاو فُه الخىاوؿت، الخىاوؿت ٌؿدىاو في قىىن ٌعُحهم ألامل، مىف قىىن 

اع هظا عىضها ؾُاؾت وخضة، هي ؾُاؾت الُض اإلامضوصة، اًضها  باف جىىن ممضوصة . ًبُعلهم الىهم وأخىا في الَا

للجمُع أغلبُت ومعاعيت، ليل الىفاءاث الىَىُت، وكابلحن الىلض والىهُدت، على اللاعضة هظي، كاعضة الخُاب 

 .الىَني، الىاكعي والعلالوي

اخىا ملخىعحن اهى الخلضم بخىوـ ممىً مً زالٌ ول الاحغاءاث اللي هىذ هلضم في جفانُلها، هظا ممىً مً 

زالٌ اللُام باالنالخاث الهُيلُت، وبغهامج صمج اكخهاصي ومىىاٌ جىمىي حضًض، وهظا ما ًىىن ممىً الاباعحاع 

كُمت العمل، ال بض هظلً مً اها وعغفى ان الانالخاث الهُيلُت جخُلب جطخُاث مكترهت وهثحر مً اإلاؿإولُت 

وهىغان الظاث مً َغفىا حمُعا، ؾُاؾُحن وأخؼاب ومىٓماث، وأها مخأهض اهىا اطا هلىمى بيل الانالخاث، 

، باف جىىن اإلاعجؼة الثاهُت هي زلم الثروة والىمى 2020وهىحهى حهضها اليل هدى زلم الثروة فاهى في افم 

.  ومىاًَ الكغل، ونىع مؿخلبل أفًل لبالصها وألوالصها

م ليل أبىاءها، الضولت اللي جُبم  أخىا هضفىا هى بىاء الضولت العاصلت، الضولت اللي جىفغ ملىماث العِل الىٍغ

اللاهىن على الجمُع صون جمُحي وصون اؾخثىاء، الضولت اللي حؿً كىاهحن عاصلت جدمي مىاَىحها وجىفللهم الخلىق 

اث .  والخٍغ

الضولت العاصلت، هي الضولت اللي حؿً ؾُاؾاث واكعُت، جسلم الثروة، جدلم الىمى، اللي ٌؿخفُضو مىى الخىاوؿت 

.  اليل أًا واهذ حهاتهم، اًا واهذ فئاتهم

. واها مخأهض، اهى بخياجف حهىصها، بغوح الىخضة الىَىُت اللي ججمعىا

ً باف همكُى ببالصها هدى مؿخلبل أفًل ألوالصها  أخىا كاصٍع

ً اهى هىفغلهم الخىمُت والكغل والىغامت  كاصٍع

ً باف هدلم أهضاف الثىعة وهدافٓى على مياؾبها اللي جدللذ   كاصٍع



13 
 

ً أهى هدىلى الخلم الخىوس ي لخلُلت،   كاصٍع

ً بخطخُاجىا، الىاؽ اليل، هخجاوػو الىيع الهعُب وهلضمىا ببالصها   كاصٍع

ً اهى جىوـ جغبذ خغوبها على ول الجبهاث، والاهخهاع ًىىن خلُف قعبىا  .كاصٍع

ً هبني الضولت العاصلت   كاصٍع

جىوـ أفًل ممىىت ليل أبىاءها 

جدُا جىوـ 

 

جدُا جىوـ  

 

 

 

 

 

 

 

 


