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 :مقدمت

 
 
باضخمزار في جدطين ألازز الذي جددزه نها مً العمل ِى َم بصفتها عضى فاعال في اإلاجخمع جخطلع وىوطىكزة بلى ضبل ج

 .على الصعُد الاجخماعي والثلافي والبُئي بىفظ اهخمامها بخعظُم ألازز والعائد الاكخصادي لها

أأأز ألاٌو واإلالأأأد  بلأأأى      أأأإحي هأأأذا الخلٍز والتأأأي ، UN Global Compact العأأأاللي للشأأأزواثالاجفأأأاق /ألامأأأم اإلاخدأأأدة ٍو

تشأأأأأأزهت )وىوطأأأأأأىكزة  شأأأأأأزهت اهضأأأأأأمذ لأأأأأأه ٍأأأأأأل ( مطأأأأأأاهمت مصأأأأأأٍز  الشأأأأأأزهت  خأأأأأأٌى مأأأأأأدي جطبُأأأأأأم وجبنأأأأأأى،  2010فأأأأأأى ؤبز

بأأ ت ومأأ    خُأأت حعأأزن وىوطأأىكزة اإلاطأأاولُت الاجخماعُأأت 2211 – 2212إلاطأأاولُتها ججأأاه اإلاجخمأأع عأأً العأأا  اإلاأأالي  

 بأأأأة أعم لها منأأأأ  لأأأأث ل أأأأب  فأأأأج وأأأأ بيئ  و أأأأ ل  لأأأأح أألا لاأأأأألا بأم إلأأأأ  ب أم  أأأأ     أأأأ  أ  أأأأ   ه أأأأ  لأأأأث  ع أأأأ     أأأأ 

 ". أألاس هايت

ورغأأم ؤن جىكُأأع وىوطأأىكزة علأأى الاهضأأما  بلأأى اإلاُثأأاق العأأاللي بأأدء مأأً عأأا  بك ؤن وىوطأأىكزة جدبنأأى  لأأً اإلافهأأى     

مىذ ضىىاث عدًدة بدعم ومطاهدة الىثير مأً ألاوشأطت اإلاجخمعُأت التأي جلأع فأي هطأاق الا اماقهأا ألازالكُأت  واهطالكأا 

 .وجىمُت ألاوضاع الاجخماعُت والبُئُت للمجخمعمً مىكعها هعضى فاعل دازل اإلاجخمع معنى باضخلزار 

أأأز الاضأأأاراجُجُاث وألاهأأأدان والطأأأبل التأأأي جخبىاهأأأا وىوطأأأىكزة لخدلُأأأم جطبُلهأأأا للمطأأأاولُت       ضُىضأأأر هأأأذا الخلٍز

ز مطاولُتها الاجخماعُت   .الاجخماعُت وما هي زططها اإلاطخلبلُت ججاه جطٍى
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 بيبن رئيس جملس اإلدارة 

  يسأأأأأأأأأ    انأأأأأأأأأألا ةأأأأأأأأأبأمبفمأأأأأأأأأ  مفمأأأأأأأأأنس أمةأأأأأأأأأ    افنأأأأأأأأأ  ب   سأأأأأأأأأ   م           

أمعأأأ لفيت ملق نمنأأأ  لأأأح  انأأأألا أمعافنأأأ   أمةأأأ  ومأأأ     أأأ  أم أأأ    و  أأأألا 

لسأأأأأأأأأأأأأأأابمنملج  و أأأأأأأأأأأأأأأ ص بجأأأأأأأأأأأأأأأ   أألا لاأأأأأأأأأأأأأأأألا ب ع  أأأأأأأأأأأأأأأ  بجإلأأأأأأأأأأأأأأأ    ل أأأأأأأأأأأأأأأ  و  

ب ذ  فتأأأن    أأأث   أأأ       سأأأ   م بأأأ ت  عاأأأب ه أأأ  لت . ب  لا هنأأأ 

 أأأأأأأ  أم أأأأأأأعن    لاأأأأأأأ عح بأم ن أأأأأأأ   ب   أأأأأأأ  أم أأأأأأأعن  و أأأأأأأ ت مجأأأأأأأ   ناأأأأأأأ  ل أأأأأأأ ف  أو  بنأأأأأأأ  لأأأأأأأاب م  ه

 .  ل   ي 

 ب ملن أأ  منأألأ  متأأنأ  وش أأ  أم أأ    مأأج     أأ   لأأث أمأأمل ا عأة     أأ  و سأأيت   هنأأ  أ  نأأ م   

 . فألا أألا لاألا     أم ف هن  أألا لاعن  ب م  أ   لألا  لجظا   لهفن  ل  ى مب  مفع لفيت 

وا أأأأث لت وفع أأأأ     سأأأأ   م  أ أأأأب أألا لاأأأأألا فمأأأأ   اجأأأأ  ب وا  جأأأأ  لجأأأأ  ب هانأأأأ  ذمأأأأ  أمأأأأ بع أمأأأألي    

 .  0202ب ال  ا       أئلالف أألا ا ه  أمع  ن  مفمن  م ب مل أل  لح لغسقس 

بل يأأئأ فة جأأ   أأ عا سئأأس أألاسأأل من    لا هنأأ  أألافمأأ م ه أأ  ه ومجأأ  و أأ ص  أأ   ئج  ب  أأث  أألم      

أألا فنأأ  بأم بمنأأ  فناأأ  ولعفأأج ب سأأث   أعم لفتنلأأ ت أمتنألأأ  ال وتنهأأ ي بل منأأج لف أأب أألاا عمأأ   

 .بأملجان  أألاسل أل  

 بهللا ب   أمل فنج،،

 

 لواث   م.                                                                                     

 عئإس ل فس   أعم
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 :نبذة حىل كىنسىقزة 

هشزهت مطوىلُت مددودة 1991لطىت  159وفلا لللاهىن اإلاصزي  1991جإضطذ شزهت وىوطىكزة عا       

 
ً
ا  مصٍز

ً
ت بزؤص ماٌ مدفىع كدره واخد ملُىن جىيها ل  15وفى . مصٍز ، ؤصبدذ شزهت وىوطىكزة  2229ؤبٍز

  51شزهت مطاهمت ماضطت بزؤص ماٌ مدفىع كدره 
ً
ا  مصٍز

ً
   .ملُىن جىيها

ت مخعددة ف ؤوشطت فيحعمل وىوطىكزة           ت يالصىاعت والخصدًز الشراع ثمجاك  ياضدثماٍر  . والخىهُالث الخجاٍر

 

    ل    أمل  نال  أمل  ع:  

اث و حعخبر وىوطىكزة وهُل لعدة شزواث دولُت مسخلفت   ومجاٌ الطاكت منها طلمباثالحعمل في مجاٌ بهخاج الخزاٍر

ت ومىلداث ال  ملُىن  193خىالى جبلغ  عملو لً بذجم  ىهزباءالخىُفاث اإلازهٍش
ً
  جىيها

ً
ا بلغ عدد العاملين  مصٍز ٍو

 .مىظف 249بخلً اإلاجاكث دازل الشزهت 

 

 ل    أمل  و  أم عأعح: 

أأت(  3) الخعأأاون مأأع عأأدد بجلأأى  وىوطأأىكزة   أأت  مأأشارع بمدًىأأت الطأأاداث والىىباٍر وكٍز

 1222على مطاخت  (ماهجى، مىالرعىب، زىر، فزاولت، )بشراعت الفىاهه  ؤ  صابز 

اث الطىبز مارهذ باهجلارا مثل خصدًزها بلى لصالر وىوطىكزة ل فدان حطيى، )هبًر

اأأأأروص، وأأأأى ملُأأأأىن 25  كأأأأدرةؤعمأأأأاٌ بذجأأأأم وهأأأأذالً دٌو ؤوروبأأأأا ( ؤوب ضيطأأأبري، ٍو

  مصأأأزي  جىُأأأت
ً
ا وصأأألذ بلُأأأه جىىىلىجُأأأا الشراعأأأت لضأأأمان  ضأأأخسدا  اخأأأدر مأأأاهمأأأا ؤن بدارة جلأأأً اإلاأأأشارع جأأأخم با ضأأأىٍى

 وهذالً جلبُت  وق وؤمان اإلاطتهلًجىدة اإلاىخج النهائي لُيىن مخىافم مع معاًير الجىدة العاإلاُت 

    ل    أم ج ه : 

جخأأأ ى وىوطأأىكزة مأأع عأأدد مأأً اإلاصأأاوع وشأأزواث مخىىعأأت ؤلاهخأأاج خُأأت حشأأزن علأأى بدارة 

ز اإلاىخجأاث الىركُأت    Huhtamakiمثل شزهت  منها جلً اإلاصاوع و  والتي جلى  بةعأادة جأدٍو

لهأأا بلأأى عبأأىاث والأأذي ًلأأى  بةهخأأاج  GREIFلأأبعا اإلاىخجأأاث بمصأأاوع ؤزأأزي ومصأأىع  وجدٍى

أأأأأأىث وشأأأأأأزهتل معدهُأأأأأأت صأأأأأأاج بزامُأأأأأل أأأأأأذ  خعبوأأأأأأت اإلاىخجأأأأأأاث الطأأأأأأائلت مثأأأأأأل الٍش اللأأأأأأاهزة للٍش

أذوالصأابىن  ت الخأأ ي مأأً وجأإح  عالكأ. والصأابىن  والطأمً الطعأأا  والتأي جسأخب بةهخأاج ٍس

 . اإلاشارع واإلاصاوعاإلاهىدص ؤًمً كزة وله وطبت ملىُت في جلً  هى هفطه  ؤن رئِظ مجلظ بدارة وىوطىكزة
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 :الزسبلت وإسرتاتيجيت االستدامت

 

 :عؤ   أم    

هلّد  لعمالئىا ؛ خُت مدلُا ودولُا بالجىدة واإلاصداكُت في وافت مجاكث ؤوشطخىابّن رئٍدىا هي ؤن وعزن 

 .الخدماث واإلاىخجاث عالُت الجىدة التي جدلم لعمالئىا همى في ؤعمالهم وسٍادة في ؤرباخهم

 

 :عم م  أم     

ىخجاث اإلاعمالئها خُت ٌطاعدها  لً على جلدًم جسب  التيعماٌ ألا  العمُم كخخُاجاث  الفهم -

 لهم التي خدماث الو 
ً
ٌ جصمم زصُصا  .بلى جدطين ألاداء وسٍادة الزبدُت للىصى

زضُت لجمُع عمالئها -  .جىفير زدمت عمالء حعمل بىفاءة وفعالُت لخيىن م 

ش كدرجىا على جلدًم الخلٌى اإلاثلى  - ؤن هىدطب مّىردًً وشزواء على اإلاطخىي العاللي؛ و لً لخعٍش

 .للمشاول التي ًىاجهها عمالئها

بهم وجىفير ألادواث الالسمت لهم  - لضمان ؤعلى ؤداء؛ خُت ؤنهم ازخُار وحعُين ؤعلى اليىادر، واللُا  بخدٍر

 .ؤزمً وؤكُم ؤصٌى الشزهت

 

 :ِ َنس أم    

بّن ؤوشطت الشزهت حعخمد على كُمىا العالُت الزاسخت التي هامً بها وهصز على جطبُلها في وافت مجاكث 

 :ؤوشطخىا، و مً ؤهمها آلاحي

 بإداء واجباجىا والا اماجىا على ؤهمل وجه: اإلاصداكُت 
ً
 .دائما

 في مجاٌ عملىا؛ و لً مً زالٌ الالا ا  باإلاعاًير الىمى جُت  : الجأىدة 
ً
هجاهد ليي هيىن ألافضل دائما

 .العاإلاُت للصىاعت

 ز اإلاجخمع  :اإلاطوىلُت  في بزامج جطٍى
ً
هدً ميشإة مطوىلت جلا   باللىاهين اإلادلُت والدولُت وحشارن ؤًضا

ش بِوت العمل في مصز هدً هفسز بىجاخىا ووشعز بالخفاٌئ ججاه  وبفضل هذه اللُم؛. التي قهدن بلى حعٍش

 .اإلاطخلبل
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 :الضبمنت لالستدامت  السيبسبث

أأأأأأأأت وكأأأأأأأأُم وىوطأأأأأأأأىكزة اخأأأأأأأأد اإلازجعُأأأأأأأأاث الضأأأأأأأأامىت لالضأأأأأأأأخدامت همأأأأأأأأا ؤن الالاأأأأأأأأ ا  بأأأأأأأأاللىاهين        حعخبأأأأأأأأر رضأأأأأأأأالت ورٍئ

وجأأأأأأىب كأأأأأأُم وىوطأأأأأىكزة علأأأأأأى ؤهمُأأأأأأت الارهيأأأأأأ  علأأأأأأى .والاجفاكُأأأأأاث هأأأأأأي اخأأأأأأد الخأأأأأأىافش الدافعأأأأأت لخدلُأأأأأأم الاضأأأأأأخدامت 

ضامىت لالضأخدامت لأدي العمُأل وجىضأُع اإلاصداكُت لدي اإلاىرد والشزواء هما ؤن الجىدة واإلاطوىلُت اخد اللُم ال

 .هطاق العمالء 

 :إسرتاتيجيت كىنسىقزة اخلبصت ببملسؤوليت االجتمبعيت للشزكت
كامذ وىوطىكزة مىأذ عأدة ؤعأىا   بممارضأت دورهأا اإلاطأوٌى دازأل اإلاجخمأع  وكأد مأزث جلأً اإلامارضأت  عأدة صأىر  

 :ختى جم جددًدها في اإلاداور الخالُت  

 .جخماعُت الخفا  عليهم ضمً كىة العمل بالشزهتالا  ينملجدطين خُاة العا -

 مبادراث الزعاًت الاجخماعُت   -

 دعم كضاًا الخعلُم باإلاجخمع  -

وخالُأأأأا جلأأأأى  الشأأأأزهت بةوشأأأاء ماضطأأأأت ؤهلُأأأأت جا عأأأأت  2212وكأأأد جأأأأم جطبُأأأأم جلأأأً ؤلاضأأأأاراجُجُت زأأأأالٌ العأأأأا  اإلاأأأالي 

 .الاجخماعُت ججاه اإلاجخمع ليىوطىكزة إلاطاعدة الشزهت على جدلُم مطاولُاقها 

 :املسئىليت االجتمبعيت للشزكت 

 :أمسالل  لح لك ت أمعاب ب  أمص  

جلا   شزهت وىوطىكزة مىذ جإضِطها بةجزاءاث الطالمت والصخت في ؤكطامها اإلاسخلفأت ضأىاء دازأل اإلاصأاوع        

واإلاأأشارع اإلاسخلفأأت الخا عأأت للشأأزهت خُأأت هالخأأال اهسفأأا  معأأدكث ؤلاصأأاباث بأأين 

 .العاملين  طبب هذا الالا ا  

أأأأأأاث والأأأأأأذي ًمخلأأأأأأً مجمىعأأأأأأت مأأأأأأً الخأأأأأأ     ىهُالث مثأأأأأأاٌ علأأأأأأى  لأأأأأأً كطأأأأأأم الخزاٍر

أت لشأزواث دولُأت خُأت ًخعأاون  لأً اللطأم مأع مصأاوع الخدًأد والصأألب  الخجاٍر

ومصأأأاوع الاضأأأمىذ فأأأي جلأأأدًم زأأأدماث الصأأأُاهت الدورٍأأأت ل فأأأزان وهأأأى مأأأا ًخطلأأأب 

 .  اجسا  ؤكص ى درجاث الخذر والطالمت ؤزىاء جلدًم جلً الخدمت 
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هما ًلأى  كطأم الطلمبأاث بخىسَأع ؤدواث    

هىُأأأأأأأأأت علأأأأأأأأأأى العمأأأأأأأأأأالء الطأأأأأأأأأالمت والصأأأأأأأأأأخت اإلا

. لضأأأأأمان ضأأأأأأالمتهم ؤزىأأأأأاء اضأأأأأأخسدا  اإلاىأأأأأأخج 

همأأأأأأأا جلاأأأأأأأ   الشأأأأأأأزهت باضأأأأأأأخسدا  زامأأأأأأأاث ؤو 

مىخجأأأاث غيأأأر ضأأأارة بالصأأأخت ؤو البِوأأأت ولهأأأا 

ضأأمعت بُبأأت دولُأأا وهأأى مأأا ٌعضأأد جىجهأأاث 

الشأأأزهت هدأأأى الخفأأأا  علأأأى  أأأخت  العامأأأل 

  .اإلاطخسد  لخلً اإلاىاد ؤو اإلاطتهلً للمىخج النهائي

 مىظف دائم وعدد(  132 )ومثاٌ آزز اإلاشارع التي حشزن على بدارقها الشزهت والتي ٌعمل بها عدد    

ب  واإلاعداث الشراعُت مىظف ماكذ خُت جخىاجد آلاكث(122)خىالي ضخسدا  الجُد لال والتي جخطلب الخدٍر

ألاشاراباث الدولُت للخفا  على  خت  لللُىد و اإلابُداث الشراعُت وفلا اضخسدا  باإلضافت بلىللعامل آلامً 

 .وهذالً الخفا  على البِوتالعامل واإلاطتهلً 

هما ًلى  كطم الطاكت بخىسَع ؤدواث الطالمت والصخت اإلاهىُت على اإلالاولين مجاها ومطالبتهم باجسا  العاملين     

 .ً كبل الشزهت بليهم م وامل بجزاءاث الطالمت والصخت اإلاهىُت ؤزىاء جىفُذ ألاعماٌ التي حطىد

 

 :أألاسل من      أألاجلج 

حعخبأأأأر اإلاطأأأأوىلُت ججأأأأاه اإلاىخجأأأأاث هأأأأي ببطأأأأابت واجبأأأأا علأأأأى عأأأأاجم الشأأأأزهت فأأأأالعمالء واإلاأأأأىردًً واإلاطأأأأتهليىن هأأأأم     

الشأأأزواء الزئِطأأأُىن الأأأذًً كأأأد ًخأأأإززون علأأأى هدأأأى مباشأأأز ؤو غيأأأر مباشأأأز بمىخجأأأاث الشأأأزهت اإلاسخلفأأأت وحشأأأمل جلأأأً 

ً وهلأل اإلاىأخج  اإلاطوىلُت جمُع مزاخل  اإلاىخج بأدٌ مأً ازخُأار هأىع الخامأاث اإلاطأخسدمت  وعملُأت الخصأيُع والخسأٍش

 .وفى  عا ألاخُان زدماث ما  عد البُع والخاصت بالصُاهت والدشغُل 

مثأأاٌ  لأأً كطأأم جزهُأأب وبُأأع بلمبأأاث رفأأع اإلاُأأاه والأأذي   

ت لشراعت ألاراض ي الجدًأدة  ًخم اضخسدامه باآلبار الارجىاٍس

خُأأأت ًلأأأى   لأأأً اللطأأأم بخلأأأدًم زأأأدماث مأأأا  عأأأد البُأأأع 

جفىق هظيرة مً مىخج مىاظز له دازأل الطأىق مأً ضأزعت 

الاضأأأأأأأخجابت للعمُأأأأأأأل واضأأأأأأأخسدا  كطأأأأأأأع مخميأأأأأأأ ة مضأأأأأأأمىهت 

ب الع مُل على الدشغُل هما جدُذ بجأزاءاث الجىدة وجدٍر

البُأأأأع بالشأأأأزهت بمياهُأأأأت اضأأأأدبداٌ اإلاىأأأأخج فأأأأي ؤي وكأأأأذ فأأأأي 

 .. خالت وجىد ؤي عُىب مزجبطت بالخصيُع 

ًخم اضخسدا  الشأخالث اإلادطأىت  ك  وفى مجاٌ الشراعت   
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تولىً ًخم اضخسدا  الشخالث ألاصلُت  مجهىلت اإلاصدر  صىان اإلاطخسدمت ل   مع الالا ا  بدلىق اإلالىُت الفىٍز

 . الشراعُت  ضالمت اإلاطتهلًالتي جضمً  جزآث الصخت والطالمت عىد حعبوت اإلاىاد الغذائُتبباإلضافت بلى جطبُم 

اث ًخم الخعاكد على مىخجاث آمىه بُئُا مثاٌ على  لً الطىب اإلاطخسد  في بىاء ألافزان    وفى مجاٌ الخزاٍر

م اضخيراده وجزهُبت لصالر جلً اإلاصاوع خُت جخىاجد ؤهىاع مخاخت بمصاوع الاضمىذ والخدًد والصلب والذي ًخ

ت.بإضعار ارزب ولىنها جدخىي على مىاد شدًدة الطمُت وضارة بالبُئُت مً شهاداث : هما لدي وىوطىكزة البشٍز

 .الجىدة على جيخجها ؤو على الخدماث التي جلدمها  للعمالء  

 :املىارد البشزيت  إدارة

 :حم ق   س ت 

وفلا إلاا جىب علُه اللُم التي جخبىاها وىوطىكزة والا ا  الشزهت باللىاهين اإلادلُت والاجفاكُاث الدولُت التي    

ت مً هذا اإلاىطلم ًإح  الا ا  الشزهت بمفهى  خلىق ؤلاوطان بىصفت مفهىما عاإلاُا  الا مذ بها الخيىمت اإلاصٍز

 ومدلُا 

ت ومً جاهبها حطاهد وىوطىكزة جمُع ألاعما    ٌ اإلاىاهضت لعمالت ألابفاٌ واللصز وهذلً عمالت ألابفاٌ اللطٍز

 .وألاخدار 

  وفى مجاٌ خلىق العماٌ جلا   الشزهت بجمُع اللىاهين اإلاىظمت للعمل ففىر الخعين ًخم الخإمين  على العامل   

بُت على ممارضت جلً اإلاها   وجددًد مطاولُاجه مهامه وفى خالت ؤن ًيىن العامل لِظ لدًه زبرة مطبلت ًخم جدٍر

 .وجيلُف اخد العاملين ؤ خاب الخبرة بمالسمخه ختى ًيىن الخبرة العملُت 

ا  الشزهت هما جلى  الشزهت بخىفير الىثير مً الخدماث وألاوشطت للعاملين وؤضزهم وهى ما ًضمً اخخف    

 :بالعاملين واضخدامتهم دازل الشزهت مً جلً الخدماث هي

الخدماث الصخُت اإلاخمي ة لدي شزواث الخامين الصحي الخاصت بمشارهت بيطبت مً الشزهت والباقي  -

مىً ؤن جمخد جلً الخدمت لدشمل ؤفزاد عائلت العامل  .مً العاملين ٍو

ت في ألارباح وفلا لطبُعت ول ك -  .طم بالشزهتاإلاشارهت الطىٍى

 خىافش حشجُعُت على ؤلاهخاج زالٌ اإلاىاضباث وألاعُاد جصل بلى زمظ مزاث بالطىت  -

اإلاشارهت في اجسا  وصىع اللزار وزاصت ؤ خاب اإلاصلخت اإلاباشزة دازل الشزهت مما ًجعل جلً  -

 اللزاراث هافذة الخطبُم وجبىيها مً كبل العاملين 

 لُا  بإداء فٍزضت الدج على خطاب الشزهت الازخُار الطىىي  لعدد مً  العاملين لل -

اإلاطاهمت اإلاالُت في ألاوكاث الصعبت للعامل مثل الخاكث الصخُت الطارئت ؤو الشواج ؤو ؤلاهجاب ؤو  -

 .الىفاة اخد ألاكارب 

 ميافإة نهاًت الخدمت إلاً ًزغب في جزن العمل  -
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في اللطاعاث اإلاسخلفت هما مً العاملين بالعمل %  92جزاءاث في ؤه ر مً وكد ضاهمذ جلً ؤلا 

 .ضاهمذ في بخطاص العاملين باإلالىُت إلايان العمل والدفاع عً مصالخت 

 :وجان  علس أألا   أمب  ى 

ت التأأأي جمخلىهأأأا ك ًلأأأل ؤهمُأأأت عأأأً الاضأأأدثمار الاكخصأأأادي دازأأأل      جأأزي وىوطأأأىكزة ؤن الاضأأأدثمار فأأأي اإلاأأأىارد البشأأأٍز

ت مخميأأ ة وهأأى مأأا اإلاجخمأأع خُأأت جأأزي الشأأزهت ؤن اخأأد مزاهأأش كى  قهأأا الخىافطأأُت دازأأل الطأأىق  امخالههأأا إلاأأىارد  شأأٍز

مأأأً ؤكطأأأا  الشأأأزهت  ًلأأأى  العأأأاملين بأأأه ليأأأل كطأأأم  فطبلأأا. ًأأدفع الشأأأزهت بلأأأى الخفأأأا  عليهأأأا والعمأأأل علأأأى جىمُتهأأأا 

باث باإلاعاٌشأأأأت للعأأأأاملين الجأأأأدد ؤو فأأأأي خالأأأأت وجأأأأىد مىأأأأخج جدًأأأأد همأأأأا جأأأأىفز الشأأأأزهت وببلأأأأا ليأأأأل كطأأأأم  بأأأةجزاء جأأأأدٍر

علأأأى ممارضأأأأاث ؤو مىخجأأأاث هظيأأأأرة همأأأا ؤنهأأأأا حشأأأجع العأأأأاملين وجأأأدعمهم فأأأأي مجأأأأاٌ  لإلبأأأأالعالفزصأأأت للطأأأأفز للخأأأارج 

أأأأت  التأأأأي جزفأأأأع هفأأأأاءاث  باث اإلاهىُأأأأت وؤلاداٍر جدطأأأأين مطأأأأخىاهم العللأأأأي وألاوأأأأادًلي وجأأأأزكُتهم العلمُأأأأت وجأأأأىفير الخأأأأدٍر

 . العاملين 

 

 :حا و  أم إل  

واللىاهين والاجفاكُاث الدولُت العاملت في مجاٌ خماًت البِوت مً اجل اهخمامها جلا   وىوطىكزة باإلجزاءاث 

مىً جددًد اهخماماث وىوطىكزة بالبِوت في الاهخماماث  باكضخدامت واإلاطاولُت الاجخماعُت ججاه اإلاجخمع ٍو

 :الخالُت 

o خا الاضخسدا  اإلاطوٌى للمىارد مثل الىكىد والطاكت واإلاُاه والىهزباء واإلاىاد ال. 

o ز  الطُطزة على اإلاسلفاث الىاججت مً عملُاث الخصيُع وبعادة  .هاجدٍو

o  مىاجهت  ألاضباب اإلاادًت للخغُير اإلاىا ي مثل كضُت الخصخز والجفان والاهبعار الىزبىهُت. 

o ؤجهشة ضبط اإلاُاه الالسمت للزي في اإلاشارع مما ًىفز الىمُاث هائلت مً اإلاُاه 

o  الخدًت لخىفير اإلاُاة الزي اضخسدا  وضائل 

وجداٌو وىوطىكزة مً زالٌ ؤوشطتها الاكخصادًت وؤلاهخاجُت ؤن جزاعى الشزوط البُئُت مً زالٌ جطبُم  عا 

 .هظم الجىدة ببعا ألاكطا  التي حشخملها الشزهت مثل الشراعت والطاكت 

 

 : ه  م أمل  نألا بأمل ب   -0

ز للمسلفاث خُت كامذ بةوشاء       جلعب وىوطىكزة دور رائد في بعادة الخدٍو

وهى مصىع مخسصب في جصيُع عبىاث الخعبوت إلاىخجاث   Huhtamakiمصىع 

بلغ باكت بهخاج  لً  ز اإلاسلفاث الىركُت ٍو اضتهالهُت مً زالٌ بعادة جدٍو

 .في الطىت (ملُىن  142) ع اإلاصى
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ل مسلفاث اإلاصاوع بلى باكت  ٌعاد       ز اإلاسلفاث ؤًضا جلى  الشزهت ببُع هظا  لخدٍى وفى مجاٌ جدٍو

ز اإلاسلفاث والخسلب منها  عمل على بعادة جدٍو اضخسدامها مزه ؤززي باإلاصىع وهى ما ًىفز الىثير مً الطاكت َو

 . شيل آمً 

 

 :  أعم أألان ص -0

حعخبأر هلأب اإلاُأاه اخأد اإلاشأىالث التأي جىاجأه دٌو اإلاىطلأت زاصأت فأي الفاأرة اللادمأت وهأى مأا ًخطلأب مىأا جمُعأا    

العمأأأأل علأأأأى جزشأأأأُد اضأأأأتهالن اإلاُأأأأاه وزاصأأأأت اإلاىجأأأأه منهأأأأا بلأأأأى اإلاجأأأأاٌ الشراعأأأأي والصأأأأىاعي لأأأأذا ومأأأأً دافأأأأع الاهخمأأأأا  

علأأى جزشأُد اضأتهالن اإلاُأاه فأأي مزاخأل عملُأاث ؤلاهخأأاج واإلاطأوىلُت الاجخماعُأت للشأزهت ًأأإح  الاأ ا  الشأزهت بالعمأل 

مىأأأأأأأأً  ؤو الدشأأأأأأأأغُل التأأأأأأأأي جلأأأأأأأأى  بهأأأأأأأأا ألاكطأأأأأأأأا  اإلاسخلفأأأأأأأأت بالشأأأأأأأأزهت ٍو

 :جىضُذ  لً الاهخما  في الىلاط الخالُت 

جطبُأم هظأأا  الأزي بأأالخىلُط مىأذ جإضأأِظ اإلاأشارع  التأأي حشأزن عليهأأا   -

مأأأأأأدي الشأأأأأزهت همأأأأأا ؤن هىأأأأأان هظأأأأأا  جأأأأأم جزهُبأأأأأه فأأأأأي اإلاأأأأأشارع للُأأأأأاص 

اخخُأأاج اإلاشروعأأأاث للمُأأأاه وعلُأأه ًأأأخم جأأأىفير مُأأاه لهأأأا وفلأأأا لالخخُأأأاج 

 .اإلالاص 

أأأأت  بمىأأأأأابم  - اخأأأأد الخأأأأىهُالث التأأأأي حعمأأأأأل بهأأأأا الشأأأأزهت هأأأأأي بلمبأأأأاث اإلاُأأأأاه والخاصأأأأأت بزفأأأأع اإلاُأأأأاه مأأأأأً آلابأأأأار الارجىاٍس

خمي   لً اإلاىخج بالخفا  على اإلاُاه وجللُل الفاكد م  .ً اإلاُاه اإلاطخسزجت الاضخصالح  الشراعي الجدًدة ٍو

 

 :أألا ع وث بأمعاال 

جلاأأأأ   وىوطأأأأىكزة بأأأأاللُم ألازالكُأأأأت ججأأأأاه وأأأأل مأأأأً اإلاأأأأىردًً والعمأأأأالء ضأأأأىاء مأأأأً زأأأأالٌ الخعأأأأامالث التأأأأي جدطأأأأم      

بالشأأفافُت واإلاطأأوىلُت ججأأاه اإلاأأىردًً ؤو العمأأالء وكأأد ؤدي  لأأً الالاأأ ا  بلأأى اخخفأأا  وىوطأأىكزة بأأاإلاىردًً بأأل ؤن 

ادة ؤ  .وشطت الشزهت وحجم حعامالقها اإلاالُت عدد اإلاىردًً كد ساد زالٌ الثالر ضىىاث اإلااضُت لٍش

أأأادة زلأأأت اإلاأأأىردًً فأأأي حعأأأامالث الشأأأزهت اإلاالُأأأت ممأأأا ًأأأادي فأأأي  عأأأا ألاخُأأأان بلأأأى جفضأأأُل       وكأأأد ؤدي  لأأأً بلأأأى ٍس

 .اإلاىردًً للخعامل مع الشزهت عً  عا الشزواث اإلاىاظزة والتي ًمىً ؤن ًخعامل معها هاكء اإلاىردًً 

ً والطأأعز وزأأدماث مأأأا ؤمأأا باليطأأبت للعمأأأالء       فُخدأأدد الاأأ ا  الشأأأزهت هدأأىهم فأأي جأأأىدة اإلاىأأخج وؤضأألىب الخسأأأٍش

 عأد البُأع والتأي حعأزن الشأزهت بخمي هأا فأي  لأً اإلاجأأاٌ ملارهأه بالشأزواث ألازأزي التأي جلأد  هفأظ اإلاىأخج وكأأد ؤدي 

ادة حجم العمالء زالٌ الفارة اإلااضُت والخالي   : لً الالا ا  بلى ٍس
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 :  لا هن أألا   عأ  

 :أملعفنس -0

جزي وىوطىكزة ؤن الخعلُم هى اخد الزوائش الزئِطُت للخىمُت دازل اإلاجخمع ومً هذا اإلاىطلم كامذ وىوطىكزة   

 عمل مبادراث هثيرة في مجاٌ الخعلُم مً اجل جىفير فزص حعلُمُت مخمي ة و لً مً زالٌ الشزاهت مع هُواث 

 :خعلُم وهذه اإلابادراث هي حعلُمُت  مخسصصت ومشهىد لها في مجاٌ ال

  ىُت فزصت لخعلُم مخفىق مً اإلادارص الخيىمُت )دوكر  252222اإلاىدت الخعلُمُت بالجامعت ألامٍز

 (.مدي الخُاة

  ت بدىالي ا 35222دعم مدرضت الطاداث للغاث بالخىاضب آلالُت ومىذ هلدًت ضىٍى . جىيها ضىٍى

 ( بالشزهت لخعلُم  ؤبىاء العاملين جسد  اإلاىطلت اإلادُطت باإلاصاوع واإلاشارع الخاصت)

  ٌج عما بوشاء مدرضت مبارن وٌى للخعلُم الشراعي في الطاداث وؤًضا لخعلُم ؤبىاء العاملين وجسٍز

 .مهزة

 

 : هس أألا لاع   أألا فن   -0

دعما مً الشزهت لخدلُم ؤهدان ألالفُت والتي جلط ى بمشارهت اللطاع الخاص في الخد مً مشىالث الفلز   

الىاججت مىه كمذ وىوطىكزة بدبني  عا اإلابادراث  شيل فزدي ؤو بمشارهت مىظماث ؤززي وهذه  والظىاهز 

 :اإلابادراث هي 

o  ت جلدر ب ا) جىيها 242.222دعم بىً الطعا  بمىدت ضىٍى  .(مائخان واربعىن ؤلف جىيها مصٍز

o  52.222بفل بجمعُت اوكدي باإلاعادي بما ًلدر 13جبنى عدد  
ً
ا ا) ضىٍى  .(زمطىن ؤلف جىيها مصٍز

o  22.222دعم جمعُت ؤصدكاء مزض ى الطزبان باللاهزة  
ً
ا ا)ضىٍى  .(عشزون ؤلف جىيها مصٍز

o  9222دعم جمعُت ؤخباب هللا جبنى بفل معاق  
ً
ا ا) ج ضىٍى  .(زماهُت ؤكن جىيها مصٍز

o  ت واخدة فليرة ي كز  4دعم ا بخىصُالث مُاه الشزب وجىصُل الىهزباء بمعدٌ كٍز وجزمُم ضىٍى

شز ليل ؤضزة فليرة ببلا لبدت اجخماعي بالخعاون مع جمعُت ؤضلف اإلاىاٌس مع مىذ بلزة ع  

ل كدرة مخىضط ألاورمان ب   122.222جمٍى
ً
ا ا) ضىٍى  .(ضبعمائت ؤلف جىيها مصٍز

 

 :و نى أبلك عأ  أم   ب -3

o  ت للشباب جلى  وىوطىكزة بدعم جمعُت نهضت اإلادزو ضت لدعم وفى مجاٌ جبنى ألافيار ؤلابخياٍر

ا) 12.222مبادراث الشباب بمبلغ   .(عشزة ؤكن جىيها مصٍز
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 : هس لامس   أألا لاألا أألا     -4

o    مً ا 
ً
لدور الفاعل الذي جلى  به مىظماث اإلاجخمع اإلادوي  في اإلاشارهت في بدارة عجلت اهطالكا

رضالتها  "للخعلُم والخىمُت ابجدهىس "الخىمُت جدبنى وىوطىكزة بوشاء وجإضِظ ماضطت ؤهلُت شبابُت 

وهى اخد مبادراث مىظمت العمل الدولُت   ( screamصززت)الخد مً عمالت ألابفاٌ والاروٍج لبرهامج 

(ILO )مىهجُت علمُت جضمً اضخدامت جلدًم الدعم اإلااضس ي لللضُت بدعم ًلدر بمبلغ  التى جدبنى

3220222   
ً
ا)جىيها  .(زالزمائت ؤلف جىيها مصٍز

 

 :لألا أم      أملع بت 

هم وؤهدافهم الاجخماعُت والاكخصادًت جفخذ وىوطىكزة كىىاث اقؤن الخىار اإلاىخظم مع الشزواء بمسخلف اهخمائ  

اجصاٌ مع جمُع الشزواء على اإلاطخىي اإلادلى واللىمي والدولي مً اجل الخيطُم وجبادٌ الدعم خُت جزي 

لصت مً اجل حعظُم ألازز وبخدار حغُير اجخماعي وىوطىكزة ؤن بخدار الخغُير ًخطلب حعبوت الجهىد اإلاس

 .واكخصادي وبُئي خلُلي ًدفع بلى جدلُم الاضخدامت والاضخلزار اإلايشىد 


