
1 
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 : هقذهة 

 ق١ع ، جٌمحدِس ج١ّٕ١ٌس جٌذٌٚس ؽىً ٟ٘ جٌف١ذسج١ٌس أفركص ألػّحٌٗ جٌٛهٕٟ جٌكٛجس ِإضّش ذحخططحَ

 ِٓ ػحَ ألقح٘ح فطشز خالي ػ١ٍٗ ٚجالعطفطحء ئٔؿحصٖ ٛلغجٌّط ِٓ ٚجٌزٞ ١ٌٍّٓ جٌمحدَ جٌذعطٛس ع١ٕـ

 . جٌكٛجس ِإضّش جػّحي جٔطٙحء ضحس٠خ

  جٌكٛجس ِإضّش ِٓ ضف٠ٛل ػٍٝ ذٕحء جٌؿّٙٛس٠س ست١ظ ذمشجس ؽىٍص جٌطٟ جأللح١ٌُ ٌؿٕس لشجس جْ وّح

 عطس جٌٝ ٓج١ٌّ ضمغ١ُ ذالشجس ج١ٌّٓ فٟ جٌمحدِس جٌف١ذسج١ٌس ِالِف ضكذ٠ذ هش٠ك ػٍٝ ئمحف١س خطٛز ِػً

 . جٌمشجس قذد٘ح جٌطٟ ٌٍّؼح١٠ش ٚفمح ألح١ٌُ

 ٚغ١ش٘ح ٚجؾطّحػ١س ٚع١حع١س غمحف١س ؾّٗ فؼٛذحش ضؿحٚص ِػً جالْ قطٝ ئلشجسٖ ِأضُ جْ جٌّإوذ ِٓ

 ػشمٗ ػٕذ جٌؾؼد لرً ِٓ جٌذعطٛس ئلشجس ذؼذ جٌططر١ك ٠ٕطظش ٔٙحتٟ خ١حس جٌف١ذسج١ٌس ل١حَ ِٓ ضؿؼً

  جالعطفطحء ػٍٝ

 ِشقٍس فٟ فمو ١ٌظ جٌف١ذسج١ٌس جٌٝ جالٔطمحي ضٛجؾٗ ؾّٗ ٚضكذ٠حش فؼٛذحش ٕ٘حن الصجي جٔٗ جالْ

 . جٌذعطٛس ف١حغس ِشقٍس فٟ رٌه لرً ٌٚىٓ جٌططر١ك

 جٌٝ جٌٛفٛي ػٍٝ عحػذش ِخطٍفس ػٛجًِ ف١ٗ ضٛفشش جعطػٕحتٟ ٚمغ جِحَ جٕٔح جٚال جإلؽحسز ِٓ الذذ

 ٚالؽه جٌخ١حس ٌٙزج ِٕح٘نس ، ٚع١حع١س محف١سغ ػٛجًِ ِٓ جٌشغُ ػٍٝ ٌٍذٌٚس وؾىً جٌف١ذسج١ٌس جخط١حس

  .جٌذعطٛس ف١حغس ِٓ ذذجء ٚجٌّشجقً جٌفطشجش وً فٟ جخش جٚ ذؾىً عطرشص جٌؼٛجًِ ٘زٖ جْ

 ذؾحْ مرحذ١س فٛسز ٌذ٠ٗ ػحِس ٚجٌؼشذٟ خحفس ج١ٌّٕٟ جٌػمحفٟ جٌّٛسٚظ فأْ جٌػمحف١س جٌٕحق١س ِٓ

 جألِػً جٌؾىً ٟ٘ جالٔذِحؾ١س جٌٛقذ٠ٚس ٌسجٌذٚ ؽىً جْ ٠ٚشٜ ٌٍذٌٚس ٚجٌغ١حعٟ جالدجسٞ جٌطٕظ١ُ

 ٚجْ . جٌؼشذٟ جٌّغطٜٛ ػٍٝ جٌم١ِٛس ٚقطٝ جٌٛه١ٕس ج٠ٌٛٙس ِٚؼٕٝ جٌذٌٚس ٚقذز ِؼٕٝ ػٓ ٌٍطؼر١ش

 جٌذٌٚس ِٓ جٌطكٛي قحٌس فٟ ضفى١ىٟ خ١حس جٔٗ جٚ جٌٛقذٚٞ جٌطّٛـ ِٓ جلً جِح خ١حس ٟ٘ جٌفذسج١ٌس

 .جٌف١ذسج١ٌس جٌذٌٚس جٌٝ جٌرغ١طس

  ٌذٜ ٠ّػً وحْ جٌضِحْ  ِٓ  ػمذ ِٓ  جلً لرً جٌذٌٚس ٌؾىً وخ١حس جٌف١ذسج١ٌس هشـ جْ رٌه ػٍٝ ٌٍطذ١ًٌ

 ، ٚه١ٕس خ١حٔس  جٌمٜٛ  ِٓ جٌىػ١ش

1990  ػحَ جٌٛقذز لرً ِؿضأ وأْ ػٕذِح ج١ٌّٓ ٌطٛق١ذ وخ١حس  ِطشٚقح ٠ىٓ ٌُ جٌخ١حس ٘زج جْ ٚجٌؾح٘ذ

 ِٓ جٌّشجقً وً فٟ ِطشٚـ ع١رمٝ جغشٖ جْ ٌٗ جٌخالفس فأْ جٌرؼذ ٘زج ضحس٠خ فٟ جٌطٛعغ ػٓ ٚذؼ١ذج ،

 فٟ ٚجٌػشٚز جٌغٍطس ٌطّشوض خغحسٖ جٌفذسج١ٌس فٟ ضشٜ جٌطٟ جٌمٜٛ ذؼل ِٓ ع١حع١ح جعطغالٌٗ خالي

  . ٗٚٚقذض ٌٍٛهٓ ضّض٠ك ئٔٙحء جٌف١ذسج١ٌس ذطق٠ٛش جٌكح١ٌس جٌّشوض٠س ذمحء ٚضفنً ٠ذ٘ح
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 ضؾ٠ٛٗ فٟ ٠طغحٜٚ ٌٚشذّح ، جأللح١ٌُ ٌؿٕس سٚلشج جٌكٛجس جٔطٙحء ذؼذ فؼال جألهشٚقحش ٘زٖ ذذأش ٚلذ

 ِٓ ِغ ، ع١حع١س ٌّقٍكس ٠شفنٗ أؤِٓ غمحف١س صج٠ٚس ِٓ جألعحط ِٓ جٌف١ذسج١ٌس ٠شفل ِٓ جٌخ١حس ٘زج

 جٚ جٌذٌٚس ألح١ٌُ ٌؼذد جخش ضقٛس ٠كًّ وحْ ٌٚىٕٗ ج١ٌٗ ٠ٚغؼٝ ذً جٌّرذب ق١ع ِٓ جٌخ١حس ٘زج ٠مرً

 . لح١ٌُجأل ػٍٝ جٌكح١ٌس جٌّكحفظحش ضٛص٠غ ٌمشجس

 ٚئّٔح ِٛمٛػ١س أعظ جٞ ػٍٝ ِرٕٟ ١ٌظ ٌٍف١ذسج١ٌس غرٛٞس ضقٛس ٌذ٠ُٙ ِٓ ٘إالء جٌٝ ٠ٚنحف

 جٌذٌٚس ٌّؼٕٝ ٔم١ل ٚئّٔح ٌٍّشوض٠س ٔم١ل ١ٌغص جٌف١ذسج١ٌس فٟ ضشٜ ٚضقٛسجش رجض١س سغرحش ػٍٝ

  ٚٚقذضٙح

  . جٌطخٛف ٘زج ٠ؼضص ِٓ فُٙ جٌف١ذسج١ٌس ِٓ ٠طخٛفْٛ ٌّٓ جٌٕم١ل ُ٘ ٘إالء جْ ِٚغ

 ٌُ جٌفذسج١ٌس خ١حس ػٍٝ جٌطٛجفك ٌٚىٓ جٌكٛجس ِشجقً خالي ٚجالضؿح٘حش ج٢سجء ٘زٖ وً ذشصش ٌمذ

 ذٗ خشؼ جٌزٞ ٚجٌمقٛس جٌٛمٛـ ػذَ جْ وّح ، جالضؿح٘حش ٘زٖ جخطفحء جٌٝ ٔٙحتٟ ذؾىً ٠إدٞ

 فٟ ٗػ١ٍ ٠ٕـ جْ ٠ؿد ِح ِمذِطٙح ٚفٟ جٌف١ذسج١ٌس ذؾحْ جٌالصِس جٌطفحف١ً ِٓ جٌىػ١ش ذؾحْ جٌّإضّش

 ج٢سجء ذشٚص جٌٝ ع١إدٞ ، ج١ٌٙح أؽشٔح جٌطٟ جٌٕظش ٚؾٙحش وً ضرح٠ٓ ػٓ جٌٕحضؽ جٌمقٛس ٚ٘ٛ جٌذعطٛس

 . جٌمحدِس جٌّشجقً فٟ ِؿذدج جٌغحذمس

 ٠ؾىً ِح ٚ٘ٛ ئٔؿحصٖ ِأضُ ئغفحي ٠ؼٕٟ ال ٌٕٕحلؾٙح جٌطكذ٠حش ٘زج جٌٝ جٌّمذِس ٘زٖ فٟ جإلؽحسز جْ غ١ش

 خالي ِٓ ٚجلغ جٌٝ   جٌف١ذسج١ٌس ٌطكٛي جٌذجػّس جٌؼٛجًِ  ٚال حشٚجٌطكذ٠ جٌقؼٛذحش ٌطؿحٚص لٜٛ عٕذ

 .جٌف١ذسج١ٌس جٌٝ جالٔطمحي ٌططر١ك  ِؾشٚػ١س ضٛف١ش ػٍٝ ضغحػذ ٚضؾش٠ؼحش دعطٛس٠س ٔقٛؿ

 ضشو١رطٗ فٟ ِغرٛق غ١ش ٚهٕٟ قٛجس ػرش ضُ لذ جٌف١ذسج١ٌس ٔكٛ جٌذٌٚس ؽىً ضك٠ًٛ جخط١حس جْ وّح 

 وً فٟ جٌطٕف١ز ئػحلس ِكحٚالش وً ِٛجؾٙس فٟ ل٠ٛح عٕذج دجتّح   مٝع١ر ضٛجفم١س ٚذطش٠مس ٚضّػ١ٍ١طٗ

 . جٌّشجقً

 ه٠ٍٛس ػمٛد جٌٝ ٠ّطذ جٌزٞ جٌّكٍٟ ٚجٌكىُ سذحٌالِشوض٠ جٌّطحٌرس ِٓ جٌط٠ًٛ جٌطحس٠خ جْ وّح

 ػٍٝ ٔقص جٌطٟ  1994 ٚجالضفحق جٌؼٙذ ٚغ١مس ِٕٚٙح جالخ١شز جٌغٕٛجش خالي جٌغ١حع١س ٚجٌكٛجسجش

 جٌمٜٛ غحٌر١س ألشضٙح جٌطٟ  2009 جٌٛهٕٟ جإلٔمحر ٚٚغ١مس  ِخح١ٌف4-7  عحطأ ػٍٝ ِكٍٟ قىُ

 ٚجألقضجخ جٌّإضّش ذحعطػٕحء سذّح جٌؾحًِ جٌٛهٕٟ جٌكٛجس ِىٛٔحش ِٚؼظُ جٌّؼحسمس فٟ جٌغ١حع١س

 .جٌف١ذسج١ٌس خ٠محس ِح جٌٝ ضقً ذقالق١حش جأللح١ٌُ أعحط ػٍٝ الِشوضٞ ٔظحَ جخطحسش ٚجٌطٟ جٌؿذ٠ذز

 ذحإلمحفس ..جٌخ١حسجش وأقذ ضشوطٗ جٔٙح جال ذحٌف١ذسج١ٌس جٌٕظحَ ٘زج ضغ١ّس  قغُ  جٌٝ ضقً ٌُ وحٔص ٚجْ 

 جٌطٟ ٚجٌطكذ٠حش جٌقؼٛذحش وً ٌطؿحٚص لٛٞ عٕذ ٠ؾىً رٌه وً ، جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س ِططٍرحش جٌٝ

 . عٕر١ٓ وّح ٚٔطٛلؼٙح ضٛلؼٕح٘ح

 جؾً جٌٝ ٚضٛؾٍٙح جٌفذسج١ٌس ضطر١ك عطؼ١ك حجٔٙ جٌىػ١ش ضٛلغ جٌطٟ جألورش جٌقؼٛذس جأللح١ٌُ جخط١حس ِٚػً 

 وً فٟ جالدجسٞ جٌطمغ١ُ ضؼ١ك وحٔص ٚغمحف١س ٚضحس٠خ١س ٚجؾطّحػ١س ع١حع١س ذأعرحخ ل١حعح ِؼٍَٛ غ١ش

 ِٛمٛع ؾؼٍص جٌطٟ جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س جٌٝ ذحإلمحفس ٚذؼذ٘ح جٌٛقذز لرً جٌرغ١طس جٌذٌٚس دجخً جٌّشجقً
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 ؽىً جػحدز خالي ِٓ  ػحَ ذؾىً جٌرالد فٟ ٌٍّشوض٠س وكً ال جٌؿٕٛذ١س ٌٍمن١س وكً ٠مذَ جٌفذسج١ٌس

 (. ؾٕٛخ- ؽّحي) جٌغحذم١ٓ جإلل١ّ١ٍٓ أعحط ػٍٝ جٌذٌٚس ِىٟٛٔ ذ١ٓ فذسجٌٟ جضكحد جٌٝ جٌٛقذز

 جورش سفل ِطٛلغ وحْ ق١ع جٌؿٕٛخ ِغطٜٛ ػٍٝ قطٝ ٚذحأللح١ٌُ جٌف١ذسج١ٌس ذخ١حس جٌؾؼرٟ جٌمرٛي جْ

 جٌّكطٍّس جٌطكذ٠حش ٌّٛجؾٙس ٚجألػذجد جٌمقٛس ٌؿٛجٔد ٚجٌطٕرٗ سجإل٠ؿحذ١ جٌؼٛجًِ ضؼض٠ض جْ ٠إوذ

 ٚخٍك جٌخ١حس ٘زج ئٔؿحـ جٌٝ جٌٕٙح٠س فٟ ع١إدٞ  جٌمحدِس جٌّشجقً ٌّططٍرحش جٌٛجمف ٚجٌطكذ٠ذ

 لحػذز ػٍٝ ِٚٛقذز ِغطمشز الِشوض٠س د٠ّمشجه١س وذٌٚس جٌّٕؾٛدز جالضكحد٠س ج١ّٕ١ٌس جٌؿّٙٛس٠س

  . جٌط١ّٕس فٟ جإل٠ؿحذ١س ٚجٌطٕحفغ١س ٚجٌػشٚز جٌغٍطس فٟ جٌطؾحسن

 ذحإل٠نحـ جٌف١ذسج١ٌس ٔكٛ جٌطكٛي ِشجقً ِٚططٍرحش ٚجٌطكذ٠حش جٌمقٛس ؾٛجٔد جٌٛسلس ٘زٖ ٚعططٕحٚي

  ٚضٛف١حش ذحلطشجقحش ٚعطخططُ ، ٚجٌطك١ًٍ ٚجٌّٕحلؾس

 

 :الحىار هخزجات في الفيذرالية بشأى القصىر جىاًب اوال

 جٌقؼٛذحش جذشص جٌف١ذسج١ٌس ضفحف١ً ذؾحْ جٌٛهٕٟ ٛجسجٌك ِإضّش ِخشؾحش فٟ جٌمقٛس ٠ؾىً

  .جٌذعطٛس ف١حغس ِشقٍس جالٌٚٝ جٌّشقٍس فٟ جٌف١ذسج١ٌس ضطر١ك عطٛجؾٗ جٌطٟ ٚجٌطكذ٠حش

 رجش جٌكٛجس ِخشؾحش ضك٠ًٛ ِّٙطٙح ف١ٕس ٌؿٕس ٟ٘ جٌذعطٛس ف١حغس ٌؿٕس فأْ جٌكٛجس ٌّخشؾحش ٚفمح

 لرً إللشجسٖ ِطىحًِ ؾذ٠ذ دعطٛس جٌٝ ضك٠ٍٛٙح ٚذحٌّؿًّ دعطٛس٠س ٔقٛؿ جٌٝ ذحٌذعطٛس  جٌقٍس

  . ػ١ٍٗ جالعطفطحء

 جٌٝ ضك٠ٍٛٙح ٠ّىٓ جٌكٛجس ِخشؾحش فٟ وػ١شز ٔقٛؿ ذحٌف١ذسج١ٌس ٠طقً ف١ّح ضؿذ ٌٓ جٌٍؿٕس جْ غ١ش

 . ِطىحًِ فذسجٌٟ ٌٕظحَ جٌذعطٛس ِٛجد ِططٍرحش وً  ضٛفش  جْ ػٓ ٔح١٘ه دعطٛس٠س ِٛجد

 

 : الفذرالية بشاى ذولةال بٌاء فزيق في الحىار هخزجات

  جٌذٌٚس ؽىً رٌه فٟ ذّح جٌذٌٚس ذٕحء فش٠ك جٌٝ جٌذعطٛس ِٚرحدب أعظ ٚمغ ِّٙس أعٕذش -

 ٚأخزش جٌكٛجس ِىٛٔحش ِٓ لذِص  جٌذٌٚس ؽىً ذؾحْ ِخطٍفس سؤٜ ذؼّك ٔحلؼ جٌفش٠ك جْ ِٚغ

 ٘زج فٟ جٌخرشجء ِٓ ػذ٠ذ ِٓ ٚج٠ؿحذٟ ٚجعغ ػْٛ ضٍمٝ وّح جٌٕمحػ ٘زج ِٓ جألٚفش جٌٕق١د جٌف١ذسج١ٌس

 جٌّٕحلؾحش ٘زٖ وً ضك٠ًٛ ػ١ٍّح ػطً لذ جٌؿٕٛذ١س ذحٌمن١س جٌف١ذسج١ٌس ِٛمٛع جسضرحه جْ جال ، جٌؾأْ

 ٚجٌطٛؾٙحش جٌطرح٠ٕحش ذشٚص ٚضؿٕد ذٙح جألخز جٌذعطٛس ف١حغس ٌٍؿٕس ٠ّىٓ ٔقٛؿ جٌٝ ٚجٌخرشجش

  . ؾذ٠ذ ِٓ ج١ٌٙح أؽشٔح جٌطٟ جٌغ١حع١س

 جٌٝ ذحٌف١ذسج١ٌس ٠ًطق ِح ضشق١ً ؾشٜ جٌكٛجس ٚغ١مس ِٓ ( .ؿ -  .ؿ) جٌذٌٚس ذٕحء فش٠ك ضمش٠ش فٟ

 جٌرغ١طس جٌذٌٚس قحٌس فٟ جقطّح١ٌح ذمٟ جٌذٌٚس جعُ جْ قطٝ جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س فش٠ك فٟ ئلشجسٖ ع١طُ ِح
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 ٔٛجخ ِؿٍظ ِؿٍغ١ٓ ِٓ جٌّشوض٠س جٌغٍطس ذؾحْ دٚس ِح ٚذحعطػٕحء جالضكحد٠س جٌذٌٚس قحٌس ٚفٟ

 جٌغٍطس جٚ جأللح١ٌُ فٟ جٌطؾش٠ؼ١س جٌغٍطس ذؾحْ الؽٟ فأْ ، ذحٌطغحٚٞ لح١ٌُجأل ٠ًّػ جضكحد ِٚؿٍظ

 ضٛص٠غ ٚال جٌّشوض فٟ جٌطٕف١ز٠س جٌغٍطس فالق١حش ٚال جأللح١ٌُ فٟ جٌطٕف١ز٠س جٌغٍطس ٚال جٌمنحت١س

 جٌخذِس ٚال جالخطقحفحش ٚال جٌّحٌٟ جٌؿحٔد ٚال جٌػشٚز ضٛص٠غ ٚال ٚجأللح١ٌُ جٌّشوض ذ١ٓ جٌغٍطس

 .جٌخ.. (جٌّكحفظحش ) جٌٛال٠حش ئهحس فٟ جأللح١ٌُ دجخً جٌّكٍٟ جٌكىُ ٚال  ١سجٌّذٔ

 ٚجٌطمحمٟ جٌّكحوُ دسؾحش ٚال ٚجٌٛال٠حش ٚجأللح١ٌُ جٌّشوض فٟ جٌطؾش٠غ ٌقالق١حش ضكذ٠ذ ال جْ وّح

 . ٚجٌطؾش٠ؼحش ٌٍقالق١حش ٚفمح جٌطمحمٟ ٠ٕطٟٙ ٚأ٠ٓ

 ف١حغس ٌؿٕس لرً ِٓ  ػ١ٍٗ جالعطٕحد ٠ّىٓ ِح جٌذٌٚس ذٕحء فش٠ك فٟ جٌكٛجس ِخشؾحش ضكمك ال فأرْ

 ف١حغس ٌؿٕس ألػّحي ِشجؾؼطٙح ػٕذ جٌكٛجس ِخشؾحش ػٍٝ ٌٍشلحذس جٌٛه١ٕس ج١ٌٙثس أؤِٓ جٌذعطٛس

 . جٌكٛجس ٌّخشؾحش ٚفمح جٌذعطٛس ئلشجس ذٙذف جٌذعطٛس

 

 : الفذرالية بشاى لحلها الضواًات ووثيقة الجٌىبية القضية فزيق في الحىار هخزجات

 قً ِكحٚس وأقذ جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س فش٠ك فٟ خحؿ ج٘طّحَ جٌذٌٚس ؽىً ِٛمٛع أخز وػ١شز طرحسجشالػ

 جٌذٌٚس ذٕحء فش٠ك فٟ ٔقٛؿ ِٓ ئٔؿحصٖ ٠ّىٓ ْوح ِح قغحخ ػٍٝ رٌه ؾحء ٚلذ جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س

 وحْ ٌّٚح روشٖ عرك وّح جٌّٛمٛع ٘زج ذؾحْ ػ١ٍٗ جالضفحق ع١طُ ٌّح جٔطظحسج جٌفش٠ك ػًّ ػطً ق١ع

 خحسؼ جِطذ لذ 8+8 ج16ٚجي ٌؿٕس ٟ٘ ِقغشز ٌؿٕس جٌٝ ضكٛي جٌزٞ جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س فش٠ك فٟ ٌٕمحػج

 لن١س جْ ذً جٌّإضّش جٔطٙحء  لر١ً جال ٠كغُ ٌُ ٚ جٌكٛجس ِإضّش الٔطٙحء جٌّفطشك جٌضِٕٟ جٌّٛػذ

 قغحخ ػٍٝ ؾحء لذ رٌه فحْ جٌّإضّش جٔطٙحء ذذؼ ِح جٌٝ سقٍص لذ  جأللح١ٌُ ػذد لن١س ٟ٘ ف١ٗ ٘حِس

 ٚجٌٛالت١ٗ ٚجإلل١ّ١ٍس جٌّشوض٠س ١٘ٚثحضٙح جٌفذسج١ٌس ٌطر١ؼس ٚجمكس ٚف١غ ٔقٛؿ جٌٝ جٌطٛفً

 . جالخشٜ جٌفشق جٚ خحفس  جٌذٌٚس ذٕحء فش٠ك فٟ جٌخ جٌقالق١حش ٚضٛص٠غ

 جٌنّحٔحش ذٛغ١مس فػش ِح فٟ جٔؼىغص جٌفشػ١س ٌٚؿٕطٗ جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س فش٠ك ٌؼًّ جٌٕٙحت١س جٌّكقٍس

 ٌٍف١ذسج١ٌس ِٚالِف  ِٚرحدب ٔقٛفح ضنّٕص جٌطٟ جٌكٛجس ِخشؾحش جُ٘ ٟٚ٘ ، جٌؿٕٛذ١س ١سجٌمن ٌكً

 دٚسز  خالي جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س ٌكً جٔطمح١ٌس ٚقٍٛي ٔقٛؿ ضطٕحٚي جٌٛغ١مس ِٓ جألورش جٌؿضجء جْ سغُ

 ٔطؿص جٌطٟ ٚجٌكمٛق جٌّؾىالش ذؼل ِٚؼحٌؿس ٚجٌؿٕٛخ جٌؾّحي ذ١ٓ جٌّٕحففس ذؾحْ  أٌٚٝ جٔطخحذ١س

 .، جٌخ  جٌّذ١ٔس ٚجٌخذِس جٌؿ١ؼ لن١س ِػً ئلقحء ِٓ جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س ٚذشٚص 1994 قشخ ػٓ

  ، جٔطمح١ٌس دعطٛس٠س ِٛجد جٌٝ ضطكٛي جْ ٠ّىٓ جٌٕقٛؿ ٘زٖ ٚذؼل

 جْ ػٍٝ ٚٔقص ِرحؽشز ذقٛسز جٌفذسج١ٌس لن١س لحسذص  جٌٛغ١مس فٟ  ٌّرحدب ٔقٛؿ ٕ٘حن جْ جال

 جٌغٍطس ضٛص٠غ هر١ؼس ضكذد  ِرحدب  ٟٚ٘ جالضكحد٠س ٍذٌٚسٌ جٌذجتُ جٌذعطٛسٞ جٌٛمغ مّٓ ضىْٛ

 جعطذػٝ ِح ٚ٘ٛ جٌٕمـ ِٓ جٌىػ١ش جٚ جٌطٕحلل ذؼل ٚضكًّ وحف١س ٚغ١ش ِكذٚدز ٌٚىٕٙح ٚجٌػشٚز

 ٌطؿٕد  ٚغحتمٗ مّٓ ٚأفرف جٌّإضّش ألشٖ جٌكٛجس ِىٛٔحش ذؼل هٍد ػٍٝ ذٕحء ستحعٟ ذ١حْ فذٚس

 .ٚمٛقٙح ػذَ أٚ جٌّرحدب ٖ٘ز ضٕحلـ ذغرد ٌٍٛغ١مس جٌخحهة جٌطفغ١ش
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 ذؾحْ  ذشتحعطٗ ٌؿٕس ضؾى١ً جٌؿّٙٛس٠س ٌشت١ظ جعٕذ جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س قٍٛي مّحٔحش ٌٛغ١مس جعطٕحدج

 ضمغ١ُ ذطكذ٠ذ ِّٙطٙح ٚأٔؿضش ذحٌفؼً جٌٍؿٕس ؽىٍص ( ذ١ّٕٙح ِٚح ألح١ٌُ عطس جٚ ئل١ٍّحْ) جأللح١ٌُ خ١حس

 ٘حَ ئٔؿحص ٚ٘زج ٚػٛجفّٙح ٚضغ١ّطٙح ذّىٛٔحضٙح ضفق١ال جأللح١ٌُ ٘زٖ ٚقذدش ألح١ٌُ عطس جٌٝ جٌذٌٚس

 ع١غًٙ وّح جٌذعطٛس ف١حغس ٌؿٕس ػًّ ٚع١غًٙ جٌذعطٛس فٟ ع١ٕؼىظ جٌفذسج١ٌس ضٕف١ز هش٠ك ػٍٝ

  .جٌذعطٛس ػٍٝ ذحالعطفطحء  جٌؾؼد ِٛجفمس فٛس ٌأللح١ٌُ جٌفؼٍٟ ذحٌم١حَ جٌرذء ضح١ٌح

 جٔطمح١ٌس فطشز ذ١ٓ ذحٌفقً جٌؿٕٛذ١س ٌمن١سج ٌكً جٌنّحٔحش ٚغ١مس ٌرٕٛد ٚجمف ضفغ١ش ػٍٝ ٚع١غحػذ

 دجتّس ٚفطشز ؾٕٛخ ؽّحي عحطأ ػٍٝ جٌمنح٠ح ِٓ ػذد فٟ ذؾأٔٙح جٌطؼحًِ ٠طُ جٔطخحذ١س دٚسز ِذضٙح

 جأللح١ٌُ أعحط ػٍٝ رٌه ذؼذ ٚعطغطّش جالٔطمح١ٌس جٌفطشز ِغ ِضدٚؼ ٚمغ فٟ جٌذعطٛس ئلشجس ذؼذ  عطرذأ

  ٌٍذٌٚس جٌغطس

 جٌؿحٔد فٟ جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س ٌكً جٌنّحٔحش ٚغ١مس فٟ جٌف١ذسج١ٌس  حْذؾ ٚسد ٌّح ؾذٚي ِشفك)

 ( جٌغطس ذألح١ٌّٙح جالضكحد٠س ٌٍذٌٚس جٌذجتُ جٌٛمغ ٚفٟ  ؾٕٛخ ؽّحي أعحط ػٍٝ جالٔطمحٌٟ

 

 : الفذرالية حىل دستىرية هبادئ هي تضوٌه وها األقالين لجٌة قزار

 ٚجٌكذٚد ٚجٌقالق١حش ٚجٌّٛجهٕس جٌف١ذسج١ٌس ْذؾح ؾذ٠ذز دعطٛس٠س ِرحدب جأللح١ٌُ ٌؿٕس لشجس ضنّٓ 

 جٌذٌٚس ذٕحء فش٠مٟ ذّخشؾحش ل١حعح ضفق١ال ٚجألوػش جألٚعغ ٟ٘ جٌٕقٛؿ ٘زٖ جْ ٚالؽه جٌخ

 . جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س قً مّحٔحش ٚغ١مس فٟ ٚسد ذّح ل١حعح ٔقٛفح ٚجألٚمف

 ( جأللح١ٌُ ٌؿٕس لشجس فٟ دعطٛس٠س ِرحدب ِٓ دٚس ِح ِشفك)

 وحف١س ١ٌغص جٌذعطٛس ف١حغس ٌؿٕس ٌٙح عطغطٕذ جٌطٟ جٌٛغحتك ٘زٖ ؾ١ّغ  فٟ دٚس ِح فأْ رٌه ِٚغ

   ِٕحصػحش ضخٍك ٚال جٌؼٍّٟ جٌططر١ك ضغًٙ جٌف١ذسج١ٌس ذؾحْ ضفق١ٍ١س دعطٛس٠س ٌٕقٛؿ

 ع١حع١س جػطرحسجش ِٓ جٌّمذِس فٟ ج١ٌٗ أؽشٔح ِح ٚؾٛد ٚعو جٌف١ذسج١ٌس جٌٝ ٚجالٔطمحي جٌططر١ك ضؼشلً

 ذؾحْ ٚجعؼس غمحفس ٚؾٛد ٚػذَ جٌّشوض٠س ئسظ ِغ ضحس٠خ١ح جٌذٌٚس ٚمؼف ١سٚجؾطّحػ ٚغمحف١س

  . جٌف١ذسج١ٌس

 دعحض١ش ف١حغس فٟ جخشٜ ؽؼٛخ ضؿحسخ ِٓ ذحالعطفحدز جٌطؿحٚص ِّىٓ جٌمقٛس ٘زج وً ٠رذٚ لذ

 جٌؼحٌُ فٟ جٌف١ذسج١ٌحش جْ ِٛمٛػ١س قم١مس ٚؾٛد ِغ ٌٚىٓ ، قحي وً فٟ ِٕٗ الذذ جِش ٚ٘ٛ فذسج١ٌس

 ٚذخ١حس٘ح ذٍذ وً ذظشٚف ِشضرطس ف١ذسج١ٌس وً ٚجْ ٌٍف١ذسج١ٌس ِٚٛقذ ِطؾحذٗ ّٔٛرؼ جشر ١ٌغص

 سدَ جٌٝ ضكطحؼ جٌطٟ جٌٖٙٛ جدسجن ٠ّىٓ ٚجالؾطّحػٟ ٚجاللطقحدٞ ٚجٌمحٟٔٛٔ جٌطحس٠خٟ جٌططٛس ٚذذسؾس

 . جٌذعطٛس ٠طنّٕٗ جْ ٠ؿد ِٚح جٌف١ذسج١ٌس ذؾحْ جٌكٛجس ِخشؾحش ضنّٕطٗ ِح  ذ١ٓ

 :٠ؼٕٟ ِح ٚ٘ٛ
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 ٠طنّٕٗ جْ ٠ؿد ِٚح جٌكٛجس ِخشؾحش فٟ جٌمقٛس ذ١ٓ جٌٙٛز ٘زٖ جعطغالي ِٓ ِخحٚف ٕ٘حن جْ -١

 جٌذعطٛس فٟ جٌف١ذسج١ٌس ذؾحْ جٌكٛجس ِخشؾحش ػٍٝ جالٌطفحف ٠ش٠ذ ِٓ لرً ِٓ جٌذعطٛس

 خحؿ ذٛؾٗ جٌطٕف١ز ج١ٌٙح جٌّغٕذ جالهش فٟ ف١ٗ جإلسجدجش ٚفشجع ذطؼم١ذجضٗ ٠غطّش لذ جٌكٛجس جْ -٢

 . جٌكٛجس ِخشؾحش ضٕف١ز ػٍٝ ٌٍشلحذس جٌٛه١ٕس ٚج١ٌٙثس جٌذعطٛس ١حغسف ٌؿٕس

 ٠ٕفشد ال جْ مّحٔحش ضٛفش جٌكٛجس ِخشؾحش ضٕف١ز مّحٔحش ٚغ١مس فأْ جٌّخحٚف جالٌٚٝ جٌٕمطس فٟ

  جٌّخشؾحش ضٕف١ز فٟ جضؿحٖ جٚ هشف

 إلٔؿحص غش٠غجٌ جٌٛفٛي ٠ؼطً ذّح ٚجٌقشجع ٚجٌخالف جٌكٛجس ٠غطّش ال جْ جٌػح١ٔس جٌٕمطس فٟ جِح

 ِٓ ذذجء جٌّؼ١ٕس ٌٍؿٙحش جٌالصِس ٚجالعطؾحسز جٌشؤ٠س ذطمذ٠ُ ٚد١ٌٚس ِك١ٍس ؾٙٛد جٌٝ فطكطحؼ جٌّٙحَ

 ٘زٖ ِّٚٙس ضح١ٌٗ ِشجقً ٚفٟ جٌٛه١ٕس ٚج١ٌٙثس جٌق١حغس ٌؿٕس ػرش  ٚئلشجسٖ جٌذعطٛس ف١حغس ِشقٍس

 رٌه ضر١حْ  عططىفً جٌٛسلس

 

 : يالىطٌ الحىار هخزجات تٌفيذ ضواًات وثيقة

 جْ مّحْ ضؾىً ئ٠ؿحذ١س وػ١شز ٚآ١ٌحش ِرحدب جٌٛهٕٟ جٌكٛجس ِخشؾحش ضٕف١ز مّحٔحش ٚغ١مس ضنّٕص

 جٌذٌٟٚ جٌّؿطّغ ِغ ٚجٌؾشجوس جٌٛهٕٟ جٌكٛجس ِخشؾحش أٔؿض جٌزٞ جٌطٛجفك ٚ جٌٛه١ٕس جٌؾشجوس ضغطّش

 ئلشجس ذؼذ ِح جٌططر١ك ِٚشقٍس ػ١ٍٗ ٚجالعطفطحء جٌذعطٛس ٚئلشجس ف١حغس ِشقٍس جٌطح١ٌس جٌّشجقً فٟ

 هشف ػ١ٍٗ ١ٙ٠ّٓ ال جٌذعطٛس ف١حغس ٌؿٕس  عطؾىً  جالٌٚٝ جٌّشقٍس فٟ ٌٍٛغ١مس ٚفمح  ، جٌذعطٛس

 جٌذعطٛس ٚئلشجس جٌكٛجس ِخشؾحش ضٕف١ز ِطحذؼس ذٙح ع١ٕحه جٌكٛجس ِإضّش ٌطى٠ٛٓ ٚفمح ٚه١ٕس ١٘ٚثس

 ٚٔقٛؿ ِٛجد فؼال ع١طنّٓ جٌذعطٛس جْ ٚمّحٔٗ  جٌؿ١ّغ ػٍٝ جٌؿ١ّغ  ِٓ  سلحذس ٠ؾىً ِح ٚ٘ٛ

 ػقش٠س جضكحد٠س دٌٚس ذٕحء فٟ ػ١ٍٙح جٌطٛجفك ضُ جٌطٟ جأل٘ذجف ضكمك فذسج١ٌس ٔكٛ جٌطكٛي ضنّٓ

  . جٌذٌٚس ٚقذز ٚضؼضص ٚجٌػشٚز جٌغٍطس فٟ ٚجٌؾشجوس  جٌّٛجهٕس ضكمك ٚد٠ّمشجه١س

 غحِنح ؾؼٍٗ جٚ ذٗ جالٔكشجف جٚ جٌٙذف ٘زج ِٓ جالٔطمحؿ جٌذعطٛس ف١حغس ِشقٍس فٟ ٠ؿشٞ ٌٓ ٚجٔٗ

 ضشق١ً جٚ جٌذعطٛس ئلشجس ذؼذ جٌف١ذسج١ٌس ٔكٛ ٌالٔطمحي جٌفٛسٞ جٌططر١ك فؼٛذس جٌٝ ٠إدٞ ذك١ع

 ٘حضفمذ جٌف١ذسج١ٌس جْ ضشٜ جٌطٟ جٌمٜٛ ذؼل ػ١ٍٗ ضشج٘ٓ لذ ِح ٚ٘ٛ جٌططر١ك ِشقٍس جٌٝ جٌخالف

 . ِقحٌكٙح

 جٌىػ١ش جٌّطٍٛخ الصجي ٚجٌٕٛجلـ جٌمقٛس ٚجعطىّحي جٌخ١حسجش ِٓ جٌىػ١ش ٚقغُ جإلٔؿحص جعٕحد ٌٟٚ 

 ٚئلشجسٖ  جٌذعطٛس ف١حغس ِشقٍس فٟ ج١ٌٗ أؽشٔح ِح ضؿحٚص جؾً ِٓ ٚجٌخرشجش ٚجالعٕحد جٌؿٙٛد ِٓ

 . ٚجٌّمطشقحش جٌطٛف١حش فٟ عٕر١ٕٗ ِح ٚ٘ٛ
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 : واالستفتاء الذستىر صياغة لةهزح في اخزي صعىبات: ثاًيا 

 ذّح  ٚجٌطٛػ١س جإلٔؿحص ِؿحي فٟ ػ١ٍٗ ٚجالعطفطحء جٌذعطٛس ف١حغس ِشقٍس فٟ جخشٜ فؼٛذحش ٕ٘حن

 فُٙ فٟ جٌٛجعؼس جٌؾؼر١س جٌّؾحسوس ٠ٚنّٓ ِٛػذ٘ح فٟ جٌٙحِس جٌّشقٍس ٘زٖ جعطكمحق ئٔؿحص ٠نّٓ

  : ٠ٍٟ ذّح جٌطكذ٠حش ٘زٖ ئ٠ؿحص ّى٠ٚٓ جالعطفطحء ػرش ذحٌذعطٛس ٚجٌمرٛي ِٚططٍرحضٙح جٌفذسج١ٌس

  ٚجإلػال١ِس جٌؾؼر١س ٚجٌّٕحلؾس  جأل١ٌٚس ٌٍق١حغس جٌض١ِٕس جٌّٛجػ١ذ فٟ جٌذعطٛس ئٔؿحص  ضكذٞ -١

 . ٚجالعطفطحء ٚجإللشجس جٌٕٙحت١س ٚجٌق١حغس

 ضكذ٠ذ فٟ ٚقحعّس ٚوحٍِس ٚجمكس ٔقٛؿ ٚجقذ ٚلص فٟ جٌذعطٛس ٠طنّٓ جْ ضكذٞ -٢

 ٠ّىٓ ذك١ع جٌّؿحالش ِخطٍف فٟ ٚجٌّك١ٍس  ٚجٌٛالت١س ٚجإلل١ّ١ٍس جٌفذسج١ٌس ٚجٌطى٠ٕٛحش  جٌقالق١حش

 فٟ جٌفٛسٞ ٚجٌرذجء جٌمٛج١ٔٓ فٟ قم١مٟ فذسجٌٟ ٔظحَ ِططٍرحش ٌطم١ٍـ جٌفشفس ضشن ػذَ -أ  : آْ فٟ

 ضط٠ٛش جٌٝ ضكطحؼ أٌٚٝ ضؿشذس ٚذحػطرحس٘ح جٌٛلص ٔفظ ٚفٟ - خ جٌٛمٛـ أعحط ػٍٝ جٌططر١ك

 ٌٍطط٠ٛش جٌمحذٍس جٌمٛج١ٔٓ ِٙحَ ِٓ ٟ٘ ضفحف١ً جٌذعطٛس ضن١ّٓ ػذَ عش٠ؼسٚ ِغطّشز ِٚشجؾؼس

 . ذحعطّشجس ضؼذ٠ٍٗ ٠قؼد جٌزٞ جٌذعطٛس ١ٌٚظ ٚجٌّشجؾؼس

 إِٔٗ جؾٛجء فٟ جٌرالد أٔكحء ؾ١ّغ فٟ جالعطفطحء ٚئؾشجء  ِٛػذٖ فٟ جالٔطخحذٟ جٌغؿً ئٔؿحص ضكذٞ -٣

 . جٌرالد ضؾٙذ٘ح جٌطٟ جٌظشٚف ٚعو

 ِغرٛلس غ١ش ِنح١ِٓ ٠كًّ جٌذعطٛس وْٛ ِغ ،ِٚنح١ِٕٗ ذحٌذعطٛس جٌىحٍِس طٛػ١سجٌ ضكم١ك ضكذٞ -٤

 جٌف١ذسج١ٌس ذّؼٕٝ جٌٛػٟ ػذَ العطغالي عطغؼٝ ِخطٍفس لٜٛ ِٓ جقطّحالش ٚعو جٌذٌٚس ؽىً ِٕٚٙح

 .جٌذعطٛس ٌشفل ّٛجه١ٕٓجٌ ٌذفغ

 

 : الذستىر  علً الشعبية الوىافقة ذبع ها والصعىبات التحذيات : ثالثا

 ٌطكٛي فٍرس ٚجسم١س  ٚفُٙ ؽشػ١ٗ . ػ١ٍٗ ٚجالعطفطحء ذٗ ٚجٌطٛػ١س ٚئلشجسٖ جٌذعطٛس ف١حغس ١ٛفشع

 فٟ جٌطكذ٠حش جْ جٌمٛي ِٓ الذذ جٔٗ جال ، جالسك ػٍٝ جٌؼٍّٟ ذحٌططر١ك ٚجٌرذجء فذسج١ٌس دٌٚس جٌٝ جٌذٌٚس

 ذؼذ ِح ِشقٍس ٌٝجالٚ جٌّشقٍس ػٓ فؼٛذس ضمً ال ٚئلشجسٖ جٌذعطٛس ػٍٝ جالعطفطحء ذؼذ ِح  ِشقٍس

 ٠ٛفش ِٚمش ػ١ٍس ِغطفطٝ فذسجٌٟ دعطٛس جٌٝ جٌٛفٛي جْ فك١ف جٌذعطٛس ٚف١حغس جٌكٛجس ِإضّش

 جٌكٛجس ِخشؾحش ٚػٍٝ ػ١ٍٙح ٌالٔمالخ لحذٍس جٌٛلص رٌه قطٝ ضرمٝ لذ ٟجٌط ٌٍف١ذسج١ٌس  ٔٙحت١س ؽشػ١س

 ذ١ٓ جٌغ١حعٟ جٌطٛجفك ؽشػ١س جال ضٍّه ال جٌكٛجس ِخشؾحش جْ ذحػطرحس جٌقفش ٔمطس جٌٝ ٚجٌؼٛدز

 ٚذحٌطحٌٟ جٌطٛجفك ػٍٝ أؾرشضٙح وػ١شز ػٛجًِ جْ جٌمٛي ٠ّىٓ  ٚسغرحضٙح أ٘ذجفٙح فٟ ِطٕحلنس أهشجف

 ٠ٛجؾٗ لذ جٌذعطٛس ذؼذ ِح جْ جال ، جٌمٜٛ ٘زٖ ٚأسجدش جٌطٛجفك ٘زج ذحعطّشجس سٕ٘ح عطرمٝ جٌٕطحتؽ فأْ

 ٚجٌطٟ جٌذعطٛس لرً ِح ِشقٍس فٟ ج١ٌٙح أؽشٔح جٌطٟ ضٍه ػٓ ضمً ال جٌطٕف١ز ػٕذ ٚػشجل١ً فؼٛذحش أ٠نح  

 : ٠ٍٟ ذّح ئؾّحٌٙح ٠ّىٓ
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 جٌمٛج١ٔٓ ِٓ جٌكحٌٟ جالسظ ِٓ ٚجٌطخٍـ ضفق١ٍ١س لٛج١ٔٓ جٌٝ جٌذعطٛس٠س جٌٕقٛؿ ضك٠ًٛ ضكذٞ -١

 : ٚفٕٟ ،ع١حعٟ ِضدٚؼ ضكذٞ ٚ٘ٛ

 جْ عرك وّح غمحف١س جٚ ع١حع١س ألعرحخ ٌٍف١ذسج١ٌس جٌشجفنس جٌمٜٛ جْ جٌغ١حعٟ جٌطكذٞ - أ 

  ٚعطؼطّذ جٌّشوض٠س ػٍٝ ٌٍكفحظ ، جٌمٛج١ٔٓ ػرش ٌطم١١ذ٘ح ٌٍف١ذسج١ٌس ذحٌّشفحد عطىْٛ أؽشٔح

 ٘ٛ ٘زج ٌٚؼً جٌطؾش٠ؼ١س جالٔطخحذحش ٚٔط١ؿس جٌطؾش٠ؼ١س جٌغٍطس ضشو١رس  ػٍٝ جٌٕٙحت١س جٌٕط١ؿس

 ػٍٝ جالعطفطحء ٠ٍٟ ذأْ ضطحٌد ٚجٌّشجءز جٌؾرحخ ف١ٙح ،ذّح جٌكذ٠ػس جٌمٜٛ غحٌر١س ؾؼً ِح

 فٟ ضُ جٌزٞ جٌطٛجصْ ١ٌرمٝ وحٍِس جٔطخحذ١س دٚسز  ٌفطشز ضأع١غ١س ذّشقٍس جٌرذجء جٌذعطٛس

 جٌطؾش٠غ ِشقٍس  فٟ لحتّح  جٌّخشؾحش ٚذم١س جٌف١ذسج١ٌس أٔطؽ جٌزٞ جٌٛهٕٟ جٌكٛجس ضشو١رس

 ف١ٙح ذّح جٌٕفٛر ٚلٜٛ جٌطم١ٍذ٠س جٌمٜٛ ٌٚىٓ  جٌطٕف١ز٠س جٚ جٌطؾش٠ؼ١س جٌغٍطس فٟ أوحْ ٚجٌرٕحء

 جٌمحدِس جٌطؾش٠ؼ١س جٌغٍطس فٟ ٌٍغحٌر١س جٌّشؽكس ألٔٙح رٌه سفنص جٌغحذمس جٌغٍطس جقضجخ

 جٌكح١ٌس جٌغٍطس ِفحفً ػٍٝ ع١طشضٙح ف١ٙح ذّح وػ١شج ضطغ١ش ٌُ جٌطٟ جٌمٜٛ ِٛجص٠ٓ ظً فٟ

 ٌُ جٌطٟ ٚجألِٓ جٌؿ١ؼ ِإعغس ٚقطٝ جٌّك١ٍس ٚجٌغٍطس ٚجٌطؾش٠ؼ١س ٚجإلدجس٠س جٌطٕف١ز٠س

 . جٌٛهٕٟ غ١ش ٚضشو١رٙح ٌطحذؼٙح ٔطحؼ قم١م١ح ِطغ١شج ىٍسج١ٌٙ ف١ٙح ضكذظ

 جٌغٍطس فٟ ، ٚجٌؿٕٛخ جٌؾّحي ذ١ٓ ِٕحففس ِٓ جٌؿٕٛذ١س ٌٍمن١س جٌكٍٛي مّحٔحش فٟ دٚس ِح ٌٚؼً

ٍس رجش جٌمنح٠ح ِٓ ٚغ١ش٘ح جٌطؾش٠ؼ١س  ؾٛجٔد جقذ ضؾىً جٌطق٠ٛص ذؾحْ ٚسد ِح  خحفس  جٌقِّ

 ضؾى١ً ٚلشجسٞ جٌنّحٔحش ٚسلس فٟ  ٚسد ِح جٌٝ ذحإلمحفس سجٌطؾش٠ؼ١ جٌغٍطس فٟ ٌٍطٛجصْ جٌنّحٔحش

 ذؼذ ِح ِشقٍس ذؾحْ   جٌكٛجس  ِخشؾحش ػٍٝ ٌٍشلحذس جٌٛه١ٕس ج١ٌٙثس ٚضؾى١ً جٌذعطٛس ف١حغس ٌؿٕس

 ؾشٜ جْ جخشٜ مّحٔس ج٠نح ٟ٘ جٌخ١ٍؿ١س جٌّرحدسز ضشض١رحش  ضؿحٚصش جٌطٟ جٌذعطٛس ػٍٝ جالعطفطحء

 . جٌذعطٛس فٟ  ضٕؼىظ جٌٛه١ٕس ج١ٌٙثس فٟ جٌّشقٍس ٌٙزٖ ضٛجفمٟ ضقٛس ٚمغ

 ٔٛسدٖ ٔـ ِٓ جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س ٚغ١مس فٟ ٚسد ِح ٟ٘ ٘حِس  غحٌػس مّحٔس جٌٝ جإلؽحسز ِٓ ٕ٘ح ٚالذذ

 جٌذٌٚس ٌطأع١ظ جالٌٚٝ جٌفطشز ِططٍرحش ضٕف١ز ٌّشجلرس ١٘ثس ضؾى١ً ػٍٝ جٌٕـ ٚضنّٓ أل١ّ٘طٗ وحِال

 جٌغ١حعٟ جٌطٛجصْ ضّػً جْ ٠ّىٓ ١٘ثس ٟٚ٘ جٌذعطٛس فٟ ١ٙحػٍ ٠ٕـ ٚجْ فالق١حضٙح ٚضكذ٠ذ جالضكحد٠س

 جٌّغرٛلس غ١ش جٌّخشؾحش جٌطٛجصْ ذٙزج ٚأٔطؽ جٌكٛجس ػ١ٍٗ لحَ جٌزٞ ٚجٌؿغشجفٟ ٚجٌفثٛٞ ٚجالؾطّحػٟ

  ٠ٍٟ وّح ٚٔقٙح . جٌف١ذسج١ٌس ِٕٚٙح

 جٌؿذ٠ذز جالضكحد٠س ج١ٌّٓ دٌٚس ذٕحء ضشض١رحش)

 ٠كذد٘ح فطشز فٟ ٚضٕطٟٙ ص١ِٕح   ؾذٚال   ٚضطرغ جٌذعطٛس، ذطرِٕٟ جالضكحد٠س ج١ٌّٓ دٚي ذٕحء ِشقٍس ضرذأ

 ذٕحء أػالٖ، جٌشؤ٠س ٚفك جٌؿذ٠ذز، جالضكحد٠س ج١ٌّٓ دٌٚس ئٌٝ ٚجٌفحػً جٌىحًِ جالٔطمحي ٠ٚططٍد جٌذعطٛس

 ضرِٕٟ ئٌٝ ئمحفس ٚلٛج١ٔٓ، ضؾش٠ؼحش ٚعٓ ؾذ٠ذز ِإعغحش ٚئٔؾحء ٚئل١ٍُ ٚال٠س وً فٟ جٌمذسجش

 ػؾشز ٚجإلقذٜ جٌؼؾش٠ٓ ٌٍٕمحه جٌىحًِ جٌطٕف١ز ٚمّحْ ٌٍؿٕٛخ جٌكمٛلٟ فجٌٍّ ضؾًّ ئفالقحش

 .ٌٍؿٕٛخ جتطّحٟٔ فٕذٚق ٚئٔؾحء
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 جٌالصِس ٚجٌّح١ٌس جٌرؾش٠س جٌّٛجسد ٚضط٠ٛش ٌطٛف١ش ِغطّشز ؾٙٛد ٚذزي جالعطػّحس ٠غطٛؾد ػ١ٍٗ، ذٕحء  

ُّؾحس جأل٘ذجف ضخذَ ِغإٌٚس ٌكٛوّس  وً ئِىحٔحش ٌطكغ١ٓ ٠ٌٛسجألٚ ٚضىْٛ ٚوفحءز، ذفحػ١ٍس ئ١ٌٙح جٌ

 ٠ٕـ رٌه، ٌطكم١ك ِٕحعد ذؾىً جٌغٍطحش ٚٔمً جٌّٕطخر١ٓ ِغإ١ٌٚٙح ِغإ١ٌٚحش ٚضؼض٠ض ٚئل١ٍُ ٚال٠س

 جٌغح٠س، ٌٙزٖ ػًّ خطس ج١ٌٙثس ٚضنغ جٌّشقٍس، ٌٙزٖ جٌىحًِ جٌططر١ك ٌّشجلرس ١٘ثس ضأع١ظ ػٍٝ جٌذعطٛس

 :ج٢ض١س جٌّٙحَ ٌططر١ك ٚجف١س ٚئِىحٔحش ض٠ًّٛ ٌٙح ٠ٛفش أْ ػٍٝ ذؾفحف١س، ٚضؼًّ

 .جالضكحد٠س جٌذٌٚس ذٕحء ضشض١رحش ٌططر١ك صِٕٟ ؾذٚي ٚمغ .1

 .جٌؼًّ خطس ضطنّٕٙح جٌطٟ ٚجٌّؼح١٠ش جٌض١ِٕس ٚجٌؿذجٚي جٌّخشؾحش ضٕف١ز ِشجلرس .2

 .ِٚشجلرطٗ جٌمذسجش ذٕحء ذشٔحِؽ قٛي ٌٍكىِٛس جٌٕقف ضمذ٠ُ .3

 .جٌكحؾس ٚفك جٌّؼ١ٕس جٌغٍطحش ئٌٝ ضٛف١حش ضمذ٠ُ .4

 .جأللً ػٍٝ أؽٙش عطس وً جٌططر١ك ػ١ٍّس ضمذَ قٛي ػ١ٍٕس ضمحس٠ش ٔؾش .5

 ( رٌه خالف جٌذعطٛس ٔـ ئرج ئال جٌّشقٍس ٘زٖ ٔٙح٠س فٟ ج١ٌٙثس ضكً

  جال٠ٌٛٚس رجش جٌمٛج١ٔٓ ضكذ٠ذ فٟ ٚدػُ ف١ٕس خرشجش جٌٝ جٌكحؾس فٟ ٠ٚطّػً جٌفٕٟ جٌطكذٞ -خ

 جْ جٌٝ ٚذحإلمحفس ، جٌخ ؾضجتٟ جٚ وٍٟ ضغ١١ش ٝجٌ ضكطحؼ جٌطٟ ٚجٌمٛج١ٔٓ جٌف١ذسج١ٌس ٌططر١ك

 ج١ٌّٓ فٟ جٌطؾش٠غ ضؿشذس فأْ جٌّإٍ٘س ٚجٌىٛجدس جٌخرشجش فٟ ٔمـ ٕٚ٘حن ؾذ٠ذز جٌطؿشذس

 جٞ ٠ططٍرٗ جٌزٞ جٌضِٓ ٚفٟ ِذسٚعس ضؾش٠ؼحش جٔطحؼ ػٍٝ لذسضٙح ق١ع ِٓ ِؾؿؼس ١ٌغص

 . ضؾش٠غ

 ٌرشٔحِؽ ٚفمح ٚجإلدجس٠س ٚجٌطؾش٠ؼ١س جٌّح١ٌس جٌقالق١حش ف١ٙح ذّح  ٚجٌقالق١حش جٌغٍطس ٔمً ضكذٞ -٢

 : ِكٛس٠ٓ فٟ جٌّضدٚؼ جٌطكذٞ ٘زج ٠ٚطّػً  ِٚطذسؼ ٚػٍّٟ ِذسٚط صِٕٟ

 جٌّقٍكس فحقرس جٌمٜٛ فٟ ضطّػً ع١حع١س دٚجفغ ػٍٝ ٠غطٕذ لذ جٌزٞ ، جٌّشوضٞ جٌطكذٞ  -أ

 ِغ سِٚطكحٌف ِغطٕذز جٌغٍطس ٔمً ضؼ١ك لذ ٚجٌطٟ  ٌأللح١ٌُ ٚجٌشجفنس جٌّشوض٠س فٟ

 . ٚج١ٌّٕٙس جٌطكىُ ػٍٝ جٌّشوض٠س جالدجسز ٚجػط١حد سجٌر١شٚلشجه١

 ػحًِ ع١ىْٛ جٌزٞ جٌقالق١حش جعط١ؼحخ ػٍٝ ٚجٌٛال٠حش  جأللح١ٌُ لذسز ػذَ ضكذٞ -خ

 ػٍٝ ِٚغحػذ ذ١ّٕٙطٗ جٌّشوض جقطفحظ ػٍٝ ِٚغحػذ جٌف١ذسج١ٌس ضٕف١ز جػحلس ػٍٝ ِغحػذ

 ٚوً ق١حضٗ فٟ ٚفٛس٠س قم١م١س ٌّطغ١شجش سج١ٌسجٌف١ذ جقذجظ ػذَ قحٌس فٟ جٌّٛجه١ٕٓ جقرحه

 . جٌفذسج١ٌس جفؾحي فٟ ٠َْقد ٘زج

 خٍك جٌٝ ع١إدٞ ِح ٚ٘ٛ جٌف١ذسجٌٟ جٌٕظحَ إللحِس جٌالصِس جٌّٛجسد ضٛف١ش ػٍٝ جٌمذسز ػذَ ضكذٞ -٣

٘س ٔحلقس ذٕٝ ّٛ   جٌّشوض٠س ٌقحٌف ع١قد ِح ٚ٘ٛ ِطىحًِ وّٕٛرؼ جٌف١ذسج١ٌس ضمذ٠ُ ضفؾً ِٚؾ
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 جٌقالق١حش ٔمً ٠ؼ١ك لذ جٌزٞ جٌّشوض خحسؼ ٌٍذٌٚس جإلدجس٠س جٌر١ٕس ٚمؼف جٌذٌٚس مؼف ضكذٞ -٤

 ِٓ ٌّض٠ذ ِؿحال جٌقالق١حش ِٓ جأللح١ٌُ ذؼل ضطخز جْ جٌٝ ٠إدٞ لذ جٚ جٌطفىه ِٓ جٌذٌٚس ػٍٝ خٛفح

  ٚجٌػمحفٟ ٚجالدجسٞ جٌرٕٛٞ ضطٛس٘ح فٟ ِطفحٚضس جأللح١ٌُ جْ خحفس جالضكحد٠س جٌذٌٚس عٍطس أمؼحف

 . جألسوحْ ِىطٍّس  قذ٠ػس قم١م١س عٍطس ِٓ ٔٛع جٞ ضؾٙذ ٌُ ؼنٙحٚذ

 ٚجإلدجس٠س جٌر٠ٕٛس جٌقؼذ وً ػٍٝ ٚجمف ضفحٚش ٚ٘ٛ جأللح١ٌُ ذ١ٓ جٌططٛس ِشجقً ضفحٚش ضكذٞ -٥

 ِح ٚ٘ٛ جإلل١ٍُ أذٕحء ِٓ ٚجٌىٛجدس جٌطكط١س جٌر١ٕس رٌه فٟ ذّح ، جإلؽحسز عرك ،وّح ٚجالؾطّحػ١س ٚجٌػمحف١س

 دسجعس أعحط ػٍٝ ذٕحءٖ ٠ٚطُ جالػطرحسجش ٘زٖ وً ٠شجػٟ جْ ٠ؿد جٌغٍطس ٔمً حِؽذشٔ جْ ٠ؼٕٟ

 جٌغٍطس ٌٕمً فٛسج ؾح٘ضج ع١ىْٛ ػذْ ٚػحفّطٗ  ػذْ وال١ٍُ جل١ٍُ فأْ جٌّػحي عر١ً ػٍٝ ، ٚجمكس

 ِحسخ ِذ٠ٕس ػحفّطٗ ٌطأ١ً٘ ِنحػفس ؾٙٛد جٌٝ ع١كطحؼ ِأسخ ٚػحفّطٗ عرحء جل١ٍُ فأْ وحٍِس

 . جٌفذسج١ٌس ٌٍقالق١حش ػحَ ذؾىً جإلل١ٍُ ٚضأ١ً٘

 عإجي ػٍٝ جإلؾحذس رٌه فٟ ذّح جالضكحد٠س جٌذٌٚس ٌغٍطحش ٚجٌذ٠ّمشجهٟ جٌّإعغٟ جٌرٕحء ضكذٞ -٦

 جالِش ٚ٘ٛ ، جالضكحد٠س غُ جإلل١ّ١ٍس ،غُ جٌٛالت١س غُ جٌّك١ٍس ذحالٔطخحذحش أعفً ِٓ ضرذج ً٘ جٌرٕحء أ٠ٌٛٚحش

 جٌفطشز إلٔٙحء جٌغ١حع١س جٌّططٍرحش ضفشمٗ لذ ِح ٚ٘ٛ جػٍٝ ِٓ ضرذج جَ جٌطر١ؼٟ جٌّٕطك ٠فشمٗ جٌزٞ

 ذ١ٓ جٌؿّغ ٠طُ جَ  ( جالضكحد٠س) جٌّشوض٠س جٌذعطٛس٠س ٌٍّإعغحش ؾذ٠ذز ؽشػ١س ٚئػطحء جالٔطمح١ٌس

 . جٌخ١حس٠ٓ

 جٌطٟ ٚجٌّإعغحش  جٌٛصجسجش ذطكذ٠ذ ، جالضكحد٠س جٌطٕف١ز٠س جٌغٍطس ذٕحء جػحدز ج٠نح جٌطكذٞ ٘زج ٠ٚؾًّ 

 ٚوً ٚذٕحتٙح ٚضشو١رٙح ٚظ١فطٙح ٚضغ١ش عطرمٝ جٌطٟ ٚجٌٛصجسجش جأللح١ٌُ جٌٝ فالق١حضٙح ٚٔمً ٌغح٘حأ ع١طُ

 ٚجٌخذِس جٌّٛظف١ٓ ، جٌّػحي عر١ً ػٍٝ ِٕٙح ِطؼذدز ِؿحالش فٟ ئؽىحالش ِٓ رٌه ػٍٝ ع١طشضد ِح

 ٚضكذ٠ذ ، جٌّشوض فٟ ٌُٙ ٚظ١فس جٚ  قحؾس ٕ٘حن ضؼٛد ٌٓ جٌز٠ٓ جٌّٛظف١ٓ ضٛص٠غ ٚئػحدز جٌّذ١ٔس

 فٟ جٌٛجقذ جٌّشفك فٟ ٚجإلل١ّ١ٍس جالضكحد٠س جٌٛظحتف ذ١ٓ جٌطفش٠ك ٚوزج جأللح١ٌُ فٟ جٌطٛظ١ف فالق١حش

 . جٌّٛجٔة ِػال ، جأللح١ٌُ

 جِط١حصجش ػٍٝ ققٍٛج جٌز٠ٓ جٌّشوض٠س أعحط ػٍٝ ٔؾأش جٌطٟ جٌّقحٌف جفكحخ ِٛجؾٙس ضكذٞ -٧

 جٌخذِحش ، جٌٛال٠حش فالق١حش ِٓ حصجشجالِط١ ٌٙزٖ جٌطشجخ١ـ ٚجفكرص ِشوضٞ لشجس ػٍٝ ذٕحء

 جأللح١ٌُ فٟ ٌٍغحٌر١س ؾذ٠ذز ِقحٌف جٔؾحء ػٍٝ جٌمذسز ػذَ جٌٛلص ٔفظ ٚفٟ ، جٌّػحي عر١ً ػٍٝ جٌٕفط١س

 أؽشٔح جٌطٟ جٌطكذ٠حش ِؿًّ ذغرد ، جٌفذسج١ٌس ػٓ ٠ذجفؼْٛ ضؿؼٍُٙ  ٔٛػ١س ض٠ّٕٛس ٔمٍس جقذجظ ف١ٙح ذّح

 ج١ٌٙح
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 التىصيات : رابعا 

 

 : عام اوال

  ( جٌكٛجس أهشجف جٚ جٌغ١حع١س جألهشجف ذ١ٓ جإلسجدجش فشجع جٞ) جٌغ١حعٟ جٌطكذٞ وحْ ٌّح -١

 جْ جٌٛهٕٟ جٌكٛجس دػُ ذشٔحِؽ ػٍٝ فأْ جٌف١ذسج١ٌس إلػحلس جٌّشجقً وً فٟ جالذشص جٌطكذٞ ٘ٛ ع١رمٝ

 غ١ش ذقٛسز ٚجْ جٌمن١س ٘زٖ قٛي جٌكٛجس العطّشجس  ِخطٍفس  ف١غ ئ٠ؿحد ذحعطّشجس ؾٕذضٗج فٟ ٠نغ

 . جٌغ١حع١س جٌؼ١ٍّس فٟ جٔغذجد ؾشٜ وٍّح ِرحؽشز جٚ سع١ّس

 ضٛجؾٗ جٌطٟ جٌطكذ٠حش جذشص جقذ  جٌفذسج١ٌس ذمن١س جٌىحًِ جٌٛػٟ ػذَ ٚأق١حٔح جٌػمحفٟ جٌطكذٞ ٠ؾىً -٢

 ج٠نح وحفٟ فُٙ ذذْٚ ٠مرٍٙح ِٚٓ وحفٟ فُٙ ذذْٚ جٌفذسج١ٌس ٠شفل ِٓ ٠ؾًّ ٚ٘ٛ جٌفذسج١ٌس جٌٝ جالٔطمحي

 خالي ِٓ جٌّفح١ُ٘ ٚضقك١ف جٌطٛػ١س ذشجِؽ أ١ّ٘س ٕ٘ح ِٚٓ ِؼح ٚجٌؿّٙٛس جٌٕخد ٠ؾًّ جِش ٚ٘ٛ

 جٌطفق١ٍ١س ٚجٌّٕحلؾس ٚجٌكٛجسجش ٚجٌٕذٚجش جالػالَ ٚعحتً ػرش جٌرشجِؽ رٌه فٟ ذّح جألؽىحي ِخطٍف

  جٌخ جٌؼًّ ٚٚسػ ٚضكذ٠حضٙح جٌفذسج١ٌس ٌؿٛجٔد

 

 : واالستفتاء الذستىر صياغة هزحلة : ثاًيا

 ٌشدَ جٌذعطٛس ٌؿٕس ػًّ ِغ ِطشجفك ٌٙح ذشٔحِؽ ٚٚمغ جٌطؾحٚس٠س جٌّؿّٛػس ػًّ جعطّشجس-١

  جٌٛسلس ج١ٌٙح جؽحسش جٌطٟ جٌفؿٛجش

 ِخشؾحش ػٍٝ ٌٍشلحذس جٌٛه١ٕس ١ٌٍٙٚثس جٌذعطٛس ف١حغس ٌٍؿٕس ٚجٌخرشجش ٚجٌّغحٔذز جٌذػُ ضمذ٠ُ -٢

 ( جٌذعطٛس ذالشجس جٌّخطقس) جٌكٛجس

 . جٌكٛجس ِخشؾحش فٟ جٌفذسج١ٌس ٌمنح٠ح ِقفٛفس ذأؿحص ٠طقً ِح رٌه فٟ ذّح ، سجٌغ١حع١ ٚجألقضجخ 

  ِؼٙح جٌكٍٛي ِٕٚحلؾس جٌّشقٍس ذطكذ٠حش ٚضٛػ١طٙح جإلل١ّ١ٍس جٌّؿّٛػحش ذؼًّ جال٘طّحَ -٣

 جٌّؿّٛػحش ٚػًّ جٌطٛػٛٞ جٌؿحٔد فٟ جٌذعطٛس ػٍٝ جالعطفطحء ٌّشقٍس خحؿ ذشٔحِؽ ٚمغ -٤

  جإلل١ّ١ٍس

 

 : االتحادية الذولة بٌاء هزحلة : الثاًية لوزحلةا :ثالثا

 جٌفذسج١ٌس جٌمٛج١ٔٓ ج٠ٌٛٚس ذؾحْ ٚجٌخرشجش جٌذػُ ٌطمذ٠ُ جالضكحد٠س جٌطؾش٠ؼ١س جٌغٍطس ِغ جٌؼًّ -١

  ِٚنح١ِٕٙح جٌّطٍٛذس
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 ذٕحء ٚإلػحدز جٌغٍطس ٌٕمً ٚجٌطٕف١ز٠س جٌطؾش٠ؼ١س جٌّططٍرحش ذؾحْ جٌذػُ ٌطمذ٠ُ جالقضجخ ِغ جٌؼًّ-٢

  جٌٕغر١س جٌمحتّس ِططٍرحش جعط١ؼحخ رٌه فٟ ذّح جٌؿذ٠ذ جٌفذسجٌٟ ٌٍٛمغ ٚفمح ضجخجالق

 ٚغ١مس ضنّٕطٙح ٚجٌطٟ جٌٛسلس ٘زٖ فٟ ٌٙح جإلؽحسز ضُ جٌطٟ جٌطٕف١ز ذّطحذؼس جٌّخطقس ج١ٌٙثس ِغ جٌؼًّ -٣

 . جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س قً

 ذٕحء ػٍٝ ضغحػذ٘ح ٚذشجِؽ ضقٛسجش ذٕحء خالي ِٓ جأللح١ٌُ ِغ ٌٍؼًّ خحؿ ذشٔحِؽ ٚمغ -٤

 ػًّ ػٍٝ ٚجٌرشجِؽ جٌطقٛسجش ٘زٖ ضغطٕذ جٌقالق١حش جعط١ؼحخ فٟ لذسضٙح ٚذٕحء جٌؿذ٠ذز ِإعغحضٙح

 ٚجٌغٍر١س جإل٠ؿحذ١س ٚجٌؼٛجًِ ٚجٌٕٛجلـ ٌٍطكذ٠حش ٚضم١ّٙح جأللح١ٌُ فٟ جٌرشٔحِؽ ؽىٍٙح جٌطٟ جٌّؿّٛػحش

  قذز ػٍٝ جل١ٍُ وً فٟ

 

  الخاتوة

 ٚجٌذٌٟٚ جإلل١ٍّٟ جٌذػُ ِٕٙح ػحدٌس جضكحد٠س دٌٚس أعحط ػٍٝ ؾذ٠ذ ٠ّٓ ٌرٕحء وػ١شز ػٛجًِ ضطٛفش

 ضؾىً جٌطٟ ٚجٌغٍُ جٌكٛجس خ١حس ػرش جٌطكٛي ٚضؿشذس ِٚخشؾحضٗ جٌٛهٕٟ ٌٍٚكٛجس جالٔطمح١ٌس ٌٍّشقٍس

 جٌفؾً جٌٝ ضإدٞ لذ ؾّٗ ضكذ٠حش ضٛجؾٗ الصجٌص جٌطؿشذس ٘زٖ جْ غ١ش  ،جٌؼشذ١س جٌّٕطمس فٟ ّٔٛرؾح

 جٌّشجقً فٟ جٌٛهٕٟ جٌكٛجس ضؿشذس جٔؿضش جٌطٟ جٌؿٙٛد وً جعطّشجس د٠ططٍ ِح ٚ٘ٛ ٚجالٔطىحط

  ضكمك جْ جٌزٞ ٚجٌفؾً جٌٕىٛؿ ػٛجًِ ٚجمؼحف جٌطكذ٠حش ِٚٛجؾٙس جٌٕؿحـ ػٛجًِ ٌطؼض٠ض جٌالقمس

 ٚضٛص٠غ جٌذٌٚس ٌّؾىٍس ضحس٠خٟ وكً جٌكٛجس فٟ ػ١ٍٗ جٌطٛجفك ضُ ٌّح ٚفمح جٌفذسج١ٌس جٌذٌٚس ضرٕٝ ٌُٚ

 ،جٚ وحْ وّح جٌّشوض٠س جٌرغ١طس جٌذٌٚس جٌٝ ٠ؼٛد ٌٓ ج١ٌّٓ فأْ جٌؿٕٛذ١س جٌمن١س ٌٚكً ٚجٌػشٚز جٌغٍطس

 عطز٘د ٚئّٔح ٠طُٛ٘ جٚ جٌرؼل ٠ذػٛج وّح ِػال ِكٍٟ وكىُ ِؼذٌس ذق١غس  ِغطمشز ذغ١طس دٌٚس قطٝ

 ، وٍٗ ٍؼحٌٌُٚ ٌٚإلل١ٍُ ٚؽؼرٙح ٌٕفغٙح قم١م١س ِؾىٍس جٌٝ ٚعططكٛي جالِذ جٌط٠ًٛ ٚجٌطّضق جٌقشجع جٌٝ

 ، جٌٙحَ جٌؿغشجفٟ ِٛلؼٙح ذكىُ خحفس

 ٌٚؾؼرٗ ١ٌٍّٓ ِقٍكس جٌفذسج١ٌس جٌذٌٚس ٚذٕحء جٌٛهٕٟ جٌكٛجس ٌّخشؾحش ٚفمح جٌفذسجٌٟ جٌذعطٛس ئٔؿحص

 .ٚجٌؼحٌُ جإلل١ٍُ فٟ ٚجالعطمشجس ٓٚجألِ ٌٍغالَ ٘ٛ وّح ه٠ٛال ػحٔٝ جٌزٞ

 

 


