
 
  

ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألل ةيماسلا ةيضوفملا بتكم عم قيسنتلابو ،ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نم ةوعدب 
ملاعلا نم ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو ءاربخلا نم ةئام وحن ةكراشمبو ،ناسنإلا قوقحل  ةيطسوتموروألا ةكبشلاو
  :رمتؤم دقعنا ،ابوروأو ةينيتاللا اكيرمأو ايسآو ايقيرفأ نم ءاربخ ةمهاسمبو ،يبرعلا
  

  "نيرشعلاو يداحلا نرقلل لامعأ لودج :ناسنإلا قوقح ةفاقث رشنو ميلعت اياضق"
  .ةرهاقلا يف ٢٠٠٠ربوتكأ  ١٦ – ١٣ةرتفلا يف 

  

  رمتؤملا
  

ةيميلقإلاو ةيلودلا تارمتؤملا نع ةرداصلا ريراقتلاو تانالعإلاو قئاثولاو ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا كوكصلا ةعجارم دعب 
وكسنويلا رمتؤمو )١٩٧٨انييف (ناسنإلا قوقح ميلعتل وكسنويلا رمتؤم ةصاخو ،ةلصلا تاذ  رمتؤملاو )١٩٨٨ةطلام (،   ،

ناسنإلا قوقحل ىملاعلا رمتؤملا و ١٩٩٣لايرتنوم يف دقعنملا ةيطارقميدلاو ناسنإلا قوقح ميلعتل ي لودلا انييف (، 
ايقيرفأ ىف ناسنإلا قوقح ىلع ةيبرتلا لوح يميلقإلا رمتؤملاو )١٩٩٣ ايسآل يميلقإلا رمتؤملاو )١٩٩٨راكاد (،   ،

يف ناسنإلا قوقح ميلعت لوح يميلقإلا رمتؤملاو )١٩٩٩د نهلاب نويب(ناسنإلا قوقح لجأ نم ميلعتلا لوح كيفسابلاو   ،
ناسنإلا قوقحل ةيبرعلا ةكرحلل لوألا يلودلا رمتؤملاو )١٩٩٩طابرلا (يبرعلا ملاعلا    .…)١٩٩٩ءاضيبلا رادلا (، 

فصتنم ىتح تمت ىتلا تازجنملاو)٢٠٠٤- ١٩٩٥(ناسنإلا قوقح ميلعت دقعل ةدحتملا ممألا ةطخ ىلع عالطالا دعبو   ، 
  …دقعلا 

 ، ةيرشبلا ةيمنتلا نع يملاعلا ريرقتلا هدكؤي ام اهرابتعا ىف تذخأ ،رمتؤملا تاسلج رادم ىلع ةضيفتسم تاشقانم دعبو
، …داسفلاو رقفلا يشفتو ،ناسنإلا قوقح مارتحا مدع نيب ةقيثو ةقالع دوجو نم ،ملاعلا يف داسفلا نع يلودلا ريرقتلاو
يف ناسنإلا قوقح تارابتعا مادختسا ءوسو ،ىداصتقالا ديعصلا ىلع ةملوعلل ةيب لسلا راثآلا نأشب ديازتملا قلقلاو
  …يبرعلا ملاعلا يف ةصاخو ،بوعشلاب قاح يذلا حدافلا ملظلا يف كلذ ساكعناو ،ةيلودلا تاقالعلا

  :ىلع نوكراشملا دكؤي: "ناسنإلا قوقح ةفاقث رشنو ميلعتل ةرهاقلا نالعإ"مساب يلاتلا نالعإلا رادصإ رمتؤملا ررق 
ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلا نيب قيثولا طبارتلا ىلعو ،ناسنإلا قوقح ئدابم ةيملاع  •

قوقح نأ و ،ةئزجتلل اهتيلباق مدعو ،ضعبلا اهضعب ىلع لدابتملا اهدامتعا ىلعو ،ةينماضتلا قوقحلاو ،ةيفاقثلاو 
 .ناسنإلا قوقح ةموظنم نم ليصأ ءزج يه ةأرملا

بوعشلا ةفاك حافك داصحو ،خيراتلا ربع تافاقثلاو تاراضحلا لصاوتو لعافت ةرمث يه ناسنإلا قوقح ميق نأ  •
 .ءاعمج ةيرشبلل كلم ىنعملا اذهب اهنأو ،يجراخلاو يلخادلا رهقلاو ملظلا لاكشأ ةفاك دض

روعش خسرت يتلا كلت  يه - ناسنإلا قوقح نم قح اهرابتعاب- اهب ءافتحالا يغبني يتلا ةيفاقثلا ةيصوصخلا نأ  •
ةدحوب يعولاو ساسحإلا هيدل يمنتو ،هدالب نوئش ةرادإ يف هتكراشم ززعتو ،ةاواسملاو ةماركلاب ناسنإلا 
ءاصقإ وأ ،اهل ىندتملا عضولا سيركت و ةأرملا شيمهتل ةعيرذ ذختت ال و ،ناكم لك يف ناسنإلا عم ريصملا 

 .ةيلودلا قيثاوملاب مازتلالا نم صلمتلا وأ ،ةيسايس وأ ةيفاقث وأ ةينيد تارابتعا ىأ ببسب رخآلا



درف لك عتمت نأ رابتعاب ،ءاعمج ةيناسنإللو بعشو ةعامجو درف لكل ايلع ةحلصم وه ناسنإلا قوقح مارتحا نأ  •
ةيمنتو ناطوألاب ضوهنلا يفو ،ةيناسنإلا ةيصخشلا راهدزا يف مساح لماع وه ةاواسملاو ةيرحلاو ةماركلاب 

 .ةنطاوملاب روعشلا زيزعت يفو ،ةيرشبلاوةيداملا اهتاورث 

هجو ىلع تاموكحلا ىلع ىلمي و ،ناسنإلا قوقح نم اليصأ اقح لكشي ناسنإلا قوقح ةفاقث رشن و ميلعت نأ  •
رشن و اهتيامح تايلآ و ناسنإلا قوقح  ئدابمب فيرعتلا و جيورتلا ىف ىربك تامازتلا و تايلوئسم صوصخلا
  .اهتفاقث

  

  ناسنإلا قوقح ةفاقثوميلعت موهفم : ًالوأ
 

ةمزاللا ةيساسألا فراعملاب ماملإلا نم سانلا نيكمتل ماع عورشم رهوجلا يف وه ناسنإلا قوقح ميلعت  نإ •
. ةماعلا حلاصملا و دارفألا قوقح هاجت ةيلوئسملاب روعشلا سرغو ،داهطضالاو عمقلا روص ةفاك نم مهررحتل
و ديلاقتلاو ىفاقثلا ثارتلا و ،ةيك ولسلا و ةينهذلا ىنبلا و ميقلا ةعومجم لمشت ناسنإلا قوقح ةفاقث نأ امك

و ةسردملا و تيبلا ىف ةفاقثلا هذه لقنت ىتلا ةئشنتلا لئاسو و ،ناسنإلا قوقح ءىدابم عم مجسنت ىتلا فارعألا 
 .مالعإلا لئاسوو ،ةطيسولا تائيهلا

ىلإ ذفنت نأ بجيو ،ةايحلا روص عيمج معت ةلماشو ةلصاوتم ةيلمع وه ناسنإلا قوقح ةفاقث رشن و ميلعت نإ  •
ةفاكل يرورضلا نمو . ةيندملاو ةيسايسلاو ةيعامتجالاو ةيفاقثلا و ةينهملا و ةيصخشلا تاسرامملا هجوأ عيمج
 .ناسنإلل ةيساسألا قوقحلا مهلتست ميقب مزتلت ءادأ سيياقمب طبترت نأ نهملا

• ، ناسنإلا قوقح ميلعت نإ  .ناسنإلا قوقح ةفاقث رشن و ميلعتل يرهوجلا فدهلا وه ةسرامملاو ةفرعملا رفاضت نإ
ىلإ ةرورضلاب سانلا دوقي ،ةيقالخألاو ةيعامتجالا ةيلوئسملا بنج ىلإ ابنج ةيلوئسملاو ةماركلا سح سرغي ذإ 
لمعلاب لوبقلا ىلإ مهدوقي امك،ضعبلا مهضعب قوقحو تاجاح عم ملقأتلاو ةيعامجلا ةدعاسملاو لدابتملا مارتحالا 

ريخلا لجأ نم كرتشملا لمعلاو حلاصملا نزاوت نمضت ةددجتمو ةبسانم  تاغايص ىلإ ةرح ةروصب لصوتلل اعم
  .اعيمج سانلا تايرح رداصي يذلا يئاوشعلا وأ مظنملا فنعلا ناطلس ضرف ىلإ ةجاح نود ،ماعلا

  
   ناسنإلا قوقح ةفاقث رشن و ميلعت فادهأ: ايناث

ةيرحلاو ةماركلاب اهساسحإ ريذجتو ،ةيعامتجال او ةيركفلاو ةينادجولا اهداعبأب ةيناسنإلا ةيصخشلا راهدزاو ةيمنت •
 .ةيطارقميدلا ةسرامملا و يعامتجالا لدعلاو ةاواسملاو

- سانلا  يعو زيزعت • ةقيقح ىلإ ناسنإلا قوقح ئدابم ليوحت نم مهنيكمت ىلع دعاسي امب مهقوقحب  –ًالاجرو ءاسن
ةفاك ىلع اهب ضوهنلاو اهتنايصو ،اه نع عافدلا ىلع مهتردق عفرو ،ةيسايسو ةيفاقث و ةيداصتقاو ةيعامتجا
 .تايوتسملا

يفاقثلا عونتلاو ددعتلا ةنايصو ،نيرخآلا قوقح مارتحا زيزعتو ،بوعشلا نيب نماضتلاو ةقادصلا رصاوأ ديطوت  •
فنعلا ذبن و لدابتملا حماستلاو راوحلا ةفاقث ءارثإو ،بوعشلاو تاعامجلا لكل ةيموقلا تافاقثلا راهدزاو
 .ةيهاركلا باطخ دض ةيوق ةعانم سانلا عيمج باسكإو بصعتلا ةضهانمو فنعاللا زيزعتو ،باهرإلاو



قحلاو ،ريصملا ريرقت يف قحلا اهسأر ىلعو ،ناسنإلا قوقح مارتحا ىلعو لدعلا ىلع مئاقلا مالسلا ةفاقث زيزعت  •
ةكرتشملا حلاصملا سكعت ثيحب ،يلودلا عمتجملا تاسسؤمو ةيلودلا تاقالعلا  ةطرقمدو. لالتحالا ةمواقم يف
  .ةيرشبلل

  

  تايــصوتلا: اًثلاث
نإف ىبرعلا ملاعلا  يف ناسنإلا قوقح ةفاقث رشنو ميلعت مامأ اًقئاع فقت يتلا تالكشملاو تابقعلل هتسارد نم اًقالطنا
  :يلي امب يصوي رمتؤملا
  

  :ىلإ ةيبرعلا تاموكحلا ةوعد
ةعباتم و ،ظفحتب اهيلع قدص نمل تاظفحتلا طاقسإو ،ناسنإلا قوقحل ةيلودلا تايقافتالا ةفاك ىلع قيدصتلا  •

عمتجملا فارطأ ضعب بعالتب عرذتلا مدعو ،ةئزجت نود ناسنإلا قوقح ةفاك مارتحا ىلع و ،عقاولا ىف اهقيبطت 
 .اهينطاومو اهبوعشهاجت اهتامازتلا نم لصنتلل ،ةيفاقثلا ةيصوصخلاب وأ اهب يلودلا 

ناسنإلا قوقح ئدابم عم قستي امب ،ةيميداكألا تايرحلاو عمجتلاو ريبعتلاو يأرلا تايرح ىلع دويقلا ةفاك ةلازإ  •
 .ةءورقملاو ةعومسملاو ةيئرملا مالعإلا لئاسو ةرادإو كالتما قح مامأ دويقلا ةلازإ و ،ايملاع اهب فرتعملا

ءامتنالاب روعشلا زيزعت يف ةمهاسم لضفأ كلذ رابتعاب ،ناسنإلا قوقح ةفاقث رشنو ميلعتل ةينطو ططخ  عضو •
لوألا عافدلا طخ وه بوعشلا و ناسنإلا قوقحب تاعمتجملاو دارفألا ىعو ىوتسم عفر نأ رابتعاب و ،ةنطاوملاو 

 . ناطوألا قوقح و ناسنإلا قوقح نع
  

 :ـب مامتهالا ءاليإ راطإلا اذه يف يرورضلا نم

ميلعتلا جهانم بيصختو ،ناسنإلا قوقح ميقل ةيفانملا نيماضملا نم اهتيقنتل مالعإلا داومو ميلعتلا جهانم ةعجارم  •
مايقلا عيجشتو ،ايلعلا تاساردلاو ،ىعماجلا ميلعتلا يف ناسنإلا قوقح ةدام جاردإ . ناسنإلا قوقح نيماضمب
فلتخ مو ،ةيمألا وحم جهانم يف ناسنإلا قوقح نيمضت. ناسنإلا قوقح لاجم يف هاروتكدلاو ريتسجاملا ثوحبب
 .ىماظنلا ريغ ميلعتلا جمارب

مالعإلا لاجرو ءابطألاو ةاضقلاو نيماحملا ليهأت و نيسردملا نيوكت جمارب يف ناسنإلا قوقح ةدام جاردإ  •
 .نونفلاب نيلغتشملاو ةماعلا تارادإلا ىف نيفظوملا و سيلوبلاو شيجلاو نيدلاو

، شنإ • ةيبرعلا لودلا ضعب يف اهنم أشنملا رود زيزعتو ،ناسنإلا قوقح ةفاقث رشنو ميلعتل ةينطو تاسسؤم ءا
زيزعت . ةيبرعلا ةيميلقإلاو ةيلحملا ناسنإلا قوقح تامظنم عم نواعتلاب ةينطولا ططخلا زاجنإ دوهج قيسنتو
 .ناسنإلا قوقح ميلعتل ةيلودلا زكارملاو دهاعملاو ةينعملا ةدحتملا ممألا ةزهجأ عم نواعتلا رصاوأ

نم اهل امب ،ناسنإلا قوقح ةفاقث رشنو ميلعت يف بادآلاو نونفلا هبعلت نأ نكمي يذلا رودلل ةصاخ ةيانع ءاليإ  •
ريوطتو . شاعملا عقاولا ةفرعم نم قالطنالاو ،ةفاج ظعاوم نود رشبلا نادجو ةبطاخم ىلع ةصاخ تاردق

 ).خلا… تايحرسم ،مالفأ(ضرغلا اذهل ةيديلقت ريغ ةيميلعت داوم 

امب ،ةيبرعلا لودلا يف نينطاوملاو بوعشلل ناسنإلا قوقح اياضقب مامتهالا ىلع ةيبرعلا لودلا ةعماج ثح  •
ناسنإلا قوقح ئدابمو ميق عم قستي يكل ،ناسنإلا قوقحل يبرعلا قاثيملا ةعجارمب مايقلا نم كلذ هبجوتسي 



ريغ تامظنملا عم نواعتلل تاونق حتفو ،اهليعفتل يدؤي ناسنإلا قوقحل ةمئادلا ةيبرعلا ةنجلل صاخ ماظن عضوو  ،
 .ناسنإلا قوقح ةفاقث رشن و ميلعتب ةينعملا ةدحتملا ممألا ةزهجأ ططخ ليعفت ىف ماهسإلا اذكو. ةيبرعلا ةيموكحلا

، إلا قوقح ةفاقث رشنو ميلعتل ةيبرع ةيميلقإ ةنجل ءاشنإ • لاجملا اذه يف ةطيشنلا ةيبرعلا تاموكحلا مضت ،ناسن
عم قيسنتلاب ،ناديملا اذه يف جماربلاو ططخلا ريوطت فدهب ،ةلصلا تاذ ةيبرعلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو 

 .ةينعملا ةدحتملا ممألا ةزهجأ

رصحت الو ،ل وقعلا نع الضف نادجولا بطاخت ناسنإلا قوقح ميلعتل جهانم ريوطت ىلع ميلعتلا ءاربخ ثح •
لفكت ةيفاقث ةئيب قلخ ىلع دعاسي امب ،يدقنلا ريكفتلاو تايكولسلا ريوطت ىلإ ىعست لب ،فراعملا لقن يف اهتمهم 

نيعب جهانملا هذه ذخأت نأ يرورضلا نم و . نوناقلاو قحلا ةلود ءانب ززعتو ،ةيعامجلاو ةيدرفلا قوقحلا ةيامح
ةيخيراتلا هتبرجتو ،بعش لكب ةصاخلا ةفاقثلا ماهلتساو ،ناسنإلا قوقح ل ةيملاعلا ئدابملا ىلع زاكترالا رابتعالا
 .يبنجألا لالتحالاو ينيدلاو يفاقثلاو يعامتجالاو يسايسلا ملظلا لاكشأ ةفاك ةمواقم يف

ىلع لمعلاو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا قيثاوملاب اهمازتلا نالعإ ىلإ يبرعلا ملاعلا يف ةيسايسلا بازحألا ةوعد  •
تاسرامملا لامعإ و ،ةيناديملا اهتاسراممو ةيسايسلا اهجمارب يف ناسنإلا قوقح نيماضم زيزع تو زاربإ
 .ةباشلا رداوكلا دادعإ جمارب يف ناسنإلا قوقح ةفاقثب مامتهالا ءاليإو ،اهلخاد ةيطارقميدلا

، او ناسنإلا قوقح ميق زيزعتب مامتهالا ىلع ةعومسملاو ةيئرملاو ةءورقملا مالعإلا لئاسو ثح • عونتلاو ةيددعتل
ةماركلا ناهتما وأ ،رخآلا يأرلا ريقحت وأ ةينيدلا وأ ةيرصنعلا ةيهاركلا رعاشم ءاكذإ هنأش نم ام لك بنجتو 

مازتلا ىدم ةبقارم ىلع يندملا عمتجملا تاسسؤمو نييفحصلا تاباقنو برعلا نييفحصلا داحتا ثحو . ةيناسنإلا
ريغو ةيموكحلا ناسنإلا قوقح تاسسؤم ةوعدو ،رامضملا اذ ه يف ةينهملا فرشلا قيثاومب مالعإلا لئاسو
 .نييمالعإلا بيردتل ةصاخ جمارب ىنبتل ةيموكحلا

- مالعإلا لئاسو نم ةنكمم ةدافتسا ىصقأ قيقحت ىلع ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ناسنإلا قوقح تاسسؤم ثح  •
و ،ةصاخ جماربو ربانم ءاشنإ ك لذ يف امب ،ناسنإلا قوقح ةفاقث رشن يف -اهنم ةعومسملاو ةيئرملا ةصاخو
، . ضرغلا اذهل ةثيدحلا تاينقتلا مادختسا ناسنإلا كاردإ لكشت ىتلا ةيبعشلا ةفاقثلا تانوكم ةسارد ىلع لمعلا و
 .ناسنإلا قوقح ةفاقث رشنل بسانملا باطخلا ىلإ لصوتلا فدهب

قوقح عم ةيعارص تاقالع  يف نيدلا ماحقإ نع عفرتلا ىلإ برعلا نيدلا لاجرو ةساسلاو نيركفملا ةوعد •
هنم صاقتنالا زوجي ال يذلا ىندألا دحلا ةباثمب ةيملاعلا ةعرشلا يف اهيلع صوصنملا قوقحلا رابتعاو ،ناسنإلا 

ةيفاقثلا ديلاقتلا يف ناسنإلا قوقح ميق ريذجت ىلع لمعلاو . ىرخأ ىواعد ةيأ وأ ةيفاقثلا ةيصوصخلا ىواعدب
 .ةيبرعلا

ةمهاسم زاربإو ،ةيبرعلا ةفاقثلا يف ناسنإلا قوقح روذج زاربإ ىلع لمعلل ءاهقفلاو نيث حابلاو نييميداكألا ةوعد •
قوقح ئدابم ضعب نيب عنطصملا ضراعتلا ةلازإو ،ناسنإلا قوقح ميق ءاسرإ يف ةيحيسملاو ةيمالسإلا ةراضحلا 

 .رصعلا اهزواجت يتلا ةيفلسلا تاريسفتلا ضعبو ناسنإلا

تائيهلا عم اضيأو ،يميلقإلاو يلحملا ديعصلا ىلع اهنيب قيسنتلا زيزعتل ناس نإلا قوقح دهاعمو زكارم ةوعد •
مايقلاو . ناسنإلا قوقح ةفاقثب مامتهالا يلوت يتلا ةينيدلا تاسسؤملاو ،ةينعملا ةيميلقإلاو ةيلحملا ةيموكحلا
قئاوعلا صيخشتل ،ن اسنإلا قوقح ميلعت يف ةيموكحلا ريغو ةيموكحلا ةيبرعلا براجتلا مييقتل ةيناديم تاساردب
 .اهزيزعتل ةبسانملا تايصوتلا صالختساو



صيصختو ،ناسنإلا قوقح ةفاقث رشنو ميلعت ةيضقب صاخ مامتها ءاليإ ىلع ةدحتملا مألل ماعلا نيمألا ثح  •
يف اهدوهج زيزعتب تاموكحلا ةبلاطمل مداقلا ربمسيد  ١٠يف ناسنإلا قوقحل يملاعلا مويلا يف ةيونسلا هتلاسر 

دراوملا ةئبعت كلذ يف امب ،ناسنإلا قوقح ميلعتل ةدحتملا ممألا ةيرشع ليعفت يف صاخ لكشبو ،لاج ملا اذه
 .ةمزاللا ةيداملاو ةيرشبلا

ةدحتملا ممألا دقع ليعفتل ةمزاللا دوهجلا ةفعاضم ىلع ةدحتملا ممألاب ناسنإلا قوقحل يماسلا ضوفملا ثح  •
ةطيشنلا ةيموكحلا ريغ تامظنملاو تاموكحلل لضفأ ةدناسم م يدقتو ،ةنكمم ةروص لضفأب ناسنإلا قوقح ميلعتل
 .لاجملا اذه يف

ةلصلا تاذ تاعوبطملا ةفاك ةمجرتب مامتهالا ىلع وكسنويلا ةمظنم و ناسنإلا قوقحل ةيماسلا ةيضوفملا ثح  •
 .يبرعلا ئراقلل نكمم قاطن عسوأ ىلع اهتحاتإو ،ةيبرعلا ةغللا ىلإ ناسنإلا قوقح اياضقب


