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 الخغُيرالىاكع الساهً وصىاعت 
 2016- 2011الخماطً الاطسي وجمىين املسؤة اطتراجُجُت 

م   2030بلى زئٍت كؼس والؼٍس

تماجمس  - لألطسةالظىىي ملعهد الدوخت الدولي وزكت ملدمت للماجمس   البدىر مً ؤحل الازجلاء بالظُاطاث ألاطٍس

 البلاءالخددًاث واللدزة على : ألاطسة العسبُت في مسخلت الخدىٌ          

 الدوخت
 2015ماًــى  3-4

 آماٌ بيذ عبداللؼُف املىاعي/ الظُدة: بعداد

ت للعمل إلاحخماعي  السثِع الخىفُري للماطظت اللؼٍس



 ..  جمهُد

 ؤلازادة ئن ,2005 الهام مىر اإلاسخلفت وكؿاناتها الدولت مإطظاث وافت فُه اهخكم دؤوب نمل بهد 2030 كؿس زؤٍت هبثلذ
ت الظُاطُت  .اإلاظخدامت الخىمُت احل مً باألهكمت والازجلاء ؤلاضالح خسهت هاجج ملخىقا جلدًما ننها هجم السؤٍت لخدلُم اللٍى

ادة  ئلى جإشس  مهؿُاث أفسش  مما اإلااغُت طىىاث الهشس  زالٌ والسناًت والصخت الخهلُم كؿاناث نلى الاهفاق في اإلاؿسدة والٍص
ت، الجىاهب مً هثحر  في اإلادسش  الخلدم ت الخىمُت مإشس  ازجفو وكد الخٍُى  مظخىي  نلى الطدازة كؿس  دولت لخدخل 0.834 ئلى البشٍس
اث الدولت وفسث فلد ذلً حاهب ئلى الهسبي الهالم  .للمساؾس اإلاهسغت للشساةذ الاحخمانُت والخماًت السناًت مً حُدة مظخٍى

 

 :ًىؼلم هرا البدث مً فسطُاث زالر
 الىمى  وجحرة بدظازم وجحرتها جدظازم وامىت وأزسي  مىكىزة جددًاث جىاحهه وان البد الاحخماعي بالهمل مسجبـ شأن ول1.

 . اإلاإجمس هرا اوهلاد شأن وهى  والخغحر 
 نلى ئًجابي دوز  لهب ودون  اإلاجخمو مشازهت دون  وافُت جيىن  لً ألاطسي  الاطخلساز  لػمان اإلاخهددة الدولت مبادزاث2.

 .وألافساد الجماناث مظخىي 
ٌ  وخده وافُا ًيىن  لً واإلاالُت اإلاادًت الاخخُاحاث جىفحر  فان الفجىاث، بظد الاهخمام جىامي مً بالسغم3.  بأن لللى

 شاةىت الاحخمانُت اللػاًا بهؼ جكل بل الاحخماعي، والسفاه بالىفاًت ألامس  ًخهلم نىدما وذلً اهخمل، كد اإلاشسوم
 .الخهلُد بالغت هثحرة أزسي  بهىاضس  الزجباؾها

ً وضىانت الخغُحر  3 الىاكو الساه



     2030كؼس  زئٍت و...  ةطسأألاأ

 ٌ  الخسان هرا الطهد، وافت نلى والخسان واإلاطؿلخاث اإلاهلىماث مً الهاةل الصزم هرا  الرهً، ئلى ًدبازد ما أو
ٌ  دازله في ًدمل   :السةِظُت الخدىالث مً اهىام لثالزت كؿس في ألاطسة وجخهسع .الخغُحر مهاو

 

 .احخمانُت ام طُاطُت ام واهذ كخطادًتئ الظاةدة اإلاىكىمت مو واإلادظم اإلاجخمو مً الىابو الؿبُعي الخؿىز  .1

 

ٌ  خملها التي الخغُحر  أدواث .2  اإلاخدفلت اإلاهلىماث زىزة اخدزخه ما مو جتزامً والتي الاكخطاد بيُت في اليامل الخدى
   .ولُا مهها جخهازع أو  الظاةدة اإلاىكىمت مو ابهػه في جخىاةم والتي جدىم دون 

 

ً في للخدىم الدولت طعي زم .3  .للمساؾس والخدظب واإلاىاشهت للمىاةمت وؾىُت اطتراجُجُت نبر  اإلاخغحًر

ً وضىانت الخغُحر  4 الىاكو الساه



 اطتهداف زالٌ مً الفىكُت والبجى ألاطاطُت البجي بحن اإلاىاشهت جدسي  نلى الىؾىُت الخىمُت اطتراجُجُت خسضذ
   :هي زةِظُت جددًاث زمظت إلاىاحهت الخالُت الخُازاث بحن الخىاشن 

 

 .الخلالُد نلى واإلادافكت الخددًث•

 .اللادمت ألاحُاٌ واخخُاحاث الخالي الجُل اخخُاحاث بحن الخىاشن  جدلُم•

   .اإلاىػبـ غحر الخىطو وججىب اإلاظتهدف، الاكخطادي الىمى  في الخدىم•

 .اإلاظتهدف الخىمُت مظاز  مو وهىنُتها الىافدة الهمالت حجم مؿابلت•

 .البِئت وخماًت الاحخمانُت والخىمُت الاكخطادًت الخىمُت بحن اإلاىاةمت•

ً وضىانت الخغُحر  5 الىاكو الساه

 .. جددًـــــــــــاث  



 .. خلاةم 

ت البد وأن ًأزر أبهادا مسخلفت نما هى طاةد في • الخدًث نً ألاطسة اللؿٍس
 ..مهكم الدزاطاث والخبراث الهلمُت التي في مجملها غسبُت 

ت والهسبُت نمىما• وحىدها وشسنُتها مً هبو الثلافت « حظخمد ألاطسة اللؿٍس
ت وجمثل ألاطسة فيها طلؿت احخمانُت  اإلادلُت اإلاسجبؿت بالدًاهاث الظماٍو

 مخفسدة 

الىاكو الخالي وزىزة الخىاضل والاجطاٌ والهىإلات وجداعي الخدود الجغسافُت •
 .. « حدًدا« وونُا« ًفسع نلُىا جددًا

ً وضىانت الخغُحر  6 الىاكو الساه



 : الىظُفيجددًاث خٌى اخخُاحاث ألاطسة في مجاٌ املدىز 

نها والدافو لبلائها واطخمسازها لىقاةف ا … اإلاىىؾت باألطسة هي ألاضل في جيٍى
هره الىقاةف ؤلاهجاب والبلاء زأض ونلى . والخفاف نلى هُىىهتها والازجلاء بها 

ت  مت ألنػائها … والاطخمساٍز والسناًت  والخيشئت زم جىفحر طبل الهِش والخُاة الىٍس
ئلى الخماًت، الخب، الهؿف، الخاحت "وئشبام الخاحاث الهاؾفُت …الاحخمانُت 

، فالتربُت والخهلُم وجىفحر الخىاشن والاطخلساز والخطالح مو " الخ…الخىان، ألامان
الاحخماعي وألامً والاهماء زم جدلُم ألامً .. الىفع ومو البِئت اإلادُؿت 
 .  الاكخطادي وألامً الىفس ي

ً وضىانت الخغُحر  7 الىاكو الساه



ع اللؼاعُت جخددر .. زغم عدم جىفس البُاهاث   ..بال ؤن ألازكام في بعع املشاَز

ً وضىانت الخغُحر  8 الىاكو الساه

 ؤهداف الخماطً ألاطسيأ
 وافت الىخاثج اللؼاعُت لم جسفد بالدزاطاث وباألبدار الالشمت لخدسي حروز املشاول والخددًاث ومعالجت مظبباتها 

   اللؼاعُت الىخاثج

  

املظتهدف خظب الاطتراجُجُت لــــ /املخىكع

2016 
 2015البُاهاث في العام  2011البُاهاث في العام 

 2.35 1.73 1.86 خاٌ الظيان 

ً الاطسي  ص الخماط ع على , جىفُر بسهامج لخعٍص مع اهجاش ازبعه مشاَز

 الاكل

  

  

 الهاةلُتمسهص واخد  لالطدشازاث  -

 زاصمسهص -

 مسهص واخد  لالطدشازاث الهاةلُت-

 زاص مسهص -

ت ـزلذ البُاهاث نً اطتراجُجُت -  جىحيهُت أو انالمُت أو جسبٍى

لىً ال ـ –ًلىم مسهص الاطدشازاث الهاةلُت بدوز هبحر ًخؿىز باطخمساز -

 .ًىحد جلُُم وجدلُل لألزس

 لم جساحو كىاهحن ألاطسة -

ت  اث غير املتزوحاث في الفئت العمٍس بيظبت   30 – 34جللُل عدد اللؼٍس

15   % 
ـ حشغُلُت هدلم الهدف   لم جفسد لها زؿ

   2010في  2355مً   49 – 35همإشس ازجفو الهدد للفئت 

  2012في  2435الى 

 ًخم ئوشاء ضىدوق الصواج لم -مجاهُتئوشاء ندد زمع كاناث -

ت وجىحيهُت لخغُير الخىحهاث - ٍس  لم جخصص بسامج جىٍى

ٌأ كبل الؼالق الى ٌظعىنأ الرًً الاشواج عدد جللُل       %20 بيظبت الدخى
خالت ؾالق  1325بشيٍل نام لُبلغ  2013اهسفؼ مهدٌ الؿالق في 

 خالت ؾالق نام ـ 1420بهد أن وان الهدد 

 إلاسهص الاطدشازاث الهاةلُت حهىد حُدة 

 هىالً هلظ في الىفاءاث 

ٌأ بعد الؼالق الى ٌظعىنأ الرًً الاشواج عدد جللُل  40 بيظبت الدخى

% 

خظب ؤلاخطاءاث اإلايشىزة في حهاش 

ؤلاخطاء كلذ بشيل نام ولىً لم جطل ئلى ـ

 %40وظبت 

 2013خالت ؾالق في 1325خالت شواج و 3619

مً ابىاء % 82ازجفام وظبت الؿالق في خاالث الصواج باألحىبُاث 

 الؿالق لصوحاث احىبُاث

 إلاسهص الاطدشازاث الهاةلُت حهىد حُدة 

 هىالً هلظ في الىفاءاث

ٌأ عامالث عدد جخفُع ـ الهامالث في  ناملت ليل أطسة  1.5  الىصف الى ؤطسة ليل املىاش  مإشساث  جفُد جدلُم الهدف ـ/ال جىحد طُاطاث  زالزت ليل أطسة  2010مخىط

ٌأ عامالث وادازة الطخلدام وجىظُمُت جىحيهُت مبادت وطع  كُد ؤلاحساء  ـ كُد ؤلاحساء  ـ كُد ؤلاحساء  ـ   املىاش

 الاطسيأ العىف مً للحماًت شامل هظام وطع

  

ت للخماًت والخأهُل  اإلاإطظت اللؿٍس

 الاحخماعي 
 

ت لالًخام ــ  اإلاإطظت اللؿٍس

 هىالً هكام وهىالً مسافم حشحر الاخطاءاث الى جصاًد ندد اإلابلغحن 

 لىً ال ًىحد زضد شامل او دزاطاث او بسامج جىحُه  مجخمهُت 

هىالً هكام وهىالً مسافم لىً ال ًىحد زضد شامل او دزاطاث او -

 بسامج جىدحُه مجخمهُت 

ٌ وافساد ألاطسة - م الهىف ووغو جدابحر جدمى الاؾفا  لم ًخم ججٍس

   واهمالهم الاػفاٌ معاملت اطاءة عً املبىسأ الىشف الُت وحشغُل  جبني
ادزحذ بسامج لم ًخم جلُُمها او جدلُل ألازس  حشحر الاخطاءاث الى ـ  

 جصاًد ندد اإلابلغحن 

 ادزحذ بسامج لم ًخم جلُُمها او جدلُل ألازس 



ع اللؼاعُت جخددر .. زغم عدم جىفس البُاهاث   ..بال ؤن ألازكام في بعع املشاَز

ً وضىانت الخغُحر  9 الىاكو الساه

 ؤهداف السعاًت الاحخماعُت
 2015البُاهاث في الهام  2011البُاهاث في الهام  2016اإلاظتهدف خظب الاطتراجُجُت لــــ /اإلاخىكو الىخاثج اللؼاعُت 

ادة عدد املسافم التي جلدم الدعم لالطس التي جىاحه ظسوفا خاصت  ٍش

  3 – 0مً 
   مساهص باالغافت للمساهص اللاةمت  3

 2014اغافت مسهص للصخت الظلىهُت في 

 لِع هىالً بسامج جساعي اإلاإزساث وتهُئت ألاطسة 

ت املثللت باللسوض الىبيرة  اهثر مً )جخفُع عدد الاطس اللؼٍس

اٌ كؼسي  250000  ( ٍز
 حغُحر جىحهاث 

لِع هىالً جلُُم لألزس اإلاهلىماث اإلاخىفسة جبحن اشدًاد  احساءث جىكُمُت مً اإلاطسف اإلاسهصي 

 الدًىن لألفساد هما ذهس اناله

ت الى الىصف   حغُحر جىحهاث   جخفُع دبىن الاطس اللؼٍس
لِع هىالً جلُُم لألزس اإلاهلىماث اإلاخىفسة جبحن اشدًاد  احساءث جىكُمُت مً اإلاطسف اإلاسهصي 

 الدًىن لألفساد هما ذهس اناله

 %   1طىه الى  18جللُل عدد املدمىين على املخدزاث جدذ 
واحساءاث وغىابـ  2015-2011اطتراجُجُت ميافدت 

 ضازمت 

 هىالً احساءاث وغىابـ ضازمت  هىالً احساءاث وغىابـ ضازمت

 ؤهداف  جمىين املسؤه
 2015البُاهاث في الهام  2011البُاهاث في الهام  2016اإلاظتهدف خظب الاطتراجُجُت لــــ /اإلاخىكو   اللؼاعُت الىخاثج

 املىازد كاهىان في الىظسأ اعادة مثل العاملت املسؤة لدعم جدابيرأ وطع

ت   الامىمه احاشة وطُاطت الحالي البشٍس

ت   حهدًل  كاهىن اإلاىازد البشٍس

 طاناث الهمل اإلاسهت وحهمُم خػاهاث ألاؾفاٌ  

  

 خػاهت زاضت  137

 خػاهت  12

 لم ًددر جؿىز -

 لم ًخم حهدًل كاهىن الهمل -

 ال  ًىحد حغُحر في الظُاطاث -

 ال جىحد زؿت مخياملت لخىفُر خػاهاث ألاؾفاٌ-

ادة    الاكل على %30 بيظبت اللُادًت املىاصب في اليظاء عدد ٍش
 الهدف جدلم فلد 2011 هي ألاطاض طىه واهذ ئذا

ادة ألن  %30 مً أهثر  2013 في الٍص
   1,704 2013نام   1002

 ------------------ ---------------- ---------------   املسؤة للظاًا جسوج مدوي مجخمع مىظماث اوشاء

  2013وشازة الخخؼُؽ الخىمىي و ألاخصاء * 



 العجص  مً الىثحر  شابها اإلاشىالث هره إلاهالجت الاطتراجُجُت ضممتها التي اإلاشسوناث أنب جإهد اإلاإشساث هره
  :.. في جمثل  والري

 

ت الفئت في اإلاتزوحاث غحر  ندد جللُل اإلاثاٌ طبُل نلى" الاهداف واكعُت عدم1.  %15 بيظبت 34 -30 الهمٍس
ٌ  كبل %20 بيظب الؿالق مهدالث وجللُل ٌ  بهد %40 و الدزى ٌ  نامالث ندد وجسفُؼ الدزى  ئلى اإلاىاش

 ."الىطف

 حغاغذ هما ألاهداف جدلُم ئلى جإدي ال  الخددًد وحه نلى ألازكام بهره اإلاسجبؿت الخدابحر  ان هما 2.
 . واللُمي الثلافي واإلايىن  الاحخماعي بالىغو اإلاخطلت الازسي  ازجباؾاتها نً الاطتراجُجُت

 

ٌ  دون  اإلاشاول هخاةج لخهالج اإلاشسوناث جطمُم3.  ومً والخدلُل بالدزاطت ومظبباتها اإلاشاول حروز  ئلى الىضى
ٌ  وجػو اإلاشاول لهره اليامىت ألاطباب جالمع بسامج ئفساد زم  .لها الخىحيهُت والبرامج الخلى

ً وضىانت الخغُحر  10 الىاكو الساه



 .ألاطسة وقُفت مإزساجه المظذ السناتي الدولت دوز  وشٍادة الاكخطادي الاشدهاز  نلى أطع الري الساهً هرا4.
ٌ  الهلمُت الدزاطاث ئحساء ٌظخدعي وان مما ٌ  أفػل ئلى للىضى  حظتهدف التي البرامج جطمُم زم ومً الخلى

   .الجمعي الهلل

 

 عبرأ واضح جدخل حظخدعي واهذ ألاطسي  الاطخلساز  أو  الهاملت للمسأة اإلالدم الدنم جدظحن مثل ...اهداف ئن5.
عُت الاحهصة مع للخيظُم مدددة مظئىلُاث  وإلاحساءاث الظُاطاث حعدًل بهدف والخىفُرًت الدشَس

 في الاؾفاٌ خػاهاث وجىفحر  الشخطُت الاخىاٌ وكاهىن  الهمل كىاهحن حهدًل فيها بما مدددة كىاهحن واصداز
 .السؤٍت مً طىىاث زماهُت بهد ًددر لم ما وهى  الهمل ملاز 

ً وضىانت الخغُحر  11 الىاكو الساه



ًالخددًــــــــاث التي جىاحه ألاطسة في كظاًا البىاء   :والخىٍى

 ازلتماإلا الخجازب تهملاز  زم ومً اإلاظبلت بالدزاطاث والخيىًٍ البىاء مظاةل ئلى الاطتراجُجُت جخؿسق  لم1.
 اللؿانُت الىخاةج جدلُم في حظاهم مظىىدة بخدابحر  للخسوج اإلادلي الىاكو مو وملازبتها وجدلُلها والىاجخت

   .اإلاسحىة
ً البىاء كظاًا في والاحخماعي الثلافي فاملىىنأ2.  ومعاًيرأ شسوغ الاخخُاز، وػسقأ الصواج مثل لألطسة والخىٍى

 في الفخُاث جلدم كظُت ،الاحخماعُت الفىازقأ وبشالت الظياوي الاهدماج جددًاث بلى باإلطافت الاخخُاز
عد لم اللظاًا هره ول للمسؤة الىمؼُت الادواز كظُت السحاٌ، على الخعلُم

ُ
 دزاطاث ألاطتراجُجُت لها ح

    .معمله
 

ت بسامج وئفساد مدىمت ئنالمُت زلافُت اطتراجُجُت حظخىحب واهذ ههره كػاًا3. ٍس    إلاهالجت وجىحيهُت جىٍى
 .اإلاإزسة والثلافُت الاحخمانُت اإلافاهُم بهؼ

 

 أو  الهاةلت حجم بىبر اإلاخهللت ألاطباب خُث مً .ألاطسة أفساد هفظُت نلى وجأزحره اإلاهِش ي اإلاظخىي  جدوي4.
 .الظُاطاث في مساناتها جدسي  في وال  اللؿانُت الىخاةج في جسبـ لم وهي الصوحاث حهدد

 

ً وضىانت الخغُحر  12 الىاكو الساه



م بلى السئٍت بين الخللُد والحدازت  الاطتراجُجُت  :والؼٍس

ٌ  ئن   مهؿُاث مو اإلادظازم والخددًثي الاكخطادي النهىع مإزساث ملازبت ًخؿلب ذلً خُاٌ مخيامل فهم ئلى الىضى
 وغو 2016 – 2011 الخىمُت اطتراجُجُت حظخؿو لم والتي الخددًاث هره في واإلاخمثل والثلافي، الاحخماعي الىغو

و ،كؿانُت زؿـ مىاضفاث،  في شملذ الهمالت حساء الظياهُت الترهُبت في الخلل في جصاًدا شهدها بل ،اله اوشؿت أو  ومشاَز
   .الهالم اهداء مسخلف مً حيظُت 144 اخطاةُت آزس 

 

 .الدزل هفاًت وندم ألاطسة محزاهُت ئدازة نلى اللدزة وندم الظاةدة الاطتهالن زلافت : الاكخطادًت اإلاإزساث•

 

 ذوي  الاحُاٌ، وضسام اإلاساهلحن اخخُاحاث ألاؾفاٌ جيشئت ألاطسي  والاطخلساز  الصواج كػاًا :الاحخمانُت اإلاإزساث•
  .الؿالق وظبت ازجفام ، الادواز  وضسام اإلاسأة وغو ،الاناكت

 

 .الاطتهالهُت الثلافاث ومإزساث الثلافاث ججاذب والخددًث، الخدازت بحن الخربرب :الثلافُت اإلاإزساث•

 
ً وضىانت الخغُحر  13 الىاكو الساه



 :العىملتالاطتراجُجُت بين الحدازت وجداعُاث 

ت الخاهمت باإلاىكىمت الىكذ ذاث في والاخخفاف للخددًث حادة مداولت السؤٍت واهذ بِىما•  أن ئال  الىؾىُت للهٍى
 ٌ  جللُدًا احخمانُا واكها جالمع الخُاة بىىنُت والازجلاء واإلاهسفت الهلم نلى اإلابيُت الخدازت مسجبت ئلى الىضى
  وميىها احخمانُا واكها ميشئا به مسجبـ مهسفي وئزر الخجرز  في وممهً مخماطً

ً
 بهػها وكُم إلافاهُم زلافُا

 والخسوج للمىاةمت الالشمحن الهلمي والخدلُل الدزاطت ًدخاج وبهػها والخدازت الهلم مجخمو مو مخىاةم
   .منهما بأي جسل ال  بطُاغاث

 

 بظلؿت اإلاسجبؿت وألانساف واإلاىزوزاث اللُم مىكىمت نلى البلاء في زغبتها الاطتراجُجُت أوضخذ وهىرا •
 في الاهدماج ملازبت هُفُت في ًخمثل ضهب زخباز ال  اإلاىكىمت هره فُه جخهسع الري الىكذ في اللبُلت،
 هره ..املدلُت والؼمىخاث ألاماوي على والاهفخاح الهاثل الخلني والخغيرأ الجدًد العاملي الاكخصاد مىظىمت
 بشيل وجإزس  والظُاس ي والثلافي والاحخماعي الاكخطادي الىاكو نلى واضخت اوهياطاث لها الخازحُت اإلاإزساث

  .ألاطسي  للخماطً اللؿانُت الاطتراجُجُت نلى مباشس 
 

 العلم بلى والاطدىاد الفسشأ ؤوأ للخصيُف مىظما عمالأ جخدسيأ لم الاطتراجُجُت فةن ذلً مً السغم على•
 إلازر على واملدزوض والحىُم الظلع الاهفخاح وهُفُت ملىاشهت الظابلت والخجازب والخبرة املعسفت وجساهم

 .إلاوظاوي
ً وضىانت الخغُحر  14 الىاكو الساه



 ..مظازاث الحدازت وجإزيرها 

 الثلافي ؤلازر نلى والاهفخاح للهلل ئنماٌ في الخُاة مكاهس  ليافت مخجددة ضُاغاث الخدازت جخػمً بِىما•
 بدثُت دزاطاث وفم والظُؿسة للخدظب آلُاث جىفحر  أًػا جخػمً أن ًمىً فهي مهه خفانلجو  جلبله ؤلاوظاوي

   .الاطتراجُجُت  جخػمنها لم مخهملت تُجدلُل
 

ٌ  اإلاشابهت لألوغام جدلُلُت وجلُُمُت جدبهُت دزاطاث نلى الاطتراجُجُت حشخمل أن الاخسي  ووان•  الازسي، للدو
 البيُت وحشىُل واإلاجخمو واإلاجمىناث والجماناث ألافساد لدي الاججاهاث حغُحر  في الفانل الاطهام ههج وملازبت

  ًفسش  الري الثلافي للميىن  ألاطاطُت
ً
  كُما

ً
 وألاضُلت الثابخت كُمىا ئلى جدخىم مسحهُت ئلى ٌظدىد واطخلساز  وزباجا

  وأهثر  أفػل هى  ما ئلى ألاضالت هره وجؿىز  وحظاهد حهػد وزلافاث ججازب مً والخدازت الهلم أفسشه وما
ً
 هفها

 . وئًجابُت
 

لىاء الخدازت والخلدم الفىسي واإلاادي، ئال أنها زلذ مً الدزاطاث الخدلُلُت  2030للد زفهذ زؤٍت كؿس •
و هما زلذ مً اطتراجُجُاث ــ وجىفحر اإلاهلىماث خٌى ؤلاشيالُاث الاحخمانُت الىاحمت نً هرا الخغحر الظَس

س مهازفه وهُفُت مهالجت الخددًاث الىاحمت نً الطسام بحن اإلاىزور مً ميىن زلافي  لتهُئت اإلاجخمو وجؿٍى
 .  ووظم طلىوي وبحن الىاكو الري جخجاذبه أهىاء وزلافاث مخىىنت ومسخلفت ومخىاكػت في هثحر منها

ً وضىانت الخغُحر  15 الىاكو الساه



  : ذلً عً والىاحمت وجماطىها ألاطسة اطخلسازأ على املازسة العىامل بعع ًلي فُما زصدها وكد
 
 ًإدي .مسخلف وميان بصمان زهحن حُل مو آلاباء لدي والثلافاث الهاداث مً باإلاىزور مسجبؿت نللُت مىهجُت بحن الطسام•

ٌ  بحن الاطخجابت جفاوث ئلى  بحن الهىة حهمُم ئلى ًإدي مغاًس  طلىن مً ننها ًيبو وما الخدازت لهللُت والسفؼ اللبى
 .ألاحُاٌ

 

 وازخالؾهم واللبُلت ألاطسة زلافت بحن ومخجاذبت ومخىافسة، مخىاكػت زلافاث زهً وهم ألابىاء ًىاحه الري الىفس ي الطسام•
 .ألابىاء لدي الظلىوي الخمسد أو  اكخىام بدون  و  باكخىام الخام الخىىم بحن الدشدذ مً خالت جسلم والتي .حهدده في اإلاجخمو مو

 .بخؿسف أًػا بها واإلادخمي مخهطب بشيل منها السافؼ الجاهبحن في مخؿسفت نىاضس  جفسش  وكد
 

 اإلاغاًس  الخطسف ألاطسة، في الخىاز  واوهدام مكاهس  ذلً نً وجىجم اإلادً، نلى الفسد ًػو مدافل مجخمو في الخمسد هرا•
ت الخُاة جيىن  ان ئلى جطل وكد ألاطسة، نلم دون  ت خُاة ألاطٍس ت خُاة منها أهثر  مكهٍس  مجاٌ في ألابىاء اخخُاحاث جلبي أطٍس

ً  .والىقُفت والبىاء الخيٍى
 

 فُما الثلت اوهدام ئلى ًإدي فاهه الخُاة مكاهس  بخددًث ازهُىً  ًكل ما بلدز  غسبي هى  ما وبيل بالغسب اإلاؿلم الاعجاب ئن•
ت الهللُت ألامت ملدزاث فيها بما ذلً ندا  ولِع ( اإلاىؿم ، اإلاهسفت ، الهلم ) الخدازه بجىهس نهخم أن ًجب ونلُه والفىٍس

   . الخدازه كشىز 
 

 في وحىدها جفسع الروىزٍت الهللُت شالذ وما حدًا، مظازا جأزر لم اإلادهُت الخلىق  في اإلاخمثلت الخدازت زوح حىهس  ئن•
   . مخهددة ججازب نلى الافتراض ي الهالم وفي الىاكو أزع في مىفخذ مجخمو

ً وضىانت الخغُحر  16 الىاكو الساه



 .. مازساث الخددًث والاهفخاح على ألاطسة 
 :الخيشئت الاحخماعُتعلى املازساث : ألاولىاللظُت 

  

 جيشئت في ٌظاهم مسجي غيرأ همصدزأ املخدسهت السطىم افالم الالُىتروهُت والالعاب الالعاب ، اإلاظخددزت الىطاةل دوز •
 الازسي  ئفساشاتها ئلى باإلغافت اإلادلُت اللُم إلاىكىمت مغاًسة اغلبها في طلىهُت ومفاهُم وكُم مهاًحر  مً حشمله بما الؼفل

  .واللبلي ألاطسي  الخماطً نلى كاةم مجخمو في للفسدًت جىسض والتي
 

 جإزس  وهي .وزبراتهم ألابىاء مهازف لدشىُل مخىىنت أدبُاث مً جدمله بما الاحخماعي الخىاضل وادواث الهىىبىجُت الشبىت•
   ."آلازس مو والخفاهم الخىاز  وآلُاث الخىاضل فلدان ئلى وجإدي ألاطسة دوز  نلى

 

 خلذ فلماذا وللشباب لليشء والظلىوي الثلافي اإلايىن   في مإزسا حصء أضبدذ الطىاناث هره بان حدال  طلمىا وئذا•
 الفىُت الخبراث حرب على واللدزة الالشمت املادًت املصادزأ كؼسأ دولت جملً بِىما لرلً معالجاث مً الاطتراجُجُت

   .إلاوظاهُت واللُم واملفاهُم واملعاًيرأ املدلُت الثلافت مع مىاثمت صىاعت لخىػين
 

 ومهاًحر  كىاند إلزطاء الهاإلاُت الخجازب ئلى اإلاظدىدة الهلمُت والبدىر الدزاطاث جىلطىا طىىاث7 مسوز وبهد والان•
 الاحخمانُحن واإلاسشدًً التربُت في الػالهحن وتهُئت ألاطسة لتهُئت اإلاىحهت البرامج مً زلذ هما  .الخيشئت مجاٌ في للمىاشهت

  .طلبُت مإزساث دون  للخدازت مخلبل مخىاشن  حُل اًجاد هُفُت في

ً وضىانت الخغُحر  17 الىاكو الساه



 : اللظُت الثاهُت  
 :الحدازت والخعلُم بين الاغتراب والاطخالب 

• ٌ ٌ  ، الغسبي الخهلُم هكم ئلى اللجىء مً الىابو والثلافُت اإلاهسفُت الاججاهاث في الىبحر  الخدى   والخدى
ت اللغت لخيىن  الخدزجي  الظىق  ولغت ألاطسة لغت وأضبدذ والشباب الاؾفاٌ بحن الغالبت هي الاهجلحًز

 .الشازم ولغت
 
ً ئن • هره الىكم ًجب أن جسهص نلى الخيشئت الظلُمت وئًجاد حُل مخىاشن وغمان اهخماٌ الخيٍى

ً الري جطبى ئلُه السؤٍت إلًجاد حُل ًخمخو باللدزاث الهللُت  الىفس ي واإلاهسفي للؿفل وهى الخيٍى
 .والجظدًت والخىاشن والصخت الىفظُت وبدُث جسجلي ألاحُاٌ اللادمت ئلى مظخىي الخدازت

 
 ومخىاةمت مسخلفت للمهسفت زؤي باؾىه في خمل اهه مً السغم نلى حدًدة إلاسخلت حهلُم مشسوم ئن•

 الخؿبُم وجىكُذ الخؿبُم مطادز  وجىفحر  الخؿبُم وآلُاث الخؿبُم ان الا  الخدازت، اطتهداف مو
 . مبىسة مسخلت في اهدزازه في طاهم اإلاساخل وافت ونلى نام بشيل جؿبُله في والاطخعجاٌ

ً وضىانت الخغُحر  18 الىاكو الساه



 :اللظُت الثالثت 
 :الشباب بين الاصالت والخددًث 

ً هخاثجها حمُع في الحاٌ هىأ هما الاطتراجُجُت اهخمذ وللد•  الاخخُاحاث هما بأمٍس
 الاطتراجُجُت اهخمام اهصب لرلً وهدُجت .املازلت املشاول معالجت زم ومً املادًت،
 فئاث وافت باخخُاحاث املخيامل الاهخمام ولِع الظعُفت الشساثذ على هبيرأ بشيل
 .واملجخمع ألاطسة

 
 

 في الخأزحر  اللادمت الخىمىٍت الاطتراجُجُت حظتهدف أن ئلى ئلخاخا أهثر  الخاحت جبدو  ونلُه•
 نلى طلبُت مإزساث أو  اطخالب دون  الخدازت نلى اللاةم الفىس  وهمـ الجمعي الهلل

ت اللُم مىكىمت  .والهٍى
 

 واإلاهازف  والخيبإ  الخدلُل نلى اإلابيُت الهلمُت الدزاطاث نلى الاطتهداف هرا ًسجىص•
فسد مكاهسها، ولِع اللػاًا بجىهس  الاهخمام ًخدسي  وأن .الظابلت والخبراث  بسامج وٍُ

 .الشباب أوكاث واطدثماز  الخىحهاث حغُحر  في حظاهم
ً وضىانت الخغُحر  19 الىاكو الساه



 : سابعتالاللظُت  
  : الظاثد الاطتهالن همؽ

 
ٌ  في الشساةُت اللدزة وازجفام الدزل ازجفام• ٌ  الخلُج دو  أضبذ بل وجفازسي، برخي همـ ئلى الاطتهالن خى

 
ً
  مإشسا

ً
 . ولألطسة للفسد اإلاالُت واللدزة الاحخماعي لاماإلا مإشساث مً هاما

 خالت باؾىه في ًخػمً فاهه واإلاداواة، الفىسي  الفلس  مً خالت ٌهىع الخفازسي  أو  الترفي الاطتهالن وان وئذا•
اث وجددًد ألاطسة إلاحزاهُت الصخُدت لإلدازة السؤٍت جىهدم خُث لألطسة، ؤلافلاز  مً  .الطسف أولٍى

ٌ  طبم وهما أنها ئال ،منها للخد مظازا مدددة اللسوع لتأإلاظ جؿسكذ الاطتراجُجُت ان مً السغم ونلى•  اللى
 الخيىمُت ؤلاحساءاث أن هى الىاضهت الخلُلت وجبلى .اليامً الجىهس دون  الكاهس الهسع بمهالجت اهخمذ
 هىالً أن بل منها الخد أو اإلاشاول نلى لللػاء وافُت لِظذ وخدها البىىن نلى والسكابت اللسوع آلُاث لخلُُد
  .وؤلادزاز الطسف ؾسق  هدى   الخىحهاث حغُحر نلى للهمل خاحت

ت ألاطسة دًىنأ جخفُع خددث طتراجُجُتالاأ•  ملابلت في املصسفُين ؤخد ؤشازأ بِىما الىصف بلى اللؼٍس
دة اٌ ملُازأ 18 خىالي بلى كؼسأ في وملُمين مىاػىين لألفساد الاطتهالهُت اللسوض ازجفاع بلى الساًت بجٍس  ٍز

خها في البالد حشهدها وظبت ؤعلى وهي  2015 فبراًس الي 2014 فبراًس مً الفترة خالٌ  .جاٍز

ً وضىانت الخغُحر  20 الىاكو الساه



 :السئٍت طبع  طىىاث بعد 
 مظلىماشساث الخلدم املدسش وجإزيراتها وفم هسم 

ً وضىانت الخغُحر  21 الىاكو الساه

حهىد ملدزة مً * 

الدولت لخدظحن مظخىي 

الهِش واطدُفاء 
 .الخاحاث ألاطاطُت

مساحعت كاهىن *
الظمان الاحخماعي 

 الظمانوشٍادة فئاث 

وزٍادة الفئاث * 
 اإلاىخفهت 

 املاشساث الاًجابُت

  الخيافإ ندم / ؾالق وظبت ازجفام" الصواج كػاًا

ت مشاول /شوحت مً بأهثر  الصواج /    أطٍس

  اإلاخهدد الصواج نً الىاحم ألاطسة حجم هبر 

 اإلاصمىت ألامساع واهدشاز  الؿهام ناداث جأزحر  *

 أوزدث للد .والغراء الخُاة بىمـ اإلاسجبؿت
 كؿس  بدولت الىفُاث مً %70 بان الاخطاةُاث

 " الخللُت والامساع اإلاصمىت الامساع نً هاحمت

 ؤلاناكاث زم " 16 – 11 اطتراجُجُت اإلاطدز 
 ألاكازب شواج نً الىاحمت الصخُت واإلاشاول

 .الؿسق  وخىادر

 الاؾفاٌ وبداهت البداهت

 الػمان زؾاا زازج الفئاث بهؼ شالذ ال  *
   الهمل نً والهاؾلحن الاحخماعي

  الهاملت اإلاساة خماًت مشسوناث جدلُم ندم *

 الاطيان ؾلباث ئحساءاث طحر  بـء *

 املاشساث املازسة طلًبا

 في املسصىدة ألازكام جخدلم لم *

ً مظاثل في الاطتراجُجُت  ألاطسة جىٍى
 . ووظاثفها

اداث جؿسأ لم *   ـاإلادوي اإلاجخمو مىكماث نلى ٍش

 ـالصخُت السناًت مجاٌ في اإلاخسططت وجلً

 . 15 الان وختى 11 مً الىكاةُت

و الاطتراجُجُت جفسد لم *  اإلاإزساث  إلاهالجت مشاَز

 ذوي  وحىد مثل لألطسة الىفظُت الصخت نلى

   الخ ... واإلاظىحن الخاضت الاخخُاحاث

 ـبىاء الخللُدي الخهلُم هكام كدزة ندم *

 ـمدزوطت وجىىىلىحُت نلمُت نهػت ملىماث

 ـواإلابادزة، الاحتهاد زوح وغسض الىفع، وؾىٍلت

  لدي الهلمي والخفىحر  الىلدًت الجزنت ووشس 

   الىاشئت آلاحُاٌ

   ألاطسة في الادواز  ضسام إلاهالجت بسامج جفسد لم *

 ـالجصتي الهمل ججسبت نلى الىشزاء مجلع وافم *

س  ًطدز  ولم 2011 في بالىشازة  هخاةج نً جلٍس

   الُىم ختى ذلً

 الخلدم املدسشأ

جدلُم الحاحاث 
الفظُىلىحُت 

 (الاخخُاحاث الاطاطُت)

 

  واملشسب واملاول

 البدهُت الصحت واملاويأ

 العمل والعللُت

  



 :طبع  طىىاث بعد السئٍت 
 ماشساث الخلدم املدسش وجإزيراتها وفم هسم مظلى

ً وضىانت الخغُحر  22 الىاكو الساه

 وشبىت مخماطً مجخمو

 الهالكاث مً كىٍت

ت  حهىد واللبلُت ألاطٍس
 الدولت مً ملدزة

 الهِش مظخىي  لخدظحن

 الخاحاث واطدُفاء

 .ألاطاطُت

 الػمان كاهىن  مساحهت

 فئاث وشٍادة الاحخماعي

 الفئاث وزٍادة الػمان

   اإلاىخفهت

 املاشساث الاًجابُت

 كػاًا الصواج 

كػاًا الهىٍت والشهىز 

 باالهخماء

 .الاطخلساز ألاطسي لألؾفاٌ

جىاكؼ اإلايىن الثلافي 
اإلاىزور مو الىاكو اإلاىفخذ 

"  نلى زلافاث مخىاكػت 

" الاغتراب الثلافي   

 املاشساث املازسة طلًبا

 

الخاص بلػاًا الجصء 

الصواج والاطخلساز 

ألاطسي لم جبرش فُه 

 مإزساث كىٍت 

مظالت الهىٍت 

والاهخماء ألبىاء 

اث لم ًخلدم   اللؼٍس

مظالت نامالث اإلاىاٌش 

 ال ًىحد جلدم

 الخلدم املدسشأ

 الحاحت بلى ألامان

 والاحخماعي الىفس ي مًآلا 

 والاكخطادي واإلاهىىي 

 وألاطسي 



 :السئٍت طبع  طىىاث بعد 
 ماشساث الخلدم املدسش وجإزيراتها وفم هسم مظلى

ً وضىانت الخغُحر  23 الىاكو الساه

نالكاث احخمانُت  

ت كىٍت   وأطٍس

الدولت الهدًد مً أوشئذ 

اإلاساهص الخىمىٍت للشباب 

 وللطغاز 

الاوكافوشازة  12  

وشازة الشئىن  10 

 الاحخمانُت 

وشازة الثلافت   11   

 املاشساث الاًجابُت

 والؿالق الصواج كػاًا
 .ألاطسي  والاطخلساز 

 ٌ جدوي مشازهت الشباب وألاؾفا
،ندم في اإلاساهص اإلاخسططت 

وحىد اهدًت احخمانُت زلافُت 

اغُت   ألاخُاء حاذبت في ٍز

نه، الهىف اؤلادمان باهى •
 ألاطسي 

 اإلاىاشهت بحن نمل اإلاساة وألاطسة•

 

الالضفُت في اإلادازضألاوشؿت *   

 املاشساث املازسة طلًبا

ً مإزساث ت مظاةل / ألاطسة جيٍى  ألبىاء الهٍى

اث   اللؿٍس

 الاحخماعي الترابـ نلى الخددًث مإزساث
  الاهدماج ومظاةل

 ألاطسيأ والازشاد الفسدي إلازشاد غُاب
 ألاطسأ وطؽ خصىصا  املجخمعي والخىىٍسأ

 للمخاػسأ معسطين ؤفساد جدىيأ التي
 لألطسة الىفظُت الصحت على ذلً وجإزيرأ

 شوحت  مً باهثر  الصواج  خاٌ في الاطس مساناة

الخاحت للخد مً الفىازق الاحخمانُت ؾبلُت 
نسكُت/   

   الخلدم املدسشأ

الحاحاث 

 الاحخماعُت

الىفس ي الاطخلساز 

 الهالكاثوالهاؾفي و 

ت  والاحخمانُت ألاطٍس

ت فيها بما  الاهخماء الهٍى

 الفسس

  



 :السئٍت طبع  طىىاث بعد 
 ماشساث الخلدم املدسش وجإزيراتها وفم هسم مظلى

ً وضىانت الخغُحر  24 الىاكو الساه

ئن جدلُم 

الخاحاث 

السةِظُت الثالزت 
مو نىامل أزسي 

ًيىن لها دوز هبحر 

في جدلُم 

الخاحت ئلى 
 الخلدًس 

 املاشساث الاًجابُت

 جأزحراث الهىإلات 

 املاشساث املازسة طلًبا

جدلُم بِئت 

جمىُيُت لروي 

إلاعاكت وجخصُص 

مً فسص % 2وظبت 

العمل لروي 

 إلاعاكت لم جخدلم 

ندم ئفساد بسامج 

حظتهدف  

 الشخطُت والظلىن

 الخلدم املدسشأ

 الحاحت للخلدًس 

 اإلالدزة الاحخمانُت اإلاياهت

ً باخترام والشهىز   آلازٍس

 بالثلت وؤلاخظاض له

 واللىة



 :السئٍت طبع  طىىاث بعد 
 ماشساث الخلدم املدسش وجإزيراتها وفم هسم مظلى

ً وضىانت الخغُحر  25 الىاكو الساه

ئن جدلُم 

الخاحاث 

السةِظُت الثالزت 
مو نىامل أزسي 

ًيىن لها دوز هبحر 

في جدلُم 

الخاحت ئلى 
 الخلدًس 

 املاشساث الاًجابُت

 بحن الخىاشن  اوهدام

   والخدًث اللدًم

 اطدُهاب ندم

   الخدازت ملخػُاث

 دُاةب اإلاخطلت اإلاظاوب 

  والدنت والبرر الترف

 املاشساث املازسة طلًبا

 

 بسامج بفساد عدم

  حظتهدف

 الشخصُت

 والظلىن

 الخلدم املدسشأ

  

 جلدًس الراث

 كدزاجه اطخسدام

 الخالُت ومهازاجه

 أهبر لخدلُم واإلادخملت

 مً ممىً كدز

 .ؤلاهجاشاث



 ألابعاد الغاثبت .... بين السئٍت والاطتراجُجُت 

 اإلاظخىي  نلى الاكخطادي والاشدهاز  الىماء مخؿلباث بحن اإلاىاشهت مظاز جددًد السؤٍت جػمىذ
 اإلاجخمو هُىىهت نلى ذلً مسدود جساعي مىاشهت وفم اإلاجخمو ومخؿلباث واخخُاحاث الهالمي
سه خه، جاٍز ت الهملُت شابذ كد أهه ئال  وهٍى  مجاالث ندة المع زلل الاطتراجُجُت لخدلُم والخىفُرًت ؤلاداٍز

ت الهملُت مً   : ًلي هما ؤلاداٍز
 

الاطتراجُجُت نلى جددًد مىاؾً الترهحز بشيل دكُم وجددًد الاطتراجُجُاث اللؿانُت مظتهدفت نملذ 1.
و اإلاطممت لم جدلم ألاهداف   .اإلاسحىةالىخاةج اإلاسحى جدلُلها ، ئال أن اإلاشاَز

السغم مً ان ادازة الاخطاء جبرٌ حهىد ملدزة في مجاٌ جىفحر البُاهاث الاخطاةُت ئال أن غُاب أو ونلى 2.
كطىز الدزاطاث للبِئت اإلادُؿت لخلص ي الهىامل اإلاإزسة في بيُت ألاطسة وجماطىها أدي ئلى ندم ئخساش جلدم 

 .ملمىض في اإلاظاةل اإلاخطلت بالشأن الاحخماعي
 اللسازأ صىاعت جسجبؽ لم ؤعىام طبعت مض ي وبعد اهه بالأ الاخصاثُت البُاهاث جىفسأ مً السغم على3.

 والطُاهت اإلاخابهت وملخػُاث السؤٍت جؿبُم إلاخؿلباث واطخجابتها والبدثُت العلمُت باملاطظاث وجىفُره
 جسؿي نلى واللادزة الىاكو ذاث مً الىابهت الىؾىُت الىفاءاث جأهُل فيها بما الاخخُاحاث وجددًد والخؿبُم

 .نلباجه بهؼ
ً وضىانت الخغُحر  26 الىاكو الساه



م بلى    ..   السئٍتالؼٍس
 :  زالزت مسجىصاث حشمللخغُير مفهىم الخىمُت الاحخماعُت بلى مفهىم إلاصالح الاحخماعي والري ًجب ؤن ًلىم على  ملحت الحاحت جبدو

س 1. ت التي حشيل الفسدجؿٍى  .همـ الهالكاث الاطٍس

 .بىاء الثلافت الهامت وجىحُه اإلاجخمو هدى اهدظاب اإلاهسفت ووشسها2.

س نملُاث ؤلاضالح الثلافي والتي جلىم نلى البدث والهلم والفىس الهلالوي وما ًصخبه مً ججدًد في الخؿاب الثلافي 3.  جؿٍى

 :وفُما ًلي بعع امللترخاث 

بحساء الدزاطاث العلمُت املخعملت بهدف ان جىىن الحدازت ػاكت مخجددة ٌعاد اهخاحها وفم جىثُف السصد الاحخماعي واملخابعت  وأ•
لُخمثل فيها ؤلازر الثلافي اإلادلي بما ًدمله مً ميىن دًجي وزلافي وؤلازر الثلافي ؤلاوظاوي بما ًدمله مً مهازف نلمُت ؤطع علمُت 

وجلىُت وئنماٌ للمىؿم والهلل وئنادة اهخاج ول ذلً لُإؾس الطخنهاع حىهسي ًخىاةم بحن الخددًث وؤلاضالت بما جدمله مً جدىالث 
 .ئًجابُت في بيُت ألاطسة الاحخمانُت والثلافُت

 

يىن كادزا نلى انؿاء مإشساث صخُدت بما فيها جىفير البُاهاث الىمُت والىىعُت وفم جصيُف مظخددر ًخىاثم مع ػبُعت الدولت  • ٍو
ت وجدظحن اإلاإشساث اإلاهىُت بالدزاطت والخدلُل واإلاخابهت  انخبازاث اإلاىاؾىت ووفم الخطاةظ الفسدًت واإلاجخمهُت والجغسافُت والاداٍز

 .اإلابىس باإلاساؾس إ والخلُُم وجدلُل ألازس والخيب

 

  
ً وضىانت الخغُحر  27 الىاكو الساه



لخيىن مىؿللا لطُاغت اطتراجُجُت ألاطسة وامنها لظالمت املخعملت لخددًد معاًير همؽ الحُاة ومىاصفاث الحد املظتهدف الدزاطت •
ت ومظاهمت ؤلانالم الخىنىي اإلاىحه للخدازت والخددًث دون ئزالٌ بمىكىمت اللُم وألازالق الظاةدة جسشد ألاطس ئلى هُفُت  ٍس وؾىُت جىٍى

 .  اإلاىاشهت في الخيشئت وجدمي اليشء مً الاطخالب الثلافي أو الاغتراب وفم مهاًحر نلمُت للخطالح مو الساهً دون ازتهان
 

ب هفاءاث علمُت وبدثُت كادزة على جدلُل الىاكع وجددًد مىاػً الخلل • وؤلازبان وئنماٌ الفىس الخدلُلي للخسوج بسؤي جدٍز
 .  اطتراجُجُت كادزة نل الاطخجابت وجدلُم الخلدم اإلاسحى 

 

 مإزساث واطخغالٌ ىػىُتال الثلافت على الترهيز وشٍادة ؤشياله بيافت للخمُيز املىسطت املىاهجمعالجت وأ  الخعلُمُت املىاهج مدخىيأ جددًث•
 والىىادي الهسع ودوز  وألادب واإلاظسح اإلادازض في الالضفُت واألوشؿت الاحخمانُت الخىنُت في اإلاسخلفت ؤلانالمُت والىطاةـ الثلافي الهمل

 .نام بشيل الثلافُت الخسهت جفهُل ئلى الهادفت الجماناث  ودنم ،باألخُاء الثلافُت الاحخمانُت
 

وزطم الخؿى ألدواز ألاحهصة دفاعُت وزكابُت جدمي وجساكب جؼبُم هصىص السئٍت والاطتراجُجُاث املخعاكبت ؤحهصة /حهاشحعُين  •
 (.الشئىن ؤلاطالمُت وألاوكاف/الشئىن الاحخمانُت /الثلافت ) الخيىمُت اإلاهىُت 

 

ص كدزاتها وكدزاث هىادزها وجمخين اواصس الخيامل بين اللؼاعاث املخخلفت • دعم البىاء املاطس ي ملىظماث املجخمع املدوي وحعٍص
ً في اوالاهخمام ب. هُت و دلىطىص الاًجاد مإطظاث دًيُت كادزة نلى الدزاطت الخدلُلُت لىلاؽ الخالف بحن اإلافىٍس ججدًد الخؿاب شَس

ت الشاةىت واإلاىاشهت بحن الدًً والهلم والهلل   .الدًجي وجدسي اللُاض والاحتهاد في اللػاًا الهطٍس
 

س • س الفسدي والجمعي ؤجؼٍى ب ...الخهلُم…التربُت ) بدُث جخيامل زؿاه مو الىطاةل ألازسي لُاث إلازشاد والخىٍى سالخىنُت ..الخدٍز   والخىٍى
ىوي …  اثاإلاظسخُ.. اثالىدو ... اإلاجخمعي  . لخدلُم وغو احخماعي اهثر أمىا " ( الخ..البرهامج الخلفٍص

 

ً وضىانت الخغُحر  28 الىاكو الساه



 شىًسا لخظً اطخمانىم

ً وضىانت الخغُحر  29 الىاكو الساه


