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إٌ يؤتًش انعًم انعشثٗ انًُعقذ فٗ دٔستّ انحبديخ ٔاألسثعيٍ ( ،21-14عجتًجش /أيهٕل ،)2014
ٔاَطالقب يٍ أْدذا يُمًدخ انعًدم انعشثيدخ َحدٕ تٕليدذ انتؾدشيعبد انعًبنيدخ ٔودشٔ
انعشثيخ كهًب أيكٍ رنك،
َٔمشا نكٌٕ انعذانخ االجتًبعيخ تعتجش ْذفب أعبعديب يدٍ األْدذا
نتحقيقٓب انذٔل انعشثيخ،

ٔؽدشٔ انعًدم فدٗ اندذٔل

انتدٗ َدـ عهيٓدب انًيعدبى انعشثدٗ نهعًدم ٔتغدعٗ

ٔإيًبَب ثؤٌ انحًبيخ االجتًبعيخ ْٗ انغجيم نتحقيق انعذانخ االجتًبعيخ ٔانضًبٌ ٔاأليبٌ نجيم انًغتقجم ْٔدٗ لدق
نكم يٕاطٍ،
ٔتجبٔثب يع انتطٕس ٔانتٕعع فٗ يفٕٓو انحًبيخ االجتًبعيخ نتؾًم انتؾغيم ٔانعًم انالئق ٔانتعهيى ٔانقحخ،
ٔإقشاسا ألًْيخ انغعٗ نتحقيق ؽشٔ ٔوشٔ
ٔدعتٕس يُمًخ انعًم انعشثيخ،

أفضم نهعًم كهًب أيكٍ رنك كًب َـ عهيّ انًيعبى انعشثدٗ نهعًدم

ٔاعتشافب ثتضخى لجى انقطبع االقتقبدٖ غيش انًُمى ٔدٔسِ فٗ إيجبد فشؿ انعًم ٔيٕاجٓخ تحذٖ انجطبنخ،
ٔتقذيشا ألًْيخ ْزا انقطبع ٔضشٔسح انغعٗ انحعيث انٓبد إلديبجّ فٗ االقتقدبد انًدُمى ،فإنٌ لنىلبإا لنإى ًُ
ولإلَساًَ يحتى تىفيز لنحذ لألدًَ يٍ لنحًايث لالبتًاعيث نهعايهيٍ فيه حتً يتحمك هذل لنهذف،
ٔإر يعتجش يٍ انًُبعت ٔضع يعبييش تفقيهيخ فٗ ؽكم تٕفيخ ثؾؤٌ انحًبيخ االجتًبعيخ نهعبيهيٍ فٗ انقطبع غيدش
انًُمى نالعتشؽبد ثٓب،
ٔتحقيقب نًب تُـ عهيّ ا نًبدح األٔنٗ يٍ انًيعبى انعشثٗ نهعًم عهدٗ أٌ ْدذ
انعبيهخ فيٓب،

اندذٔل انعشثيدخ سفدع يغدتٕٖ انقدٕٖ

فئٌ انًؤتًش يقشس انًٕافقخ عهٗ انتٕفيخ انعشثيخ اآلتٗ َقٓب ٔانتٗ يطهق عهيٓــــــــب " لنتىصيث لنعزبيث رلى
( )9بشأٌ لنحًايث لالبتًاعيث نهعايهيٍ فً لنمطاع لاللتصــــادي غيز لنًُظى " ..
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لنًادت لألونً
لنًمصىد بانمطاع لاللتصادي غيز لنًُظى
يققذ ثبنقطبع االقتقبدٖ غيش انًُمى يجًٕعخ األفشاد ٔانٕلدذاد انتدٗ تًدبسط أَؾدطخ يؾدشٔعخ ٔتُدت
عهعب أٔ تقذو خذيبد أٔ تقٕو ثتٕصيعٓبٔ ،تعًم نحغبثٓب أٔ نحغدبة انغيدش ثدذٌٔ تدشاخيـ يدٍ انجٓدبد انًختقدخ
ٔال تؾًهٓب انحًبيخ انتؾشيعيخ أٔ االجتًبعيخ .

لنًادت لنثاَيث
َطاق لنتطةيك
تغددشٖ انًجددبدا ٔاأللكددبو انددٕاسدح فددٗ ْددزِ انتٕفدديخ عهددٗ انٕلددذاد ٔاألؽددخبؿ انعددبيهيٍ فددٗ انقطددبع
االقتقبدٖ غيش انًُمى يًٍ اليخضدعٌٕ نتؾدشيعبد انعًدم ٔانتؤييُدبد االجتًبعيدخ انُبفدزحٔ ،يحدذد تؾدشيع انذٔندخ
انًؾشٔعبد ٔفئبد األؽخبؿ انخبضعيٍ أللكبو ْزِ انتٕفيخ .

لنًادت لنثانثث
لنتذريا ولنتأهيم لنًهًُ
يُجغددٗ عهددٗ انذٔنددخ إتبلددخ فددشؿ انتددذسيت انتقُددٗ ٔانًُٓددٗ نهعددبيهيٍ فددٗ انقطددبع االقتقددبدٖ غيددش انًددُمى
ٔتغٓيم تضٔيذْى ثبنًعبس انتقُيخ ٔاألعبنيت انفُيخ نشفع يغتٕٖ اإلَتبج ٔتحغديٍ تقدذيى انخدذيبد ٔإيدذاد انقطدبع
انًُمى ثبنعًبنخ انًذسثخ ثًب يغبعذ عهٗ اإلديبج انتذسيجٗ ٔانتحٕل إنٗ انقطبع انًُمى فٗ َٓبيخ انًطب .

لنًادت لنزلبعث
لنحًايث لالبتًاعيث
تكفددم انذٔنددخ نهعددبيهيٍ فددٗ انقطددبع االقتقددبدٖ غيددش انًددُمى انًغددتٕيبد انددذَيب نهحًبيددخ االجتًبعيددخ خبفددخ
انتعهيى األعبعٗ ٔانشعبيخ انقحيخ األعبعيخ ٔإعبَبد األطفبل ٔانًعبػ فٗ لبنتٗ انعجض انذائى ٔانٕفبح ٔانؾيخٕخخ
ٔ ،تحذد انتؾشيعبد انٕطُيخ انجٓبد انًًٕنخ ٔانفئبد انًؾًٕنخ ثٓزِ انحًبيخ ٔانحقٕى ٔانخذيبد انتدٗ تؾدًهٓب ثًدب
يكفم نٓى انحيبح انكشيًخ .
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لنًادت لنخايسث
حك لنتُظيى لنُمابً
يُجغٗ أٌ يتضًٍ تؾشيع انذٔنخ نهعبيهيٍ فٗ انقطبع االقتقبدٖ غيش انًُمى عًبال ٔأفحبة أعًبل انحق
فٗ انتُميى انجًبعٗ ٔاالَضًبو نهًُمًبد انًُٓيخ انتٗ تًعهٓى نهذفبع عٍ يقبنحٓى ٔلقٕقٓى .

لنًادت لنسادسث
حًايث عًم لنًزأت ولأل فال
تكفم انذٔنخ انحًبيخ انالصيخ نحقٕى انًشأح انعبيهخ ٔاألطفبل انًُتغجيٍ نهقطبع االقتقبدٖ غيش انًُمى ،ثًب
يتُبعت ٔوشٔ انعًم فٗ رنك انقطبع ،فٗ ضٕء انتؾشيعبد انُبفزح.

لنًادت لنسابعث
لإلدياج لنتذريجً نهمطاعيٍ
تغعٗ كم دٔنخ إنٗ اإلديبج انتذسيجٗ نهقطبع االقتقبدٖ غيش انًُمى فٗ انقطدبع االقتقدبدٖ انًدُمى يدٍ
خددالل إيجددبد انتؾددشيعبد ٔاآلنيددبد ٔاإلجددشاءاد انتددٗ تحقددق رنددك ٔانجددذء ثبنًؾددشٔعبد ٔاألؽددخبؿ انددزيٍ يًكددٍ
تغجيهٓى ٔتُميى عًهٓى ٔؽًٕنٓى ثؤلكبو انتؾشيعبد انعًبنيخ َٔمدى انتؤييُدبد االجتًبعيدخ انُبفدزح فدٗ انذٔندخ خدالل
يشلهخ إَتقبنيخ يحذدح .

لنًادت لنثايُث
إدياج لنًشزوعاج لنصغيزت فً لنمطاع لاللتصادي لنًُظى
يُجغٗ عهدٗ انذٔندخ أٌ تعًدم عهدٗ اتخدبر اإلجدشاءاد ٔانتدذاثيش انالصيدخ نتدزنيم انعقجدبد ٔانقدعٕثبد انتدٗ
تٕاجددّ انًؾددشٔعبد اإلَتبجيددخ أٔ انخذييددخ أٔ انًشفقيددخ انقددغيشح ٔيتُبْيددخ انقددغش ثغددشك إديبجٓددب فددٗ انقطددبع
االقتقبدٖ انًُمى تذسيجيبٔ ،تؾًم اإلجشاءاد ٔانتذاثيش يب يهٗ :
ٔ )1ضع اعتشاتيجيبد ٔطُيخ تغتٓذ تٕفيش انحًبيخ انقبََٕيخ ٔاالجتًبعيخ نهعبيهيٍ فٗ ْزا انقطبع ثًجشد
تغجيهٓى سعًيب ٔتقذيى انحٕافض ٔانتيغيشاد انالصيخ نًًبسعخ َؾبطٓى ثؾكم سعًٗ.
 )2تؾجيع أفحبة انًؾشٔعبد انقغيشح ٔانحشفيخ نتغجيم يؾشٔعبتٓى فٗ عجم يُؾؤ نٓزا انغشك.
 )3إتبلخ فشؿ انتًٕيم ٔتغٓيم انقشٔك انًيغشح نذعى سأط يبل انًؾشٔعبد انقغيشح ٔانحشفيخ ٔيتُبْيخ
انقغش .
 )4انًغبعذح فٗ تشٔي ٔتغٕيق انًُتجبد ٔانغهع ٔانخذيبد انخبفخ ثتهك انًؾشٔعبد ٔيغبعذتٓب عهٗ إقبيخ
انتعبَٔيبد ٔاألعٕاى ٔانًعبسك انالصيخ.
 )5لًبيخ األجٕس ٔيشاعبح تُبعجٓب يع انًغتٕٖ انٕطُٗ نهحذ األدَٗ نألجٕس ضًبَب نتٕفيش انعيؼ انكشيى نهعبيهيٍ
فٗ ْزا انقطبع.
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لنًادت لنتاسعث
بهاس تفتيش لنعًم
تكفم انذٔنخ ؽًٕل اختقبفبد جٓ بص تفتيؼ انعًم نهُؾب االقتقبدٖ غيش انًُمى ٔانتُغيق يدع انجٓدبد
األخشٖ انًختقخ ثٓزا انؾؤٌٔ ،تغعٗ إليجبد األعظ ٔانقٕاعذ انتدٗ تكفدم تحغديٍ ؽدشٔ ٔودشٔ عًدم انفئدبد
انعبيهخ فٗ ْزا انقطبع ٔتقذيى انخذيبد االعتؾبسيخ نٓى تًٓيذاً إلديبجًٓب فٗ انقطبع انًُمى .

لنًادت لنعاشزت
لإلحصـاء ولنتحهيـم
يُجغٗ عهٗ انذٔنخ االْتًبو ثجًع ٔتحهيم انجيبَبد ٔانًعهٕيبد انًتعهقخ ثبنقطبع غيش انًدُمى فدٗ دساعدبتٓب
عٍ قٕح انعًم ٔانًُؾآد نالعتفبدح ثُتبئجٓب فٗ انتعش عهٗ تذفقبد انعًبندخ ٔانتغيدشاد انٓيكهيدخ فدٗ عدٕى انعًدم
ٔتقذيش يغبًْتّ فٗ انُبت انًحهٗ اإلجًبنٗ ٔقيبط يذٖ تؤثيشِ فٗ يعذالد انفقش ٔانجطبنخ ٔاإلَتبجيخ.

لنًادت لنحاديث عشز
أحكـاو عـايــث
تغعٗ يُمًخ انعًم انعشثيدخ إندٗ انتُغديق ثديٍ اندذٔل انعشثيدخ ثٓدذ
انحًبيخ االجتًبعيخ نهعبيهيٍ فٗ انقطبع غيش انًُمى.

انتعدبٌٔ ٔتجدبدل انخجدشاد فدٗ يجدبل

لنًادت لنثاَيث عشز
تغشٖ ثؾؤٌ يتبثعخ تطجيق ْزِ انتٕفيخ األلكبو انٕاسدح فٗ َمبو اتفبقيبد ٔتٕفيبد انعًم انعشثيخ.
◙ ◙ ◙
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