داًع ٞادتوفٞ
كو ٞٚاذتق٘ق ٗاهعوَ٘ اهطٚاضٞٚ
قطٍ اهعوَ٘ اهطٚاضٞٚ

ًودص ستاضسات ًقٚاع تٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػسٞٙ
ً٘دٕ هطوب ٞاهطِ ٞاألٗىل ًاضرت ختصص ضٚاضات عاًٗ ٞتٌِٞٚ
إعداد األضتاذ قريع ضوٍٚ

ًقدً:ٞ
ميلّ تقطٗ ٍٚظا٢ف ،اإلداز ٝيف أً ٜؤضط ٞإىل ثالثٗ ٞظا٢ف ٓ ٛاهتدطٚط ،اهتِفٚر ٗاهسقاب،ٞ
ٗٙعترب اهتدطٚط ًّ اه٘ظا٢ف ادت٘ٓس ٞٙهإلداز ٝعًٌ٘ا ٗ إلداز ٝامل٘ازد اهبػس ٞٙبارتص٘ص ،سٚح
ٙستبط اضتٌساز ٗ بقا ٗ ١من٘ املؤضط ٞمبد ٠اهتدطٚط ادتٚد ٗ اهدقٚق ،املبين عوً ٟعوً٘ات سقٚقٞ
ٗ ًِٔذ ٞٚعوٌٓ ،ٞٚرا اهتدطٚط ًّ خالهٕ ٙتٍ اهِعس إىل املطتقبى اهبعٚد ٗحتدٙد استٌاالتٕ ٗ
االضتعداد هلا ،يف ظى اقتصاد دِٙاًٚلٙ ٛتٌٚص باهتػٚري اهدا ٗ ٍ٢املطتٌسً ٘ٓ ٗ ،ا ًّ غإُٔ أْ ٙؤدٜ
إىل ظٔ٘ز اهعدٙد ًّ املػلالت اهيت ٘ٙادٔٔا اهقاٌ٢ني بعٌو ٞٚاهتدطٚط عوً ٟطت٘ ٠املؤضطاتٗ ،
ٙعترب اهتقدٙس دص١ا ًّ اهعٌو ٞٚاهتدطٚط ٞٚسٚح ًّ غإُ أْ حيّ٘ي املدططات إىل ق ٍٚتقدٙسٞٙ
قابو ٞهوقٚاع اهلٌ ٛاهدقٚقٗ ،ال ٙتأت ٟكى ٓرا إال ًّ خالي تٌِ ٞٚاهعِصس اهبػس ٜاهرٙ ٜقَ٘ عوٟ
اهتدطٚط هوٌؤضطٗ ٞاهِٔ٘ض بٔا.
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ًفَٔ٘ إداز ٝامل٘ازد اهبػس:ٞٙ
ٙرس ٠أصرشا ٗدٔر ٞاهِعرس اذتدٙجر ،ٞأْ إداز ٝاملر٘ازد اهبػرس ،ٞٙتعتررب إسرد ٠اه٘ظرا٢ف

األضاضر ٞٚيف املِػرأٗ ،ٝهلرا أٌٓٚر ٞتورم اه٘ظرا٢ف ارتاصر ٞباإلُتراز ،اهتطر٘ٙق ،اهتٌ٘ٙرىٗ ،غريٓرا،...
ٗذهم ألٌٓ ٞٚاهعِصس اإلُطاُٗ ٛتأثريٖ عو ٟاهلفا ٞٙاإلُتاد ٞٚهوٌِػأ.ٝ
فٔرر ٛبرررهم اهعٌوٚرر ٞاهرريت تػررٌى زتٌ٘عررً ٞررّ اهِػرراتات املتعوقرر ٞباالٓتٌرراَ باهعٌرراي ًررّ
سٚررح ت رر٘قعٍٔ كٌ ررا ٗ كٚف ررا ٗ اض ررتقطابٍٔ ٗتطرر٘ٙسٍٓٗ ،ا افع رر ٞعو رر ٍٔٚيف إت رراز حتق ٚررق أٓ رردا
املِعٌٗ ٞحتقٚق أٓدا اهعاًوني عو ٟسد ض٘ا.١
ً - 2فَٔ٘ ختطٚط امل٘ازد اهبػس:ٞٙ
ٙع ررس كوض ررل٘ زاض ررى اهتدط ررٚط عو رر ٟاُ ررٕ ٗ :ض ررب تص رر٘ز هوٌط ررتقبى املسغ رر٘ ٗ ،تص ررٌٍٚ
اه٘ضا٢ى اهفعاه ٞهتشقٚقرٕ  ٗ ،اُطالقرا ًرّ ذهرم ميلرّ تعسٙرف اهتدطرٚط عور ٟاُرٕ تسٙقر ٞأٗ ٗضرٚوٞ
الختاذ اهقسازٗ ،اهتِعٗ ٍٚاهتشفٚصٙ ٘ٓٗ ،تطوب برري زتٔر٘د ذٓرين – دزاضر ،ٞحتوٚرى ،تِبرؤٗ ،تلاًرى –
ٙطٌح بإعداد ٗثا٢ق ًوٌ٘ض ٞتطٌ ٟارتطط .
ٗ ًِٕ فإْ ختطٚط امل٘ازد اهبػس ٛٓ ٞٙاهعٌو ٞٚاهيت تطع ٟاملِعٌ ًّ ٞخالهلرا إىل اذتصر٘ي
يف اه٘قت املِاضب عو ٟاستٚاداتٔا ًرّ اهعراًوني اهقرادزٗ ّٙاملرؤٓوني عور ٟتِفٚرر املٔراَ امل٘كور ٞإهرٍٔٚ
هتشقٚق أٓدا املِعٌ ٘ٓ ٗ ،ٞبرهم ٙعترب أسد اه٘ظا٢ف اهسٚ٢ط ٞٚاهيت تقَ٘ بٔا ًصوش ٞكأٗ قطٍ
اداز ٝامل٘ازد اهبػرس ،ٞٙباعتبراز أْ اهعِصرس اهبػرس ٜميجرى اهسكٚرص ٝاألضاضر ٞٚاهريت تعتٌرد عؤٚرا كافرٞ
ارتطررط ٗاهرررباًر اإلُتادٚررٗ ٞاهتطرر٘ٙق ٞٚيف املؤضطرر ،ٞفبدُٗررٕ تبقرر ٟكافرر ٞعِاصررس اإلُترراز األخررس٠
داًد.ٝ
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ً - 3فَٔ٘ اهتطٚري اهتقدٙس ٜهوٌ٘ازد اهبػس:ٞٙ
ٙرستبط ًفٔرَ٘ اهتطررٚري اهتقردٙس ٜازتباترا ٗثٚقررا مبفٔرَ٘ اهتِبرؤ ٗ ،اهررر ٜميجرى ت٘قرب سادثررٞ
ًع ِٞٚأٗ ً٘قف ًعني أ ٜاذتص٘ي عو ٟتقدٙسات هعآسً ٝا يف ظى زتٌ٘عً ٞع ًّ ِٞٚاهعسٗ .
ف رراهتِبؤ اذا ال ٙعت رررب ختٌ ِٚررا أٗ سدض ررا ٗإمن ررا ٓ رر٘ دزاض رر ٞعوٌ ٚرر ٞتق ررَ٘ عو رر ٟأض ررظ ٗق٘اع ررد
ًتع رراز عو ٔٚرراٙ ٗ ،عتٌ ررد عو رر ٟدزاض ررً ٞعوً٘ ررات ٗبٚاُ ررات ٗإسص ررا١ات ٗ ،ستاٗه رر ٞاض ررتِتاز اهعالق ررات
ٗاملعاًالتٗ ،اضتددأًا يف اهتِبؤ مبا ضتلْ٘ عو ٕٚذتاه ٞأٗ اهعرآس ٝاملدزٗضر ٞخرالي فررتً ٝقبورً ٞرّ
اهصًّ.
إ ّْ اهتِبررؤ برراهق ٍٚاالةآٚرر ٞهعررآسً ٝعِٚررٙ ٞطررتوصَ تقرردٙس اهقرر ٍٚاهسقٌٚرر ٞملعرراًالت ٓرررٖ
اهعالقات ًّ ٗاقب اهبٚاُات املت٘فس ٝعّ املاضٗ ٛتصشٚشٔا إذا هرصَ األًرس ،بِرا ١عورً ٟرا ٙت٘قرب سدٗثرٕ
ًّ ًتػريات ٓٚلوٚر ٗ ،ٞتلر٘ ّٙتقردٙس ات عرّ اهعرآس ٝيف املطرتقبىً ٗ ،قازُر ٞاهِترا٢ر اهريت ترؤد ٜإهٔٚرا
ٓرٖ اهطسق اهبدٙوٗ ،ٞاُتقا ١أفطؤا بِا ١عوًِ ٟاقػٗ ٞاقعًِٗ ٞٚطقٚرٓ ٗ ،ٞر٘ در٘ٓس ًفٔرَ٘ اهتطرٚري
اهتقدٙس ٜهوٌ٘زد اهبػس.ٜ
ٗ ٙعترب ستٌد قاضٍ اهقس٘ٙت ٛأْ اهتطٚري اهتقدٙس ٜهوٌر٘ازد اهبػرس ٞٙال خيرسز عرّ ُطراق
اهتدطررٚط هوٌرر٘ازد اهبػررسٓ ٗ ٞٙرر٘ ٙتٌجررى يف حتدٙررد اهطوررب املطررتقبو ٛعورر ٟاهعٌاهررً ٗ ٞقازُرر ٞذهررم
مبطت٘ ٠املعسٗض ًِٔا خالي ُفظ اهفرت ٝاهصًِ. ٞٚ
ٗ ًِٕ ،ميلّ اعتباز اهتطرٚري اهتقردٙس ٜهوٌر٘ازد اهبػرس ٞٙبأُرٕ االٓتٌراَ ٗ املتابعر ٞاملطرتقبوٞٚ
ًّ سٚح اهلٍ ٗ اهلٚف هوٌ٘زد اهبػس ًّ ،ٜسٚح اهعدد ٗ اه٘ظا٢ف ٗ اهتلراهٚف يف ظرى ظرسٗ ًعِٚر،ٞ
ً ررّ اد ررى اه ررتشلٍ اهعقالُ رر ٛيف تط ررٚري املؤضط رر ٗ ٞاه٘ص رر٘ي إىل دزد رر ٞاك رررب يف ًالٌ٢تٔ ررا هألٗض رراع
املطتقبو ٞٚادتدٙد ٗ ٝحتقٚق أفطى ًسدٗدٙر ٞكلِرً ٗ ،ٞرّ أٓرٍ أٓردافٔا األضاضر ٞٚإجيراد قر٘ ٠عاًورٞ
بتقرردٙس استٚادررات املؤضطررً ٞررّ امل رر٘زد اهبػررس ،ٜتلررْ٘ عورر ٟاألق ررى ًؤٓوررٗ ٞوذررٍ ًِاضررب ٗ ،ت رر٘فري
إًلاُٚات ًاه :ٞٚض٘ٚه ،ٞزؤٗع أً٘اي يف املد ٠اهقصري ،املت٘ضط ٗاهط٘ٙى ،تِاضب ٓرٖ اذتادات.
 - 4تعسٙف تٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس:ٞٙ
تعس

تٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙعو ٟأُّٔا كىّ دٔد أٗ خط٘ات أٗ تدابري عوًٌِ ٞٚعٌ ٞتؤخر

ٗتطبق هتؤد ٜإىل شٙاد ٝكفا ٝ١امل٘ظفني اهعاًوني مبِػ ٞ٣أٗ ًؤضطً ٞعٙٗ ،ِٞٚتٍ ذهم عّ تسٙق
اهتدزٙب ٗاهتأٓٚى هلؤال ١اهعاًوني ،باإلضاف ٞإىل شٙاد ٝقدزاتٍٔ ًٗٔازتٍٔ ارتاصٗ ٞاضتجٌازٓا بػلى
ٙصب يف شٙاد ٝاهعٌو ٞٚاإلُتاد ٞٚبطسٙق ٞإجيابُٗ ،ٞٚعساً ألٌٓ ٞٚتٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙمت إجياد عوٍ
خاص بٕ يف ادتاًعات ٗاملدازع ٙطٌ ٟبعوٍ تٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙهٚتٍ دزاضتٕ مبساسى عٌسً ٞٙبلسٝ
ٗشٙاد ٝإًلاُٚات االبتلاز ٗاهتط٘ٙس .أٓدا

تٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػسُ ٞٙعساً هلْ٘ امل٘ازد اهبػسٛٓ ٞٙ
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اهعصب اذتقٚق ٛألًِ ٜػأ ٝأٗ ًؤضطِٙ ،ٞبػ ٛأْ ٙلْ٘ ِٓان قطٍ خاص بامل٘ازد اهبػس ٞٙفٔٚا،
سٚح ٙت٘ىل ٓرا اهقطٍ ًٌٔ ٞتق ٍٚٚامل٘ظفني ٗتسق تط٘ٙس أداٗ ،ٍٔ٢زفب د٘د ٝكفا١تٍٔ ًّ أدى
تعصٙص قدزات اهػسكٗ ،ٞشٙاد ٝقدزتٔا عوًِ ٟافط ٞغريٓا ًّ املِػأٗ ٝاملؤضطاتٗ ،ميلّ تودٚص
أٓدا تٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙمبا ٙأت:ٛ
 ت٘شٙب اهعٌى ٗفقاً هقدزات اهعاًوني ًٗٔازاتٍٔ ارتاصٞ تٌِ ٞٚقدزات االبتلاز ٗاإلبداع هد ٠اهعاًوني يف املؤضط ًّ ٞأدى اهدفب بعذو ٞاإلُتازقدًاً
 دعٍ اهلٚلو ٞٚاإلداز ٞٙارتاص ٞباملؤضطٗ ٞشٙاد ٝكفا١تٔا تقوٚى االعتٌاد عو ٟاهعٌاه ٞاألدِبٞٚ تط٘ٙس امل٘ظفني بػلى ًطتٌس ٗتدزٙبٍٔ عوً٘ ٟادٔ ٞاهتشدٙات سصس مجٚب املٔازات ٗاهلفا١ات اهفعاه ٞباملؤضطٗ ،ٞحتدٙد األٗدٕ األفطى هالضتفادًِٔ ٝا عٌى خط ٞهوتدزٙب ًب حتدٙد اهصًاْ ٗامللاْ حتدٙد اهِقاط اإلجيابٗ ٞٚاهطوب ٞٚهوتدزٙب بعد اُتٔا ١فرتتٕٗ ،كٚف ضٚؤد ٜإىلاهِٔ٘ض مبطتقبى املؤضطٞ
 ًتابع ٞأدا ١اهعٌى ٗاهتدزٙب هبو٘غ أفطى اإلًلاُات ،سٚح ةب ًتابع ٞأدا ١اهعٌاي بػلىًطتٌس ًِٗتعٍ ٗإتاس ٞاهفسص أًأًٍ هتقد ٍٙاألفلاز ٗاالبتلازٗ ،تدزٙبٍٔ عوٟ
اضتعٌاالت اآلالت بأًاْ إْ ٗددتٗ ،تط٘ٙس أُعٌٗ ٞق٘اُني اهعٌى بػلى ًطتٌسٗ ،ت٘ظٚف
األُعٌٗ ٞاألضاهٚب املتط٘ز ٝاهيت تعتٌد عو ٟاضتعٌاي اذتاض٘ ٗغريٖ ًّ ًعآس اهتط٘ز
اهعوٌٛ
 -اهتدزٙب بٔد

اهِقى ٗاهرتق ،ٞٚسٚح ٙتٍ تدزٙب امل٘ظفني ٗتط٘ٙس أدا ٍٔ٢بٔد

ُقى

امل٘ظف هقطٍ أخس ،سٚح ٙتٍ تدزٙبٕ عو ٟأُعٌ ٞاهقطٍ ادتدٙد ،أٗ تدزٙبٕ ًّ أدى تسقٚتٕ
ملطٌٗ ٟظٚف ٛأفطى ُعساً هلفا١تٕ اهعاه ،ٞٚفٚتٍ تصٗٙدٖ باملٔازات اهالشًٗ ٞاهتدزٙبات اهيت
تعٌى عو ٟأْ ٙلْ٘ ًِاضباً هوٌطٌ ٟاه٘ظٚف ٛادتدٙد.
ً - 5فَٔ٘ اهتدزٙب:
هقد تعددت اهتعسٙفرات فٌٚرا خيرص اهتردزٙب فِٔران ًرّ ٙرس ٠أُرٕ ًرساد ملصرطوح اهتلر٘،ّٙ
زغررٍ أْ اهتردزٙب ال خيتوررف كررجريا عررّ اهتلرر٘ ،ّٙغررري أْ األٗي ٙعررين كررى أٗدررٕ اهررتعوٍ اهرريت ٙتوقآررا
اهفسد ًّ قًٔٗ ٍٚازات ٗثقافات ٗأفلاز ًٗعوً٘اتٗ ،اهجراُٙ ٛطرسً ٜفًٔ٘رٕ عور ٟاهرتعوٍ أٙطرا ،هلرّ يف
ُط رراق ًٔ ررين ًع ررني باعتب رراز ا زتباتٔ ررا بادتاُ ررب اهعٌو رر ،ٛه رررا ف ررإْ ًص ررطوح اهت رردزٙب ٓ رر٘ األكج ررس
اضتدداًا.
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ٗ ٙع رسّ اهترردزٙب بأُررٕ اه٘ضررٚو ٞاهرريت ًررّ خالهلررا ٙررتٍ إكطررا األفررساد اهعرراًوني األفلرراز
ٗاملعرراز اهطررسٗز ٞٙملصاٗهرر ٞاهعٌررى ٗاهقرردز ٝعورر ٟاضررتدداَ ٗضررا٢ى ددٙررد ٝبأضررو٘ فعرراي أٗ اضررتدداَ
ُفظ اه٘ضا٢ى بطسق أكجس كفا ٝ١كا ٙؤد ٜإىل تػٚري ضو٘ن ٗاةآات األفساد.
فاهتدزٙب إذا ٓر٘ زتٌ٘عر ٞاألفعراي اهريت تطرٌح ألعطرا ١املِعٌر ٞألْ ٙلُ٘ر٘ا يف ساهرً ٞرّ
االضتعداد ٗاهتأٓب بػلى داًٗ ٍ٢تقدَ ًرّ أدرى ٗظرا٢فٍٔ اذتاهٚرٗ ٞاملطرتقبو ٞٚيف إتراز ًِعٌرتٍٔ
ٗب٣ٚتٔا.
عًٌ٘ا ،هقد أثبتت شتتوف اهدزاضات ٗاألواخ اهيت قاَ بٔا اهباسجْ٘ أْ ِٓان اختال بني
اهتل٘ٗ TRAINING ّٙاهتعو ،EDUCATION ٍٚفاهتل٘ٙ ّٙؤد ٜإىل تعٌٚق املعسفٞ
املتدصصٗ ٞاملٔاز ٝهد ٠اهفسد خبص٘ص إصتاش عٌى ٗأداٗ ١ظٚفً ٞع ِٞٚبراتٔا ،أًا اهتعو ٍٚفٚؤدٜ
إىل شٙادٗ ٝتعٌٚق املعسفٗ ٞاهجقاف ٞاهعاًٗ ٞاإلملاَ باهب ٞ٣ٚكلى.
ٗتصداد اذتاد ٞهوتعو ٍٚأ ٜاإلملاَ باهبٗ ٞ٣ٚاهقدز ٝعو ٟفٍٔ ًا ٙدٗز بٔا ٗأثس ذهم عوٟ
اهتِع ٍٚكلى كوٌا اةِٔا إىل اه٘ظا٢ف اإلداز ٞٙاهعوٚاٗ .تعد ٗظٚف ٞاهتل٘ ّٙيف املِعٌات
االقتصاد ٞٙاذتدٙج ًّ ٞأٍٓ ًقً٘ات اهتٌِ ٞٚاهيت تعتٌدٓا ٓرٖ املِعٌات يف بِا ١دٔاش قادز يف
اذتاضس ٗيف املطتقبى عوً٘ ٟادٔ ٞاهطػ٘تات ٗاهتشدٙات اإلُطاُ ،ٞٚاهتقِ ٞٚاإلُتادٗ ٞٚاإلدازٞٙ
اهيت تستبط ًباغس ٝباهفسد كُٕ٘ إُطاْ ًّ دٔٗ ٞا سن األضاض ٛهلاف ٞعِاصس اإلُتاز ًّ دٔٞ
أخسٗ ،٠تت٘قف عو ٟكفا١تٕ كفا ٝ١كافٓ ٞرٖ اهعِاصس ٗباهتاه ٛكفا ٝ١األدا ١اهتِع ٌٛٚيف
ً٘ادٔ ٞكاف ٞاهتػٚريات ذات االةآات املدتوف ٞاهيت تؤثس عوٓ ٟرا األدا.١
ٗتدي كاف ٞاملؤغسات إىل تصاٙد االٓتٌاَ ب٘ظٚف ٞاهتلُ٘ ّٙعسا الزتباط ٓرٖ اه٘ظٚف ٞمبطت٘٠
أدا ١اهفسد هو٘ظٚف ٞاهيت ٙػػؤا ٗاإلُتاد ٞٚأٗ اهلفا ٝ١اإلُتاد ،ٞٚفاخنفاض أدا ١اهفسد ٗاهلفاٝ١
اإلُتادٙ ٞٚعترباْ عالًٗ ٞاضش ٞهوتدخى املباغس ًّ قبى إداز ٝاألفساد الختاذ كاف ٞاإلدسا١ات
مل٘ادٔٓ ٞرا االخنفاض وٚح ِٙتر عّ ٓرا اهتدخى زفب ًطت٘ ٠أدا ١اهفسد إىل املطت٘ ٠املطو٘
ٗزفب اإلُتاد ٞٚإىل ًطت٘ ٠املقاٚٙظ املطو٘ب.ٞ
تٔتٍ املِعٌات باهتل٘ ّٙألْ ًا ِٙفق ف ٕٚميجى اضتجٌازا يف امل٘ازد اهبػس ٞٙقد ٙلْ٘ هٕ عا٢د يف
غلى شٙاد ٝاإلُتاد ٞٚاهلو ،ٞٚأًا عوً ٟطت٘ ٠اهفسد فتعٔس أٌٓ ٞٚاهتل٘ ّٙيف شٙاد ٝاملعاز ٗاملٔازات
األًس اهر ٜقد ٙؤد ٜإىل زفب دافعٗ ٞٚقدز ٝاهفسد عو ٟاهعٌى.
ٙعترب اهتل٘ ًّ TRAINING ّٙاألُػط ٞاهيت تسفب اهقدزات ٗاملٔازات اذتاهٗ ٞٚاملقبوٞ
هوعاًونيٗ ،خيتوف اهتل٘ ّٙعّ اهتعو ٍٚكٌا ذكسُا ضابقا ٗذهم أْ اهتل٘ٙ ّٙسكص عو ٟشٙادٝ
اهقدزات ٗاملٔازات اهيت هلا عالق ٞبعٌى ستدد ،بٌِٚا ٙعترب اهتعو EDUCATION ٍٚعّ شٙادٝ
املعاز ٗاإلدزان اهيت تستبط باهطسٗز ٝبعٌى ستدد.
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ٙطع ٟاهتل٘ ّٙإىل شٙادًٔ ٝازات األفساد ألدا ١عٌى ستدد ٗزتٌ٘ع ٞاألُػط ٞاهيت تطع ٟإىل
ٓرا اهػسض متجى يف زتٌ٘عٔا أُػط ٞاهتل٘ ،ّٙكٌا ميلّ اعتباز اهتل٘ ّٙعو ٟإُٔ تأقوٍ ًب اهعٌى
أٗ إُٔ تػٚري يف االةآات اهِفطٗ ٞٚاهرِٓ ٞٚهوفسد اةاٖ عٌوٕ متٔٚدا هتقدً ٍٙعاز زفب ًٔازات
اهفسد يف أدا ١اهعٌى.
إْ اهتل٘ ّٙيف سد ذاتٕ ٙؤد ٜإىل حتقٚق عدد ًّ اهف٘ا٢د ملِعٌات األعٌاي ٗغريٓا ٗاملتٌجو ٞيف
شٙاد ٝاإلُتادٓ ٞٚرٖ األخري ٝتعلظ شٙادًٔ ٝاز ٝاهفسد ٗاهِاة ٞعّ اهتل٘ ّٙعو ٟسذٍ اإلُتاز
ٗد٘دتٕ ٓرا باإلضاف ٞإىل أْ اهتصاٙد املطتٌس يف ادت٘اُب اهفِ ٞٚهو٘ظا٢ف ٗاألعٌاي يف اه٘قت
اذتاضس تدع٘ إىل اهتل٘ ّٙاملِعٍ ستٙ ٟت٘افس هد ٠اهفسد عو ٟاألقى اذتد األدُ ٟاملطو٘ هألدا١
املال ٍ٢هلرٖ األعٌاي ،كٌا ٙلتطب اهفسد ًّ ٗزا ١كى ٓرا ًعِ٘ٙات ًستفع ٞال غم أْ اكتطابٔا
ٙؤد ٜإىل ثق ٞاهفسد بِفطٕٗ ،ال غم أْ ٗد٘د بسُاًر هوعالقات اإلُطاُ ٞٚهٕ تأثري عو ٟاملعِ٘ٙات،
هلّ إذا مل ٙتٍ اهتلاًى بني ادتاُبني فوّ ٙتشقق اهلد ٗخنوص ًّ ٓرا أْ االٓتٌاَ بآدً ٞٚاهفسد
ٗتعٌٚق اهعالقات اذتطِ ٞبني اإلدازٗ ٝادتٌاعات اهعاًوً ،ٞب اهتل٘ ّٙاملِعٍ ٗاملطتٌس هألفساد هت٘فري
اهقدز املِاضب ًّ املٔازات ٙؤدٙاْ إىل زفب اهسٗح املعِ٘ ٞٙهألفساد ٗشٙاد ٝاإلُتادٙٗ ،ٞٚؤد ٜكى ًا
ذكسُاٖ يف ٓرا اإلتاز إىل ختفٚض س٘ادخ اهعٌى ٗٙعين ٓرا أْ اهتل٘ ّٙادتٚد عو ٟاألضو٘ املأًْ٘
ألدا ١اهعٌى ٗعو ٟكٚف ٞٚأداٙ ٕ٢ؤد ٜبال غم إىل ختفٚض ًعدي تلساز اذتادخ.
 اهتل٘ ّٙاهطابق كاإلعداد  :إْ ًصطوح اإلعداد أٗ ًاٙطٌ ٟباهتل٘ ّٙاهطابق عو ٟاهت٘ظٚفٙطتددَ يف كجري ًّ اذتاالت هوداله ٞعو ٟعد ٝعٌوٚات كاهتعو ٗ ٍٚاهتل٘ٗ ّٙغري ذهم ،إال أُِا
صتد اهبعض ٙدقق يف اضتعٌاي ٓرا املصطوح اهرٙ ٜعين يف ُفظ اه٘قت عٌو ٞٚتطتٔد إضافٞ
ًعوً٘ات ًٗعاز ددٙد ٝهوفسدٙٗ ،بدأ اإلعداد سٚح ِٙتٔ ٛاهتعو ،ٍٚكٌا ٙبتدئ اهتل٘ ّٙبعد ٙبتدئ
اهتل٘ ّٙبعد إُتٔا ١اإلعداد باهِطب ٞهوفسد.
 إعاد ٝاهتل٘ٙ :ّٙعترب ًصطوح إعاد ٝاهتل٘ ّٙكِ٘ع ًّ أُ٘اع اهتلً٘ ،ّٙب أْ اهبعضٙطتعٌى ًسادفا باهفسُط (Recyclage) ٞٚاهسضلو.ٞ
ٗحتدخ عٌو ٞٚإعاد ٝاهتل٘ ّٙعِد إُتقاي اهفسد إىل ٗظٚف ٞددٙدُ ٝعسا هطسٗز ٝإملإً
ٗإساتتٕ ببعض املعوً٘ات املتدصص ٞاهيت ض٘

حيتادٔا يف اه٘ظٚف ٞادتدٙد ،ٝكٌا أْ ٓرٖ

اهعٌو ٞٚتطتٔد أسٚاُا تسق ٞٚاألفساد أٗ ضسٗز ٝإتقأٍُ هفِٚات ٗتقِٚات ددٙد ٝأدخوت عو ٟتسق ٗ
أضاهٚب اهعٌى.
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 اهتأٓٚى :إْ ًصطوح اهتأٓٚى تتٌجى يف خدًات ًِٔ ٞٚتقدَ هوعادص ّٙهتٌلًّ ٍِٔٚإضتعاد ٝقدزتٍٔ عوً ٟباغس ٝعٌؤٍ األصو ٛأٗ أدا ١أ ٞٙأعٌاي أخس ٠تتِاضب ًب ساهتٍٔ اهصشٞٚ
ٗاهِفط.ٞٚ
ٗخيتوف اهتأٓٚى عّ اهتل٘ ّٙيف كْ٘ األٗي ٙتٌسكص د٘ٓسٖ عو ٟعٌوٚات اهتأقوٍ ٗ اهتلٚف
ًب اآلخس ّٙيف اهعٌى ،بٌِٚا اهجاُٙ ٛتٌسكص س٘ي األدا.١
اهعالق ٞبني اهتعو ٗ ٍٚاهتل٘ :ّٙترتكص عٌو ٞٚاهتل٘ ّٙس٘ي ست٘ز ّٙأضاضٚني ٌٓا :
 .1تصٗٙد األفساد باملعوً٘ات
 .2ستاٗه ٞتػٚري ضو٘ن األفساد
ٗ حيقق اهتل٘ ّٙأٓدافٕ ًّ خالي ظآس ٝاهتعو ٍٚاهيت تعس

بأُٔا عٌو ٞٚتٌِ ٞٚثقافٞٚ

هوفسد ال حتتاز ه٘د٘د ٓد ٗظٚف ٛستدد ًّ ٗ ،خالهلا تتٍ تٌِ ٞٚاهقدزات اهفلس ٞٙاهتطبٚقٞٚ
بػلى عاَ.
ٗٙعس باع ) ٗ (BASSف٘ٓاْ ) (VAUGHANاهتعو ٍٚبإُٔ :
اهتػٚري اهدا ٍ٢يف اهطو٘ن ٗ اهر ٜحيدخ كِتٚذ ٞهوٌٌازض ٞأٗ اهتذاز اهطابقٞ
ٗٔٙد

اهتعوٗ (Education) ٍٚاهتعوٍ ) (Learningاهرٙ ٜطبق عاد ٝعو ٟاهدزاض ٞاهيت

ٙتوقآا اهفسد يف املدازع ٗ ادتاًعات إىل تصٗٙد اهفسد وصٚوً ٞع ًّ ِٞٚاهعوٍ ٗاملعسف ٞيف إتاز
ٗزتاي ًعني ،فٔ٘ ٔٙتٍ باملعاز ك٘ضٚو ٞهتأٓٚى اهفسد هودخ٘ي يف اذتٚا ٝاهعٌوٗ ،ٞٚهرهم فٔ٘
اهتل٘ ّٙإىل تػٚري ضو٘كٍٔ ٗاةآاتٍٔ يف

ٙسكص عو ٟامل٘ض٘ع ٗهٚظ عو ٟاهفسد ،بٌِٚا ٔٙد

املؤضط ٞأٗ عالقاتٍٔ يف اهعٌى ،سٚح أْ ست٘ز اهعٌو ٞٚاهتل٘ ٘ٓ ِٞٚٙاهفسد ُفطٕ ٗهٚظ ً٘ض٘ع
اهتدزٙب هرهم فإْ أضو٘ اهتدزٙب أٍٓ ًّ ً٘ض٘ع اهتدزٙب يف سد ذاتٕ.
ٗتؤدً ٜساعاً ٝبادئ اهتعو ٍٚإىل حتقٚق اهفعاه ٞٚهوربُاًر اهتل٘ٙين باعتباز أْ اهتل٘٘ٓ ّٙ
ستاٗه ٞهوتأثري يف اةآات املتلُ٘ني عّ تسٙق تعو ٌٍٔٚقٌٚا ٗ ًبادئ ددٙد ٗ ٝإضاف ٞخربات ُافعٞ
هلٍ ٙتٍ اهتصس عو ٟأضاضٔا يف املطتقبى.
ٗقد أغاز اهدكت٘ز «اهػقاٗ »ٜيف وجٕ كاهتدزٙب اإلداز ٜهوتٌِ ٞٚإىل أْ اهتدزٙب عٌوٞٚ
ًطتٌسٙٗ ٝتعني عو ٟامل٘ظف اهتعوٍ باضتٌساز هتط٘ٙس قدزاتٕ اإلداز ٞٙعوً ٟد ٠سٚاتٕ اهعٌوٞٚ
ٗمبعِ ٟوخس فاذتٚا ٝاهعٌو ٛٓ ٞٚعٌو ٞٚتعوً ٍٚطتٌس ٗٓرا ٙؤكد أْ عٌو ٞٚاهتط٘ز اإلداز ٜاهتقين
تفسض عو ٟاهفسد أْ ٙلْ٘ ًطوعا عو ٟكى ددٙد ًدزكا ألضساز ًِٔتٕ ًٗا ٙطسأ عؤٚا ًّ تػٚري.
ٗعًٌ٘ا فإْ اهتدزٙب جبٌٚب أُ٘اعٕ اهتعسٙف اهِعسٗ ٜاهعٌو ٛبادت٘اُب اإلدازٗ ٞٙاملِٔٞٚ
هوِػاط املطو٘ أداؤٖ ًّ قبى املتدز ٔٙد إىل إسداخ تػٚريات ٗتًٌِ ٞٚعازفٕ ًٗٔازتٕ ٗاةآاتٕ
هٚلْ٘ ًّ أزبا املّٔ ٗقبى ٓرا كوٕ إكطا اهفسد اهقِاع ٞبأْ اهتل٘ ّٙأصبح ًطوبا سٙ٘ٚا تفسضٕ
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ظسٗ

اهعصس اهتقِٙٗ ٞٚػري اهقاضٍ إىل أْ شٙاد ٝاهعا٢د ًّ زأع املاي اهبػسٙ ٜتٍ عّ تسٙق

اضتجٌاز تاقات األفساد اإلُتاد ٞٚهتشقٚق أقص ٟإُتاز كلّٙٗ ،ػري « ٓاٙطْ٘ ًٗاٙسش » يف
تعسٙفٌٔا هوتل٘ ّٙبإُٔ عٌوٙ ٞٚساد بٔا إسداخ وثاز ًع ِٞٚيف زتٌ٘ع ٞأفساد ةعؤٍ أكجس كفاٞٙ
ًٗقدز ٝيف أدا ١أعٌاهلٍ اذتاهٗ ٞٚاملقبوٗ ٞذهم بتل٘ ّٙعادات فلسٗ ٞٙعٌوًِ ٞٚاضبٗ ٞاكتطا
ًٔازات ًٗعاز ٗاةآات ددٙد. ٝ
ِٙصس ًفَٔ٘ اهتدزٙب إىل كُٕ٘ اه٘ضٚو ٞاهيت ًّ خالهلا ٙتٍ اكتطا األفساد اهعاًوني
املعاز

ٗاألفلاز اهطسٗز ٞٙملصاٗه ٞاهعٌى ٗاهقدز ٝعو ٟاضتدداَ ٗضا٢ى ددٙد ٝألضو٘ فعاي أٗ

اضتدداَ ُفظ اه٘ضا٢ى بطسق أكجس كفا ٝ١كا ٙؤد ٜإىل تػٚري ضو٘ن ٗاةآات األفساد أٗ األغٚا١
ٗامل٘اقف بطسٙق ٞددٙد.ٝ
ًا ضبق ٙتطح أْ اهتدزٙب أٗ ًا ٙطٌ ٟباهتل٘ ٘ٓ ّٙعٌو ٞٚتعوٍ ملعاز ٗتسق ٗضو٘كٚات
ددٙد ٝتؤد ٜإىل تػٚريات يف قابو ٞٚاألفساد ألدا ١أعٌاهلٍ ٗهرهم فإْ فٍٔ ًبادئ اهتعوٍ ٗاألخر بٔا
تعد ًّ األً٘ز األضاضٗ ٞٚاملٌٔ ٞيف بِا ١ارتربات اهتدزٙب ٞٚاهفاعو.ٞ
ٗخري كالَ عّ اهتعوٍ ٗاهتل٘ ٘ٓ ّٙكالَ اهلل ضبشإُ ٗتعاىلً ،صداقا هق٘هٕ تعاىل:
بطٍ اهلل اهسمحاْ اهسس « ٍٚاقسأ باضٍ زبم اهر ٜخوق ،خوق اإلُطاْ ًّ عوق ،اقسأ ٗزبم
األكسَ ،اهر ٜعوٍ باهقوٍ ،عوٍ اإلُطاْ ًا مل ٙعوٍ » كٌا قاي زض٘ي اهلل صو ٟاهلل عوٗ ٕٚضوٍ:
« ًّ ضوم تسٙقا ٙوتٌظ ف ٕٚعوٌا ضٔى اهلل هٕ تسٙقا إىل ادتِ» ٞ
ٗ ِٓان تعسٙف وخس هوتل٘: ٘ٓ ٗ ّٙ
اهتل٘ ٘ٓ ّٙتوم ادتٔ٘د اهلادف ٞإىل تصٗٙد امل٘ظف باملعوً٘ات ٗ املعاز اهيت تلطبٕ ًٔاز ٝيف
أدا ١اهعٌى ،أٗ تٌِٗ ٞٚتط٘ٙس ًا هدًٔ ًّ ٕٙازات ًٗعاز ٗخربات ،كا ٙصٙد ًّ كفا١تٕ يف أدا١
عٌوٕ اذتاه ٛأٗ بعدٖ ألدا ١أعٌاي ذات ًطت٘ ٠أعو ٟيف املطتقبى.
ِٗٓان تعسٙف وخس هوتل٘ ّٙبإُٔ:
ارتربات املِعٌ ٞاهيت تطتددَ هتٌِ ٞٚأٗ تعدٙى املعوً٘ات ٗ املٔازات ٗ االةآات يف املػسٗع.
ٗ ٓرا اهتعسٙف أٙطا ٘ٙضح اهلد ًّ تعدٙى ًعوً٘ات ًٗٔازات ٗاةآات اهعاًوني يف املؤضط.ٞ
ًّٗ اهتعسٙفات اهلاً ٞاهيت ٗزدت بػأْ اهتل٘ ٘ٓ ،ّٙعباز ٝعّ:
اهرباًر اهسمس ٞٚاهيت تطتددًٔا املؤضطات ملطاعد ٝامل٘ظفني ٗ اهعٌاي عو ٟكطب اهفاعوٞٚ
ٗ اهلفا ٞٙيف أعٌاهلٍ اذتاهٗ ٞٚاملطتقبو ٞٚعّ تسٙق تٌِ ٞٚاهعادات اهفلسٗ ٞٙاهعٌو ٞٚاملِاضبٞ
ٗاملٔازات ٗاملعاز ٗاالةآات ملا ِٙاضب حتقٚق أٓدا املِػأ. ٝ
ٗ أٍٓ ًا ميٚص ٓرا اهتعسٙف ٓ٘ أْ املؤضطات جيّ ًّ ٗزا ١تططري اهرباًر اهسمس ٞٚاهيت
تطتددًٔا ملطاعد ٝامل٘ظفني ٗاهعٌاي ٗ كرهم ًّ أدى حتطني أداٗ ٍٔ٢زفب قدزاتٍٔ اإلُتادٞٚ
ٓ:ٛ
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 - 1كطب اهفعاهٗ ٞٚاهلفا ٞٙاملطتقبوٞٚ
 - 2تٌِ ٞٚاهعادات اهفلس ٗ ٞٙاهعٌو ٞٚهألفساد
 - 3زفب ًٔازات ًٗعاز اهعاًوني
 - 4زفب ًطت٘ ٠أداٗ ٍٔ٢كرهم االةآات ًا ِٙاضب حتقٚق أٓدا املِعٌ.ٞ
أًا اهتعسٙف اهرُ ٜساٖ األُطب ٗٓ٘ اهرٙ ٜعس
ست٘زٓا اهفسد يف زتٌوٕ ،تٔد

اهتل٘ ّٙبإُٔ :عٌوًِ ٞٚعًٌٗ ٞطتٌس،ٝ

إىل إسداخ تػٚريات ستدد ٝضو٘كٗ ٞٚفِٗ ٞٚذِٓ ٞٚملقابوٞ

استٚادات ستدد ساه ٞٚأٗ ًطتقبوٙ ،ٞٚتطوبٔا اهفسد ٗ اهعٌى اهرٙ ٜؤد ٗ ٕٙاملؤضط ٞاهيت ٙعٌى فٔٚا
ٗ اجملتٌب اهلبري .
ٗٙعترب ٓرا اهتعسٙف ًّ أفطى اهتعسٙفات اهيت ٗزدت يف اهتدزٙب ٗذهم هالعتبازات اهتاه:ٞٚ
 - 1أٗضح ٓرا اهتعسٙف أْ اهتل٘ ّٙعٌوًِ ٞٚعٌٓٗ ،ٞرا ألُٕ ُػاط ٙقَ٘ عو ٟأضاع
اهتدطٚط ٗ اهتِع ،ٍٚأ ٜإتباع ًِٔذ ٞٚعٌوً ٞٚبتعدا عّ اُتٔاز أضو٘ ا اٗه ٗ ٞارتطأ.
 - 2أٗضح اهتعسٙف أْ اهتل٘ ّٙعٌوً ٞٚطتٌس ،ٝوٚح ٙلْ٘ ًالشًا هوفسد ًِر تع ِٕٚٚستٟ
ُٔا ٞٙسٚاتٕ اهعٌو.ٞٚ
 - 3أبسش اهتعسٙف أْ اهتل٘ ّٙست٘زٖ األضاض ٘ٓ ٛاهفسد ٗ بٔرا ميلّ أْ ُفسق بني اهتل٘ٗ ّٙ
اهتعو ،ٍٚفاألٗي ٔٙتٍ باهفسد ُفطٕ ،أًا اهجاُ ٛفٔٚتٍ مب٘ض٘ع اهتعو.ٍٚ
 - 4أٗضح اهتعسٙف أْ اهتل٘ ّٙعٌوٓ ٞٚادف ،ٞفاهتل٘ ّٙجيب أْ ٙلْ٘ هٕ ٓد دقٚق ٗستدد
ٗاضح ،إذ أْ اهتل٘ٗ ّٙضٚوٗ ٞهٚظ غا ٞٙيف سد ذاتٕ.
 - 7ختطٚط تل٘ ّٙامل٘زد اهبػس:ٜ
ٙبِ ٟاهربُاًر اهتل٘ٙين ٗفق استٚادات املؤضط ٞأٗ املِعٌ ٞأٗ اهدٗه ٞكلى إلعداد األفساد
اهقادز ّٙعو ٟاهقٚاَ مبٔاَ ٗظٚف ًِٞٚٔٗ ٞٚبدزد ٞعاه ٞٚاهلفاٗ ٝ١اهقدز ٝعو ٟاإلُتازٗ ،مبا أْ ضسعٞ
اهتط٘ز ٗاهتقدَ اهتقين ٗاملتػريات اذتطاز ٞٙتؤثس عو ٟاألفساد ضوبا أٗ إجيابا كاْ ًّ اه٘ادب عوٟ
األُعٌ ٞاهتعوٗ ٌٞٚٚاهتل٘ ِٞٚٙيف اهدٗي اهِاً ٞٚاهرتكٚص عو ٟتٌِ ٞٚاملعاز ٗاملٔازات هد ٠األفساد
مل٘اكبٓ ٞرا اهتػٚري ٗاهسق ٛيف حتصٚؤٍ ٗإُتادٍٔ إىل دزد ٞأكجس كفاً ٝ١ال ٌٞ٢هوعصس اهرٜ
ٙعٚػْ٘ ف.ٕٚ
إْ اهدٗز اهسٚ٢ط ٛهوتدطٚط ٓ٘ اهعٌى عو ٟإجياد اإلتاز اهتِعٗ ٌٛٚاهِعس ٜهعٌو ٞٚاهتٌِٞٚ
فٌٔاَ اهتدطٚط اهسٚ٢ط ٛٓ ٞٚحتدٙد أٓدا

كى بعد ًّ األبعاد اهتٌِ٘ ٞٙاهجالث ٞأ ٜاهبعد

االقتصادٗ ٜاالدتٌاعٗ ٛاهتِعٗ ٌٛٚزضٍ تسق األكجس فعاه ٞٚهتشقٚقٔا إْ اهتدطٚط هوتلّ٘ٙ
ٙأخر ثالخ ًساسى أضاض:ٛٓ ٞٚ
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أٗالً :سسو ٞدزاضٗ ٞحتوٚى اه٘ضب اهسآّٓ :رٖ املسسو ًٌٞٔ ٞددا هتشدٙد ُقط ٞاُطالق
اهربُاًر اهتل٘ٙين ٙعد ًعسف ٞاملطت٘ ٠املٔين أٗ اإلداز ٜأٗ اهتعو ٌٛٚهوٌؤضطٗ ٞاألفساد املساد
تل٘.ٍِٔٙ
ثاُٚاً :سسو ٞدزاضٗ ٞحتوٚى اإلًلاُٚاتً ٛٓ :سسو ٞتتٍ فٔٚا دزاضٗ ٞحتوٚى اإلًلاُٚات املادٞٙ
ٗاهطبٚعٗ ٞٚاهبػسٗ ٞٙحتدٙد سذٍ استٚادات اهتل٘ ِٞٚٙعِد حتدٙد اهرباًر ٗادتدٗي اهصًين
هوتِفٚر.
ثاهجاً :سسو ٞتعٚني ٗاختٚاز ادتٔاش اهتل٘ٙين :ض٘ا ١كاْ داخى املؤضط ٞأٗ ًّ خازدٔا ٗاختٚاز
ادتٔاش اهتل٘ٙين ٙتٍ ٗفق ًعاٙري حتددٓا اهدزاضات األٗه ٞٚهو٘صف اه٘ظٚف ٛأٗ املٔين هوٌتلُ٘ني.
كى ٓرٖ املساسى اهجالخ تػلى اهدزاضات األٗه ٞٚاهيت ةسٔٙا املؤضط ٞأٗ األغداص امل٘كى
هلٍ عٌوٚر ٞاهتدطٚط هوربُاًر اهتل٘ٙين يف ٓرا اهصدد ٙق٘يٗ« :ه ٍٚتسٙط »ٛإْ ارتط٘ات األٗىل يف
تصٌُ ٍٚعراَ تل٘ٗ ّٙتط٘ٙس ًتلاًى ملِعًٌ ٞا ٓ ٛإال حتدٙد االستٚادات اذتاه ٞٚهوتلّ٘ٙ
ٗاهتط٘ٙس بػلى دقٚق ٗحتدٙد ًتطوبات اهتل٘ ّٙاملطتقبو. ٞٚ
ارتامت: ٞ
يف األخري ميلّ اهق٘ي أْ تٌِ ٞٚامل٘ازد اهبػس ٞٙتعتٌد باهدزد ٞاألٗىل عوٗ ٟظٚف ٞاهتلّ٘ٙ
كٌقَ٘ ًّ أٍٓ ًقً٘ات بِا ١دٔاش إلداز ٝاألفساد ٗتٌِٚتٍٔ ٗزبط اهعالقات اإلُطاُ ٞٚيف املػسٗع
اذتدٙح ،فاهتل٘ٓ ّٙاَ ٗضسٗز ٜهبِا ١ق٘ ٝبػسًِ ٞٙتذٗ ٞعو ٟاهسغٍ ًّ أْ ًػسٗع قد ٗضب خطٞ
اهعٌى ٗ٘ٙفس كى اه٘ضا٢ى هتِفٚرٓا فإْ إغفاي عٌو ٞٚتل٘ ّٙاهعاًوني ضٌّ ارتط ٞقد ٙلْ٘ أكجس
املطببات إلثبات عذص ارتط ٞعّ اهقدز ٝهتشقٚق األٓدا

املسدُ٘ ًِٕٗ ،ٝطتدوص ًد ٠أٌٓٞٚ

اهتل٘ ّٙهد ٠األفساد اهرٙ ٜطع ٟإىل حتقٚق عدد ًّ اهف٘ا٢د ًِٔا شٙاد ٝاإلُتاد ،ٞٚزفب ًعِ٘ٙات
األفساد ،ختفٚض س٘ادخ اهعٌى ٗٙتٍ ٓرا ض٘ا ١قبى ارتدً ٞأٗ أثِا ١ارتدً ،ًِٕٗ ٞعو ٟاملؤضطات
اه َ٘ٚاالعتٌاد عوٓ ٟرٖ اهطسٙق ٞهتٌِ ٞٚاهعِصس اهبػس ،ٜإذ ٗدب اهتفطّ إىل ًد ٠أٌٓ ٞٚاهعِصس
اهبػس ٜاملدز ٗاملؤٓى يف اهعٌو ٞٚاإلُتادٗ ،ٞٚباهتاه ٛتق٘ي أْ املؤضط ٞاهيت متوم أكجس اهلفا١ات
ٗاألتس املؤٓو ٛٓ ٞاهيت تعس ًطت٘ ٠إُتاد ٛكبري أٗ كفا ٞٙإُتادٓٗ ،ٞٚرا دْٗ االضتػِا ١عّ
اهتط٘زات اهتلِ٘ه٘دُٗ ٞٚركس ًِٔا اآلالت اذتدٙجٗ ،ٞاه٘ضا٢ى اإلُتاد ٞٚاذتدٙج.ٞ
إذاً ،ا ميلّ أْ ُطتدوصٕ كِتٚذ ًّ ٞعٌو ٞٚاهتل٘ ّٙيف زفعٕ إلُتاد ٞٚاملؤضطات ٗأدا١
األفساد أْ اهتل٘ٗ ّٙاهتط٘ز ال ٙقتصساْ عو ٟإعطا ١املعوً٘ات بى جيب أْ ٙقرتْ باملٌازض ٞاهفعوٞٚ
بأضاهٚب األدا ١ادتٚدٗ .كا الغم ف ٕٚأْ اهِذاح يف حتقٚق أٓدا اهتل٘ٙ ّٙع٘د عو ٟاملِعٌٞ
كاملؤضط ٞباهفا٢د ،ٝسٚح ٙتدر ضو٘ن األفساد ًطازا حيقق األٓدا اهعاً ٞسٚح تطٌّ املِعٌٞ
اتفاق ضو٘ن األفساد ًب االةآات اهطو ٌٞٚاملؤد ٞٙإىل ازتفاع ًطت٘ٙات األدا ١هرهم.
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