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 الشعبية للقوات الاشتراكي الاثحاد

 

 :لنموذج الحنموي الجدًدا

 دولة قوية عادلة ومجحمع حداثي محضامن

 

 

 

ال ثنمية بدون دًمقراطية، وال دًمقراطية بدون أحزاب 

 سياسية

التراكمات النضالية حعلت الحزب مبادرا إلى املطالبة 

 بنموذج ثنموي بدًل

املدخل املؤسساجي ومراحعة املنظومة الحمثيلية إلسناد 

 الحنمية 

 الاقحصادًة بلورة حيل حدًد من إلاصالحاتضرورة 

 للقطع مع الريع

 الشباب والنساء: الحنمية رهينة بححريك الثلث املعطل

 الحداثة أساسية لحعبئة الطاقات الحنموية للمجحمع 
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  شرر ضروري للقالال الحنموي ثأمين الاسحقرار

 

 

 

 

 

 في الحفاعل مع الدعوة امللكية السامية: 

ًخٗل٤ الخهىع الكامل الظي ٌؿخٗغيه خؼب الاجداص 

الاقترا٧ي لل٣ىاث الكٗبُت في َظٍ الىز٣ُت  بغؤٍخه 

ا١ الظي أناب الىمىطط  الؿُاؾُت ل٨ُُٟت ججاوػ ؤلاَع

 ئط بلٜ مضاٍ ولم ٌٗض ٢اصعا ٖلى مىا٦بت ،الخىمىي ال٣اةم

ٞلم ٌٗض باإلم٩ان . اإلاخُلباث اإلالخت للمىاَىاث واإلاىاَىحن

ت لبالصها أمام اؾخمغاع بٌٗ  الاعج٣اء باإلاىٓىمت الخىمٍى

٘ والاخخ٩اع والٟؿاص مً ظهت، واحؿإ الٟىاع١  أق٩ا٫ الَغ

ومً زمت، . الاظخماُٖت والخٟاوجاث اإلاجالُت مً ظهت أزغي 

جُغح الغؤٍت الؿُاؾُت لخؼبىا اإلادضصاث واإلاغج٨ؼاث 

ت إلعؾاء همىطط جىمىي مىضمج، ٖاص٫  ال٨بري الًغوٍع
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ومىه٠، ٌؿهم في الخُٟٗل ال٣ىي إلا٣خًُاث صؾخىع 

، زانت جل٪ اإلاخٗل٣ت بالكٟاُٞت والخ٩امت وعبِ 2011

 .اإلاؿإولُت باإلاداؾبت

ً، جد٤ُ٣  بالٟٗل، اؾخُإ اإلاٛغب، زال٫ ال٣ٗضًً ألازحًر

حر الكغوٍ اإلاىاؾبت  امت ؾاَمذ في جٞى جدىالث ئًجابُت َو

اهاث ل٨ؿب غ البىاء  ؾىاء ٖلى نُٗض ال٨بري  الَغ جٍُى

ؼ الؿُاس ي  الخىاٞؿُت واإلاإؾؿاحي أو ٖلى نُٗض حٍٗؼ

٘ . الا٢خهاصًت ت مً اإلاكاَع ٦ما جم٨ً مً ئهجاػ مجمٖى

ال٨بري التي جغجبِ بالٗضًض مً ال٣ُاٖاث ؤلاؾتراجُجُت مً 

٢بُل البيُاث والخجهحزاث ألاؾاؾُت والُا٢اث اإلاخجضصة 

ا حَر  .  والهىاٖاث اإلاخُىعة ٚو

اعجٟإ ، الظي هخج ٖىه اهخٗاف الىمى الا٢خهاصيٚحر أن 

ٖلى ًى٨ٗـ بالك٩ل اإلاأمى٫ الثروة ؤلاظمالُت للبالص، لم 

م ٖلى ا٫ ةظخماعينُٗض جدؿحن الىيُٗت الا الخُىع مً ٚع

اث ب طي سجلخه بالصها في ما ًخهلاإلالخّى ا٫ جغاظ٘ مؿخٍى

ؼ الىلىط  ال٣ٟغ وجدؿً مإقغ أمل الخُاة ٖىض الىالصة وحٍٗؼ

ت البيُت الخدخُت الٗمىمُت  ئلى الخضماث ألاؾاؾُت وج٣ٍى
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عج٣اء ٞبالصها لم حؿخُ٘ الا. (اإلااء، ال٨هغباء، الُغ١ )

 بؿبب اؾدىٟاط الىمىطط بالىيُٗت الاظخماُٖتالكامل 

لُا٢خه و٢ضعجه ٖلى مؿاًغة التزاًض الخىمىي ال٣اةم 

لى  اإلاخىانل لخاظُاث واهخٓاعاث اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن ٖو

م  . الاؾخجابت للمؿخلؼماث اإلاخٗضصة اإلاخٗل٣ت بالِٗل ال٨ٍغ

وبد٨م الهٗىباث وؤلا٦غاَاث التي خالذ صون جد٤ُ٣ 

ت،  الخىمُت ت والاظخماُٖت الًغوٍع ، ظاللت اإلال٪ا صٕالبكٍغ

 أ٦خىبغ 13الجمٗت في زُابه الؿامي أمام البرإلاان ًىم 

 ٧اٞت اإلاخضزلحن واإلاٗىُحن ئلى بلىعة همىطط جىمىي ،2017

٤ م٣اعبت حكاع٦ُت ومىضمجت : ، خُض ٢ا٫ ظاللخهظضًض ٞو

وفي َظا الهضص، هضٖى الخ٩ىمت والبرإلاان، ومسخل٠ "

اإلاإؾؿاث والهُئاث اإلاٗىُت، ٧ل في مجا٫ ازخهانه، 

اصة الىٓغ في همىطظىا الخىمىي إلاىا٦بت الخُىعاث التي  إٖل

ها البالص و٢ض خضص ظاللخه الخىظهاث ال٨بري ". .حٗٞغ

اإلاخٗل٣ت ببلىعة همىطط جىمىي مىضمج بىٟـ ظضًض 

اإلاجخمُٗت الخض مً الٟىاع١ بحن الٟئاث ٌؿتهضٝ باألؾاؽ 

 مً زال٫ جد٤ُ٣ جىمُت مخىاػهت ومً الخٟاوجاث اإلاجالُت
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ومىهٟت ججؿض الٗضالت الاظخماُٖت وجًمً ال٨غامت 

 .ؤلاوؿاهُت

 

 منهجية إعداد ثصور الاثحاد الاشتراكي: 

 سجليئط  خؼب الاجداص الاقترا٧ي لل٣ىاث الكٗبُت، ئن

أَمُت التر٦حز ٖلى ؤ٦ض ٖلى يباعجُاح ٦بحر صٖىة ظاللخه، 

الخُاب اإلال٩ي باإلاإؾؿت اإلاداوع ال٨بري الىاعصة في 

ش  ُٗت بخاٍع مشل في ، والتي جذ2018 أ٦خىبغ 12الدكَغ

ني مً  ال٣ًاًا الاؾخعجالُت التي جدٓى باإلظمإ الَى

ً والدكُٛل والخماًت الاظخماُٖت  ٢بُل التربُت والخ٩ٍى

لى ٚغاع مؿاَمخىا اإلاؿإولت والجاصة في . و٢ًاًا الكباب ٖو

بالصها، باصع قهضَا ثالضًىامُت ؤلانالخُت الكاملت التي 

ني ٖبر وي٘ ٍ اهسغخؼبىا ئلى الا الٟٗلي في َظا الىعف الَى

جهىع واضح ومخماؾ٪ خى٫ مكغوٕ الىمىطط الخىمىي 

خباع . الجضًض و٢ض أزظ خؼب الاجداص الاقترا٧ي بٗحن الٖا

 19 جأ٦ُض ظاللت اإلال٪، في عؾالخه الؿامُت اإلاىظهت ًىم

ئلى اإلاكاع٦حن في أقٛا٫ اإلاىخضي البرإلااوي  2018ٞبراًغ 
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 ٖلى أن بالصها جدخاط الضولي الشالض للٗضالت الاظخماُٖت،

 الؿُاس ي َالبلىعة عؤٍت مىضمجت لىمىططالُىم 

 بما ًم٨ً مً ئعؾاء اؾتراجُجُت والا٢خهاصي والاظخماعي

ب بٗم٤ الخدضًاث الاظخماُٖت اإلاُغوخت  قاملت حؿخٖى

 .وحؿخجُب لخُلٗاث اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن

اع، اه٨ب الاجداص الاقترا٧ي لل٣ىاث الكٗبُت، و في َظا ؤلَا

ني وظضًخه اإلاٗهىصة، ٖلى ب لىعة جهىعٍ بدؿه الَى

ئلى الجضًض مً زال٫ الاؾدىاص جىمىي ؾُاس ي للىمىطط ا٫ا٫

ً أؾاؾُحن مخ٩املحن َما  :ٖىهٍغ

  أوال، الترا٦ماث الىًالُت والؿُاؾُت التي جبرػَا

ني  أصبُاث ووزاة٤ الخؼب، زانت مىظ اإلاإجمغ الَى

ت  خُض اٖخبرها 2008الشامً ؾىت  ٘ الخىمٍى أن اإلاكاَع

لم جىا٦ب اإلاخُلباث اإلاتزاًضة للمىاَىحن وأن الخُىع 

الا٢خهاصي لم ٌؿدشمغ بالك٩ل ألاهج٘ في مدانغة 

ألا٦ثر مً طل٪، أن و. الهكاقت وؤلا٢هاء الاظخماعي

ني الخاؾ٘، هاخؼب لى يغوعة أ٦ض ٕ، مىظ مإجمٍغ الَى

٣ًىم ، هضمجمج٩امل وم ،زل٤ همىطط جىمىي ظضًض
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ت والٗضالت الترابُت والخًامً  ٖلى الجاطبُت الاؾدشماٍع

 الخأ٦ُضهٟـ و٢ض ظضص الاجداص الاقترا٧ي . الاظخماعي

ني الٗاقغ خُض قضص ٖلى أَمُتٌفي مإجمغ ئعؾاء   الَى

صٖاةم الخىػَ٘ الٗاص٫ للثروة وج٣لُو الٟىاع١ 

ٖبر اٖخماص ؾُاؾاث ٖمىمُت طاث بٗض الُب٣ُت 

 . اظخماعي مىه٠

 زاهُا، الخٗبئت اإلاخىانلت للُا٢اث وال٨ٟاءاث الخؼبُت 

لخمدُو الىٓغ في الىمىطط الخىمىي الخالي الظي بلٜ 

مضاٍ، م٘ بدض الؿبل وآلالُاث اإلام٨ىت البخ٩اع همىطط 

ظضًض ًىاػي بحن الىمى الا٢خهاصي والخىمُت 

الاظخماُٖت بما ًم٨ً مً ئ٢امت مجخم٘ مخماؾ٪ ٢اةم 

تٖلى  قاعة ٦ٟي ؤلاثو. الٗضالت والخًامًو مباصب الخٍغ

لُىم الضعاس ي الظي هٓمه خؼبىا اهخاةج ئلى َىا 

ش  ل 19بالصخحراث بخاٍع الىمىطط " خى٫ 2018 أبٍغ

ت "جدذ قٗاع " الخىمىي الجضًض .. صولت ٖاصلت ٢ٍى

الىخاةج اإلاغجبُت بالىمىطط ، و"مجخم٘ خضاسي مخًامً

الُىم الضعاس ي الظي الخىمىي الجضًض اإلاؿخسلهت مً 
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ش   خى٫ 2018 قدىبر 21هٓمىاٍ باإلادمضًت بخاٍع

ت والالجمغ٦ؼ" : مٛغب الجهاث"جدذ قٗاع " الجهٍى

ىُت وصًم٣غاَُت سُت، َو  ".  يغوعة جاٍع

اجُت للخؼب ٖلى  واهُال٢ا مً طل٪، ٖملذ اللجان اإلاىيٖى

وي٘ اإلاضازل الغةِؿُت ال٨ُٟلت بخد٤ُ٣ الخىمُت الكاملت 

واإلاؿخضامت وجدضًض اإلاغج٨ؼاث ألاؾاؾُت لخهىعها الاقترا٧ي 

الضًم٣غاَي ال٣اةم ٖلى الخدضًض والٗضالت واإلاؿاواة 

واوسجاما م٘ مغظُٗدىا الؿُاؾُت، . وج٩اٞإ الٟغم للجمُ٘

اث  ع٦ؼ خؼبىا في جهىعٍ الخىمىي ٖلى ئٖاصة جغجِب ألاولٍى

٤ م٣اعبت الخ٣اةُت وجىاؾ٣ُت  الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ٞو

ىُت هدى جغؾُش  جىظه مسخل٠ الُا٢اث واإلاىاعص الَى

الٗضالت الاظخماُٖت والخماؾ٪ اإلاجخمعي والخًامً بحن 

. مسخل٠ الٟئاث الكٗبُت

ني لخؼب  و٢ض اٖخمض َظا الخهىع الخىمىي اإلاجلـ الَى

ش   2018 قدىبر 29الاجداص الاقترا٧ي اإلاى٣ٗض بالغباٍ بخاٍع

ههج "خُض أ٦ض، في البُان الهاصع ٖىه، ٖلى يغوعة 

ظخماُٖت وز٣اُٞت جخىخى الخىاػن بحن ا٢خهاصًت واؾُاؾت 
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الُب٣اث وجغاعي جدؿحن أويإ الُب٣اث ال٣ٟحرة 

 ."واإلاخىؾُت

ٌ بلىعة جهىع  في – خؼبىا وزال٫ مسخل٠ اإلادُاث، خغم

لىي٘  ٖلى مٗالجت مسخل٠ ئق٩االث ا–الكامل واإلاىضمج 

الاظخماعي اإلاخٟا٢م وم٩امً الخلل في مجاالث 

اًت الاظخماُٖت والخ٩امت الٗمىمُت . الاؾدشماع والٖغ

اث  واؾخدًغها الخىظيهاث اإلال٨ُت التي ؾُغث ألاولٍى

الاظخماُٖت التي جترظم اوكٛاالث اإلاٛاعبت، في مُاصًً 

ً اإلانهي والصخت وحكُٛل الكباب والضٖم  التربُت والخ٩ٍى

ا مً ال٣ًاًا اإلاؼمىت في اإلاٛغب الغاًَ حَر . الاظخماعي ٚو

٦ما خغنىا ٖلى الخٟاٖل ؤلاًجابي والى٣ضي م٘ مسخل٠ 

غ الهاصعة ًٖ اإلاىٓماث الضولُت  الضعاؾاث والخ٣اٍع

ىُت والتي اَخمذ بغنض وجدب٘ وجدلُل  واإلاإؾؿاث الَى

اإلاإقغاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت لبلضها، أو جل٪ التي 

اٖخيذ بخ٣ُُم الؿُاؾاث الٗمىمُت والبرامج ال٣ُاُٖت 

. اإلاٗخمضة في اإلاجالحن الا٢خهاصي والاظخماعي
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 في ضرورة ثجدًد املقاربة: 

ٖملُت الاجداص الاقترا٧ي لل٣ىاث الكٗبُت ٌٗخبر أن ئن 

اؾخسالم الضعوؽ ٢خض ي نُاٚت همىطط جىمىي ظضًض ث

مً الاو٩ٗاؾاث الؿلبُت اإلاترجبت ًٖ هٓام الٗىإلات وألاػماث 

 الؿُاؾاث اإلاداٞٓت، هاججت ًٖالا٢خهاصًت ال٨بري ا٫

ٞئاث جمشل ألا٢لُت، بِىما ػاص ٣ٞغ ء والتي أصث ئلى اٚخىا

لبُت، بما ٞيها الُب٣اث الىؾُى، التي ٧لما جىؾٗذ  ألٚا

اػصَغث الضًم٣غاَُت وجدؿيذ ألاويإ، و٧لما يٟٗذ، 

ج٣لهذ مؿاخت البىاء الضًم٣غاَي وجُىعث الهكاقت ب٩ل 

 . ًتؾلبُتها الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اٝ

 ًغجبِ بالغؤي ،ولٗل أَم اؾخسالم ًم٨ً الى٢ٝى ٖىضٍ

وآلالُاث الٗامت اإلاٗخمضة في جُٟٗل اإلاكغوٕ الخىمىي ٖلى 

أوؾ٘ هُا١، زانت ٖلى مؿخىي جدضًض مهام وأصواع 

.  الضولت في اإلاؿاع الخىمىي الكامل

ىا، ال بض مً  مىٓىعها لضوع الضولت التي ال ئلى  ؤلاقاعةَو

٤ مباصةىا الاقترا٦ُت ومى٢ٟىا اإلاٗاعى ل٨ٟغة  ضَا، ٞو هٍغ

ٌؿمذ للهغإ " ظهاػا خاعؾا"جدُُم الضولت، أن ج٩ىن 
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. الاظخماعي وا٢خهاص الؿى١ بالخد٨م في مهحر البالص

ض ٚحر مداًضة  ج٣ىم بضوع جدٟحزي ،ٞالضولت التي هٍغ

واظخماعي لهالح الٟئاث الاظخماُٖت ألا٦ثر جًغعا في 

م والخماًت ،اإلاجخم٘ حر قغوٍ الِٗل ال٨ٍغ  مً زال٫ جٞى

ئهىا م٘ الضولت الضاٖمت  .الاظخماُٖت الٗاصلت واإلاىهٟت

للخس٠ُٟ مً خضة آزاع هٓام الٗىإلات اإلاخمشلت في ئهخاط 

ض مً ال٣ٟغ والهكاقت في ْل ُٚاب جىاٞؿُت  اإلاٍؼ

ني ال٣اصعة ٖلى جد٤ُ٣ الخىاػن الاظخماعي  .الا٢خهاص الَى

 همىطط ئعؾاء أن واهُال٢ا مً طل٪، ٌكضص خؼبىا ٖلى

جىمىي ظضًض مؿألت اؾتراجُجُت جخُلب مىا الجغأة في 

 في اإلا٣اعبت، ألن ججضًضالُغح، وؤلابضإ في الىؾاةل، وا٫

حُٛحر الىمىطط الخالي ال ًم٨ً أن ًخم صون وي٘ آلُاث 

ب بحن مسخل٠ الٟئاث  ٞاإلاجخم٘ اإلاخًامً َى طل٪ .للخ٣ٍغ

الظي ٌٗخبر ُٞه ٧ل مىاًَ هٟؿه مؿإوال ًٖ صٖم 

 ً ومؿاهضة آلازغ، في ئَاع التزاماث وواظباث ججاٍ الَى

.  واإلاىاَىحن
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 الؿُاؾُت الخدىالثوفي َظا الهضص، جٟغى ٖلُىا 

ض مً ال٣ُٓت  ٖاقتها وحِٗكها التي والاظخماُٖت بالصها اإلاٍؼ

 ٚغبوالاؾدُٗاب الجُض الهخٓاعاث اإلاٛاعبت صازل الم

خٗحن ٖلُىا صعء مساَغ ئَما٫ الخُلٗاث هدى . وزاعظه ٍو

مىٓىمت ؾُاؾُت ومإؾؿاجُت يامىت لخ٣ى١ و٦غامت 

ُض م٣ىماث صولت الخ٤ وال٣اهىن ،اإلاىاًَ  وئُٖاء ، ٖبر جَى

مًمىن ملمىؽ لخهىنُت الىٓام الؿُاس ي اإلاٛغبي 

 .بىنٟه مل٨ُت صًم٣غاَُت واظخماُٖت

 

  ثصور الاثحاد الاشتراكي للنموذج الحنموي

 :الجدًد

لى َظا ألاؾاؽ، واوسجاما م٘  مباصب الاقترا٦ُت ٖو

غة للىمىطط الضًم٣غاَُت ، جخٗل٤ اإلادضصاث ال٨بري اإلاَإ

ت والٗضالت  الخىمىي البضًل والىاظ٘ بالجاطبُت الاؾدشماٍع

جأؾِـ ٌؿخلؼم ألامغ الظي . الترابُت والخًامً الاظخماعي

همى ا٢خهاصي : الىمىطط الجضًض ٖلى صٖامخحن مخالػمخحن

مُغص وجىمُت اظخماُٖت مؿخضامت، أي مًاٖٟت الجهىص 
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ؼ الخىاٞؿُت الا٢خهاصًت مىاػاة م٘ جدؿحن  مً أظل حٍٗؼ

ولً . الىي٘ الاظخماعي للمىاًَ وصٖم ٢ضعجه الكغاةُت

اإلاىاػهت بحن الىمى الا٢خهاصي والخىمُت ًخأحى طل٪ ئال ب

بلىعة حٗا٢ض ا٢خهاصي طي بٗض اظخماعي الاظخماُٖت، أي ب

٦ما أ٦ض ٖلى طل٪ خؼبىا في بجُل ظضًض مً ؤلانالخاث 

ني الٗاقغ وبام٩ان َظا الىٕى مً الخٗا٢ض أن . مإجمٍغ الَى

ىُتًسل٤ الكغوٍ اإلاالةمت ٫ ؼ ال٣ضعاث وال٨ٟاءاث الَى  حٍٗؼ

ت لًمان  جىاؾ٣ُت البرامج وئعؾاء آلالُاث الًغوٍع

 الؿُاؾاث الٗمىمُت، م٘ ج٨َغـ الخ٣اةُتال٣ُاُٖت و

الخىمُت طاث البٗضًً الجهىي واإلادلي ومىذ مى٢٘ عاةض 

. قبابمغأة وا٫لل

 مً ،همىطط جىمىي ظضًضعؾاء إلئن الخهىع الظي ه٣ترخه 

ت  مى٢ٗىا ٦دؼب ج٣ضمي خضاسي ًيخهغ إلاباصب و٢ُم الخٍغ

 زمؿت مغج٨ؼاث ، ٣ًىم ٖلىوالٗضالت واإلاؿاواة والخًامً

اهاث الا٢خهاصًت أؾاؾُت  ت ل٨ؿب الَغ هغاَا يغوٍع

والاظخماُٖت وئخضار الخدىالث الخاؾمت في أ٤ٞ مٛغب 

 اإلاغج٨ؼ اإلاإؾؿاحي، :وجخدضص َظٍ اإلاغج٨ؼاث في. 2040
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اإلاغج٨ؼ اإلاجخمعي، واإلاغج٨ؼ الاظخماعي، واإلاغج٨ؼ الا٢خهاصي، و

.   واإلاغج٨ؼ الش٣افي

 

 أوال، املرثكز املؤسساجي:  

ت صوع اإلاإؾؿاث ئن اإلاغج٨ؼ اإلاإؾؿاحي  ؾُم٨ً مً ج٣ٍى

إلؾىاص الىمىطط الا٢خهاصي والاظخماعي والش٣افي الظي 

ٍغ بالصها في ئَاع اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت  جُمذ ئلى جٍُى

اث .  وصولت الخ٤ وال٣اهىن وخماًت الخ٣ى١ والخٍغ

وفي َظا الهضص، ال بض مً الٗمل ٖلى ججاوػ ألاػمت اإلاؼمىت 

للمىٓىمت الخمشُلُت، زانت الؿلبُاث التي أٞغػَا همِ 

ض مً   ؾىت مما ؾاَم في ي٠ٗ 15الا٢ترإ الالةحي ألٍػ

أصاء اإلاإؾؿاث اإلاىخسبت واؾخٟدا٫ الٟؿاص الاهخسابي 

 ألامغ الظي ًخُلب. باؾخٗما٫ اإلاا٫ أو ؤلاخؿان اإلا٣ُذ

ت مً أظل جمشُلُت ؾُاؾُت خ٣ُ٣ُت في ٧ل  ئنالخاث ٢ٍى

ت واإلادلُت، ما صامذ  ىُت والجهٍى الهُئاث اإلاىخسبت، الَى

٤ الضًم٣غاَُت في جضبحر قإونها  بالصها ٢ض ازخاعث ٍَغ

ولظل٪، آن ألاوان لل٣ُام بمغاظٗت قاملت . الٗامت
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للمىٓىمت الاهخسابُت بما ٌؿهم في ججضًض الىسب 

 ئط هإ٦ض أن الا٢ترإ ،الؿُاؾُت وجغؾُش جمشُلُت ال٣غب

الٟغصي مً قأهه أن ٨ًغؽ الخىانل اإلاؿخمغ والجاص بحن 

ومً قأن َظٍ اإلاغاظٗت أن جٟغػ . اإلاىخسبحن واإلاىاَىحن

م٨ً مً  جمشُلُاث طاث مهضا٢ُت وهسب ٦ٟأة وهؼيهت ٍو

ُت ألاصاء في مسخل٠ الهُئاث اإلاىخسبت بما  ٘ مً هٖى الٞغ

٦ما  ،ًى٨ٗـ ئًجابُا ٖلى ظىصة وهجاٖت الخضبحر الٗمىمي

ت  ًيبغي جم٨حن الٟاٖل الؿُاس ي مً آلالُاث الًغوٍع

غ أصاةه الخأَحري، زانت وأن اإلاجخم٘ الؿُاس ي لم  لخٍُى

جخذ له هٟـ ؤلام٩اهُاث التي أجُدذ للمجخم٘ اإلاضوي، وم٘ 

ت ال٩املت واإلاإزغة وال وٗخ٣ض  .طل٪ ٣ًىم بأصواٍع الخٗبٍى

ئَال٢ا أن الخُٛحر الًغوعي للىا٢٘ الخالي مً أظل بىاء 

همىطط جىمىي ظضًض ًم٨ً أن ًخم صون ئنالح اإلاىٓىمت 

حر قغوٍ  الاهخسابُت التي حٗخبر بد٤ اإلاضزل الؿُاس ي لخٞى

 .ئهجاح ؤلانالخاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت

٦ما أهىا مُالبىن باالؾدشماع ؤلاًجابي للضًىامُت الؿُاؾُت 

تها بالصها، زانت م٘ ئ٢غاع صؾخىع   2011الجضًضة التي ٖٞغ
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غ البىاء الؿُاس ي  وما جًمىه مً م٣خًُاث َامت لخٍُى

ؼ الخ٩امت الٗمىمُت ت اإلاىٓىمت اإلاإؾؿاجُت وحٍٗؼ . وج٣ٍى

ى ما ٣ًخض ي مىا ظمُٗا الخغم ٖلى جُٟٗل َظٍ  َو

ت الٗاصلت  اإلا٣خًُاث بما ًغسخ م٣ىماث الضولت ال٣ٍى

٨غؽ ٢ُم اإلاجخم٘ الخضاسي اإلاخًامً  والٗمل بمؿإولُت ،ٍو

ٖلى مٗالجت بٌٗ الجىاهب ٚحر اإلاالةمت التي ج٩ىن ٢ض 

.  اٖترث بٌٗ اإلاماعؾاث الؿُاؾُت

الٛاًت مً طل٪ الٗمل ٖلى جىؾُ٘ مجا٫ ج٣اؾم ئن 

ت،  الؿلِ بحن مغا٦ؼ الضولت واإلاجاالث الترابُت الالمغ٦ٍؼ

ت والٗضالت، وحٗبئت الُا٢اث  واإلاماعؾت الٟٗلُت للخٍغ

والىؾاةل الالػمت لخٗمُم الخضماث الٗمىمُت، ونُاهت 

ىُت ت الَى . الخٗضص الش٣افي واللٛىي في ئَاع وخضة الهٍى

ؾخ٣ال٫ الجُض الجُٟٗل ا٫ ٦ما ٣ًخض ي ألامغ الٗمل ٖلى

زضمت للمىاًَ وال٣اهىن والخىمُت الؿلُت ال٣ًاةُت 

ؾامُت ا٫ جهعؾا٫في   باإلاٗنى الظي أ٦ض ٖلُه ظاللت اإلال٪،

ئلى اإلاكاع٦حن في اإلاإجمغ الضولي ألاو٫ للٗضالت اإلاىظهت 

ش ل 2 بخاٍع أن مبضأ الاؾخ٣ال٫ لم ٌكٕغ "، مً 2018 أبٍغ
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لٟاةضة ال٣ًاة، وئهما لهالح اإلاخ٣ايحن، وأهه ئط ًغجب خ٣ا 

  "..للمخ٣ايحن، ٩ٞىهه ًل٣ي واظبا ٖلى ٖاج٤ ال٣اض ي

الخُٟٗل وباإلياٞت ئلى طل٪، مً الًغوعي الخغم ٖلى 

ت والالجمغ٦ؼ،  وجدضًض ؤلاصاعة الٗمىمُت بُٛت الجُض للجهٍى

حٗمُم وجدؿحن الخضماث ألاؾاؾُت لٟاةضة اإلاىاًَ 

واإلا٣اولت، ومباقغة ؤلانالح اإلاإؾؿاحي الهاصٝ ئلى الخجمُ٘ 

والخ٩املُت، زانت في اإلاجا٫ الاظخماعي و٢ًاًا الكباب 

ا مً الخضابحر اإلاٗؼػة والهجغة والخىمُت،  حَر  للٟٗالُتٚو

ا إلؾىاص أي همىطط جىمىي ثي ث ا٫ةاإلاإؾؿاحي ٖض يغوٍع

  . هاظ٘

غ  ئن البىاء الؿُاس ي واإلاإؾؿاحي الهلب يغوعي  لخٍُى

٣ت ٣ٖالهُت حؿٟغ  البيُت الا٢خهاصًت ويمان صًىامُتها بٍُغ

ًٖ ئم٩اهُاث َاةلت إلهخاط الثروة وصٖم جىاٞؿُت البالص، 

وحسخحر الىمى الا٢خهاصي لخدؿحن ْغوٝ ِٖل اإلاىاَىاث 

.  واإلاىاَىحن

 

 ثانيا، املرثكز الاقحصادي:  
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ىُت في ب ًخٗل٤ اإلاغج٨ؼ الا٢خهاصي اؾترظإ اإلاباصعة الَى

الُىم  بالصهامجا٫ الخضبحر اإلاالي والا٢خهاصي، زانت وأن 

في خاظت ئلى نُاٚت همِ مً الخىمُت ال ًغاًَ ٣ِٞ ٖلى 

الٗىامل الخاعظُت والٗىإلات، ول٨ً البالص في خاظت ئلى همِ 

٣ىي ال٣ضعة الكغاةُت  ىُت ٍو جىمُت ًدغ٥ ٢ىي ؤلاهخاط الَى

همِ ًخٗل٤ ألامغ ب. مً أظل جىمُت الؿى١ الضازلُت

ًٟخذ ئم٩اهُاث ظضًضة أمام ولىط الكغ٧اث ا٢خهاصي 

ل، م٘ يغوعة الابخ٩اع في  الهٛغي واإلاخىؾُت إلاهاصع الخمٍى

ل ئت ولظل٪، ال بض مً .مجا٫ أصواث الخمٍى  ئنالخاث ظٍغ

لجٗل الا٢خهاص والاؾدشماعاث في زضمت ؤلاهخاط والخهيُ٘، 

 أمام ولىط الكغ٧اث  ومبخ٨غةئم٩اهُاث ظضًضةووي٘ 

ل،  الخىظه هدى م٘ الهٛغي واإلاخىؾُت إلاهاصع الخمٍى

الاؾدشماعاث اإلاىخجت إلاىانب الكٛل مً أظل زل٤ خغ٦ُت 

. ا٢خهاصًت ٢اصعة ٖلى الضٞ٘ بمؿاع الخىمُت ئلى ألامام

جد٤ُ٣ الخُىع الا٢خهاصي طي ألازغ الاظخماعي ومً أظل 

٘ مً والباعػ، ًيبغي الٗمل ٖلى  ًغة الىمى بك٩ل ثالٞغ

اث جخجاوػ ٖخبت  ٪ بدلى٫ ؾىت  6,5 أو 6ملخّى ئلى مؿخٍى
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ؼ ال٣ضعة الخىاٞؿُت للم٣اوالث و ،2025 ىُت، حٍٗؼ الَى

خٗحن .وػٍاصة حجم الهاصعاث وي٘ ؾُاؾت مالُت  ٍو

ت الاؾدشماع الٗمىمي الىاظ٘ وه٣ضًت هاظٗت  بهضٝ ج٣ٍى

وجضبحر أًٞل للضًً  وجىػَٗه بك٩ل مىه٠ بحن الجهاث

٦ما ًيبغي الخ٣ضم في مجا٫ جدؿحن مىار . الٗمىمي

ما٫، وجيؿ٤ُ الؿُاؾاث ال٣ُاُٖت، م٘ اؾخ٨كاٝ  ألٖا

 .   ئم٩اهاث ظضًضة للىمى ٖبر ا٢خدام ٢ُاٖاث أزغي واٖضة

الخماصي في ئن ؤلا٢إل الا٢خهاصي الخ٣ُ٣ي ًخُلب ٖضم 

ض مً  ُت اإلاالُت، ٢ض ًإصي ئلى مٍؼ الؿُاؾت الى٣ضًت واإلاهٞغ

ٖىامل ؤلاٞالؽ اإلا٣اوالحي، وبالخالي مً ٣ٞضان مىانب 

الكٛل، م٘ ما ًترجب ًٖ طل٪ مً ج٣ه٣غ للمؿخىي 

اإلاِٗش ي لألؾغ اإلاٛغبُت، وجٟا٢م عجؼ نىاص٤ً الاخخُاٍ 

٦ما أهه لً ًخم ئال . ٫الاظخماعي بؿبب جغاظ٘ وؿبت الدكغي

٘، مً زال٫  الخض مً اإلاًاعباث والاخخ٩اعاث ومهالح الَغ

مما ٌؿخىظب ؤلا٢ضام ٖلى حُٛحر قامل في مىار الاؾدشماع، 

وحؿهُل ٖمل اإلا٣اوالث الهٛغي واإلاخىؾُت، وؤلاصماط 
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ت الكغا٧اث بحن  جي لل٣ُإ ٚحر اإلاه٩ُل، وج٣ٍى الخضٍع

  .ال٣ُإ الٗام وال٣ُإ الخام

 ًغي مً  الاجداص الاقترا٧يومً َظا اإلاىُل٤، ٞان

ت في الٗضًض مً اإلاجاالث،  الًغوعي ئخضار حُٛحراث ظظٍع

بي ظضًض أ٦ثر ئههاٞا وجىاػها، وحصجُ٘  مشل ؾً هٓام يٍغ

الاؾدشماعاث الهٛحرة واإلاخىؾُت، بخدٟحزاث ملمىؾت 

 ً وخ٣ُ٣ُت، ووي٘ خض لجك٘ اإلاًاعبحن واإلادخ٨ٍغ

ا مً  حَر ٟت، ٚو وللغبذ الالمكغوٕ واإلاىاٞؿت ٚحر الكٍغ

ؤلاظغاءاث التي مً قأنها ئخضار حُٛحر ٞٗلي في ٧ل ما 

بُت واإلاالُت والاؾدشماعاث  .ًخٗل٤ باإلا٣خًُاث الًٍغ

الوة ٖلى طل٪، مً الًغوعي ئعؾاء مىٓىمت ا٢خهاصًت  ٖو

ؼ ال٣ضعة الكغاةُت  جضٖم آلالُاث الاظخماُٖت الغامُت ئلى حٍٗؼ

للمىاَىاث واإلاىاَىحن وئههاٝ الٟئاث ال٣ٟحرة 

واإلاخىؾُت، ٞخىػَ٘ الثروة ال ًم٨ً أن ًخم في ْل ألاهٓمت 

بُت الؿاةضة لخض آلان، والتي جسضم، بهٟت  اإلاالُت والًٍغ

ت، ل٨نها جٓل مىٛل٣ت ٖلى  ٖامت، هٟـ الٟئاث اإلادْٓى

باقي الٟئاث، بما ٞيها الٟئاث اإلاخىؾُت، التي حٗاوي بضوعَا 
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ٞال ظضوي مً أًت ؾُاؾت . مً نٗىباث في خُاتها الُىمُت

ا٢خهاصًت ومالُت ئطا لم حؿخُ٘ ؤلاؾهام الٟٗلي في خل 

ـ الخماؾ٪ اإلاجخمعي ٖبر  اإلاًٗالث الاظخماُٖت وج٨َغ

. جد٤ُ٣ مباصب الٗضالت والخًامً وج٩اٞإ الٟغم للجمُ٘

ت واإلاخىانلت ئن  الضًىامُت الا٢خهاصًت واإلاالُت ال٣ٍى

ىُت  ؼ ؤلام٩اهاث الظاجُت إلهخاط الثروة الَى أؾاؾُت في حٍٗؼ

وجىظُه الٟىاةض والٗاةضاث هدى اإلاجاالث الاظخماُٖت ألا٦ثر 

ت في زل٤ اإلاىار اإلاالةم واإلادٟؼ ٖلى مكاع٦ت الجمُ٘  خٍُى

 .     في ئعؾاء الىمىطط الخىمىي الجضًض

 

 ثالثا، املرثكز الاححماعي:  

مان الخ٣ى١ الا٢خهاصًت ًخٗل٤ اإلاغج٨ؼ الاظخماعي بٌ

والاظخماُٖت اإلاخهلت بالكٛل والخٗلُم والصخت، والتي 

أنبدذ الهاظـ الغةِس ي، زانت بٗض الترا٦ماث اإلاهمت 

.  التي خ٣٣ها اإلاٛغب ٖلى نُٗض الخ٣ى١ الؿُاؾُت واإلاضهُت

اث، ٖلى َظا اإلاؿخىي، مىٓىمت التربُت التي  ٞمً ألاولٍى

ت، جبرػ زانت في الاه٣ُإ  حٗاوي مً ازخالالث بيٍُى
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اإلاضعس ي الظي يهضص باالعجضاص ئلى ألامُت، وفي جضوي ظىصة 

اإلاىخىط الخٗلُمي، مما ًخُلب ئنالخا ٖم٣ُا ًمغ ٖبر الالتزام 

٘ ًٖ الدؿُِـ  ه باؾدشماع الترا٦ماث الاًجابُت والتٞر الجًز

يُت ت والخ٩ٍى ومً اإلاؿخعجل ال٣ُ٘  .ال٤ًُ لل٣ًاًا التربٍى

ت والخدلي بالجغأة الالػمت إلنالح اإلاىٓىمت  م٘ الاهخٓاٍع

ت في قمىلُتها بما ًم٨ً مً حٗبئت الُا٢اث  التربٍى

ت مً أظل  ت واإلاىاعص البكٍغ والىؾاةل اإلاالُت وال٨ٍٟغ

مىٓىمت حٗلُمُت ال َب٣ُت خضًشت ومخىاؾ٣ت م٘ مخُلباث 

  .الخىمُت

ئهىا وٗخبر أن مجاهُت الخٗلُم خ٤ للكٗب اإلاٛغبي والتزام 

وحٗا٢ض مً َٝغ الضولت م٘ اإلاجخم٘، ووكضص ٖلى يغوعة 

ت ل٩اٞت ٞئاث الكٗب  حر الٗضالت الاظخماُٖت واللٍٛى جٞى

ت الىلىط للٗلم  غ أل٢لُت مدْٓى اإلاٛغبي، ئط ال ٣ٌٗل أن هٞى

ً مهحر  ت اإلاخ٣ضمت وؤلاإلاام باللٛاث ألاظىبُت، وهَغ واإلاٗٞغ

أٚلبُت أبىاء الكٗب في حٗلُم ج٣لُضي، ٚحر مىٟخذ ٖلى 

ئن مدى الٟىاع١ . اللٛاث ألاظىبُت ألا٦ثر جضاوال في الٗالم

الُب٣ُت وئعؾاء همىطط جىمىي ٖاص٫ ومىه٠، ًمغ ٖبر 
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ج٩اٞإ الٟغم في الخٗلُم لخم٨حن ٧ل أبىاء الكٗب مً 

٣ت  ت طاتها وبىٟـ الٍُغ الخهى٫ ٖلى أصواث اإلاٗٞغ

، م٘ اٖخماص بغامج ومىاهج لخمل٪ أصواث ال٨ٟغ والىؾُلت

. ال٣ٗالوي والى٣ضي

يبغي الخأ٦ُض، في َظا الهضص، أن اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت  ٍو

ت  ٢ض خؿمذ في الٗضًض مً ال٣ًاًا الكاة٨ت ٧الهٍى

ى ما ًضٞ٘ هدى  ىُت واللٛاث والخ٣ى١ الىاظباث، َو الَى

ً ب٣اهىن ئَاع أو  ىُت للتربُت والخ٩ٍى جمخُ٘ اإلاىٓىمت الَى

بمضوهت ٢اهىهُت جدضص الخىظهاث ال٨بري  والخُاعاث 

الاؾتراجُجُت التي مً قأنها جأَحر الؿُاؾاث 

ُٟت اإلاضعؾت والجامٗت، وصوعَما في  الخٗلُمُت، وجدضًض ْو

ؼ الخماؾ٪ الاظخماعي وجد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت   .حٍٗؼ

وبىٟـ ال٣ضع مً ألاَمُت، هإ٦ض ٖلى ألاَمُت ال٣هىي 

ا َغ . إلنالح أهٓمت الخماًت الاظخماُٖت وجىؾُٗها وجٍُى

في ْل ما ٌكهضٍ اإلاٛغب مً أوعاف : ولى٨ً واضخحن

٘ ٢ُاُٖت ٦بري ح٨ٗـ جىظها  ا٢خهاصًت مه٩ُلت ومكاَع

اؾتراجُجُا َمىخا، ال ٌؿخ٣ُم الٗمل ٖلى اإلاؿخىي 
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الاظخماعي بمىٓىع ْغفي ًد٨مه مى٤ُ اإلاؿاٖضاث 

ض ئال في جٟا٢م  الاظخماُٖت والخضزل ؤلاخؿاوي الظي لً ًٍؼ

وم٘ اٖخباع اإلاجهىص . مٓاَغ الهكاقت وؤلا٢هاء الاظخماعي

اإلابظو٫ الُىم، أنبذ مً الًغوعي أن حكمل اإلا٣اعبت 

الاؾتراجُجُت اإلاجا٫ الاظخماعي، ٦ما حكمل اإلاجا٫ 

الا٢خهاصي والخىظه هدى اٖخماص خماًت اظخماُٖت 

. مىهٟت، مىؾٗت وصاةمت

مً الًغوعي، بل مً اإلاؿخعجل اجساط مً ظهت أزغي، 

ئت إلخضار مىانب الكٛل التي حٗض مضزال  اإلاباصعاث الجٍغ

ال مدُض ٖىه ل٨ؿب اإلاٗغ٦ت يض الهكاقت وؤلا٢هاء 

، وطل٪ ٖبر وي٘ جهىع اؾتراجُجي للؿُاؾاث الاظخماعي

ًًمً الخىاؾ٤ بحن الٗمىمُت اإلاخٗل٣ت الدكُٛل بما 

ىُت وحصجُ٘  الخىمُت الا٢خهاصًت وجأَُل اإلا٣اولت الَى

ني  الاؾدشماع مً ظهت، وؤلانالح التربىي والخ٩ٍى

 .واإلاإؾؿاحي وال٣اهىوي مً ظهت أزغي 

، ال بض مً مٗالجت ازخالالث اإلاىٓىمت ٖالوة ٖلى طل٪و

حر زضماث صخُت ظُضة وفي مخىاو٫ الجمُ٘  الصخُت بخٞى
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ٖبر ئ٢غاع هٓام قامل للمؿاٖضة الُبُت ٣ًىم ٖلى 

 ٞاالجداص الاقترا٧ي ًغي يغوعة .ؤلاههاٝ والٗضالت الترابُت

اٖخماص جهىع قمىلي في مٗالجت اإلاجا٫ الهحي ال ٣ًىم 

 و الٗالجي الىمىطط الُبي طي الخىظه البازىلىجيٖلى 

للصخت مخماؾ٪ همىطط اإلادٌ، بل ًخأؾـ ٖلى 

غوم  الصخت البضهُتال ٣ًخهغ ٣ِٞ ٖلىالاظخماُٖت   ٍو

 الخضماث لهالح الٗمىمُت الى٣ٟاثئٖاصة جىػَ٘ 

ى ما ؾُم٨ً . الاظخماُٖت، وزانت الخضماث الصخُت َو

جشبُذ خ٤ ظمُ٘ اإلاىاَىحن الىمىطط الخىمىي الجضًض مً 

في الصخت والاؾخٟاصة مً وؾاةل الى٢اًت و الخُبِب 

٤ والٗالط مباصب اإلاؿاواة والٗضالت وؤلاههاٝ  ٞو

. والخًامً

غي لخدؿحن ْغوٝ ئن  ت ألاصاء الاظخماعي مضزل ظَى ج٣ٍى

اإلاِٗكت باليؿبت للمىاَىاث واإلاىاَىحن ولًمان ألامً 

ؼ الخماؾ٪  الاظخماعي الظي مً قأهه أن ٌؿهم في حٍٗؼ

 . اإلاجخمعي وجغؾُش الخًامً بحن مسخل٠ ٞئاث اإلاجخم٘
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 يرابعا، املرثكز املجحمع:  

ٖامال خاؾما في ٖملُت الخدضًض اإلاغج٨ؼ اإلاجخمعي ٌك٩ل 

جٗل اإلاكغوٕ الخىمىي ال٣اةم ٖلى م٣اعبت الىٕى  والخ٣ضم ٍو

٤ النهىى الٟٗلي بأويإ اليؿاء  زُىة ئياُٞت في ٍَغ

يبغي . ويمان خ٣ى٢هً الا٢خهاصًت والاظخماُٖت ٍو

للمكغوٕ الخىمىي أًًا أن ًخمخ٘ باآللُاث ؤلاصماظُت 

ت اإلاىظهت لألشخام في ويُٗت ئٖا٢ت واإلاؿىحن  الًغوٍع

م مً الٟئاث اإلاجخمُٗت، بما ًجؿض ٢ُم ؤلاههاٝ  حَر ٚو

.  واإلاؿاواة والخًامً

ئن اإلاكغوٕ الظي ًُمذ ئلُه اإلاٛغب اإلاٗانغ ومٛغب الٛض، 

مً وظهت هٓغها الؿُاؾُت، ًخمشل في ئ٢امت مجخم٘ 

صًم٣غاَي ومخىاػن ًدؿ٘ لجمُ٘ الُا٢اث للمؿاَمت 

ى ما ٣ًخض ي . الٟاٖلت في ئعؾاء الىمىطط الخىمىي الجضًض َو

جغؾُش مىٓىمت مخماؾ٨ت أؾاؾها اإلاىانٟت واإلاؿاواة 

وال٨غامت ؤلاوؿاهُت مً أظل مداعبت ؤلا٢هاء والتهمِل 

ويمان ؤلاقغا٥ الٟٗلي إلاسخل٠ الٟئاث الاظخماُٖت في 

 .الخُاة الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت
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ل اإلاىٟخذ  ئن الاجداص الاقترا٧ي ًإ٦ض ٖلى يغوعة الخأٍو

غة إلاجخم٘ اإلاؿاواة وم٣خًُاث والخضاسي لل ال٣ىاهحن اإلاَإ

اع اإلاجخمعي اإلادؿ٘ ج٩اٞإ ٞغم اإلاىانٟت وو بىنٟه ؤلَا

 . للجمُ٘ والًامً ل٨غامت بىاجه وأبىاةه

ؼ اإلاؿاع الظي ازخاٍع اإلاٛغب  يبغي، في َظا الهضص، حٍٗؼ ٍو

ً، أن ًجٗل مً  خُض اؾخُإ، زال٫ ال٣ٗضًً ألازحًر

قغوٕ الم ال ًخجؼأ مً hبأويإ اليؿاء ظؼء٢ًاًا النهىى 

خُض  ،إلنالح واإلاهالختاإلاجخمعي الكامل اإلاخٗل٤ با

ت مً اإلا٨دؿباث الهامت التي بىأث اإلاغأة  جد٣٣ذ مجمٖى

ج َظا اإلاؿاع و. م٩اهت مخمحزة في الًٟاء الٗمىمي ٢ض جم جخٍى

الىًالي باٖخماص الىز٣ُت الضؾخىعٍت طاث اإلا٣خًُاث 

 ٖلى ، ئط جم الخىهُو19الٟهل ألاؾاؾُت، وزانت 

يغوعة جد٤ُ٣ اإلاؿاواة بحن الغظا٫ واليؿاء في ظمُ٘ 

.  اإلاجاالث

لُه، لِـ مً خل ئال أن وِٗل ػماهىا وأن هخىظه هدى  ٖو

اإلاؿخ٣بل بمؿاَمت ٧املت مً اإلاغأة التي ًيبغي أن جدبىأ 

اث في الىمىطط الخىمىي الجضًض ل٩ىنها   ٦ما –٢اةمت ألاولٍى
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 ٞاٖل –أزبدذ ججاعب الضو٫ الضًم٣غاَُت اإلاخ٣ضمت 

ٝغ أؾاس ي في مٗاصالث  مدىعي في البىاء الضًم٣غاَي َو

ولظل٪، ال بض مً جًمحن الىمىطط . الخىمُت وعقي اإلاجخم٘

الخىمىي ٧اٞت آلالُاث ال٨ُٟلت بخدؿحن ويُٗت اإلاغأة في 

ت في الخٗلُم  ٧ل اإلاجاالث مً زال٫ يمان خ٣ى٢ها الخٍُى

 .والصخت والكٛل واإلاىاَىت واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت والش٣اُٞت

لى هٟـ ال٣ضع مً ألاَمُت، ًيبغي وي٘ جهىع  ٖو

ٟا٫ في مسخل٠  اؾتراجُجي ٌؿتهضٝ جدؿحن ويُٗت ألَا

ألاؾغ، اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت، )الًٟاءاث اإلادخًىت لهم 

ومداعبت  (...الًٟاءاث الٗمىمُت، اإلاجخمٗاث اإلادلُت، 

مٓاَغ الهكاقت ٖبر ؾُاؾت مخىاػهت ٢اةمت ٖلى الٗضالت 

اإلاىظهت الؿُاؾاث الٗمىمُت ٝ. الترابُت والاظخماُٖت

للنهىى بأويإ الُٟىلت أؾاؽ الخسُُِ اإلاؿخ٣بلي 

ت ومخماؾ٨ت  الهلب الظي يهضٝ ئلى بىاء مجخمٗاث ٢ٍى

وئٖضاص ظُل ناٖض مؿخٗض لخدمل اإلاؿإولُاث و٢اصع ٖلى 

ت ٘ مسخل٠ الخدضًاث الخىمٍى  . ٞع
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خٗحن أًًا الخ٣ضم في جُٟٗل اإلا٣خًُاث الضؾخىعٍت التي  ٍو

اة٠ وآلالُاث التي جم٨ً الكباب مً  خضصث ألاصواع والْى

الخ٣ى١ ألاؾاؾُت وجدٟحٍز ٖلى اإلاكاع٦ت الٟاٖلت في الخُاة 

ومً اإلاُٟض، في جضُٖم الىمىطط . الؿُاؾُت واإلاضهُت

٘ مً الاؾدشماع اإلااصي واإلاٗىىي في الكباب  الجضًض، الٞغ

وجدؿحن الٓغوٝ اإلادُُت به للخم٨ً مً ج٨ش٠ُ 

ئؾهاماجه الؿُاؾُت والا٢خهاصًت في جد٤ُ٣ الخىمُت 

ت  .الاظخماُٖت والبكٍغ

حن  الوة ٖلى طل٪، ٌٗخبر خؼبىا أن ؤلا٢إل الخىمىي َع ٖو

بمضي ظضًت الؿُاؾت ؤلاصماظُت إلاسخل٠ الٟئاث 

 :اإلاجخمُٗت، زانت ٖلى مؿخىي ٞئخحن أؾاؾِخحن

  غون ٖلى ألاشخام في ويُٗت ئٖا٢ت الظًً ًخٞى

الث مهمت للمكاع٦ت في ؤلا٢إل الخىمىي، وجٟغى  مَإ

اإلاىٓىع خالتهم اٖخماص مىهجُت جم٨ً مً الاهخ٣ا٫ مً 

اإلاٗالجت الدكاع٦ُت طاث البٗض الخ٩اٞلي اإلادٌ ئلى 

الخ٣ىقي التي حؿمذ ل٩ل شخو منهم باالهضماط 

 بك٩ل ٦لي في اإلاجخم٘ ؛
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  ألاشخام اإلاؿىىن الظًً ؾاَمىا في بىاء الا٢خهاص

ني والخىمُت اإلاجخمُٗت لبالصها، والظًً ؾِك٩لىن  الَى

٢اٖضة مهمت ل٩ىن الخدىالث الضًمٛغاُٞت جظَب 

بمجخمٗىا في ال٣ٗىص اإلا٣بلت، خؿب مُُٗاث 

اإلاىضوبُت الؿامُت للخسُُِ،  هدى جىؾُ٘ ٢اٖضة 

 . الكُسىزت

ئن الخماؾ٪ اإلاجخمعي قٍغ أؾاس ي إلعؾاء همىطط جىمىي 

ظضًض ٣ًىم ٖلى الاهضماط الاظخماعي وحٗبئت مسخل٠ 

ىُت في أ٤ٞ بلٙى أَضاٝ الخىمُت الكاملت  الُا٢اث الَى

ومً أظل ٦ؿب . واإلاؿخضامت ٦ما خضصَا اإلاىخٓم الضولي

ت في بٗضيها الا٢خهاصي والاظخماعي، ًيبغي  اهاث الخىمٍى الَغ

دي الغاةض، الهض٤ً للبِئت –ٖلى بالصها   الٟاٖل الخاٍع

 اٖخماص ؾُاؾت بُئُت مىضمجت ومخٗضصة –ومهالخها 

 الخضبحر اإلاؿخضام للمىاعص الُبُُٗتألابٗاص بهضٝ جدؿحن 

ت الىٓام البُئي واإلاداٞٓت ٖلى اإلا٩ىن الُبُعي في  وج٣ٍى

 .    ئَاع مً الخىٕى والخىاػن 
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 يخامسا، املرثكز الثقاف:  

ٌٗخبر اإلاغج٨ؼ الش٣افي ٖىهغا عةِؿُا لضٖم الضًم٣غاَُت 

والخىمُت ٖلى اٖخباع أن الش٣اٞت لِؿذ قأها ز٣اُٞا، بل 

آلُاث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت واظخماُٖت وئظغاء جغبىي ٖم٤ُ 

ولظل٪، مً . لجٗل بالصها ٢اصعة ٖلى الخدضًض والخ٣ضم

اإلاداٞٓت ٖلى الخٗضص اإلاهم، في الىمىطط الخىمىي الجضًض، 

سح اإلاجا٫ أمام  ىُت ٞو ت الَى والخىٕى في ئَاع وخضة الهٍى

مؿاَمت أ٢ىي وأهج٘ للخٗبحراث واللٛاث اإلادلُت في الش٣اٞت 

ىُت يغوعة وي٘ ، في َظا الهضص، ٖلى ًإ٦ض خؼبىاو. الَى

ىُت في جٟاٖلها  ئَاع ز٣افي قامل ٦ُٟل بخدهحن الظاث الَى

اإلاشمغ م٘ الخًاعاث ؤلاوؿاهُت اإلاسخلٟت ٖبر زل٤ صًىامُت 

مجخمُٗت عاًٞت للخ٨ٟحر اإلاىٛل٤ والٗضمي ومىخهغة لل٨ٟغ 

 . اإلابضٕ والى٣ضي

لى َظا ألاؾاؽ، ٌكضص الاجداص الاقترا٧ي، بىنٟه ٞاٖال  ٖو

ىُت، ٖلى البٗض  سُا في اإلاؿألت الش٣اُٞت الَى جاٍع

الضًم٣غاَي والخضاسي للش٣اٞت الظي ٌؿخلؼم الخُٟٗل 

الجُض للم٣خًُاث الضؾخىعٍت اإلاخٗل٣ت باخترام مباصب 
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ت الغأي والخٗبحر ومً . الخٗضصًت والخىٕى واإلاىاَىت وخٍغ

ت عاًٞت  زمت، مً الًغوعي زل٤ صًىامُت مجخمُٗت ٢ٍى

ل٩ل أق٩ا٫ الاؾخالب اإلاداٞٔ والخ٨ٟحر الٗضمي، و٢اصعة 

ؼ ؤلابضإ الخغ ٖلى ئٞغاػ ٢ُب ز٣افي ظضًض ٌؿهم في  حٍٗؼ

.      وز٣اٞت الازخالٝ وعوح الخٗاٌل والاهٟخاح ٖلى آلازغ

وباإلياٞت ئلى طل٪، ًغي خؼبىا يغوعة جغؾُش جهىع 

ت  مخ٩امل وميسجم خى٫ جضبحر مسخل٠ ألاق٩ا٫ اللٍٛى

٤ م٣اعبت حؿدىض ئلى اإلاُُٗاث  وألاهماٍ اللؿاهُت ٞو

ُُٟت والامخضاصاث البُئُت لًمان  الخ٣ىُت واإلادضصاث الْى

ولظل٪، ال بض مً . مكاع٦ت الجمُ٘ في مجهىصاث الخىمُت

ت للٛخحن خباٍع ؼ الىيُٗت الش٣اُٞت والٖا : الٗمل ٖلى حٍٗؼ

ُٛت، وفي هٟـ الى٢ذ جغؾُش مسخل٠  الٗغبُت وألاماَػ

ألابٗاص اإلاإؾؿاجُت والٗلمُت والا٢خهاصًت واإلاجالُت في 

 .       الخضبحر اللٛىي ل٩ُىن جضبحرا م٣ٗلىا، ٖاصال ومىهٟا

حر الكٍغ الش٣افي لإل٢إل الخىمىي ٌؿخضعي جغؾُش  ئن جٞى

الخيكئت الاظخماُٖت اإلاىٟخدت وؤلابضإ الٟني وئقاٖت 
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اإلاباصب الخ٣ى٢ُت طاث البٗض ال٩ىوي وحٗمُم ٢ُم الخٗاٌل 

 . والخىاع ال٣ٗالوي

ؿخضعي أًًا الاهسغاٍ الجماعي الخل٣اتي في مسخل٠  َو

 والتي ٧ان ئنالح الكأن الضًنياإلاباصعاث اإلال٨ُت اإلاخٗل٣ت ب

لها أزغ بالٜ ٖلى مؿخىي الـخأَُل والخأَحر مً زال٫ 

خه، ٦ما ًخُلب  الخىظُه اإلا٣ٗلً الىاظب صٖمه وج٣ٍى

الم الٗمىمي وئقغا٥ اإلاجخم٘ اإلاضوي ووؾاةِ  النهىى باإٖل

الخىانل في ئعؾاء الىمىطط الخىمىي الجضًض مً زال٫ 

حٗبئت الغأي الٗام وصٞ٘ اإلاىاَىاث واإلاىاَىحن ئلى الالخٟاٝ 

ت  .خى٫ أَضاٝ الخىمُت الاظخماُٖت والبكٍغ

 

  املحافظة على الاسحقرار وألامن لححصين إلاقالال

 : الحنموي 

ال بض مً الخأ٦ُض في ألازحر ٖلى أن جهىعها للىمىطط 

الخىمىي الجضًض ًخُلب مىا أن وؿخدًغ مسخل٠ 

الخدضًاث الغ٢مُت والضًمٛغاُٞت والبُئُت وألامىُت، وأن 

خباع جضاُٖاث اإلاكا٧ل اإلاؼمىت الغاَىت مً  هأزظ بٗحن الٖا
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اب  ُت وؤلاَع مت والهجغة ٚحر الكٖغ ٢بُل اإلاسضعاث والجٍغ

ولظل٪، ٞالىمىطط الخىمىي الظي هُمذ ئلُه . والخُٝغ

ظمُٗا لً ًخد٤٣ مضلىله ال٩امل ئال بالخٟاّ ٖلى ألامً 

والاؾخ٣غاع الظي جىٗم به بالصها التي أنبدذ حك٩ل 

همىطظا مخمحزا للضولت آلامىت اإلاخىظهت بصباث هدى ٚض 

 .أًٞل

ولظل٪، هدً مضٖىون ظمُٗا ئلى جأمحن اؾخ٣غاعها والضٞإ 

ىُت، وفي م٣ضمتها ٢ًُت وخضجىا الترابُت  ٖلى مهالخىا الَى

ني اإلاخمشل  في مكغوٕ الخ٨م والدكبض باإلاى٠٢ الَى

ؼ الظاحي، ويغوعة الخ٣ضم في البىاء اإلاٛاعبي  ومىانلت حٍٗؼ

٣ُت ، زضمت إلاهالح الكٗىب في الكغا٦ت اإلاٛغبُت ؤلاٍٞغ

جد٤ُ٣ الخٗاون والٗمل اإلاكتر٥ إلاًاٖٟت مجهىصاث 

  .الخىمُت

ئهه في ْل ألامً والاؾخ٣غاع وعٖاًت اإلاهالح الٗلُا للبالص، 

حٗبئت الُا٢اث الجماُٖت لخ٨َغـ اإلاؿاع للمٛغب ًم٨ً 

الظي ال عظٗت ُٞه للخ٣ضم والخدضًض وئٖالء ٢ُم الجزاَت 

ومما ال ق٪ ُٞه أهىا الُىم بهضص . وال٨ٟاءة واإلاؿإولُت
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دي في مؿحرة بالصها مً زال٫ وي٘  الدكُِض إلاى٠ُٗ جاٍع

همىطط جىمىي بضًل ؾُم٨ً مً جد٤ُ٣ الٗضالت 

الاظخماُٖت ويمان ال٨غامت ؤلاوؿاهُت وجغؾُش ٢ُم 

. اإلاؿاواة وؤلاههاٝ والخًامً

 

 

 


