األستارة حافظي سعاد
أعطحرز ٓكحػشز خ ذٌِ٤س جُكوٞم ٝجُؼِ ّٞجُغ٤حع٤س  -ضِٔغحٕ -

مقذمت
ذؼذ إٔ ًحٗص ٓشٌِس ضظل٤س ج٫عطؼٔحس  ٢ٛشـَ جُشحؿَ ُذ ٍٝجُؼحُْ جُػحُع هرَ ذِٞؽ
ٓشقِس ج٫عطو ٍ٬جُغ٤حع ،٢أطرف جُ ْٜجُٜ ٍٝ٧ز ٙجُذ ٞٛ ٍٝذِٞؽ ج٫عطوٍ٬
ج٫هطظحدٝ ١جُخشٝؼ ٖٓ ٓأصم جُطخِق ٝجُطرؼ٤س ٝجُطٞؾ ٚذؼضّ ٗك ٞجُط٘ٔ٤س  ٌَُٝكشد
جُكن ك ٢جُٔشحسًس ك ٢جُط٘ٔ٤س ٝك ٢ج٩كحدز ٜٓ٘ح٣ٝ ،ؿد إٔ ض٘ظد جُط٘ٔ٤س ػِ ٠ج٧كشجد
ذحػطرحس ْٛجُوحتٔ ٖ٤ذٜح ٝجُٔطوذٜٓ٘ٓ ٖ٤ح ،كحٗ٩غحٕ جُلشد ٓ ٞٛكٞس ػِٔ٤س جُط٘ٔ٤س  ُٚٝجُكن
ك ٢إٔ ٣شحسى ٓشحسًس كؼحُس ٗشطس كٛ ٢ح ٝإٔ ٣غطل٤ذ ٜٓ٘ح ٝهذ ػرش ج٩ػ ٕ٬جُكن ك٢
جُط٘ٔ٤س جُظحدس ػٖ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ُ ْٓ٨جُٔطكذز ػحّ ػِٛ ٠ز ٙجُٔؼحٗ ٢ك ٢جُٔحدز ج٠ُٝ٧
ٓ٘ ٚجُطٝ ٢طلص جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ذأٗ ٖٓ ٚقوٞم جٗ٩غحٕ ؿ٤ش هحذِس ُِطظشف
ٝجعطشعِص جُٔحدز جُٔزًٞسز ك ٢ذ٤حٕ د٫٫ش ٛزج جُكن ،كحػطشكص ٌَُ ئٗغحٕ ُٝؿٔ٤غ
جُشؼٞخ ذحُكن ك ٢جُٔشحسًس ٝج٩عٜحّ ك ٢ضكو٤ن ض٘ٔ٤س جهطظحد٣س ٝجؾطٔحػ٤س ٝغوحك٤س
ٝع٤حع٤س ٝجُطٔطغ ذٜز ٙجُط٘ٔ٤س جُط ٌٖٔ٣ ٢كٜ٤ح أػٔحٍ ؾٔ٤غ قوٞم جٗ٩غحٕ ٝجُكش٣حش
ج٧عحع٤س ئػٔح ٫ضحٓح.
ًٔح أشحسش جُٔحدز جُٔزًٞسز ك ٢كوشضٜح جُػحٗ٤س ئُ ٠جُؼ٬هس ذ ٖ٤جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ٝقن
ضوش٣ش جُٔظ٤ش هذ ٗظص ػِ ٠قن جٗ٩غحٕ ك ٢جُط٘ٔ٤س ٣شَٔ أ٣ؼح ئػٔحٍ جُطحّ ُكن
جُشؼٞخ ك ٢ضوش٣ش جُٔظ٤ش جُز٣ ١شَٔ قذ ٓٔحسعس قوٜح ؿ٤ش هحذَ ُِطظشف ك٢
1
ٓٔحسعس قوٜح ك ٢جُغ٤حدز جُطحٓس ػِ ٠ؾٔ٤غ غشٝجضٜح ٞٓٝجسدٛح جُطر٤ؼ٤س .

المبحث األول :األساس القانىني للحق في التنميت
ٝسد جُ٘ض ػِٛ ٠زج جُكن ذشٌَ طش٣ف ك ٢ئػ ٕ٬ك ٬٤دِ٣لح٣ح جُخحص ذأٛذجف
ٝأؿشجع ٓ٘ظٔس جُؼَٔ جُذ٤ُٝس جُز ١أهش ٙجُٔإضٔش جُؼحّ ُِٔ٘ظٔس ك1944/5/10 ٢
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ٝجُز ١أًذ ٙػِ ٠قن جُرشش ؾٔ٤ؼ 1986 ْٜذـغ جُ٘ظش ػٖ جُؿ٘ظ ٝجُؼو٤ذز أ ٝجُ٘ٞع ك٢
ٓطحذؼس جُغؼٝ ٢سجء سكح٤ٛط ْٜجُٔحد٣س ٝضوذٓ ْٜجُشٝق ٢ك ٢ظَ جُظشٝف هٞجٜٓح ٫
ُكشذ٤س ٝجٌُشجٓس ٝج٫عطو ٍ٬ج٫هطظحدٝ ١ضٌحكإ جُلشص ٌٖٔ٣ٝ .جُو ٍٞإٔ جُكن ك٢
جُط٘ٔ٤س ٝجُكن جُٔطلشع ػ٘ ٚك ٢جُغ٤حدز جُذجتٔس ػِ ٠جُٔٞجسد جُطر٤ؼ٤س ٔٛح قوحٕ ٓطلشػحٕ
ػٖ قن جُشؼٞخ ك ٢ضوش٣ش جُٔظ٤ش ،ؿ٤ش إٔ جعطخذجّ جُٔظطِف ذشٌَ طش٣ف ؾحء
ٓ ٍٝ٧شز ػُِ ٠غحٕ ٝص٣ش خحسؾ٤س جُغ٘ـحٍ ك ٢خطحخ أٓحّ جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ك23 ٢
ٝ 1966/9/ك ٢ػحّ  1972أُو ٢جُوحػ ٢جُغ٘ـحُ٤ً ٢رحٓرحٓ ١كحػشز ك ٢جُٔؼٜذ
جُذُ ٢ُٝكوٞم جٗ٩غحٕ ك ٢عطشجعرٞسؽ ذؼ٘ٞجٕ جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ًكن ٖٓ قوٞم جٗ٩غحٕ
ٝدجكغ ًحصُلحصجى ٓذ٣ش جُٔؼٜذ جُغحذن ٝهطثز ػِ ٠كٌشز ٝؾٞد جُؿ َ٤جُػحُع ُكوٞم
جٗ٩غحٕ ئُ ٠ؾحٗد جُؿ َ٤جٝ ٍٝ٧جُػحٗ ٖٓ ٢قوٞم جٗ٩غحٕ أعٔح ٙقوٞم جُطؼحٖٓ ٖٓ
ذ ٖ٤جُكوٞم ج٧خش ٟجُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ٝجُكن ك ٢جُر٤ثس طك٤س ٓٝطٞجصٗس ٝجُكن ك٢
جُغِْ ٝجُكن ك ٢ج٩كحدز ٖٓ ج٩سظ جُٔشطشى ُٗ٪غحٗ٤س ٝجُٜذف ٖٓ جُؿ َ٤جُػحُع جُٔوطشـ
 ٞٛجُطٞك٤ن ذ ٖ٤قوٞم جٗ٩غحٕ جُٔذٗ٤س ٝجُغ٤حع٤س جُٔغٔحز ذحُكوٞم جُشٌِ٤س ٝجُكوٞم
ج٫هطظحد٣س ٝج٫ؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س جُٔغٔحز ذحُكوٞم جُكو٤و٤س ٝرُي ػِ ٠أعحط أٖٗٓ ٚ
أؾَ جُطٔطغ ذحُٔؿٔٞػس ج ٖٓ ٠ُٝ٧جُكوٞم ٣طؼ ٖ٤ػٔحٕ قذ أدٗٓ ٖٓ ٠غط ٟٞجُٔؼ٤شس
ضٌلِ ٚجُٔؿٔٞػس جُػحٗ٤س ٜٓ٘ح ٓ ٢ٛٝغأُس ؾش ٟضكِِٜ٤ح ٝذكػٜح ذحعطلحػس ٝك ٢٤جُٞهص
جُز ١جػطشكص ُؿ٘س قوٞم جٗ٩غحٕ طشجقس ذحُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ًكن ٖٓ قوٞم جٗ٩غحٕ،
أٝطص ذإٔ ٣و ّٞجُٔؿِظ ج٫هطظحدٝ ١ج٫ؾطٔحػ ٢ذذػٞز ج ٖ٤ٓ٧جُؼحّ ذحُطؼحٓ ٕٝغ
جُٗٞ٤غٌٝ ٞجًُٞح٫ش جُٔطخظظس ج٧خش ٟئُ ٠ئؾشجء دسجعس ػٖ ٓٞػٞع ج٧ذؼحد
جُذ٤ُٝس ُِكن جُٔزًٞس ٖٓ ق٤ع ػ٬هط ٚذكوٞم جٗ٩غحٕ ج٧خش ٟجُوحتٔس ػِ ٠جُطؼحٕٝ
جُذ ٢ُٝذٔح ك ٢رُي جُكن ك ٢جُغِْ ػِ ٠إٔ ضٞػغ ك ٢ج٫ػطرحس ٓططِرحش جُ٘ظحّ
ج٫هطظحد ١جُذ ٢ُٝجُؿذ٣ذ ٝجقط٤حؾحش جٗ٩غحٕ جُخحطس ج٧عحع٤س ٝجُ ٠ضوذ ْ٣دسجعس ذـ٤س
جُ٘ظش كٜ٤ح ك ٢دٝسضٜح جُخحٓغس ٝجُػ٬غٝ ٖ٤ذؼذ إٔ ٗظشش جُِؿ٘س ك ٢جُذسجعس جُٔطِٞذس
أًذش ٖٓ ؾذ٣ذ ػِٝ ٠ؾٞد جُكن ٫ٝقظص إٔ ٓٔحسعس جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ضؼ٘ ٢إٔ ٣غٞد
جُغِْ ٝإٔ ٣و ّٞجُ٘ظحّ ج٫هطظحد ١جُذٓ ٢ُٝر٘ ٢ػِ ٠جقطشجّ قوٞم جٗ٩غحٕ ٝشذدش ػِ٠
ٝجؾد ًَ جُذ ٍٝج٧ػؼحء ٓؿطٔؼس ٘ٓٝلشدز ك ٢إٔ ض٤ٜة جُظشٝف جُ٬صٓس ُِط٘ٔ٤س
ٝدػص ك ٢جُٞهص رجض ٚج ٖ٤ٓ٧جُؼحّ ُ ْٓ٨جُٔطكذز ئُ ٠جُو٤حّ ذذسجعس ق ٍٞج٧ذؼحد
ج٩هِ٤ٔ٤س ٝجُٞؽ٘٤س ُِكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ذٞطل ٚقوح ٖٓ قوٞم جٗ٩غحٕ.
ٝكٛ ٢ز ٙج٧غ٘حء أشحس ج٩ػ ٕ٬جُؼ٘ظش ٝجُطٔ٤٤ض جُؼ٘ظش ١جُز ١جػطٔذ ٙجُٔإضٔش جُؼحّ
ُِٗٞ٤غٌ ٞػحّ  1978ئُ ٠قن ًَ ئٗغحٕ  ًَٝؾٔحػس ذشش٣س ك ٢ض٘ٔ٤س جُرشش٣س جُٔحدز
جٝ ٠ُٝ٧ك ٢ػحّ  1981هشسش ُؿ٘س قوٞم جٗ٩غحٕ أغ٘حء كش٣ن ػَٔ قٌ٣ ٢ٓٞطٌٖٓ ٕٞ
خرشجء قٌ٣ ٖ٤٤ٓٞؼ ْٜ٘٤ست٤غٜح ٝضٌٜٓ ٕٞطٔس دسجعس ٗطحم ٓٝؼٔ ٕٞجُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س
ٝأٗؿف جُٞعحتَ ُِطأٓ ٖ٤جُكوٞم ج٫هطظحد٣س ٝج٫ؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س ًٝشسش جُؿٔؼ٤س
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جُؼحٓس ٓشجسج ػود رُي إٔ جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س قن ٖٓ قوٞم جٗ٩غحٕ ؿ٤ش هحذِس ُِطظشف
ٝجػطٔذش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس  1986/12/4ئػ ٕ٬جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ذأؿِر٤س  146دُٝس ،ؾشٟ
جُطأً٤ذ ػِ ٠جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ًزُي ػحّ  ٖٓ 1993هرَ جُٔإضٔش جُؼحُُٔ ٢كوٞم جٗ٩غحٕ
جُٔ٘ؼوذ ك ٢ك٘٤٤ح ق٤ع ٝسد ك ٢جُلوشز جُؼحششز ٖٓ ج٩ػ ٕ٬جُظحدس ػٖ جُٔإضٔش إٔ جُكن
ك ٢جُط٘ٔ٤س قن أطٝ َ٤أٗ٣ ٫ ٚطؿضأ ٖٓ قوٞم جٗ٩غحٕ ج٧عحع٤س.
ٝجػطرشش جُط٘ٔ٤س ج٫هطظحد٣س ُِذ ٍٝجُ٘حٓ٤س ٝجُطخِض ٖٓ ًحكس جُٔٞجد ٝجُ٘لح٣حش جُغحٓس أٝ
جُخطشز كٛ ٢ز ٙجُذ ٍٝكؼ ٬ػٖ شطد ػٖ د ٕٞ٣جُؼحُْ جُػحُع ٖٓ أ ْٛجُٔغحتَ ك٢
ض٘ض َ٣جُؼورحش أٓحّ ج٫ػطشجف ذحُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ٝهحٓص ُؿ٘س قوٞم جٗ٩غحٕ ذٔوطؼ٠
جُوشجس  72/ 1998ذاٗشحء كش٣ن ػَٔ غحُع ذشإٔ جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ُٔذز ٓلطٞقسٝ ،أٗ٤ؾ
ذحُلش٣ن ػذز ٜٓٔحش أٜٔٛح ٓشجهرس ٓٝشجؾؼس جُطوذّ جُٔكشص كٓ ٢ؿحٍ ضؼض٣ض ٝض٘ل٤ز جُكن
ك ٢جُط٘ٔ٤س ٓشجؾؼس جُطوحس٣ش جُٔكُٞس ٖٓ ج ْٓ٧جُٔطكذز ٝجًُٞح٫ش جُٔطخظظس ٝضوذْ٣
ج٫عطشحسجش ٝج٩سشحدجش ئٌُٓ ٠طد جُٔلٞع جُغحُٓ ٢كوٞم جٗ٩غحٕ جُطحذغ ُ ْٓ٨جُٔطكذز
ذشإٔ ئػٔحٍ ضطر٤ن جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤سًٔ ،ح ُو ٢جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س دػٔح خحسؼ ئؽحس جْٓ٧
جُٔطكذز عٞجء ك ٢ج٣طحس جُٔ٘ظٔحش ج٩هِ٤ٔ٤س أّ ك ٢جُذٝجتش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ٓػَ جضكحد
جُوحٗ ٕٞجُذ ٢ُٝكٓ ٢إضٔش ٚ٣جُٔ٘ؼوذ ٖ٣كٗٞٓ ٢طش٣حٍ ػحّ ٝ 1982ذحس٣ظ .1984

المطلب األول  :مضمىن الحق في التنميت
ًحٗص ع٤حعس جُط٘ٔ٤س ضو ّٞػِ ٠ص٣حدز كٓ ٢ؿٔٞع جٗ٩طحؼ جًٌُِٝ ٢حٕ جُشأ ١جُغحتذ ٞٛ
ئٌٓحٗ٤س ه٤حط جُط٘ٔ٤س ػٖ ؽش٣ن ص٣حدز جُؼحتذ أ ٝجٗ٩طحؼ جُو ٢ٓٞجُظحكٝ ٢ج٫قطٔحُ٢
ؿ٤ش أٗ ٚجضؼف إٔ جُ٘ٔ ٞج٫هطظحد ١ك ٢جُذ ٍٝجُ٘حٓ٤س ٣ ٫ؼٞد ك ٢قذجض ٚذحُ٘لغ ػِ٠
ٓؿٔٞع جُطروحش جُلو٤شز ٝأٗ٣ ُْ ٚوطشٕ دجتٔح ذطكغٖ ٓغط ٟٞجُٔؼ٤شس جُـحُر٤س جُؼظٖٔٓ ٠
جُغٌحٕ ،أ ١إٔ جُ٘ٔ ٞج٫هطظحد٣ ٫ ١إد ١ضِوحت٤ح ئُ ٠ضٞص٣غ أًػش ػذجُس ُِػشٝز ٝجُ٠
ضشؿ٤غ قوٞم جٗ٩غحٕ ج٫ؾطٔحػ٤س ٝهذ جططكد جٌُلحـ ٖٓ أؾَ ج٫عطوشجس جُغ٤حع٢
ًششؽ ٓغرن ُِ٘ٔ ٞج٫هطظحدٝ ،١جُٞجهغ إٔ جُ٘ٔ ٞش٢ء ٝجُط٘ٔ٤س ش٢ء آخش ،ج ٍٝ٧ر ٝذؼذ
ٓحد ١جهطظحد ١كوؾ .
أٓح جُػحٗ٤س ك ٢ٜػِٔ٤س شحِٓس رجش أذؼحد جهطظحد٣س ٝجؾطٔحػ٤س ٝغوحك٤س ٝع٤حع٤س ضطٞخ٠
هرَ ًَِ ش٢ء ضٞك٤ش قذ أدُِٗٔ ٠ؼ٤شس ُ ،ْٜئٜٗح ضؼٌ٘ٓ ٢حككس جُلوش ٝجُظشٝف جُٗ٬غحٗ٤س
ٝجُط٘ٔ٤س  ٫ضؼ٘ ٢كوؾ ضكغ ٖ٤جٝ٧ػحع ج٫هطظحد٣س ككغد ٝئٗٔح ضططِد ًزُي ضكو٤ن
جُٔض٣ذ ٖٓ جٌُشجٓس جٗ٩غحٗ٤س قوٞم جُلشد ٝجٝ ٖٓ٧جُٔض٣ذ ٖٓ جُؼذٍ ٝجٗ٩ظحفًٔ ،ح أٜٗح
ضطٞخ ٠ضٞك٤ش ٗٞػ٤س ٓؼ٘٤س ٖٓ جُ٘ٔ ،ٞك ٢ٜضٜذف ئُ ٠ضكش٣ش جٗ٩غحٕ أ ٝخِن ئٗغحٕ ؾذ٣ذ
ػٖ ؽش٣ن ضٞك٤ش ظشٝف ٓ ٌٖٔ٣ؼٜح ضلطف شخظ٤س ٝج٫صدٛحس جُكش ُٜح ك ٢ؾٞجٗرٜح
ًحكس كحقطشجّ قوٞم جٗ٩غحٕ ػ٘ظش أعحع ٢ك ٢ػِٔ٤س جُط٘ٔ٤س ٝجٌُحتٖ جُرششٞٛ ١
جُشخض جُٔشًض ١ك ٢جُط٘ٔ٤س ٝجٗؿحص ضوذّ دجتْ كٓ ٢ؿحٍ ٝػغ قوٞم جٗ٩غحٕ  ٫ٝذذ إٔ
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٣شضٌض جُطوذّ ٝجٔٗ٩حء ك ٢جُٔ٤ذجٕ ج٫ؾطٔحػ ٢ػِ ٠جقطشجّ ًشجٓس جُشخض جٗ٩غحٗٝ ٢هٚٔ٤
٣ٝؿد إٔ ٌ٣ل ٬ضؼض٣ض قوٞم جٗ٩غحٕ ٝجُؼذجُس ج٫ؾطٔحػ٤سٝ .هذ ضأًذ ٛزج جُرؼذ جُؿذ٣ذ
ُِط٘ٔ٤س ك ٢ئعطشجض٤ؿ٤س ج ْٓ٧جُٔطكذز ُِؼوذ جُػحُع ُِط٘ٔ٤س  1990-1980جُط ٢ضإًذ ػِ٠
ٝؾٞخ ضؼض٣ض ػِٔ٤س جُط٘ٔ٤س ٌُشجٓس جٗ٩غحٕ ٓٝغ إٔ ئعطشجض٤ؿ٤س  ٫ضأض ٠ػِ ٠رًش قوٞم
جٗ٩غحٕ كاٜٗح ضذػٞج ئُ ٠ئٗوحص جُلوش ٝجُوؼحء ػِٝ ٚ٤جُطٞص٣غ جُؼحدٍ ُِٔ٘حكغ ٝجُلٞجتذ
جُٔطشضرس ػِ ٠جُط٘ٔ٤س.2
ٝضكو٤ن جُؼٔحُس جٌُحِٓس ذكِ ٍٞػحّ ٝ ،2000ضٞك٤ش جُطؼِ ْ٤جُؼحّ ػِ ٠أٝعغ ٗطحم ٓغططحع
ٝضكو٤ن ٓغط ٟٞطك ٢ذكِ ٍٞجُؼحّ رجض٣ ٚط٤ف ُؿٔ٤غ جُشؼٞخ إٔ ضؼ٤ش ق٤حز ٓ٘طؿس ٖٓ
جُ٘حق٤س ج٫ؾطٔحػ٤س ٝج٫هطظحد٣س ٝضٞك٤ش جُٔرحدب ج٧عحع٤س ٝجُ٤ٜحًَ ج٧عحع٤س ُِغٌحٕ
ؾٔ٤ؼٜح ك ٢جُٔ٘حؽن جُش٣ل٤س ٝجُكؼحس٣س ٝذؼذ قِ ٍٞجُؼحّ ٣ ،2000كن ُ٘ح إٔ ٗطغحءٍ أٖ٣
ٗكٖ جٛ ٖٓ ٕ٥زج ًِٚ؟ أُغ٘ح ٗشٜذ ك ٢ظَ ضضج٣ذ ػـٞؽحش جُؼُٔٞس ٝئؽ٬م جُؼ٘حٕ
٤ُ٥حش جُغٞم ضشجؾؼح ٛحت ٬كٛ ٢زج جُٔؼٔحس؟ جُٔذ ٕٞ٘٣ذحُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س جُذُٝس رجضٜح
ٝجُٔؿطٔغ جُذٝ ٢ُٝجُذ ٍٝجُظ٘حػ٤س كطوغ ٓغإ٤ُٝس جُط٘ٔ٤س ك ٢جُؼحُْ ػِ ٠ػحضن جُٔؿطٔغ
جُذ ٢ُٝكٔ٤ػحم ج.ْٓ٧
ٌٛٝزج ٣طر ٖ٤ذٞػٞـ إٔ جػطشجف جُكن ك ٢جُر٤ثس ٗظ٤لس أ٘ٓ ٝحعرس ٓح صجٍ ٓوطظشج
ػِ ٠أػٔحٍ ٝؾٜٞد رجش ؽحذغ ئػٝ ٢ٗ٬أٗ٣ ُْ ٚغطوَ ًأقذ قوٞم جٗ٩غحٕ جُٔؼطشف ذٜح
ك ٢جضلحه٤حش قوٞم جٗ٩غحٕ جُٔطكذز.
ٝذٔٞؾد ج٩ػ ٕ٬جُؼحُُٔ ٢كوٞم جٗ٩غحٕ ٣طٔطغ ًَ شخض ذإٔ ضٞكش ُ ٖٓ ٚخٍ٬
جُٔؿٜٞد جُوٝ ٢ٓٞجُطؼح ٕٝجُذُِ ٢ُٝكوٞم ج٫هطظحد٣س ٝج٫ؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س جُط٫ ٢ؿ٘٠
ػٜ٘ح ُٝط٘حٓ ٢جُشخظ٤س ك ٢قش٣س جُٔحدز  ٌَُٝ ،22كشد قن جُطٔطغ ذ٘ظحّ جؾطٔحػ٢
د ٌٖٔ٣ ٢ُٝإٔ ضطكون ك ٢ؽَ جُكوٞم ٝجُكش٣حش جُٔ٘ظٞص ػِ ٚ٤كٛ ٢زج ج٫ػٝ .ٕ٬هذ
ضؼٖٔ جُؼٜذ جُذ ٢ُٝجُخحص ذحُكوٞم ج٫هطظحد٣س ٝج٫ؾطٔحػ٤س ٝجُػوحك٤س جُ٘ض ك ٢جُٔحدز
 ٚ٘ٓ 11ػِ ٠قن ًَ شخض كٓ ٢غطٓ ٟٞؼ٤شً ٢حف ٞ٣كش ُ٧ٝ ٚعشض ٚقحؾحض ٚك٢
جُـزجء ٝجٌُغحء ٝجُغٌٖ ٝقو ٚك ٢جُطكشس ٖٓ جُؿٞع.
ٝجػطشف ئػ ٕ٬ؽٜشجٕ جُغحذن رًش ٙك ٢جُلوشز  ٚ٘ٓ 13ذحُٔغإ٤ُٝس جُؿٔحػ٤س ُِٔؿطٔغ
جُذ ٢ُٝػٖ ًلحُس جُٞط ٍٞئُٓ ٠غط ٟٞأدُِٗٔ ٠ؼ٤شس ًٔح أشحس ج٩ػ ٕ٬ق ٍٞجُطوذّ
ٝجٔٗ٩حء ج٫ؾطٔحػٓ ٢كَ جٛ٫طٔحّ جُٔشطشى ٝأُو٤ٓ ٢ػحم قوٞم ٝٝجؾرحش جُذٍٝ
ج٫هطظحد٣س  1974ػِ ٠جُذٝ ٍٝجؾد جُطؼحٓ ٕٝؼٜح ذظٞسز كشد٣س ٝؾٔحػ٤سٝ ،ك ٢ئػٕ٬
جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ػرشش جُؿٔؼ٤س جُؼحٓس ػٖ ئدسجًٜح إٔ جُؿٜٞد جُٔرذُٝس ػِ ٠جُظؼ٤ذ
جُذُ ٢ُٝطؼض٣ض ٝقٔح٣س قوٞم جٗ٩غحٕ ٘٣رـ ٢إٔ ضٌٓ ٕٞظكٞذس ذؿٜٞد ضشٓ ٢ئُ ٠ئهحٓس
2
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ٗظحّ جهطظحد ١د ٢ُٝؾذ٣ذ د ٖٓٝ ،٢ُٝجُٔطِٞخ جُو٤حّ ذؼَٔ ٓغطٔش ُطؼض٣ض جُط٘ٔ٤س جُرِذجٕ
جُ٘حٓ٤س ػِٗ ٠ك ٞأعشع ٝجُطؼح ٕٝجُذ ٢ُٝجُلؼِ ٫ٝ .٢ذذ ٖٓ جُط٘ ٚ٣ٞئُٝ ٠ؾٞد جُؼذ٣ذ ٖٓ
جُٔإعغحش جُط٘ٔ٤س جُذ٤ُٝس ٖٓ ذٜ٘٤ح ٓإعغحش ٣وغ ػًِ ٠حِٜٛح كٓ ٢ؿحٍ جُطؿحسز جُذ٤ُٝس
ٔٛٝح٘ٓ :ظٔس جُطؿحسز جُؼحُٔ٤س ٓٝؿِظ جُطؿحسز ٝجُط٘ٔ٤س جُطحذغ ُٔإضٔش ج ْٓ٧جُٔطكذز
ُِطؿحسز ٝجُط٘ٔ٤س ٝضطْ جُٔغحػذجش ٓطؼذدز ج٧ؽشجف ُِذ ٍٝجُ٘حٓ٤س ٖٓ خ ٍ٬جُٔ٘ظٔحش
جُٔحُ٤س أ ٝجُ٘وذ٣س ُِظ٘ذٝم جُذٝ ٢ُٝجُر٘ي جُذٗ٪ُ ٢ُٝشحء ٝجُطؼٔ٤ش ٝجُٞجهغ إٔ جُٔؿطٔغ
جُذ ٢ُٝذكحؾس ٓحعس ئُ ٠إٔ ٣رزٍ ؾٜذج قػ٤ػس ُطؼذ َ٣جُ٘ظحّ ج٫هطظحد ١جُوحتْ٩ٝ ،ػحدز
جُ٘ظش ك ٢هٞجػذ جُطؿحسز جُذ٤ُٝس ٝهٞجػذ جُغِٞى ٝجُطؿحسز جُذ٤ُٝس ٝهٞجػذ عِٞى جُششًحش
جُٔطؼذدز جُؿ٘غ٤حش ٗٝوَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝجُٔٔحسعحش جُطؿحس٣س جُٔو٤ذز ؿ٤ش إٔ ٓغإ٤ُٝس ض٘ٔ٤س
جُذ ٍٝجُ٘حٓ٤س  ٫ضوطظش ػِ ٠جُذ ٍٝج٫عطؼٔحس٣سٝ ،ئٗٔح ضشطَٔ ًزُي جُذ ٍٝجُط٤ُ ٢ظ ُٜح
ٓحػ ٢جعطؼٔحسٝ ١ك٤ٓ ٢ػحم جُكوٞم جُذٝٝ ٍٝجؾرحضٜح ج٫هطظحد٣س جُط ٢طذس ذأؿِر٤س
عحقوس أؿِر٤س  120دُٝس ُظحُكٓ ٚغ ٓؼحسػس عص دٝ ٍٝجٓط٘حع  15دُٝس ػٖ جُطظ٣ٞص
ٝجُٞجهغ إٔ جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ٣شضرؾ ك ٢جُططر٤ن ذاهحٓس ٗظحّ جهطظحد ١د ٢ُٝػحدٍ ٣كَ
ٓكَ جُ٘ظحّ ج٫هطظحد ١جُشجٝ ٖٛك ٢كٌشز أذشصٛح ئػ ٕ٬جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س ذٞػٞـ
ػ٘ذٓح أًذ ػِٝ ٠جؾد جُذ ٍٝذحُطؼح ٕٝكٔ٤ح ذٜ٘٤ح ٖٓ أؾَ جُطؼحٝ ٕٝضأٓ ٖ٤جُط٘ٔ٤س ٝئصجُس
جُؼٞجتن جُط ٢ضؼطشػٜح.

المطلب الثاني :مبرراث الحق في التنميت
ضؼذ جُط٘ٔ٤س ج٫هطظحد٣س ٝج٫ؾطٔحػ٤س أٓشج ػشٝس٣ح ٓٝطِرح ِٓكح ُؼذز أعرحخ ٜٓ٘ح ػِ٠
جُظؼ٤ذ ٖ٣ج٫هطظحدٝ ١ج٫عطشجض٤ؿٝ ٢جُغ٤حعٗ ،٢ؿذ إٔ ػ٬هحش جُطرؼ٤س ضشذؾ ج٧ؿِر٤س
جُغحتذز جُرحتغس ٖٓ جُذ ٍٝجُ٘حٓ٤س ذح٧هِ٤س جُو٤ٓٞس ٖٓ جُذ ٍٝجُظ٘حػ٤س جُٔطوذٓس ك٢ٜ
ضكذٛح ذكحؾحضٜح ٖٓ جُٔٞجسد ج٤ُٝ٧س  ٖٓٝجُ٤ذ جُؼحِٓس جُشخ٤ظس ٝضغطٞسد ٜٓ٘ح جُرؼحتغ
ٝجُغِغ جُٔظ٘ؼس ٣ٝض٣ذ جُطرحدٍ ؿ٤ش جُٔطغح ١ٝذ ٖ٤جُطشكٝ ٖ٤جُلؿٞز جُشهٔ٤س ذٜٔ٘٤ح ٖٓ
جُٜٞز جُط ٢ضلظَ ذ ٖ٤د ٍٝجُؼحُْ جُػحُع ٝجُؼحُْ جُظ٘حػ.٢
ئٕ ػذّ جُٔغحٝجز ج٫هطظحد٣س ذ ٖ٤جُذٗ ٞٛ ٍٝط٤ؿس ُؼ٬هحش جُ٘ٔ٤ٜس ٝجُطرؼ٤س ٓٔح ٣طؼ ٖ٤ػِ٠
جُذ ٍٝجُظ٘حػ٤س إٔ ضخلق ٖٓ قحُس ػذّ جُٔغحٝجز ذٜٔ٘٤ح ٝذ ٖ٤جُذ ٍٝجُ٘حٓ٤س ك ٢ش٢ء
جُو ٍٞإٔ ؾضءج ٖٓ غشٝجش جُرِذجٕ ج٫عطؼٔحس٣س هذ ضشجًْ ػرش هش ٕٝؽِ٣ٞس ٖٓ
ج٫عطـٝ ٍ٬جُٜ٘د ج٫عطؼٔحس ٖٓٝ ١ؾٜس أخش٣ ٟرذٝج إٔ جُلشٝم ج٫هطظحد٣س  ٫ضطلن ٓغ
جُغِْ ٝج ٖٓ٧كحُ٘ظحّ ج٫هطظحد جُكحُٓٝ ٢ح ٣طٔ٤ض ذ ٖٓ ٚهٞز ٖٓ كوش ٝظِْ ٝذإط ٞٛٝ
ٖٓ ج٩ؾكحف ٣ٝإد ١ذذجٛس ئُٗ ٠ضجػحش ضإد ١ئُ ٠طشجػحش ٌٛٝزج ٣رذٝج إٔ ضؼض٣ض جُكن
ك ٢جُط٘ٔ٤س ٓ ٖٓ ٞٛظِكس جُؿٔ٤غ ٣ٝؼضص ج٫ػطٔحد جُٔطرحدٍ ذ ٖ٤جُذٝ ٍٝجُٔظحُف جُٔشحسًس
ٌ٣ٝحكف ٗظق د ٍٝجُؼحُْ قحُ٤ح ػِ ٠ذوحت ْٜػِ ٠جُك٤حز ٖٓ أؾَ جُط٘ٔ٤س ٛٝزج ٓح ضؼٔ٘طٚ
جُلوشز  ٖٓ 8ػوذ جُػحُع ُِط٘ٔ٤س ئعطشجض٤ؿ٤س إٔ جُٜذف جُٜ٘حتُِ ٢ط٘ٔ٤س  ٞٛضكغ ٖ٤سكح٤ٛس
ضؿٔغ جُغٌحٕ ضكغ٘٤ح دجتٔح ُٔشحسًط ْٜجٌُحِٓس ك ٢ػِٔ٤س جُط٘ٔ٤س ٝضٞص٣غ جُلٞجتذ جُ٘حضؿس
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ػٜ٘ح ضٞص٣ؼح ػحدٝ ٫ذٜزج جُٔؼ٘٣ ٠ططِد جػطٔحد جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س هرَ ًَ ش٢ء سدّ جُٜٞز
جُط ٢ضلظَ ذ ٖ٤جُذ ٍٝجُ٘حٓ٤س ٝجُذ ٍٝجُٔطوذٓس ًٔح ٣ؿذ جُكن ك ٢جُط٘ٔ٤س أعحعٝ ٖٓ ٚجؾد
جُطؼحٖٓ ٝػذّ ئٌٗحس ج٥خش٘٣ٝ ٖ٣ذسؼ كٛ ٢زج ج٣٫طحس ٓل ّٜٞأٓ ٝذسى ج٩سظ
جُٔشطشى ُٗ٪غحٗ٤س جُز ١ضغخش ذٔٞؾد جُٔٞجسد جُطر٤ؼ٤س.
ئٕ جُٔطأَٓ ك ٢جُر٘٤س جُٔإعغحض٤س ٫هطظحد أ ١ذِذ ٣ش ٟذأٗ٘ٛ ٚحى ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔ٘ظٔحش
ضخطِق كٓ ٢ؿحٍ ٗشحؽٜح ٝك ٢جُٜذف ٖٓ ٝؾٞدٛح ُٝؼَ ٖٓ أذشص ٛز ٙجُٔ٘ظٔحش ٗؿذ
جُٔ٘ظٔحش جُـ٤ش جُكٌ٤ٓٞس جُط ٢أطركص ك ٢جُٞهص جُشج ٫ ٖٛضوَ أ٤ٔٛس ػٖ جُٔ٘ظٔحش
جُكٌ٤ٓٞس ق٤ع أٜٗح ضكؼ ٠ذحٛطٔحّ ٓطضج٣ذ ٖٓ هرَ جُكٌٓٞحش ٝٝعحتَ ج٩ػ ّ٬ك ٢جُرِذجٕ
جُٔطوذٓس .ق٤ع ضطظذس جٛ٫طٔحٓحش جُؼحٓس ،جُغ٤حع٤س ٝج٫هطظحد٣س ٢ٛٝ ،ضشٌَ ج٩ؽحس
جُٔإعغٝ ٢جُٞػحء جُط٘ظُِ ٢ٔ٤وطحع جُػحُع ذؼذ جُوطحع جُؼحّ ٝجُوطحع جُخحص كحُٔططرغ
ُٔغ٤شز جُؼَٔ جُخ٤ش ١أ ٝجُططٞػ٣ ٢ش ٟذأٗ ٚشٜذ ٗٔٞج ٓطغحسػح ذحُذ ٍٝجُـشذ٤س ك ٢جُوشٖٗ٤
جُٔحػ ،ٖ٤٤ق٤ع جعطكٞر ػِ ٠ق٤ضج ٜٓٔح ٖٓ جُػشٝز جُٞؽ٘٤س ك ٢جُٔؿطٔؼحش جُـشذ٤س ذٔح
 ٖٓ ٌِٚٔ٣أطٝ ،ٍٞذٔح ٞ٣كش ٖٓ ٙخذٓحش جؾطٔحػ٤س ًػ٤شز ٝذطُٔ ِٚ٣ٞشرٌس ٝجعؼس ٖٓ
جُٔإعغحش جُخذٓ٤س ،كٓ ٢ؿح٫ش ق٣ٞ٤س ػذز ًحُطؼِٝ ْ٤جُظكس ٝجُػوحكس ٝجُل٘ٝ ٕٞجُر٤ثس
ٝجُركع جُؼِٔٝ ٢قوٞم جٗ٩غحٕ ٝج٧عشز ٝسػح٣س جُطلُٞس ٝجُٔغحػذجش جُذ٤ُٝسٝ ،ؿ٤شٛح ٖٓ
جُخذٓحش ٝجُٔ٘حكغ جُؼحٓس ٖٓٝ ،جُٔطٞهغ إٔ ٣ضدجد دٝس ٓ٘ظٔحش جُوطحع جُخ٤شٝ ،١إٔ ٣كطَ
ٌٓحٗس ٓشٓٞهس ك ٢جُ٘ظحّ جُؼحُٔ ٢جُؿذ٣ذ ٝكٛ ٢زج ج٩ؽحس ٗطغحءٍٓ :ح  ٞٛجُذٝس جُزٌٖٔ٣ ١
إٔ ضو ّٞذ ٚجُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ك ٢ضكو٤ن جُط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس؟

المبحث الثاني تعريف القطاع الخيري والمنظمت غير الحكىميت ودورها في
تحقيق التنميت المستذامت
ضخطِق ضغٔ٤س جُوطحع جُخ٤ش ١ذحخط٬ف جُٔ٘طِن جُػوحكٝ ٢جُر٤ث , ٢ك ٜٞهطحع ضطٞػ ٢أ ٝؿ٤ش
قٌ ،٢ٓٞأ ٝهطحع ٜ٣ ٫ذف ُطكو٤ن جُشذف ٞٛٝ ،أ٣ؼح جُوطحع جُٔغطوَ أ ٝجُوطحع جُػحُع
٣ٝغٔ ٠أ٣ؼح ذح٫هطظحد ج٫ؾطٔحػٝ ٢جُوطحع جُخل ٢أ ٝجُؿٔؼ٤حش جُخ٤ش٣س جُؼحٓس ٝر ١ٝجُرش
ٝج٩قغحٕٛ ًَ ،ز ٙج٧عٔحء ضطِن ُِذُ٫س ػِٓ ٢غحقس جُ٘شحؽ ج٫ؾطٔحػٝ ،٢جُٔٔحسعحش
جُؼحٓس ٝجُلشد٣س ٝجُٔإعغ٤س خحسؼ ٗطحم جُوطحػ ٖ٤جُكٌٝ ٢ٓٞهطحع ٓ٘ظٔحش ج٧ػٔحٍ
ٝجُٔٞؾٜس ُِظحُف ٝجُ٘لغ جُؼحّ.
كٓ ٢كحُٝس ُٞػغ ضؼش٣ق ٓٞقذ ٝضٞق٤ذ ضظ٘٤ل ٚضر٘ص ؾــحٓؼس (ؾٗٞض ٞٛذٌـ٘ش) ذحُ٣٫ٞحش
جُٔطكذز جٓ٧ش٤ٌ٣س ٓششٝع ذكع ٓوحسٕ جعططحع جُٞط ٍٞئُ ٠ضؼش٣ق ٝجقذ أعحع( ٚذ٘٤س
جُٔإعغس ٝػِٔ٤حضٜح)ٝٝ .ػغ ضظ٘٤لح ُٔإعغحش ٛزج جُوطحع ٝأعٔح( ٙجُطظ٘٤ق جُذ٢ُٝ
ُِٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُشذك٤س) ق٤ع ػشف جُوطحع جُخ٤ش ١ؿ٤ش جُشذك ٢ذأٗٓ ٚؿٔٞػس ٖٓ
جُٔ٘ظٔحش رجش جُطر٤ؼس جُٔإعغ٤سٝ,جُٔ٘لظِس ػٖ جُكٌٓٞس ٝجُط ٫ ٢ضٞصع أسذحقح ٝجُكحًٔس
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ُ٘لغٜح ٝجُط ٢ضو ّٞػِ ٠جُططٞع .3أٓح جُٔ٘ظٔس ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس كٝ ٢ٜكوح ُٞغحتن ج ْٓ٧جُٔطكذز
جُظحدسز ك ٢ػحّ  ،1994ضٔػَ ً٤حٗح ؿ٤ش ٛحدف ُِشذف ٝأػؼحؤٞٓ ٙجؽ٘ ٕٞأ ٝؾٔحػحش ٖٓ
جُٔٞجؽ٘٘٣ ٖ٤طٔ ٕٞئُ ٠دُٝس ٝجقذز أ ٝأًػش ٝضطكذد أٗشطط ْٜذلؼَ ج٩سجدز جُؿٔحػ٤س
٧ػؼحتٜح ،جعطؿحذس ُكحؾحش أػؼحء ٝجقذز أ ٝأًػش ٖٓ جُؿٔحػحش جُط ٢ضطؼحٓ ٕٝؼٜح
جُٔ٘ظٔس ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞسًٔ .ح ٣ش٤ش ٛزج جُٔظطِف أ٣ؼح ئُ ٠جضكحد أ ٝؾٔؼ٤س أٓ ٝإعغس أٝ
ط٘ذٝم خ٤ش ١أٓ ٝإعغس (ششًس)  ٫ضغؼُِ ٠شذف أ ٝأ ١شخض جػطرحس ١آخش ٣ ٫ؼطرش
ذٔٞؾد جُ٘ظحّ جُوحٗ ٢ٗٞجُٔؼ٘ ٢ؾضءجً ٖٓ جُوطحع جُكٌ٣ ٫ٝ ٢ٓٞذجس ٧ؿشجع ضكو٤ن جُشذف،
ق٤ع ٣ ٫طْ ضٞص٣غ أ ١أسذحـ ضكووصًٔ .ح ػشكص جُٔ٘ظٔس ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ذأٜٗح ٗغ٤ؽ ؿ٤ش
قٌ( ٢ٓٞؿ٤ش سذكٝ )٢هذ ضًٌ ٕٞر٤شز أ ٝطـ٤شز دٗ٣ٞ٤س أ ٝد٤٘٣س ٝهذ ضؼَٔ ُظحُف
أػؼحتٜح كوؾ ،أ٣ ٖٓ ٌَُ ٝكطحؼ ئُٓ ٠غحػذز ،ذؼؼٜح ٣شًض ػِ ٠هؼح٣ح ٓكِ٤س ٝذؼؼٜح
ج٥خش ٣ؼَٔ ػِٓ ٠غط٣ٞحش ٝؽ٘٤س أ ٝئهِ٤ٔ٤س أ ٝد٤ُٝس ػحُٔ٤سٝ .ضؼشف أ٣ؼح ذأٜٗح " ض٘ظْ٤
جؾطٔحػ٣ ٢غطٜذف ؿح٣س  ٖٓٝأؾَ ذِٞؿٜح ضكذد ٗشحؽٜح ك ٢ذ٤ثس ؾـشجك٤س ذؼٜ٘٤ح أ ٝك٤ٓ ٢ذجٕ
ٗٞػ ٢أٝ ٝظ٤لٓ ٢طخظض ك ٖٓ ."ٚ٤خ ٍ٬جُطؼحس٣ق جُغحذوس  ٌٖٔ٣إٔ ٗغط٘طؽ ضؼش٣ق ده٤ن
ُِٔ٘ظٔحش جُـ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ػِ ٠أٜٗح ٓ٘ظٔحش ٣رحدس ئُ ٠ضشٌِٜ٤ح سٝجد ٓططٞػ٣ ٕٞؼِٕٔٞ
ُظحُف هؼح٣ح ػحٓس ج٣ ٝؼُِٔ ٕٞظحُف آخش.ٖ٣
خظحتض جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس :ضطٔ٤ض جُٔ٘ظٔحش جُـ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ػٖ جُٔ٘ظٔحش
جُكٌ٤ٓٞس ذٔؿٞػس ٖٓ جُخظحتض ٗٞؾضٛح كٔ٤ح  - :٢ِ٣أٜٗح ض٘شأ ٓغطوِس ػٖ جُذُٝسٝ ،إٔ
ضكٌْ ٗلغٜح ٖٓ خٓ ٍ٬ؿِظ أٓ٘حء - .أٜٗح ضغطل٤ذ ٖٓ جُظذهحش ٝجُٜرحش جُ٘وذ٣س ٖٓ هرَ
ج٧كشجد ٝجُششًحش أ ٝجُطرشع ذحُٞهص أ ٝجعطوطحع ٖٓ جُشجضد ٝجُطشًحش .4إٔ ضٌ ٕٞأدٝجش
ؾِد ٓ٘حكغ ُ٦خش ٖ٣أ٘ٓ ١حكغ ضغطل٤ذ ٜٓ٘ح كثحش خحطس أ ٝؾٔ٤غ جُ٘حط - .إٔ  ٫ضٌٕٞ
ٓإعغس سذك٤س - .ضخؼغ جُ٤ٜثحش ٝجُٔإعغحش جُخ٤ش٣س ُشهحذس ػش٣ر٤س طحسٓس - .جُكشص
ػِ ٠ضشى ٓؿحٍ ٝجعغ ٖٓ قش٣س جُطكشى ٝجُٔرحدسز ُٔؿحُظ ج٘ٓ٧حء جُط ٢ضذ٣ش ٛزٙ
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جُٔإعغحش ُطوشس ك ًَ ٢صٓحٕ أ٣ُٞٝحش جُؼَٔ ٞٓٝجؽ٘ - )157(5.ٚجسضرحؽ ٓإعغحش جُوطحع
جُخ٤ش ١ػحدز ذحُؼٔ٤ش جُكُ ٢ذ ٟجُؼحِٓ ٖ٤خحطس ػِٓ ٠غط ٟٞجُٔطرشػ ٖ٤ذحُؼَٔ ٝذؼغ
ه٤حدجش جُؼِ٤ح ُٜز ٙجُٔإعغحشًٔ ،ح ضطغْ جُٔإعغحش جُخ٤ش٣س ٝجُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ذأٜٗح
أًػش ًلحءز ٝخذٓحضٜح أًػش ؾٞدز ٖٓ جُٔإعغحش جُكٌ٤ٓٞس - .قظُٔ٫ٞإعغس جُخ٤ش٣س ػِ٠
هذس ًر٤ش ٖٓ جُؼَٔ جُطرشػٝ ٢جُز٣ ١ؼطرش أؿِ ٠ػ٘حطش جٗ٩طحؼ ك ٢ج٫هطظحد٣حش جُـشذ٤س.
 ضطِو ٠جُٔإعغحش جُخ٤ش٣س دػٔح قٌ٤ٓٞح ٣أخز أشٌحٓ ٫خطِلس ًح٩ػلحءجش جُؼش٣ر٤س
ٝج٩ػلحءجش ك ٢جُشعًٔ ّٞح ضطِو٘ٓ ٠كح ٖٓ جُكٌٓٞس جُٔشًض٣س ئػحكس ئُ ٠دػْ جُغِطحش
جُٔكِ٤س -.ؽروح ُِطشش٣ؼحش جُٔذٗ٤س ك ٢جُٔؿطٔؼحش جُـشذ٤س جُكذ٣ػس ضكظ ٠ؾٔ٤غ ٓ٘ظٔحش
جُوطحع جُػحُع ذحُشخظ٤س ج٫ػطرحس٣س ئػحكس ئُ ٠ػشٝسز جُكظ ٍٞػِ ٠ئرٕ جُغِطس
ج٩دجس٣س جُٔخطظس ػ٘ذ جُطأع٤ظ ٝج٫عطػٔحس ُٜح.
 جُو٤حّ ػِ ٠أعحط ٓرحدسجش أ٤ِٛس ٝج٫ػطٔحد ػِ ٠جُطٔ َ٣ٞجُزجضٝ ٢جُطٔطغ ذح٫عطوٍ٬
ج٩دجس ١كؼ ٬ػٖ ضؼذد جٗ٧شطس ٝج٧ػٔحٍ ٝجُٔششٝػحش.

المطلب األول  :أنماط المنظماث غير الحكىميت
ُوذ ضْ ضظ٘٤ق جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ٝكوح ُِٔؼح٤٣ش جُطحُ٤س ،جُكؿْ ٝجُؼؼ٣ٞس ٝجُٞظ٤لس
ػِ ٠جُ٘ك ٞجُطحُ :٢ضظ٘٤ق قغد جُطٞص٣غ جُؿـشجك٘ٓ :٢ظٔحش ٓكِ٤س٘ٓ ،ظٔحش ٝؽ٘٤س،
ٓ٘ظٔحش أؾ٘ر٤س ٝد٤ُٝس .ضظ٘٤ق قغد جُٔؼ٤حس جُٞظ٤لٞٗٝ ٢ػ٤س جٗ٧شطس :صسجػ ،٢خذٓ،٢
ط٘حػ ٢أ ٝقشك .٢ضظ٘٤ق قغد جُٔؼ٤حس جُؿ٘غ :٢سؾحٍٗ ،غحء .ضظ٘٤ق قغد ٓؼ٤حس
جُكؿًْ :ر٤شز ،طـ٤شز .ضظ٘٤ق قغد جُٔؼ٤حس جُطروٓ :٢ضجسػ ،ٖ٤ػٔحٍ ،ؽروس ٝعط- .٠
ضظ٘٤ق قغد جُٔؼ٤حس جُػوحك :٢د ،٢٘٣ػشك ،٢هشجذًٔ .٢ح إٔ ٘ٛحى ضوغٔ٤حش أخشٟ
ُِٔ٘ظٔحش ضطؼٖٔ أسذغ ؾٞجٗد : ٢ٛ
٘ٓ ظٔحش قٌ٤ٓٞس٣ :ؼٜٔح ضشش٣غ ٝضٔ َ٣ٞقٌٝ, ٢ٓٞذٜح ٓٞظلٓ ٖ٤ػَ ٌٓحضد جُؼٔحٕ
ج٫ؾطٔحػ.٢
٘ٓ ظٔحش أ٤ِٛس :ضو ّٞذحُؿٜٞد ج٤ِٛ٧س ُٜٞٔ٣ٝح جٛ٧حُٓ ٢ػَ جُؿٔؼ٤حش جُخ٤ش٣س جُخحطس.
٘ٓ ظٔحش ٓشطشًس٣ :شطشى ك ٢ئدجسضٜح ٝضِٜٔ٣ٞح جُكٌٓٞس ٝجٛ٧حُ.٢
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٘ٓ ظٔحش د٤ُٝس٘ٓ ٢ٛٝ :ظٔحش جُشكح٤ٛس ج٫ؾطٔحػ٤س ٓػَ ٓ٘ظٔس جُٗٞ٤غٌٝ ٞجُٔ٘ظٔحش
جُطحذؼس ُ ْٓ٨جُٔطكذز.
 جُظ٤ؾ جُٔإعغ٤س ُِؼَٔ جُخ٤ش ١ذغرد جخط٬ف جُٔل ّٜٞجُوحُِٗ ٢ٗٞؼَٔ جُخ٤شٝ ١جُٞهل٢
ك ٢جُرِذجٕ جُـشذ٤س كاٗ ٖٓ ٚجُظؼد قظش ؾٔ٤غ ٓإعغحش جُوطحع ضكص ػ٘ٞجٕ ٝجقذ،
ؿ٤ش إٔ جُٔإعغحش جُخ٤ش٣س ٝجُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس جُٔشٌِس ُِوطحع جُػحُع ك ٢جُرِذجٕ
جُـشذ٤س ضطٞصع كٔ٤ح ذ ٖ٤جُٔإعغحش جُخ٤ش٣س ٝجٓ٧حٗحش جُٞهل٤س ٝجُؿٔؼ٤حشٝ ،ذ٤حٜٗح كٔ٤ح
:٢ِ٣
 جُٔإعغس جُخ٤ش٣س Foundation :ضوٛ ّٞز ٙجُظ٤ـس ػِ ٠أعحط ٝهق أٓٞجٍ ٓؼ٘٤س ٖٓ
جُؼوحسجش أ ٝجُٔ٘و٫ٞش ُٗ٪لحم ٖٓ س٣ؼٜح ػِ ٠أؿشجع خ٤ش٣س ٘ٓٝحكغ ػحٓس  ٫ضغطٜذف
جُشذف ً ,اٗشحء جُٔغطشل٤حش أ ٝجُٔذجسط أ ٝجُٔ٬ؾة أٗ٪ُ ٝلحم ػِ ٠ذؼغ ٓح ٌٕٞ٣
ٓٞؾٞدج ٖٓ ٛز ٙجُ٤ٜثحش ذحُلؼَ.
ج٫عطثٔحٕ  ٞٛٝ Trust :إٔ ٣ؼغ جُشخض ٓحُ- ٚػوحسج أ٘ٓ ٝو - ٫ٞأ ٝؾضءج ٓ٘ ٚك ٢ق٤حصز
شخض أخش ٣غٔ( ٠ج )ٖ٤ٓ٧أ٣ ٝؼؼٜح ك ٢ق٤حصز أًػش ٖٓ شخض ٓ( ٌٕٞٗٞ٣ؿِظ
ج٘ٓ٧حء)٤ُ ,و ّٞذطٞظ٤ق ٛزج جُٔحٍٝ ،جعطػٔحسُٔ ٙظِكس شخض أخش أ ٝأًػش ٖٓ أ٫ٝد
جُٞط ٢أ ٝرس٣ط , ٚخحطس جُوظش ٓ٘ٝ ْٜػذ ٢ٔ٣ج٤ِٛ٧س ٝج٧سجَٓ ذٜذف ط٤حٗس غشٝضٝ ٚػذّ
ضرذ٣ذٛح ٛٝزج ٓح ٣غٔ ٠ذح٫عطػٔحس (جٝ ) ٢ِٛ٧هذ ٛ ٌٕٞ٣ذف جُٔٞط ٞٛ ٢ضكو٤ن ٓظِكس
ػحٓس ٣خطحسٛح ٛٝ , ٞٛز ٙجُكحُس ك ٢ج٫عطثٔحٕ ضغٔ( ٠ج٫عطثٔحٕ جُخ٤شٝ)١ج ٖ٤ٓ٧أٓ ٝؿِظ
ج٘ٓ٧حء هذ  ٌٕٞ٣شخظح ؽر٤ؼ٤ح أ ٝجػطرحس٣ح ًحُٔظحسف ٝجُششًحش جُٔطخظظس ك ٢جعطػٔحس
أٓٞجٍ (جُطشعص) ٝئدجسضٜح.
جُؿٔؼـ٤س٣ Association :إعغٜح ػذد ٖٓ ج٧شخحص (ذكذ أدُٗ ٠ؼذد ج٧ػؼحء جُٔإعغٖ٤
٣كذد ٙجُوحًٗٔ ،ٕٞح ٣كذد ٓٞجطلحض ،) ْٜذذجكغ قد جُخ٤ش ٝخذٓس جُـ٤ش -أ ٝخذٓس أػؼحء
جُؿٔؼ٤س  ,أ ٝكثس جؾطٔحػ٤س ٓح ٝ -ضؼطٔذ جُؿٔؼ٤س ك ٢ضٔ َ٣ٞأٗشططٜح ػِ ٠جشطشجًحش ج٧ػؼحء
ٝضِو ٢جُٜرحش ٝجُكظ ٍٞػِ ٠جُٔغحػذجش ذٔح ك ٢رُي جُٔغحػذجش جُكٌ٤ٓٞس  ,ذخ٬ف
جُٔإعغس جُخ٤ش٣س جُط ٢ضو ّٞػِ ٠أعحط ج٣٩وحف.

المطلب الثاني :جهىد الجزائر في مجال التنميت المستذامت ودور المنطماث غير
الحكىميت في تحقيقها
جٗ ٚك ٢جُذ ٍٝجُٔؿحٝسز ٓػَ ٓظش iضْ ضشٌُ َ٤ؿ٘س ُِط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس ضطؼحٓ ٕٝغ ؾٔ٤غ
ج٧ؽشجف ج٧خش ٟجُٔؼ٘٤س ٖٓ أؾَ ٝػغ جعطشجض٤ؿ٤س ٓشطشًس ُؼِٔ٤س جُط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس.
ٝػِ ٠جُٔغط ٟٞجُٞؽ٘ ٢ضو ّٞجًُٞحُس جُٔظش٣س ُِشإ ٕٝجُر٤ث٤س ) (EEAAذٔطحذؼس ٝض٘غ٤ن
جُٔغحتَ جُٔطؼِوس ذحُر٤ثس ٓغ جُٞصجسجش جُٔؼ٘٤س ،ذٜذف ػٔحٕ جُط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس ٝ.عٞف ٣وّٞ
ًَ ٖٓ ذشٗحٓؽ ج٩ػٝ ّ٬جُٔطحذؼس كٓ ٢ؿحٍ جُر٤ثس ) ٓٝ (EIMPششٝع ٗظحّ ج٩ػ ّ٬جُر٤ث٢
جُِزٔٛ ٖ٣ح ه٤ذجٗ٩ؿحص قحُ٤ح ،ذٔغحػذز طحٗؼ ٢جُوشجس كٝ ٢ػغ ٝضطر٤ن جُغ٤حعحش ٝجُوٞجٖٗ٤
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ٝجُرشجٓؽ ك٤ٔ٤ذجٕ جُر٤ثسٝ .هذ ضْ ج٩ػذجد ُٔششٝع ٝؽٜ٘٣ ٢ذف ئُ ٠ضكذ٣ذ ج٧دٝجس جُٔ٘ٞؽس
ذٔخطِق جًُٞح٫ش جُكٌ٤ٓٞس ك ٢ئؽحس هٔس ج٧سع ذٜذف ضؿ٘د ضذجخٓ ٍ٬غإ٤ُٝحش ٝض٘شش
ضٗٞظ ،كٔ٤ح ض٘شش ،ضوحس٣ش ع٘٣ٞس ق ٍٞقحُس جُر٤ثسٝ .ضغؼٓ ٠إششجش ج٩عطذجٓس جُٔؼشٝػس
ذظٞسز ٓكذٝدز ك ٢جُٔشقِس جُكحُ٤س ،ئُ ٠ضو ْ٤٤جُططٞس جُؼحّ جُٔ٬قع ػِ ٠جُظؼ٤ذ جُرشش،١
ٝج٫هطظحدٝ ،١ج٫ؾطٔحػٝ ٢جُر٤ثٝ ،٢ضغط٘ذ ٛز ٙجُٔإششجش ػِ ٠جُلِغلس جُؼحٓس ُؿذٍٝ
أػٔحٍ جُوشٕ  21ػِ ٠جُظؼ٤ذ جُٞؽ٘ٝ .٢هحتٔس جُٔإششجش ُ٤غص شحِٓس ٝئٗٔح ٓكذٝدز٫ٝ ،
٣ضجٍ جُٜ٘ؽ جعطٌشحك٤ح ً .أٓح ذحُ٘غرس ُِؿضجتش خ ٍ٬جُغ٘ٞجش جُخٔظ ج٧خ٤شز ،كوذ ٝػؼص
آُ٤حش ٓإعغ٤س ٝهحٗ٤ٗٞس ٓٝحُ٤س ٝدجخِ٤س ُؼٔحٕ ئدٓحؼ جُر٤ثس ٝجُط٘ٔ٤س ك ٢ػِٔ٤س جضخحر جُوشجس،
ٜٓ٘ح ػِ ٠جُخظٞص ًطحذس جُذُٝس ُِر٤ثس ٓٝذ٣ش٣س ػحٓس ضطٔطغ ذح٫عطو ٍ٬جُٔحُٝ ٢جُغِطس
جُؼحٓسٝ ،جُٔؿِظ ج٧ػُِِ ٠ر٤ثس ٝجُط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس  ٞٛٝؾٜحص ُِطشحٝس جُٔطؼذد جُوطحػحش
٣ٝشأع ٚست٤ظ جُكٌٓٞسٝ ،جُٔؿِظ ج٫هطظحدٝ ١ج٫ؾطٔحػ ٢جُٞؽ٘ٓ ٞٛٝ ،٢إعغس رجش
طرـس جعطشحس٣س.6
ٝهذ ضْ ئٗؿحص جُؼذ٣ذ ٖٓ ج٧ػٔحٍ جُٜٔٔس ك ٢ئؽحس ٓؿٜٞدجش جُط٘ٔ٤س خ ٍ٬جُغ٘ٞجش ج٧خ٤شز
ٝجُط ٢ضذخَ ػٖٔ ضطر٤ن ؾذ ٍٝأػٔحٍ جُوشٕ  ،21أػطص ٗطحتؽ ؾذ٣شز ذح٫ػطرحس ك ٢جُؼذ٣ذ
ٖٓ جُٔ٤حدٜ٘ٓ ،ٖ٣ح ػِ ٠جُخظٞص ٓكحسذس جُلوش ،جُغ٤طشز ػِ ٠جُطك٫ٞش جُذٞٔ٣ؿشجك٤س،
ٝجُكٔح٣س ٝج٫سضوحء ذحُٞهح٣س جُظك٤س ٝضكغ ٖ٤ػِٔ٤س ج٩دٓحؼ ك ٢ػِٔ٤س جضخحر جُوشجس جُٔطؼِوس
ذحُر٤ثسٝ .هذ ُٞقع ٓغ رُي ،إٔ ٓؼٞهحش ًر٤شز ٜٓ٘ح ػِ ٠جُخظٞص طؼٞذحش ضٔ٤ِ٣ٞس
ٓٝشحًَ رجش طِس ذحُطٌٖٔ ٖٓ جُطٌُ٘ٞٞؾ٤ح ٝؿ٤حخ أٗظٔس ج٩ػ ّ٬جُ٘حؾؼس ،هذ أدش ئُ ٠جُكذ
ٖٓ ٓؿٜٞدجش جُؿضجتش ٖٓ أؾَ ضطر٤ن ؾذ ٍٝأػٔحٍ جُوشٕ . 21
أٓح ذحُ٘غرس لألهميت االقتصاديت للمنظماث غير الحكىميت ودورها في تحقيق التنميت
المستذامت ضكطَ جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ٌٓحٗس ٓشٓٞهس ك ٢جهطظحد٣حش جُذ ٍٝجُـشذ٤س ٛٝزج
ُِذٝس جُز ١ضإدٝ ٚ٣ع٘كح ٍٝسذؾ ٗشحؽ جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ذأذؼحد جُط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس
كٔ٤ح :٢ِ٣
 - 1جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ٝجُرؼذ ج٫هطظحدُِ ١ط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس ُوذ جعطكٞرش جُٔ٘ظٔحش
جُـ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ػِ ٠ق٤ضج ٜٓٔح ٖٓ جُػشٝز جُو٤ٓٞس ك ٢ذِذجٕ جُٔطوذٓسٝ ،ضوذّ خذٓحش ًػ٤شز
كٓ ٢ؿح٫ش ػذز ،كحُوطحع جُخ٤ش ١جُز ١ض٘طٔ ٢ئُ ٚ٤جُٔإعغحش جُخ٤ش٣س ٝجُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش
جُكٌ٤ٓٞس ،أطرف ٣شٌَ سهٔح ٛحٓح ك ٢جُٔؼحدُس ج٫هطظحد٣س ك ٢جٌُػ٤ش ٖٓ جُرِذجٕ جُظ٘حػ٤س،
 ٞٛٝهطحع غحُع شش٣ي ُِوطحػ ٖ٤ج٥خش( ٖ٣جُوطحع جُؼحّ ٝجُوطحع جُخحص) ك ٢ػِٔ٤س جُط٘ٔ٤س
جُرشش٣س ،ذٔح  ٖٓ ٌِٚٔ٣ؾحٓؼحش ٓٝشجًض ذكػ٤س ٓٝغطشل٤حش ٓٝإعغحش جعطػٔحس٣س .كل٢
جُ٣٫ٞحش جُٔطكذز جٓ٧ش٤ٌ٣س كح٩قظحت٤حش جُشعٔ٤س جُخحطس ذغ٘س  2003ضش٤ش ئُ ٠إٔ
جُوطحع جُخ٤ش ١ذشو ٚ٤جُٞهلٝ ٢جُطرشػ٣ ٢ؼْ ك ٢ئؽحس٘ٓ 1514972 ٙظٔس ٝؾٔؼ٤س،
6
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ٓ 32000ٝإعغس ٝهل٤س٣ٝ ،طْ جُطشخ٤ض ٤ٓٞ٣ح ُـ  200ؾٔؼ٤س ضؼَٔ ك ٢جُوطحع جُخ٤ش،١
٘٣ٝطظْ كٛ ٢زج جُوطحع هشجذسٞٓ ٕٞ٤ِٓ 11ظلح ذظلس دجتٔس ، ،ذٔ٘٤ح ذِـص ئ٣شجدجض( ٚضرشػحش
جُٔكغ٘ٝ ٖ٤ر ١ٝجُرش ٝج٩قغحٕ) قٞجُ٤ِٓ 212 ٢حس د٫ٝس أٓش ،)09(٢ٌ٣ئػحكس ئُ90 ٠
ِٓٓ ٕٞ٤ططٞع ك ٢ؾٔ٤غ ج٧ػٔحٍ جُذ٤٘٣س ٝج٩ؿحغ٤س ٝجٗ٩غحٗ٤س ،ذٞجهغ  5عحػحش ػَٔ
أعرٞػ٤ح ك ٢جُططٞع ك ٢ؾٔ٤غ جُطخظظحش .ئرٕ ٓح ٗخِض ئُٛ ٖٓ ٚ٤ز ٙجُٔؼِٓٞحش  ٞٛإٔ
جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ضغؼ ٠ؾحٛذز ئُ ٠ضكو٤ن جُرؼذ ج٫هطظحدُِ ١ط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس ٖٓ
خ ٍ٬جٓطظحص جُرطحُس ٝجُؼَٔ ػِ ٠ضكو٤ن جُشكح٤ٛس ج٫هطظحد٣س ُٗ٪غحٕ ٝجُٞط ٍٞئُ٠
جُطٞص٣غ جُؼحدٍ ُِذخَ.
 -2جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ٝجُرؼذ ج٫ؾطٔحػُِ ٢ط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس ضؼَٔ جُٔإعغحش
ٝجُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ٖٓ أؾَ ضكو٤ن أٛذجكٜح ٖٓ خ ٍ٬ه٤حٜٓح ذ٘شحؽحش رجش جُ٘لغ جُؼحّ
كٓ ٢ؿح٫ش ػذز ،خ٤ش٣س ٝطك٤س ٝضؼِ٤ٔ٤س ٝجؾطٔحػ٤س ٝضشك٤ٜ٤س ٝس٣حػ٤س ٝد٤٘٣س ،ضشٌَ ك٢
ٓؿٔٞػٜح جُٔؿحٍ جُكُِ٘ ١ٞ٤شحؽ جُططٞػٝ ٢جُخ٤ش , ١ق٤ع ض٘طؽ جُخذٓحش ٝضغح ْٛأق٤حٗح
ك ٢ئٗطحؼ جُغِغ ك ٢ؾ ٫ ٞضؿحس ٫ٝ ١سذكًٔ , ٢ح ضإٖٓ ٛز ٙجُٔ٘ظٔحش ذ٤ثس ٓ٘ظٔس ُِؼَٔ
جٗ٩غحٗ٣ ،٢ؼَٔ كٜ٤ح جُ٘حط ذحخط٤حس ْٛجُخحص ٝأق٤حٗح ٓططٞػ ٖ٤ذاسجدضٓ ْٜغطوِ ٖ٤ػٖ
ج٩دجسز جُكٌ٤ٓٞس ٣ٝ ,إٓ٘ ٕٞجُخذٓحش ٝجُطذس٣د ٝجُخرشجش ػٖٔ ئعطشجض٤ؿ٤س ػَٔ ضِوحت٢
ضطٞػ ٢رجض ٢جُط٘ظٝ .ْ٤ضخطِق ٓؿح٫ش ٗشحؽ ػَٔ جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ذحخط٬ف
أٛذجكٜح ٝٝعحتِٜح ٝجٛطٔحٓحضٜح ٖٓٝ ,ذ ٖ٤جٛ٫طٔحٓحش جُشت٤غ٤س ُِٔ٘ظٔحش جُـ٤ش قٌٓٞس ٗؿذ
ضِي رجش جُطحذغ ج٫ؾطٔحػً ٢حُششجًس جُٔؿطٔؼ٤س ٝجُؿٔؼ٤حش جُخ٤ش٣س جُط ٢ضؼَٔ ػِٗ ٠شش
جُٞػٝ ٢ئط٬ـ جُٔؿطٔغ ٓ ٞٛٝح ٣ططِد ٖٓ ٛز ٙجُٔ٘ظٔحش ًلحءز ػحُ٤س.
 -3جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ٝجُرؼذ جُر٤ثُِ ٢ط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس ُٗ ٞطلكض أط٘حف جُٔ٘ظٔحش
ٗؿذ ضِي جُؿٔؼ٤حش ٝجُٔ٘ظٔحش جُط ٢ضظد ؾَ جٛطٔحٓحضٜح ك ٢جُوؼحء ػِ ٠جُطِٞظ جُر٤ث٢
ٝجُكلحظ ػِ ٠جُـطحء جُ٘رحضٝ ٢جُػشٝز جُٔحت٤س ٝجُكٞ٤جٗ٤س كٜ٘حى ؾٔؼ٤حش شؼحسٛح جُطشؿ٤ش
ٗٝشش جُٞػ ٢ذؼشٝسز جُكلحظ ػِ ٠جُػشٝز جُ٘رحض٤س ٘ٛٝحى ؾٔؼ٤حش أخش ٟشؼحسٛح جُوؼحء
ػِ ٠ضِٞظ جُر٤ثس جُ٘حؾْ ػٖ هِس ٝػ ٢أكشجد جُٔؿطٔغ ذؼشٝسز جُؼ٤ش كٓ ٢ك٤ؾ ٗظ٤ق
٣ؼٖٔ جُٔٔحسعس جُكغ٘س ٌَُ ج٧ػٔحٍ جٗ٩غحٗ٤س ئرٕ ٓح ٗخِض ئُ ٞٛ ٚ٤إٔ جُٔ٘ظٔحش جُـ٤ش
جُكٌ٤ٓٞس ٌُ ٢ضكون جُرؼذ جُر٤ثُِ ٢ط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس ٣ؿد جٕ ضطٔطغ ذلؼحُ٤س ًٝلحءز ػحُ٤س ك٢
أدجء ٓٞجسدٛح جُرشش٣س.7
7
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الخاتمت:
إٔ ضلؼ َ٤دٝس جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ك ٢جُط٘ٔ٤س ذٞطلٜح ششٌ٣ح ٌَُ ٖٓ جُوطحع جُؼحّ
ٝجُوطحع جُخحص٣ ،غطذػ ٢ضر٘ٓ ٢ؿٔٞػس ٖٓ ج٩ؾشجءجش جٌُلِ٤س ذٔٞجؾٜس جُٔؼٞهحش
ٝجُٔشحًَ ٝجُطكذ٣حش جُط ٢ضٞجؾ ٚػَٔ جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ،ضطٔػَ ذح٫ض: ٢
 -1جُؼَٔ ػِ ٠عٖ ٝضط٣ٞش ٓ٘ظٓٞس جُوٞجٗٝ ٖ٤جُطشش٣ؼحش جُط ٢ض٘ظْ ػَٔ جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش
جُكٌ٤ٓٞس ٝضكذد جُؼ٬هس ذٜ٘٤ح ٝذ ٖ٤جُكٌٓٞحش ذٔح ٣ؼٖٔ شلحك٤طٜح ٝجعطوُٜ٬ح ٝض٘ٔ٤س
ٓٞجسدٛح .
 -2ضوذ ْ٣جُذػْ جُل٘ٝ ٢جُٔحُ ٢جُكٌُِ٘ٔ ٢ٓٞظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ك ٢أؽحس ششجًس ٖٓ أؾَ
ئٗؿحص ذشجٓؽ ٓٝشحس٣غ ض٘ٔ٣ٞس ٓ٘غؿٔس ٓغ جُغ٤حعحش جُوطحػ٤س جُكٌ٤ٓٞس ُٔخطِق جُلثحش
8
ج٫ؾطٔحػ٤س.
 -3ئٗشحء شرٌس خِ٤ؿ٤س ُِٔ٘ظٔحش جُخ٤ش٣س ػِٓ ٠غط ٟٞدٓ ٍٝؿِظ جُطؼح ٕٝجُخِ٤ؿ٢
ذٜذف ض٘غ٤ن ؾٜٞدٛح جُخ٤ش٣س ك ٢ضوذ ْ٣جُٔغحػذجش ػِٗ ٠طحم أًرش ٝجشَٔ ًٝ.زُي
جُطؼح ٕٝكٓ ٢ؿحٍ ضكو٤ن ج٫عطػٔحس جُٔؿذٞٓ٧ ١جٍ جُؿٔؼ٤حش جُخ٤ش٣س ٝجُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش
9
جُكٌ٤ٓٞس ج٧خش ٟجُٜٔطٔس ذحُط٘ٔ٤س ج٫هطظحد٣س ٝج٫ؾطٔحػ٤س
 -4ضشؿ٤غ ٝضكل٤ض جُٔططٞػُِ ٖ٤ؼَٔ ك ٢جُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس ًؿضء ٖٓ جُخذٓس
جُٔذٗ٤س جُط ٌٖٔ٣ ٢جٕ ٣طحُد ذٜح جُٔٞجؽ٘ ٕٞأ ٝذأ ١شٌَ آخش .
 -5ه٤حّ ًَ ٓ٘ظٔس ؿ٤ش قٌ٤ٓٞس ذاػذجد خططٜح ج٩عطشجض٤ؿ٤س ٓٝشحس٣ؼٜح ٝذشجٓؿٜحًٝ ،زُي
جُٔٞجسد جُؼشٝس٣س ٗ٩ؿحص ٛز ٙجُٔشحس٣غ ٝجُرشجٓؽ .
 -6قع ط٘حد٣ن ٝذ٘ٞى جُط٘ٔ٤س ج٩هِ٤ٔ٤س ٝج٩ع٤ٓ٬س ػِ ٠كطف ٗٞجكز ضٔ٤ِ٣ٞس ُِٔ٘ظٔحش ؿ٤ش
جُكٌ٤ٓٞس .
 -7ذ٘حء هحػذز ٓؼِٓٞحش ق ٍٞجُٔ٘ظٔحش ؿ٤ش جُكٌ٤ٓٞس جُخِ٤ؿ٤س ُغذ جُلؿٞز ٝجُ٘وض ك٢
رُيُٝ ،خذٓس جُرحقػٓٝ ٖ٤طخز ١جُوشجس ك ٢دٓ ٍٝؿِظ جُطؼح ٕٝجُخِ٤ؿ.٢
إٔ ٓغح٣شز ٓإششجش جُط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس أطركص قطٔ٤س ٓ ٫لش ٜٓ٘ح ٖٓ جؾَ ػذّ جُطخِق ػٖ
سًد ج ْٓ٧ع٤حع٤ح ٖٓ ؾٜس  ٖٓٝؾٜس أخش ٟجهطظحد٣ح ً ٕٞجٕ غشٝجض٘ح جُٔغطـِس ك ٢ؾِد
جُؼِٔس جُظؼرس ؿ٤ش ٓطؿذدز ٓٔح ٣ؼٌظ ٓذ٬ٓ ٟتٔس جُٔؼ ٢ك ٢ضطر٤ن ٓإششجش جُط٘ٔ٤س
جُٔغطذجٓس ٖٓ جعطـُ ٍ٬طحهحش جُٔطؿذدز ٝػذّ جُٔغحط ذ٘ظ٤د ج٧ؾ٤حٍ جُوحدٓس ٖٓ
جُػشٝجش.
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ذحُ٘غرس ُِؿضجتش ٝجٕ ًحٗص ذؼغ جُٔإششجش ضؼٌظ سؿرطٜح جُو٣ٞس ك ٢جُٔؼ ٢هذٓح ٗكٞ
ئعطشجض٤ؿ٤س جُط٘ٔ٤س جُٔغطذجٓس كحٕ ٓػحٍ ُرغ٤ؾ ػٖ جُلؿٞز ذٜ٘٤ح ٝذ ٖ٤جُذ ٍٝجُٔؿحٝسز كٗ ٢لظ
جُٔؿحٍ ضر ٖ٤ذٞػٞـ قو٤وس جٕ جُشؿرس ؿ٤ش ًحك٤س ٝجٗٔح جُوذسز ػِ ٠ضطر٤ن جُٔخطؾ ضحض٢
ك ٢جُٔوذٓس ُزُي ٝؾد ٓٞجؾٜس ًَ ٗوحؽ جُؼؼق جُٔطؼِوس ذحُٔغحُس ٖٓ:
 جٗ٫ط٬م ك ٢ع٤حعس ئػحدز ضأُِ َ٤ٛر٘ ٠جُطكط٤س. ضٌػ٤ق ع٤حعحش جُٞػ ٢جُر٤ث. ٢ ٓكحسذس ًَ أشٌحٍ جُطِٞظ جُط ٖٓ ٢شحٜٗح ضٜذ٣ذ جُػشٝز جُر٤ث٤س ػحٓس. ٓكحُٝس عذ جُلؿٞز ذ ٖ٤جُطؼِ ْ٤ذٔخطِق ٓغط٣ٞحض( ٚك ٢جُٔؿحٍ جُر٤ث ٢خحطس) ٝجُٞجهغجُٔطشٝـ.
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