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 ١  ةحفص

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

 نَّمضتت الو .ةيمسرلا هّماهم ةيدأت راطإ يف ّالإ اهلمعتسي نأ اهلمعتسمل
 ءاضعألا هنادلبل وأ كنبلل يأر وأ مكح َّيأ ةقيثولا هذه يف اهنع رَّبعملا ُءارآلا
ادامتعا الو ،ميلقإ ّيأل ّينوناقلا زكرملا نأشب

ً
 نم تامولعمو دودحل ًالوبق وأ 

تسا دقو .ليبقلا كلذ
ُ

 ةقيثولا هذه يف ةمّدقملا تامولعملاو تانايبلا تيق
أو ،ةحاتملا رداصملا نم

ُ
أ يتلا ُعجارملا تدرو

ُ
 نكمأ املك تانايبلا كلت اهنم تذخ

 تانايبلا كلت ةحصو لامكو ةقد ىدم نع ةيلوؤسملا "كنبلا" لمحتي الو .كلذ
  .تامولعملاو
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 ٢  ةحفص

 سرهفلا 
 ةيساسألا تامولعملاو فدهلاو ضرغلا -ًالّوأ

...................................................................... 
 

ايناث
ً

  ................................................... تافيرعتلا -

اثلاث
ً

  ......................................................... قاطنلا -

  ........................................... ةسايسلا راطإ 

اعبار
ً

  ................................... ةيهيجوتلا ئدابملا -

اسماخ
ً

  ................................ تايلوؤسملاو راودألا -

اسداس
ً

  ............................... ةلصلا تاذ تاسايسلا -

اعباس
ً

  ............................................... ةخسنلا خيرات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

7
8

19
22
23
24



1سياسة القطاع الحضرّي  

2 
 

 
 ٢  ةحفص

 سرهفلا 
 ةيساسألا تامولعملاو فدهلاو ضرغلا -ًالّوأ

...................................................................... 
 

ايناث
ً

  ................................................... تافيرعتلا -

اثلاث
ً

  ......................................................... قاطنلا -

  ........................................... ةسايسلا راطإ 

اعبار
ً

  ................................... ةيهيجوتلا ئدابملا -

اسماخ
ً

  ................................ تايلوؤسملاو راودألا -

اسداس
ً

  ............................... ةلصلا تاذ تاسايسلا -

اعباس
ً

  ............................................... ةخسنلا خيرات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

 
٣  ةحفص  

 
 

ائبع ةمادتسملا ريغ ندملا لثمت"
ً

 لبقتسم ىلع ًاليقث 
لظتسو .انتاعمتجم

ّ
 ةهجاومل ةأَّيهم ريغ انندم 

 مازتلا دجوي مل ام ،عيرسلا ّيرضحلا عسوتلا لكاشم
 ."ةركتبملا تايجولونكتلا يف رامثتسالاب عطاق

 دمحم نب ردنب روتكدلا يلاعم 
 راجح ةزمح

 يمالسإلا كنبلا سيئر
 ةيمنتلل

 نيريدملا سلجم سيئر
 نييذيفنتلا
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 ٤  ةحفص

 ةيساسألا تامولعملاو فدهلاو ضرغلا -ًالّوأ

ايفارغوميد ًالّوحت ملاعلا دهش ،نيرشعلاو يداحلا نرقلا ةيادب يف .١
ً

اريبك 
ً
، 

 ناكس ددع ملاعلا يف ةّيرضحلا قطانملا ناكس ددع زواجت امنيح
لَّوأ ةيفيرلا قطانملا

َ
 تاهاجتالا ريشتو .ةيرشبلا خيرات يف ٍةّرم 

 قطانملا نم ناكسلل لوحتلا اذه نأ ىلإ ةيفارغوميدلا تاعقوتلاو
لُّوحتلا لعجي امم ،رمتسيس ةّيرضحلا قطانملا ىلإ ةيفيرلا

َ
 عمتجملا ىلإ 

ةيفيكو ّيرضحلا
َ

 نأ عقوتُي ،ّيملاع روظنم نمو .ةيئامنإ ةيمتح هترادإ 
 قرشلا نم ءازجأو ،ايسآ بونجو ،ىربكلا ءارحصلا بونج ايقيرفأ نوكت
 "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا زكرتت ثيح ،طسوألا
اساسأ

ً
ةّيمانيد رثكألا ّيرضحلا ّومنلا دهشت يتلا قطانملا يه ،

ً
ةعرسو 

ً
 

  .ةلبقملا دوقعلا يف
 "ّيرضحلا عاطقلاب ةقلعتملا ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا ةسايس" نم دصقلا .٢

 ّبصو ،ّيرضحلا عاطقلاب ةصاخلا هتايلمعو "كنبلا" جمارب عيمج هيجوت وه
 ةّيرضح ةيمنت قيقحت يف لثمتملا ىمسألا فدهلا ىلع مامتهالا
 ةسايس ُعضو نوكيس كلذبو .ءاضعألا هنادلب يف ةلماشو ةمادتسم
اراطإو ،ةيقابتسا ةيؤر مِّدقت ّيرضحلا عاطقلل ةثيدح

ً
ايجيتارتسا 

ً
 تاودأو ،

ايرورض ،ةيلام تاجتنمو ،تامدخو ،لمعلل
ً

 هنادلبلو ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلل 
فادهألا هذهو .ءاوس ّدح ىلع ءاضعألا

ُ
 ىوتسملا ىلع اهب ضهني 

فدهلا ّيلودلا
ُ

 لمعلاب ُمازتلالاو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ" نم ١١ 
لختي ّالأ" ىلع

ّ
 فادهأ عم فادهألا هذه مءاوتتو ."بكرلا نع دحأ ف

 اميس الو ،ةيلاحلا ىربكلا ةيجيتارتسالا "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا"
كري يذلا "سيئرلل ّيسامخلا جمانربلا"و "ةيرشعلا ةيجيتارتسالا"

ّ
 ىلع ز

 .جئاتنلا قيقحتو ليومتلا لاجم يف راكتبالاو كيبشتلاو ةءافكلا
ثمي امم ليلقتلا نكمي ال .٣

ّ
 ،عيرسلاو مظاعتملا ،ّيرضحلا عسوتلا هل

 تمكحأ اذإ ةصرف اهل لثمي وهف .تاديدهتو صرف نم ةيمانلا نادلبلل
اديدهتو ؛هترادإ

ً
 ىلع ةرداقلا تاسَّسؤملاو تاسايسلا اهيدل نكت مل اذإ 

 ةيمنتلاب ةقلعتملا تاديدهتلاو صرفلا زربأ ضعب يلي اميفو .هترادإ
 :"ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" نادلب يف ةّيرضحلا
هُّجوت §

ٌ
لصاوتم 

ٌ
 ةبسن تغلب ،١٩٥٠ ةنس يف .ّيرضحلا عُّسوتلا وحن 

 تغلب دقف ،رضاحلا تقولا يف امأ .٪٣٠ وحن ملاعلا يف رضحلا ناكس
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٥  ةحفص  

 ةنس ٪٦٨ غلبت دق اهنأ ىلإ ةيفارغوميدلا تاعقوتلا ريشتو ،٪٥٥
١(٢٠٥٠(.  

 ةيعانصلا ةطشنألا مظعم ناك امل .ّينطولا داصتقالا تاكِّرحم ندملا §
 قطانملا نأ ىلإ ريشت تاريدقتلا نإف ،ندملا يف يرجي ةيمدخلاو
 .)٢(دلب ّيأل ّيداصتقالا جاتنإلا نم ٪٨٠ طسوتملا يف لثمت ةّيرضحلا

ثمي §
ّ

ةلكشم ّومن نود نم ّيرضحلا عسوتلا ل
ً

ةّيساسأ 
ً

 نم ديدعلل 
 نأ ضَرتفُي هنأ عمف ."ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا
 نادلبلا نم ديدعلا نإف ،ّيداصتقالا ّومنلاب ّيرضحلا عسوتلا نرتقي
 ،ىربكلا ءارحصلا بونج ايقيرفأ يف ةعقاولا نادلبلا اميس الو ،ةيمانلا
اعفد" دهشت

ً
 فورظ يدرت ببسب( ةيفيرلا قطانملا نم ةرجهلا ىلإ "

ابذج" ال ،)ةشيعملا
ً

ايداصتقا "
ً

 يف اهنم ديدعلا قفخأ يتلا ،ندملا نم 
 .نييداصتقالا نيرجاهملل ةيداصتقالا صرفلاو لمعلا ريفوت

 .يمانلا ملاعلا ىلع ةبلاغ ةمس رضاحلا تقولا يف ةمخضلا ندملا §
ةمس موي تاذ ةمخضلا ندملا تناك

ً
 نأ الإ ،مِّدقتملا ملاعلل ةيرصح 

 يف ءاضعأ نادلب اهنم ريثكو ،ةيمانلا نادلبلا يف عقي مويلا اهمظعم
 ."ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا"

ثمي §
ّ

 ةّيرضحلا ةريقفلا ءايحألاو ةيماظنلا ريغ تانطوتسملا دُّدمت ل
 ال ،ىربكلا ءارحصلا بونج نادلب نم ديدعلا يف .ةصيوع ةلكشم
 نكس ىلع لوصحلا رضحلا ناكس نم ٪٨٠ براقي ام عيطتسي
 ،ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا يف ءاضعألا نادلبلا نم ١٥ يفو .)٣(ّيماظن
  .)٤(٪٥٠ رضحلا ناكس نم ةريقفلا ءايحألا ينطاق ةبسن زواجتت

 
 .)٢٠١٩ ،ةدحتملا ممألا( ناكسلا ةبعش ،ملاعلا يف ّيرضحلا عسوتلا تاعقوتل ٢٠١٨ ةعجارم )١(
 جتانلا نم رثكأ وأ % ٨٠ ّردت ندملا نأ ىلإ ريشت رداصملا نم ديدعلا نكلو ،ةلأسملا هذه يف تاريدقتلا فلتخت )٢(

 ايفارغجلا ليكشت ةداعإ :٢٠٠٩ ةنسل ملاعلا يف ةيمنتلا ريرقت اهنمو ،ملاعلا يف وأ دالبلل يلامجإلا يلحملا
 ؛)٢٠٠٨( يلودلا كنبلا ،ةيداصتقالا

 Urban World : Mapping the Economic Power of Cities, McKinsey Global Institute (2011); Urban 
America: US Cities in the Global Economy, McKinsey Global Institute (2012). 

ادِّدحم ،)٢٠١٥( يلودلا كنبلا .صرفلاو تايدحتلا :ىربكلا ءارحصلا بونج ايقيرفأ يف نكسلا عاطق مييقت )٣(
ً

 ايريجين 
 .)٪٩٧( نوريماكلاو ،)٪٨٠( ايبمازو ،)٪٨٠( لاغنسلاو ،)٪٩٠( اناِغو ،)٪٨٠(

 .)٢٠١٤( ةدحتملا ممألا لئوم تانايبو ةيملاعلا ةيمنتلا تارشؤم )٤(
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٦  ةحفص  

 تامدخلا ىلع بلطلا ديازت ىلإ عيرسلا ّيرضحلا عُّسوتلا يدؤي §
 يف ءاضعألا نادلبلا يف صخش نويلم ٢٨٦ وحن عيطتسي ال .ةّيرضحلا
 الو ،برشلل ةحلاص هايم ىلع لوصحلا "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا"
 .)٥(ةنَّسحم ةيحص تامدخ نم ةدافتسالا صخش نويلم ٦٦٦ عيطتسي
 لالخ تامدخلا هذه ىلع لوصحلا صرف نسحت نم مغرلا ىلعو
 كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا نيب قراوفلا نإف ،ةريخألا تاونسلا
 لخدلا تاذ اهتاريظنو عفترملا لخدلا تاذ "ةيمنتلل ّيمالسإلا
 .ددصلا اذه يف ةريبك لظت ضفخنملا

 ماحدزا نع ّيرضحلا لقنلاو ّيرضحلا طيطختلا نيب تالصلا صقن رفسي §
ارظن .ةيمانلا نادلبلا ندم يف ةفلكتلا ظهاب

ً
 لئاسو تالدعم عافترال 

 فيلاكت تأدب ،نيّيرضحلا راهدزالاو ّومنلل ةِبحاصملا كِّرحملا تاذ لقنلا
اضيأ ماحدزالا

ً
 ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا بلغأ يف رهظت 

 لئاسوو ،ّيرضحلا لقنتلا ىلإ مامتهالا ليوحت نأش نمو ."ةيمنتلل
 ،ّماعلا لقنلا لئاسو نيسحتو ،تاكّرحملاب لمعت ال يتلا ةليدبلا لقنلا
 ام عنميو ،ماحدزالا نم ّدحي نأ ةيلاعف رثكألا ّيرضحلا طيطختلاو
 يف مهاسيو ،ةّيرضحلا قرطلا ىلع تايفوو تاباصإ نم هعنم نكمي
  .تابكرملا نم ةثعبنملا داوملاب ثَّولملا ءاوهلا ةيعون نيسحت

ةبِّبسم ندملا §
ٌ

ةرّرضتمو خانملا ريغتل 
ٌ

 كلهتست .هسفن تقولا يف هنم 
 ،)٦(ةكلهتسملا ةيعيبطلا دراوملا عيمج نم ٪٧٥ ةبسنب رَّدقي ام ندملا
 نم ٪٥٠و ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا نم ٪٨٠ ىلإ لصي اميف ببستتو
  .كالهتسالا دعب ام تايافن

لظ اذإ .ثراوكلا رطاخم ةرؤب ندملا §
ّ

 يدؤيسف ،هيلع وه ام ىلع لاحلا 
 ،ةّيرضح قطانم يف اهبلغأ ،ٍضارأ رمغ ىلإ رحبلا حطس ىوتسم عافترا
 ءاضعألا نادلبلا نم ٤٤ يف ةمسن نويلم ١٦٤ ّيلاحلا تقولا يف يوؤت
 كنبلا يف ءاضعألا نادلبلا لثمتسو ."ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف
 رارتحالا غلب اذإ ةدَّدهم ضارأ يف نوشيعي نيذلا ملاعلا ناكس نم ٪٢٠
 ٤ رارتحالا غلب اذإ ٪٢٦ ىلإ ةبسنلا هذه عفترتسو ،ةيوئم ةجرد ١٬٥

 
 ةيئاصحإلا ثاحبألا زكرم .مادتسم ّيرضح عسوت وحن :يمالسإلا نواعتلا ةمظنم نادلب يف ةّيرضحلا ةيمنتلا )٥(

 .٢٠١٩ ،)كيرسيس( ةيمالسإلا لودلل بيردتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو
 .٢٠١٧ ،ةئيبلل ةدحتملا ممألا جمانرب .ندملا يف دراوملا مادختسا ةءافكو دومصلا )٦(
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٦  ةحفص  

 تامدخلا ىلع بلطلا ديازت ىلإ عيرسلا ّيرضحلا عُّسوتلا يدؤي §
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ً
 لئاسو تالدعم عافترال 
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ً
 ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا بلغأ يف رهظت 
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  .تابكرملا نم ةثعبنملا داوملاب ثَّولملا ءاوهلا ةيعون نيسحت

ةبِّبسم ندملا §
ٌ

ةرّرضتمو خانملا ريغتل 
ٌ

 كلهتست .هسفن تقولا يف هنم 
 ،)٦(ةكلهتسملا ةيعيبطلا دراوملا عيمج نم ٪٧٥ ةبسنب رَّدقي ام ندملا
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  .كالهتسالا دعب ام تايافن
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ّ
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٧  ةحفص  

 ةيئاصحإلا ثاحبألا زكرم" اهارجأ ةسارد تفشك دقو .)٧(ةيوئم تاجرد
 )٨()كيرسيس( "ةيمالسإلا لودلل بيردتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو
 ٦٨١ نم عفترا "يمالسإلا نواعتلا ةمظنم" نادلب يف ثراوكلا ددع نأ
 )٪٢٦( ةثراك ١ ٤٣١ ىلإ نيرشعلا نرقلا تاينيعست لالخ )٪٢٣( ةثراك
ابلاغ ةيبرعلا نادلبلا ضّرعتتو .٢٠١٢و ٢٠٠٠ يتنس نيب

ً
 ،)٢٢٩( لويسلل 

 .)٢٣( لزالزلاو ،)٤١( فصاوعلاو ،)٤٢( فافجلاو ،)٩١( ةئبوألاو

 رثكألا ةيئامنإلا لكاشملا نم ةعومجمل ةّيرضحلا ةطخلا ىّدصتت .٤
ةيمهأو ًالاجعتسا

ً
 اذإف .رضاحلا تقولا يف ةيمانلا نادلبلا هجاوت يتلا 

نادلبلا تصَّصخ
ُ

ةمزَّاللا َدراوملا 
َ

ةيرورضلا َدوهجلا تسّركو اهندمل 
َ

 ،اهترادإل 
 صرف داجيإ يف ةلثمتملا ،ةّيرضحلا تاعّمجتلا داصتقا رامث ينجتس اهنإف
اضيأ مهاستس اهنكلو ،ّيداصتقالا ّومنلا قيقحتو لمعلا

ً
 كلت لعج يف 

 هجاوتسف ،،كلذ لعفت مل اذإو .اهيف رقفلا نم ّدحلاب ًالومش رثكأ ندملا
اريطخً البقتسم

ً
 ةريقفلا ءايحألاو يئاوشعلا نكسلا قطانم ببسب 

 نييفيرلا نيرجاهملا لشتنت نأ اهنكمي يتلا ةيداصتقالا صرفلا صقنو
 ّومنلا تالدعم ببسب ةنس لك مقافتت ةلاح يهو ،رقفلا نثارب نم
  .ةقوبسملا ريغ ّيرضحلا

 ،يمانلا ملاعلا يف ةمخضلا ندملا ىلع مويلا ّبصني مامتهالا ناك اذإ .٥
 تادلبو ندم يف نوشيعي ملاعلا يف رضحلا ناكس فصن نم رثكأ نإف
لك ناكس ددع غلبي ةيوناث

ٍّ
 ندملا هذهلو .)٩(لقأ وأ ةمسن ٥٠٠ ٠٠٠ اهنم 

ةفيظو ةيوناثلا
ٌ

ةديدش 
ُ

ابلاغ اهنأل ،ةيمهألا 
ً

 ةيميلقإ زكارم نوكت ام 
 ةطشنألاو ةيفيرلاو ةّيرضحلا قاوسألا نيب طبرت ّيداصتقالا طاشنلل
فوتف .نيتقطنملا اتلك يف مهشيع لبسو ناكسلا ةايحل ةيرورضلا

ِّ
 ر

ندملا هذه
ُ

تادلبلاو 
ُ

ةيوناثلا 
ُ

اقاوسأ 
ً

 اهجتنت يتلا ةيعارزلا ليصاحملل 
فنمو ،ةيفيرلا قطانملا

َ
اذ
ً

 ،ةيراجتلا تامدخلاو ةيميلقإلا تاكبشلا ىلإ 
 يتلا ىربكلا ندملاو مصاوعلا نع طوغضلا فيفخت ىلع ُدعاستو
ةمحدزم حبصت ام ناعرس

ً
ةظهاب 

َ
 ّيرضحلا عسوتلا تارتف لالخ ةفلكتلا 

 دراوملا نم ريثكلاو ّيئاذغلا نمألا ةيفيرلا قطانملا رفوتو .عيرسلا
 

 .٢٠١٩ )كيرسيس( ةيمالسإلا لودلل بيردتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيئاصحإلا ثاحبألا زكرم )٧(
 ثراوكلا ةرادإ .٢٠١٢ )كيرسيس( ةيمالسإلا لودلل بيردتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيئاصحإلا ثاحبألا زكرم )٨(

 .يمالسإلا نواعتلا ةمظنم نادلب يف تاعارصلاو
 .ةدحتملا ممألا يف ناكسلا ةبعش .)٢٠١٤ ةعجارم( ملاعلا يف ّيرضحلا عسوتلا تاعقوت )٩(
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 ٨  ةحفص

 .راهدزالاو ءاقبلا نم ةّيرضحلا تانطوتسملا نيكمتل ةمزّاللا ةيعيبطلا
اذالم ةيفيرلا قطانملا تناك ،ةريخألا ةنوآلا يفو

ً
قؤم 

َّ
ات
ً

 تانطوتسملل 
 ."ّدجتسملا انوروك سوريف ض رم" ةحئاج نم ةّيرضحلا

ارُّوطت ةّيرضحلا تاسايسلا ترّوطت .٦
ً

اريبك 
ً

 تناك اذإف .ةيضاملا دوقعلا لالخ 
 تامدخلا مِّدقت تاهج دَّرجم اهندم ربتعت ةنس نيسمخ ذنم ةديدع نادلب
 بلطتت الو ،ّيحصلا فرصلاو ةبلصلا تايافنلا عمج ليبق نم ،ةيساسألا

 فئاظو ندملل نأ مويلا هب فرتعملا نم راص دقف ،ةينطو ةّيرضح تاسايس
اديقعت رثكأ

ً
 اهمدقت يتلا تامدخلا ةيعونو مجح ثيح نم ةيمهأ رثكأو 

ثمتو .نيرثاكتملا نيّيرضحلا ناكسلل
ّ

ةيزكرمّاللا ل
ُ

 يتلا ىوقلا ىدحإ 
زع
َّ
 رثكأ ةجردب ةيلاملا دراوملاو -تايلوؤسملا نأل ،تادلبلاو ندملا رود تز
ائطُب

ً
ن -
ُ

 مل ةيزكرمّاللا نأ ريغ .ةيلحملا تارادإلا ىلإ نمزلا ّرم ىلع تلق
 ،اهرود موي تاذ ربتعُي ناك امب عالطضالا نم ةينطولا تاموكحلا مرحت
لهتسا امنإو

َّ
ارصع ت

ً
اديدج 

ً
 ّيزكرملا رودلا راص دقف .ةّيرضحلا تاسايسلل 

 ةديج ريياعم عضو يف ةيمهأ رثكأ ،رضاحلا تقولا يف ،ربتعُي ةموكحلل
 ،يضارألا مادختسا طيطختو ،ةّيرضحلا ةرادإلل ةيهيجوت ئدابمو تايدلبلل
 صرف ثادحتساو ،رضحلاو فيرلا نيب طباورلا زيزعتو ،نكسلا تاسايسو
 نوكي نأ ىلع صرحلاو ،رقفلا نثارب نم ءارقفلا لاشتنال ةيداصتقا
ايفاك ّيدلبلا ليومتلا

ً
 تامدخلاو ّيرضحلا ّومنلل ةديدجلا تاجايتحالا ّدسل 

اريثك زواجتي قاطنلا اذهو .ةّيرضحلا
ً

 تثدحتسا كلذلو .ةدحاو ةهج ةردق 
ضعب

ُ
 ديعصلا ىلع ةّيرضحلا تاسايسلا قيسنت يف بغرت يتلا -نادلبلا 

اسلجم -ّينطولا
ً

لكم ىوتسملا عيفر لوؤسم هيلع موقي ،ىلعأ 
َّ

ف
ٌ

 
خدت ةيجيتارتساو ةسايس عضوب

ُّ
 ةّيرضح ةيمنت لجأ نم نيتقَّسنم ل

 )١٠( ... ةلماشو ةمادتسم
 "ثلاثلا لئوملا رمتؤم" نع تردص يتلا ،"ةديدجلا ةّيرضحلا ةطخلا" دِّسجت .٧

ةسايسلا" لثمتو .ةمهملا ةيمانيدلا هذه ،٢٠١٦ ةنس
ُ

 "ةينطولا ةّيرضحلا 
 يهو ."ثلاثلا لئوملا رمتؤم"و "ةديدجلا ةّيرضحلا ةطخلا" رصانع ّمهأ َدحأ
ةادأ

ُ
تاموكحلا اهمدختست نأ نكمي يتلا ةيمهأ ُرثكألا ِةّيرضحلا ِةرادإلا 

ُ
 

 كلذلو .ةلماشلاو ةمادتسملا ةّيرضحلا ةيمنتلاب ضوهنلا يف ةينطولا

 
كش يتلا ،ناتسناغفأ وه كلذ ىلع ةلثمألا دحأ )١٠(

َّ
اسلجم ينغ فرشأ اهُسيئر اهيف ل

ً
 مضي ةّيرضحلا ةيمنتلل ىلعأ 

 .ّيرضحلا ءاضفلا نأشب اهجمارب عطاقتت ةينطو ةلاكو ١٢ نم رثكأ
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٩  ةحفص  

كشت
ِّ

 كنبلا ةسايس" يف ةيوازلا رجح "ةينطولا ةّيرضحلا ةسايسلا" ل
اساسأو ،"ّيرضحلا عاطقلاب ةقلعتملا ةيمنتلل ّيمالسإلا

ً
 سسأ نم 

 كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا يف ةميلسلا ةّيرضحلا ةيمنتلاب ضوهنلا
  ."ةيمنتلل ّيمالسإلا

 ّيمالسإلا كنبلا" اهدعاسي نأ ىلإ علطتت ءاضعألا نادلبلا تناك اذإ .٨
اكنب هتفصب ،"ةيمنتلل

ً
ايئامنإ 

ً
 تاليومتلا ةئبعت ىلع ،فارطألا دِّدعتم 

 ،اهيلإ ةجاحلا ّسمأ يف يه يتلا ةّيرضحلا ةيتحتلا ىنبلا زاجنإل ةمزّاللا
 ةيتحتلا ىنبلا ليومت يف صقنلا ّدسب ققحتت نل ةيئامنإلا لئاصحلا نإف
لستو .طقف

ِّ
 ةيملاعلا تاسرامملا" ةعومجم ىلع نأب ةسايسلا هذه م

اكنب " نوكت نأ "ةّيرضحلا
ً

اّيفرعم 
ً
 قلعتملا هيجوتلا ءاضعألا نادلبلل مِّدقي ،

 ،اهليومت دارملا ةيتحتلا ىنبلل ةبحاصملا فراعملاو ةديجلا تاسرامملاب
اطيسو كلذك نوكت نأو

ً
اّيفرعم 

ً
 ّيمالسإلا كنبلا" يف وضع دلب َّيأ علطُي 

 نم هريغ نم ةدافتسملا سوردلاو ةدّيجلا تاسرامملا ىلع "ةيمنتلل
ت كلذلو .نادلبلا

ُ
ت
َّ

خ
َ

ةعومجم َيِّدؤت ىتح ريبادت ةدع ذ
ُ

 تاسرامملا" 
 ريوطتو ةدوجوملا تاودألا مادختساب رودلا اذه "ةّيرضحلا ةيملاعلا
 وأ ةرشابم ةقيرطب ،ةرادإلا لاجم يف ةدّيجلا تاسرامملاو ةمظنألا
 ،"ةدحتملا ممألا لئوم" لثم ،ةكيرش ةيئامنإ تاهج عم ةكرتشم ةقيرطب
  ."ندملا فلاحت"و ،"ستيغ ادنيلمو ليب ةسسؤم"و

ايناث
ً

 تافيرعتلا -

 ،نادلبلا نم دلب يف ّيونسلا ّيرضحلا ّومنلا لدعم :ّيرضحلا عسوتلا §
 نعو ،ةّيرضحلا قطانملا ناكسل ّيعيبطلا رثاكتلا نع مجني يذلا
 .فورظلا ضعب يف نيئجّاللا حوزن نعو ،رضحلا ىلإ فيرلا لهأ ةرجه

 نم ةئشانلا ةيداصتقالا عفانملا :ةّيرضحلا تاعمجتلا داصتقا §
 قاوسأ عّمجت عِّجشت ةظتكم ةّيرضح طاسوأ يف سانلا شياعت
 اهتفصب ةينفلا تاراهملا لدابتو راكتبالاو كالهتسالاو جاتنإلا
 تقولا يف رقفلا نم دحلاو ّيداصتقالا ّومنلاب ضوهنلل لئاسو
 .هسفن

لتخم ةّيراقع قوس جاتن :ةّيرضحلا ةريقفلا ءايحألا §
ّ

 لمع قوسو ة
 لمعلا قاوسأ دودحملا ّيراقعلا ضرعلا ىلع ىغطت ثيح ،ةلاعف
ابلط لثمت يتلا ةتباثلا ريغ ةكرحتملا

ً
ايمانتم 

ً
. 
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  ةحفص

١٠ 

 ةمادتسالا نم ّيرورضلاب يفت يتلا ندملا :ةمادتسملا ندملا §
 مئاقلا ليجلا تاجايتحا ّدست وأ ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 .هيلي يذلا ليجلا تاجايتحا ّدس ىلع ةردقلا فاعضإ نود

 ،تايرورضلا ريفوت ىلع ّيرضحلا لومشلا موقي :ةلماشلا ندملا §
 ؛ةروسيم ةفلكتب ّيحصلا فرصلا تامدخو هايملاو نكسلاك
 اميسالو ،عيمجلل ةكراشملاو قوقحلا يف ةاواسملا نامضو
اشيمهت رثكألا تائفلا

ً
 رضحلا ناكس عيمجل لمعلا صرف داجيإو ؛

 .)"ّيلودلا كنبلا"( .ّيداصتقالا ّومنلا عفانمب عتمتلا نم مهنيكمتو
 لضفأ لبقتسم لجأ نم ةكَرتشم ةيؤر :ةديدجلا ةّيرضحلا ةطخلا §

تمتي لبقتسم ،ةمادتسا رثكأو
َّ

لك هيف ع
ّ

 يف يواستلاب سانلا 
 نأ نكمي يتلا صرفلاو عفانملا ىلع لوصحلا يفو قوقحلا
 ةمظنألا يف رظنلا ّيلودلا عمتجملا هيف ديعيو ،ندملا اهمِّدقت
شلاو ةّيرضحلا

ّ
 هذه قيقحت لجأ نم ةّيرضحلا تاءاضفلل ّيّداملا لك

 .)"ةدحتملا ممألا لئوم"( .ةياغلا
 تارارقلا نم ةكسامتم ةعومجم :ةينطولا ةّيرضحلا ةسايسلا §

 دشحو قيسنت اهماوق ةدوصقم ةيموكح ةيلمع نع ةمجانلا
 امهنأش نم نيكرتشم فدهو ةيؤر لوح ةلعافلا تاهجلا فلتخم
 ىلع ةرداقو ةلماشو ةجتنمو ةلِّوحم ةّيرضح ةيمنت عيجشت
 .)"ندملا فلاحت"( .ديعبلا ىدملا ىلع دومصلا

اثلاث
ً

 قاطنلا -

 ريفوت )١( :يه ةيساسأ فئاظو ثالثب ءافولل ةسايسلا هذه تمِّمُص .٩
 ةيمنتلا زيزعت اهنأش نم ءاضعألا نادلبلا عم عيراشمو جمارب عضول راطإ
 مئاوي ،ّيقيسنت راطإ ميدقت )٢( ؛ةلماشلاو ةمادتسملا ةّيرضحلا

 ةلصلا تاذ ةيروحملاو ةيعاطقلا "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" تاسايس
 ةسايسلا ةمءاوم )٣( ؛ةيعاطقلا ةطشنالا رئاس عم رزآت تاقالع ميقيو
 اميس الو ،ةيسسؤملا "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" تاسايس عم ةّيرضحلا
 يف لثمتملا ّيهيجوتلا هراطإو "سيئرلل يسامخلا جمانربلا"
كشت يهو ."كنبلل ةيرشعلا ةيجيتارتسالا"

ِّ
اضيأ ل

ً
اساسأ 

ً
 ءارآلا لدابتل 

 ةمادتسملا ةّيرضحلا ةيمنتلاب ضوهنلا لاجم يف تاكارشلا دشحلو
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  ةحفص

١٠ 

 ةمادتسالا نم ّيرورضلاب يفت يتلا ندملا :ةمادتسملا ندملا §
 مئاقلا ليجلا تاجايتحا ّدست وأ ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
 .هيلي يذلا ليجلا تاجايتحا ّدس ىلع ةردقلا فاعضإ نود

 ،تايرورضلا ريفوت ىلع ّيرضحلا لومشلا موقي :ةلماشلا ندملا §
 ؛ةروسيم ةفلكتب ّيحصلا فرصلا تامدخو هايملاو نكسلاك
 اميسالو ،عيمجلل ةكراشملاو قوقحلا يف ةاواسملا نامضو
اشيمهت رثكألا تائفلا

ً
 رضحلا ناكس عيمجل لمعلا صرف داجيإو ؛

 .)"ّيلودلا كنبلا"( .ّيداصتقالا ّومنلا عفانمب عتمتلا نم مهنيكمتو
 لضفأ لبقتسم لجأ نم ةكَرتشم ةيؤر :ةديدجلا ةّيرضحلا ةطخلا §

تمتي لبقتسم ،ةمادتسا رثكأو
َّ

لك هيف ع
ّ

 يف يواستلاب سانلا 
 نأ نكمي يتلا صرفلاو عفانملا ىلع لوصحلا يفو قوقحلا
 ةمظنألا يف رظنلا ّيلودلا عمتجملا هيف ديعيو ،ندملا اهمِّدقت
شلاو ةّيرضحلا

ّ
 هذه قيقحت لجأ نم ةّيرضحلا تاءاضفلل ّيّداملا لك

 .)"ةدحتملا ممألا لئوم"( .ةياغلا
 تارارقلا نم ةكسامتم ةعومجم :ةينطولا ةّيرضحلا ةسايسلا §

 دشحو قيسنت اهماوق ةدوصقم ةيموكح ةيلمع نع ةمجانلا
 امهنأش نم نيكرتشم فدهو ةيؤر لوح ةلعافلا تاهجلا فلتخم
 ىلع ةرداقو ةلماشو ةجتنمو ةلِّوحم ةّيرضح ةيمنت عيجشت
 .)"ندملا فلاحت"( .ديعبلا ىدملا ىلع دومصلا

اثلاث
ً

 قاطنلا -

 ريفوت )١( :يه ةيساسأ فئاظو ثالثب ءافولل ةسايسلا هذه تمِّمُص .٩
 ةيمنتلا زيزعت اهنأش نم ءاضعألا نادلبلا عم عيراشمو جمارب عضول راطإ
 مئاوي ،ّيقيسنت راطإ ميدقت )٢( ؛ةلماشلاو ةمادتسملا ةّيرضحلا

 ةلصلا تاذ ةيروحملاو ةيعاطقلا "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" تاسايس
 ةسايسلا ةمءاوم )٣( ؛ةيعاطقلا ةطشنالا رئاس عم رزآت تاقالع ميقيو
 اميس الو ،ةيسسؤملا "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" تاسايس عم ةّيرضحلا
 يف لثمتملا ّيهيجوتلا هراطإو "سيئرلل يسامخلا جمانربلا"
كشت يهو ."كنبلل ةيرشعلا ةيجيتارتسالا"

ِّ
اضيأ ل

ً
اساسأ 

ً
 ءارآلا لدابتل 

 ةمادتسملا ةّيرضحلا ةيمنتلاب ضوهنلا لاجم يف تاكارشلا دشحلو
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  ةحفص

١١ 

 تامظنملاو ىرخألا فارطألا ةددعتملا ةيئامنإلا كونبلا عم ةلماشلاو
  .صاخلا عاطقلاو ّيندملا عمتجملا تامظنمو ةيلودلا

 ّماعلا ّيئامنإلا روحملا يه ةلماشلاو ةمادتسملا ةّيرضحلا ةيمنتلا .١٠
لك مهاسي ،زئاكر سمخ ىلع موقت يهو .ّيرضحلا عاطقلا ةسايسل

ٌّ
 

 قئارطب ةلماشلاو ةمادتسملا ةّيرضحلا ةيمنتلا قيقحت يف اهنم
 ،ّيرضحلا لقنتلاو ،ّيرضحلا داصتقالا :يه زئاكرلا هذهو .ةفلتخم
 يف ّيحصلا فرصلاو هايملاو ،ةريقفلا ءايحألا ريوطتو ّيرضحلا نكسلاو
 ريغتو ثراوكلا ةهجاوم يف دومصلا ىلع ةردقلاو ،ّيرضحلا طسولا
  .ةيئيبلا لكاشملاو خانملا

 ّيرضحلا عاطقلا ةسايس راطإ :١ لكشلا

 
 

  ّيرضحلا داصتقالا :ىلوألا ةزيكرلا

 نود نمف .ّيرضحلا داصتقالا يه ةسايسلا هذهل ىلوألا ةزيكرلا .١١
 كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا ندم نكمتت نل ،رهدزم ّيرضح داصتقا
 ،تاداريإلا قيقحتو ،ةمّزاللا لمعلا صرف داجيإ نم "ةيمنتلل ّيمالسإلا

 ايجولونكت قيبطت
 تامولعملا
 تالاصتالاو

 فدهلا
 ّماعلا

 زئاكر
 ةسايسلا

 لماوع
 نيكمتلا

 ئدابملا
 ةيهيجوتلا

 ةلماشلا ةّيرضحلا ةيمنتلا
 ةمادتسملاو

 ّيرضحلا داصتقالا

 ّيرضحلا لقنتلا

 ريوطتو ّيرضحلا نكسلا
 ةريقفلا ءايحألا 

 ّيحصلا فرصلاو هايملا
 ّيرضحلا طسولا يف 

  ثراوكلا ةهجاوم يف دومصلا
 ةيئيبلا لكاشملاو خانملا ّريغتو

 ةمكوحلا
 ةّيرضحلا

 ةسايسلا
 ةّيرضحلا
 ةينطولا

 طيطختلا
 ّيرضحلا

 ةيلاملا
 ةيدلبلا

 ةكراشم
 نينطاوملا

 ةماقإ
 تاكارشلا

 لدابتو تاردقلا ءانب ةّيرطُقلا ةيئاقتنالا
 فراعملا

 اهنمو ،ليومتلا تايلآ
 نيعاطقلا نيب ةكارشلا

 ّصاخلاو ّماعلا

 بابشلاو ءاسنلا نيكمت
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١٢ 

 رضحلا ناكس ناك اذإو .ةلماشلاو ةمادتسملا ةّيرضحلا تامدخلا ريفوتو
 اونكمتي نل مهنإف ،مهتاجايتحاب يفت يتلا شيعلا لبس ىلإ نورقتفي
 ةلاحلا هذه بلطتتس ،لباقملا يفو .ةّيرضحلا تامدخلا فيلاكت عفد نم
 نأ نع ةنيدملا قوعيسو ةمادتسالل لباق ريغ رمأ وهو ،ةمَّمعم تاناعإ
 عيمج لمشتل ةيمدخلا اهتاكبش قاطن عسوت نأ نع يأ ،ةلماش نوكت
ةقيرط ّيرضحلا داصتقالاب مامتهالا لثميو .ددجلا نيّيرضحلا نيرجاهملا

ً
 

ةيقابتسا
ً

 يف ندملا نم ديدعلا رقتفيو .ّيرضحلا عسوتلل دادعتسالل 
هجم ضارأ ىلإ "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا

َّ
 هيف امب ٍةز

 ىلإ ةسايسلا هذه وعدت كلذلو .عينصتلاو ةعانصلا ةطشنأل ةيافكلا
 يف عُّمجتلا ةزيم ققحت يتلا ةيدلبلا تآشنملا تاعَّمجم ريوطت معد
 ةبسانمو ةدوجلا ةعيفر ةيتحت ىنب ريفوت نكمي اذكهو .دحاو ناكم
 امم تاكرشلا ديفتست نيح يف ،ةيداصتقا ةقيرطب ةيعانصلا ةطشنألل
 .تاكبشو تاراكتبا نم دحاو ناكم يف عُّمجتلا نع أشني

 ليومت زيزعتو باذتجال ةيدلبلا تآشنملا تاعَّمجم مادختسا نكمي  .١٢
 نيح يف ،ناكملا نيع يف تامدخلا ذيفنت لجأ نم ّصاخلا عاطقلا ةيمنتو
 كلت جراخ ةيتحت ىنب ةماقإ يف ةيدلبلا تارامثتسالا لامعتسا نكمي
 ةيداصتقا ةئيب ريفوت يف تارامثتسالا هذه مهاستسو .تاعّمجملا
كمت ،ةيملاع ةميق لسالس ءاويإل

ِّ
 ةفاضم ةميق يذ جاتنإ قيقحت نم ن

 ّيعارز داصتقا نم لاقتنالا ىلع لمعت يتلا نادلبلا يف ىوتسملا ةعيفر
 دق نادلبلا هذه نوكت نأ بجي نكلو .ّيمدخو ّيعانص داصتقا ىلإ
 ّصاخلا عاطقلل ةلاّعف ةكراشمبو قوسلل قيقد ليلحتب كلذل تّدعتسا
 .قوسلا بلط ديكأت لجأ نم

 ّيفاقثلا ثارتلا لوصأ ميمرت )١( :يلي ام ةلمتحملا ىرخألا تالخدتلا نم .١٣
 )٢( ؛ىرخأ ةيفاقث تاثوروم نيب نم ،ةميدقلا ةيخيراتلا ءايحألا يف
 ،ماحدزالا ليلقت لجأ نم ةدوجوملا ةيراجتلا ءايحألا ريوطت يف رامثتسالا
 ةداعإ عيجشت )٣( ؛ةديدج ةصاخ تارامثتسا باذتجاو ،ةيجاتنإلا نيسحتو
 .كلذ نكمأ املك ءارضخلا لمعلا صرفو ريودتلا

 ّيرضحلا لقنتلا :ةيناثلا ةزيكرلا

ابلاغ .١٤
ً

 ماحدزا يف ّيرضحلا عسوتلا نم ةئشانلا ةيبلسلا راثآلا ىلجتت ام 
 رورملا ثداوح نم ديزيو ،تاكرشلا ةيجاتنإ قوعي يذلا ،ةّيرضحلا قرطلا
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١٢ 

 رضحلا ناكس ناك اذإو .ةلماشلاو ةمادتسملا ةّيرضحلا تامدخلا ريفوتو
 اونكمتي نل مهنإف ،مهتاجايتحاب يفت يتلا شيعلا لبس ىلإ نورقتفي
 ةلاحلا هذه بلطتتس ،لباقملا يفو .ةّيرضحلا تامدخلا فيلاكت عفد نم
 نأ نع ةنيدملا قوعيسو ةمادتسالل لباق ريغ رمأ وهو ،ةمَّمعم تاناعإ
 عيمج لمشتل ةيمدخلا اهتاكبش قاطن عسوت نأ نع يأ ،ةلماش نوكت
ةقيرط ّيرضحلا داصتقالاب مامتهالا لثميو .ددجلا نيّيرضحلا نيرجاهملا

ً
 

ةيقابتسا
ً

 يف ندملا نم ديدعلا رقتفيو .ّيرضحلا عسوتلل دادعتسالل 
هجم ضارأ ىلإ "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا

َّ
 هيف امب ٍةز

 ىلإ ةسايسلا هذه وعدت كلذلو .عينصتلاو ةعانصلا ةطشنأل ةيافكلا
 يف عُّمجتلا ةزيم ققحت يتلا ةيدلبلا تآشنملا تاعَّمجم ريوطت معد
 ةبسانمو ةدوجلا ةعيفر ةيتحت ىنب ريفوت نكمي اذكهو .دحاو ناكم
 امم تاكرشلا ديفتست نيح يف ،ةيداصتقا ةقيرطب ةيعانصلا ةطشنألل
 .تاكبشو تاراكتبا نم دحاو ناكم يف عُّمجتلا نع أشني

 ليومت زيزعتو باذتجال ةيدلبلا تآشنملا تاعَّمجم مادختسا نكمي  .١٢
 نيح يف ،ناكملا نيع يف تامدخلا ذيفنت لجأ نم ّصاخلا عاطقلا ةيمنتو
 كلت جراخ ةيتحت ىنب ةماقإ يف ةيدلبلا تارامثتسالا لامعتسا نكمي
 ةيداصتقا ةئيب ريفوت يف تارامثتسالا هذه مهاستسو .تاعّمجملا
كمت ،ةيملاع ةميق لسالس ءاويإل

ِّ
 ةفاضم ةميق يذ جاتنإ قيقحت نم ن

 ّيعارز داصتقا نم لاقتنالا ىلع لمعت يتلا نادلبلا يف ىوتسملا ةعيفر
 دق نادلبلا هذه نوكت نأ بجي نكلو .ّيمدخو ّيعانص داصتقا ىلإ
 ّصاخلا عاطقلل ةلاّعف ةكراشمبو قوسلل قيقد ليلحتب كلذل تّدعتسا
 .قوسلا بلط ديكأت لجأ نم

 ّيفاقثلا ثارتلا لوصأ ميمرت )١( :يلي ام ةلمتحملا ىرخألا تالخدتلا نم .١٣
 )٢( ؛ىرخأ ةيفاقث تاثوروم نيب نم ،ةميدقلا ةيخيراتلا ءايحألا يف
 ،ماحدزالا ليلقت لجأ نم ةدوجوملا ةيراجتلا ءايحألا ريوطت يف رامثتسالا
 ةداعإ عيجشت )٣( ؛ةديدج ةصاخ تارامثتسا باذتجاو ،ةيجاتنإلا نيسحتو
 .كلذ نكمأ املك ءارضخلا لمعلا صرفو ريودتلا

 ّيرضحلا لقنتلا :ةيناثلا ةزيكرلا

ابلاغ .١٤
ً

 ماحدزا يف ّيرضحلا عسوتلا نم ةئشانلا ةيبلسلا راثآلا ىلجتت ام 
 رورملا ثداوح نم ديزيو ،تاكرشلا ةيجاتنإ قوعي يذلا ،ةّيرضحلا قرطلا
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  ةحفص

١٣ 

 اميس الو ،رضحلا ناكس ةايح دسفُيو ،ةّيرضحلا قرطلا ىلع تاباصإلاو
 ىلإ ةسايسلا هذه وعدت كلذلو .ثَّولم وه امم رثكأ ءاوهلا ثيولتب
 ،مادتسملا ّيرضحلا لقنتلل ططخ دادعإ معدب ّيرضحلا لقنتلا نيسحت
تارمم اهنمو ،تاكِّرحمب لمعت ال لئاسوب لقنتلا تارايخ داجيإو

ُ
 ةاشملا 

تاراسمو
ُ

ةسايسلا هذه معدتسو .ةيئاوهلا تاجاردلا 
ُ

 قرطلا ثيدحت 
اديعب تابكرملل فقاوم ثادحتساو ،ّماعلا لقنلا لئاسو زيزعتو ،ةّيرضحلا

ً
 

 ،ةثيدح ريوشت ةمظنأ دامتعاب رورملا ةكرح نيسحتو ،عراوشلا نع
 يف رورملا ةكرح قفدت نيسحتو ،ةرّوطتم رورملا ةكرحل ةرادإ ةمظنأو
نلا نم َّدبالو .تاقرطلا ِقياضمو ِتاعطاقت

ّ
 تالخدتلا هذه عيمج ىلع ّص

انيكمت كلذو ،ةّيرضحلا ططخلا يف
ً

اصرحو ،لقنلا ىلع ةمئاقلا ةيمنتلل 
ً

 
 تاعومجملل ةفلكتلا ةروسيمو ةفيظنو ةنمآ لقن لئاسو ريفوت ىلع
  .ةينكسلا

 ةريقفلا ءايحألا ريوطتو ّيرضحلا نكسلا :ةثلاثلا ةزيكرلا

 نادلبلا نم ديدعلا يف نكسلا قاوسأ نإف ،ةصاخ ةعلس نكسلا نأ عم .١٥
 ببسب ّيفيظو للخ نم يناعت "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا

 نم ةريبك حئارش مالستساو ةيماظنلا نكاسملا يف صقنلا ةّدش
 كلذلو .ةريقف ءايحأو يئاوشع نكس قطانم يف شيعلل رضحلا ناكس
 نكاسملا نم ضورعملا نيسحتل ريبادت ذاختا ىلإ ةسايسلا هذه وعدت
 ءايحألاو يئاوشعلا نكسلا قطانم ريوطتو ،ةفلكتلا ةروسيملا
 ةكراشم عيجشتل ةيتاوملا ةئيبلا ريفوتو تاسايسلا عضوو ،ةريقفلا
قافخإ عنَم اذإو .بلطلاو ضرعلا نم لك يف صاخلا عاطقلا

ُ
 َرسألا قوسلا 

تاذ
َ

 تاناعإلا نإف ،ةيماظنلا قوسلا ىلإ ذافنلا نم ضفخنملا لخدلا 
ةرَّربم حبصت ةهَّجوملا

ً
 بلطلا ةدايز ىلإ تاناعإلا هذه َيِّدؤت ّالأ ةطيرش ،

  .نكسلا راعسأ يف عافترالا نم ديزملا ىلإ ّمث نمو ،ضرعلا ريفوت لبق
 ىلإ "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا يف ةريثك ندم جاتحت .١٦

كمي هنم معد
ّ
خدت تايجيتارتساو نكس تاسايس عضو نم اهن

ُّ
 ل

 يتلا ،لولحلا فلتخم معدل ةمّزاللا تاليومتلا ىلع لوصحلا نمو ،ةميلس
 اهباذتجاو ّصاخلا عاطقلا تارامثتسا دشحل اهنم ديدعلا مادختسا نكمي
 ريغ تالاجملا نمو .ةجاحلا ّسمأ اهيلإ جاتحي يذلا نكسلا قوس ىلإ
قوس ةيافكلا هيف امب ةفشكتسملا

ُ
 تاناكمإ هيف دجوت يذلا تاراجيإلا 
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  ةحفص

١٤ 

 نم ةعساش تاحاسم لازت الو .صاخلا عاطقلا عم تاكارش ةماقإ
غتسم ريغ ّماعلا عاطقلل ةعباتلا ةّيرضحلا يضارألا

َ
ل
َّ

غتسم ريغ وأ ة
َ
ل
َّ

 امب ة
امادختسا اهمادختسا نكميو .ةيافكلا هيف

ً
 ديصر ةدايز يف ًالاّعف 

زُو اذإ ةيماظنلا نكاسملا
ِّ

زو ،بسانملا عيزوتلا تع
ُ

 ةيتحتلا ىنبلاب تدِّو
هُجو ،ةمّزاللا

ِّ
 اوديشي نأب ّصاخلا عاطقلا يرّوطمل حمسي يذلا زيهجتلا تز

اقفو ةّماعلا يضارألا كلت ةميق ضيوعت لباقم نكسلل َينابم اهيلع
ً

 
  .ةضفخنملا تادريإلا ماكحأل

 ّيرضحلا طسولا يف ّيحصلا فرصلاو هايملا :ةعبارلا ةزيكرلا

 تغلب دق "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعأ نادلب ةعضب تناك اذإ .١٧
 ةيطغت نم ةيلاع تايوتسم تققحو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"
 لخدلا تاذ نادلبلا نم ريثكلا نإف ،ّيحصلا فرصلاو هايملا تامدخ
 ةرخأتم لازت ال ايندلا ةحيرشلا نم طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلاو ضفخنملا
اّدج

ً
كمت ال ةمادتسم لولح ىلإ جاتحتو لاجملا اذه يف 

ِّ
 لوصحلا نم ن

اضيأ لفكت لب ،بسحف تامدخلا لضفأ ىلع
ً

 يف رارمتسالا ىلع ةردقلا 
ارظنو .تامدخلا كلت نمث عفد

ً
 يف اهل دئاع ال يتلا هايملا لدعم عافترال 

ارظنو ،"ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا نم ديدعلا
ً

 ةّدشل 
تسف ،طسوألا قرشلا يف اميس الو ،هايملا يف صقنلا

ُ
ذب
َ

 دوهجلا ل
 نيسحتو ،اهيلع ةظفاحملا عيجشتو ،هايملا نمأب ضوهنلا ليبس يف
 تاداّدعلا دامتعاو ،هايملا تاكبش يف دقافلا نع فشكلا ةمظنأ
تسو ؛عفدلا ةقبسملا

ُ
 بسانملا لولحلا ديدحتل ىرخأ تارايخ ثَحب

اتوافت ةيئامنإلا تاجايتحالا اهيف توافتت يتلا نادلبلا يف اهمادختسا
ً

 
اريبك

ً
تسو .

ُ
 تايجولونكت ةكيرشلا ةيئامنإلا تاهجلا عم نواعتلاب مدختس

ةمظنأ اهنم ،ةركتبم ةيرادإ لولحو
ُ

 "تانايبلا عمجو مكحتلاو ةبقارملا" 
ةقلعتملا

ُ
 لخاد تاعاطق ىلإ هايملا ةكبش ُميسقتو ،هايملا تامدخب 

 ةنورقملا ،ةيليوحتلا ّيحصلا فرصلا تايجولونكتو ،]DMA[ ءايحألا
 مادختسا ةءافكب ضوهنلا ليبس يف كلذو ،ةيزاربلا ةأمحلا ةرادإ ةمظنأب
 ةمظنأو هايملاب دادمإلا ةمظنأ يف راكتبالاو ،ّيلاملا نزاوتلاو ،ةقاطلا
  .ّيحصلا فرصلا

 لكاشملاو خانملا رّيغتو ثراوكلا ةهجاوم يف دومصلا :ةسماخلا ةزيكرلا
 ةيئيبلا
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١٤ 

 نم ةعساش تاحاسم لازت الو .صاخلا عاطقلا عم تاكارش ةماقإ
غتسم ريغ ّماعلا عاطقلل ةعباتلا ةّيرضحلا يضارألا

َ
ل
َّ

غتسم ريغ وأ ة
َ
ل
َّ

 امب ة
امادختسا اهمادختسا نكميو .ةيافكلا هيف

ً
 ديصر ةدايز يف ًالاّعف 

زُو اذإ ةيماظنلا نكاسملا
ِّ

زو ،بسانملا عيزوتلا تع
ُ

 ةيتحتلا ىنبلاب تدِّو
هُجو ،ةمّزاللا

ِّ
 اوديشي نأب ّصاخلا عاطقلا يرّوطمل حمسي يذلا زيهجتلا تز

اقفو ةّماعلا يضارألا كلت ةميق ضيوعت لباقم نكسلل َينابم اهيلع
ً

 
  .ةضفخنملا تادريإلا ماكحأل

 ّيرضحلا طسولا يف ّيحصلا فرصلاو هايملا :ةعبارلا ةزيكرلا

 تغلب دق "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعأ نادلب ةعضب تناك اذإ .١٧
 ةيطغت نم ةيلاع تايوتسم تققحو "ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ"
 لخدلا تاذ نادلبلا نم ريثكلا نإف ،ّيحصلا فرصلاو هايملا تامدخ
 ةرخأتم لازت ال ايندلا ةحيرشلا نم طسوتملا لخدلا تاذ نادلبلاو ضفخنملا
اّدج

ً
كمت ال ةمادتسم لولح ىلإ جاتحتو لاجملا اذه يف 

ِّ
 لوصحلا نم ن

اضيأ لفكت لب ،بسحف تامدخلا لضفأ ىلع
ً

 يف رارمتسالا ىلع ةردقلا 
ارظنو .تامدخلا كلت نمث عفد

ً
 يف اهل دئاع ال يتلا هايملا لدعم عافترال 

ارظنو ،"ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا نم ديدعلا
ً

 ةّدشل 
تسف ،طسوألا قرشلا يف اميس الو ،هايملا يف صقنلا

ُ
ذب
َ

 دوهجلا ل
 نيسحتو ،اهيلع ةظفاحملا عيجشتو ،هايملا نمأب ضوهنلا ليبس يف
 تاداّدعلا دامتعاو ،هايملا تاكبش يف دقافلا نع فشكلا ةمظنأ
تسو ؛عفدلا ةقبسملا

ُ
 بسانملا لولحلا ديدحتل ىرخأ تارايخ ثَحب

اتوافت ةيئامنإلا تاجايتحالا اهيف توافتت يتلا نادلبلا يف اهمادختسا
ً

 
اريبك

ً
تسو .

ُ
 تايجولونكت ةكيرشلا ةيئامنإلا تاهجلا عم نواعتلاب مدختس

ةمظنأ اهنم ،ةركتبم ةيرادإ لولحو
ُ

 "تانايبلا عمجو مكحتلاو ةبقارملا" 
ةقلعتملا

ُ
 لخاد تاعاطق ىلإ هايملا ةكبش ُميسقتو ،هايملا تامدخب 

 ةنورقملا ،ةيليوحتلا ّيحصلا فرصلا تايجولونكتو ،]DMA[ ءايحألا
 مادختسا ةءافكب ضوهنلا ليبس يف كلذو ،ةيزاربلا ةأمحلا ةرادإ ةمظنأب
 ةمظنأو هايملاب دادمإلا ةمظنأ يف راكتبالاو ،ّيلاملا نزاوتلاو ،ةقاطلا
  .ّيحصلا فرصلا

 لكاشملاو خانملا رّيغتو ثراوكلا ةهجاوم يف دومصلا :ةسماخلا ةزيكرلا
 ةيئيبلا
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١٥  

ضرم" باصأ دقل .١٨
ُ

 ةحصلا ةمظنم" هتنلعأ يذلا ،"ّدجتسملا انوروك سوريف 
ةحئاج "ةيملاعلا

ً
 سانلا ةايح بلقو ،للشلاب َّيملاعلا َداصتقالا ،ةيملاع 

اسأر
ً

 قطانملاو .ةمادتسملا ةيمنتلا بناوج عيمج كلذب دَّدهف ،بقع ىلع 
 ةدكؤملا تاباصإلا نم ٪٩٥ نم رثكأ دجويو ،ءابولا اذه رؤب يه ةّيرضحلا
 ةحئاجلا ترّيغ دقو .)١١(ةّيرضح قطانم يف ّدجتسملا انوروك سوريف ضرمب
ارييغت نولماعتيو نوقَّوستيو نولمعيو سانلا اهب شيعي يتلا ةقيرطلا

ً
 

اّيرذج
ً

لاعلا يف 
َ

 ،حئاوجلل يدصتلا دنعو .)١٢(طقف رهشأ ةعضب لالخ عمجأ م
 الو ،ندملا معد نَّيعتيس ،"ّدجتسملا انوروك سوريف ضرم" ةحئاجك
 تاودأ نم ةديدج ةعومجمب ،ناكسلاب ةظتكملا ةريبكلا ندملا اميس
 لئاسو نم كلذ ريغو ،تارامثتسالاو ،طيطختلا تاهيجوتو ،مييقتلا
 يف دومصلا ىلع اهتردق نيسحت يف مهاستس يتلا ثراوكلل بهأتلا
 .اهرارضأ نم يفاعتلا ىلعو ةحصلاب ةّرضملا ةيعيبطلا ثراوكلا ةهجاوم
ةثيدح ةسارد تفشك دقو

ُ
 "ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم" اهترجأ دهعلا 

 طيطختلاو ةحصلا نيب ةقيثولا تالصلا نع "ةدحتملا ممألا لئوم"و
 .ّيميلقإلاو ّيرضحلا

ةضرع "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا نم ديدعلا نإ .١٩
ٌ

 رُّرضتلل 
لظ اذإو .ةيعيبطلا ثراوكلاو خانملا ريغت نم غلابلا

ّ
 وه ام ىلع لاحلا 

اندم رمغي نأ رحبلا حطس ىوتسم عافترا نأش نمف ،هيلع
ً

 ١٦٤ يوؤت 
ادلب ٤٤ يف صخش نويلم

ً
اوضع 

ً
 ايسآ برغ نم ةريبك ءازجأ نإف ،كلذك .)١٣(

 ،"ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعأ نادلب عقت ثيح ،ايسآ قرش بونجو
ةضرع

ٌ
 تاليومتلاو تاودألاب ٍمعد ىلإ جاتحتو ،ةديدش ةيلازلز رطاخمل 

 اهنمو ،دومصلا ىلع اهتردق زيزعتو ثراوكلا رطاخم ةرادإل ةمّزاللا
تارامثتسالا

ُ
 تآشنم يفو تاناضيفلا نم ةيامحلا لكايه يف ةيداملا 

ثيدحتو ،هايملا فيرصت
ُ

 ةيلودلا ريياعملا قفو ءانبلاو نكسلا نيناوق 
 تاسايس ُدامتعاو ،ثراوكلا ةهجاوم يف دومصلا ىلع ةردقلاب ةقلعتملا

 
)11(  Habitat (2020) UN-Habitat COVID-19 Response Plan; 

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/04/final_un-habitat_covid-
19_response_plan.pdf 

)12(  UN-Habitat & WHO: Integrating health in urban and territorial planning. A Source Book (June 
2020). 

 .٢٠١٩ )كيرسيس( ةيمالسإلا لودلل بيردتلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيئاصحإلا ثاحبألا زكرم )١٣(
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  ةحفص

١٦ 

 يف رئاسخلا نم ّدحلا يف مهاست اهنم نيمأتلل جماربو اهرطاخم ةرادإل
 .اهعوقو دعب اهنم يفاعتلا ريسيت يفو ،تاكلتمملاو حاورألا

 ةيفُّيكت ريبادت ذاختا ىلع ندملا ةدعاسم ىلإ ةسايسلا هذه وعدت .٢٠
كمت

ِّ
 نم ةيتأتملا عفانملا معد نمو ،خانملا ريغت رارضأل يدصتلا نم ن

 فيفختلاب ضوهنلا لجأ نم تالاجملا فلتخم يف ةّيرضحلا تارامثتسالا
 لاجم يف ةيلام تاقيقدت ُءارجإ ريبادتلا هذه نمو .خانملا ريغت رارضأ نم
 ضفخو ،ندملا يف ةقاطلا كالهتسا ضفخو دصر ىلع دعاست ةقاطلا
 نع ةمجانلا تاثاعبنالا نم دحلاو ،تايدلبلا اهدبكتت يتلا فيلاكتلا
 ةقاطلا نم ٪٧٥ نأ تاسارد ةّدع تفشك دقو .ةقاطلا مادختسا
 ريبادتلا نأش نمو .)١٤(ندملا يف مَدختست نادلبلا نم دلب يف ةمدختسملا
 ةيسمشلا ةقاطلا جاتنإ تايجولونكت مادختسا زيزعت ىلإ ةيمارلا
 ةددجتملا ةقاطلا تايجولونكت نم اهريغو ةفلكتلا ثيح نم ةلاعفلا
ةليسو نوكت نأ ةيداصتقالا

ً
 ةيتحتلا ىنبلا تارامثتسا عيمج ةبقارمل 

كشيسو .ندملا يف "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" اهلِّومي نأ حَرتقملا
ّ

 ل
نيسحت

ُ
لختلاو ،ةبلصلا تايافنلا ةرادإ 

ُّ
 ،ةئيبلا يعارت ةقيرطب اهنم ُص

كمت قئارط ُمادختساو ،اهريودت ةداعإ ىلع ُعيجشتلاو
ِّ

 صيلقت نم ن
 نأ نكمي يتلا ةيلمعلا قئارطلا ضعب ةرومطم تايافن ىلإ تايافنلا مجح
 ضوهنلا ىلع ءاضعألا هنادلب "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" اهب دعاسي
 ةقلعتملا ةسايسلا هذه نوكتسو .ّيئيبلا دومصلاو ةمادتسالاب
ةادأ ّيرضحلا عاطقلاب

ً
 يف ثراوكلا رطاخم فيفختو ةرادإب ضوهنلل 

 راطإ" يف اهيلع صوصنملا تاهيجوتلا عم مءاوتت ةّيرضحلا عيراشملا
 ."يادنِس

 ةصرف ةسايسلا هذه ىلع "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" ةقفاوم حيتتس  .٢١
 ىلع ٍمئاق ةّيرضحلا ةيمنتلل لماكتم ٍّيليغشت ٍجذومن" عضول ةديرف
 ةيليغشتلا ةيجيتارتسالا" راطإ يف كلذو ،"ةيملاعلا تاسرامملا
ارظنو ."ةّيرضحلا

ً
 فلتخم ىلع لخدتت ىرخألا تاعاطقلا عيمج نأل 

 ةيجيتارتسالا" عضو نكمي هنإف ،ّيرضحلا ءاضفلا يف تايوتسملا
 رئاس نيب قِّسنتو طبرت ةصنم لكش يف "ةّيرضحلا ةيليغشتلا
 يك هسفن ّيليغشتلا راطإلا يف ةيعاطقلا وأ ةيروحملا تايجيتارتسالا

 
 .٢٠١٦ ربمتبس ،ةيلودلا ةقاطلا ةلاكو اهنم ،ةددعتم رداصم )١٤(
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١٧ 

خدتل نمضت
ُّ

 تاريثأتلاو ىربكلا ةءافكلا "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" تال
 .ىوصقلا ةّيئامنإلا

 ّيرضحلا عاطقلاب ةقلعتملا ةسايسلا نيكمت لماوع

ت .ةّيرضحلا ةمكوحلا .٢٢
ُ

ةمكوحلا رَبتع
ُ

ةّيرضحلا 
ُ

ةدّيجلا 
ُ

 رصانع ِّمهأ َدحأ 
 معدلا لاكشأ نم ةعومجم رفاوت نم ّدب الو ."ةديدجلا ةّيرضحلا ةطخلا"
 ،ةّيرضحلا ةمكوحلا نيسحت ىلع ةيسَّسؤملاو ةيرشبلا ةردقلا ءانبل
 ىلع صرحلاو ،ةلداعلاو ةفصنملا لمعلا دعاوق ءاسرإو ،ريياعملا عضوو
ةداع ،مهل نوكي ال نيذلا نيشَّمهملاو ءارقفلا كارشإ

ً
توص َّالإ ،

ٌ
 ٌدوُدحم 

 ةمكوحلا لمشتو .ةّيرضحلا نوؤشلا ةرادإو ةيلحملا تارارقلا ذاختا يف
 :لثم تالاجم ةدِّيجلا ةّيرضحلا

 ؛ةّيرضحلا ةيمنتلل ّيميظنتلاو ّينوناقلا راطإلا §
 ؛ةيلاتتملاو ةجِّردتملا ةيزكرمّاللا §
 ةيميلقإلا و ةينطولا تاءارجإلا نيب قاستالاو حوضولا نامض §

اقبط ةيلحملاو
ً

 ؛نوناقلل 
 ةيموكحلا تاهجلا نيب ةيلاملا تاقالعلا §
 تاسسؤملاب تايدلبلا ةقالع يف ةيفافشلاو ةيلوؤسملا §

 ؛نينطاوملاو ةينطولا ةيموكحلا
 .ّصاخلا عاطقلاو ّيندملا عمتجملا تامظنم عم تاقالعلا §

 امك -ةينطولا ةّيرضحلا تاسايسلا لثمت .ةينطولا ةّيرضحلا ةسايسلا .٢٣
ذ
ُ

افنآ رك
ً

 ءالعإ نم ّدب ال كلذلو ."ةديدجلا ةّيرضحلا ةطخلا" رصانع ّمهأ َدحأ -
 يف ءاضعألا نادلبلا عيمج يف اهذيفنت دصرو ،اهتقاطن زيزعتو ،اهنأش

ابيرقت "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا"
ً

 :يلي اميف اهنم ضرغلا لثمتيو .
 ةّيسسؤملا بناوجلاو تاسايسلا بناوج نيب قيسنتلا زيزعت §

 يف ةّيرضحلا تانطوتسملا عيمج يف ّيرضحلا ءاضفلاب ةقلعتملا
 ؛نادلبلا نم دلب

نوكت نأ نكمي §
َ

اقاطن عسوأ ةينطولا ةّيرضحلا تاسايسلا 
ً

 ثيحب 
 ّدحلاو ،لمعلا صرف داجيإ لثم( ةينطولا تاسايسلا فادهأ لمشت
نوكت وأ ،)رقفلا نم

َ
ةّيعاطق رثكأ 

ً
 ةسايس يف رصحنت ثيحب 

 ،ةيزكرّماللا بناوجو ،ّيناكملا طيطختلا ةسايسو ،نكسلا
 ؛دلبلا بسحب ،ىرخألا تالاجملا نم ةعومجمو
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١٨ 

اضيأ اهنكمي §
ً

 فادهأ" غولب يف زَرحملا مّدقتلا دصر ىلع دعاست نأ 
 "ةينطولا ةّيرضحلا ةسايسلا" قيقحت يفو "ةمادتسملا ةيمنتلا
 ةصاخلا فادهألا وأ ةينطولاو ,ةيملاعلا فادهألا نم اهريغو
شؤملاو تاياغلاو  عيراشملاب

ِّ
 .تار

 ةّيرضحلا ةرادإلا بلُص يف ّيرضحلا طيطختلا جردني :ّيرضحلا طيطختلا .٢٤
 يتلا ةيديلقتلا لكاشملا لثمتتو .ّيرضحلا ّومنلل طيطختلاو ةميلسلا
 حئاوللاو تاعيرشتلا مداقت )١( :يلي اميف ةيمانلا نادلبلا اههجاوت
 تاودأو تايوتسم فلتخم نيب ضراعتلا )٢( ؛طيطختلاب ةقلعتملا
لكملا تالاكولا نيبو ،طيطختلا

َّ
 ةردقلا وأ ةدارإلا داقتفا )٣( ؛اهذيفنتب ةف

 يف ةنورملا مدع )٤( ؛ّيرضحلا طيطختلا تاهيجوت ذيفنتو ذافنإ ىلع
 يتلا عيرسلا ّيرضحلا عسوتلا تالاح يف ةّيرضحلا ططخلا ماكحأ ذيفنت
لك يضارألا مادختسا اهيف ريغتي

ّ
 تاليومتلا ةيافك مدع )٥( ؛ةنس 

 ةّيرضح ططخ دادعإلو ةيونس لمع جمارب عضول ةيرشبلا دراوملاو
 ىلإ راقتفالاو ةيرشبلا دراوملا تاردق فعض )٦( ؛اهذيفنت ىلع فارشإلاو
 نأش نمو .دالبلا يف طيطختلاب نيصتخم ىلإو ّيرضحلا طيطختلل ريياعم
كحملا ّيرضحلا طيطختلا

َ
 رومألا نم ديدعلا قيقحت يف مهاسي نأ م

 :اهنم ،ةّيرضحلا قطانملاب
لك ىلع ّيناكملا طيطختلا قيسنت §

ٍّ
 ّينطولا ديعصلا نم 

 ؛ّيلحملاو ّيميلقإلاو
فقو §

ُ
فيفخت وأ 

ُ
 ؛حماجلا ّيرضحلا دّدمتلا 

 ديدحتو ةّماعلا يضارألا ةحاتإ ىلإ ةوعدلاب ّيرضحلا ّومنلا عيجشت §
لك قطانملا ةيمنتل ةمّزاللا ططخلا

َّ
 ىلإ ندملا نم ةنيدم تجاتحا ام

 ؛عسوتلا
 ةنيدملل ةمّزاللا دراوملا نم اهريغو هايملاو ةقاطلا ةيافك نامض §

 ةيلاحلا لامحألا لّمحت لجأ نم اهب ةطبترملا ةيتحتلا ىنبلا تاردقو
قترملاو

َ
 ؛ةب

 ِءوسو ةشهلا ةيئيبلا قطانملا ىلع يدعتلا نود ةلوليحلا §
 ؛ّيرضحلا عسوتلا ببسب اهمادختسا

 لجأ نم ةيراجتلا قطانملاو ةينكسلا ينابملل ةيفاك تامدخ ريفوت §
 ؛شيعلا لبسو ةايحلا ةدوجب ضوهنلا
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 ؛شيعلا لبسو ةايحلا ةدوجب ضوهنلا
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١٩ 

 ءايحألاو ،ىرخألا ةماعلا تاحاسملاو ءارضخلا تاحاسملا عيجشت §
 ؛لقنلا تارممو ةيئانبلا تادادترالا تاذ ةنمآلا

 ةيرواشت تايلمع راطإ يف ةمورحملا تائفلا كارشإ عيجشت §
 كلتب يفت يتلا رصانعلا ّيرضحلا ميمصتلا نيمضتو ةيكراشت
 .تاجايتحالا

 ّمث نمو ،اهينطاقلو ندملل ّيرورض تايدلبلا ليومت :تايدلبلا ليومت .٢٥
 يتلا ةيديلقتلا لكاشملا لثمتتو .اهذيفنتو ةسايسلا هذه ةغايصل
لكملا تاطلسلا ةيافك مدع )١( :يلي اميف ةيمانلا نادلبلا اههجاوت

َّ
 ةف

 لَّدعمو ساسأ ديدحت نع زجعلا )٢( ؛تاقفنلا عفدل ةمّزاللا تاداريإلا عمجب
 فعض )٤( ؛ةلداع ريغو ةيفاك ريغ ةيلام تاليوحت )٣( ؛ةيلحملا تاداريإلا
هؤملا ةيدلبلا تارامثتسالا دادعإو بيترت لاجم يف ةيلحملا تاردقلا

َّ
 ةل

 نود لوحت يتلا ةيلاملا وأ ةينوناقلا قئاوعلا )٥( ؛ّيفرصملا ليومتلل
 تآشنملا يف ةيضرعلا موصخلا )٦( ؛قاوسألا نم ضورقلا ىلع لوصحلا
 ةّيرضحلا تايلمعلا عيمج يف لخدتسو .هايملا تامدخ اهنمو ،ةيدلبلا
ةبساحم يهو ،تايدلبلا ليومتب ةقلعتملا ُبناوجلا كلت

ُ
 فيلاكت 

تاردقو ،ّيلاملا ُريثأتلاو ،تارامثتسالا
ُ

 ُعضوو ،ةنايصلاو ليغشتلا 
 ،اهءانب "ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا" لِّومي يتلا ةّيرضحلا لوصألل تانزاوملا
ةرادإلاو

ُ
 عراست بانتجا لجأ نم لوصألا كلتل ةرمتسملا ةميلسلا 

  .اهكالتها
 نأل ،ّيرضحلا جمانربلل ةيرورض نينطاوملا ةكراشم .نينطاوملا ةكراشم .٢٦

 نينطاوملل تامدخلا مِّدقت يتلا تاهجلا ةعيلط يف يه ةيلحملا تارادإلا
كمتو

ِّ
ةموكحلا ن

َ
 ّدسو اهينطاوم ىلإ لوصولا نم ةيزكرملا 

ةكراشملا مهاست نأ نكميو .مهتاجايتحا
ُ

 نينطاوملل ةديجلا 
تارواشمو

ُ
 ؛ةيلحملا تارادإلل ةيبعشلا ةلءاسملا نيسحت )١( :يلي امب مه

 تارامثتسالا ديدحتو ّيكراشتلا طيطختلاب عيراشملا تالخدت نيسحت )٢(
 تاقبط عيمج ةراشتسا ىلع صرحلاو لومشلا زيزعت )٣( ؛ةيولوألا تاذ
 يتلا تارامثتسالا ةمادتساب ضوهنلا )٤( ؛ةمورحملا تائفلاو عمتجملا
 ناكسلل ريبكلا طارخنالا لضفب "ةيمنتلل يمالسإلا كنبلا" اهلّومي
  .نيّيلحملا
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  ةحفص

٢٠ 

 يمالسإلا كنبلا" نادلب يف ،ةّيرضحلا ةيمنتلا جاتحت .تاكارشلا ةماقإ .٢٧
 نواعتلا نم ديزملا بلطتي ام وهو ،ةمخض تاليومت ىلإ ،"ةيمنتلل
 .تالخدت نم هب موقت اميف ةيئامنإلا ةلعافلا تاهجلا عيمج نيب لماكتلاو
 نيب "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" لخاد ثدحي نأ بجي لماكتو نواعت وهو
 ةيئامنإلا ةكيرشلا تاهجلا عم هجراخو ،ةلصلا تاذ تاسرامملا تاعومجم
 فدهلا نوكي نأ يغبنيو .صاخلا عاطقلاو ّيندملا عمتجملا تامظنمو
نيسحت وه كلذ نم ّيئاهنلا

ُ
نجتو ،فيلاكتلا ُمساقتو ،ةءافكلا 

ّ
 ُب

ليلقت وأ دوهجلا ةيجاودزاا
ُ

  .ديعب ّدح ىلإ ه
 تامولعملا ايجولونكت تاقيبطتو راكتبالاو ايجولونكتلاو مولعلا .٢٨

 ايجولونكتو ،راكتبالاو ايجولونكتلاو مولعلا لثمت .تالاصتالاو
 اهنكلو ،ةينيكمت ةيجيتارتسا ّيأل ةيرورض رصانع تالاصتالاو تامولعملا
كم دقو .ةّيرضحلا تاسايسلل صوصخلا ىلع ةيرورض

َّ
 ايجولونكتلا تن

ةمَدختسملا ةرِّوطتملا
ُ

ن يف 
ُ

 ،تامولعملل ةيبوساحلا ةرادإلا مظ
تايجولونكتو

ُ
ن 

ُ
ظ
ُ

فتاوهلاو ،ةيفارغجلا تامولعملا ِم
ُ

 ،ةيولخلا 
تايجولونكتلاو

ُ
ةيكراشتلا 

ُ
نيزختلاو ،

ُ
ةعومجمو ،تانايبلل ُّيباحسلا 

ُ
 

 تناك املو ."ةيكذلا ندملا" مُّدقتب ضوهنلا نم ىرخأ تاقيبطت
ةرداق تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت

ً
 ةمخض ريداقم ليلحتو رصح ىلع 

 نإف ،روهمجلا يف اهنم بسانم وه ام ةعاشإو ،تامولعملاو تانايبلا نم
 لصاوتلاو ةيفافشلاو ةءافكلا نيسحت يف ةمهاسملا اهناكمإب
 ضعب يلي اميفو .ةيجيتارتسالا تارارقلا ذاختاو نمألاو ةيلوؤسملاو
 ةّيرضحلا ةيمنتلا زيزعت يف مهاست نأ نكمي يتلا تاقيبطتلا
 :ةّيرضحلا تايلمعلا راطإ يف ةلماشلاو ةمادتسملا
ن" §

ُ
ظ
ُ

 لوصألا دصر يف اهمادختسا نكمي يتلا "ّيملاعلا عضومتلا م
 ؛)ًالثم ،ةيدلبلا ةمدخلا تابكرم مادختساك( ةيدلبلا تادوجوملاو

ن" §
ُ

ظ
ُ

 نكمي يتلا ّيرضحلا طيطختلا تايجمربو "ةيفارغجلا تامولعملا م
نجت يفو ،طيطختلا يف ً،الثم ،اهمادختسا

ُّ
 ىنبلا زاجنإ يف براضتلا ب

 ؛ةيلاجملا تامولعملاو تانايبلا ريفوت يفو ،ةيتحتلا
ن" تراص §

ُ
ظ
ُ

 ضوهنلل ةيساسأ ةادأ تايدلبلل "ةيلاملا ةرادإلا تامولعم م
 اهريراقت دادعإ نيسحتلو ،اهتاليومت ريبدت لاجم يف تايدلبلا تاردقب
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  ةحفص

٢٠ 

 يمالسإلا كنبلا" نادلب يف ،ةّيرضحلا ةيمنتلا جاتحت .تاكارشلا ةماقإ .٢٧
 نواعتلا نم ديزملا بلطتي ام وهو ،ةمخض تاليومت ىلإ ،"ةيمنتلل
 .تالخدت نم هب موقت اميف ةيئامنإلا ةلعافلا تاهجلا عيمج نيب لماكتلاو
 نيب "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" لخاد ثدحي نأ بجي لماكتو نواعت وهو
 ةيئامنإلا ةكيرشلا تاهجلا عم هجراخو ،ةلصلا تاذ تاسرامملا تاعومجم
 فدهلا نوكي نأ يغبنيو .صاخلا عاطقلاو ّيندملا عمتجملا تامظنمو
نيسحت وه كلذ نم ّيئاهنلا

ُ
نجتو ،فيلاكتلا ُمساقتو ،ةءافكلا 

ّ
 ُب

ليلقت وأ دوهجلا ةيجاودزاا
ُ

  .ديعب ّدح ىلإ ه
 تامولعملا ايجولونكت تاقيبطتو راكتبالاو ايجولونكتلاو مولعلا .٢٨

 ايجولونكتو ،راكتبالاو ايجولونكتلاو مولعلا لثمت .تالاصتالاو
 اهنكلو ،ةينيكمت ةيجيتارتسا ّيأل ةيرورض رصانع تالاصتالاو تامولعملا
كم دقو .ةّيرضحلا تاسايسلل صوصخلا ىلع ةيرورض

َّ
 ايجولونكتلا تن

ةمَدختسملا ةرِّوطتملا
ُ

ن يف 
ُ

 ،تامولعملل ةيبوساحلا ةرادإلا مظ
تايجولونكتو

ُ
ن 

ُ
ظ
ُ

فتاوهلاو ،ةيفارغجلا تامولعملا ِم
ُ

 ،ةيولخلا 
تايجولونكتلاو

ُ
ةيكراشتلا 

ُ
نيزختلاو ،

ُ
ةعومجمو ،تانايبلل ُّيباحسلا 

ُ
 

 تناك املو ."ةيكذلا ندملا" مُّدقتب ضوهنلا نم ىرخأ تاقيبطت
ةرداق تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت

ً
 ةمخض ريداقم ليلحتو رصح ىلع 

 نإف ،روهمجلا يف اهنم بسانم وه ام ةعاشإو ،تامولعملاو تانايبلا نم
 لصاوتلاو ةيفافشلاو ةءافكلا نيسحت يف ةمهاسملا اهناكمإب
 ضعب يلي اميفو .ةيجيتارتسالا تارارقلا ذاختاو نمألاو ةيلوؤسملاو
 ةّيرضحلا ةيمنتلا زيزعت يف مهاست نأ نكمي يتلا تاقيبطتلا
 :ةّيرضحلا تايلمعلا راطإ يف ةلماشلاو ةمادتسملا
ن" §

ُ
ظ
ُ

 لوصألا دصر يف اهمادختسا نكمي يتلا "ّيملاعلا عضومتلا م
 ؛)ًالثم ،ةيدلبلا ةمدخلا تابكرم مادختساك( ةيدلبلا تادوجوملاو

ن" §
ُ

ظ
ُ

 نكمي يتلا ّيرضحلا طيطختلا تايجمربو "ةيفارغجلا تامولعملا م
نجت يفو ،طيطختلا يف ً،الثم ،اهمادختسا

ُّ
 ىنبلا زاجنإ يف براضتلا ب

 ؛ةيلاجملا تامولعملاو تانايبلا ريفوت يفو ،ةيتحتلا
ن" تراص §

ُ
ظ
ُ

 ضوهنلل ةيساسأ ةادأ تايدلبلل "ةيلاملا ةرادإلا تامولعم م
 اهريراقت دادعإ نيسحتلو ،اهتاليومت ريبدت لاجم يف تايدلبلا تاردقب
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  ةحفص

٢١ 

 لاومألا مادختسا يف ةيلوؤسملاو ةيفافشلا زيزعتلو ،ةيلاملا
 .ةّماعلا

اعبار
ً

 ةيهيجوتلا ئدابملا -

تعا .٢٩
ُ

اذيفنت ةسايسلا هذه ذيفنت لجأ نم ةيهيجوت ئدابم ةعبرأ تدم
ً

 
 ىلع "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا ةدعاسمو ًالاعف
 )١( :يه ئدابملا هذهو .ةلماشلاو ةمادتسملا ةّيرضحلا ةيمنتلا قيقحت
 تايلآ )٣( ؛فراعملا لدابتو تاردقلا ءانب )٢( ؛رطقلا ىلع ةمئاقلا ةيئاقتنالا
 نيكمت )٤( ؛صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا اهنمو ،ليومتلا
تيمهأ ثيح نم اهنم لك ليصفت يلي اميفو .بابشلاو ءاسنلا

ُ
ةقيرطلاو ه

ُ
 

هيجوت اهب مِّدقيس يتلا
َ

 ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا ةسايس"Ơل هَمعدو ه
 ."ّيرضحلا عاطقلاب ةقلعتملا

 تاردق وذو ةفلتخم ةيئامنإ ةلحرم يف وهو ّالإ دلب نم ام . ةيئاقتنالا .٣٠
 ّدعُيو .ةفلتخم ةيعاطق ةيرامثتسا تايولوأو تاجايتحاو ةيسسؤم
ةكارش ةيجيتارتسا" "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا"

ً
ق 

ُ
 ةددعتم ةّيرط

 هتاجايتحا بيترتو ديدحت لجأ نم ّينعملا وضعلا دلبلا عم "تاونسلا
 اذه يف اهتيبلتل ةمزّاللا لئاسولا ريفوت مث ،احاحلا ّدشألا ةيئامنإلا
 تامازتلالاو ،ةيباعيتسالا ةردقلاو ،ةيلاملا تابوعصلا رثؤتو .راطإلا
امئاد -ىرخألا ةكيرشلا ةحناملا تاهجلا عم ةيراسلا

ً
 تاجايتحا ىلع -

ق ةكارش ةيجيتارتسا" ّيأ يف ةجمربلا
ُ

 ةيلمعلا هذه ءارجإ بجيو ."ةّيرط
قلا ديعصلا ىلع

ُ
 عم ةديطو تاقالع ىلع ظافحلا نكمي ىتح ّيرط

نوكتو ،ءالمعلا
َ

 بلطلا ىلع ةمئاق ةيئامنإلاو ةيرامثتسالا جماربلا ةغايص 
ت نأ ىلإ ةسايسلا هذه وعدت كلذلو .ضرعلا ىلع سيلو

ُ
ةعومجم َّدِع

ُ
 

كذم "ةّيرضحلا ةيملاعلا تاسرامملا"
ِّ
ةر
ً

ةَّرم ،ّيرضحلا عاطقلا نع 
ً

لك 
َّ

 عضب 
ق ةكارش ةيجيتارتسا" دادعإ دنع ،نينس

ُ
كمتسو .ةديدج "ةّيرط

ِّ
 هذه ن

كذملا
ِّ
ةر
ُ

لك تامولعم ثيدحت نم 
ٍّ

 ةعومجم يفظومو يلوؤسم نم 
 نع "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف "ةّيرضحلا ةيملاعلا تاسرامملا"
 ٍتارايخو ،عاطقلل ًاليلحت كلذك مِّدقتسو ؛ّينعملا دلبلا يف عاطقلا
 دلبلا يف ةريظنلا تاهجلا اهصحفت تارامثتسالاو تاسايسلاب ةقلعتم
 دجُو اذإف .تاسايس نم هدامتعا يغبني امل اهتاشقانم راطإ يف وضعلا
 ةعومجم تعاطتسا ،ةّيرضحلا ةيمنتلل ٌديدش ٌبلط وضعلا دلبلا يف
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  ةحفص

٢٢ 

 راطإ بجومب بلطلا كلذ يبلت نأ "ةّيرضحلا ةيملاعلا تاسرامملا"
 اذه يف ةيولوألاب ىظحت ةيرضحلا ةيمنتلا نكت مل اذإ اّمأ .اهتسايس
نإف ،دلبلا

ّ
  .بلطلا ةيبلت مدعب يضقي ةيئاقتنالا أدبم 

 كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا جاتحت امك .فراعملا لدابتو تاردقلا ءانب .٣١
 معد ىلإ كلذك جاتحت ،ةيتحتلا ىنبلا ليومت ىلإ "ةيمنتلل ّيمالسإلا
 ،ةبولطملا تامدخلا ميدقتل ةمّزاللا ةيرشبلاو ةيسسؤملا اهتاردق ءانبل
 ةرادإلا ةمظنأ نيسحتو ،رارمتساب اهتنايصو ةزَجنملا لوصألا ليغشتو
لك يه يتلا ،ةّماعلا دصرلاو

ُّ
 ةمادتسملا ةّيرضحلا ةيمنتلل ةيرورض اه

لحتس كلذلو .ةلماشلاو
ِّ

ةعومجم ل
ُ

 "ةّيرضحلا ةيملاعلا تاسرامملا" 
ةيرشبلا تاردقلا ،ءاضعألا نادلبلا يف اهتطشنأ عيمج يف ،مِّيقتو

َ
 

ةيسسؤملاو
َ

نطاوم دِّدحتسو ،ةّينعملا تالاجملا يف 
َ

 يتلا فعضلا 
كشت نأ نكمي

ِّ
ارطخ ل

ً
 كنبلا" هلِّومي يذلا لصألا ذيفنت حاجن ىلع 

لك لمتشتسو .هليغشت ةمادتسا ىلعو "ةيمنتلل ّيمالسإلا
ُّ

 ةيلمع 
 دنع ،ةّيرضحلا ةيمنتلاب ةقلعتملا "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" تايلمع نم
 تايلآو تاّدعم ريفوت نَّمضتي دق تاردقلا ءانبب ّصاخ رصنع ىلع ،ةرورضلا
لدأو تاودأ ةعومجمو تابيردتو

َّ
 ايجولونكتلاو مولعلا لاجم يف ليغشت ة

اعم امه وأ تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت وأ راكتبالاو
ً

 .ةلاحلا بسحب 
ةعومجم صرحتس كلذبو

ُ
 ىلع ًالّوأ "ةّيرضحلا ةيملاعلا تاسرامملا" 

 ةزهاجلا تاودألا تاعومجم وأ تابّيتكلا وأ ةلدألل لماكلا لالغتسالا
 ةلهس ةقيرطب اهمادختسا نكمي يتلا ةديجلا تاسرامملاب ةقلعتملا
 يف "راكتبالاو ايجولونكتلاو مولعلا ةرادإ"Ơب ةناعتسالا نكميو .ةلاعفو
 ثحبلا قيرط نع ةيداصتقالاو ةركتبملا ميمصتلا لولحب ضوهنلا
 يف "تاربخلاو فراعملا لدابت ةبعش"Ơب ةناعتسالا نكمي ،كلذك .ريوطتلاو
 .ىرخأ ءاضعأ نادلب يف ةحجانلا ةيبيرجتلا عيراشملا ميمعتو ذيفنت
كمتسو

ِّ
 "ةدحتملا ممألا لئوم" عم قيثولا نواعتلاب -ةيلآلا هذه ن

 تاهجلا نم اهريغو "ندملا فلاحت"و "ستيغ ادنيلمو ليب ةسسؤم"و
نجت نم -ةكيرشلا ةيئامنإلا

ُّ
 تاجايتحالا ّدس نمو ةطشنألا راركت ب

  .ةّيرضحلا ةيمنتلا تاردق لاجم يف نادلبلا نم دلبل ةساملا
 ترهظ .صاخلاو ماعلا نيعاطقلا نيب تاكارشلا اهنمو ،ليومتلا تايلآ .٣٢

 ةديدجلا ليومتلا تايلآ نم ةريبك ةعومجم ةريخألا تاونسلا لالخ
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٢٢ 
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٢٣ 

امومع ةيمنتلا ليومتل ةهَّجوملا
ً

اصوصخ ةّيرضحلا ةيمنتلاو 
ً

 مِّمُص دقو .
اقفو ،رامثتسالا يف صاخلا عاطقلا ةكراشم زيزعتل اهضعب

ً
 دوقعل 

اقفو وأ ،ءادألاب ةطورشم
ً

 تامدخ تاكرش" تزرحأ دقو .ىرخأ لئاسول 
امّدقت "ةقاطلا

ً
اريبك 

ً
 رمثتست ثيح ،ندملا يف ةّماعلا ةرانإلا لاجم يف 

 يتلا ،ةءافك رثكألا )LED( ءوضلل ةثعابلا تايئانثلا حيباصم لالحإ يف
لحم ،ةيسمشلا ةقاطلاب اهنم ريثك لمعي

ّ
هوتملا حيباصملا 

ِّ
 .ةج

 ةماعلا ةرانإلا لباقم ءابرهكلا تاكرشل تايدلبلا اهعفدت يتلا تاعفدلاو
 دادرتسا يف اهمدختستو تادنس ىلإ "ةقاطلا تامدخ تاكرش" اهلِّوحت
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ً
 غلبت دادس ةدم لالخ ،شماه اهيلإ 
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اضيأ تاروفو نم هققحت امو ،ءوضلل ةثعابلا تايئانثلا حيباصم تاذ

ً
 ىلإ ،

  .ةيدلبلا
كشت .٣٣

ِّ
تادنسلا ل

ُ
تادنسلاو ّيئامنإلا ريثأتلا تاذ 

ُ
 ّيعامتجالا ريثأتلا تاذ 

 لاملا سأر نيرمثتسملا دحأ مِّدقي ثيح ،ليومتلا تايلآ نم ىرخأ ةيلآ
قحت دنع ليئض دئاع لباقم

ُّ
افلس ةدَّدحم ةيضرُم ةيئامنإ لئاصح ق

ً
 دقو .

تسا
ُ

 قئارطب لاملا سأر قاوسأ نم ةدافتسالل هذه ليومتلا تايلآ تمدخ
 ضارقإلا يف ليومتلا تايلآ نم ىرخأ ةيلآ لثمتتو .لبق نم اهب عَمسُي مل
نِم( ةيسسؤملا تاردقلا ريوطتو تاسايسلا عضو لجأ نم

َ
 ةطورشم ح

ققحت عبتتسي ثيح )ءادألاب
ُ

لئاصح 
َ

فتم ةيئامنإ 
َ

 صرف ةدايزك( اهيلع ٍق
فد )ًالثم ،برشلل ةحلاصلا هايملا ىلع لوصحلا

ْ
 نمً الدب تايدلبلل تاعفُد َع

ضعب ديفي ال ،ةيتحتلا ىنبلا لاجم يف عيراشم ذيفنتل نيلواقم ليومت
ُ

 اه
تشل نيفَدهتسملا ناكسلا

ّ
 هذه نأ ةبرجتلاب تبث دقو .بابسألا ى

كمتو ،ةءافك رثكأو ةفلكت لقأ تايلمعلا
ّ

 لئاصحلا ىلع زيكرتلا نم ن
 ةسايسلا هذه وعدت كلذلو .ةيتحتلا ىنبلا ذيفنت ىلع سيلو ةيئامنإلا
فشكتست نأ ىلإ

َ
ةعومجم 

ُ
 َمدختستو "ةّيرضحلا ةيملاعلا تاسرامملا" 

 ةيلخادلا ،ةكيرشلا ةيئامنإلا تاهجلا عم نواعتلاب -عاطتسملا ردق ىلع
 نادلبلا تابلطل ةمئالمو ةركتبم ليومت تايلآ -ءاوس ّدح ىلع ةيجراخلاو
ةسايسلا وعدتو .ءاضعألا

ُ
 مادختسا تاناكمإ فشكتست نأ ىلإ 

اضيأ ءارضخلا كوكصلا
ً

. 
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  ةحفص

٢٤ 

ابلاغ بابشلاو ءاسنلا نيكمت .٣٤
ً

فغُي ام 
َ

 تائفلاو ءاسنلاو بابشلا ل
 نإف ،كلذك .ةيرامثتسالا عيراشملا ةجمربو ديدحت دنع ىرخألا ةمورحملا
ابلاغ ةيتحتلا ىنبلا ميمصت

ً
ارظنو .مهتاجايتحا عم فَّيكي ال ام 

ً
 ةلضعمل 

خضتلا
ّ

 كنبلا" يف ءاضعألا نادلبلا نم ديدعلا يف بابشلل ّيناكسلا م
ارظنو "ةيمنتلل ّيمالسإلا

ً
 ميقُي نيذلا ،بابشلا نيب ةلاطبلا لكاشمل 

 إدبملا جمد نامضل ةسايسلا هذه تمِّمُص ،ندملا يف مهنم ريثك
 تاسرامملا" ةعومجم ةطشنأ يف لومشلاب قلعتملا ّيهيجوتلا
 ،كلذ قيقحتل تايلآلاو تاودألا نم ديدعلا دجويو ."ةّيرضحلا ةيملاعلا
 نع بابشلاو ءاسنلا ةراشتسا ىلع صيرحلا ّيكراشتلا طيطختلا :اهنمو
 ميمصتلاو ؛اودجو نإ ّيندملا عمتجملا تامظنم يف مهيلثمم قيرط
ارايعم هتفصب لماشلا

ً
 قفارملاو تآشنملاو ةماعلا تاهزتنملا ءانبل 

 كنبلا" اهلّومي يتلا ةيرضحلا ةيتحتلا ىنبلاو )ًالثم ،هايملاك( ةماعلا
 ةكراشملا نيسحتل تايلآو تاودأب ندملا ديوزتو ؛"ةيمنتلل ّيمالسإلا
 نم نيديفتسم درجم ال رارق باحصأ مهتفصب بابشلاو ءاسنلل ةطشنلا
 تايلآلاو تاودألا هذه جمد يف ىمسألا فدهلا لثمتيو .عيراشملا
 يف ةمورحملا تائفلا ةكراشم ززعت يتلا ةبَّرجملا لئاسولا نم اهريغو
 رثكأ "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" تالخدت لعجت مث نمو ،ةّيرضحلا اهتيمنت
ةميق

ً
ةمادتساو 

ً
  .ءاضعألا نادلبلا يف 

اسماخ
ً

 تايلوؤسملاو راودألا -

 ةسايسلا هذهب ةينعملا فارطألل ةسيئرلا تايلوؤسملاو راودألا دَّدحتت .٣٥
اعبت

ً
 ةسايسلا هذه ذيفنتل ةمزّاللا ريسيتلا ريبادتو نيكمتلا لماوعل 

 .ةيليغشتلا ةيجيتارتسالا يف ةصاخلا ليصافتلا غاصتسو .حاجنب
فنيسو

ّ
 عم قيثو نواعتب ةسايسلا هذه "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" ذ

 ززعيسو ."ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا ةعومجم" تانايك نم ىرخأ تانايك
 ،ةسايسلا هذه ذيفنت لالخ ،ةيلخادلا هتاردق "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا"
 دنع ةلصلا يوذ ءاربخلا نم مهريغبو ةّيرضحلا ةيمنتلا يف نيصتخمب
كمتس دراوم يهو .ءاضتقالا

ِّ
 ةطشنأ يف ةدايزلا باعيتسا نم هن

 تاعلطت نم ةسايسلا هذه هيلع يوطنت ام قيقحتو ةّيرضحلا ةيمنتلا
 هذهو .ةيملاعلا تاسرامملا لاجم يف فراعملا ةرادإو ريوطت ىلإ
فنتس ةسايسلا

ِّ
ةعومجم اهذ

ُ
 ةياعر تحت "ةّيرضحلا ةيملاعلا تاسرامملا" 
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  ةحفص

٢٥ 

 ةيتحتلا ىنبلا ةرادإ"Ơل ةعباتلا "ةيعامتجالا ةيتحتلا ىنبلا ةبعش"
 ."ةيعامتجالاو ةيداصتقالا

اسداس
ً

 ةلصلا تاذ تاسايسلا -

تت .٣٦
ّ

ثمتملا ِفدهلا عم ةسايسلا هذه قس
ِّ

 ةيمنتلاب ضوهنلا يف ِل
 يسامخلا جمانربلا" يف هيلع ِصوصنملاو ةلماشلاو ةمادتسملا ةّيرضحلا
 يهو ."ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلل ةيرشعلا ةيجيتارتسالا" يفو "سيئرلل
تاسايس دمتعت نأ ىلإ وعدت

ُ
ةيجيتارتسا ةيملاعلا تاسرامملا 

ً
ةّيكذ 

ً
 

ةلماكتمو
ً

 تناك املو .ةّيرضحلا قطانملا لخاد تايلمعلاو عيراشملا يف 
ابيرقت ّينطولا مامتهالا تاذ اياضقلا عيمج

ً
 ريغتو ،ميلعتلاو ،ةحصلاك( 

ةطبترم )ّيعامتجالا محالتلاو ،خانملا
ً

 ضرغلا ناك دقف ،ّيرضحلا ءاضفلاب 
اراطإ نوكت نأ ةسايسلا هذه نم

ً
طوي 

ِّ
اددع خّسريو د

ً
 تاسايس نم 

 ،ّيرضحلا ءاضفلا يف ةّيروحملاو ةيعاطقلا "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا"
كمتو

ِّ
 )١( :يلي امم "ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلا" يف ةيملاعلا تاسرامملا ن

 ءاضفلا يف لخدتت يتلا ةيروحملاو ةيعاطقلا تاسايسلا نيب رزآتلا زيزعت
 ةدعاسم يف ةيئامنإلا تاريثأتلا ميظعتو ةءافكلا قيقحت )٢( ؛ّيرضحلا
 .ةمادتسملا اهتيمنت فادهأ قيقحت ىلع ءاضعألا نادلبلا

لك عم طبارتتو ةسايسلا هذه عطاقتت ،ةّيليغشتلا ةيحانلا نم  .٣٧
ّ

 قئاثو 
 ّيأ عمو ،ةلصلا تاذ ةمظانلاو ةيروحملا تايجيتارتسالاو تاسايسلا

 تقولا يف اهبً الومعم نوكي دق ةلص تاذ ىرخأ ةيجيتارتسا وأ ةسايس
 تاسايسلا هذه نمو .ةسايسلا هذهب هيفً الومعم نوكي يذلا
ةسايس"

ُ
ةسايسلا"و ،"ةيفيرلا ةيمنتلاو ةعارزلا 

ُ
 مولعلاب ةقلعتملا 

ةسايس"و ،"راكتبالاو ايجولونكتلاو
ُ

 ،"لقنلا ةسايس"و ،"ةقاطلا 
 "هايملا عاطق ةسايس" و" تالاصتالاو تامولعملا ايجولونكت ةسايس"و
 ديق امهاتلكو( "ّصاخلاو ّماعلا نيعاطقلا نيب ةكارشلا ةسايس"
 ،"تاكارشلا ريوطت"و ،"رقفلا نم دحلا"و ،"ميلعتلا"و ،"ةحصلا"و ،)دادعإلا
 "روهمجلا كارشإ"و ،"ةينامتئالا قيدانصلا ةرادإ"و ،"دراوملا ةئبعت"و
 لماكتلاو نواعتلا"و ،"فراعملا ةرادإ"و ،"خانملا ريغت"و ،"تاردقلا ريوطت"و
 ريوطت"و ،"ةأرملا نيكمت"و ،"تاربخلاو فراعملا لدابت ةيلآ"و "ناّيميلقإلا
 ثراوكلا رطاخم ةرادإ"و ،"ةّيموكحلا ريغ تامظنملا"و ،"بابشلا تاردق
 ."ّيندملا عمتجملا عم طارخنالا"و ،"دومصلاو
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  ةحفص

٢٦ 

اعباس
ً

 ةخسنلا خيرات -

 ّيرضحلا عاطقلا نأشب ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلل ةسايس لوأ يه هذه .٣٨
ت
ُ

تسو .كنبلل نييذيفنتلا نيريدملا سلجم رظن ىلع ضَرع
ُ

 هذه صَحف
اقبط -ّيرود وحن ىلع ةسايسلا

ً
 مييقت لجأ نم -ةيليغشتلا تاهيجوتلل 

 ةيمنتلا فادهأ" قيقحت ىلع ّماعلا اهريثأتو اهذيفنت ةليصح
 .ةلماشلاو ةمادتسملا ةّيرضحلا ةيمنتلا ريسيت ىلعو "ةمادتسملا
كمتسو

ِّ
 سوردلا ىلع ءوضلا طيلست نم هذه صحفلا تايلمع ن

قحملا جئاتنلاو ،ةدافتسملا
ّ

 مزلي ام ءادبإ نمو ؛ةحورطملا لكاشملاو ،ةق
 ةيليغشتلا ةّيجيتارتسالا ليدعت وأ اهتاذ ةسايسلا ليدعتل تاحارتقا نم
 هّجوتلا عم اهقاستا نيسحت لجأ نم كلذو ،اهذيفنتب ةقلعتملا
 .ةيمنتلل ّيمالسإلا كنبلل ّيجيتارتسالا

خدت .٣٩
ُ

ارابتعا ذافنلا زّيح ةسايسلا هذه ل
ً

 نيريدملا سلجم ةقفاوم خيرات نم 
لوصحلا نكميو .اهيلع نييذيفنتلا

ُ
 ماكحأ نم مكح نم ءافعإلا ىلع 

قفاويو ءافعإ َحرتقم سيئرلا مِّدقي نأ ةطيرش ،"ةسايسلا" هذه
َ

 هيلع 
 .نييذيفنتلا نيريدملا سلجم
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