
السياسة المتعلقة بقطاع الصحة 
خدمات صحية جّيدة وميسورة التكلفة

من أجل التنمية البشرية

شعبة البنى التحتية االجتماعية
إدارة البنى التحتية االقتصادية واالجتماعية

ديسمبر 2019



i 
 

 ةرادإلا ةئيه ةيصوتو ريرقت
 ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا ةسايس" حَرتقم نأشب

 "ةحصلا عاطقب ةقلعتملا
 )"ةرادإلا ةئيه ةيصوتو ريرقت"( ةيتآلا ةقيثولا نييذيفنتلا نيريدملا سلجم ىلع ضرعأ

تاو اهيف رظنلل
ّ

 ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا ةسايس" حَرتقم لوانتت يهو .اهنأشب رارقلا ذاخ

 لاجم يف ةيلبقتسملا كنبلا تايلمعل ةّماعلا تاهجوتلا دّدحت يتلا ،"ةحصلا عاطقب ةقلعتملا

 .ءاضعألا نادلبلاب ةحصلا

 ىلع ينبنت يهو .ةحصلا لاجم يف كنبلا اهدعي ةيعاطق ةسايس لوأ يه هذهو

 ،تاياغ نم هب لصتي امو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" نم ٣ فدهلا مدختو ،زئاكر تس

ةرشابم زئاكرلا هذه ُعيمج معدتو .اهقيقحت يف مهاستو
ً

ةيجيتارتسالا" 
َ

 "كنبلل ةّيرشعلا 

 يف ّيمالسإلا نواعتلا ةمظنمل يجيتارتسالا لمعلا جمانربو "سيئرلل ّيسامخلا جمانربلاو

ةيرورض ةعبرألا ةيمازلإلا نيكمتلا لماوعو ."٢٠٢٣ -٢٠١٤ ةحصلا لاجم
ٌ

 هذه ليعفتل 

 نادلبلا تاسايس زيزعت ىلإ ةسايسلا هذه يمرتو .ةلاعف ةقيرطب اهذيفنتو ةسايسلا

 .ةحصلاب ةقلعتملا اهتمظنأو اهنيناوقو اهلمع ططخو اهتايجيتارتساو ءاضعألا

أ دقو
ُ

 اهيف تكراش ةلماشو ةفافشو ةماع ةيلمع راطإ يف ةسايسلا هذه تَّدع

 ةيئامنإلا كونبلا هعبتت ام اهيف َيعورو ،ءاضعألا نادلبلاو كنبلا وفظومو كنبلا ةرادإ ةئيه

 .ةحصلا عاطق معد يف تاهجوت نم ىرخألا فارطألا ةددعتملا

 ةعومجم عضوو هلكاشمو هتاجايتحاو عاطقلا لاوحأ يف رظنلل ةينف ةسارد تّدِعأو

نف ليلحتو ءاصقتسا ىلع ءانب كلذو ،ةسايسلاب ةقلعتملا تاحرتقملا نم
ّ

 نمو .نيقَّمعم ّي

ادانتسا ،ةسايسلاب ةقلعتملا ةقيثولا هذه تّدعأ ّمث
ً

 ةساردلا تايصوتو تاجاتنتسا ىلإ 

 .ةينفلا

تو
ُ

 هيجوتو نيكمت ىلإ ةيمارلا ةيمازلإلا دصاقملاو ئدابملا ةسايسلا هذه لِمج

 نم ديزملا مَّدقُيسو .ةيسّسؤملا فادهألا قيقحتل ةحصلا عاطق يف كنبلا تايلمع طبضو

 ةيجيتارتسا لكش يف ،ةيئارجإلاو ةيميظنتلا بناوجلا لمشت يتلا ،ةلّصفملا تاميلعتلا

 .اهيلع ةقفاوملل كنبلا ةرادإ ةئيه ىلع ضَرعت ةيليغشت

 ةسايس" ىلع ةقفاوملاب نييذيفنتلا نيريدملا سلجم يصوأ ،مّدقت ام ىلإ رظنلابو

 ."ةحصلا عاطقب ةقلعتملا كنبلا

i 
 

 ةيلوؤسملا ءالخإ 
قلتمل زوجي الو )كنبلا( ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا دادعإ نم ةقيثولا هذه

ّ
 اهي

ثمت الو .ةيمسرلا هماهم ةيدأت راطإ يفّ الإ اهمادختسا
ّ

 هذه يف اهنع رّبعملا ءارآلا ل

 الو ٍضارأ ّيأل ينوناقلا زكرملا صوصخب ءاضعألا هنادلبل وأ كنبلل يأر وأ مكح يأ ةقيثولا

 ةمّدقملا تامولعملاو تانايبلا تّدعأ دقو .تامولعملاو دودحلا كلت لوبق وأ دامتعا صوصخب

تو ،ةحاتملا رداصملا مادختساب ةقيثولا هذه يف
َ
أ يتلا عجارملا در

ُ
 ثيح تانايبلا اهنم تذخ

 .اهتحصو اهلامكو تامولعملاو تانايبلا ةقد نع ةيلوؤسم يأ كنبلا لمحتي الو .كلذ نكمأ
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 ةيساسألا تامولعملاو فادهألاو ضرغلا
 ناكسلا ةحص نيسحت يف رصحنت ال ةريبك عفانم ىلع ةحصلا يف رامثتسالا يوطني .١

 نأ )٢٠١٣( ةحصلا يف رامثتسالا نأشب "تيسنال ةنجل" نع رداص ريرقت ركذي ذإ .طقف

اراثآ ةحصلا نيسحتل
ً

 رثكأ ءاّحصألاف( ةيجاتنإلاو ،ّيلامجإلا ّيلحملا جتانلا ىلع ةرشابم 

لقأو ةيجاتنإ
ّ

 ىلإ ًاليم رثكأ ءاحصألا لافطألاف( ميلعتلاو ،)ةيضرم تازاجإ ذخأ ىلإ ًاليم 

 مهرامعأ تلاط اذإ راخّدالا ىلإ ًاليم رثكأ سانلاف( رامثتسالاو ،)ةسردملا دايترا

قوتملا
َّ

 ةباصإلا رطاخم ضافخناب لهسي وهف( ةيعيبطلا دراوملا ىلع لوصحلاو ،)ةع

نس يف مه نم ةبسن ىلع تقؤملا ريثأتلا( ةيناكسلا ةبيكرتلاو ،)ةنطوتملا ضارمألاب
ّ

 

 .)نيلاعملا ىلإ لمعلا

 يف "ةحصلا عاطقب ةقلعتملا ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا ةسايس" نم فدهلا لثمتي .٢

 قيقحت ةرورض ىلع زيكرتلا عم ،ةحصلاب ةقلعتملا كنبلا تايلمعو جمارب لك هيجوت

 ةيحصلا ةياعرلا ريفوت قايس يف ءاضعألا نادلبلا يف ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا

ايساسأ أدبم ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا لظتسو .ةيلوألا
ً

ت يتلا جماربلا يف 
ُ

 يف ّدَع

 .يلودلا عامجإلا عم مءاوت اهلعجي ،ءاضعألا نادلبلا

فادهأ ُّيلودلا ُعامجإلا معدي .٣
َ

 ،ةيحصلا لاوحألا نيسحت يف لثمتت يتلا ةحصلا عاطق 

 زاربإو ،ةيحصلا ةموظنملا يف نينطاوملا يأرل ءاغصإلاو ،ةيلاملا رطاخملا نم ةيامحلاو

 صرف نيسحتب فادهألا هذه قيقحت نكميو .فادهألا هذه عيمج يف ةلادعلا ةميق

 دراوملا مادختسا ةيلاعفو اهتيعون نيسحتو ،ةيحصلا تامدخلا ىلع لوصحلا

 فادهأ" نم ٣ فدهلا لضفب ّيلودلا ديعصلا ىلع ةجئار فادهألا هذهو .ةدودحملا

 ةيحصلا ةيطغتلا قيقحت ىلع لمعلاب مازتلالا لضفبو ،)١("ةمادتسملا ةيمنتلا

 اميسالو ،ةيلاحلا ةماعلا ةيجيتارتسالا كنبلا فادهأ فادهألا هذه مئاوتو .ةلماشلا

 يف راكتبالاو ،تاكارشلاو ،ةءافكلا ىلع زكري يذلا "سيئرلل ّيسامخلا جمانربلا"

   .جئاتنلا قيقحتو ،ليومتلا

 

تمت نامض" يف "٢٠٣٠ ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ" نم ٣ فدهلا لثمتي )١(
ّ

 شيع طامنأب عيمجلا ع
 ةبسنلا ضفخ ىلإ فدهلا اذهب ةلصلا تاذ تاياغلا يمرتو ."رامعألا عيمج يف ةيهافرلابو ةيحص
 ىلع ءاضقلاو ،اهيدافت نكمي يتلا لافطألاو ديلاوملا تايفو فقوو ،ةيسافنلا تايفولل ةيملاعلا
لسلاو زديإلا ةئبوأ

ّ
 ضارمألا نع ةمجانلا تايفولا ددع ضفخو ،ةيدعملا ضارمألا نم اهريغو ايرالملاو 

 تاباصإلاو تايفولا ددع ضفخو ،كلذ جالعو داوملا لامعتسا ةءاسإ نم ةياقولا زيزعتو ،ةيدعملا ريغ
 ةيسنجلا ةحصلا ةياعر تامدخ ىلع عيمجلا لوصح نامضو ،فصنلا ىلإ رورملا ثداوح نع ةمجانلا
 داوملل ضرعتلا نع ةمجانلا ضارمألاو تايفولا ددع ضفخو ،ةيحصلا ةيطغتلا ميمعتو ،ةيباجنإلاو
 .ثولتلاو ةرطخلا ةيئايميكلا
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 يف راكتبالاو ،تاكارشلاو ،ةءافكلا ىلع زكري يذلا "سيئرلل ّيسامخلا جمانربلا"

   .جئاتنلا قيقحتو ،ليومتلا

 

تمت نامض" يف "٢٠٣٠ ماعل ةمادتسملا ةيمنتلا ةطخ" نم ٣ فدهلا لثمتي )١(
ّ

 شيع طامنأب عيمجلا ع
 ةبسنلا ضفخ ىلإ فدهلا اذهب ةلصلا تاذ تاياغلا يمرتو ."رامعألا عيمج يف ةيهافرلابو ةيحص
 ىلع ءاضقلاو ،اهيدافت نكمي يتلا لافطألاو ديلاوملا تايفو فقوو ،ةيسافنلا تايفولل ةيملاعلا
لسلاو زديإلا ةئبوأ

ّ
 ضارمألا نع ةمجانلا تايفولا ددع ضفخو ،ةيدعملا ضارمألا نم اهريغو ايرالملاو 

 تاباصإلاو تايفولا ددع ضفخو ،كلذ جالعو داوملا لامعتسا ةءاسإ نم ةياقولا زيزعتو ،ةيدعملا ريغ
 ةيسنجلا ةحصلا ةياعر تامدخ ىلع عيمجلا لوصح نامضو ،فصنلا ىلإ رورملا ثداوح نع ةمجانلا
 داوملل ضرعتلا نع ةمجانلا ضارمألاو تايفولا ددع ضفخو ،ةيحصلا ةيطغتلا ميمعتو ،ةيباجنإلاو
 .ثولتلاو ةرطخلا ةيئايميكلا



السياسة المتعلقة بقطاع الصحة 2

 

٢ 
 

 ةحصلا حالصإ جمارب اهيلع تصن املاطل يتلا فادهألا هذه قيقحتب كنبلا مزتلا .٤

 ؛"ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" قيقحتب مازتلالا اميس الو ،ةيلودلا تايقافتالاو

 ،ةريخألا ةنوآلا يفو .ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلاو ؛ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا فادهأو

 ةحصلا لجأ نم ةيملاعلا لمعلا ةطخ"و "+٣ ةمادتسملا ةيمنتلا فده ةردابم" تضم

 .كلذ نم دعبأ ىلإ مازتلالا اذهب "ةيهافرلاو

 لجأ نم ةفلكتلا ةروسيمو ةدّيج ةيحص تامدخ" :راعش لوح ةسايسلا هذه روحمتت .٥

 ."ةيرشبلا ةيمنتلا
 ىلع موقتو ،ءاضعألا نادلبلا ناكس ةحصل "كنبلا ةيؤر" ةسايسلا هذه مهلتست .٦

فك" امه ،ةعيرشلا ئدابم نم نييساسأ نيأدبم
ّ

 ةيوهلا ةزيم ريخستو "ىذألا 

 َدوهجلا كنبلا معديسو .ءاضعألا نادلبلا يف ةيحص جمارب ريفوتل ةليصألا ةيمالسإلا

 اهيمحتو اهززعتو ةيعامتجالاو ةيسفنلا مهتحارو سانلا ةحصل ةيولوألا يطعت يتلا

 ةلماكتمو ةلماشو ةنمآو ةدّيج تامدخ مِّدقت يتلا ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا تاموظنمب

نو مارتحاو ّونحب ،ناكم ِّيأ يفو ناك ٍّيأل ةيداصتقاو ةرفاوتمو ةروسيمو
ُ
 ىلع ،لب

 هذه مّدقتسو .زيفحتلاو ليهأتلابو بيردتلا ةدوجب نولحتي نيّيحص نيّينهم يديأ

كمي ةيتاوم ةئيب يف ةمدخلا
َّ

 ظفح يف نوكَرشُيو تاعمتجملاو دارفألا اهيف ن

 يف ىتح( فورظلا عيمج يف ةيعامتجالاو ةيسفنلا مهتحارو مهتحص نيسحتو

 ،ةّينعملا فارطألاو ةكيرشلا تاهجلا عم نواعتلاو ،)ةرقتسملا ريغ فورظلا

 عم قستي يذلا "عمتجملا مومع ةاعارم رايخ"و ةيبعشلا ةكراشملا مادختساو

 لاجم يف( ةلصلا تاذ ةينطولا ططخلاو تايجيتارتسالاو تاسايسلل لاعفلا معدلا

 .).خلإ ،ةعارزلاو ،خانملا ريغتو ،ّيحصلا فرصلاو هايملا

 عيمجو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" نم ٣ فدهلا قيقحت ىلع كنبلا دعاسيس .٧

 ثحب تالاجم كنبلا عّسويس ،ددصلا اذه يفو .ةلصلا تاذ "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"

 تاياغلا قيقحتل مّزاللا ليومتلا يف صقنلا ّدسل ةيمالسإلا ةيلاملا تاودألا مادختسا

 ."ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" نم ٣ فدهلاب ةلصلا تاذ تارشؤملاو

اضيأ "ةحصلاب ةقلعتملا كنبلا ةسايس" دمتعت  .٨
ً

 نع ةرداصلا ةحصلا تايجيتارتسا ىلع 

 ةددعتملا ةيئامنإلا كونبلاو ،"يمالسإلا نواعتلا ةمظنم" لثم ،ةريظنلا تاسسؤملا

 نأ تالاكولاو تاسسؤملا هذه ناكمإب راص دقو .ةصّصختملا تالاكولاو ،فارطألا

لك لضفب ةحصلا عاطق يف ةريغتملا لكاشملاو تاجايتحالل لاعف وحن ىلع ىدصتت
ّ

 

 كنبلا" نم دَمتعملاو ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا يف لثمتملا ّيملاعلا رايخلا نم

 ،" ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا ءادأب ةقلعتملا ءاكرشلا ةددعتملا هتردابم"و "ّيلودلا

 ةمظنم ةيؤر"و ،"ايقيرفأ يف يحصلا لوحتلاب قلعتملا يقيرفألا ةيمنتلا كنب جمانرب"و

 

٣ 
 

 ةيمنتلا كنب ةيجيتارتسا"و ،"ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلاب ةقلعتملا ةيملاعلا ةحصلا

 ."٢٠٣٠ ّيويسآلا

 

 تافيرعتلا
 ةدافتسالا تاعمتجملاو سانلا عيمج عيطتسي نأ ينعت )٢(ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا .٩

 ،ةيفيطلتو ةيليهأتو ةيجالعو ةيئاقوو ةيزيزعت ةيحص تامدخ نم هيلإ نوجاتحي امم

ةفلكت مهضِّرعت نأ نود نم كلذو ،ةلاّعف نوكت نأل يفكي امب ةدوجلا نم يه
ُ

 هذه 

 .ةيلام بعاصمل تامدخلا

 زكريو هافرلاو ةحصلا يف عمتجملا مومع يعاري رايخ يه )٣( ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا .١٠

 اهموهفمب ةحصلا لوانتت يهو .تاعمتجملاو رسألاو دارفألا تايولوأو تاجايتحا ىلع

 ةيندبلا ةمالسلاو ةحصلا نم ةطبارتملاو ةلماشلا بناوجلا ىلع زكرتو عساولا

 .ةيعامتجالاو ةيسفنلاو

 ةمَّدقملا ةيحصلا ةياعرلا تامدخ هب نِّسحت يذلا ردقلا" يه )٤(ةيحصلا ةياعرلا ةدوج .١١

 ةياعرلا نوكت نأ بجي ،كلذ لجألو ."ةحصلا لاجم يف ةاخوتملا جئاتنلا ىضرملاو دارفألل

 .ناسنإلل ةهَّجومو ةلداعو ةؤفكو ةبسانمو ةلاعفو ةنمآ ةيحصلا

لكل )١(" :يلي ام ىلع )٥("ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا" نم ٢٥ ةداملا ّصنت .١٢
ِّ

 صخش 

قح
ٌّ

ةَّصاخو ،هترسألو هل ةهافرلاو ةحصلا نامضل يفكي ةشيعم ىوتسم يف 
ً

 ىلع 

 ةيعامتجالا تامدخلا ديعصو ةيبطلا ةيانعلاو نكسملاو سبلملاو لكأملا ديعص

قحلا هلو ،ةيرورضلا
ُّ

 وأ زجعلا وأ ضرملا وأ ةلاطبلا تالاح يف لئاوغلا هب نمأي ام يف 

 بابسأ هدقفت يتلاو هتدارإ نع ةجراخلا فورظلا نم كلذ ريغ وأ ةخوخيشلا وأ لُّمرتلا

قح ةلوفطلاو ةمومألل )٢( ؛هشيع
ٌّ

 ."نيتَّصاخ ةدعاسمو ةياعر يف 

ت الو ةيلام تابوعصل سانلا ضّرعتي ال امدنع )٦(ةيلاملا رطاخملا نم ةيامحلا قّقحتت .١٣
ُ

 دَّده

 لوصحلا ليبس يف مهبويج نم اهنوعفدي يتلا غلابملا ببسب مهتشيعم تايوتسم

ضفتو .ةيحص تامدخ ىلع
ِّ

 ةيلاملا دراوملا مادختسا ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا ل
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٢ 
 

 ةحصلا حالصإ جمارب اهيلع تصن املاطل يتلا فادهألا هذه قيقحتب كنبلا مزتلا .٤

 ؛"ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" قيقحتب مازتلالا اميس الو ،ةيلودلا تايقافتالاو

 ،ةريخألا ةنوآلا يفو .ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلاو ؛ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا فادهأو

 ةحصلا لجأ نم ةيملاعلا لمعلا ةطخ"و "+٣ ةمادتسملا ةيمنتلا فده ةردابم" تضم

 .كلذ نم دعبأ ىلإ مازتلالا اذهب "ةيهافرلاو

 لجأ نم ةفلكتلا ةروسيمو ةدّيج ةيحص تامدخ" :راعش لوح ةسايسلا هذه روحمتت .٥

 ."ةيرشبلا ةيمنتلا
 ىلع موقتو ،ءاضعألا نادلبلا ناكس ةحصل "كنبلا ةيؤر" ةسايسلا هذه مهلتست .٦

فك" امه ،ةعيرشلا ئدابم نم نييساسأ نيأدبم
ّ

 ةيوهلا ةزيم ريخستو "ىذألا 

 َدوهجلا كنبلا معديسو .ءاضعألا نادلبلا يف ةيحص جمارب ريفوتل ةليصألا ةيمالسإلا

 اهيمحتو اهززعتو ةيعامتجالاو ةيسفنلا مهتحارو سانلا ةحصل ةيولوألا يطعت يتلا

 ةلماكتمو ةلماشو ةنمآو ةدّيج تامدخ مِّدقت يتلا ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا تاموظنمب

نو مارتحاو ّونحب ،ناكم ِّيأ يفو ناك ٍّيأل ةيداصتقاو ةرفاوتمو ةروسيمو
ُ
 ىلع ،لب

 هذه مّدقتسو .زيفحتلاو ليهأتلابو بيردتلا ةدوجب نولحتي نيّيحص نيّينهم يديأ

كمي ةيتاوم ةئيب يف ةمدخلا
َّ

 ظفح يف نوكَرشُيو تاعمتجملاو دارفألا اهيف ن

 يف ىتح( فورظلا عيمج يف ةيعامتجالاو ةيسفنلا مهتحارو مهتحص نيسحتو

 ،ةّينعملا فارطألاو ةكيرشلا تاهجلا عم نواعتلاو ،)ةرقتسملا ريغ فورظلا

 عم قستي يذلا "عمتجملا مومع ةاعارم رايخ"و ةيبعشلا ةكراشملا مادختساو

 لاجم يف( ةلصلا تاذ ةينطولا ططخلاو تايجيتارتسالاو تاسايسلل لاعفلا معدلا

 .).خلإ ،ةعارزلاو ،خانملا ريغتو ،ّيحصلا فرصلاو هايملا

 عيمجو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" نم ٣ فدهلا قيقحت ىلع كنبلا دعاسيس .٧

 ثحب تالاجم كنبلا عّسويس ،ددصلا اذه يفو .ةلصلا تاذ "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"

 تاياغلا قيقحتل مزّاللا ليومتلا يف صقنلا ّدسل ةيمالسإلا ةيلاملا تاودألا مادختسا

 ."ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" نم ٣ فدهلاب ةلصلا تاذ تارشؤملاو

اضيأ "ةحصلاب ةقلعتملا كنبلا ةسايس" دمتعت  .٨
ً

 نع ةرداصلا ةحصلا تايجيتارتسا ىلع 

 ةددعتملا ةيئامنإلا كونبلاو ،"يمالسإلا نواعتلا ةمظنم" لثم ،ةريظنلا تاسسؤملا

 نأ تالاكولاو تاسسؤملا هذه ناكمإب راص دقو .ةصّصختملا تالاكولاو ،فارطألا

لك لضفب ةحصلا عاطق يف ةريغتملا لكاشملاو تاجايتحالل لاعف وحن ىلع ىدصتت
ّ

 

 كنبلا" نم دَمتعملاو ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا يف لثمتملا ّيملاعلا رايخلا نم

 ،" ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا ءادأب ةقلعتملا ءاكرشلا ةددعتملا هتردابم"و "ّيلودلا

 ةمظنم ةيؤر"و ،"ايقيرفأ يف يحصلا لوحتلاب قلعتملا يقيرفألا ةيمنتلا كنب جمانرب"و

 

٣ 
 

 ةيمنتلا كنب ةيجيتارتسا"و ،"ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلاب ةقلعتملا ةيملاعلا ةحصلا

 ."٢٠٣٠ ّيويسآلا

 

 تافيرعتلا
 ةدافتسالا تاعمتجملاو سانلا عيمج عيطتسي نأ ينعت )٢(ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا .٩

 ،ةيفيطلتو ةيليهأتو ةيجالعو ةيئاقوو ةيزيزعت ةيحص تامدخ نم هيلإ نوجاتحي امم

ةفلكت مهضِّرعت نأ نود نم كلذو ،ةلاّعف نوكت نأل يفكي امب ةدوجلا نم يه
ُ

 هذه 

 .ةيلام بعاصمل تامدخلا

 زكريو هافرلاو ةحصلا يف عمتجملا مومع يعاري رايخ يه )٣( ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا .١٠

 اهموهفمب ةحصلا لوانتت يهو .تاعمتجملاو رسألاو دارفألا تايولوأو تاجايتحا ىلع

 ةيندبلا ةمالسلاو ةحصلا نم ةطبارتملاو ةلماشلا بناوجلا ىلع زكرتو عساولا

 .ةيعامتجالاو ةيسفنلاو

 ةمَّدقملا ةيحصلا ةياعرلا تامدخ هب نِّسحت يذلا ردقلا" يه )٤(ةيحصلا ةياعرلا ةدوج .١١

 ةياعرلا نوكت نأ بجي ،كلذ لجألو ."ةحصلا لاجم يف ةاخوتملا جئاتنلا ىضرملاو دارفألل

 .ناسنإلل ةهَّجومو ةلداعو ةؤفكو ةبسانمو ةلاعفو ةنمآ ةيحصلا

لكل )١(" :يلي ام ىلع )٥("ناسنإلا قوقحل يملاعلا نالعإلا" نم ٢٥ ةداملا ّصنت .١٢
ِّ

 صخش 

قح
ٌّ

ةَّصاخو ،هترسألو هل ةهافرلاو ةحصلا نامضل يفكي ةشيعم ىوتسم يف 
ً

 ىلع 

 ةيعامتجالا تامدخلا ديعصو ةيبطلا ةيانعلاو نكسملاو سبلملاو لكأملا ديعص

قحلا هلو ،ةيرورضلا
ُّ

 وأ زجعلا وأ ضرملا وأ ةلاطبلا تالاح يف لئاوغلا هب نمأي ام يف 

 بابسأ هدقفت يتلاو هتدارإ نع ةجراخلا فورظلا نم كلذ ريغ وأ ةخوخيشلا وأ لُّمرتلا

قح ةلوفطلاو ةمومألل )٢( ؛هشيع
ٌّ

 ."نيتَّصاخ ةدعاسمو ةياعر يف 

ت الو ةيلام تابوعصل سانلا ضّرعتي ال امدنع )٦(ةيلاملا رطاخملا نم ةيامحلا قّقحتت .١٣
ُ

 دَّده

 لوصحلا ليبس يف مهبويج نم اهنوعفدي يتلا غلابملا ببسب مهتشيعم تايوتسم

ضفتو .ةيحص تامدخ ىلع
ِّ

 ةيلاملا دراوملا مادختسا ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا ل
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)5(  https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 

)6(   https://www.who.int/health_financing/topics/financial-protection/en/ 
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٤ 
 

 ريغ ةيدرفلا فيراصملا مادختسا ىلع )بئارضلا نم ليومتلا وأ ،نيمأتلا( ةيعامجلا

 .ةبسانملا ةيحصلا تامدخلا ىلع لوصحلا يف دادرتسالل ةلباقلا

 

 قاطنلا
 يف ةيحصلا تاموظنملا زيزعت لاجم يف تاهيجوت كنبلا ىلع ةسايسلا هذه حرتقت .١٤

 "ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا" يتئف نم اهنم ديدعلا لازي ال يتلا ،ءاضعألا هنادلب

 نم ٣ فدهلا قيقحت راسم يف قلطني مل )٧("ىندألا طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلا"و

 يناعتو .هب ةلصلا تاذ "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"و "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"

 ةصَّصخملا جماربلا فعضو ةيدعملا ضارمألا راشتنا ةرثك نم اهسفن نادلبلا هذه

 مدع تايوتسم هيف نيابتت قايس يف لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا ةحص ةجلاعمل

 .تاعازنلاو رارقتسالا

 ٍتارربم ،ءاضعألا نادلبلا لاوحأ مييقت راطإ يف تيِرجأ يتلا ،ةينفلا ةساردلا تمَّدق .١٥

ةعنقم
ً

اضيأ هِّجوتسو ؛ةقيثولا هذه دادعإل 
ً

 تنَّيب دقو .ةيليغشتلا اهتيجيتارتسا َعضو 

 يف تسيل )٨(ىلعألا طسوتملا لخدلا تاذ كنبلا نادلب نم ريثكلا نأ ةينفلا ةساردلا

 غولب نع ةديعب تلاز ام وأ "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" قيقحت ىلإ اهقيرط

 ،ةيضرألا ةركلا لامش يف لخدلا ةعفترملا نادلبلا اهتغلب يتلا ةيحصلا تايوتسملا

 لخادو ءاضعألا نادلبلا نيب نأو ،لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا ةحص لاجم يف اميسالو

 .ةريبك ةيداصتقاو ةيحص تانيابت دحاولا دلبلا

 َءاضعأ ٍنادلب يف )٩(رارقتسالا مدع تالاح راشتنا نع ةينفلا ةساردلا تاجاتنتسا تفشك .١٦

 ،لاقتنالاو حالصإلا روط يف اهضعبو ،ةمزألا ةلحرم يف اهضعب دجوي ذإ ،كنبلا يف

 هفرعت امم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ةساردلا تراشأو .دومصلا ىلع ةردقلا ءانب ديق اهضعبو

 نادلبلا عيمجل ةيحصلا ةلاحلا تارشؤم نإف ،ّيداصتقا رارقتسا نم كنبلا نادلب ضعب

 نإ لوقلا نكميو ."لخدلا ةعفترملا نادلبلا" يف ىتح قراوف دوجو ىلع لدت ءاضعألا

 نيذلا ضفخنملا لخدلا يوذ ءافعضلا ناكسلا فدهتسي مل عيراشملل كنبلا ليومت

 نكت مل ،كلذ ىلعً الضفو .عفترملا وأ طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلا كلت يف نوشيعي

 ناكو ؛ةحضاوو ةقستم ةسايس ّيأل عضخت ةحصلا لاجم يف كنبلا تايلمع ةظفحم

 ،ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلل سيلو طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلل هَّجوي ليومتلا مظعم

 
 ."يلودلا كنبلا" بسح لخدلا تائف مادختساب )٧(

 :"ىلعألا طسوتملا لخدلا تاذ" ءاضعألا نادلبلا دادع يف لخدي )٨(

)9(  http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence. 

 

٥ 
 

 يداعلا ليومتلا لُّمحت نع ليصألا اهزجعو ليومتلا ىلإ ةريقفلا نادلبلا هذه ةجاح عم

اضيأ ةراشإلا ردجتو .كنبلل
ً

نأ ىلإ 
ّ

 تايفشتسملا ءانب ىلإ لَّوحي ةحصلا تايلمع معد 

 هذه يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا ىلإ ةجاحلا ةّدش نم مغرلا ىلع ،تاّدعملا ديروتو

 .ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا

 نمألا مادعنا ةلكشم لحب ةقلعتملا تاردابملا ةسايسلا هذه فدهتستس كلذل .١٧

 نيسحتبو ،دادرتسالل ةلباقلا ريغ ةيحصلا فيراصملا عافترا ةلكشم اميسالو ،ّيلاملا

 ةياعرلا ىلع ءاضعألا نادلبلا يف ضفخنملا لخدلا يوذ ءافعضلا ناكسلا لوصح صرف

 ةفاضملا ةميقلا اهُساسأ ةقيرطب فيلاكتلا لقأب تامدخلا لضفأ ميدقتبو ،ةديجلا

تياغو
ُ

 .ناسنإلا اهُروحمو ةمادتسالا اه

ثؤملا رامثتسالا جمد ىلع ةسايسلا هذه لمعتس .١٨
ِّ
 ىلع موقي ٌرايخ وه يذلا ،ر

ادمع يعسلا
ً

 موهفم لضفب كلذو ،هسفن تقولا يف فدهلا غولبو حبرلا قيقحتل 

 .كنبلا مامتها تالاجم نم مظاعتمو ّيساسأ لاجم وهو ،ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس

ثؤملا رامثتسالا موهفم بستكا دقو
ِّ
 ام ببسب رامثتسالا ملاع يف ةريبك ةيبعش ر

 ،دراوملا يف صقنلا ةدش كرادت ىلإ ةجاح نم "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" هنع ترّبع

 اذه ىلع همامتها كنبلا بصيو .ةميقلا ةلسلس لقنل ةنَّسحم ةمظنأ نع ثحبلا ىلإو

كمت ةديدج تافلاحتو تاكارش ةماقإ ىلإ علطتيف ،رايخلا
ِّ

 ميدقت فيلاكت ضفخ نم ن

 ،ّيمالسإلا ليومتلا لئاسوو تاودأ فييكت ىلإو ،ءاضعألا نادلبلا يف ةيحصلا تامدخلا

 .ةدوجلا ةيلاع تامدخ ميدقتو كالتما ىلع سانلا نم ديزملا ةدعاسم ىلإو

تفل "ةحصلاب ةقلعتملا كنبلا ةسايس" نم ىَّخوتُي .١٩
ُ

 رود نم كنبلا معدل ام ىلإ هابتنالا 

 تاهمألا ةحصو ،اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولاو ،ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زيزعت يف

 ةيطغتلا قيقحت ليهست لجأ نم ،ةيلاملا رطاخملا نم ةيامحلاو ،لافطألاو ديلاوملاو

 وأ ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا يف اميس الو ،ءاضعألا نادلبلا يف ةلماشلا ةيحصلا

 ىلإ ةجاحلاو ،ةيمهأ رثكأ ةيحصلا ةلاحلا لكاشم ثيح ،ىندألا طسوتملا لخدلا تاذ

 .ءالج رثكأ ةّيحصلا ةموظنملا زيزعتو ةحصلا ليومت

 يتلا ةحصلاب ةقلعتملا تايلمعلا وأ ةحصلا تايلمع عيمج ىلع ةسايسلا هذه قبطنت .٢٠

 ةدّدعتم تائيهو ىرخأ ةيئامنإ تاسسؤم عم ةكارشلاب اهلومي وأ كنبلا اهلومي

 ،كنبلا اهيف رمثتسي نأ مزلي يتلا تالاجملا ىلإ ريشتسو .ةحنام تامظنمو فارطألا

 ةموظنملا فادهأ ىلع ريبك ريثأت هتطشنأ ذيفنتو ةلءاسمل نوكي نأ ىلع صرحلا عم

 عم كنبلا اهيف نواعتيس يتلا ةيروحملا مامتهالا تالاجم ىلإ ريشتسو .ةيحصلا

 ءاقتنا لجأ نم ،ةيسفانتلا هتزيم ىلع ءانب ،ةكيرشلا ةيئامنإلا تاهجلا نم هريغ

 .ةهيجوو ةعنقم بابسأل اهمعد يغبني يتلا ةريبكلا تارامثتسالا
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٤ 
 

 ريغ ةيدرفلا فيراصملا مادختسا ىلع )بئارضلا نم ليومتلا وأ ،نيمأتلا( ةيعامجلا

 .ةبسانملا ةيحصلا تامدخلا ىلع لوصحلا يف دادرتسالل ةلباقلا

 

 قاطنلا
 يف ةيحصلا تاموظنملا زيزعت لاجم يف تاهيجوت كنبلا ىلع ةسايسلا هذه حرتقت .١٤

 "ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا" يتئف نم اهنم ديدعلا لازي ال يتلا ،ءاضعألا هنادلب

 نم ٣ فدهلا قيقحت راسم يف قلطني مل )٧("ىندألا طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلا"و

 يناعتو .هب ةلصلا تاذ "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"و "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"

 ةصَّصخملا جماربلا فعضو ةيدعملا ضارمألا راشتنا ةرثك نم اهسفن نادلبلا هذه

 مدع تايوتسم هيف نيابتت قايس يف لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا ةحص ةجلاعمل

 .تاعازنلاو رارقتسالا

 ٍتارربم ،ءاضعألا نادلبلا لاوحأ مييقت راطإ يف تيِرجأ يتلا ،ةينفلا ةساردلا تمَّدق .١٥

ةعنقم
ً

اضيأ هِّجوتسو ؛ةقيثولا هذه دادعإل 
ً

 تنَّيب دقو .ةيليغشتلا اهتيجيتارتسا َعضو 

 يف تسيل )٨(ىلعألا طسوتملا لخدلا تاذ كنبلا نادلب نم ريثكلا نأ ةينفلا ةساردلا

 غولب نع ةديعب تلاز ام وأ "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" قيقحت ىلإ اهقيرط

 ،ةيضرألا ةركلا لامش يف لخدلا ةعفترملا نادلبلا اهتغلب يتلا ةيحصلا تايوتسملا

 لخادو ءاضعألا نادلبلا نيب نأو ،لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا ةحص لاجم يف اميسالو

 .ةريبك ةيداصتقاو ةيحص تانيابت دحاولا دلبلا

 َءاضعأ ٍنادلب يف )٩(رارقتسالا مدع تالاح راشتنا نع ةينفلا ةساردلا تاجاتنتسا تفشك .١٦

 ،لاقتنالاو حالصإلا روط يف اهضعبو ،ةمزألا ةلحرم يف اهضعب دجوي ذإ ،كنبلا يف

 هفرعت امم مغرلا ىلع هنأ ىلإ ةساردلا تراشأو .دومصلا ىلع ةردقلا ءانب ديق اهضعبو

 نادلبلا عيمجل ةيحصلا ةلاحلا تارشؤم نإف ،ّيداصتقا رارقتسا نم كنبلا نادلب ضعب

 نإ لوقلا نكميو ."لخدلا ةعفترملا نادلبلا" يف ىتح قراوف دوجو ىلع لدت ءاضعألا

 نيذلا ضفخنملا لخدلا يوذ ءافعضلا ناكسلا فدهتسي مل عيراشملل كنبلا ليومت

 نكت مل ،كلذ ىلع ًالضفو .عفترملا وأ طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلا كلت يف نوشيعي

 ناكو ؛ةحضاوو ةقستم ةسايس ّيأل عضخت ةحصلا لاجم يف كنبلا تايلمع ةظفحم

 ،ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلل سيلو طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلل هَّجوي ليومتلا مظعم

 
 ."يلودلا كنبلا" بسح لخدلا تائف مادختساب )٧(

 :"ىلعألا طسوتملا لخدلا تاذ" ءاضعألا نادلبلا دادع يف لخدي )٨(

)9(  http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence. 

 

٥ 
 

 يداعلا ليومتلا لُّمحت نع ليصألا اهزجعو ليومتلا ىلإ ةريقفلا نادلبلا هذه ةجاح عم

اضيأ ةراشإلا ردجتو .كنبلل
ً

نأ ىلإ 
ّ

 تايفشتسملا ءانب ىلإ لَّوحي ةحصلا تايلمع معد 

 هذه يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا ىلإ ةجاحلا ةّدش نم مغرلا ىلع ،تاّدعملا ديروتو

 .ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا

 نمألا مادعنا ةلكشم لحب ةقلعتملا تاردابملا ةسايسلا هذه فدهتستس كلذل .١٧

 نيسحتبو ،دادرتسالل ةلباقلا ريغ ةيحصلا فيراصملا عافترا ةلكشم اميسالو ،ّيلاملا

 ةياعرلا ىلع ءاضعألا نادلبلا يف ضفخنملا لخدلا يوذ ءافعضلا ناكسلا لوصح صرف

 ةفاضملا ةميقلا اهُساسأ ةقيرطب فيلاكتلا لقأب تامدخلا لضفأ ميدقتبو ،ةديجلا

تياغو
ُ

 .ناسنإلا اهُروحمو ةمادتسالا اه

ثؤملا رامثتسالا جمد ىلع ةسايسلا هذه لمعتس .١٨
ِّ
 ىلع موقي ٌرايخ وه يذلا ،ر

ادمع يعسلا
ً

 موهفم لضفب كلذو ،هسفن تقولا يف فدهلا غولبو حبرلا قيقحتل 

 .كنبلا مامتها تالاجم نم مظاعتمو ّيساسأ لاجم وهو ،ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس

ثؤملا رامثتسالا موهفم بستكا دقو
ِّ
 ام ببسب رامثتسالا ملاع يف ةريبك ةيبعش ر

 ،دراوملا يف صقنلا ةدش كرادت ىلإ ةجاح نم "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" هنع ترّبع

 اذه ىلع همامتها كنبلا بصيو .ةميقلا ةلسلس لقنل ةنَّسحم ةمظنأ نع ثحبلا ىلإو

كمت ةديدج تافلاحتو تاكارش ةماقإ ىلإ علطتيف ،رايخلا
ِّ

 ميدقت فيلاكت ضفخ نم ن

 ،ّيمالسإلا ليومتلا لئاسوو تاودأ فييكت ىلإو ،ءاضعألا نادلبلا يف ةيحصلا تامدخلا

 .ةدوجلا ةيلاع تامدخ ميدقتو كالتما ىلع سانلا نم ديزملا ةدعاسم ىلإو

تفل "ةحصلاب ةقلعتملا كنبلا ةسايس" نم ىَّخوتُي .١٩
ُ

 رود نم كنبلا معدل ام ىلإ هابتنالا 

 تاهمألا ةحصو ،اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولاو ،ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زيزعت يف

 ةيطغتلا قيقحت ليهست لجأ نم ،ةيلاملا رطاخملا نم ةيامحلاو ،لافطألاو ديلاوملاو

 وأ ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا يف اميس الو ،ءاضعألا نادلبلا يف ةلماشلا ةيحصلا

 ىلإ ةجاحلاو ،ةيمهأ رثكأ ةيحصلا ةلاحلا لكاشم ثيح ،ىندألا طسوتملا لخدلا تاذ

 .ءالج رثكأ ةّيحصلا ةموظنملا زيزعتو ةحصلا ليومت

 يتلا ةحصلاب ةقلعتملا تايلمعلا وأ ةحصلا تايلمع عيمج ىلع ةسايسلا هذه قبطنت .٢٠

 ةدّدعتم تائيهو ىرخأ ةيئامنإ تاسسؤم عم ةكارشلاب اهلومي وأ كنبلا اهلومي

 ،كنبلا اهيف رمثتسي نأ مزلي يتلا تالاجملا ىلإ ريشتسو .ةحنام تامظنمو فارطألا

 ةموظنملا فادهأ ىلع ريبك ريثأت هتطشنأ ذيفنتو ةلءاسمل نوكي نأ ىلع صرحلا عم

 عم كنبلا اهيف نواعتيس يتلا ةيروحملا مامتهالا تالاجم ىلإ ريشتسو .ةيحصلا

 ءاقتنا لجأ نم ،ةيسفانتلا هتزيم ىلع ءانب ،ةكيرشلا ةيئامنإلا تاهجلا نم هريغ

 .ةهيجوو ةعنقم بابسأل اهمعد يغبني يتلا ةريبكلا تارامثتسالا
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٦ 
 

قح ةحصلا رابتعاو ةعيرشلا دصاقم قايس يف ةسايسلا هذه جردنت .٢١
ّ

ا
ً

 قوقح نم 

 قيقحتل ةمزّاللا ةيلبقلا طورشلا ءافيتسا معد ىلع لمعتسو ،ةيساسألا ناسنإلا

لختي دحأ ّيأ كرت مدع" يف لثمتملا ّيقالخألا أدبملا
ّ

 دقع لضفب ،"بكرلا نع ف

 ىلع ةمئاق تارارق ذاختا لجأ نم فراعملا ريوطتو ثحبلاو ،نواعتلا زيزعتو تاكارشلا

لدألا
ّ

 ةقلعتملا ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس ريوطتو ،ةيحصلا ةموظنملل دراوملا ريفوتو ،ة

 .ةمادتسالا تايجيتارتساو ،ةحصلاب

تس نم فداه رُّوصت لضفب ةّوجرملا فادهألا ققحتتس .٢٢
ّ

كمي ،رصانع ة
ِّ

 مايقلا نم كنبلا ن

 ةيعامتجالا تائفلا يف ةلثمتملا "ةريخألا ةقلحلا" ىلإ لوصولا ىلع لمعلا )١( :يلي امب

افعض رثكألا
ً

ةلزعو 
ً

ارقفو 
ً

 يعاري "ّيقوقح روظنم" نم ةيحص تامدخب اهدادمإ لجأ نم 

 ميدقت معد )٢( ؛ةيعامتجالا ةلادعلاو فاصنإلا يف نيلثمتملا نيساسألا نيأدبملا

 ىوتسم ىلع وأ تاعمتجملا ىوتسم ىلع ءاوس ،ةيلوألا ةيحصلا تامدخلا

 ،تامدخلا نم ىندأ ّدح ميمعت لجأ نم ةركتبمو ةديدجو ةداتعم لئاسوب ،تاسسؤملا

 نيعاطقلا يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلاو ةياقولاب ةّماعلا ةيحصلا لكاشملل يدصتلاو

 ةيحصلا ةياعرلا ميمعتل مادتسملاو يفاكلا ليومتلا جمارب معد )٣( ؛ّصاخلاو ّماعلا

 ةهجاوم يف ّيحصلا نمألا ىلع كلذب صرحلاو ،ةديجلاو ةلاعفلاو ةيداصتقالا ةيلوألا

 ةيعامتجالا ةيمنتلا دوهج جمد )٤( ؛خانملا رّيغت اميسالو ،ةيملاعلا ةّيحصلا رطاخملا

ثؤملا رامثتسالا لضفب
ّ
لك تايلآ دوجو نم ققحتلاو ،ر

ٍّ
 ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس نم 

 يمالسإلا ليومتلا بيرجتو فاشكتسا )٥( ؛"تاعاطقلا عيمج يف ةحصلا ريفوت"و

 تانايبلا ىلع موقت ةديدج ةركتبم تايلآو تاودأ نع ثحبلاو ،ةحصلا لاجم يف يمانتملا

 يف تاردقلا ءانبو ةمكوحلا نيسحت معد )٦( ؛تارامثتسالل ريثأت ىلعأ نامض لجأ نم

 ،عاطقلا اذه يف ةدايقلل ةمّزاللا ةءافكلا ريدقتو ءانبو ،كنبلا لخاد ةحصلا لاجم

 تارييغتلا هذه سايقو قيقحت لجأ نم ،تانايبلا ىلع ةمئاقو ةركتبم قئارط دامتعاو

 .اهيف بوغرملا

 نم ٣ فدهلا مدختو ،زئاكر تس ىلع "ةحصلا عاطقب ةقلعتملا ةسايسلا" ينبنت .٢٣

 معدتو .اهقيقحت يف مهاستو ،تاياغ نم هب لصتي امو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"

ةرشابم زئاكرلا هذه ُعيمج
ً

 ّيمالسإلا نواعتلا ةمظنمل يجيتارتسالا لمعلا َجمانرب" 

 ةّيرشعلا ةيجيتارتسإلاو "سيئرلل ّيسامخلا جمانربلاو "٢٠٢٣ -٢٠١٤ ةحصلا لاجم يف

ةيرورض ةعبرألا ةيمازلإلا نيكمتلا لماوعو ."كنبلل
ٌ

 اهذيفنتو ةسايسلا هذه ليعفتل 

 .ةلاعف ةقيرطب

 

٧ 
 

:ةيلاتلا زئاكرلا ىلع ةسايسلا هذه موقتو  

 ةريقفلاو ةفيعضلا ةيعامتجالا تائفلا فادهتسا )أ

 ةيحصلا ةيطغتلاو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" قيقحتب ةيملاعلا تامازتلالل ًاقبط .٢٤

ةزيكرلا هذه هِّجوت ،ةلماشلا
ُ

ةسايس" 
َ

 ءادأ لئاسمل "ةحصلاب ةقلعتملا كنبلا 

 ديلاوملاو تاهمألا ةحصو ،اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولاو ،ةيحصلا ةموظنملا

 يغبنيو .ةيلاملا رطاخملا نم ضفخنملا لخدلا تاذ ةفيعضلا تائفلا ةيامحو ،لافطألاو

ةيولوألا ُجماربلاو ُعيراشملا يطعت نأ
َ

 لخدلا تاذ نادلبلاو ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلل 

 ىلعألا طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلا يف ةريقفلاو ةفيعضلا تائفلاو ،ىندألا طسوتملا

اررضت رثكألا نادلبلا اهنمو ،عفترملا لخدلا تاذ نادلبلاو
ً

 اذه يفو .ةيخانملا رطاخملا نم 

 هدوهج ّبص لجأ نم )١٠("+٣ ةمادتسملا ةيمنتلا فده" ةردابمب ُكنبلا قحتليس ،ددصلا

 .ىرخألا ةحناملا تاهجلا دوهج عم ةقستم اهلعجو ةحصلا ىلع
 

 ةايحلا لجأ نم ةيملاعلا لمعلا ةطخ راطإ يف "+٣ ةمادتسملا ةيمنتلا فده ةردابم" جردنت )١٠(
 ،ةيمنتلاو ةحصلا يلاجم يف ةدئار ةمظنم ١٢ نم ّيخيرات مازتلا يهو ،عيمجلل ةيهافرلاو ةيحصلا

 ممألا جمانرب"و "ّيلودلا كنبلا"و ،"ّيملاعلا قودنصلا"و "نيصحتلاو تاحاقلل ّيملاعلا فلاحتلا" اهنم
 ةدحتملا ممألا جمانرب"و "زديإلا/ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب ينعملا كرتشملا ةدحتملا
 ةمظنم"و "ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنم"و "ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص"و "يئامنإلا
 "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" نم ٣ فدهلا وحن مدقتلا عيرست لجأ نم ،"ةيملاعلا ةحصلا

ن دقو .)"+٣ ةمادتسملا ةيمنتلا فده"( ةحصلاب ةلصلا تاذ ىرخألا تاياغلاو
ُ

 مازتلالاو ةيؤرلا ترِش
كَرتشملا

َ
تامظنملا اهب نواعتت يتلا ةقيرطلا نيسحت ىلإ نييمارلا ني

ُ
 يف نادلبلا معد ىلع 

 .نيلرب يف ٢٠١٨ ربوتكأ
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٦ 
 

قح ةحصلا رابتعاو ةعيرشلا دصاقم قايس يف ةسايسلا هذه جردنت .٢١
ّ

ا
ً

 قوقح نم 

 قيقحتل ةمزّاللا ةيلبقلا طورشلا ءافيتسا معد ىلع لمعتسو ،ةيساسألا ناسنإلا

لختي دحأ ّيأ كرت مدع" يف لثمتملا ّيقالخألا أدبملا
ّ

 دقع لضفب ،"بكرلا نع ف

 ىلع ةمئاق تارارق ذاختا لجأ نم فراعملا ريوطتو ثحبلاو ،نواعتلا زيزعتو تاكارشلا

لدألا
ّ

 ةقلعتملا ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس ريوطتو ،ةيحصلا ةموظنملل دراوملا ريفوتو ،ة

 .ةمادتسالا تايجيتارتساو ،ةحصلاب

تس نم فداه رُّوصت لضفب ةّوجرملا فادهألا ققحتتس .٢٢
ّ

كمي ،رصانع ة
ِّ

 مايقلا نم كنبلا ن

 ةيعامتجالا تائفلا يف ةلثمتملا "ةريخألا ةقلحلا" ىلإ لوصولا ىلع لمعلا )١( :يلي امب

افعض رثكألا
ً

ةلزعو 
ً

ارقفو 
ً

 يعاري "ّيقوقح روظنم" نم ةيحص تامدخب اهدادمإ لجأ نم 

 ميدقت معد )٢( ؛ةيعامتجالا ةلادعلاو فاصنإلا يف نيلثمتملا نيساسألا نيأدبملا

 ىوتسم ىلع وأ تاعمتجملا ىوتسم ىلع ءاوس ،ةيلوألا ةيحصلا تامدخلا

 ،تامدخلا نم ىندأ ّدح ميمعت لجأ نم ةركتبمو ةديدجو ةداتعم لئاسوب ،تاسسؤملا

 نيعاطقلا يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلاو ةياقولاب ةّماعلا ةيحصلا لكاشملل يدصتلاو

 ةيحصلا ةياعرلا ميمعتل مادتسملاو يفاكلا ليومتلا جمارب معد )٣( ؛ّصاخلاو ّماعلا

 ةهجاوم يف ّيحصلا نمألا ىلع كلذب صرحلاو ،ةديجلاو ةلاعفلاو ةيداصتقالا ةيلوألا

 ةيعامتجالا ةيمنتلا دوهج جمد )٤( ؛خانملا رّيغت اميسالو ،ةيملاعلا ةّيحصلا رطاخملا

ثؤملا رامثتسالا لضفب
ّ
لك تايلآ دوجو نم ققحتلاو ،ر

ٍّ
 ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس نم 

 يمالسإلا ليومتلا بيرجتو فاشكتسا )٥( ؛"تاعاطقلا عيمج يف ةحصلا ريفوت"و

 تانايبلا ىلع موقت ةديدج ةركتبم تايلآو تاودأ نع ثحبلاو ،ةحصلا لاجم يف يمانتملا

 يف تاردقلا ءانبو ةمكوحلا نيسحت معد )٦( ؛تارامثتسالل ريثأت ىلعأ نامض لجأ نم

 ،عاطقلا اذه يف ةدايقلل ةمزّاللا ةءافكلا ريدقتو ءانبو ،كنبلا لخاد ةحصلا لاجم

 تارييغتلا هذه سايقو قيقحت لجأ نم ،تانايبلا ىلع ةمئاقو ةركتبم قئارط دامتعاو

 .اهيف بوغرملا

 نم ٣ فدهلا مدختو ،زئاكر تس ىلع "ةحصلا عاطقب ةقلعتملا ةسايسلا" ينبنت .٢٣

 معدتو .اهقيقحت يف مهاستو ،تاياغ نم هب لصتي امو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"

ةرشابم زئاكرلا هذه ُعيمج
ً

 ّيمالسإلا نواعتلا ةمظنمل يجيتارتسالا لمعلا َجمانرب" 

 ةّيرشعلا ةيجيتارتسإلاو "سيئرلل ّيسامخلا جمانربلاو "٢٠٢٣ -٢٠١٤ ةحصلا لاجم يف

ةيرورض ةعبرألا ةيمازلإلا نيكمتلا لماوعو ."كنبلل
ٌ

 اهذيفنتو ةسايسلا هذه ليعفتل 

 .ةلاعف ةقيرطب

 

٧ 
 

:ةيلاتلا زئاكرلا ىلع ةسايسلا هذه موقتو  

 ةريقفلاو ةفيعضلا ةيعامتجالا تائفلا فادهتسا )أ

 ةيحصلا ةيطغتلاو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" قيقحتب ةيملاعلا تامازتلالل ًاقبط .٢٤

ةزيكرلا هذه هِّجوت ،ةلماشلا
ُ

ةسايس" 
َ

 ءادأ لئاسمل "ةحصلاب ةقلعتملا كنبلا 

 ديلاوملاو تاهمألا ةحصو ،اهتحفاكمو ضارمألا نم ةياقولاو ،ةيحصلا ةموظنملا

 يغبنيو .ةيلاملا رطاخملا نم ضفخنملا لخدلا تاذ ةفيعضلا تائفلا ةيامحو ،لافطألاو

ةيولوألا ُجماربلاو ُعيراشملا يطعت نأ
َ

 لخدلا تاذ نادلبلاو ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلل 

 ىلعألا طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلا يف ةريقفلاو ةفيعضلا تائفلاو ،ىندألا طسوتملا

اررضت رثكألا نادلبلا اهنمو ،عفترملا لخدلا تاذ نادلبلاو
ً

 اذه يفو .ةيخانملا رطاخملا نم 

 هدوهج ّبص لجأ نم )١٠("+٣ ةمادتسملا ةيمنتلا فده" ةردابمب ُكنبلا قحتليس ،ددصلا

 .ىرخألا ةحناملا تاهجلا دوهج عم ةقستم اهلعجو ةحصلا ىلع
 

 ةايحلا لجأ نم ةيملاعلا لمعلا ةطخ راطإ يف "+٣ ةمادتسملا ةيمنتلا فده ةردابم" جردنت )١٠(
 ،ةيمنتلاو ةحصلا يلاجم يف ةدئار ةمظنم ١٢ نم ّيخيرات مازتلا يهو ،عيمجلل ةيهافرلاو ةيحصلا

 ممألا جمانرب"و "ّيلودلا كنبلا"و ،"ّيملاعلا قودنصلا"و "نيصحتلاو تاحاقلل ّيملاعلا فلاحتلا" اهنم
 ةدحتملا ممألا جمانرب"و "زديإلا/ةيرشبلا ةعانملا صقن سوريفب ينعملا كرتشملا ةدحتملا
 ةمظنم"و "ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنم"و "ناكسلل ةدحتملا ممألا قودنص"و "يئامنإلا
 "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" نم ٣ فدهلا وحن مدقتلا عيرست لجأ نم ،"ةيملاعلا ةحصلا

ن دقو .)"+٣ ةمادتسملا ةيمنتلا فده"( ةحصلاب ةلصلا تاذ ىرخألا تاياغلاو
ُ

 مازتلالاو ةيؤرلا ترِش
كَرتشملا

َ
تامظنملا اهب نواعتت يتلا ةقيرطلا نيسحت ىلإ نييمارلا ني

ُ
 يف نادلبلا معد ىلع 

 .نيلرب يف ٢٠١٨ ربوتكأ
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٨ 
 

 دودحم معد عم ،ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلاو ةياقولا زيزعتل ةيولوألا ءاطعإ )ب

 ةصّصختملا تايفشتسملاو ةيصصختلا ةيحصلا ةياعرلل ّيئانثتساو

 فادهأ" يفو ةمادتسم ةيحص ةموظنم يف ةيوازلا رجح ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا لثمت .٢٥

 ةمهاسملاو ،قراوفلا نم ّدحلا لجأ نم كلذو ،ةحصلاب ةلصلا تاذ "ةمادتسملا ةيمنتلا

 نمألاو رارقتسالاو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو لاوحألا نيسحت يف

لك يف نيّيعامتجالا
ّ

اثدح ١٩٧٨ ةنس "اتاملأ نالعإ" ناكو .)١١( نادلبلا 
ً

ازراب 
ً

 ةحصلا خيرات يف 

 ةياعرلل ُّيملاعلا ُرمتؤملا دَّدج ،ةنس نيعبرأ رورم دعب يأ ،٢٠١٨ ةنس يفو .ةيملاعلا

نالعإلاو ةيلوألا ةيحصلا
ُ

 قيقحت ليبس يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلاب َمازتلالا هنع ُرداصلا 

 ةياعرلاب مامتهالاو .بكرلا نع فلختي دحأ ّيأ كرت مدعو ،عيمجلل ةحارلاو ةحصلا

 ةيحصلا ةياعرلا ايازم نأ )١( :يه بابسأ ةثالثل ٌّيرورض ةرتفلا هذه يف ةيلوألا ةيحصلا

قعم ملاع يف لخدتلاو فيكتلاب ةيحصلا ةموظنملل حمست ةيلوألا
َّ

 ؛ريغتلا عيرسو د

 ،بابسألل اهتجلاعمو ،ةياقولاو زيزعتلا ىلع اهزيكرتب - ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا نأ )٢(

اروظنم اهدامتعاو
ً

ترؤب 
ُ

ةليسو اهنأ تتبثأ -ناسنإلا ه
ٌ

 ةءافكلاو ةيلاعفلا ةغلاب 

 قئاوعلل يّدصتلاو ،ةحصلا ءوس ىلإ ةيدؤملا لماوعلاو بابسألا ّمهأ ةهجاومل

 ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا نأ )٣( ؛لبقتسملا يف ةحصلا دِّدهت دق يتلا ةديدجلا

اقيقحت اهقيقحت نكمي ال ةلصلا تاذ "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"و
ً

امادتسم 
ً

 ّالإ 

 .ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلل مامتهالا نم ديزم ءاليإب

 جمانرب هنأب فِصُو ام عم عراصتي ،ايقيرفأ يف امَّيس الو ،ءاضعألا نادلبلا بلغأ لازي ال .٢٦

فيفختلا لواحيو ،لمتكملا ريغ "ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا"
َ

 ضارمألا ءبع نم 

ضارمأو ،ةيدعملا
َ

لّوحتلاو ،ةيذغتلا َءوسو ،لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا 
َ

 يف لئاهلا 

 طامنأ يف مهاست يتلا ةيحصلا ريغ تائيبلاو ناكسلا ةخوخيش ةجيتن ضارمألا طامنأ

لك تدهشو .ةيحصلا ريغ شيعلا
ّ

اعافترا نادلبلا 
ً

 ةلَّدعملا رمعلا تاونس" ةبسن يف 

 يتنس نيب اميف ٪٦١ ىلإ ٪٤٤ نم ةيدعملا ريغ ضارمألا ىلإ "ةدوقفملا ةقاعإلا بسح

اعافترا تالدعملا عرسأ تناكو ،٢٠١٦و ١٩٩٠
ً

 نادلبلاو ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا يف 

 .)١٢(طسوتملا لخدلا تاذ
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٩ 
 

 ،ديقعتلا ةمظاعتملا ةيحصلا تاجايتحالا هذهل -ةيداصتقا ةقيرطب -يدصتلا ليبس يف .٢٧

 نم ةياقولاو ةحصلا زيزعتل تاسايس جمدي تاعاطقلا ددعتم روصت دامتعا نم دب ال

 -ناسنإلا اهُروحم ةيحص تامدخو ،ةيلحملا تاعمتجملل ةمئالمً الولحو ،ضارمألا

 هليومت نم ةريبك ريداقم كنبلا صِّصخيس مث نمو .ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا ،راصتخابو

كمتسو .ضارمألا نم ةياقولاو ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا تالخدتل رَّسيملا
ِّ

 ةسايسلا" ن

 ةيحصلا لئاسملا ذخأب كلذو ،ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زيزعت نم "ةحصلاب ةقلعتملا

 راطإ يفو .ةحصلا تايلمع عيمج يف ةياقولل ةيولوألا ءاطعإبو نابسحلا يف ةيملاعلا

 ةيباجنإلا ةحصلا زيزعت اهنمو ،تاردابملا نم ديدعلا عيجشت نكمي ،ةسايسلا هذه رايخ

 تامدخ ىلع لوصحلاو ،نيصحتلاو ،نيقهارملاو لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا ةحصو

 ةحصلاو ،ةيعمتجملا ةحصلاو ،ةيذغتلاو ،ةّماعلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا

 نم ةياقولاو ،حئاوجلاو ةئبوألل يدصتلاو ،ئراوطلا تالاحل دادعتسالاو ،ةيلقعلا

 .اهتجلاعمو اهصحفو -نييارشلاو بلقلا ضارمأو ناطرسلا يأ -ةيدعملا ريغ ضارمألا

 صقنلاو ،ضرملا ءبع بسحب ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف تايولوألا رايتخا يغبنيو

 ةيماظنلا ليقارعلاو ،ةيرورضلا ةياعرلا فيلاكت ةيلاعفو ،ّينطولا ديعصلا ىلع ظَحالملا

 .ةلماش ةديج تامدخ ىلع لوصحلا نود لوحت يتلا ةصاخلا

 ةيحصلا زكارملاو ةيئافشتسالا تاسسؤملا يف تارامثتسالا كنبلا معدي دق .٢٨

 ،معدي دقو .ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكارم نم ىضرملا اهيلإ لَّوحي يتلا ةصّصختملا

 ريغ ضارمألا صخت جمارب وأ عيراشم يف ِتارامثتسالا ،طقف ةيئانثتسا تالاح يف

ثمت امدنع ةلثامملا ةصّصختملا ةياعرلا وأ ةيدعملا
ّ

ائبع ضارمألا هذه ل
ً

اّيحص 
ً

 ،ًاليقث 

 .ةفيعضلا تائفلل رِّسيتم ريغ وأ حاتم ريغ ضارمألا كلتل ّيرورضلا جالعلا نوكي امدنعو

 نيسحت فدهتست تانِّوكم ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا جماربو عيراشم نَّمضتت نأ بجي .٢٩

انيسحت ةيرورضلا ةيرشبلا دراوملا
ً

اريبك 
ً
 ةيفاكلا دراوملا صيصختو ،تاردقلا ءانبو ،

 .ةبولطملا ةديجلا ةياعرلا ميدقتل

 ةيحصلا ةيطغتلا قيقحت لجأ نم ةحصلا ليومتب ةقلعتملا ةينطولا تاردابملا معد )ج

 ةلماشلا

 رطاخملا نم ةيامحلا فده قيقحت ىلع ةيموكحلا جماربلا ةدعاسمب كنبلا مزتلي .٣٠

ايملاع هب فرتعملا ةيلاملا
ً
 نكمي ،كلذ لجألو .ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلاب كلذو ،

 ّينطو ليدب ليومت ميمصت يف ةمهاسملا ليبس ىلع ةينف ةدعاسم ميدقت

 يف" نوكيو ،دادرتسالل ةلباقلا ريغ فيراصملا ضفخ وحن هَّجوم ةيحصلا تامدخلل

 نيمأتلاو ،ّيعامتجالا ّيحصلا نيمأتلا اهنم ،"ةيعامج" تايلآ ةطساوب ،"ءارقفلا ةحلصم

تاردابم نوكتو .مهسألا قيدانصو ،ّينطولا ّيحصلا
ُ

ةَمَّمصملا بلطلا زفح 
ُ

فنملاو 
َّ

ةذ
ُ
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٨ 
 

 دودحم معد عم ،ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلاو ةياقولا زيزعتل ةيولوألا ءاطعإ )ب

 ةصّصختملا تايفشتسملاو ةيصصختلا ةيحصلا ةياعرلل ّيئانثتساو

 فادهأ" يفو ةمادتسم ةيحص ةموظنم يف ةيوازلا رجح ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا لثمت .٢٥

 ةمهاسملاو ،قراوفلا نم ّدحلا لجأ نم كلذو ،ةحصلاب ةلصلا تاذ "ةمادتسملا ةيمنتلا

 نمألاو رارقتسالاو ،ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةيمنتلاو لاوحألا نيسحت يف

لك يف نيّيعامتجالا
ّ

اثدح ١٩٧٨ ةنس "اتاملأ نالعإ" ناكو .)١١( نادلبلا 
ً

ازراب 
ً

 ةحصلا خيرات يف 

 ةياعرلل ُّيملاعلا ُرمتؤملا دَّدج ،ةنس نيعبرأ رورم دعب يأ ،٢٠١٨ ةنس يفو .ةيملاعلا

نالعإلاو ةيلوألا ةيحصلا
ُ

 قيقحت ليبس يف ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلاب َمازتلالا هنع ُرداصلا 

 ةياعرلاب مامتهالاو .بكرلا نع فلختي دحأ ّيأ كرت مدعو ،عيمجلل ةحارلاو ةحصلا

 ةيحصلا ةياعرلا ايازم نأ )١( :يه بابسأ ةثالثل ٌّيرورض ةرتفلا هذه يف ةيلوألا ةيحصلا

قعم ملاع يف لخدتلاو فيكتلاب ةيحصلا ةموظنملل حمست ةيلوألا
َّ

 ؛ريغتلا عيرسو د

 ،بابسألل اهتجلاعمو ،ةياقولاو زيزعتلا ىلع اهزيكرتب - ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا نأ )٢(

اروظنم اهدامتعاو
ً

ترؤب 
ُ

ةليسو اهنأ تتبثأ -ناسنإلا ه
ٌ

 ةءافكلاو ةيلاعفلا ةغلاب 

 قئاوعلل يّدصتلاو ،ةحصلا ءوس ىلإ ةيدؤملا لماوعلاو بابسألا ّمهأ ةهجاومل

 ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا نأ )٣( ؛لبقتسملا يف ةحصلا دِّدهت دق يتلا ةديدجلا

اقيقحت اهقيقحت نكمي ال ةلصلا تاذ "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"و
ً

امادتسم 
ً

ّ الإ 

 .ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلل مامتهالا نم ديزم ءاليإب

 جمانرب هنأب فِصُو ام عم عراصتي ،ايقيرفأ يف امَّيس الو ،ءاضعألا نادلبلا بلغأ لازي ال .٢٦

فيفختلا لواحيو ،لمتكملا ريغ "ةيفلألل ةيئامنإلا فادهألا"
َ

 ضارمألا ءبع نم 

ضارمأو ،ةيدعملا
َ

لّوحتلاو ،ةيذغتلا َءوسو ،لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا 
َ

 يف لئاهلا 

 طامنأ يف مهاست يتلا ةيحصلا ريغ تائيبلاو ناكسلا ةخوخيش ةجيتن ضارمألا طامنأ

لك تدهشو .ةيحصلا ريغ شيعلا
ّ

اعافترا نادلبلا 
ً

 ةلَّدعملا رمعلا تاونس" ةبسن يف 

 يتنس نيب اميف ٪٦١ ىلإ ٪٤٤ نم ةيدعملا ريغ ضارمألا ىلإ "ةدوقفملا ةقاعإلا بسح

اعافترا تالدعملا عرسأ تناكو ،٢٠١٦و ١٩٩٠
ً

 نادلبلاو ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا يف 

 .)١٢(طسوتملا لخدلا تاذ
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٩ 
 

 ،ديقعتلا ةمظاعتملا ةيحصلا تاجايتحالا هذهل -ةيداصتقا ةقيرطب -يدصتلا ليبس يف .٢٧

 نم ةياقولاو ةحصلا زيزعتل تاسايس جمدي تاعاطقلا ددعتم روصت دامتعا نم دب ال

 -ناسنإلا اهُروحم ةيحص تامدخو ،ةيلحملا تاعمتجملل ةمئالمً الولحو ،ضارمألا

 هليومت نم ةريبك ريداقم كنبلا صِّصخيس مث نمو .ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا ،راصتخابو

كمتسو .ضارمألا نم ةياقولاو ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا تالخدتل رَّسيملا
ِّ

 ةسايسلا" ن

 ةيحصلا لئاسملا ذخأب كلذو ،ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زيزعت نم "ةحصلاب ةقلعتملا

 راطإ يفو .ةحصلا تايلمع عيمج يف ةياقولل ةيولوألا ءاطعإبو نابسحلا يف ةيملاعلا

 ةيباجنإلا ةحصلا زيزعت اهنمو ،تاردابملا نم ديدعلا عيجشت نكمي ،ةسايسلا هذه رايخ

 تامدخ ىلع لوصحلاو ،نيصحتلاو ،نيقهارملاو لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا ةحصو

 ةحصلاو ،ةيعمتجملا ةحصلاو ،ةيذغتلاو ،ةّماعلا ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا

 نم ةياقولاو ،حئاوجلاو ةئبوألل يدصتلاو ،ئراوطلا تالاحل دادعتسالاو ،ةيلقعلا

 .اهتجلاعمو اهصحفو -نييارشلاو بلقلا ضارمأو ناطرسلا يأ -ةيدعملا ريغ ضارمألا

 صقنلاو ،ضرملا ءبع بسحب ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف تايولوألا رايتخا يغبنيو

 ةيماظنلا ليقارعلاو ،ةيرورضلا ةياعرلا فيلاكت ةيلاعفو ،ّينطولا ديعصلا ىلع ظَحالملا

 .ةلماش ةديج تامدخ ىلع لوصحلا نود لوحت يتلا ةصاخلا

 ةيحصلا زكارملاو ةيئافشتسالا تاسسؤملا يف تارامثتسالا كنبلا معدي دق .٢٨

 ،معدي دقو .ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا زكارم نم ىضرملا اهيلإ لَّوحي يتلا ةصّصختملا

 ريغ ضارمألا صخت جمارب وأ عيراشم يف ِتارامثتسالا ،طقف ةيئانثتسا تالاح يف

ثمت امدنع ةلثامملا ةصّصختملا ةياعرلا وأ ةيدعملا
ّ

ائبع ضارمألا هذه ل
ً

اّيحص 
ً

 ،ًاليقث 

 .ةفيعضلا تائفلل رِّسيتم ريغ وأ حاتم ريغ ضارمألا كلتل ّيرورضلا جالعلا نوكي امدنعو

 نيسحت فدهتست تانِّوكم ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا جماربو عيراشم نَّمضتت نأ بجي .٢٩

انيسحت ةيرورضلا ةيرشبلا دراوملا
ً

اريبك 
ً
 ةيفاكلا دراوملا صيصختو ،تاردقلا ءانبو ،

 .ةبولطملا ةديجلا ةياعرلا ميدقتل

 ةيحصلا ةيطغتلا قيقحت لجأ نم ةحصلا ليومتب ةقلعتملا ةينطولا تاردابملا معد )ج

 ةلماشلا

 رطاخملا نم ةيامحلا فده قيقحت ىلع ةيموكحلا جماربلا ةدعاسمب كنبلا مزتلي .٣٠

ايملاع هب فرتعملا ةيلاملا
ً
 نكمي ،كلذ لجألو .ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلاب كلذو ،

 ّينطو ليدب ليومت ميمصت يف ةمهاسملا ليبس ىلع ةينف ةدعاسم ميدقت

 يف" نوكيو ،دادرتسالل ةلباقلا ريغ فيراصملا ضفخ وحن هَّجوم ةيحصلا تامدخلل

 نيمأتلاو ،ّيعامتجالا ّيحصلا نيمأتلا اهنم ،"ةيعامج" تايلآ ةطساوب ،"ءارقفلا ةحلصم

تاردابم نوكتو .مهسألا قيدانصو ،ّينطولا ّيحصلا
ُ

ةَمَّمصملا بلطلا زفح 
ُ

فنملاو 
َّ

ةذ
ُ
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١٠ 
 

 فارطألا اضرو ةكراشم نمضت يتلا ةيعوتلاو ،لصاوتلاو ،ميلعتلا اهنمو( ةيانعب

اطرش تاردقلا ءانبل ةمادتسملا ُجماربلاو ،)ةّينعملا
ً

ايرورض 
ً

قحتل 
ُّ

 ةموظنملا حالصإ حاجن ق

 .ةيحصلا

كمت يتلا ،ءاضعألا نادلبلا ليومت تارايخل ةمعادلا جماربلا لمتشت .٣١
ِّ

لح نم ن
ّ

 ةلكشم 

 ىلع ،ةليدب ّيعامج ليومت تايلآ نع ثحبلاب دادرتسالل ةلباقلا ريغ ةعفترملا فيراصملا

 ةيبيرضلا تاداريإلاو ،ةاكزلا قيدانصو ،فاقوألاك ،ةحصلا ليومت يف ةليدب تارايخ ةدع

للاو ،غبتلاو ،تابورشملاك داوم نم اميس الو(
ّ

نصملا موح
َّ

 تاذ ةعيرسلا تابجولاو ،ةع

 معد لجأ نم كلذو ،)رارضألاو ضارمألا ببست اهنأ فورعملا .خلإ ،ةيراجتلا تامالعلا

 يتلا ّيعامتجالا ّيحصلا نيمأتلا تايلآو ،مهسألا قيدانصو ،ةحصلل ةينطولا قيدانصلا

 تاهجلاو لمعلا بابرأ تامهاسمو ّيعامتجالا ريثأتلا تاذ ةيموكحلا تادنسلا عِّمجت

 نيمأتلاو ؛ةصاخ ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا ليومتل ةيعمتجملا تايلآلاو ؛ةديفتسملا

 ةلداعو ةلاعفو ةبسانم تايلآ عضول ةمّزاللا ةينفلا ةدعاسملا جاردإ يغبنيو .ّصاخلا

 .ةحّصلاب ةقلعتملا ةينطولا تاردابملا هذه معد ةيلمع يف ،ةحصلا ليومتل

ذيفنتو ُميمصت نمضيس .٣٢
ُ

 بلطلا زفح تاردابمل ّصاخلا عاطقلاو ّيندملا عمتجملا 

ةكراشم
َ

 .حاجنب ةيحصلا ةموظنملا حالصإ لجأ نم تاردقلا ءانبو ةينعملا فارطألا 

 ىلإو ،ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس نم ةيئاهنلا ةقلحلا معد ىلإ كلذ يدؤيسو

خسيسو .ةيحصلا تامدخلا نم ةدافتسالا
ِّ

اضيأ ةيلاملا تارازو عم هتقالع كنبلا ر
ً

 

 يف رامثتسالا تانزاوم ةدايزو ةّيحصلا ةموظنملا ىلع تاحالصإ لاخدإ ىلإ ةوعدلل

 .ةحصلا عاطق

 ةيمنتلا فده ةردابم" لثم( ةّيئامنإلا تاهجلا نم هتكبش َعيسوت كنبلا لصاويس .٣٣

ليعفتو )ّصاخلاو ّماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلاو ،"+٣ ةمادتسملا
َ

 تايقافتالا 

قوملا ةيراطإلا
ّ

 تاحاقلل ّيملاعلا فلاحتلا" لثم( ةّيساسأ ةكيرش تاهج عم ةع

 ادنيلمو ليب ةسسؤم"و ،"ويريم ةسسؤم"و ،"ّيملاعلا قودنصلا"و ،"نيصحتلاو

 معدل ةيلاملا اهتاردق ريخستو دراوملا نم ديزملا ةئبعت لجأ نم كلذو ،).خلإ ،"ستيغ

 .ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا ىلإ ةيمارلا ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا

  ةحصلا جماربو عيراشم ليومت يف راكتبالا )د

تَّدَح دقل .٣٤
ْ

طورش 
ُ

 ةيفاك تاليومت ميدقت ىلع "كنبلا" ةردق نم ّيداعلا ليومتلا تايلآ 

 تعَّجشو ،ىندألا طِّسوتملا لخدلا تاذ نادلبلاو ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا يف ةحصلل

تي يتلا تايفشتسملا يف َرامثتسالا
ّ

 زيهجتلا نِّوكمو ءانبلا نِّوكم اهيف مس

تايلآ تمَّدق دقلو .ةماخضلاب
ُ

هتاودأو "كنبلا" 
ُ

ةيليومتلا 
ُ

ةركتبملا 
ُ

ةيلاحلا 
ُ

 اهنمو( 

 قودنص"و "عفنلا ّيثالثلا ركتبملا ليومتلا"و "ةيمنتلل يمالسإلا نماضتلا قودنص"

 

١١ 
 

ةصرف ءاضعألا نادلبلل )"ةشيعملاو شيعلا
َ

 رَّسيملا ليومتلا نم ديزملا ىلع لوصحلا 

 نماضتلا قودنص" رود هيجوت ةداعإ نكمي هنأ ديب .ةرَّسيم ضورقو حنم لكش يف

 لجأ نم ،ميلعتلاو ةحصلا وحن يأ ،ّيرشبلا لاملا سأر ريوطت وحن "ةيمنتلل ّيمالسإلا

قحتملا تابستكملا زيزعت
ِّ

 جمانربل "ةيمنتلل يمالسإلا نماضتلا قودنص" معد نم ةق

 ىمعلا ةحفاكم لجأ نم فلاحتلا" جمانربو ،"لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا ةحص"

 ."ةدالولا روسان ةحفاكم" جمانربو ،"هيدافت نكمملا

 ليومتلا نم ديزملا مادختسا نم رامثتسالا نيكمتل راكتبالا عيجشت بجي ،كلذك .٣٥

 نأ نكمي يتلا ،ّصاخلاو ّماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا اهنمو ،تاكارشلاو رَّسيملا

 تاحالصإو جماربلاو عيراشملا عيجشت لجأ نم ةنورم رثكأ ليومت تايلآ ثدحتست

 نادلبلا يف اميس الو ،ةيلوألا ةيحصلا ةياعرللو ةياقولل ةهَّجوملا ةيحصلا ةموظنملا

 .ضفخنملا لخدلا تاذ

اضيأ كنبلا معديس .٣٦
ً

 ،بونجلا نادلب يف ةيحصلا لكاشملل ًالولح حرتقي يذلا ثحبلا جمانرب 

 لعج )٣( ؛تاكبشلاو تاكارشلا ةماقإ )٢( ؛رامثتسالا ةدايز )١( :ةيلاتلا لئاسولاب كلذو

 .راكتبالاو ثحبلل ةاتاؤم رثكأ ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا ةئيب

 ،ةديدج ةيمالسإ ليومت غيص اهنمو ،ةلمتحم ليومت غيص كلذك كنبلا دمتعيس .٣٧

 ةمادتسمو ةيلمع لولح ميدقت لجأ نم ،رغصألا لفاكتلاو كوكصلاو ةاكزلاو فقولاك

كمت
ِّ

ةرشابم ن
ً

 نم ةسوململا ةدافتسالاو ةحصلا ليومت ةمءالم مدع كرادت نم 

 .سانلا ةحص يف رامثتسالا

ثؤملا تارامثتسالا قيقحت )ه
ِّ
 ىرخألا ةيروحملا تاسايسلاو تاعاطقلا معدب ةر

ةسايسلا" عِّجشتس  .٣٨
ُ

لعتملا 
ِّ

ةق
ُ

نواعتلا "ةحصلاب 
َ

 عاطق يأ -ىرخألا تاعاطقلا عم 

 عاطقو ،لقنلا عاطقو ،ةقاطلا عاطقو ،ةَّماعلا ةفاظنلاو ّيحصلا فرصلاو هايملا

 دامتعا راطإ يف "تاسايسلا عيمج يف ةحصلا راضحتسا" ادبم قيقحت ىلع -ميلعتلا

ةسايسلا" هذه معدتسو .حيحص سكعلاو ،ةيملاعلا ةميقلا ةلسلسل "كنبلا"
ُ

 

ةقلعتملا
ُ

هُّجوت "ةحصلاب 
َ

 نم عاونأ ةثالثب ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس ىلع مئاقلا "كنبلا" 

 ةينهملا ةحصلا اياضقب مامتهالاب ىرخأ ىربك تارامثتسا عيجشت )١( :يه تاردابملا

 ةيمنتلاب ضوهنلا )٢( ؛تارامثتسالا ىرجت ثيح ةديفتسملا تاعمتجملا ةحصبو

 ،ةيسفانت ةزيم ىلع لصحت نأ نكمي يتلا ةحصلا عاطق عورف يف ةينطولا ةيداصتقالا

تنملا نم اهريغو تاحاقللا جاتنإو ،ةيبطلا ةحايسلاو ،ةيلحملا ةينالديصلا ةعانصلاك
َ

 تاج

  ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس روظنم نم ةراتخملا ةسمخلا تاعاطقلا ريخست )٣( ؛ةيحصلا

قلا ةكارشلا تايجيتارتسا" يف اهجمدو
ُ

 ةحصلا عاطق يف تاردابم ذاختا لجأ نم "ةّيرط

 ةلسلس نم نوديفتسيس نيذلا )ّيرشبلا لاملا سأر( ناكسلاو ةطيحملا ةئيبلا مدخت
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١٠ 
 

 فارطألا اضرو ةكراشم نمضت يتلا ةيعوتلاو ،لصاوتلاو ،ميلعتلا اهنمو( ةيانعب

اطرش تاردقلا ءانبل ةمادتسملا ُجماربلاو ،)ةّينعملا
ً

ايرورض 
ً

قحتل 
ُّ

 ةموظنملا حالصإ حاجن ق

 .ةيحصلا

كمت يتلا ،ءاضعألا نادلبلا ليومت تارايخل ةمعادلا جماربلا لمتشت .٣١
ِّ

لح نم ن
ّ

 ةلكشم 

 ىلع ،ةليدب ّيعامج ليومت تايلآ نع ثحبلاب دادرتسالل ةلباقلا ريغ ةعفترملا فيراصملا

 ةيبيرضلا تاداريإلاو ،ةاكزلا قيدانصو ،فاقوألاك ،ةحصلا ليومت يف ةليدب تارايخ ةدع

للاو ،غبتلاو ،تابورشملاك داوم نم اميس الو(
ّ

نصملا موح
َّ

 تاذ ةعيرسلا تابجولاو ،ةع

 معد لجأ نم كلذو ،)رارضألاو ضارمألا ببست اهنأ فورعملا .خلإ ،ةيراجتلا تامالعلا

 يتلا ّيعامتجالا ّيحصلا نيمأتلا تايلآو ،مهسألا قيدانصو ،ةحصلل ةينطولا قيدانصلا

 تاهجلاو لمعلا بابرأ تامهاسمو ّيعامتجالا ريثأتلا تاذ ةيموكحلا تادنسلا عِّمجت

 نيمأتلاو ؛ةصاخ ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا ليومتل ةيعمتجملا تايلآلاو ؛ةديفتسملا

 ةلداعو ةلاعفو ةبسانم تايلآ عضول ةمزّاللا ةينفلا ةدعاسملا جاردإ يغبنيو .ّصاخلا

 .ةحّصلاب ةقلعتملا ةينطولا تاردابملا هذه معد ةيلمع يف ،ةحصلا ليومتل

ذيفنتو ُميمصت نمضيس .٣٢
ُ

 بلطلا زفح تاردابمل ّصاخلا عاطقلاو ّيندملا عمتجملا 

ةكراشم
َ

 .حاجنب ةيحصلا ةموظنملا حالصإ لجأ نم تاردقلا ءانبو ةينعملا فارطألا 

 ىلإو ،ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس نم ةيئاهنلا ةقلحلا معد ىلإ كلذ يدؤيسو

خسيسو .ةيحصلا تامدخلا نم ةدافتسالا
ِّ

اضيأ ةيلاملا تارازو عم هتقالع كنبلا ر
ً

 

 يف رامثتسالا تانزاوم ةدايزو ةّيحصلا ةموظنملا ىلع تاحالصإ لاخدإ ىلإ ةوعدلل

 .ةحصلا عاطق

 ةيمنتلا فده ةردابم" لثم( ةّيئامنإلا تاهجلا نم هتكبش َعيسوت كنبلا لصاويس .٣٣

ليعفتو )ّصاخلاو ّماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلاو ،"+٣ ةمادتسملا
َ

 تايقافتالا 

قوملا ةيراطإلا
ّ

 تاحاقلل ّيملاعلا فلاحتلا" لثم( ةّيساسأ ةكيرش تاهج عم ةع

 ادنيلمو ليب ةسسؤم"و ،"ويريم ةسسؤم"و ،"ّيملاعلا قودنصلا"و ،"نيصحتلاو

 معدل ةيلاملا اهتاردق ريخستو دراوملا نم ديزملا ةئبعت لجأ نم كلذو ،).خلإ ،"ستيغ

 .ةلماشلا ةيحصلا ةيطغتلا ىلإ ةيمارلا ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا

  ةحصلا جماربو عيراشم ليومت يف راكتبالا )د

تَّدَح دقل .٣٤
ْ

طورش 
ُ

 ةيفاك تاليومت ميدقت ىلع "كنبلا" ةردق نم ّيداعلا ليومتلا تايلآ 

 تعَّجشو ،ىندألا طِّسوتملا لخدلا تاذ نادلبلاو ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا يف ةحصلل

تي يتلا تايفشتسملا يف َرامثتسالا
ّ

 زيهجتلا نِّوكمو ءانبلا نِّوكم اهيف مس

تايلآ تمَّدق دقلو .ةماخضلاب
ُ

هتاودأو "كنبلا" 
ُ

ةيليومتلا 
ُ

ةركتبملا 
ُ

ةيلاحلا 
ُ

 اهنمو( 

 قودنص"و "عفنلا ّيثالثلا ركتبملا ليومتلا"و "ةيمنتلل يمالسإلا نماضتلا قودنص"

 

١١ 
 

ةصرف ءاضعألا نادلبلل )"ةشيعملاو شيعلا
َ

 رَّسيملا ليومتلا نم ديزملا ىلع لوصحلا 

 نماضتلا قودنص" رود هيجوت ةداعإ نكمي هنأ ديب .ةرَّسيم ضورقو حنم لكش يف

 لجأ نم ،ميلعتلاو ةحصلا وحن يأ ،ّيرشبلا لاملا سأر ريوطت وحن "ةيمنتلل ّيمالسإلا

قحتملا تابستكملا زيزعت
ِّ

 جمانربل "ةيمنتلل يمالسإلا نماضتلا قودنص" معد نم ةق

 ىمعلا ةحفاكم لجأ نم فلاحتلا" جمانربو ،"لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا ةحص"

 ."ةدالولا روسان ةحفاكم" جمانربو ،"هيدافت نكمملا

 ليومتلا نم ديزملا مادختسا نم رامثتسالا نيكمتل راكتبالا عيجشت بجي ،كلذك .٣٥

 نأ نكمي يتلا ،ّصاخلاو ّماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا اهنمو ،تاكارشلاو رَّسيملا

 تاحالصإو جماربلاو عيراشملا عيجشت لجأ نم ةنورم رثكأ ليومت تايلآ ثدحتست

 نادلبلا يف اميس الو ،ةيلوألا ةيحصلا ةياعرللو ةياقولل ةهَّجوملا ةيحصلا ةموظنملا

 .ضفخنملا لخدلا تاذ

اضيأ كنبلا معديس .٣٦
ً

 ،بونجلا نادلب يف ةيحصلا لكاشملل ًالولح حرتقي يذلا ثحبلا جمانرب 

 لعج )٣( ؛تاكبشلاو تاكارشلا ةماقإ )٢( ؛رامثتسالا ةدايز )١( :ةيلاتلا لئاسولاب كلذو

 .راكتبالاو ثحبلل ةاتاؤم رثكأ ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا ةئيب

 ،ةديدج ةيمالسإ ليومت غيص اهنمو ،ةلمتحم ليومت غيص كلذك كنبلا دمتعيس .٣٧

 ةمادتسمو ةيلمع لولح ميدقت لجأ نم ،رغصألا لفاكتلاو كوكصلاو ةاكزلاو فقولاك

كمت
ِّ

ةرشابم ن
ً

 نم ةسوململا ةدافتسالاو ةحصلا ليومت ةمءالم مدع كرادت نم 

 .سانلا ةحص يف رامثتسالا

ثؤملا تارامثتسالا قيقحت )ه
ِّ
 ىرخألا ةيروحملا تاسايسلاو تاعاطقلا معدب ةر

ةسايسلا" عِّجشتس  .٣٨
ُ

لعتملا 
ِّ

ةق
ُ

نواعتلا "ةحصلاب 
َ

 عاطق يأ -ىرخألا تاعاطقلا عم 

 عاطقو ،لقنلا عاطقو ،ةقاطلا عاطقو ،ةَّماعلا ةفاظنلاو ّيحصلا فرصلاو هايملا

 دامتعا راطإ يف "تاسايسلا عيمج يف ةحصلا راضحتسا" ادبم قيقحت ىلع -ميلعتلا

ةسايسلا" هذه معدتسو .حيحص سكعلاو ،ةيملاعلا ةميقلا ةلسلسل "كنبلا"
ُ

 

ةقلعتملا
ُ

هُّجوت "ةحصلاب 
َ

 نم عاونأ ةثالثب ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس ىلع مئاقلا "كنبلا" 

 ةينهملا ةحصلا اياضقب مامتهالاب ىرخأ ىربك تارامثتسا عيجشت )١( :يه تاردابملا

 ةيمنتلاب ضوهنلا )٢( ؛تارامثتسالا ىرجت ثيح ةديفتسملا تاعمتجملا ةحصبو

 ،ةيسفانت ةزيم ىلع لصحت نأ نكمي يتلا ةحصلا عاطق عورف يف ةينطولا ةيداصتقالا

تنملا نم اهريغو تاحاقللا جاتنإو ،ةيبطلا ةحايسلاو ،ةيلحملا ةينالديصلا ةعانصلاك
َ

 تاج

  ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس روظنم نم ةراتخملا ةسمخلا تاعاطقلا ريخست )٣( ؛ةيحصلا

قلا ةكارشلا تايجيتارتسا" يف اهجمدو
ُ

 ةحصلا عاطق يف تاردابم ذاختا لجأ نم "ةّيرط

 ةلسلس نم نوديفتسيس نيذلا )ّيرشبلا لاملا سأر( ناكسلاو ةطيحملا ةئيبلا مدخت
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١٢ 
 

لعتملا ّيرشبلا لاملا سأر ريوطت عم مئاوتو ،هذه ةيملاعلا ةميقلا
ِّ

 ةحصلاب ق

نإ مث .ميلعتلاو
ّ

 عسوأ ةيداصتقا ةيمنت معدت هسفن ةحصلا عاطق يف تارامثتسالا 

اقاطن
ً

كس حبر" قيقحتبو ،ةيجاتنإو ةّحص رثكأ ةلماع ةَّوق ريفوتب 
ّ
 جتانلا نم ديزي "ّينا

لقيو ،ّيلامجإلا ّيلحملا
ِّ

ةنراقم نيجِتنملا ناكسلا مجح نم ديزيو ،ةبوصخلا نم ل
ً

 مجحب 

 .نيلاعملا

أدبم لثمي .٣٩
ُ

طبترملا ،"تاسايسلا عيمج يف ةحصلا" 
ُ

ارُّوصت ،ةيملاعلا ةميقلا ةلسلسب 
ً

 

امئاد ذخأي تاعاطقلا فلتخم يف ةَّماعلا تاسايسلل
ً

 تارارقلا تاساكعنا رابتعالا يف 

 ةحص نيسحت لجأ نم ةحصلاب ةّرضملا تاريثأتلا ىدافتيو ،رزآتلا ىّرحتيو ،ةحصلا ىلع

تي رّوصت وهو .ةيحصلا ةلادعلاو ناكسلا
َّ

 عجرملا ،ةعيرشلا ئدابم ِّمهأ عم قس

 يف ةحصلا راضحتسا" أدبم موقيو .ّيمالسإلا ليومتلا هب دشرتسي يذلا ّيساسألا

 زيزعت يف مهاسيو ،ةحصلاب ةقلعتملا تابجاولاو قوقحلا ىلع "تاسايسلا عيمج

 .ةحصلا ىلع راثآ نم رارقلا ذاختا تايوتسم عيمج هفلخت امع رارقلا باحصأ ةيلوؤسم

 لماوعلاو ةيحصلا تاموظنملا ىلع ةماعلا تاسايسلا تاساكعنا ىلإ هابتنالا تفليو

 .هافرلاو ةحصلل ةدِّدحملا ةيعامتجالا

كمت نأ يغبني .٤٠
ِّ

 ةيروحملا تاسايسلا معد نم "ةحصلاب ةقلعتملا ةسايسلا" هذه ن

 نيب تاكارشلاو ؛بابشلاو ءاسنلا نيكمتو ؛ةيرشبلا ةيمنتلاو ؛خانملا ريغتب ةقلعتملا

 ريغ تامظنملا قيرط نع يندملا عمتجملا ةكراشم ةدايزو ؛ّصاخلاو ّماعلا نيعاطقلا

 ؛خانملا ريغت ةهجاوم يف دومصلا ىلع ةيحصلا تاموظنملا ةردق ءانبو ؛ةيموكحلا

 فراعملا لدابت" جمانرب قيرط نع بونجلا نادلب نيب نواعتلا يف تاراكتبالاب ضوهنلاو

 ."تاربخلاو

 عمجب كلذو ،ةحصلا نيسحت ىلإ ةيمارلا ةلماكتملا تاءارجإلا عيجشت يرجيس .٤١

 .تاكارشلا ةماقإ بيلاسأو تاصنملا فلتخم قيرط نع ةحصلا لاجم يف نيرمثتسملا

 نيب تاكارشلا يف اميسالو ،لاعف رود ةيدأت صاوخلا نيرمثتسملا نم عقوتُيو

 ةمادتسال ٌّيرورض تاسرامملا ميظنت معدو .ةقطنملا يف ّصاخلاو ّماعلا نيعاطقلا

 .صاخلا عاطقلا اهلِّومي يتلا وأ ماعلا عاطقلا اهلِّومي يتلا ٌءاوس ةيحصلا تاموظنملا

 ةحصلا لاجم يف هتاردق ءانبو "كنبلا" ةمكوح نيسحت )و

امهف ةحصلا يف ُرامثتسالا بَّلطتي .٤٢
ً

 .ةيحصلا تاموظنملل "كنبلا" مومع يف ًالماش 

اّيرورض تاردقلل ّصاخ ريوطت نوكيسو
ً

 فارطألل وأ ةّيلخادلا ةينعملا فارطألل ٌءاوس 

ةلاعفلا تايلمعلا بلطتتو .ءاضعألا نادلبلا اهنمو ،ةّيجراخلا ةينعملا
ُ

ةبِسانملاو 
ُ

 يف 

 نأ يغبنيو .ةحصلا عاطق يف ةبرجتو ةيلاع ةينف تاردق يوذ نيفظوم ةحصلا عاطق

 فادهألا قيقحت ةيلوؤسم ءاضعألا نادلبلا يف مهؤارظنو نوينفلا نوفظوملا لمحتي

 

١٣ 
 

ثادحتسا نَّيعتيو .ءادألا تارشؤمو
ُ

 ،ميظنتلاو ،ةمكوحلاو ،ةينفلا ةربخلا تايلآ 

ةربخلاو .ةحصلا عيراشم عيمج ذيفنتو ميمصت يف اهُمادختساو ةلءاسملاو
ُ

ةيرورض 
ٌ

 

ادامتعا تاسايسلا ذيفنتو هيجوتل
ً

 ذاختا لجأ نم قيقد ليلحتو ةحيحص تانايب ىلع 

 .ةسوملم عئاقو ىلع ةينبم تارارق

 عم كنبلا نواعتيس ،حئاوجللو ةماعلا ةحصلاب ةقلعتملا ئراوطلل يدصتلا تالاح يف .٤٣

 ،ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تالاكو اميس الو( ىرخأ ىربك ةيلودو ةينطو ةلعاف تاهج

 ةدحتملا ممألا بتكمو ؛ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ؛ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمك

 قيقحت ىلع ).خلإ ،ةدحتملا ممألل يئامنإلا جمانربلاو ؛ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل

كميسو .تارارقلا معدت ةقيقد تانايب ىلع لوصحلاو ديجلا لصاوتلا
ِّ

 تاردق ءانب ن

 ،تاعازنلا نم ةررضتملاو ةرقتسملا ريغ ءاضعألا نادلبلا يف اميسالو ،نيفعضتسملا

 لبس زيزعتو ،دراوملا ةيامحو ،ةقدحملا رطاخملا عم فيكتلا ىلع مهتردق ةدايز نم

 ،ةينف ةلماع ةوق نم( ةمزّاللا دراوملا ريفوت يف تالاحلا كلتل يدصتلا لثمتيو .شيعلا

كميسو .)ليومتو ،تاراهمو
ِّ

 ةيلهألا تامظنملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا تاردق ءانب ن

   .يّدصتلا تايلمع ةعرسو ةيلاعف نيسحت نم ءاضعألا نادلبلا يف

 يف ناصقنلا نم ةيحصلا ةموظنملا ءادأبو ةيحصلا ةلاحلاب ةقلعتملا تانايبلا وكشت .٤٤

 نيسحتل دوهج نم ءاضعألا نادلبلا هلذبت ام كنبلا معديسو .ءاضعألا نادلبلا نم ريثك

ن
ُ

ظ
ُ

 تانايبلل لاعفلا عمجلا لجأ نم كلذو ،ةحصلا ريبدتب ةقلعتملا ةيتامولعملا اهم

 تامولعملا كونب يف نيّيحصلا ءادألاو ةلاحلا نع ةينطولا تامولعملاو تانايبلا لاخدإو

 كنبلل ةيمنتلا تارشؤمو ،"ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" عبتت ةحول اميس الو( ةيلودلا

 .)ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف ءادألا تارشؤمو ،ضارمألل يملاعلا ءبعلاو ،يلودلا

كميسو
ِّ

ق تانايب ريفوت نم كلذ ن
ُ

 تانايب عم اهتنراقم نكمي ،ةمئالمو ةثَّدحم ةّيرط

ةدوج نَّسحتتس مث نمو .ىرخأ نادلب
ُ

ةعرسو 
ُ

 .رارقلا ذاختا ةيلمع 

 ىلإو ،ةمادتسالل ةميلس ئدابم ىلإ جماربلاو عيراشملا ليومت دنتسيس .٤٥

كحُم تايجيتارتسإ
َ

لطتي ام وهو .رطاخملا فيفختل ةم
ّ

هعت َعطق ب
ّ

 ِةدايزب ةحضاو تاد

 يف تامظنم عم ةكرتشم تاليومت ِدصرو ،عورشملا ةدم لاوط ّيلحملا ليومتلا

 ِصيصختو ،ةرمتسم تابيردتو ةيطيشنت تابيردت ِميظنتو ،ّصاخلاو ّماعلا نيعاطقلا

  .لاحلا ىضتقم بسحب ،ةنايصلل تانزاوم

زعتس .٤٦
ِّ
ةسايسلا" ز

ُ
ةمكوحلا "ةحصلاب ةقلعتملا 

َ
 َّيميظنتلا َراطإلا نِّسحتسو ،

ةءافكلاو
َ

 ةصّصختملا تالاكولاو ةدحتملا ممألا ةربخ نم ةدافتسالا ةيمهأ زاربإب كلذو ،

 .مجحلا تاروفوو ديروتلا لاجم يف اهتاردقو ىرخألا
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١٢ 
 

لعتملا ّيرشبلا لاملا سأر ريوطت عم مئاوتو ،هذه ةيملاعلا ةميقلا
ِّ

 ةحصلاب ق

نإ مث .ميلعتلاو
ّ

 عسوأ ةيداصتقا ةيمنت معدت هسفن ةحصلا عاطق يف تارامثتسالا 

اقاطن
ً

كس حبر" قيقحتبو ،ةيجاتنإو ةّحص رثكأ ةلماع ةَّوق ريفوتب 
ّ
 جتانلا نم ديزي "ّينا

لقيو ،ّيلامجإلا ّيلحملا
ِّ

ةنراقم نيجِتنملا ناكسلا مجح نم ديزيو ،ةبوصخلا نم ل
ً

 مجحب 

 .نيلاعملا

أدبم لثمي .٣٩
ُ

طبترملا ،"تاسايسلا عيمج يف ةحصلا" 
ُ

ارُّوصت ،ةيملاعلا ةميقلا ةلسلسب 
ً

 

امئاد ذخأي تاعاطقلا فلتخم يف ةَّماعلا تاسايسلل
ً

 تارارقلا تاساكعنا رابتعالا يف 

 ةحص نيسحت لجأ نم ةحصلاب ةّرضملا تاريثأتلا ىدافتيو ،رزآتلا ىّرحتيو ،ةحصلا ىلع

تي رّوصت وهو .ةيحصلا ةلادعلاو ناكسلا
َّ

 عجرملا ،ةعيرشلا ئدابم ِّمهأ عم قس

 يف ةحصلا راضحتسا" أدبم موقيو .ّيمالسإلا ليومتلا هب دشرتسي يذلا ّيساسألا

 زيزعت يف مهاسيو ،ةحصلاب ةقلعتملا تابجاولاو قوقحلا ىلع "تاسايسلا عيمج

 .ةحصلا ىلع راثآ نم رارقلا ذاختا تايوتسم عيمج هفلخت امع رارقلا باحصأ ةيلوؤسم

 لماوعلاو ةيحصلا تاموظنملا ىلع ةماعلا تاسايسلا تاساكعنا ىلإ هابتنالا تفليو

 .هافرلاو ةحصلل ةدِّدحملا ةيعامتجالا

كمت نأ يغبني .٤٠
ِّ

 ةيروحملا تاسايسلا معد نم "ةحصلاب ةقلعتملا ةسايسلا" هذه ن

 نيب تاكارشلاو ؛بابشلاو ءاسنلا نيكمتو ؛ةيرشبلا ةيمنتلاو ؛خانملا ريغتب ةقلعتملا

 ريغ تامظنملا قيرط نع يندملا عمتجملا ةكراشم ةدايزو ؛ّصاخلاو ّماعلا نيعاطقلا

 ؛خانملا ريغت ةهجاوم يف دومصلا ىلع ةيحصلا تاموظنملا ةردق ءانبو ؛ةيموكحلا

 فراعملا لدابت" جمانرب قيرط نع بونجلا نادلب نيب نواعتلا يف تاراكتبالاب ضوهنلاو

 ."تاربخلاو

 عمجب كلذو ،ةحصلا نيسحت ىلإ ةيمارلا ةلماكتملا تاءارجإلا عيجشت يرجيس .٤١

 .تاكارشلا ةماقإ بيلاسأو تاصنملا فلتخم قيرط نع ةحصلا لاجم يف نيرمثتسملا

 نيب تاكارشلا يف اميسالو ،لاعف رود ةيدأت صاوخلا نيرمثتسملا نم عقوتُيو

 ةمادتسال ٌّيرورض تاسرامملا ميظنت معدو .ةقطنملا يف ّصاخلاو ّماعلا نيعاطقلا

 .صاخلا عاطقلا اهلِّومي يتلا وأ ماعلا عاطقلا اهلِّومي يتلا ٌءاوس ةيحصلا تاموظنملا

 ةحصلا لاجم يف هتاردق ءانبو "كنبلا" ةمكوح نيسحت )و

امهف ةحصلا يف ُرامثتسالا بَّلطتي .٤٢
ً

 .ةيحصلا تاموظنملل "كنبلا" مومع يف ًالماش 

اّيرورض تاردقلل ّصاخ ريوطت نوكيسو
ً

 فارطألل وأ ةّيلخادلا ةينعملا فارطألل ٌءاوس 

ةلاعفلا تايلمعلا بلطتتو .ءاضعألا نادلبلا اهنمو ،ةّيجراخلا ةينعملا
ُ

ةبِسانملاو 
ُ

 يف 

 نأ يغبنيو .ةحصلا عاطق يف ةبرجتو ةيلاع ةينف تاردق يوذ نيفظوم ةحصلا عاطق

 فادهألا قيقحت ةيلوؤسم ءاضعألا نادلبلا يف مهؤارظنو نوينفلا نوفظوملا لمحتي

 

١٣ 
 

ثادحتسا نَّيعتيو .ءادألا تارشؤمو
ُ

 ،ميظنتلاو ،ةمكوحلاو ،ةينفلا ةربخلا تايلآ 

ةربخلاو .ةحصلا عيراشم عيمج ذيفنتو ميمصت يف اهُمادختساو ةلءاسملاو
ُ

ةيرورض 
ٌ

 

ادامتعا تاسايسلا ذيفنتو هيجوتل
ً

 ذاختا لجأ نم قيقد ليلحتو ةحيحص تانايب ىلع 

 .ةسوملم عئاقو ىلع ةينبم تارارق

 عم كنبلا نواعتيس ،حئاوجللو ةماعلا ةحصلاب ةقلعتملا ئراوطلل يدصتلا تالاح يف .٤٣

 ،ةلصلا تاذ ةدحتملا ممألا تالاكو اميس الو( ىرخأ ىربك ةيلودو ةينطو ةلعاف تاهج

 ةدحتملا ممألا بتكمو ؛ةلوفطلل ةدحتملا ممألا ةمظنمو ؛ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمك

 قيقحت ىلع ).خلإ ،ةدحتملا ممألل يئامنإلا جمانربلاو ؛ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل

كميسو .تارارقلا معدت ةقيقد تانايب ىلع لوصحلاو ديجلا لصاوتلا
ِّ

 تاردق ءانب ن

 ،تاعازنلا نم ةررضتملاو ةرقتسملا ريغ ءاضعألا نادلبلا يف اميسالو ،نيفعضتسملا

 لبس زيزعتو ،دراوملا ةيامحو ،ةقدحملا رطاخملا عم فيكتلا ىلع مهتردق ةدايز نم

 ،ةينف ةلماع ةوق نم( ةمزّاللا دراوملا ريفوت يف تالاحلا كلتل يدصتلا لثمتيو .شيعلا

كميسو .)ليومتو ،تاراهمو
ِّ

 ةيلهألا تامظنملاو ةيموكحلا ريغ تامظنملا تاردق ءانب ن

   .يّدصتلا تايلمع ةعرسو ةيلاعف نيسحت نم ءاضعألا نادلبلا يف

 يف ناصقنلا نم ةيحصلا ةموظنملا ءادأبو ةيحصلا ةلاحلاب ةقلعتملا تانايبلا وكشت .٤٤

 نيسحتل دوهج نم ءاضعألا نادلبلا هلذبت ام كنبلا معديسو .ءاضعألا نادلبلا نم ريثك

ن
ُ

ظ
ُ

 تانايبلل لاعفلا عمجلا لجأ نم كلذو ،ةحصلا ريبدتب ةقلعتملا ةيتامولعملا اهم

 تامولعملا كونب يف نيّيحصلا ءادألاو ةلاحلا نع ةينطولا تامولعملاو تانايبلا لاخدإو

 كنبلل ةيمنتلا تارشؤمو ،"ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" عبتت ةحول اميس الو( ةيلودلا

 .)ةيلوألا ةيحصلا ةياعرلا لاجم يف ءادألا تارشؤمو ،ضارمألل يملاعلا ءبعلاو ،يلودلا

كميسو
ِّ

ق تانايب ريفوت نم كلذ ن
ُ

 تانايب عم اهتنراقم نكمي ،ةمئالمو ةثَّدحم ةّيرط

ةدوج نَّسحتتس مث نمو .ىرخأ نادلب
ُ

ةعرسو 
ُ

 .رارقلا ذاختا ةيلمع 

 ىلإو ،ةمادتسالل ةميلس ئدابم ىلإ جماربلاو عيراشملا ليومت دنتسيس .٤٥

كحُم تايجيتارتسإ
َ

لطتي ام وهو .رطاخملا فيفختل ةم
ّ

هعت َعطق ب
ّ

 ِةدايزب ةحضاو تاد

 يف تامظنم عم ةكرتشم تاليومت ِدصرو ،عورشملا ةدم لاوط ّيلحملا ليومتلا

 ِصيصختو ،ةرمتسم تابيردتو ةيطيشنت تابيردت ِميظنتو ،ّصاخلاو ّماعلا نيعاطقلا

  .لاحلا ىضتقم بسحب ،ةنايصلل تانزاوم

زعتس .٤٦
ِّ
ةسايسلا" ز

ُ
ةمكوحلا "ةحصلاب ةقلعتملا 

َ
 َّيميظنتلا َراطإلا نِّسحتسو ،

ةءافكلاو
َ

 ةصّصختملا تالاكولاو ةدحتملا ممألا ةربخ نم ةدافتسالا ةيمهأ زاربإب كلذو ،

 .مجحلا تاروفوو ديروتلا لاجم يف اهتاردقو ىرخألا
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١٤ 
 

 

 ةيهيجوتلا ئدابملا
ئدابملا لخدت

ُ
ةيهيجوتلا 

ُ
لماوعو 

ُ
ةيلاتلا نيكمتلا 

ُ
 عاطقب ةقلعتملا ةسايسلا" بلُص يف 

 :"ةحصلا

قفاوي :بكرلا نع فلختي دحأ ّيأ كرت مدعب ةلادعلا .٤٧
ُ

أدبملا اذه 
ُ

ةعيرشلا 
َ

ةيمالسإلا 
َ

 

قوقحو
َ

ةيساسألا ناسنإلا 
َ

ةجاحلا يّبلي امك .
َ

 ناكسلل يفاكلا يعولا ريفوت ىلإ 

 تارييغتلاو ّيجيتارتسالا لصاوتلا قيقحتو ،تائيبلا فلتخم يف نيفَدهتسملا

 كلذك.)١٣(تامدخلا نم ةدافتسالاو ةكراشملاو طارخنالا زفحل ةمزّاللا ةيكولسلا

لعافتلا عبتتسي
َ

 راكتبالاو ايجولونكتلا ريخست نمضي ىتح ىرخأ ةيساسأ ئدابم عم 

اجايتحا رثكألا تائفلا يف ةلثمتملا "ةريخألا ةقلحلا" غولبل تاكارشلاو
ً

 تامدخلا ىلإ 

 .ةيحصلا

 يلخادلا قاستالا نامض ىلع كنبلا تانايك عم لمعلا :نواعتلا زيزعتو تاكارشلا .٤٨

 ةينعملا فارطألا فلتخم عمو ،"ّيمالسإلا نواعتلا ةمظنم" عم نواعتلاو ،تايلمعلل

 -ءاضعألا نادلبلا يف ّصاخلاو ّماعلا ناعاطقلا اهنمو -ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا

كمت ةديدج ةطشنأب مايقلا لجأ نم ،ةلماكتم تاردقو تايلوؤسم اهنم لكل يتلا
ِّ

 ن

 .ةدقعملا ةيحصلا تامدخلا ىلع لوصحلا قاطن عيسوت نم

كمت ةيساسأ ةيلآ :ريوطتلاو ثحبلا .٤٩
ِّ

 تاجايتحالا ّدس نم ةيحصلا ةعانصلاو تامدخلا ن

 ثحبلا جمد ىلع صرحلاب ءاضعألا هنادلب يف تاردابملا هذه كنبلا معديسو .ةيحصلا

لجتيسو .ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس قايس يف اميسالو ،هتايلمع لك يف ريوطتلاو
َّ

 ى

 .تامدخلاو دراوملا ميدقتل ءاضعألا نادلبلا يف نيمّزاللا راكتبالاو ةربخلا ريفوت يف كلذ

كميسو
ِّ

ثحبلا ن
ُ

 ،ةديفتسملا تاهجلل تامولعملا نم ديزملا ريفوت نم ُريوطتلاو 

 
كشت )١٣(

ِّ
 ناكسلل ةهَّجوملا ةيحصلا جماربلا ذيفنتو ميمصتل ةيساسأ ةزيم ةيمالسإلا كنبلا ةيوه ل

اريثك تاحاقللا مادختسا نسحت دقلو .نيملسملا
ً

 ةيراشتسالا ةعومجملا" عم ةقباسلا ةبرجتلا لضفب 
 -"ناتسكاب يف لافطألا للش ىلع ءاضقلا ةردابم" راطإ يف "لافطألا للش ىلع ءاضقلل ةيمالسإلا
 حيقلتلا نم فقوملا ريغتل ةسوململا دئاوفلا تتبثأ يتلا -نيفيضملا ناكسلا فارتعاو لصاوتلا اهنمو
 ةكراشملا ىلع ،نيرخآلا نيينيدلا ءامعزلاو ةمئألاك ،ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا تصرحو .لافطألا للش دض
 نأب )نيديفتسملا( سانلا قوثو ىلع لوصحلا يف ةرشابم مهاس ام وهو ،لافطألا للش جمانرب يف
 رود عيسوت ىلإ ةبرجتلا كلت تدأو .ةيمالسإلا تاسسؤملا هديؤتو ةعيرشلا قباطي لخدتلا كلذ
 ةلثمتملا عسوألا تاردابملا نم ةدافتسالا نيسحتل كلذ دعب "ةيمالسإلا ةيراشتسالا ةعومجملا"
 هذه ريخست ىلع ةيحصلا كنبلا عيراشم بظاوتسو .لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا ةحص تاردابم يف
 .ةحصلا لاجم يف كنبلا تالخدت روضح زيزعتو اهريثأت ميظعتل ةزيملا

 

١٥ 
 

 سايقو ،ةينورتكلإلا ةحصلاو ،دعب نع بيبطتلاو ،نييبطلا نيسرامملل بيردتلاو

 .ةتَبثملا ةلاعفلا تالخدتلا فيثكتو ةدافتسالل ةمزاللا تارييغتلا

 نأ نم ّدب الو .ةيحصلا تاموظنملل ةمّزاللا دراوملا رفاوت نامضل ةمادتسملا لولحلا .٥٠

 .ةينطولا ةكراشملاو ّومنلا ىلع عجشت ،ةرَّسيمو ةروسيم لولح بونجلا نادلبل رفاوتت

ثؤملا رامثتسالا طبتريو
ِّ
لكب ر

ّ
افنآ ةروكذملا ئدابملا 

ً
كميسو ،

ِّ
 ىوتسم غولب نم ن

 ةيساسألا ةبغرلا قيقحتو ةءافكلا ىلع زيكرتلا نمو ،ريوطتلاو ثحبلاو نواعتلا

 جذومن ميمص يف لخدي أدبم وهو ،"بكرلا نع فلختي دحأ يأ كرت مدع" يف ةلثمتملا

لعتملا كنبلا
ِّ

كميس ،كلذك .ةيحصلا ةياعرلا ميدقتب ق
ِّ

ليلحت ن
ُ

 ةميقلا ةلسلس 

 نيسحت نم ةَّينعملا فارطألاو ةلعافلا تاهجلا ُءاصحإو ةحصلا عاطق يف ةيملاعلا

 .ءاضعألا نادلبلا يف ةحصلا عاطق يف ةلمتحملا قاوسألا ريفوتو ةيسفانتلا

قلاو يميلقإلا زيامتلا .٥١
ُ

 "ةحصلاب ةقلعتملا ةسايسلا" هذه ذيفنت بلطتيس :ّيرط

 دلبل يفاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالا قايسلل ةينفلا ةطشنألا ةمءالم ىلإ هابتنالا

 بجي ،ًالثم ،لخدلا ةعفترملا نادلبلا يف ةحجانلا ةطشنألاف .عورشملا ةقطنم وأ

 ،ضارمألا ءبع فلتخي ثيح ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا يف قيبطتلا دنع اهليدعت

 دِّدحيس ،كلذك .ةيميلعتلاو ةيفاقثلا تايوتسملاو ،ةحاتملا ةيداصتقالا دراوملاو

نأل ،لوبقم وه ام ّيسايسلا قايسلا
ّ

ابلاغو .جماربلا ذيفنتو تارارقلا ذاختا عبتتسي ه
ً

 

 ذيفنتل ينطولا معدلا ريغت ىلإ ةيسايسلا تارادإلا يف تارييغتلا يدؤت ام

 ،ةسايسلا هذه يف روكذم وه امكو .ةقباسلا تارادإلا اهتدمتعا يتلا تاسايسلا

 جماربلا دادعإ تارايخ نم ةرقتسملا ريغ لودلا يف تاعازنلاو ةيعيبطلا ئراوطلا ّدُحتس

ابلاغ يتلا ،ةّيحصلا
ً

لطتت ام 
َّ

خدت ب
ُّ

امادتسم ًءانبو ،ةدملا ةريصقو ةعيرس تال
ً

ليوط 
َ

 

 .تاردقلل دمألا

 تايلوؤسملاو راودألا
 َّمهأ ناديملا يفو كنبلا رقم يف ّيقفألاو ّيدومعلا ّيميظنتلا لكيهلا دِّدحيس .٥٢

 .ةسايسلا هذه ذيفنت يف ةكراشملا ةيساسألا ةينعملا فارطألا تايلوؤسم

تسو .ةيليغشتلا ةيجيتارتسالا يف ةنَّيعم ليصافت ريوطت يرجيسو
ُ

 تايلمعلا مَّمص

قلا ىوتسملا ىلع ّيحصلا جمانربلا وأ
ُ

اساسأ ّيرط
ً
 ظفاحم بتكم رادصإ نم ًءادتبا ،

 نمو .كنبلاب ةصاخلا لوبقلا ريياعم هيف رفوتت يمسر بلطل ّينعملا دلبلا نع كنبلا

 نيكمتل ،ءاضتقالا بسحب ،تانايكلا مهأ عم كنبلا نواعتيس ،نواعتلاو لماكتلا روظنم

 .ةحصلا لاجم يف معدلل ةديازتملا تابلطلا زيهجت نم كنبلا

 تاسرامملا عم قاستالاو ةدوجلا صحف ىلع ةيملاعلا تاسرامملا تارادإ صرحتس .٥٣

 قاستاو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب ةلصلا تاذ تاياغلا اميس الو ،ةيملاعلا
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السياسة المتعلقة بقطاع الصحة
 

١٤ 
 

 

 ةيهيجوتلا ئدابملا
ئدابملا لخدت

ُ
ةيهيجوتلا 

ُ
لماوعو 

ُ
ةيلاتلا نيكمتلا 

ُ
 عاطقب ةقلعتملا ةسايسلا" بلُص يف 

 :"ةحصلا

قفاوي :بكرلا نع فلختي دحأ ّيأ كرت مدعب ةلادعلا .٤٧
ُ

أدبملا اذه 
ُ

ةعيرشلا 
َ

ةيمالسإلا 
َ

 

قوقحو
َ

ةيساسألا ناسنإلا 
َ

ةجاحلا يّبلي امك .
َ

 ناكسلل يفاكلا يعولا ريفوت ىلإ 

 تارييغتلاو ّيجيتارتسالا لصاوتلا قيقحتو ،تائيبلا فلتخم يف نيفَدهتسملا

 كلذك.)١٣(تامدخلا نم ةدافتسالاو ةكراشملاو طارخنالا زفحل ةمزّاللا ةيكولسلا

لعافتلا عبتتسي
َ

 راكتبالاو ايجولونكتلا ريخست نمضي ىتح ىرخأ ةيساسأ ئدابم عم 

اجايتحا رثكألا تائفلا يف ةلثمتملا "ةريخألا ةقلحلا" غولبل تاكارشلاو
ً

 تامدخلا ىلإ 

 .ةيحصلا

 يلخادلا قاستالا نامض ىلع كنبلا تانايك عم لمعلا :نواعتلا زيزعتو تاكارشلا .٤٨

 ةينعملا فارطألا فلتخم عمو ،"ّيمالسإلا نواعتلا ةمظنم" عم نواعتلاو ،تايلمعلل

 -ءاضعألا نادلبلا يف ّصاخلاو ّماعلا ناعاطقلا اهنمو -ةيلودلاو ةيميلقإلاو ةينطولا

كمت ةديدج ةطشنأب مايقلا لجأ نم ،ةلماكتم تاردقو تايلوؤسم اهنم لكل يتلا
ِّ

 ن

 .ةدقعملا ةيحصلا تامدخلا ىلع لوصحلا قاطن عيسوت نم

كمت ةيساسأ ةيلآ :ريوطتلاو ثحبلا .٤٩
ِّ

 تاجايتحالا ّدس نم ةيحصلا ةعانصلاو تامدخلا ن

 ثحبلا جمد ىلع صرحلاب ءاضعألا هنادلب يف تاردابملا هذه كنبلا معديسو .ةيحصلا

لجتيسو .ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس قايس يف اميسالو ،هتايلمع لك يف ريوطتلاو
َّ

 ى

 .تامدخلاو دراوملا ميدقتل ءاضعألا نادلبلا يف نيمّزاللا راكتبالاو ةربخلا ريفوت يف كلذ

كميسو
ِّ

ثحبلا ن
ُ

 ،ةديفتسملا تاهجلل تامولعملا نم ديزملا ريفوت نم ُريوطتلاو 

 
كشت )١٣(

ِّ
 ناكسلل ةهَّجوملا ةيحصلا جماربلا ذيفنتو ميمصتل ةيساسأ ةزيم ةيمالسإلا كنبلا ةيوه ل

اريثك تاحاقللا مادختسا نسحت دقلو .نيملسملا
ً

 ةيراشتسالا ةعومجملا" عم ةقباسلا ةبرجتلا لضفب 
 -"ناتسكاب يف لافطألا للش ىلع ءاضقلا ةردابم" راطإ يف "لافطألا للش ىلع ءاضقلل ةيمالسإلا
 حيقلتلا نم فقوملا ريغتل ةسوململا دئاوفلا تتبثأ يتلا -نيفيضملا ناكسلا فارتعاو لصاوتلا اهنمو
 ةكراشملا ىلع ،نيرخآلا نيينيدلا ءامعزلاو ةمئألاك ،ةيلحملا ةلعافلا تاهجلا تصرحو .لافطألا للش دض
 نأب )نيديفتسملا( سانلا قوثو ىلع لوصحلا يف ةرشابم مهاس ام وهو ،لافطألا للش جمانرب يف
 رود عيسوت ىلإ ةبرجتلا كلت تدأو .ةيمالسإلا تاسسؤملا هديؤتو ةعيرشلا قباطي لخدتلا كلذ
 ةلثمتملا عسوألا تاردابملا نم ةدافتسالا نيسحتل كلذ دعب "ةيمالسإلا ةيراشتسالا ةعومجملا"
 هذه ريخست ىلع ةيحصلا كنبلا عيراشم بظاوتسو .لافطألاو ديلاوملاو تاهمألا ةحص تاردابم يف
 .ةحصلا لاجم يف كنبلا تالخدت روضح زيزعتو اهريثأت ميظعتل ةزيملا

 

١٥ 
 

 سايقو ،ةينورتكلإلا ةحصلاو ،دعب نع بيبطتلاو ،نييبطلا نيسرامملل بيردتلاو

 .ةتَبثملا ةلاعفلا تالخدتلا فيثكتو ةدافتسالل ةمزاللا تارييغتلا

 نأ نم ّدب الو .ةيحصلا تاموظنملل ةمّزاللا دراوملا رفاوت نامضل ةمادتسملا لولحلا .٥٠

 .ةينطولا ةكراشملاو ّومنلا ىلع عجشت ،ةرَّسيمو ةروسيم لولح بونجلا نادلبل رفاوتت

ثؤملا رامثتسالا طبتريو
ِّ
لكب ر

ّ
افنآ ةروكذملا ئدابملا 

ً
كميسو ،

ِّ
 ىوتسم غولب نم ن

 ةيساسألا ةبغرلا قيقحتو ةءافكلا ىلع زيكرتلا نمو ،ريوطتلاو ثحبلاو نواعتلا

 جذومن ميمص يف لخدي أدبم وهو ،"بكرلا نع فلختي دحأ يأ كرت مدع" يف ةلثمتملا

لعتملا كنبلا
ِّ

كميس ،كلذك .ةيحصلا ةياعرلا ميدقتب ق
ِّ

ليلحت ن
ُ

 ةميقلا ةلسلس 

 نيسحت نم ةَّينعملا فارطألاو ةلعافلا تاهجلا ُءاصحإو ةحصلا عاطق يف ةيملاعلا

 .ءاضعألا نادلبلا يف ةحصلا عاطق يف ةلمتحملا قاوسألا ريفوتو ةيسفانتلا

قلاو يميلقإلا زيامتلا .٥١
ُ

 "ةحصلاب ةقلعتملا ةسايسلا" هذه ذيفنت بلطتيس :ّيرط

 دلبل يفاقثلاو يعامتجالاو يداصتقالا قايسلل ةينفلا ةطشنألا ةمءالم ىلإ هابتنالا

 بجي ً،الثم ،لخدلا ةعفترملا نادلبلا يف ةحجانلا ةطشنألاف .عورشملا ةقطنم وأ

 ،ضارمألا ءبع فلتخي ثيح ضفخنملا لخدلا تاذ نادلبلا يف قيبطتلا دنع اهليدعت

 دِّدحيس ،كلذك .ةيميلعتلاو ةيفاقثلا تايوتسملاو ،ةحاتملا ةيداصتقالا دراوملاو

نأل ،لوبقم وه ام ّيسايسلا قايسلا
ّ

ابلاغو .جماربلا ذيفنتو تارارقلا ذاختا عبتتسي ه
ً

 

 ذيفنتل ينطولا معدلا ريغت ىلإ ةيسايسلا تارادإلا يف تارييغتلا يدؤت ام

 ،ةسايسلا هذه يف روكذم وه امكو .ةقباسلا تارادإلا اهتدمتعا يتلا تاسايسلا

 جماربلا دادعإ تارايخ نم ةرقتسملا ريغ لودلا يف تاعازنلاو ةيعيبطلا ئراوطلا ّدُحتس

ابلاغ يتلا ،ةّيحصلا
ً

لطتت ام 
َّ

خدت ب
ُّ

امادتسم ًءانبو ،ةدملا ةريصقو ةعيرس تال
ً

ليوط 
َ

 

 .تاردقلل دمألا

 تايلوؤسملاو راودألا
 َّمهأ ناديملا يفو كنبلا رقم يف ّيقفألاو ّيدومعلا ّيميظنتلا لكيهلا دِّدحيس .٥٢

 .ةسايسلا هذه ذيفنت يف ةكراشملا ةيساسألا ةينعملا فارطألا تايلوؤسم

تسو .ةيليغشتلا ةيجيتارتسالا يف ةنَّيعم ليصافت ريوطت يرجيسو
ُ

 تايلمعلا مَّمص

قلا ىوتسملا ىلع ّيحصلا جمانربلا وأ
ُ

اساسأ ّيرط
ً
 ظفاحم بتكم رادصإ نم ًءادتبا ،

 نمو .كنبلاب ةصاخلا لوبقلا ريياعم هيف رفوتت يمسر بلطل ّينعملا دلبلا نع كنبلا

 نيكمتل ،ءاضتقالا بسحب ،تانايكلا مهأ عم كنبلا نواعتيس ،نواعتلاو لماكتلا روظنم

 .ةحصلا لاجم يف معدلل ةديازتملا تابلطلا زيهجت نم كنبلا

 تاسرامملا عم قاستالاو ةدوجلا صحف ىلع ةيملاعلا تاسرامملا تارادإ صرحتس .٥٣

 قاستاو ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأب ةلصلا تاذ تاياغلا اميس الو ،ةيملاعلا
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السياسة المتعلقة بقطاع الصحة
 

١٦ 
 

 ةلاح يف كنبلا تايلمع عم لخدتلا راطإ فييكتو ةسايسلا فادهأ عم عيراشملا

 يف نولماعلا ةحصلاب ةقلعتملا تايلمعلا قرف ةداق ىلوتيس نيح يف ،اذه .ئراوطلا

اقبط عيراشملا ذيفنت ةعباتم ةيلوؤسم ةّيميلقإلا زكارملا
ً

 تاهيجوتلا هذهل 

خديو .ليومتلا فرصو ديروتلاب ةقلعتملا تاهيجوتلاو ةسايسلاب ةقلعتملا
ُ

 ُمعد ل

اضيأ عيراشملا ِمييقتو ِريدقتو ِدادعإو ِميمصت
ً

 ةحصلاب ّينعملا قيرفلا رود بلُص يف 

 .ةيملاعلا تاسرامملا اهنمو ،تايوتسملا لك ىلع

 .عيراشملا مييقتو ةلصلا تاذ تاليلحتلا ءارجإل ةيلخادلا هتربخ كنبلا مدختسيس .٥٤

ارود تانايبلا يدؤتو
ً

اديازتم 
ً

 مييقتلاو دصرلا نامضل ةحصلاب ّينعملا قيرفلا ماهم يف 

   .اهلامتكا دعبو عيراشملا ذيفنت لالخ نْيلاَّعفلا

 تاسايسلا )ةّيميلقإلا زكارملاو ّرقملا نم لك يف( ةحصلاب ةينعملا قرفلا معدتس .٥٥

قلا
ُ

اصرح ،جماربلا تاردابمو ةّيرط
ً

 نوكي نأ نكمي امدنع ةسايسلل يفاكلا قاستالا ىلع 

ايرورض كنبلا معد
ً

 قرفلا ةداقو ةحصلا لاجم يف ةيملاعلا تاسرامملا لمعتس ،كلذك .

 نأ ضَرتفُي يتلا جماربلا فلتخم يف ةحصلا نِّوكم جمد ىلع ةحصلا تايلمعب ةّينعملا

ةقلعتملا ِتارشؤملا معدت
َ

 .ىرخأ تاعاطق يف ةحصلاب 

قلا جماربلا عَّمجم" يف ةيروحملاو ةيعاطقلا تادحولا عم ريبك لماعت يرجيس .٥٦
ُ

 ،"ةّيرط

قلا تامدخلاو تاقالعلا تارادإو ،ةيملاعلا تاسرامملا تارادإ اهنمو
ُ

 ديروتو ،ةّيرط

 ةعومجم" يف ،نواعتلا لمشيسو .ةلصلا تاذ ةيرادإلا تادحولا نم اهريغو عيراشملا

 قودنص"و "صاخلا عاطقلا ةيمنتل ةيمالسإلا ةسسؤملا" ،"ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا

 ةسسؤملا"و "بيردتلاو ثوحبلل ّيمالسإلا دهعملا"و "ةيمنتلل ّيمالسإلا نماضتلا

 لالخ عساولا نواعتلا اذه ومني نأ عقوتُيو .اهريغو "ةراجتلا ليومتل ةيمالسإلا ةيلودلا

 يف ةحصلا راضحتسا"و ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس ئدابم مزتلي نأو ةسايسلا ذيفنت

 ."تاسايسلا عيمج

 ىلع ،ةيلودلاو ةينطولا ةكيرشلا تاهجلا اهنمو ،ةينعملا فارطألا نواعتتس .٥٧

ادانتسا تارامثتسالا
ً

انواعت كلذ يضتقيسو .ةيسفانتلا ةزيملا ىلإ 
ً

اريبك 
ً

لك نم 
ّ

 

 جمدتسو .خلإ ،بسانملا تقولا يفو ةيعون ةقيرطب تاجرخملا ميدقتو تاهجلا

 نم كلذو ،ةسايسلا ذيفنت لالخ تاكراشملا هذه يف ةيساسألا ةدوجلا تارشؤم

انِّوكم اهتفصب -ةكارشلا ُّدعتو .تاكارشلا عاونأو تايوتسم سايق لجأ
ً

ايساسأ 
ً

 يف 

ابناج -"سيئرلل يسامخلا جمانربلا" يف اهيلع صوصنملا ةيجيتارتسالا فادهألا
ً

اّمهم 
ً

 

 .ريبك ريثأت تاذ تارامثتسا لجأ نم ةميلس ةيعامتجا ةيتحت ىنب ةماقإل

 ىلع ىلضفلا تاسرامملاو ةيفرعملا تاجتنملا رشن رودب ةلعافلا تاهجلا ّلك علطضت .٥٨

 دنتسي نأ يغبنيو .ةلعافلا تاهجلا فلتخمل ةيساسألا راودألاب فارتعالاو ،عساو قاطن

 

١٧ 
 

امادختسا اهنأشب لصاوتلاو جماربلا جيورت مادختسا
ً

لدأ ىلإ ًالاعف 
َّ

 ةطبترم ة

 .ةيملاعلا تايولوألاو ىلضفلا تاسرامملاب

 ةلصلا تاذ تاسايسلا
 ذيفنت معد ىلإ يمري يذلا "سيئرلل يسامخلا جمانربلا" نم ةّدَمتسم ةسايسلا هذه .٥٩

 تالخدتلا ذيفنت ىلإ ةسايسلا هذه يدؤتسو ."كنبلل ةيرشعلا ةيجيتارتسالا"

امعد ةفَدهتسملا
ً

 ةقلعتملا تارشؤملاو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" نم ٣ فدهلل 

 .ىرخألا "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" يف ةحصلاب

تس .٦٠
ُ

 حارتقا بلطتيس ام وهو  ،ةسايسلا هذه ذيفنتل ةيليغشتلا ةيجيتارتسالا ّدَع

 دصرل ةيعوضوم ةقيرطب اهنم ققحتلا نكمي ةنَّيعم ةيساسأ ةيعاطق تارشؤم

 وأ ةديفتسملا تاعمتجملا يف ٌءاوس ،ةيحصلا تالخدتلاو تايلمعلا عيمج مييقتو

   .ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا يف

قلا ةكارشلا ةيجيتارتسا" عضو ةيلمع لالخ .٦١
ُ

كمتس ،"ةّيرط
ِّ

 نم ةسايسلا هذه ن

 تالاجم ىلع ضوافتلاو ءاضعألا نادلبلا عم تاشقانملا هيجوتل كنبلا حرتقم ميدقت

 .ةينعملا فارطألاو ةكيرشلا تاهجلا عم ذيفنتلا

ةسايسلا هذه جردنت ،ّيليغشتلا ىوتسملا ىلع .٦٢
ُ

 ىنبلا ةرادإ" صاصتخا قاطن يف 

لطنم نوكتسو ؛"ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيتحتلا
َ

اق
ً

 عيمج يف ةحصلا جمدل 

 "ةحصلاب ةقلعتملا ةسايسلا" ذيفنت لجأ نم كلذو ،ةيعاطقلاو ةيروحملا تاسايسلا

لك يف
ّ

 ةشاشهلاب ةقلعتملا ةسايسلا" ةّيعرملا تاسايسلا هذه نيب نمو .عاطق 

 لدابت"و ،"فراعملا ةرادإ"و ،"خانملا ريغت"و ،"روهمجلا كارشإ"و ،"دومصلا ىلع ةردقلاو

 ."يندملا عمتجملا عم لماعتلا"و ،"ةأرملا نيكمت"و ،"تاربخلاو فراعملا

 ةخسنلا خيرات
لك( ةيرود ةعجارمل عضختسو .كنبلا خيرات يف ةحصلا عاطقب قلعتت ةسايس لَّوأ هذه .٦٣

ّ
 

 قيقحت ىلع ّماعلا اهريثأتو اهذيفنت ىلإ ةفاضملا ةميقلا ليلحت لجأ نم )تاونس ٥

 .كنبلا يف ءاضعألا نادلبلا يف ةيرشبلا ةيمنتلاو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"

لستسو
ِّ

ةعجارملا كلت ط
ُ

ةيرودلا 
ُ

قحملا جئاتنلاو ةدافتسملا سوردلا ىلع َءوضلا 
ّ

 ةق

شتكملا ىلضفلا تاسرامملاو ةحورطملا تابوعصلاو
َ

 ىلع ةدعاسملا لجأ نم ةف

 .بونجلا نادلب نيب نواعتلاو يملاعلا نواعتلا راطإ يف دراوملا دشحو ريوطتلا

 نيريدملا سلجم ةقفاوم خيرات نم ءادتبا ذافنلا زِّيح ةسايسلا هذه لخدتس .٦٤

 .اهيلع كنبلل نييذيفنتلا
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١٦ 
 

 ةلاح يف كنبلا تايلمع عم لخدتلا راطإ فييكتو ةسايسلا فادهأ عم عيراشملا

 يف نولماعلا ةحصلاب ةقلعتملا تايلمعلا قرف ةداق ىلوتيس نيح يف ،اذه .ئراوطلا

اقبط عيراشملا ذيفنت ةعباتم ةيلوؤسم ةّيميلقإلا زكارملا
ً

 تاهيجوتلا هذهل 

خديو .ليومتلا فرصو ديروتلاب ةقلعتملا تاهيجوتلاو ةسايسلاب ةقلعتملا
ُ

 ُمعد ل

اضيأ عيراشملا ِمييقتو ِريدقتو ِدادعإو ِميمصت
ً

 ةحصلاب ّينعملا قيرفلا رود بلُص يف 

 .ةيملاعلا تاسرامملا اهنمو ،تايوتسملا لك ىلع

 .عيراشملا مييقتو ةلصلا تاذ تاليلحتلا ءارجإل ةيلخادلا هتربخ كنبلا مدختسيس .٥٤

ارود تانايبلا يدؤتو
ً

اديازتم 
ً

 مييقتلاو دصرلا نامضل ةحصلاب ّينعملا قيرفلا ماهم يف 

   .اهلامتكا دعبو عيراشملا ذيفنت لالخ نْيلاَّعفلا

 تاسايسلا )ةّيميلقإلا زكارملاو ّرقملا نم لك يف( ةحصلاب ةينعملا قرفلا معدتس .٥٥

قلا
ُ

اصرح ،جماربلا تاردابمو ةّيرط
ً

 نوكي نأ نكمي امدنع ةسايسلل يفاكلا قاستالا ىلع 

ايرورض كنبلا معد
ً

 قرفلا ةداقو ةحصلا لاجم يف ةيملاعلا تاسرامملا لمعتس ،كلذك .

 نأ ضَرتفُي يتلا جماربلا فلتخم يف ةحصلا نِّوكم جمد ىلع ةحصلا تايلمعب ةّينعملا

ةقلعتملا ِتارشؤملا معدت
َ

 .ىرخأ تاعاطق يف ةحصلاب 

قلا جماربلا عَّمجم" يف ةيروحملاو ةيعاطقلا تادحولا عم ريبك لماعت يرجيس .٥٦
ُ

 ،"ةّيرط

قلا تامدخلاو تاقالعلا تارادإو ،ةيملاعلا تاسرامملا تارادإ اهنمو
ُ

 ديروتو ،ةّيرط

 ةعومجم" يف ،نواعتلا لمشيسو .ةلصلا تاذ ةيرادإلا تادحولا نم اهريغو عيراشملا

 قودنص"و "صاخلا عاطقلا ةيمنتل ةيمالسإلا ةسسؤملا" ،"ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا

 ةسسؤملا"و "بيردتلاو ثوحبلل ّيمالسإلا دهعملا"و "ةيمنتلل ّيمالسإلا نماضتلا

 لالخ عساولا نواعتلا اذه ومني نأ عقوتُيو .اهريغو "ةراجتلا ليومتل ةيمالسإلا ةيلودلا

 يف ةحصلا راضحتسا"و ةيملاعلا ةميقلا ةلسلس ئدابم مزتلي نأو ةسايسلا ذيفنت

 ."تاسايسلا عيمج

 ىلع ،ةيلودلاو ةينطولا ةكيرشلا تاهجلا اهنمو ،ةينعملا فارطألا نواعتتس .٥٧

ادانتسا تارامثتسالا
ً

انواعت كلذ يضتقيسو .ةيسفانتلا ةزيملا ىلإ 
ً

اريبك 
ً

لك نم 
ّ

 

 جمدتسو .خلإ ،بسانملا تقولا يفو ةيعون ةقيرطب تاجرخملا ميدقتو تاهجلا

 نم كلذو ،ةسايسلا ذيفنت لالخ تاكراشملا هذه يف ةيساسألا ةدوجلا تارشؤم

انِّوكم اهتفصب -ةكارشلا ُّدعتو .تاكارشلا عاونأو تايوتسم سايق لجأ
ً

ايساسأ 
ً

 يف 

ابناج -"سيئرلل يسامخلا جمانربلا" يف اهيلع صوصنملا ةيجيتارتسالا فادهألا
ً

اّمهم 
ً

 

 .ريبك ريثأت تاذ تارامثتسا لجأ نم ةميلس ةيعامتجا ةيتحت ىنب ةماقإل

 ىلع ىلضفلا تاسرامملاو ةيفرعملا تاجتنملا رشن رودب ةلعافلا تاهجلا ّلك علطضت .٥٨

 دنتسي نأ يغبنيو .ةلعافلا تاهجلا فلتخمل ةيساسألا راودألاب فارتعالاو ،عساو قاطن

 

١٧ 
 

امادختسا اهنأشب لصاوتلاو جماربلا جيورت مادختسا
ً

لدأ ىلإ ًالاعف 
َّ

 ةطبترم ة

 .ةيملاعلا تايولوألاو ىلضفلا تاسرامملاب

 ةلصلا تاذ تاسايسلا
 ذيفنت معد ىلإ يمري يذلا "سيئرلل يسامخلا جمانربلا" نم ةّدَمتسم ةسايسلا هذه .٥٩

 تالخدتلا ذيفنت ىلإ ةسايسلا هذه يدؤتسو ."كنبلل ةيرشعلا ةيجيتارتسالا"

امعد ةفَدهتسملا
ً

 ةقلعتملا تارشؤملاو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" نم ٣ فدهلل 

 .ىرخألا "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" يف ةحصلاب

تس .٦٠
ُ

 حارتقا بلطتيس ام وهو  ،ةسايسلا هذه ذيفنتل ةيليغشتلا ةيجيتارتسالا ّدَع

 دصرل ةيعوضوم ةقيرطب اهنم ققحتلا نكمي ةنَّيعم ةيساسأ ةيعاطق تارشؤم

 وأ ةديفتسملا تاعمتجملا يف ٌءاوس ،ةيحصلا تالخدتلاو تايلمعلا عيمج مييقتو

   .ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا يف

قلا ةكارشلا ةيجيتارتسا" عضو ةيلمع لالخ .٦١
ُ

كمتس ،"ةّيرط
ِّ

 نم ةسايسلا هذه ن

 تالاجم ىلع ضوافتلاو ءاضعألا نادلبلا عم تاشقانملا هيجوتل كنبلا حرتقم ميدقت

 .ةينعملا فارطألاو ةكيرشلا تاهجلا عم ذيفنتلا

ةسايسلا هذه جردنت ،ّيليغشتلا ىوتسملا ىلع .٦٢
ُ

 ىنبلا ةرادإ" صاصتخا قاطن يف 

لطنم نوكتسو ؛"ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيتحتلا
َ

اق
ً

 عيمج يف ةحصلا جمدل 

 "ةحصلاب ةقلعتملا ةسايسلا" ذيفنت لجأ نم كلذو ،ةيعاطقلاو ةيروحملا تاسايسلا

لك يف
ّ

 ةشاشهلاب ةقلعتملا ةسايسلا" ةّيعرملا تاسايسلا هذه نيب نمو .عاطق 

 لدابت"و ،"فراعملا ةرادإ"و ،"خانملا ريغت"و ،"روهمجلا كارشإ"و ،"دومصلا ىلع ةردقلاو

 ."يندملا عمتجملا عم لماعتلا"و ،"ةأرملا نيكمت"و ،"تاربخلاو فراعملا

 ةخسنلا خيرات
لك( ةيرود ةعجارمل عضختسو .كنبلا خيرات يف ةحصلا عاطقب قلعتت ةسايس لَّوأ هذه .٦٣

ّ
 

 قيقحت ىلع ّماعلا اهريثأتو اهذيفنت ىلإ ةفاضملا ةميقلا ليلحت لجأ نم )تاونس ٥

 .كنبلا يف ءاضعألا نادلبلا يف ةيرشبلا ةيمنتلاو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"

لستسو
ِّ

ةعجارملا كلت ط
ُ

ةيرودلا 
ُ

قحملا جئاتنلاو ةدافتسملا سوردلا ىلع َءوضلا 
ّ

 ةق

شتكملا ىلضفلا تاسرامملاو ةحورطملا تابوعصلاو
َ

 ىلع ةدعاسملا لجأ نم ةف

 .بونجلا نادلب نيب نواعتلاو يملاعلا نواعتلا راطإ يف دراوملا دشحو ريوطتلا

 نيريدملا سلجم ةقفاوم خيرات نم ءادتبا ذافنلا زِّيح ةسايسلا هذه لخدتس .٦٤

 .اهيلع كنبلل نييذيفنتلا
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