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 تـقـديــــٌ

 

ټعاٶ تاٸه٨ٻ ټٿ اٸعڅڇق اٸٽرڇأٹح اٸرډ ذثمٸڅا اٸثٹكاپ اٸ٥هتيح ٬ډ 
اٸځڅڇٖ تاٸر٩ّيٷ, ٬الال يالىاٶ ټ١٥ٽڅالا ي٥الاڀډ ټالٿ ټّالٵالخ اٸثٝاٸالح اٸرالډ         
 ، ذ٥رثالاله ټالالٿ اٸ١الالڇاڄه اٸٍالالٹثيح اٸرالالډ ذڅالالكق اٸٍالالٹٻ چاالٌالالرٱهان االظرٽالالا٤ډ    

تا٤رثان أپ قـٷ اٸ٭هق ټٿ ٤ٽٹڃ يٽصٷ ٤ځٕه االٌرٱهان چاٸٝٽأڀيځح ٸٹ٭الهق  
خ چٸٹٽعرٽالال٣ ټ٥الالا ٬الالډ اٸؽا٘الاله چاٸٽٍالالرٱثٷ , ټٽالالا أقڈ إٸالالډ ذثځالالډ اٸٍياٌالالا   

چاٸثالالالالالهاټط اٸٽځاٌالالالالالثح ٸرالالالالالك٤يٻ اٸرّالالالالال٩يٷ اٸالالالالالماذډ چاٸٽځّالالالالال خ اٸٕالالالالال٩هڈ  
چاٸٕځا٤اخ اٸرٱٹيكيح چاٸؽه٬يح چـٹٯ ٤كق ٴثيه ټٿ ٬هْ اٸ٥ٽالٷ ٸٹ٥ٽالاٶ   

ٰٹح االٌالرفكاٺ اٸځالاذط ٤الٿ االڀرّالان اٸٍالهي٣ ٸٹرٵځڇٸڇظيالا        ټٿاٸميٿ ي٥اڀڇپ 
 اٸؽكيصح چذىايك ِكج اٸٽځا٬ٍح ٬ډ األٌڇاٮ اٸ٥اٸٽيح .

  ٝ ح االٰرٕالالاقيح اٸؽكيصالالح اٸرالالډ نٴالالىخ ٤ٹيڅالالا     چڀ١الالها ٸ٥عالالى األڀّالال
ټعٽٷ تهاټط چـٝٛ اٸرځٽيح , ٤ٹډ اٸځٽڇ تٍه٤ح ذرڇا٬ٯ ټ٣ اوقياق ؼعالٻ  

چ٬الالډ ٘الالڇ   إٸالالډ اٸؽٙالاله  اٸٍالالٵاپ اٸځّالالٝيٿ چاٌالالرٽهان اٸځالالىچغ اٸهي٭ـالالـډ 
, ٸالٻ يعالك ٤الكق ٴثياله      اٸهٌالٽيح اٸٍالٹٝاخ   ٸالكڈ  ٰٕڇن اٸٽثاقناخ اٸرځٽڇيالح  

ال٤رٽاق ٤ٹډ اٸٽثاقناخ اٸماذيالح  اذڇ٬يه ٬هْ اٸ٥ٽٷ ٌڇڈ ټٿ اٸٍٵاپ ٬ډ 
چاٸٽڅاناخ چاالترٵاناخ إلشثاخ اٸماخ چاٸثٱا  ٤ٹالډ ٰيالك اٸؽيالاج , ټٽالا أقڈ     
إٸډ ٠څڇن ټا يٍٽډ تاٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ اٸمڈ يٙٻ اٸ٥كيالك ټالٿ األڀّالٝح    

٬يڅا  ٸٹ٥اټٹيٿ ډ اٸٽٕكن اٸهئيٍاالٰرٕاقيح اٸٽكنج ٸٹكـٷ چاٸرډ أٔثؽد 
ٴالالٷ ټٵالالاپ أچ ټالالٿ اٸّالالثاب اٸٽر٥ٝٹالاليٿ  . ٌالالڇا  ٴالالاڀڇا ټالالٿ اٸٽڅالالاظهيٿ ټالالٿ  

اٸثاؼصيٿ ٤ٿ أچٶ ٤ٽٷ ٸڅٻ أچ اٸٽرٍهتيٿ ټٿ اٸٽكاني , چأيٙا اٸ٥اٜٹيٿ 
ټالالٿ ٤ٽالالاٶ اٸٱٝالالا٢ اٸؽالالكيس ټالالٿ ٘الالؽايا ذٝثيالالٯ ٌياٌالالاخ إ٤الالاقج اٸڅيٵٹالالح      

چټ٣ ذ٥ا٠ٻ قچن چأڄٽيح ڄالما اٸٱٝالا٢ ٬الډ اٸرّال٩يٷ چذف٭يال٫       چاٸفٕفٕح
ٍالاب ٠الهچ٪   أٌڇاٮ اٸ٥ٽٷ اٸؽٙالهيح تّالٵٷ ـالاْ ٤ٹالډ ؼ     ٤ٿ اٸ٩ٙٛ

چِالالهچٚ اٸ٥ٽالالٷ اٸٽركڀيالالح , ٬الال پ ټځ١ٽالالح اٸ٥ٽالالٷ اٸ٥هتيالالح اٸرالالډ ذٍالال٥ډ تٵا٬الالح  
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إټٵاڀياذڅالالا إٸالالډ ذؽٍالاليٿ ِالالهچٚ چ٠الالهچ٪ اٸ٥ٽالالٷ ٬الالډ اٸثٹالالكاپ اٸ٥هتيالالح  ،       
ڄالالما اٸٱٝالالا٢ ټالال٣ اٸرهٴيالالى ٤ٹالالډ  ډ ٰاټالالد ت ٤الالكاق ڄالالمڂ اٸكناٌالالح اٸرؽٹيٹيالالح ٬الال  

أاله  يرٍٻ تڅالا ڄالما اٸٱٝالا٢ چذؽكيالك ٤ځ    ډ اإليعاتياخ چاٸٍٹثياخ اٸرإ٠څان 
رّالالال٩يٷ اٸثٹالالالكاپ اٸ٥هتيالالالح تٱٙالالالايا اٸډ ذٍالالالا٤ك اٸٽ٥ځيالالاليٿ چاٸٽرفٕٕالالاليٿ ٬الالال

قا  چ٠ي٭رالالڃ االٰرٕالالاقيح ألاالٌالالرٽهان ډ ٬الال ٸٽٍالالا٤كج اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ 
چاالظرٽا٤يالالح چذالالك٤يٻ ٰكناذالالڃ ٤ٹالالډ اٌالالري٥اب اٸٽىيالالك ټالالٿ اٸٱالالڇڈ اٸ٥اټٹالالح      

ټ٣ األـم ت٥يٿ اال٤رثان ٘هچنج ذؽٍاليٿ  اٸؽك ټٿ اٸثٝاٸح ډ چاٸٽٍاڄٽح ٬
ألٰالالالٷ ٘الالالٽٿ اٸؽالالالكچق اٸالالالكڀيا   ٚ چ٠الالالهچ٪ اٸ٥ٽالالالٷ أچ ظ٥ٹڅالالالا ٤ٹالالالډ ا  ِالالالهچ
 .اٸٽٱثڇٸح

 <<  اىت٘فيقٚ ٗاهلل ٗى>>  

 

 أحَد ٍحَد ىقَاُ 

 اىَديس اىؼاً ىَْظَت اىؼَو اىؼسبيت

◘ ◘ ◘ 
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 اىدٗه اىؼسبيت ٚ اىقطاع غيس اىَْظٌ ف

 

 ٍقدٍت: -1

ذّالٵٷ ٴالڇاتػ ذ٥يالٯ    ډ ظٽٹالح ټالٿ اٸ٥ڇاټالٷ اٸرال    ډ اٸڇاٰال٣ اٸ٥هتال  ډ ي٥اڀ
ډ ټٱكټالح ڄالمڂ اٸ٥ڇاټالٷ ذالأذ    ډ چ٬ډ چاإلظرٽا٤ڈ چاٸرٝڇيه اإلٰرٕاقاٸرځٽيح 

چ٘ال٫٥ ټ٥الكالخ اٸځٽالڇ چِالػ اإلٌالرصٽاناخ .....      ډ اٸثٝاٸح چاٸځٽڇ اٸٍٵاڀ
ٹالالډ ڄالالما اٸڇاٰالال٣   ت١الٸڅالالا ٤ډ چٰالالك ظالالا خ األوټالالح اٸٽاٸيالالح اٸ٥اٸٽيالالح ٸرهـالال     

 .َحچذع٥ٹڃ أٴصه ٰراټ

ٻ تاألٔٷ ټٿ اٸرٙالف ډ ي٥اڀډ ڄمڂ اٸرؽكياخ ٘ٽٿ چا٣ٰ ٌٵاڀډ ذأذ
ډ ټٹيالڇپ ڀٍالٽح ٬ال    319.4ډ ٱك تٹ٧ ټعٽالڇ٢ ٌالٵاپ اٸ٥الاٸٻ اٸ٥هتال    ٬ډ اٸٍٵاڀ
تٹكًا (  22ظٽي٣ اٸثٹكاپ اٸ٥هتيح ) ډ چٰك تٹ٧ ؼعٻ اٸٍٵاپ ٬ . ٤2006اٺ 

. چيثٹالال٧ ټ٥الالكٶ ڀٽالالڇ اٸٍالالٵاپ  ڀٍالالٽح ټٹيالالڇپ 338.4( ٰهاتالالح 2008ٸٍالالځح )
اٸ٥ٱالالالك ډ % ٬الالال2.4ٴالالالاپ  ت٥الالالك أپ% ٌالالالځڇيًا 2ډ ـالالالالٶ ڄالالالما اٸ٥ٱالالالك ؼالالالڇاٸ 

 . 2050ټٹيڇپ ٤اٺ  600يٱانب ؼعٻ اٸٍٵاپ ٰهاتح  چٌڇ٪ډ اٸٽا٘

اٸ٥ٱالالكيٿ ډ ذؽالالكيا ٴثيالالها ٬الالڄالالمڂ اٸىيالالاقج ال ِالالٳ تأڀڅالالا ٌالالڇ٪ ذٝالالهغ  
انذ٭ا٢ ڀٍالثح اٸالكاـٹيٿ اٸعالكق إٸالډ ٌالڇٮ      ډ ٬ڈ اٸٱاقټيٿ، چيرٽصٷ ڄما اٸرؽك

ټالٿ اٸٽٱالكن اپ يهذ٭ال٣ ؼعالٻ ٰالڇج اٸ٥ٽالٷ اٸ٥هتيالح ٸيٕالٷ إٸالډ          ؼيس اٸ٥ٽٷ.  
ٌيّالالٵٷ ٘الال٩ٝا ٤ٹالالډ  ڈ األټالاله اٸالالم  ،٤2020الالاٺ ډ ټٹيالالڇپ ٬الالهق ٬الال  146

اٸالكچٶ اٸ٥هتيالح، لٸالٳ ٸٹر٭الاچخ تاليٿ ٬الهْ اٸ٥ٽالٷ اٸٽٍالرؽكشح         ډ االٰرٕاق ٬
اٌڇاٮ اٸ٥ٽٷ ڀاڄيٳ ٤ٿ ڀٍثح اٸثٝاٸح اٸٽڇظالڇقج  ډ چ٤كق اٸكاـٹيٿ اٸعكق ٬

 أٔاًل.

ٗرو٘د  رّاليه اٸٽ٥ٝيالاخ إٸالډ    ٬٬يٽا ير٥ٹٯ تؽعالٻ اٸٱالڇڈ اٸ٥اټٹالح     أټا 
ثٹكاپ اٸ٥هتيح . ٨يه أپ ټٿ ي٥ٽالٷ  اٸډ ؼاٸيَا ٬ سِ اىؼَوٚ ٍالييِ ف 204
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چاٸٱاقن ٤ٹډ اٸ٥ٽٷ أچ يثؽالس ٤ځالڃ أٰالٷ ټالٿ لٸالٳ تٵصياله . چڄالكال  ذرّالٵٷ         
بٖووورا  ٗتقوووديساث حزوووٌ اىقووو٘ٙ اىؼاٍيوووت ټالالالځڅٻ اٸٱالالالڇڈ اٸ٥اټٹالالالح اٸ٥هتيالالالح .  

. چيرىايالك ـالالٶ ڄالما     (12)ٍييّ٘وا  125يقواز     2008ىؼاً  اىَفًٖ٘ ,
هؼٹالالح اٸصاٸصالالح ټالالٿ اٸرٝالالڇن  اٸٽډ يالالكـٷ ٌالالٵاڀڅا ٬الال ډ اٸ٥ٱالالك ٤الالكق اٸثٹالالكاپ اٸرالال 

اٸكيٽڇ٨ها٬ډ. چڄډ اٸٽهؼٹح اٸرډ ي٥رثهڄا ٤ٹٽا  اٸٍٵاپ ڄثح قيٽڇ٨ها٬يح  
. ؼيالالس ذىيالالك ٬يڅالالا ڀٍالالثح اٸٍالالٵاپ ٬الالډ ٌالالٿ اٸ٥ٽالالٷ چذٱالالٷ ڀٍالالثح األٜ٭الالاٶ چال 
ذٵالالڇپ ٬ الالح ٴثالالان اٸٍالالٿ ٰالالك ڀٽالالد ٴصيالالهًا. چويالالاقج ڀٍالالثح اٸ٥الالاټٹيٿ ڄالالمڂ ذٽصالالٷ   

اٸرّالال٩يٷ إل يرؽالالرٻ إيعالالاق  ټعالالاٶډ ٬هٔالالح ٸٹځٽالالڇ ٸٵځڅالالا ذٽصالالٷ ذؽالالكيا أٴثالاله ٬الال
پ ټ٥الالكالخ إل أ.  رٍالالان٢ ټٹ٭الالد٬الالهْ ٤ٽالالٷ أٴصالاله ٸٹٱالالڇڈ اٸ٥اټٹالالح اٸځاټيالالح ت

أٰالٷ  ډ %  ٌالځڇيًا ٬ال  3.1ڀٽڇ اٸٱڇڈ اٸ٥اټٹح ـالٶ ڄما اٸ٥ٱالك ذهذ٭ال٣ ٸؽالكچق    
 پ ڀٽالالڇ ٬الال چ٤ٹيالالڃ% ٬ٱالالٛ 2ذٱالالكيه تالالاٸه٨ٻ ټالالٿ أپ ټ٥الالكٶ ڀٽالالڇ اٸٍالالٵاپ ڄالالڇ  

ٿ اٸ٥ٽالٷ. چلٸالٳ   ٌال ډ اٸٱڇڈ اٸ٥اټٹح ٌڇ٪ يٵڇپ أٌه٢ ټٿ ڀٽالڇ اٸٍالٵاپ ٬ال   
% 4ذځٽڇ تځٍثح ذ٭الڇٮ  ډ ٸىياقج ټ٥كالخ ڀٽڇ اٸٱڇڈ اٸ٥اټٹح ټٿ اإلڀاز اٸر

ټٹيالالڇپ چ٠ي٭الالح ٌالالځڇيًا ـالالالٶ ڄالالما   3.9چظالالڇب اٌالالرؽكاز ډ ٌالالځڇيًا ټٽالالاي٥ځ
ټٍرڇياخ اٸثٝاٸح اٸؽاٸيح چٸيً اٸٱٙا  ڈ ذڅك٪ اٸډ ٤كٺ ذهقډ اٸ٥ٱك چاٸر

ډ ـأالالح ٬الال ٨ايالالح إال أڀالالڃ يٕالال٥ة إقناٴڅالالا  ٤ٹيڅالالا ټالال٣ أپ ڄالالما اٸڅالالك٪ ڄالالڇ 
 اٸٽكڈ اٸٽځ١ڇن.

ډ ٸإلٰرٕاق اٸٽځ١ٻ ٘ٽٿ ڄمڂ اٸ١الهچ٪ ٬ال  اٸٽؽكچقج  اخإپ اإلټٵاڀي
ظ٥الالٷ ټالالٿ  , ډ اٸڇٰالالد اٸؽالالاٸ ډ ٬الالأٰٹڅالالا ذالالڇ٬يه ٬الالهْ ٤ٽالالٷ تّالالٵٷ ٴالالا٪     

چاٸ٥الاٜٹيٿ ٤الٿ اٸ٥ٽالٷ يٽٵالٿ اٸٹعالڇ       ٸٹ٭ٱالها   اإلٰرٕاق ٨يه اٸٽځ١ٻ ټالاللًا  
  .٨اٸة األؼياپ ډ ٬اٸيڃ 

ظكيالكج  , ٸڅمڂ اٸ٭ اخ  ٴٽالل , ١ٻ٠اڄهج اإلٰرٕاق ٨يه اٸٽځ ٸٻ ذٵٿ 
إٰرٕالاقاخ اٸالكچٶ اٸ٥هتيالح چإپ إـرٹال٫     ډ ٸيً ٬ٱٛ ٬چٰكيٽح اٸ٥څك تٷ أڀڅا 

ټ١٥الٻ  ډ ټڇظالڇق ٬ال   اٸٱٝالا٢ ڄالما  پ ٬ال  إذٍا٢ ڄما اٸٱٝا٢ تيٿ قچٸالح چأـالهڈ   
ډ االټيهٴيح چ٤ٹډ چظڃ اٸفٕالڇْ ٬ال   اٸڇالياخ اٸٽرؽكجډ قچٶ اٸ٥اٸٻ , ٬٭

ڀريعالالح ڄعالالهج   ٤الالكق ٌالالٵاڀڅا ډ ٬الالِالالڅكخ ذىايالالكًا  ډ چاليالالح ٴاٸي٭ڇنڀيالالا چاٸرالال 
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ډ ذ٥رثاله ټالٿ اشالهڈ اٸثٹالكاپ ٬ال     ډ ذانيفيح ټٿ اٸٽٵٍيٳ اٸيڅالا. چٌڇيٍالها اٸرال   
اچنچتا اٸ٩هتيح چڄځاٲ ذعانب ټر٥كقج ذفرٹ٫ تاليٿ تٹالك چآـاله ٸٹر٥اټالٷ ټال٣      

إل ذّاليه ذٱالكيهاخ ټځ١ٽالح    ڄما اٸٱٝا٢ ؼٍة اٸ١هچ٪ اٸفأح تٵٷ تٹالك .  
آٌالاليا ډ ا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ٬الالاٸٱٝالالډ اٸ٥ٽالالٷ اٸكچٸيالالح إٸالالډ أپ ڀٍالالثح اٸ٥الالاټٹيٿ ٬الال 

اٸٱٝالا٢ اٸؽٙالهڊ, چأپ   ډ % ټٿ اٸ٥اټٹيٿ 66٬چ  40ٴاڀد ذرهاچغ تيٿ 
أ٬هيٱيالالا ظځالالڇب اٸٕالالؽها  ٰالالك تٹ٩الالد   ډ ڄالالما اٸٱٝالالا٢ ٬الال ډ ڀٍالالثح اٸ٥الالاټٹيٿ ٬الال 

ډ أټا ٤كق اٸ٥اټٹيٿ ٬ال ٤.1985اٺ ډ ټٿ اٸٱڇڈ اٸ٥اټٹح اٸؽٙهيح ٬ 60%
ٹيالالالڇپ ټ 30أټيهٴالالالا اٸالذيځيالالح ٬ٱالالك چٔالالالٷ إٸالالډ    ډ اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالالځ١ٻ ٬الال   

اٸٱٝالا٢ ٨ياله   ډ ِفٓ، چذّيه قناٌالاخ أـالهڈ إٸالډ أپ ڀٍالثح اٸ٥الاټٹيٿ ٬ال      
اٸٱٝالالا٢ ډ % ټالالٿ ټعٽالالٷ اٸ٥الالاټٹيٿ ٬الال50.2اٸٽٵٍالاليٳ ذٱالالكن ب ډ اٸٽالالځ١ٻ ٬الال

اٸثهاويٷ ٰك تٹال٧  ډ اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ٬ډ اٸؽٙهڊ, چأپ ٤كق اٸ٥اټٹيٿ ٬
اٸٱٝالالا٤يٿ اٸ٥الالاٺ ډ ټٹيالالڇپ ِالالفٓ, چڄالالڇ ي٥الالاقٶ ٤الالكق اٸ٥الالاټٹيٿ ٬الال  12.87

 چاٸفاْ .

اٸالالكچٶ اٸ٥هتيالالح قچپ چاٰالال٣ اٸڇاٰالال٣ يځٍالالؽة تٝثي٥الالح اٸؽالالاٶ ٤ٹالالډ  ڄالما 
اٸرڇٌالال٣ ڀريعالالح ٸٽعٽڇ٤الالح ټالالٿ ډ ٬الال اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ إٌالالرصځا  چٰالالك أـالالم

يٝالهغ ٌالكااَل ټٹؽالَا    ڈ ٌڇ٪ ڀرٝهٮ اٸيڅا الؼٱَا , األټه اٸالم ډ األٌثاب اٸر
يٽٵٿ اذثا٤څا ٸٹؽك ټٿ إڀرّان ڄما اٸٱٝا٢ أچ ٤ٹالډ األٰالٷ   ډ ؼڇٶ اٸٍثٷ اٸر

٤ٹالالالډ ڄالالالما اٸٱٝالالالا٢ چذڇظيڅالالالڃ ٸفكټالالالح اٸٱٝالالالا٢ اٸٽالالالځ١ٻ ټالالالٿ ـالالالالٶ  اٸرالالالاشيه
٤ٹالډ لٴهڄالا   ډ ٌڇ٪ ڀالاذ إٌرصٽان ټا يٱكټڃ ڄما اٸٱٝا٢ ټٿ اإليعاتياخ !!! 

 ټرٿ ڄما اٸثؽس .ډ ٬

اٸٽڇ٘ڇ٢  الي٥رثه ٤ٹالډ اڀالڃ تهڀالاټط ٸٹؽالك ټالٿ       اپ اٸر٥اټٷ ټ٣ ڄما
چٴي٭يالالح ډ اٸځٝالالاٮ اٸؽٵالالڇټ  اٸ٭ٱالاله چاڀٽالالا تهڀالالاټط ٸٽ٥ه٬الالح ټالالٿ ڄالالٻ ـالالانض   

يٹڅٻ تالالڃ چإٌالالرصٽان ڄالالما اٸٱٝالالا٢ تّالالٵٷ ٌالالٹيٻ أٌالالڇج تالالث٥ٗ اٸرعالالانب      ذّالالٽ
ڄما اٸٽعالاٶ ٬ٱالك ٌالا٤ك " قچٌالڇذڇ" ٤ٹالډ اـالهاض اٸٽالياليٿ ټالٿ         ډ اٸكچٸيح ٬

تٹالالكڂ اٸثيالالهچ چاـالالهض ډ اٸٽالالځ١ٻ چقـالالڇٸڅٻ اٸٱٝالالا٢ اٸٽالالځ١ٻ ٬الال  اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله
 ذؽد ـٛ اٸ٭ٱه . اٸٽالييٿ ټٿ
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 .ٍاذا يقصد باىقطاع غيس اىَْظٌ حاىيًا 

ټڇ٘الالالڇ٢ اٸٱٝالالالا٢ ٨يالالاله اٸٽالالالځ١ٻ أِالالالثڃ تٽ٩الالالاټهج   ډإپ اٸفالالالڇٖ ٬الالال
ڄما اٸٱٝا٢ ڄالڇ ؼالكيس ڀٍالثيًا , إل اٌالرفكٺ     ډ ٬اٸثؽس ٬ .ټؽ٭ڇ٬ح تاٸٽفاٜه

أنٌالالٹرڅا ډ ذٱهيالاله ت٥صالالح اٸ٥ٽاٸالالح اٸّالالاټٹح اٸرالالډ ڄالالما اٸٽٕالالٝٹػ ألچٶ ټالالهج ٬الال
, ؼيالس ذثاليٿ چظالڇق أ٤الكاق     ٤1972اٺ ډ ټځ١ٽح اٸ٥ٽٷ اٸكچٸيح إٸډ ٴيځيا ٬

اٸالميٿ يٽالاني ټ١٥ٽڅالٻ أ٤ٽالااًل ِالاٰح قچپ أپ      ٴثيهج ټٿ اٸ٥الاټٹيٿ اٸ٭ٱالها    
 .يٹٱډ ٤ٽٹڅٻ اال٤رها٪ أچ اٸرٍعيٷ أچ اٸؽٽايح أچ اٸرځ١يٻ ټٿ ٰثٷ اٸكچٸح

ي٭رٱالالاله إٸالالالډ اٸرځ١الالاليٻ , ٬الالال پ   ڈ چتالالالاٸځ١ه ٸٝثي٥الالالح ڄالالالما اٸٱٝالالالا٢ اٸالالالم   
اٸؽٕڇٶ ٤ٹډ اٸٽ٥ٹڇټاخ چاٸثياڀاخ اٸكٰيٱح ٤ځڃ ڄالڇ أټاله قچڀالڃ ٔال٥ڇتاخ     

ذرثالايٿ  ډ اني ٘ٽٿ ڄما اٸٱٝا٢, چاٸرال ذٽډ ٴٽا أپ ذځڇ٢ األڀّٝح اٸر.ظّٽح
ډ ټٿ ټعرٽ٣ آلـه چټٿ ټهؼٹح ألـالهڈ, ٬ال پ اإلؼاٜالح تعٽيال٣ ظڇاڀثالڃ ڄال      

ڄما ډ چٸ٥ٷ ټّٽا يٙا٫٤ ټٿ ٥ٔڇتاخ اٸثؽس ٬.ټٍأٸح ال ذفٹڇ ټٿ ټّٱح
اٸٱٝالالا٢ ذ٥الالكق اٸر٥الالاني٫ اٸٽ٥رٽالالكج ٸالالڃ ظالالها  ذثالالايٿ اٸٽ٥الالاييه چاأل٨الالهاٖ,    

   .ٸيحيؽك ټٿ إټٵاڀيح اٸٽٱانڀاخ اٸكچڈ األټه اٸم

ٸالاليً ٸٹٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ذ٥هيالال٫ چاؼالالك يځاٌالالة ظٽيالال٣ اٸٽځالالاٜٯ      
إل تيځٽا ذ٥ّه٪ ټځ١ٽح اٸ٥ٽٷ اٸكچٸيح ټٕٝٹػ .چاألچ٘ا٢ اإلٰرٕاقيح ٬يڅا

سوٖ٘ىت اىودل٘ه ىيْشوا  , ٗاالػتَواد     ترڇ٬ه ٤كج ٤ځأه " ډ ٨يه اٸځ١اټ
ػيٚ اىَ٘ازد اىراتيت, ٍٗينيت اىؼائيت ىيَ٘ازد, ٗاىؼَيياث ضيقت اىْطوا,,  

ىتقاّت اىَؼتَدة ػيوٚ مخافوت اىؼَوو, ٗامت وا  اىَٖوازاث لوازد اىْظواً        ٗا
"  اىْظوواٍ , ٗاىت٘روؤ ّحوو٘ اغسوو٘ا, غيووس اىَْظَووت ٗاىَالئَووت  ٚ اىَدزسوو

ػيوٚ  چاٸرځٽيالح ذٱرٕاله نتيرڅالا ٸٹٽٕالٝٹػ     ڈ ٬ پ ټځ١ٽح اٸر٥اچپ االٰرٕاق
أپ  ټال٣ ٗاىتوسلي  ٗػودد اغاو ال اىَ وت دٍيِ"     ٚ " اى٘ضغ اىقاّّ٘
چ٤كق األِالفاْ اٸ٥الاټٹيٿ اليٍالا٤ك ٴصيالهًا     ډ ٸڇ٣٘ اٸٱاڀڇڀاال٤رٽاق ٤ٹډ ا

إل يٽٵالالٿ ٸٹٽځّالالأج .اٸرٽييالالى تالاليٿ اٸٱٝالالا٢ اٸٽالالځ١ٻ چاٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ  ډ ٬الال
االٰرٕاقيح اٸځ١اټيح أپ ذٽاني ڀّاًٜا اٰرٕاقيًا ٨ياله ڀ١الاټ , ٴٽالا يٽٵالٿ     

( أپ يٵالالڇپ چ٘الال٥څا Economic Unitٸٹڇؼالالكج االٰرٕالالاقيح ٸٕالال٩يهج )
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ذؽكيالالك ؼعالالٻ اٸٽځّالالأج ت٥الالكق اٸ٥ٽالالاٶ ال يفالالهض ٤الالٿ    ڀ١اټيالالًا, ٬ٙالالاًل ٤الالٿ أپ 
ټالال٣ اإلٌالالرفكاٺ اٸٵصيالال٫ ډ چٰرځالالا اٸؽالالاٸډ ـأالالح ٬الال .ٴڇڀالالڃ ذؽكيالالكًا ا٤رثاٜيالالًا

ټ١٥الالٻ األؼيالالاپ ٤الالٿ اٸٝاٰالالاخ  ډ ٰالالك ذځالالڇب ٬الال ډ ٸٹرٵځڇٸڇظيالالا اٸٽرٝالالڇنج اٸرالال 
 يؽك ټٿ قٰح ڄما اٸٽ٥يان .ڈ اٸثّهيح , األټه اٸم

ه أِالٵاٶ اٸرثالاقٶ   اٸٱٝا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ يرٙالٽٿ أٴصال    ٤ٹډ اٸ٥ٽڇٺ ٬ پ 
ٰالالكټا ) اٸٽٱايٙالالح ( چأٴصهڄالالا ؼكاشالالح ) اٸرعالالانج االٸٵرهچڀيالالح( چټالالٿ أتٍالالٛ     
اٸٍٹ٣ ) ٰڇج اٸ٥ٽٷ ( إٸالډ أٴصهڄالا ذ٥ٱيالكًا )ټفالكناخ چأٌالٹؽح ( ،إڀالڃ ټعالاٶ        
ـٕالالة ٸٹ٩ځالالډ اٸ٭الالاؼُ چاٸ٭ٱالاله اٸٽالالك٣ٰ، يٙالالٻ ِالالهائػ  ټر٥الالكقج ٌالالڇا  ټالالٿ   

ؿ(.چيّالٽٷ ڄالما   اٸؽاٸالح اٸر٥ٹيٽيح...اٸ  -اٸڇ٣٘ االظرٽالا٤   –ؼيس ) اٸ٥ٽه 
ذځالرط چذالڇو٢ اٸٍالٹ٣ چاٸفالكټاخ,     ډ اٸٱٝا٢ " اٸڇؼالكاخ اٸٕال٩يهج ظالكا" اٸرال    

چذرأٸ٫ أٌاٌا ټٿ ټځرعيٿ ٩ٔان ټٍرٱٹيٿ ي٥ٽٹڇپ ٸؽٍالاتڅٻ أچ ٤الكق ٰٹيالٷ    
چذ٥ٽالالٷ ڄالالمڂ اٸڇؼالالكاخ تهأٌالالٽاٶ ٔالال٩يه ظالالكًا أچ تالالكچپ .ټالالٿ اٸ٥ٽالالاٶ تالالأظه 

شالٻ  نأٌٽاٶ, چذٍرفكٺ ټٍرڇڈ ټځف٭ٗ ټٿ اٸرٵځڇٸڇظيا چاٸٽڅاناخ, چټٿ 
٬ ڀڅالالالا ذ٥ٽالالالٷ تٽٍالالالرڇڈ ټالالالځف٭ٗ ټالالالٿ اإلڀراظيالالالح, چذالالالڇ٬ه ٤ٽڇټالالالًا قـالالالڇاًل    

ڄالالما ډ ٴٽالالا ي٩ٝالال .ټځف٭ٙالالح ٸٹ٩ايالالح چ٤ٽاٸالالح ٨يالاله شاترالالح ٸٽالالٿ ي٥ٽٹالالڇپ ٬يڅالالا    
ټالالٿ ډ اٸٱٝالالا٢ ٜي٭الالًا چاٌالال٥ًا ټالالٿ األڀّالالٝح ذفرٹالال٫ ټالالٿ تٹالالك إٸالالډ آـالاله, چاٸرالال  

٘الالٽځڅا أ٤ٽالالاٶ اٸڇٌالالاٜح چاٸٽٙالالانتح ٤ٹالالډ اٸٍالالٹ٣, چـالالكټاخ اٸځٱالالٷ ٨يالاله    
ٰالالح چاٸفياٜالالح اٸٽځىٸيالالح, چاٸٕالالياڀح, چاٸفالالكټاخ اٸٽځىٸيالالح    اٸځ١اټيالالح, چاٸؽال

اٸّالالڇان٢, چټٍالالػ األؼميالالح, چظٽالال٣   ډ چاٸّفٕالاليح, چأچناٮ اٸياڀٕالالية ٬الال  
 .چذٕځي٫ اٸٱٽاټح, چذځ١ي٫ اٸٽ٩اٌٷ چاٸرٽكيكاخ اٸٕؽيح چ٨يهڄا

ډ ڀّاٜاخ ڄما اٸٱٝا٢ اٸٽر٥ٹالٯ ب:) اٸ٥ٽالٷ اٸٽځىٸال   ډ إڀځا ٸٻ ڀكـٷ ٬
خ اٸفيهيالالالالح، اٸٽكٌٍالالالالاخ اٸكيځيالالالالح،  اٸٽڇظالالالالڃ ٸالٴر٭الالالالا  اٸالالالالماذ ، اٸعٽ٥يالالالالا  

ذثٱالالډ قناٌالالرځا  ډ اٸٽكٌٍالالاخ ٨يالاله اٸهتؽيالالح...اٸؿ( ن٨الالٻ أڄٽيرڅالالا چلٸالالٳ ٴالال
 ټځٍعٽح ټ٣ نتيح ټځ١ٽح اٸ٥ٽٷ اٸكچٸيح چذڇٔي٭څا ٸڅما اٸٱٝا٢.
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 . اىدٗه اىؼسبيتٚ اىقطاع غيس اىَْظٌ ف  -2

 ٗاقغ اىحاه . -2-1

ذ٥هيالال٫ ٬يٽالالا ير٥ٹالالٯ تاٸالالكچٶ اٸ٥هتيالالح ٸالاليً ڄځالالاٲ شٽالالح  اذ٭الالاٮ ٤ٹالالډ    
ډ ټڇؼالالك ٸٹځّالالاٚ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ أچ اٸٽځڅعيالالح اٸٽٍالالرفكټح ٸرٱالالڇيٻ ټٍالالاڄٽرڃ ٬الال

ټالا ظ٥الٷ اإلؼٕالا اخ     .اإلظٽالاٸ  ډ ـٹٯ ٬هْ اٸ٥ٽٷ چذڇٸيك اٸځاذط اٸٽؽٹ
ٴصياله ټالٿ   ډ اٸٽرڇ٬هج ٨يه ٴا٬يح إلقناٲ اٸٕالڇنج اٸؽٱيٱيالح ٸڅالما اٸٱٝالا٢ ٬ال     

ؽالكق  اٸكچٶ اٸ٥هتيح . إال أڀڃ چ٤ٹډ اٸه٨ٻ ټٿ ٤كٺ چظڇق ذ٥هي٫ قٰيٯ چټ
 ٸڅما اٸٱٝا٢  ,ڄځاٲ  ٤ڇاټٷ ټّرهٴح تيٿ ټٵڇڀاذڃ :

إڀالالالالڃ اٰرٕالالالالاق ال يفٙالالالال٣ ٸٹهٰاتالالالالح اٸؽٵڇټيالالالالح چال ذالالالالكـٷ ټكـالذالالالالڃ     -1
 .  ٸؽٍاتاخ اٸٱڇټيحاډ چټفهظاذڃ ٬

٤ٽٹالالڃ ډ ال ي٥رالاله٪ تاٸرّالالهي٥اخ اٸٕالالاقنج چٸالالمٸٳ ي٥رٽالالك ) اٸٍالالهيح ٬الال  -2
ت٥يالالكا ٤الالٿ أ٤الاليٿ اٸهٰاتالالح چال يٽٍالالٳ ق٬الالاذه  ڈ ِالالها  چتي٥الالًا چ٤ٽالالاًل(.أ

 اټيح.ڀ١

إڀڃ يرڅهب ټٿ ٴا٬ح االٌرؽٱاٰاخ اٸٽرهذثح ٤ٹيالڃ ذعالاڂ اٸكچٸالح ٌالڇا         -3
ٴاڀالالد )نٌالالڇٺ أٺ ٘الالهائة أٺ ـٝالالٛ أٺ ذٱالالكيٻ تياڀالالاخ...اٸؿ( چيٍالالر٭يك  

 ټٿ أ٨ٹة اٸفكټاخ اٸٽٱكټح ٸ٩يهڂ ټٿ اٸٱٝا٤اخ چتٵٷ أِٵاٸڅا.

اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ذٵرځ٭الالڃ ٔالال٥ڇتاخ ِالالرډ, ډ چإلا ٴالاپ اٸثؽالالس ٬الال 
اٰرٕالالاقاخ اٸثٹالالكاپ اٸ٥هتيالالح چ٘الالهچنج ډ يؽرٹالالڃ ٬الالڈ ٸالالم٬الال پ اٸٽڇٰالال٣ اٸڅالالاٺ ا
٤ٹيڅا, يع٥ٷ ټٿ قناٌح ڄما اٸٱٝالا٢ ټٍالأٸح   ڈ يځٝڇډ ټ٥اٸعح اٸٍٹثياخ اٸر
اٸثٹالالكاپ اٸ٥هتيالالح ٤الالٿ ډ ٠الالٷ ٤عالالى اٸٱٝالالا٢ اٸٽالالځ١ٻ ٬الالډ ال ټځكچؼالالح ٤ځڅالالا ٬الال

ـٹٯ ٬هْ اٸ٥ٽٷ اٸٙهچنيح الٌري٥اب األ٤كاق اٸٽرىايكج ٸٹكاـٹيٿ اٸعالكق  
أقڈ إٸالالډ ذڇٌالال٣  ڈ اٸٽهذ٭الال٣ اٸالالم ډ ٸځٽالالڇ اٸٍالالٵاڀ إٸالالډ ٌالالڇٮ اٸ٥ٽالالٷ ظالالها  ا   

چڀعالالٻ ٤الالٿ ڄالالما اٸرڇٌالال٣ چظالالڇق  .اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ٤ٹالالډ ڀؽالالڇ ټرٍالالان٢ 
ِالالهائػ إظرٽا٤يالالح ـالالانض اٸرځ١الاليٻ چاٸؽٽايالالح, چټځٝٱالالح چاٌالال٥ح ټالالٿ اٸرفٹالال٫ 

ټ٥يّرڅا ٤ٹډ أ٤ٽالاٶ  ډ چاٸ٭ٱه, ذځرّه ٬يڅا ٠هچ٪ ٨يه ٔؽيح, چذ٥رٽك ٬
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ذر٭الاچخ ڀٍالثح   ٴٽالا  .ٸٽفالاٜهج ٤ٹالډ ا ڈ ذؽٵٽڅا اٸٕالك٬ح چاٸٽڇٌالٽيح چذځٝالڇ   
اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ إٸډ ټعٽڇ٢ اٸ٥الاټٹيٿ ټالٿ تٹالك آلـاله ذث٥الًا      ډ اٸ٥اټٹيٿ ٬

ډ ٸ٥ڇاټٷ ٤الكج ټالٿ أڄٽڅالا ټ٥الكٶ اٸځٽالڇ اٸٍالٵاڀ , چٰالكنج االٰرٕالاق اٸځ١الاټ         
ٸالالډ ٌالالڇٮ اٸ٥ٽالالٷ,  ٤ٹالالډ ذالالڇ٬يه ٬الالهْ ٤ٽالالٷ الٌالالري٥اب اٸالالكاـٹيٿ اٸعالالكق إ    

 چقنظح اٸرؽٙه...

 اىدٗه اىؼسبيت .ٚ ف س اىَْظٌاىقطاع غيٚ حزٌ اىؼَاىت ف -2-2

ِالالڅك  ذّالاليه اإلؼٕالالا اخ چاٸكناٌالالاخ إٸالالډ أپ اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ 
٬هق ڈ أچاـه  اٸٱهپ اٸ٥ّهيٿ، چواقخ تّكج اؼرٽاٸيح أپ أډ ڀٽڇًا ٴثيهًا ٬

ډ إل ذٱ٣ ټ١٥ٻ ٬هْ اٸ٥ٽٷ اٸر ٰڇج اٸ٥ٽٷ ٌيرعڃ ٸڅما اٸٱٝا٢  ډ يكـٷ ٬
ٸ٥ٽالالالالٷ چاٸرأټيځالالالالاخ اٸثٹالالالالكاپ اٸ٥هتيالالالالح ـالالالالانض ټ١ٹالالالالح ٰالالالالاڀڇپ ا ډ ذفٹالالالالٯ ٬الالالال

ذٱٹٷ ټٿ أنٔكج اٸرأټيځالاخ االظرٽا٤يالح ٤ٽالا ٴالاپ     ډ االظرٽا٤يح، چتمٸٳ ٬څ
إٜالان ٰٝالا٢ اٸ٥ٽالٷ    ډ ؼاٶ چظڇق ڄالمڂ اٸ٭الهْ ٬ال   ډ يٽٵٿ أپ ذٵڇپ ٤ٹيڃ ٬

اٸ٭رالهج  ډ ـٹٱالد ٬ال  ډ اٸٽ٩هب ڀعك أپ ڀ٫ٕ ٬هْ اٸ٥ٽالٷ اٸرال  ډ اٸٽځ١ٻ. ٬٭
ذالڃ  ٴاڀد ٨يه ټځ١ٽح )چإپ ٴاپ ڄالما االذعالاڂ ٰالك ٰٹالد ؼك     1993 -1985

 اآلچڀح األـيهج( .ډ ٬

(، ڀعالالك أپ اٸرٱالالكيهاخ ذّالاليه إٸالالډ أپ ڄالالما    1تالالاٸځ١ه إٸالالډ اٸعالالكچٶ )  
% ټالالالٿ اٸ٥ٽاٸالالالح ـالالالانض ٰٝالالالا٢    55% إٸالالالډ 40اٸٱٝالالالا٢ يٍالالالرؽڇل ٤ٹالالالډ   

-35اٸاليٽٿ، ٬ي٥ٽالٷ   ډ اٸٽرڇٌالٛ. أټالا ٬ال   ډ اٸٽځٝٱالح اٸ٥هتيالح ٬ال   ډ اٸىنا٤ح ٬ال 
 ڄما اٸٱٝا٢.چي٥رٱك انذ٭ا٢ ڄمڂ اٸځٍثح ٬الډ ٤الكق ټالٿ   ډ % ټٿ اٸ٥ٽاٸح 45٬

اٸالالكچٶ اٸ٥هتيالالح األـالالهڈ ټصالالٷ اٸ٥الالهاٮ چټڇنيراڀيالالا چاألنقپ چت٥الالٗ قچٶ     
 .(5)ډ اٸفٹيط اٸ٥هت
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 اىؼَاىت فٚ اىقطاع غيس اىَْظٌ مْ بت ٍِ اىؼَاىت غيس اىصزاػيت(: 1اىزدٗه )

 

ػَاىت اىرم٘ز 
فٚ اىقطاع غيس 
اىَْظٌ مْ بت 
ٍِ ػَاىت 
اىرم٘ز غيس 
 اىصزاػيت

ػَاىت اإلّاث 
اىقطاع غيس ٚ ف

ٌ مْ بت اىَْظ
ٍِ ػَاىت 
اإلّاث غيس 
 اىصزاػيت

اىقطاع ٚ اىؼَاىت ف
غيس اىَْظٌ مْ بت 
ٍِ اىؼَاىت غيس 

 اىصزاػيت

 اىَْطقت/ اىدٗىت

 أټهيٵا اٸالذيځيح 51 58 48

 آٌيا 65 65 65

 ِٽاٶ أ٬هيٱيا 48 43 49

 اٸعىائه 43 41 43

 اٸٽ٩هب 45 47 44

 ذڇڀً 50 39 53

 ټٕه 55 46 57

 ٌڇنيا 42 35 43

Source: Unni,      citing ILC,     . 

 



 

 

 

05 

ډ اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ٬الال ډ چيرٽصالالٷ اٸعالالى  األٴثالاله ټالالٿ اٸ٥الالاټٹيٿ ٬الال  
ټځّالأج  ډ اٸ٥اټٹيٿ ٸؽٍالاتڅٻ اٸفالاْ )چلٸالٳ ٤ٹالډ ٤ٵالً اٸ٥الاټٹيٿ تالأظه ٬ال        

 ٩ٔيهج( .

اىقطاع (: ّ ب اىؼاٍييِ ىح ابٌٖ ٗاىؼاٍييِ بأرس فٚ 2اىزدٗه )
 غيس اىَْظٌ لازد قطاع اىصزاػت

 

Source: Unni,      citing ILC,     . 

 

اٍييِ بأرس مْ بت ٍِ اىؼَاىت اىؼ
فٚ اىقطاع غيس اىَْظٌ لازد 

 اىصزاػت

اىؼاٍييِ ىح ابٌٖ مْ بت 
اىقطاع غيس ٚ ٍِ اىؼَاىت ف

 اىَْظٌ لازد اىصزاػت
اىَْطقت/ 
 اىدٗىت

 اإلرَاى  إّاث ذم٘ز اإلرَاى  إّاث ذم٘ز

 أټهيٵا اٸالذيځيح 60 58 61 40 42 49

 آٌيا 59 63 55 41 37 45

 ِٽاٶ أ٬هيٱيا 62 72 60 38 28 40

 اٸعىائه 67 81 64 33 19 36

 ٸٽ٩هبا 81 89 78 19 11 22

 ذڇڀً 52 51 52 48 49 48

 ټٕه 50 67 47 50 33 53

 ٌڇنيا 65 57 67 35 43 33
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  . اىقطاع غيس اىَْظٌٚ ٗػاث فَشساىلصائ   -2-3

  ً ټّالاني٣ اٸٱٝالا٢ ٨ياله    اٸؽأالٷ تاليٿ    ٤ٹډ اٸه٨ٻ ټٿ ٤الكٺ اٸرعالاڀ
ډ تٽعٽڇ٤الالح ټالالٿ اٸفٕالالائٓ اٸرالال  إال أڀڅالالا ذرٽّيالالى اٸٽالالځ١ٻ , أيځٽالالا چظالالكخ , 

 : ډ يٽٵٿ إظٽاٸڅا تاآلذ

ټ١٥ٻ ڄمڂ األ٤ٽاٶ ذرٝٹة نتچي أټڇاٶ ٰٹيٹح چذ٥رٽالك ٤ٹالډ اٸٍاليڇٸح     -1
 اٸځٱكيح.

 أچ ٤كق ٰٹيٷ ټٿ اٸ٥ٽاٶ.ډ اٸ٥ائٹټ١٥ٻ ڄمڂ األ٤ٽاٶ يأـم اٸّٵٷ  -2

ٔاؼة اٸ٥ٽٷ ڄالڇ اٸٽالكيه ؼيالس ال يڇظالك )٬ٕالٷ تاليٿ        ٨اٸثًا ټا يٵڇپ -3
 اإلقانج چاٸٽٹٵيح(.

اٸرىاٺ ذعاڂ اٸكچٸالح ٌالڇا  ټالٿ ـالالٶ ذٍالكيك اٸٙالهائة أچ       ڈ ال يڇظك أ -4
اٸهٌالالالڇٺ چٸٵالالالٿ تالالالځ٭ً اٸڇٰالالالد يٍالالالر٭يك ټالالالٿ ـالالالكټاخ اٸثځيالالالح اٸرؽريالالالح      

 اٸٽڇظڇقج.

ي٥رٽالالك ٤ٹالالډ االٌالالرفكاٺ   ډ يٍالالرفكٺ ذٵځڇٸڇظيالالا ٨يالاله ټرٝالالڇنج چتاٸرالالاٸ     -5
 تكاًل ټٿ نأي اٸٽاٶ. اٸٵصي٫ ٸٹ٥ٽاٶ

ټ١٥ٻ ټځرعاذڃ ذرڇظڃ ڀؽڇ اٸٍڇٮ اٸكاـٹيح ٸٵٿ تكچپ نٰاتح چذٍالرفكٺ   -6
 ټڇاق أچٸيح لاخ ټځّأ قاـٹ .

ټ١٥ٻ ڄمڂ اٸٽّاني٣ ذر٫ٕ ت٩ٕهڄا چيرٻ اٌرفكاٺ اٸٽځاوٶ ٴأټالاٴٿ   -7
 ټځاٜٯ اٸٽفاٸ٭اخ تّٵٷ ٴثيه.ډ ٸرٕځي٣ اٸٍٹ٣ چيځرّه ٬

ټالالٿ يٍالال٥ډ ٸرالالأټيٿ    ٬ٽالالځڅٻ ما اٸٱٝالالا٢ڄالالډ ير٭الالاچخ قـالالٷ اٸ٥الالاټٹيٿ ٬الال    -8
ټرٝٹثالالاخ اٸؽيالالاج ٸالالڃ چٸ٥ائٹرالالڃ چټالالځڅٻ ټالالٿ يرعالالڃ ڀؽالالڇ اٸصالالها  اٸٍالالهي٣      
ډ چيف٣ٙ ڄما اٸٱٝا٢ إٸډ ذهاذثيح ټ٥يځالح يؽالكقڄا )اٸ٥اله٪ االظرٽالا٤    

 ټٹٵيح نأي اٸٽاٶ(.چ
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ډ اٸهٌالالالٽډ تأڀالالالڃ يٵٽالالالٷ اٸٱٝالالالا٢ اٸځ١الالالاټ يرٽيالالالى اٸٱٝالالالا٢ اٸ٩يالالاله ټالالالځ١ٻ -9
ػ االظرٽا٤يالح  ٬ ڀالڃ يٙالٻ أ٬الهاق ٤الاټٹيٿ  ټالٿ ټفرٹال٫ اٸّالهائ       ډ چتاٸراٸ

( چ٤ٹالالالډ اټرالالالكاق اٸٽٍالالالاؼح  ټالالالٿ ) األټيالالاليٿ چؼرالالالډ ِالالالڅاقج اٸالالالكٴرڇناڂ 
 اٸع٩ها٬يح ٸٵٷ تٹك .

 .اىقطاع غيس اىَْظٌٚ لصائ  اىؼاٍيُ٘ ف -2-4

تٽعٽڇ٤ح ټٿ اٸفٕائٓ ډ اٸٱٝا٢ ٨يه اٸهٌٽډ يرٽيى اٸ٥اټٹڇپ ٬
 يٽٵٿ إقناظڅا ٤ٹډ اٸّٵٷ اٸراٸ :ډ اٸر

ٌالالٿ أٰالالٷ ټالالٿ  ډ ٬الال ٿ اٸّالالثابڄالالٻ ټالال ڄالالما اٸٱٝالالا٢ډ ٬الال اٸ٥الالاټٹيٿ٨اٸثيالالح  -1
 .ـٽٍح چشالشيٿ ٤اټًا

اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ڄٻ ټٿ األټياليٿ أچ أِالثاڂ   ډ إپ ټ١٥ٻ اٸٽّر٩ٹيٿ ٬ -2
 .األټييٿ

ډ إپ اٸثياڀالالالاخ اٸٽرالالالڇ٬هج ذّالالاليه إٸالالالډ أپ ڀٍالالالثح اٸ٥الالالَىاب اٸٽّالالالر٩ٹيٿ ٬الالال  -3
ډ اٸٱٝالالالا٢ ٨يالالاله اٸٽالالالځ١ٻ ذٕالالالٷ إٸالالالډ ټٍالالالرڇياخ ٤اٸيالالالح  ټالالالٿ إظٽالالالاٸ      

 .ڄما اٸٱٝا٢ډ اٸٽّر٩ٹيٿ ٬

ٱٝالالا٢ اٸ٩يالاله ټالالځ١ٻ ټعالالااَل ـٕالالثَا ٸ٥ٽاٸالالح اٸ٭ الالاخ اٸٙالال٥ي٭ح        ي٥رثالاله اٸ -4
چټالال٣ ذ٭الالاٰٻ ټّالالٵٹح  اإلؼرياظالالاخ اٸفأالالح . ڈ ٴاألٜ٭الالاٶ چاٸځٍالالا  چلچ

اٸثٝاٸح اٸٽها٬ٯ ٸ١څڇن األوټاخ االٰرٕالاقيح اٸٽرٽصٹالح ٬الډ اٸٵٍالاق أچ     
, ٴٽا ڄالڇ اٸؽالاٶ اآلپ , ذٝ٭الڇا اٸٽّالٵٹح اٸهئيٍاليح      ڈ اٸهٴڇق االٰرٕاق

ډ ؼٹالالح األوټالالاخ چاذٍالا٢ ؼعالالٻ اٸثٝاٸالالح اٸرالال ټالٿ ـالالالٶ اٸالالرالوٺ تاليٿ ټه  
 اٸ٭ اخ أٴصه ټٿ ٨يهڄا . ڄمڂذٝاٶ ذأشيهاذڅا اٸٍٹثيح 

اآلپ چاٸمڈ اڀٱٍالٻ ټ٥الڃ   ډ ٬ډ ڄما اٸٽځاؾ اٸٍائك ٬ډ اٸٽعرٽ٣ اٸ٥اٸٽچ
إٸډ ٤ڇاٸٻ ِرډ أّشه ٴٷ ڄالما ٌالٹثا ٤ٹالډ ٬ الاخ اظرٽا٤يالح چ تّالهيح ټفرٹ٭الح        

٠الالٷ ذعاڄالالٷ اٸځ١الالاٺ اإلؼرياظالالاخ اٸفأالالح ٬الالډ ڈ لچچټصالالٷ اٸٽالالهاج چاٸٝ٭الالٷ 
ٸ٭ الاخ قاـالٷ اٸٽعرٽال٣ چ ذڅٽيّالڅا اچ     څالمڂ ا اٸٱائٻ  چاٸؽٵڇټاخ ٸډ اإلظرٽا٤
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چاٰال٣ ڄالمڂ    يالك٥٬ځا اٸالډ اٸرهٴيالى   ڈ األټاله اٸالم   څالا چؼٱڇٰ څالا ٸثااٸر٩ا٬ٷ ٤ٿ ټٝ
 .اإلٰرٕاق ٨يه اٸٽځ١ٻ ډ اٸ٭ اخ ٬

 : اإلقتصاد غيس اىَْظٌٚ ػَاىت اغطفاه ف - أ

٤ُځَيالد  ډ خ اٸكچٸيالح اٸرال  ٤ٹډ اٸه٨ٻ ټالٿ ٔالكچن اٸ٥كيالك ټالٿ االذ٭اٰيالا     
 ټٿ أتهوڄا: ډ تّٵٍٷ ټثاِه تؽٱڇٮ األٜ٭اٶ چاٸر

 .1959ٸؽٱڇٮ اٸٝ٭ٷ ډ اإل٤الپ اٸ٥اٸٽ - أ

 .1973( ٤اٺ 138اذ٭اٰيح اٸؽك األقڀډ ټٿ اٸ٥ٽه نٰٻ ) - ب

 .1989االذ٭اٰيح اٸكچٸيح ٸؽٱڇٮ اٸٝ٭ٷ  - خ

ؼيالالس ذر٥څالالك اٸالالكچٶ اٸٽٕالالاقٰح ٤ٹالالډ االذ٭اٰيالالاخ : تٽرات٥الالح اٸٍياٌالالح    
ٸٹؽالالك ډ ٕالالٽٽح ٸرأٴيالالك إٸ٩الالا  ٤ٽاٸالالح األٜ٭الالاٶ، چاٸه٬الال٣ اٸرالالكنيع اٸڇٜځيالالح اٸٽ

األقڀډ ټٿ اٸ٥ٽه ٸٱثالڇٶ اٸرڇ٠يال٫ ، أچ اٸ٥ٽالٷ ، إٸالډ ټٍالرڇڈ شاتالد ، ټال٣        
 ٸٹّثاب چ٤ٹډ أٴٽٷ چظڃ.ډ چاٸ٥ٱٹډ اٸرأٴيك ٤ٹډ اٸرٝڇن اٸثكڀ

إال أپ اٸٱٝالالالا٢ ٨يالالاله اٸٽالالالځ١ٻ يٍالالالرٱٝة ڀٍالالالثح ٴثيالالالهج ټالالالٿ ٤ٽاٸالالالح     
أ٤الكاق  ډ ٬ال ټٍالرٽهًا  ڄځالاٲ ذىايالكًا   چ.ځحٌال  14 - ٬10 الح اٸ٥ٽاله   ډ األٜ٭اٶ ٬

اٸٱٝالا٢ چي٥رثاله ڄالما اٸرىايالك ټكِالهًا ٤ٹالډ اٸ٭ٱاله        ڄالما  ډ األٜ٭اٶ اٸ٥اټٹيٿ ٬
چاٸرڅٽالاليُ، ؼيالالس ذٙالالٝه األٌالالهج تؽٵالالٻ ٤عىڄالالا ٤الالٿ اٸڇ٬الالا  تؽاظالالاخ        
أ٬هاقڄا األٌاٌيح إٸډ اٸرثٵيه ٬ډ ذٱكيٻ أتځائڅا إٸډ ٌالڇٮ اٸ٥ٽالٷ ٸرىيالك ټالٿ     

 قـٹڅا .

ڈ اٰرٕالالاقډ ٜ٭الالاٶ ٴٽالالهٖ اظرٽالالا٤ ٸٱالالك تالالهوخ ٠الالاڄهج ٤ٽاٸالالح األ  
ډ أٔالالاب تځيالالح اٸٽعرٽ٥الالاخ اٸ٭ٱيالالهج، چأـالالم يځرّالاله ٬يڅالالا، إٸالالډ أپ أٔالالثػ ٬الال   

، چتالكأ تى٤ى٤الح األٌالً    ٴصاله ټالٿ اٸالكچٶ   ډ ټٍالر٭ؽاًل ٬ال  چٰرځا اٸهاڄٿ چتالاً   
 . ذٱڇٺ ٤ٹيڅا اٸٽعرٽ٥اخ اٸ٭ٱيهجډ چاٸٱڇا٤ك اٸر

اٸځرالالائط اٸٍالالٹثيح چاٸفٝيالالهج  ډ چذثالالهو إِالالٵاٸيح اٸ١الالاڄهج تڇ٘الالڇغ ٬الال  
األٜ٭اٶ ـأح چأپ اٸ٩اٸثيح اٸ١٥ٽډ ټٿ األٜ٭اٶ  ذرهذة ٤ٹډ ٤ٽاٸحډ اٸر
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ٴٽالالا أپ چظالالڇق   اٸٽالالكاني أچ ټرٍالالهتيٿ ټځڅالالا ډ اٸ٥الالاټٹيٿ ٨يالاله ټٍالالعٹيٿ ٬الال  
اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ٸٕالال٩ان اٸٍالالٿ ِالالع٣ ٴصيالاله ټالالٿ        ډ ٬الالهْ ٤ٽالالٷ ٬الال  

اٸ٥الائالخ لچاخ اٸالكـٷ اٸٽالځف٭ٗ،  ٤ٹالډ اٸرٍالهب      ډ اٸٝالب، چـأح ٬ال 
ذٵالاٸي٫  ډ ڄالما اٸٱٝالا٢ ٸٽٍالا٤كج االڄالٷ ٬ال     ډ ٬ ټٿ اٸر٥ٹيٻ چاالٸرؽاٮ تاٸ٥ٽٷ

 اٸٽ٥يّح

ټٽا ذٱالكمٺ ، ڀالهڈ أپم ٠الاڄهج ٤ٽاٸالح األٜ٭الاٶ ذثالكچ ؼا٬ٹالح تاٸالكالالخ         
اٸٱاٌالالاليح ټالالالٿ ټځ١الالالـڇن ؼٱالالالڇٮ اٸٝ٭الالالٷ، چټالالالٿ ټځ١الالالڇن اٸرځٽيالالالح اٸثّالالالهيح        

اٸٽعرٽالال٣ ، ؼيالالس ډ اٸٽٍالالركاټح ، ٴٽالالا ذثالالكچ تأڀڅالالا أٔالالثؽد ؼاٸالالًح ټأٸڇ٬الالًح ٬الال 
ٌالالٛ ذالالك٣٬ تأٜ٭اٸڅالالا إٸالالډ ٌالالڇٮ اٸ٥ٽالالٷ ،      أـالالمخ األٌالاله لاخ اٸالالكـٷ اٸٽرڇ  

ـأح ـالٶ ٬رهاخ اٸ٥ٝٹح اٸٕي٭يح ؛ چتالكأخ تالمٸٳ ٤ٽاٸالح األٜ٭الاٶ ذٽرالك      
ِالٵٍٷ  ڈ ي٭رٱاله إٸالډ أ  ڈ اٸالم  –إٸډ اٸٵصيه ټٿ ڀّاٜاخ اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽالځ١مٻ  

ت٥ك أپ ٴاڀد ذٱرٕه ٤ٹډ اٸٽځاٜٯ اٸهي٭يالح    –ټٿ أِٵاٶ  اٸؽٽايح ٸٹٝ٭ٷ 
 اٸٽكپ.ډ اٸڇنَ اٸؽه٬يح ٬ډ چ٬

٤ٹيڃ ٬ ڀڃ يرهذة ٤ٹډ ٤ٽاٸح األٜ٭اٶ ڀرائط ٌالٹثيح ـٝيالهج ، ٤ٹالډ    چ
 ټٍرڇڈ اٸٝ٭ٷ ڀ٭ٍڃ، چ٤ٹډ ټٍرڇڈ اٸٽعرٽ٣ ٴٵٷ، چټٿ ڄمڂ اٸځرائط :

اٸٝ٭الٷ أشځالالا  اٸ٥ٽالالٷ ټالالٿ اٸؽهټالالاپ  ډ ي٥الالاڀ ػيوٚ ٍ ووت٘ٙ اىطفووو :  آ.
ټٿ ټفرٹ٫ أِٵاٶ اٸه٤ايح األٌهيح، چاالظرٽا٤يح ، چاٸځ٭ٍيح ، چاٸٕالؽيح  

يعالة أپ يځّالأ ٬يڅالا إٸالډ     ډ ڃ ټالٿ اٸثي الح اٸٝثي٥يالح اٸرال    ، چلٸٳ ڀريعالح ـهچظال  
ُيٕالالاب اٸٝ٭الالٷ ډ ، چاٸځ٭ٍالالډ ، چاٸ٥ٱٹالالډ تي الالح ال ذرځاٌالالة ټالال٣ ذهٴيثالالڃ اٸثالالكڀ 

اٸٽٍالرٱثٷ  ډ ٤ٹډ أشهڄالا ت٥اڄالاخ ظٍالكيح ، چيٕالثػ ٤اٸالح ٤ٹالډ اٸٽعرٽال٣ ٬ال        
تځائالڃ، أچ ُيٕالاب تّالٵٷ ټالٿ أِالٵاٶ      ډ تكاًل ټٿ أپ يٵڇپ ٤ځٕهًا ٬الا٤اًل ٬ال  

ډ ، چِالفٓ ټځثالڇل ٬ال   ڈ ذؽڇٸـڃ إٸډ إڀٍاٍپ ٨يه ٌالڇ  ٰكډ اٸ٥ٱك اٸځ٭ٍيح اٸر
. ڀاڄيالٳ ٤الٿ أپ ٤ٽالٷ األٜ٭الاٶ ڄالما ڄالڇ اٸثالاب اٸڇاٌال٣         ټؽيٝڃ االظرٽا٤ 

اٸمڈ يكـٹڇپ ټځڃ إٸډ ٤اٸٻ اٸّان٢ ٸيٕثػ ٤كقًا ټځڅٻ "أٜ٭الاٶ اٸّالڇان٢"   
 ټؽهچټڇپ ټٿ ٴٷ أڀڇا٢ اٸٙٽاپ .
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يالك  ٴٽا أپم ؼهټاپ اٸٝ٭ٷ اٸ٥اټٷ ټٿ ٬هْ اٸر٥ٹيٻ يٍڅٻ إٸډ ؼالٍك ت٥ 
٫٥٘ ذٱكيهڂ ٸٹٵصياله ټالٿ اٸعڇاڀالة االظرٽا٤يالح اٸُٽٵرٍالثح ٤الٿ ٜهيالٯ        ډ ٬

ډ ي٥يّالالڅا اٸٝ٭الالٷ ٤الالاقج ٬الال  ډ اٸرالال -ټهؼٹالالح اٸرځّالال ح االظرٽا٤يالالح   ډ اٸالالر٥ٹٻ ٬الال 
 اٸر٥اټٷ ټ٣ ټؽيٝڃ االظرٽا٤ .ډ ټٿ ٥ٔڇتح ٬ډ اٸٽكنٌح  چي٥اڀ

ٸٹٝ٭الٷ اٸ٥اټالٷ ټالٿ ـالالٶ     ڈ يٙا٪ إٸډ لٸٳ ، االٌر٩الٶ االٰرٕاق
يثمٸالڃ ،  ڈ ذثفٍڃ ؼٱڃ، چال ذرځاٌة ټ٣ اٸٽعڅالڇق اٸالم  ډ ٸراألظڇن اٸٽركڀيح ا

 إٸډ وياقج تكٌڃ چِٱائڃ چؼهټاڀڃ.  ڈ ټٽا يكق

ؼيالاج  ډ ٰالك يٍالڅٻ ذالهاٴٻ اٸٙال٩ڇٜاخ ٬ال      :ػيٚ ٍ ت٘ٙ اىَزتَغ  .
چټالال٣ ټالالهچن اٸالالىټٿ إٸالالډ ون٢ أؼٱالالاٍق ق٬يځالالح  ,٤ٽٹالالڃ ـالالالٶ ٬رالالهاخ  ,ٝ٭الالٷاٸ

ډ تّالٵٷ ٤الكچاڀ   اٸٽٍالرٱثٷ ډ قاـٹڃ ذعالاڂ اٸٽعرٽال٣ ، ٸرر٭عاله ڄالمڂ األؼٱالاق ٬ال      
٘ك اٸٽعرٽ٣ تأٴٽٹڃ ، ټٍثثح ا٘ٝهاتاخ اظرٽا٤يح ټفرٹ٭ح ، ذځ٥ٵً ٌٹثًا 

 ٤ٹډ ؼياج اٸٽعرٽ٣  

إ٘الال٥ا٪ ټڅالالانج اٸٱالالڇج  ډ چذٍالالڅٻ ٤ٽاٸالالح األٜ٭الالاٶ إٸالالډ ؼالالٍك ٴثيالاله ٬الال    
ٰالالكناذڅا اٸالوټالالح ٸرؽٱيالالٯ ڀٽالالڇ اٸٽعرٽالال٣ ، ؼيالالس إپم  ډ ذالالكڀډ اٸثّالالهيح ، چ٬الال

ټٍالالرڇاڄٻ ډ ٸٽ٥ه٬الالح چذالالكڀؼهټالالاپ األٜ٭الالاٶ اٸ٥الالاټٹيٿ ټالالٿ اٴرٍالالاب اٸ٥ٹالالٻ چا 
إٸالالډ ڄالالكن ٜاٰالالاخ تّالالهيح ڄائٹالالح ٸالالڇ ذٽمالالد ن٤ايرڅالالا تّالالٵٷ  ڈ ، يالالكقډ اٸ٥ٹٽالال

ٔؽيػ ٸٵاڀد نا٬كًا ټڅٽًا ٸځٽڇ اٸٽعرٽ٣ چذٝڇنڂ ؛ ٴٽا أپم اڀرّان ٠الاڄهج  
ٔ٭ڇ٪ اٸٱالڇج اٸثّالهيح ،   ډ إٸډ وياقج ڀٍثح اٸثٝاٸح ٬ڈ ٤ٽاٸح األٜ٭اٶ يكق

أظالڇنڄٻ  ډ ٭الاٶ تٍالثة ذالكڀ   ؼيس ي٥ٍډ ټ١٥ٻ أنتاب اٸ٥ٽٷ الٌرفكاٺ األٜ
 ټٱانڀح ټ٣ أظڇن اٸ٥ٽاٸح اٸهٌٽيح .

أقيٖا ػيٚ اىَودٙ   ,ّٖائ بشنو إشاىت ٕرٓ اىظإسة  تؼرزظو ٚ فٗ
إال أّؤ البود ٍوِ إت واذ إروسا اث       . ٍغ أّٔ ٕ٘ اىٖدف اىَطي٘ ,اىَْظ٘ز

 :ىيحد ٍِ ٍخاىب ٕرٓ اىظإسة ٍخو 



 

 

 

20 

اتًا ق٥٬د اٸٝ٭ٷ چٸمك أٌثڈ چ٣٘ ٌياٌح چٜځيح ِاټٹح ذ٥اٸط اٸفٹٷ اٸم -
ذالالهق٢ ٤ٽالالٷ األٜ٭الالاٶ ډ إٸالالډ تي الالح اٸ٥ٽالالٷ ، چټالالٿ شالالٻ ٌالالٿ اٸٱالالڇاڀيٿ اٸرالال  

 تّٵٷ ڀڅائ .

اٸٱٙا  ٤ٹالډ ٠الاڄهج اٸرٍالهمب ټالٿ اٸٽكنٌالح تّالرډ اٸٍالثٷ ، چ٬الهٖ          -
 إت٥اق اٸٝ٭ٷ ٤ٿ اٸٽكنٌح.ډ ٤ٱڇتاخ ٔانټح ٤ٹډ ٴٷ ټٿ يٍڅٻ ٬

أچٌالاٚ چٜثٱالاخ اٸٽعرٽال٣    ډ تؽٱڇٮ اٸٝ٭ٷ ٬ال ډ اٸ٥ٽٷ ٤ٹډ ڀّه اٸڇ٤ -
 األچٌاٚ اٸ٭ٱيهج.ډ ، چتيٿ األٜ٭اٶ أڀ٭ٍڅٻ ، ـأح ٬ٴا٬ح

ذر٥ٹالٯ ت٥ٽاٸالح األٜ٭الاٶ    ډ اٸرال  –ٸع٥ٷ أتهو تځڇق ؼٱڇٮ اٸٝ٭الٷ  ډ اٸ٥ٍ -
 ټهاؼٷ اٸر٥ٹيٻ األچٸډ.ډ ظى ًا ټٿ اٸٽځاڄط اٸر٥ٹيٽيح، ـأح ٬ –

 اىقطاع غيس اىَْظٌ :ٚ ٗاقغ اىَسأة ف -  

ا٢ اٸ٥ٽالٷ  ٰٝال ډ ال تك ڄځا ټٿ اٸرهٴيى چٸڇ ٰٹياًل ٤ٹډ چ٣٘ اٸٽهأج ٬
ذع٥الٷ اٸٽالهأج   ډ ٨يه اٸٽالځ١ٻ ـأالًح ټال٣ ذالڇ٬ه ټعٽڇ٤الح ټالٿ اٸّالهچٚ اٸرال        

أٴصالاله ذالالأشهًا تاٸځرالالائط اٸٍالالٹثيح ٸڅالالما اٸٱٝالالا٢ ٌالاليٽا چأڀڅالالا ذّالال٥ه تٽٍالالكچٸيح         
ٌالرٱكٺ ظڅالكڄا  اٸٽرالڇ٬ه ٸفكټالح األٌالهج ت٩الٗ       ډ أـالٰيح ذعالاڂ األٌالهج ٬څال   

 ٌرؽٕالالٷ ٤ٹيڅالالا . ٸالالما ڀالؼالالٟ تالالأپ ډ اٸځ١الاله ٤الالٿ اإلظالالها اخ اٸؽٽائيالالح اٸرالال 
ډ تٽ١٥ٽالڃ ٘الٽٿ ڄالما اٸٱٝالا٢ ٌالياپ ٴالاپ األټاله ٬ال        ڈ يځ١ڇډ اٸ٥ٽٷ اٸځٍائ

 : اٸهي٫ أچ اٸٽكيځح إل ڀالؼٟ ٤ٽٷ

  تَخو فياىسيف ٚ اىَسأة ف ٚ: 

اٸهيال٫ ٤ٹالډ ٰٝالا٢    ډ ذرهٴالى ٬ال  ډ ؼٱالڇٶ األٌالهج اٸرال   ډ ٤ٽٷ اٸځٍالا  ٬ال   -
 اٸىنا٤ح چاٸٕيك چاٸؽهاظح.

ډ ٬ال ذٱالڇٺ تالڃ اٸ٥الاټالخ اٸىنا٤يالاخ     ڈ اٸالم ډ اٸٽڇٌالٽ ډ اٸ٥ٽٷ اٸىنا٤ال   -
 . اٸؽثڇبډ ؼٕاق چظځ
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   تَخو فياىَديْت ٚ أٗ ػَو اىَسأة ف ٚ: 

٤ٽالاٶ ( چاٸٽرڇٌالٝح ) ټالٿ     5اٸڇنِاخ اٸؽه٬يح اٸ٩ٕيهج ) أٰٷ ټالٿ   -
اٸڇنِالالالاخ اٸٵثيالالالهج ) اٸٕالالالځا٤اخ   ډ ٤ٽالالالاٶ ( چتځٍالالالثح أٰالالالٷ ٬الالال   .5-1

 اٸ٩مائيح (.

اٸٽځالىٶ چتفأالح أ٤ٽالاٶ اٸرٝهيالى     ډ ذٱڇٺ تڅا اٸځٍالا  ٬ال  ډ األ٤ٽاٶ اٸر -
 چاٸؽياٴح.

 اٸٽځاوٶ ٌڇا  اٸيڇټيح أچ اٸكچنيح.ډ ٽاٶ اٸفكاټح ٬أ٤  -

 اٸ٩يه اٸٽځ١ٻ.ډ چاٸفكټڈ اٸٱٝا٢ اٸرعانډ اٸ٥اټالخ ٬  -

 إرتَاػيوت ٗإقتصواديت ٗتؼييَيت,تودفغ   ٍ٘ربواث  ٗال ال بأُ ْٕاك 
 :غيس اىَْظٌ إَٖٔا اىقطاعٚ فٗبق٘ة أحياَّا ىيؼَو اىْ ا  

٤ځالالك ډ ځالالچټٍالالرڇڈ اٸرأڄيالالٷ اٸٽڅډ اڀف٭الالاٖ ټٍالالرڇڈ اٸرؽٕالاليٷ اٸ٥ٹٽالال  -
 ڀٍثح ٴثيهج ټځڅٿ.

٨يالالهڂ ډ اذٍالالا٢ ن٥ٰالالح اٸ٥ٽالالٷ تڅالالما اٸٱٝالالا٢ ټالال٣ ڀالالكنج ٬الالهْ اٸ٥ٽالالٷ ٬الال   -
 ڀريعح ٸرهاظ٣ ٤ٽٹيح اٸرځٽيح چاٸر٥ٱيكاخ اإلقانيح.

ڄالالالالما اٸٱٝالالالالا٢ ) اٸڇنِالالالالاخ اٸٕالالالال٩يهج ډ ذّالالالالٵٷ چنِالالالالاخ اٸ٥ٽالالالالٷ ٬الالالال -
چاٸٽرڇٌالالالٝح ( ظالالالى ًا أٌاٌالالاليًا ټالالالٿ تځيالالالح االٰرٕالالالاق چاٌالالالرٽهان اٸثځالالالډ  

 ٴاالٰرٕاق األٌهڊ.االٰرٕاق ډ اٸرٱٹيكيح ٬

ذع٥الٷ ټالٿ اٸٽ٭ٙالٷ اٸ٥ٽالٷ     ډ ت٥ٗ اٸ٥اقاخ چاٸرٱاٸيالك االظرٽا٤يالح اٸرال    -
 چنِح ٩ٔيهج.ډ ٬

ټځىٶ اٸ٥اټٹح ټٽالا يٍالٽػ   ډ ٬ڈ ٍٰٻ ڄاٺ ټٿ ڄما اٸ٥ٽٷ يٽٵٿ أپ يعه -
 .قاـٷ األٌهج ڈ ٸڅا تاالٌرٽهان تاٸٱياٺ تأ٤ثا  قچنڄا اٸرٱٹيك

 ډ رٽالالا٤٤الالكٺ چظالالڇق ٘الالٽاپ اظ ټالال٣ ٘الاليٯ اٸيالالك چاٸؽاظالالح اٸالالډ اٸالالكـٷ    -
 اٸ٥اټالخ. ٨يه ٸٹځٍا ډ ٰاڀڇڀ
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ِّ :ٚ يؼَيِ فٚ اىْ ٘ة اىي٘اتٚ بشنو ػاً تؼاّ  ٕرا اىقطاع ٍِ أّٖ

يرٱا٘يٿ أظڇنًا ٰٹيٹح ظكًا ټٱاتٷ أياٺ ٤ٽٷ ٜڇيٹالح چٰالك ذٵالڇپ األظالڇن      -
 ٤يځيح.

 ټاخ ټٿ ـكټاخ ِثٵاخ اٸٙٽاپ.چټؽه -

 ټاخ ټٿ اإلظاواخ ټك٬ڇ٤ح األظه.چټؽه  -

اٸ٥اټٹالح  ڈ أټالاٺ اٸ٥الهٖ اٸٵثياله ٸ يالك    ټڅكقاخ تٙاليا٢ ٬هٔالح اٸ٥ٽالٷ     -
 ڀريعح ٸر٭اٰٻ ٠اڄهج اٸثٝاٸح.

٤الالكٺ اال٤رالالها٪ تٽالالا يٱٽالالٿ تالالڃ   ډ ٸ٥الالٷ اٸٽّالالٵٹح اٸٵثيالالهج ڄځالالا ذٵٽالالٿ ٬الال    -
ؼٱالڇٶ  ډ أ٨ٹالة اٸٽځالاٜٯ چتفأالح اٸ٥الاټالخ ٬ال     ډ اٸځٍڇج ټٿ ٤ٽٷ  ٬ال 

ؼهټاڀڅالالا ټالالٿ األظالاله چټالالٿ اٸرٽٹالالٳ چ٤ٹالالډ  ډ أچ أټالالالٲ األٌالالهج چتاٸرالالاٸ
ڄالالمڂ اٸ٥ٽاٸالالح چيځ٥الالكٺ االڄرٽالالاٺ تڅالالا   ذعاڄالالٷڈ يعالالهډ اٸٽٍالالرڇڈ اٸالالڇٜځ

 چتٽّاٴٹڅا چټ٥اڀاذڅا.

 اإلقتصاد غيس اىَْظٌ .ٚ فاى اصت  اإلحتياراثٙ ذٗ ٗاقغ .6

تٝثي٥ح اٸؽالاٶ إٸالډ ذؽيالى ٌالڇٮ     ڈ يكقڈ إذٍا٢ ؼعٻ اٸثٝاٸح اٸمټ٣ 
اٸ٥ٽٷ ٸث٥ٗ اٸ٭ اخ ٤ٹډ ؼٍاب اٸ٭ اخ األـهڈ ,الِٳ أپ ٬ الح اٸٽ٥الاٰيٿ   

څالا ٬الډ ٠الٷ چظالڇق ؼعالٻ      ٬ي٥كالخ اٸثٝاٸح ذر٣ٍ ټډ ذكـٷ ٘ٽٿ اٸ٭ اخ اٸر
ټالالٿ اٸؽٵڇټالالاخ ٸؽٽايالالح اٸ٭ الالاخ ډ ٴثيالاله ٸٹثٝاٸالالح ٜاٸٽالالا ال يڇظالالك ذالالكـٷ ٴالالا٬

 .اإلؼرياظاخ اٸفأحڈ ٬ ح لچ ذځرّه تيځڅا اٸثٝاٸح چټځڅا ډ اٸر

٤ٹډ اٸه٨ٻ ټٿ ذأٴيك اٸٽڇاشيٯ اٸكچٸيح ٸؽٱالڇٮ اإلڀٍالاپ ٤ٹالډ ؼالٯ     چ
ډ ټ٥يّالالڈ ټٍالالرڇډ چ٬الال ډچاالظرٽالالا٤ڈ ذالالڇ٬يه األټالالٿ االٰرٕالالاقډ اٸٽ٥الالاٮ ٬الال

ډ اٸؽٵڇټالالاخ چاٸالالځ١ٻ اإلظرٽا٤يالالح اٸٱائٽالالح ؼاظرالالڃ ٬الال    ډ ټ٥ٱالالڇٶ چاپ ذها٤الال 
چ٤ٹالډ اٸاله٨ٻ ټالٿ ِالػ      چاالظرٽالا٤ . ڈ ظٽي٣ ټهاؼٷ اٸرفٝاليٛ االٰرٕالاق  

اٸثٹالالكاپ ډ اإلؼرياظالالاخ اٸفأالالح ٬الال ڈ اإلؼٕالالا اخ اٸٽر٥ٹٱالالح تؽعالالٻ ٬ الالح لچ  
ذڅٽيّالڅا  اٸ٥هتيح إال أپ اٸڇا٣ٰ يّيه, چټڅٽا ٴاڀالد أ٤الكق ڄالمڂ اٸ٭ الح , اٸالډ      

 تّٵٷ چا٘ػ .
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تٍالالثة ډ اٸالالڇٜٿ اٸ٥هتالالډ چڀ١الالهًا إلوقيالالاق أ٤الالكاق اٸٽ٥الالاٰيٿ ٬الال  چاآلپ 
ـيٽالالد ٤ٹالالډ ت٥الالٗ أظالالىا  اٸٽځٝٱالالح  ډ اٸؽالالهچب چاٸځىا٤الالاخ اٸٽٍالالٹؽح اٸرالال 

٤الالالكق ډ چاٴثڅالالالا  ويالالالاقج ٬الالال ډ اٸ٥هتيالالالح ، چاٸىيالالالاقج اٸٍالالالٵاڀيح اٸٽٍالالالرٽهج اٸرالالال 
ډ اٸٽهٴثاخ چټالا ذث٥څالا ټالٿ ؼالڇاقز ټفرٹ٭الح ، ټالا يٱاتٹڅالا ٸ ٌال٫ ڀٱالٓ ٬ال          

اٸٽالالڇانق تٍالالثة األوټالالاخ االٰرٕالالاقيح اٸ٥اٸٽيالالح ظ٥الالٷ اٸٽاليالاليٿ ټالالٿ اٸځالالاي   
اإلؼرياظالاخ اٸفأالح ,٤الاظىيٿ ٤الٿ إيعالاق اٸ٭الهْ اٸٽالئٽالح        ڈ چټځڅٻ لچ

ٌالالڇٮ اٸ٥ٽالالٷ ټالالا يالالك٣٬   ډ ذالالكڄٹڅٻ ٸالڀفالالهاٚ ٬الال  ډ الٴرٍالالاب اٸٽڅالالاناخ اٸرالال  
ډ ڄالالكال  اٸالالډ اٸٹڇظالالك اٸالالډ اٸر٭رالاليُ ٤الالٿ ٬هٔالالح ٤ٽالالٷ چ٨اٸثالالًا ټالالا ذٵالالڇپ ٬الال  

 اٸٽځ١ٻ . اإلٰرٕاق ٨يه

ڈ اٸځّالاٚ االٰرٕالاق  ډ أڄٽيح اٸٱٝالا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ ٬ال     ذثهو ټٽا ٌثٯ
ٰٝا٤الاخ  ډ چاٌرٱٝاتڃ ٸ٥كق ٴثيه ټٿ اٸٱڇڈ اٸ٥اټٹح، إ٘ا٬ح إٸډ ذٽهٴىڂ ٬

. چيكٴالك لٸالٳ   چاٸفالكټاخ  إڀراظيح ڄاټالح ٴاٸىنا٤الح چاٸځٱالٷ چاٸثځالا  چاٸرّالييك     
اٸرفٝالاليٛ ډ ټالالٿ ظكيالالك ٤ٹالالډ ٘الالهچنج إيالالال  ڄالالما اٸٱٝالالا٢ أڄٽيالالح ـأالالح ٬الال  

 تٹك .ڈ أډ ٹرځٽيح اٸٽٍركاټح ٬ٸ

 . أسبا  ٗػ٘اٍو َّ٘ اىقطاع غيس اىَْظٌ -3

اٸثٹالكاپ  ډ أقخ إٸډ ذڇ٣ٌ اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ٬ال ډ ذر٥كق اٸ٥ڇاټٷ اٸر
اذث٥رڅالا اٸؽٵڇټالاخ   ډ اٸ٥هتيح، چلٸالٳ تالاٸه٨ٻ ټالٿ اإلظالها اخ اٸٽفرٹ٭الح اٸرال      

اٸٱٝالالا٢  ٤ٹالالډ ڄالالاټُ اٸّالاله٤يح چـالالانض إٜالالان ڈ ذعالالهډ ٸٱٽالال٣ أڀّالالٝرڃ اٸرالال
چڀٽالڇ  ـٹالٯ  ډ ٌالاڄٽد ٬ال  ډ ټعٽڇ٤الح األٌالثاب اٸرال    ذٱٍيٻيٽٵٿ ٸځا چاٸٽځ١ٻ.

 : ڄمڂ اٸ١اڄهج اٸډ

  : ي يتزػ٘اٍو تا -3-1

ٌالالڇٮ اٸ٥ٽالالٷ تالاليٿ ٤الالهٖ  ډ ٬الالډ ڄالالڇ االـالالرالٶ اٸڅيٵٹالال  اىؼاٍووو اغٗه: -1
٘الالال٫٥ ٰالالالكنج ډ يرٽصالالالٷ ٬الالال ټالالالاچاٸٝٹالالالة ٤ٹيڅالالالا، چڄڇ اٸ٥اټٹالالالحڈ األيالالالك

ـالم  إ٘الا٬ح اٸالډ ٤الكٺ أ    ٤ٹډ اٌري٥اب ٤ځٕه اٸ٥ٽالٷ ډ االٰرٕاق اٸٱڇټ
٤اټٷ اٸ٥هٖ ټٿ اٸٱڇڈ اٸ٥اټٹح ت٥اليٿ اإل٤رثالان ٸالكڈ چ٘ال٣ اٸفٝالٛ      
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 أقڈ اٸالالډڈ ٴصيالاله ټالالٿ اٸالالكچٶ األټالاله اٸالالم ډ اٸٽٍالالرٱثٹيح ٸٍالالڇٮ اٸ٥ٽالالٷ ٬الال 
اٸٱٝا٤الالاخ چاألڀّالالٝح ٨يالاله   ډ قـالالڇٶ أ٤الالكاق ټرىايالالكج ټالالٿ األ٬الالهاق ٬الال     

 .اٸهٌٽيح ٴڇٌيٹح ٸٽڇاظڅح أ٤ثا  اٸٽ٥يّح

١يٽيالح ٸٹځّالاٚ اٸفالاْ،    اٸثي ح اٸٱاڀڇڀيح چاٸرځډ يرٽصٷ ٬ اىؼاٍو اىخاّ : -2
٬اٸٽځّالال خ تڇظالالڃ ٤الالاٺ ذرالالأشه تالالاٸٱڇاڀيٿ چاٸٹالالڇائػ اٸٽځ١ٽالالح ألڀّالالٝرڅا،    

چاٸڇاٰال٣ أپ   ؼيس ذڇاظالڃ اٸ٥كيالك ټالٿ اٸٽرٝٹثالاخ اٸٱاڀڇڀيالح چاٸرځ١يٽيالح.      
ٰهان اٸٽځّأج تأپ ذ١ٷ ٩ٔيهج أچ ٨يه ټځ١ٽالح ي٥رٽالك ٤ٹالډ اٸٽڇاوڀالح     

ذ٥الڇق  ډ اٸرال تيٿ ذٵاٸي٫ االٸرالىاٺ تالاٸځ١ٻ چاٸٹالڇائػ ټالٿ ظڅالح، چاٸٽىايالا       
 ٤ٹډ اٸٽځّأج ڀريعح ٸڅما االٸرىاٺ ټٿ ظڅح أـهڈ. 

االـالرالٶ  ڈ ٤عى اٸٽڇاوڀح اٸ٥اټح ٸٹكچٸالح، أ ډ يرٽصٷ ٬ اىؼاٍو اىخاىج: -3
يالالالك٣٬ اٸكچٸالالالح ٸىيالالالاقج ڈ تالالاليٿ اإليالالالهاقاخ اٸ٥اټالالالح چاٸځ٭ٱالالالاخ اٸ٥اټالالالح اٸالالالم

األ٤ثا  اٸٙالهيثيح ٸرالڇ٬يه اإليالهاق اٸالالوٺ ٸرٽڇيالٷ اإلڀ٭الاٮ اٸ٥الاٺ، ټٽالا         
ټالالالٿ أٔالالالؽاب نذ٭الالالا٢ اٸٙالالالهائة. ټٽالالالا يالالالك٣٬ اٸٽٽالالالڇٸيٿ اډ إٸالالالڈ يالالالكق

ټالالالا يالالالك٣٬ ډ ٴالالالٷ اٸٍالالالثٷ اٸٽٽٵځالالالح ٸٹرڅالالالهب اٸٙالالالهيث  ثالالالا٢ذاأل٤ٽالالالاٶ إل
اإلڀٙالٽاٺ اٸالډ   ڈ اٸف٭الا  أ ډ أٔؽاب األ٤ٽاٶ اٸډ ټٽانٌح أ٤ٽاٸڅٻ ٬

 اإلٰرٕاق ٨يه اٸٽځ١ٻ .ڈ أاإلٰرٕاق األٰٷ ذٵٹ٭ح 

ٽا٤يالالح ذكقيالالڃ اٸ٥ڇاټالالٷ االظر ڈ اٸالالكچن اٸالالم ډ يرٽصالالٷ ٬الال  اىؼاٍووو اىسابووغ:  -4
اذٍالالالا٢ قائالالالهج االٰرٕالالالاق ٨يالالاله اٸهٌالالالٽ .  ډ چاإلقانيالالالح چاٸٍياٌالالاليح ٬الالال
يځؽالڇ إٸالډ أپ يٵالڇپ ٴثياله اٸؽعالٻ ؼيالس ذٱالٷ        ډ ٬االٰرٕاق ٨يه اٸهٌٽ

 ډاٸؽهياخ االٰرٕاقيح، چٴٹٽا اوقاقخ اٸٱيڇق اإلقانيح اٸٽ٭هچ٘ح ٤ٹال 
 ؼعٻ ڄما اٸٱٝا٢ .ډ أٌڇاٮ اٸ٥ٽٷ ٴٹٽا واق اٸرٙفٻ ٬

اٸٙال٩ڇٚ اٸرٙالفٽيح، چذ ٴالٷ اٸٱالڇڈ      ڀٽالڇ ډ يرٽصٷ ٬ اىؼاٍو اى اٍس: -5
يرهذالالة ٤ٹيالالڃ ويالالاقج  ذٵالالاٸي٫  ڈ اٸّالالهائيح ٸٹ٥ٽٹالالح اٸڇٜځيالالح، األټالاله اٸالالم 

ٝ  ڈ اٸٽ٥يّح، ټٽا يك٣٬ ټؽكچق اٸالكـٷ إٸالډ اٸثؽالس    ډ اٸكـٷ تالٷ ټرڇٌال
 .٤ٿ أ٤ٽاٶ إ٘ا٬يح تّٵٷ ٨يه نٌٽ 
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ؼيالس ي٥رثاله اٸالڇٜٿ    ٚ اىؼ٘اٍو اىديَ٘غسافيت ٗت وازع اىَْو٘ اى وناّ    -6
ٴصياله  ډ ٤كق اٸٍالٵاپ اٸٽرها٬الٯ ٬ال   ډ اٜٯ ذىايكَا ٬ټٿ أٴصه اٸٽځډ اٸ٥هت

ټالالٿ اٸثٹالالكاپ اٸ٥هتيالالح ټالال٣ ټّالالٵالخ ذر٥ٹالالٯ تاألټيالالح چ٘الال٫٥ ټٍالالرڇڈ      
چټٽالا ال ِالٳ    اٸر٥ٹيٻ تٽٍالرڇياذڃ اٸٽفرٹ٭الح چِالػ اإلٌالرصٽاناخ ....اٸالؿ     

ډ ڀٽالڇ اٸٱٝالا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ ٬ال     ډ ٬يڃ أپ ٸٹڅعهج اٸكاـٹيح اشه ټٹؽڇٞ ٬
اٸڅعالهج اٸكاـٹيالح إٸالډ ڄالمڂ      اٸٽكپ ؼيس أپ ذالك٬ٯ ډ ټځاٜٯ االٌرٱثاٶ ٬

څالالا ټالالا  اٸٽالالكپ تٽ٥الالكالخ ذرعالالاچو تاٌالالرٽهان ٬الالهْ اٸ٥ٽالالٷ اٸعكيالالكج ٬ي    
اٸثٝاٸالالالح تالالاليٿ ٌالالالٵاپ اٸٽالالالكپ أڀ٭ٍالالالڅٻ چتالالاليٿ  ڀٍالالالة إٸالالالډ ويالالالاقج ڈ يالالالكق

اٸٽڅالالاظهيٿ اٸٱالالاقټيٿ إٸالالډ ڄالالمڂ اٸٽالالكپ چتالالاٸٝث٣ ٬الالاپ ڄالالكال  اٸ٥الالاٜٹڇپ  
٤ٿ اٸ٥ٽٷ ټٿ اٸٽڅاظهيٿ اٸٱاقټيٿ چټٿ ٌالٵاپ اٸٽالكپ أڀ٭ٍالڅٻ ٌالڇ٪     

پ إٸډ إيعاق ٬هْ ٤ٽٷ ال ذؽراض إٸډ نأي ټاٶ ٴثيه چذٱځياخ ي٥ٍڇ
چټڅالالالالالالاناخ ٬ځيالالالالالالح چڄالالالالالالڇ ټالالالالالالا يٽٵالالالالالالٿ إيعالالالالالالاقڂ ٘الالالالالالٽٿ اإلٰرٕالالالالالالاق  

چ٨اٸثَا ټا ذٵڇپ ټځاٜٯ ټ٥يځح ټؽٕڇنج تٍاليٝهج اٸٱٝالا٢   اٸٽځ١ٻ.٨يه
أٜالالالها٪ اٸٽالالالكپ ډ ٨يالالالهاٸٽځ١ٻ، چـأالالالح  ذٹالالالٳ اٸٽځالالالاٜٯ اٸڇا٥ٰالالالح ٬الالال 

ٽالځ١ٻ ال يهٴالى   چټځاٜٯ اٸٍٵٿ اٸ٥ّڇائ . ؼيس اپ اٸٱٝا٢ اٸفاْ اٸ
ډ ٤ٹيڅا تٍثة ٘يٯ ڀٝاٮ ٤ٽٹڅا ټ٥رٽكَا ٤ٹډ اٸٱڇج اٸ٥اټٹح اٸٽٱيٽح ٬

ڄمڂ اٸٽځالاٜٯ ٸرالأټيٿ اٸٍالٹ٣ چاٸفالكټاخ اٸٽځاٌالثح  ٸٽرٝٹثالاخ اٸٽٱيٽاليٿ         
ذرځاٌة ټ٣ اٸؽاظالاخ اٸ٭هقيالح چقـالڇٶ ٌالٵاپ     ډ ڄمڂ اٸٽځاٜٯ چاٸرډ ٬

ڄالالالمڂ اٸٽځالالالاٜٯ ټصالالالٷ اٸٽڅالالالٿ اٸرعانيالالالح چټڅالالالٿ اٸفالالالكټاخ چاٸفياٜالالالح        
 اٸؿ.…يػ چاٸرٕٹ

 

 : ػ٘اٍو آّيت -3-2

ڀٽالالڇ اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله  ډ ٬الال ,ذالالىاٶٌالالاڄٽد , چټالالا  ډ اٸرالال٥ڇاټالالٷ اٸډ ڄالال 
اٸٽځ١ٻ چاٸځاذعح تٽ١٥ٽڅا ٤ٿ اٸر٩يهاخ اإلٰرٕاقيح اٸكچٸيح چټا ذث٥څا ټالٿ  

ٌالالالڇٮ اٸ٥ٽالالالٷ  چټځڅالالالااٸثٹالالالكاپ اٸٽفرٹ٭الالالح ډ ذالالالأشيهاخ ٤ٹالالالډ ٌالالالڇٮ اٸ٥ٽالالالٷ ٬الالال
 .ډاٸ٥هت



 

 

 

27 

تاٸّالالالالأپ  ٤ٹالالالالډ اٸالالالاله٨ٻ ټالالالالٿ چظالالالالڇق ت٥الالالالٗ اإلـرال٬الالالالاخ اٸٽر٥ٹٱالالالالح 
ډ اٸ٥ڇاټالالٷ اٸرالال ډ ڄځالالاٲ ذّالالاتڃ ٬الال  اٸ٥هتيالالح ٴالالٷ ټالالٿ اٸالالكچٶ ډ ٬الالڈ اإلٰرٕالالاق
 :اڅٴٷ ټځډ ڀٽڇ اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ٬ډ ٌاڄٽد ٬

ذ٩يالالهاخ ڄاټالالح ت٥ٽٱڅالالا   ډ ِالالڅك اٸٱالالهپ اٸٽا٘الال   : احووس اىؼ٘ىَووت   -1
ټٱالالكټڅا ٠الالاڄهج اٸ٥ڇٸٽالالح ډ چأت٥اقڄالالا االٰرٕالالاقيح چاٸٍياٌالاليح چاٸصٱا٬يالالح  چ٬الال 

اٸٽالالالاٶ، چذّالالاليه ٴ١الالالاڄهج إٸالالالډ االڀرّالالالان  "٤ڇٸٽالالالح اإلڀرالالالاض چنأي  ډ چڄالالال
ٴٷ أڀؽا  اٸ٥الاٸٻ ٸٹٽثي٥الاخ چاإلڀرالاض چ٤ٽٹيالاخ اٸرٕالځي٣      ډ اٸڇا٣ٌ اٸٽكڈ ٬

ڀّاله ٤الٰالاخ   ډ ٸٹ٥ٽالٷ "  چتاٸرالاٸ  ډ ټٽا يّٵٷ إ٤اقج ٔيا٨ح ٸٹرٱٍيٻ اٸالكچٸ 
 اإلڀراض اٸهأٌٽاٸيح ٤ٹډ ټٍرڇڈ اٸ٥اٸٻ . 

أ األٰالڇڈ ،  ذثكچ اٸ٥ڇٸٽح إٸډ ؼك ٴثيه ٴ ٤اقج ٸرٱٍيٻ اٸ٥اٸٻ چ٬ٯ ټثك
ذؽٱيٱڅالا ٴالٷ   ډ ٸٵٿ تٕي٩ح اٰرٕاقيح چشٱا٬يالح چټاٸيالح چاذٕالاٸيح يٍالرفكٺ ٬ال     

 .چٌائٷ اٸ٥ٹٻ اٸؽكيس چاٸرٵځڇٸڇظيا اٸٽ٥أهج 

چذ٥الالك اٸّالالهٴاخ ټر٥الالكقج اٸعځٍالالياخ ټالالٿ أٴصالاله األڀٽالالاٚ ذ٥ثيالالها ٤الالٿ     
اٸعكيالك ٸٹ٥ٽالٷ ٤ٹالډ    ډ ٠الٷ اٸرٱٍاليٻ اٸالكچٸ   ډ ذرهت٣ ٬ال ډ االٰرٕاق اٸعكيك  ٬څ
هيح ڄائٹالح ذٽرالك ت٥ٙالڅا إٸالډ إٰٔالډ تٱالا٢ اٸ٥الاٸٻ، چٰالك         إټٵاڀياخ ټاقيح چتّ

٤ٽكخ اٸّهٴاخ اٸٽر٥كقج اٸعځٍالياخ إٸالډ ذڇويال٣ چذځڇيال٣ أڀّالٝرڅا ٸرّالٽٷ       
ٰٝا٤اخ اإلڀرالاض چاٸرعالانج چٰٝالا٢ اٸفالكټاخ چاٸٽالاٶ چاٸٽٕالان٪ اٸكچٸيالح        
تڅك٪ ذڇوي٣ اٸٽفاٜه چذځڇيال٣ ټٕالاقن اٸالهتػ، چأٔالثؽد اٸّالهٴاخ األٺ      

ٴالالٷ اٸٽعالالاالخ ، چذٽالالاني ډ رصٽاناذڅا ٬الالتٽصاتالالح ِالالهٴاخ ٰاتٙالالح ذځّالاله اٌالال
أ٤ٽاٸڅالالالا تڇاٌالالالٝح ٬الالالهچ٢ أچ ِالالالهٴاخ ټٍالالالرٱٹح ټٽٹڇٴالالالح ٸڅالالالا، أچ تڇاٌالالالٝح  

أذالاغ ٬الهْ ظكيالكج    ڈ األټاله اٸالم  هٴاخ ټفرٹٝح تالهتچي أټالڇاٶ ټؽٹيالح،    ِ
هاٚ ٸ ٬الالهاق چـأالالح اٸٽالالكڄٹيٿ ټالالځڅٻ چ/اچ اٸ٥الالاٜٹيٿ ٤الالٿ اٸ٥ٽالالٷ ٸإلڀفالال       

 ٘ٽٿ ِثٵح اٸ٥الٰاخ اٸعكيكج.

ؼد شڇنج االذٕالاالخ چاٸٽ٥ٹڇټالاخ اٸ٭هٔالح    ټٿ ظاڀة آـه٬ٱك أذاچ
ٸٹرك٬ٯ چاٸركاچٶ ٤اٸٽيا تٕالڇنج ٨ياله ټٍالثڇٰح .ٴٽالا     ڈ أټاٺ اٸهأٌٽاٶ اٸځٱك

أذاؼالالد ٸ٥ڇٸٽالالح اإلڀرالالاض چ٤ڇٸٽالالح ذٱٍالاليٻ اٸ٥ٽالالٷ ، تؽيالالس ٸالالٻ ي٥الالك ذٕالالكيه        
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چاٸهأٌالالٽاٶ ڈ نتچي األټالالڇاٶ چاڀرٱاٸڅالالا ټٱٕالالڇنا ٤ٹالالډ اٸهأٌالالٽاٶ اٸځٱالالك     
 .ډ ڀراظچإڀٽا أـم يّٽٷ اٸهأٌٽاٶ اإلڈ اٸرعان

اٸالډ  ڈ ڄما األټه ٸٹڇڄٹح األچٸډ تأپ إذٍا٢ اٸٍڇٮ ٰك يالكق ډ ٰك يڇؼ
إڀف٭الالاٖ ټٍالالرڇياخ اٸثٝاٸالالح ,إال أپ   ډ ذالالڇ٬ه ٬الالهْ ٤ٽالالٷ ظكيالالكج چتاٸرالالاٸ    

ظالڇقج ٤اٸيالح   ډ اٸؽٱيٱح ٨يه لٸٳ إل أپ األٌڇاٮ اٸعكيكج )اٸ٥ڇٸٽالح ( ذٱرٙال  
اإلڀرالالالاض  ؼرالالالډ ذٍالالالرٝي٣ اٸٽځا٬ٍالالالح چذ٩ٝيالالالح اٸٍالالالڇٮ ډ چذڇٌالالال٣ چذٵاټالالالٷ ٬الالال

اڀ٭رؽالد  ډ ٹيح ، شٻ االڀٝالٮ ت ذعاڂ اٸرٕكيه إٸډ األٌڇاٮ اٸ٥اٸٽيح اٸراٸٽؽ
ذٍالرڅك٪ إواٸالح   ډ ٤ٹډ ټٕها٤يڅا ټٿ ـالٶ ټځ١ٽح اٸرعانج اٸ٥اٸٽيح ، اٸر

ٸالالٿ ذ٩الالىچ األٌالالڇاٮ إال اٸٽځرعالالاخ لاخ   ډ اٸ٥ڇائالالٯ أټالالاٺ اٸٽځرعالالاخ چتاٸرالالاٸ  
ذؽرالالاض تالالكچنڄا اٸالالډ   ډ اٸٽيالالىج اٸرځا٬ٍالاليح چاألٌالال٥انچاٸعڇقج اٸ٥اٸيالالح، چاٸرالال    

٤ٽاٸح ټكنتح ټاڄهج ذرٱا٘ډ اٸٵصيه چٸٵځڅالا ذځالرط األٴصاله چاألظالڇق چاألٰالٷ      
ډ اٸڇٰالالد اٸالالهاڄٿ ڀ١الالهًا ٸرالالكڀډ اليٽٵالالٿ اٸهڄالالاپ ٤ٹيالالڃ ٬الالڈ ذٵٹ٭الالح األټالاله اٸالالم

ټ١٥الٻ اٸثٹالكاپ اٸ٥هتيالح إپ ٸالٻ     ډ اٸٽڅاناخ چاٸٽكڄالخ اٸثّهيح اٸٽٝٹڇتح ٬ال 
 يٵٿ ٬يڅا ظٽي٥ًا .

ٸٕالځا٤يح اٸٽرٱكټالح ـا٘ال٥ح ٸٽر٩يالهاخ     اٸكچٶ اډ إپ أٌڇاٮ اٸ٥ٽٷ ٬
ذٱځيالاخ اٸ٥ٽالٷ  چاإلڀرالاض چذٱځيالاخ     ډ ٌهي٥ح ٸرٍايه اٸر٩يهاخ اٸٽرٍان٤ح ٬

ټځڅالا أٌالڇاٮ   ډ ذ٥الاڀ ډ اٸرډ چا٣ٰ اٸرفٹ٫ اٸرٱځډ اٸٽ٥ٹڇټاذيح چاالذٕاٶ، چ٬
اٸ٥ٽالالٷ اٸ٥هتيالالح ٬الالأپ اٸ٭عالالڇج تالاليٿ ڄالالمڂ األٌالالڇاٮ چاألٌالالڇاٮ اٸكچٸيالالح ٌالالرىقاق 

ٺ اٸرٵا٬ك چٌيٝهج اٸّهٴاخ اٸ٥اٸٽيالح ٤ٹالډ   إٸډ ؼاالخ ٤كڈ ٤ٽٱا ټٽا يكق
 .ډ اٸ٥اٸٻ اٸ٥هتډ األٌڇاٮ ٬

ډ ڄالالما اٸٕالالكق إٸالالډ أپ اٸالالكچٶ اٸ٥هتيالالح ٸالالٻ ذ٥الالك ٬الال ډ ذعالالكن اإلِالالانج ٬الال
ڀ١الاٺ اٸرعالانج اٸ٥اٸٽيالح    ډ ٬ال ډ ټځأڈ ٤الٿ ذالأشيهاخ اٸ٥ڇٸٽالح چاالڀالكټاض اٸ٭٥ٹال     
اذعڅالالد ډ ڀڅايالالح اٸٱالالهپ اٸٽا٘الالډ چاألٌالالڇاٮ اٸكچٸيالالح ، ٬ٽالالٿ اٸٽ٥ٹالالڇٺ أڀالالڃ ٬الال 

آٌالالاليا چت٥الالالٗ قچٶ ډ صٽاناخ اٸهأٌالالالٽاٸيح اٸ٥اٸٽيالالالح إٸالالالډ قچٶ ِالالالهٰ االٌالالالر
أټهيٵالالا اٸالذيځيالالح ٤ثالاله اٸّالالهٴاخ اٸٽر٥الالكقج اٸعځٍالالياخ، چٸالالٻ يٵالالٿ ڀٕالالية       

يٍرؽٯ اٸالمٴه. إال  ڈ ټ١٥ٻ اٸكچٶ اٸ٥هتيح ټٿ ڄمڂ االٌرصٽاناخ تاٸٱكن اٸم
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اذعاڄالالالالاخ اٸ٥ڇٸٽالالالالح أقڈ إٸالالالالډ ويالالالالاقج   ډ اڀفالالالالهاٚ اٸالالالالكچٶ اٸ٥هتيالالالالح ٬الالالال   أپ
ډ ٗ اٸٱٝا٤اخ ٴٽالا أقڈ اٸالډ ويالاقج إڀراظيالح اٸ٥ٽالٷ ٬ال      ت٥ډ االٌرصٽاناخ ٬

ت٥ٗ اٸٽكٌٍاخ اإلڀراظيح چاٸفكټيح اٸٽهذثٝح تاألٌڇاٮ اٸ٥اٸٽيالح، إال أپ  
اٸځريعالالح اٸٽرڇ٥ٰالالح ٸٹ٥ڇٸٽالالح ٤ٹالالډ اٸ٥ٽاٸالالح ټالالٿ ـالالالٶ ٌياٌالالاخ اٸٽكٌٍالالاخ     

اٸالډ ويالاقج إ٘الا٬يح     أقڈچاٸٽځ١ٽاخ اٸكچٸيح  چاٸّهٴاخ اٸٽر٥كقج اٸعځٍاليح  
اٸٱٝا٤الاخ اٸ٩يالاله ټرعاڀٍالالح ټالال٣  ډ ٸځاذعالح ٤الالٿ اٸٵٍالالاق ٬الال ڀٍالالة اٸثٝاٸالالح اډ ٬ال 

چاٰالال٣ ٴڅالالما يٍالالرٹىٺ أقچاخ اٸر٭ځيالالح چاٸعالالڇقج اٸ٥اٸيالالح چاٸٽڅالالاناخ اٸثّالالهيح       
 .اٸكچٶ اٸ٥هتيحډ ٬ډ اٸ٩يه ټرڇ٬هج تاٸٱكن اٸٵا٬

يّالالڅكڄا ډ ٨يالاله ت٥يالالك ٤الالٿ ذأشيهڄالالمڂ اٸرؽالالڇالخ اٸرالال  ډ چاٸ٥الالاٸٻ اٸ٥هتالال
اغشٍوت   اٸعكيالك چؼرالډ  ډ اٸٽاٸ٥ال ڈ اٸځ١اٺ اإلٰرٕالاق ٌيٝهج ټٿ  تكَ  اٸ٥اٸٻ ,

ډ ذ٥رثاله ټالٿ إ٬الهاواخ اٸځ١الاٺ اٸ٥الاٸٽ     ډ چاٸرال  اىَاىيت ٗاالقتصواديت اىؼاىَيوت  
تهټرالڃ چواقخ  ډ أٸٱد ت١الٸڅا اٸٍالٹثيح ٤ٹالډ اإلٰرٕالاق اٸ٥الاٸٽ    اٸعكيك ؼيس 

ډ أٌالالڇاٮ اٸ٥ٽالالٷ اٸ٥اٸٽيالالح قچپ اٌالالرصځا  چاٸرالال    ډ ټالالٿ ٘الالثاتيح اٸٽٍالالرٱثٷ ٬الال   
اٸٱٕالاليه چاٸٽالالكڈ اٸٝڇيالالٷ  ٌالاليٵڇپ ٸڅالالا ڀرالالائط ٌالالٹثيح ټر٥الالكقج ٤ٹالالډ اٸٽالالكڈ     

أوټالح اڀٵٽالاَ   ډ إٸال ڈ أوټالح اڀٵٽالاَ اٰرٕالاق   چذځمن ټٿ ذؽڇٶ األوټح ټالٿ  
 . ؼيس ي٭رٱك ٸځ١اٺ ا٤اڀاخ اٸثٝاٸحډ اٸځاټ اٸ٥اٸٻډ ـأح ٬ډ اظرٽا٤

إپ اٸٍالاله٤ح اٸٽٝٹڇتالالح ٸٹ٥ٽالالٷ ٘الالٽٿ ڄالالمڂ اٸ١الالهچ٪ چاإلظالالها اخ       
ڇ٬هڄالا  ذډ ټ١٥الٻ اٸثٹالكاپ اٸ٥هتيالح چاٸرٍالڅيالخ اٸرال     ډ اٸثيهٰهاٜيح اٸٽ٥ٱكج ٬

ذٵځڇٸڇظيالالا اإلذٕالالاالخ ٤ٹالالډ ټٍالالرڇڈ اٸ٥الالاٸٻ چأٌالالثاب أـالالهڈ ظ٥ٹالالد ټالالٿ     
اٸكـڇٶ اٸډ اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ أٴصاله يٍالهًا چٌالڅڇٸح ټالٿ ٰثالٷ اٸٵصياله ټالٿ        

ذثؽس ٨اٸثًا ٤ٿ ٤ٽٷ أچ أڀڅا ذثؽس ٤الٿ قـالڇٶ أ٤ٹالډ    ډ اٸٱڇڈ اٸ٥اټٹح اٸر
يٽٵٿ ذڇ٬هڄا ټٿ ـالٶ تځا  ٤الٰاخ ٤ٽٷ ټ٣ ِهٴاخ ـانظيح ٸرٱالكيٻ ټالا   

 ٿ ټٿ ـكټاخ . يٽٵ

٤ٹالالالډ أچ٘الالالا٢ اٸ٥ٽالالالٷ  ٙ سياسووواث اإلصوووالس االقتصووواد  ثاحوووس -2
ٸٹٵصيالاله ټالالٿ اٸّالالهائػ ډ اٸؽٵڇټالالاخ ٤الالٿ اٸرڇ٠يالال٫ اٸرٹٱالالائ ډ ذفٹالالچچاٸ٥ٽاٸالالح 

اٸ٭رالالالهاخ اٸٽا٘الالاليح، ٴاڀالالالد اٸؽٵڇټالالالح چاٸٱٝالالالا٢ اٸ٥الالالاٺ  ډ اإلظرٽا٤يالالالح , ٬٭الالال
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اٸالالكچٶ اٸ٥هتيالالح ـالالانض ٰٝالالا٢     ډ اٸٽٕالالكنيٿ اٸهئيٍالاليٿ ٸ٭الالهْ اٸ٥ٽالالٷ ٬الال    
ٴالٷ اٸٽځالاٜٯ   ډ ح اٸ٥ٽاٸح اٸٽر٥ٹٽح تځٍثح ذ٭ڇٮ ټصيٹرڅالا ٬ال  اٸىنا٤ح، چتفأ

اٸٽځٝٱالالح ٰالالك ذالالٻ  ډ اٸځاټيالالح، ؼيالالس ڀعالالك أپ أٴصالاله ټالالٿ ـٽالالً ٰالالڇج اٸ٥ٽالالٷ ٬الال     
ڈ األټاله اٸالم    ٺ1997-1975اٸ٭رهج ټالٿ  ډ ذڇ٠ي٭څا ټٿ ٰثٷ اٸؽٵڇټاخ ٬

ذ٭ا٢ ڀٍالثح اٸثٝاٸالح   ان اٸډأقڈ ټ٣ ٤ڇاټٷ أـهڈ ڈ ٸٻ ي٥ك ټراؼَا اآلپ چاٸم
ذڇ٥ٰالالد ټځ١ٽالالح اٸ٥ٽالالالٷ اٸ٥هتيالالح أپ يٕالالٷ ٤الالالكق      ٱالالالك٬ اٸالالكچٶ اٸ٥هتيالالح  ډ ٬الال 

ٺ إٸډ أٴصه ټالٿ  2010اٸٽځٝٱح اٸ٥هتيح ٌځح ډ اٸثاؼصيٿ ٤ٿ ٬هْ ٤ٽٷ ٬
ِٝيٿ اٰرٕاقيًا ٌيهذ٭٣ اټٹيڇپ ِفٓ، تاإل٘ا٬ح أپ ٤كق اٸٍٵاپ اٸځ 32
  ٺ2010ټٹيڇڀًا ٸ٥اٺ  123ټٹيڇپ ِفٓ ؼاٸيًا إٸډ ڀؽڇ  98ټٿ 

اٸالډ ـٕالائٓ اٸ٭ الاخ     ڄځالا چٰك يٵالڇپ ټالٿ األڄٽيالح تٽٵالاپ اإلِالانج      
ټالٿ ـالٸڅالا ڀالرٽٵٿ ټالٿ     ډ چاٸرال  )ـٕالائٓ اٸثٝاٸالح (   . اٸ٥اٜٹح ٤ٿ اٸ٥ٽالٷ 
ذرّالاتڃ تفٕائٕالڅا   ډ ذٵٽٿ چنا  ڄمڂ اٸ١اڄهج چاٸرډ إقناٲ اٸٽفاٜه اٸر

ټعٽٷ اٸكچٶ اٸ٥هتيح ؼيس يٽٵٿ ٸځا اقناض أڄالٻ ڄالمڂ اٸفٕالائٓ ٬يٽالا     ډ ٬
 :ډ يٹ

 اٸٽٍرڇياخ اٸر٥ٹيٽيح.ډ ذكڀ 

 ت ټرياو اٸثٝاٸح ٠اڄهج ِثاتيح. 

 اٸٽڇظالڃ ٸٍالڇٮ   ډ ٨ياب اٸرالكنية اٸٽڅځال  ټ٣  ٫٥٘ اٸفثهج اٸٽڅځيح
 . اٸ٥ٽٷ

      اٸ٥اٜالٷ ٤الٿ اٸ٥ٽالٷ    ٸٹّالثاب ډ اٸڅڇج اٸٵثيالهج تاليٿ اٸرأڄيالٷ اٸر٥ٹيٽال 
 چټرٝٹثاخ ٌڇٮ اٸ٥ٽٷ.

  ڀٍثح اإلڀاز اٸٽهذ٭٥ح ټٿ اٸثٝاٸح 
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ذ٥ّك ٌياٌاخ چٰالڇاڀيٿ ٌالڇٮ اٸ٥ٽالٷ ټالٿ      سياساث س٘, اىؼَو: -3
 ٸ ٬الالهاق ٽالالځ١ٻاٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸذٍالالا٤ك ٤ٹالالډ ٬الالرػ أتالالڇاب ډ أڄالالٻ اٸ٥ڇاټالالٷ اٸرالال

 چلٸٳ تٍثة: تّٵٷ ٤اٺ ، چٸإلڀاز تّٵٷ ـأح.

ألٌالثاب إظهائيالح    ٥ٔڇتح ذٍعيٷ ټځّ ذڅٻاإلظها اخ اٸثيهٰهاٜيح چ  -
 چٰاڀڇڀيح .

ٝٹالالة ټالالٿ ُذډ اٸٵصيالاله ټالالٿ اٸهٌالالڇٺ اٸرالال اٸرٵالالاٸي٫ اٸٽهذ٭٥الالح ڀريعالالح ق٬الال٣  -
، تاإل٘الالا٬ح إٸالالډ  ٔالالاؼة اٸ٥ٽالالٷ ټالالٿ أظالالٷ اٌالالرٵٽاٶ ٤ٽٹيالالح اٸرٍالالعيٷ   

اٸٙهائة ِكيكج االنذ٭ا٢ چاٸٱڇا٤ك اٸفأالح  چ ڈ ذ٭ّډ اٸ٭ٍاق اإلقان
تاٸؽالالك األقڀالالډ ٸ ظالالڇن چذٹالالٳ اٸفأالالح تالالاٸر٥ييٿ چاٸٝالالهق چاٸرأټيځالالاخ     

اٸ٥ٽٷ ق٥٬رڃ ٤ٹډ أٔؽاب  ټر٥كقج٣٘ ٰيڇقًا . ٴٷ لٸٳ چ االظرٽا٤يح
 .ډ ٸإلتر٥اق ٤ٿ اٸر٥ييٿ چاٸرڇ٠ي٫ تاٸّٵٷ اٸهٌٽ

إٜان اٸٱٝالا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ،    ډ االٸرؽاٮ تاٸ٥ٽٷ ٬ډ ٬ اٸٍڅڇٸح اٸځٍثيح  -
أچ ډ ٬څالالالڇ ال يؽرالالالاض إٸالالالډ ټٍالالالرڇياخ ټهذ٭٥الالالح ټالالالٿ اٸرؽٕالالاليٷ اٸر٥ٹيٽالالال 

ؼاٶ ذڇ٬ه ڄالمڂ اٸٽڅالاناخ ٬ٱالك يٵالڇپ ټالٿ      ډ اٸٽڅاناخ اٸفأح ؼرډ ٬
ڈ أډ ڄما اٸٱٝا٢  ٴٽا أڀالڃ يٽٵالٿ ټىاچٸرالڃ ٬ال    ډ اٸٍڅٷ ٤ٹيڅا اٸكـڇٶ ٬
اٸٽځالالىٶ , ٬څالالڇ اٸؽالالٷ  ټٵالالاپ ؼرالالډ چإپ ٴالالاپڈ ټهؼٹالالح ٤ٽهيالالح، چټالالٿ أ

 األٌه٢ چاألٰٷ ذٵٹ٭ح چاألٰهب اٸډ اٸٽځاٶ .

ٌالالڇاً  ٚ ّقوو  االسووتخَازاث اىَ٘رلٖووت ىتَْيووت االقتصوواد اىؼسبوو  -4
ډ أٺ اٸالالكاـٹ ، ؼيالالس يڇاظالالڃ ٰٝالالا٢ االٌالالرصٽان ٬الالډ ٤ٹالالډ اٸٽٍالالرڇڈ اٸفالالانظ

 ټّٵٹريٿ نئيٍريٿ ڄٽا:ډ اٸ٥اٸٻ اٸ٥هت

ال ڈ اٸكچٶ اٸ٥هتيح اٸالم اٸٽڇظمڃ إٸډ ډ ڀٱٓ االٌرصٽان األظځث : أٗاًل
 % ټٿ ؼعٻ االٌرصٽاناخ األظځثيح اٸ٥اٸٽيح،1ير٥ّكڈ ڀٍثح 

ڄعالالالالهج نتچي األټالالالالڇاٶ اٸ٥هتيالالالالح إٸالالالالډ اٸفالالالالانض، چ٤الالالالكٺ   حاّيووووَا :
 ذؽٱيٯ اٸرځٽيح اٸ٥هتيح.ډ ټّانٴرڅا ٬
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ٌّه٤د چټالا  ډ چاٸر ٍِ راّب آلس ْٕاك بؼض اىؼ٘اٍو اىٖاٍت -5
ډ ٬ال  ح ٸٹ٥يالاپ اٸ٥ڇاټالٷ ظٹيال   ڀٽڇ ڄما اٸٱٝا٢ چٰك ذٵڇپ ت٥ٗ ڄمڂډ واٸد ٬

 : ټصٷت٥ٗ اٸثٹكاپ اٸ٥هتيح أٴصه ټٿ ٨يهڄا 

: ذٍالالرٽه اٸڅعالالهج ټالالٿ اٸهيالال٫  إسووتَساز اىٖزووسة اىووٚ اىَوودُ اىسئي ووت -
اٸٽځالاٜٯ  ډ ٬ال ډ اٸىنا٤ال اٸ٥ٽالٷ  تٍثة اڀف٭اٖ اٸ٥ائالك ټالٿ    ٽكيځحإٸډ اٸ

ډ ذّالٵيٷ ٤ّالهاخ اٸٽځالاٜٯ اٸ٥ّالڇائيح اٸرال     ذٱڇٺ ٤ٹډ ډ چتاٸراٸاٸهي٭يح 
ڀالًا ؼٕالثًا ٸځٽالڇ اٸٱٝالا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ . ـأالح  چأپ        ذٽصٷ تكچنڄا ټٵا

ټ١٥ٻ ټٿ يځرٱٹالڇپ ټالٿ اٸٱالهڈ چاٸٽځالاٜٯ اٸهي٭يالح تؽًصالا ٤الٿ اٸ٥ٽالٷ أچ         
ڄالالالمڂ ډ اٸٽالالالأچڈ يځرٽالالالڇپ ٸ٭ الالالح اٸ٭ٱالالالها  چاٸالالالميٿ يرعڅالالالڇپ ٸٹ٥الالاليُ ٬الالال      

 .اٸ٥ّڇائياخ

اىفقووووس ٗغيووووا  اىلووووَاُ  ٗاىتووووأٍيِ بَ تيووووف ٍ ووووت٘ياتٔ ىف وووواث     -
 :إرتَاػيت ضؼيفت ٍخو 

 :يالرٻ اٸٹعالڇ  إٸالډ ٤ٽاٸالح األٜ٭الاٶ ٴٽٕالكن ٸرؽٱيالٯ        ؼيس  اغطفاه
ډ قـالالٷ ٸ ٌالالهج. چذ٥الالّك ٤ٽاٸالالح األٜ٭الالاٶ أؼالالك اٸٍالالٽاخ األٌاٌالاليح ٬الال 

 .اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ

  چټالا يالهذثٛ تؽٱڅالٿ ټالٿ اٸٽيالهاز چإٌالرث٥اقڄٿ ټالٿ ټٹٵيالح          اىْ ا
ډ ټالالا يع٥الالٷ اٸٽالالهأج ټه٨ٽالالح ٬الال  چ٨يهڄالالا ټالالٿ األٔالالڇٶ  ډ األنا٘الال

قچن اٸٽ٥يالٷ ألٌالهذڅا   ٴصيه ټٿ األؼياپ , ـأح الا ٴاڀالد ذٹ٥الة   
 ڄما اٸٱٝا٢ .ډ , ٸٹرهِػ ٸٹكـڇٶ ٬

 ٗچ/ أچ األٌه اٸٽ٥يٹح ٸڅكال  . اإلحتياراث اى اصتٙ ذ  

 ٤الكق ٴثياله ټالٿ ڄالمڂ    ٥ٽالٷ  ي: ؼيالس   اىؼَاىت اى٘افدة إىٚ اىدٗه اىؼسبيت -
چإپ اـرٹ٭الد ڄالمڂ اٸ١الاڄهج تاليٿ تٹالك       اٸ٥ٽاٸح تكچپ ذهاـيٓ أچ ؼٽايح

 . چآـه
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ڃ ٤الالالكقًا ټالالالٿ اٸالالالكچٶ اٸ٥هتيالالالح ) ټصالالالٷ ذڇاظالالالډ اٸرالالال ٗاىحوووسٗ اغشٍووواث  -
( ټالالا ي٥يالالٯ اٸرٝالالڇن اٸٕالالها٤اخ اٸكاـٹيالالح .... االؼالالرالٶ ، اٸؽالالهچب ،

 ٸڅيٵٹيح اٸٍڇٮ .ډ اٸٝثي٥

 إيزابياث اىقطاع غيس اىَْظٌٍخاىب ٗ -4

يرڇٸالالك ڀريعالالح إلڀرّالالان اإلٰرٕالالاق ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ظٽٹالالح ټالالٿ اٸٍالالٹثياخ      
٢ ټالٿ ظاڀالة آـاله    چاٸٽٙان اإلٰرٕاقيح چاإلؼرٽا٤يح ... إال أپ ڄما اٸٱٝا

يڇ٬ه ټعٽڇ٤ح ټٿ اإليعاڀياخ أٰٹڅا ذڇ٬يه أټٵځح ٤ٽٷ ألڀاي ذ٥المن ٤ٹاليڅٻ   
 اإليعاتيالاخ أڄالٻ  يٽٵالٿ ٸځالا إقناض   اإلٰرٕالاق اٸٽالځ١ٻ .چ  ډ اٸؽٕڇٶ ٤ٹيڅالا ٬ال  

 :ډ يٹ ٬يٽااٸٽها٬ٱح ٸڇظڇق ڄما اٸٱٝا٢  چاٸٍٹثياخ

    : اإلقتصاد غيس اىَْظٌ! اىَسافقت ى٘ر٘د !اىز٘اّب اإليزابيت   -4-1

٤ٹډ اٸه٨ٻ ټالٿ ٔال٥ڇتح اٸرڇٔالٷ إٸالډ ذٱالكيهاخ قٰيٱالح ٸٽٍالاڄٽح ڄالما          -1
ذ٥هيالال٫ ڄالالما ډ تٍالالثة اٸرثالالايٿ ٬الالډ اإلظٽالالاٸډ اٸځالالاذط اٸٽؽٹالالډ اٸٱٝالالا٢ ٬الال

اٸٱٝالالا٢ چذ٥الالمن اإلؼاٜالالح تعٽيالال٣ اٸٽ٥ٝيالالاخ اٸالوټالالح ڀ١الالهًا ٸٝثي٥الالح        
ټٍاڄٽرڃ اٸٵثيهج ډ أڀّٝرڃ. إال أپ أڄٽيح اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ذٵٽٿ ٬

ذرالالهاچغ ,چ٬ٱالالًا  ډ ٸٹثٹالالكاپ اٸځاټيالالح , اٸرالال  ډ ظٽالالاٸاإلډ اٸځالالاذط اٸٽؽٹالال ډ ٬الال
ټالٿ اٸځالاذط   (2)% ( 35چ 5ٸرٱكيهاخ ټځ١ٽح اٸ٥ٽالٷ اٸكچٸيالح , تاليٿ  )   

چٸالالٻ يالالىٶ ڄالالما اٸٱٝالالا٢ .ٸٹ٥كيالالك ټالالٿ اٸثٹالالكاپ اٸځاټيالالح ډ اإلظٽالالاٸډ اٸٽؽٹالال
 , ت٥الٗ اٸالكچٶ ٤ٹالډ األٰالٷ    ډ اٸڇٰد اٸالهاڄٿ ٬ال  ډ يٍيه ڀؽڇ اٸرڇ٣ٌ ٬
    ټٿ إذٍا٤ڃ  ٽؽاچالخ اٸڅاق٬ح ٸٹؽك٤ٹډ اٸه٨ٻ ټٿ اٸ

اٸٍالالالٹ٣ چاٸفالالالكټاخ ٸرٹثيالالالح ذڇ٬يهډ يٍالالالاڄٻ اٸٱٝالالالا٢ ٨يالالاله اٸٽالالالځ١ٻ ٬الالال 
. اؼرياظالالاخ اٸٽالالكپ ؼيځٽالالا ير٥الالمن ٤ٹالالډ اٸٱٝالالا٢ اٸٽالالځ١ٻ ذالالأټيٿ لٸالالٳ
چذّالاليه إؼالالكڈ اٸكناٌالالاخ إٸالالډ أپ اٸځٱالالٷ تاٸالالكناظاخ اٸځانيالالح ٨يالاله   

ذايالڀك يكټٿ انذثاٜا ؼيڇيالا تاليٿ اٸٽهاٴالى چاألٜالها٪     ډ اٸٽځ١ٻ ٬
١٥الالٻ اٸ٭ٱالالها . چتالالمٸٳ اٌالالرٝا٢ اٸٱٝالالا٢   اٸؽٙالالهيح ؼيالالس ي٥الاليُ ټ 

٨يه اٸٽځ١ٻ اٸر٥ڇيٗ ٤الٿ ٤عالى چٌالائٛ اٸځٱالٷ اٸؽٵڇټيالح اٸ٥اټالح       
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٤ٿ ـكټح ذٹٳ اٸٽځالاٜٯ تٍالثة ٰٕالڇن نأي اٸٽالاٶ چٌالڇ  ِالثٵح       
 اٸث٥يكج .اٸٝهٮ اٸٽڇٔٹح إٸډ األٜها٪ 

ټٕالكنًا ڄاټالًا ٸٹ٥ٽاٸالح چاٸالكـٷ تاٸځٍالثح      اٸٱٝا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ   يٽصٷ  
ٴالالاپ تٽٱالالكچنڄٻ ذالالأټيٿ چٌالاليٹح ٸٹ٥الاليُ    ٸٽاليالاليٿ األ٬الالهاق اٸالالميٿ ټالالا 

اٸرف٭يال٫ ټالٿ اآلشالان    ډ ٬ال پ ڄالما اٸٱٝالا٢ يٍالاڄٻ ٬ال     ډ چتاٸراٸ .تكچڀڃ
 االظرٽا٤يح ٸٹثٝاٸح.

ٌالالڇٮ اٸ٥ٽالالٷ تالاليٿ ډ اٸرٱٹيالالٷ ټالالٿ اٸفٹالالٷ ٬الال ډ يٍالالا٤ك إٸالالډ ؼالالك ټالالا ٬الال  
ٴٽالالالا يالالالڇ٬ه   ٬رالالالهاخ االڀٵٽالالالاَ چاٸرڇٌالالال٣ ډ اٸ٥الالالهٖ چاٸٝٹالالالة ٬الالال 

٬رالهاخ  ډ ٸيڃ ٤٬ٽٷ ڄائٷ يٽٵٿ ٸٹٱٝا٢ اٸٽځ١ٻ أپ يٹعأ إډ اؼرياٜ
 .اٸرڇ٣ٌ االٰرٕاقڊ

اٸؽ٭اٞ ٤ٹډ اڀف٭اٖ ذٵاٸي٫ اٸٽ٥يّح ټٿ ـالٶ ذڇ٬يهڂ اٸٍٹ٣  
 .اٸ٩مائيح چاٸفكټاخ تأ٥ٌان ټځف٭ٙح

ډ يٹ٥ثڃ اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ٬ڈ ال تك ټٿ اإلِانج ٴمٸٳ إٸډ اٸكچن اٸم -2
اٸرځٽيالالح ډ ٴالالاپ ٸالالڃ ذالالأشيهَا تالالاٸ٧ األڄٽيالالح ٬الال   ڈ اٸر٥اٰالالك ټالالٿ اٸثالالاٜٿ, اٸالالم  

ٸځٽالالڇن ِالالهٮ آٌالاليا, چال ٌالاليٽا ٴڇنيالالا اٸعځڇتيالالح چڄڇڀالال٧      االٰرٕالالاقيح 
اٸٕالالالځا٤ح ډ ذ٥ٽالالالٷ ٬الالالډ إل أپ چظالالالڇق اٸٽځّالالال خ اٸٕالالال٩يهج اٸرالالال .ٴڇڀالالال٧

ډ ڄالالالمڂ اٸثٹالالالكاپ ٰالالالك ؼالالالا٬ٟ ٤ٹالالالډ ٰالالالكنذڅا اٸرځا٬ٍالالاليح ٬الالال  ډ اٸرؽڇيٹيالالالح ٬الالال
چي٥ڇق لٸٳ إٸډ إټٵاڀيح ذف٭يٗ ذٵاٸي٫ اإلڀراض ټٿ ـالٶ  .اٸٕځا٤ح 

ډ څالا چ٘ال٥څا ٨ياله اٸځ١الاټ    أذالاغ ٸ ډ اٸر٥اٰك ټال٣ اٸٽځّال خ اٸٕال٩يهج اٸرال    
 .ټٿ اٸرڅهب ټٿ أ٤ثا  اٸرٍعيٷ چټرٝٹثاخ اذؽاق اٸ٥ٽاٶ

٘الالڇ  ټالالا ٌالالثٯ يٽٵالالٿ ټالؼ١الالح قچن چأڄٽيالالح اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله        ډ چ٬الال
ـأح ټالا ير٥ٹالٯ تاٌالرٱٝاب اٸٱالڇڈ اٸ٥اټٹالح.      ډ االٰرٕاق اٸڇٜځډ اٸٽځ١ٻ ٬

چڄالالما يالالك٤ڇ إٸالالډ أـالالم لٸالالٳ تاال٤رثالالان ٸالالكڈ اٸرفٝالاليٛ ٸٹرځٽيالالح االٰرٕالالاقيح      
يالالالالح ٸرځٽيالالالالح اٸٱٝا٤الالالالاخ االٰرٕالالالالاقيح اٸٽفرٹ٭الالالالح ـأالالالالح ٸعڅالالالالح    چاالظرٽا٤

اٌرٱٝاب ڀٍثح ٴثيهج ټٿ اٸكاـٹيٿ اٸعالكق إٸالډ ٌالڇٮ اٸ٥ٽالٷ چذف٭يال٫ ؼالكج       
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ډ ٬ال إيعاتالَا  تالكچنڂ يٍالا٤ك ٤ٹالډ ويالاقج ټٍالاڄٽح ڄالما اٸٱٝالا٢        ڈ اٸثٝاٸح چاٸم
 .ډ ٸإلٰرٕاق اٸڇٜځډ ٰيٻ اٸځاذط اإلظٽاٸ

 : اىَْظٌالقتصاد غيساى يبيت ىحاز اآل -4-2

ټٿ أڄٻ اآلشان االٰرٕاقيح اٸٍالٹثيح ٸڅالما اٸٱٝالا٢     اآلحاز االقتصاديت: -أ
 ڄ :

ټالٿ ٴالٷ اٸفالكټاخ اٸٽٱكټالح      پڄما اٸٱٝالا٢ يٍالر٭يكچ  ډ إپ اٸ٥اټٹيٿ ٬ .1
چٴالڇپ  ٔالؽح...(   -ذ٥ٹيٻ -ٴڅهتا –ٸٹٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ټٿ )ټياڂ 

چاٸرځ١الالالاليٻ ٬ ڀالالالالڃ يؽالالالالهٺ ڈ ڄالالالالما اٸٱٝالالالالا٢ ـالالالالانض اٸرٍالالالالعيٷ اإلقان 
ِالالٵٷ ٘الالهائة چنٌالالڇٺ ٸيٍالالد   ډ ح ٬الالاالٰرٕالالاق ټالالٿ ټالالڇانق ټاٸيالال  

٘ يٹح ؼيس أپ ٴٷ ڄكال  ال يٍكقچپ ٘هائة أچ نٌڇٺ ٸٹكچٸح، 
ي٥رثالالاله إظؽا٬الالالًا چ٠ٹٽالالالًا ٸفىيځالالالح اٸكچٸالالالح چٌالالالرٱٷ ڀٍالالالثح      ډ چتاٸرالالالاٸ

اٸٱٝالا٢  ډ ذالىقاق ٬يالڃ ٤ٹالډ اٸ٥الاټٹيٿ ٬ال     ڈ اٸڇٰالد اٸالم  ډ اٸٙهائة ٬ال 
 اٸهٌٽ .

ٔالؽح اٸثياڀالاخ   قٰالح چ إٸالډ ٤الكٺ   ڈ يالكق االٰرٕاق ٨يه اٸٽالځ١ٻ   إپ  .2
ٽ٥ٹڇټالالاخ اٸالوټالالح ٤ځالالك إ٤الالكاق اٸفٝالالح اٸٍالالځڇيح ټصالالٷ ) ټ٥الالكٶ      چاٸ

 اٸٵرٹح اٸځٱكيح ...اٸالؿ(  –ټ٥كٶ اإل٤اٸح –ټ٥كٶ اٸرٙفٻ  –اٸثٝاٸح 
 .ډ ټا يع٥ٷ اٸفٝٛ اإلٰرٕاقيح ٨يه قٰيٱح تاٸّٵٷ اٸٵا٬

ڈ چاٸرعالالانډ اٸٽعالالاٶ اٸٕالالځا٤ ډ إپ ڄالالما االٰرٕالالاق يالالكشه ٌالالٹثُا ٬الال    .3
ان أٰالٷ ټالٿ أٌال٥ان    چلٸٳ ټٿ ـالٶ ٰكنذڃ ٤ٹډ ذأټيٿ اٸٍالٹ٣ تأٌال٥  

اٸٍالالالٹ٣ اٸځ١اټيالالالح، ڀريعالالالح اڀف٭الالالاٖ ذٵٹ٭رڅالالالا ٌالالالڇا  ٴاڀالالالد چٌالالالڇ   
ڀڇ٤يرڅالالا چڄالالما ټالالا يٵالالهي ِالال٥ان ) اٸٍالالٹ٥ح اٸهقي الالح ذٝالالهق اٸٍالالٹ٥ح  

 اٸعيكج ټٿ اٸٍڇٮ (.

إپ اڀرّالالان ڄالالما االٰرٕالالاق يالالكشه ٤ٹالالډ اٌالالرفكاٺ اٸٽالالڇانق اٸٽؽٹيالالح      .4
ډ چيٕثػ اٌرفكاټڅا ټّڇڄًا ـالٶ اٌرڅالٴڅا ٸالٌرفكاٺ اٸّفٕ
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ألپ ڄالما   –٠ٷ ذڇ٬ه اٸٍيڇٸح اٸځٱكيالح  ډ ،چ ـأح ٬ډ اٸٕځا٤أچ 
 اٸٱٝا٢ ي٩ٝډ ٤ٹيڃ اٌرفكاٺ اٸځٱڇق اٸٍائٹح.

ډ إپ أڄالالٻ اآلشالالان اٸٍالالٹثيح ٸڅالالما االٰرٕالالاق ٬الال      اآلحوواز االرتَاػيووت:  - ب
 ذرهٴى ٬يٽا يٹ :ډ اٸٽعاٶ االظرٽا٤

اٸٱٝا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ ٸالڃ أشالهَا ټٹؽڇ٠الَا      تأپ ذّيه ت٥ٗ اٸكناٌاخ  .1
ډ نذ٭الالا٢ اٸفٕالالڇتح ٸالالكڈ أٌالاله اٸ٥الالاټٹيٿ ٬الال    إلډ ڀاٸځٽالالڇ اٸٍالالٵا ډ ٬الال

ډ انذ٭الا٢ ڀٍالة اٸځٽالڇ اٸٍالٵاڀ    ډ يٍالاڄٻ ٬ال  ټٽالا  اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ 
 اٸ٥اٺ . 

٬ٱالالكاپ اٸرځ١الاليٻ چاٸؽٽايالالح ألپ ٨اٸثيالالح ڄالالكال  اٸ٥الالاټٹيٿ ال يرٽر٥الالڇا     .2
٘الالالٽاڀح اظرٽا٤يالالالح أچ اٰرٕالالالاقيح ټٽالالالا يؽالالالڇٸڅٻ إٸالالالډ أڀالالالاي    ڈ تالالالأ

ټعاالخ ډ ي٥ٽٷ ٬ ټڅٽّيٿ تٵٷ ټ٥ځډ اٸٵٹٽح، چالٌيٽا أپ أ٨ٹثڅٻ
 ـٝهج ټصٷ أ٤ٽاٶ اٸثځا  چاٸرّييك چأ٤ٽاٶ اٸځٱٷ چاٸىنا٤ح.

ڄما االٰرٕالاق ټالٿ األټياليٿ چاٸ٭ الح اٸّالاتح ،      ډ إپ أ٨ٹة اٸ٥اټٹيٿ ٬ .3
اٸٱٝالا٢  ډ ٤ٹالډ أظالڇن أ٤ٹالډ ټٽالا يٽاشٹالڃ ٬ال       اٸث٥ٗ ټالځڅٻ  چيؽٕٷ
ڄالما  ډ ، چٸمٸٳ ٰالك ذٵالڇپ ڄالمڂ تٽصاتالح إ٨الها اخ ٸٹ٥ٽالٷ ٬ال       ډ اٸهٌٽ

تيځٽالالالا يٵالالالڇپ  ټّالالالاٴٷ اظرٽا٤يالالالح ٴصيالالالهج. االٰرٕالالالاق چذرها٬الالالٯ ټالالال٣
ډ ٤ه٘الالح ٸٵالالٷ أڀالالڇا٢ اٸٙالال٩ڇٚ اٸرالال اٸالالث٥ٗ اآلـالاله تالالٷ ټ١٥ٽڅالالٻ  

ذٽالالاني ٤ٹالاليڅٻ ټالالٿ ٰثالالٷ )أنتالالاب اٸ٥ٽالالٷ ( چال ٌالاليٽا أڀالالڃ ال يڇظالالك  
ٰالالاڀڇپ ٸرٍٹٍالالٷ نچاذالالثڅٻ چأظالالڇنڄٻ، چإڀٽالالا ؼٍالالة )ٜثي٥الالح اٸ٥ٽالالٷ  

چاٸ٥الاله٪ چاٸ٥اقج...اٸؿ(.ټالالا يع٥الالٷ قـالالڇٸڅٻ  –چاٸ٥الالهٖ چاٸٝٹالالة 
ذريػ ٸڅٻ اقـان ظالى  ټځڅالا ٸٽڇاظڅالح ٔال٥ڇتاخ اٸؽيالاج      اٸٽركڀيح ال 

إ٘الالا٬ح إٸالالډ أڀالالڃ ال يڇظالالك ټالالٿ يٽالالصٹڅٻ چيالالكا٣٬  .چټ٭اظالال خ اٸٽٍالالرٱثٷ
٤ٿ ؼٱڇٰڅٻ چٸمٸٳ ٴاڀد أ٤ٹالډ ڀٍالثح ټالٿ اٸ٥الاټٹيٿ تاٸٱٝالا٢ ٨ياله       

ټ١٥الٻ  ډ ذرٱا٘ډ أظالهًا أٰالٷ ټالٿ اٸؽالك األقڀالډ ٸ ظالڇن ٬ال       ډ اٸهٌٽ
 اٸؽاالخ .
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ا اٸٱٝالالا٢ يرٝالالڇن ټالال٣ ڄالالمډ ٸالالث٥ٗ اٸ٥الالاټٹيٿ ٬الالڈ إپ اٸڇ٘الال٣ اٸٽالالاق .4
ڈ اٸالالىټٿ ألڀڅالالٻ يٍالالر٭يكچا ټالالٿ ٴالالٷ ـالالكټاخ اٸكچٸالالح چال يٍالالكقچا أ     
ذڅٻ ااٸرىاٺ ذعاڂ ـىيځرڅالا چٸالمٸٳ ٰالك يٵالڇپ چتؽٵالٻ ټالڇ٥ٰڅٻ چ٤الٰال       

اإلٌا ج تّٵٷ ټثاِهج ٤ٹډ أټالڇن ڄاټالح ټصالٷ ) اٸ٥الټالح اٸرعانيالح      
ذالالالالالأټيٿ ٌالالالالالٹ٣ چـالالالالالكټاخ ال ي٥ٵالالالالالً ٌالالالالال٥ه تي٥څالالالالالا اٸٍالالالالال٥ه        –

 اٸهٌٽ ...اٸؿ(

چاڀرّالالان ډ ذ٭ّالالډ إپ ڄالالما االٰرٕالالاق يٍالالاڄٻ ٬الال    ؼييَيووت:اآلحوواز اىت -د
ذٍالهتڇا ټالٿ اٸٽالكاني    ڈ پ أ٨ٹالة اٸ٥الاټٹيٿ ٬يالڃ أټياليٿ أ    ؼيالس أ األټيح 

ٌڇا  ت٥ك االتركائيح أچ اإل٤كاقيح چالٌاليٽا أڀڅالٻ يؽٕالٹڇا ٤ٹالډ قـالڇٶ      
يهٌالفڇا ټ٭څالڇٺ أپ   أؼياڀالًا چتالمٸٳ    اٸّڅاقاخ ټا يرٱا٘اڂ ؼٽٹحذرعاچو 

ا٤رثالان ٸٹڇٌاليٹح، چيځرٱالٷ ڄالما     ڈ قچپ أاٸؽٕڇٶ ٤ٹډ اٸٽاٶ ڄڇ اٸ٩ايح 
ډ يٕالثػ ٤اټالٷ ټ٥يالٯ ٸٹرؽٕاليٷ اٸ٥ٹٽال     ډ اٸٽ٭څڇٺ إٸډ أچالقڄالٻ چتاٸرالاٸ  

 . ډ چاٸٽٍرڇڈ اٸصٱا٬

     ٘ٽٿ ڄمڂ اٸٽ٥ٝياخ التك ټٿ ٜهغ ذٍاتٶ .

بيووداُ ٚ ميووف يَنووِ اىحوود ٍووِ إّتشوواز ٕوورا اىقطوواع فوو   ٍوواذا بؼوود    
ٙ    ٚ تؼَووو رإوودة فوو    ٍؼيشوووت  سووبيو تْظووويٌ إقتصووادٕا ٗزفووغ ٍ ووت٘

 ٍ٘اطْيٖا  

 . اىدٗه اىؼسبيتٚ فاىقطاع غيس اىَْظٌ  ىَؼاىزت رٖ٘د -5

اقټاض اٸٱٝالا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ ٘الٽٿ إٰرٕالاق اٸٱٝالا٢       ٤ٹډ اٸه٨ٻ ټٿ أپ 
شٽح ٤ٱثاخ ٤كيكج ذٱ٫ ؼياٶ لٸٳ ٸ٥الٷ  يّٵٷ ڄك٬َا إال أپ ڄځاٲ  اٸٽځ١ٻ

اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ إٸالالډ اٸٽڅالالاناخ    ډ ټالالٿ أڄٽڅالالا ا٬رٱالالان اٸ٥الالاټٹيٿ ٬الال   
اٸٱٝا٤الالاخ االٰرٕالالاقيح اٸٽځ١ٽالالح، چ٤الالكٺ ذالالڇ٬ه  ډ ٬الالاٸٽٝٹالالڇب  چاٸرأڄيالالٷ

اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ډ اٸؽالالك األقڀالالډ ټالالٿ نأي اٸٽالالاٶ ٸالالكڈ اٸ٥الالاټٹيٿ ٬الال  
چذ٥الالمن ؼٕالالڇٸڅٻ ٤ٹالالډ اٸرٽڇيالالٷ ټالالٿ اٸٽځا٬الالم اٸرٽڇيٹيالالح اٸؽكيصالالح، چذ٥ٱالالك  
إظالالالها اخ اٸرٍالالالعيٷ چذ٥الالالكق اٸّالالالهچٚ اٸٽٝٹالالالڇب اٸڇ٬الالالا  تڅالالالا چانذ٭الالالا٢  
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ٸٱٝالا٢ ، ٬ٙالال ٤الٿ أپ    ڄما اډ ٸ٥اټٹيٿ ٬ذٵاٸي٭څا تٽا يرعاچو إټٵاڀاخ ا
اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله ډ اٸٱٝالالا٢ اٸٽالالځ١ٻ ي٭الالهٖ ٤ٹالالډ اٸ٥الالاټٹيٿ ٬الالډ االڀالالكټاض ٬الال

٤ٹالډ ٴالاڄٹڅٻ أ٤ثالا     ډ اٸٽځ١ٻ االٸرىاٺ تاٸٱڇاڀيٿ چاألڀ١ٽح اٸځا٬مج ټا يٹٱال 
 ټاٸيح ال يٍرٝي٥ڇپ ذؽٽٹڅا.

ڀ١الالهًا ألپ اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ يؽرالالٷ أڄٽيالالح ٴثيالالهج ٬الالډ    چٸٵالالٿ چ 
ٽ١٥الالالٻ اٸثٹالالالكاپ اٸ٥هتيالالالح ٬ٱالالالك ؼالالالاو ٤ٹالالالډ اڄرٽالالالاٺ  اٸځالالالاذط اٸٽؽٹالالالډ ٸ

اٸعاټ٥الح اٸ٥هتيالح ټځالم ٌالځڇاخ     ډ اٸكچائه اٸٽفرٕالح ٬ال  ډ اٸٽ٥ځييٿ ٬
٬ٱالالالك ٤ٱالالالكخ اٸٹعځالالالح اٸ٭ه٤يالالالح ٸإلؼٕالالالا اخ االٰرٕالالالاقيح اظرٽا٤الالالًا  

تٽٱالاله األټاڀالالالح اٸ٥اټالالح ٸعاټ٥الالالح    21/9/2006-19ـالالالٶ اٸ٭رالالالهج  
 اٸكچٶ اٸ٥هتيح تاٸٱاڄهج چٰك ٴاپ ټؽڇن أ٤ٽاٶ االظرٽا٢  

إطواز ّظواً اغٍوٌ اىَتحودة     ٚ اىقطواع غيوس اىَوْظٌ فو    ٚ تزاز  اىودٗه فو   "
1993." 

چٰالالك ذٽفالالٗ ٤الالٿ ڄالالما اإلظرٽالالا٢ ظٽٹالالح ټالالٿ اٸرڇٔالالياخ ذٙالالٽځد ق٤الالڇج        
 األظڅىج اإلؼٕائيح اٸ٥هتيح إٸډ اٸ٥ٽٷ ٤ٹډ:

ذؽكيالالك إٜالالان اٸٽّالالهچ٤اخ ٨يالاله اٸٽځ١ٽالالح تكٰالالح تاٌالالرفكاٺ اٸٽ٥الالاييه    -1
٬الالالډ ٘الالالڇ   1993خ اٸٱڇټيالالالح اٸؽٍالالالاتا اٸكچٸيح اٸرډ يڇٔډ تڅا ڀ١اٺ  

اٸرٝثيٱالالالالالاخ اٸ٥ٽٹيالالالالالح ټالالالالال٣ ټها٤الالالالالاج ٜثي٥الالالالالح األڀّالالالالالٝح االٰرٕالالالالالاقيح     
تڅالالالك٪ ؼٕالالالهڄا اٰرٕالالالاقيا ټالالالٿ ـالالالالٶ اٸٽٍالالالڇغ اٸكچنيالالالح چلٸالالالٳ  

 تاالٌر٥اڀح تاٸٽكِهاخ اٸراٸيح :

 ٤كقاٸ٥اټٹيٿ .  

 ؼعٻ نأي اٸٽاٶ .   

 اٸٵياپ اٸٱاڀڇڀ .  

 ذڇ٬يه ؼٍاتاخ ـراټيح.  

 اٸځّاٚ االٰرٕاقڈ.  
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ډ ذالرٻ قاـالٷ   األڀّٝح اٸرالډ ذالرٻ ـالانض اٸٽځّال خ چاألڀّالٝح اٸرال       ذ٩ٝيح -2 
اٸٽٍالڇغ األٌالهيح چاٸٱيالاٺ تر٥الكيٷ االٌالرثياڀاخ      األٌه، چلٸٳ ټٿ ـالالٶ  

ذفالٓ ڄالمڂ األڀّالٝح    ٸٹؽٕڇٶ ٤ٹالډ ڄالمڂ اٸٽ٥ٹڇټالاخ اٸرالډ      اٸٽٍرفكټح
 چاٸ٭ٕٷ تيٿ اٸٽځ١ٻ چ٨يه اٸٽځ١ٻ ټځڅا.

٪ ال ذڅالالك اٸ٭ٕالالٷ تالاليٿ اٸٽّالالهچ٤اخ ٨يالاله اٸٽځ١ٽالالح چاٸڅي الالاخ اٸرالالډ  -3
 إ٤كاق ذٱكيهاخ اٸؽٍاتاخ اٸٱڇټيح.اٸډ اٸهتػ چذفكٺ اٸ٥ائالخ ٤ځك 

 

اٸالكچٶ اٸ٥هتيالح ٸرځٽيالح    ډ ؼاٸيالا ٬ال   ٶثالم ذذرهٴالى ظڅالڇق   ډ اٸعاڀالة اٸ٥ٽٹال  ډ ٬ال چ
 :ډ رعٹډ ڄما األټه ٬يچاٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ 

ڈ اٸالم  " ىيتشوييو ٚ اىؼقود اىؼسبو   " اإلِانج اٸڇا٘ؽح ٸمٸٳ ٘الٽٿ  -1
ډ اٸر٥ٹالالاليٻ چاٸرالالالكنية اٸٽڅځالالالق٤الالالډ اٸالالالډ ٘الالالهچنج ذٝالالالڇيه تالالالهاټط 

چذځڇي٥څا ٸرٹثيح ټرٝٹثالاخ ٰٝا٤الاخ اٸ٥ٽالٷ ـالانض ڀٝالاٮ اٸٽځّال خ       
إظالالها   ٍْظَووت اىؼَووو اىؼسبيووت   نييووفتټالال٣ اٸٵثيالالهج چاٸٽرڇٌالالٝح  

اٸٽالكذٽهاخ چاٸځالكچاخ   ډ اٸكناٌاخ چٜهغ اٸٱٙايا لاخ اٸ٥الٰح ٬
 چاٸٽٝثڇ٤اخ، ٬يٽا ير٥ٹٯ تٵٷ ټٿ :

 اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ. 

 ٸ٩ٕيهج.اٸٽځّ خ اٸ٩ٕهڈ چا 

)اٸ٥ٽٷ اٸؽه(. چلٸٳ تاإل٘ا٬ح إٸډ ٰٝا٢ ډ اٸر٩ّيٷ اٸماذ 
 اٸٽځّ خ اٸٵثيهج چاٸٽرڇٌٝح.
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 غيس اىَْظٌ  اىقطاعٚ ىيؼاٍييِ فٗاىتدزيبيت تقديٌ اى دٍاث اىتَ٘يييت  -2

ټفالالاٜه اٰرٕالالاقيح چاظرٽا٤يالالح  ټالالٿ ذڇاظڅالالڃ اٸثٹالالكاپ اٸ٥هتيالالح  إپ ټالالا 
ڀٍة اٸثٝاٸالح چذ٥الهٖ    چذه٣٬ڈ نأي اٸٽاٶ اٸثّهډ ذڅكق االٌرصٽاناخ ٬

ڀّالاٜاخ  ډ اٸ٥الاظىيٿ ٤الٿ االِالرهاٲ ٬ال     -٬ اخ إظرٽا٤يح ٸٹفٝه) اٸ٭ٱالها   
يىاٸالڇپ ټ٥ه٘اليٿ   اٸٕال٩ان, اٸالميٿ ال  ډ األنا٘ال ډ ټالٴال  -٤اٸيح اٸٽفالاٜه  

اٸ٥الاٜٹيٿ ٤الٿ اٸ٥ٽالٷ     -اٸٝٱً چذٱٹثاخ األٌال٥ان ډ ٸر٩يهاخ ٨يه ټرڇ٥ٰح ٬
 – اٸٽڅالالالالالانج اٸٽځف٭ٙالالالالالح ڈ اٸ٥ٽالالالالالاٶ لچ -چاٸثالالالالالاؼصيٿ ٤ځالالالالالڃ ألچٶ ټالالالالالهج   

چاٸٽٍځيٿ....( ټ٣ ٌيٝهج أٌڇاٮ ٤ٽٷ ٨يه ټهڀح چ٤اظىج ٤الٿ اٌالري٥اب   
ق٬الالال٣ ټ١٥الالالٻ اٸثٹالالالكاپ  ډ ٰالالالڇج ٤ٽالالالٷ ټرىايالالالكج چ٨يالالالاب اٸٙالالالٽاپ االظرٽالالالا٤   

اٸ٥هتيالالالح,ٴ ظها  ٸرف٭يالالال٫ ڄالالالمڂ اٸٽفالالالاٜه , ٤ٹالالالډ ذٝثيالالالٯ تالالالهاټط ذ٥ٹالالاليٻ      
أچ ٰٕالاليهج اٸٽالالكڈ( چإڀّالالا  ټكٌٍالالاخ ټاٸيالالح     –)ٜڇيٹالالح ډ چذالالكنية ټڅځالال 

أل٤ٽاٶ چذٝالڇيه ټّالاني٣ اٸّالثاب چق٤الٻ ت٥الٗ      )ٔځاقيٯ( ٸرٽڇيٷ نچاق ا
اٸ٭ اخ اإلظرٽا٤يح تّهچٚ ټيٍالهج اٸالډ ؼالك ت٥يالك . ٴٽالا اٌالرفكټد تالهاټط        
اٸٽٍالالا٤كاخ االظرٽا٤يالالح, ټصالالٷ األِالال٩اٶ اٸ٥اټالالح, چاٸالالك٤ٻ اٸ٩الالمائ , ٸرالالڇ٬يه    
٬هْ ظكيكج ٸٹٽر٥ٝٹيٿ چٸرف٭ي٫ ؼكج اٸ٭ٱاله چذف٭يال٫ اٸٕالكټاخ چاآلشالان     

ڇټاخ اٸ٥هتيح، تاٸر٥اچپ ټٿ اٸٽځ١ٽالاخ  ټ١٥ٻ اٸؽٵ ذ٥ٱثڅا .چٰك ٰاټدډ اٸر
٨يالاله اٸؽٵڇټيالالح ټالالٿ أظالالٷ ذٱالالكيٻ اال٤رٽالالاقاخ اٸٽاٸيالالح چاٸٱالالهچٖ اٸٽيٍالالهج     
ٸ ٬هاق إلٰاټح ټځّ خ ٩ٔيهج ذڇ٬ه ٸڅٻ ٤ائكًا يٵٍثڅٻ االٌالرٱالٶ اٸٽالاقڊ.   

٤كق ټالٿ اٸٕالځاقيٯ   چٴٽا ذٱڇٺ اٸؽٵڇټاخ تاٸ٥ٽٷ ٤ٹډ إڀّا  ِثٵاخ أټاپ 
  : االظرٽا٤يح، ټصٷ

  .1991ټٕه ٤اٺ ډ أڀّئ ٬ڈ ٸٹرځٽيح اٸمډ ظرٽا٤اٸٕځكچٮ اال -1

 .2003ٌڇنيا /ډ چاٸڅي ح اٸ٥اټح ٸٹر٩ّيٷ چذځٽيح اٸٽّهچ٤اخ ٬   -2

چظڅالاخ أـالهڈ ) ٔالځكچٮ     األنقپډ ٔځكچٮ اٸرځٽيح چاٸر٩ّيٷ ٬ال  -3
چٔالالځكچٮ "اٸٽٹٵالالح ٤اٸيالالح " -ٔالالځكچٮ اٸىٴالالاج  -اٸٽ٥ڇڀالالح اٸڇٜځيالالح 
 .....(.ډ چاٸرٝڇ٤ډ ٸٹ٥ٽٷ االظرٽا٤

 ق٤ٻ نچاق األ٤ٽاٶ ډ ح ٬اٸرعهتح اٸيٽځي -4
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ډ ڄالالڇ أؼالالك اٸثالالكائٷ اٸرالال چاٸٍالالڇقاپ ډ تهڀالالاټط اٌالالرفكاٺ اٸفالالهيعيٿ ٬الال  -5
ذٝهؼڅا اٸكچٸح ٸر٭ي٥ٷ اٸٝاٰاخ اٸٽ٥ٝٹح چاٌر٩الٶ اٸٱكناخ اٸ٥ٹٽيح 

 ٸٹفهيعيٿ ت يعاق ٬هْ ٤ٽٷ ٸڅٻ .

اٸٽ٩الالالالهب ډ ٬الالالالډ )ټٱالالالالاچالذډ قچٶ اٸٽ٩الالالالهب اٸ٥هتالالالالډ تالالالالهاټط ٬الالالال -6
 چ٨يهڄا . (ذڇڀً ډ چٔځكچٮ اٸر٩ّيٷ ٬

إلڀّالا   ډ قچٶ ټعٹً اٸر٥اچپ اٸفٹيعال ډ ٲ إڄرٽاټاخ تانوج ٬ڄځا  -7
ټځالڃ ٤ٹالډ ٌالثيٷ    ٶ چاٸرّال٩يٷ  اٻ نچاق األ٤ٽال ٤تهاټط چٔځاقيٯ ٸالك 
 : اٸٽصاٶ ال اٸؽٕه

  ٌالالٹٝځح ٤ٽالالاپ :چيٽصالالٷ ڀٽڇلظالالا ٤ٹالالډ ٴي٭يالالح    ډ تهڀالالاټط ٌالالځك ٬الال
 .ذٕٽيٻ تهاټط ذالئٻ اٸڇا٣ٰ اٸٽؽٹډ چټرٝٹثاذڃ 

 يٱالالالح ټثرٵالالالهج قچٸالالالح اٸٵڇيالالالد: چيٽصالالالٷ ٜهډ تهڀالالالاټط اٸالالالكاٴڇٺ ٬الالال
ٴي٭يالالالالح نتالالالالٛ ټفهظالالالالاخ اٸر٥ٹالالالاليٻ چاٸرالالالالكنية      ډ چټثك٤الالالالح ٬الالالال  

 تاؼرياظاخ ٌڇٮ اٸ٥ٽٷ اٸ٭٥ٹيح .

  ٔځكچٮ اٸّيؿ ـٹي٭ح ٸك٤ٻ اٸٽّهچ٤اخ اٸ٩ٕيهج چاٸٽرڇٌٝح
. 

    اٸٕالالالځكچٮ  -ٔالالالځكچٮ اٸٽ ڇيالالالح  -ٔالالالځكچٮ اٸرځٽيالالالح اٸٕالالالځا٤
 ٸٹرځٽيح.ڈ اٸ٥ٍڇق

 . اٸرعهتح اٸثؽهيځيح 

 . اٸرعهتح اٸٱٝهيح 

كٌٍالاخ اٸٱٝالا٢ اٸفالاْ چټځ١ٽالاخ اٸٽعرٽال٣      ټٿ ظاڀة آـه ٬ پ ټ -8
ډ اٸٽٍالاڄٽح ٬ال  ډ ٬ال ذٹ٥ة قچنَا ,  اآلچڀح األـيهجډ , ٬ أـمبډ اٸٽكڀ

ټ٥اٸعالالالح اٸٽ١الالالاڄه اٸٍالالالٹثيح ٸڅالالالما اٸٱٝالالالا٢ تّالالالٵٷ ټثاِالالاله أچ ٨يالالاله      
 ټٱكټح ڄمڂ اٸعڅاخ :ډ ټثاِه.چ٬
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 . اٸ٩ه٪ اٸٕځا٤يح چاٸرعانيح چاٸىنا٤يح 

 . تځڇٲ ذعانيح 

 ٌالاليكاخ  –ډ ؽيالالح ) اإلذؽالالاق اٸځٍالالائاإلذؽالالاقاخ چاٸعٽ٥يالالاخ اٸ٩يالاله نت
 (ڄي اخ ذځٽيح األٌهج  –األ٤ٽاٶ 

  ټٍالا٤كج ت٥الٗ اٸ٭ الاخ    ډ ٬ال چقچنڄالا  اٸعٽ٥ياخ األڄٹيح اٸ٩يه نتؽيح
إيعالاق ٬الهْ ٤ٽالٷ ٤الٿ ٜهيالٯ اٸرٽڇيالٷ       ډ اإلظرٽا٤يح اٸٽٍرڅك٬ح ٬ال 

 ٸٽّهچ٤اخ أٌهيح أچ ٩ٔيهج .

ت٥الالٗ ډ ذعالالانب أـالالهڈ ,٤هتيالالح چقچٸيالالح ,ذ٥ٽالالٷ ٬الال    ٴٽالالا أپ ڄځالالاٲ   -9
 .اٸ٥هتيح اٸثٹكاپ 

ذٱالالكيٻ األټالالڇاٶ چذٱالالكيٻ ٬الالهْ   ډ ٸٱالالك ذٽصٹالالد أڄالالكا٪ ڄالالمڂ اٸٕالالځاقيٯ ٬الال   
ذهټډ إٸډ إٴٍاب األ٬الهاق اٸٽڅالاناخ اٸالوټالح إلڀّالا  أچ     ډ اٸركنية اٸر

ٌثٯ اٸٱڇٶ أڀڅا ذٽصٷ ٤الاقَج ِالهيؽح   ډ ذٝڇيه ټّهچ٤اذڅٻ اٸ٩ٕيهج اٸر
ڄاټالالح ټالالٿ ټٵڇڀالالاخ اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ . چتٝثي٥الالح اٸؽالالاٶ ٬الال پ أټٵځالالح 

ذفٹٱڅالالالا چذالالالك٤ٽڅا ڄالالالمڂ اٸٕالالالځاقيٯ ٌالالالڇ٪ ذځالالالكنض ٘الالالٽٿ ډ اٸرالالالاٸ٥ٽالالالٷ 
ڈ اخ ٤ٹالډ أ ٴڇپ لٸٳ ِهًٜا ٸؽٕڇٶ ڄالمڂ اٸٽّالهچ٤  ډ اٸٱٝا٢ اٸځ١اټ

٬ پ آٸيح ٤ٽٷ ڄمڂ اٸٕالځاقيٯ ذٍالاڄٻ   ډ ټٍا٤كج ټٿ ڄمڂ اٸعڅاخ چتاٸراٸ
 ٸٹٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ . ډ اٸؽك ټٿ اٸرڇ٣ٌ اٸ٥ّڇائډ تّٵٷ ټثاِه ٬

اىقطووواع غيوووس ٚ ت ىيؼووواٍييِ فوووتووو٘فيس اىحَايوووت االرتَاػيوووى ثٍحووواٗال -3
 . اىَْظٌ

ي٥ّك ټٿ أٴثه ټٍاچئ اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ٤كٺ ذٽر٣ اٸ٥اټٹيٿ ٬يڃ تاٸؽٽايالح  
االظرٽا٤يالالح ٴرالالأټيٿ اٸّالاليفڇـح چاٸ٥عالالى چاٸڇ٬الالاج چاٸٽالالهٖ چإٔالالاتاخ   

اٸٽځٝٱالالح ډ اٸٍالالځڇاخ األـيالالهج ت٥الالٗ اٸالالكچٶ ٬الال ډ ڀّالالأخ ٬الالچٰالالك ُأ. اٸ٥ٽالالٷ
إال  , ځڅالا ذالأټيٿ اٸثٝاٸالح   چټ٥اِاخ, چأڀّالأ اٸٱٹيالٷ ټ  ډ أڀ١ٽح ذأټيٿ ٔؽ

ټ١٥ٽڅالالا ډ ذڇاظالالڃ ڄالالمڂ اٸالالځ١ٻ ذر٥ٹالالٯ ٬الال    ډ اٸٽّالالاٴٷ اٸٽّالالرهٴح اٸرالال  أپ 
تٙالالال٫٥ ٰالالالكنج اٸٽكٌٍالالالاخ ٤ٹالالالډ ټهاٰثالالالح اإليالالالهاقاخ چاٸٽٕالالالهچ٬اخ     
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چتٕالال٭ح ٤اټالالح, ال ذرٽّالالډ اٸٽځالالا٣٬ ټالال٣     ٸرٝثيٯ ڄالالمڂ اٸالالځ١ٻ .  اٸٽرڇ٥ٰالالح
اٸٽڇاوڀح اٸٽ٥رٽكج ٸڅالما اٸ٩الهٖ.   ډ إٸډ ـٹٷ ٬ڈ ٽا يكقټاالِرهاٴاخ, 

ٻ ذٽڇيالالٷ ڄالالمڂ اٸالالځ١ٻ ٨اٸثالالا ټالالٿ ـالالالٶ ٬الالهٖ ٘الالهائة ٤اٸيالالح ٤ٹالالډ  چيالالر
تاٸّالٵٷ  ٌالڇاٮ  األ آٸيالح ٤ٽالٷ   ډ اٸفٹالٷ ٬ال  ډ ٬ال ټٽا يٍاڄٻ ټعكقَا األظڇن,
 . ډ اٸٝثي٥

 

ٚ ٗضوووغ اى طووو  ىيحووود ٍوووِ إّتشووواز اى ووونِ اىؼشووو٘ائ   ٚ اىَبوووادزة فووو -4
 چذځ١يٽڃ ؼيس يّٵٷ اٸٽٵاپ اٸفٕة إلڀرّان ڄما اٸٱٝا٢ تٍڅڇٸح . 

ٶ اڀالڃ تٍالثة اٌالرؽڇال اٸٱٝالا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ ٤ٹالډ        اٸځڅايح يٽٵٿ اٸٱڇډ ٬
اٸالكچٶ اٸ٥هتيالح، چتٍالثة ٤ٽالٯ األٌالثاب      ډ ڀٍثح ٴثيالهج ټالٿ اٸ٥الاټٹيٿ ٬ال    

أقخ إٸډ ڀّالأج ڄالما اٸٱٝالا٢ چڀٽالڇڂ، ٬ ڀالڃ يٽٵالٿ اٸعالىٺ تالأپ چظالڇق          ډ اٸر
اٸٱٝا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ ٸاليً ٠الاڄهج ټكٰرالح يٽٵالٿ اٸٱٙالا  ٤ٹيڅالا أچ أڀڅالا          

چٸٵځالڃ يٽصالٷ ؼٱيٱالح ال تالك     ډ چاٸرٵځڇٸالڇظ ډ ټ٣ اٸرٝڇن اٸٕالځا٤ ډ ٌرفر٭
ڄالما  ډ ټٿ اٸر٥اټٷ ټ٥څالا تّالٵٷ يٽٵالٿ ټالٿ ذؽٍاليٿ أچ٘الا٢ اٸ٥الاټٹيٿ ٬ال        

إٜالان اٸٱٝالا٢   ډ اٸٱٝا٢، چاالنذٱا  تٱكناذڅٻ ؼرډ يٍڅٷ ٤ٹيڅٻ اٸ٥ٽٷ ٬
 اٸٽځ١ٻ .

ٍِ راّب آلس فإُ اىدٗه اىؼسبيت تؼَو حاىيًا ػيٚ إىيوا  أسوبا  َّو٘     -5
ؽد يّالالٵٷ ٙالالإذډ رالالټالالٿ ـالالالٶ ټعٽڇ٤الالح ټالالٿ اٸٱالالهاناخ اٸٕوورا اىقطوواع 

قچٸالالح ډ ٬الال اٸٱٽالالح اٸ٥هتيالالح االٰرٕالالاقيح چاٸرځٽڇيالالح چاالظرٽا٤يالالحډ ٬الالډ ظٹالال
 ٰالهاناخ .ټالٿ ـالالٶ چ٘ال٣    2009ډ يځايه/ ٴاڀڇپ اٸصالاڀ  .2 –اٸٵڇيد 

اٸڅالاق٪ إٸالډ ؼالس    "  ىيتشوييو ٚ "اىؼقود اىؼسبو   ټٱالكټڅا ډ ٬ ,اٌرهاذيعيح
األٰٝان اٸ٥هتيح ٤ٹډ إ٤ٝا  أچٸڇيح ټرٱكټح ٬ډ ٌياٌالاخ اٸرځٽيالح ٸالك٤ٻ    

إذعالالاڂ چ٘الال٣ ؼٹالالڇٶ ٸ١الالاڄهج  ډ ٬الال ٸرّالال٩يٷ اٸٽعالالىڈ چاٸٽځالالرط چاٸ٥ٽالالٷ  ا
 :ـ ت٤ٿ ٜهيٯ ت٥ٗ اإلظها اخ اٸٽر٥ٹٱح  اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ
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 ٗذىل ٍِ لاله : اىتَْيت اىبشسيت 

اٸ٥ٽٷ ٤ٹډ ن٣٬ اٸٱكناخ اٸثّهيح ٸٹٽڇاٜٿ اٸ٥هت ، ٘ٽٿ ظڅڇق  
، چټعٽڇ٤الح األڄالكا٪   2015تٹڇ٦ األڄكا٪ اٸرځٽڇيح ٸ ٸ٭يح ٤اٺ 

٭ٯ ٤ٹيڅا قچٸيا ٸٹؽك ټالٿ اٸ٭ٱاله، چذڇٌالي٣ ڀٝالاٮ ذٽٵاليٿ اٸٽالهأج       اٸٽر
چاٸّالالالثاب چذڇٌالالالي٣ ٬الالالهْ اٸ٥ٽالالالٷ أټالالالاټڅٻ، چاٸځڅالالالڇٖ تاٸٕالالالؽح  

 چاٸر٥ٹيٻ، چوياقج اٸكـڇٶ اٸؽٱيٱيح.

اٸځڅڇٖ تاٸٽڅاناخ اإلقانيالح چاٸٽڅځيالح ٸٹ٥الاټٹيٿ ٤ٹالډ اٸٽٍالرڇييٿ       
ټعالاٶ اٸرفٝاليٛ   ډ چاألڄٹال ، چن٬ال٣ اٸٱالكناخ اٸ٥هتيالح ٬ال     ډ اٸؽٵڇټ
ؽٹيالالًا چ٤هتيالالًا چقچٸيالالًا  ذيع ، چاٴرٍالالاب اٸٱالالكنج اٸرځا٬ٍالاليح ټ اإلٌالالرها
 ٸٽځّ ذڅٻ 

٤ٹالالالډ نأي أچٸڇيالالالاخ ډ چاٸثؽالالالس اٸ٥ٹٽالالالذٝالالالڇيه اٸرهتيالالالح چاٸر٥ٹالالاليٻ  
 اٸكچٶ اٸ٥هتيح.

 اٸڇٜٿ اٸ٥هت .ډ ذٵصي٫ اٸعڅڇق ټٿ أظٷ اٸٱٙا  ٤ٹډ األټيح ٬ 

اٸالالالهتٛ تالالاليٿ ټفهظالالالاخ اٸر٥ٹالالاليٻ چاؼرياظالالالاخ  اٸرځٽيالالالح اٸٽٍالالالركاټح     
 چٌڇٮ اٸ٥ٽٷ .

رځٍالالالاليٯ تالالالاليٿ اٸثٹالالالالكاپ اٸ٥هتيالالالالح ټالالالالٿ أظالالالالٷ ذٍالالالالڅيٷ اال٤رالالالالها٪   اٸ 
 تاٸٽكڄالخ اٸ٥ٹٽيح.

 ذڇٜيٿ اٸٽ٥ه٬ح چاٸرٱځياخ اٸؽكيصح. 

تځالالا  ټعرٽالال٣ اٸٽ٥ه٬الالح، چذٝالالڇيه اٸٝاٰالالاخ اٸثّالالهيح اٸٱالالاقنج ٤ٹالالډ      
 اٸٽځا٬ٍح اٸ٥اٸٽيح.

 اذفال اٸركاتيه اٸالوټح ٸٹؽك ټٿ ڄعهج اٸ٥ٱڇٶ. 

 ڈ ٕالالاله اٸثّالالالهن٬الالال٣ ٰالالالكناخ اٸ٥ځ ػِ طسيوووق اىحووود ٍوووِ اىبطاىوووت
تا٤رثالالالانڂ اٸصالالالهچج األٌاٌالالاليح، چن٬الالال٣ ټٍالالالرڇڈ اٸر٥ٹالالاليٻ، چنتٝالالالڃ       
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تاؼرياظالالاخ اٸرځٽيالالح، چق٤الالٻ تالالهاټط اٸرأڄيالالٷ چاٸرالالكنية چاٸرّالال٩يٷ     
االٰرٕالالاقاخ اٸ٥هتيالالح، چن٬الال٣  ډ ٸٹ٥ٽاٸالالح، تٽالالا يؽالالك ټالالٿ اٸثٝاٸالالح ٬الال  

تٽرٝٹثالالاخ أٌالالڇاٮ  ډ ٴ٭الالا ج چإڀراظيالالح اٸٱالالڇڈ اٸ٥اټٹالالح اٸ٥هتيالالح ٸر٭الال    
اٸٱٝا٤الالالالاخ ډ هْ اٸ٥ٽالالالالٷ ٬الالالالاٸ٥ٽالالالالٷ ا، چذالالالالڇ٬يه ټىيالالالالك ټالالالالٿ ٬الالالال  

 االٰرٕاقيح اٸٽفرٹ٭ح.

  ذٽٵالاليٿ اٸٽالالهأج چاالنذٱالالا  تأچ٘الالا٤څا    ٤الالٿ ٜهيالالٯ  قلووايا اىَووسأة
اٸؽيالالاج ډ االٰرٕالالاقيح چاالظرٽا٤يالالح چاٸٱاڀڇڀيالالح، چذ٥ىيالالى قچنڄالالا ٬الال 

 .اٸ٥اټح، ذؽٱيٱًا ٸٽثكأ اٸٽٍاچاج چذأٴيكًا ٸٽثاقئ اٸ٥كٶ چاإلڀٕا٪ 

  لاله : قلايا اىشبا ٍِ 

ټٵاڀالالالاخ اٸالوټالالالح ٸٹځڅالالالڇٖ تاٸّالالالثاب    اٸرڇظيالالالڃ تڇ٘الالال٣ اإل   
چذٽٵيځالالڃ چذصٱي٭الالڃ، ٸيٕالالثػ ټالالكڄال الٌالالرٵٽاٶ ټٍالاليهج ډ اٸ٥هتالال

 ټّاني٣ اٸرځٽيح.ډ اٸرځٽيح، چذ٭٥يٷ ټّانٴرڃ ٬

ډ تځالالالالالا  ٰا٤الالالالالكج ټ٥ٹڇټالالالالالاخ ٸهٔالالالالالك اٸڇاٰالالالالال٣ االظرٽالالالالالا٤       
 ٸٹّثاب اٸ٥هت .ڈ چاالٰرٕاق

 اٸرڇظيالالڃ تر٥ىيالالى قچن اٸٕالالځاقيٯ چ اىتَ٘يووو ٗاىَسس وواث اىَاىيووت
ٌٍالالالالاخ اٸٽاٸيالالالالح اٸ٥هتيالالالالح اٸٽّالالالالرهٴح چاٸڇٜځيالالالالح، چذٝالالالالڇيه چاٸٽك

ټڇانقڄالالالا، چذٍالالالڅيٷ ِالالالهچٚ ټالالالځػ ٰهچ٘الالالڅا، چذٝالالالڇيه آٸياذڅالالالا       
چڀڇا٬الالالالمڄا ٸرٽڇيالالالالٷ ټّالالالالهچ٤اخ اٸثځيالالالالح األٌاٌالالالاليح ٸرالالالالرٽٵٿ ټالالالالٿ    

ډ اٸ٥هتالالالالڈ ذٽڇيالالالٷ ټّالالالالاني٣ اٸرٵاټالالالٷ االٰرٕالالالالاق  ډ اٸٽٍالالالاڄٽح ٬الالالال 
تاالِالالرهاٲ ټالال٣ اٸٱـالالـٝا٢ اٸفالالاْ، چذالالڇ٬يه اٸرٍالالڅيالخ االئرٽاڀيالالح   

ډ اني٣ اٸٽرڇٌالٝح چاٸٕال٩يهج چټرځاڄيالح اٸٕال٩ه تٽالا يٍالڅٻ ٬ال       ٸٹٽّ
 ټڇاظڅح اٸرؽكياخ االظرٽا٤يح.

  "َْظٌاىغيس "ح٘ه إدازة اإلقتصاد  ٍقتسحـــاثّتائذ ٗ -6

اٸٽٱرهؼالاخ يٽٵالٿ أپ ذځاٌالة      ټٿډ اآلذاٸعكيه تاإلِانج اٸډ أپ  ټٿ
ٴٷ ټٿ ډ ټ٥اٸعح اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ؼٍة ٜثي٥رڃ ٬ٴٹيَا أچ ظىئيَا 
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اٸ٥هتيالالالح ٌالالاليٽا چأپ ٜثي٥الالالح ڄالالالما اٸٱٝالالالا٢ ذفرٹالالال٫ تالالاليٿ قچٸالالالح اٸالالالكچٶ 
 إقناض اٸٽٱرهؼالاخ اٸراٸيالح  يٽٵٿ ټٿ ـالٶ ټاٌثٯ چ چ٤ٹيڃ چأـهڈ .

ٗاتحواداث  بدٗز موو ٍوِ اىحنٍ٘واث ٗاىقطواع اى وال      ذر٥ٹٯ ډ چاٸر
اٸعڅالالاخ لاخ اٸ٥الٰالالح تڇ٘الال٣    ڄالالمڂتڅالالك٪ ذ٥الالاچپ   ّٗقابوواث اىؼَوواه 

ڄالما اٸٱٝالا٢   ډ ٿ ذ٭ّال ؼٹڇٶ أچ ټٍاڄٽح ٴٷ ټځڅا ٤ٹډ األٰٷ تاٸؽالك ټال  
ډ ٸثځالالالا  إٰرٕالالالاق چٜځالالالاٸٱٝالالالا٢ اٸٽالالالځ١ٻ ډ قټعالالالڃ ٬الالالډ چاٸٽٍالالالاڄٽح ٬الالال

 :ته٤ايح اٸعٽي٣ چٸٽٕٹؽح اٸعٽي٣ 

 دٗز اىحنٍ٘اث :  -6-1

اٸ٩يه ټالځ١ٻ  ٸإلٰرٕاق ِاټٷ ٸٹ٥ځأه اٸٽٵڇڀح  چ٣٘ ذ٥هي٫ .1
ٸٽالئٽالالالالح ٌالالالالثيٷ چ٘الالالال٣ ظٽٹالالالالح اإلظالالالالها اخ چاٸفٝالالالالٛ ا ډ ٬الالالال

 .حــٸٹٽ٥اٸع

ٹؽٕالالڇٶ ٤ٹالالډ  اٸٱٝالالا٢ ٸ ٸٽٵڇڀالالاخ ڄالالما  ِالالاټٷډ ټيالالكاڀټٍالالػ  .2
 ٝٹڇتح ٸرفٝيٛ ٌٹيٻ .ٽٰا٤كج اٸثيځاخ اٸ

اٸٱٝالالا٢ ذٵالالڇپ أ٤ٽالالاٶ ٬هقيالالح     ڄالالماډ األ٤ٽالالاٶ ٬الال  ټ١٥الالٻإپ  .3
چٔالالال٩يهج چٸٵځڅالالالا ټرځڇ٤الالالح، ٸالالالمٸٳ يٽٵالالالٿ ذأٌالالاليً ظٽ٥يالالالاخ    

ټيٵالاڀيٵييٿ...   -ح ٝذعان اٸّالځ  -تا٤ح ټرعڇٸڇپ ) ذ٥اچڀيح ٸڅٻ
 ؼٷ ټّالاٴٹڅٻ. ډ اٸٽٍا٤كج چاالٌرّاناخ ٬ ذٱكيٻ تڅك٪  إٸؿ(
 .اٸهٌٽ  االٰرٕاقډ ذك٥٬څٻ ٸٹ٥ٽٷ ٬ډ چتاٸراٸ

يفٹالالڇ ټالالٿ ٴالالٷ  ڈ اٸالالمډ اٸ٥ّالالڇائ ڀؽالالڇ ذځ١الاليٻ اٸٍالالٵٿ ډ اٸٍالال٥ .4
 ټٱڇټاخ األټٿ چاٸٍالټح، چي٥رثه ټٿ أٴصه اٸ٥ڇاټٷ ذّالعي٥اً 

 -اٸالالالڇنَ  -الڀرّالالالان ڄالالالما االٰرٕالالالاق ٤الالالٿ ٜهيالالالٯ )اٸؽالالاله٪  
اٸٽفاٸ٭الح اٸٽڇظالڇقج ٥٬الاًل     اٸٽرالاظهج...إٸؿ(، چذٍالڇيح اٸٽځّال خ   

 .اٸهٌٽ  االٰرٕاققائهج ډ إقـاٸڅا ٬چ
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ذالالالڇ٬يه ټٕالالالاقن ٸرٽڇيالالالٷ اٸٽّالالالهچ٤اخ چـأالالالح اٸٕالالال٩يهج   - .5
چاٸٽرڇٌٝح ٘ٽٿ ؼىټح ټٿ اٸرٍالڅيالخ االئرٽاڀيالح چأٌالاٸية    

 ذٍكيك ټالئٽح أل٤ٽاٶ ٴڅمڂ ټ٣ أ٥ٌان ٬ائكج ټف٭ٙح.

ذ٥رثه ٤ائٱًا أټاٺ اٸرىاٺ ډ ذٍڅيٷ اإلظها اخ اٸثيهچٰهاٜيح اٸر .6
پ أڄالالٻ اٸٽ٥ڇٰالالاخ إل أډ ١الالاټاٸ٥الالاټٹيٿ تالال ظها اخ اٸرٍالالعيٷ اٸځ 

إظالالها اخ اٸرالالهـيٓ ډ أټالالاٺ ټ٥اٸعالالح اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ڄالال
ډ ٰك ذّٵٷ اٸٽ٭راغ ٸكـڇٶ اٸ٥اټٹيٿ ٬ډ اٸٽ٥ٱكج چاٸٽٵٹ٭ح  چاٸر

ڄما اٸٱٝا٢ إٸالډ اٸٱٝالا٢ اٸٽالځ١ٻ ٤ٹالډ اٸاله٨ٻ ټالٿ اٸٽؽالاچالخ        
 ڄما اإلذعاڂ .ډ ٬ إيعاتيحت٥ٗ اٸكچٶ ٸڇ٣٘ ـٝڇاخ ډ ٬

ډ ٸٹٽٍالاڄٽح ٬ال  ډ ٸٽعرٽال٣ اٸٽالكڀ  ذأڄيالٷ اٸعٽ٥يالاخ چټكٌٍالاخ ا    .7
قټعالڃ  ډ ڄما اٸٱٝا٢ ٸٹٽٍاڄٽح ٬ډ چذؽ٭يى اٸ٥اټٹيٿ ٬اٸرڇ٤يح 

 اٸٱٝا٢ اٸٽځ١ٻ  ډ ٬

ت٥الالٗ ډ ٬الالډ اٸٱٝالالا٢ اٸهٌالالٽډ ذؽٍالاليٿ اٸهچاذالالة چاألظالالڇن ٬الال  .8
 اٸكچٶ اٸ٥هتيح .  

 :ىحنٍ٘اث ٗبيِ اىقطاع اى ال ابيِ أدٗاز ٍشتسمت   -6-2

 ػَو رديدةليق فسل  اٸٽٱاٺ األچٶ اٸډډ ٬ډ اٸؽاظح ذٱرٙ .1
ذّالالعي٣  ٸرڇٸيالالك اٸالالكـٷ چيٽٵالالٿ ذځٽيالالح ڄالالما اإلذعالالاڂ ټالالٿ ـالالالٶ   

ډ ٸرڇٌالالال٣ األ٬ٱالالال چا اإلٌالالالرصٽاناخ اٸعكيالالالكج تٽفرٹالالال٫ اٸٍالالالثٷ  
 )اٸٱٝالا٢ اٸ٥الاٺ چاٸفالاْ( ټالٿ أظالٷ     ډ ٬ال ڈ اٸ٥ٽالڇق  چاٸرٵاټالٷ 

وياقج إټٵاڀيح اٌري٥اب اٸيك اٸ٥اټٹح اٸٱاقټح إٸالډ ٌالڇٮ اٸ٥ٽالٷ،     
ويالاقج  ډ ظڅالا چتاٸرالاٸ  اچذځ١يٻ اٸيالك اٸ٥اټٹالح چذالكنيثڅا ٸىيالاقج إڀر    

 .اإلظٽاٸ اٸځاذط 

ٴصياله  ډ ال ذرځاٌالة ٬ال  ډ اٸر اىَْإذ اىتؼييَيتٚ إػادة اىْظس ف .2
ټالالٿ اٸالالكچٶ اٸ٥هتيالالح اٸثرالالح ټالال٣ ټرٝٹثالالاخ أٌالالڇاٮ اٸ٥ٽالالٷ چټالالا       
يرٙالالالٽځڃ لٸالالالٳ ټالالالٿ ټڅالالالاناخ تّالالالهيح ذؽراظڅالالالا اٸرٵځڇٸڇظالالالح      
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٠الالٷ اٸ٥ڇٸٽالالح ډ أٔالالثؽد قچپ أقڀالالډ ِالالٳ ٬الالډ اٸٽرٝالالڇنج چاٸرالال
 . اٸٽكڈ ذٝڇن ت٥يكڈ األٌاي أل

٘الالٽٿ ڄالالما اٸٱٝالالا٢ ٴٽهؼٹالالح أچٸالالډ  ډ ذّالالعي٣ اٸ٥ٽالالٷ اٸرّالالانٴ .3
ډ اٸرعالالالاڀً تالالاليٿ اٸٽّالالالر٩ٹيٿ ٬الالال ډ ٌالالاليٽا چأپ ڄځالالالاٲ ٨يالالالاب ٬الالال 

اٸٱٝا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ الـالرال٪ اٸٽٕالاٸػ چاألچٸڇيالاخ ٸڅالكال        
ٰيالالاٺ ډ يٍالالرك٤ڈ چ٩ٜيالالاپ اٸځى٤الالح اٸ٭هقيالالح ٸالالكڈڅٻ األټالاله اٸالالم  

 ټّاني٣ ټرّاتڅح.ډ نچاتٛ ټڅځيح تيٿ اٸ٥اټٹيٿ ٬

  اىتدزيب:ٍٖاً  .4

 ت٥الٗ  ډ اٸّثاب اٸځاِئ چـأح ٬ال ركنية إڀّا  ټهاٴى ٸ
ذؽرالالالاض اٸالالالډ ټڅالالالاناخ ـأالالالح    ډ ٬ٝا٤الالالاخ اإلڀرالالالاض اٸرالالال  

ت٥الالالالالٗ ډ ٬الالالالالډ چټرٽيالالالالالىج ٸفكټالالالالالح اإلڀرالالالالالاض اٸرفٕٕالالالالال  
ډ ىياقج اٸٝاٰح اإلڀراظيالح ٸٹٽّالر٩ٹيٿ ٬ال   اٸٕځا٤اخ  چلٸٳ ٸ

چذٹثيالالالالح ؼاظالالالالاخ ڄالالالالمڂ  اٸٱٝا٤الالالالاخ االٰرٕالالالالاقيح اٸځّالالالالٝح
 اٸٱٝا٤اخ  

  ية ذالئالالالٻ ـٕالالالائٓ ٌالالالڇٮ اٸ٥ٽالالالٷ ذٝالالالڇيه تالالالهاټط ذالالالكن 
 چټرٝٹثاذڃ.ډ اٸٽؽٹ

     اٸٱٝالا٢ ٨ياله   ډ ذٝڇيه تهاټط ذالكنية ټالئٽالح ٸٹ٥الاټٹيٿ ٬ال
ډ ٌالڇٮ اٸ٥ٽالٷ اٸهٌالٽ   ډ ٸيٕان اٸډ قټط ڄكال  ٬ اٸٽځ١ٻ

. 

   ٤الالاٸٻ ډ ظكيالالك ٬الال ٴالالٷ ټالالا ڄالالڇ    اٌالالرٽهانيح اٸرالالكنية ٤ٹالالډ
 اٸرٵځڇٸڇظيا.

   إڀّالالالا  ؼا٘الالالځاخ األ٤ٽالالالاٶ تأِالالالٵاٶ ټفرٹ٭الالالح چ اٸٽځالالالاٜٯ
ذّالالٵٷ اٸثځالالډ األٌاٌالاليح ٸځّالالاٚ ډ ٬يالالح اٸرالالاٸٕالالځا٤يح چاٸؽه

 األ٤ٽاٶ اٸ٩ٕيهج چذٍڅيٷ اٸهتٛ ٬يٽا تيځڅا.
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  دٗز اىْقاباث ٗاىتْظيَاث اىؼَاىيت :  -6-3

ڄٽيالالالح إقټالالالاض اٸٱٝالالالا٢ ٨يالالاله اٸٽالالالځ١ٻ ٘الالالٽٿ   ألإپ إقناٲ اٸعٽيالالال٣ 
ؼالٷ ټؽرٽالٷ ,   ڈ إڀٽالا يّالٵٷ األٌالاي أل   ډ ڄيٵٹيح اإلٰرٕاق اٸڇٜځ

ڄما ډ يٵڇپ ٸڅا اٸكچن اٸؽاٌٻ ٬چال ِٳ تأپ اٸٽځ١ٽاخ اٸ٥ٽاٸيح ٌ
يٽٵالالٿ أپ ذٹ٥ثالالڃ ٤الالٿ  ڈ اٸالالمڈ اإلڀعالالاو ټالالٿ ـالالالٶ اٸالالكچن اٸٽؽالالڇن  

 ٜهيٯ :

اٸٱٝالا٢ اٸفالاْ (    –اإلِرهاٲ ټال٣ اٸعڅالاخ اٸٽ٥ځيالح )اٸؽٵڇټالاخ      .1
ٔيا٨ح اٸفٝٛ چاٸٍياٌاخ اٸٵ٭يٹح تٽ٥اٸعح ټڇ٘الڇ٢ اٸٱٝالا٢   ډ ٬

 ٨يه اٸٽځ١ٻ .

ډ ٬الالالاٸ٥الالالاټٹيٿ ډ ذؽٽالالالډ ٔالالاليا٨ح اٸرّالالالهي٥اخ اٸرالالال ډ اٸٽٍالالالاڄٽح ٬الالال .2
 اإلٰرٕاق ٨يه اٸٽځ١ٻ چـأح ـالٶ ټهؼٹح اٸرؽڇٶ

اٸٱٝا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ ـالالٶ چت٥الك ټهؼٹالح ذؽالڇٶ       ډ ذٽصيٷ اٸ٥ٽاٶ ٬ .3
اٸٽرات٥الح اٸٽٍالرٽهج ٸ٥ٽٹيالح اٸرؽالڇٶ     چڄكال  اٸډ اإلٰرٕالاق اٸٽالځ١ٻ   

 ڄمڂ .

اٸٱٝالا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ ٤ٹالډ االڀالكټاض      ډ ذڇ٤يح چذّعي٣ اٸ٥الاټٹيٿ ٬ال   .4
يٽٵالٿ أپ  ډ ج تاإليعاتياخ اٸراٸرڇ٤يح اٸٽٍرٽهچ اٸٱٝا٢ اٸٽځ١ٻډ ٬

 يؽٕٷ ٤ٹيڅا اٸ٥اټٷ ت٥ك ذؽڇٸڃ اٸډ اإلٰرٕاق اٸٽځ١ٻ .

يٽٵالٿ أپ ذ٥الىو اٸٽڅالاناخ اٸٽڅځيالح     ډ اٸځّالاٜاخ اٸرال  ډ اٸٽٍاڄٽح ٬ .5
 اٸٱٝا٢ اٸٽځ١ٻ  ډ چاٸ٥ٽٹيح ٸٹ٥اټٹيٿ ٬
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  لاتَت : -7

ټٿ اٸٽالؼٟ تأپ اإلٰرٕاق اٸ٩يه ټځ١ٻ ڄڇ ٠اڄهج ٜثي٥يالح ذڇٸالكخ ټالٿ    
اٸٍٽاغ ٸڅما اإلٰرٕالاق ټالٿ اٸالكـڇٶ اٸالډ اإلٰرٕالاق      ـالٶ ٨ياب ِهچٚ 

تأڀڃ ٨ياله ټٍالعٷ چال   ډ ٴٹٽح " ٨يه ټځ١ٻ " ذ٥ځ پ٬ ډ اٸٽځ١ٻ . چتاٸراٸ
يفٙالال٣ ٸٹهٰاتالالح ... إال أڀالالڃ يٱالالكٺ ق٤ٽالالَا چا٘الالؽَا ٸٹٽعرٽالال٣ چاإلٰرٕالالاق       

ٍا٤كذڃ ألپ يٵالڇپ ټځ١ٽالَا   يع٥ٹځا أٴصه إڀك٬ا٤َا إلٌرصٽان ڄما اٸٱٝا٢ چټ
ٿ ٬يالالڃ تٽالالا يٽٵالالٿ ذٱكيٽالالڃ ټالالٿ ق٤الالٻ چټٍالالاڀكڂ  چٸيٕالالان اٸالالډ ق٤الالٻ اٸ٥الالاټٹي

 اٸثالق اٸ٥هتيح .ډ إٌرهاذيعيح اٸرځٽيح اٸٽٍركاټح ٬ حفكټٸ

إپ اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ڄالالڇ ٰٝالالا٢ ٨يالاله ټرعالالاڀً ټالالٿ ؼيالالس األڀّالالٝح  
ذؽالهٲ ٴالٷ ټالځڅٻ، چأڀٽالاٚ     ډ يٽانٌڅا اٸ٥اټٹڇپ ٬يالڃ، چاٸالكچا٣٬ اٸرال   ډ اٸر

ټها٤الالاج ڄالالما ډ ٴځ٭الالڃ، ٸالالمٸٳ يځث٩الالډ ذ٥ٽالالٷ ٬الالډ اٸڇؼالالكاخ االٰرٕالالاقيح اٸرالال
إٸالالډ ق٤الالٻ چذٝالالڇيه ڄالالما  ډ أيالالح ټٱرهؼالالاخ ذهټالالډ اٸرځالالڇ٢ ؼالاليٿ اٸځ١الاله ٬الال 

 اٸٱٝا٢.

يرٕالال٫ اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ تكنظالالح ٤اٸيالالح ټالالٿ اٸكيځاټيٵيالالح، چي٥رٽالالك     
ذهذيثالالاخ ٤ٽالالٷ ټهڀالالح چذٹ٥الالة ٬يالالڃ اٸٽثالالاقنج اٸ٭هقيالالح قچنًا ڄاټالالًا. چٸ٥ٹالالڃ   
 ترالالأشيه ڄالالمڂ اٸٍالالٽاخ ذٽٵالالٿ اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ټالالٿ أپ ي٩الالكچ ټٕالالكنًا

ال ڀؽالالك ټالالٿ ٰالالكنج اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ډ ڄاټالالًا ٸٹ٥ٽاٸالالح چاٸالالكـڇٶ. چٸٵالال
٤ٹالالډ ذالالڇ٬يه اٸ٥ٽاٸالالح چاٸالالكـڇٶ ٸٱالالڇڈ ٤اټٹالالح ذرٍالال٣ ٤ٹالالډ اٸالالكچاٺ، ٬ ڀالالڃ      

٤ٽٹيح اٸرځ١يٻ إٸډ إ٥٘ا٪ قيځاټيٵيح ڈ اٸؽهْ ٤ٹډ أپ ال ذكقډ يځث٩
 اٸٱٝا٢.ڄما 

اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ چذالالڇو٤څٻ ٤ٹالالډ  ډ إپ اذٍالالا٢ ٰا٤الالكج اٸٽّالالر٩ٹيٿ ٬الال
ډ اخ اٰرٕالالالاقيح چټڅالالالٿ ټر٥الالالكقج چټرځڇ٤الالالح، چاٸرثالالالايٿ اٸڇاٌالالال٣ ٬الالالٰٝا٤الالال

٤ٽٹيالح اٸرځ١اليٻ   ډ االتر٥الاق ٬ال  ډ قچا٥٬څٻ چذٝٹ٥اذڅٻ چـٕائٕڅٻ، يٱرٙال 
٤الالٿ إذثالالا٢ أٌالالاٸية اٸىظالاله چاٸٱٽالال٣ چاٸٽٕالالاقنج، چاٸ٥ٽالالٷ ٤ٹالالډ ا٤رٽالالاق   
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ذٵٽالٿ ـٹال٫ ذڇٌال٣ اٸٱٝالا٢ ٨ياله اٸٽالځ١ٻ،       ډ چٌائٷ ذ٥الاٸط األٌالثاب اٸرال   
ذك٣٬ تاٸٽّالر٩ٹيٿ إٸالډ ٰثالڇٶ    ډ ىج اٸرچذڇ٬ه اٸّهچٚ اٸٽڇ٘ڇ٤يح اٸٽؽ٭

 ٤ٽٹيح اٸرځ١يٻ ٜڇا٤يح.

٤ٹالډ اٌالري٥اب اٸالكاـٹيٿ اٸعالكق إٸالډ      ډ إپ ذڇٌي٣ ٰكنج االٰرٕالاق اٸ٥هتال  
اٸٽهذ٭٥الح، چاٸؽالك ټالٿ    ډ ٌڇٮ اٸ٥ٽٷ. چذف٭اليٗ ټ٥الكالخ اٸځٽالڇ اٸٍالٵاڀ    

ډ ذٙالالفيٻ اٸٽالالكپ اٸهئيٍالاليح، چذّالالعي٣ إٰاټالالح ټالالكپ ظكيالالكج چال ٌالاليٽا ٬الال      
ٕالالځا٤ ، چاٸؽالالك ټالالٿ اٸڅعالالهج اٸكاـٹيالالح     چاٸډ ټځالالاٜٯ اإلڀرالالاض اٸىنا٤الال  

ڈ چا٤رٽاق إٌرهاذيعيح اٸرځٽيح اٸهي٭يح اٸّالاټٹح، ذٽصالٷ اإلٜالان اٸٙالهچن    
٤الالالٿ اٸٱالالالڇٶ أپ ذالالالأشيه ڄالالالمڂ    ډ الؼرالالالڇا  اٸٱٝالالالا٢ ٨يالالاله اٸٽالالالځ١ٻ. چ٨ځالالال    
ڈ األظالٷ اٸٱٕاليه، األټاله اٸالم    ډ اٸٍياٌاخ ټٿ ٨يه اٸٽرڇ٣ٰ أپ ي١څه ٬

ٰرٕالالاق اٸٽالالځ١ٻ االډ إقټالالاض اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ ٬الالډ يرٝٹالالة اٸرالالكنض ٬الال
 اٸؽكيس.

 

*  *  * 
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 اىَسارغ:قائَت   -8

     2007/ اٸكچٶ اٸ٥هتيحډ اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ٬ -٤ٹيا  اٸٽڅكڊ -ق .1

 2004/  اٸكچٶ اٸځاټيحډ تڇقٌٿ تڇٶ، ، اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ٬ .2

أؼٽالالك، ، "ټؽا٘الالهج چاٰالال٣ اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ چأڀّالالٝح       ڈ ؼٽالالك .3
ځالالكچج اٸځٱاتيالالح ؼالالڇٶ  ټځ١ٽالالح اٸ٥ٽالالٷ اٸ٥هتيالالح تّالالأپ ڄالالما اٸٱٝالالا٢", اٸ   

 .2004/ اٸٽهأج ٬ډ اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ، ٔځ٥ا 

ټځ١ٽح اٸ٥ٽٷ اٸ٥هتيح، قناٌح ؼڇٶ ذّال٩يٷ اإلڀالاز     -٤ٽاق اٸرهٴ  .4
 .2005اٸٱٝا٢ ٨يه اٸٽځ١ٻ ترڇڀً،  ټاني ډ ٬

اٸثٹالكاپ  ډ ٹالح چاٸرّال٩يٷ ٬ال   ټؽٽك األټيٿ ٬اني،"أچ٘ا٢ اٸٱالڇڈ اٸ٥اټ  .5
 اٸ٥هتيح"

ٸثؽالالڇز اإلؼٕالالائيح،  اٸكناٌالالح ٸٹرالالكنية چاډ اٸ٥هتالالډ اٸٽ٥څالالك اٸ٥هتالال .6
أقچاخ اٸثؽصيالالح ؼالالڇٶ اٸٱٝالالا٢ ٨يالاله اٸٽالالځ١ٻ، اٸٽ٭څالالڇٺ چاٸٽځڅعيالالح چ      

 .2004اٸٱياي، ٴاڀڇپ األچٶ 

اٸٽعٽڇ٤الالح اإلؼٕالالائيح   - ٌالالڇنيح  -ٸإلؼٕالالا  ڈ اٸٽٵرالالة اٸٽهٴالالى .7
 .2003ٸ٥اٺ 

ظٽ٥يالح اٸ٥ٹالڇٺ   اٰرٕاق اٸ١الٷ أچ االٰرٕالاق اٸف٭ال ،    ق.ؼياپ ٌٹيٽاپ،  .8
 . 2006 –ٌڇنيح  –االٰرٕاقيح 

اٸڇاٰالال٣ چاٸٽ٥اٸعالالح . ظٽ٥يالالح اٸ٥ٹالالڇٺ     –اٸثٝاٸالالح  –ق. تيالالاپ ؼالالهب    .9
 2006 / قټّٯ - -االٰرٕاقيح

االظرٽا٢ اٸٍاقي ٸٹعځح اٸ٭ه٤يح ٸإلؼٕالا اخ   -ذٱهيه چذڇٔياخ   .10
-19اٸٱالالالالالالالالاڄهج   -ظاټ٥الالالالالالالالح اٸالالالالالالالالكچٶ اٸ٥هتيالالالالالالالالح  –االٰرٕالالالالالالالالاقيح 

21/9/2006. 
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 -ډ االنذٱالالالا  تٽٍالالالرڇڈ ټ٥يّالالالح اٸٽالالالڇاٜٿ اٸ٥هتالالال   -إ٤الالالالپ اٸٵڇيالالالد .11
اٸٕاقن ٤ٿ اٸٱٽح اٸ٥هتيح االٰرٕاقيح چاٸرځٽڇيح چاالظرٽا٤يح قچٸالح  

     ډ يځايه/ ٴاڀڇپ اٸصاڀ .2 –اٸٵڇيد 

ټٱاتٹالح ٔالؽ٭يح ؼالڇٶ أؼالڇاٶ اٸ٥ٽاٸالح       -ټكيه ټځ١ٽح اٸ٥ٽٷ اٸ٥هتيالح   .12
     / ٬ثهايه 16اٸ٥هتيح االشځيٿ 

  - Ahmed Aal Kawar, (Edit), Informal Sector 
And Its Role In Arab Countries, The Arab 
Planning Institute, Kuwait 

  - Esim, S, “Informal Economy & Poverty In The 
Context Of Globalization: Reflections On 
Arab Region, Iran And Turkey,” Ilo Meeting 
On Fair Globalization In Arab Region- .,      

  - Afuture Without Child Labour ,      Global 
Report Under The Follow Up To The Ilo 
Declaration On Fundamental Principles And 
Rights At Work , Book / International Labour 
Office Geneva : Ilo , P 48 -    

  - www.alolabor.org/nArabLabor/index.php  

  - www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/.../inde
x.htm 

◘ ◘ ◘ 

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/.../index.htm
http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/.../index.htm
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