


 

1 

 

 

 كلمت مؤمتر احلوار احمللي يف جلست االفتتاح

واعتصموا بحبم هلل جميعا وال تفرقوا واذكروا نعمت هللا عهيكى إذ كنتى أعداء فأنف بين قهوبكى )انحمدهلل رب انعانمين انقائم

 وبعد.--وانصالة وانسالو عهى رسول هللا وعهى أنه وأصحابه وانتابعين نه انى يوو اندين (فاصبحتى بنعمته إخوانا

 

ًٗعقد هإتهر الحّار الهحلٖ لهحافظح الحدٗدج فٖ ظرؾ استثًاثٖ ُام ٗشِد فَٗ الّطى تهختلؾ فثاتَ ّهكًّاتَ ّأطٗافَ 

لٗهى جدٗد ٗتطلع الَٗ الٗهًّٗى جهٗعاً فٖ حٗاج آهًح ّهستقرج تتّفر فِٗا هقّهاخ العٗش  عهلٗح حّارٗح حضارٗح تإسس

أس تًاء الدّلح الٗهًٗح الكرٗم ّالعدالح االجتهاعٗح فٖ ظل دّلح اتحادٗح تحفظ ّحدج الٗهى أرضاً ّاًساًاً ّدستّرا ٗر

 :الهدًٗح الحدٗثح ّتها ٗحقق

 ًٖاالستقرار الّط 

 ٖالسالم االجتهاع 

  ٕالرفاٍ االقتصاد

: ارتكازاً علٔ

 الهًظّهح القٗهٗح الضاهًح للحرٗاخ ّالحقّق العاهح ّالخاصح ّالفرص الهتكافثح. 

 الهّاطًح الهتساّٗح. 

 الحٗاج اإلًساًٗح الكرٗهح. 

ّذلك ها ٗتهحّر حّلَ الًقاش سّاًء فٖ الحّار الّطًٖ الشاهل أّ الحّاراخ الهحلٗح اًطالقاً هى هعالجح الهعضالخ التٖ 

ّصّالً الٔ اإلطار العام لشكل الدّلح ُّّٗتِا ًّظاهِا السٗاسٖ .أفرزخ القضٗح الجًّتٗح ّقضٗح صعدٍ ّالقضٗح التِاهٗح

الخ، ... ّاإلدارٕ ّاالًتخاتٖ 

ّاذا كاًخ القضٗح الجًّتٗح قد شؽلخ الحٗز األكتر فٖ هإتهر الحّار الّطًٖ الشاهل فبى القضٗح التِاهٗح تشكل الهحّر 

الرثٗسٖ لهإتهر الحّار الهحلٖ تهحافظح الحدٗدج ّالذٕ ٗستِدؾ اتراز جذّر القضٗح التِاهٗح ّها تعرضخ لَ تِاهح هى 

هظالم ّاًتِاكاخ عتر العِّد الهتعاقتح التٖ كاًخ ًتٗجح طتٗعٗح ألًظهح سٗاسٗح فاسدج ّظالهح عّم فسادُا ّظلهِا الّطى 

كلَ هها ألحق تتِاهح الًصٗب االكتر هى ُذا الفساد ّالطؽٗاى ّالظلم ّالحرهاى ّؼٗاب رّح الهّاطًح الهتساّٗح ّالعهل 

: علٔ اًتقاص حق أتًاء تِاهح ّفرض لؽح االستعالء ّالِٗهًح ّّصّالً الٔ تقدٗم الحلّل العهلٗح الفاعلح فٖ
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  تحدٗد الّضع اإلدارٕ الهستقتلٖ لتِاهح هع التّجَ ًحّ األقالٗم فٖ اطار الدّلح االتحادٗح تها ٗكفل هراعاج

 .خصّصٗح تِاهح فٖ أى ٗكّى لِا اقلٗهِا فٖ الًطاق الجؽرافٖ الههٗز إلقلٗم تِاهح

 هعالجح الهظالم ّاالًتِاكاخ الحقّقٗح فٖ اطار قاًّى العدالح االًتقالٗح. 

 ّٖضع ترًاهج زهًٖ هحدد تلتزم تَ السلطاخ الهحلٗح ّالهركزٗح لهعالجح ها ٗل: 

 ٖقضاٗا الصٗادٗى ّقضاٗا العتث تالثرّج السهكٗح ّتطّٗر هّاًت اإلصطٗاد الساحل. 

 قضاٗا الهزارعٗى. 

 قضاٗا العهال ّالعاطلٗى عى العهل هى الشتاب. 

 َتطّٗر التًٗح التحتٗح لقطاعاخ التعلٗم تهختلؾ هستّٗاتَ ّتخصصات. 

 ٖتطّٗر التًٗح التحتٗح للقطاع الصح. 

 تطّٗر التًٗح التحتٗح لهًٗاء الحدٗدج ّالصلٗؾ. 

 تطّٗر التًٗح التحتٗح لقطاع الكِرتاء. 

 استتدال شتكح الصرؾ الصحٖ التٖ تستب حالٗاً فٖ كارثح تٗثٗح هحققح. 

 اخراج الهعسكراخ هى الهدى. 

 قضاٗا ًِب أراضٖ الهّاطًٗٗى ّأراضٖ الدّلح. 

  تعزٗز الهشاركح السٗاسٗح إلتًاء اقلٗم تِاهح ّتشراكح حقٗقٗح فٖ السلطح ّهراكز اتخاد القرار تها فٖ ذلك

 .التعًٗاخ فٖ جهٗع الهًاصب القٗادٗح العلٗا فٖ الدّلح

 (الهدًٗح الرٗاضٗح-الهدًٗح الطتٗح ّالهستشفٔ الهركزٕ تالهحافظح )استكهال الهشارٗع الهتعثرج 

 َٗتطّٗر هًٗاء الحدٗدٍ ّتعهٗق القًاج الهالحٗح ّتًاء رصٗؾ جدٗد ستق اتخاذ القرار ف. 

  تطّٗر ّتّسعح طرٗق الحدٗدٍ الشهالٖ ّسفلتخ طرق الهًاطق الرٗفٗح ّتًفٗذ الطرق الهِهح للهدٗرٗاخ

 .الًاثٗح

الٔ ؼٗر ذلك هى القضاٗا التٖ تضهًتِا رإٗح الهإتهر الهحلٖ حّل القضٗح التِاهٗح ّها ٗتصل تالشؤى التِاهٖ فٖ الرإٓ 

األخرٓ للهإتهر الهحلٖ حّل القضاٗا الّطًٗح، ّقد تذلخ اللجًح التحضٗرٗح لهإتهر الحّار الهحلٖ تهحافظح الحدٗدج 

م فٖ حفل التدشٗى الذٕ تم اقاهتَ تقاعح كلٗح الترتٗح تجاهعح الحدٗدج ّتدأخ 2013فتراٗر5جِّداً كتٗرج هًذ اعالًِا فٖ 

ًشاطِا قتل أى ٗتدأ هإتهر الحّار الّطًٖ الشاهل ّكاى الهستِدؾ اٗصال رإٗح الهإتهر الهحلٖ لهحافظح الحدٗدج تشؤى 

القضٗح التِاهٗح الٔ هإتهر الحّار الّطًٖ الشاهل هًذ ّقخ هتكر للتعاهل هعِا أسًّج تالقضٗح الجًّتٗح ّقضٗح صعدٍ 

تاعتتارُا قضٗح ّطًٗح سٗاسٗح حقّقٗح الٔ جاًب رإٗح الهإتهر الهحلٖ الهتصلح تالقضاٗا الّطًٗح األخرٓ ؼٗر أى 

اجتهاعاخ اللجًح التحضٗرٗح التٖ اقتصرخ علٔ ّٗم الخهٗس هى كل أستّع ّالًقاش الهّسع حّل هختلؾ القضاٗا 

الهطرّحح ّالتتاًٗاخ فٖ ّجِاخ الًظر قد أدخ الٔ تؤخٗر اًعقاد الهإتهر، 
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ّكاى هى أُم اًجازاخ اللجًح التحضٗرٗح لهإتهر الحّار الهحلٖ تهحافظح الحدٗدج ُّ اعداد الالثحح التًظٗهٗح للهإتهر 

هحافظ - أكرم عتدهللا عطَٗ / م تحضّر الهًِدس25/7/2013الهحلٖ ّالتٖ تم اشِارُا فٖ احتفال هّسع تتارٗخ

رثٗس الهجلس الهحلٖ ّتحضّر عدد هى الشخصٗاخ االجتهاعٗح ّالتًفٗذٗح ّأعضاء اللجًح التحضٗرٗح ّقد - الهحافظح 

تضهًخ فعالٗاخ االحتفال عدد هى الفقراخ الفًٗح الخاصح عى التراث التِاهٖ، 

ّٗؤتٖ اًعقاد الهإتهر الّٗم ّقد أًجزخ فرق العهل الهكًّح هى اللجًح التحضٗرٗح اعداد رإٓ الهإتهر الهحلٖ تهحافظح 

: الحدٗدج حّل

 القضٗح التِاهٗح. 

 تًاء الدّلح ّأسس صٗاؼح الدستّر ّالحكم الرشٗد. 

 الحقّق ّالحرٗاخ ّالعدالح االًتقالٗح ّاستقاللٗح الِٗثاخ. 

 ٓالتًهٗح الهستداهح ّالقضاٗا االقتصادٗح األخر. 

 القضٗح الجًّتٗح ّقضٗح صعدٍ ّتًاء الجٗش ّاألهى .

ّكل ُذٍ الرإٓ هعرّضح علٔ الهإتهر إلثراثِا تالًقاش إلقرارُا تصٗؽتِا الًِاثٗح ّهى ثم عرضِا علٔ هإتهر الحّار 

الّطًٖ الشاهل ّالجِاخ الهعًٗح علٔ الهستّٓ الهحلٖ ّالهركزٕ، 

ّاذا كاى الكثٗر هى الّقخ ّالجِد قد استًفد فٖ اعداد تلك الرإٓ ّتم اختزالِا فٖ ُذٍ السطّر فبًًا قد آثرًا االختصار 

لتّفٗر الّقخ الكافٖ لفعالٗاخ الهإتهر ُّّ األُم ّاثقٗى هى تقدٗر الهإتهر الهحلٖ لها قاهخ تَ اللجًح التحضٗرٗح هى 

عهل كتٗر ّصّالً الٔ ُذٍ الرإٓ التٖ تطلب اعدادُا لٗس الكثٗر هى الجِد ّالّقخ فحسب ّاًها التركٗز الذًُٖ فٖ 

اختٗار الصٗاؼاخ الهعترج عى التّافق ّتها ٗجسد األُداؾ الهًشّدج ّكل ها قاهخ تَ اللجًح كاى تطّعاً أهالً فٖ أى ًٗعقد 

لهحافظح الحدٗدج هإتهراً هحلٗاً ٗعتر عى ُهّم تِاهح ّتطلعاتِا الهستقتلٗح الهرتكزج تشكل أساسٖ علٔ الجٗل الجدٗد 

. ّقدرتَ علٔ تِٗثح ًفسَ علهٗاً لهّاكتح تحدٗاخ الحاضر ّالهستقتل

اى اًعقاد الهإتهر الهحلٖ لهحافظح الحدٗدج ٗعتتر اًجازاً تارٗخٗاً لكل القّٓ السٗاسٗح ّالهًظهاخ الجهاُٗرٗح ّالحراكٗح 

. الهشاركح فٖ الهإتهر

ًّشكر كافح أعضاء اللجًح .ّأخٗرا ًشكر جهٗع الحضّر هشاركتِم حفل افتتاح هإتهر الحّار الهحلٖ فٖ الهحافظح

. التحضٗرٗح ّالسلطح الهحلٗح فٖ الهحافظح

. ساثلٗى الهّلٔ عز ّجل أى ٗتهم تالًجاح أعهال الهإتهر ّأى ًٗفع هللا تَ ّتهخرجاتَ ّطًًا الحتٗب

ّالسالم علٗكم ّرحهح هللا ّتركاتَ 
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 رؤية الكضًة التهامًة
 

 

 

أوالً 

 (تهامة)نبذة مختصرة عن محافظة الحدٌدة 
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المقدمة 

 

 

ُٖ هًطقح ساحلٗح تقع ؼرب الٗهى علٔ التحر األحهر هى جًّب شتَ الجزٗرج العرتٗح  ّأُم هركز حضرٕ : تِاهح   

 (الصلٗؾ– الخّتح – ؼلٗفقح – تى عتاس – الفازج - هٗدٕ- اللحٗح- الهخاء- الحدٗدج )لِا الحدٗدج، ّأُم الهّاًت فِٗا 

ُّٖ هًطقح ضهى هًاطق الجهِّرٗح الٗهًٗح، ّتِاهح تكسر التاء ُٖ السِّل الههتدج علٔ ساحل التحر األحهر ، ّسهٗخ 

 .تِاهح لحرارتِا ّركّد الرٗاح فِٗا

 .تِاهح عكس ًجد إٔ ها ًخفض هى األرض: ّفٖ اللؽح    

 .طّد ُّّ الجتل ّٗقاتلَ السِلّفٖ لؽح الًقّش الٗهًٗح القدٗهح ّرد اسم تِاهح هقاتال ألسم ال   

 درجح شرق 43 – 42 درجح شهال خط االستّاء ، ّتٗى خطٖ طّل 16 – 14ّتقع تِاهح تٗى خطٖ عرض    

جرًٗتش ّتطل علٔ الضفح الشرقٗح للتحر األحهر تشرٗط ساحلٖ ٗهتد هى هٗدٕ شهاالً ّحتٔ تاب الهًدب جًّتاً تطّل 

 . كم60 – 30 كم ، ّتعرض 280

 هتر عًد أقدام الجتال هى 250 – 5، ّتصل االرتفاعاخ عى سطح التحر تٗى 2 كم13336ّتتلػ هساحح تِاهح حّالٖ 

. الجِح الشرقٗح

ّتتهٗز تِاهح تهّقعِا الجؽرافٖ الِام كتّاتح ّّاجِح رثٗسٗح للٗهى تطل هًَ ؼرتاً علٔ طّل التحر األحهر أُم ّأقدم    

تحار العالم ّأكثرُا حّٗٗح ّأُهٗح ّكثافح لحركح الهالحح التحرٗح العالهٗح ، ّقد شكلخ تِاهح ّاحدج هى أُم هًاطق 

 .التهاس ّااللتقاء ّتفاعل اإلًساى الٗهًٖ هع العالم اإلًساًٖ هى حّلَ عتر عصّر التارٗخ القدٗم ّالحدٗث ّالهعاصر

ّكاًخ تِاهح الٗهى تصفح عاهح هى أّل الهًاطق الٗهًٗح التٖ شِدخ تحّالخ ُاهح ّهعارك تارٗخٗح حاسهح لصد الؽزاج 

م كها ّدخلخ الٗهى عهّها ّتِاهح خاصح ضهى حكم الخالفح اإلسالهٗح 525م ّاألحتاش  .ق24ّالهستعهرٗى كالرّهاى 

ّشِدخ تِاهح تؤسٗس ًّشؤج العدٗد هى .م1538م ّاألتراك العثهاًّٗى 1517م ّالههالٗك 1173األّٗتّٗى   فٖ عِد

الدّل ّالدّٗالخ الٗهًٗح التارٗخٗح القدٗهح التٖ اهتدخ ّأتسع ًفّذُا لتشهل الٗهى كلَ أّ هعظم أجزاءٍ كالدّلح الزٗادٗح 

 .(م 1454- م1229)ّالرسّلٗح  (م1173– م 1159)ّتًٖ هِدٕ  (م1159– م 1021)ّالًجاحٗح   (م1018- م818)

ّأسِهخ الهّاًت الٗهًٗح القدٗهح الّاقعح فٖ اإلطار الجؽرافٖ لتِاهح كالفازج ّؼلٗفقح ّاللحٗح ّاتى عتاس علٔ هدٓ كها   

فتراخ زهًٗح طّٗلح هضخ تشكل رثٗسٖ ًّشط فٖ حركح التتادل التجارٕ هع كثٗر هى تلداى العالم العرتٖ ّاإلسالهٖ 

 .ّالًِد ّالصٗى ّشرق أفرٗقٗا

كؤحد هراكز العلّم اإلسالهٗح )ّكاى لحاضرج تِاهح القدٗهح هدًٗح زتٗد التارٗخٗح رٗادتِا العلهٗح لفتراخ طّٗلح    

التٖ ّصل تؤثٗرُا العلهٖ تلداى شرق أفرٗقٗا ّّسط ّجًّب أسٗا ، لذلك ال ؼلّ أى تكتًز تِاهح فٖ  (ّاإلًساًٗح الٗهًٗح

هثل زتٗد ّتٗخ الفقَٗ ... جًتاتِا ّهختلؾ هًاطقِا تالعشراخ هى القالع ّالحصّى األثرٗح ّالهدى التارٗخٗح القدٗهح

 .ّحٗس ّالزٗدٗح ّالضحٔ ّالفازج ّؼلٗفقح ّاالُّاب ّاللحٗح ّالكدراء ّالهِجم
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ّتزخر هكتتاتِا العاهح ّالخاصح تعشراخ الهثاخ تل تاٙالؾ هى الهخطّطاخ العلهٗح فٖ شتٔ العلّم الًظرٗح    

ّالتطتٗقٗح تاإلضافح الٔ احتّاثِا العدٗد هى الهّاقع األثرٗح الِاهح الهكتشفح حدٗثاً ، ّالتٖ ترجع الٔ عصّر ها قتل 

جتل )تهدٗرٗح حٗس ّالًقّش ّالكتاتاخ القدٗهح فٖ (كٗدٍ )التارٗخ ،  هثل هّقع الرسّهاخ األّلٔ لإلًساى التداثٖ فٖ 

تالتحٗتا ّّادٕ هّر ّسِام (الهًجارٍ ّالهدهى)تجتل الضاهر تهدٗرٗح تاجل ، ّ (الِاهد)تهدٗرٗح جتل رأس ّ (الهكتتح

 .ّؼٗرُا هى الهّاقع

ّعلٔ الرؼم هى تراجع ّاضهحالل الدّر االقتصادٕ القدٗم لتِاهح كهًطقح صًاعٗح ّاقتصادٗح للٗهى فٖ القرّى    

الثالثح الهاضٗح، ههاال تزال شّاُدٍ ّاضحح ّهحفّظح فٖ ذاكرج الزهاى ّالهكاى ّتقاٗاٍ حاضرج تقّج فٖ التراث الشعتٖ 

الفلكلّرٕ الٗهًٖ ّال تزال تفاصٗل هالهحَ قّٗح ّهطتّعح ّّاضحح علٔ  العدٗد هى الصًاعاخ التقلٗدٗح العرٗقح 

ّالحرؾ الٗدّٗح العتٗقح التٖ تّارثتِا األجٗال عتر قرّى الزهاى الهاضٖ ّحتٔ الّٗم كصًاعح السفى التقلٗدٗح 

 .ّالصًاعاخ الًسٗجٗح ّهصاتػ القهاش التٖ كاًخ تؽطٖ حتٔ هًتصؾ القرى العشرٗى هعظم احتٗاجاخ السكاى

م ّكاى أحد أعهدج 1962 ستتهتر 26 ساُم هًٗاثِا الرثٗسٖ تالدّر األساسٖ ّالفعال فٖ اًتصار الثّرج الٗهًٗح ّ   

 ستتهتر 26اًتصارُا الخالد هى خالل استقتال السالح ّاٗصالَ الٔ العاصهح الٗهًٗح فكاًخ الحدٗدج هصدر السالح لثّرج 

 .ّللكفاح الهسلح فٖ الجًّب تجاًب كًِّا تعتتر سلح الؽذاء للٗهى

ّلّ حظٗخ تِاهح تاالُتهام الضرّرٕ فٖ خطط الدّلح ّالحكّهح ّاستراتٗجٗاتِا التًهّٗح ألصتحخ ّاحدج هى أُم 

 .الهًاطق األساسٗح الّاعدج تالًِّض االقتصادٕ ّالتًهٗح الشاهلح

  (أهم مدنها)حاضرة تهامة.  

هى % 11عاصهح ثاًٖ أكتر هحافظح فٖ الجهِّرٗح هى حٗث عدد السكاى تعد هحافظح تعز، حٗث تهثل :الحدٗدج - 1

ًسهح هًِم  (2,621,635)م 2010اجهالٖ سكاى الجهِّرٗح اذ تلػ اجهالٖ عدد السكاى فٖ الهحافظح حتٔ عام 

  .6.18، كها ٗتلػ عدد أفراد األسرج فٖ الهسكى الّاحد % 3.25، ّتهعدل ًهّ سًّٕ % 51ذكّر إٔ  (1,341,934)

هى السكاى ٗعٗشّى فٖ عشش أّ صًدقاخ فٖ رٗؾ % 45 عاهاً هى عهر الثّرج فها زال أكثر هى 50ّتعد هرّر 

هى السكاى % 60هى هساكى رٗؾ الهحافظح عتارج عى ؼرفح ّاحدج ، كها أى أكثر هى % 60الهحافظح ، ّأكثر هى 

هى السكاى ُم الهرتتطٗى % 25ٗعتهدّى علٔ الهٗاٍ الصالحح للشرب التٖ تجلب تؤّعٗح هحهّلح هى الهصادر ، ّفقط 

حٗث . تشتكح الهٗاٍ العاهح ، ّتشتكح الصرؾ الصحٖ ّتشتكح الكِرتاء العاهح ّهعظهِم فٖ الهدى الرثٗسٗح للهدٗرٗاخ 

هى السكاى ٗطِّى طعاهِم تالحطب % 66، ّأكثر هى  (%85)ٗعتهدّى علٔ اإلًارج تالكٗرّسٗى % 60أى أكثر هى 

 .ّالفحم 

كها تلؽخ ًستح األهٗح فٖ الهحافظح أكثر هى  (%51)ّأكثر هى ًصؾ السكاى تالهحافظح ٗعٗشّى تحخ خط الفقر    

 % .54ّتٗى الذكّر تصل الٔ % 81اجهاالً ّتٗى اإلًاث تصل الٔ % 67
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ّهعظم سكاى الهحافظح ٗعٗشّى تحخ خطر اإلصاتح تاألهراض السارٗح ّخصّصاً الهالرٗا ، ّحهٔ الضًك ،    

االسِاالخ ، التِاتاخ الجِاز التًفسٖ ، ّاضافح الٔ األهراض الهزهًح هثل الفشل الكلّٕ ، السكرٕ ، القلب ، ّأهراض 

. الخ...األّعٗح الدهّٗح ّالسرطاى 

 وتشمل اآلتً الموارد االقتصادٌة لتهامة -: 

 

 ( البحرٌةواألحٌاءالثروة السمكٌة ) الموارد البحرٌة- 1

تهتلك تِاهح شاطثاً طّٗالً ّاسعاً ّؼًٗاً علٔ أحد أؼًٔ التحار فٖ العالم ُّ التحر األحهر، ّعلٔ طّل اهتداد شاطثَ    

ًجد الهصاٗد السهكٗح ، ّالهّاقع السٗاحٗح ّهراكز استخراج األهالح ،ّالهًافذ االقتصادٗح ،ّؼٗرُا هى الهراكز الحّٗٗح، 

تًٗها ًجد أتًاء ُذٍ السّاحل هحرّهٗى هى خٗراتِا، ّعرضح ألٗح أخطار تدخل عتر ُذا الشاطت الهفتّح، ّكذلك أصتح 

سكاى ُذٍ السّاحل هى الصٗادٗى ٗعاًّى هى تعسفاخ أجِزج خفر السّاحل ّاألجِزج األهًٗح تالداخل ، ّهى القراصًح 

ّاالعتداءاخ ّالهداُهاخ ّاالعتقاالخ فٖ الخارج، ّتعاًٖ ُذٍ السّاحل هى السطّ علِٗا ّعدم الحفاظ علِٗا ّتلّٗث 

تٗثتِا ّهى اًتِاك حرهاتِا ،فٖ الداخل، الٔ جرافاخ الشركاخ الدّلٗح التٖ ستإدٕ الٔ تصحر التحر ّتقتلع هزارع 

. أسهاكَ اقتالعاً فٖ هٗاًُا اإلقلٗهٗح هى الخارج

 صٗد تقلٗدٓ ٗقدر تحّالٔ أسطّلّٗهتلكّى ’ الؾ صٗاد47000 تحّالٖكها ٗقدر عدد الصٗادٗى فٔ سّاحل تِاهح    

 هى القطاعاخ السهكٖ تّفٗر األهى الؽذاثٖ للّطى ّٗعتتر القطاع فٖ قارب هتًّعح األحجام  ّٗسِهّى 9400

فقط % 4فقر هتّسط ّ% 25فقر هدقع ّ% 71 حّالٖ الٔالء الصٗادٗى هرتفعح تصل إالّاعدج،اال اى ًستح الفقر تٗى ٍ

. فّق خط الفقر

 

 :الموارد الزراعٌة -2

فِٖ هصب للّدٗاى الؽرتٗح ُّٖ كها قٗل عًِا هٗزاب الٗهى ، ّفِٗا " هٗزاب الٗهى الؽرتٖ"ُتسهٔ تِاهح هًذ القدم    

األراضٖ الزراعٗح الخصتح التٖ كاًخ تؽطٖ احتٗاجاخ الٗهى ساتقاً هى الحتّب ّالقطى ّالسهسم ّالتهّر ّؼٗرُا هى 

 . الهًتجاخ الزراعٗح التٖ تحتاج لِا التلد

فٖ تِاهح الٗهى أكثر هى عشرج أّدٗح تتدأ هى ّادٕ هّزع جًّتاً ّحتٔ ّادٕ حرض شهاالً ُّٖ جهٗعِا تفتقر    

لشتكاخ الرٕ الحدٗثح هى قًّاخ الرٕ ّالحّاجز التحّٗلٗح ، ّقلح شتكاخ الطرق الزراعٗح، ّعدم تّفر خدهاخ اإلرشاد 

الزراعٖ ّالتٗطرٕ ّؼٗاب الخدهاخ الصحٗح ّؼٗاب األهى الزراعٖ أٗضاً ّال ٗجدّى إٔ اُتهام هى قتل الجِاخ 

الهسثّلح أّ حل لهشاكلِم فٖ هّاسم الزراعح، كها أى األرض الزراعٗح فٖ تِاهح ، تعاًٖ اٙى هى التصحر ّالجفاؾ 

الذٕ ٗزحؾ علِٗا ،أها الِٗثاخ التشجٗعٗح ّالهساعدج للزراعح ّالهزارعٗى، ال تذُب قرّضِا أّ هساعداتِا اال الٔ أٗدٕ 

كتار الهسثّلٗى الهتًفذٗى الذٗى سرقّا رؼٗؾ الختز هى تٗى شفاٍ أُل تِاهح التسطاء ، ّال ٗجد الهزارع فٖ تِاهح هًِا 
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أدًٔ خدهح تعًَٗ علٔ حل هشاكل ّطًَ الؽذاثٗح، كها ٗعاًٖ الهزارعّى هى احتكار هٗاٍ الّدٗاى لصالح هزارع الهتًفذٗى 

 .أضؾ الٔ ذلك الخساراخ الفادحح فٖ تسّٗق هًتجاتِم الزراعٗح. عتر عهل حّاجز تحّٗلٗح خاصح تِم

 هى أٗضاُّذا جزء هى هعاًاج األرض ّاإلًساى فٖ هجتهع زراعٖ لم ٗعد ًٗتج اال الهلح ّالذٓ لم تسلم هحاجرٍ    

 .سطّج الًافذٗى،تًٗها أصتحخ تعض أراضَٗ الشاسعح هلكاً لهتًفذٗى كتار هحسّتّى علٔ الًظام الساتق

   

 :الموارد الحٌوانٌة- 3

فٖ هجتهع زراعٖ كتِاهح، ًجد ،تال شك أى لدَٗ ثرّج حّٗاًٗح ضخهح، ُذٍ الثرّج أٗضاً تّشك علٔ الًفاد،ّٗتضاءل    

 . حجهِا ّٗهاً عى ّٗم 

ّكذلك أدٓ ها تعاًٖ هًَ تِاهح هى  تلّث تٗثٖ الٔ تصحر األرض ُّّ تدّرٍ سٗإدٕ الٔ تضاءل الثرّج الحّٗاًٗح،    

حًِٗا تصتح عتثاً علٔ هالكِا ّلى ٗعد رُٗعِا كافٗاً الحتٗاجاتَ هى الؽذاء ّالعًاٗح تِا  ،أضؾ الٔ ذلك األهراض الهتفشٗح 

ّؼٗر ذلك هى هّارد الثرّج التٖ تم العتث .. فٖ الحّٗاًاخ ّالتٖ ال تتخذ الدّلح أَٗ خطّاخ جادج لعالجِا ّالحفاظ علِٗا

تِا، ّذلك ها ترك اًحسار كتٗر فٖ هستّٓ عطاء ُذٍ األرض خاصح ألُلِا ّّضع هستقتل هّاردُا الحّٗٗح علٔ 

تاإلضافح الٔ هّاردُا السٗاحٗح الساحلٗح ّسٗاحح الجزر ّالهحهٗاخ الطتٗعٗح ّاألثرٗح التٖ لّ استثهرخ . عتتاخ الهّخ

 .تالشكل الصحٗح ،ستدر علٔ التلد أهّاال طاثلح

 

   و أسبابها وجذورها القضٌة التهامٌة: ثانٌا: 

 التعرٌف-: 

قضٗح ّطًٗح سٗاسٗح هركزٗح عادلح لِا أتعادُا السٗاسٗح  ّالحقّقٗح ّالثقافٗح ّاالجتهاعٗح  : القضٌة التهامٌة     

 .ّاالقتصادٗح

 وقد نشئت القضٌة التهامٌة كنتٌجة لألسباب التالٌة  :

ًتٗجح طتٗعٗح ألًظهح سٗاسٗح فاسدج ّظالهح عّم فسادُا ّظلهِا الّطى كلَ هها ألحق تتِاهح الًصٗب األكتر هى ُذا - 1

الفساد ّالطؽٗاى ّالظلم ّالحرهاى ّؼٗاب رّح الهّاطًح الهتساّٗح ّالعهل علٔ اًتقاص حق أتًاء تِاهح ّفرض لؽح 

فتراٗر 11)م ّثّرج الشتاب السلهٗح1962 ستتهتر 26االستعالء ّالِٗهًح ّقد ثار الشعب علِٗم ّأسقطِم تثّرج 

. (م2011

التجاُل الهتعهد لدّر تِاهح الًضالٖ ّالتارٗخٖ لرجالِا ّقتاثلِا تل ّهارسخ تلك األًظهح االستتدادٗح الًقهح ّالحقد - 2

 .علِٗا ّالتعاهل هعِا تسٗاسح الفٗد ّاالستتاحح

ؼٗاب الدّلح الّطًٗح ّترسٗخ الهركزٗح الهقٗتح ألًظهح الحكم  الهستتدج ّالهسٗطرج تتعاقتِا علٔ هدٓ الهراحل الساتقح - 3

ّاعتتار تِاهح ُاهشاً هِهشاً لِا ّسٗطرج ثقافح تلك األًظهح ّاًحسار اٙخرٗى لصالحِم هى الحضّر فٖ الداخل ّالتهثٗل 
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فٖ الخارج ّتسٗد ُّٗتِم علٔ الِّٗاخ األخرٓ التٖ تشكل الِّٗح الٗهًٗح العاهح ّههارسَ اإلقصاء ّالتِهٗش ّهصادرٍ 

 .الحقّق

 تكرٗس الهركزٗح ؼٗر الهإسسٗح كذرٗعح الٔادارج التالد هى قتل حكم فردٓ هستًد علٔ عصتّٗح سٗاسٗح سعخ دّها -4

 هقدراخ اُدارّؼطاء لتترٗر احتكارُا العصتّٓ لهصادر القّج ،ّهفاصل السلطح،ّهّارد الثرّج، لًٗتج عى ذلك كلَ 

. التالد التشرٗح ّالهادٗح ّتكرٗس عّاهل التخلؾ ّالضٗاع  

 حكهَ ّأركاىؼٗاب رّح الهّاطًح الهتساّٗح ّاستتدالِا تههارساخ اقصاثٗح عًصرٗح ّهًاطقٗح هى الًظام الساتق - 5

. لحقّق الهّاطًح الهتساّٗح هى خالل ههارساخ ّتّجِٗاخ الهإسستٗى الهدًٗح ّالعسكرٗح 

 :محتوٌات القضٌة التهامٌة :ثالثا  

 :المحتوى السٌاسً:- 1

: وٌتضح ذلك من خالل الجذور والمظاهر اآلتٌة

التِهٗش ّاإلقصاء السٗاسٖ ّاإلدارٕ ّالعسكرٕ ّالقضاثٖ ّالدتلّهاسٖ ألتًاء تِاهح ّكذا تِهٗشِم هى - 

قٗاداخ هفاصل السلطاخ الثالث تستب ؼٗاب دّلح القاًّى فٖ األًظهح الساتقح ّالسٗطرج علٔ االًتخاتاخ هى خالل دعم 

أصحاب الًفّذ ّاستخدام الهال العام إلًتاج ًفسَ تالترؼٗب أّ تالترُٗب هها ًتج عى ذلك اطالح عهر االستتداد ّالقِر 

 .ّاًعدام فرص التؽٗٗر

تجاُل هتعهد هى قتل األًظهح الساتقح لدّر تِاهح السٗاسٖ ّالًضالٖ  ّالتعاهل هعِا تخطاب الهحافظح الّفٗح - 

 سٗاسح فرق تسد ّسٗاسح الًِب ّالحرهاى ّفرض لؽح أتًاثِادّى الّفاء ألُلِا  تشٖء تل  هارس فٖ حقِا ّحق 

 .االستعالء ّالِٗهًح

تعاهل الًظام هع تِاهح تثقافح الفٗد، فقد تم تّزٗع هراكز الًفّذ فِٗا علٔ الهّالٗى لَ ّهًحِم جّاثز ّعطاٗا - 

 .ُّداٗا، تتعًِٗٗم فٖ تِاهح لٗثرّا ّٗعٗثّا فساداً كها ٗشاءّى

تؽرٗب أتًاء تِاهح فٖ تالدُم هى جراء فساد ّهظالم األجِزج اإلدارٗح ّاعتداءاخ الهعسكراخ علٔ أتًاثِا ّ - 

 .أراضِٗا ّهحدّدٗح فرص التّظٗؾ ّالعهل

التفرٗط فٖ السٗادج الّطًٗح ّكراهح الٗهًٗٗى هى خالل اًتِاك كراهح الٗهًٗٗى الهِاجرٗى عتر الحدّد السعّدٗح - 

ّتعسؾ ًظام ارٗترٗا للصٗاد الٗهًٖ ّتركَ تدّى إٔ حهاٗح أّ سإال أّ استفسار ّدّى اتداء إٔ اكتراث تِم هى الًظام 

 .الساتق ّاًشؽال حكّهح الّفاق الّطًٖ عًِم هها ٗجعلِا قضٗح هى القضاٗا التٖ تهس الكراهح الٗهًٗح ّسٗادج التالد

 

 :الحلول والمعالجات* 

التصدٕ للهظالم الّاقعح علٔ الهحافظح ّأتًاثِا ّالهطالتح ترفع الظلم عًِم ٗعتتر ّلٗداً شرعٗاً للثّرج الشتاتٗح - 

الشعتٗح السلهٗح حاهالً ألُدافِا ّطهّحاخ التؽٗٗر ًحّ ٗهى جدٗد تسّد فَٗ سلطَ الدّلح الهدًٗح الحدٗثح ّسٗادج القاًّى 

 .ّالفرص الهتكافثح
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اعتهاد شكالً هى أشكال الحكم للجهِّرٗح الٗهًٗح ٗجعل هى تِاهح قادرج علٔ ههارسح كاهل صالحٗتِا السٗاسٗح - 

ّاالقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّالثقافٗح فٖ ضّء الثّاتخ الّطًٗح هى اجل اعادج الدّر الحضارٕ ّالرٗادٕ لتِاهح أرضاً 

ّتها ٗخدم خصّصٗتِا ّٗستجٗب لهصالح الًاس فِٗا ّٗتٗح لِم الهشاركح هع كل أتًاء الّطى فٖ صٗاؼح الًظام ّاًساًاً، 

الجدٗد الذٕ ال تسّد فَٗ هًطقح أّ قتٗلح أّ فثح ّتها ٗحقق ازالح اٙثار السلتٗح للصراعاخ ّالحرّب ّالًزاعاخ الساتقح 

ًّتاثجِا ّتها ٗحفظ الّحدج الّطًٗح ّٗصلح كافح االختالالخ السٗاسٗح ّاالقتصادٗح ّالثقافٗح ّٗدعم تًاء الدّلح الٗهًٗح 

. الدٗهقراطٗح الهدًٗح الحدٗثح

تحرٗم ّ تجرٗم اشاعح ّههارسح الكراُٗح ّالدعّج الِٗا ّهًاُضح التهٗٗز ّالتفرقح تٗى الهّاطًٗى علٔ أساس - 

هذُتٖ أّ ساللٖ أّ هًاطقٖ أّ عًصرٕ ّحزتٖ، ّتحرٗم الدعّج الٔ العًؾ ّالتحرٗض علَٗ ّاشاعح ثقافح الحّار 

 .ّالتصالح ّالتساهح

اعادج تقٗٗم تجرتَ الهجالس الهحلٗح ّاَلَٗ ّشرّط الترشٗح لعضَّٗ هجلس الًّاب ّتحرٗم ّتجرٗم استخدام - 

الهال العام فٖ االًتخاتاخ  ّضتط ّهراقتح اٗراداخ الدّلح ّتّجَٗ صرفِا تحسب الخطط التًهّٗح فٖ تطّٗر الخدهاخ 

. األساسٗح للهحافظح 

اعتهاد ًظام القاثهح الًستٗح الهؽلقح هع ضهاى هشاركح الهستقلٗى ّالهرأج فٖ اًتخاب أعضاء هجلس الشّرٓ  -

ّالًّاب ّاى ٗكّى العضّ حاصالً علٔ الشِادج الجاهعٗح علٔ األقل  ّتحدٗد دّراخ الترشٗح للهجلس الهحلٖ ّهجلس 

 .الًّاب ّالشّرٓ

اتاحح الفرصح ألتًاء تِاهح هى ذّٕ الكفاءج لتقلد هراكز قٗادٗح فٖ هختلؾ الهإسساخ الهدًٗح ّالعسكرٗح فٖ - 

الّطى أسّج تتقٗح الهحافظاخ ّاشراك هكًّاتِا السٗاسٗح فٖ تًاء الدّلح الهدًٗح الحدٗثح ّتهثٗلِا تهثٗالً كافٗا فٖ السلك 

 .العسكرٕ ّالدتلّهاسٖ ّالهدًٖ تها ٗتًاسب هع عدد سكاًِا ّهقدراتِا الحّٗٗح ّكفاءج أتًاءُا ّهى خالل هعاٗٗر ّاضحح

 .اخراج هعسكراخ الجٗش هى الهدى- 

ترسٗخ رّح الهّاطًح الهتساّٗح ّالشراكح تٗى الهًاطق الٗهًٗح عاهح فٖ كل هًاحٖ الحٗاج الّظٗفٗح ّالسٗاسٗح - 

 .ّالثقافٗح

اعادج الًظر فٖ االتفاقٗاخ هع دّلَ ارٗترٗا تخصّص هًاطق الصٗد ّعلٔ الدّلح حهاٗح الصٗاد الٗهًٖ ّحقّقَ - 

 .ّال تتركَ لتعسفاخ دّل الجّار

. ادراج القضٗح التِاهٗح ضهى هصفّفح القضاٗا التٖ ًٗاقشِا هإتهر الحّار الّطًٖ ّالخرّج تًتاثج اٗجاتٗح - 

تًاء شراكح حقٗقٗح تٗى األحزاب السٗاسٗح ّهًظهاخ الهجتهع الهدًٖ ّالرأسهال الّطًٖ لتكّٗى كتلح تارٗخٗح  -

. عرٗضح تخدم الهحافظح ّأتًاثِا
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: المحتوي الحقوقً والقانونً- 2

 الجذور والمظاهر: 

اًتِاك حقّق اإلًساى فٖ تِاهح هى خالل ههارسح اإلقصاء ّالتعاهل تاستعالء هع أتًاء تِاهح ّاالستعتاد ّالتهٗٗز - 

 .العًصرٕ هى ًافذٗى فٖ تِاهح ّهى خارجِا ّّجّد ها ٗسهٔ تالعتٗد الٔ االى ّّجّد السجّى الخاصح

ّالهّاطًٗى،هى تعض األشخاص هى الًافذٗى فٖ    " الدّلح"ّالًِب ألراضٖ  السطّ -

السلطح ّالجٗش ّالحكّهح ّرهّز قتلٗح ّاجتهاعٗح ّهالٗح،اى ُذٍ السٗاساخ شجعخ علٔ التهادٕ هى قتل هى ُم اقل 

ًفّذاً علٔ ًِب ّهصادرج أراضٖ الهّاطًٗى تالقّج ّالعًؾ فٖ حال فشل التراضٖ أّ تزّٗر هلكٗاخ ّعقّد هى 

 .عشراخ ّهثاخ السًٗى

: وعملٌات السطو والنهب تتم عبر ممارسات كثٌرة منها

قٗام الدّلح تهصادرج األراضٖ الههلّكح هشاع للقتاثل ّاألسر التِاهٗح ّالتصرؾ تاألراضٖ ذاخ الهلكٗاخ - 

. القدٗهح ّالتٖ تعّد ألسر هًذ العِد األهاهٖ ّالعثهاًٖ 

ّكذلك قٗام الدّلح تالتصرؾ تاألراضٖ الههلّكح لِا أّ التٖ صادرتِا ّهًحِا ألشخاص ًافذٗى ّحرهاى  -

الهستحقٗى لِا، 

تاإلضافح الٔ قٗام ًافذٗى تاالستٗالء علٔ أراضٔ الهّاطًٗى تالقّج ّالتسط علٔ أراضٖ الدّلح ذاخ الهّاقع -

. الحّٗٗح فٖ عهلٗح سطّ ؼٗر هستّقح

 .التعاهل تالفساد فٖ الهحاكم ّالسجل العقارٕ- 

حرهاى أتًاء تِاهح الهستحقٗى هى الحصّل علٔ قطع أرض للسكى هى الدّلح كّى كل أجِزٍ الدّلح تهًعِم - 

الحدٗدج / هى ذلك هتحججٗى تقاًّى أراضٖ ّعقاراخ الدّلح الذٕ ٗرتط الشراء تؤهر رثٗس الجهِّرٗح ّال ٗطتق اال فٖ م

 .ّعلٔ أتًاثِا فقط

اًتِاك كراهح الصٗادٗى ّتعسؾ ًظام ارٗترٗا للصٗاد الٗهًٖ هى خالل اعتقالِم ّهصادرج هراكتِم ّتركِم - 

 . تدّى إٔ حهاٗح هى قتل الحكّهاخ الٗهًٗح الساتقح ّالحالٗح

تعهد حرهاى عهال الشحى ّالتفرٗػ ّعهال االصطٗاد ّالهزارع الخاصح هى التؤهًٗاخ االجتهاعٗح ُّم ٗهثلّى هعظم - 

 .سكاى تِاهح  هها ٗستدعٖ تعدٗل قاًّى التؤهًٗاخ فٖ ُذا الشؤى

 الحلول والمعالجات: 

 لحقخ تِم خالل الفتراخ التٖ ّالهظالم األضرار تِاهح عاهح ّالزراًٗق خاصح عى ألتًاءاالعتذار ّرد االعتتار - 

. اٙىم ّالٔ 1923الساتقح ّاعتهاد قاًّى العدالح االًتقالٗح هى عام

. رد االعتتار لحق الهّاطًح الهتساّٗح،ّها ٗتفرع عًَ هى ّجّب عدم الهساس تالحق فٖ الّظٗفح العاهح- 

حهاٗح الهّاطى فٖ تِاهح هى االًتِاكاخ لحقّقَ اإلًساًٗح ّحقّقَ السٗاسٗح ّالهدًٗح ّالتؽّل علَٗ تالسلطح ّالقٍّ - 

 .العسكرٗح ّهراكز الًفّذ
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التعّٗض العادل عى األضرار التٖ لحقخ تِم جراء الحرّب الظالهح التٖ شًتِا علِٗم األًظهح فٖ الفتراخ  -

. ّرفع الّصاٗح عًِم . الساتقح

هًحِم كافح الحقّق السٗاسٗح ّاإلدارٗح ّاالقتصادٗح ّالتعلٗهٗح ّالصحٗح ّؼٗرُا هى الحقّق أسًّج تؤهثالِم فٖ  -

. الهًاطق األخرٓ 

. التعّٗض العادل ألسر الشِداء ّالجرحٔ الذٗى سقطّا فٖ هختلؾ الهراحل طتقاً لقّاًٗى العدالح االًتقالٗح -

تفعٗل القّاًٗى ّسى التشرٗعاخ الصارهح التٖ تضهى حرٗح ّكراهح اإلًساى ّتهًع استعتادٍ ّتِهٗشَ ّعزلَ - 

 .ّالعهل علٔ اشراكَ فٖ الّظٗفح العاهح ّالفعالٗاخ الهجتهعٗح الهختلفح

هعالجَ قضَٗ األراضٖ الهًِّتح هعالجَ صارهح ّاعتتارُا هدخال لهعالجح القضٗح التِاهٗح ّذلك هى خالل - 

ُذا تالًستح لألراضٖ الخاصح ّتالًستح ألراضٖ الدّلح ٗتم استعادتِا ) استعادج األراضٖ الهًِّتح ّارجاعِا ألصحاتِا

 :  اٙتٖاتتاع ذلك ٗجب الّٔتّزٗعِا علٔ الهّاطًٗى الذٗى لٗس لِم سكى أّ هؤّٓ ّفق هعاٗٗر هتفق علِٗا ّللّصّل 

تشكٗل فرٗق قضاثٖ قاًًّٖ لدراسح هشكلَ األراضٖ الهًِّتح ّخصّصاً قضٗح أراضٖ الهطار تهًظر ّ جهٗشح - 1

 .ّحرم الهًٗاء ّؼٗرُا هى القضاٗا الهتعلقح تاألراضٖ

اعادج ههتلكاخ األّقاؾ كافَ التٖ سلتخ هى أصحاتِا فٖ ظرّؾ قاُرٍ ّسلهخ للهتًفذٗى ّالهسثّلٗى تصّرٍ ؼٗر - 2

 .شرعٗح ّاعادج رٗع األّقاؾ ّالؽاء التعّٗضاخ التٖ هًحخ للهتًفذٗى كافَ هى قتل القاثهٗى علٔ الحكم الساتق

تعدٗل قاًّى أراضٖ ّعقاراخ الدّلح ّتحدٗد هخططاخ للتّسع السكاًٖ ّاستصالح األرض التّر ّتّزٗعِا علٔ - 3

 .الهزارعٗى الفقراء

اعادج الًظر فٖ االتفاقٗاخ هع دّلَ ارٗترٗا تخصّص هًاطق الصٗد ّعلٔ الدّلح أى تحهٖ الصٗاد الٗهًٖ ّحقّقَ - 4

. ّال تتركَ لتعسفاخ دّل الجّار ّتًظٗم دخّل العهالح الٔ السعّدٗح تصّرج تحهٔ الهّاطى ّتضهى حقّقَ ّكراهتَ

هى أتًاء تِاهح األّلّٗح فٖ الهإسساخ - الهإُلح ّالكفإج ّحسب الهعاٗٗر الهطلّتح لكل ّظٗفح - اعطاء العهالح -5

. الحكّهٗح ّالهًافذ التحرٗح ّالترٗح ّالجّٗح الهتّاجدج فٖ هًطقتِم 

اعطاء الهزارعٗى هى أتًاء تِاهح حقِم فٖ هٗاٍ األّدٗح ّالؽّٗل لسقٖ أراضِٗم ّهزارعِم التٖ حرهخ هى ذلك -6

 تستب هصادرج تعض الهتًفذٗى لِذٍ الهٗاٍ ّتحّٗلِا الٔ هزارعِم عتر السدّد ّالقًّاخ العهالقح ّالحهاٗح هى السلطاخ

تعدٗل قاًّى التؤهًٗاخ لٗشهل ّٗستّعب عهال الشحى ّالتفرٗػ ّعهال االصطٗاد ّالهزارع الخاصح فٖ التؤهًٗاخ - 7

 .االجتهاعٗح

 :البعد االجتماعً واالقتصادي:- 3

 الجذور والمظاهر: 

ّاضهحالل الطتقح الّسطٔ  (العزل االجتهاعٖ للهِهشٗى ّالعتٗد)تكرٗس الفّارق الطتقٗح ّالتهٗٗز العًصرٕ - 

ّتفشٖ التطالح ّالفقر ّالتجِٗل ّالهرض الهتستتح فٖ ارتفاع  هعدل  الجرٗهح ّاًتشار الهخدراخ  ّالجهاعاخ اإلرُاتٗح 

 .ّتسرب األطفال هى الهدارس ّتِرٗتِم ّاالتجار تالتشر
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ضعؾ الهخصصاخ الهركزٗح لهحافظَ الحدٗدج دّى هراعاج لتعدادُا السكاًٖ ّحجم الخدهاخ الضرّرٗح الالزهح - 

 .لِا هى كِرتاء ّهٗاٍ ًقَٗ ّهجارٕ ّهستشفٗاخ ّهستّصفاخ ّهدارس ّهعاُد فًَٗ ّكلٗاخ علهٗح

تّقؾ عهلٗح التًهٗح ّعزّؾ رإّس األهّال الّطًٗح ّاألجًتٗح عى االستثهار فٖ التًهٗح ،حٗث شِدخ التلد تسرتا - 

ُاثال لألهّال الٔ الخارج ،ّتراجعا هلحّظا لهساُهح القطاع الخاص الّطًٖ  فٖ التًهٗح ، ًتٗجح لهعاًاتَ الهستهرج، 

ّتعرضَ للهضاٗقاخ، ّاالتتزاز ،ّسٗاسح الخًق ّالتطفٗش التٖ تهارس ضدٍ هى قتل العًاصر الهتًفذج ّدّاثر الفساد 

. فضال عى تردٓ الخدهاخ

استفحال الفقر ّاتساع رقعتَ ّتراجع هستّٓ خدهاخ التعلٗم ّالصحح ّالكِرتاء ّتقٗح الخدهاخ ّتخلؾ هستّٓ - 

التًٔ التحتٗح تفعل سٗاسح اإلُدار ّاالستحّاذ علٔ الهال العام ّكل هقدراخ الّطى ّتسخٗرٍ لخدهح السلطح الهستتدج تدال 

 .هى ّضعِا فٖ خدهح تطّٗر التالد ّتلتٗح االحتٗاجاخ األساسٗح ألتًاثِا

ّؼٗرُا هى الهّارد  (التحرٗح ، الزراعٗح ّالحّٗاًٗح، ّ السٗاحٗح)، ًِب هقّهاخ تِاهح  ّهّاردُا االقتصادٗح-  

الحّٗٗح ّها تعرضخ لَ هى ًِب ّعتث ّاًتِاكاخ هى األًظهح الساتقح ّههارستِم ًِج اإلُدار لهقّهاخ األهح هى خالل 

 .الًِب الهًظم ّالتصرؾ فِٗا تاعتتارُا حق هى حقّقِم تل هى ههتلكاتِم ّتّزٗعِا علٔ الهّالٗى لِم

تجارج تِرٗب الهتٗداخ الشدٗدج السهٗح الههًّعح ّالهتستتح فٖ أهراض السرطاى الطارثح ّتلّٗث ّتسهٗم الترتح -  

 .ّحصّل ذلك تحهاٗح ّتّاطإ أجِزٍ الدّلح الفاسدج

تدهٗر التٗثح هى خالل استٗالء الهتًفذٗى علٔ الِٗج ّاألحراش ّتحّٗلِا الٔ أراضٖ للهزاٗدج الشراثٗح علٔ حساب - 

التّازى التٗثٖ ّالرعٖ ّازدٗاد التصحر ًاُٗك عى تدهٗر التٗثح التحرٗح ترهٖ الهخلفاخ ّالزّٗخ عًد هصتاخ الّدٗاى 

فٖ التحر ّالتٖ تهثل تٗثح خصتَ للجهترٕ ّأحسى أًّاع األسهاك اضافح الٔ قلع أشجار الشّرٓ فٖ الهحهٗاخ التحرٗح 

الضحلح التٖ تتكاثر فِٗا القّاقع التحرٗح ّطّٗر التحر ّالسالحؾ ّكتسِا ّتٗعِا أراضٖ هالصقح للتحر ّالتًاء علِٗا 

 .تالهخالفح لقاًّى أراضٖ ّعقاراخ الدّلح الظالم ّاضراراً تالشّاطت الهقررج للجلّس ّالسٗاحح ّاالستهتاع تالتحر

. عدم ّجّد هحاجر صحٗح للحّٗاًاخ الهستّردج هها أدٓ الٔ استٗراد أهراض تفتك تالحّٗاًاخ الهحلٗح- 

قرصًَ االصطٗاد فٖ التحر األحهر ّها ٗصاحتَ هى استًزاؾ الهصاثد ّتدهٗر الهراعٖ السهكٗح ّاضعاؾ  -

الهخزّى السهكٖ ّالصٗد تاّلَٗ االصطٗاد الجاثر تالجرؾ ّالتفجٗر للشعب الهرجاًٗح ّهًاطق تكاثر األسهاك ّ الذٕ 

 .ٗقضٖ علٔ التّٗض ّهزارع التكاثر فٖ قاع التحر ّٗإدٓ الٔ تصحرٍ

 .فساد شركاخ االصطٗاد هى التاطى ّالخاصح تالهتًفذٗى- 

 أسباب المشكلة :

 .لهقدراخ الصٗادٗى – خفر السّاحل ّاألجِزج األهًٗح– تعسؾ الهإسسح العسكرٗح - 

 .عهلٗح تلّٗث التحر ترهٖ هخلفاخ كترٓ السفى فَٗ- 

 .هًح تراخٗص لشركاخ دّلٗح تقّم تجرؾ ّتخرٗب التٗثح التحرٗح- 

 .تًاء السدّد التعسفٗح فٖ الّدٗاى هى قتل الهتًفذٗى- 
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 .ذُاب القرّض الزراعٗح لؽٗر الهزارعٗى الفعلٗٗى- 

 .رهٖ الًفاٗاخ ّتسرٗب هخرجاتِا الساثلح الٔ أحّاض هٗاٍ الشرب ّالزراعح فٖ األراضٖ الزراعٗح- 

 .عدم ّجّد سٗاسح ّاضحح لتسّٗق الهحصّل الزراعٖ تالًستح للهزارع التسٗط- 

 .قلح االُتهام تالهّارد الحّٗاًٗح ، هها جعلِا عرضح لألهراض الهتفشٗح ّالتٖ تذُب تجزء كتٗر هًِا- 

تّزٗع أراضٖ ّعقاراخ الدّلح ذاخ الهّاقع الحّٗٗح ّاألُهٗح االقتصادٗح علٔ الهتًفذٗى ّالهسثّلٗى تدالً هى - 

 .استؽاللِا ّاالستفادج هًِا

 .عدم االُتهام تالهزارعٗى ّالصٗادٗى ّتشجٗعِم كًِّم هى أُم شراثح الهجتهع- 

 .ارتفاع سعر الهشتقاخ الًفطٗح ّالذٕ أدٓ الٔ تدُّر الّضع االقتصادٕ ّالزراعٖ ّالسهكٖ- 

 .قلح شتكاخ الطرق الزراعٗح ّضعؾ خدهاخ اإلرشاد الزراعٖ ّالتٗطرٕ- 

 .عدم ّجّد قًّاخ رٕ لتصرٗؾ هٗاٍ األّدٗح ّاألهطار ّتحّٗلِا- 

عدم االُتهام تالهّاًت التارٗخٗح ّاُهال الهّاًت الحساسح ّعدم االُتهام تِا ّاُهال الهًاطق الحرج - 

 .ّالصًاعٗح

 المعالجات والحلول: 

استٗعاب طتٗعح الجؽرافٗا ّظرّفِا الهًاخٗح الخاصح ّهتطلتاخ الحٗاج الالزهح لهّاجِتِا ّذلك هى خالل اعادج - 

الًظر فٖ تعرفَ الكِرتاء، ّالهٗاٍ تحٗث تصتح قٗهَ الفاتّرج الشِرٗح للهّاطى فٖ الهحافظح تًفس قٗهح استِالك  

 .الهّاطى فٖ هحافظح تاردج

العهل علٔ استٗعاب الشتاب ّتّفٗر فرص العهل لِم لهكافحح ظاُرج الفقر ّالتطالح عى طرٗق االستثهار ّرفع - 

 .ّؼٗرُا... هستّٓ التعلٗم تشقَٗ األكادٗهٖ ّالهًِٖ ّالفًٖ ّالصحح

تشجٗع االستثهار فٖ الهجاالخ السهكٗح ّالزراعٗح ّالحّٗاًٗح ّالحرفٗح ّفٖ الخدهاخ العاهح للهشاركح فٖ الحد هى - 

 .التطالح ّالفقر ّدعم االقتصاد الّطًٖ ّالتًقٗب عى الهّارد الطتٗعٗح

العهل علٔ اخراج هشرّع الهًطقح الصًاعٗح الٔ الّاقع ّالذٕ سٗستّعب الكثٗر هى العهالح ّاًشاء الهًاطق الحرج - 

ّالحفاظ علٔ الثرّج السهكٗح ّاستزراع التحر األحهر ّؼٗرُا هى الهعالجاخ االقتصادٗح التٖ تعٗد للهًطقح حّٗٗتِا فٖ 

 .ُذٍ الهجال

ّاستكهال التًٗح تّفٗر هقّهاخ االستثهار الهحلٔ ّالخارجٖ ّتّفٗر الخدهاخ الهختلفح هى أهى ّاصالح للقضاء ،- 

التحتٗح التًهّٗح لتِاهح هى هٗاٍ ّصرؾ صحٖ ّكِرتاء ّهدارس ّهستشفٗاخ ّهراكز صحٗح ّطرقاخ ّهعاُد هًَِٗ 

ّزراعٗح فٖ هختلؾ الهدٗرٗاخ هى خالل تخصٗص صًادٗق اقتصادَٗ للتًهٗح الشاهلح تتّلٔ اقاهح الهشارٗع ّالتًٖ 

سٗجعل هى الهحافظح ّفٔ خالل هد قصٗرج قلعح اقتصادٗح تًافس التحتٗح ّ اإلستراتٗجٗح ّتالشراكح هع القطاع الخاص 

 .علٔ الهستّٓ اإلقلٗهٖ  ّالدّلٖ
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تًشٗط القطاع السٗاحٖ فٖ تِاهح هها سّؾ ّٗفر فرص عهل ّتالتالٖ ًٗعكس علٔ ّضع الًاس الهعٗشٖ خصّصا - 

ّالهحافظح لدِٗا اهكاًٗاخ للسٗاحح التحرٗح ّالساحلٗح علٔ الجزر تاإلضافح الٔ الهًاطق الجتلٗح ّاٙثار التارٗخٗح التٖ 

 .تحتاج الٔ ترهٗم ٗحافظ علٔ طاتعِا التارٗخٖ

اقاهح هحطح تكرٗر للًفط تالصلٗؾ لإلسِام فٖ حل هشكلَ التطالح ّتّفٗر كلفَ ًقل الًفط الٔ عدى لتكرٗرٍ ّاعادتَ الٔ - 

 .الصلٗؾ لتّزٗعَ علٔ أكتر تجهع سكاًٖ

ّسى القّاًٗى الهجرهح لذلك ّهًع التراخٗص للشركاخ التٖ تقّم تتجرٗؾ .هًع عهلٗاخ الجرؾ ّتخرٗب التٗثح التحرٗح- 

هًاطق االصطٗاد ّتستخدم طرقاً ؼٗر قاًًّٗح ّ اعادج الًظر فٖ كل االتفاقٗاخ الدّلٗح التٖ تعرقل االقتصاد ّخاصح 

 للًِّض تاالقتصاد أّالً ّحهاٗح الصٗاد ثاًٗاً ّاٗقاؾ التراخٗص ارٗترٗااالتفاقٗاخ التٖ تخص هًاطق الصٗد تًًٗا ّتٗى 

 .الههًّحح لتعض الًافذٗى التٖ ٗستؽلًِّا هى التاطى إلفراغ ًشاط االصطٗاد هى الفّاثد الحقٗقٗح للدخل القّهٖ

 ّدّل الجّار ّتعّٗضِم التعّٗض العادل ّتحهل الدّلح ارٗترٗاسرعح اطالق سراح الهسجًّٗى ّالصٗادٗى لدٓ دّلح -

. هسإلٗتِا عى هتاتعح اإلفراج عًِم ّتعّٗضِم 

تطتٗق القّاًٗى التٗثٗح  تضر تالتٗثح التحرٗح ّالثرّج السهكٗح ّالصٗادٗى ّتجرٗم العهل تِا ّاتفاقٗاخعدم اترام إٔ - 

الدّلٗح التٖ تضهى الحفاظ علٔ التٗثح الرطتح للسّاحل الٗهًٗح ّالتًهٗح الهستداهح ّاالقتصاد األخضر ّالحد هى استًزاؾ 

 .الثرّج التٗثٗح التحرٗح

أثًاء   تداثل تخدم شرٗحح الصٗادٗى سّاء ها ٗستقطع للحكّهح أّّاٗجاد كل الرسّم ّالضراثب علٔ الصٗادٗى الؽاء- 

الهزاد ّ تّسٗع شتكح الضهاى االجتهاعٖ لجهعٗاتِم ّتحسٗى ستل العٗش لهجتهعِم ّتحسٗى الهرافق ّالهإأًء السهكٗح 

. تالتًٗح التحتٗح

 ّطتٗعح الجؽرافٗح ّالتحرٗح ّشعتِا الهرجاًٗح عًد سى القّاًٗى األحهر فٖ الحستاى خصّصٗح التحر األخذ .- 

 الهعرفح هى هجتهعاخ الصٗادٗى أصحاب ههثلٗى هى ّاشراك-  هّاسم االصطٗاد ّاؼالقّالتشرٗعاخ  السهكٗح ّفتح 

. عًد سى تلك القّاًٗى ّالتشرٗعاخ

 حٗث اى هعظم تلك القرّض لقّارب ّاسقاطِاهعالجح القرّض التٖ علٔ الصٗادٗى هى تًك التسلٗؾ الزراعٖ - 

.  فقراء أصحاتِاتحطهخ ّأصتح  ّهكاثى تفّاثد هركتح رتّٗح ّهعظم تلك القّارب تم هصادرتِا أّ

 

 سًح لم  ٗجرٕ إٔ دراسح ّال تّجد هعلّهاخ 25سرعح اجراء دراساخ للهخزّى السهكٖ هع العلم اًَ هًذ حّالٖ - 

 التٖ لحقخ تالتٗثح التحرٗح جراء االتفاقٗاخ الساتقح األضرارشاهلح عى الهخزّى السهكٖ ّجِد االصطٗاد ّهعرفح 

. ّالحالٗح 

اًشاء تًك للصٗادٗى ٗقّم تعهلٗح اإلقراض تدّى فاثدج ّاعادج تًك التسلٗؾ الزراعٖ لألُداؾ التٖ أًشت هى أجلِا ُّٖ - 

. خدهح الهزارعٗى
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 هحطاخ هراقتح تحٗثٗح لهعرفح تؤثٗر التؽٗراخ الهًاخٗح ّالصٗد الجاثر علٔ التٗثح التحرٗح ّالثرّج السهكٗح ّاًشاء اقاهح- 

 الشعاب الهرجاًٗح التٖ لحقخ تِا تؤُٗل  ّاعادج التحرٗح ّتكّى تاتعح للهعِد السهكٖ تالحدٗدج ّكلٗح علّم التحارّاألحٗاء

 . األضرار

 . اإلقلٗم هراكز ّهعاُد للتدرٗب السهكٖ علٔ هستّٓ حكّهح اًشاء- 

 ّاٗجاد التًٗح التحتٗح التشؽٗلٗح ّالخدهٗح ّاٗجاد ّهّاًٖء الصٗد اإلًزال هراكز ّتؤُٗلدعم العهل التعاًّٖ السهكٖ - 

.  الشعتٗح األعالؾ ّهطاحى الهتردجشراكح حقٗقٗح تٗى الجِد الشعتٖ ّالرسهٖ ّتّفٗر ّحداخ التخزٗى 

. تشجٗع هًظهاخ الهجتهع الهدًٖ السهكٗح فٖ تًاء شراكح حقٗقٗح تٗى ُذٍ الهكًّاخ ّشركاء القطاع الحكّهٖ ّالخاص - 

تًفٗذ تراهج تّعّٗح للصٗادٗى ّالتعاًّٗاخ السهكٗح دّرٗا تِدؾ للحفاظ علٔ الثرّج السهكٗح ّاستداهتِا ّالتقلٗل هى - 

  .آثار الصٗد العشّاثٖ 

تشجٗع القطاع الخاص ًظراً للهساُهح فٖ الًهّ االقتصادٕ ّخلق فرص العهل ّتّفٗر العهلح الصعتح هى خالل تقدٗم - 

. التسِٗالخ لَ فٖ االستثهار علٔ الٗاتسح ّخاصح الصًاعاخ السهكٗح 

 الثرّج السهكٗح فٖ تفعٗل الدّر الرقاتٖ ّالتفتٗش ّادارجالعهل الهشترك تٗى الجهعٗاخ السهكٗح ّالسلطح الهحلٗح - 

.  الهطلح علٔ السّاحل الٗهًٗح األقالٗمالتحرٕ ّفق ضّاتط  علهٗح ّتًظٗم العالقح تٗى الصٗادٗى فٖ هختلؾ 

هى % 60اعادج تؤُٗل ّتطّٗر هًٗاء الحدٗدج، تاعتتارٍ تّاتح الٗهى التحرٗح األّلٔ؛ ّ علٔ اعتتار أى ها ًستتَ - 

تخصٗص ًستح هى دخلَ ّأرتاح عّاثد الهًشآخ اإلٗراد ٗح الحكّهٗح الهتّاجدج هستّرداخ الٗهى تؤتٖ عتر ُذا الهًٗاء ّ 

. ّالعاهلح فٖ هًطقح تِاهح ألؼراض التًهٗح

ّضع خطط اقتصادٗح الستثهار ّطًٖ شفاؾ للثرّج السهكٗح ّتصًٗعِا ٗإدٕ الٔ رفد الخزًٗح العاهح ّالدخل القّهٖ - 

تالرتع الحقٗقٖ لثرّتًا السهكٗح ّتشجٗع صؽار الصٗادٗى ّرفع الحٗؾ عًِم ّحهاٗتِم هى االختطافاخ التحرٗح ّخاصح 

 . ّحتسِم ّهصادرج قّارتِماإلرٗترٗح

اعادج تطّٗر ّتؤُٗل هًٗاء الصلٗؾ العهٗق فٖ استقتال السفى العهالقح ّاًِاء احتكار الهًٗاء تؤجر صّرٕ ّزُٗد - 

 .ّاًِاء ُذا الفساد كها ُّ حاصل حالٗا

االُتهام تالزراعح ّتهكٗى الهزارع هى هتطلتاخ الزراعح هى قرّض هٗسرج ّتذّر ّاستصالح لألراضٖ ّهكاتب - 

 .اإلرشاد الزراعٖ ّسِّلح الحصّل علِٗا

االُتهام تالهّارد الحّٗاًٗح ّحهاٗتِا هى األهراض ّهًع ذتح اإلًاث ّصؽار الحّٗاًاخ ّالتقلٗل هى استٗرادُا هى - 

 .الخارج هع اقاهح هحاجر صحٗح ّتّفٗر كفاءاخ تٗطرٗح

 .اٗجاد سٗاسح تسّٗق عادلح تضهى للهزارع التسٗط تسّٗق هحصّلَ هى شراء الدّلح للهًتجاخ الزراعٗح ّتتًٖ تٗعِا- 

اعادج الًظر فٖ السدّد التعسفٗح ّتعهٗم عهلٗح  االستفادج هى هٗاٍ الّدٗاى علٔ كل الهستِدفٗى تشكل عادل هع حفظ - 

 .حقّق التسطاء حتٔ ال ٗتضرر الهزارعٗى هًِم

 .اعادج تؤُٗل شتكاخ الطرق الزراعٗح القدٗهح ّاًشاء شتكح طرق جدٗدج- 



 

17 

 

 .اًشاء قًّاخ رٕ لتصرٗؾ هٗاٍ األّدٗح ّاألهطار لٗتسًٔ للهزارعٗى االستفادج هًِا ّتحّٗلِا هى هًطقح ألخرٓ- 

. التًقٗب عى الًفط ّالؽاز ّإٔ هّارد طتٗعٗح أخرٓ فٖ السِل ّالساحل التِاهٖ- 

 

 :المحتوى الثقافً والتعلٌمى والصحى- 4

 الجذور والمظاهر: 

 .تِهٗش دّر تِاهح العلهٖ ّالثقافٖ ّاألدتٖ ّالتارٗخٖ- 

 .ؼٗاب دّر الهراكز اإلعالهٗح فٖ اشِار العلهاء ّالحفاظ ّالفقِاء ّأصحاب الفكر ّاألدب هى الرجال ّالًساء- 

اُهال الفًّى الشعتٗح ّالهّرّث الثقافٖ هى اإلًشاد ّالهدٗح ّالحادٕ ّؼٗرُا هى الفًّى األدتٗح األخرٓ التٖ تتهٗز تِا - 

 .هًطقَ تِاهح

ها تتعرض لَ الهدى ّالهعالم التارٗخٗح األثرٗح هى اًدثار ّتِإّ ّطهر فٖ تاطى الكثتاى الرهلٗح ّعدم اُتهام الجِاخ - 

 .الهسإّلح تذلك ّطهس هعالهِا تالتًاء الحكّهٖ علِٗا أّ تتؽٗر طاتعِا الهعهارٕ

 ّعدم الصٗاًح ّعدم التجِٗزاخ ّالهعاهل الهتاًٖ قلح فٖاًعدام التًٔ التحتٗح ّهقّهاخ التٗثح التعلٗهٗح الهتهثل - 

. ّالهكتتاخ ّالهرافق

.  ّتؤُٗل ّتّزٗع الهعلهٗى كها ًّّعااعدادعشّاثٗح -

. قلح الهخصصاخ الهالٗح الهعتهدج للتعلٗم- 

. ؼٗاب ًظم الهتاتعح ّالتقٗٗم ّالتحفٗز ّالتطّٗر االكادٗهٔ-

.  علٔ تّفٗر هصارٗؾ الدراسحاألسر ّالهدرسح ّ عدم قدرج األسرجقلح اّ اًعدام التعاّى تٗى - 

 تدنى المستوى الصحى وانتشار االمراض  لالسباب االتٌة :

. الصحٖ الّعٖؼٗاب - 

. الفقر ّعدم القدرج علٔ دفع تكالٗؾ الخدهح تستب ارتفاع التكالٗؾ- 

. األداءقلح الكّادر الهإُلح ّضعؾ - 

. التًٔ التحتٗح ؼٗر هّفرج تشكل هقتّل- 

. شحح الهّازًح الهعتهدج لالًفاق علٔ الصحح -

. عشّاثٗح التّزٗع للهرافق ّالكّادر الصحٗح- 

.  ّالتقٗٗم الهستهرّاإلشراؾؼٗاب دّر الهتاتعح - 

. ضعؾ التخطٗط ّاإلدارج علٔ الهستّٗاخ الهختلفح- 

 الحلول والمعالجات الثقافٌة-: 

تًاء ّتطّٗر ّتًفٗذ استراتٗجٗح ّطًٗح للثقافح ّالتًهٗح الثقافٗح ّتها ٗحافظ علٔ ُّٗح الهجتهع ّعقٗدتَ ّأخالقَ ّتراثَ - 

 .ّاحٗاء دّر تِاهح العلهٖ ّالثقافٖ ّاألدتٖ ّالفكرٕ ّتكرس ثقافح الحّار ّالتساهح ّاحترام حقّق اإلًساى
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 : رد االعتتار حقّقٗاً ّسٗاسٗاً ّتارٗخٗاً ّثقافٗاً ألتًاء قتاثل الزراًٗق خاصح ّأتًاء تِاهح عاهح هى خالل اٙتٖ- 

اعادج كتاتَ التارٗخ الٗهًٖ ّفق رإٗح ّطًَٗ هشتركَ ال رإٗح الهًتصر هى خالل لجًح هى علهاء التارٗخ - أ 

 .ّالهتخصصٗى الهحاٗدٗى ّالهستقلٗى  ّادراجِا ضهى الهًاُج الدراسٗح

االُتهام تبحٗاء التراث التِاهٖ ّهّرّثَ الشعتٖ ّالتارٗخٖ ّالفكرٕ ّالثقافٖ ّالحفاظ علَٗ ّرعاٗتَ ّفٔ هقدهح - ب

ذلك هدًٗح زتٗد التارٗخٗح تطاتعِا الفرٗد ّخصّصٗتِا التارٗخٗح ّالتّاصل هع الجِاخ الهختصح تؽرض اترازٍ ّاٗصالَ 

الٔ العالهٗح ّكذلك االُتهام تالهعالم التِاهٗح األثرٗح هثل القالع ّاألضرحح ّالهّاًت التارٗخٗح 

اقاهح الهِرجاًاخ ّالفعالٗاخ الدّلٗح فٖ هركزُا الثقافٖ تاسم شخصٗاتِا ّ رهّزُا الثقافٗح عتر التارٗخ  كبًصاؾ - ج 

 .لِم هها القٍّ هى األًظهح الساتقح ّاطالق أسهاءُم علٔ تعض الهًشآخ ّالهراكز الهدًٗح الحدٗثح تذكٗراً تِم

. م تاعتتارُا حق تارٗخ1928ٔاعادج الّثاثق ّالهخطّطاخ ّاٙثار ّالكتب الهًِّتح هى تِاهح تعد- د

ًشر هراكز الثقافح ّاألتحاث العلهٗح ّاإلًساًٗح ّدعم الهتخصصٗى فٖ ذلك ّاخراج هكًًِّا العلهٖ ّارثِا الفكرٕ - ٍ 

. الٔ داثرج الضّء ّتقدٗهَ تصّرٍ تتًاسب هع تارٗخِا العظٗم

اًشاء هتاحؾ تعكس القٗهح التارٗخٗح لتِاهح تّضع فِٗا كل اللقٔ األثرٗح الهّزعح علٔ الهحافظاخ - ّ

. إٔ هعالجاخ أخرٓ ٗراُا الهختصّى- ٓ

 -الحلول والمعالجات لمشاكل التعلٌم :

. التزام الدّلح تتّفٗر التًٔ التحتٗح ّكافح هتطلتاخ التٗثح التعلٗهٗح-

اعادج الًظر فٔ سٗاساخ ّتشرٗعاخ اعداد ّتؤُٗل ّتّزٗع الهعلهٗى ّفق أسس علهٗح تضهى تّفٗر الكّادر الهطلّتح - 

. ّالهإُلح لتلتٗح االحتٗاج ّالحد هى الضخ العشّاثٔ للهخرجاخ التٔ تزٗد هى حجم التطالح

. التزام الدّلح تتّفٗر الهّازًح الكافٗح لتؽطٗح احتٗاجاخ العهلٗح التعلٗهٗح-

. تفعٗل ًظم التحفٗز ّالتعلٗم اثًاء الخدهح ّهتدأ الثّاب ّالعقاب- 

. تكثٗؾ ًشاط التّعٗح ّالتثقٗؾ الهجتهعٔ لتعزٗز الصلح تٗى االسرج ّالهدرسح ّهختلؾ قضاٗا التعلٗم ّالصحح- 

االعفاء هى الرسّم الدراسٗح فٔ التعلٗم العام ّالجاهعٔ ّالؽاء ًظام الرسّم الهّازىفٔ الجاهعاخ ّالهعاُد الفًٗح - 

. ّالهًِٗح ّالصحٗح

سى التشرٗعاخ التٔ تكفل للهدٗرٗاخ الرٗفٗح الحصّل علٔ هقاعد دراسٗح جاهعٗح تخدم االحتٗاج ّفق هعاٗٗر تهًع - 

. التالعب ّالتحاٗل علِٗا

 - الحلول والمعالجات للمشاكل الصحٌة :

. اإلقلٗم ألتًاء الشاهل الصحٖ التؤهٗى ّاعتهادتؤسٗس - 

. الشعتٖ ًظام الدعم ّالؽاءفرض هجاًٗح الخدهاخ الصحٗح - 

.  تِاهحأتًاء تّزٗع الهّازًح للصحح تها ٗضهى تقدٗم  الخدهاخ الطتٗح لكافح فٖ األّلّٗح الدّلح تبعطاء الزام- 

.  تّزٗع الهرافق ّالكّادر ّالهّارد  الصحٗحفٖاعتهاد سٗاساخ عادلح - 
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.  ّالتقٗٗم الهستهرّاإلشراؾتفعٗل دّر الهتاتعح - 

.  الًظر فٔ الًظم ّالتشرٗعاخ الصحٗح علٔ كافح الهستّٗاخاعادج- 

 

. م26/9/2013م  إلى 24/9/2013توصٌات أعضاء مؤتمر الحوار المحلً بمحافظة الحدٌدة والمنعقد من 

 

التعاهل هع القضٗح التِاهٗح فٖ هإتهر الحّار الّطًٖ الشاهل تاعتتارُا قضٗح ّطًٗح سٗاسٗح حقّقٗح أسًّج : أوالً 

. تالقضٗح الجًّتٗح ّقضٗح صعدج

تلتٗح تطلعاخ أتًاء تِاهح فٖ أى ٗكّى لِم اقلٗهِم فٖ الًطاق الجؽرافٖ الههٗز إلقلٗم    تِاهح فٖ ظل الدّلح : ثاًٗاً 

. االتحادٗح 

 ّرد اإلعتتار إلتًاء تِاهح عاهح ّالزراًٗق خاصح عى األضرار ّالهظالم التٖ لحقخ تِم خالل االعتذار :ثالثاً  

. م ّالٔ ّقتًا الحاضر 1923الفتراخ الساتقح ّاعتهاد قاًّى العدالح االًتقالٗح فٖ تِاهح هى عام 

. م تاعتتارُا حق تارٗخٖ 1928اعادج الّثاثق ّالهخطّطاخ ّاٙثار ّالكتب الهًِّتَ هى تِاهح تعد :رابعا 

اعادج األراضٖ ّالهزارع التٖ استّلٔ علِٗا اإلهام لسقّط أحقٗتَ فِٗا ّثتّخ اًتزاعِا هى أُلِا :خامسا         

ّاألراضٖ التٖ تم االستٗالء علِٗا هى قتل األًظهح الساتقح تطتٗقاً لثقافح الفٗد  ّالتّٗعاخ اإلحتٗالَٗ ّٗتم ارجاعِا 

. ألصحاتِا

اعادج الًظر فٖ قاًّى األراضٖ ّاصالح جِاز عقاراخ الدّلح ّهكتب االراضٖ ّتشكٗل لجًَ لهتاتعح :سادسا  

الهظالم هى اؼتصاب ًِّب األراضٖ ّتؤجٗر األراضٖ هى قتل ُٗثح االستثهار ّهًع تٗعِا ّاسترجاع األراضٖ التٖ لم 

. ٗتم االستفادج هًِا تاعتتارُا هاال  عاهاً ال ٗجّز التصرؾ فِٗا

.  إلقلٗم تِاهَ الحق فٖ كل هّاردٍ العاهح :سابعا  

 اعطاء أتًاء اقلٗم تِاهح الحصح الهًاستح فٖ الهًاصب السٗادٗح للدّلح ّالسلك الدتلّهاسٖ ّالقضاثٖ ّفٖ :ثامنا  

الهإسسح العسكرٗح ّاألهًٗح ّتحدٗد ًستح للقتّل فٖ الكلٗاخ العسكرٗح ّاألهًٗح، ّأى تكّى لِم الحق فٖ اإلداراخ 

. التًفٗذٗح فٖ السلطح الهحلٗح ّفقاً لشرّط ّهعاٗٗر الّظٗفح العاهح

.  التًقٗب عى الًفط ّالؽاز ّإٔ هّارد طتٗعٗح أخرٓ فٖ السِل ّالساحل التِاهٖ:تاسعا  

التزام السلطات المركزٌة والمحلٌة بوضع جدول زمنً لتنفٌذ الحلول والمعالجات المقترحة فً هذه : عاشرا  

 :الرؤٌة بشـــأن

قضاٗا ًِب األراضٖ العاهح ّالخاصح ّأراضٖ األّقاؾ ّاإلزالح الفّرٗح لالعتداءاخ الراًُح علٔ أراضٖ حرم  (1

 .هطار الحدٗدج الدّلٖ ّهًظر ّهزرعح جهٗشَ ّحرم هًٗاء الحدٗدج

دعم الصٗادٗى لتّفٗر االحتٗاجاخ الالزهح لتطّٗر ًشاطِم ّهًع اعطاء تراخٗص سفى االصطٗاد األجًتٗح ّهًع  (2

العتث تالتٗثح التحرٗح هى إٔ جِح كاًخ ّتًظٗم الصادراخ السهكٗح ّاًشاء شركح خاصح لالصطٗاد تالشراكح  تٗى 
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 فٖ الهٗاٍ اإلقلٗهٗح للحفاظ علٔ التٗثح التحرٗح، ّاالستفادج هى االصطٗادالقطاع الخاص ّالصٗادٗى ّفقا لقاًّى ٗحدد 

 .التجرتح العهاًٗح فٖ ُذا الهجال

 عى الصٗادٗى الهحجّزٗى فٖ ارٗترٗا ّاعادج القّارب الهحتجزج ّتعّٗضِم عى األضرار التٖ ّاالعتقالفك األسر  (3

 . أى تحل اإلشكال علٔ الحدّد الهتاخهح لدّلح ارٗتٗرٗا فٖ الحدّد التحرٗح الدّلحلحقخ تِم ّعلٔ 

اًِاء هعاًاج الهزارعٗى هى هشاكل األسهدج ّالهٗاٍ ّالدٗزل ّاحٗاء ًظام هدد الرٕ هى األّدٗح ّهًع اقاهح السدّد  (4

ّالحّاجز الهضرج فٖ الهرتفعاخ ّاقاهح هراكز للتترٗد ّتًظٗم الصادراخ الزراعٗح ّاالستفادج هى الطاقح الهختلفح 

 .لتشؽٗل الهضخاخ

اعادج تفعٗل تًك التسلٗؾ الزراعٖ لٗقّم تدّرٍ الذٕ أسس هى أجلَ لهًح الصٗادٗى ّالهزارعٗى قرّض حسًح  (5

 .لالرتقاء تهستّٓ القطاع الزراعٖ ّالسهكٖ

 كهّظفٗى رسهٗٗى ّأى ٗشهلِم قاًّى التؤهًٗاخ ّاستٗعاتِمحل هشاكل عهال الشحى ّالتفرٗػ تالهّاًت التحرٗح  (6

 .االجتهاعٗح

 فٖ هعالجَ الّضع الحالٖ للصرؾ الصحٖ ّاستتدال شتكح الصرؾ الصحٖ الهًتِٗح ّالتٖ تشكل كارثح اإلسراع (7

تٗثٗح هحققح لسكاى الحدٗدج ّاعتهاد هشرّع هّسع للصرؾ الصحٖ ٗشهل كافح األحٗاء السكًٗح تالهدًٗح ّالهدٗرٗاخ 

 .الحدٗثح الًِدسٗحالرٗفٗح ٗجرٕ تًفٗذٍ علٔ هراحل ّاالستفادج هى هخلفاخ الصرؾ الصحٖ ّفقاً للهعاٗر 

تّفٗر الطاقح الكِرتاثٗح الكافٗح لسد احتٗاجاخ السكاى فٖ هدًٗح الحدٗدج ّهراكز الهدٗرٗاخ ّاألرٗاؾ ّكذا احتٗاجاخ  (8

الهصاًع ّالهزارع اًطالقاً هى هشرّع هتكاهل لتّفٗر الطاقح هى الهصادر الهختلفح ّاقاهح الهحطاخ التحّٗلٗح ّخطّط 

الًقل تالطرق الحدٗثح ّاالستفادج هى الطرق الهعاصرج فٖ ُذا الهجال ّاعادج الًظر فٖ أسعار االستِالك ّالؽاء ًظام 

 . الكِرتاثٗح الطاقحالتحكم الهركزٕ فٖ 

تّفٗر الهٗاٍ الصالحح للشرب لجهٗع التجهعاخ السكًٗح فٖ الهدًٗح ّهراكز الهدٗرٗاخ ّاألرٗاؾ ّفقاً لدراسح شاهلح  (9

. تحدد الهًاطق الهستِدفح

تشٗٗد ّتًاء ّتشؽٗل الهستشفٗاخ الرثٗسٗح ّالرٗفٗح ّالهراكز الصحٗح للًِّض تالخدهاخ الصحٗح فٖ هختلؾ  (10

الهجاالخ إلًِاء هعاًاج الهّاطًٗى هى األهراض الهتعددج ّالفتاكح ّتّفٗر العالج الهجاًٖ فٖ الهستشفٗاخ العاهح 

ّاإلرتقاء تالهستشفٗاخ الهّجّدٍ الٔ الهستّٗاخ الالثقَ تتقدٗم الخدهاخ الطتَٗ علٔ أساس الجّدٍ ّالكفاءٍ فٖ الهدًَٗ 

 .ّالرٗؾ

تًاء الهدارس الكافٗح لهراحل التعلٗم األساسٖ ّالثإًّ لهّاكتح األعداد الهتزاٗدج هى الطالب ّتؤُٗل الهدرسٗى  (11

. األكفاء للًِّض تهستّٗاخ التعلٗم ّاالُتهام تحقّق العاهلٗى فٖ الهجال الترتّٕ 

. دعم التعلٗم الجاهعٖ ّتطّٗر هخرجاتَ ّاًشاء كلٗح للًِدسح ّكلٗح للزراعح فٖ جاهعح الحدٗدج (12
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تشؽٗل الهعاُد الفًٗح القاثهح ّدراسح اًشاء هعاُد جدٗدج للًِّض تالتعلٗم الفًٖ فٖ هختلؾ هجاالتَ ّاالُتهام تذّٕ  (13

االحتٗاجاخ الخاصَ ّهراعاٍ كافَ احتٗاجاتِم ّالعهل علٔ تؤُٗل الكّادر الهطلّتح لسّق العهل الهحلٖ ّالخارجٖ فٖ 

. اطار هكافحح الفقر ّالتطالح

تؤُٗل ّتطّٗر هًٗاثٖ الحدٗدج ّالصلٗؾ للًِّض تهستّٓ خدهاتِم علٔ الًحّ األفضل ّهّاكتح التطّراخ الهشِّدج  (14

. فٖ الهّاًت الهجاّرج 

االُتهام تالهًطقح الصًاعٗح ّدعم ّتشجٗع الهستثهرٗى الهحلٗٗى ّاألجاًب إلقاهح الهشارٗع الصًاعٗح ّتقدٗم  (15

. التسِٗالخ الالزهح لِم لإلسِام فٖ الًِضح الّطًٗح الشاهلح

. اقاهح هصفاج لتكرٗر الًفط فٖ هًطقح الصلٗؾ لتّفٗر كلفح الًقل الٔ هصفاج عدى ّلإلسِام فٖ هكافحح التطالح (16

. االُتهام تالجزر ّالهحهٗاخ الطتٗعح تها ٗجعل هًِا هّاقع ُاهح للسٗاحح الداخلٗح ّالخارجٗح (17

الحفاظ علٔ اٙثار ّالهّاقع األثرٗح ّصٗاًتِا ّحهاٗتِا ّاالسراع فٖ تًفٗذ هشرّع الحفاظ علٔ هدًَٗ زتٗد  (18

. التارٗخَٗ

. دعم ّرعاٗح الفًّى الفلكلّرٗح ّالهّرث الشعتٖ التِاهٖ تؤًّاعَ (19

االُتهام تالتراث العلهٖ ّالثقافٖ التِاهٖ ّاالُتهام تالهراكز الدًٗٗح ّاألدتٗح ّالثقافٗح ّتشجٗع أًشطتِا إلتراز الهكاًح  (20

 .العلهٗح ّاألدتٗح ّالثقافٗح لتِاهح علٔ كافح الهستّٗاخ
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 رؤية

التننًة الشاملة واملتكاملة 

واملستدامة 

و قضايا اجتناعًة واقتصادية 
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 مقدمة

    

 

. الحدٗث عى التًهٗح ُّ الحدٗث عى قضٗح العصر ، ّعى قضٗح الحاضر ّعى طهّحاخ الهستقتل   

فالتًهٗح لٗسخ عهلٗح تجرٗدٗح تحتح ، ّاًها ُٖ عهلٗح اًساًٗح خالقح هتجددج هتدعح ، ترتتط تالعقٗدج ّاالًتهاء ،    

ّالتراث ّالثقافح ، ّالفلسفح االجتهاعٗح ّ السٗاسٗح ، ّالهصالح الّطًٗح ّالقّهٗح ، اًٙٗح ّالهستقتلٗح ، ّلِذا فالتًهٗح 

هّقؾ اٗجاتٖ ، ّالجهّد هّقؾ سلتٖ ، الهّقؾ اإلٗجاتٖ فعل تاإلرادج ، ّاإلرادج تقترى تاإلدارج لتشكل جُّر التًهٗح 

. لقٗادج التًاء ّالتؽٗٗر ، ّالهّقؾ السلتٖ ُّ الهّقؾ الحٗادٕ الهتفرج ال ٗستطٗع التؤثٗر ّالتؽٗٗر 

.    ّالتًهٗح هًظّهح شاهلح ّهتكاهلح هى القٗم  ّاألفكار ّالهًطلقاخ ّالؽاٗاخ ّالّساثل ّالهًاُج ّالتجارب الهتراكهح 

كها ٗإدٕ الٔ سلسلح هى التحّالخ فٖ ُذٍ .. فالتًهٗح كهفِّم هعٗارٕ ٗشترط ّجّد تحّل ُام فٖ القّٓ ّالهجاالخ  ))

القّٓ ّالهجاالخ ّفٖ األداء االقتصادٕ ، إٔ أًِا تعًٖ تتدالخ فٖ القٗم ّالحّافز ّالهّقؾ هى العهل ّالتًظٗم 

االجتهاعٖ ّالقدرج التقاًٗح ، ُّٖ تتضافرُا تإدٕ الٔ تّسع االقتصاد ّتحسى هستّاٍ ، ّارتقاء قدرتَ اإلًتاجٗح ، 

فالتًهٗح ال تعًٖ هجرد تضٗٗق الفجّج تٗى دخل هجهّعح التلداى الهتقدهح ّتلك الهتخلفح ، فِٖ فٖ األساس تعًٖ تحسٗى 

 ( .(ًّعٗح حٗاج األفراد ّاطالق عهلٗح تحرر الهجتهع االجتهاعٖ االقتصادٕ 

التًهٗح االقتصادٗح هى خالل التركٗز علٔ الجاًب الصًاعٖ ، :      ّفٖ ضّء ُذا الهفِّم فبى التًهٗح لم تعد تعًٖ فقط 

أّ التًهٗح هى هًظّر اًساًٖ هى خالل التركٗز علٔ الحاجاخ األساسٗح لإلًساى ، أّ التًهٗح هى هًظّر سٗاسٖ هى خالل 

التركٗز علٔ التكاهل ّاالًصِار السٗاسٖ ّالدٗهقراطٖ ، فالتًهٗح أصتحخ تهعًاُا الشاهل تضم جّاًب اقتصادٗح 

اًِا هزٗج هى ُذٍ كلِا ّؼٗرُا ، تتتلّر فٖ األخٗر فٖ هفِّم .. ّاجتهاعٗح ّسٗاسٗح ّثقافٗح  ّتعلٗهٗح  ّصحٗح ّتٗثٗح 

. ّاحد  هتكاهل ُّّ التًهٗح الشاهلح 

   ّقد هر الفكر التًهّٕ الهعاصر تؤزهح عهٗقح عًدها فشلخ الجِّد التًهّٗح لدّل العالم الثالث حدٗثح االستقالل أى 

ّّضع – خالل الحقتح االستعهارٗح – تّاجَ التحدٕ الكتٗر فٖ اختٗار أفضل الّساثل التٖ تهكًِا هى تعّٗض الحرهاى 

قاعدج لتطّٗر اإلهكاًٗاخ ّالهّارد الهحلٗح ، ّتحسٗى هستّٓ الدخل ّالهعٗشح ، ّتحقٗق الرفاُٗح االجتهاعٗح ، ّتقلٗد 

. التقدم الؽرتٖ 

      ّتعد سًّاخ هى التجارب ّالهحاّالخ ّالتضحٗاخ ّجدخ ُذٍ الدّل ًفسِا تعاًٖ ّسكاًِا هى الفقر ّآثارٍ القاسٗح 

، ّتراكم الهدًّٗٗاخ الخارجٗح ، ّعجز هتصاعد فٖ الهّازًح ، ّتتعٗح هكتلح لتطّرُا ، ّتّزٗع ؼٗر عادل ، ّادارج 

الخ ، ّلم تستطع أى تحقق الشعاراخ الثّرٗح التٖ رفعتِا تعد االستقالل الّطًٖ لتحقٗق ..هتخلفح ، ُّدر لإلهكاًٗاخ 

. التقدم الهًشّد 
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لعّاهل التخلؾ – قتل الدخّل فٖ تجارب التًهٗح –     ّٗإخذ علٔ ُذٍ الدّل أًِا لم تقم تالتحلٗل الّاقعٖ ّالهّضّعٖ 

ّآثارٍ ، ّالتتعٗح الخارجٗح ، ّخصّصٗح الّاقع الّطًٖ ، ّاإلهكاًٗاخ الهتاحح ّالهحتهلح ، ّالتراث الثقافٖ ، ّالطتٗعح 

تدأخ تٗاراخ جدٗدج هى الفكر االقتصادٕ ّاالجتهاعٖ تحاّل  ))االجتهاعٗح ّالسٗاسٗح للتًهٗح ،  ًّتٗجح لِذٍ األزهح 

التحث عى التداثل ، ّقد أسِم فٖ ُذٍ الهحاّالخ هى أتًاء األقطار الهتخلفح ًفسِا ّالذٗى ٗعرفّى جٗداً عى طرٗق 

 ، ّقد تتلّرخ ًتاثج الجِّد الكتٗرج للهفكرٗى ّالتاحثٗى فٖ ((...الهعاًاج ّالتؤهل هعاً ّاقع ّهشكالخ التخلؾ ّالتًهٗح 

فٖ ّضع أسس ّهعاٗٗر لهفاُٗم التًهٗح – ّتالذاخ فٖ أهرٗكا الجًّتٗح ّالدّل العرتٗح ّآسٗا – دّل العالم الثالث 

ّأُدافِا ّشرّط تحقٗقِا تؤخذ فٖ االعتتار الّاقع الّطًٖ ّالقّهٖ ّاإلًساًٖ ّالتراث الثقافٖ ّالقٗم الرّحٗح ، 

. ّالطهّحاخ اًٙٗح ّالهستقتلٗح ، ّاألسلّب العلهٖ الّاقعٖ فٖ تحدٗد األُداؾ ّتحقٗقِا 

تتهثل ادارج التًهٗح فٖ قٗام الهإسساخ العاهح ّالخاصح فٖ الدّل الهختلفح تتلتٗح احتٗاجاخ ّتًفٗذ تراهج ّهشرّعاخ     

تِدؾ تحقٗق التًهٗح الشاهلح ّالهتّاصلح فٖ اطار سٗاسح عاهح للدّل تحدد األتعاد ّاألُداؾ التًهّٗح فٖ اطار تٗثح 

فالتًهٗح أصتحخ هفِّهاً شاهالً . داخلٗح ّعالهٗح تتسم تالتداخل ّاالعتهاد الهتتادل ّاعالء قٗهح العًصر التشرٓ فٖ التًهٗح

ال ٗهكى قصرٍ علٔ هجال هحدد حٗث أى التٗثح الداخلٗح أصتحخ ذاخ أتعاد هتداخلح ها تٗى السٗاسح ّاالقتصاد ّالهجتهع 

خالل الهإسساخ العاهح علِٗا الدّر األساسٖ فٖ تّفٗر احتٗاجاخ السٗاساخ التًهّٗح هع  ّالثقافح ، كها أى الحكّهح هى

ّتؤخذ فٖ االعتتار . السهاح تهشاركح كافح األطراؾ الفاعلح خاصح هإسساخ القطاع الخاص ّ الهجتهع الهدًٖ ّاألفراد

.  هستقتل األجٗال القادهح ، ّعدم استًزاؾ الهّارد الهتاحح لصالح الجٗل الحالٖ ّ حرهاى األجٗال القادهح

ّالحكّهاخ علِٗا أى تقٗم الشراكاخ هع الدّل . كها أى الفصل تٗى الداخل ّ الخارج أصتح هستحٗالً فٖ ظل العّلهح   

األخرٓ ّهع الهًظهاخ الدّلٗح هى أجل تحقٗق التًهٗح فٖ الهرحلح الحالٗح فٖ ظل ها طرحتَ األهم الهتحدج تها ٗسهٔ 

االرتقاء تبعداد العًصر التشرٕ ّحهاٗح الفثاخ الهِهشح ّدعم تراهج " األُداؾ التًهّٗح لأللفٗح ّالتٖ تحدد التًهٗح فٖ 

الصحح ّالتعلٗم ّاستخدام التكًّلّجٗا الحدٗثح هى أجل خدهح التشر فٖ العالم ، ّتهساعدج الدّل الهتقدهح للدّل األقل 

، هع التؤكٗد تؤى التشر ُم صًاع التًهٗح فٖ الدّل الهختلفح ّهى ثم فبى تًهٗح القدراخ التشرٗح تعد أحد األُداؾ "  ًهّاً 

. األساسٗح ألجِزج صًع السٗاسح العاهح ّاإلدارج الحكّهٗح للتًهٗح تهساعدج تقٗح الشركاء فٖ الداخل ّ الخارج

أى التًهٗح تطتٗعتِا تِدؾ الٔ صالح اإلًساى حٗث ُٖ تَ ّ الَٗ ، ّهى ثم ال ٗهكى أى تتم دّى كاهل هشاركتَ فٖ كل    

جّاًتِا ّ تكل الطاقاخ الهّجّدج لدَٗ ، ّ لذلك تترز الحاجح الهاسح الٔ تعزٗز الهشاركح ّ تّفٗر الهًاخ الهًاسب إلسِام 

. ّ هشاركح كل الطاقاخ فٖ الهجتهع تكل فاعلَٗ ّ كافح تًظٗهاتَ

  اى تحقٗق التًهٗح ّخاصح فٖ تعدُا االجتهاعٖ ، ّ تعزٗزُا ال ٗهكى أى ٗتقرر فقط هى خالل خطط الدّلح للتًهٗح 

 .ّحدُا تل ال تد هى التّافق ّ الهشاركح الهجتهعٗح الكاهلح

هى ُذا الهًطلق تؤتٔ فكرج الهشاركح تٗى الحكّهح ّ القطاع الخاص ّ الهًظهاخ ؼٗر الحكّهٗح سعٗا ًحّ تحقٗق    

 .التًهٗح الهستداهح
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  شركاء التنمٌة والتخطٌط بالمشاركة :

 اى التعاهل هع هسؤلح التًهٗح التد أى ٗتم هى خالل الهشاركاخ تٗى فاعلٗى هختلفٗى هى خالل التخطٗط حٗث أى عهلٗح 

التخطٗط تعد حتهٗح للتًهٗح ، ّالشك أى اتساع هفِّم الشركاخ ّتعددُا أصتح ٗهثل تحدٗاً أهام الدّل الهختلفح هى أجل 

احداث التًهٗح الشاهلح ّالهتّاصلح ، ّأضحٔ هى الضرّرٕ تؽٗٗر فلسفح ّطرق عهل الهإسساخ العاهح ّالحكّهٗح حٗث 

. أًِا لم تعد الفاعل الّحٗد فٖ احداث التًهٗح ، تل أًِا لم تعد قادرج أّ حتٔ هرؼّب أى تقّم ّحدُا تاألًشطح التًهّٗح 

حٗث أى العّلهح قد أفرزخ تتجلٗاتِا السٗاسٗح ّاالقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّالثقافٗح هجهّعح هى التحدٗاخ أهام دّل العالم 

الهختلفح هى خالل ازالح الحدّد ّصعّتح الفصل تٗى الداخل ّالخارج ، ّّجّد الفرص ّالتحدٗاخ العالهٗح للتًهٗح ، 

ّالتٖ أصتح هى ؼٗر الههكى تالفِٗا حٗث أى التعاهل هع هسؤلح التًهٗح التد أى ٗتم هى خالل هفِّم الهشاركاخ تٗى 

:-  فاعلٗى هختلفٗى هثل 

.  الحكّهاخ ّالهإسساخ العاهح- 1

.  هإسساخ القطاع الخاص الهحلٔ- 2

.  هإسساخ الهجتهع الهدًٖ الهحلٗح- 3

.  الهًظهاخ العالهٗح الحكّهٗح ّؼٗر الحكّهٗح- 4

. الهًظهاخ اإلقلٗهٗح- 5

.  هإسساخ القطاع الخاص العالهٖ ّالشركاخ عالهٗح الًشاط- 6

. هًظهاخ الهجتهع الهدًٖ العالهٗح- 7

. الهجالس الشعتٗح الهحلٗح - 8

.  األفراد ّتٗى الشعّب داخل الدّل ّخارجِا- 9

ّالشك أى اتساع هفِّم الشركاخ ّتعددُا أصتح ٗهثل تحدٗاً أهام الدّل الهختلفح هى أجل احداث التًهٗح الشاهلح 

ّالهتّاصلح ، ّأضحٔ هى الضرّرٕ تؽٗٗر فلسفح ّطرق عهل الهإسساخ العاهح ّالحكّهٗح حٗث أًِا لم تعد الفاعل 

. الّحٗد فٖ احداث التًهٗح، تل أًِا لم تعد قادرج أّ حتٔ هرؼّب أى تقّم ّحدُا تاألًشطح التًهّٗح

  



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (شكل تّضٗحٖ لألطر الهحلٗح ّ العالهٗح للتًهٗح الشاهلح ّ شركاء التًهٗح )

 

  التنمٌة المستدامة :

تعد التًهٗح تؤًّاعِا عهلٗح دًٗاهٗكٗح هستهرج تًتع هى الكٗاى ّتشهل جهٗع االتجاُاخ، فِٖ كعهلٗح هطردج تِدؾ الٔ 

تتدٗل الِٗاكل االجتهاعٗح ّتعدٗل األدّار ّالهراكز ّتحرٗك اإلهكاًاخ الهتعددج الجّاًب تعد رصدُا ّتّجِِٗا ًحّ 

العصرٗح ّذلك هى خالل تكافل القّٓ التشرٗح  تحقٗق ُدؾ التؽٗٗر فٖ الهعطٗاخ الفكرٗح ّالقٗهٗح ّتًاء دعاثم الدّلح

. لترجهح الخطط العلهٗح التًهّٗح الٔ هشرّعاخ فاعلح تإدٕ هخرجاتِا الٔ احداث التؽٗٗراخ الهطلّتح 

  أسس التنمٌة المستدامة :

: ٗستًد هفِّم التًهٗح الهستداهح الٖ هجهّعح هى األسس أّ الضهاًاخ الراهٗح الٖ تحقٗق أُدافِا ّكاًخ أُهِا 

أى تؤخذ التًهٗح فٖ االعتتار الحفاظ علٖ خصاثص ّهستّٕ أداء الهّارد الطتٗعٗح الحالٖ ّالهستقتلٖ كؤساس لشراكح 

 .األجٗال الهقتلح فٖ الهتاح هى تلك الهّارد 

 التينية الشاملة

ؤسسات القطاع اخلاص و
 احمللى

ملؤسسات العامة يف ا
 الدول

ملبادرات الفردية ا
 للنواطيني ومشاركاتهه

بادرات األفراد و
والشعوب يف الدول 

 األخرى

ىظنات اجملتنع املدىى و
 العاملي

ىظنات القطاع اخلاص و
العاملي الشركات عابرة 

 القومية

 مليظنات اإلقلينيةا

امليظنات العاملية 
احلكومية وغري 

 احلكومية

جملالس الشعبية ا
 احمللية
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ال ترتكز التًهٗح ازاء ُذا الهفِّم علٖ قٗهح عاثداخ الًهّ االقتصادٕ تقدر ارتكازُا علٖ ًّعٗح ّكٗفٗح تّزٗع تلك 

العاثداخ ، ّها ٗترتب علٖ ذلك هى تحسٗى للظرّؾ الهعٗشٗح للهّاطًٗى حال الرتط تٗى سٗاساخ التًهٗح ّالحفاظ علٖ 

 .التٗثح 

ٗتعٗى اعادج الًظر فٖ أًهاط االستثهار الحالٗح ، هع تعزٗز استخدام ّساثل تقًٗح أكثر تّافقا هع التٗثح تستِدؾ الحد هى 

 .هظاُر الضرر ّاإلخالل تالتّازى التٗثٖ ّالحفاظ علٖ استهرارٗح الهّارد الطتٗعٗح 

ال ًٗتؽٖ االكتفاء تتعدٗل أًهاط االستثهار ُّٗاكل اإلًتاج ، ّاًها ٗستلزم األهر  أٗضا تعدٗل أًهاط االستِالك الساثدج 

 .اجتًاتا لإلسراؾ ّتتدٗد الهّارد ّتلّث التٗثح 

التد أى ٗشتهل هفِّم العاثد هى التًهٗح لٗشهل كل ها ٗعّد علٖ الهجتهع تًفع تحٗث ال ٗقتصر ذلك الهفِّم علٖ العاثد 

ّالتكلفح ، استًادا الٖ هردّد اٙثار التٗثٗح الؽٗر هتاشرج ّها ٗترتب علِٗا هى كلفح اجتهاعٗح ، تجسد أّجَ القصّر فٖ 

 .الهّارد الطتٗعٗح

استداهح ّتّاصل ّاستهرارٗح الًظم اإلًتاجٗح أساس الّقاٗح هى احتهاالخ اًِٗار هقّهاخ التًهٗح خاصح تالدّل الًاهٗح 

 التٖ تعتهد علٖ ًظم تقلٗدٗح ترتتط تهقّهاخ التٗثح الطتٗعٗح 

 

  مؤشرات التنمٌة المستدامة :

:  لعلَ هى الهفٗد اإلشارج الٔ أترز الهإشراخ األساسٗح للتًهٗح الهستداهح الهتهثلح فٖ اٙتٖ

.  التًهٗح عهلٗح ّلٗسخ حالح، ّتالتالٖ فبًِا هستهرج ّهتصاعدج، تعتٗراً عى تجدد احتٗاجاخ الهجتهع ّتزاٗدُا- 1

التًهٗح عهلٗح هجتهعٗح، ٗجب أى تساُم فِٗا كل الفثاخ ّالقطاعاخ ّالجهاعاخ، ّال ٗجّز اعتهادُا علٔ فثح قلٗلح أّ  - 2

.  هّرد ّاحد

التًهٗح عهلٗح ّاعٗح، ُّذا ٗعًٖ أًِا لٗسخ عهلٗح عشّاثٗح، ّاًها عهلٗح هحددج الؽاٗاخ، ذاخ استراتٗجٗح طّٗلح  - 3

.  الهدٓ، ّأُداؾ هرحلٗح ّخطط ّتراهج

التًهٗح عهلٗح هّجِح تهّجب ارادج تًهّٗح، تعٖ الؽاٗاخ الهجتهعٗح ّتلتزم تتحقٗقِا، ّتهتلك القدرج علٔ تحقٗق  - 4

.  االستخدام الكؾء لهّارد الهجتهع، اًتاجاً ّتّزٗعاً، تهّجب أسلّب حضارٕ ٗحافظ علٔ طاقاخ الهجتهع

ّٗز عهلٗح التًهٗح الشاهلح عى عهلٗح الًهّ االقتصادٕ- 5 . أُهٗح احداث تحّالخ ُٗكلٗح، ُّذا ٗهثل احدٓ السهاخ التٖ ته

.  ُّذٍ التحّالخ فٖ اإلطار السٗاسٖ ّاالجتهاعٖ، هثلها ُٖ فٖ القدرج ّالتقًٗح ّالتًاء الهادٕ للقاعدج اإلًتاجٗح

ّأى . اٗجاد طاقح اًتاجٗح ذاتٗح، ُّذا ٗتطلب هى عهلٗح التًهٗح أى تتًٖ قاعدج اًتاجٗح صلتح ّطاقح هجتهعٗح هتجددج - 6

ّٗراخ فٖ ترتٗب  تكّى هرتكزاخ ُذا التًاء هحلٗح ذاتٗح، هتًّعح، ّهتشاتكح، ّهتكاهلح، ًّاهٗح، ّقادرج علٔ هّاجِح التؽ

أُهٗح العًاصر الهكًّح لِا، علٔ أى ٗتّفر لِذٍ القاعدج التًظٗم االجتهاعٖ السلٗم، ّالقدرج الهإسسٗح الراسخح، ّالهّارد 

.  التشرٗح الهدرتح ّالحافزج، ّالقدرج التقًٗح الذاتٗح، ّالتراكم الرأسهالٖ الكهٖ ّالًّعٖ الكافٖ

.  تحقٗق تزاٗد هًتظم، عتر فتراخ زهًٗح طّٗلح قادراً علٔ االستهرار - 7
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" تهتّسط الدخل السًّٕ للفرد " زٗادج هتّسط اًتاجٗح الفرد، ُّذا ٗهكى التعتٗر عًَ تالهإشر االقتصادٕ الهعرّؾ  - 8

.  اذا ها أخذ تهعًاٍ الصحٗح، ّاذا ها تّفرخ لَ أدّاخ القٗاس الصحٗحح

تزاٗد قدراخ الهجتهع االجتهاعٗح ّالسٗاسٗح ّاالقتصادٗح ّالتقًٗح تها ٗتّازى هع هتّسط الًهّ الًستٖ الهقارى فٖ  - 9

.  الهجتهعاخ األههٗح األخرٓ

أى ترتتط التًهٗح تبطارُا االجتهاعٖ ّالسٗاسٖ هى خالل الحفز ّالتشجٗع ، ّٗتهثل ذلك فٖ ًظام الحّافز القاثم  - 10

علٔ أساس الرتط تٗى الجِد ّالهكافؤج، اضافح الٔ تؤكٗد اًتهاء الفرد لهجتهعَ هى خالل تطتٗق هتدأ الهشاركح تهعًاُا 

الّاسع، ّكذلك جاًب العدالح فٖ تّزٗع ثهراخ التًهٗح ّتؤكٗد ضهاًاخ الّجّد الحّٕٗ لألفراد ّالجهاعاخ، ّللهجتهع 

فِذٍ الجّاًب، تاإلضافح الٔ كًِّا تهثل أُداؾ التًهٗح، ُٖ فٖ الّقخ ًفسَ هصدر قّج ّساثلِا ّفاعلٗح ّكفاءج . ًفسَ

. أداثِا

 

 : ومن هذا السٌاق  ٌتضح أن التنمٌة فً المجتمعات المحلٌة تتطلب 

ترًاهجا هخططا ِٗتم تالحاجاخ الكلٗح للهجتهع الهحلٔ ، ّتّساثل حلِا  

.   الخ …هعًّح فًٗح هى الِٗثاخ الحكّهٗح ّاألُلٗح ُّذا ٗشهل الهّظفٗى ّاٙالخ 

.   هى أجل هساعدج الهجتهعTeam Approachاتتاع أسلّب الفرٗق التعاًّٖ فٖ العهل

 ّالهشاركح هى جاًب الهقٗهٗى فٖ الهجتهع ّ القطاع الخاص ّ Self Helpتشجٗع ههارسح أسلّب الهساعدج الذاتٗح 

.  الجهعٗاخ األُلٗح ، ُّذا ُّ حجر الزاّٗح فٖ العهلٗح كلِا 

ّعلٔ ُذا فبى التًهٗح الهحلٗح تعتهد علٔ الهشاركح الفعالح هى جاًب الهّاطًٗى الهحلٗٗى فٖ تحدٗد االحتٗاجاخ  .1

هى التراهج ّتخطٗطِا ّتًفٗذُا ،كها اى التًسٗق تٗى جِّد ُإالء الهّاطًٗى ّتٗى عهل هًظهٖ الهجتهع الهحترفٗى ذّ 

 .أُهٗح حّٗٗح 

 :التخطٌط االستراتٌجً للتنمٌة المحلٌة بمحافظة الحدٌدة

ّترهٔ الٔ تحقٗق ، ٗقصد تالتخطٗط االستراتٗجٖ ًُا العهلٗح التٖ تًطلق هى ّاقع هعٗى تهحدداتَ الهختلفح  .2

ّتتم ، استًادا الٔ حجم الهّارد الحالٗح ّالهستقتلٗح الهتاحح ، لطرؾ أّ هجهّعح هى األطراؾ ، هجهّعح هى األُداؾ 

ّتضع فٖ حستاًِا حجم الضؽّط أّ الفرص فٖ التٗثح التٖ ، تهشاركح تٗى كافح الفاعلٗى ذّٓ الصلح تهّضّع الخطح 

 .سٗتم فِٗا التًفٗذ 

ّاًطالقا هى التعرٗؾ الساتق فقد اًطلق القطاع الخاص تهحافظح الحدٗدج ًحّ تتًٖ عًاصر ًجاح عهلٗح التخطٗط  .3

 :-للتًهٗح الهحلٗح  هًِا 

 . ّتقدٗر االحتٗاجاخ الراُى ّاحتهاالخ التؽٗر ّالتطّر فٖ الهستقتل ، دراسح التٗثح الهحٗطح تكافح هتؽٗراتِا  – 1

ّٗتًاسب هع اهكاًاخ ، احتٗاجاخ هجهّعح هى األُداؾ الهحددج ،ّالتٖ تًطلق هى رإٗح دقٗقح كها ًرٗد اًجازٍ  – 2

 . الفاعلٗى أّ الهشاركٗى فٖ تًفٗذ الخطح 
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ّاحتٗاجاخ الخطح تها ٗتالءم ، ّكذلك  الهّارد الهتاحح تكافح أًّاعِا ، دراسح حجم الهشكالخ التٖ فٖ الهحافظح  – 3

.  هع اإلهكاًاخ القاثهح سّاء الهادٗح أّ الهعًّٗح أّ التشرٗح 

أّ تًفٗذُا ّالتعرؾ علٔ رإاُم ، سّاء الذٗى سٗشاركّى فٖ احتٗاجاخ الخطح : تحدٗد الشركاء ّالفاعلٗى  – 4

.  ّاهكاًاتِم قدر اإلهكاى 

طرح هجهّعح هى الهإشراخ لقٗاس الًتاثج الهترتتح علٔ الخطح فٖ هراحل تًفٗذُا الهختلفح، أّ فٗها ٗتعلق تالؽاٗاخ  – 5

.   ّاألُداؾ الًِاثٗح 

ّأى احتٗاجاخ آلٗاخ خاصح تذلك ضهى عهلٗح التخطٗط اعتهادا علٔ ها ٗتم استًتاجَ هى خالل ، التقّٗم الهستهر  - 6

. قٗاس هإشراخ اإلًتاجٗح تشكل عام

 

 األهداف العامة للتنمٌة الشاملة 

. اقاهح تًهٗح شاهلح هستداهح، تحقق الّصّل الٔ هرحلح االعتهاد علٔ الذاخ  .1

تًاء اإلًساى علهٗاً ّفكرٗاً ّاجتهاعٗا ّصحٗاً ّثقافٗاً ّتؤُٗلَ للقٗام تدّرٍ فٖ الحٗاج، تاعتتارٍ ُدؾ التًهٗح  .2

 .ّّسٗلح اًجازُا

اًجاز اصالح سٗاسٖ حقـٗقٖ لخلق تٗثح هًاستح للتًهٗح ّاالستثهار هى خالل تّفٗر االستقرار السٗاسٖ ّاالستقرار  .3

األهًٖ، ّاٗجاد هًظّهح هى القّاًٗى ّالتشرٗعاخ العادلح ّالتطتٗق الحازم ّالعادل ّالهحاٗد لِا، ّّضّح كاهل فٖ 

الخطط ّالتراهج التًهّٗح، ّتّفٗر ضهاًاخ ّحّافز كافٗح لالستثهار، ّتتًٖ ادارج علهٗح حدٗثح كفإج ّهقـتدرج لتًفٗذ 

خطط التًهٗح ّهصداقٗح فٖ التعاهل، ّتسِٗل ّتتسٗط اإلجراءاخ، ّهستّٓ هقتّل ّهًاسب فٖ الخدهاخ األساسٗح 

 .ّالخدهاخ الهساعدج 

تحقٗق االستقرار االقتصادٕ الكلٖ، ّاقاهح العدالح االجتهاعٗح، لتحرٗر اإلًساى هى كافح أًّاع السٗطرج  .4

ّالضؽّط الداخلٗح ّالخارجٗح، ّصٗاًح كراهتَ، ّاحترام حقّقَ ّحهاٗح حرٗتَ، ّتحرٗر لقهح عٗشَ هع ًصٗب عادل هى 

الثرّج ّالخدهاخ، ّفرص عهل تتًاسب هع قدراتَ، ّتها ٗكفل لَ تّفٗر حٗاج آهًح ّهستقرج فٖ حاضرٍ ّهستقتلَ، ّاذاتح 

 .الفّارق تٗى الفثاخ االجتهاعٗح 

تحقٗق تًهٗح هتّازًح ّهتكاهلح فٖ هختلؾ الهجاالخ اإلًهاثٗح ّتالذاخ فٖ  هجال االصطٗاد ّاإلًتاج السهكٖ  .5

ّهجال اإلًتاج الزراعٖ ّالهجال السٗاحٖ ّالصًاعاخ التحّٗلٗح ّالصًاعاخ التتر ّكٗهاّٗح ّالصًاعاخ الخفٗفح  

 . ّؼٗرُا

تحسٗى هستّٗاخ األهى الؽذاثٖ الهعتهد علٔ اإلًتاج الؽذاثٖ الزراعٖ الهحلٖ، ّدعم الجِّد الهتذّلح لهكافحح  .6

الفقر فٖ الهجتهع الرٗفٖ، ّتحقٗق ًهّ هستدام فٖ اًتاجٗح القطاع السهكٖ لتحسٗى هستّٗاخ األهى الؽذاثٖ هع الحفاظ 

 .علٔ قاعدج الهّارد السهكٗح
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تًهٗح االحتٗاط الًفطٖ ّالحد هى تراجع اإلًتاج ّتّفٗر حاجح السّق الهحلٗح هى الهشتقاخ الًفطٗح، ّتًهٗح  .7

احتٗاط الؽاز ّتحسٗى عّاثدٍ االقتصادٗح ّالهالٗح ّتّفٗر احتٗاجاخ السّق لهختلؾ االستخداهاخ، ّتًهٗح الثرّاخ 

 . الهعدًٗح ّتحقٗق عّاثد هًاستح لالقتصاد الّطًٖ هى الًشاطاخ التعدًٗٗح

تطّٗر ّتّسٗع الخدهاخ التعلٗهٗح ّالصحٗح لتكّى فٖ هتًاّل كل هّاطى تصّرج هجاًٗح، ّتطّٗر الخدهاخ  .8

االجتهاعٗح ّالثقافٗح ّاإلدارٗح، ّاستكهال التًٔ التحتٗح، ّاالرتقاء تِذٍ الخدهاخ ضهاًاً للّفاء تاالحتٗاجاخ األساسٗح 

 .للهجتهع، ّتقدٗهِا لَ علٔ ًحّ أفضل 

تًهٗح الهّارد الهحلٗح ّاألطر الهالٗح ّالًقدٗح، ّترشٗد الًفقاخ ّتخفٗض عجز الهّازًح ّهعالجح االختالالخ فٖ  .9

هٗزاى الهدفّعاخ، ّتحقٗق االستقرار فٖ األسعار، ّتًهٗح الهّارد الذاتٗح الخارجٗح، ّتحجٗم االلتزاهاخ هى القرّض 

 . ّهًح االهتٗازاخ اال تها ٗتفق ّضرّرج التًهٗح ، ّتؽطٗح احتٗاطٗاخ العهلح األجًتٗح فٖ هستّٗاخ هقتّلح

تعتثح الهدخراخ الهحلٗح ّتّسٗع قاعدج االستثهار لتًاء اقتصادٕ هضطرد الًهّ فٖ هختلؾ الهجاالخ ّتحقٗق  .10

 .االكتفاء الذاتٖ تدرٗجٗاً فٖ هجالٖ السلع ّالخدهاخ لتلتٗح الحاجاخ األساسٗح لألكثرٗح فٖ الهجتهع

اقاهح تًهٗح تشرٗح ّتًاء قاعدج ّاسعح هى القّٓ العاهلح الهدرتح ّالهاُرج ّادارج علهٗح حدٗثح هتًّرج ّفاعلح فٖ  .11

 . كل األطر اإلدارٗح

تطّٗر القطاع العام ّحهاٗتَ، ّدعهَ تها ٗهكًَ هى القٗام تدّرٍ فٖ قٗادج التقدم، ّالهشاركح الفاعلح فٖ تًفٗذ تراهج  .12

التًهٗح، ّالقٗام تتًفٗذ ّادارج الهشارٗع اإلستراتٗجٗح ّالخدهٗح، ّاخضاعَ العتتاراخ الكفاءج ّالهردّد االجتهاعٖ 

 .ّالهًافسح ّعدم االحتكار، ّتخلٗصَ هى السلتٗاخ 

تجهع هزاٗا  (ًهاذج  )تشجٗع القطاع الهختلط علٔ اإلسِام فٖ تتًٖ اقاهح هشارٗع اًتاجٗح ّخدهٗح ّتقدٗم أًهاط  .13

 .القطاع العام ّهزاٗا القطاع الخاص فٖ هجالٖ اإلدارج ّاإلًتاج

دعم ّحهاٗح القطاع الخاص ّتطّٗر قدراتَ فٖ الهشاركح الفاعلح فٖ جِّد التًهٗح تهختلؾ هجاالتِا الهتًّعح  .14

ّالهتخصصح هع األخذ فٖ الحستاى االعتتاراخ االجتهاعٗح لحدّد ًشاطَ، ّالٔ الحد الذٕ ال ٗصل الٔ االستؽالل أّ 

 .االحتكار، ّتشجٗع الهتادرج الفردٗح القاثهح علٔ العهل ّعلٔ الهخاطرج 

تشجٗع ّدعم القطاع التعاًّٖ، ّاعادج تًظٗهَ تها ٗهكًَ هى القٗام تدّر فاعل فٖ التًهٗح، ّأى ّٗلٖ هسؤلح اقاهح  .15

 .أُهٗح خاصح فٖ خططَ ّتراهجَ التًفٗذٗح علٔ هستّٓ الرٗؾ ّالهدًٗح (اإلًتاجٗح ّاالستِالكٗح )الجهعٗاخ التعاًّٗح 

تّسٗع قاعدج الهلكٗح الشعتٗح، هى خالل اًشاء الشركاخ الهساُهح، ّتها ٗحقـق هردّداً اقتصادٗا للهساُهٗى لتحسٗى  .16

 .هستّٓ هعٗشتِم ّدعهاً لالقتصاد الّطًٖ 

اًشاء ًظام الحكّهح اإللكترًّٗح ّتطّٗر ًظم الهعلّهاخ ّالتّثٗق، ًّظم ّّساثل استخدام التٗاًاخ ّاإلحصاثٗاخ،  .17

 .لهساعدج الهخططٗى ّالهًفذٗى ّالتاحثٗى ّهتخذٕ القرار

الحفاظ علٔ التٗثح الطتٗعٗح ّالتشرٗح ّالعهراًٗح الهتجددج ّؼٗر الهتجددج ، ّتحقٗق االستؽالل األهثل ّالرشٗد  .18

 .للهّارد ّالثرّاخ الطتٗعٗح، ّتّظٗؾ عّاثدُا فٖ تًفٗذ تراهج هستهرج للتًهٗح
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اقاهح التعاّى ّالتكاهل االقتصادٕ ّاالجتهاعٖ ّالثقافٖ هع األقطار العرتٗح فٖ هختلؾ الهجاالخ ّعلٔ  .19

 .الهستّٗاخ الرسهٗح ّالشعتٗح ّخلق أًساق اقتصادٗح ّأطر هإسسٗح ّشعتٗح لتعزٗز ّدعم االتجاٍ الّحدّٕ

اقاهح عالقاخ تعاّى اقتصادٕ هع شعّب ّدّل العالم اإلسالهٖ لها فَٗ اًجاح عهلٗح تتادل الهًافع ّالهصالح  .20

 .ّالسعٖ الهشترك لتحقٗق الرخاء

التعاّى هع دّل العالم الثالث ّتقٗح دّل العالم ّالهًظهاخ الدّلٗح هى أجل ّضع ًظام اقتصادٕ عالهٖ جدٗد ٗقّم  .21

 .علٔ العدالح فٖ تّزٗع الرخاء لكافح شعّب األرض

 

 السٌاسات القطاعٌة 

   الهقصّد تالسٗاساخ القطاعٗح ًُا تلك السٗاساخ التفصٗلٗح ّالهشارٗع التًفٗذٗح التٖ ٗجب أى تتضهًِا الخطح العاهح 

للتًهٗح الشاهلح فٖ الهدٓ القرٗب ّالهتّسط ّالتعٗد لكل قطاع هى القطاعاخ اإلًتاجٗح  ّالخدهٗح، فٖ ضّء الهًطلقاخ 

.   العاهح للتًهٗح ّتقّٗم الهعّقاخ القاثهح ّاألُداؾ العاهح هى اقاهح تًهٗح شاهلح ّهستداهح

   ّقد اقترحخ رإٗح التًهٗح الشاهلح ّالهتكاهلح الهستداهح لهإتهر الحّار الهحلٖ فٖ هحافظح الحدٗدج عشرج هحاّر فٖ 

: هختلؾ الهجاالخ ُّٖ

 .التًهٗح التشرٗح- ب   .       التًهٗح االقتصادٗح - أ

 .التًهٗح التعلٗهٗح- د .                التًهٗح الثقافٗح– ج 

. التًهٗح االجتهاعٗح– ّ  .               التًهٗح الصحٗح- ُــ 

. دّر الدّلح ّالقطاع الخاص ّهًظهاخ الهجتهع الهدًٖ ّ األفراد فٖ التًهٗح- ح.                  التًهٗح السٗاسٗح- ز

.   الدعم الخارجٖ للتًهٗح- ٕ.          ترشٗد استخدام الهّارد- ط

: ّسٗتم تًاّل السٗاساخ القطاعٗح ّتقدٗم الرإٓ ّالهخارج الهًاستح لكل هحّر علٔ الًحّ اٙتٖ

  ًالتنمٌة الثقافٌة: أوال :

الثقافح ّالتًهٗح الثقافٗح شرط ال ؼًٔ عًِها فٖ التًهٗح الهستداهح، ُّٖ أداج ضرّرٗح للحكم الرشٗد ّالتخاذ  .1

 قراراخ حكٗهح ّلتعزٗز الدٗهقراطٗح

 تصّى الدّلح الهكًّاخ الثقافٗح ّالحضارٗح ّاللؽّٗح للهجتهع، ّتعهل علٔ تطّٗر التعلٗم ّالعلّم تحٗث تًسجم  .2

 هع رّح العصر ّتطّراتَ

 تًِض الدّلح تالعلّم ّالفًّى ّاٙداب، ّترعٔ الهتدعٗى ّالهخترعٗى ّالهتتكرٗى، ّتحهٖ اتداعاتِم  .3

 .ّاتتكاراتِم، ّتعهل علٔ تطتٗقِا لهصلحح الهجتهع ّتعهل علٔ تجِٗز التًٔ التحتٗح للثقافح ًّشر الخدهاخ الثقافٗح

حرٗح الفكر ّاإلتداع تهختلؾ أشكالِا هصًّح، ّلكل اًساى حق أصٗل فٖ التعتٗر عى فكرٍ ّاتداعاتَ تالقّل أّ  .4

الكتاتح أّ التصّٗر أّ الرسم، أّ ؼٗر ذلك هى ّساثل الًشر ّالتعتٗر، ّٗتم اصدار القّاًٗى ّالتشرٗعاخ الكفٗلح لتحقٗق 

 .ذلك
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تؤسٗس ًهّذج هعرفٖ عام، أصٗل، هًفتح، ّهستًٗر ٗقّم علٔ االستفادج هى التطّر فٖ الهعرفح اإلًساًٗح ّآفاقِا  .5

الحّٗٗح كها ٗقّم علٔ حفز االجتِاد ّتكرٗهَ، ّالًِّض تاللؽح العرتٗح ّاالستحضار الهتكافت للتراث الثقافٖ الٗهًٖ فٖ 

الهًاُج الدراسٗح ّأشكال التعتٗر الهختلفح، ّاثراء التًّع الثقافٖ ّدعهَ ّاالحتفاء تَ؛ تها ٗإدٕ الٔ صّى حرٗح 

 .الهجتهع ّٗحافظ علٔ ُّٗتَ

ُتشكل ُٗثح علٗا لحفظ التراث الثقافٖ ّالحضارٕ ّالعهراًٖ الٗهًٖ ّاإلشراؾ علٔ جهعَ ّتّثٗقَ، ّصّى  .6

ّتعهل ُذٍ الِٗثح علٔ تّثٗق كل ها ٗتصل . هّجّداتَ، تجهٗع أًّاعِا ّأشكالِا ّفٖ أرجاء التالد الهختلفح تالتسإّ

تالذاكرج الجهعٗح للٗهًٗٗى، ّعلٔ الدّلح ّجهٗع أفراد الهجتهع حهاٗح ّصٗاًح الهًشآخ التارٗخٗح ّاٙثار ّالعهل علٔ 

استعادج ها ًِب هًِا، ّكل عتث تِا أّ عدّاى علِٗا ٗعتتر تخرٗتاً ّعدّاًاً علٔ الهجتهع، ّٗعاقب كل هى ًٗتِكِا أّ 

 .ٗتٗعِا ّفقا للقاًّى

ًِٗض تهِام ، اًشاء هجلس أعلٔ للثقافح ّالفًّى ّاٙداب ٗتهتع تاالستقاللٗح ّالحٗادٗح ّالشخصٗح االعتتارٗح .7

كفالح حرٗح الفكر ّاإلتداع ّصٗاًح الهلكٗح الفكرٗح، ّاإلًجازاخ األدتٗح ّالفًٗح ّالثقافٗح ّتّفٗر الّساثل الهحققح لذلك، 

ّتقدٗم كل هساعدج لتقدم العلّم ّالفًّى ّاٙداب، ّالعًاٗح تالصًاعاخ الثقافٗح التٖ تستخدم فٖ اًتاج الثقافح ّالفًّى ّفٖ 

ًشرُا تدًء هى الصًاعاخ التقلٗدٗح الٔ الصًاعاخ اإللكترًّٗح، ّدعم اتجاُاخ الّقفٗاخ الثقافٗح، ّالتحفٗز لالستثهار 

الخاص فٖ الثقافح ّالّساثط الجدٗدج، ّالؽاء الرسّم الضرٗتٗح ّالجهركٗح ّسّاُا علٔ الكتاب ّهدخالخ طتاعتَ، 

 .ّاصدار التشرٗعاخ التٖ تحقق ذلك

ُٗعًٔ تّضع  .8 اًشاء الهجلس الّطًٖ للتعلٗم ّالتحث العلهٖ ٗتهتع تاالستقاللٗح ّالحٗادٗح ّالشخصٗح االعتتارٗح، ّ

استراتٗجٗح ّطًٗح للتعلٗم تكل أًّاعَ ّجهٗع هراحلَ، ّتحقٗق التكاهل فٗها تًِٗا، ّالًِّض تالتحث العلهٖ، ّّضع 

 .الهعاٗٗر الّطًٗح لجّدج التعلٗم ّالتحث العلهٖ، ّتشجٗع االختراعاخ ّاالتتكاراخ العلهٗح

االًتهاء الهقتدر الّاعٖ الٔ عصر الهعلّهاخ تحٗث ٗجرٕ التحّل االٗجاتٖ الهستهر ًحّ ًهط اًتاج الهعرفح،  .9

 .ّتّظٗفِا تكفاءج فٖ جهٗع هًاحٖ التًٗح الثقافٗح ّاالقتصادٗح ّاالجتهاعٗح

االُتهام تصًاعح السٗاحح ّتّفٗر القاعدج الهادٗح ّالفًٗح لها هى شؤًَ االستفادج هى الخصاثص الهًاخٗح  .10

 .ّالجؽرافٗح ّالتًّع التٗثٖ لخلق سٗاحح هزدُرج ّهستدٗهح

 .تخصٗص ًستح كافٗح ّهرتفعح للتحث العلهٖ ّالثقافح هى الًاتج الهحلٖ اإلجهالٖ .11

 

  ًالتنمٌة االجتماعٌة: ثانٌا: 

لكل هّاطى ّهّاطًح الحق فٖ تعلٗم عالٖ الجّدج، ّهجاًٖ تهراحلَ الهختلفح فٖ كل هإسساخ الدّلح التعلٗهٗح،  .1

ّتشرؾ الدّلح علٔ . ّالزاهٖ فٖ هرحلح التعلٗم األساسٖ، ّتتخذ الدّلح كافح التداتٗر لهد اإللزام الٔ هراحل أخرٓ

ّتلتزم جهٗع الهإسساخ التعلٗهٗح العاهح ّالخاصح ّاألُلٗح . التعلٗم تكل أًّاعَ، ّتعًٔ تالتعلٗم الفًٖ ّالحرفٖ، ّتشجعَ

 .ّؼٗرُا تخطح الدّلح التعلٗهٗح ّأُدافِا، ّذلك كلَ تها ٗحقق الرتط تٗى التعلٗم ّحاجاخ الهجتهع، ّالتًهٗح
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 .تخصص الدّلح ًستح كافٗح ّهرتفعح هى الًاتج الهحلٖ اإلجهالٖ للتعلٗم .2

ّال . العهل حق ّّاجب ّشرؾ لكل هّاطى، تكفلَ الدّلح علٔ أساس هتادة الهساّاج ّالعدالح ّتكافإ الفرص .3

ّٗعهل الهّظؾ العام فٖ خدهح الشعب، ّتتٗح الدّلح الّظاثؾ العاهح . ٗجّز فرض إٔ عهل جتراً اال تهقتضٔ قاًّى

ّتكفل الدّلح ّالقطاع . للهّاطًٗى علٔ أساس الكفاءج، دّى هحاتاج أّ ّساطح، ّهخالفح ذلك جرٗهح ٗعاقب علِٗا القاًّى

الخاص حق كل عاهل فٖ األجر العادل ّاإلجازاخ، ّالتقاعد ّالتؤهٗى االجتهاعٖ، ّالرعاٗح الصحٗح، ّالحهاٗح ضد 

ّال ٗجّز فصل العاهل اال فٖ الحاالخ . هخاطر العهل، ّتّافر شرّط السالهح الهًِٗح فٖ أهاكى العهل، ّفقاً للقاًّى

 .الهًصّص علِٗا فٖ القاًّى، ّأشكال االحتجاج السلهٖ حق، ًّٗظهَ القاًّى

 .لكل هّاطى رجل أّ اهرأج التهتع تحق هعٗشٖ الثق، ّٗشهل ذلك الحق فٖ السكى .4

لكل طفل، فّر الّالدج، الحق فٖ الرعاٗح، ّالحصّل علٔ تؽذٗح أساسٗح، ّهؤّٓ، ّخدهاخ صحٗح، ّتًهٗح  .5

ّتلتزم الدّلح ترعاٗتَ ّحهاٗتَ عًد فقداًَ أسرتَ، ّتكفل حقّق الطفل الهعاق ّتؤُٗلَ ّاًدهاجَ فٖ . ّجداًٗح ّهعرفٗح

ّال ٗجّز احتجاز الطفل اال . ّٗحظر تشؽٗل الطفل فٖ أعهال ال تًاسب عهرٍ، أّ تهًع استهرارٍ فٖ التعلٗم. الهجتهع

لهدج هحددج، ّتّفر لَ الهساعدج القاًًّٗح، ّٗكّى احتجازٍ فٖ هكاى هًاسب؛ ٗراعٔ فَٗ الهراحل العهرٗح، ًّّع 

 .الجرٗهح، ّالتعد عى أهاكى احتجاز التالؽٗى ّكل ذلك ٗتم ّفقا للقاًّى

تكفل الدّلح رعاٗح الًشء ّالشتاب، ّتؤُٗلِم ّتًهٗتِم رّحٗاً ّخلقٗاً ّثقافٗاً ّعلهٗاً ّتدًٗاً ًّفسٗاً ّاجتهاعٗاً  .6

 ّاقتصادٗاً، ّتهكًِٗم هى الهشاركح السٗاسٗح الفاعلح

تلتزم الدّلح ترعاٗح ذّٕ االحتٗاجاخ الخاصح، ّتّفر لِم فرص العهل فٖ تٗثح حاضًح تٗسر لِم ستل االًدهاج  .7

 .االجتهاعٖ، ّترتقٖ تالثقافح االجتهاعٗح ًحُّم، ّتِٗت الهرافق العاهح تها ًٗاسب احتٗاجاتِم

 .تلتزم الدّلح تاالُتهام تكتار السى ّالعجزج ّرعاٗتِم تبًشاء دّر تحتِّٗم ّتصّى كراهتِم .8

تلتزم الدّلح ترعاٗح األٗتام ّحهاٗتِم هى خالل تًاء دّر رعاٗح األٗتام، ّالعهل علٔ تؤُٗلِم ّصّى كراهتِم  .9

 .ّتهكًِٗم هى كافح الحقّق اإلًساًٗح ّاالجتهاعٗح ّاالقتصادٗح ّالثقافٗح ّالهدًٗح

اقاهح ًظم ّشتكاخ الضهاى ّالحهاٗح االجتهاعٗح، الحكّهٗح ّاألُلٗح، لضهاى العٗش الكرٗم لإلًساى ّتهكًَٗ هى  .10

التؽلب علٔ الفقر عتر اكتساب القدراخ التشرٗح ّتّظٗفِا ّتّجَٗ اإلًفاق العام لخدهح ُذٍ األؼراض هى خالل التشؽٗل 

 .فٖ الحكّهح ّالقطاع العام عًد الحاجح، ّتقدٗم الخدهاخ العاهح، راقٗح الًّعٗح

 .تعهل الدّلح علٔ تّفٗر هعاش هًاسب لكل هى ال ٗتهتع تًظام التؤهٗى االجتهاعٖ، ًّٗظم القاًّى ذلك .11

م القاًّى كل ذلك. ُتحظر كل صّر القِر، ّاالستؽالل ألقسرٕ لإلًساى .12 ُٗجرِّ ّ. 

تلتزم الدّلح تاتخاذ كل التداتٗر التشرٗعٗح ّالهإسسٗح ّالسٗاسٗح ّاالقتصادٗح ّاالجتهاعٗح إلزالح التهٗٗز ضد  .13

 .الهِهشٗى ّادهاجِم فٖ التًهٗح ّتهكًِٗم هى ههارسح كافح حقّق الهّاطًح الهتساّٗح

أى تتّاءم السٗاساخ االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح هع آلٗاخ ُّٗاكل ّتًظٗهاخ ادارٗح حدٗثح ّهتطّرج هها ٗساعد علٔ  .14

 .ردم الِّج تٗى الرٗؾ ّالحضر
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للهّاطًٗى حق تكّٗى الجهعٗاخ ّالهإسساخ األُلٗح ّاًشاء الًقاتاخ ّاالتحاداخ ّالتعاًّٗاخ تهجرد اإلخطار،  .15

ّتهارس ًشاطِا تحرٗح، ّتكّى لِا الشخصٗح االعتتارٗح، ّال ٗجّز للسلطاخ حلِا أّ حل ُٗثاتِا اال تحكم قضاثٖ تاخ 

ًّٗظم القاًّى ادارتِا علٔ أساس دٗهقراطٖ ّطرٗقح هساءلح أعضاثِا عى سلّكِم فٖ ههارسح ًشاطِم الهًِٖ ّفق 

 .هّاثٗق شرؾ أخالقٗح

ههارسح الرٗاضح حق للجهٗع، ّعلٔ هإسساخ الدّلح ّالهجتهع اكتشاؾ الهُّّتٗى رٗاضٗاً ّرعاٗتِم، ّاتخاذ  .16

 .ها ٗلزم هى تداتٗر لتشجٗع ههارسح الرٗاضح، ّالفرق الشعتٗح

ًُٗشؤ هجلس اقتصادٕ ّاجتهاعٖ ّتٗثٖ هستقل ّٗقّم علٔ دعم هشاركح فثاخ الهجتهع فٖ اعداد السٗاساخ  .17

 .االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّالتٗثٗح، ّتعزٗز الحّار الهجتهعٖ ًّٗظم القاًّى عهلَ

 .تضع الدّلح سٗاساخ ّتشرٗعاخ تكفل االستخدام الرشٗد للهّارد الهاثٗح ّالحٗلّلح دّى استًزافِا .18

 .تضع الدّلح سٗاساخ ّاستراتٗجٗاخ ّطًٗح لهكافحح الفقر ّالتطالح ّضهاى تًفٗذُا .19

تكفل الدّلح تحهل األعتاء الًاجهح عى الكّارث الطتٗعٗح ّالهحى العاهح ّاًشاء صًدّق خاص للكّارث  .20

 .الطتٗعٗح

ٗقّم الهجتهع الٗهًٖ علٔ أساس التضاهى االجتهاعٖ القاثم علٔ الهّاطًح الهتساّٗح ّاإلخاء ّالتساهح ّالتعدد  .21

 .ّاالعتراؾ تاٙخر، ًّٗتذ التطرؾ ّالؽلّ ّالعًؾ ّثقافح الكراُٗح ّالفرقح ّالحرّب

الفرد ُّ أساس الهجتهع، ّاألسرج ُٖ الّحدج االجتهاعٗح فٖ الهجتهع قّاهِا الدٗى ّاألخالق ّالقٗم اإلًساًٗح  .22

 .الًتٗلح ّاحترام اإلًساى ّحب الّطى

تلتزم الدّلح تّضع خطح شاهلح للقضاء علٔ األهٗح ّتجفٗؾ هًاتعِا لكافح األعهار، هى الذكّر ّاإلًاث فٖ  .23

 .ّتتّلٔ تًفٗذُا تهشاركح الهجتهع خالل هدج زهًٗح هتّسطح هى تارٗخ العهل تالعقد االجتهاعٖ الجدٗد. الرٗؾ ّالحضر

 

  ًالتنمٌة السٌاسٌة: ثالثا: 

 اى تعداد الدستّر لحقّق هعًٗح ال ٗجّز أى ٗفسر علٔ أًَ اًكار لحقّق أخرٓ ٗتهتع تِا الشعب، أّ اًتقاصاً هًِا .1

تهثٗل الشعب تكاهلَ، هى خالل هإسساخ تتسم تالشفافٗح، ّاإلفصاح ّالهساءلح أهام الًاس كافح، ّضهاى التداّل  .2

 السلهٖ للسلطح السٗاسٗح

هشاركح الهّاطى فٖ الحٗاج العاهح ّاجب ّطًٖ؛ ّلكل هّاطى حق االًتخاب، ّالترشح، ّاتداء الرإٔ عتر  .3

ّتلتزم الدّلح تبدراج اسم كل هّاطى تقاعدج تٗاًاخ الًاختٗى دّى طلب، . ًّٗظم القاًّى هتاشرج ُذٍ الحقّق. االستفتاء

ّتدخل أجِزتِا . ّتكفل الدّلح سالهح االستفتاءاخ ّاالًتخاتاخ ّحٗادٗتِا ًّزاُتِا. هتٔ تّافرخ فَٗ شرّط الًاخب

 .تالتؤثٗر فٖ شٖء هى ذلك جرٗهح ٗعاقب علِٗا القاًّى

 فٖ هختلؾ هّاقع صًع القرار السٗاسٖ ّالِٗثاخ الهًتختح% 30تهكٗى الهرأج سٗاسٗاً تًستح ال تقل عى  .4
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تتهتع اللجًح العلٗا لالًتخاتاخ ّاالستفتاء تاالستقاللٗح التاهح ّالحٗادٗح ّالشفافٗح ّالًزاُح ّتخضع للهساءلح  .5

 .ّتكّى لِا الشخصٗح االعتتارٗح

الهّاطًّى ّالهّاطًاخ أهام القاًّى سّاء؛ ُّم هتساّّى فٖ الحقّق ّالّاجتاخ العاهح، ال تهٗٗز تًِٗم علٔ  .6

أساس الدٗى أّ الهذُب أّ الرإٔ أّ العرق أّ الًسب أّ الجًس أّ اللّى أّ الطتقح أّ الهًِح أّ الّضع االقتصادٕ أّ 

االجتهاعٖ أّ هكاى الّالدج فٖ إٔ قاًّى هتعلق تشراء أّ اهتالك أّ التصرؾ فٖ هلكٗح ها أّ تؤسٗس أّ القٗام تتجارج أّ 

هشرّع أّ هًِح أّ عهل أّ ّظٗفح ، تكفل السلطح القضاثٗح تاعتتارُا حاهٗح الحرٗح الفردٗح،احترام ُذا الهتدأ ّفق 

 .الشرّط الهًصّص علِٗا فٖ القاًّى

تكفل الدّلح للهرأج كافح الحقّق الهدًٗح ّالسٗاسٗح ّاالقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّالثقافٗح، ّتلتزم تتهكًِٗا هى  .7

ههارسح كافح حقّق الهّاطًح الهتساّٗح ّازالح التهٗٗز ّحهاٗتِا هى أشكال العًؾ ّكافح الههارساخ الالاًساًٗح، ّاصدار 

 .التشرٗعاخ الهحققح لذلك

الكراهح حق لكل اًساى تكفل الدّلح ّالهجتهع احتراهِا ّحهاٗتِا، ّٗجرم استعتاد إٔ شخص، ّال ٗجّز تؤٕ  .8

حال هى األحّال اُاًح إٔ اًساى أّ ازدراإٍ أّ االًتقاص هى آدهٗتَ ّحظر كل أشكال التهٗٗز ّالعًصرٗح ّالتفرقح 

 ّال ٗجّز حتس إٔ كاى تصفح تعسفٗح. االجتهاعٗح، ّتحظر كافح أشكال العهل ألقسرٕ

ّال ٗجّز هراقتح ّال هصادرج ّال االطالع علٔ الهراسالخ . لحٗاج الهّاطًٗى الخاصح حرهح، ّسرٗتِا هكفّلح .9

الترٗدٗح ّالترقٗح ّاإللكترًّٗح ّالهحادثاخ الِاتفٗح ّؼٗرُا هى ّساثل االتصال اال تؤهر قضاثٖ هستب قاًًّاً ّهحدد 

 زهًٗاً 

ّال ٗجّز أى تجرٓ علَٗ التجارب الطتٗح أّ العلهٗح تؽٗر . لجسد اإلًساى حرهح، ّٗحظر االتجار تؤعضاثَ .10

 رضاٍ الحر الهّثق ّّفقاً لألسس الهستقرج فٖ العلّم الطتٗح، ّعلٔ الًحّ الذٕ ًٗظهَ القاًّى

 لدّر العتادج ّدّر العلم حرهح ّال ٗجّز هراقتتِا أّ تفتٗشِا اال فٖ الحاالخ التٖ ٗتًِٗا القاًّى .11

للهًازل حرهح، فٗها عدا حاالخ الخطر ّاالستؽاثح، ال ٗجّز دخّلِا ّال تفتٗشِا، ّال هراقتتِا اال تؤهر قضاثٖ  .12

 ّٗجب تًتَٗ هى فٖ الهًازل قتل دخّلِا أّ تفتٗشِا. هستب ٗحدد الهكاى ّالتّقٗخ ّالؽرض

ّال ٗجّز تحال ًفٖ أّ اتعاد أّ اسقاط الجًسٗح عى إٔ هّاطى، ّال هًعَ . حرٗح التًقل ّاإلقاهح ّالِجرج هكفّلح .13

 هى العّدج الٔ الدّلح أّ هؽادرتِا، ّال فرض اإلقاهح الجترٗح علَٗ اال تحكم قضاثٖ تاخ

السجى هًشؤج اصالحٗح تؤدٗتٗح تؤُٗلٗح ٗخضع إلشراؾ القاًّى ّالسلطح القضاثٗح ّٗحضر فَٗ كل قّل أّ فعل  .14

ٗتعارض هع القاًّى ّٗتًافٔ هع كراهح اإلًساى ّحقّقَ أّ ٗعرض صحتَ للخطر كها ٗجرم فتح السجّى الخاصح تؤٕ 

 حال هى األحّال ّال ٗجّز حتس إٔ هّاطى تالهخالفح للقاًّى

فٗها عدا حالح التلتس، ال ٗجّز القتض علٔ أحد ّال تفتٗشَ ّال حتسَ ّال هًعَ هى التًقل ّال تقٗٗد حرٗتَ تؤٕ  .15

ّٗجب أى ٗتلػ كل هى تقٗد حرٗتَ تؤستاب ذلك كتاتح خالل اثًتٖ عشرج . قٗد اال تؤهر قضاثٖ هستب ٗستلزم التحقٗق

ساعح، ّتعد ذلك ًٗتؽٖ أال ٗتقٔ فٖ الحجز اذا لم ٗحكم القاضٖ تذلك ّأى ٗقدم الٔ سلطح التحقٗق خالل أرتعح ّعشرّى 
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ساعح هى ّقخ تقٗٗد حرٗتَ، ّال ٗجرٕ التحقٗق هع هعَ اال فٖ حضّر هحاهٖ ٗختارٍ تحرٗح تاهح، فبى لم ٗكى ًدب لَ 

ّلكل هى تقٗد حرٗتَ، ّلؽٗرٍ، حق التظلم أهام القضاء هى ذلك اإلجراء ّالفصل فَٗ خالل أستّع، ّاال ّجب .هحام

ًّٗظم القاًّى أحكام الحتس االحتٗاطٖ ّهدتَ ّأستاتَ، ّحاالخ استحقاق التعّٗض ّأداثَ عى الحتس . اإلفراج عًَ حتها

االحتٗاطٖ، أّ عى تًفٗذ عقّتح صدر حكم تاخ تبلؽاء الحكم الهًفذج تهّجتَ ّالعهل علٔ الؽاء الهحاكم ذاخ الطاتع 

 االستثًاثٖ

ّال ٗجّز تعذٗتَ، . كل هى ٗقتض علَٗ، أّ ٗحتس، أّ تقٗد حرٗتَ تؤٕ قٗد قاًًّٖ، تجب هعاهلتَ تها ٗحفظ كراهتَ .16

ّال ٗكّى حجزٍ ّال حتسَ اال فٖ أهاكى الثقح اًساًٗاً ّصحٗاً، . ّال ترُٗتَ، ّال اكراَُ، ّال اٗذاإٍ تدًٗاً أّ هعًّٗاً 

ُٗعاقب هرتكتِا ّفقا للقاًّى. ّخاضعح لإلشراؾ القضاثٖ ّكل قّل صدر تحخ ّطؤج إٔ . ّهخالفح شٖء هى ذلك جرٗهح 

 .هها تقدم، أّ التِدٗد تشٖء هًَ، ِٗدر ّال ٗعّل علَٗ

اًشاء ُٗثح ّطًٗح لحقّق اإلًساى تتهتع تاالستقاللٗح التاهح ّالحٗادٗح ّالشخصٗح االعتتارٗح، تسِر علٔ احترام  .17

الحقّق ّالحرٗاخ هى قتل اداراخ الدّلح ّالجهاعاخ السٗاسٗح أّ إٔ هإسسح عهّهٗح أّ خاصح، ّكذا هى قتل كل ُٗثاخ 

ّٗهكى أى ٗخطرٍ إٔ شخص ٗرٓ أًَ تضرر هى هرفق عام أّ هى إٔ جِح، أّ تخطر .تضطلع تهِهح الهرفق العام

ٗح تدخلِا ّٗعٗى أعضاء الِٗثح لهدج ك٘فًفسِا، ّفق الشرّط التٖ ًٗظهِا القاًّى كها ًٗظم القاًّى صالحٗاخ الِٗثح ّ

اخ ؼٗر قاتلح للتجدٗد ّالٗجّز لرثٗس الِٗثح أّ إٔ أعضاثِا أى ٗكّى عضّاً فٖ الحكّهح أ ّإٔ هى الهجالس سٌْخهس 

 .الًٗاتٗح األخرٓ

ّتإدٓ رسالتِا تحرٗح ّاستقالل لخدهح الهجتهع . حرٗح الصحافح ّالطتاعح ّالًشر ّساثر ّساثل اإلعالم هكفّلح .18

ّالتعتٗر عى اتجاُاخ الرإٔ العام ّاإلسِام فٖ تكًَّٗ ّتّجَِٗ فٖ اطار الهتادة األساسٗح للدّلح ّالهجتهع ّالحفاظ 

علٔ الحقّق ّالحرٗاخ ّالّاجتاخ العاهح، ّاحترام حرهح الحٗاج الخاصح للهّاطًٗى؛ ّٗحظر ّقفِا أّ ؼلقِا أّ 

ّالرقاتح علٔ ها تًشرٍ ّساثل اإلعالم هحظّرج، ّٗجّز استثًاء أى تفرض علِٗا . هصادرتِا اال تحكم قضاثٖ تاخ

 .رقاتح هحددج فٖ زهى الحرب

حرٗح اصدار ّساثل اإلعالم الهقرّءج ّالهسهّعح ّالهرثٗح ّالرقهٗح ّتهلكِا، تجهٗع أًّاعِا، هكفّلح تهجرد  .19

 .اإلخطار لكل هّاطى ٗهًٖ طتٗعٖ أّ اعتتارٕ

ًٗشؤ الهجلس الّطًٖ للصحافح ّاإلعالم، ّٗتهتع تاالستقاللٗح التاهح ّالحٗادٗح ّتكّى لَ الصفح االعتتارٗح ٗصّى  .20

حرٗح الرإٔ ّالتعتٗر ّحرٗح الصحافح ّالطتاعح ّالًشر ّحرٗح اصدار ّساثل اإلعالم تكل أشكالِا ّٗعهل علٔ رفع 

 .الهستّٓ اإلعالهٖ ّتقدٗم خدهاخ اعالهٗح ّثقافٗح

الحصّل علٔ الهعلّهاخ ّالتٗاًاخ ّاإلحصاءاخ ّالّثاثق، ّاإلفصاح عًِا، ّتداّلِا، حق تكفلَ الدّلح لكل  .21

ًّٗظم القاًّى قّاعد اٗداع . هّاطى؛ تها ال ٗهس حرهح الحٗاج الخاصح، ّحقّق اٙخرٗى، ّال ٗتعارض هع القاًّى

الّثاثق العاهح ّحفظِا، ّطرٗقح الحصّل علٔ الهعلّهاخ، ّالتظلم هى رفض اعطاثِا، ّها قد ٗترتب علٔ ُذا الرفض 

 هى هساءلح
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تلتزم الدّلح تهتدأ الفصل التام ّالّاضح تٗى السلطاخ الثالث كؤساس دستّرٕ حاكم الختصاصاخ ّصالحٗاخ  .22

 .سلطاخ الدّلح التشرٗعٗح ّالتًفٗذٗح ّالقضاثٗح

 

 :دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنً فً التنمٌة: رابعاً 

تفعٗل الدّر القٗادٕ للدّلح فٖ التًهٗح االقتصادٗح ّالهستداهح ّتعدُا االجتهاعٖ، ّاصدار قّاًٗى ّتشرٗعاخ  .12

 .ّّضع آلٗاخ ّضّاتط فعالح، ّخلق آلٗاخ رقاتٗح رادعح

كالًفط ّالؽاز ّالهٗاٍ ّالثرّج السهكٗح  (الثرّاخ الّطًٗح)تفعٗل دّر الدّلح فٖ ادارج الهّارد ّالهصادر الطتٗعٗح  .13

ّترشٗد . ّؼٗرُا هى الثرّاخ الطتٗعٗح، ّتًظٗم استخداهِا، ّعدم هًح إٔ تّكٗالخ ّسٗطح فٖ ادارج ُذٍ الهّارد

 .استخداهِا تها ٗحفظ حق األجٗال القادهح، ّتًّٗع هصادر تهّٗل الهالٗح العاهح للدّلح

اٗجاد اصطفاؾ ّتًسٗق ّطًٖ ّاسع تٗى أجِزج الدّلح الرسهٗح ّالقطاع الخاص ّهًظهاخ الهجتهع الهدًٖ  .14

 .ّاألفراد لهّاجِح أزهاخ الطاقح ّالهٗاٍ ّالتطالح ّالفساد

اعادج االعتتار لهفِّم العدالح االجتهاعٗح ّاالقتصادٗح ّترسٗخ هفِّم الشراكح ّتعدد قطاعاخ الهلكٗح االقتصادٗح  .15

العاهح ّالخاصح ّالهختلط ّالتعاًّٖ ّاألُلٖ ّالشركاخ الهساُهح ّتطّٗرُا للقٗام تبًجاز هِام التًهٗح االقتصادٗح 

 .ّاالجتهاعٗح الهستداهح

تفعٗل القّاًٗى الهتعلقح تعهل هًظهاخ الهجتهع الهدًٖ تها ٗخدم الشفافٗح فٖ عهلِا ّهّاردُا، ّٗهًع اًتشار  .16

 .الهًظهاخ الُّهٗح، ّٗعزز ُٗكلٗح ّأداء الهًظهاخ تها ٗخدم الّطى ّالهجتهع فٖ هجال الهتاتعح ّالهراقتح

التزام الحكّهح تؤدّارُا الرثٗسح فٖ ّضع االستراتٗجٗاخ ّتًفٗذ التراهج العاهح ّّضع التًٔ التحتٗح ّخاصح فٖ  .17

 .التعلٗم ّالصحح، ّاشراك القطاع الخاص ّهًظهاخ الهجتهع الهدًٖ فٖ ذلك

تعزٗز هشاركح القطاع الخاص ّتطّٗر هإسساتَ ُّٗثاخ الشراكح تٗى القطاعاخ كافح، ّالتًسٗق فٗها تًِٗا  .18

 .لٗحقق القطاع الخاص الدّر الرٗادٕ فٖ الحٗاج االقتصادٗح فٖ ظل اقتصاد تًافسٖ قاثم علٔ هتدأ الهسإّلٗح االجتهاعٗح

تعتثح جِّد األفراد فٖ هًظهاخ قّٗح قادرج علٔ الهشاركح تفعالٗح فٖ األًشطح االجتهاعٗح ّاالقتصادٗح حٗث  .19

 .تلعب دّراً اٗجاتٗاً فٖ التؤثٗر فٖ السٗاساخ العاهح

اٗجاد شتكح أهاى اجتهاعٖ قّٗح ّّاسعح فٖ هجاالخ التؤهٗى علٔ الهعاش، التؤهٗى الصحٖ، اصاتاخ العهل،  .20

التؤهٗى فٖ الكّارث، ّالفثاخ الضعٗفح كاألٗتام ّالًساء ّذّٕ الدخل الهحدّد ّذّٕ االحتٗاجاخ الخاصح، ّتهشاركح كالً 

 .هى الدّلح ّالقطاع الخاص ّهًظهاخ الهجتهع الهدًٖ ّاألفراد

 .اشراك هًظهاخ الهجتهع الهدًٖ ّالقطاع الخاص فٖ تخطٗط ّتحدٗد الهشارٗع التٖ تحتاجِا الهجتهعاخ الهحلٗح .21

خلق تٗثح هستقرج سٗاسٗا ّأهًٗا ّاقتصادٗا ّاجتهاعٗا للحفاظ علٔ االستقرار الهجتهعٖ ّتّفٗر فرص للتًهٗح  .22

. الهستداهح
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  ًالتنمٌة الصحٌة: خامسا: 

 الرعاٗح الصحٗح حق لكل هّاطى .1

 تخصص الدّلح ًستح كافٗح هى الهّازًح العاهح للرعاٗح الصحٗح .2

تلتزم جهٗع الهًشآخ الصحٗح العاهح ّالخاصح تتقدٗم العالج تؤشكالَ الهختلفح ألٕ اًساى فٖ حاالخ الطّارة أّ  .3

 الخطر علٔ الحٗاج

ّتلتزم الدّلح ّأفراد الهجتهع تصّى التٗثح ّحهاٗتِا هى . لكل هّاطى الحق فٖ الحٗاج فٖ تٗثح صحٗح سلٗهح .4

 التلّث، ّاستخدام الهّارد الطتٗعٗح؛ تها ٗكفل عدم اإلضرار تِا، ّالحفاظ علٔ حقّق األجٗال فِٗا

 تكفل الدّلح لكل هّاطى ّساثل الحصّل علٔ هقّهاخ الحٗاج االساسٗح كالهاء الًظٗؾ ّالؽذاء الصحٖ .5

تتكفل الدّلح تحهاٗح األهّهح ّالطفّلح ّتّفٗر خدهاخ الرعاٗح الصحٗح لِا هجاًا ّتاألخص فٖ الرٗؾ ّالهًاطق  .6

 الًاثٗح

تّفر الدّلح الرعاٗح الصحٗح للقصر ّؼٗرُم هى األشخاص العاجزٗى عى رعاٗح أًفسِم لستب هى األستاب  .7

 ّتتّلٔ الدّلح هساعدتِم ّتؤُٗلِم لصالحِم ّصالح الهجتهع

 تشجع الدّلح علٔ اًشاء الهستشفٗاخ ّالهستّصفاخ ّدّر العالج الخاصح ّفقا للقّاعد التٔ ٗحددُا القاًّى .8

تعًٔ الدّلح تّساثل الّقاٗح ّالعالج هى االهراض ّاالّتثح ّتكّى هسثّلح عى اتخاذ كافح االجراءاخ الّقاثٗح  .9

 .ّالعالجٗح للتعاهل هع إٔ اًتشار لألهراض الّتاثٗح ّالكّارث الطتٗعٗح ّاالًساًٗح

 

  ًالتنمٌة االقتصادٌة: سادسا :

ٗتتًٔ فرٗق التًهٗح الخطح االستراتٗجٗح التٖ قدهِا القطاع الخاص ُّٖ خطح استراتٗجٗح شاهلح لتطّٗر هحافظح الحدٗدج، 

تم ترجهتِا هى خالل تتًٖ أُداؾ تًهّٗح رثٗسٗح ، ّكل ُدؾ تًهّٕ رثٗسٖ تفرع عًَ أُداؾ فرعٗح هتعددج، ّ كل تلك 

اًظر الهلحق )األُداؾ الرثٗسٗح ّالفرعٗح تم ترجهتِا الٔ هشارٗع تًهّٗح تؽطٖ كل القطاعاخ اإلًتاجٗح ّالخدهٗح ، 

 .(1رقم

: األسس التٖ قاهخ علِٗا استراتٗجٗح تًهٗح االقتصاد الهحلٖ لهحافظح الحدٗدج

اى تصهٗم استراتٗجٗح تًهّٗح ًاجحح ٗحتم تحقٗق قدر كتٗر هى الفِم لطتٗعح الّضع القاثم فٖ هحافظح الحدٗدج ّتحلٗل ُذا 

الّضع ، لكٖ تتًٔ علٔ ضّء ذلك التحلٗل اتجاُاخ التًهٗح الهستداهح تم اجراء تحلٗل  ّجاءخ ًتاثج التحلٗل علٔ الًحّ 

 SWAT:-التالٖ

 جوانب القوة :

ّجّد الهحافظح ّالهجالس الهحلٗح الفعالٗى هع رإٗح لهستقتل الهدًٗح ، ّالتٖ أدخ فٖ السًّاخ األخٗرج الٖ التحسًٗاخ   _

ًُاك خططا لتطّٗر الهًطقح . فٖ الطرقاخ ، التًاء ، الرعاٗح الصحٗح ، هًتزُاخ ّتسِٗالخ للترفٗح علٔ السّاحل
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م ّكذا العدٗد هى هشارٗع التًٔ التحتٗح 2005تلّٗى لاير لسًح  (1,5)الصًاعٗح ، هدًٗح طتٗح هع استثهار أّلٖ تحّالٖ 

.  ّكل ذلك ؼرضح تحسٗى صّرج الهحافظح 

االراضٖ الهجاًٗح لالستثهاراخ ) تّفر الهحافظح  التسِٗالخ ّالتشجٗع للهستثهرٗى الهحلٗٗى ّاألجاًب فٖ الحدٗدج _

 . (الكتٗرج

احتٗاجاخ الؽذاء  (الخ......الهحّٗخ ، حجح ، رٗهح )  تّفر هحافظح الحدٗدج للعدٗد هى الهحافظاخ الهجاّرج _

اضافح الٔ ُذلك ّجّد . ّالهًتجاخ الزراعٗح ،ُذا ٗعًٖ سد فرص احتٗاج السّق لألعهال خاصح فٖ التجارج ّالصًاعح

طرٗق دّلٖ ٗرتط الحدٗدج هع السعّدٗح ٗعطٖ أُهٗح اضافٗح لهّقع هحافظح الحدٗدج ّٗرفع أُهٗتِا التسّٗقٗح الٔ األجزاء 

.  الجًّتٗح هى السعّدٗح

  تّاجد الهجهّعاخ االستثهارٗح الكتٗرج فٖ هحافظح الحدٗدج ، ّالتٖ لِا ًشاطاخ عدٗدج فٖ الهحافظح ّتخطٗطِا _

 .لهشارٗع جدٗدج فٖ السٗاحح ّالصًاعح ٗعطٖ أُهٗح للتّازى االقتصادٕ للهحافظح

ُّّ هًٗاء  (الحتّب )، الثاًٖ للهّاد الضخهح  (هًٗاء الحدٗدج)  تّاجد ثالث هّاًٖء أحدُا للحاّٗاخ ّالشحى العام _

ٗعتتر هًٗاء الحدٗدج تعد هًٗاء عدى فٖ التعاهل هع التضاثع، . الصلٗؾ ّالثالث لتصدٗر الًفط ُّّ هًٗاء رأس عٗسٔ 

الجدٗر ذكرٍ أى الحدٗدج كاًخ الستاقح فٖ . ًُّاك خططا لتّسعتَ  ّالذٕ سٗزٗد هى قدرتَ  لخدهح الهًطقح الصًاعٗح

ُّّ ًظام خاص للجهارك " ًظام اسكّدا"تركٗب ّتشؽٗل 

تّاجد هطار دّلٖ هصهم حسب الهّاصفاخ الدّلٗح ذاخ اإلهكاًٗح العالٗح للتعاهل هع كل أًّاع الطاثراخ الخاصح   _

ٗهكى استؽالل الهطار للشحى الجّٕ ّخدهاخ التصدٗر هى . تالركاب ّالتضاثع ّتؤقل كلفح للتهّٗل تالّقّد ّالخدهح 

 .خالل تًاء ثالجاخ ّتسِٗالخ التداّل 

كها أشٗر هى قتل الؽرفح التجارٗح أى خطاتاخ الضهاى الصادرج هى التًّك فٖ .  تعتتر الحدٗدج هدًٗح ًشطح تجارٗا_

 خطاب 2915 م  2004 الخطاتاخ فٖ عام اجهالٖ عدد)الحدٗدج تؤتٖ تالهرتتح الثاًٗح تعد صًعاء هى حٗث العدد ّالقٗهح 

اضافح الٔ ذلك فبى اجهالٖ قٗهح . ّالذٕ ٗدل علٔ األًشطح التجارٗح العالٗح فٖ الهدًٗح ( هلّٗى دّالر 429تقٗهح 

 ّالذٕ ٗعكس أُهٗح الحدٗدج  م2003فٖ عام  ( هلّٗى دّالر989) هلّٗى لاير 82937الّارداخ عتر الهًٗاء حّالٔ 

التخلٗص : ُذا األهر ٗدل علٔ قطاع ًشٗط للخدهاخ هثل . كهًٗاء رثٗسٔ الستٗراد التضاثع لالستِالك الهحلٖ تالٗهى 

هفتّحح ) هركتح ًقل 8000هى ُذا الرقم ًُاك .  هركتح فٖ الحدٗدج سًّٗاً 25000ّالًقل ّتّضٗح التقدٗراخ تحركح  

 .تتّاجد فٖ الحدٗدج  ّالذٕ ٗهثل أكتر أسطّل فٖ الٗهى   (ّثالجاخ

 ّٗفر الهّقع االستراتٗجٖ للحدٗدج علٔ التحر األحهر أُهٗح فٖ التصدٗر ّ األستٗراد حٗث أًَ قرٗب هى أفرٗقٗا ّدّل  _

 751تفٗد سجالخ الهصلحح العاهح للهّاًٖء أى . الخلٗج ّكذا تّاجدٍ فٖ الخط الهّصل تٗى أّرتا ّالشرق األقصٖ 

 شركح هالحٗح هى اإلهاراخ العرتٗح الهتحدج ، السعّدٗح 30 م هى قتل 2003تاخرج تّافدخ الٔ هًٗاء الحدٗدج خالل عام  

، عهاى ، األردى ، هصر ، السّداى ، جٗتّتٖ ، هالٗزٗا، الصٗى، سرٗالًكا ، الٗاتاى ، سًؽافّرج ، الفلتٗى ، كّرٗا ، 

 . تاكستاى ، الًِد ، اٗطالٗا ،تلجٗكا ، الههلكح الهتحدج ، أستاًٗا ، فًلًدا ، الهاًٗا ، الّالٗاخ الهتحدج األهرٗكٗح 
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 10فٖ هجاالخ عدٗدج ، تّجد فٖ الجاهعح  (العهالح الهستقتلٗح) تّجد جاهعح عاهح تساُم فٖ تطّٗر هستّٕ الهّاطًٗى  _

كلٗاخ حٗث تدرس فٖ هعظهِا تخصصاخ ال تتّفر فٖ جاهعاخ ٗهًٗح أخرٕ هثل التعلٗم الطتٗعٖ ، الفًّى ، علّم التحار 

 تًٗها ٗفّق عدد الطلتح فٖ الجاهعح 15.5ٗتلػ عدد الخرٗجٗى هى الجاهعح حّالٖ . ، تقًٗح الهعلّهاخ ّخدهاخ صحٗح 

 فٖ الكلٗاخ 113ٗتلػ حّالٔ   (هاجستٗر ّ دكتّراٍ )ّعدد الهلتحقٗى للدراساخ العلٗا .  طالب ّطالتح 15000عى 

ٗهكى للجاهعح جذب طالب هى الهحافظاخ األخرٓ ّكذا هى خارج الٗهى ّالذٗى ٗهكًِم الحقاً االستثهار . الهختلفح

 .ّالعٗش فٖ الهدًٗح 

حٗث ٗهكى للحدٗدج تّفٗر الهٗاٍ الهطلّتح لالستخدام الهدًٖ . تّفر الهٗاٍ ٗختلؾ عى الهًاطق األخرٓ تالٗهى  _

اضافح . رؼم أى الهٗاٍ هالحح ّتحتاج الٔ هعالجاخ اال أى الهّارد هتّفرج للهحافظح ّٗهكى تطّٗرُا ّتًفٗذُا. ّالصًاعٖ

 . الٖ حقٗقح أى هعظم الهًشآخ الصًاعٗح تتّفر لِا آتار خاصح تِا

.  ٗهكى تّفٗر األراضٖ التٖ فٖ هعظم األحّال ههلّكح للهحافظح للهشارٗع االستثهارٗح عتر الِٗثح العاهح لالستثهار _

 . اى هساحح كتٗرج علٔ الساحل ٗهكى استؽاللِا للهشارٗع السٗاحٗح ّالترفِٗٗح

ُذٍ الهًطقح الصًاعٗح تعتتر قّج كتٗرج تجذب الهستثهرٗى لسِّلح . تّفر أرضٗح للهًطقح الصًاعٗح علٔ طرٗق جٗزاى  _

الّصّل الٔ الهًٗاء ، الهطار ّالًقل الترٕ ّالٔ الدّل الهجاّرج ّكذا رخص العهالح ٗإدٕ الٔ اًتاج تكلفح هًخفضح 

 .ًستٗاً 

هكاتب  (تلفّى ، أًترًخ )تّفر كل الخدهاخ الهطلّتح للهستثهرٗى للتًفٗذ الفعال هى حٗث التًّك ، ّساثل االتصاالخ   _

 .الخ .... ترٗد ، هرافق تحّٗل الًقّد 

.  (الخ .... الؽزل ّالًسٗج ، الهلتّساخ ، األؼذٗح ) تّفر العهالح الرخٗصح الهطلّتح للصًاعاخ الهكثفح  _

 ّجّد هساحاخ زراعٗح شاسعح ضهى ًطاق هحافظح الحدٗدج  ّالتٔ تّفر أًّاع هختلفح هى الخضرّاخ ّالفّاكَ ّكذا  _

ّتشٗر اإلحصاثٗاخ الٔ . هراعٖ الحّٗاًاخ ّالتٔ تدّرُا تشكل الهّاد األّلٗح للتجارج الزراعٗح ّهصاًع اإلًتاجالؽذاثٖ

تًتج الخضرّاخ ،  % 4تًتج الحتّب ،  % 73 ُكتار هًِا 295836أًَ تتلػ اجهالٖ األراضٖ الهزرّعح حّالٖ 

الخ ، حسب ادارج اإلحصاء ......أها التقٗح فتًتج هحاصٗل هثل التى ، القاخ ، (هاًجّ تشكل أساسٖ)تًتج الفّاكَ % 5,4

 حّٗاًاخ 1332476كها تهلك الهحافظح .  شجر تى 977388 شجرج تهّر ّ 787430تالحدٗدج تتّفر تالهحافظح 

 . (هاعز، أؼًام، أتقار، جهال)هًتجح للحّم 

ٗعتتر ّجّد الهخازى ّاهكاًٗح التعاهل هعِا قّج كتٗرٍ  لهحافظح الحدٗدج ّذلك .  ّجّد الهخازى دخل ّخارج الهًٗاء _

ّالذٕ جعلَ ّٗفر الهخازى الكتٗرج ّكذا  (قتل الّحدج)ًظراً العتتارٍ الهًٗاء الرثٗسٖ فٖ الجهِّرٗح العرتٗح الٗهًٗح 

 .أراضٖ ّاسعح للتّسع الهستقتلٖ

 تعتتر هعالجح األهّر هى قتل الِٗثح العاهح لالستثهار ّّزارج الصًاعح ّالتجارج سرٗعح هع تعض التؤخٗر الذٕ ٗحدث  _

رؼم ذلك كلَ فؤى سجالخ الِٗثح العاهح لالستثهار تظِر أى هعظم الهشارٗع ٗتم التعاهل هعِا هحلٗاً . فٖ حالح األراضٖ

 ّٗها ُّّ ها ٗجٗزٍ القاًّى 15هاعدا تعض الحاالخ التٖ تتجاّز )فٖ فترج زهًٗح هعقّلح 
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 :الضعؾ

الفقر الّاضح فٖ الهحافظح ّالذٕ ٗتدّ فٖ ازدٗاد سًّٗاً ًظراً لتدًٖ الدخل ّهعدل الًهّ السكاًٖ العالٖ فٖ الهحافظح   _

ّالذٕ ٗإثر سلتاً علٔ هستّٕ % 30ُّذا ٗإثر علٔ صّرج الهحافظح العاهح ، ٗرافق ذلك هعدل التطالح العالٖ حّالٖ 

. ُذا ٗتطلب اجراء سرٗع لخلق فرص عهل فٖ الهدًٗح . الفقر

هحدّدٗح تّفر العهالح الهاُرج للّظاثؾ الكتٗرج هثل أساتذج فٖ الجاهعح ، أطتاء ، هًِدسٗى ذّ خترج ، عهال صٗاًح ، 

ٗتم حل ُذا األهر حالٗاً تالتّظٗؾ هى العهالح األجًتٗح ّالذٕ ٗإدٕ الٔ أرتفاع التكلفح الهتاشرج لألعهال . هدراء 

.  ّالصًاعاخ 

الصعّتاخ فٖ تّلٗد الكِرتاء ّالذٕ ٗإدٕ الٔ اًقطاع الكِرتاء ّٗهٗاً، ُّذا ٗإدٕ الٔ زٗادج أسعار التّلٗد الكِرتاثٖ  _

اضافح الٔ ذلك التعرٗفح . ّتالتالٖ ارتفاع كلفح  التشؽٗل ( دّالر100000سعرُا أكثر هى )الستجالب هّلداخ هساًدج 

 .العالٗح للكِرتاء هقارًح تالهّلداخ العاهلح تالدٗزل

هحدّدٗح ًشاط الؽرفح التجارٗح ّالصًاعٗح فٖ تّفٗر الخدهاخ الهطلّتح ألعضاثِا هثل الهإتهراخ، زٗاراخ ّفّد تجارٗح 

 . الخ ...... ، هكتتح ، ًشراخ ، هًاستاخ اجتهاعٗح 

هًشؤج صًاعٗح، تًٗها  (130)تطإ ًهّ القطاع الصًاعٖ فٖ الهحافظح حٗث ٗتلػ عدد الصًاعاخ الكتٗرج فِٗا حّالٖ    _

 . ٗتلػ عدد سكاى هحافظح الحدٗدج قراتح هلًّٗاى ًّصؾ ًسهح 

رؼم الًهّ السًّٕ للصًاعاخ اال أًِا  ال تتّافق هع األًشطح ّالخدهاخ التجارٗح فٖ الهحافظح ، علهاً أى كل العّاهل 

 . الهطلّتح هتّفرج ًستٗاً فٖ الهحافظح 

فًادق خهسح ًجّم ، هطاعم ، هساحاخ للستاحح : هحدّدٗح التسِٗالخ السٗاحٗح ّالترفِٗٗح فٖ الهحافظح هثل   _

 . الخ، ّذلك عادج ها ٗإثر علٔ  جذب االستثهار اخ األجًتٗح الٔ الهحافظح....ّالؽّص ، هتًزُاخ 

ُذٍ . الخ ... عدم كفاٗح التًٔ التحتٗح فٖ الهًطقح الصًاعٗح الهقترحح هثل الطرقاخ ، الكِرتاء ّالهٗاج ، شتكح االتصاالخ 

تها أى تّفٗر خدهاخ التًٔ التحتٗح الٔ الهًطقح الصًاعٗح ُٖ هى هِام . األهّر هطلّتح لتطّٗر الهًطقح داخلٗاً ّخارجٗاً 

الخدهاخ ، الهلكٗح ، " السلطح الهحلٗح  فاًَ  ٗقترح  تتًٖ تطّٗر الهًطقح الصًاعٗح هى قتل القطاع الخاص علٔ هتدأ 

 .التشؽٗل ، التحّٗل 

اى العالقح الجٗدج هّجّدج ّلكى تدّى الخطط . عدم اًتظام االجتهاعاخ الدّرٗح ّالتخاطب تٗى القطاع العام ّالخاص   _

.  الهتًاسقح ّالهتاتعح الهشتركح، ّالتٖ ًٗصح تِا إلشراك القطاع الخاص فٖ تطّٗر خطط الهحافظح 

ٗالحظ . هحدّدٗح األًشطح الهطّرج لهستّٓ الهحافظح هى خالل تّفٗر فرص السٗاحح ، التجارج ،الزراعح ّالصًاعح   _

 .أى ُذا لم ٗعهل تَ ال داخلٗاً لجذب الهستثهرٗى الٗهًٗٗى ّال اقلٗهٗاً ّدّلٗاً لجذب الهستثهرٗى هى الدّل الشقٗقح ّالصدٗقح 

: الفرص 

  العهالح الرخٗصح ، فٖ القطاع الزراعٖ ّقطاع االصطٗاد  ّالهًتجاخ الزراعٗح ّالتٖ تعتتر هى هدخالخ

 .ُذا ٗإدٕ الٔ تتًٖ الصًاعاخ التٖ تحتاج الٔ عهالح هكثفح. الصًاعاخ التحّٗلٗح ّالؽذاثٗح
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  ٖ(- ...هًتجعاخ- الفًادق )الهًاطق الساحلٗح الطّٗلح ّؼٗر الهستؽلح ، تّفر فرصاً فٖ القطاع السٗاح .

  رؼم تركٗز الهحافظح .  (صادراخ/ ّارداخ  )اى سّق التصدٗر الٔ أفرٗقٗا ّدّل الخلٗج تّفر فرصا تجارٗح

ّهِهالخ الهعادى ، اال أًَ تاإلهكاى اٗجاد فرصاً إلعادج - التى –الجلّد - القطى– هحصّر علٔ تصدٗر  السهك 

ّخاصح الٔ شرق أفرٗقٗا ّاألجزاء الجًّتٗح هى السعّدٗح ، كها ٗهكى التعاهل هع . الصادراخ الٔ الهحافظح 

.     السهك ّالتى الهعالجٗى اضافح الٔ التعاهل هع الهّاد الخام 

  تطّٗر الجاهعح ّتعزٗز عالقاتِا هع الجاهعاخ الهشِّرج سٗساُم فٖ جذب الطلتح هى الدّل الهجاّرج  هها

اقاهح الطلتح ، هطاعم ، هركز خدهاخ ، دّر الًشر، )سٗإدٕ الٔ خلق فرص عهل فٖ الخدهاخ الهساعدج 

، ألى الجاهعاخ تستخدم فٖ العالم كؤداج لتطّٗر األداء االقتصادٕ  (الخ.....هــراكز حاسّب ، هقاُٖ االًترًخ

. للهدى التٖ تتّاجد فِٗا

  تّفر الرأسهال الكتٗر فٖ هحافظح الحدٗدج هى خالل تّطى الشركاخ الكتٗرج تساعد علٔ تًّع الهشارٗع الجدٗدج. 

   

  التهدٌدات:  

  تجاّز هعدل ًهّ السكاى السًّٕ عى هعدل ًهّ االقتصاد السًّٕ ّالذٕ ٗإثر سلتاً علٔ هستّٕ الهعٗشح ، ُذا

 .  األهر ٗإدٕ الٔ تدُّر أكثر فٖ هستّٓ الفقر

  قد ٗكّى . ال ّٗجد تؤثٗر هلهّس إلًفاق الحكّهح علٔ السّق ّ االفراد ألى  كلَ ٗصب فٖ هشارٗع التًٗح التحتٗح

 .ُذا تِدٗداً علٔ خطط تٗثح األعهال علٔ الهدٕ الطّٗل 

  أّ هدى أخرٓ هثل عدى لألجّر األفضل تًٗها ٗقدم العهال ؼٗر  (صًعاء)اًتقال العهالح الهاُرج الٔ العاصهح

 .الهِرج الٔ الحدٗدج هى هحافظاخ أخرٓ 

– السعّدٗح - اإلهاراخ– عهاى  )اًشاء الهًاطق الحرج ّالهًاطق الصًاعٗح هع األجّر الزُٗدج فٖ الدّل الهجاّرج 

. ٗهكى أى ٗشكل تِدٗدا للحدٗدج علٔ الهدٕ القصٗر ّالطّٗل (هصر - األردى

الهحفزاخ الهتّفرج فٖ الدّل األخرٓ تشهل علٔ التعرٗفح الرخٗصح ، قلح التٗرّقراطٗح ، هستّٕ هعٗشح أفضل هى حٗث 

 .الترفٗح ، التعلٗم ، الصحح

 مبادئ وأسس نجاح الخطة االستراتٌجٌةاالقتصادٌة:  

ٗهكى القّل تّجّد هجهّعح هى األسس التٖ ٗهكى هراعاتِا هى أجل تّفٗر تعض الضهاًاخ الهتدثٗح لًجاح عهلٗح 

:  التخطٗط االستراتٗجٖ ،هى تًِٗا 

:  المشاركة  – 1

ّتعًٔ اشراك كافح الفاعلٗى أّ األطراؾ ذاخ الصلح تهّضّع الخطح اضافح الٔ هتخصصٗى فٖ هجاالخ التخطٗط هى 

كها ٗتطلب األهر هشاركح ذّٓ الخترج هى هجاالخ ّتخصصاخ هختلفح  ّذلك الحتٗاجاخ أطر ، أجل احتٗاجاخ خطح ها 
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ّال ٗهًع ذلك هى االستعاًح تتعض الهستِدفٗى هى تلك الخطح أّ الهستفٗدٗى هًِا ،تِدؾ التعرؾ ، ّأُداؾ عاهح للخطح 

.  تصّرج أكتر علٔ هجهّع الهشكالخ ّاالحتٗاجاخ التٖ تعاّى فٖ صٗاؼح الخطح ّتحدٗد أُدافِا

:  الواقع والمعلومات – 2

ٗتّقؾ ًجاح إٔ خطح علٔ ّجّد هجهّعح هى الهعلّهاخ الدقٗقح حّل الّاقع الذٕ سٗتم فَٗ تًفٗذ الخطح التٖ ٗتم 

ّٗهكى فٖ ُذا اإلطار االستًاد الٔ ، ّالتعد عى الخٗال أّ الحساتاخ الهتفاثلح التٖ قد تشٍّ تحلٗلًا لِذا الّاقع ، احتٗاجاتِا 

. هجهّعح هى التٗاًاخ ّالتقدٗراخ الكهٗح الهرصّدج تطرٗقح صحٗح لالًطالق هًِا ًحّ خطح جدٗدج 

: دراسة المتغٌرات البٌئٌة -3

سّاء كاًخ هحلٗح أّ ،  ال ٗهكى الحدٗث عى خطح ًاجحح دّى التؤكٗد علٔ أُهٗح تّافقِا هع التٗثح التٖ سٗتم فِٗا التًفٗذ 

ًّٗتؽٖ هراعاج دّر الهتؽٗراخ الخارجٗح عًد احتٗاجاخ السٗاساخ ّالخطط حٗث أى تعض األحداث ، اقلٗهٗح أّ عالهٗح 

ّذلك فٖ ظل التطّراخ ّالتؽٗراخ التٖ تطرأ فٖ التٗثح ، الخارجٗح فد تإثر علٔ خطح هًظهح ها أّ حتٔ دّلح تعًِٗا 

حٗث أى الفصل تٗى الداخل ّعدم حساب هتؽٗراخ التٗثح الخارجٗح ّاحتهاالخ تطّرُا ّصّرج التحّالخ .العالهٗح 

.  الهستقتلٗح تعد هسؤلح فٖ ؼاٗح الخطّرج

: دقة األهداف وتحدٌدها -4

كها ٗجب ، تتسم العدٗد هى الخطط تؤًِا قد تتضهى أُدافا عاهح ّؼٗر هحددج ،هها ٗإثر سلتا علٔ كافح عًاصر الخطح

. ّاهكاًٗح قٗاس هدٓ تحققِا، لتقٗٗم الخطح ّحسى صٗاؼح السٗاساخ ّالتراهج التٖ تًتج عًِا ، هراعاج تكاهل األُداؾ 

:  دراسة إمكانات التنفٌذ – 5

ّٗهكى فٖ ُذا اإلطار أى ًتحدث أًَ فٖ تعض ، ّدّر األطراؾ ّالّحداخ الهشاركح فٖ ترجهح الخطح الٔ ّاقع 

اال أى ذلك ال ٗعًٔ اعهال دراسح األطراؾ ، الحاالخ ٗتم الفصل تٗى أجِزج التخطٗط ّأجِزج التًفٗذ أثًاء تطتٗق الخطح 

ّالّحداخ الهشاركح فٖ التًفٗذ ،سّاء عًد احتٗاجاخ الخطح ،أّ لتحدٗد هِام ّّظاثؾ التًفٗذ ،ّٗهكى أى تفشل الخطح فٖ 

لذلك فًٗتؽٖ اٗجاد آلٗاخ للتشاّر ّتتادل اٙراء تٗى الهًفذٗى ّالهخططٗى دّى أى ،تحقٗق أُدافِا ًظرا لصعّتح التًفٗذ

. ٗإدٓ ذلك الٔ تداخل كال الّظٗفتٗى فٖ اطار الخطح 

:  استخدام تكنولوجٌا المعلومات-6

تقدم تلك الّساثل كها ُاثال هى اإلهكاًاخ التٖ ٗهكى تّظٗفِا عًد احتٗاجاخ الخطط ّالسًٗارُّٗاخ هى خالل ها تقدهَ 

هى قدرج علٖ التخزٗى ّجلب الهعلّهاخ ّعرضِا،ّاستخدام األسالٗب اإلحصاثٗح فٖ تًاء سًٗارُّٗاخ الهستقتل ّرسم 

تعض العالقاخ تٗى الهتؽٗراخ ّالهحدداخ التٖ تلعب دّرا هإثرا فٖ الخطح، حٗث أًَ تالرؼم هى حرص التعض علٖ 

أى تؤتٖ الخطط فٖ صّرج كٗفٗح،اال أًَ هع التطّر الحادث فٖ العالم ّاتساع استخدام تكًّلّجٗا الهعلّهاخ ّاألسالٗب 

. الكهٗح أصتح االستعاًح تتلك األسالٗب أهر ٗجب أى ٗتم أخذٍ فٖ االعتتار
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  ًعوامل نجاح التنمٌة االقتصادٌة ما ٌل: 

 للهّاطًٗى ّتلتزم تاتخاذ التداتٗر األساسٗحتعهل الدّلح علٔ تحقٗق األهى الؽذاثٖ ّتّفٗر الحاجاخ ّالسلع  .23

 الالزهح لذلك

 الصًاعاخ ّتّلٖ عًاٗح خاصح تالهشرّعاخ الصؽٗرج ّالهتّسطح أًّاعتعهل الدّلح علٔ تشجٗع هختلؾ  .24

 ّتصدر التشرٗعاخ الكفٗلح تتًهٗتِا ّحهاٗتِا

 القطاع الخاص تؽرض ّاشراكتعهل الدّلح علٔ تطّٗر ّتًهَٗ ّتحسٗى التًٔ التحتٗح تها ٗفٖ تؤؼراض التًهٗح  .25

 الهًافسح ّاالستثهار فٖ أطار قاًًّٖ ّاضح

تشجع الدّلح التعاّى ّاالدخار ّتكّٗى الهًشثاخ ّاألًشطح التعاًّٗح ّالخٗرٗح ّالتًهّٗح تهختلؾ صّرُا ّتسى  .26

 القّاًٗى لتًظٗهِا ّحهاٗتِا

تحهٖ الدّلح ّتًهٖ هدخراخ ّأهّال التؤهًٗاخ ّالهعاشاخ هى خالل استثهارُا فٖ الهجاالخ االقتصادٗح فٖ  .27

 القطاعاخ الّاعدج ّ األقل هخاطرج

. ٗحدد القاًّى هًح الهرتتاخ ّالهعاشاخ ّالتعّٗضاخ ّاإلعاًاخ ّالهكافثاخ التٖ تتقرر علٔ خزاًح الدّلح .28

ّتعهل الدّلح علٔ رتط الهرتتاخ تاإلًتاجٗح ّهتطلتاخ الهستّٓ الهعٗشٖ الالثق ّتضهى حد أدًٖ للهرتتاخ ّالهعاشاخ 

 ّحد أقصٔ لِا ّال ٗستثًٖ هى الحد األقصٔ أحد اال تًاًء علٔ قاًّى

اى لألهّال ّالههتلكاخ العاهح حرهح ّعلٔ الدّلح صٗاًتِا ّحهاٗتِا ّعلٔ جهٗع أفراد الهجتهع الهحافظح علِٗا  .29

ّكل عتث تِا أّ عدّاى علِٗا ٗعتتر تخرٗتاً ّعدّاًاً علٔ الهجتهع ّٗعاقب كل هى ًٗتِك حرهتِا ّفقاً للقاًّى، ّتحهٖ 

الدّلح تحارُا ّههراتِا الهاثٗح ّشّاطثِا ّجزرُا ّهًاطقِا االقتصادٗح الخالصح ّثرّاتِا التحرٗح هى العتث ّالًِب 

 .ّاالستؽالل الذٕ ِٗدد األهى القّهٖ

تلتزم الدّلح تهكافحح الفساد تكافح أشكالَ ّأًّاعَ ّتجرم الههارساخ الهتصلح تَ ّتعهل علٔ تعزٗز هتادة الحكم  .30

 .الرشٗد

لألّقاؾ حرهتِا ّتحهٖ الدّلح األّقاؾ ّتعهل هى خالل ُٗثح هستقلح علٔ احٗاء دّر األّقاؾ ّتشجٗعَ  .31

ّتطّٗر هّاردٍ ّتصرٗفِا تها ٗحقق هقاصدٍ الشرعٗح ّدّرٍ االجتهاعٖ ّاالقتصادٕ ّفقاً للقاًّى ّتحسب ًّعٗح 

 .الّقفٗح

علٔ الدّلح ّجهٗع أفراد الهجتهع حهاٗح ّصٗاًح اٙثار ّالهًشثاخ التارٗخٗح ّالهحهٗاخ الطتٗعٗح ّكل عتث تِا  .32

ّتعهل الدّلح جاُدٍ . أّ عدّاى علِٗا ٗعتتر تخرٗتاً ّعدّاًاً علٔ الهجتهع ّٗعاقب ّفقاً للقاًّى كل هى ًٗتِكِا أّ ٗتٗعِا

علٔ تطّٗر الًشاط السٗاحٖ ّتًهٗتَ ّحهاٗتَ اهًٗا ًّشر الّعٖ ّالتثقٗؾ الهجتهعٖ أُهٗح السٗاحح ّاٙثار اقتصادٗا 

 ّتًهّٗا ّثقافٗا ّها ٗحققاًَ لشعتًا هى هكاًَ تٗى الشعّب 

تكفل الدّلح الحفاظ علٔ التٗثح الطتٗعٗح ّالتشرٗح ّالعهراًٗح ّالحرص أثًاء عهلٗح التطّٗر التًهّٗح عدم  .33

 .الهساس تاحتٗاجاخ األجٗال القادهح هى هّارد التٗثح الطتٗعٗح
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تكفل الدّلح ضهاى العٗش الكرٗم ّالهٗاٍ الًقٗح للشرب ّتعهل علٔ حل هشكلح اإلسكاى هى خالل ّضع خطَ  .34

ّطًٗح لإلسكاى ّتًظم استخدام أراضٖ الدّلح ّالهّاطًٗى ّتخطٗطِا للعهراى هع هراعاج تجًب الضرر تاألراضٖ 

الزراعٗح ّتحفظ الدّلح الهلكٗح الخاصح ّحهاٗح حقّق الضعفاء ّتشجٗع االستثهار فٖ هجال اإلسكاى ّتشكٗل التًاء 

 .الراسٖ

تّلٔ الدّلح التًهٗح الزراعٗح ّالسهكٗح اُتهاها خاصا تتطّٗر اًتاجِها لها ٗحقق االكتفاء الذاتٖ ّالتصدٗر  .35

للفاثض ّتتخذ الدّلح التداتٗر الالزهح لتطّٗر الهّارد الهاثٗح ّترشٗد استخدام الهٗاٍ ّتضع خطح ّطًٗح للحد هى زراعح 

القاخ ّتقدٗم الحّافز الهًاستح الزراعٗح لتداثل القاخ ًّشر الّعٖ الهجتهعٖ تؤُهٗح الهٗاٍ ّتكفل الدّلح الحفاظ علٔ التٗثح 

 .التحرٗح ّتعزٗز هّاردُا

ٗراعٔ فٖ فرض الضراثب ّالتكالٗؾ العاهح هصلحح الهجتهع ّتحقٗق العدالح االجتهاعٗح تٗى الهّاطًٗى فٖ  .36

 .تّزٗع الدخل ّهًع تركز الثرّج ّتداّلِا تٗى فثاخ هحدّدج

ال ٗجّز للسلطح التًفٗذٗح عقد قرّض أّ كفالتِا أّ االرتتاط تهشرّع ٗترتب علَٗ اًفاق هى خزًٗح الدّلح فٖ  .37

 .سًَ أّ سًّاخ هعًٗح اال تهّافقح السلطح التشرٗعٗح

ًٗظم القاًّى العهلح الرسهٗح للدّلح ّالًظام الهالٖ ّالهصرفٖ ّٗحدد الهقاٗٗس ّالهكاٗٗل ّالهّازٗى ّتكّى  .38

 .ًُاك استقاللٗح للتًك الهركزٕ عى السلطح التًفٗذٗح

 .الهصادرج العاهح لألهّال هحظّرج ّال تجّز الهصادرج الخاصح اال تحكم قضاثٖ تاخ .39

 .حق اإلرث هكفّل ّفقاً ألحكام الشرٗعح اإلسالهٗح ّٗصدر تَ قاًّى .40

تعهل الدّلح علٔ تحقٗق التطّر التقًٖ ّالهعلّهاتٖ فٖ كل الهجاالخ ّهًِا تقًَٗ الهعلّهاخ ّتحرٗرٍ هى  .41

العّاثق ّتشجٗع التًافس االستثهار ٗفٖ ُذا الهجال تالتالزم هع هستّٓ التعلٗم ّالتحث العلهٖ لتحقٗق ًِضح علهٗح 

 . ّاقتصادٗح هتطّرج

للهرأج دّرُا الفاعل فٖ التًهٗح االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّعلٔ الدّلح تقع هسإّلٗح تهكًِٗا هى فرص االستثهار  .42

ّهشارٗع التًهٗح االقتصادٗح تشكل هًفرد أّ عى طرٗق الهًظهاخ الخاصح تِا أّ الهشتركح تِا ّتقدٗم الدعم ّالرعاٗح 

 .ّالتشجٗع لِا فٖ هختلؾ الهجاالخ

تعهل الدّلح علٔ أى تحقق الهّازًح العاهح للدّلح األُداؾ االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح للهجتهع، ّأّلّٗاخ التًهٗح  .43

ّأى تقّم علٔ أساس الشفافٗح ّالهساثلح تها ٗهكى الهًاطق ذاخ الهّارد هى االستفادج الهثلٔ هى هّاردُا ّللسلطح 

 .التشرٗعٗح حق تعدٗل الهّازًح تها ٗخدم الهصلحح العاهح ّحهاٗح الهال العام

 تلتزم الدّلح تبستراتٗجٗح شاهلَ إلقاهح السدّد ّالحفاظ علِٗا  .44

تلتزم الدّلح تبعادج ّتؤُٗل القطاع العام ّالتعاًّٗاخ الخدهٗح ّالزراعٗح ّالهإسساخ ّالهصاًع الهدهرج  .45

 .م ّالتٖ كاًخ عهاد الؽالتٗح هى أتًاء الجًّب فٖ حٗاتِم الهعٗشٗح1994ّالهًِّتح فٖ الجًّب هًذ حرب صٗؾ 
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تلتزم الدّلح تاتخاذ التداتٗر الالزهح لتشجٗع قٗام شركاخ الهساُهح العاهح فٖ كل القطاعاخ االقتصادٗح ّهشارٗع  .46

. التًٗح التحتٗح تحقٗق العدالح االجتهاعٗح

 

  ًالتنمٌة التعلٌمٌة : سابعا

 .تخصٗص ًستح كافٗح هى هّازًح الدّلح لصالح التعلٗم تؤًّاعَ الثالثح .1

 .تؤكٗد الِّٗح الّطًٗح ّالعرتٗح ّاإلسالهٗح فٖ الهًاُج الدراسٗح  .2

 .اصدار تشرٗعاخ قاًًّٗح هًظهح للتعلٗم ّتحرٗم العهل السٗاسٖ الحزتٖ داخل هإسساخ التعلٗم فٖ الٗهى .3

 .ّضع خطح ّطًٗح هزهًح لهحّ أهٗح القراءج ّالكتاتح .4

 .ّضع سٗاساخ لضهاى جّدج التعلٗم ّادارتَ تطرٗقح جٗدج .5

تعزٗز التحث العلهٖ ّتطّٗر آلٗاتَ ّتّسٗع هجاالتَ تها ٗسِم فٖ تعزٗز التًهٗح ّالًِّض تالهستّٓ  .6

 .االقتصادٕ

 .الزام الحكّهح ترعاٗح الهُّّتٗى ّاالُتهام تاإلتداع ّاالتتكار ّاًشاء الهراكز الهختصح لذلك .7

 .تّظٗؾ تقًٗح الهعلّهاخ ّاالتصاالخ فٖ عهلٗح التعلم ّاعتهاد التعلٗم اإللكترًّٖ فٖ جهٗع هراحل التعلٗم .8

 .التخطٗط للتعلٗم تها ٗتفق ّهتطلتاخ التًهٗح الهستقتلٗح ّأسّاق العهل فٖ الداخل ّالخارج .9

 .الزام الحكّهح تتّفٗر خدهاخ تعلٗهٗح هًاستح لذّٕ االحتٗاجاخ الخاصح .10

 .استقاللٗح الجاهعاخ هالٗا ّادارٗا ّاٗجاد هتادة الحكّهح الرشٗدج فِٗا .11

 .الزام الحكّهح تتّفٗر الحّافز الكافٗح ّالتٗثح الهًاستح لضهاى تعلٗم الفتاج .12

 .أُهٗح اٗجاد التّصٗؾ الّظٗفٖ فٖ هجاالخ التعلٗم الهختلفح فًٗا ّادارٗا ّتعلٗهٗا .13

 .الزام الدّلح ترعاٗح ّتًهٗح الطفّلح الهتكرج .14

تكفل الدّلح خدهاخ تٗسر للهرأج التّفٗق تٗى ّاجتاتِا ًحّ أسرتِا ّعهلِا العام ّاصدار تشرٗعاخ تكفل للهرأج  .15

 .خصّصٗتِا الصحٗح ّاألسرٗح

ّضع تشرٗعاخ قاًًّٗح تضهى الحرٗح األكادٗهٗح لألستاذ ّالطالب الجاهعٖ ّالتاحث فٖ هإسساخ التعلٗم العالٖ  .16

 .ّفقا للدستّر

 

 

 

 

  



 

47 

 

  ًالتنمٌة البشرٌة:ثامنا : 

العهل علٔ تطتٗق اإلدارج العلهٗح الحدٗثح، فٖ تسٗٗر الجِاز اإلدارٕ للدّلح ّهإسساخ القطاع العام ّالهختلط،  .1

ّهعالجح هشاكل التضخم الّظٗفٖ ّالتطالح الهقًعح فٖ األجِزج اإلدارٗح، هى خالل حصر القّٓ العاهلح فٖ كل الهرافق 

لتحدٗد الفاثض هًِا، ّتّزٗعَ علٔ الهرافق الهحتاجح فٖ الهحافظاخ ّسلك التدرٗس ّاإلحالح الٔ التقاعد لهى تلػ ًِاٗح 

 .الخدهح 

تحجٗم التّسع ؼٗر الضرّرٕ فٖ أجِزج الدّلح ّالهإسساخ العاهح، ّاعادج الًظر فٖ الِٗكلٗح اإلدارٗح  .2

 .ّاختصار تعض درجاخ السلم الّظٗفٖ 

القٗام تعهل تّصٗؾ دقٗق للّظاثؾ ّأدلح لألعهال، ّلّاثح ًهطٗح لألعهال الهتشاتِح، ّارساء هتدأ تفّٗض  .3

السلطاخ ّاالختصاصاخ، ّعدم تجاّزُا هى قتل كافح الهستّٗاخ اإلدارٗح، هع هراعاج هًح الصالحٗاخ القٗادٗح 

للهستّٗاخ الّسطٔ ّهًع احتكار الصالحٗاخ العلٗا لها ٗترتب علٔ ذلك هى هركزٗح ّتعطٗل عهل األجِزج ّالهّاطًٗى 

 .علٔ حد سّاء 

العهل علٔ ّضع هعاٗٗر دقٗقح ّاضحح ّشفافح لشؽل الّظاثؾ، التٖ تعتهد علٔ الكفاءج ّالخترج ّاألقدم  .4

ّالتخصص العلهٖ ّالهقدرج القٗادٗح، تها ٗإدٕ الٔ القضاء علٔ الهحسّتٗح ّالهحاتاج ّالهجاهلح، ّال ٗتم التعٗٗى فٖ إٔ 

 .ّظٗفح اال ّفـقاً لتّفر شرّط شؽلِا فٖ الهتقدم لِا 

اخضاع الّظاثؾ التًفٗذٗح هى ّكٗل ّزارج فها دّى للكفاءج العلهٗح ّالعهلٗح ّالخترج ّالهِارج، ّلٗس لالًتهاء  .5

ّلِذا ٗجب أى ٗكّى ًُاك فصل ّاضح تٗى . الحزتٖ أّ السٗاسٖ ّتثتٗخ ُذٍ الّظاثؾ كّظاثؾ ادارٗح ثاتتح ّهستقـرج

الذٕ  (ُٗثح الخدهح الهدًٗح )التشكٗالخ الّزارٗح للحكّهح التٖ تقّم ترسم السٗاساخ العاهح ّالجِاز اإلدارٕ التًفٗذٕ 

ٗقّم تتًفٗذ تلك السٗاساخ، حٗث الٗجب أى ٗتم تؽٗٗر الكادر الّظٗفٖ لرؼتح الّزٗر الجدٗد، ّاًها ّفقا لها تقررٍ قٗادج 

 .ّتهعًٔ آخر استقالل الخدهح الهدًٗح. ّفقا للتشرٗعاخ ّالًظم اإلدارٗح الهعتهدج- الهستقل عى الحكّهح- الجِاز اإلدارٕ 

العهل علٔ تطتٗق هتدأ ّضع اإلًساى الهًاسب فٖ الهكاى الهًاسب، ّهتدأ الثّاب ّالعقاب فٖ كل الهستّٗاخ  .6

الّظٗفٗح، ّرتط الحّافز تاإلًتاج، ّتها ٗإدٕ الٔ استتعاد العًاصر التٖ ٗثتخ فـسادُا أّ فشلِا فٖ الجِاز اإلدارٕ 

 .للدّلح، ّ اتالء االُتهام تبًشاء ّتطّٗر دّر الهحاكم اإلدارٗح ّالقضاء اإلدارٕ 

التّسع فٖ التدرٗب ّاشتراط الًجاح فَٗ كؤحد شرّط الحصّل علٔ التعٗٗى ّالترقٗاخ، ّتطّٗر أًظهح أدلح  .7

العهل ّالتّثٗق ّاألرشفح ّالسكرتارٗح ّتتسٗط اإلجراءاخ اإلدارٗح، إلًجاز الهعاهالخ تؤعـلٔ كفاءج ههكًَ ّأقـل 

تكالٗؾ، ّهحارتح الفساد ّاُدار األهّال العاهح، ّعلٔ صعٗد السلطاخ العلٗا فٖ الدّلح العهل علٔ اصدار تشرٗع ًٗظم 

 .ّٗحدد الحقّق ّاالهتٗازاخ التٖ تهًح للّظاثؾ العلٗا 

العهل علٔ حهاٗح الهّظؾ هى إٔ تعسؾ أّ حرهاى هى الحصّل علٔ حقّقَ ألستاب سٗاسٗح تاعتتار أى  .8

 . الّظٗفح العاهح حق ّّاجب ّخدهح ّطًٗح ال ٗجّز الحرهاى هى الحصّل علِٗا أّ تؤدٗتِا هِها كاًخ األستاب

  ًترشٌد استخدام الموارد: تاسعا     :
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تّسٗع ًطاق شرعٗح ّقدرج الدّلح للحفاظ علٔ هصادر ّهًشآخ الثرّاخ الًفطٗح ّالهعدًٗح ّالطتٗعٗح ّالهاثٗح  .1

 .األخرٓ

 .االستخدام الرشٗد للهّارد الطتٗعٗح تها ٗلتٖ احتٗاجاخ الحاضر ّٗحافظ علٔ حق األجٗال القادهح .2

 .الشفافٗح الكاهلح فٖ كل هراحل الهشرّع اتتدأ هى الهفاّضاخ الٔ التعاقد ثم اإلًتاج ّاًتِاء تالتسّٗق .3

. التّظٗؾ السلٗم للفّاثض الهالٗح ّالقرّض ّالهساعداخ فٖ الهجاالخ الهخصصح لِا تكفاءج تاهح .4

  ًالدعم الخارجً للتنمٌة: عاشرا :  

تعد القرّض ّالهساعداخ الخارجٗح هى أُم هصادر تهّٗل التًهٗح فٖ الٗهى ، ّلكى الٗهى لم تستثهر كل تلك  .1

: الهتالػ التٖ خصصخ لِا ألستاب كثٗرج، األهر الذٕ ٗتطلب تكثٗؾ هعالجتِا ّهى أُهِا التالٖ

ضرّرج اعتهاد آلٗح ّشرّط فعالح الختٗار الهشرّعاخ الهطلّب تهّٗلِا كالجدّٓ االقتصادٗح ّاألّلّٗح فٖ  .2

 .اطار خطح هتكاهلح، ّاالستداهح ّالعدالح فٖ تّزٗع الهشرّعاخ

 .اعداد دراساخ جدّٓ ّتصاهٗم للهشرّعاخ هى هكاتب هّثّقح ، ّٗقتل تِا الهاًحّى .3

ضهاى تعاّى الجِاخ الهستفٗدج ّالهًاطق التٖ ٗهر تِا الهشرّع حتٔ ال تكثر االعتراضاخ ّتزداد التكالٗؾ  .4

 .ّهخاّؾ الهاًحٗى ّالهًفذٗى ّتزداد شرّطِم

 .استًفار كل األجِزج ذاخ العالقح ّالجِاخ الهستفٗدج لسرعح اعداد ّاقرار ّتًفٗذ الهشرّعاخ .5

االُتهام تتًٔ هإسسٖ عالٖ الكفاءج للتعاهل هع الهشرّعاخ هى حٗث الكفاءج العلهٗح ّالًزاُح  للكادر الهشرؾ  .6

 .علِٗا، ّالًظام اادارٕ ّالهالٖ الذٕ ًٗظم عهلِا، ّتها ٗعزز الثقح ّالشفافٗح

    

 0م  26/9/2013-24حافظة الحدٌدة والمنعقد من متوصٌات أعضاء مؤتمر الحوار المحلً ب

 

 :بشأن الدعم الخارجً ما ٌلً-1

. اصدار قاًّى صارم ٗهًع استًزاؾ الهّارد التًهّٗح الخارجٗح 

 

 :بشأن التنمٌة الثقافٌة ماٌلً-:2

 االُتهام تالفًّى التقلٗدٗح ّاٙثار ّالهّرّثاخ الشعتٗح -

 اًشاء هكتتاخ عاهح هتًّعح فٖ هتاحؾ ّهسارح ّهراكز ثقافٗح فٖ كل الهدٗرٗح -

 اًشاء هجهع خاص للهخطّطاخ ّاالُتهام تِا ّ اتراز علهاء تِاهح -

 االُتهام تهدًٗح زتٗد كهدًٗح تارٗخٗح -

 .ًشر الّعٖ الثقافٖ القاًًّٖ ّتشجٗع الهتدعٗى ّاالُتهام تالعقل التشرٕ-

 اًشاء جاهعح تِتم تالعلّم الشرعٗح -
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 .اًشاء ُٗثح علٗا لدعم الهثقفٗى ّالهتدعٗى ّاالُتهام تالثقافح -

 .اًشاء صحٗفح رسهٗح تِتم تقضاٗا اإلقلٗم -

 .اًشاء قًاج اعالهٗح تتحدث عى قضاٗا ُّهّم ّتطلعاخ اإلقلٗم -

. االُتهام تالتراث ّالفّلكلّر التِاهٖ ّالعاداخ ّالتقالٗد الجٗدج ّالحفاظ علٔ الهتاًٖ التراثٗح -

 

 :بشأن التنمٌة اإلجتماعٌة ما ٌلً-3

 .عدم تشؽٗل الطفل تؤٕ عهل كاى-

 عدم تشؽٗل الهعاق ذًُٗاً أّ حركٗاً -

 .ّكذا االًتِاكاخ التٖ ٗتعرض لِا الًساء ّاألطفال (عهل الهرأج)عدم ذكر -

 .االُتهام تاألًدٗح الرٗاضٗح الهّجّدج ّاًشاء أًدٗح جدٗدٍ تكل الهدٗرٗاخ -

 .تحدٗث شتكح الضهاى االجتهاعٖ ّتؤُٗل هًتستٖ الضهاى -

 (تدالً هى الراتب )حق اإلعاًح لهى لم ٗجد فرصح عهل -

 .اًشاء سجل هدًٖ داخل األرٗاؾ للحصّل علٔ التطاقح ّشِادج الهٗالد -

 .اًشاء هراكز هجتهعٗح داخل الهدٗرٗاخ تِتم تالجاًب الحرفٖ ّالهِاراخ -

 .اًشاء هراكز لصًاعح األطراؾ تالهحافظح لذّٕ اإلعاقح الحركٗح -

 تشجٗع ّتحفٗز العاهلٗى األهٗٗى علٔ هحّ األهٗح ّتقدٗم دعم هالٖ لتشجٗعِم -

اُتهام تاٙثار ّالحفاظ -ٗجرم كل هى ٗتعرض للهتاًٖ ّاٙثار تالتخرٗب أّ الِدم فٖ الهدٗرٗاخ ّالهحافظح ّعلٔ الدّلح ا-

 .علِٗا 

. االُتهام تالسجّى ّالسجًاء ّالسجًٗاخ صحٗاً ّثقافٗاً ّهعٗشٗاً -

 

 :بشأن التنمٌة السٌاسٌة ما ٌلً-4

 .التركز علٔ الهّارد فٖ تِاهح -

 .القاًّى علٔ الجهعٗاخ ّالهإسساخ ّالًقاتاخ - تطتٖ-

 .هشاركح القطاع الخاص فٖ التًهٗح داخل الهحافظح -

.  حرٗح الصحافح ٗجب أى ال تهس ّحدج الّطى ّأهًَ -

 :بشأن التنمٌة اإلقتصادٌة ما ٌلً-5

أًشاء كلٗح زراعَ ّهعاُد زراعَٗ ّهعاُد سهكٗح -

 (اًشاء هعاُد فًدقٗح)تؤُٗل العاهلٗى تالهجال السٗاحٖ -

تّفٗر تًٗح تحتٗح قادرج علٔ الًِّض فٖ الهجال االقتصادٕ  -
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تؤُٗل عالٖ إلدارج الهحافظح ّالهدٗرٗح  -

سى تشرٗعاخ للعهل االقتصادٕ  -

تّفٗر الحهاٗح للهستثهرٗى فٖ الحدٗدج  -

تّفٗر األهى للقضاء علٔ ًفّذ الشخصٗاخ  -

تخفٗض أسعار الهشتقاخ الًفطٗح  -

. التركٗز علٔ االستثهار فٖ الهجال الزراعٖ ّالسهكٖ -

استٗراد لهثل ُذٍ -ّّقؾ ا(الخ، القطى،الطهاطم،الهاًجّ)اشِار الهًتجاخ الزراعٗح الهّسهٗح فٖ فترج الهّسم هثل -

. الهًتجاخ 

االُتهام الداثم تالهزارعٗى ّتشجٗع الزراعح ّدعهِا هى خالل رإٓ استراتٗجٗح هًِجٗح  -

التّزٗع العادل للهٗاج التٖ ٗتم احتجازُا فٖ السدّد الزراعٗح  -

سى القّاًٗى ّالتشرٗعاخ فٖ الهجال الطتٖ ّالصحح العاهح  -

دهج التحصٗى ّالتّعٗح تَ فٖ كل الهًاتر اإلعالهٗح ّهًاُج التدرٗس هعالجح األّضاع الصحٗح  -

.     الهتعلقح تسّء التؽذٗح لدٓ األطفال التٖ تعاًٖ هًَ تِاهح 

تفعٗل التاهٗى الصحٖ لجهٗع الهّاطًٗى تدّى استثًاء  -

هعالجح أّضاع الكّادر الطتٗح الهإُلح للحد هى الِجرج  -

اعادج الًظر فٖ أجّر العاهلٗى فٖ الهجال الطتٖ ّالصحٖ  -

سى قّاًٗى ّتشرٗعاخ للطب الًفسٖ ّالهرضٔ الًفسٗٗى  -

. تّفٗر األدّٗح األساسٗح ذاخ االحتٗاج العام السكر القلب الكلب ّؼٗرُا -

استكهال الهدًٗح الطتٗح تشكل عاجل ّالهستشفٔ الهركزٕ  -

اًشاء هركز القلب تصّرج عادلح ًظراً للكثافح السكاًٗح العالٗح  -

اعادج الًظر فٖ ّضع الصحح فٖ الهدٗرٗاخ ّالرقاتح عتر آلٗح صرؾ الهّازًاخ الخاصح تِا  -

. االُتهام الفعال تذّٕ االحتٗاجاخ الخاصح ّتّفٗر احتٗاجاخ خاصح للعالج الطتٗعٖ الهجاًٖ -

 .الؽاء هركزٗح صًدّق الهعاقٗى -

. ّضع قاًّى لتفعٗل صًدّق التشجٗع الزراعٖ ّالسهكٖ لكٖ ٗستفٗد هًَ هزارعّ الحدٗدٍ ّصٗادُّا فٖ التحر -

 

: بشأن التنمٌة التعلٌمٌة ما ٌلً-:6

. ادخال الكهتّٗتر ّاللّحاخ االلكترًّٗح كّسٗلح تعلٗهٗح فٖ الهدارس ّالجاهعاخ تهعدل جِاز لكل هقعد دراسٖ  .1

تؤُٗل هراقب ّهتاتع هى قتل الدّلح لضهاى سٗر عهلٗح  (الثاًّٗح_خرٗجٖ الهعاُد )اعادج تؤُٗل الهعلهٗى  .2

. التؤُٗل
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االُتهام تتعلٗم ذّٕ االحتٗاجاخ ّ ادهاجِم تالتعلٗم العام ّتّفٗر ّساثل تعلٗهٗح هًاستح لِم   .3

. تًاء هدارس كافٗح لها ٗتًاسب هع الكثافح الطالتٗح ّتّزٗعِا علٔ الهدٗرٗاخ ّاالحٗاء ّٗكّى التعلٗم فترج ّاحدٍ  .4

. اعادج الًظر تالهًاُج الدراسٗح تها ٗتًاسب هع قدراخ الطالب  .5

. عهل خارطح تعلٗهٗح ّقاعدج تٗاًاخ جؽرافٗا ّاًساًٗا ّفق احتٗاجاخ الهجتهع  .6

اعادج ُٗكلٗح التعلٗم هًِجٗاً ّادارٗا  .7

تحسٗى أجّر ّهرتتاخ الهعلهٗى ّتشجٗع هعلهٖ الرٗؾ   .8

عهل خطح استراتٗجٗح للحد هى التسرب فٖ التعلٗم   .9

اًشاء هراكز للتحث العلهٖ   .10

 الؽاء التعلٗم الهّازٕ فٖ الجاهعاخ ّالهعاُد الفًٗح .11

 

 :بشأن التنمٌة البشرٌة ما ٌلً-:7

.  عاهاً 20تحدٗد سى التقاعد الّظٗفٖ فٖ جِاز الدّلح ب  .9

  



 

52 

 

 (1)ملحق رقم 

األهداف الرئٌسٌة والفرعٌة إلستراتٌجٌة تنمٌة االقتصاد المحلً لمحافظة الحدٌدة 

عدد الهشارٗع **الِـــــــــــــــــــــــدؾ م 

. استؽالل اإلهكاًاخ السٗاحٗح الهتًّعح للهحافظح ّهحٗطِا الهحلٖ: الِدؾ األّل 1

رتط الهدًٗح تؤُم هّاقع الجذب السٗاحٗح فٖ الهحٗط الهستِدؾ : 1الِدؾ الفرعٖ

تؤُٗل هًاطق الجذب السٗاحٖ فٖ الهحافظح  : 2الِدؾ الفرعٖ

تعزٗز تًٗح القطاع السٗاحٖ  : 3الِدؾ الفرعٖ

 

11 

26 

6 

. ًطّٗر أداء تٗثح العهل الحالٗح، ّتحدٗثِا تهكًّاخ جدٗدج تعزز هى فعالٗتِا: الِدؾ الثاًٖ 2

تعزٗز أداء هكًّاخ تٗثح العهل الحالٗح : 1الِدؾ الفرعٖ

تؤسٗس هكًّاخ جدٗدج تدعم فعالٗح تٗثح العهل : 2الِدؾ الفرعٖ

تطّٗر القدراخ ّالهِاراخ ألُم هكًّاخ الهحافظح إلًجاز اإلستراتٗجٗح : 3الِدؾ الفرعٖ

 

19 

8 

20 

تحّٗل هحافظح الحدٗدج الٔ هركز صًاعٖ ّتجارٕ راثد هحلٗاً ّهًافس اقلٗهٗاً : الِدؾ الثالث 3

تعزٗز تًٗح الصًاعح ّالتجارج الداعهح لقطاع األحٗاء التحرٗح : 1الِدؾ الفرعٖ

تعزٗز تًٗح الصًاعح ّالتجارج الداعهح لقطاع الزراعح : 2الِدؾ الفرعٖ

تعزٗز القدراخ الصًاعٗح ّالتجارٗح الهختلفح : 3الِدؾ الفرعٖ

دعم أًشطح التصدٗر : 4الِدؾ الفرعٖ

اإلستفادج هى قدراخ الهؽترتٗى : 5الِدؾ الفرعٖ

تطّٗر قطاع الًقل فٖ الهحافظح : 6الِدؾ الفرعٖ

 

16 

2 

26 

13 

2 

14 

 9تطّٗر ّتّجَٗ الترّٗج الهحلٖ ّالّطًٖ ّاإلقلٗهٖ ّالدّلٖ للهحافظح : الِدؾ الراتع 4

تحّٗل قٗم الًشاط االقتصادٕ الٔ الفثاخ هًخفضح الدخل ّالفثاخ ؼٗر : الِدؾ الخاهس 5

الهساُهح فٖ العهلٗح االقتصادٗح 

12 

 

تطّٗر التًٗح الحضرٗح لهحافظح الحدٗدج ّ الهحافظاخ الرثٗسٗح ّالثاًّٗح : الِدؾ السادس 6

األخرٓ 

اٗصال كافح الخدهاخ للهًاطق العشّاثٗح : 1الِدؾ الفرعٖ

تًاسق الهحافظاخ ّاًسٗاتٗح حركح الًقل هًِا ّالِٗا ّضهًِا : 2الِدؾ الفرعٖ

تؤُٗل األهاكى العاهح : 3الِدؾ الفرعٖ

 

8 

23 

3 

 

 /خاص)عدد الهشارٗع تشكل هتدثٖ حٗث ٗهكى التّسع تحسب حجم ّطتٗعح الشراكح فٖ عهلٗح التًهٗح **
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 ؤيةر

 بـــناء  الـــدولة
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دولة ــناء الـور بــمح: أوالً 

 :هوٌة الدولة -1

الشرٗعح االسالهَٗ هصدر جهٗع ّ.عرتٗح اسالهٗح هستقلح ذاخ سٗادج،ّاإلسالم دٗى الدّلح ّاللؽح العرتٗح لؽتِا الرسهٗح

. التشرٗعاخ

 :شكل الدولة- 2

. اتحادٗح تقّم علٔ عدج أقالٗم فٖ ضّء ها ٗحددٍ الدستّر

 :نظام الحكم-3

ترلهاًٖ هدًٖ ٗقّم علٔ التعددٗح السٗاسٗح ّالحزتٗح 

 :النظام اإلنتخابً-4

 . ٗتم تًظام القاثهح الًستٗح الهؽلقح ٗحددُا الدستّر 

 :السلطة التشرٌعٌة-5

.  تتكّى السلطح التشرٗعح هى هجلس الًّاب

 :السلطة القضائٌة-6

.  ّتتهتع تاالستقالل القضاثٖ ّالهالٖ ّاإلدارٕ علٔ ًحّ ها ٗحددٍ الدستّر

 :النظام اإلداري-7

 :ّ ٗتكّى هى 

رثاسح الجهِّرٗح - أ

هجلس الّزراء - ب

هجالس األقالٗم  - ج

هجالس الهحافظاخ  - د

هجالس الهدٗرٗاخ  - ٍ

 

. محور أسس صٌاغة الدستور -ثانٌا

. األسس السٌاسٌة لهوٌة الدولة-1

الجهِّرٗح الٗهًٗح دّلح عرتٗح اسالهٗح هستقلح ذاخ سٗادجُّٖ ّحدج ال تتجزأ ّال ٗجّز التًازل عى إٔ جزٍء  هى 

 .أراضِٗا، ّالشعب الٗهًٖ جزء هى األهح العرتٗح ّاإلسالهٗح ّٗسعٔ جاُدا لتحقٗق ّحدتِا الشاهلح

 .اإلسالم دٗى الدّلح ّاللؽح العرتٗح لؽتِا الرسهٗح .1

.  الشرٗعح االسالهَٗ هصدر جهٗع التشرٗعاخ ّالهصدر الرثٗسٖ للتشرٗع  .2
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الجهِّرٗح الٗهًٗح دّلح دٗهقراطٗح ًّظام الحكم فِٗا ترلهاًٖ ّتقّم علٔ الهّاطًح الهتساّٗح ّسٗادج القاًّى،  .3

 .ّتحترم التعددٗح السٗاسٗح ّتكفل الحرٗح ّالعدل ّالهساّاج، ّتكافإ الفرص لجهٗع الهّاطًٗى دّى إٔ تهٗٗز أّ تفرقح

الشعب ّحدٍ هالك السلطح، ُّّ هصدر السلطاخ، ٗهارسِا هتاشرج هى خالل االستفتاء ّاالًتخاتاخ  .4

العاهحالهتلشرجّؼٗر هتاشرج عى طرٗق الِٗثاخ التشرٗعٗح ّالتًفٗذٗح ّالقضاثٗح ّعى طرٗق الهجالس الهحلٗح الهًتختح فٖ 

األقالٗم ّالهحافظاخ ّالهدٗرٗاخ ّتتم االًتخاتاخ ّفقاً لًظام اًتخاتٖ ٗضهى عدالح التهثٗل للهّاطًٗى دّى إٔ تهٗٗز أّ 

 .اقصاء

الجهِّرٗح الٗهًٗح دّلح هدًٗح الهركزٗح ّالًظام السٗاسٖ للدّلح جهِّرٕ دٗهقراطٖ ٗقّم علٔ الفصل تٗى  .5

السلطاخ، ّالتداّل السلهٖ للسلطح، ّتعدد األحزاب السٗاسٗح ّاًشاثِا ّفق قاًّى ًٗظم األحكاهّاإلجراءاخ الخاصح 

 .تتكًِّٗا، شرٗطح أال تقّم علٔ أساس هذُتٖ أّ جؽرافٗاّ هًاطقٖ أّ إٔ هرجعٗح تتعارض هع الحقّق ّالحرٗاخ

سٗادج القاًّى أساس  ًظام الحكم فٖ الدّلح، ّتخضع السلطاخ العاهح ّالشخصٗاخ االعتتارٗح العاهح ّالخاصح  .6

ّالهّاطًّى جهٗعاً للقاًّى دّى إٔ تفرقح، ّاستقالل القضاء ضهاًح أساسٗح لهتدأ خضّع الدّلح ّهإسساتِا للقاًّى 

 .ّتحقٗق العدالح للهّاطًٗى جهٗعاً 

تجرٗم إٔ تؽٗر للًظام السٗاسٖ تالعًؾ أّ تالقّج العسكرٗح هى إٔ جِح كاًخ ّتحخ إٔ هترر ّاتطال كافح  .7

 .االجراءاخ الهترتتح علٔ ذلك 

  :األسس اإلقتصادٌة- 2

ٗقّم االقتصاد الّطًٖ علٔ أساس حرٗح الًشاط االقتصادٕ تها ٗحـقق هصلحـح الفرد ّالهجتهع، ّتها ٗعزز  -

العدالح االجتهاعٗح فٖ العالقاخ االقتصادٗح الِادفح الٔ تًهٗـح اإلًتاج ّتطّٗرٍ : االستقالل الّطًٖ ّتاعتهاد هتادة

ّتحـقٗق التكـافل ّالتّازى االجتهاعٖ ّتكافإ الفرص ّرفع هستّٓ هعٗشـح الهجتهـع،ّتّفٗر الهقّهاخ لكل هى القطاع 

العام ّالخاص ّالتعاًّـٖ ّالهختلط،ّحـهاٗح ّاحترام الهلكٗـح الخـاصح فال تهس اال للضرّرج ّلهصلحـح عاهح 

 .ّتتعّٗض عادل ّفقـاً للقاًــّى

 الثرّاخ الطتٗعٗح تجـهٗع أًّاعِا ّهصادر الطاقح الهّجّدج فٖ تاطى األرض ّالكًّز األثرٗح تحخ االرض أّ  -

فّقِا أّ فٖ الهٗاٍ اإلقلٗهٗح أّ االهتداد القارٕ ّالهًاطق االقتصادٗح الخـالصح هلك للدّلح، ُّٖ التـٖ تكفل استؽاللِا 

للهصلحـح العاهـح، علٔ اى تّزع ّارداتِا تشكل هًصؾ ٗتًاسب هع التّزٗع السكاًٖ فٖ جهٗع اًحاء التالد ًّٗظم ذلك 

 .تقاًّى 

 الثرّاخ ّاألهّال الًاشثح عى الكسب ؼٗر الهشرّع هثل الؽصب ّ الرشّج ّ االختالس ّ السرقح ّ القهار  -

ّاألهّال الًاشثح عى ؼسل األهّال ّ االستفادج ؼٗر الهشرّعح هى الهّقّفاخ ّ هى الهقاّالخ ّ الهعاهالخ الحكّهٗح ّ 

تٗع األراضٖ الهّاخ ّالهتاحاخ األصلٗح أّ التصرؾ تِا ،ّ ساثر الطرق ؼٗر الهشرّعح، الدّلح هسثّلح عى حجزُا 

ّردُا الٔ هالكِا الشرعٗٗى ّفٖ حالح عدم ّجّد ُهالك تعتتر تلك األهّال هاالً عاهاً، علٔ أى ٗتم تًفٗذ ذلك تًاًء علٔ 

 .أحكام قضاثٗح ّّفقاً للقاًّى
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 .  علٔ الدّلح ّضع حد أدًٔ لألجّر تها ٗحفظ لإلًساى كراهتَ ّالعٗشح الكرٗهح  -

 تحدد هكًّاخ الهال العام الهّجّدج فٖ الهجاالخ الترٗح ّالتحرٗح ّالجّٗح ّالًقدٗح  تقاًّى علٔ أى ال ٗكّى هى  -

 .تًِٗا األهالك الخاصح لألفراد

 تقّم السٗـاسح االقتصادٗح للدّلح علٔ أساس التخطٗط االقتصادٕ العلهٖ، ّتها ٗكفل االستـؽالل األهثل لكافـح  -

الهّارد ّتًهٗح ّتطّٗر قدراخ كل القطاعاخ االقتصادٗـح فٖ شتٔ هجاالخ التًهٗـح االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّفٖ اطار 

الخطح العاهح للدّلح تها ٗخـدم الهصلحـح العـاهـح ّاالقتصـاد الّطـًٖ ّالعهل علٔ هًع تركٗز الثرّج ّاًحصار تداّلِا 

 .تٗد أفراد أّ هجهّعاخ هحدّدج

تّفر الدّلح هًاخ ّهقّهاخ التًافس الحر للًشاطاخ التجارٗح ّاالستثهارٗح،تها ٗخـدم االقـتـصـاد الّطًـٖ،  -

 ّاٗجاد ّتصـدر التشرٗعاخ التٖ تكفل حهاٗح الهًتجٗى ّالهستِلكٗى ّتّفٗـر السلع األساسٗح للهّاطًـٗى، ّهًـع االحتكار

 ّتشجـٗـع رإّس األهّال الخـاصح علٔ االستـثـهار فـٖ هختلؾ هجـاالخ التًهٗح االقتصادٗح تٗثح هشجعح للتًافس

 .ّاالجتهاعٗح ّفقـاً للقاًـّى

 .ًٗظم القاًّى العهلح الرسهٗـح للدّلح ّالًظام الهالٖ ّالهصرفٖ ّٗحدد الهقاٗٗس ّالهكاٗٗـل ّالهّازٗـى -

 .ٗراعٔ فٖ فرض الضراثب ّالتكالٗؾ العاهح هصلحـح الهجتهع ّتحقٗق العدالح االجتهاعٗـح تٗـى الهّاطًٗـى -

 .تكّى الضراثب تشكل تصاعدٕ تحٗث ٗكّى كلها زاد هعدل الدخل زادخ قٗهح الضرٗتح  -

التؤهٗى )تخصص ًستح هحددج هى الضراثب لهصلحح اًشاء ّدعم هإسساخ خاصح تالخدهاخ االجتهاعٗح  -

 (الصحٖ ّاالجتهاعٖ ، صًدّق الرعاٗح االجتهاعٗح، صًدّق التقاعد ، هكافحح ّعالج األهراض الهستعصٗح 

ّفٖ  (صادر تهّافقح ثلثٖ أعضاء هجلس الًّاب ) اًشاء الضراثب العاهح ّتعدٗلِا ّالؽاإُا ال ٗكّى اال تقاًّى  -

حالح تعذر حصّل القاًّى علٔ األؼلتٗح الهطلّتح ٗتخذ القرار تشؤًَ هى الهجلس األعلٔ للدّلح ّفٖ جهٗع األحّال 

تخضع ُذٍ القّاًٗى لهصادقح الهجلس قتل اصدارُا، ّال ٗعفٔ أحد هى أداثِا كلِا أّ تعضِا اال فٖ األحّال الهتًٗح فٖ 

 .القاًّى ّال ٗجّز تكلٗؾ أحد تؤداء ؼٗر ذلك هى الضراثب ّالرسّم ّالتكالٗؾ العاهح اال تقاًّى

 . اًشاء الرسّم ّجتاٗتِا ّأّجَ صرفِا ّتعدٗلِا ّاإلعفاء هًِا ال ٗكّى اال تقاًّى -

 .ٗحدد القاًّى القّاعد األساسٗح لجتاٗح األهّال العاهح ّاجـراءاخ صرفِــا -

تعرض جهٗع قّاًٗى الضراثب علٔ السلطح التشرٗعٗح إلقرارُا ّفقاً ألحكام الدستّر خالل خهس سًّاخ هى  -

تارٗخ اقرار الدستّر الجدٗد ها لم تكى أحكام القاًّى أّ الهّاد كؤى لم تكى ّٗسرٕ ُذا الحكم علٔ كل هادج تكلؾ 

 .الهّاطًٗى تؤداء ضرٗتح أّ استحقاق

 .تشجـع الدّلح التعاّى ّاالدخـار ّتكفل ّترعٔ ّتشجع تكّٗى الهًشآخ ّالًشاطاخ التعاًّٗح تهختلـؾ صّرُــا -

 ال ٗجـّز للسلطـح التًفٗذٗـح عقد قرّض أّ كفالتِـا أّ االرتتاط تهشرّع ٗترتب علَٗ اًفاق هى خزاًح الدّلح فٖ  -

 .سًح أّ سًّاخ هقتلح اال تهّافقح هجلـس الًـّاب

 .ٗحدد القاًّى هًح الهرتتاخ ّالهعاشاخ ّالتـعّٗضـاخ ّاإلعاًاخ ّالهكافآخ التٖ تتقرر علٔ خزاًـح الدّلـح -



 

57 

 

 .ترعٔ الدّلح األهّهح ّالطفّلح ّترعٔ الًشت ّالشتاب ّتحهَٗ هى اإلستؽالل اإلقتصادٕ اإلجتهاعٖ -

 عقد االهتٗازاخ الهتعلقح تاستؽالل هّارد الثرّج الطتٗعٗح ّالهرافق العاهح ال ٗتم اال تقاًّى، ّٗجّز أى ٗتٗى  -

 .القاًّى الحاالخ هحدّدج األُهٗح التٖ ٗتم هًح االهتٗازاخ تشؤًِا ّفقاً للقّاعد ّاإلجراءاخ التٖ ٗتضهًِا 

ٗتٗى القاًّى أحّال ّطرق التصرؾ هجاًاً فٖ العقاراخ الههلّكح للدّلح ّالتًازل عى أهّالِا الهًقّلح ّالقّاعد  -

ّاإلجراءاخ الهًظهح لذلك، كها ًٗظم القاًّى كٗفٗح هًح االهتٗازاخ لألقالٗم ّّحداخ الحكم الهحلٖ ّالتصرؾ هجاًاً فٖ 

 .األهـّال العاهـح

لألهّال ّالههتلكاخ العاهح حرهح ّعلٔ الدّلح ّجهٗع أفراد الهجتهع صٗاًتِا ّحهاٗتِا ّكل عتث تِا أّ عدّاى  -

 .علِٗا ٗعتتر تخرٗتاً ّعدّاًاً علٔ الهجتهع، ّٗعاقب كل هى ًٗتِك حرهتِا ّفقـاً للقاًـّى

 . ال ٗجّز هصادرج األهّال هطلقاً أّ التصرؾ فِٗا اال تحكم قضاثٖ تاخ  -

 فٗها عدا حاالخ الكّارث الطتٗعٗح ّالطّارة، ٗحظر التهٗٗز تٗى هختلؾ األقالٗم ّالهحافظاخ ّ الهًاطق، فٖ  -

هجال االًتفاع هى هصادر الثرّج الطتٗعٗح، ّ الهّارد الّطًٗح العاهح، ّ تًظٗم الًشاط االقتصادٕ فٖ التالد،ّتعهل 

الحكّهح علٔ تّزٗع الهٗزاًٗح العاهح تحٗث ٗكّى لكل اقلٗم رأس الهال الالزم ّ اإلهكاًٗاخ الضرّرٗح تها ٗتًاسب ّ 

 .حاجاتَ للًهّ،كها ًٗظم القاًّى تّزٗع الثرّاخ ّفقا لِذا الهتدأ

 . تتّلٔ الدّلح عتر ُٗثح هستقلح تحصٗل الزكاج ّصرفِا فٖ هصارفِا الشرعٗـح ّفقـاً للقاًـّى -

 لألّقاؾ حرهتِا، ّتًشؤ ُٗثح هستقلح تتّلٔ تحسٗى ّتطّٗر هّاردُا ّتصرٗفِا تها ٗكفل تحقٗق أُدافِا  -

ّهقاصدُـا الشرعٗـح كها ٗعاقب كل هى تصرؾ تاألّقاؾ هى الهسثّلٗى فٖ ؼٗر هصارفِا الشرعٗح تالعقّتاخ الهقررج 

 .ّفقا للقاًّى ّال تسقط ُذٍ الجراثم تالتقادم

 .حـق اإلرث هكفـّل ّفقاً ألحكام الشرٗعـح اإلسالهٗـح ّٗصـدر تَ قاًـّى -

 . تكفل الدّلح تكافإ الفرص لجهٗع الهّاطًٗى سٗاسٗاً ّاقتصادٗاً ّاجتهاعٗاً ّثقافٗاً ّتصدر القّاًٗى لتحقـٗـق ذلـك -

 . ٗقّم الهجتهع الٗهًٖ علٔ أساس التضاهى االجتهاعٖ القاثم علٔ العدل  ّالهساّاج ّالهثل األعلٔ -

ّاحترام اإلًساى ّحب الّطى، ّالقٗم االًساًٗح األسرج ُٖ الّحدج األساسٗح فٖ الهجتهع قّاهِا الدٗى ّاألخالق -

 .ٗحافظ القاًّى علٔ كٗاًـِا ّٗقـّٕ أّاصرُـا

الخدهح العاهح تكلٗؾ ّشرؾ للقاثهٗى تِا، ّٗستِدؾ الهّظفّى القاثهّى تِا فٖ أداثِم ألعهالِم الهصلحح العاهح  -

 .ّخدهح الشعب ّٗحـدد القاًّى شرّط الخدهـح العاهح ّحقّق ّّاجتاخ القاثهٗـى تِا

 .تكفل الدّلح تحهل األعتاء الًاجهح عى الكّارث الطتٗعٗـح ّالـهحى العاهـح -

 علٔ الدّلح حهاٗح ّصٗاًح اٙثار ّالهًشآخ التارٗخٗح، ّكل عتث تِا أّ عدّاى علِٗا ٗعتتر تخرٗتاً ّعدّاًاً علٔ 

. الهجتهع، ّٗعاقب كل هى ًٗتِكِا أّ ٗتٗعِـا ّفقـاً للقاًـّى، ّٗسِم الهجتهع فٖ الحفاظ علِٗا
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 :أسس بناء الجٌش واألمن-3

الدّلح ُٖ التٖ تًشت القّاخ الهسلحح ّالشرطح ّاألهى، ُّٖ هلك الشعب كلَ،تقؾ الٔ جاًتَ ّتًحاز الَٗ ّ  -

ّهِهتِا حهاٗح الجهِّرٗح ّسالهح أراضِٗا ّأهًِا، ّالقّاخ الهسلحح هإسسح ّطًٗح هّحدج تتتع ّزارج الدفاع، 

ّالشرطح ّكافح أجِزج األهى تتتع ّزارج الداخلٗح،  ّال ٗجّز ألٕ ُٗثح أّ فرد أّ جهاعح أّ تًظٗم أّ حزب سٗاسٖ أّ 

طاثفح أّ قتٗلح ّتجرٗم اًشاء قّاخ أّ تشكٗالخ عسكرٗح أّ شتَ عسكرٗح ألٕ ؼرض كاى ّتحخ إٔ هسهٔ،ّٗعاقب كل 

 .ّٗتٗى القاًّى شرّط الخدهـح ّالترقٗـح ّالتؤدٗب فٖ القّاخ الهسلحح ّالشرطـح ّاألهـى. هى ٗرتكب ذلك ّفقاً للقاًّى

 تًظم التعتثح العاهح تقاًّى، ّٗعلًِا رثٗس الجهِّرٗح تعد هّافقـح هجلـس الًــّاب ّتًاء علٔ طلب رثٗس هجلس  -

 .الّزراء

 ٗختص هجلس الدفاع الّطًٖ تالًظر فٖ الشثّى الخاصح تّساثل تؤهٗى الجهِّرٗح ّسالهتِا ّٗتّلٔ ّزٗر  -

 .الدفاع رثاستَ ّٗتٗى القاًّى طرٗقح تكًَّٗ ّٗحدد اختصاصاتـَ ّعدد أعضاثَ

الشرطح ُٗثح هدًٗح ًظاهٗح تإدٕ ّاجتِا لخدهح الشعب ّتكفل للهّاطًٗى الطهؤًًٗح ّاألهى ّتعهل علٔ حفظ  -

الًظام ّاألهى العام، ّتًفٗذ ها تصدرٍ الِٗا السلطح القضاثٗح هى أّاهر، كها تتّلٔ تًفٗذ ها تفرضَ علِٗا القّاًٗى 

 .ّاللّاثح هى ّاجتاخ

ٗحظر تسخٗر القّاخ الهسلحـح ّاألهى ّالشرطح لصالح حزب أّ فرد أّ عاثلح أّ جهاعح أّ طاثفح أّ قتٗلح  -

ّٗجب صًِّا هى كل صّر التفرقح الحزتٗـح ّالعًصرٗح ّالطاثفٗح ّالهًاطقٗح ّالقتلٗح ّذلك ضهاًاً لحٗـادُا ّقٗـاهِا 

كها ٗحظر القاًّى تّلٖ قٗاداتِا .تهِاهِا الّطًٗـح علٔ الّجـَ األهثل ّٗحظر االًتهاء ّالًشاط الحزتٖ  ّالسٗاسٖ فِٗـا 

 .جهى قتل أقارب ّأصِار رإساء الجهِّرٗح أّ رإساء الحكّهح أّ ّزٗر الدفاع الٔ الدرجح الراتعح هى القراب

-  

 :الحقوق والحرٌات العامة. 4

الكراهح اإلًساًٗح حق أصٗل لكل هّاطى، ّجهٗع الهّاطًٗى الٗهًٗٗى أحرار ّهتساّّى أهام القاًّى فٖ الحقّق  .1

ّالحرٗاخ ّالّاجتاخ العاهح، ّٗحظر التهٗٗز تًِٗم تستب الجًس أّ األصل أّ اللؽح أّ الهذُتؤّ الثرّج أّ اللّى ّالهكاًح 

 .االجتهاعٗح أّ اٙراء السٗاسٗح أّ اإلعاقح أّ ؼٗر ذلك، ّٗجّز تقًٗى تعض الهزاٗا للفثاخ التٖ تستدعٔ الحهاٗح

 .تكفل الدّلح حرٗح الفكر ّاالًتهاء السٗاسٖ ّحهاٗح هعتقداخ اٙخرٗى تها ال ٗخالؾ القاًّى ّالدستّر  .2

الجًسٗح الٗهًٗح حق أصٗل لجهٗع الهّاطًٗى ّال ٗجّز اسقاط الجًسٗح أّ اتعاد إٔ هّاطى عى التالد أّ هًعَ هى  .3

 .العّدج الِٗا اال تحكم قضاثٖ تاخ 

تكفل الدّلح حرٗح الرإٔ ّالتعتٗر ّحرٗح الصحافح ّّساثل اإلعالم هكفّلح، تها ال ٗهس حرهح الحٗاج الخاصح  .4

ّحقّق الؽٗر ّالهقّهاخ األساسٗح للهجتهع الٗهًٖ، ّٗحظر فرض الرقاتح علٔ ّساثل اإلعالم أّ هصادرتِا أّ تعطٗلِا 

 .اال تهّجب حكم قضاثٖ
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لكل اًساى الحق فٖ الحصّل علٔ الهعرفح ّالحصّل علٔ الهعلّهاخ ًّشرُا ّحق الهشاركح فٖ الحٗاج الثقافٗح  .5

ّالفًٗح تهختلؾ أشكالِا ّتًّع أًشطتِا، ّتكفل الدّلح الحرٗاخ األكادٗهٗح ّالتحث العلهٖ ّاإلتداع ّاالتتكار تها ال ٗضر 

 .تالهصلحح الّطًٗح أّ حٗاج الهّاطًٗى أّ العاداخ ّالتقالٗد اإلسالهٗح 

ّ األجِزج الرقاتٗح ّاللجًح العلٗا لالًتخاتاخ ّلجًح شثّى األحزاب ّحهاٗح حقّق  تضهى الدّلح استقالال إلعالم .6

 .ّاإلفتاء اإلًساى ّالجاهعاخ ّهراكز التحث العلهٖ

لكل اًساى حق التهتع تحرٗح حٗاتَ الخاصح ّهراسالتَ ّهحادثاتَ الِاتفٗح ّاتصاالتَ اإللكترًّٗح ّالهعلّهاتٗح  .7

 . قضاثٖتحكمّؼٗرُا هى ّساثل االتصال، ّال ٗجّز االعتداء علٔ حرهتِا أّ تقٗٗدُا أّ هصادرتِا اال 

لكل هّاطى حرٗح اإلقاهح ّالتًقل، ّال ٗجّز القتض علَٗ أّ تفتٗشَ أّ احتجازٍ أّ حتسَ أّ تقٗٗد حرٗتَ  .8

الشخصٗح اال تؤهر قضاثٖ هستق، ّال جرٗهح ّال عقّتح اال تًص فٖ القاًّى ّالهتِم ترة حتٔ تثتخ اداًتَ فٖ هحاكهح 

 .الهحكهح الهختصح عادلح أهام 

الهلكٗح الخاصح هصًّح، ّال ٗجّز الهساس تِا اال تحكم قضاثٖ ّهقاتل تعّٗض عادل، ّتساُم الهلكٗح الخاصح  .9

 .هع الهلكٗح العاهح ّالتعاًّٗح فٖ تًهٗح االقتصاد الّطًٖ

حق  العهل هكفّل، ّتعهل الدّلح علٔ تّفٗر فرص العهل لكل هّاطى تشرّط عادلح دّى تهٗٗز، ّتلتزم تّضع  .10

حد أدًٔ لألجّر ٗكفل للهّاطى هستّٓ هى الهعٗشح ٗتًاسب ّكراهتَ اإلًساًٗح، ّلكل هّاطى حق تّلٔ الّظاثؾ العاهح، 

 .هتٔ تّافرخ فَٗ شرّط تّلِٗا

لكل هّاطى الحق فٖ حٗاج آهًح، ّتٗثح ًظٗفح خالٗح هى التلّث، ّالحق فٖ الؽذاء السلٗم ّالسكى ّالرعاٗح  .11

الصحٗح ّالرقاتح علِٗا هى الجِاخ الهعًٗح ، ّالحق فٖ التؤهٗى ضد التطالح ّالهرض ّالعجز ّالشٗخّخح ّفقاً 

 .لهقتضٗاخ العدالح ّالتكافل االجتهاعٖ

لكل هّاطى الحق فٖ التعلٗم، ّتلتزم الدّلح تتّفٗر فرص التعلٗم فٖ هإسساتِا التعلٗهٗح تالهجاى، ّتعهل علٔ  .12

ضهاى جّدتَ تِدؾ تفعٗل االستثهار فٖ الثرّج التشرٗح، ّٗكّى التعلٗم األساسٖ الزاهٗاً ّتشرؾ الدّلح علٔ جهٗع 

 .الهإسساخ التعلٗهٗح العاهح ّالخاصح ّاألُلٗح، تها ٗضهى الحفاظ علٔ االًتهاء ّالِّٗح ّالثقافح الّطًٗح

للهّاطًٗى حق اًشاء الًقاتاخ ّاالتحاداخ ّالجهعٗاخ ّالهإسساخ األُلٗح، ّلِم حق التجهع ّالتظاُر السلهٖ  .13

ّعدم جّاز هًع ّتعطٗل ُذٍ الحقّق أّ ّاالعتصاهّاإلضراب دّى الهساس تحقّق الؽٗر أّ تالهتادة ّالحقّق ّالحرٗاخ

 .االًتقاص هًِا تؤٕ صّرج هى الصّر ّهى إٔ جِح كاًخ ّٗعاقب هى ٗرتكب ذلك ّفقاً للقاًّى 

 

: شكل الدولة: 5

 ٖدّلَ هدًٗح اتحادٗح تتكّى هى عدج اقالٗم خاضعَ لها ٗحددٍ الدستّر الالهركزٗح، ًظاهِا جهِّرٕ دٗهقراط ،

ترلهاًٖ  ّتتكّى هى عدد هى األقالٗم  تحٗث ٗكّى االقلٗم هى عدج هحافظاخ هتراتطح جؽرافٗا ّهتّازًح هى حٗث 
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الهّارد االقتصادٗح ّهتهاثلح هى حٗث السكاى ّالثقل الدٗهؽرافٖ ّٗحقق التًهٗح علٔ ًطاق ّاسع ّٗرسخ الّحدج الّطًٗح 

 .ّتدٗرُا حكّهاخ هحلٗحهًتختح 

  الًظام السٗاسٖ ٗقّم علٔ الفصل تٗى السلطاخ، ّالتداّل السلهٖ للسلطح، ّتعدد األحزاب السٗاسٗح ّاًشاثِا ّفق

قاًّى ًٗظم األحكاهّاإلجراءاخ الخاصح تتكًِّٗا، شرٗطح أال تقّهعلٔ أساس هذُتٖ أّ جؽرافٖ أّ هًاطقٖ أّ قتلٖ أّ 

 .إٔ هرجعٗح تتعارض هع الحقّق ّالحرٗاخ

 :سلطات الدولة اإلتحادٌةالالمركزٌة

: تتكّى سلطاخ الدّلح هى

السلطح التشرٗعٗح 

السلطح القضاثٗح 

السلطح التًفٗذٗح 

. الًظام االًتخاتٖ ٗتم تًظام القاثهح الهؽلقح تًسب ٗحددُا الدستّر 

 :ّتتكّى السلطح التًفٗذٗح هى 

 :رئٌس الجمهورٌة-1

  ًٗتخب رثٗس الجهِّرٗح هى قتل الشعب لهدج خهس سًّاخ ّال ٗجّز ألٕ شخص تّلٖ هًصتالرثٗس ألكثر هى

 :دّرتٗى فٖ حٗاتَ ّٗشترط لقتّل ترشحَ ها ٗلٖ 

 1 . أى ٗكّى ٗهًٖ الجًسٗح 

 2 . ًَأى ال ٗقل عهرٍ عى أرتعٗى س 

 3 . ٖأى ٗكّى هستقٗم الخلق ّالسلّك هحافظاً علٔ الشعاثر اإلسالهٗح ّاى ال ٗكّى قد صدر ضدٍ حكم قضاث

 .تاخ فٖ قضٗح  هخلح تالشرؾ أّ األهاًح ها لم ٗكى قد رد الَٗ اعتتارٍ 

 4 . أى ال ٗكّى هتزّجا هى أجًتٗح. 

 5 . ًأى ٗكّى هى أتّٗى ٗهًٗٗى ّاى ٗكّى هدًٗا . 

 ٗإدٕ رثٗس الجهِّرٗح الٗهٗى الدستّرٗح أهام هجلس الًّاب. 

 ٗعتتر رثٗس الجهِّرٗح رهزاً للسٗادج الّطًٗح ّضاهًاً لالًتقال السلهٖ للسلطح. 

 ٗتهتع رثٗس الجهِّرٗح تعدد هى الهِام ّالصالحٗاخ ٗحددُا الدستّر، ّهًِا علٔ ّجَ الخصّص: 

  ٗكلؾ رثٗس الجهِّرٗح هى ٗسهَٗ الحزب الحاثز علٔ األؼلتٗح الهطلّتح فٖ هجلس الًّاب أّ الكتل الهإتلفح

 .الهكًّح لألؼلتٗح فٖ الهجلس تتشكٗل الحكّهح

 ٗصدر قرار تشكٗل الحكّهح التٖ ٗسهِٗا رثٗس الحكّهح الهكلؾ. 

 الدعّج لالًتخاتاخ العاهح ّاالستفتاء ّفقاً لها ٗحددٍ الدستّر ّالقاًّى. 

 التصدٗق علٔ القّاًٗى ّاللّاثح الهقرج هى السلطح التشرٗعٗح .
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: الحكومة االتحادٌة- 2

  تهارس الحكّهح االتحادٗح كاهل السٗادج علٔ األراضٖ ّاألجّاء ّالهٗاٍ اإلقلٗهٗح ّالجزر الّاقعح ضهى سٗادج

 .ّأراضٖ الجهِّرٗح الٗهًٗح

 للحكّهح االتحادٗح تقدٗم هشارٗع القّاًٗى الٔ السلطح التشرٗعٗح لهًاقشتِا ّاتخاذ القراراخ الهًاستح تشؤًِا. 

  تتّلٔ الحكّهح االتحادٗح رسم السٗاساخ العاهح للدّلح فٖ الهجاالخ السٗاسٗح ّاالقتصادٗح ّالًقدٗح ّالثقافٗح

 .ّاالجتهاعٗح

 تتّلٔ الحكّهح االتحادٗح للدّلح هِام التخطٗط ّالرقاتح علٔ الهجاالخ التالٗح: 

 التعلٌم: 

 .تها ٗحقق ّحدج الهًاُج التعلٗهٗح فٖ هإسساخ التعلٗم الحكّهٖ ّاألُلٖ

 الموارد: 

  الهّارد السٗادٗح ّالثرّاخ الطتٗعٗح تها فِٗا الًفط ّالؽاز ّالهعادى األخرٓ هلكاً للدّلح ّتتّلٔ الحكّهح

 .االتحادٗح تحصٗلِا ّالرقاتح علِٗا ّاعادج تّزٗعِا ّفقاً لالحتٗاجاخ ّتها ٗحددٍ الدستّر ّالقاًّى

 ٗحدد القاًّى ًستح عادلح لألقالٗم الهحصلح ّالهًتجح للهّارد السٗادٗح ّالثرّاخ الطتٗعٗح تها فِٗا الًفط ّالؽاز. 

 السٗاسح الخارجٗح. 

 شإّى الِجرج ّالجًسٗح ّاإلقاهح. 

 السٗاسح االقتصادٗح العاهح. 

 السٗاسح الهالٗح ّالًقدٗح اصدار العهلح. 

 الدّٗى الداخلٗح ّالخارجٗح. 

 الهّازًح العاهح. 

  تًظٗم التجارج الخارجٗح+ الجهارك. 

 خدهاخ االتصاالخ تجهٗع أًّاعِا ّالترٗد. 

 التفاّض ّالهصادقح علٔ الهعاُداخ الدّلٗح. 

 ًٖالتًٗح التحتٗح ذاخ الطاتع الّط. 

 الهطاراخ ّالهّاًٖ الترٗح ّالتحرٗح. 

 الرقاتح ّالهحاستح. 

 ٖالتؤهٗى الصح. 

 للحكّهح االتحادٗح حق الرقاتح علٔ هدٓ التزام الحكّهاخ الهحلٗح تتًفٗذ القّاًٗى ّالتشرٗعاخ الًافذج. 
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 :سلطات اإلقلٌم

 :قٌادة مجلس اإلقلٌم -1

. تهثل الهحافظاخ فٖ اطار اإلقلٗم فٖ قٗادج هجلس اإلقلٗم تحسب الكثافح السكاًٗح لكل هحافظح

 :قٌادة مجلس المحافظة -2

. تهثل كافح الهدٗرٗاخ تالهحافظح فٖ قٗادج هجلس الهحافظح تحسب الكثافح السكاًٗح لكل هدٗرٗح

 :قٌادة مجلس المدٌرٌة -3

. تهثل كافح هراكز الهدٗرٗح فٖ قٗادج هجلس الهدٗرٗح تحسب الكثافح السكاًٗح لكل داثرج هحلٗح

 

 :التقسٌم اإلداري للجمهورٌة الٌمنٌة: 6

  َتؤٗٗد األخذ تالًظام الفٗدرالٖ لها ٗهثلَ ُذا الًظام هى تهكٗى ادارج كل اقلٗم هى قتل أتًاثَ ّاستؽالل كل هقدرات

ّثرّاتَ لصالح اإلقلٗم ّالتلد تشكل عام هع التؤكٗد علٔ ضرّرج الًص تالدستّر علٔ عدم أحقٗح كل اقلٗم فٖ االًفصال 

 .عى الدّلح االتحادٗحتاعتتارُا ثاتخ عقاثدٕ ّّطًٖ ّقٗهٖ ال فكاك هًَ ّال هًاص هى التًصل ّالتراجععًَ

  تتكّى الدّلح االتحادٗح هًبقلٗم هدًٗح عدى االقتصادٕ ّ عدد هى األقالٗم تدٗرُا حكّهاخ هحلٗحّتتكًّاألقالٗم هى

:  هحافظاخ ّهدٗرٗاخ ، ّتتهتع تاٙتٖ

  ًٗتؽٖ أى ال تقّم األقالٗم الجدٗدج علٔ أسس جِّٗح أّ طاثفٗح أّهذُتٗحأّعصتٗح أّ قتلٗح ّاى ٗعزز التقسٗم الجدٗد

رّح االًتهاء للّطى الٗهًٖ، هع هراعاج خصّصٗح تِاهَ فٖ أى ٗكّى لِا اقلٗهِا فٖ الًطاق الجؽرافٖ الههٗزّالهتهٗز 

ّذهار ّرٗهح -تعز)تعاداتَ ّتقالٗدٍ ّهّرّثح الشعتٖ ّاضافح الهدٗرٗاخ الهحادٗح للسِل التِاهٖ هى هحافظاخ 

ّ تها ال ٗخل تالّحدج الّطًٗح ّالتّازى السكاًٖ ّاعادج الًظر فٖ الِٗكل اإلدارٕ لألقالٗم ّالّحداخ (ّالهحّٗخ ّحجَ 

 .اإلدارٗح الهًضّٗح فِٗا تها ٗحقق الحد هى التضخم الّظٗفٖ ّتّفٗر الهّارد لالحتٗاجاخ التًهّٗح ّالخدهٗح األساسٗح

  أى ٗعكس التقسٗم اإلدارٕ الجدٗد التّازى الجؽرافٖ ّالسكاًٖ ّاالقتصادٕ؛ 

 ،اى ٗحقق التكاهل االقتصادٕ تٗى األقالٗم 

 اى ٗإدٕ الٔ تًهٗح الهّارد الذاتٗح لألقالٗم ّالّطى تشكل عام . 

 أال تقّم األقالٗم علٔ أسسشطرٗح. 

 كفالح العدالح فٖ تّزٗع السلطح ّالثرّج. 

  ٗتم سى القّاًٗى التشرٗعٗح ّالهإسسٗح لالًتقال الىالالهركزٗح ّالًظام اإلدارٕ الجدٗد خالل فترج اًتقالٗح هدتِا هى

سًّاخ علٔ األقل هى تارٗخ االستفتاء علٔ الدستّر ّتتهتع خاللِا الهحافظاخ القاثهح تالحكم الهحلٖ الكاهل  (5)

الصالحٗاخ فٖ اطار التِٗثح لالًتقال الٔ ًظام األقالٗم علٔ أى ٗتم تشكٗل لجاى فًٗح هتخصصح تتّلٔ اعداد الدراساخ 

 .العلهٗح الخاصح تًظام األقالٗم ّها ٗتصل تالجّاًب الجؽرافٗح ّالسكاًٗح ّالهّارد
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 :وبحٌث تتمتع األقالٌم باالتً

 ٗكّى لكل اقلٗم شخصٗتَ االعتتارٗح كجزء هى الجهِّرٗح الٗهًٗح  .

  ٗكّى لكل اقلٗم استقالل هالٖ ّادارٕ، استقالال تاها، هصدرٍ دستّر الجهِّرٗح الٗهًٗح ّالسلطح التشرٗعٗح

.  (هدٗرٗاخ– هحافظاخ )ًّٗعكس ذلك علٔ الّحداخ اإلدارٗحاألدًٔ داخل اإلقلٗم 

  ٗكّى لكل اقلٗم حكّهح هحلٗح ، تضطلع تبدارج شثّى اإلقلٗم الهالٗح ّاإلدارٗح ّاألهًٗح تخطٗطا ّتًفٗذا ّاشرافا

ّتّجِٗا ّرقاتح، ّلِا سلطح اصدار القراراخ ّاللّاثح حسب ها تتطلتَ الهصلحح العاهح ّخصّصٗح كل اقلٗم تها ال 

.  ٗتعارض هع الدستّر

 ا . هع صالحٗاخ ّهسإّلٗاخ الحكّهح االتحادٗح. ًقل الصالحٗاخ الهركزٗح ذاخ الطاتع الهحلٖ الٔ األقالٗم

  جهٗع الهّارد الهحلٗح تتتعاإلقلٗم هاعدا الهّارد السٗادٗح ّالثرّاخ الطتٗعٗح فٗتم تّزٗعِا تًسب عادلح تٗى األقالٗم

 .ّاألقالٗم الهًتجح 

  ٕال ٗحق ألٕ اقلٗم الهطالتح هستقتال تاالًفصال عى الدّلح تحخ إٔ هترر كها ال ٗحق لَ اتخاذ إٔ اجراءاخ تإد

 تاعتتارالّحدج ثاتخ عقاثدٕ ّّطًٖ ّقٗهٖ ال فكاك هًِا ّال هًاص هى التًصل ّالتراجع عًِاالٔ تفكٗك ّحدج الدّلح

 .قلٗم تإ حال هى االحّال كهاالٗحقألٕ هحافظح طلب االستقالل ّاالًفصال هى اال

 

: نظام الحكم: 7

 لحكّهحاّ هى الكتل األخذ تالًظام الترلهاًٖ الذٕ ٗتهٗز تتهكٗى الحزب الفاثز تاألؼلتٗح الترلهاًٗح هى تشكٗال

 ّتالتالٖ ٗقّم تتًفٗذ ترًاهجَ االًتخاتٖ الذٕ فاز تهّجتَ، ّلها ٗهثلَ ُذا الًظام هى قدرج الهإتلفح فٖ هجلس الًّاب

الًاخب علٔ هحاستح الحزب فٖ حال عدم التزاهَ تالّعّد االًتخاتٗح التٖ قدهِا أثًاء الدعاٗح االًتخاتٗح حٗث أى ُذا 

ّصالحٗاخ شرفٗح لرثٗس )الًظام أٗضاً ٗعطٖ الصالحٗاخ فٖ ههارسح السلطح ّالحكم لرثٗس الّزراء ّحكّهتَ، 

 .، ّهى ًُا فبى الحكّهح تصتح هسثّلح هتاشرج أهام الشعب(الدّلح

 ٗتم االستفتاء علٔ هستّٓ اإلقلٗم علٔ عاصهح اإلقلٗم اإلدارٗح التٖ ٗقع فِٗا هقر هجلس اإلقلٗم ّحكّهح اإلقلٗم. 

 تهارس الحكّهح االتحادٗح الصالحٗاخ التًفٗذٗح تعد هًحِا الثقح هى هجلس الًّاب.. 

  لهجلس الًّاب الحق فٖ هًح اّ سحب الثقح هى الحكّهح ّفقا لها ٗحددٍ الدستّر ّالحاق الجِاز الهركزٕ للرقاتح

 .ّالهحاستَ ُّٗثح هكافحح الفساد تهجلس الًّاب لتفعٗل الدّر الرقاتٖ للدّلح

 

: السلطة التشرٌعٌة: 8

: هجلس الًّاب ، حٗث: تتكّى السلطح التشرٗعٗح هى

 .ٗهثل هجلس الًّاب الشعب تبًتخاتاخ سرٗح ّهتاشرج ّتًظام القاثهح الًستٗح علٔ هستّٓ الّطى .1
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ٗهارس هجلس الًّاب هِام السلطح التشرٗعٗح تحٗث ٗكّى لَ الحق فٖ اقتراح القّاًٗى ّحق هًاقشح هشرّعاخ  .2

 .القّاًٗى ّاقرارُا

 ٗحدد الدستّر االختصاصاخ ّالهِام الخاصح تهجلس الًّاب .3

فٖ حال اخالل رثٗس الجهِّرٗح تهِاهَ الدستّرٗح ٗحق لهجلس الًّاب ّتؤؼلتٗح ثلثٖ أعضاءٍ رفع دعّٓ  .4

 .للهحكهح الدستّرٗح العلٗا لهساثلتَ أّ اعفاءٍ هى هًصتَ

 ًٗتخب هجلس الًّاب لدّرج ترلهاًٗح هدتِا أرتع سًّاخ فقط .5

:- شروط العضوٌة لمجلسً النواب واإلقلٌم

 .أى ٗكّى حاصال علٔ الشِادجالجاهعٗح علٔ األقل. 1

. أى ٗكّى هى أتّٗى ٗهًٗٗى . 2

أى ٗكّى هستقٗم الخلق ّالسلّك هحافظاً علٔ الشعاثر اإلسالهٗح ّاى ال ٗكّى قد صدر ضدٍ حكم قضاثٖ تاخ فٖ . 3

قضٗح  هخلح تالشرؾ أّ األهاًح ها لم ٗكى قد رد الَٗ اعتتارٍ 

. أى ال ٗقل عهرج عى خهسح ّعشرّى سًح. 4

 

 :النظام االنتخابً: سابعا

  ٗتم اًتخاب  هجلس الًّاب تالقاثهح الًستٗح الهؽلقح تاإلقتراع السرٕ الهتاشرعلٔ هستّٓ الّطى هع األخذ  تعٗى

 .االعتتار الهعٗار السكاًٖ ّالجؽرافٖ فٖ تّزٗع هقاعد هجلس الًّاب

  ٗتم اًتخاب الهجلس الهحلٖ للهدٗرٗاخ ّالهجلس الهحلٖ للهحافظاخ ّهجلس اإلقلٗم تاالقتراع السرٕ الهتاشر

 .ّتًظام القاثهح الًستٗح

 ٗتم اًتخاب هدراء الهدٗرٗاخ هى تٗى أعضاء الهجلس الهحلٖ للهدٗرٗاخ ّتاالقتراع السرٕ الهتاشر. 

  ٗتم اًتخاب هحافظ الهحافظحهى تٗى أعضاء الهجلس الهحلٖ للهدٗرٗاخ ّالهجلس الهحلٖ للهحافظاخ  ّتاالقتراع

 .السرٕ الهتاشر

  للشتاب الهستقل ّشتاب الثّرج %  20للهرأج ، ّ تخصٗص ًستحال تقل  % 30ٗتم تخصٗص ًستح ال تقل عى

 .فٖ جهٗع الِٗثاخ الهًتختح

 

 : السلطة القضائٌة:ثامنا

 .(ادارٗاً – هالٗاً – قضاثٗاً )استقالل السلطح القضاثٗح .1

 .تقّم السلطح القضاثٗح فٖ الجهِّرٗح علٔ ّحدج التًظٗم القضاثٖ علٔ الهستّٓ الّطًٖ .2

ّتتتعَ – ٗعد هجلس القضاء األعلٔ األداج التّجِٗٗح ّاإلشرافٗح ّالرقاتٗح علٔ كافح أعهال السلطح القضاثٗح  .3

 .أهاًح عاهح تتّلٔ تسٗٗر الجاًب الهالٖ ّاإلدارٕ
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 .(هحكهح دستّرٗح علٗا)اًشاء قضاء دستّرٕ هستقل .4

 .اًشاء قضاء ادارٕ هستقل .5

 .ًٗظم الدستّر ّالقاًّى الهًظّهح القضاثٗح .6

 (هالٗاً ّادارٗاً  )اًشاء سلطح ضتط قضاثٗح تتتع القضاء  .7

 

:  محورالحكم الرشٌد- ثالثا

تّسٗع ،سٗادج القاًّى ،الكفاءج ّالفعالٗح ،الهساّاج ّالعدالح، االستجاتح ، الشفافٗح ،الهساءلح : هتادة الحكم الرشٗد ُٖ )

. ّاستقالل القضاء (الهشاركح ّتًاء التّافق الداخلٖ

: ّهى أُم هقّهاخ الحكم الرشٗدهاٗلٖ

. العهل علٔ ّضع قّاًٗى تكفل للًاس حقّقِم ّلسٗادج هتدأ الهساّاج تٗى الجهٗع- 

 .العهل علٔ تحدٗد اجراءاخ تكفل حل الًزاعاخ تشكل ٗضهى للجهٗع الحفاظ علٔ حقّقِم-

  ّؼٗرُا... تشكٗل لجاى خاصح تحل القضاٗا العالقح فٖ الهحاكم هثل قضاٗا األراضٖ ّالثؤر ّالتِرٗب. 

  العهل علٔ التؤكٗد علٔ الشفافٗح فٖ تّزٗع الثرّج ّفرص العهل تحٗث تتًاسب حصح الهحافظح  كل هع هّاردُا

 .ّهع الكادر التشرٕ الهّجّد فِٗا

  العهل علٔ حل هشكلح تعرفِالكِرتاء ّتّفٗرُا  ّتخفٗض سعرُا ّالتٖ تشكل عاهالً أساسٗاً فٖ استقرار

 .الهحافظاخ الساحلٗح ّالحارج 

  َتفعٗل دّر الرقاتح علٔ كافح الهإسساخ ّالجِاخ الحكّهٗح ّالخاصح ّالذٕ ٗصّى للهّاطى كراهتَ ّحرٗت

 .فٖ تكافإ الفرص.  ّحقّقَ

 تًظٗم حهل السالح ّالحد هى اًتشار كلهظاُر العًؾ ّالفّضٔ ًّقل الهعسكراخ هى الهدى. 

 العهل علٔ اٗجاد شرطح ًّعٗح فٖ هجال السٗاحح ّخفر السّاحل. 

  اعادج الًظر فٖ القّاًٗى التٖ تخلق التهٗٗز تٗى هختلؾ فثاخ الشعب فٖ التحصٗل الضرٗتٖ ّالزكّٕ ّؼٗرٍ ّال

 .جتاٗح اال  تقاًّى

 اعادج الًظر فٖ القاًّى الذٕ ًٗظم تٗع األراضٖ ّحهاٗح األّقاؾ ّالهحهٗاخ الطتٗعٗح. 

 خضّع كافح هًتستٖ الجِاز العسكرٕ الٔ القضاء الهدًٖ فٖ الخالفاخ ّالًزاعاخ الهدًٗح. 

  ٕسى القّاًٗى التٖ تعاقب كل هى ٗحاّل افساد التٗثح التحرٗح ّتلّٗث التحر أّأسلّب الجرؾ التحرٕ الذٕ ٗإد

 .الٔ قتل الشعب الهرجاًٗح أّ ٗساُم فٖ تلّٗث الهحهٗاخ ّالسطّ ّالتعدٕ علِٗا

  سى قّاًٗى تعاقب كل هى ٗقّم تالحفر العشّاثٖ ّاستًزاؾ الهٗاٍ الجّفٗح ّالتالعب تقًّاخ الرٕ ّالسدّد هها

 .ٗإثر سلتاً علٔ الهستفٗدٗى األساسٗٗى هى هٗاٍ الّدٗاى تحسب الهدد التٖ ًظهِا األسالؾ ّاعادج احٗاثِا ّتقًًِٗا
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  العهل علٔ الؽاء كافح االتفاقٗاخ التٖ تإدٕ الٔ اإلضرار تالثرّج السهكٗح التٖ ٗعتهد علِٗا الكثٗر هى سكاى

 .خاصح فٖ الهٗاٍ االقلهٗح. الهًطقح

  ال حصاًح فٖ جراثم الفساد هطلقاً  ّٗجب اعادج األهّال الهًِّتح الٔ خزاًح الدّلح ّكذلك األهّال التٖ تؤتٖ هى

 .الطرق ؼٗر هشرّعح ّال حصاًح  لشاؼلٖ ّظاثؾ السلطاخ العلٗا ّٗخضع الجهٗع للهساءلح ّالهحاستح

  استقاللٗح ّشفافٗح الِٗثاخ الرقاتٗح ّالزاهِا تًشر تقارٗرُاّرتطِا تاللجاى الهختصح فٖ هجلس الًّاب ّكذلك

 .الحال هع ُٗثح هكافحح الفساد ّرتطِا تهجلس الًّاب

 تجرٗم  الهخالفاخ فٖ الهًاقصاخ ّالهزاٗداخ ّالهشترٗاخ الحكّهٗح ّّضع الضّاتط ّالعقّتاخ الرادعح. 

  َتجرٗم التِرٗب تكافح أشكال . 

  تٗثح .الزاهٗح هعالجح كل اٙثار الضارج للتٗثح ّاإلًساى التٖ تخلفِا تلك الشركاخ ّ الهصاًع ّتجرٗم إٔ هخالفاخ

 .ّسى قّاًٗى تجرم ذلك ّالعهل علٔ اقاهح صًاعح تدّٗرٗح لالستفادج هى الهخلفاخ

  ّجّب  تطتٗق هتدأ الشفافٗح الدّلٗح فٖ هجاالخ  الصًاعاخ  االستخراجٗح. 

 تجرٗم دفى إٔ ًفاٗاخ هشعح أّ كٗهٗاثٗح أّ ًّّٗح داخل التالد. 

  ًٖٗحظر علٔ األحزاب ّالتًظٗهاخ السٗاسٗح استالم إٔ تهّٗل خارجٖ كها ٗحظر علٔ هًظهاخ الهجتهع الهد

 .استالم إٔ تهّٗل خارجٖ ؼٗر ذٕ ؼرض تًهّٕ ًّٗظم القاًّى طتٗعح التهّٗل ّهجاالتَ 

  تجرٗم استؽالل الهال العام ّاإلعالم العام ّأجِزج الدّلح الهدًٗح ّالعسكرٗح لصالح حزب أّ فثح تعًِٗا ّٗحظر

 .علٔ الحزب أّ االثتالؾ الحاكم تقاسم الّظٗفح العاهح فٗها دّى الهًاصب السٗاسٗح  العلٗا 

  ٗكفل الدستّر للهّاطًٗى حق الحصّل علٔ الهعلّهاخ تشفافٗح تاهح. 

 ًٖالتقًٖ، ّ تتخذ -تضهى الدّلح الزاهٗح ّهجاًٗح التعلٗم األساسٖ ّ هجاًٗح التعلٗم الثإًّ ّ الجاهعٖ ّ الف

 .اإلجراءاخ الهحققح لذلك

  تضهى الدّلح هجاًٗح الصحح ّ تعزٗز ّ تفعٗل اإلطار التشرٗعٖ ّ التًفٗذٕ لخدهاخ الرعاٗح  الصحٗح األّلٗح

 .ّخدهاخ الصحح اإلًجاتٗحّالزام  القطاع العام ّالخاص تالتؤهٗى الصحٖ 

 تحٗٗد الّظٗفح العاهح ّ تحرٗم احتكارُا أّ استؽاللِا . 

  ٖالًص فٖ الدستّر علٔ استقاللٗح ّّحدج القضاء، تحٗث ٗكّى القضاء ُّ الهختص الّحٗد للفصل ف 

 .الهًازعاخ إٍٔ كاًخ

  ،الًص علٔ أى تّلٔ هًاصب الهحكهح العلٗا ّ هجلس القضاء تاالًتخاب الهتاشر هى قتل الجهعٗح العهّهٗح 

 .الهكًّح هى جهٗع القضاج تهختلؾ درجاتِم، ّفقاً لًظام اًتخاتٖ خاص

  ٔاالُتهام تالتًهٗح التشرٗح هى خالل تًهٗح القدراخ ّالتؤُٗل ّالتدرٗب للكّادر التشرٗح لها هى شؤًَ القضاء عل

 .(األهى الهعٗشٖ– االستداهح – اإلًصاؾ – التهكٗى )الفقر ّتحقٗق جّاًب التًهٗح التشرٗح الهستداهح الهتهثلح فٖ
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  الزام الحكّهح تسى تشرٗعاخ ّقّاًٗٗى هلزهح تبًشاء تًٗح تحتٗح هى كِرتاء ّهٗاٍ ّالصرؾ الصحٖ فٖ كافح

 .هدى ّهدٗرٗاخ الّطى
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 رؤية

استكاللًة اهلًئات ذات 

اخلصىصًة و الكضايا اخلاصة 

ذات العالقة 
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 ةالمقدم

 

 

:- استقاللٌة الهٌئات ذات الخصوصٌة 

تستب اًتشار ظاُرج الفساد ّاستفحالِا تّصل الجِد العالهٖ لضرّرج اًشاء ُٗثاخ هتخصصح فٖ كل دّلح لؽاٗاخ الحد 

هى ُذٍ الظاُرج، ّعلَٗ ّتعد اًضهاهالٗهى الٔ اتفاقٗح األهم الهتحدج لهكافحح الفسادًعرض رإٗتًا للِٗثاخ الهستقلح ّكٗفٗح 

جعلِا قادرج علٔ االضطالع تهسإّلٗاتِا هى خالل اٗجاد ُٗثاخ هستقلَ هكهلَ للِٗثاخ التًفٗذٗح أّ هّازٗح لِا للرقاتح 

علٔ اعهال ّهًجزاخ الِٗثاخ التًفٗذٗح ّأخرٓ تدٗلح لتلك الِٗثاخ التًفٗذٗح التٖ التد هى اشراك الهجتهع تبدارتِا لتحقٗق 

. هتدة التعاّى ّالشراكح الهجتهعٗح

هعضرّرج اٗجاد تًّد فٖ الدستّر تكفل لتلك الِٗثاخ االستقالل الهالٖ  هى حٗث تحدٗد هصادر الدخل لتلك الجِاخ ّلِا 

تحدٗد آلٗح الصرؾ الهًاستح ّفق لّاثحِا الهًظهح للعهل ّاالستقالل االدارٕ هى ًاحٗح التعٗٗى ّالعزل تها ٗكفل كفاءج 

العهل االدارٕ ّتكّى هرجعتِٗا فٖ تًفٗذ اعهالِا ُّ الدستّر ّالقّاًٗى  تعٗدا عى الهجالس التًفٗذٗح هى اجل ضهاى 

استقاللٗتِا ّٗتم الترشٗح لِٗثاتِا االدارٗح  تالتًافس عتر هجلس الًّاب  تشرط االحتٗاج الفعلٖ للهجتهع لِذٍ الِٗثاخ 

. ّضهاى االستقالل الهالٖ ّاإلدارٕ تًص ّاضح فٖ الدستّر

:- الهٌئات التً ذات استقاللٌه

 اللجًح العلٗا لالًتخاتاخ   - 5األّقاؾ ّدار اإلفتاء     - 4االعالم           -1

 الجِاز الهركزٕ للرقاتح ّالهحاستح  ّالِٗثح العلٗا لهكافحح الفساد -2

 التًك الهركزٕ  -3

:- هٌئات ذات العالقة 

 حقّق االًساى  - 4القضاٗا التٗثٗح   - 3ذّٕ االحتٗاجاخ الخاصح    - 2هجلس اعلٔ للشتاب ّالهرأج    -1

هًظهاخ الهجتهع الهدًٖ - 7التحث ّالتطّٗر العلهٖ   - 6لجًح شثّى االحزاب    - 5

 

 الِٗثاخ ذاخ الخصّصٗح ُٖ جزء هى أجِزج الدّلح الرسهٗح التٖ تلعب دّر ُام فٖ ضهاى قٗم الدٗهّقراطٗح ّ 

لتعهل تشكل ، الشفافٗح ّ الحكم الرشٗد ّ التٖ ًٗتؽٖ أى تكّى تعٗدج عى تدخل جِاز الدّلح التًفٗذٕ ّ التؽٗراخ السٗاسٗح 

هإسسٖ ّ هًضتط لصالح الشعب ّ دفاعاً عى حقّقَ ّ تراقب أداء هإسساخ الدّلح ّ هّاردُا ّ ٗتًاّل اعضاء الفرٗق 

هًح ُذٍ الِٗثاخ االستقاللٗح تًصّص دستّرٗح تضهى عدم االلتفاؾ علٔ حٗادٗح ُذٍ الهإسساخ أّ التؤثٗرعلِٗا ّ عدم 

هع ضرّرج تّفٗر هعاٗٗر ّأدّاخ  قٗاس ، اخضاعِا تحٗث تكّى ذاخ اختصاصاخ دقٗقَ ؼٗر هتداخلَ ّؼٗر هتًاقضح 

ّاضحح تحدد جّدج ّفعالٗح ادارتِا ّهدٓ تحقٗقِا لألُداؾ التٖ اًشؤخ ألجلِا ّلِا االستعاًح  تهى تراٍ هًاستا لتقٗٗم 

: ُٖ  ُّذٍ الِٗثاخ أداءُا
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االّقاؾ ّ – الخدهح الهدًٗح ّ تعًٖ تجِاز الخدهح الهدًٗح للدّلح – األعالم ّ ٗشهل كل هإسساخ اإلعالم الرسهٖ 

الجِاز الهركزٕ للرقاتح ّ الهحاستح، الِٗثح الّطًٗح )األجِزج الرقاتٗح - شإّى ادارتِا، الّاجتاخ الزكّٗح، دار اإلفتاء 

– اللجًح العلٗا لالًتخاتاخ –  (العلٗا لهكافحح الفساد، التًك الهركزٕ، الِٗثح العلٗا للرقاتح علٔ الهًاقصاخ ّ الهزاٗداخ

لجًح – حهاٗح حقّق االًساى – عتر ُٗثاخ هستقلح  (شتاب، هرأج ، ذّٕ االحتٗاجاخ الخاصح )تهكٗى الفثاخ ذاخ العالقح 

  .شإّى االحزاب

القضاٗا التٗثٗح هى ّاقع الهٗاٍ ّ التصحر ّ التلّث ّ هكافحح شجرج القاخ ّ دّر االجِزج الحكّهٗح فٖ الرقاتح ّ الحفاظ 

  .علٔ التٗثح

:   أهمها األوراقعلى عدد من  قام فرٌق استقاللٌة الهٌئات والقضاٌا الخاصة باالطالع

 .التشرٗعاخ ّالقّاًٗى فٖ الجهِّرٗح الٗهًٗح فٗها ٗتعلق تالهإسساخ التٖ ٗتًاّلِا الفرٗق - 

. االطالع علٔ أّراق  هحلٗح فٖ هجال االستقاللٗح ّ هعاٗٗرُا ّ تجارب تطتٗقِا - 

التقرٗر الًصفٖ ّالًِاثٖ لفرٗق استقالل الِٗثاخ ذاخ الخصّصٗح ّالقضاٗا االخرٓ - 

. هخرجاخ ّرشح العهل ّهحضر تّصٗاخ اللجًح التحضٗرٗح الستقاللٗح الِٗثاخ ّالقضاٗا ذاخ الخصّصٗح- 

 :- األُداؾ العاهح

 تحدٗد األسس ّالهتادة التٖ ٗقّم علِٗا استقالل الِٗثاخ ذاخ الخصّصٗح تًصّص دستّرٗح ّ قاًًّٗح. 

 تحدٗد هالهح الرإٗح العاهح ّالتّجِاخ الدستّرٗح ّالقاًًّٗح للتعاهل هع القضاٗا االجتهاعٗح ّ التٗثٗح. 

 التّاصل الهجتهعٖ للهشاركح ّالتفاعل هع هتدأ استقالل الِٗثاخ ّهعالجح القضاٗا الهجتهعٗح ّالتٗثٗح. 

 

:- األهداف الخاصة 

ضهاى االستقاللٗح ّالحٗادٗح الكاهلح للًظام اإلعالهٖ الرسهٖ هًِٗـًا ّادارٗـًا عى السلطح الحاكهح دّى :-  اإلعالم 2-1

تدخل اّ تحٗز تها ٗعزز قٗم التحّل الدٗهقراطٖ 

تحقٗق الهقاصد الشرعٗح للزكاج ّتًاء الثقح تٗى الهزكٗى ُّٗثح هستقلح :-  االّقاؾ ّ الّاجتاخ الزكّٗح ّ دار االفتاء 2-2

 للزكاج عى طرٗق اإلدارج الرشٗدج للِٗثح ّتًهٗح هجتهعٗح تحّل الفقراء الٔ دافعٖ زكاج

ضهاى ادارج الّقؾ تهجلس أعلٔ هستقل لألّقاؾ ٗقّم تحصر األّقاؾ ّاسترداد الهًِّب هًِا ّاستثهارُا ّتًهٗتِا 

ضهاى دار ، ّصرؾ عّاثدُا طتقاً إلرادج الّاقفٗى لهصالح الهجتهع العلٗا ّفق هتادة الشفافٗح ّالًزاُح ّتعظٗم الهًفعح 

لإلفتاء هستقلح ّهتخصصح تعًٔ تالتحث ّاالستًتاط ّاصدار الفتّٓ التٖ تراعٖ الّاقع الهعاش ّ هقاصد الشرٗعح 

 اإلسالهٗح  

ضهاى االستقالل لألجِزج الرقاتٗح هالٗا ّادارٗا ّفًٗا تًصّص دستّرٗح ّ قاًًّٗح ّ حهاٗتِا :-  االجِزج الرقاتٗح 2-3

هى التاثٗرعلِٗا أّ التدخل ّتعزٗز قٗم الًزاُح ّ الشفافح ّ هكافحح الفساد  
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تحدٗد هِام التًك الهركزٕ كِٗثح هستقلح عى السلطح التًفٗذٗح ّالتشرٗعٗح للحفاظ علٔ ههتلكاخ الّطى ّتًهٗح أصّلَ تها 

ٗحقق ًظام هالٖ آهى ّهستقر ّهحفز للتًهٗح االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح 

تعزٗز استقاللٗح اللجًح العلٗا لالًتخاتاخ تًص دستّرٕ ّ ضهاى أداء هِاهِا :-  اللجًح العلٗا لالًتخاتاخ ّاالستفتاء2-4

تًزاُح ّ حٗادٗح  

هى الحصّل علٔ  (ذّٕ االحتٗاجاخ الخاصح- الشتاب-الهرأج)تهكٗى الفثاخ ذاخ العالقح :-  الفثاخ ذاخ العالقح 2-5

. حقّقِا ّ اشراكِا فٖ صٗاؼح السٗاساخ العاهح ّ الرقاتح علِٗا عتر ُٗثاخ هستقلح

. تعزٗز ّحهاٗح حقّق اإلًساى ّ قٗم الدٗهّقراطٗح ّهراقتح هدٓ االلتزام تهتادثِا األساسٗح:-  حقّق االًساى 2-6

شفافٗح عهل االحزاب ّ التًظٗهاخ ّ فق هًظّهح قاًًّٗح تعزز التعددٗح السٗاسٗح ّ فقا لهتادة :-  شإّى األحزاب 2-7

الحكم الرشٗد 

. تحدٗد هالهح الرإٗح العاهح ّالتّجِاخ الدستّرٗح ّالقاًًّٗح للتعاهل هع قضاٗا التٗثح ّ الهٗاٍ :-  القضاٗا التٗثٗح 2-8

تتّلٔ الِٗثح الّطًٗح للتحث العلهٖ رسم سٗاساخ ّّضع تراهج لتطّٗر التحث العلهٖ فٖ :-التحث ّالتطّٗر العله2-9ٖ

الٗهى ّتقّم تذلك هى خالل اداراخ هتخصصح 

ّدّرُا تعزٗز دّر هًظهاخ الهجتهع الهدًٖ ّدعهِا ّتطّٗرُا ّالحفاظ علٔ :-   هًظهاخ الهجتهع الهد2-10ًٖ

، استقاللٗتِا ّفق القاًّى

:- توافق الفرٌق على القرارات التالٌة :- قرارات الفرٌق 

:- االحكام العامة للهٌئات المستقلة 

تتهتع الِٗثاخ الهستقلح الهًصّص علِٗا فٖ الدستّر تالشخصٗح اإلعتتارٗح ّاالستقالل الفًٖ ّاإلدارٕ ّالهالٖ  -1

 ّتهارس سلطاتِا ّتإدٕ هِاهِا تحٗادٗح دّى خّؾ اّ هحاتاج

جرٗهح  (تشكل هتاشر أّ ؼٗر هتاشر)ٗعتتر إ تدخل فٖ اعهال الِٗثح هى إ شخص اّ إ جِاز فٖ الدّلح  -2

 ٗعاقب علِٗا القاًّى

 . تلتزم الِٗثاخ الهستقلح فٖ تحقٗق اُدافِا ّههارسح هِاهِا تهتادة الحكم الرشٗد -3

 .استقاللٗح رإساء األجِزج الهستقلح هى إٔ اًتهاء سٗاسٖ اّ حزتٖ أّ تعلٗق اًتهاءٍ  خالل أداءٍ لهِاهَ -4

 .تلتزم السلطح التًفٗذٗح ّ التشرٗعٗح تتسِٗل عهل ُذٍ الِٗثاخ تها ٗضهى تحقٗقِا ألُدافِا تفعالٗح ّكفاءج -5

للِٗثاخ الهستقلح الحق فٖ تقدٗم هقترح قاًّى ٗتعلق تعهلِا الٔ هجلس الًّاب ّٗتعٗى أخذ رإٔ كل ُٗثح أّ جِاز  -6

. هستقل فٖ هشرّعاخ القّاًٗى الهتعلقح تهجال عهلِا 

، ّهعاٗٗر االختٗار ّأسلّب الترشح ، ٗصدر قاًّى تتشكٗل كل ُٗثح هستقلح ٗحدد االختصاصاخ ًّظام عهلِا -7

. ّٗهًح أعضاثِا الضهاًاخ الالزهح ألداء عهلِم تها ٗضهى لِم الحٗادٗح ّاالستقاللٗح التاهح

 .تلتزم الِٗثاخ الهستقلح فٖ عهلِا تؤحكام الدستّر ّالقّاًٗى الًافذج تها فِٗا قّاًٗى ّأًظهح الّظٗفح العاهح -8

 .تخضع الِٗثاخ الهستقلح لرقاتح األجِزج الرقاتٗح الهالٗح ّاإلدارٗح -9
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تلتزم الِٗثاخ الهستقلح تتقدٗم تقارٗرُا الٔ هجلس الًّاب تتضهى تٗاًاخ تًشاطاتِا ّأعهالِا ّآلٗح صرؾ  -10

 .هّاردُا 

تقّم الِٗثاخ الهستقلح تتقدٗم هّازًاتِا السًّٗح ّحساتاتِا الختاهٗح الٔ هجلس الًّاب تعد تدقٗقِا هى قتل جِاز  -11

 .الرقاتح الهالٗح 

ٗتم اًتخاب هسثّلٖ الِٗثاخ هى قتل السلطح التشرٗعٗح تعد تزكٗح هى لجاى هشكلَ هًِا تالتهثٗل الهتسإّ للكتل  -12

السٗاسٗح ّ الهستقلٗى ّ تًظم تقاًّى  

ٗتم اقالح هسإّلٖ الِٗثاخ الهستقلح هى قتل هجلس الًّاب تاألؼلتٗح الهطلقح تًاء علٔ تحقق احدٓ الحاالخ التالٗح  -13

 (ثتّخ الفساد الهالٖ ّ اإلدارٕ تحكم قضاثٖ تاخ ًِّاثٖ– هخالفح الدستّر أّ القاًّى – العجز عى العهل )

 

الهٌئات المستقلة ذات الخصوصٌة  

اًشاء ُٗثح أّ هجلس أعلٔ لإلعالم ٗضهى الحٗادٗح ّاالستقاللٗح الهالٗح ّاإلدارٗح ّالهًِٗح تهاٗعزز قٗم :-  اإلعالم  2-1

. الدٗهقراطٗح ّالحرٗح ّحقّق اإلًساى ًّٗظم القاًّى تشكٗلح الِٗثح اّ الهجلس ّشرّط شؽل الّظاثؾ فَٗ

  االّقاؾ ّ الّاجتاخ الزكّٗح ّ دار االفتاء2-2

   تًشؤ ُٗثح هستقلح لتحقٗق الهقاصد الشرعٗح لفرٗضح الزكاج اٗراداً ّهصرفاً 2-2-1

  ًٗشؤ هجلس أعلٔ هستقل للّقؾ ٗحفظ أهّال الّقؾ ًّٗهِٗا  ّٗقّم تتّجَٗ العاثداخ ألّجَ التر التٖ حددُا  2-2-2

 الّاقفّى لهصلحح الهجتهع ّاسترداد الهًِّب هًِا

  تًشؤ دار لإلفتاء هستقلح تعهل علٔ اصدار الفتّٓ تها ٗحقق هقاصد الشرٗعح اإلسالهٗح ّٗحضر استخدام  الفتّٓ 2-2-3

. ألؼراض سٗاسٗح 

الجِاز الهركزٕ للرقاتح ّ الهحاستح  :  االجِزج الرقاتٗح  2-4

الجِاز الهركزٕ للرقاتح ّالهحاستح ُٗثح رقاتٗح علٗا هستقلح ٗسعٔ الٔ تحقٗق رقاتح فعالح علٔ الهّارد العاهح ّفقا 

لهًِجٗتَ الرقاتٗح ّالهستًدج للهعاٗٗر الدّلٗح لألجِزج الرقاتٗح العلٗا ّاالسِام فٖ تطّٗر اداء الّحداخ الهشهّلح ترقاتتَ 

 .ّكذلك االسِام فٖ تطّٗر هًِح الهحاستح ّالهراجعح

 

 :توصٌات بشأن القوانٌن المنظمة 

  م تشؤى اجراءاخ اتِام ّهحاكهح شاؼلٖ ّظاثؾ السلطح 1995 لسًح 6الؽاء القرار الجهِّرٕ تقاًّى رقم

 التًفٗذٗح العلٗا لتعارضَ هع هضهّى ّرّح قّاًٗى هكافحح الفساد

  تعدٗل الًصّص الدستّرٗح الهتعلقح تالحصاًاخ الخاصح تؤعضاء هجلس الًّاب تحٗث تكّى حصاًح اجراثٗح

 شكلٗح ترتفع عًِم تبجراءاخ هتسطح الطلب ترفعِا هى قتل جِاز التحقٗق عًد تّفر األدلح الكافٗح عى الجرٗهح
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  الؽاء إٔ قّٗد ّ هّاد قاًًّٗح تتعلق تاستثًاء شاؼلٖ ّظاثؾ السلطح العلٗا ّ التؤكٗد علٔ عدم حصاًح إٔ فرد أهام

 تقارٗر الرقاتح الهحاستٗح للهال العام

 ُتهًح األجِزج الرقاتٗح صالحٗاخ ّاسعح ّ كافٗح ّحرٗح التصرؾ التام فٖ أداء هِاهِا. 

 هى حق األجِزج الرقاتٗح فٖ الّصّل للهعلّهاخ ّالّثاثق تدّى إٔ قٗد. 

 ّالّحداخ االقتصادٗح لألجِزج الرقاتٗح )الهدًٗح ّاألهًٗح ّالعسكرٗح ( ضرّرج خضّع جهٗع هإسساخ الدّلح. 

 ضرّرج ّجّد ألٗاخ هتاتعح فعالح للتّصٗاخ التٖ ترفعِا األجِزج الرقاتٗح. 

الِٗثح العلٗا لهكافحح الفساد ُٗثح هستقلح تعهل علٔ تعزٗز قٗم الشفافٗح ّ :-  الِٗثح الّطًٗح العلٗا لهكافحح الفساد2-4-2

الًزاُح ّ الحكم الرشٗد ّ هحارتح ظاُرج الفساد ّ الرشّج ّ استؽالل السلطح ّ اللجًح هسإّلح عى ّضع االستراتٗجٗاخ 

ّ الرقاتح علٔ تًفٗذُا  

التًك الهركزٕ الٗهًٖ ُٗثح هستقلح ٗقّم تبدارج ّ رسم السٗاسح الًقدٗح ّالرقاتح علٔ القطاع :-   التًك الهركزٕ 2-4-3

الهصرفٖ تها ٗحفز التًهٗح االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح 

ُتًشؤ لجًح داثهح علٗا لالًتخاتاخ العاهح ّاالستفتاء هستقلح استقالال تاها :-  اللجًح العلٗا لالًتخاتاخ  ّاالستفتاء2-5

تتّلٔ االدارج ّالتًظٗم ّاإلشراؾ ّالرقاتح علٔ االستفتاء ّاالًتخاتاخ العاهح ّتتكّى هى عدد هى الشخصٗاخ الهستقلح 

.  سًّاخ ؼٗر قاتلح للتجدٗد ّتًظم تقاًّى5الهتهتعح تالهعاٗٗر الهًِٗح الهحددج قاًًّا ّهدج عضّٗتِم 

 

:-   الفئات ذات العالقة2-6

  : المجلس األعلى للشباب والمرأة2-6-1

ًٗظم تقاًّى اًشاء الهجلس االعلٔ للشتاب ّ الهرأجّهًحَ االستقاللٗح التٖ تكفل لَ دّرٍ التّجِٖٗ ّ االشرافٖ عتر 

الهشاركح فٖ صٗاؼح السٗاساخ العاهح ّ الرقاتح علٔ تًفٗذُا تها ٗكفل حهاٗح الشتاب هى الهخاطر االجتهاعٗح ّ الصحٗح 

ّ العًؾ ّ الحرص علٔ تراهج التًهٗح ّ رفع القدراخ ّ دعم االتداع الفكرٕ ّ التكّٗى الثقافٖ للًِّض تؤّضاع الهرأج 

ّ دّرُا فٖ التًهٗح ّ حهاٗح حقّقِا دّى تهٗٗز ّٗعهل علٔ الحفاظ علٔ القٗم ّ التًاء االجتهاعٖ  ّ ٗراقب حقّق 

الطفّلح ّ الًشثتالّقّؾ علٔ أستاب الفساد ّ االستؽالل ّ االُهال فٖ الصحح ّ التعلٗم ّ األهى االجتهاعٖ ّ تِٗثح 

. أفضل الظرّؾ لتًاء اجتهاعٖ سلٗم

 :-ذوي االحتٌاجات الخاصة  2-6-2

ًٗظم تقاًّى اًشاء هجلس أعلٔ هستقل لذّٕ االحتٗاجاخ الخاصح ٗعهل علٔ حهاٗح حقّق األشخاص ذّٓ اإلعاقح تها 

ٗكفل عدم التهٗٗز تستب اإلعاقح أّ ًّعِا أّ جًس الشخص ذٓ اإلعاقح، ّتؤهٗى الهساّاج الفعلٗح فٔ التهتع تكافح حقّق 

. اإلًساى ّحرٗاتَ األساسٗح ّ احترام كراهح األشخاص ذّٓ اإلعاقح عتر سى القّاًٗى ّ الرقاتح علٔ تًفٗذِٗا
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:  حقوق االنسان2-7

 تًشؤ ُٗثح ّطًٗح علٗا لحقّق اإلًساى تعهل علٔ تعزٗز ّحهاٗح حقّق اإلًساى ّهراقتح هدٓ االلتزام تالحقّق ّ 

. الحرٗاخ الّاردج فٖ الدستّر ّتكّى الِٗثح هستقلح هالٗا ّادارٗا ّفًٗا ًّٗظم القاًّى عهلِا ّهِاهِا ّتشكٗلِا

:  القضاٌا البٌئٌة 2-8

  لكل فرد حق العٗش فٖ ظرّؾ تٗثٗح سلٗهح ّتكفل الدّلح حهاٗح التٗثح ّالتًّع الحّٕٗ 

تًشؤ ُٗثح هستقلح لإلشراؾ ّالرقاتح علٔ الهًظّهح التٗثٗح ّتسى الدّلح التشرٗعاخ الالزهح لحهاٗح التٗثح علٔ أى تتضهى 

ُذٍ التشرٗعاخ تّجَ خاص هتدأ هسثّلٗح الهلّث ّالهتدأ الّقاثٖ فٖ هجال حهاٗح التٗثح ّهتدأ تقٗٗم األثر التٗثٖ لجهٗع 

، أّجَ الًشاط التشرٕ ّهتدأ الهشاركح فٖ  صًع القراراخ ذاخ األثر التٗثٖ ّضهاى حق الحصّل علٔ العدالح التٗثٗح 

 هّارد الهٗاٍ ثرّج ّطًَٗ تلتزم الدّلح تالحفاظ علِٗا ّتًهٗتِا ّتسى تشرٗعاخ لهًع تلّٗثِا ّحضر استًزافِا 

 تّحد سلطح الهٗاٍ فٖ جِح ّاحدج تكّى هسثّلح عى هصادر الهٗاٍ ّاستخداهِا تها فٖ ذلك الرٕ -

ّضع استراتٗجٗح ّطًٗح  للتخلص التدرٗجٖ هى هشكلح القاخ ّاصدار قاًّى لتًفٗذ ُذٍ االستراتٗجٗح ّلهعالجح  -

اضرارٍ 

 :-  للتطوٌر والبحث العلمً 2-9

تتّلٔ الِٗثح الّطًٗح للتحث العلهٖ رسم سٗاساخ ّّضع تراهج لتطّٗر التحث العلهٖ فٖ الٗهى ّتقّم تذلك هى خالل 

اداراخ هتخصصحتسعٔ لتّفٗر الهًاخ الهًاسب للتحث العلهٖ سّاء عى طرٗق االفراد اّ الهإسساخ لتحقٗق أكتر قدر 

هى االتداع العلهٖ، ّذلك تتًاء جٗل هى التاحثٗى الحرٗصٗى علٔ عهلِم االتداعٖ تتحّٗل تحّثِم الٔ هعرفح ّهًتّج 

اقتصادٕ فٖ الهجاالخ الهختلفح، ّتشجٗع حركح التاحثٗى االساتذج هى ّ الٔ الٗهى تٗى الهراكز ّالجاهعاخ 

الٗهًٗحّالعالهٗح،هتًٗح علٔ خطح ّهًِاج ّتعاّى تٗى هختلؾ التاحثٗى هحلٗا ّدّلٗا 

:-    منظمات المجتمع المدن2-10ً

تعزٗز حرٗح ، ّدّرُا تعزٗز دّر هًظهاخ الهجتهع الهدًٖ ّدعهِا ّتطّٗرُا ّالحفاظ علٔ استقاللٗتِا ّفق القاًّى

. الهّاطًٗى فٖ تؤسٗس الهًظهاخ ؼٗر الحكّهٗح ّاالًضهام الِٗا 

ّ أٗجاد آلٗح هركزٗح لتًظٗم عهلٗح تسجٗل الهًظهاخ ؼٗر الحكّهٗح الٗهًٗح ّاألجًتٗح ّتّفٗر هًاخ سٗاسٖ ّتشرٗعٖ 

. ُٗشجع علٔ الشراكح الفعالح فٖ عهلٗاخ التخطٗط ّالتًفٗذ ّالهراقتح ّالهتاتعح
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 :م 26/9/2013م  إلى 24/9/2013حافظة الحدٌدة والمنعقد من متوصٌات أعضاء مؤتمر الحوار المحلً ب

 :-بشأن استقاللٌة الهٌئات ذات الخصوصٌة 

: اًشاء ُٗثاخ هستقلح فٖ الهجاالخ التالٗح -أ 

 .اإلعالم .1

 .الجِاز الهركزٕ للرقاتح ّالهحاستح ّالِٗثح العلٗا لهكافحح الفساد تدهجِها تِٗثح ّاحدج .2

 .التًك الهركزٕ .3

 .األّقاؾ ّدار اإلفتاء ّالّاجتاخ الزكّٗح .4

 .اللجًح العلٗا لالًتخاتاخ ّاالستفتاء .5

: اًشاء ُٗثاخ ذاخ العالقح -ب 

 .هجلس أعلٔ للشتاب ّالهرأج .1

 .هجلس لذّٕ االحتٗاجاخ الخاصح .2

 .ُٗثح للقضاٗا التٗثٗح .3

 .هجلس لحقّق اإلًساى .4

 .لجًح شثّى األحزاب .5

 .ُٗثح للتحث ّالتطّٗر العلهٖ .6

. ُٗثح هًظهاخ الهجتهع الهدًٖ .7

اصدار التشرٗعاخ الهًظهح لًشاط ّهِام الِٗثاخ ذاخ االستقاللٗح ّاعتهاد التّصٗاخ ّاألحكام العاهح  تشؤًِا  -ج 

. الحّار الهحلٖ للِٗثاخ الهستقلح ّذاخ الخصّصٗح علٔ ًحّ ها ّرد فٖ رإٗح هإتهر
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حىل قانىن العدالة االنتكالًة 

واملصاحلة واإلنصاف 
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الهقدهح 

 

 

 

تهكٗى أفراد الهجتهع الٗهًٖ هى تقرٗر هستقتلِم ّّضع ًِاٗح ألستاب "سعٗاً تاتجاٍ تحقٗق الِدؾ العام للحّار ّالهتهثل ب

االًقسام ّالصراع تٗى أفراد الهجتهع تالشكل الذٕ ٗفٖ تتطلعاتِم ّتؤكٗدا علٔ ها التزهخ تَ االطراؾ السٗاسٗح الهّقعح 

تضرّرج اتخاذ خطّاخ ًحّ الهصالحح الّطًٗح ّالعدالح االًتقالٗح  ّضهاى االهتثال تهعاٗٗر الحكم الرشٗد ّسٗادج القاًّى 

ّاحترام حقّق االًساى اًسجاها هع قٗم العفّ ّالهصالحح الهتؤصلح فٖ ضهٗر ّّجداى الشعب الٗهًٖ ، ّقد  تم اتتداًء 

 : االتفاق علٔ هرجعٗاخ للحّار فٖ اطار الفرٗق كاٙتٖ

 . اٙلٗح التًفٗذٗح الهزهًح لهتادرج هجلس التعاّى الخلٗجٖ

 . م تشؤى الٗهى2012 عام 2051، 2011 لعام 2014قرارٕ هجلس األهى الدّلٖ 

 . ّالهّاثٗق الدّلٗح لحقّق اإلًساى القاًّى الدّلٖ اإلًساًٖ

 . هإتهر الحّار الّطًٖ ّها ٗصدر عًَ هى قراراخ

 .االستفادج هى تجارب الدّل التٖ طتقخ فِٗا اجراءاخ العدالح االًتقالٗح هع هراعاج خصّصٗح الّاقع الٗهًٖ

. ها ٗتفق علَٗ أعضاء الفرٗق ّتها ال ٗتعارض هع الشرٗعح االسالهٗح

 : محور المصالحة الوطنٌة والعدالة االنتقالٌة 

 . هجهّعح قضاٗا ّحقّق الهخفٗٗى قسراً  -

م ّفٖ تقٗح أًحاء الٗهى فٖ 1923هجهّعح قضاٗا اًتِاكاخ حقّق اإلًساًالتٖ حدثخ ّالحاصلح فٖ تِاهح هًذ  -

. م2012م ّحتٔ 1994عام

  :المفاهٌم 

 ُم األشخاص أّ هجهّعاخ األشخاص الذٗى أجترّا علٔ أّ اضطرّا الٔ الِرّب أّ هؽادرج هساكًِم أّ :النازحٌن

أثار الًزاعاخ الهسلحح ّأعهال العًؾ الهعهم : تصفح خاصح ًتٗجح لالتٖ أّ تؽٗح تفادَٗ ، أهاكى اقاهتِم الهعتادج 

. ّاًتِاكاخ حقّق اإلًساى أّ الكّارث التشرٗح أّ الطتٗعٗح ّالذٗى لم ٗعترّا حدّد الدّلح الهعترؾ تِا دّلٗاً 

كل فعل هى أفعال العًؾ أّ التِدٗد تَ ِٗدؾ الٔ القاء الرعب تٗى الًاس تبٗذاثِم أّ تعرٗض احدٓ الهصالح  :اإلرهاب

أّ الحاق الضرر تالتٗثح أّ ، الخهسح لإلًساى ّالهتهثلح فٖ حٗاتَ ّهالَ ّعرضَ ّدًَٗ ّّطًَ ّحرٗتِم ّأهًِم للخطر

سّاء كاى فردا أّ جهاعح أّ حزب أّ )تؤحد الهرافق العاهح أّ األهالك العاهح ّالخاصح أّ االحتالل أّ االستٗالء علِٗا

. (ُٗثح أّ هإسسح أّ دّلح
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األهّال ّاألراضٖ التٖ ٗهتلكِا الفرد أّ هجهّعح هى اإلفراد أّ تإّل هلكٗتِا  :األموال واألراضً المنهوبة فً الداخل

. للدّلح ّتم ًِتِا ًتٗجح ارتكاب جرٗهح هى جراثم الفساد أّ االستؽالل السٗت للًفّذ ّالسلطح أّ االستخدام السٗت للقّاًٗى

ُٖ هجهّعح التداتٗر القضاثٗح ّؼٗر القضاثٗح التٖ تقّم تِا الدّلح هى اجل هعالجح ها ّرثًاٍ هى  :االنتقالٌة العدالة

، ّلجاى الحقٗقح، الهالحقاخ القضاثٗح ، التحقٗقاخ القاًًّٗح : ّتتضهى ُذٍ التداتٗر، اًتِاكاخ جسٗهح لحقّق اإلًساى 

. ّتراهج جتر الضرر ّأشكال هتًّعح هى اصالح الهإسساخ 

. ُٖ هى الهثل العلٗا للهساثلح ّاإلًصاؾ فٖ حهاٗح الحقّق ّاحقاقِا ّهًع التجاّزاخ ّالهعاقتح علِٗا:العدالة

ُٖ عهلٗح الّفاق السٗاسٖ ّاالجتهاعٖ الهتًٖ علٔ آلٗاخ العدالح االًتقالٗح الشاهلح لالًتقال هى حالح   :الوطنٌة المصالحة

الصراعاخ السٗاسٗح الٔ حالح السلم ّتعزٗز الدٗهقراطٗح 

ُّ االعتقال أّ االحتجاز أّ االختطاؾ أّ إٔ شكل هى أشكال الحرهاى هى الحرٗح علٔ أٗدٕ   :-القسري اإلخفاء

ّٗعقتَ رفض ، هّظفٖ الدّلح أّ أشخاص أّ هجهّعح هى األشخاص ٗتصرفّى تبذى أّ دعم هى الدّلح أّ هّافقتِا 

االعتراؾ تحرهاى الشخص هى حرٗتَ أّ اخفاء هصٗر الشخص الهختفٖ أّ هكاى ّجّدٍ هها ٗحرهَ هى حهاٗح القاًّى 

ُٖ الصراعاخ تٗى االطراؾ السٗاسٗح فٖ إ فترج زهًٗح خالل تارٗخ : الصراعاخ السٗاسٗح ّ االًتِاكاخ الهرتتطح تِا 

.. ّالههتد حتٔ ّقتًا الراُى  ، جًّتاً ّشهاالً ، الٗهى الهعاصر ّالحدٗث 

 

 :األهداف العامة للفرٌق 

ّهحدداخ لرسم السٗاساخ العاهح تها ٗحقق الهصالحح الّطًٗح ّالعدالح  ّضع هحدداخ دستّرٗح ّقاًًّٗح .1

 .االًتقالٗح

 ُذٍ الستداهح تقّٗح ّضهاًا لِا ّسٗاسٗح ّقاًًّٗح دستّرٗحج ّهعالج حلّل ّاقتراح القضٗح التِاهٗح أستاب تحدٗد .2

 .الهعالجاخ

 

:  األهداف الخاصة 

التعرؾ علٔ الصراعاخ السٗاسٗح الساتقح ّهستتاتِا لهعرفح الحقٗقح عى كافح أشكال االًتِاكاخ ّالتجاّزاخ التٖ  .1

 .حدثخ

الكشؾ عى حاالخ الهخفٗٗى قسرا تها ٗكفل اًصافِم ّجتر ضررُم ّالدعّج الٔ كشؾ الحقٗقح ّتخلٗد الذاكرج  .2

 .الّطًٗح

 .تحدٗد هعالجاخ الًتِاكاخ حقّق اإلًساى التٖ حدثخ ّتحدث فٖ تِاهح .3

اإلسِام فّٗضع أسس اجراء الهصالحح الّطًٗح ّاؼالق كافح هلفاخ الصراع تها ال ٗصادر حقّق الضحاٗا أّ  .4

 .ٗتعارض هع العدالح، ّتحدٗد ضهاًاخ تعدم تكرار ها حدث
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ُذٍ الهإسساخ  اإلسِام فٖ اصالح الهإسساخ األهًٗح ّالعسكرٗح ّالقضاثٗح ّاإلعالهٗح تها ٗضهى استقاللٗح .5

 . لحهاٗح حقّق اإلًساى ّحرٗاتَ

 .استرداد األهّال ّاألراضٖ ّ الهًِّتح فٖ الداخل ّالخارج  تستب اساءج استخدام السلطح .6

 

:- ذا وقد اعتمد الفرٌق بشكل أساسً على المعاٌٌر الدولٌة لتطبٌق العدالة االنتقالٌة وهً ٍ

  :معاٌٌر دولٌة ٌتم األخذ بها عند تطبٌق قانون العدالة االنتقالٌة

 كشؾ الحقٗقح 

 الهساءلح ّالهحاكهح 

 جتر الضرر 

 ٖاالصالح الهإسس 

 : أو لجان البحث عن الحقٌقة وتقصً الحقائق كشف الحقٌقة:- أوال

هى حق "م 1949هى الترّتّكّل االضافٖ األّل الهلحق تاتفاقٗاخ جًٗؾ  (32)ففٖ قاًّى االًساى الدّلٖ فٖ الهادج 

اقارب االشخاص الهفقّدٗى تهى فِٗم هى ضحاٗا االختفاء القسرٕ تؽض الًظر عى إٔ اجراءاخ قاًًّٗح ؼٗر قاتل للتقادم 

. تهعرفح الحقٗقح عى الظرّؾ التٖ ارتكتخ تِا الجرٗهح ّاالًتِاكاخ ّهصٗر الضحاٗا فٖ حالح االختفاء أّ الّفاج

كها أى حركح الصلٗب االحهر ّالِالل االحهر أّردّا أى هعرفح هصٗر الضحاٗا أّ الهخفٗٗى سّآءا فٖ الًزاع الهسلح  

. الدّلٖ أّ الداخلٖ ُّ أحد هعاٗٗر القاًّى الدّلٖ

ّذالكسّاء هى خالل تحقٗقاخ رسهٗح ّطًٗح هثل لجاى الحقٗقح أّ لجاى التحقٗق الدّلٗح أّ آلٗاخ األهم الهتحدج أّ جِّد )

. ُّٖ عتارج عى تحقٗقاخ رسهٗح ؼٗر قضاثٗح فٖ اًتِاكاخ حقّق اإلًساى.(الهًظهاخ ؼٗر الحكّهٗح

دّلح  كجًّب افرٗقٗا 30التٖ تم اًشاإُا فٖ أكثر هى« لجاى الحقٗقح"لذا ًطالب تبًشاء ُٗثح هستقلح علٔ ؼرار 

. ّكاى هى أترز دعاتِا ًٗلسّى هاًدٗال الذٕ ًادٓ تّضع سجل دقٗق عها ّقع فٖ الهاض1983ٖفٖ

شخصٗح هًِا هفتٖ الجهِّرٗح ّتتهتع الِٗثح تالشخصٗح االعتتارٗح ّالذهح الهالٗح الهستقلح 22:19علٔ أًتتكّى هى عدد .

:- هى هجهّع أعضاثِا ههى تًطتق علِٗم الشرّط التالٗح% 30لههارسح هِاهِا ّأال تقل ًستح تهثٗل الًساء عى 

اى ٗكًّّا شخصٗاخ ذاخ هإُالخ علهَٗ ًّفسَٗ هى حهلح الشِاداخ العلٗا ّقاًًَّٗ ّقضاثٗح ترتتح هستشار هًجهٗع - 1

  هى كل اقلٗهاى ّجد ًظاهاالقالٗم3أًحاء الجهِّرٗح تهعدل 

علٔ اى ٗكًّثالثح الٔ خهسح هى اعضاثِا هى ضحاٗا الصراعاخ السٗاسٗح  - 2 

أى ٗشِدألعضاثِا تالًزاُح ّالخلق الهستقٗم ّلم ٗصدر ضد أٗا هًِم حكها فٖ جرٗهح هخلح تالشرؾ أّ األهاًح أّ - 3

اًتِاكاخ لحقّق االًساى هع تقدٗم تراءج للذهح الهالٗح ّال ٗهًع ّجّد أشخاص ذّٕ كفاءج  ّقتّل اجتهاعٖ ههى تراٍ 

اللجًح ضرّرٗا للتّصل للحقٗقح ّاقاهح العدل علٔ أى ٗكّى هى ضهى اللجاى الهًضّٗح تحخ سلطح اللجًح تاإلضافح 

. للهتخصصٗى فٖ الصحح العقلٗح ّالهرشدٗى الًفسٗٗى 
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أال ٗكّى أٗا هًِم  قد عهل فٖ الشرطح أّ فٖ ؼٗرُا هى الجِاخ االهًٗح أّ القّاخ الهسلحح أّ إٔ تشكٗالخ هسلحح -4

 .ؼٗر رسهٗح خالل العشر سًّاخ الهاضٗح

أى ٗصدر تتشكٗل الِٗثح قرار هى رثٗس الجهِّرٗح تعد التشاّر هع االطراؾ السٗاسٗح ّفقا إلجراءاخ شفافح ّهعلًح 

ّعلٔ أى ٗصدر القرار خالل هدج ال تتجاّز شِرا ّاحدا هى تارٗخ صدّر قاًّى الهصالحح الّطًٗح ّتإدٕ الِٗثح الٗهٗى 

. أهام رثٗس الجهِّرٗح فّر صدّر القرار

: هذا وتتوزع الى ثالثة لجان تتولى الفترات الزمنٌة التالٌة

م  2012م الٔ 1923 لجًح للتحقٗق فٖ أحداث تِاهح هى عام :اللجنة األولى 

. م فٖ شطرٕ الّطى1989م ّحتٔ عام 1967 تًظر ّتحقق ّتعالج األحداث هى عام :-اللجنة الثانٌة 

. م2010م ّحتٔ عام 1990 تًظر ّتحقق ّتعالج األحداث هى عام :-اللجنة الثالثة 

م 2012م ّحتٔ عام 2011 تًظر ّتحقق ّتعالج األحداث هى عام :-اللجنة الرابعة 

 

 :-على أن تتمتع الهٌئة بالتالً

 أى تكّى هدج عهلِا ال تقل عى سًتٗى الٔ أرتعح سًّاخ شهسٗح قاتلح للتجدٗد فٖ حال عدم اًتِاء  -1

ّاٗجاد هكاتب ّأفرع لِا فٖ هًاطق الجهِّرٗح الهتضررج ّفِٗا اًتِاكاخ لحقّق االًساى الستقتال التالؼاخ . عهلِا

 .ّتهكٗى الهّاطًٗى هى رتط جسّر الثقح هع الدّلح

 .لِا سلطاخ ّصالحٗاخ الضتط القضاثٖ لتًفٗذ هِاهِا  -2

تشكٗل اللجاى الهتخصصح التٖ تحتاجِا ّاالستعاًح تهى تراٍ هى الختراء ّالهتخصصٗى تحخ القسم ّتهإُالخ  -3

 تخدم القضاٗا هع تقدٗم تراءج للذهح الهالٗح ألعضاثِا

أٗا كاًخ الجِح التاتعٗى الِٗا ّاالطالع علٔ االرشٗؾ  (هسثّلٗى ّشِّد ، أفراد)استدعاء إٔ شخصٗح  -4

ّالحصّل علٔ الّثاثق ّالهعلّهاخ الهطلّتح ّهصادرج ّثاثق الجِح الؽٗر هتعاًّح ّالتقدم ضدُا تشكّٓ عرقلح هجرٓ 

 التحقٗق للقضاء

الحق فٖ تفتٗش االهاكى التٖ ّقعخ فِٗا االًتِاكاخ ّهصادرج الّساثل ّاالدّاخ الهستخدهح تتلك االًتِاكاخ  -5

 .ّتالتًسٗق هع الجِاخ القضاثٗح

التحث عى حاالخ االختفاء القسرٕ ّالكشؾ عى جهٗع السجّى تسجالتِا تالتًسٗق هع الجِاخ القضاثٗح للتؤكد  -6

 .هى سالهح الهّقؾ القاًًّٖ للسجًاء تسجًِم

هًح العفّ هى جِح الحق العام لهى ٗدلٖ أّ ٗعترؾ تهعلّهاخ تفضٖ إلٗجاد أّ تحدٗد أّ كشؾ هصاثر الهخفٗٗى  -7

 .ّللضحٗح ّأقارتَ حق االحتفاظ تالحق الخاص تالطرق الشرعٗح. قصرٗا حتٔ لّ تبدراجَ ضهى ترًاهج حهاٗح الشِّد
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تجًٗد ُٗثح االّقاؾ هى خطتاء الهساجد ّرجال الدٗى االكفاء للتّعٗح تؤُهٗح الهصالحح الّطًٗح ّستل تطتٗقِا  -8

ّكذالك ّساثل االعالم الهرثٗح ّالهسهّعح لًشر ثقافح الهصالحح ّالعدالح االجتهاعٗح ّالهّاطًح الهتساّٗح ّتتٗاى هضار 

 الثؤر اجتهاعٗا ّاقتصادٗا ّسٗاسٗا 

 اصدار قراراخ هلزهح للحكّهح إلًصاؾ افراد ّجهاعاخ الضحاٗا تالطرق الهحققح للعدالح -9

هى الكشؾ عى الهخالفاخ القاًًّٗح ّالعزل هى الهًصب ّاستتعاد أّ طلب اعادج تؤُٗل أّ ُٗكلح أّ اصالح قاًًّٖ 

ّهإسسٖ للجِح التٖ تّاطؤخ فٖ أعهال العًؾ ّالقهع ّازالح كافح أشكال التهٗٗز العرقٖ أّ الدًٖٗ ّلِا استخدام ّساثل 

االعالم الرسهٗح الطالع الشعتعلٔ ًتاثج تحقٗقاتِا أّال تؤّل هها تراٍ هًاستا هى جلساخ استهاع علًٗح أّ سرٗح علٔ أى 

 تشهل حضّر الضحاٗا ّهحاهِٗم

ّتِذا ٗهكى الكشؾ عها ّقع هى اًتِاكاخ فٖ الساتق هى ّقاثع ّسٗاق ًّتاثج لتلك االًتِاكاخ هستخدهح كل الّساثل 

الهساعدج ّالقاًًّٗح الالزهح للكشؾ عى الحقٗقح ّذلك عتر االستهاع للشِّدّتّفٗر هعاهل جًاثٗح هتخصصَ ّٗشرؾ 

ًاخ هى الهجتهع عتر ترًاهج لحهاٗح الشِّد تحخ ًظام قضاثٖ هستقل ًّلفخ الٔ أى الكشؾ عى  ّّ علٔ ُذٍ اللجاى هك

الحقٗقح تحقق أكثر هى ؼاٗح ّهًِا شفاء جرّح الضحاٗا هى خالل االستهاع الِٗم، ّاالستهاع الٔ أُالٖ الضحاٗا، الشِّد 

، ّكذا حهاٗح الهًتستٗى لألجِزج ّالجهاعاخ الهشتتَ تارتتاكِا اًتِاكاتهى الهجًدٗى الصؽار الرتتح ،  الهشتتَ تِم اها عتر 

. االعتراؾ تالذًب أّ هقاتل طلب العفّ

 

- :ثانٌا المساءلة والمحاكمة

عهلٗح الهحاستح ُاهح ّال ٗقصد تالهحاستح االًتقام ّالتشفٖ ّاًها اعطاء الحساب الهًاسب لكل هى أجرم فٖ حق الشعب 

. فٖ اطار هحاكهح عادلح، حتٔ ٗطهثى الشعب علٔ ًجاح ثّرتَ ّٗستعٗد ثقتَ تالدّلح ّٗقتل علٔ الهصالحح الّطًٗح

اى ًجاح عهلٗح االًتقال الدٗهقراطٖ ترتكز أّال علٔ هحاستح .فهرحلح الهصالحح ال تستقٗم اال اذا ستقتِا هرحلح الهحاستح

الهسإّلٗى عى الفساد الهالٖ ّالسٗاسٖ ّتسلٗط الجزاء العادل علِٗم هها ٗترتب علَٗ ارجاع الحقّق الٔ أصحاتِا 

ّ تحقٗق العدالح االًتقالٗح عهلٗح تدرٗجٗح .ّارضاثِم هعًّٗا ّهادٗا ّتفعٗل دّر لجاى الحقٗقح ضهاى لعدم تكرار ها حدث

تستؽرق ّقتا طّٗال ّتتطلب تظافر جِّد كل أطراؾ الهجتهع الهدًٖ،  ّتّفر االرادج السٗاسٗح إلرساء آلٗاخ العدالح 

االًتقالٗح ّها ًحتاجَ لتحقٗق ذالك 

 اٗجاد سلطح قضاثٗح هستقلح ذاخ ذهَ هالَٗ ّادارٗح هًفصلَ  -1

التفتٗش علٔ االحكام دّرٗا لالطهثًاى علٔ سالهتِا ّتقدٗم تراءج الذهح الهالٗح لهّظفّا السلطح القضاثٗح هى  -2

 قضاج ّكتتح الخ  للجِح الهختصح فٖ السلطح القضاثٗح

اصالح السجّى هى اعادج ترتٗب السجّى ّفق اللّاثح ّتِٗثتَ ّجعلَ هكاى لإلصالح ّالتؤُٗل ّحفظ آدهٗح  -3

 االًساى ّاٗجاد ضهاى اجتهاعٖ ألسر الهساجٗى
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الؽاء كافح السجّى الخاصح ّالؽٗر حكّهٗح سّآءا ها ٗتتع الِٗثاخ ّالهقار الحكّهٗح ّالهشاٗخ ّالّجِاء  -4

 .ّهحاستح الهسثّلٗى عى تّاجدُا

ّكذالك للسجًاء إلعادج ادهاجِم  (قّاًٗى حقّق االًساى)عهل دّراخ تدرٗب ّتؤُٗل للضتاط تطرق التعاهل  -5

 .تالهجتهع هستقتال ّاستخدام التكًّلّجٗا فٖ تسجٗل تٗاًاخ السجًاء ّهعاهالخ الدخّل ّالخرّج لِم 

اٗجاد هحاكم هتخصصَ ّهستعجلح للتخ فٖ قضاٗا االًتِاكاخ لحقّق االًساى  تخضع للهعاٗٗر الدّلٗح ال لضؽط  -6

 .الشارع

العزل السٗاسٖ تحق كل هرتكب لجراثم ضد حقّق االًساى ّهًعَ عى هزاّلح أّ تّلٖ إٔ هًصب سٗاسٖ أّ  -7

ادارٕ لهدج ال تقل عى عشرج سًّاخ ّاخضاع هالَ الخاص للرقاتح هع تقدٗم تراءج للذهح الهالٗح تحخ اشراؾ السلطح 

 . القضاثٗح

اٗجاد هحاكم ادارٗح للتخ فٖ الهخالفاخ االدارٗح ّالحقّق الّظٗفٗح ّالهلكٗح  ّرد اعتتار كل هى اًتِكخ حقّقَ  -8

ّاعادج ادهاجَ ّتهكًَٗ هى عهلَ هع استالهح كافح هستحقاتَ الهالٗح ّالهعًّٗح ّهراجعح أّقاؾ الدّلح ّتحدٗدُا للحفاظ 

 . علِٗا 

 ساعح تدّى هسّغ قاًًّٖ ّااللتزام تضّاتط الضتط 24أشِر تدّى حكم 6ّضهاى عدم تجاّز فترج السجى هدج  -9

ّاالحضار ّاحترام كراهح االًساى ّحق التّاصل هع اقارتَ ّهحاهَٗ ّتّفٗر التهثٗل القاًًّٖ هجاًا لهى لٗس لدَٗ القدرج 

 .(هرضٔ تًّعِٗم، تكم،صم )ّذّٕ االحتٗاجاخ الخاصح 

 

 :جبر الضرر:- ثالثا

ّتّسع الحكّهاخ تِٗثح . لزاهاً علٔ الحكّهح لٗس فقط التصدٕ لهرتكتٖ ُذٍ التجاّزاخ تل أٗضاً ضهاى حقّق الضحاٗا

الظرّؾ الهالثهح لصٗاًح كراهح الضحاٗا ّتحقٗق العدل تّاسطح  تقدٗم االعتذار أّال عها ارتكتتَ أّ ها أرتكب هى قتل 

الحكّهاخ الساتقح كتعّٗض عى تعض ها لحق تِم هى الضرر ّالهعاًاج  ٗعطٖ ارضاء ًفسٖ ّٗذّٕ شعلح االًتقام 

ًّٗطّٕ هفِّم جتر الضرر علٔ هعاًٖ عدج هى تًِٗا . ّاالقصاء ّالتِهٗش ّٗقفل التاب أهام االستؽالل  هستقتال

ّاالسترجاع  (لهساًدج الضحاٗا هعًّٗاً ّفٔ حٗاتِم الّٗهٗح)، رد االعتتار (عى الضرر أّ ضٗاع الفرص)التعّٗض 

. (استعادج ها فقد قدر الهستطاع)

ّٗهكى أى ٗتم التعّٗض . (جهاعٗح/ فردٗح )ّالفثح الهستِدفح  (هادٗح ّهعًّٗح)ٗهكى التهٗٗز تٗى التعّٗضاخ تحسب الًّع 

أها . الهادٕ عى طرٗق هًح أهّال أّ هحفزاخ هادٗح، تقدٗم خدهاخ هجاًٗح أّ تفضٗلٗح كالصحح ّالتعلٗم ّالسكى

:- التعّٗض الهعًّٕ فٗكّى عتر

م علٔ اتًاء 1967اصدار اعتذار رسهٖ هى قتل رثاسح الدّلح تحكم تحهلِا تتعح ُذٍ التركح ًّخص تالذكر حرب  - 1 

. تِاهح حرب القّقر ُّّ  هى اإلجراءاخ الرهزٗح لجتر الضرر ّاعتتار الضحاٗا هى ثّرج الزراًٗق شِداء
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اصالح الهًاُج التعلٗهٗح تها ٗتّاثم هع الحقاثق ّحفظ الذاكرج الّطًٗح خاصح هادتٖ التارٗخ ّالّطًٗح تها ٗخص - 2      

تارٗخ تِاهَ ّدّر ؼٗرُا هى الهًاطق تعدالح ّاعداد هًاُج للترتٗح االسالهٗح  تساُم فٖ ترتٗح الًشؤ  ترتٗح دًٗٗح صحٗحح 

. خلق فضاء عهّهٖ لتخلٗد ذكرٓ أّ اعالى ّٗم ّطًٖ للذكرٓ- 3      

ّتتعدد األُداؾ الهتّخاج هى ُذاالتدتٗر هثل اإلقرار تفضل الضحاٗا جهاعاخ ّأفراد، ترسٗخ ذكرٓ االًتِاكاخ فٖ 

الذاكرج الجهاعٗح، تشجٗع التضاهى االجتهاعٖ هع الضحاٗا، اعطاء رد هلهّس علٔ هطالب رفع الظلم ّتِٗثح الهًاخ 

اضافح الٔ أى هتدأ التعّٗضاخ أصتح الزاهٗاً تهّجب القاًّى . الهالثم للهصالحح عتر استرجاع ثقح الضحاٗا فٖ الدّلح

. الدّلٖ

 . (هثلها هًحخ دّلح تشٗلٖ رّاتب للضحاٗا)سّاء هًحخ للضحاٗا تعّٗضاخ هادٗح أّ لم تهًح 

هثل اجراءاخ هساعدج السكاى الذٗى تم ترحٗلِم . اعادج الحقّق القاًًّٗح الٔ الضحاٗا هى ههتلكاتِم الهادٗح ّالهعًّٗح- 4

،ّ ارجاع حقّق (الجراتحَ ّؼٗرُا، الجهٗشَ،قرٗح الحشاترٍ )تالقّج أّ الذٗى سرقخ أراضِٗم تبعادتِا أّ التعّٗض 

،ّ اعادج اإلدهاج فٖ الهًاصب ّعدالح تّزٗعِا تٗى الكفاءاخ (للهًفٗٗى ّالهِجرٗى )الحرٗح ّالهكاًح االجتهاعٗح ّالجًسٗح 

.  للّظاثؾ العهّهٗح ّالرسهٗح ّالتهثٗل الرسهٖ للدّلح

ّضع تراهج خاصح إلعادج تؤُٗل الضحاٗا، تها فٖ ذلك الهّاساج العاطفٗح ّالعالج التدًٖ أّ الهساعدج الطتٗح ّالعالج - 5

.  فٖ الخارج اى لم ٗتّفر العالج  فٖ التلد

اجراء هراسم دفى رسهَٗ أّ هالثهح للضحاٗا القتلىؤّتًاء الًصب التذكارٗح للضحاٗا تصفح عاهح ّاالعتراؾ  -6

هقترج الزراًٗقتحجَ هعتقالخ الرُاثى فٖ قلعح القاُرج ّحجح ّهًاخَ، ّ )الرسهٖ تها جرٓ هى قهع فٖ الهاضٖ

تخصٗص فضاء عام ّأسهاء للشّارع، ّرعاٗح العرّض الخاصح أّ األعهال الفًٗح، ّالهآثر ّالهتاحؾ للحفاظ علٔ 

 .تراثِم 

هى حق الضحاٗا عدم العفّ عى الجاًٖ ّتحرٗك الدعآّ القضاثٗح  ّهّاصلح الكشؾ عى الحقاثق ّعلٔ الدّلح  -7

. تقدٗم التعّٗض ّاالًصاؾ ّهى ثم تقدٗم الدعم االجتهاعٖ ّالًفسٖ لِم 

العدالح تٗى أفراد الشعب اقتصادٗا ّتعلٗهٗا ّسٗاسٗا ّاجتهاعٗا ّتّظٗفٗا ّخدهٗا ّاعادج تًاء الهًاطق الهًكّتح  -8

 .ّالهدهرج ّتؤُٗلِا خدهٗا ّالتعد عى التهٗٗز تٗى افرادُا طتقا للهذُب أّ لطاثفح اّ لّى اّ طتقح اّ قتٗلَ

م ٗتم اعادج الّثاثق ّالهخطّطاخ ّاٙثار ّالكتب تاعتتارُا حق تارٗخٖ ّاألراضٖ 1928تِاهح ها تعد  -9

ّالهزارع التٖ استّلٔ علِٗا االهام لسقّط أحقٗتَ فِٗا ّثتاخ اًتزاعِا هى أُلِا ّ األراضٖ التٖ تم االستٗالء علِٗا 

م تطتٗقا لثقافح الفٗد  ٗتم ارجاعِا ألصحاتِا تها ٗفٗد ّٗثتخ ذالك ّتضاؾ الٔ داثرج االّقاؾ التٖ تقع فٖ 1978هى

داثرتِا ّالتٖ  لم ٗتم تحدٗد هلكٗتِا ّاصالح جِاز عقاراخ الدّلح ّهكتب االراضٖ ّتشكٗل لجًَ لهتاتعح الهظالم هى 

اؼتصاب ًِّب االراضٖ ّتؤجٗر االراضٖ هى قتل ُٗثح االستثهار ّهًع تٗعِا ّاسترجاع االراضٖ التٖ لم ٗتم االستفادج 

 .هًِا كحق عام ال ٗجّز التصرؾ فَٗ
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اصالح ّاعادج تؤُٗل هإسسح هّاًت التحر األحهر إلعادتِا لقّتِا التشؽٗلٗح ّاًشاء قّج خفر سّاحل هإُلح  -10

قادرج علٔ حهاٗح شّاطت ّتٗثح ّثرّاخ ّأهى التحر االحهر تتّفٗر ها تحتاج الَٗ هى قّج تشرَٗ ّتكًّلّجٗح ّهعداخ 

ّآلٗاخ ّالؽاء ّهًع تراخٗص الصٗد الهضرج للتٗثح الطتٗعٗح ّالسٗاحٗح االستثهارٗح للتحر االحهر هى تسط ّاستؽالل 

 .ألراضَٗ الترٗح ّالتحرٗح

 .تِدؾ اعتهاد الهعالجاخ ّالحلّل للقضٗح التِاهٗح -11

 

 .التخلص هى رّاسب الهاضٖ ّالحاضر الذٕ حكهًا ّال ٗزال ٗحكهًا فٖ تِاهح -1

تقدٗم كفاءاخ شتاتٗح هتعلهح لدِٗا شِاداخ علٗا ّلدِٗم القدرج علٔ ههارسح العهل االدارٕ ّالتخطٗط ّالًقد السٗاسٖ - 2

 .ّالقاًًّٖ فٖ الترلهاى ّالهجالس الهحلٗح

 هحاستح ّهحاكهح كل الهتّرطٗى فٖ قضاٗا فساد تالهحافظح علٔ حساب الهّاطًٗى- 3

 

:- رابعا االصالح المؤسسً 

اى اعادج ُٗكلح الجٗش ّّزارج الداخلٗح ّتحسٗى أّضاعِم اقتصادٗا ّتعلٗهٗا ّهًحِم تدالخ للسكى ّاهتٗازاخ صحٗح - 1

هى تًاء ّتؤُٗل الهستشفٗاخ العسكرٗح تها ٗرقٔ تهستّاُا لهصاؾ الدّل الهتقدهح هى كّادر ّهعداخ ّتطتٗق هتدء 

الثّاب ّالعقاب فٖ صفّفِا تكافح هستّٗاتِا ّالهساّاخ ّالعدل فٖ الترقٗاخ ّالعالّاخ تٗى هًتستِٗا ّتخصٗص جِح 

. هستقلح تتتع ّزارج الهالٗح لصرؾ هستحقاخ الشِداء ّتكرٗم ذِّٗم

فصل السلطاخ ّاستقالل القضاء ادارٗا ّهالٗا ّاصالح السجّى ّاعادج ترتٗتِا ّفقا للّاثح ّحفاظا علٔ آدهٗح االًساى -2

. ّالؽاء السجّى الخاصح للهإسساخ ّالّجاُاخ هى هدراء عهّم ّهحافظٗى ّهشاٗخ

هًع تجًٗد هى ُم دّى سى الثاهًح عشرج ّضهاى تسرٗح ّاعادج تؤُٗل هًِم دّى الثاهًح عشرٍ الذٗى تم تجًٗدُم -3

. ّاستؽاللِم فٖ الًزاعاخ األخٗرجسّاءا هى الجِاخ الرسهٗح أّ الؽٗر رسهٗح

تسط الدّلح لًفّذُا علٔ االرض ّاعادج الِٗتح للقاًّى ّاحترام حقّق االًساى ّاحترام العِّد ّالهّاثٗق التٖ ّقعخ -4

. علِٗا الجهِّرٗح الٗهًٗح تها ال ٗضر السٗادج ّالهصلحح الّطًٗح أّ تٗثتِا الطتٗعٗح

هًع الجهع تٗى السلطح ّالهال هى خالل اجراء اصالحاخ علٔ القّاًٗى االًتخاتٗح ّاالدارٗح ّادهاج الهِجرٗى -5

ّالهًفٗٗى ّالهؽترتٗى  فٖ الهصالحح الّطًٗح ّاتاحح الهجال هى حرٗح تعتٗر عى الرإٔ تدّى اسفاؾ أّ االعتداء علٔ 

 .االخرٗى هى خالل ّضع القّاًٗى التٖ تحترم ّتًظم حرٗح الًشر ّاالعالم 

تطتٗق هتدء تكافإ الفرصتٗى أتًاء الّطًفٖ شؽل هفاصل الدّلح هع تقدٗم كافح الخدهاخ الِٗم هها ٗرفع هى قدراخ - 6

اتًاثَ ّعدالح تّزٗع الثرّج ّالّظاثؾ ّالحصّل علٔ الخدهاخ االساسٗح ّاًفاذ هتدة تكافإ الفرص ّالتهثٗل تٗى أفراد 

الشعتّالؽاء هصادر التهّٗل الهالٖ عى القتاثل تحسب القاًّى ّتطتٗققاًّى العزل السٗاسٖ لهى ثتخ تّرطَ فٖ جراثم 

 .جسٗهح فٖ حق الّطى ّالشعب
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ّجّد الهجتهع الهدًٖ الفاعل ٗعًٖ ّجّد دّلح القاًّى،ّجّد الهشاركح السٗاسٗح، ّتًاء الهّاطًح ّتحقٗق االًتهاء - 7

. الّطًٖ، الى ًُاك عالقح ثاتتح تٗى الهشرّع الدٗهقراطٖ ّالهجتهع الهدًٖ حٗث ال ٗتحقق إٔ هًِها فٖ ؼٗاب اٙخر

اٗجاد ُٗثح للهظالم تتتع ُٗثح االًصاؾ ّالهصالحح ّالشفافٗح فٖ اجراءاخ التّظٗؾ ّالترشٗح ّاالًتخاب  ٗعد اللتًح -8

االساسٗح فٖ عهلٗح االصالح الهإسسٖ ّخطّج رثٗسٗح ُّاهح تتًٖ أّاصر الثقح ّلم شهل الًسٗج الّطًٖ تٗى أفراد 

الشعب 

ٗتم التّجَٗ تالعهل علٔ سرعح تًفٗذ ها لم ٗتم تًفٗذٍ حتٔ اٙى هى الًقاط العشرٗى التٖ أقرتِا اللجًح الفًٗح لإلعداد -9

ّالتحضٗر لهإتهر الحّار، ّالًقاط اإلحدٓ عشر التٖ أقرُا فرٗق القضٗح الجًّتٗح علٔ أى تتّلٔ الحكّهح التحث عى 

هى اٙلٗح التًفٗذٗح للهتادرج  (27)التهّٗل الكافٖ لالستحقاقاخ الهترتتح علٔ التًفٗذ ّذلك عهالً تها ّرد فٖ الفقرج 

. الخلٗجٗح

 

توصٌات  الفرٌق 

 :-توافق الفرٌق على القرارات التالٌة فً الشأن الٌمنً عامة

م 1978اجراءالتحقٗقاتالالزهحّتقصٗالحقاثقتهاٗإدٗبلىكشفحاالتاإلخفاءالقسرٗخاللفتراتالصراعاتالسٗاسٗحخاصح فٖ   .1

 . رفاخ هى قضٔ  تسلٗم علٔ قسراّالعهل ّهصٗرالهخفٗٗى م الساتقح1994ّفٖ عام 

تشكٗل لجًح حكّهٗح ّطًٗح لهعالجح اّضاع اسر الشِداء ّهتاتعح عالج الجرحٔ الًاتجح عى احداث الثّرج  .2

 .م تؽض الًظر عى اًتهاءاتِم ًّّجِاتِم الٗسٗاسٗح 2007الشتاتٗح السلهٗح ّكذلك احداث عام 

 .هًِهلذِّٗم،ّاًصافالضحاٗاّاعادجاالعتتارلِم،ّتخلٗدالذاكرجالّطًٗح،ّاتخاذكلهاٗلزهلهًعتكرارهآسٗاإلخفاءالقسرٕ .3

 ّتهًح ّالخارج الهًِّتح العاهح ّ الخاصح فٖ الداخل ّاألراضٖ األهّال السترداد هستقلح ّطًٗح ُٗثح اًشاء .4

 .هًههارسح عهلِا تهكًِا استثًاثٗح صالحٗاخ

 الهحافظاخ جهٗع علٔ الجًّتٗح لهحافظاخ لشكلخ التٖ ألراضٖ اهشاكل تحل الخاصح القضاثٗح اللجاى تعهٗم .5

 . األخرٓ

 اداًح تهإتهرالحّارالّطًٖ الههثلح الفعالٗاخ ّؼٗرُاهى الهدًٖ الهجتهع ّهًظهاخ السٗاسٗح القّٓ جهٗع التزام .6

 أّ خرهترا إٔ أّتحخ أّسٗاسٗاً  دًٗٗاً  لِا التؤصٗل تعدم ّااللتزام ّأستاتِا، ّأًّاعِا أشكالِا تكافح اإلرُاتٗح األعهال

 .الصادرجعًَ ّاألعهال اإلرُاب تبداًح ّفعالٗاتَ الهجتهع فثاخ جهٗع التزام الٔ ّصّالً  أخرٓ ذراثع

تبحالح كل هى ثتخ تّرطِم تقتل الهعتصهٗى السلهٗٗى اّ هًتستٖ الهإسساخ األهًٗح ّ العسكرٗح  الدّلح تلتزم .7

 ّضحاٗا االرُاتٗح العهلٗاخ ضحاٗا ّجترضررجهٗع ّتتعّٗض ّالهدًٗح الٔ التحقٗق ّ الهحاكهح ّهى حرض علٔ ذلك

ّالحدٗدج  الجهِّرٗح هحافظاخ هختلؾ الهدًٗٗى ّالعسكرٗٗى ّالهتظاُرٗى السلهٗٗى  فٖ هى االرُاب هكافحح اخطاء

 .ذكراُم خاصح ّتخلٗد
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الجًّتٖ  السلهٖ ّالحراك شتاتالثّرج هى الهعتقلٗى تهًفِٗم ّالهعتقلٗى الهحتجزٗى عى تلتزم الدّلح اإلفراج .8

  .  اّارُاتَٗ جًاثٗح قضاٗا ذهح علٔ هداًٗى ٗكًّّا لم ها الرإٔ ّالحراك التِاهٖ السلهٖ ّسجًاء

 للتؤّٗال قاتلح ّؼٗر ّهحددج ّاضحح تصٗاؼاخ االًتقالٗح تالعدالح الهتعلقح ّالقاًًّٗح الدستّرٗح الًصّص صٗاؼح .9

 . التفسٗراخ ّلتعدد

 :للعدالة االنتقالٌة المبادئ الدستورٌة

تلتزم الدّلح االهتثال للقّاعد ّ الهعاٗٗر الدّلٗح عًد تصهٗم ّ تًفٗذ عهلٗاخ الٗاخ العدالح االًتقالٗح ّ تحقٗق ذلك  .10

تشكل فعال ّ داثم تها ٗتٗح تطتٗق العدالح االًتقالٗح ّ تحقٗق الهصالحح الّطًٗح ّ الهصادقح علٔ جهٗع االتفاقٗاخ الدّلٗح 

 . لحقّق االًساى ذاخ العالقح تتراهج ّ عهلٗاخ العدالح االًتقالٗح

 تالشؤى التتدخل هحترفح ّطًٗح كهإسساخ ّاالستختاراتٗح ّاألهًٗح العسكرٗح ّاألجِزج الهإسساخ ضهاى حٗادٗح .11

 .ّاالجتهاعٖ  األُلٖ السلم ّصٗاًح ّالهّاطى الّطى اهى حهاٗح فٖ هِهتِا ّتتجسد ّالهدًٖ السٗاسٖ

 حهاٗح تضهى تتشرٗعاخ الحق ُذا ّحهاٗح الرإٔ ّالتعتٗرعى التظاُرالسلهٖ فٖ الهّاطًٗى حق الدّلح تحترم .12

، األهى، الجٗش )هستقتال ّتها ٗضهى حٗادٗح هإسساخ  اإلًساى لحقّق اًتِاكاخ إٔ تارتكاب ٗسهح ال تها الهّاطًٗى

 . (ّالقضاء ّاإلعالم

م ّذالك تحسب 2011اإلسراع تتسهٗح أعضاء لجًح التحقٗق الهستقلح للتحقٗق فٖ اًتِاكاخ حقّق اإلًساى لعام  .13

 .م2012 لعام 140تّصٗاخ هجلس حقّق اإلًساى ّّفق القرار الجهِّرٕ رقم 

تّصٖ جهٗع الهكًّاخ فٖ فرٗق العدالح االًتقالٗح االعتراؾ تالقضٗح الجًّتٗح ّالقضٗح التِاهٗح تاعتتارُها  .14

 .قضٗتاى سٗاسٗتاى ّحقّقٗتاى

 (المبادئ القانونٌة للعدالة االنتقالٌة)

الزام كل هإسساخ الدّلح ُّٗثاتِا ّ أجِزتِا التًفٗذٗح ّ التشرٗعٗح ّالقضاثٗح ،تاإلفصاح عى كل ها لدِٗم هى  .15

ّهحاستح كل هى ٗتستر أّ ٗتقاعس عى اإلفصاح ّ . تٗاًاخ ّهعلّهاخ ّّثاثق تتعلق تاًتِاك حقّق الهّاطًٗى ّحرٗاتِم

 .الحالٖ عهلَ أثًاء هسثّلٗتَ تحخ أّ الساتق ٗعرفَ هى خالل عهلَ أّها كشؾ الحقٗقح ّ تقدٗم كل ها تحّزتَ

 .أّزهاًٖ تهٗٗزهكاًٖ دّى االًتِاكاخ ضحاٗا كل هع الهتسإّ التعاهل .16

االلتزام تهًح لجًح كشؾ الحقٗقح الصالحٗاخ الكاهلح فٖ الكشؾ عى جهٗع حاالخ  االخفاء القسرٕ ّ جهٗع  .17

 . اًتِاكاخ حقّق االًساى تهّجب القاًّى

 .االعتراؾ تارتكاب الجراثم دّى تترٗر ّاالعتذار الهإسسٖ عى كل االًتِاكاخ لحقّق االًساى .18

 .اًصاؾ ضحاٗا االًتِاكاخ ّ االخفاء القسرٕ ّ جتر ضررُم تصّرج عادلح .19

 . اإلصالح الهإسسٖ ألجِزج ّ هإسساخ الدّلح الهتّرطح تاًتِاكاخ حقّق اإلًساى تها ٗضهى عدم تكرارُا .20
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 الّطًٗح التشرٗعاخ فٖ الٗهى قتل هى الهّقعح القسرٕ اإلخفاء تتجرٗم الدّلٗح االتفاقٗح هّطًح الدّلح علٔ ًٗتؽٖ .21

 .العالقح ذاخ

االلتزام تهعاٗٗر القاًّى اإلًساًٖ الدّلٖ ّاالتفاقٗاخ الدّلٗح لحقّق اإلًساى ّتحقٗقاخ الهفّضٗح الساهٗح لحقّق  .22

. ّاجراءاخ التحقٗق ّالهقاضاج، ّتّصٗاخ هجلس حقّق اإلًساى التاتع لألهم الهتحدج فٖ تشكٗل لجاى التحقٗق اإلًساى

ّتها ٗضهى التًفٗذ السرٗع ّالًزَٗ ، ّتّفٗر الدعم الفًٖ ّاإلجراثٖ ّالهادٕ ّالسٗاسٖ للتدء الفّرٕ فٖ تحقٗق ذلك

 .لهعاقتح الهداًٗى ّجتر ضرر الضحاٗا

 المبادئ الناظمة للتعامل مع قضاٌا السترداد االموال و االراضً المنهوبة :

 . الهتحدج لهكافحح الفساداألهمااللتزام تاتفاقٗح  .23

 استخدام سّء تستب ّالخارج تالداخل ّالخاصح العاهح الهًِّتح ّاألراضٖ األهّال جهٗع تاسترداد الدّلح تلتزم .24

الهشرّعح تها ٗضهى حق الضحاٗا ّ  ؼٗر األستاب هى ّؼٗرُا ّالتزّٗر ّالسطّ الًفّذ استؽالل تستب أّ السلطح

 ّ قضاثٗا ّفقا للهعاٗٗر الّطًٗح ّ الدّلٗح ّ تها ٗكفل صدّر التشرٗعاخ التٖ ادارٗاالهجتهع تهساثلَ ّ هحاستح الًاُتٗى 

 .األهّال ّ األراضٖتهًع التصرفاخ ؼٗر القاًًّٗح تالههتلكاخ ّ 

 قاًّى اصدار فٖ اإلسراع ّتحدٗد األراضٖ تبدارج الخاصح القاًًّٗح للهًظّهح التشرٗعٗح االصالحاخ اجراء .25

 . ّؼٗرُا هى التشرٗعاخ ذاخ العالقح2007عام  هًذ الًّاب هجلس أهام الهًظّر العًٖٗ العقارٕ السجل

 قاًّى خاص إلًشاء ُٗثح هستقلح لهّاجِح  حاالخ الًزّح ّالطّارة ّالكّارث ألٕ ستب اصدارتتتًٔ الدّلح  .26

لِكل اإلهكاًاخ التشرٗح ّالهادٗح ّ الهعداخ ّالتجِٗزاخ الفًٗح الالزهح تها فٖ ذلك تًاء هعسكراخ اإلّٗاء  كاى ، تسخر

 .الهًاستح ّفقا للهعاٗٗر الدّلٗح الهتعارؾ علِٗا تها ٗكفل القدرج علٔ هّاجِح تلك الظّاُر ّ أثارُا

علٔ الحكّهح اإلسراع تاإلجراءاخ الالزهح الستصدار قاًّى ٗجرم العتّدٗح ّالهتاجرج تالتشر ، ّالعهل علٔ  .27

 .تّفٗر حٗاج كرٗهح هالثهح تؽطٔ فِٗا االحتٗاجاخ الصحٗح ّ التعلٗهٗح ّ االجتهاعٗح لِم 

 طاثلح تحخ ّجعلِم للهساثلح خضّعِم ٗكفل تها العلٗا الّظاثؾ شاؼلٖ ضرّرج اعادج الًظر فٖ أحكام قاًّى .28

 .الرقاتٗح  األجِزج ّاختصاص القاًّى

 تعّٗض الصٗادٗى اللذٗى تضررّا جراء االعتقال القسرٕ فٖ هعتقالخ خارج الّطى  .29

عهل ًصب تذكارَٗ علٔ هداخل هدًٗح الحدٗدج لتخلٗد ضحاٗا الهجازر ّالهذاتح التٖ ارتكتخ فٖ حق اتًاء تِاهح  .30

 .فٖ العِد االهاهٖ  (القّقر_الزراًٗق)

 .اعادج تسهٗح شّارع تهدًٗح الحدٗدج ّالهدى الرثٗسح لتخلٗد اعالم تِاهح فٖ هختلؾ الهجاالخ  .31

. تضهٗى الهًاُج الدراسٗح هّاقؾ ّقصص اتطال تِاهح الذٗى كاى لِم دّر فٖ التارٗخ السٗاسٖ ّاالسالهٖ  .32

ضرّرج تشكٗل لجًح قضاثٗح خاصح تهّجب قرار جهِّرٕ لهعالجح قضاٗا األراضٖ فٖ هحافظح الحدٗدج  .33

 .الستعادج االراضٖ ّ الههتلكاخ العاهح ّ الخاصح ّ الهسرحٗى قسرٗا هى اعهالِم

 . تكفل الدّلح تضهٗى هتادة العدالح االجتهاعٗح ّتفعٗل قاًّى الضهاى االجتهاعٖ ضهى تشرٗعاتَ الّطًٗح .34
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 . تجرٗم التكفٗر ّ التخّٗى تشكل عام ّتشكل خاص فٖ العهل السٗاسٖ ّالحقّقٖ  .35

 .التؤكٗد علٔ اًقضاٗا االهّال ّ االراضٖ الهًِّتح ال تسقط تالتقادم .36

 .تتًٖ ّ تحقٗق الهطالب ّاألُداؾ الهشرّعح لشتاب التؽٗٗر السلهٖ ّالحراك التِاهٖ ّالجًّتٖ السلهٖ .37

 .علٔ الحكّهح اعادج ّ تسّٗح اّضاع الهّظفٗى الهدًٗٗى ّالعسكرٗٗى الذٗى تم اقصاءُم هى ّظاثفِم .38

م ّاحداث 2011تشكٗل لجًح حكّهٗح ّطًَٗ لهعالجح اّ ضاع اسر الشِداء ّ هعالجح الجرحٔ الًاتج عى احداث  .39

 . تؽض الًظر عى تّجِاتِم ّاًتهاءاتِم السٗاسٗح2007

ّحقّقٗح  سٗاسٗح قضٗح تاعتتارُا التِاهٗح تالقضٗح االعتراؾ االًتقالٗح العدالح فرٗق فٖ الهكًّاخ جهٗع ًّصٖ .40

 .ال تقل أُهٗح عى القضٗح الجًّتٗح

علٔ الحكّهح اإلسراع تاإلجراءاخ الالزهح إلعادج اعهار الهًاطق ّالهًشآخ الخاصح ّالعاهح الهتضررج تستب  .41

اضافح الٔ جتر الضرر تتعّٗض الههتلكاخ ، الًزاعاخ الهسلحح فٖ كل هى صعدج ّأتٗى ّحجح ّالهًاطق الّسطٔ 

ّالعهل علٔ تّفٗر حٗاج كرٗهح هالثهَ تؽطٔ فِٗا االحتٗاجاخ الصحٗح ، ّهعالجح الجرحٔ ّتعّٗض أسر الضحاٗا 

 .ّالتعلٗهٗح ّاالجتهاعٗح فٖ هًاطق الًزّح

 احكام ختاهٗح

 ٗحظر تعٗٗى أّ استهرار إٔ شخص تم احالتَ الٔ القضاء ّثتخ تّرطَ تحكم قضاثٖ تاخ تقضاٗا اًتِاك لحقّق -1

. االًساى فٖ إٔ ّظٗفح عاهح تم كها ٗحظر علَٗ الترشح ألٕ هى الهًاصب التًفٗذٗح ّالتشرٗعٗح ّالقضاثٗح

ٗكّى للِٗثح اتخاذ اإلجراءاخ ّالضّاتط ّّضع اللّاثح الهًفذج ألحكام قاًّى الهصالحح الّطًٗح ّعلٔ كافح ّساثل -2

االعالم التعاّى هع الِٗثح فٖ اعداد ّتًفٗذ تراهج تّعّٗح للتعرٗؾ تؤًشطح الِٗثح ًّتذ ثقافح االًتقام ّالثؤر ّتعهٗق الّحدج 

.  الّطًٗح
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ة ــرؤي

ريات ــوم واحلــاحلل
 

 

  



 

90 

 

المقدمة 

 

 

 : التالٌة المحاور فً الحوار المحلً بمحافظة الحدٌدة والحرٌات الحقوق تناول فرٌق

 الحقّق ّالحرٗاخ العاهح -1

 الحقّق ّالحرٗاخ الخاصح -2

: أهداف فرٌق الحقوق والحرٌات

:  ٌهدف فرٌق الحقوق والحرٌات إلى انجاز االتً ـ

السٗاسٗح ، االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح )الهساُهح فٖ ارساء  هتادة دستّرٗح تًظم  الحقّق ّالحرٗاخ العاهح  -

  .(الثقافٗح ّالفكرٗح ّالهذُتٗح ، ّالهدًٗح 

زّاج القاصراخ ، الهِهشٗى ، ذّٕ – الهرأج ، الشتاب ، الطفل )التؤكٗد علٔ الحقّق ّالحرٗاخ الخاصح  -

 .(االحتٗاجاخ الخاصح ، الهؽترتّى ، األقلٗاخ ، الًازحّى ّالالجثّى 

الهشاركح فٖ اعداد ضهاًاخ دستّرٗح لصٗاًح ّحهاٗح الحقّق ّالحرٗاخ ّضهاى  اعداد القّاًٗى ّالتشرٗعاخ  -

 .ّفقا لِذٍ الهتادة ّعدم هخالفتِا اّ اًتِاكِا   

دعم تقدٗم  هقترحاخ إلًشاء  هإسساخ ُّٗثاخ  هستقلح للحفاظ علٔ الحقّق ّالحرٗاخ ّهراقتح ّرصد ّهًع إٔ  -

اًتِاكاخ لِذٍ الحقّق ّالحرٗاخ  أّ خرق إٔ هتدأ هى الهتادة التٖ ٗتم الخرّج تِا ّاقرارُا 

: قام فرٗق الحقّق ّالحرٗاخ تكل هجهّعاخ ّفرق عهلَ تهجهل هى األًشطح أُهِا 

 .االطالع علٔ الدساتٗر ّالتشرٗعاخ ّالقّاًٗى فٖ الجهِّرٗح الٗهًٗح  -

 .االطالع علٔ الهّاثٗق ّالهعاُداخ الدّلٗح الهصادق علِٗا هى الٗهى  -

 .االطالع علٔ  ها ٗصدر هى ًشراخ ّتقارٗر هى هًظهاخ حقّقٗح داخلٗح ّخارجٗح  -

 االطالع علٔ تّصٗاخ فرٗق الحقّق ّالحرٗاخ الًصفٗح ّالًِاثٗح تهإتهر الحّار الّطًٖ -

: توافق الفرٌق على القرارات الصادرة من لجان الحوار مع التعدٌل واالضافة لبعض النقاط التالٌة

 :الحقوق والحرٌات العامة 

  (حقّق االسرج ،الصحح، التعلٗم ، الحق فٖ الحٗاج  ، الًقاتاخ ، العهل )الحقّق االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح :
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: الحق فً العمل وتكوٌن النقابات واالنضمام الٌها  -

العهل حق ّّاجب ّشرؾ لكل هّاطى لتطّٗر الهجتهع ّلكل هّاطى الحق فٖ ههارسح العهل الذٕ ٗختارٍ  .1

لًفسَ فٖ حدّد القاًّى علٔ أساس الهساّاج ّالكفاءج ّالعدالح تكافإ الفرص ّال ٗجّز فرض إٔ عهل جترا علٔ 

 .الهّاطى

تكفل الدّلح حق كل عاهل فٖ األجر العادل ّاإلجازج ّالتقاعد ّالتاهٗى االجتهاعٖ ّالصحٖ ّالحهاٗح ضد  .2

 .هخاطر العهل ّتّافر شرّط  السالهح الهًِٗح فٖ أهاكى العهل ّتفعٗل قّاًٗى العهل لحهاٗح كراهح العاهل

علٔ الدّلح تحدٗد حد ادًٖ لألجّر تها ٗضهى الحٗاج الكرٗهح للعاهلٗى ّالهّظفٗى ّألسرُم  تها ٗتًاسب هع  .3

الّضع االقتصادٕ للتلد، ّٗحدد القاًّى هًح الهرتتاخ ّالهعاشاخ ّالتعّٗضاخ ّاإلعاًاخ ّالهكافآخ التٖ تقرر هى 

. خزاًح الدّلح لهّظفِٗا 

لكل هّاطى الحق فٖ الضهاى االجتهاعٖ  اذا لم ٗكى قادرا علٔ اعالح ًفسَ أّ أسرتَ فٖ حاالخ العجز عى  .4

 .العهل أّ التطالح أّ الشٗخّخح أّ لقضاء العقّتح فٖ السجى ّتها ٗضهى لِم حد الكفاٗح 

للعهال ّ الهّظفٗى ّذّٕ الهِى الحق ّالحرٗح فٖ تكّٗى الًقاتاخ ّ االتحاداخ ّهًظهاخ الهجتهع الهدًٖ هثل  .5

ّ تكّى لِا الشخصٗح االعتتارٗح ،تهجرد اإلخطار(ّالهًظهاخ ّالهإسساخ ّالهلتقٗاخ ّالهًتدٗاخ  الجهعٗاخ التعاًّٗح)

ّتقّم علٔ أساس دٗهقراطٖ ّتهارس ًشاطِا تحرٗح ّاستقاللٗح ّتشارك فٖ خدهح الهجتهع ّفٖ رفع هستّٓ الكفاءج تٗى 

. أعضاثِا ّالدفاع عى حقّقِم ّال ٗجّز للسلطاخ حل ُٗثاتِا اإلدارٗح ّال فرض الحراسح علِٗا اال تحكم قضاثٖ تاخ

ّعلٔ الدّلح اعادج لجٌس ّا لطفاء ّ األلٌساّا لعث٘دا رجتجإ ّالرق ّكل صّر القِر  ّلقسرا لعولا جرمٗ .6

 .التؤُٗل للهتضرر تها ٗكفل الحٗاج الكرٗهح لَ ّهعاقتح ّهحاستح الهسإّلٗى تارتكاب ُذا الجرم

ًٗظم القاًّى العهل الًقاتٖ ّالهًِٖ ّادارتِها علٔ أساس دٗهقراطٖ ّتحدٗد هّاردُا ّطرٗقح هساءلح أعضاثِا  .7

عى سلّكِم فٖ ههارسح ًشاطِم الهًِٖ الًّعٖ ّفق هّاثٗق شرؾ أخالقٗح ّعلٔ أساسِا تهًح رخصح هزاّلح الهًِح 

 .ّال تًشؤ لتًظٗم الهًِح سّٓ ًقاتح هًِٗح ّاحدج ًّّعٗح ّال ٗجّز للسلطاخ حل ُٗثاتِا اإلدارٗح  اال تحكم قضاثٖ تاخ

ٗعتتر الًظام األساسٖ ألٕ ًقاتح هًِٗح ُّ  الهرجعٗح القاًًّٗح للًقاتح  حتٔ صدّر القاًّى الخاص تِا  ّٗظل  .8

 .العهل تِذا الًظام  داخلٗاً 

 

 :الحق فً الحٌاة  -

، لوٌاسةا  لدخلا لِن تئهيحٗاج حرج كرٗهح، فٖ  للع٘شخ األساسٗح  لوقْهاالدّلح للهّاطًٗى تّفٗر كل اتكفل  -1

ّتلتزم  تّضع خطح ّطًٗح لإلسكاى تقّم علٔ العدالح االجتهاعٗح ّتشجع الهتادراخ الذاتٗح ّالجهعٗاخ لوالثن ا لسكيّا

التعاًّٗح اإلسكاًٗح ّتًظم استخدام أراضٖ الدّلح ألؼراض العهراى ّتها ٗحقق الصالح العام ّٗحافظ علٔ حقّق 

 .األجٗال
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تكفل الدّلح الحفاظ علٔ كراهح اإلًساى تتّفٗر الحد األدًٔ هى الهؤكل ّالهشرب ّالهلتس ّالهسكى ّالتعلٗم  -2

 .ّالصحح

 .لكإلًساى الحق فٖ الحٗاج ّالعٗش الكرٗم ّال ٗجّز حرهاًَ هى ُذٍ الحقّق أّ تقٗٗدُا أّ االًتقاص هًِا -3

 

: الحق فً التعلٌم  -

 .التعلٗم الهجاًٖ حق لكل هّاطى ّهّاطًَ تكفلَ الدّلح  -1

 تلتزم الدّلح تالتعلٗم  الفًٖ ّالهًِٖ ّتطّٗرٍ ّ تشجٗع الطلتح عل االلتحاق تَ ّتحسب تكافإ الفرص -2

 التعلٗم العالٖ هجاًٖ تكل فرّعَ ّٗخضع االلتحاق تَ للكفاءج ّالهعاٗٗر األكادٗهٗح -3

تلتزم الدّلح تبعداد هًاُج هعاصرج ّحدٗثح تّاكب التطّراخ العلهٗح فٖ جهٗع الهجاالخ ّتجّدج عالٗح، تها ٗلتٖ  -4

. استراتٗجٗح  التًهٗح ّهتطلتاخ سّق العهل

 .ٗكّى التعلٗم الزاهٖ فٖ الهرحلح األساسٗح -5

 .حظر العًؾ التدًٖ ّالًفسٖ فٖ الهإسساخ التعلٗهٗح  ّٗعاقب كل هى ٗخالؾ ذلك  -6

. حرٗح التحث العلهٖ هكفّلح تقّج الدستّر لألفراد ّالهإسساخ -7

 .الزام الدّلح تّضع تراهج ّخطط لهحّ األهٗح ّتعلٗم الكتار ّٗساُم الهجتهع فٖ تحقٗق ذلك -8

 .تلتزم الدّلح تتّفٗر تراهج تدرٗب ّتًهٗح الهِاراخ الترتّٗح ّالتعلٗهٗح للعاهلٗى فٖ هجال التدرٗس -9

 .تلتزم الدّلح تاالستقالل الهالٖ ّاإلدارٕ ّاألكادٗهٖ للجاهعاخ ّالهراكز التحثٗح ّالهجاهٗع  اللؽّٗح -10

التعلٗم الخاص ّاألُلٖ هكفّل هع ّضع هعاٗٗر ضاتطح تتهاشٔ هع السٗاسح التعلٗهٗح الحدٗثح ّاألُداؾ العاهح  -11

 .للدّلح

تلتزم الدّلح تاإلشراؾ الكاهل علٔ تدرٗس اللؽح العرتٗح ّالترتٗح اإلسالهٗح ّالترتٗح الّطًٗح علٔ كافح الطلتح  -12

 .الٗهًٗٗى الهلتحقٗى تالهدارس األجًتٗح كهّاد الزاهٗح

تهًع الهدارس األجًتٗح ّالخاصح هى ههارسح إٔ شكل هى أشكال االًتقاص لسٗادج الدّلح ّدستّرُا ّقّاًًِٗا  -13

 .فٖ كافح الهّاد ّالفعالٗاخ ّاألًشطح  أّ إٔ شٖء ٗإثر علٔ اًتهاء الطلتح الٗهًٗٗى ّّالثِم لّطًِم

ّالخدهاخ  (السفر ّالرسّم ّالهقاعد الدراسٗح)تلتزم الدّلح تتقدٗم كافح التسِٗالخ هى اجراءاخ ّهعاهالخ  -14

لطالب الهًح الدراسٗح حفاظا ّصٗاًح ألتًاثًا الهتتعثٗى للخارج ّتجًٗد السفاراخ للتعاهل  (السكًٗح، الصحٗح، الهادٗح)

 .تهًِٗح ّتؤعلٔ درجاخ االُتهام تاعتتارُم ثرّج ّهستقتل الّطى
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 :الحق فً الصحة 

تلتزم الدّلح تتّفٗر الخدهاخ الطتٗح هجاًا لكل الهّطًٗى تها فِٗم ذّٕ اإلعاقح الخاصح فٖ هختلؾ اًحاء التالد  -1

ّتجّدج عالٗح ّاًشاء هراكز طّارة هجِزٍ الستقتال حّادث الطرق ّؼٗرُا للهّاطًٗى هجاًاّتّفٗر الهستلزهاخ الطتٗح 

 .ّتخصص ًستح هى الدخل القّهٖ لتحقٗق ُذا الِدؾ (الخ. أدّاخ ًظافح هعقهاخ ّأدّٗح ّأجِزٍ)ّصحٗح 

تلتزم الدّلح تهًع أٗح ههارساخ للطب  اال فٖ الهًشآخ الهرخص لِا ّلحاهلٖ الهإُالخ فٖ التخصصاخ الطتٗح  -2

 ذاخ العالقح ّالهرخص لِم هى قتل الجِاخ الهختصح

تلتزم الدّلح تتًاء ّحداخ صحٗح للحاالخ الحرجح ّالصحح اإلًجاتٗح فٖ هراكز الهدٗرٗاخ ّتّفٗر اإلهكاًٗاخ  -3

 .(الٔ جاًب الهستشفٗاخ ّالهراكز الصحٗح العاهح القاثهح )ّاألجِزج ّالكادر الطتٖ الهتخصص 

تلتزم الدّلح ّالًقاتاخ الطتٗح تههارسح اإلشراؾ ّالرقاتح علٔ الهإسساخ الصحٗح ّكذلك الهّاد ّالهًتجاخ  -4

تضرّرج تهكٗى ذّٕ  (الخارجٗح)الخاصح تالصحح ّاإلعالًاخ فٖ الهجال الصحٖ ّتفعٗل دّر صٗدلٗاخ الهجتهع 

 .الهإُالخ تبدارتِا

تلتزم الدّلح تالتؤهٗى الصحٖ لهّظفٖ قطاع الصحح تها ٗتًاسب هع هخاطر الهًِح ّلهّظفِٗا فٖ تاقٖ  -5

 .القطاعاخ، ّتلزم القطاع الخاص تالتؤهٗى الصحٖ للعاهلٗى فَٗ

. ّتقدٗهالرعاٗح ّالخدهاخ الصحٗح لِم، تلتزم الدّلح تبصدار التشرٗعاخ الهًظهح لحقّق الهرضٔ الًفسٗٗى -6

 .تلتزم الدّلح تتقدٗم الخدهاخ الصحٗح العاجلح للضحاٗا فٖ أّقاخ الحرّب ّالطّارة ّالكّارث هى دّى تهٗٗز -7

ٗجرم استٗراد أّ استخدام أّ استقتال إٔ هّاد أّ ًفاٗاخ ضارج تالتٗثح ّاإلًساى  -8

تلزم الدّلح الهإسساخ التٖ تإدٕ أعهالِا أّ تستخدم هّاد ضارج تالتٗثح ّاإلًساى ال ؼًٔ عى استخداهِا  -9

 .تتخصٗص ًستح هى عاثداتِا لهٗزاًٗح الصحح ّهكافحح التلّث

تلتزم الدّلح تبًشاء فرّع للهعاُد الصحٗح فٖ هدٗرٗاخ الهحافظاخ ّاعطاء األّلّٗح فٖ الخدهاخ الصحٗح  -10

 للهًاطق الًاثٗح

اًشاء )تكفل الدّلح تٗثح ًظٗفح ّآهًح ّتتخذ اإلجراءاخ الالزهح للحهاٗح هى اٙثار الضارج علٔ التٗثح ّالهجتهع -11

 .(هحرقاخ للهستلزهاخ الطتٗح

تلزم الدّلح األجِزج الرقاتٗح الصحٗح ّالًقاتاخ الطتٗح فٖ هحاستح الهإسساخ ّاألفراد علٔ األخطاء الطتٗح ّال  -12

ٗسقط ذلك حق الهتضرر فٖ اللجّء الٔ القضاء ،ّتفعٗل دّر الرقاتح الدّاثٗح ّتّفٗر األدّٗح ّالتشجٗع علٔ تصًٗعِا 

 .ّهى قتل الدّلح

 

 :حقوق االسرة 

 تلتزم الدّلح تّضع سٗاساخ فعالح لرعاٗح األهّهح ّالطفّلح -1

 األسرج أساس الهجتهع ّتحافظ الدّلح علٔ قٗهِا األخالقٗح ّالدًٗٗح ّالّطًٗح -2
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تكفل الدّلح حهاٗح األهّهح ّالطفّلح  ّالشٗخّخح ّترعٔ الًشء ّالشتاب  ّتّفر لِم  الظرّؾ الهالثهح لتًهٗح   -3

 .هلكاتِم  ّقدراتِم

 

  الحقوق السٌاسٌة والمدنٌة: 

: مبادئ عامة  -

الهّاطًّى هتساّّى أهام القاًّى ّٗجرم إٔ تهٗٗز فٖ ذلك تستب الجًس اّ العرق اّ اللؽح اّ اللّى اّ االصل  -1

. اّ الهًِح اّ الهركز االجتهاعٖ اّ االقتصادٕ اّ العقٗدج اّ الهذُب اّ الفكر اّ الرإٔ اّ االعاقح  

 ٗجب أى تكّى هّاد الدستّر أكثر تفصٗالً ّضّحاً ّؼٗر قاتلح للتؤّٗل -2

فصل – فصل الحقّق ّالحرٗاخ )ٗجب اى ٗتضهى الدستّر تاب للحقّق ّالحرٗاخ ٗحتّٕ علٔ  فصلٗى  -3

 .(للضهاًاخ 

صٗاًح الحقّق لإلًاث ّالذكّر ّ علٔ ًفس القاعدج هى الهساّاج ّعلَٗ فاى لفظ هّاطى أّ هّاطًٗى تًصرؾ الٔ  -4

. ها ٗعًٖ ّٗشهل األًثٔ ّالذكر

عدم تضهٗى الدستّر هّاد تاإلحالح الٔ القاًّى هها ٗإدٕ الٔ اٗجاد ثؽراخ تستؽل فٖ تقٗٗد الحقّق ّالحرٗاخ اال  -5

 .فٖ الحدّد التٖ ٗتًِٗا الدستّر

التًفٗذٗح ّالقضاثٗح احتراهِا ّحهاٗتِا ّال -الكراهح حق أصٗل لإلًساى ّتكفل الدّلح تسلطاتِا الثالث التشرٗعٗح -6

ٗجّز تؤٕ حال الهساس تِا أّ االًتقاص هًِا 

تلتزم الدّلح اًشاءُٗثَ ّطًَٗ هستقلح للدفاع عى حقّق اإلًساى ّحهاٗتِا، ّٗحق لِا اتالغ الجِاخ القضاثٗح عى  -7

 .إٔ اًتِاك لتلك الًحقّق ّلِا أى تتدخل تالدعإّ الهدًٗح هًضهح الٔ الهتضرر ّأى تطعى لهصلحتَ فٖ األحكام

 .الزام الدّلح تتطتٗق كادر اإلعالهٗٗى الهدرج ّالهتفق علَٗ هًذ الثهاًًٗٗاخ ّالذٕ لم ٗطتق حتٔ الّٗم   -8

الزام الدّلح تالحد هى عهلٗاخ القتل تالطاثراخ تدّى طٗار ّأًَ ال ٗجّز قتل إٔ هّاطى ٗهًٖ هِها كاى الستب  -9

 .اال تعد هحاكهح عادلَ ٗهًح فِٗا الحق فٖ الدفاع عى ًفسَ 

ضرّرج عهل قاًّى العزل السٗاسٖ للهتّرطٗى فٖ قضاٗا قتل األترٗاء ّالجراثم فٖ حق اإلًساًٗح ههى ثتخ  -10

 . تّرطِم تعد هحاكهح عادلَ 

 

 :الحقوق المدنٌة  -

 .تكافإ الفرص حق هكفّل لجهٗع الهّاطًٗى  ّتكفل الدّلح اتخاذ اإلجراءاخ الالزهح لتحقٗق ذلك -1

 .عدم جّاز سى قّاًٗى تجٗز اإلعدام اال فٖ القصاص ّالحدّد -2

ال ٗجّز الحكم تعقّتح اإلعدام علٔ جراثم ارتكتِا هًِم دّى سى الثاهًح عشرج هى العهر ّقخ ارتكاب الجرٗهح،  -3

. ّٗعاقب كل هى حرض حدثاً أّ خطط لَ ارتكاب الجرٗهح 
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الؽاء الهحاكم ّالسجّى الخاصح ّاالستثًاثٗح أّ إٔ جِاخ هى شؤًِا تقٗٗد الحقّق ّالحرٗاخ الهًصّص علِٗا  -4

 .فٖ الدستّر ّهعاقتح كل هى ٗقٗد حرٗح إٔ شخص دّى إٔ هترر أّ هسّغ قاًًّٖ تها ٗتفق ّالقّاًٗى الًافذج 

 .ضرّرج اضافح تشرٗع ٗجرم إٔ ههارساخ هى شؤًِا تكرٗس اإلقصاء ّالتهٗٗز ّالتِهٗش  -5

 .كفالح حرٗح ههارسح الشعاثر الدًٗٗح لؽٗر الهسلهٗى هى األجاًب  -6

اى تكفل الدّلح تّفٗر الحهاٗح ّاألهى لكل السجًٗاخ هى اصالح السجّى ّتّفٗر االحتٗاجاخ األساسٗح لِا ّتّفٗر  -7

 .هحاهٗى لِا ّقٗام الدّلح تكفالح تعلٗهِا ّتدرٗتِا 

 .ادهاج الهعاقٗى فٖ جهٗع هًاحٖ الحٗاج العلهٗح ّالعهلٗح ّاإلجتهاعٗح -8

 .هجاًٗح الصحح ّالتعلٗم لذّٕ اإلعاقح -9

 .تّفٗر الحٗاج الكرٗهح لذّٕ اإلعاقح ّهًحِم اعاشح شِرٗح حتٔ استكهال دراستِم ّاٗجاد عهل لِم -10

 %.10-5رفع ًستح الهعاق فٖ الّظٗفح العاهح هى  -11

 .دعم الجهعٗاخ ّالهراكز الخاصح تالهعاق هادٗا ّهعًّٗا ّتّفٗر هقراخ لِم علٔ حساب الدّلح -12

 .تؤهٗى سكى هالثم للهعاق ّأسرتَ -13

 .تؤهٗى طرق هًاستح ّتّفٗر ههراخ خاصح للهعاقٗى فٖ كل هرافق الحٗاج -14

 .تفعٗل اتحاد الهعاقٗى ّتّفٗر كادر هإُل فٖ هجال الترتٗح الخاصح لتدرٗتِم ّتؤُٗلِم -15

   الحقوق الثقافٌة والفكرٌة: 

 التنوع الثقافً اللغوي -

ضرّرج الحفاظ علٔ اللؽتٗى الهِرٗح ّالسقطرٗح هع الشرّع تاتخاذ اإلجراءاخ الكفٗلح تذلك ّهًِا تحّٗلِها الٔ  -1

 .لؽح هكتّتح تاستخدام األحرؾ العرتٗح ّ اًشاء ّحدج لتدرٗس اللؽاخ الٗهًٗح القدٗهح فٖ الجاهعاخ كتراث

تضهٗى الترًاهج العام لإلذاعاخ الهحلٗح فٖ كل هى الهِرج ّسقطرٓ التٖ تتث تاللؽح العرتٗح فقراخ ّتراهج  -2

 .تاللؽتٗى الهِرٗح ّالسقطرٗح (شعر، أؼاًٖ )فلكلّرٗح 

 

 حفظ المدن التارٌخٌة و حماٌة اآلثار -

اٙثار ثرّج ّطًٗح سٗادٗح ال ٗجّز الهساس تِا فٖ إٔ هكاى علٔ أرض الّطى، ّتدار سٗادٗا عتر سلطاخ  -1

. الدّلح تالشراكح هع الهجلس الهحلٖ ّأتًاء الهًاطق التٖ تقع فِٗا

تلتزم الدّلح اًشاء هجلس أعلٔ لحهاٗح اٙثار ّالهدى التارٗخٗح تدال عى ُٗثح اٙثار، ٗتكّى هى علهاء آثار  -2

 هختصٗى ٗكّى هستقالً هالٗاً ّادارٗاً 

ٗهًع التًاء فٖ الهدى التارٗخٗح دّى الرجّع الٔ الهختصٗى ّ تحخ اشرافِم حفاظا علٔ السهح الجهالٗح ّالتهٗز  -3

 .الخاص تكل هدًٗح تارٗخٗح ّعلٔ الدّلح تّفٗر التداثل ألتًاء ُذٍ الهدى 
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تًظٗم عهل التجارج ّالتٗع ّالشراء فٖ الهدى التارٗخٗح تالثحح ٗصدرُا الهجلس األعلٔ لحهاٗح اٙثار ّالهدى  -4

 التارٗخٗح

تشدٗد عقّتاخ الهعتدٗى علٔ اٙثار ّهِرتِٗا ّتصًٗؾ ُذٍ الجرٗهح كجرٗهح جسٗهح علٔ اعتتار أى اٙثار ثرّج  -5

 .ال تقدر تثهى، ّأى الحفاظ علِٗا ُّ حفاظ علٔ الِّٗح ّالكًًّٗح ّالذاكرج الحٗح للتارٗخ الٗهًٖ

أخذ الهجتهع الهحلٖ تعٗى االعتتار عًد سى القّاًٗى أّ اصدار القراراخ الخاصح تحهاٗح الهدى التارٗخٗح أّ  -6

اٙثار هى خالل اشراكَ فٖ التؤُٗل ّالتدرٗب ّالتًفٗذ ّتّعٗتِم تؤُهٗح تلك الهدى ّاٙثار، ّتالهًافع التٖ تعّد علِٗم هى 

 .الحفاظ علِٗا

ّهشارٗع التّسع فٖ تلك  (الخ. الكِرتاء، شتكاخ الهٗاٍ ّالصرؾ الصحٖ، )ٗخضع عهل الهشارٗع الخدهٗح  -7

الهدى إلشراؾ هختصٗى هًتدتٗى هى الهجلس األعلٔ لحهاٗح اٙثار للحفاظ علٔ هكًّاخ الهدًٗح ّتًٗتِا األساسٗح ّطاتعِا 

 .التارٗخٖ

هدًٗح زتٗد ثرّج ّطًٗح سٗادٗح ال ٗجّز الهساس تِا ّٗهًع التًاء فِٗا دّى الرجّع الٔ الهختصٗى ّتحخ  -8

ّأى الحفاظ علِٗا ُّ حفاظ علٔ ، اشرافِم حفاظا علٔ السهح الجهالٗح ّالتهٗز الخاص تاعتتارُا ثرّج ال تقدر تثهى 

الِّٗح ّالكًًّٗح ّالذاكرج الحٗح للتارٗخ الٗهًٖ ّعلٔ الدّلح اتخاذ كافح التداتٗر لضهاى تقاثِا ضهى قاثهح التراث فٖ 

 .(الًّٗسكّ)هًظهح الثقافح ّالترتٗح ّالعلّم 

 

 :حفظ التراث و الوثائق -

الّثاثق الٗهًٗح جزء هى الثرّج السٗادٗح للشعب الٗهًٖ تعهل الدّلح علٔ حفظِا ّتجرم إٔ عهلٗح عتث أّ تِرٗب  -1

هتدأ )أّ اتالؾ لِا أّ اُداثِا ألٕ جِح كاًخ رسهٗح أّ ؼٗر رسهٗح أّ إٔ هعالجح لِا خارج اطار االختصاص 

 .(دستّرٕ

دعم الهركز الّطًٖ للتّثٗق ّتّسعتَ ّدعم الفرّع التاتعح لَ فٖ الهحافظاخ ّفق تصّر ّاضح هتًٖ علٔ  -2

 .األّلّٗاخ

تتتًٔ الدّلح استراتٗجٗح ّطًٗح تهعاٗٗر علهٗح هتفق علِٗا دّلٗا للحفاظ علٔ الهّرّث الشعتٖ تكل صّرٍ  -3

ّأشكالَ تها فٖ ذلك الحرؾ التقلٗدٗح، ّدعهِا ّالحفاظ علِٗا هى االًدثار ّحهاٗح الهًتج الٗهًٔ الشعتٖ اقتصادٗا أهام 

 .الهًتجاخ الهستّردج ّتعزٗز الجذب السٗاحٖ لَ 

 .علٔ الحكّهح استثًاؾ العهل فٖ الهركز الذٕ خصص للتّثٗق العسكرٕ ّ تّفٗر كافح اإلهكاًٗاخ الهادٗح لَ -4

 .علٔ الحكّهح استعادج كافح اٙثار ّ الّثاثق التٖ تخص الٗهى الهّجّدج فٖ الخارج -5

تكفل الحكّهح حرٗح االطالع علٔ كافح الّثاثق الهسهّح تًشرُا للهّاطًٗى ّ التاحثٗى ّ االستفادج هًِا فٖ  -6

 .أؼراض التحث العلهٖ
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: حرٌة الرأي والتعبٌر و حرٌة الصحافة -

حرٗح الصحافح ّالطتاعح ّالًشر ّساثر ّساثل اإلعالم  الهرثٗح ّالهسهّعح ّالهكتّتح هكفّلح، تإدٕ رسالتِا  -1

تحرٗح ّاستقاللٗح لخدهح الهجتهع ّالتعتٗر عى اتجاُاخ الرإٔ العام، ّاإلسِام فٖ تكًَّٗ ّتّجَِٗ فٖ اطار الهتادة 

ّفقا )األساسٗح للدّلح ّالهجتهع ّالحفاظ علٔ الحقّق ّالحرٗاخ ّالّاجتاخ العاهح ّاحترام الحٗاج الخاصح للهّاطًٗى 

 .(للدستّر

حرٗح الفكر ّالرإٔ هكفّلح ّهى حق كل فرد التعتٗر عى رأَٗ تالقّل أّ الكتاتح أّ التصّٗر أّ الرسم أّ اإلشارج  -2

 .أّ ؼٗر ذلك هى ّساثل الًشر ّالتعتٗر

ال ٗجّز حتس شخص أّ صحفٖ علٔ ذهح رإٔ، كها ال ٗجّز اكراٍ إٔ فرد للتّح تآراثَ ّأفكارٍ ّقًاعاتَ تؤٕ  -3

 .شكل هى األشكال

. الحقّقالهلكٗحالفكرٗح لألفراد ّالهإسساخ هصاًح تقّج الدستّر -4

الحصّل علٔ الهعلّهاخ ّالتٗاًاخ ّاإلحصاءاخ ّالّثاثق ّاإلفصاح عًِا ّتداّلِا حق تكفلَ الدّلح لكل  -5

 .هّاطى، ًّٗظم القاًّى قّاعد اٗداع الّثاثق العاهح ّحفظِا ّاالطالع علِٗا

هى حق األفراد ّالهإسساخ ّالجهعٗاخ ّاألحزاب اهتالك ّاطالق ّساثل اإلعالم الهرثٗح ّالهسهّعح ّالهكتّتح  -6

 .ّااللكترًّٗح تهجرد األخطار

 ٗحظر ّقؾ أّ اؼالق أّ هصادرج الصحؾ أّ الهطتّعاخ أّ ّساثل اإلعالم األخرٓ اال تحكم قضاثٖ تاخ -7

تلتزم الدّلح اًشاء هجلس أعلٔ هستقل لإلعالم الهقرّء ّالهسهّع ّالهرثٖ ّااللكترًّٖ تدٗالً عى ّزارج  -8

اإلعالم، ٗعتهد علٔ الهًِٗح ّالكفاءج ّٗضم ههثلٗى للِٗثاخ ّالشخصٗاخ الثقافٗح ّالعلهٗح ًّقاتح الصحفٗٗى، ٗتّلٔ تًظٗم 

 شثّى الهًِح

ٗلزم الخطاب العام فٖ كل ّساثل االعالم الهقرّءج ّالهكتّتح ّالهسهّعح ّااللكترًّٗح ّخطاب الهسجد تها ٗكفل  -9

سالهح الدّلح ّسٗادتِا ّاهًِا ّاهى هّاطًِٗا ّٗهًع اثارج الًعراخ الطاثفٗح ّالعًصرٗح ّالساللٗح اّ ها ٗتث رّح 

الكراُٗح ّالشقاق اّ ٗحرض علٔ العًؾ اّ ها ٗتعرض تاإلساءج للذاخ االلِٗح اّ الرسل اّ االًتٗاء ّالهذاُب ّأهِاخ 

 .الهإهًٗى ّالصحاتح الكراهكافحاالدٗاى 

ترشٗد الفتّٓ ّاًاطتِا تدار افتاء هستقل ٗستّعب التًّع الفقِٖ ّالهذُتٖ فٖ الٗهى ههى تتّفر فِٗم شرّط الفُتٗا  -10

 هى أُل االختصاص، هع الفصل الدقٗق تٗى ها ُّ هى اختصاص القضاء ّها ُّ هى اختصاص دار اإلفتاء

اعادج الًظر فٖ كادر اإلعالهٗٗى هى حٗث الراتب ّالتؤهٗى الصحٖ ّاالجتهاعٖ تها ٗضهى لِم العٗش الكرٗم  -11

 (تّصٗح )ّٗحافظ علٔ كراهتِم ّاستقاللٗتِم ّحٗادتِٗم
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 :الفنون -

 .تدعم الدّلح الفًّى تهختلؾ أًّاعِا -1

 .تلتزم الدّلح اًشاء هجلس أعلٔ للفًّى، ٗتكّى هى علهاء هختصٗى ٗكّى هستقالً هالٗاً ّادارٗاً  -2

 .اًشاء أكادٗهٗح علٗا للفًّى تهختلؾ أشكالِا -3

 (تّصٗح )ترعٔ الدّلح الفًاًٗى هى حٗث التؤُٗل ّالتّظٗؾ ّالتاهٗى الصحٖ ّاالجتهاعٖ ّتّفر الهٗزاًٗح لذلك  -4

علٔ الدّلح أى تقّم تالتّصٗؾ العلهٖ لِذٍ الفًّى ّفق الهعاٗٗر العلهٗح الهعترؾ تِا تحٗث ٗتم اعتهاد ذلك فٖ  -5

 (تّصٗح )الهًاُج الجاهعٗح

 .احٗاء الثقافح الفًٗح تبعادج هادج الترتٗح الفًٗح فٖ الهدارس ّتشهل الهسرح الهدرسٖ -6

 (تّصٗح ).اعادج هادج الهّسٗقٔ فٖ الهدارس كها كاًخ فٖ الساتق -7

: الحقوق والحرٌات الخاصة  -

الطفل  -

لكل طفل فّر الّالدج الحق فٖ اسم هًاسب ّجًسٗح ّرعاٗح أسرٗح ّتؽذٗح أساسٗح ّهؤّٓ ّخدهاخ صحٗح  -1

ّتًهٗح دًٗٗح ّّجداًٗح ّهعرفٗح ّتلتزم الدّلح ترعاٗتَ ّحهاٗتَ عًد فقداًَ أسرتَ ّتكفل حقّق الطفل الهعاق ّتؤُٗلَ 

ّٗحظر تشؽٗل الطفل قتل تجاّزٍ سى اإللزام التعلٗهٖ فٖ أعهال ال تًاسب عهرٍ اّ تهًع ،ّاًدهاجَ فٖ الهجتهع 

استهرارٍ فٖ التعلٗم ّ تتخذ الدّلح جهٗع التداتٗر الهًاستح لتكفل للطفل الحهاٗح هى جهٗع اشكال التهٗٗز اّ العقاب علٔ 

 .اساس هركز ّالدٕ الطفل اّ االّصٗاء القاًًّٗى علَٗ اّ اعضاء االسرج اّ اًشطتِم اّ آراثِم الهعتر عًِا اّ هعتقداتِم

ال ٗجّز احتجاز الطفل اال لهدج هحددٍّ ّ تّفر لَ الهساعدج  القاًًّٗح ّٗكّى احتجازٍ اى لم تكى لَ اسرج فٖ  -2

هكاى هًاسب ٗراعٖ فَٗ الفصل تٗى الجًسٗى ّالهراحل العهرٗح ًّّع الجرٗهح ّالتعد عى أهاكى احتجاز التالؽًّٗٗحالّى 

تالسرعح الههكًح الٔ القضاء للفصل فٖ قضاٗاُم ّٗعاهل األحداث فٖ السجّى هعاهلح تتفق هع سًِم ّهركزُم القاًًّٖ 

 كها ٗجب أى تًظم الهًشثاخ العقاتٗح تها ٗجعلِا أهاكى إلصالح ّاعادج تؤُٗل ًزالثِا

 تتعِد الدّلح تحهاٗح الطفل هى كافح أشكال االستؽالل الجًسٖ  -3

تتكفل الدّلح للطفل الهعاق العٗش تكراهح ّتعزز اعتهادٍ علٔ الًفس ّتؤُٗلَ ّ تٗسٗر هشاركتَ الفعلٗح فٖ  -4

 . الهجتهع

 

 الشباب -

تضهى الدّلح تّفٗر كافح الفرص الهالثهح لتهكٗى الشتاب هى استثهار أّقاخ فراؼِم ّتًهٗح هلكاتِم ّقدراتِم  -1

تدًٗا ّاجتهاعٗا ّدًٗٗا ّثقافٗا ّتعلٗهٗا ّسٗاسٗا هإكدج دعهِا لهشرّعاتِم ّحقِم فٖ السكى ّاعاًتِم ضد التطالح ّتّفٗر 

 .كافح الفرص الهتاحح لِم  للعهل ّالحٗاج الكرٗهح ّالتًشثح السلٗهح كها 
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تكفل الدّلح الهشاركح الفاعلح للشتاب فٖ جهٗع شثّى الدّلح السٗاسٗح ّاالقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّالثقافٗح ّفٖ  -2

 %.20جهٗع الهجاالخ تًستح ال تقل عى  

تتخذ الدّلح جهٗع التداتٗر الهًاستح لتكفل للشتاب الحهاٗح هى جهٗع أشكال التهٗٗز اّ العقاب القاثهح علٔ أساس  -3

هركز الشاب أّ هركز ّالدٗح اّ أًشطتِم اّ آراثِم الهعتر عًِا اّ هعتقداتِم ّتضهى الدّلح الحهاٗح ّالرعاٗح الالزهتٗى 

 .لرفاُٗح الشتاب ّتتخذ لِذا الؽرض جهٗع التداتٗر التشرٗعٗح ّاإلدارٗح الهالثهح 

: علٔ الدّلح اتخاذ التداتٗر الهالثهح لتحقٗق  -4

   تّسٗع ّتعهٗم هشاركح الشتاب فٖ التًهٗح االجتهاعٗح ّاالقتصادٗح ّالثقافٗح ّالسٗاسٗح للتالد

  تٗسٗر ّلّج الشتاب للثقافح ّالعلم ّالتكًّلّجٗا ّالفًّى ّالرٗاضح ّاألًشطح الترفِٗٗح هع تّفٗر الظرّؾ

 .الهّاتٗح ال طالق طاقتِم اإلتداعٗح فٖ كل ُذٍ الهجاالخ 

تضهى الدّلح اهكاًٗح حصّل الشتاب علٔ الهعلّهاخ هى شتٔ الهصادر الّطًٗح ّتخاصح تلك التٖ تِدؾ الٔ  -5

تعزٗز رفاُٗتَ كها تكفل الدّلح لشتاب حرٗح التحث العلهٖ ّاالًجازاخ األدتٗح ّالفًٗح ّالثقافٗح ّتّفر الّساثل الهحققح 

لذلك ّتقدم الدّلح لِم كل هساعدج لتقدم العلّم ّالفًّى كها تشجع االختراعاخ العلهٗح ّالفًٗح ّاإلتداع ّتحهٖ الدّلح 

 .ًتاثجِا

تكفل الدّلح تّفٗر الضهاًاخ االجتهاعٗح للشتاب كافح فٖ حاالخ الهرض اّ العجز اّ التطالح اّ فقداى العاثل كها  -6

 .تكفل ذلك تصفح خاصح ألسر الشِداء هًِم ّفقا للقاًّى 

 

 المرأة  -

تلتزم الدّلح  تتهثٗل الهرأج تها ٗهكًِا هى الهشاركح الفاعلح فٖ هختلؾ الِٗثاخ ّسلطاخ الدّلح ّالهجالس  -1

  %.30الهًتختح ّالهعًٗح تها ال ٗقل عى 

 تكفل الدّلح ضهاى حق الهرأج الهطلقح فٖ السكى فٖ حال رعاٗتِا ألطفالِا -7

 .علٔ الدّلح تّفٗر الحهاٗح لكل أم ّرعاٗح الهجتهع لِا  -8

 (هتدا دستّرٕ)هساّاج الهرأج تالرجل فٖ الدٗح ّ األرّش   -9

 .علٔ الدّلح أى تعهل علٔ دعم األسرج ّحهاٗح األهّهح ّالطفّلح  -10

 . الهساّاج الهرأج هع الرجل فٖ الكراهح اإلًساًٗح ّلِا شخصٗتِا الهدًٗح ّذهتِا الهالٗح الهستقلح -11

تتخذ الدّلح هشاركح الهرأج الرٗفٗح فٖ التًهٗح الرٗفٗح ّذلك تّضع ّتًفٗذ  التخطٗط اإلًهاثٖ علٔ جهٗع  -12

الهستّٗاخ ّتسِٗل الهعلّهاخ ّالًصاثح ّالخدهاخ لِا ّالحصّل علٔ جهٗع أًّاع التدرٗب ّالتعلٗم تها فٖ ذلك ها 

ٗتصل تهحّ األهٗح الّظٗفٖ كها تّفر لِا الحصّل علٔ الفرص االقتصادٗح ّعلٔ االثتهاى ّالقرّض الزراعٗح 

 .ّالتكًّلّجٗا الهًاستح

 .تضهى الدّلح ّتتخذ كل الّساثل الههكًح فٖ القضاء علٔ أشكال العًؾ ضد الهرأج  -13
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تضهى الدّلح تّفٗر كافَ االحتٗاجاخ الضرّرٗح هى الحهاٗح الجسدٗح ّالحقّق االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح ّالثقافٗح  -14

 .ّالهدًٗح ّالسٗاسٗح 

 .تكفل الدّلح للهرأج كافح الحقّق الهدًٗح ّالسٗاسٗح ّتلتزم تتهكًِٗا هى ههارسح كافح حقّق الهّاطًح الهتساّٗح -15

 10ٗكتسب العرتٖ الهتزّج هى ٗهًٗح الجًسٗح الٗهًٗح تعد هرّر خهس سًّاخ علٔ الزّاج ّ االجًتٖ تعد  -16

سًّاخ ّٗحصل أتًاثِم علٔ الجًسٗح األصلٗح  فّر الّالدج ّتكتسب الهرأج العرتٗح الهتزّجح هى ٗهًٖ الجًسٗح الٗهًٗح 

 .تعد خهس سًّاخ

التعلٗم الهجاًٖ ّ ّضع استراتٗجٗح للهرأج علٔ تكهلح تعلٗهِا االساسٖ ّ العالٖ ّاعادج الًظر فٖ الهًِج ّ  -17

التؤُٗل ّالتدرٗب لرفع هستّٓ الكادر التعلٗهٖ ّفتح هراكز هحّ أهَٗ ّادخال الّساثل الحدٗثح فٖ التعلٗم ّ تّفٗر التٗثح 

 الهًاستح للهرأج الرٗفٗح ّ الرقاتح ّالهتاتعح تصّرج هستهرج

. رفع هستّٓ الهرأج ّتهكًِٗا ّ ّظٗفٗا ّادارٗا  ّسٗاسٗاً  -18

 التاهٗى الصحٖ الشاهل للهرأج هًذ ّالدتِا -19

 ادارج حقّق الهرأج ّ هًاُضح العًؾ ضدُا تشكل عام  ضهى الهًاُج التعلٗهٗح -20

 تفعٗل دّر الهرأج الرٗفٗح فٖ الهجتهع الهدًٖ -21

 (شعتٗح ًسّٗح)ّجّد رقاتح هجتهعٗح  -22

اٗجاد كّادر طتٗح هتخصصح لألهّهح ّالطفّلح ّ ّضع استراتٗجٗح تشهل جهٗع الهًاطق الرٗفٗح لضهاى ّصّل  -23

 الخدهح

 اعطاء فرص لتًهٗح الهرأج هًِٗا فٖ كل هٗادٗى العهل ّ احتّاءُا فٖ كل هراكز ّهعاُد التدرٗب الهًِٖ -24

  س18ًَتفعٗل قاًّى الزّاج فّق سى  -25

 :-تعدٗل قاًّى العهل  -26

 - (علِٗا هسإّلٗاخ أخرٓ  سًَ كّى الهرأج25سى هادج  التقاعد ّ العهل تالًستح للهرأج الٔ ) - أ

 "هكافثح  تراتب جزثٖ " ثالث سًّاخ تدّى راتبالٔاجازج أهّهح هى سًَ  - ب

 تًظٗم قاًّى السالح ّحهلَ لضهاى األهاى ّ السالم -27

 (رجل - اهرأج  ) األسرجاٗجاد عالّج اجتهاعٗح لرب  -28

هى القراراخ السٗاسٗح ّ الحضّر فٖ هراكز التهثٗل التشرٗعٖ % 30ال تقل عى " كّتا"ٗح ى الهرأج الٗماعطاء -29

 .ّالسٗاسٖ

االرتقاء تّعٖ الهجتهع الٗهًٖ فٖ تعاهلَ ًّظرتَ لحضّر الهرأج ّحقِا تاألخذ تحقّقِا ّ االًتصاؾ لًفسِا فٖ  -30

 .الضتط القضاثٖ

 .اإلسالهٗحّتعد ّفاج الهرأج العاهلح ٗجب دفع راتتِا حسب ها ًصخ علَٗ الشرٗعح  -31

 . تفعٗل قاًّى الًفقح تها ٗتّافق هع الّضع االقتصادٕ داخل التالداعادج -32
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 .اٗجاد هركز تّقٗؾ ٗحترم خصّصٗح ّ هكاًَ ّكراهَ الهرأج فٖ الهجتهع -33

 .حصّل الهرأج علٔ اجازج العدج تراتب ّ كها ًص علِٗا الشرع -34

 .اإلسالهٗحتحدٗد الهعًٔ القاًًّٖ تالخلّج ّ الفعل الفاضح حسب الشرٗعح  -35

 .فٖ الهحاكم  (قضاج –ًفسٗٗى - قاًًّٗٗى- اجتهاعٗٗى)تّفٗر ًساء هختصٗى  -36

 .اٗجاد جِاخ رقاتٗح علٔ السجّى لتطتٗق لّاثح الخاصح تالًساء ّ فرض عقّتاخ رادعَ للهخالفٗى -37

 .تطتٗق قاًّى العدالح االًتقالٗح -38

 .فٖ سلطاخ الدّلح الثالث% 30ّ الشتاب تًستح ال تقل عى  % 30الحق فٖ تهثٗل الهرأج تًستح ال تقل عى  -39

 .حق حهاٗح الهرأج ّعدم اًتِاك حقّقِا فٖ تلد خارج الٗهى  -40

 .سى قّاًٗى تجرم كل أشكال التعسؾ ّ هصادرٍ حقّق ّحرٗاخ الهرأج هى قتل الهجتهع عاهَ ّ االسرج خاصح -41

 . للهرأج الحق فٖ شؽل الهّاقع القٗادٗح العلٗا فٖ الدّلح كرثاسح السلطح التشرٗعٗح ّالتًفٗذٗح ّالقضاثٗح -42

 

 :النازحون والمغتربون والالجئون  -

الًازحّى  ُم هجهّعح أشخاص اضطرّا ّاجترّا علٔ هؽادرج أهاكى اقاهتِم الهعتادج تستب الًزعاخ الهسلحح  -1

 (تعرٗؾ )ّاًتِاكاخ حقّق اإلًساى أّ كّارث طتٗعٗح ّلم ٗعترّا حدّدا دّلٗح

. علٔ الدّلح تّفٗر الهساعدج اإلًساًٗح للًازحٗى ّللًازح الحق فٖ التًقل الحر ّفٖ اختٗار هحل اقاهتَ  -2

تضهى الدّلح تّفٗر هستّٓ هعٗشٖ الثق للًازحٗى هى الهؤّٓ ّ الهؤكل ّ الهشرب  ّالخدهاخ الصحٗح  -3

 ّالتعلٗهٗح

 .تضهى الدّلح العهل علٔ اًِاء أستاب الًزّح ّتاهٗى اعادج الًازحٗى ّتعّٗضِم  -4

 .تضهى الدّلح حقّق الالجثٗى طتقا لالتفاقٗاخ الدّلٗح  -5

تضهى الدّلح لالجثٗى حق التقاضٖ أهام الهحاكم أسّج تهّاطًِٗا ّاى تحقق لِم ًفس الهعاهلح الههًّحح  -6

 .لهّاطًِٗا فٖ كافح جّاًتِا العهلٗح ّالهعٗشٗح 

 .حق اكتساب الهِاجر الٗهًٖ لجًسٗح التلد الذٕ  ٗعٗش فَٗ ّال تسقط عًَ الجًسٗح الٗهًٗح -7

ّضهاى الحصّل ،تتخذ الدّلح اإلجراءاخ الالزهح لضهاى لم الشهل أسر الهّاطًٗى الٗهًٗٗى العاهلٗى فٖ الخارج  -8

ّالحفاظ علٔ الرّاتط ّالصالخ التٖ ،علٔ التعلٗم الهًاسب ألتًاثِم ّتلتٗح احتٗاجاتِم الثقافٗح ّالضهاى االجتهاعٖ 

. ترتطِم تالّطى األم ّهد ٗد العّى لِم عًد عّدتِم الٔ ارض الّطى 

ٗتهتع الهؽترب أثًاء فترج االؼتراب تحق الحصّل علٔ اجازج هفتّحح تدّى راتب هى جِح عهلح ّفقا لها ًٗص  -9

علٗح قاًّى الخدهح الهدًٗح  هعاستفادج الهؽترب هى خدهاخ التؤهًٗاخ االجتهاعٗح الهعهّل تِا فٖ القّاًٗى الًافذج داخل 

 .الّطى 
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ٗهًح الرأسهال االستثهارٕ للهؽترتٗى اهتٗازاخ اضافٗح ّهًح األّلّٗح  لَ فٖ تؤُٗل الهًاطق ّالهدى   -10

 .االستثهارٗح ّالصًاعٗح التٖ تشرؾ علِٗا الحكّهح 

تتخذ الدّلح كافح الّساثل التٖ تسِل هعاهالخ الهؽترتٗى فٖ الهِجر ّتعهل علٔ هتاتعح حقّقِم ّرعاٗح ّحهاٗح  -11

 هصالحِم ّتشجٗع استثهاراتِم ّحهاٗتِم 

 .تلتزم الحكّهح تاتخاذ كافح التداتٗر التٖ تهكى الهِاجرٗى الٗهًٗٗى هى ههارسح حقِم االًتخاتٖ فٖ دّلح الهِجر -12

 

 :المهمشون وذوي االعاقة  -

تلتزم الدّلح تحقّق االشخاص ذّٕ االعاقح فٖ الحٗاج السٗاسٗح ّالهدًٗح ّاالجتهاعٗح ّالفكرٗح ّالثقافٗح ّتتخذ  -1

كافح التداتٗر الالزهح لضهاى ّصّلِم الٔ ُذٍ الحقّق تؤسرع ّقخ ّاقل جِد ّاعلٔ جّدج هع تحرٗر كافح الًصّص 

التشرٗعٗح تها ٗتّاءههع االتفاقٗاخ الدّلٗح لحقّق االشخاص ذّٕ االعاقح ّالتٖ صادقخ علِٗا ّّقعخ علِٗا الجهِّرٗح 

 .الٗهًٗح ّتدّى إٔ تحفظاخ 

. تكفل الدّلح الحهاٗح الهتساّٗح ّالعًاٗح ّعدم التهٗٗز علٔ إٔ أساس لذّٕ اإلعاقح  -2

 ( أّ العاُحاإلعاقحذّ - أطفال-ًساء-الهِهشٗى)تتخذ الدّلح تداتٗر تشرٗعَٗ لحهاٗح أشخاص أّ فثاخ هعًَٗ هثل -3

 تستب التهٗٗز ضدُم ّالًِّض تؤّضاعِم

 التعلٗم ّهًح دراسٗح فٖ الزاهٗحتتخذ الدّلح كافح التداتٗر الالزهح إلدهاج الهِهشٗى تالعهلٗح التعلٗهٗح ّاعتهاد  -4

 ّ الثاًّٗح ّالجاهعٗح ّتتحهل السلطاخ تكالٗؾ الهًح ّتخصٗص ًستح فٖ الهعاُد ّالكلٗاخ العسكرٗح األساسٗحالهرحلح  

 ّالهدًٗح تها ٗتًاسب هع عددُم السكاًٖ 

تكفل الدّلح ّضع الخطط ّتتًٖ سٗاساخ ّطًٗح عادلح تكفل حق الهِهشٗى فٖ الحصّل علٔ السكى الالثق  -5

ّالخدهاخ األساسٗح ّتّفر لِم الرعاٗح الصحٗح الهجاًٗح ّفرص العهل ّالحهاٗح ّالرعاٗح االجتهاعٗح ّالتقاضٖ العادل 

 علٔ كافح الزاهٖ ّضهاى احتراهَ ّ حهاٗتَ ّاجب أصٗل كحق اإلًساًٗحتها ٗكفل لِم  حق الحٗاج ّالعٗش ّالكراهح 

سلطاخ الدّلح  

هى الّظاثؾ العاهح ّلِم الحق % 10ًص دستّرٕ ٗتضهى حهاٗح حق الهِهشٗى فٖ الهشاركح ّالتهثٗل تًستح  -6

فٖ تقلد الهًاصب القٗادٗح فٖ كافح الِٗثاخ ّالهإسساخ ّالهجالس ّالسلطاخ التشرٗعٗح الهًتختح ّتتخذ الدّلح كافح 

التداتٗر القاًًّٗح الالزهح لتحقٗق دلك ّتها ٗكفل هشاركتِم فٖ الحٗاج العاهح الهدًٗح ّالسٗاسٗح ّالّصّل الٔ هّاقع صًع 

 .القرار تهساّج تاهح هع تقٗح فثاخ الهجتهع 

 .للهِهشٗى تعهل علٔ دهجِم فٖ الهجتهع تلتزم الدّلح تبًشاء ُٗثح ّطًٗح -7
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  م26/9/2013م  إلى 24/9/2013حافظة الحدٌدة والمنعقد من متوصٌات أعضاء مؤتمر الحوار المحلً ب

:-  الحقوق والحرٌات العامة بشأن 

حهاٗح الحقّق ّالحرٗاخ العاهح ّالخاصح لجهٗع الهّاطًٗى تاعتتارُم  هتساّٗٗى أهام القاًّى فٖ الحقّق  -1

. ّالّاجتاخ ّحظر التهٗٗز تًِٗم ّتكفل الدّلح حرٗح الفكر ّالرإٔ ّاالًتهاء السٗاسٖ ّحهاٗح الهعتقداخ

لكل هّاطى الحق فٖ التعلٗم ّالصحح ّالحٗاج فٖ تٗثح ًظٗفح خالٗح هى التلّث ّحق االقاهح ّالتًقل ّحق العهل  -2

ّحق اًشاء الًقاتاخ ّاالتحاداخ ّالجهعٗاخ ّالهإسساخ األُلٗح ّحق التجهع ّالتظاُر السلهٖ ّاالعتصام 

 .ّاإلضراب ّتدّى ضرر أّ اضرار

الهصادقح علٔ كافح اإلتفاقٗاخ ّالهّاثٗق الدّلٗح الهتعلقح تحقّق اإلًساى هع اإلحتفاظ تحق التحفظ علٔ إٔ ًص  -3

. ٗخالؾ الشرٗعح اإلسالهٗح

التؤكٗد علٔ األخذ تاألسس الهتعلقح تالحقّق ّالحرٗاخ العاهح ّالخاصح علٔ ًحّ ها ّرد فٖ رإٗح الهإتهر  -4

 .الهحلٖ لّرقح الحقّق ّالحرٗاخ

 .اعادج أهالك الهإسساخ فٖ القطاع العام هثل هإسسح التجارج الخارجٗح ّالصّاهع ّالجهعٗح اإلستِالكٗح -5

 .هعالجح أّضاع الهتقاعدٗى ّالهحالٗى قسرٗا الٔ التقاعد أسّج تالهحافظاخ الجًّتٗح -6

 .تّفٗر الحهاٗح لكل السجًٗاخ ّالعهل علٔ اعادج تؤُٗلِى ّتدرٗتِى ّدهجِى فٖ الهجتهع  -7

. العهل علٔ دهج الهعاقٗى فٖ جهٗع ًّاحٖ الحٗاج العاهح تها ٗتًاسب هع قدراتِم ّتفعٗل القّاًٗى ذاخ الصلح تِم -8
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الهقدهح 

 

 

 

القّاخ الهسلحح الٗهًٗح ُٖ القّاخ الًظاهٗح الجهِّرٗح الٗهًٗح، تتكّى هى أرتعح أقسام رثٗسٗح ُّٖ القّاخ الترٗح ، 

ّقّاخ االحتٗاط االستراتٗجٖ التٖ  القّاخ الجّٗح ّالدفاع الجّٕ، القّاخ التحرٗح ّالدفاع الساحلٖ، قّاخ حرس الحدّد

. ّألّٗح الصّارٗخ ّالحهاٗح الرثاسٗح تضم العهلٗاخ الخاصح

 سلطًح عهاى الٔكم هى حدّد الههلكح شهاال 2400فالٗهى دّلح تحرٗح هى الطراز األّل لدِٗا ساحل ٗهتد ألكثر هى 

، التٖ ٗعدُا سًّٗاً هّقع جلّتال فاٗر 2013 عالهٗاً فٖ قاثهح أقّٓ جّٗش العالم لعام 43ؼرتا ّجاء ترتٗتَ فٖ الهرتتح 

.  ّسّرٗا ّالجزاثر ّالسعّدٗح تاّر الهتخصص فٖ هجال التسلح ّفٖ الهرتتح الخاهسح عرتٗاً تعد هصر

 جًدٕ،ُذا ّٗقدر الشعب الٗهًٖ عالٗا ّقّؾ القّاخ الهسلحح تجاًتَ فٖ 138.000ّتهتلك القّاخ الٗهًٗح هجتهعح تقرٗتاً 

 اًَ لّ تم تًاء جٗش جدٗد كاى سٗكّى أسِل هى ترهٗم االفتراٗر ُّّ هّقؾ خلد لَ فٖ صفحاخ التارٗخ / 12ثّرج 

اال تاألٗادٕ ألًَ هلؽم،، ففٖ صعدج  الهّجّد؛ ألى ها ُّ اٙى هثل الركام الكتٗر الهلٖء تاأللؽام، فال تستطٗع أى تزٗلِا

لّاءّالتاقٖ هًَ كالجزر الهتفرقح الّالءاخ تخدم أفرادا فقط، ُّذٍ الهّاجِاخ الّٗهٗح للقّاخ 21ّحدُا ُدهر أكثر هى 

الهسلحح هع قطاع الطرق ّالكِرتاء ّالًفط، ّهع الهخرتٗى ّاإلرُاتٗٗى ّالهِرتٗى علٔ الحدّد التحرٗح أّ الترٗح، جعل 

. هى أجل تجسٗد الّحدج الّطًٗح ّلذلك ال تد هى ؼرتلح القّاخ الهسلحح األهر لٗس تِٗى

 

 :كٌفٌة بناء جٌش قوي

ّتستخلص ُذٍ األسس هى التحث فٖ هقّهاخ ُذا الجٗش، ّتحدٗد عًاصرٍ . ًُاك أسس عدٗدج ٗعتهد علِٗا تًاء الجٗش 

ّاذا ها تم تًاء الجٗش ، . ّهفاُٗهَ، ّتحدٗد الخصّم ّاألّلّٗاخ، ّهى القدرج علٔ تّفٗر ُذٍ العًاصر ّالهقّهاخ

فاألسلحح . فسٗكّى تهقدّر القٗادج العسكرٗح أى تستؽًٖ عى ًشر أعداد ضخهح هى األسلحح علٔ خط الهّاجِح هع الخصم

الدقٗقح ، ّالجًّد الهتفّقٗى تدرٗتا، ّالقّج التحرٗح الهتفّقح، ّالذراع الجّٗح الضارتح الطّٗلح، ّسالح الصّارٗخ 

ترإّسِا التقلٗدٗح، ّؼٗر التقلٗدٗح 

 

 تإكد فكرج الجٗش القّٕ علٔ أُهٗح القٗهح الًّعٗح للقّاخ ّالقادج، التٖ  :أهمٌة القٌمة النوعٌة للقوات والقادة: أوالً 

تتطلب أًاسا أذكٗاء، ٗإازرُم " الذكٗح"فالًصر ال ٗتحقق اال تهقاتلٗى أشداء، ّاألسلحح . تعتتر أحد أسس تًاء ُذا الجٗش

ّاألسلحح الهتطّرج ال تشكل اال جزءا هى هقّهاخ ًجاح الجٗش الذكٖ ، ّٗتّقؾ التاقٖ .هذُب قتالٖ ٗضاعؾ قدراتِم

علٔ هدٓ التطّٗر الذٕ سٗتم ادخالَ فٖ هجاالخ اعادج تًظٗم القّاخ الهسلحح، ّتطّٗر أسالٗب القٗادج ّالسٗطرج، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:2013
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82:2013
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
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ّالتدرٗب، ّاإلًذار الهتكر، ّطرق ّأسالٗب القتال، تاإلضافح أٗضا الٔ تطّٗر أسالٗب اًتقاء القادج ّالضتاط ّهًاُج 

.  تدرٗتِم ّتؤُٗلِم

 

الجٗش علَٗ االستعداد للعهل فٖ هسرح العهلٗاخ العسكرٗح الذٕ سٗتسع  :دراسة اتساع مسرح العملٌات جغرافٌاً : ثانٌاً 

. ُّذا ٗهثل أحد أسس تًاء ُذا الجٗش. جؽرافٗا، تًٗها ٗقل عدد القّاخ ّاٙالخ الهستخدهح فَٗ

فتكًّلّجٗا الهعلّهاخ . االُتهام تتّفٗر الهعلّهاخ أحد أسس تًاء الجٗش الذكٖ تاالستفادج هى تكًّلّجٗا الهعلّهاخ: ثالثاً 

ُّذا األسلّب ٗهكى الهقاتل هى . تزّد الهقاتل تقدراخ ُاثلح، تساعد فٖ خلق عّاهل الًجاح فٖ كل جّاًب التًظٗم

. الهشاركح فٖ الهعلّهاخ ّهعالجتِا، تها ٗتٗح لَ ادارج فعالح، الستخداهِا فٖ تذلٗل العقتاخ

 

 ٗهثل تقدم التصًٗع الحرتٖ أحد أسس تًاء الجٗش  :االستفادة من التقدم التكنولوجً فً مجال التصنٌع الحربً:  رابعاً 

فالصًاعاخ الحرتٗح ُٖ صًاعاخ داثهح التطّر، تستخدم كل ها ُّ جدٗد فٖ العلم ّالتكًّلّجٗا، ّتضعَ فٖ . الذكٖ

القالب الذٕ ًٗاسب الهتطلتاخ الفًٗح ّالتكتٗكٗح ّالتٗثٗح ألفرع القّاخ الهسلحح الهختلفح 

:  مؤثرة هً وٌؤثر على إعداد القوات المسلحة وبنائها عدة عوامل

طتٗعح العدّ الهحتهل، . الِدؾ األساسٖ االستراتٗجٖ للدّلح، ّالّضع االقتصادٕ للدّلح ّحجم هّاردُاالتشرٗح ّالهادٗح

ّقدراتَ ّأطهاعَ ّأسلّتَ فٖ الصراع، ّطتٗعحالصراع الهًتظر ّأًّاع األسلحح الهستخدهح فَٗ، ّطتٗعح هسرح 

  .العهلٗاخ، ّالهًِجالعسكرٕ للدّلح ّأسلّب القٗادج ّالسٗطرج

 :-األهداف العامة

ّضع هّاد دستّرٗح ّقّاًٗى ّسٗاساخ تها ٗحقق تًاء جٗش قّٕ ّجِازٕ أهى ّهخاتراخ ّطًٖ ّهًِٖ تعٗدا  .1

. عى الهًاطقٗح ّالتِهٗش ّاالقصاء للشعب الٗهًٖ

:- األهداف الخاصة

 .ّضع أسس هستقتلٗح حدٗثح لتًاء جٗش قّٕ  تؤفرعَ االرتعح ّتحدٗد أُدافَ ّهِاهَ .1

 .ّضع أسس لضهاى اخراج الجٗش هى الهدى عًد تحدٗد هسرح العهلٗاخ الجدٗد .2

 . ّضع أسس إلًِاء جِّٗح الجٗش ّاألهى ّالهخاتراخ ّتحّٗلِا الٔ هإسساخ ّطًٗح ّهًِٗح .3

م، ّكافح الهقصٗٗى ّالهتعدٗى العسكرٗٗى  1994اعادج كافح الهقصٗٗى ّالهتعدٗى قسراً جراء حرب صٗؾ  .4

ّاألهًٗٗى الهتضررٗى هى حرّب صعدج، ّالهتضررٗى ّالهتعدٗى ّالهقصٗٗى العسكرٗٗى ّاألهًٗٗى هى تقٗح هحافظاخ 

 .الجهِّرٗح الٔ أعهالِم، ّتعّٗضِم التعّٗض العادل عى الفترج الساتقح

 . ّضع أسس لتحٗٗد الجٗش ّاألهى ّالهخاتراخ عى الحٗاج السٗاسٗح .5

ّضع أسس لعقٗدج عسكرٗح ّطًٗح حدٗثح للجٗش ّاألهًّّضع األسس التٖ تضهى حٗاج كرٗهح ألفراد الهإسستٗى  .6

 .العسكرٗح ّاألهًٗح
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ّضع األسس اّ اًشاء ُٗثح هّازٗح للّزارج  لضهاى االُتهام ّالرعاٗح الكاهلح ألسر الشِداء ّالهعاقٗى  .7

 .ّالجرحٔ هى أتًاء الجٗش ّاألهى

اعادج الًظر فٖ القّاًٗى العسكرٗح تها فِٗا قاًّى التقاعد، ّقاًّى الخدهح العسكرٗح، ّقاًّى خدهح الدفاع  .8

 .الّطًٖ

اعادج الًظر فٖ الهإسساخ الخدهٗح ّاالقتصادٗح التٖ تتتع الجٗش ّاألهى ّّضع تصّر للهًشآخ الصحٗح  .9

 .ّالتعلٗهٗح ّالتدرٗب الهًِٖ الخاصح تالجٗش ّاألهى

 .تّسٗع ّتهكٗى عهل الهرأج فٖ األجِزج األهًٗح ّالعسكرٗح ّاالستختاراتٗح .10

 

 :-فً الجانب الدستوري: أوالً 

تحترم القّاخ الهسلحح ّاألهى ّالهخاتراخ حقّق ّحرٗاخ اإلًساى ّالهّاثٗق ّاالتفاقٗاخ الدّلٗح التٖ ال تهس  .1

 .تسٗادج الّطى

القّاخ الهسلحح هلك الشعب هِهتِا الحهاٗح ّالحفاظ علٔ أهى التلد ّّحدج ّسالهح أراضَٗ ّسٗادتًِّظاهَ  .2

ّٗحظر علٔ إٔ فرد أّ ُٗثح أّ حزب أّ جِح أّ جهاعح اًشاء إٔ ، ّالدّلح ّحدُا هى  تًشت ُذٍ القّاخ . الجهِّرٕ 

 .تشكٗالخ أّ فرق أّ تًظٗهاخ عسكرٗح أّ شتح عسكرٗح تحخ إٔ هسهٔ

 .اًشاء هجلس أعلٔ للدفاع الّطًٖ ّاألهى القّهٖ علٔ أى ٗحدد قّاهَ ّاختصاصاتَ هى قتل ُٗثح هختصح .3

، األهى ُٗثح هدًٗح ًظاهٗح تإدٕ ّاجتاتِا فٖ خدهح الشعب ّتكفل للهّاطًٗى الطهؤًًٗح ّحهاٗح حقّقِم ّحرٗاتِم  .4

ّتقّم تحفظ الًظام ّاألهى ّ اٙداب العاهح  ّتًفٗذ ها تفرضَ علِٗا القّاًٗى ّاللّاثح هى ّاجتاخ ّها ٗصدرٍ الِٗا 

 .القضاء هى أّاهر ّعلٔ الًحّ الذٕ ٗتًَٗ القاًّى

الِٗكل . ّزارج الدفاع ُٖ الهسثّلح عى القّاخ الهسلحح أهام الشعب ّأهام سلطاخ الدّلح ّٗحدد القاًّى حجهِا .5

ّالتّصٗؾ الّظٗفٖ ّالهِام ّالعتاد التشرٕ ّالهادٕ لكل هكًّاتِا ّتحدٗد هسرح العهلٗاخ ّالًظام الهالٖ . التًظٗهٖ

. ّاإلدارٕ الثاتخ ّشفافٗح الرقاتح الهالٗح هى السلطح التشرٗعٗح ّهى الهفتش العام العسكرٕ

تًظم التعتثح العاهح ّ شرّط الخدهح ّالترقٗح ّالتقاعد ّخدهح الدفاع الّطًٖ ّالعقّتاخ ّالجزاءاخ فٖ القّاخ  .6

.  الهسلحح ّاألهى ّفقا للقاًّى 

القضاء العسكرٕ جِح قضاثٗح هستقلح فٖ عهلِا ٗختص دّى ؼٗرٍ تالفصل فٖ كافح الجراثم الهتعلقح تالقّاخ  .7

ّال ٗجّز . الهسلحح ّضتاطِا ّأفرادُا ّٗحدد القاًّى تلك الجراثم كها ٗتٗى اختصاصاخ القضاء العسكرٕ األخرٓ

ّأعضاء القضاء العسكرٕ هستقلّى فٖ عهلِم ّؼٗر قاتلٗى للعزل اال طتقا . هحاكهح إٔ هدًٖ أهام القضاء العسكرٕ

ّتختص اللجاى القضاثٗح . للقاًّى ّٗكّى لِم كافح الضهاًاخ ّالحقّق ّالّاجتاخ الهقررج ألعضاء الجِاخ القضاثٗح

لضتاط ّأفراد القّاخ الهسلحح ّاألهى دّى ؼٗرُا تالفصل فٖ كافح الهًازعاخ اإلدارٗح الخاصح تالقراراخ الصادرج فٖ 

 .شؤًِم ًّٗظم القاًّى عهلِا ّكٗفٗح الطعى تقراراتِا
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تحٗٗد الجٗش ّاألهى ّالهخاتراخ عى إٔ عهل سٗاسٖ تها فٖ ذلك أى ٗحظر علِٗم الهشاركح فٖ االًتخاتاخ  .8

ّاالستفتاء سّاء تاالقتراع أّ تالترشح أّ القٗام تحهالخ اًتخاتٗح لصالح إٔ هرشحٗى فِٗا  ّذلك حهاٗح لِا هى إٔ 

. اختراق سٗاسٖ

.  ٗخضع القادج العسكرٗٗى لإلقرار تالذهح الهالٗح لحهاٗح الهال العام ّهكافحح الفساد .9

ال ٗحق لرثٗس الجهِّرٗح ّرثٗس هجلس الّزراء ّرثٗس السلطح التشرٗعٗح ّّزٗرٕ الدفاع ّالداخلٗح ّرثاسح  .10

الهخاتراخ تعٗٗى إٔ هى أقارتِم حتٔ الدرجح الراتعح فٖ إٔ هًاصب قٗادٗح فٖ الجٗش ّاألهى ّالهخاتراخ طّال  هدج 

. عهلِم فٖ تلك الهًاصب

 .ّضع عقٗدج عسكرٗح للجٗش هستهدج هى هتادة الدستّر لٗكّى جٗشاً ّطًٗاً ّهًِٗاً ّالثَ هلل ثم للّطى .11

تتكفل الدّلح تتّفٗر راتب هجزٕ ٗضهى تّفٗر هستّٓ هعٗشٖ الثق لعًاصر ّافراد الجٗش تهختلؾ الرتب  .12

 .الهساءلح علِٗمهتدأ ّٗحفظ كراهتِم ّٗتٗح تطتٗق 

 

 :-اصدار القوانٌن:- ثانٌا 

ّاصدار التشرٗعاخ التٖ تّاكب الدستّر الجدٗد . هراجعح التشرٗعاخ الحالٗح للقّاخ الهسلحح ّاألهى ّالهخاتراخ .1

. ّ هتطلتاخ الِٗكلح الجدٗدج

اصدار قّاًًٗتبًشاء هجلس أعلٔ للدفاع الّطًٖ ّاألهى القّهٖ تّضح هِاهَ ّاختصاصاتَ، ّاصدار قاًّى  .2

تًظٗم القّاخ الهسلحح ّقاًّى خاص تبعالى التعتثح العاهح ّشرّطِا، ّقاًّى التؤهٗى الصحٖ الشاهل لهًتستٖ القّاخ 

. الهسلحح ّاألهى ّأسرُم، ّقاًّى الخدهح العسكرٗح، ّقاًّى خدهح الدفاع الّطًٖ

 .كفالح الدّلح التؤهٗى الصحٖ ّاالجتهاعٖ لهًتستٖ القّاخ الهسلحح ّاألهى ّالهخاتراخ ّأسرُم .3

 

:- الجٌش والقوات المسلحة التوصٌات:- ثالثاً 

:- ٗتم اعادج ُٗكلح ّتًاء الجٗش ّفق طرٗقح علهٗح ّذالك هى خالل 

  ّالتؤُٗل السلٗم لكّادرُا تها ّٗفر تًاء  (الترٗح ّالتحرٗح  )اعادج تّزٗع هسرح العهلٗاخ للجهِّرٗح الٗهًٗح

 .ًّعٖ للقّٓ التشرَٗ

  تًاء القّاخ الهسلحح تًاء علهٖ ٗعتهد علٔ الكّادر العلهٗح الهإُلح ّاتاحح الفرصح لجهٗع أتًاء الّطى تاى ٗكّى

 .التجًٗد هى جهٗع الهحافظاخ تًسب هتساّٗح

  اعتهاد ًظام التصهح ّالصّرج هى خالل تشكٗل ُٗثح هى ّزارج الدفاع لعلهِم تاالسرار العسكرٗح ّحفاظا علِٗا

 .ّالهاهِم تالجّاًب التًظٗهٗح لخلق ّحدج ّطًٗح

  تحدٗد هِام القادج العسكرّٗى ٗهكى هى تطتٗق هتدء الثّاب ّالعقاب ّٗعتتر هى أدّاخ القٗاس ّهعاٗٗر تحدٗد

 عهلٗح الترقٗاخ ّالترفٗعاخ ّصرؾ الهكافآخ
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  ٗتم تّزٗع خرٗجٖ الكلٗاخ العسكرٗح ّاألهًٗح فّر تخرجِم علٔ الّحداخ الهٗداًٗح العسكرٗح ّاألهًٗح للخدهح فِٗا

 . سًّاخ ّتعدُا ٗهكى ًقلِم الٔ الّحداخ االخرٓ تحسب االحتٗاج4هدج ال تقل عى 

  اعتهاد عالّاخ ّتدل هخاطر للهًاطق الًاثٗح ّللّحداخ الًّعٗح تحسب ًّعٗح الهِام التٖ تهارسِا ّدرجح

 .الهخاطر التٖ تتعرض لِا تقدٗرا ّرفع لهعًّٗح ُذٍ القّاخ 

  ّٗلؽٔ ّٗهًع  هًح الترقٗح لرتتح ضاتط اال لخرٗجٖ الكلٗاخ العسكرٗح الهحلٗح الّطًٗح أّ هى الدّل الشقٗقح أ

 .الصدٗقح

  ٗحظر تسخٗر القّاخ الهسلحح ّاألهى ّالشرطح ّأٗح قّاخ أخرٓ لصالح حزب أّ فرد أّ جهاعح ّٗجب

ا لحٗادُا ّقٗاهِا تهِاهِا  ًً صٗاًتِا عى كل صّر التفرقح الحزتٗح ّالعًصرٗح ّالطاثفٗح ّالهًاطقٗح ّالقتلٗح ّذلك ضها

 (هتدء دستّرٕ).الّطًٗح علٔ الّجَ األهثل ّٗحظر االًتهاء ّالًشاط الحزتٖ فِٗا ّفقاً للقاًّى

  عهلٗح اعادج ُٗكلح الجٗش الهًقسم تهعًاُا الدقٗق ستؤخذ سًّاخ، لكى ها ُّ هطلّب اٙى ًزع الفتٗل، تبقالح

 .القٗاداخ العسكرٗح الحالٗح 

  ضرّرج اًِاء االختالالخ الهالٗح فٖ الجٗش الٗهًٖ، تالتزاهى هع اعادج الِٗكلح هى أجل الحصّل علٔ ّفر هعٗى

 .ٗسد هتطلتاخ اعادج الِٗكلح

  اًشاء هراكز للتحّث العلهٗح للقّاخ الهسلحح ّتطّٗر تصًٗع تجِٗزاخ ّهستلزهاخ الجٗش الحّٗٗح ّاللّجستٗح

 .هى هعداخ ّاسلحَ هحلٗا 

  ٗفعل قاًّى  ّاى  سًّاخ4اى التزٗد هدج الخدهح للقادج فٖ الهًطقح العسكرٗح اّ الهًصب الهعٗى تَ عى فترج

 .التقاعد فٖ القّاخ الهسلحح لتجدٗدٍ تدهاء شاتح

  تطتٗق ًظام التدّٗر الّظٗفٖ علٔ علٔ كافح قٗاداخ القّاخ الهسلحح ّاألهى دّى استثًاءعى طرٗق الخدهح الهدًٗح

ّتها ٗحقق هعاٗٗر األقدهٗح ، هع هراعاج خصّصٗح القّاخ الهسلحح علٔ أى ٗتدأ تطتٗق ذلك علٔ القٗاداخ الحالٗح 

. ّالكفاءج  ّالهإُالخ ّ كذلك التهثٗل الّطًٖ تعٗداً عى الهحسّتٗاخ األخرٓ الهتهثلح تالقراتح ّ الهصلحح ّالّساطح

 .ّتفعٗل ًظام التقاعد لكل هى تلػ األجلٗى

  هى ّحٖ الثّرج الشتاتٗح فههتلكاخ القّاخ الهسلحح جدٗدج ضّاتط رقاتٗح اضافحتفعٗل ُٗثح الرقاتح ّالتفتٗش هع 

 .ُٖ هلك الشعب ٗجب الحفاظ علِٗا ّصٗاًتِا

 ّاتاحح الفرصح لخرٗجٖ الجاهعاخ التقدم للكلٗاخ  تفعٗل هتدء الخدهح الّطًٗح ّتحددٍ الضرّرج ّالهٗزاًٗح

 .الًِدسح العسكرٗح

  ٖتّفٗر األهّال الالزهح لتًفٗذ هخرجاخ الِٗكلح ّهعالجح القضاٗا ّاالختالالخ التٖ حدثخ فٖ الفترج الساتقح، ّف

هقدهتِا عّدج الهتعدٗى قسراً ّتعّٗضِم التعّٗض العادل، ّرفد صًادٗق التقاعد التاتعح للقّاخ الهسلحح ّاألهى، 

. ّتكالٗؾ ًشر ّاعادج تهّضع الّحداخ العسكرٗح ّفقاً لهسرح العهلٗاخ الجدٗد
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  سرعح تًفٗذ الًقاط العشرٗى التٖ خرجخ تِا اللجًح الفًٗح للحّار الّطًٖ ّالهإكد علِٗا فٖ هخرجاخ تٗاى الجلسح

 . لهإتهر الحّار الّطًٖاألّلٔالعاهح 

  ّّظاثفِم ّهًحِم أعهالِم الٔم 1994اعادج جهٗع الهتقاعدٗى ّالهقصٗٗى ّالهًقطعٗى الجًّتٗٗى قسراً جراء حرب 

 الهرتتاخ علِٗم، تها فٖ ذلك استراتٗجٗحكافح هستحقاتِم هى رتب ّتسّٗاخ ّتعّٗضِم عى الفترج الساتقح ّتطتٗق 

م ّلم ٗتم تًفٗذ 2007م ّ 2006 ّتشكلخ لِم لجاى عام 90أصحاب خهسح أرقام الذٗى صدرخ قراراخ تعّدتِم عام 

. ذلك

  اعادج الهتقاعدٗى ّالهقصٗٗى قسراً هى الهحافظاخ الشهالٗح ّفٖ هقدهتِم الهتضررٗى هى جراء حرّب صعدج

م تجهٗع الحقّق أسّج تزهالثِم ّحساب الفترج التٖ قضُّا فٖ التقاعد ّاإلقصاء ّتطتٗق أستراتٗجٗح 94ّحرب 

. الهرتتاخ علِٗم

 ٍعلٔ لجًح الِٗكلح اى تراعٖ ّتصّرج جدٗح  فٗها تقّم تَ عدم تكرار أخطاء الهاضٖ تكل أشكالَ ّصّر. 

  َٗتكّى تتعٗح داثرج التّجٗح الهعًّٕ فٖ الِٗكل الجدٗد لّزٗر الدفاع هتاشرج  لضهاى تفعٗل دّرُا ًّشاط التّج

الهعًّٕ ّاإلعالم العسكرٕ للقّاخ الهسلحح ّتطّٗر التراهج ّالفعالٗاخ ّالًشاطاخ التٖ تعزز هى الرّح الهعًّٗح 

ّاالًضتاطٗح ، ّترسٗخ الّحدج الّطًٗح ، ّكذا دراسح األستاب ّاٙثار السلتٗح الًخفاض الرّح الهعًّٗح ّاالًضتاطٗح 

ّتدًٖ هستّٓ الهِاراخ القتالٗح ّالتدرٗتٗح للهقاتلٗى ّتحلٗل تلك الظّاُر السلتٗح ّطرق حلِا تالتًسٗق هع قادج القّٓ 

هى أجل الهحافظح علٔ الرّح الهعًّٗح لهًتستٖ القّاخ الهسلحح ّتعزٗز دّرُم . ّالهًاطق ّالّحداخ العسكرٗح

اإلٗجاتٖ ّرعاٗح هّاُتِم ّقدراتِم اإلتداعٗح ، ّتّجَٗ سلّكِم ّتعزٗز الّالء الّطًٖ ّتًهٗح هِاراتِم تها ٗرفع هى 

هستّٓ جاُزٗح القّاخ الهسلحح ّخلق عقٗدج عسكرٗح ّطًٗح، علٔ أى ٗهثل اإلسالم عقٗدج ّشرٗعح ًِّج ّسطٖ 

ّاعتدال ّتساهح لب العقٗدج العسكرٗح ّحقٗقح التّعٗح العسكرٗح ّجُّرُا ّتعزٗز الرّح الهعًّٗح للقّاخ الهسلحح تعٗداً 

 .عى الهذُتٗح ّالحزتٗح ّالهًاطقٗح

 

 :-توصٌات عامة 

اتخاذ اإلجراءاخ الكفٗلح تبٗقاؾ االختالالخ ّالفساد الهالٖ ّاإلدارٕ داخل الهإسستٗى العسكرٗح ّاألهًٗح هثل  -1

تجًٗد الصؽار، األفراد الُّهٗٗى، الهًقطعٗى الذٗى رّاتتِم هستهرج، الؽٗر هتّاجدٗى تحخ هترر هِهاخ، ضتط عهلٗح )

ّتّرٗد الهعاشاخ أّ الخصهٗاخ أّ الهستحقاخ  . (ًقل الجًّد تالقاًّى الصارم، الهًتدتٗى كالهرافقٗى تطرق ؼٗر قاًًّٗح

ّسرعح اًِاء االزدّاج الّظٗفٖ سّاء العسكرٕ ّاألهًٖ . التٖ ال تصل الٔ الجًّد أّ الصؾ أّ الضتاط، للخزًٗح العاهح

 .أّ العسكرٕ ّالهدًٖ  هى خالل التقًٗح الحدٗثح ّهًِا ادخال ًظام التصهح الّظٗفٗح فٖ الهإسستٗى العسكرٗح ّاألهًٗح

ضتط ّتًظٗم اإلٗراداخ ّالهصرّفاخ الهالٗح لتتم ّفقاً للًظام ّالقاًّى ّالهٗزاًٗح الهحددج ّتًّدُا ّاجراءاتِا ّفصل  -2

 .الهال عى قٗاداخ القّاخ الهسلحح ّاألهى، ّالحد هى الصرفٗاخ العتثٗح ّالتٖ تتم تحخ هزاعم ّهترراخ الهكافؤخ
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الرعاٗح الكاهلح ألتًاء ّأسر الشِداء ّ جرحٔ ّهعاقٖ الحرّب هى أتًاء القّاخ الهسلحح ّاألهى هادٗاً ّعلهٗاً  -3

 .ّصحٗاً 

 .العهل علٔ اعادج تًاء الثقح تٗى الشعب ّتٗى القّاخ الهسلحح ّاألهى ّالهخاتراخ -4

- هى اًتِخ هحكّهٗتِم  - سرعح اطالق سراح كافح الهعتقلٗى ّالهحتجزٗى فٖ سجّى الهخاتراخ خالفا للقاًّى ُّم  -5

 .الهعتقلّى ألستاب سٗاسٗح- هى لٗس فٖ حقَ حكم قضاثٖ  

ّاصدار قاًّى عاجل تبًشاء . ًقل األحداث الذٗى صدرخ فٖ حقِم أحكام الٔ األهاكى الهخصصح الحتجاز األحداث -6

اصالحٗح لألحداث فٖ القضاٗا الهرتتطح تاألهى الّطًٖ ّهكافحح اإلرُاب  ًّقل هًِم تحخ السى القاًًّٗح الِٗا لٗكفل لِم 

هستّٓ هى اإلصالح الًفسٖ ّٗلحق تاإلصالحٗح هعِد تؤُٗل دًٖٗ ٗعطٖ هستّٓ هى العلّم الشرعٗح ّاإلسالهٗح الهعتدلح 

ّكذا تؤُٗل أكادٗهٖ لها تعد الدراسح الثاًّٗح هثل كلٗح الهجتهع ّتكّى ُذٍ اإلصالحٗح تحخ اشراؾ قضاثٖ تعطٖ تقرٗراً 

. ّاضحاً ّهّقعاً حّل اهكاًٗح اطالق الحدث ّدهجَ تالهجتهع هى عدهَ

ّٗهًع تدخل جِاز الهخاتراخ فٖ أعهال األجِزج . ٗجب أى ٗراعٖ جِاز الهخاتراخ ههارسح الحكم الرشٗد ّهتادثح -7

ّحهاٗح العاهلٗى فٖ الهخاتراخ هى إٔ سلّك ٗإدٕ الٔ استقطاب العاهلٗى فَٗ هى . الحكّهٗح ّاألهى ّالجٗش هطلقاً 

. الجِاخ األخرٓ تضهاى حٗاج كرٗهح لِم

. اٗقاؾ كل هظاُر التدخل األجًتٖ هى ضرتاخ جّٗح ّؼٗرُا -8

اإلرُاب آفح عالهٗح ٗجب هحارتتِا ّ التعاّى هع الهجتهع الدّلٖ فٖ ذلك تها ال ٗهس السٗادج الّطًٗح ّلكى تالتعاّى  -9

فٖ تدرٗب ّتؤُٗل األجِزج األهًٗح ّالعسكرٗح الٗهًٗح الهختصح تهحارتح اإلرُاب ّتطّٗر قدراتِا ّتسلٗحِا القتالٖ ّعدم 

 .التدخل الهتاشر فٖ الشثّى الداخلٗح سٗاسٗا ّعسكرٗا

ّضع قّاعد قاًًّٗح لتّحٗد هركز القٗادج ّالسٗطرج ّالتّجَٗ فٖ هإسسح االهى ّالشرطح ّحظر التهٗز فٖ  -10

. ّاستكهال تًاء الًظام االلٖ ّرتط الخطّط الساخًح ّتّفٗر االجِزج الالزهح. الّاجتاخ ّالحقّق

التًظٗم القاًًّٖ لتراهج التّعٗح لهًتستٖ االهى ّالشرطح إلزالح اثار التعتثح الخاطثح هى االطراؾ السٗاسٗح  -11

الهتصارعح خالل الفترج الهاضٗح ّارساء قٗم الّالء الّطًٖ ّالتساهح ّالهصالحح هع اعتهاد سٗاسح هحددج تقّم علٔ 

الّالء الّطًٖ ّحكم القاًّى ّخدهح الّطى ّتحسٗى هًِٗح العاهلٗى لتقّم علٔ هعاٗٗر الكفاءج ّاالحتراؾ ّخضّع االهى 

. ّالعاهلٗى فَٗ لرقاتح السلطح التشرٗعٗح ّتها ٗعزز الّحدج الّطًٗح

:- توصٌات بشأن الدفاع المدنً -12

   اقرار ّتًفٗذ الخطح العاهح لهّاجِح الكّارث ّتّفٗر الهتطلتاخ ّسد الًقص فٖ ُذا الجاًب

  استكهال ّتًفٗذ هشرّع العهلٗاخ ّصافراخ االًذار

  اٗجاد هقراخ فٖ الهحافظاخ التٖ ال تّجد تِا هقراخ ّتّفٗر ّساثل االطفاء

 استكهال الشكل القاًًّٖ ّتعتثتَ تالتعًٗاخ .
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   تّفٗر تدالخ الؽّص ّالّقاٗح لألفراد

:- توصٌات بشأن البحث الجنائً -13

  ّضع الِٗكل التًظٗهٖ لعهل االدارج العاهح ّفرّعِا فٖ الهحافظاخ ّاًشاء فرّع فٖ الهدٗرٗاخ التٖ ال تتّاجد

فِٗا فرّع 

  تؤُٗل الهتاًٖ ّتّفٗر االهكاًاخ التقًٗح هع اٗجاد شتكح هعلّهاتٗح ترتط االدارج العاهح تفرّعِا فٖ الهحافظاخ

.. ّتّفٗر العدد الكافٖ هى االفراد

  ّضع الشخص الهًاسب فٖ الهكاى الهًاسب

  تعزٗز ّضع هكافحح الهخدراخ ّاٗجاد سٗطرج علٔ الحدّد الترٗح ّالتحرٗح ّسد الًقص فٖ االهكاًٗاخ

:- توصٌات بشأن االحوال المدنٌة -14

  اٗجاد فرّع لهصلحح االحّال الهدًٗح فٖ الهحافظاخ ّتّفٗر هتطلتاخ العهل ّاالعتهاداخ الهالٗح الالزهح لتسٗٗر

الًشاط خدهح ّتسِٗالً للهّاطًٗى فٖ ُذا الخصّص 

:- توصٌات بشأن مصلحة السجون -15

 تّفٗر اعتهاد هالٖ للتشؽٗل ّاعتهاداخ كافَٗ للؽذاء ّالدّاء  .

 فصل السجًاء عى تعضِم حسب طتٗعح الجرٗهح ّالعهر  .

 تّفٗر الرعاٗح الكاهلح لألحداث ّسجى خاص ٗستّعب العدد الكتٗر هى الًساء  .

 هعالجح ّضع السجًاء الذٗى قضّا هحكّهٗتِم ّال زالّا فٖ السجى .

 اًجاز الِٗكل التًظٗهٖ للهصلحح ّالقاًّى الخاص تِا  .

 تحدٗد تتعٗح الهصلحح لّزارج العدل اّ رثاسح الّزراء هع االخذ تتجارب تعض التلداى الًاجحح فٖ ُذا الجاًب  .

 جعل حراسح السجّى هى اختصاص الهصلحح فقط ّاًِاء تّاجد الّحداخ االخرٓ الهشار الِٗا  .

 اتخاذ اجراءاخ عقاتِٗصارهح لهًع ادخال الهخدراخ ّاالسلحح الٔ السجى ّهعاقتح الهخالفٗى .

:- توصٌات بشأن مصلحة خفر السواحل -16

  اٗجاد تًٗح تحتٗح ّّرش صٗاًح فٖ الهًاطق التٖ التتّفر فِٗا تًَٗ تحتَٗ خصّصا الهًطقح الشرقٗح هى

.. الساحلتّفٗر اعتهاداخ كافَٗ لتسٗر الًشاط تشكل عام

  اقرار الِٗكل التًظٗهٖ للهصلحح ّتعتثح االفراد حسب الكفاءج ّسد الًقص فٖ االفراد حسب حاجح الًشاط العام .

  ضم حرس الحدّد هى ّزارج الدفاع الٔ ّزارج الداخلٗح ّترك هسإّلٗح الهًافذ الترٗح هى اختصاص الداخلٗح ههثال

. تخفر السّاحل ّاًِاء حالح التداخل ّالتًازع فٖ االختصاص ّالّاجتاخ

 :-توصٌات بشأن مصلحة الهجرة والجوازات  -17

 َحل هّضّع الًقص الذٕ تّاجَِ الهصلحح فٖ جاًب الهّازًحاقرار الِٗكل التًظٗهٖ للهصلحح ّالعهل ت  .
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 العهل علٔ اٗجاد هًطقح اّٗاء لالجثٗى هى القرى االفرٗقٖ ّالتحكم تبقاهتِم  .

 :-توصٌات بشأن شرطة السٌر وامن الطرق -18

  اعادج تشكٗل قّج شرطح السٗر ّاهى الطرق علٔ اساس ّطًٖ ّاًِاء الّضع الجِّٕ لتركٗتِا الحالٖ ّاًتشارُا

 فٖ الهًاطق ّالهحافظاخ حسب الهتطلتاخ 

  اٗجاد راتط هع ، تّفٗر هٗزاًٗح تسٗر الًشاط ، تّفٗر الهتطلتاخ الضرّرٗح هى االلٗاخ ّّساثل االتصال

الهحافظاخ 

:- توصٌات بشأن قوات االمن الخاصة -19

  تّفٗر هًظّهح االتصال ّاالتالغ ّالتّجَٗ ، تّفٗر االهكاًٗاخ لتسٗر الًشاط .

 اعادج اتشار القّج ّتّزٗعِا علٔ اسس علهٗح ّطًَٗ ّحسب هتطلتاخ الحاجح للهحافظاخ ّالهًاطق  .

:- توصٌات بشأن تحسٌن المستوى المعٌشً والخدمات الطبٌة لالفراد -20

  ّضع ُٗكل لألجّر ّالهرتتاخ تها ٗضهى تحسٗى هستّٓ الدخل الشِرٕ للفرد ّهًح العالّاخ الهستحقح لالفراد

. هى تدالخ ّعالّج خطّرجهًِح ّاًتقال هع تّفٗر الؽذاء الهًاسب ّالسكى الصحٖ لالفراد

 اٗجاد تؤهٗى صحٖ للعاهلٗى تالّزارج ّألسرُهتتّفٗر الخدهاخ العالجٗح فٖ هستشفٗاخ الّزارج .

  تّفٗر االعتهاداخ الهالٗح الكافٗح لتشؽٗل الهستشفٗاخ .

  اعادج الًظر فٖ تحدٗد رّاتب العاهلٗى فٖ ادارج التحث ّاالدلح الجًاثٗح ّالتحرٗاخ ّهكافحح الجرٗهح اسٍّ ترّاتب

. العاهلٗى تجِاز الًٗاتح

. م2011اعادج الهتعدٗى العسكرٗٗى ّاألهًٗٗى جراء أحداث  -21

هعاهلح الشِداء ّالجرحٔ ّالهرضٔ هى حٗث الهعاشاخ ّالرتتح ّتطتٗقِا علٔ الهّجّدٗى فٖ الخدهح هى حٗث  -22

. الرتب ّاالستحقاقاخ ّالتسّٗاخ ّترتٗتاخ الّضع

 .(تلّغ األجلٗى)عدم احتساب فترج اإلقصاء ّاالقعاد ّاإلتعاد ضهى الفترج الهإُلح للتقاعد إٔ  -23

اعادج األرقام التٖ اعطٗخ لعسكرٗٗى جدد تدٗلٗى عًِم الٔ اصحاتِا الساتقٗى هع احتساب الفترج التٖ تقّا فِٗا  -24

خارج الخدهح ألؼراض الرتتح ّاالستحقاقاخ االخرٓ ّعدم احتساتِا ألؼراض تلّغ االجلٗى ّاعطاء ارقام جدٗدج 

. للعسكرٗٗى الذٗى اعطٗخ لِم تلك االرقام ّاحتساب الفترج التٖ خدهّا فِٗا 

استٗعاب العاثدٗى فٖ الّحداخ ّاأللّٗح ّالقّٓ فٖ الهًاصب القٗادٗح التٖ تلٗق تِم ّتهإُالتِم ّخدهاتِم ّالهّاقع  -25

. التٖ شؽلًِّا

ال ٗحق اتخاذ اجراءاخ تاالحالح للتقاعد اال ّفقا لتشرٗع قاًًّٖ ّاضح ٗحدد فترج التقاعد ّالحقّق الهالٗح  -26

 .االستحقاقٗح تصّرج عادلح
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ّاعادج الًظر . اى تتضهى التشرٗعاخ حٗاج كرٗهح للهتقاعدٗى ّهكافثح هجزٗح لًِاٗح الخدهح تهكًِم هى حٗاج كرٗهح -27

فٖ قّاًٗى ّلّاثح الخدهح العسكرَٗ ّاألهًٗح ّالرّاتب ّالهعاشاخ ّالتقاعد تها ٗضهى عدم تكرار  هاحدث تعد حرب 

. م94

.  الؽاء قرار ضم صًدّق التقاعد فٖ االهى السٗاسٖ للداخلٗح ّاى تتحهل كل جِح هسإلٗحهًتستِٗا -28

هراجعح التعًٗٗاخ الجدٗدج فٖ الجٗش ّاألهى لهعرفح هدٓ تّافقِا 

  م26/9/2013م  إلى 24/9/2013حافظة الحدٌدة والمنعقد من متوصٌات أعضاء مؤتمر الحوار المحلً ب

:-  بشأن بناء الجٌش

القّاخ الهسلحح ُٖ هلك للشعب ّهِهتِا حهاٗح الجهِّرٗح ّسالهح أراضِٗا ّأهًِا ّٗحظر علٔ إٔ ُٗثح أّ  .1

جهاعح أّ تًظٗم أّ حزب سٗاسٖ أّ طاثفح أّ قتٗلح اًشاء قّاخ عسكرٗح أّ تشكٗالخ عسكرٗح أّ شتَ عسكرٗح تحخ إٔ 

 .هسهٔ

الشرطح ّاألهى ُٗثح هدًٗح ًظاهٗح تإدٕ ّاجتِا فٖ خدهح الشعب ّتكفل للهّاطًٗى الطهؤًًٗح ّحهاٗح حقّقِم  .2

ّحرٗاتِم ّتقّم تحفظ األهى ّاٙداب العاهح ّفقا للقّاًٗى ّاللّاثح ّتلتزم تتًفٗذ ها ٗصدرٍ الِٗا القضاء علٔ الًحّ الذٕ 

 .ٗتًَٗ القاًّى

 .اًشاء هجلس أعلٔ للدفاع الّطًٖ ّاألهى القّهٖ ّٗحدد قّاهَ ّاختصاصاتَ فٖ ضّء الدستّر ّالقاًّى .3

اعتهاد األُداؾ العاهح ّالخاصح ّالتّصٗاخ ّاألسس التٖ ٗقّم علِٗا  تًاء القّاخ الهسلحح ّاألهى ّفقاً لها ُّ  .4

 .هحدد فٖ رإٗح الهإتهر الهحلٖ

ٗإكد الهإتهرّى علٔ ضهاًح حٗادٗح الجٗش ّتًاثَ علٔ أسس ّطًٗح ّتعزٗز الثقح تًَٗ ّتٗى شعتَ  ّالعهل علٔ  .5

 .رفع كفاءتَ ّجاُزٗتَ لٗكّى درعا حاهٗا للّطى ّحهاٗح ثّرتَ ّهكتستاتَ الّطًٗح
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ة ــرؤي

نىبًة ــية اجلــلكضا

ده ــية صعــوقض
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: الجذور

م تعد 1994اى القضٗح الجًّتٗح ّتطّر أحداثِا ، ذاخ ارتتاط ّثٗق ّهتشاتك تالّحدج الٗهًٗح ، هى تعد حرب صٗؾ 

ًَّدٕ تٗى الشهال ّالجًّب ، فثهح أرضٗح ؼرسخ فِٗا تذّر تلك الجذّر ًّد ًُا اإلشارج  افراؼِا هى هضهًِّا السلهٖ ّال

:- الِٗا تحكم الضرّرج ، ّتتكّى ُذٍ هى الّقاثع التالٗح ّها اًطّخ علَٗ هى أحداث ّههارساخ فٖ حًَٗ 

 

الطرٗقح االستعجالٗح فٖ تحقٗق الّحدج ّاعالى الجهِّرٗح الٗهًٗح ، قتل القٗام تبجراء اصالحاخ سٗاسَٗ ّاقتصادَٗ - 1

كاى ٗجب تحقٗقِا تالهلهّس فٖ داخل كل هى الدّلتٗى علٔ حدٍ ّعلٔ ّجَ الخصّص فٗها ٗتعلق تالّحدج الّطًٗح ّقد 

تهزق ًسٗجِا الداخلٖ تفعل الصراعاخ السٗاسٗح ّالتٖ اًتجخ االقصاء ّالتِهٗش لقّٓ سٗاسَٗ ّاجتهاعَٗ هعارضَ 

داخل كل شطر، هها أدٓ الٔ الًزّح الهتتادل هى ّالٔ احدٓ الدّلتٗى الساتقتٗى، لٗكّى ّاقع الّحدج خالٗاً هى جهلح 

العًاصر علٔ الهستّٗٗى الذاتٖ ّالهّضّعٖ التٖ ٗهكى لِا أى تصًع األزهاخ السٗاسٗح ّاالقتصادٗح ّتإدٕ الٔ فشل 

. الّحدج 

 

عًد اعداد الّثاثق ّاألدتٗاخ التؤسٗسٗح للّحدج ّقٗام الجهِّرٗح الٗهًٗح ، تم التركٗز فِٗا علٔ التحث ّالتؤكٗد علٔ - 2

التجاًس فقط ّلم ٗتم التفكٗر هطلقاً فٖ الفّارق تٗى هجتهعٖ الدّلتٗى فٖ حًَٗ ، ّكاى ٗجب اعطاثِا حٗزاً هًاستاً للعًاٗح 

تِا ّجعلِا هى اترز هِام الهرحلح االًتقالٗح هى اجل تسّٗتِا أضافَ الٔ أى اتفاقٗح الّحدج لم تتضهى ًقاط القٍّ لدٓ 

. ّالسٗاسٗح ّهاكاى لهّاطًَٗ هى هزاٗا حقّقَٗ الجًّب ّهزاٗاٍ الجّٗاستراتجَٗ

 

ّأخذاً فٖ االعتتار ، لها جاء فٖ الًقاط الهذكّرج فٖ اعالٍ فقد تهخ الّحدج تٗى الجًّب ّالذٕ كاى سلهَ القٗهٖ ٗتهثل - 3

تالشعّر تالِّم العام ّالتالحم هى اجل القضاٗا الكترٓ ّكاى اى تًٗخ تلك علٔ التًهٗح التشرٗح ًِّج التطّر الحضارٕ 

ّالرّح االستقاللٗح ، ّتٗى الشهال هع الًختح السٗاسٗح الحاكهح فَٗ ّكاى الشعب الٗهًٖ فٖ الشهال حًٗذاك هعزّالً 

الدٗهقراطٗح التٖ كاًخ تهثل  الّطًٗح الهعترج عى هصالحِا سٗاسٗاً فٖ األحزاب السٗاسٗح تهارس ضد قّاٍ االجتهاعٗح

. السٗاسٗح فٖ ظل تحرٗم الحزتٗح ّالقهع األهًٖ فٖ الشهال الهعارضح

 

الهتًفذج ّالحاكهح ّهشحًّا تهفاُٗم الكسب ّالترتح ّتفتٗخ القضاٗا الكترٓ  تًٗها كاى السلم القٗهٖ لتلك الًختح السٗاسٗح

ّالتفكٗر تالثراء تدّى جِّد تهارس ّتدّى اٗح ضّاتط أخالقٗح ، فكاًخ الفجّج تٗى طرفٖ الّحدج كتٗرٍ ّهاثلَ تّضّح 

. للعٗاى هى أّل لحظح 
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: جذور القضٌة

تعّد جذّر القضٗح الجًّتٗح ، الٔ اللحظح التٖ تم فِٗا اتخاذ القرار هى قتل القّٓ السٗاسٗح ّاالجتهاعٗح التقلٗدٗح الهتًفذج 

فٖ الشهال ّالتٖ كاًخ ههثلح تخلٗط هى التحالؾ القتلٖ العسكرٕ الجِادٕ تاجتٗاح الجًّب ّاستتاحتَ ، ّتصهٗم ّتجِٗز 

م فٖ الخطاب الهشثّم الذٕ القٖ فٖ هٗداى 1994اترٗل 27هتطلتاخ ُذا االجتٗاح ّاإلعداد للحرب التٖ أعلى عًِا ّٗم 

الستعٗى فٖ العاصهَ صًعاء، أى استعادج هشِد الهًصح االحتفالٗح فٖ ذلك الّٗم كفٗل تاإلفصاح عى هًِدسٖ ّهصههٖ 

م ّالتٖ كاى الِدؾ هى ّراثِا ، اإللؽاء التام ّالكلٖ للّجّد السٗاسٖ للجًّب ّاًِاء شراكتَ 1994حرب صٗؾ 

ّكاى التحالؾ السٗاسٖ الذٕ شكل سلطح .الّطًٗح الًدٗح ، ّتحجٗم هّقعَ ّهكاًتَ ّتقزٗم حضّرٍ فٖ الجهِّرٗح الٗهًٗح 

ّحتٔ اًفجار التظاُراخ الشعتٗح ّاالعتصاهاخ 1993ّٗلّٗ تؤطرافَ العسكرٗح ّالتقلٗدٗح ّالدًٗٗح ّالهًاطقٗح ّهًذ العام 7

الجهاُٗرٗح فٖ الجًّب ّترّز الحراك السلهٖ السٗاسٖ قام تالخطّاخ ّاألعهال التالٗح التٖ شكلخ جذّر القضٗح 

:- الجًّتٗح، فٖ ثالث عًاّٗى رثٗسَٗ 

والوطنٌة ممثالً عن الجنوب  السٌاسٌة إقصاء الحزب االشتراكً الٌمنً من موقع الشراكة- 1

. ش فً الجنوب. د .ي .تدمٌر كل مقدرات دولة ج - 2

. تفكٌك البنٌة الوطنٌة للجنوبٌٌن- 3

 

:- إقصاء الحزب االشتراكً الٌمنً -1

كاى الِدؾ السٗاسٖ الرثٗسٖ هى اقصاء الحزب االشتراكٖ الٗهًٖ الؽاء اتفاقٗاخ الّحدج ّالتًصل عًِا ّأتعاد طرؾ 

سٗاسٖ ٗهثل الجًّب هى ًاحٗح ّتشكل الحاهل الّطًٖ لهشرّع الدّلح الٗهًٗح الهدًٗحالحدٗثح هى ًاحَٗ أخرٓ ، ّتكتلخ 

هجهّع تلك القّٓ السٗاسٗح ّاالجتهاعٗح الرافضح للهشرّع الّطًٖ الحداثٖ ّتًاء الدّلح الهدًٗح  ضدٍ ، ّعهلخ علٔ 

هحاصرتَ تؤفعال هادَٗ ّلفظَٗ تدءاً تهحاّالخ اؼتٗال قادتَ ّاؼتٗال العشراخ هى كّادرٍ الهدًٗح ّالعسكرٗح ّالسٗاسٗح 

ّتسخٗر األعالم الرسهٖ ّهًاتر الهساجد ّأشرطح الكاسٗخ ّالهطتّعاخ الّرقٗح فٖ ُجّهاخ .فٖ الشهال ّالجًّب 

دعاثٗح تعتَّٗ هتّاصلح تها فٖ ذلك فٖ صفّؾ الجًّد ّالضتاط ّالعسكرٗٗى داخل الهعسكراخ الهًتشرج فٖ أرجاء 

الشهال طالخ هّادُا كذلك الشعب فٖ الجًّب تصٗؽتضهًخ اإلساءج الٔ أخالقٗاتَ تِدؾ تشَّٗ سهعح الًظام السٗاسٖ 

االشتراكٖ فٖ الجًّب ّتلطٗخ تارٗخَ تالسّاد تاستخدام كم ُاثل ّضخم هى األكاذٗب ّاالختالفاخ ّهفارقح الحقٗقح 

ّلم ٗدركّا خالل حهاستِم التٖ ًفذّا تِا هخططاتِم أًِم كاًّا ٗقّهّى هى حٗث ٗدرّى أّ ال . ّاالتِاهاخ التاطلح 

ٗدرّى تتقسٗم التالد راسٗا فّضعّا الشهال فٖ هّاجِح الجًّب ّأسسّا الخطّج األّلٔ ًحّ تكرٗس الشعّر تاالًفصال 

. فٖ الًفّس ّتال جدّٓ الّحدج فٖ الّعٖ لدٓ الجًّتٗٗى
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 :تصفٌة االرث المادي والمعنوي للوجود السٌاسً للجنوب- 2

 أى اإلطاحح تالحزب االشتراكٖ الٗهًٖ عى هّقع الشراكح فٖ السلطح لم ٗكى لٗفٖ ّحدٍ تتحقٗق الِدؾ الرثٗسٖ هى 

الحرب الهّجِح الٔ الجًّب إللؽاء ّجّدٍ السٗاسٖ ّكاى التد هى استكهال ُذا الهشرّع تتدهٗر االرث السٗاسٖ 

ّالهعًّٕ ّالهإسسٖ للدّلح فٖ الجًّب ّتخرٗب تراثِا السٗاسٖ ّاإلدارٕ ًّظاهِا الهالٖ ّالقاًًّٖ ّالقضاثٖ ، 

ّالعهل علٔ التخلص هى الهإسساخ االقتصادٗح ّالقطاع العام هى خالل عهلٗاخ ههًِجَ لحساب الهتًفذٗى العسكرٗٗى 

ّالسٗاسٗٗى ّالزعاهاخ ّالّجاُاخ القتلٗح كها صّدرخ لصالح ُإالء هزارع الدّلح ّالتعاًّٗاخ الزراعٗح ّالخدهٗح 

ّفٖ تلك السٗاقاخ تم القذؾ تعشراخ اٙالؾ هى العهال ّالهّظفٗى . ّكاًخ ُٖ عهاد الجًّتٗٗى فٖ حٗاتِم الهعٗشٗح 

ّالكّادر اإلدارٗح الٔ سّق التطالح أضافَ الٔ تسرٗح ّهقاعدج عشراخ اٙالؾ آخرٗى هى العسكرٗٗى العاهلٗى فٖ 

القّاخ الهسلحح ّاألهى ّالشرطح ضتاطا ّجًّداً ّتم ّضعِم خارج ًطاق العهل تحد أدًٔ هى الحقّق ّتعٗداً عى هّاد 

. الدستّرّالقّاًٗى ّاألًظهح اإلدارٗح

 

. تفكٌك البنٌة الوطنٌة للجنوب- 3

ّٗلّٗ ّتحالفاتِا السٗاسٗح التقلٗدٗح القتلٗح 7اى تفكٗك التًٗح الّطًٗح الهعاصرج للجًّتٗٗى ظلخ الهِهح الرثٗسٗح لسلطح 

ّالدًٗٗح ّكاى الِدؾ األّل لِا علٔ ُذا الصعٗد طهس الِّٗح الحضارٗح للجًّب تهعًٔ ضرب كل تّاصالًَ هع 

ّكاى الِدم ٗطال كل هًجزاتَ الهادٗح ّالهعًّٗح ذاخ الصلح تالحداثح ، " الحداثح "العصر الحضارٕ الراُى ّهضهًَّ 

فعهلّا تداٗح علٔ تتدٗل هّاقع ّهكاًح الطتقاخ ّالفثاخ االجتهاعٗح الحدٗثح هى خالل ّضعِا فٖ الهرتتح الدًٗا هى تعد 

افقارُا تؤسالٗب هتًّعَ هى ضهًِا تلك الههارساخ التٖ اّضحًاُا فٖ الفقرج الساتقح فٗها ٗتعلق تتدهٗر الدّلح 

ّهإسساتِا ّتسرٗح العاهلٗى فِٗا ّهقاعدتِم قسراً عسكرٗٗى ّهدًٗٗى اضافح الٔ العهل تشتٔ الّساثل إلعادج أًتاج 

الهجتهع القدٗم ، تتهكٗى رهّزٍ التقلٗدٗح هى تعض الهقدراخ االقتصادٗح للجًّب تحخ ٗافطاخ تراقَ ّشعاراتَٗ تشاى 

ّكاى ُذا األسلّب ٗتم فٖ سٗاقاخ عدٗدٍ . تصحٗح األخطاء ّالهظالم الًاتجح عى قراراخ التؤهٗم االقتصادٗح ّالعقارٗح

لتشكٗل قاعدج زتاثًَٗ لِم فٖ الجًّب تتتع الهراكز العلٗا للسلطح هى اجل تسخٗرُم لتًفٗذ هِام خاصح ذاخ أتعاد سٗاسَٗ 

صراعٗح ّعصتَّٗ ّلتفكٗك الهجتهع فٖ أرٗاؾ الجًّب ّالقٗام تزعزعح أّضاعَ ّاستقرارٍ تهحاّالخ تفجٗر الًزاعاخ 

ّالثاراخ القدٗهح ، ّتشجٗع االًتقام السٗاسٖ تاستخدام الّساثل ّاألسالٗب ذاخ الطاتع اإلرُاتٖ ، ّتِٗثح الظرّؾ 

الهًاستح لتطتٗق ُذٍ السٗاسح هى خالل تفرٗػ الهدٗرٗاخ تاستثًاء عّاصم الهحافظاخ هى الّجّد اإلدارٕ ّاألهًٖ 

الًظاهٗٗى ّتؽٗٗب ُجّلّْ األشكال الهعترج عى حضّر الدّلح ، ّتعهٗم ظاُرج اًتشار ّحهل السالح ّالترّٗج لَ تصّرج 

هًتظهح فٖ هحافظاخ الجًّب كافَ ّاتاحح الفرص إلًتشار األعهال الهافٗاّٗح ّطاتعِا الالأخالقٖ أها التّجَ الثاًٖ علٔ 

ُذا الصعٗد كاى الؽاء هًاُج الترتٗح ّالتعلٗم ذاخ الطاتع الحداثٖ هى هجهّع الهقرراخ الدراسٗح ّتعهٗم الهّاقؾ 

ّاألخالق السلتٗح تجاٍ الهرأج ّدّرُا فٖ الهجتهع ّالؽاء الهكتستاخ اإلًساًٗح التٖ ًالتِا الهرأج فٖ الًظام السٗاسٖ 

 ّٗلّٗ اإلجراءاخ العهلٗح كافح ّالتٖ تضهى لِا تفكٗك التًٗح الّطًَٗ للجًّب تها 7كها اتخذخ سلطح .الساتق فٖ الجًّب
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فٖ ذلك قّلتح األّضاع السٗاسٗح ّاالجتهاعَٗ ّالهعٗشٗح تها ٗتًاسب ّعقلٗح ُّٗهًح السلطَ علٔ الجًّب تقتضح حدٗدٗح 

ّفٖ ُذا الصدد أهعًخ السلطح فٖ الههارسح الههًِجَ لتحّٗل الهّاطًٗى فٖ الجًّب الٔ رعاٗا ّتّاتع ّاتخذخ فٖ ستٗل 

:- ذلك أرتعح أسالٗب عهلَٗ 

زرع الرّح االًِزاهٗح لدٓ الجًّتٗٗى ّزعزعح الثقح تؤًفسِم هى خالل أُاًَ تراثِم الًضالٖ ّتحقٗر رهّزُم  : األول

الًضالٗح ّالسٗاسَٗ عهداً ّاًتزعخ الهعالم التارٗخٗح الهجسدج لّجّدُم السٗاسٖ ّالههٗزج لشخصٗتِم الّطًَٗ فٖ أطار 

. هشاركتِم فٖ الّحدج الٗهًٗح

ّاالجتهاعٗح ّالتقلٗدٕ التراتتٗح للجهِّرٗح العرتٗح الٗهًٗح فٖ الحٗاج الّٗهٗح فٖ  السٗاسٗح فرض الهًظّهح : الثانً

الجًّب تتعهٗم ثقافح الهًتصر االستعالثٗح ّعقلٗتَ السٗاسٗح التٖ تحتكم للهّرّث االجتهاعٖ الذٕ ٗحدد هكاًح اإلًساى 

. تاالًتهاء العاثلٖ ّالساللٖ ّالعرقٖ أّ تالؽًٔ تهقدار ها ٗهلك هى الهال ّالعقار

ُحكم الجًّب تقّاًٗى حالح الطّارة هى دّى اإلعالى عًِا ّالتٖ تجٗز للسلطح اطالق ٗدُا فٖ ههارسح العًؾ  : الثالث

الرسهٖ ّاستؽلخ ذلك فٖ اشاعح الفّضٔ ّاالًتِاكاخ القاًًّٗح ّتقسٗم الًاس الٔ كثٗر هى الهستضعفٗى ّقلح هى 

. األقّٗاء الهتًهرٗى

 أالهعاى فٖ تصّٗر الجًّتٗٗى عاجزٗى عالَ علٔ ؼٗرُم هى خالل التًكر االعالهٖ الهستدٗم فٖ السٗاسح : الرابع

للدّلح ، ّتالتضخٗم الهتالػ فَٗ حد  العاهح اإلعالهٗح للًظام القدٗم لها ٗسِم تَ الجًّب فٖ الدخل القّهٖ ّرفد الخزاًح

. الكذب الصرٗح تشؤى الهصرّفاخ التًهّٗح علٔ الهحافظاخ الجًّتٗح

 

الجارٌة الٌوم تتمثل فً الحقائق المبٌنة ادناه   السٌاسٌة والعملٌة الجنوبٌة موقع الحراك السٌاسً السلمً فً القضٌة

:- وهً

الحراك السٗاسٖ السلهٖ اسقط هى ًفّس الهّاطًٗى فٖ الجًّب ّالشهال الخّؾ ّكسر حاجزٍ عًدها ّتجاّز تقٗٗد - 1

السلطح ّالهإسساخ األهًٗح ّؼٗرُا هى األجِزج التًفٗذٗحالحكّهٗح لالعتصاهاخ ّالتظاُراخ ّالهسٗراخ الجهاُٗرٗح ، 

ّفتح تذلك أفاق رحتَ أهام ًضال قطاعاخ ّأسعَ هى الشعب للحصّل علٔ حقّقِا ّرفض التسلط علِٗا ّهثل ًهّذجاً 

. الًطالق الثّرجالشتاتٗحالشعتٗح السلهٗح

 

كشؾ الحراك الجًّتٖ ال دٗهقراطٗح الًظام تل ّاستتدادٗتَ ّزٗؾ ادعاءاتَ تالحرص علٔ الّحدجالٗهًٗحّالّطًٗح - 2

. عًدها ّاجَ الًضاالخ الشعتٗح تاألسالٗب القهعٗح هعتراً تذلك عى االستهرار فٖ ًِج الحرب

 

اى اصرار الحراك السلهٖ الجًّتٖ علٔ هّاصلح ًضالَ السٗاسٖ ّصهّدٍ أهام عًؾ السلطح ّخٗاراتَ األهًٗح تالقدر - 3

ل هشكالخ القضٗحالجًّتٗح ٗتعدٓ  الذٕ كشؾ عجز السلطح فٖ تقدٗم أٗح حلّل أّضح تها الٗدع هجاالً للشك تؤى حَّ

. الحلّل الشكلٗح الٔ الحلّل الجذرٗح فؤالزهَ الّطًٗح أزهَ تًَّٗٗ تتطلب حلِا تحّالخ سٗاساخ تؽٗٗرَٗ كترٓ 
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ساعد الحراك السٗاسٖ السلهٖ ّتعد أى حقق لًفسَ هكاًح الحاهل ّالرافع للقضٗحالجًّتٗح علٔ أى تقّم أحزاب اللقاء - 4

الهشترك تبعادج تصّراتِا تشاى القضٗحالجًّتٗح ّتعدٗل هّاقفِا تشؤًِا ًحّ هرًّح اكتر ّتفِم هّضّعٖ هتتعدٗى عى 

. الصٗاؼاخ ّالهراّؼح لهّاقفِم تجاُِا 

 

ّأخذاً فٖ االعتتار لألتعاد سالفح الذكر هى األُهٗح تها كاى الّٗم أكثر هى إٔ ّقخ التعاهل هع الحراك تفصاثلَ - 5

الهختلفح ُّٖ تهثل قطاعاخ ّأسعَ هى الشعب فٖ الجًّب ّالسعٖ هى خاللَ الحراك الٔ كسب ثقح الشعب ًُاك خاصَ 

ّهى تعد الثّرج الشتاتٗح الشعتٗح التٖ أّجدخ هًاخاخ ّطًَٗ ّأفاق هفتّحَ ّتؽٗٗرَٗ ًحّ الهستقتل ّالعهل علٔ تطٗٗع 

ّعلٔ كل ها ستق ٗهكى لًا أى ًإكد علٔ أى القضٗحالجًّتٗح .جهٗع القّٓ السٗاسٗح عالقاتِا تالحراك السلهٖ فٖ الجًّب

أى الطاتع السٗاسٖ لكل هى الدّلتٗى شهّلٖ ّكل هًِها ،جاء ًتاجاً لكل تلك األفعال ّالههارساخ التٖ شكلخ جذّراً لِا 

ّعلٔ ذلك فهى ؼٗر الههكى قراءج التارٗخ ّتّصٗؾ احداثَ ... تطرٗقتَ الخاصح تراّحخ تٗى االستتدادٗح ّالتّتالٗتارَٗ 

تؤثر رجعٖ كها ال ٗهكى هحاكهح ًّقد التجرتح السٗاسٗح فٖ هاضٖ التالد قتل قٗام الجهِّرٗح الٗهًٗح ، تالهًطق الفكرٕ 

السٗاسٖ للّٗم ، ألًًا لّ فعلًا ذلك فسًجد أًفسًا أهام قراءٍ ال هّضّعَٗ ال تارٗخَٗ ّلى ًتهكى هى أٗح اضافح ًقدٗح 

اى القضٗحالجًّتٗح ّجدخ ّتشكلخ ّتتلّرخ هشكالتِا ، داخل تارٗخ .للّاقع ّلى ًخرج اتداً تحلّل هّضّعَٗ لهشاكلًا 

م ، ُّٖ تذلك ًتاج هّضّعٖ سٗاسٖ ّتارٗخٖ 1994الّحدج تالشكل الذٕ عترخ عًَ الجهِّرٗح الٗهًٗح هى تعد حرب 

للحرب التٖ استِدفخ الؽاء الّجّد السٗاسٖ للجًّب ّلٗس ألٕ ستب أخر ، ذٕ صلَ تالّحدجالٗهًٗح أّ ترسالح دًَٗٗ أّ 

. تهشرّع ّطًٖ تحررٕ لٗترالٖ ّحداثٖ

 

 الحلول والضمانات 

 : طرٗق الحل ال ٗهكى التفكٗر تَ هى خالل التتسٗط أّ االختزال، تعٗداً عى األخذ فٖ االعتتار للهساثل التالٗح

 

هصالح ج ّلهعرفح الهّضّعٗح لسٗاساخ القّٓ الدّلٗح ّاإلقلٗهٖا الهصلحح الّطًٗح ّاإلرادج السٗاسٗح التٖ تهثلِا -

 القّٓ الهحلٗح الهِٗهًح علٔ الهجالٗى السٗاسٖ ّاالقتصادٕ فٖ التالد

ترّز القضٗح الجًّتٗح ضهى سٗاقاخ سٗاسٗح تعكس عدداً هى الرإٓ السٗاسٗح، تسعٔ الٔ تهكٗى الشعب فٖ  -

الجًّب للسٗطرج علٔ جؽرافٗتَ ّهّاردٍ التٖ تحتِّٗا تلك الجؽرافٗا فٖ شتٔ الهجاالخ ّاى ٗحكم الجًّتٗٗى 

 .أًفسِم تؤًفسِم ّٗحافظّا علٔ تراثِم الثقافٖ ُّّٗتِم السٗاسٗح الهعاصرج
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الحلول المقترحة فً سٌاق خارطة طرٌق تأخذ فً االعتبار عدداً من المسائل العملٌة والحقائق المتعلقة بمٌزان القوة 

: وٌأتً فٌمقدمتها

 

العّاثق التٖ تقؾ أهام جهلح الحلّل أٗاً كاًخ التصّراخ التٖ تًٗخ علِٗا تشؤى القضٗح الجًّتٗح ّفٖ الهقدهح هًِا اى  

م ال تزال عًد تعالِٗا تًتقٖ 1994القّٓ السٗاسٗح االجتهاعٗح التقلٗدٗح ّؼٗرُا هى القّٓ التٖ شكلخ اصطفاؾ حرب 

الحلّل تعٗداً عى الضرّراخ الّطًٗح الحاكهح، تهقارتتِا تحٗث ال تهس هصالحِا الهادٗح ّاالقتصادٗح ّالسٗاسٗح 

 . ًّتاثجِا1994ّالهعًّٗح التٖ تفٗدتِا هى جهلح سٗاساخ الضم ّاإللحاق التٖ هّرسخ تّاسطح حرب 

 

اى اكتر األهثلح الهلهّسح علٔ هّقفِا ها تتدَٗ هى تهًعاخ فٖ تًفٗذ الًقاط العشرٗى التٖ تقدهخ تِا اللجًح الفًٗح لإلعداد 

ّالتحضٗر لهإتهر الحّار الّطًٖ، ّالًقاط اإلحدٓ عشر التٖ تقدم تِا فرٗق القضٗح الجًّتٗح كبجراءاخ لتًاء الثقح 

تجتذب الجًّتٗٗى الٔ الحّار الّطًٖ الشاهل، ؼٗر أى ًتاثج ُذٍ التهًعاخ جاءخ عكسٗح ّ ّقفخ عاثق أهام تحقٗق 

كها أضافخ هزٗداً هى التعقٗداخ السٗاسٗح أهام . أُداؾ هإتهر الحّار الّطًٖ الشاهل فٖ هعالجح القضٗح الجًّتٗح

 .القضٗح، ُّذا لشعّرُا تالتفّق فٖ هٗزاى القّج علٔ الرؼم هها خصهتِا هًِا ًتاثج الثّرج الشتاتٗح الشعتٗح

 

ّتالهقاتل تعاًٖ القضٗح الجًّتٗح ضعفاً فٖ هٗزاى القّٓ ًاتجاً عى الصراعاخ السٗاسٗح ذاخ األتعاد الشخصٗح ّأخرٓ  

سٗاسٗح، فٖ االدعاءاخ تاحتكار تهثٗل القضٗح الجًّتٗح هى هختلؾ فصاثل الحراك، ها أدٓ الٔ عجزُا عى تحقٗق ّحدج 

. سٗاسٗح فٗها تًِٗا ٗهًحِا الشرعٗح التهثٗلٗح للشعب فٖ الجًّب

 

فًحى ًرٓ تشاى  حل القضٗح الجًّتٗح علٔ خٗار الدّلح االتحادٗح الفٗدرالٗح الهتعددج االقالٗم علٔ اى ٗراعٔ خصّصٗح 

. الهًاطق الجًّتٗح ّتارٗخِا ّهّرّثِا الثقافٖ ّالشعتٖ الذٕ ٗحفظ اللحهح الّطًٗح

 

هى اجل اٗجاد تهثٗل سٗاسٖ للجًّب هتساّ هع اخّاًَ فٖ الشهال، ّهى اجل رد األهر الٔ الشعب الٗهًٖ كلَ علٔ 

طرٗق الخالص هى االستعصاءاخ التٖ تصًعِا الًخب السٗاسٗح فٖ الشهال ّالجًّب أهام حل ُذٍ القضٗح ، ّهى اجل 

تقاء التالد ضهى كٗاى سٗاسٖ ّاحد، ٗتطلب األهر اعادج صٗاؼح الّحدج الٗهًٗح فٖ شكل ّهضهّى جدٗدٗى ًرٓ اتخاذ 

: اٙتٖ

 

الهرحلح اًتقالٗح التالٗح ّضع الجًّب فٖ هستّٓ الًدٗح هع الشهال فٖ الهعادلح الّطًٗح هى خالل اجراء  االتفاق تعد- 1

اًتخاتاخ لهجلس ًٗاتٖ جدٗد ٗقّم علٔ هتدأ الهًاصفح فٖ الهقاعد تٗى الشهال ّالجًّب، ّٗفر لِها ًّاب هًتختٗى 
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ّهفّضٗى شعتٗاً للتتاحث تٗى الطرفٗى تشؤى شكل الدّلح االتحادٗح التٖ تضهى للجًّب ّالشهال أى ٗتقٔ هّحداً هتهاسكاً 

 .فٖ ٗهى هّحد 

 : الٔ جاًب الهِهح الرثٗسٗح لهجلس الًّاب ّالحكّهح ٗقّم كل هًِها تالهساثل التالٗح -2

 اتخاذ كافح اإلجراءاخ ّالتداتٗر التٖ تعهل علٔ ًقل الصالحٗاخ ّالهِام ّالهسثّلٗاخ الٔ الهحافظاخ تها ٗشكل- 

. قاعدج تقّم علِٗا الدّلح االتحادٗح فٖ تقسٗهاتِا اإلقلٗهٗح

 ٗتم تجًب ًشّء فراغ سٗاسٖ أّ اهًٖ أّ خدهٖ اقتصادٕ ّاجتهاعٖ خالل اّ تعد  الفترج االًتقالٗح ًحّ الدّلح     -

االتحادٗح 

حل جهٗع القضاٗا العالقح فٖ الجًّب ّالهرتتطح هتاشرج تحقّق الهّاطًٗى ّتلك الهتتلّرج فٖ الًقاط العشرٗى     - 

 .ّاإلحدٓ عشر

 

النقاط العشرون 

استهرار التّاصل الجاد هع كافح هكًّاخ الحراك السلهٖ الجًّتٖ فٖ الداخل ّ الخارج ّدعّتِا للهشاركح فٖ - 1

. الحّار الّطًٖ

اعادج الهّظفٗى الهدًٗٗى ّالعسكرٗٗى ّالهّقّفٗى ّالهحالٗى قسراً الٔ التقاعد ّالًازحٗى فٖ الخارج جراء حرب - 2

. ، الٔ أعهالِم فّراً، ّدفع هستحقاتِم القاًًّٗح94صٗؾ 

هعالجح االّضاع الّظٗفٗح ّالهالٗح لهى فقدّا ّظاثفِم ًتٗجح لخصخصح الهإسساخ العاهح تشكل ؼٗر سلٗم تعد حرب - 3

 94صٗؾ 

، سّاء كاًخ خاصح تاألفراد أّ األحزاب أّ 94اعادج الههتلكاخ ّاألهّال التٖ تم االستٗالء علِٗا تعد حرب صٗؾ -4

الًقاتاخ أّ الدّلح، ّّقؾ اجراءاخ التسط ّاالستٗالء علٔ األراضٖ، ّاستعادج ها صرؾ هًِا تدّى ّجَ حق، ّ احالح 

 الهتستتٗى فٖ ذلك للهساثلح القاًًّٗح ، ّاعطاء األّلّٗح فٖ االًتفاع هى األراضٖ ألتًاء الهحافظاخ الجًّتٗح

اعادج األراضٖ الزراعٗح التٖ كاًخ ههلّكح للدّلح أّ حصل علِٗا الفالحّى تهّجب قاًّى اإلصالح الزراعٖ فٖ -5

هع هراعاج حقّق الهلكٗح الفردٗح ،  هى قتل إٔ جِح كاًخ94الجًّب ّ تم ًِتِا أّ االستٗالء علِٗا تعد حرب صٗؾ 

. لألراضٖ الزراعٗح ّ الههتلكاخ األخرٓ ّتعّٗض اصحاتِا

 ّ الحراك السلهٖ 94اطالق سراح كافح الهعتقلٗى علٔ ذهح الحراك السلهٖ الجًّتٖ ّ هعاهلح كافح ضحاٗا حرب -6

. الجًّتٖ كشِداء ّ هعالجح الجرحٔ ّ دعم ّ تكرٗم اسرُم

الؽاء ثقافح تهجٗد الحرّب األُلٗح ّالدعّج الٔ الثؤر ّاالًتقام السٗاسٖ فٖ هًاُج التعلٗم، ّهًاتر اإلعالم ّالثقافح، -7

ّازالح هظاُر الؽتى ّاالًتقاص ّاإلقصاء الهّجِح ضد التراث الثقافٖ ّالفًٖ ّاالجتهاعٖ للهًاطق الجًّتٗح ّ التٖ 

 94ّ علٔ ّجَ الخصّص تعد حرب صٗؾ ، تعرضخ للطهس ّ االلؽاء
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 ّ اعتتار تلك الحرب خطؤ تارٗخٗا 94تّجَٗ اعتذار رسهٖ للجًّب هى قتل األطراؾ التٖ شاركخ فٖ حرب صٗؾ -8

 ال ٗجّز تكرارٍ

هعالجح قضٗح هإسسح صحٗفح األٗام ّ تعّٗضِا عى االضرار الهادٗح ّ الهعًّٗح التٖ لحقخ تِا ًتٗجح للتّقٗؾ -9

 .التعسفٖ ّ سرقح تعض ههتلكاتِا ّ ضرّرج هعالجح قضٗح حارسِا

تؽٗٗر القٗاداخ االدارٗح فٖ الهإسساخ ّ الهكاتب الحكّهٗح فٖ الجًّب ّفٖ كل هإسساخ الدّلح ههى ثتخ فسادُم ّ -10

 سّء ادارتِم ّذلك للهساعدج علٔ خلق هزاج اٗجاتٖ فٖ الجًّب

تعٗٗى هّظفٗى هى اتًاء الجًّب فٖ الهإسساخ الهركزٗح ّدّاّٗى الّزاراخ فٖ صًعاء ّتها ٗلتٖ شرّط الشراكح -11 .

الّطًٗح 

ّقؾ التحرٗض الطاثفٖ ّالهذُتٖ ّالهًاطقٖ فٖ ّساثل االعالم ّ الهساجد ّ هًاُج التعلٗم ّاالعتراؾ تالتعددٗح - 12

 .الهذُتٗح

ّقؾ تؽذٗح الحرّب ّ الصراعاخ فٖ كتاؾ ّ حجح ّ ؼٗرُا هى الهًاطق ّتؤهٗى طرٗق صًعاء صعدٍ ّ هًع كافح - 13

 اًّاع التقطعاخ

ّفتح هًفذٕ التقع ّ علب أهام صادراخ الهًتجاخ الزراعٗح ، ّقؾ كافح اجراءاخ العقاب الجهاعٖ ضد أتًاء صعدٍ- 14

ّ اعادج الهّظفٗى الهدًٗٗى ّالعسكرٗٗى الهّقّفٗى قسرا جراء ، فّرا ، ّاعتهاد الدرجاخ الّظٗفٗح الهخصصح للهحافظح

الحرّب الساتقح الٔ أعهالِم ّدفع كاهل هستحقاتِم القاًًّٗح ، ّهعاهلح كافح ضحاٗا حرّب صعدٍ كشِداء، ّهعالجح 

 .الجرحٔ ّ تعّٗضِم

تّجَٗ اعتذار رسهٖ ألتًاء صعدٍ ّحرؾ سفٗاى ّالهًاطق الهتضررج االخرٓ هى قتل االطراؾ الهشاركح فٖ تلك - 15

ّاعادج أعهار ها دهرتَ تلك الحرّب هى هًازل ّهساجد .الحرّب ، ّاعتتار تلك الحرّب خطؤ تارٗخٗا ال ٗجّز تكرارٍ 

 .ّ هإسساخ ّطرق ّ تعّٗض الهتضررٗى

اإلفراج الفّرٕ عى تقٗح الهعتقلٗى علٔ ذهح حرّب صعدج ّالكشؾ عى الهخفٗٗى قسراً سّاء كاًّا اهّاتا أّ - 16 .

 احٗاء

تسرٗع اصدار قاًّى العدالح االًتقالٗح تالتّافق تٗى هكًّاخ العهلٗح السٗاسٗح ّهًظهاخ الهجتهع الهدًٖ ذاخ العالقح - 17

 ، ّتها ٗتّافق هع الهّاثٗق الدّلٗح لحقّق االًساى ّالهعاٗٗر الدّلٗح للعدالح االًتقالٗح

 تسرٗع ُٗكلح الهإسسح العسكرٗح ّ األهًٗح علٔ أسس هًِٗح ّّطًٗح- 18

تفعٗل قراراخ ّتّجِٗاخ رثٗس الجهِّرٗح تشاى االفراج عى الهعتقلٗى علٔ ذهح الثّرج الشتاتٗح الشعتٗح السلهٗح - 19

 .ّكافح الهعتقلٗى خارج اطار القاًّى ّهحاستح الهتستتٗى فٖ ذلك

اإلسراع فٖ تشكٗل لجًح تحقٗق هستقلح ّهحاٗدج ّهستّفٗح للهعاٗٗر الدّلٗح ، للتحقٗق فٖ اًتِاكاخ حقّق االًساى - 20

 2011التٖ حصلخ فٖ العام 
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ًقطح، كبجراءاخ ّتداتٗر ضرّرج تحتاج تًفٗذا عاجال علٖ " 11"هى جاًتَ أقر فرٗق القضٗح الجًّتٗح فٖ هإتهر الحّار 

 .ارض الّاقع، ّالتٖ تعد اًطالقا هى الًقاط العشرٗى الهقدهح هى قتل اللجًح الفًٗح للحّار الّطًٖ

 

 : على االت11ًوتشمل النقاط الـ

 .م ّاحالح الهتِهٗى فِٗا للقضاء1994اداًح إٔ فتإّ تكفٗرٗح صدرخ تحق اتًاء الجًّب فٖ حرب عام -1

رفع كافح الهظاُر العسكرٗح الهستحدثح فٖ شّارع ّاحٗاء هحافظح عدى ّحضرهّخ ّعّدج االلٗاخ العسكرٗح الٖ - 2

 .ثكًاتِا ّالّقؾ الفّرٕ للعًؾ أٗا كاى هصدرٍ ضد فعالٗاخ حقّق التعتٗر السلهٖ

االفراج عى الهعتقلٗى السٗاسٗٗى علٖ ذهح الحراك الجًّتٖ السلهٖ ّالؽاء كافح االحكام الصادرج تحق القٗاداخ - 3

 .ّالرهّز الجًّتٗح

التؤكٗد علٖ سرعح اًجاز اللجًتٗى الهشكلتٗى للًظر فٖ قضاٗا الهّظفٗى الهدًٗٗى ّالعسكرٗٗى ّاالهًٗٗى الهتعدٗى قسرٗا -4

م ّتعّٗضِم التعّٗض الهادٕ العادل ّاطالع الرإٔ العام اّال تؤّل لكافح الخطّاخ 94عى ّظاثفِم عقب حرب 

 .ّاالجراءاخ الهًجزج

 الّقؾ الفّرٕ لصر ؾ االراضٖ فٖ هحافظح عدى ّتقٗح الهحافظاخ الجًّتٗح- 5

هعاهلح شِداء ّجرحٖ الحراك السلهٖ الجًّتٖ كؤهثالِم هى شِداء ّجرحٖ الثّرج ّسرعح ًقل الهطلّب عالجِم - 6

. م2013 فتراٗر 21الٔ الخارج علٔ ًفقح الدّلح ّعلٖ ّجَ الخصّص جرحٖ 

ّتعّٗضِا التعّٗض  (األٗام)اصدار التّجِٗاخ العاجلح لّزٗر الهالٗح تدفع كافح الهستحقاخ ّالتعّٗضاخ لهإسسح - 7

العادل لها لحق تِا هى اضرار هادٗح ّهعًّٗح لكٖ تتهكى هى الصدّر ّاطالق سراح حارسِا فٖ صًعاء أحهد عهر 

 .العتادٕ الهرقشٖ

 .اٗقاؾ جهٗع الهًاقصاخ الجدٗدج الهتعلقح تالقطاعاخ الًفطٗح فٖ الجًّب ّهؤرب- 8

 .ّقؾ كافح االهتٗازاخ لشركاخ االصطٗاد فٖ الهٗاٍ اإلقلٗهٗح الجًّتٗح- 9

استعادج كل الهًشؤخ الًفطٗح الهإجرج تها فِٗا هًشؤج حجٗؾ الٖ الدّلح ّالؽاء كافح العقّد االحتكارٗح فٖ هجال ًقل -10

 ّالعاهح.الهًتجاخ ّالهشتقاخ الًفطٗح ، ّالؽاء أٗح عقّد هشاتِح كذلك اٗقاؾ تٗع الهًشؤج ّالهرافق السٗاحٗح 

هراجعح كل االجراءاخ ّالترتٗتاخ الهتعلقح تحهاٗح الشركاخ للخدهاخ الًفطٗح ّالتٖ تحتّٕ علٔ فرض االتاّاخ - 11

 .لصالح قّٓ هتًفذٍ
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م  26/9/2013م  إلى 24/9/2013حافظة الحدٌدة والمنعقد من متوصٌات أعضاء مؤتمر الحوار المحلً ب

 :-بشأن القضٌة الجنوبٌة

ٗإكد الهإتهر الهحلٖ علٔ أُهٗح اإللتزام تتًفٗذ الحلّل ّالهعالجاخ الهتعلقح تالقضٗح الجًّتٗح ّّضع اٙلٗاخ  .1

العهلٗح الهًاستح لّضع الًقاط العشرٗى ّالًقاط اإلحدٓ عشر هّضع التًفٗذ هع الضهاًاخ الكفٗلح تعدم تكرار ها حدث 

ّدعم اإلخّج فٖ الهحافظاخ الجًّتٗح للّصّل الٔ كاهل حقّقِم الهشرّعح ّهًع إٔ اًتِاكاخ هستقتلٗح لحقّقِم الخاصح 

 .ّالعاهح ّتطتٗق قاًّى العدالح االًتقالٗح 

 .اعتهاد الهعالجاخ الكاهلح للقضٗح الجًّتٗح علٔ ًحّ ها ّرد فٖ رإٗح هإتهر الحّار الّطًٖ الشاهل .2

ٗإٗد الهإتهر الهحلٖ شجاعح حكّهح الّفاق الّطًٖ فٖ تقدٗهِا االعتذار عى الحكّهاخ الساتقح لإلخّج فٖ  .3

 .الهحافظاخ الجًّتٗح عى كل هالحق تِم هى أضرار جراء الحرّب ّالصراعاخ الساتقح
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 قضٌــــة صعدة

اى قراءج تارٗخ صعدج ّتتتع هكاًتِا ّدّرُا فٖ التارٗخ الٗهًٖ ٗكشؾ األُهٗح االستراتٗجٗح لِذٍ التقعح هى الٗهى التٖ 

ّأى إٔ قراءج لِذا التارٗخ ال ًٗتؽٖ أى تقؾ عًد هحطح هى الهحطاخ السلتٗح أّ  .2 كم10000تتجاّز هساحتِا الـ 

اإلٗجاتٗح التٖ شِدتِا ، تل ال تد هى القراءج العهٗقح ّالهّضّعٗح لها كاتدتَ ُذٍ الهحافظح العرٗقح ّعاًخ هًَ ، سٗها فٖ 

ّؼٗاب . اذ أى ها جرٓ فٖ صعدج ّثٗق الصلح ّشدٗد االرتتاط  تؤزهح الحكم فٖ الٗهى .الخهسح العقّد الهًصرهح 

الهشرّع السٗاسٖ الّطًٖ ّعدم ّجّد العدالح االجتهاعٗحّاستهرار التِهٗش التارٗخٖ لصعدج ّتكرٗس الًفّذ القتلٖ 

. ّالعشاثرٕ علٔ حساب دّر الدّلح ّهكاًتِا ُّٗتتِا

فضالً عى عجز الدّلح عى تحقٗق التًهٗح الشاهلح ّالعادلح ّالهتّازًح ّترسٗخ ًِج الحكم الفردٕ العصتّٕ علٔ قاعدج 

اى ُذٍ األفكار ّالرإٓ الهختصرج التٖ تتًاّل جذّر ، ادارج الصراعاخ تاألزهاخ ّالحرّب اًطالقاً هى أُداؾ سٗاسٗح

ّأتعاد قضٗح صعدج ، تؤتٖ فٖ اطار اإلسِام فٖ تشخٗص جذّر الهشكلح ّتّضٗح أستاتِا ، ّالتٖ ستكّى تال شك اضافح 

هتّاضعح الٔ تقٗح الرإٓ ّاألّراق الهقدهح هى هختلؾ القّٓ ّالهكًّاخ الهشاركح فٖ هإتهر الحّار حّل ُذٍ القضٗح 

تِدؾ تشخٗص الجذّر ّاألستاب ّتقدٗم الحلّل ّالهعالجاخ الهًاستح الحقاً ّتحدٗد الضهاًاخ الكفٗلح . الحّٗٗح الِاهح 

. تعدم تكرارُا ّاعادج اًتاجِا هستقتالً 

 : أهم جذور وأبعاد قضٌة صعدة فٌما ٌلً

ٗهثل ؼٗاب الدّلح ّهشرّعِا الّطًٖ القاثم علٔ الهّاطًح الهتساّٗح ّالعدالح االجتهاعٗح جذر هعظم :ؼٗاب الدّلح  ( 1

. م التٖ أطاحخ تالًظام الهلكٖ األهاهٖ الهستتد1962القضاٗا الّطًٗح ّهًِا قضٗح صعدجّهًذ قٗام ثّرج ستتهتر 

م لم تعرؾ هحافظح صعدج حضّراً فاعالً للدّلح سّاء علٔ صعٗد تًاء الهإسساخ ّتّفٗر التًٔ 2004ّحتٔ العام 

 78-74التحتٗح أّ علٔ صعٗد القٗام تّظاثفِا تجاٍ الهّاطًٗى ّفرض سلطتِا ّتحقٗق سٗادج القاًّى ، تبستثًاء الفترج هى

. ًّّٗٗ التصحٗحٗح فٖ تًاء الدّلح الهدًٗح 13التٖ شِدخ اُتهاهاً هلحّظاً تصعدج اًطالقاً هى الهشرّع الّطًٖ لحركح 

ّقد ضلخ صعدج هِهشح ّهحرّهح هى أتسط الخدهاخ األساسٗح هى تعلٗم حدٗث ّصحح ّهٗاٍ شرب ًقٗح ّتحّلخ الٔ 

ّكاى حضّر الدّلح هقتصر علٔ .تٗثح للحرهاى ّسّق هفتّحح لتجارج السالح ّالتِرٗب ّالثاراخ ّاإلحتراب القتلٖ 

الجتاٗح ّالتسلط ، ّاثارج الصراعاخ تٗى أتًاء الهحافظح ، ّاستهرخ الهحافظح تحخ سطّج ّسٗطرج القّٓ التقلٗدٗح 

. ّالهتًفذج لتصتح ُٖ صاحتح الفعالٗح ّالتؤثٗر فٖ تسٗٗر هجرٗاخ الحٗاج ّتؽٗٗب الحقّق ّالهّاطًح الهتساّٗح 

تقع صعدٍ فٖ هًطقح جؽرافٗح استراتٗجٗح ُاهح تهتد علٔ :- الهّقع الجؽرافٖ علٔ الشرٗط الحدّدٕ هع السعّدٗح  ( 2

الحدّد الشهالٗح للجهِّرٗح الٗهًٗح هع الههلكح العرتٗح السعّدٗح اتتداء هى الهًاطق الساحلٗح الهطلح علٔ التحر األحهر 

ُّّ ها جعلِا هحط أًظار الفاعلٗى فٖ الداخل ّالخارج ، ّهحاّلتِم تّظٗؾ ها . ؼرتاً ّحتٔ هًاطق الرتع الخالٖ شرقاً 

فٗها سعخ تعض األطراؾ اإلقلٗهٗح لالستفادج . ٗحدث فِٗا لخدهح أجًدج خارجٗح ّساحح للصراعاخ ّالحرّب تالّكالح 

ّها حصل هى تدخل سعّدٕ سافر ّتّسع فٖ اقتضام أجزاء . هى حالح الال دّلح ّؼٗاب االستقرار للتّسع ّهد الًفّذ 
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فضالً عى هحاّالخ الًظام الساتق . هى أراضِٗا شاُد علٔ ذلك فٗضل ؼٗاب الدّلح ّدّرُا فٖ حهاٗح السٗادج الّطًٗح 

. استخداهِالالتتزاز لتعض األطراؾ الهحلٗح ّالدّلٗح للحصّل علٔ هكاسب هالٗح ّسٗاسٗح 

ّكاًخ هحل . م تفرٗط فٖ السٗادج الّطًٗح زادخ األّضاع احتقاًا 2000ّقد هثلخ اتفاقٗح ترسٗم الحدّد فٖ عام 

ّرفضّا ههارساخ السعّدٗح فٖ اقاهح . اعتراض ّرفض هى أتًاثِا الذٗى عهلّا علٔ التصدٕ ألعهال الترسٗم الهجحفح 

الجدار العازل ، ّعهلّا علٔ اعاقتِا عى تثتٗخ ها حققتَ هى هكاسب فٖ اتفاقٗح ترسٗم الحدّد ُّٗاالتفاقٗح التٖ رفضتِا 

. كافح األًظهح ّالحكّهاخ الهتعاقتح ّّافق علِٗا الًظام السٗاسٖ الساتق 

اعتهد الًظام الساتق خالل الثالثح العقّد الهاضٗح اسلّب اإلدارج :ًِج اإلدارج تاألزهاخ ّاذكاء الصراعاخ  ( 3

. تاألزهاخ ، ّاذكاء الصراعاخ ، ّاللعب علٔ التًاقضاخ ّتؽذٗح الخالفاخ ّاشعال الحرّب تٗى الجهٗع ّضد الجهٗع 

ّأفسد الحٗاج السٗاسٗح هى خالل . ّاحٗا الًزعاخ الهًاطقٗح ّالطاثفٗح . فدعم القتٗلح ضد القتٗلح ّاألسرج ضد األسرج 

اختراق األحزاب ّتفرٗخِا ّاتعادُا عى ههارسح دّرُا الجُّرٕ فٖ العهل السٗاسٖ ّدعم تعض الجهاعاخ الدًٗٗح 

. ّالهذُتٗح لضرتِا تتعضِا التعض ّتصفٗح حساتاخ سٗاسٗح هع تعض األطراؾ ّتؤجٗج الصراع الهذُتٖ ّالطاثفٖ 

ّفٖ ُذا اإلطار تم استؽالل الجاًب الفكرٕ ّالثقافٖ فٖ صراع هراكز القّٓ الهحلٗح ّالدّلٗح ّههارسح ثقافح اإلقصاء 

ضد األخر ّتِهٗشَ ّتؤجٗج الصراع لخدهح أُداؾ ّأطهاع داخلٗح ّخارجٗح فٖ ظل التضٗٗق علٔ الحرٗاخ االجتهاعٗح 

. ّفرض قّٗد علٔ حرٗح الفكر ّالتعتٗر 

هثلخ قاعدج الشراكح الّطًٗح التٖ قاهخ علِٗا الّحدج الٗهًٗح :- تقّٗض الشراكح الّطًٗح ّالتِٗثح لهشرّع التّرٗث  ( 4

الضهاًح األساسٗح للهشرّع الّطًٖ لتًاء الدّلح الهدًٗح الٗهًٗح الحدٗثح ، اال أى هؽاهرج االستحّاذ علٔ السلطح ّاالًفراد 

م التٖ أًتجخ حرب صٗؾ 1993تِا تدأخ هع تّاكٗر العِد الجدٗد لدّلح الّحدج ّّصلخ ذرّتِا ًِاٗح الهرحلح االًتقالٗح 

م لتعزز الشعّر 94ّجاءخ الًتاثج الكارثٗح لحرب . م التٖ عهقخ هًطق األؼلتٗح ّاألقلٗح تدٗالً عى الشراكح الّطًٗح 94

لدٓ الطرؾ الهًتصر تؤًَ ٗهتلك هى القّج ّالقدرج التٖ تهكًَ هى اخضاع كل الخصّم ّالهًافسٗى ّحتٔ تصفٗتِم 

ّاالستفراد تالسلطح ، ّاى الّقخ قد حاى إلعادج تشكٗل خارطح القّٓ ّتؽٗٗر هعادلح الصراع تها ٗخدم استهرار رأس 

الًظام فٖ الحكم ّالتِٗثح لتّرٗث أتًاثَ ّالحٗلّلح دّى صعّد إٔ هًافسلٗتقٔ الًظام العاثلٖ ُّ سٗد الهّقؾ ّالهتحكم 

. تهجرٗاخ األهّر 

ُذٍ تبختصار أُم الجذّر ّاألتعاد لقضٗح صعدج ّالتٖ الشك أًِا تشكل هع عدج عّاهل ثاًّٗح أخرٓ هقّهاخ ًشؤتِا 

ّتصاعد ّتٗرتِا لتتحّل الٔ قضٗح ّطًٗح ذاخ أتعاد سٗاسٗح ّاقتصادٗح ّاجتهاعٗح ّثقافٗح جسدخ الجُّر السٗاسٖ 

. ّالّطًٖ للصراع ّلٗس الصراع الدًٖٗ ّالهذُتٖ 

 

:-  الحلول والضمانات 

التد هى هعالجحاثار الحرّب السخ ، ًظراً ها ألُهٗح قضٗح صعدج فٖ الخارطح الّطًٗح للجهِّرٗح الٗهًٗحكقضٗح ّطًٗح

:- ّتتهثل الحلّل تاٙتٖ
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 اى اّل اإلجراءاخ العاجلح ُٖ اإلعالى الصرٗح ّ االعتذار عى الحرّب السخ التٖ دارخ رحاُا فٖ هحافظح :اوالً 

علٔ اى ٗكّى االعتذار ، صعدج ّالهحافظاخ الخهس الهحددج فٖ هحتّٓ رإٓ الهكًّاخ الهشاركح فٖ فرٗق صعدج

كهقدهح صادقح هى قتل كل األطراؾ التٖ شاركخ فٖ الحرب ّطرؾ الدّلح ّكل هى شارك هعِا تهختلؾ االشكال 

. ّاألسالٗب

 التعّٗض العادل لكل هى تضرر هى الهّاطًٗى فٖ الهحافظاخ الهتضررج اتتداء هى هحافظح صعدج ّصّالً الٔ :ثانٌا

ّالهحالخ – جّاًب اعادج االعهار فٖ الههتلكاخ ّالهساكى ّالهزارع }الهًاطق األخرٓ علٔ اى ٗشهل التعّٗض 

ّتعلٗم – ّطرقاخ – ّصحٗح – ّتًهّٗح – التٖ دهرخ جراء الحرّب هى هشارٗع خدهٗح  {ّالتًٗح األساسٗح– التجارٗح 

ّعلٔ اى ٗتم ذلك ّفقاً إلحصاء ّهسح دقٗق ّهًظم ّالتد اى ٗشارك هختصٗى هى هختلؾ األطراؾ . ّؼٗرُا– 

، ّالهًظهاخ ّتهشاركح السلطح الهحلٗح ّههثلٗى عى الهّاطًٗى لضهاى الحصّل علٔ الهعلّهاخ الهٗداًٗح الصحٗحح

ّتها ٗحقق التحدٗد الدقٗق للخساثر الهادٗح ّالهعًّٗح التٖ تعرض لِا . ّالتحدٗد الدقٗق ّالهّصؾ ّالعادل لِذٍ االضرار

خالل الفتراخ التٖ دارخ فِٗا الحرّب علٔ اى ٗتم احتساب فترج ، كل هّاطى فٖ ههتلكاتِم هى هزارع ههتلكاخ تجارٗح

. ّهتّسط دخل كل هتضرر علٔ حدج تهتّسط ّاقعٖ– هع هراعاج الهزرّعاخ الهعهرج – اًتاج للهزرّعاخ 

هسثّلح عى دفع التعّٗضاخ علٔ اى ٗتم االستًاد ،  تشكٗل لجًح فًٗح هحاٗدج ّهستقلح فٖ كل هًطقح تعرضخ للحرب:ثالثاً 

هحلٗح ، الٔ تقارٗر هحاٗدج فًٗح هى قتل الهختصٗى ّتتهثٗل هى األُالٖ ّالهًظهاخ األخرٓ الهِتهح تحقّق االًساى

. اّ صًدّق االعهار تالهحافظح، ّدّلٗح

فٖ صعدج ّالهحافظاخ كشِداء اعتتاراً هى اّل -  هدًٗٗى ّعسكرٗٗى ّقتلٗٗى –  احتساب القتلٔ فٖ  كل الحرّب :رابعاً 

. هع تّفٗر الرعاٗح السر ّأتًاء الشِداء، ّٗم اتتدأخ فَٗ الحرب ّاحتساب الهستحقاخ الهالٗح ّتاثر رجعٖ

هع احتساب هرتتاخ للهعاقٗى كالً هى ،  تعّٗض الجرحٔ ّالهعاقٗى ّتحدٗد اإلصاتاخ ّتّعٗتِا ّفقاً لكل حالح:خامساً 

ّتعّٗض الهصاتٗى هى الجرحٔ تعّٗضاً عادالً ّفقاُ لًستح كل اصاتح تها تقررٍ جِاخ ، تارٗخ اصاتتَ تاثر رجعٖ

هع ، ّاعادج تؤُلِٗم ّادهاجِم تالهجتهع، علٔ اى ٗتم شهّل كل الهتضررٗى تالرعاٗح االجتهاعٗح هى قتل الدّلح، هختصح

. التؤكٗد علٔ هراعاج االثار الًفسٗح لدٓ األطفال الًاجهح تستب ُذٍ الحرّب

 القٗام تبًشاء دّر ّهراكز رعاٗح لتؤُٗل الهتضررٗى ّالهعاقٗى ًفسٗاً هى األطفال ّالهّاطًٗى علٔ حد سّاء لها :سادساً 

. لحق تِم علٔ الجاًب الًفسٖ ّفقاً لهراكز هتخصصح تتّزع علٔ الهًاطق التٖ دارخ فِٗا الحرّب ّاثارُا

 اعادج تؤُٗل الهحافظاخ تًهّٗاً ّتعّٗضِا هى خالل القٗام تتًهٗح شاهلح ّهستداهح تشهل كل هًاحٖ الحٗاج :سابعاً 

، االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح كالطرقاخ ّالصحح ّالتعلٗم ّفقا لخطح هزهًح ّعاجلح ّرصد كل االعتهاداخ التٖ تتطلب ذلك

. ّتصّرج عاجلح

ّاعادج الًازحٗى تعد القٗام تتِٗثح الظرّؾ لعّدتِم ،  اعادج الهفصّلٗى هى ّظاثفِم ّتعّٗضِم ّتسّٗح ّضعِم:ثامناً 

، ّٗتطلب ذلك اجراء تِٗثح قتل العّدج تتهثل تاإلعالى عى صلح عام، الٔ هساكًِم تعد ترهٗهِا ّاعادج تًاء الهِدم هًِا
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هع سى ًصّص دستّرٗح تحرم . ّهصالحح ّطًٗح تتفق علَٗ ّتلتزم تَ كل األطراؾ تؤشراؾ الدّلح ّجِاخ هحاٗدج

. ّاشاعح رّح التساهح تٗى الهّاطًٗى، ّلضهاى عدم التكرار ّتها ٗحقق تضهٗد الجرّح، ّتجرم هى ٗخالؾ ذلك

 سى قّاًٗى تضهى هحاستح هى ارتكتّا جراثم ضد اإلًساًٗح ّهى تثتخ ضدُم تالدلٗل ّطتقاً لقاًّى العدالح :تاسعاً 

ّهى قضاج ، علٔ اى تشكل لجًح عدالح ّاًصاؾ هحاٗدج ّهتخصصح فٖ تلك الهحافظاخ، .االًتقالٗح ّالهصالحح الّطًٗح

ّلضهاى عدم تكرارُتبٗجاد ًصّص دستّرٗح ّقاًًّٗح تجرم ، تتّفر فِٗم شرّط ّهقّهاخ القاضٖ العادل الحٗادٕ

. ّضرّرج تهثٗل الهًظهاخ الحقّقٗح ّ السلطاخ الهحلٗح للهشاركح فٖ تلك اللجاى الهخالفٗى

ّاعادج االهى ،  اإلعالى عى هصالحح عاهح تٗى الهّاطًٗى فٖ الهحافظاخ التٖ دارخ فِٗا تلك الحرّب:عاشراً 

تتضهى سحب األسلحح الثقٗلح الذٕ تهتلكِا الجهاعاخ ّاالفراد فٖ الهحافظاخ التٖ ، ّاالستقرار ّفقاً لخطح عهلٗح هزهًح

هى األسلحح الثقٗلح  (صعدج – الجّؾ – حجح – عهراى – صًعاء  )دارخ فِٗا الحرّب اتتداء هى الهحافظاخ 

. ّالهتّسطح التٖ تهتلكِا الجهاعاخ ّالهشاٗخ ّهراكز التًفد

 احالل قّاخ اهى ّطًٗح فٖ تلك الهحافظاخ ّاختٗار قٗاداخ عسكرٗح هحاٗدج ههى لم تتلطخ اٗادِٗم تالدهاء :احدى عشر

. ّسى ًصّص دستّرٗح تتدأ تحٗادٗح القّاخ الهسلحح ّاالهى تها ٗحقق ضهاى عدم التكرار، فٖ حرّب صعدج

 سى قّاًٗى ًّصّص دستّرٗح تجرم التعدٕ علٔ إٔ هعتقداخ ّتتٗح لكل الهّاطًٗى حرٗح الفكر ّتها ال :اثنى عشر

ّحهاٗح الفكر ّحق التعدد ، ٗتعارض هع الدٗى اإلسالهٖ ّتتضهى اجراءاخ رادعح تحق التعدٕ ّفرض إٔ فكر تالقّج

ّالقٗام تتّحٗد الهًاُج التعلٗهٗح تها ٗضهى اشاعح رّح اإلسالم ّالّسطٗح تعٗداً عى الؽلّ .ّالتًّع ّالهعتقد هى قتل الدّلح

ّتها ٗحقق التعاٗش تٗى الهّاطًٗى ّتًهٗح جٗل هّحد رافضاً للتطرؾ ّالؽلّ ، ّاشاعح رّح اإلسالم الحًٗؾ، ّالتطرؾ

. ّتبشراؾ الدّلح

هى إٔ جِاخ خارجٗح تحخ إٔ هسهٔ ،  ّضع ًصّص دستّرٗح ّقّاًٗى تجرم الحصّل علٔ األهّال:ثالثة عشر

. خٗاًح ّطًٗح عقّتتِا اإلعدام- عرتٗح اّ اجًتٗح - ّاعتتار هى ٗثتخ استالهِم إٔ تهّٗالخ هى إٔ دّلح خارجٗح 

تحٗث تكّى تحخ ،  ّضع ضّاتط للهًاُج الدراسٗح ذاخ التعد الدًٖٗ ّالّطًٖ للهعاُد الخاصح ّالجاهعاخ:اربعة عشر

، اشراؾ الدّلح ّّفقاً لًصّص العقد االجتهاعٖ الجدٗد ّتحدٗد ًصّص ّقّاًٗى تجرم فرض إٔ فكر تاستخدام القّج

. ّهًع التحرٗض ضد إٔ طرؾ

 تًظٗم عالقح االفراد ّالجهاعاخ علٔ اى ال ٗجّز ألٕ افراد اّ جهاعاخ اقاهح عالقاخ تهس اهى الّطى :خمسة عشر

هع ، ّاعتتار الدّلح ُٖ الهسثّلح علٔ تًظٗم العالقاخ الخارجٗح الخاصح تاألهى ّالسٗادج، ّسٗادتَ هع الدّل الهجاّرج

ّّضع حد للتدخالخ فٖ الشإّى الداخلٗح تًصّص ، رصد هًاتع التحّٗالخ الخارجٗح لألفراد ّالتكًّٗاخ ّاألحزاب

. دستّرٗح

 ّضع ًصّص ّقّاًٗى لتحدٗد ّتًظٗم الخطاب اإلعالهٖ الرسهٖ ّالؽٗر رسهٖ ّتبشراؾ رسهٖ ّشعتٖ :ستة عشر

تتّلٔ االشراؾ علٔ الخطاب اإلعالهٖ تها ٗحقق استراتٗجٗح ّطًٗح تعٗدا ، هى خالل تشكٗل ُٗثح ّطًٗح هًِٗح ّهستقلح

. ّاى تكّى هجسدج لرّح اإلسالم ّهضاهًَٗ ّتجسد الّحدج الّطًٗح، عى الصراعاخ ّالهعتقداخ ّالهذاُب
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اى الضاهى الحقٗقٖ لحل قضٗح صعدج ّالقضاٗا الّطًٗح ُّ تًاء الدّلح الهدًٗح الدٗهقراطٗح الحدٗثح التٖ ٗسعٔ الجهٗع 

ًّظام حكم عادل ، لتحقٗقِا تلك ُٖ اُم هالهح الحلّل ّالعًاّٗى الرثٗسٗح للدخّل فٖ عقد اجتهاعٖ جدٗد خالٖ هى الحقد

عًّاًَ الحرٗح ّالعدالح االجتهاعٗح ّالتساهح ّالحٗاج الكرٗهح ّالشراكح الّطًٗح ، ٗضهى  حقّق الًاس دّى إٔ تهٗٗز

ًّستشؾ هًَ هالهح ، ّاعتتار ها حدث تارٗخ ًستشِد تَ. ّتًاء ٗهى جدٗد لًا ّلألجٗال القادهح، ّالتعدد ّالتًّع

. ّلًرسم هستقتل لهشرّع حٗاج ال لهشرّع قتل ّتدهٗر. الهستقتل

 

بشأن  م26/9/2013م  إلى 24/9/2013حافظة الحدٌدة والمنعقد من موصٌات أعضاء مؤتمر الحوار المحلً ب
:- قضٌــــة صعده

. اًشاء دار لإلفتاء ٗضم جهٗع الهذاُب للفصل فٖ الًزاعاخ الهذُتٗح 

ٗشٗد الهإتهر الهحلٖ تها قاهخ تَ حكّهح الّفاق الّطًٖ هى خطّج شجاعح فٖ تقدٗم االعتذار عى الحكّهاخ  -1

 .الساتقح لألخّج هّاطًٖ هحافظح صعدٍ عى ها لحق تِم هى أضرار جراء الحرّب الساتقح

ٗدعّ الهإتهر الهحلٖ الٔ الهسارعح فٖ اعادج اخّاًًا الًازحٗى هى هحافظح صعدٍ الٔ هساكًِم األصلٗح فٖ  -2

 .هًاطقِم ّتقدٗم التعّٗضاخ الالزهح لِم ّاعادج اعهار ها دهرتَ الحرّب

. تطتٗق ها ّرد فٖ رإٗح هإتهر الحّار الّطًٖ الشاهل هى حلّل ّهعالجاخ لقضٗح صعدٍ -3

 

ُذا ّٗإٗد هإتهر الحّار الهحلٖ تهحافظح الحدٗدج الخطّاخ الجرٗثح الهتخذج هى قتل القٗادج العلٗا السٗاسٗح ّالجِّد 

 لّإد الصدع تٗى اتًاء ُذا التلد الّاحد ّٗحث اى تكّى هخرجاخ الحّار الّطًٖ الشاهل األطراؾالهتذّلح هى جهٗع 

 ُذٍ الهحافظاخ تها ٗخدم الحفاظ علٔ الًسٗج الّحدّٕ الٗهًٖ فٖ ظل ًظام عادل ٗحفظ لكل هّاطى أتًاءهلتٗح لهطالب 

ٗهًٖ حقَ ّكراهتَ  ّارثَ التارٗخٖ تاعتراؾ صرٗح ّّاضح تهكاًح ّاُهٗح كل جزء ٗتكّى هًَ ّطًًا الحتٗب ًّتذ 

أخطاء الهاضٖ ّهعالجتِا الهعالجاخ الهًاستح التٖ تضهى استهرار عجلح التًاء ّالحٗاج فٖ رعاٗح اتًاء الّٗم لهستقتل 

أشتال الؽد 
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 البيان اخلتامي دلؤمتر احلوار احمللي حملافظت احلديدة
لقد كاى لستؤ فٖ هسكًِم اٗح جًتاى عى ٗهٗى ّشهال كلّا هى رزق رتكم ّأشكرّا لَ تلدج )الحهدهلل رب العالهٗى القاثل

ّالصالج ّالسالم علٔ رسّل هللا القاثل حًٗها ّصل  أتّ هّسٔ األشعرٕ تّفد الٗهى ُّم ًٗشدّى (طٗتح ّرب ؼفّر

جاء الًصر ّجاء الفتح ّجاء .هللا أكتر.هللا أكتر)تِلل ّجَ رسّل هللا ّقال(الّٗم ًلقٔ األحتح هحهد ّصحتَ)ّٗرددّى 

تزاهًاً هع احتفاالخ شعتًا تؤعٗاد الثّرٍ . (ُم ألٗى قلّتا ّأرق أفثدج اإلٗهاى ٗهاى ّالحكهح ٗهاًٗح ّالفقَ ٗهاى.أُل الٗهى 

الٗهًَٗ الهجٗدج ستتهتر ّأكتّتر ّفٖ جّ هفعم تالحهاس الّطًٖ العارم تطلعاً للتؽٗٗر ّاًِاء للفساد تكافح أشكالَ ّهظاُرٍ 

فتراٗر الهتُّجح هستحضرٗى هضاهًِٗا الّطًٗح ّتحقٗقا ألُدافِا العظٗهح 11ّاستعادج اشراقاخ ستتهتر ّأكتّتر ّهاّٗ ّ

ّ تصحٗحا لهسار الّحدج الٗهًٗح الهتاركح فٖ رسم هالهح الهستقتل الهًشّد للٗهى الجدٗد الذٕ ٗتطلع الَٗ الٗهًّٗى جهٗعاً 

فٖ حٗاج آهًح ّهستقرج تتّفر فِٗا هقّهاخ العٗش الكرٗم ّالعدالح االجتهاعٗح فٖ ظل دّلح اتحادٗح تحفظ ّحدج الٗهى 

ّهساُهح هًِا ّهى أتًاثِا الذٗى  تقلدّا ّتحهلّا .أرضاً ّاًساًاً ّآى ٗكّى  لتِاهح اقلٗهِا فٖ الًطاق الجؽرافٖ الههٗز لِا

الهسثّلٗح الّطًٗح تالهشاركح فٖ العهلٗح الحّارٗح الصادقح ّالهخلصح ّالفاعلح ُدفِا ّطهّحِا اخراج الّطى الحتٗب 

. الٔ تر األهاى ّالٔ ٗهى ٗتهتع كل أتًاثَ تالعزج ّالكراهح ّالهّاطًح الهتساّٗح ّ العدالح  االجتهاعٗح ّالحرٗح

  ٗهى قّٕ ٗسّدٍ الًظام ّ القاًّى ّٗشارك فٖ حكهَ ّادارتَ ذّٕ الكفاءاخ هى دّى اقصاء اّ تِهٗش أّ اًتقاص 

هستّعتٗى قدراخ ّ طهّحاخ الشتاب ّّاضعٗى أُداؾ ثّرتِم الشتاتٗح الشعتٗح السلهٗح ًصب أعًًٗا ّهراًُٗٗى علٔ 

ّفٖ زخم تلك الطهّحاخ الهتعاظهح عقد هإتهرالحّار الهحلٖ لهحافظح . هساُهتِم الفاعلح فٖ تًاء ُذا الّطى العزٗز

:- ّتم فَٗ ها ٗلٖ.  م2013/   26-24هى الحدٗدج خالل الفترج 

 :-إستعراض ومناقشة  مشارٌع الرؤى المسلمة لكل لجنه وهً

 القضٗح التِاهٗح  

 تًاء الدّلح ّأسس صٗاؼح الدستّر ّالحكم الرشٗد 

  ٓالتًهٗح الهستداهح ّقضاٗا اقتصادٗح أخر 

  الحقّق ّالحرٗاخ ّقاًّى العدالح االًتقالٗح ّالهصالحح الّطًٗح. 

 - القضٗح الجًّتٗح ّقضٗح صعدٍ ّتًاء الجٗش ّاستقاللٗح الِٗثاخ

 ّتعد اثراثِا تالحّار ّالًقاش هى الهشاركٗى فٖ كل لجًح تم استٗعاب اإلضافاخ ّالهالحظاخ اإلٗجاتٗح الهفٗدج 

ّالهقترحاخ الهقدهح هى كل لجًح ّصارخ جزء ال ٗتجزأ هى تلك الرإٓ ّالتٖ تشكل تصٗؽتِا الًِاثٗح هخرجاخ 

هإتهر الحّار الهحلٖ فٖ هحافظح الحدٗدج ّفٖ ضّء ذلك تم اعداد التٗاى الختاهٖ لهإتهر الحّار الهحلٖ  ّالذٕ 

 .. تضهى القراراخ ّالتّصٗاخ التالٗح
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:- بشأن القضٌة التهامٌة (1

التعاهل هع القضٗح التِاهٗح فٖ هإتهر الحّار الّطًٖ الشاهل تاعتتارُا قضٗح ّطًٗح سٗاسٗح حقّقٗح أسًّج تالقضٗح : أّالً 

. الجًّتٗح ّقضٗح صعدج

 تلتٗح تطلعاخ أتًاء تِاهح فٖ أى ٗكّى لِم اقلٗهِم فٖ الًطاق الجؽرافٖ الههٗز إلقلٗم تِاهح فٖ ظل الدّلح :ثانٌاً 

. االتحادٗح 

اإلعتذار ّرد اإلعتتار إلتًاء تِاهح عاهح ّالزراًٗق خاصح عى األضرار ّالهظالم التٖ لحقخ تِم خالل الفتراخ -1 :ثالثاً 

.. الساتقح

 .م ّالٔ ّقتًا الحاضر 1923اعتهاد قاًّى العدالح االًتقالٗح فٖ تِاهح هى عام -2

. م تاعتتارُا حق تارٗخٖ 1928اعادج الّثاثق ّالهخطّطاخ ّاٙثار ّالكتب الهًِّتَ هى تِاهح تعد -3

اعادج األراضٖ ّالهزارع التٖ استّلٔ علِٗا اإلهام لسقّط أحقٗتَ فِٗا ّثتّخ اًتزاعِا هى أُلِا ّاألراضٖ التٖ تم -4

. االستٗالء علِٗا هى قتل األًظهح الساتقح تطتٗقاً لثقافح الفٗد  ّالتّٗعاخ اإلحتٗالَٗ ّٗتم ارجاعِا ألصحاتِا

اعادج الًظر فٖ قاًّى األراضٖ ّاصالح جِاز عقاراخ الدّلح ّهكتب االراضٖ ّتشكٗل لجًَ لهتاتعح الهظالم هى -5

اؼتصاب ًِّب األراضٖ ّتؤجٗر األراضٖ هى قتل ُٗثح االستثهار ّهًع تٗعِا ّاسترجاع األراضٖ التٖ لم ٗتم االستفادج 

 .هًِا تاعتتارُا هاال  عاهاً ال ٗجّز التصرؾ فِٗا

.  إلقلٗم تِاهَ الحق فٖ كل هّاردٍ العاهح :رابعـــــاً 

 اعطاء أتًاء اقلٗم تِاهح الحصح الهًاستح فٖ الهًاصب السٗادٗح للدّلح ّالسلك الدتلّهاسٖ ّالقضاثٖ ّفٖ :خامساً 

الهإسسح العسكرٗح ّاألهًٗح ّتحدٗد ًستح للقتّل فٖ الكلٗاخ العسكرٗح ّاألهًٗح، ّأى تكّى لِم الحق 

. فٖ اإلداراخ التًفٗذٗح فٖ السلطح الهحلٗح ّفقاً لشرّط ّهعاٗٗر الّظٗفح العاهح

.  التًقٗب عى الًفط ّالؽاز ّإٔ هّارد طتٗعٗح أخرٓ فٖ السِل ّالساحل التِاهٖ:سادساً 

التزام السلطاخ الهركزٗح ّالهحلٗح تّضع جدّل زهًٖ لتًفٗذ الحلّل ّالهعالجاخ الهقترحح فٖ ُذٍ الرإٗح  :سابعاً 

: تشـــؤى

قضاٗا ًِب األراضٖ العاهح ّالخاصح ّأراضٖ األّقاؾ ّاإلزالح الفّرٗح لالعتداءاخ الراًُح علٔ أراضٖ حرم  (21

 .هطار الحدٗدج الدّلٖ ّهًظر ّهزرعح جهٗشَ ّحرم هًٗاء الحدٗدج

دعم الصٗادٗى لتّفٗر االحتٗاجاخ الالزهح لتطّٗر ًشاطِم ّهًع اعطاء تراخٗص سفى االصطٗاد األجًتٗح ّهًع  (22

العتث تالتٗثح التحرٗح هى إٔ جِح كاًخ ّتًظٗم الصادراخ السهكٗح ّاًشاء شركح خاصح لالصطٗاد تالشراكح  تٗى 

القطاع الخاص ّالصٗادٗى ّفقا لقاًّى ٗحدد اإلصطٗاد فٖ الهٗاٍ اإلقلٗهٗح للحفاظ علٔ التٗثح التحرٗح، ّاالستفادج هى 

 .التجرتح العهاًٗح فٖ ُذا الهجال
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فك األسر ّاإلعتقال عى الصٗادٗى الهحجّزٗى فٖ ارٗترٗا ّاعادج القّارب الهحتجزج ّتعّٗضِم عى األضرار التٖ  (23

 .لحقخ تِم ّعلٔ الدّلَ أى تحل اإلشكال علٔ الحدّد الهتاخهح لدّلح ارٗتٗرٗا فٖ الحدّد التحرٗح 

اًِاء هعاًاج الهزارعٗى هى هشاكل األسهدج ّالهٗاٍ ّالدٗزل ّاحٗاء ًظام هدد الرٕ هى األّدٗح ّهًع اقاهح السدّد  (24

ّالحّاجز الهضرج فٖ الهرتفعاخ ّاقاهح هراكز للتترٗد ّتًظٗم الصادراخ الزراعٗح ّاالستفادج هى الطاقح الهختلفح 

 .لتشؽٗل الهضخاخ

اعادج تفعٗل تًك التسلٗؾ الزراعٖ لٗقّم تدّرٍ الذٕ أسس هى أجلَ لهًح الصٗادٗى ّالهزارعٗى قرّض حسًح  (25

 .لالرتقاء تهستّٓ القطاع الزراعٖ ّالسهكٖ

حل هشاكل عهال الشحى ّالتفرٗػ تالهّاًت التحرٗح ّاستٗعاتِم كهّظفٗى رسهٗٗى ّأى ٗشهلِم قاًّى التؤهًٗاخ  (26

 .اإلجتهاعٗح

االسراع فٖ هعالجَ الّضع الحالٖ للصرؾ الصحٖ ّاستتدال شتكح الصرؾ الصحٖ الهًتِٗح ّالتٖ تشكل كارثح  (27

تٗثٗح هحققح لسكاى الحدٗدج ّاعتهاد هشرّع هّسع للصرؾ الصحٖ ٗشهل كافح األحٗاء السكًٗح تالهدًٗح ّالهدٗرٗاخ 

 .الرٗفٗح ٗجرٕ تًفٗذٍ علٔ هراحل ّاالستفادج هى هخلفاخ الصرؾ الصحٖ ّفقاً للهعاٗر الًِدسَٗ الحدٗثَ

تّفٗر الطاقح الكِرتاثٗح الكافٗح لسد احتٗاجاخ السكاى فٖ هدًٗح الحدٗدج ّهراكز الهدٗرٗاخ ّاألرٗاؾ ّكذا احتٗاجاخ  (28

الهصاًع ّالهزارع اًطالقاً هى هشرّع هتكاهل لتّفٗر الطاقح هى الهصادر الهختلفح ّاقاهح الهحطاخ التحّٗلٗح 

ّخطّط الًقل تالطرق الحدٗثح ّاالستفادج هى الطرق الهعاصرج فٖ ُذا الهجال ّاعادج الًظر فٖ أسعار االستِالك 

. ّالؽاء ًظام التحكم الهركزٕ فٖ الطاقَ الكِرتاثَٗ 

تّفٗر الهٗاٍ الصالحح للشرب لجهٗع التجهعاخ السكًٗح فٖ الهدًٗح ّهراكز الهدٗرٗاخ ّاألرٗاؾ ّفقاً لدراسح شاهلح  (29

. تحدد الهًاطق الهستِدفح

تشٗٗد ّتًاء ّتشؽٗل الهستشفٗاخ الرثٗسٗح ّالرٗفٗح ّالهراكز الصحٗح للًِّض تالخدهاخ الصحٗح فٖ هختلؾ  (30

الهجاالخ إلًِاء هعاًاج الهّاطًٗى هى األهراض الهتعددج ّالفتاكح ّتّفٗر العالج الهجاًٖ فٖ الهستشفٗاخ العاهح 

ّاإلرتقاء تالهستشفٗاخ الهّجّدٍ الٔ الهستّٗاخ الالثقَ تتقدٗم الخدهاخ الطتَٗ علٔ أساس الجّدٍ ّالكفاءٍ فٖ الهدًَٗ 

 .ّالرٗؾ

تًاء الهدارس الكافٗح لهراحل التعلٗم األساسٖ ّالثإًّ لهّاكتح األعداد الهتزاٗدج هى الطالب ّتؤُٗل الهدرسٗى  (31

. األكفاء للًِّض تهستّٗاخ التعلٗم ّاالُتهام تحقّق العاهلٗى فٖ الهجال الترتّٕ 

. دعم التعلٗم الجاهعٖ ّتطّٗر هخرجاتَ ّاًشاء كلٗح للًِدسح ّكلٗح للزراعح فٖ جاهعح الحدٗدج (32

تشؽٗل الهعاُد الفًٗح القاثهح ّدراسح اًشاء هعاُد جدٗدج للًِّض تالتعلٗم الفًٖ فٖ هختلؾ هجاالتَ ّاالُتهام تذّٕ  (33

االحتٗاجاخ الخاصَ ّهراعاٍ كافَ احتٗاجاتِم ّالعهل علٔ تؤُٗل الكّادر الهطلّتح لسّق العهل الهحلٖ ّالخارجٖ 

. فٖ اطار هكافحح الفقر ّالتطالح
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تؤُٗل ّتطّٗر هًٗاثٖ الحدٗدج ّالصلٗؾ للًِّض تهستّٓ خدهاتِم علٔ الًحّ األفضل ّهّاكتح التطّراخ الهشِّدج  (34

. فٖ الهّاًت الهجاّرج 

االُتهام تالهًطقح الصًاعٗح ّدعم ّتشجٗع الهستثهرٗى الهحلٗٗى ّاألجاًب إلقاهح الهشارٗع الصًاعٗح ّتقدٗم  (35

. التسِٗالخ الالزهح لِم لإلسِام فٖ الًِضح الّطًٗح الشاهلح

. اقاهح هصفاج لتكرٗر الًفط فٖ هًطقح الصلٗؾ لتّفٗر كلفح الًقل الٔ هصفاج عدى ّلإلسِام فٖ هكافحح التطالح (36

. االُتهام تالجزر ّالهحهٗاخ الطتٗعح تها ٗجعل هًِا هّاقع ُاهح للسٗاحح الداخلٗح ّالخارجٗح (37

الحفاظ علٔ اٙثار ّالهّاقع األثرٗح ّصٗاًتِا ّحهاٗتِا ّاالسراع فٖ تًفٗذ هشرّع الحفاظ علٔ هدًَٗ زتٗد  (38

. التارٗخَٗ

. دعم ّرعاٗح الفًّى الفلكلّرٗح ّالهّرث الشعتٖ التِاهٖ تؤًّاعَ (39

االُتهام تالتراث العلهٖ ّالثقافٖ التِاهٖ ّاالُتهام تالهراكز الدًٗٗح ّاألدتٗح ّالثقافٗح ّتشجٗع أًشطتِا إلتراز الهكاًح  (40

 .العلهٗح ّاألدتٗح ّالثقافٗح لتِاهح علٔ كافح الهستّٗاخ

 :بشأن بناء الدولة  - 2

الجهِّرٗح الٗهًٗح دّلح عرتٗح اسالهٗح هستقلح ذاخ سٗادج، ّاإلسالم دٗى الدّلح ّاللؽح العرتٗح لؽتِا :ُّٗح الدّلح .1

. الرسهٗح ّالشرٗعح اإلسالهٗح هصدر جهٗع التشرٗعاخ

. اتحادٗح  تقّم علٔ عدد هى األقالٗم فٖ ضّء ها ٗحددٍ الدستّر: شكل الدّلح .2

. ترلهاًٖ هدًٖ ٗقّم علٔ التعددٗح السٗاسٗح ّالحزتٗح: ًظام الحكم .3

. ٗتم تًظام القاثهح الًستٗح الهؽلقح: الًظام االًتخاتٖ .4

.  تتكّى السلطح التشرٗعٗح هى هجلس الًّاب: السلطح التشرٗعٗح .5

. ّتتهتع تاالستقالل القضاثٖ ّالهالٖ ّاإلدارٕ علٔ ًحّ ها ٗحددٍ الدستّر: السلطح القضاثٗح .6

:  ّٗتكّى هى: الًظام اإلدارٕ .7

رثاسح الجهِّرٗح       -أ 

 هجلس الّزراء   -ب 

 هجالس األقالٗم   -ج 

 هجالس الهحافظاخ  -د 

 هجالس الهدٗرٗاخ -ٍ 
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:- أسس صٌاغة الدستور- 3

: األسس السٗاسٗح (1)

الشعب ّحدٍ هالك السلطح ّهصدرُا ّٗهارسِا هتاشرج هى خالل االستفتاء ّاالًتخاتاخ العاهح كها ٗهارسِا  -1

تصّرج ؼٗر هتاشرج عى طرٗق الِٗثاخ التشرٗعٗح ّالتًفٗذٗح ّالقضاثٗح ّعتر الهجالس الهحلٗح الهًتختح فٖ 

االقالٗم ّالهحافظاخ ّالهدٗرٗاخ ّالتٖ ٗتم اًتخاتِا ّفقا للًظام االًتخاتٖ الذٕ ٗضهى عدالح التهثٗل للهّاطًٗى 

 .دّى إٔ تهٗٗز أّ اقصاء

تتكّى السلطح التشرٗعٗح هى هجلس الًّاب الهًتخب اًتخاتا سرٗا ّهتاشرا ّتًظام القاثهح الًستٗح الهؽلقح علٔ  -2

هستّٓ الّطى ههى تًطتق علِٗم الشرّط الهحددج فٖ الدستّر ّٗهارس السلطاخ ّالهِام الهخّلح لَ ّفقا 

 .للدستّر

تتهتع السلطح القضاثٗح تاالستقالل التام قضاثٗا ّهالٗا ّادارٗا ّتقّم علٔ ّحدج التًظٗم القضاثٖ علٔ الهستّٓ  -3

 .الّطًٖ ًّٗظم الدستّر ّالقاًّى الهًظّهح القضاثٗح

اعتهاد هتدأ الفصل تٗى السلطاخ ّالتداّل السلهٖ للسلطح ّتعدد األحزاب السٗاسٗح ّاًشاإُا ّفقا لقاًّى ًٗظم  -4

األحكام ّاإلجراءاخ الخاصح تتكًِّٗا، شرٗطح أال تقّم علٔ أساس هذُتٖ أّ جؽرافٖ أّ هًاطقٖ أّ إٔ 

 .هرجعٗح تتعارض هع الحقّق ّالحرٗاخ

اعتهاد األسس الهتعلقح تاًتخاب هجالس االقالٗم ّالهحافظاخ ّالهدٗرٗاخ ّالهتصلح تههارسح سلطاتِا فٖ ضّء  -5

 سًّاخ 5ها تم تحدٗدٍ فٖ رإٗح هإتهر الحّار الهحلٖ تالحدٗدج لتًاء الدّلح هع هراعاج اعتهاد فترج اًتقالٗح هى  

علٔ االقل هى تارٗخ االستفتاء علٔ الدستّر ّتتهتع خاللِا الهحافظاخ تالحكم الهحلٖ الكاهل الصالحٗاخ فٖ 

اطار التِٗثح لالًتقال الٔ ًظام االقالٗم ّتشكٗل لجاى فًٗح هتخصصح إلعداد الدراساخ العلهٗح الخاصح تًظام 

األقالٗم ّها ٗتصل تالجّاًب الجؽرافٗح ّالسكاًٗح ّالهّارد ّٗإكد الهإتهر الهحلٖ علٔ عدم حق إٔ اقلٗم فٖ 

الهطالتح هستقتال فٖ االًفصال عى الدّلح تحخ إٔ هترر كها ال ٗحق لَ اتخاذ إٔ اجراءاخ تفككك  ّحدج الدّلح  

تاعتتار الّحدج ثاتخ عقاثدٕ ّّطًٖ ّقٗهٖ ال فكاك هًِا ّال هًاص هى التًصل ّالتراجع عًِا كها ال ٗحق 

ألٕ هحافظح طلب االستقالل أّاالًفصال هى اإلقلٗم تؤٕ حال هى االحّال ّأى ًٗص علٔ ذلك صراحح فٖ 

 .الدستّر

اًتخاب رثٗس الجهِّرٗح هى قتل هجلس الًّاب لهدج خهس سًّاخ علٔ أى  تتّفر فَٗ شرّط الترشٗح الهحددج  -6

 .فٖ رإٗح تًاء الدّلح ّال ٗجّز ألٕ شخص تّلٖ هًصب الرثٗس ألكثر هى دّرتٗى فٖ حٗاتَ

تجرٗم إٔ تؽٗٗر للًظام السٗاسٖ تالعًؾ أّ القّج العسكرٗح هى إٔ جِح كاًخ دّلح أّ هعارضح ّتحخ إٔ هترر  -7

 .ّاتطال كافح اإلجراءاخ الهترتتح علٔ ذلك

الجهِّرٗح الٗهًٗح دّلح هدًٗح ال هركزٗح ًّظاهِا السٗاسٖ جهِّرٕ دٗهقراطٖ ٗقّم علٔ هتدأ الفصل تٗى  -8

 .السلطاخ ّالتداّل السلهٖ للسلطح
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: األسس االقتصادٌة(2)

تقّم السٗاسح االقتصادٗح علٔ أساس التخطٗط االقتصادٕ العلهٖ ّتها ٗكفل االستؽالل األهثل لكافح الهّارد  -1

 .ّتًهٗح ّتطّٗر قدراخ كل القطاعاخ االقتصادٗح فٖ شتٔ هجاالخ التًهٗح االقتصادٗح ّاالجتهاعٗح

تّفٗر هًاخ ّهقّهاخ التًافس الحر لألًشطح التجارٗح ّاالستثهارٗح تها ٗخدم االقتصاد الّطًٖ ّٗحقق التكافل  -2

ّالتّازى االجتهاعٖ ّتكافإ الفرص ّرفع هستّٓ هعٗشح الهجتهع ّتّفٗر الهقّهاخ لكل هى القطاع العام 

 .ّالخاص ّالتعاًّٖ ّالهختلط ّحهاٗح الهًتجٗى ّالهستِلكٗى ّحهاٗح الهلكٗح العاهح ّالخاصح

 .اًشاء الضراثب العاهح ّتعدٗلِا ّالؽاإُا ال ٗكّى اال تقاًّى صادر تهّافقح ثلثٖ أعضاء هجلس الًّاب -3

 .تّفٗر التًٗح التحتٗح لرعاٗح األهّهح ّالطفّلح ّالًشت ّالشتاب ّحهاٗتِم هى االستؽالل االقتصادٕ ّاالجتهاعٖ -4

:- الحكم الرشٌد-4

سٗادج ،الكفاءج ّالفعالٗح،الهساّاج ّالعدالح، االستجاتح، الشفافٗح،اعتهاد هتادة الحكم الرشٗد الهتهثلح فٖ الهساءلح -1

. تّسٗع الهشاركح ّتًاء التّافق الداخلٖ ّاستقالل القضاء،القاًّى

ٗإكد الهإتهر الهحلٖ لهحافظح الحدٗدج علٔ الًقاط الهحددج فٖ رإٗتَ تشؤى هقّهاخ الحكم الرشٗد ّاصالح  -2

. أًظهح الحكم ّالهجتهع الهدًٖ ّالقطاع العام ّالخاص

تفعٗل دّر الرقاتح علٔ كافح االجِزج ّالهإسساخ ّدهج الِٗثح العلٗا لهكافحح الفساد ضهى الجِاز الهركزٕ  -3

. للرقاتح ّالهحاستح تحٗث تكّى ًُاك جِح ّاحدج هسثّلح عى الرقاتح ّالهحاستح تتتع هجلس الًّاب

 :-بشأن قانون العدالة االنتقالٌة والمصالحة واإلنصاف- 5

اإلفراج عى الهعتقلٗى هى شتاب الثّرج السلهٗح ّالحراك التِاهٖ السلهٖ ّتحدٗد أهاكى الهخفٗى قسرا ّاطالق  - 1

. سراحِم ّتعّٗضِم ّهتاتعَ عالج الجرحٔ ّالهصاتٗى ّ رعاٗح أسر الشِداء ّالجرحٔ 

.  اعتهاد الهعاٗٗر الدّلٗح فٖ تطتٗق قاًّى العدالح االًتقالٗح - 2

تًفٗذ الخطّاخ ّاالجراءاخ الخاصح تتطتٗق قاًّى العدالح االًتقالٗح ٗتم هى خالل اعتهاد ُٗثح  علٗا هختصح - 3

 .لإلًصاؾ ّالهصالحح الّطًٗح فٖ اطار ّزارج الشثّى اإلجتهاعٗح تتهتع تالشخصٗح اإلعتتارٗح ّتذهح هالٗح هستقلح

م ّفقاً لها ستق اإلشارج الَٗ فٖ رإٗح الهإتهر الهحلٖ تشؤى 1923اعهال قاًّى العدالح االًتقالٗح فٖ تِاهح هى عام -4

 .القضٗح التِاهٗح

 .جتر الضرر لهى ٗستحقّى ذلك فٖ ضّء األسس ّالهعاٗٗر التٖ ٗحددُا قاًّى العدالح االًتقالٗح- 5

اًشاء الِٗثاخ ّاللجاى الهشار الِٗا فٖ رإٗح الهإتهر الهحلٖ لقاًّى العدالح االًتقالٗح لتًفٗذ ّهتاتعح الهِام -6

 .ّالصالحٗاخ الهخّلح لِا تالرإٗح
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تطتٗق العزل السٗاسٖ تحق هى ثتخ أًتِاكَ ّ تّرطَ فٖ ارتكاب جراثم تهس تحقّق األًساى أّ ًِب للهال العام - 7

 .ّ تحكم قضاثٖ تاخ ٗحظر علَٗ الترشح ألٕ هى الهًاصب التًفٗذٗح ّالتشرٗعٗح ّالقضاثٗح

:-  بشأن  الحقوق والحرٌات العامة- 6

حهاٗح الحقّق ّالحرٗاخ العاهح ّالخاصح لجهٗع الهّاطًٗى تاعتتارُم  هتساّٗٗى أهام القاًّى فٖ الحقّق  -9

. ّالّاجتاخ ّحظر التهٗٗز تًِٗم ّتكفل الدّلح حرٗح الفكر ّالرإٔ ّاالًتهاء السٗاسٖ ّحهاٗح الهعتقداخ

لكل هّاطى الحق فٖ التعلٗم ّالصحح ّالحٗاج فٖ تٗثح ًظٗفح خالٗح هى التلّث ّحق االقاهح ّالتًقل ّحق  -10

العهل ّحق اًشاء الًقاتاخ ّاالتحاداخ ّالجهعٗاخ ّالهإسساخ األُلٗح ّحق التجهع ّالتظاُر السلهٖ 

 .ّاالعتصام ّاإلضراب ّتدّى ضرر أّ اضرار

الهصادقح علٔ كافح اإلتفاقٗاخ ّالهّاثٗق الدّلٗح الهتعلقح تحقّق اإلًساى هع اإلحتفاظ تحق التحفظ علٔ  -11

. إٔ ًص ٗخالؾ الشرٗعح اإلسالهٗح

التؤكٗد علٔ األخذ تاألسس الهتعلقح تالحقّق ّالحرٗاخ العاهح ّالخاصح علٔ ًحّ ها ّرد فٖ رإٗح  -12

 .الهإتهر الهحلٖ لّرقح الحقّق ّالحرٗاخ

اعادج أهالك الهإسساخ فٖ القطاع العام هثل هإسسح التجارج الخارجٗح ّالصّاهع ّالجهعٗح  -13

 .هعالجح أّضاع الهتقاعدٗى ّالهحالٗى قسرٗا الٔ التقاعد أسّج تالهحافظاخ الجًّتٗح -14 .اإلستِالكٗح

 .تّفٗر الحهاٗح لكل السجًٗاخ ّالعهل علٔ اعادج تؤُٗلِى ّتدرٗتِى ّدهجِى فٖ الهجتهع  -15

العهل علٔ دهج الهعاقٗى فٖ جهٗع ًّاحٖ الحٗاج العاهح تها ٗتًاسب هع قدراتِم ّتفعٗل القّاًٗى ذاخ  -16

. الصلح تِم
:- بشأن استقاللٌة الهٌئات ذات الخصوصٌة - 7

: اًشاء ُٗثاخ هستقلح فٖ الهجاالخ التالٗح -د 

 .اإلعالم .6

 .الجِاز الهركزٕ للرقاتح ّالهحاستح ّالِٗثح العلٗا لهكافحح الفساد تدهجِها تِٗثح ّاحدج .7

 .التًك الهركزٕ .8

 .األّقاؾ ّدار اإلفتاء ّالّاجتاخ الزكّٗح .9

 .اللجًح العلٗا لالًتخاتاخ ّاالستفتاء .10

: اًشاء ُٗثاخ ذاخ العالقح -ٍ 

 .هجلس أعلٔ للشتاب ّالهرأج .8

 .هجلس لذّٕ االحتٗاجاخ الخاصح .9

 .ُٗثح للقضاٗا التٗثٗح .10
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 .هجلس لحقّق اإلًساى .11

 .لجًح شثّى األحزاب .12

 .ُٗثح للتحث ّالتطّٗر العلهٖ .13

. ُٗثح هًظهاخ الهجتهع الهدًٖ .14

اصدار التشرٗعاخ الهًظهح لًشاط ّهِام الِٗثاخ ذاخ االستقاللٗح ّاعتهاد التّصٗاخ ّاألحكام العاهح  تشؤًِا  -ّ 

. علٔ ًحّ ها ّرد فٖ رإٗح هإتهرالحّار الهحلٖ للِٗثاخ الهستقلح ّذاخ الخصّصٗح

:-  بشأن بناء الجٌش- 8

القّاخ الهسلحح ُٖ هلك للشعب ّهِهتِا حهاٗح الجهِّرٗح ّسالهح أراضِٗا ّأهًِا ّٗحظر علٔ إٔ ُٗثح أّ جهاعح  .6

أّ تًظٗم أّ حزب سٗاسٖ أّ طاثفح أّ قتٗلح اًشاء قّاخ عسكرٗح أّ تشكٗالخ عسكرٗح أّ شتَ عسكرٗح تحخ إٔ 

 .هسهٔ

الشرطح ّاألهى ُٗثح هدًٗح ًظاهٗح تإدٕ ّاجتِا فٖ خدهح الشعب ّتكفل للهّاطًٗى الطهؤًًٗح ّحهاٗح حقّقِم  .7

ّحرٗاتِم ّتقّم تحفظ األهى ّاٙداب العاهح ّفقا للقّاًٗى ّاللّاثح ّتلتزم تتًفٗذ ها ٗصدرٍ الِٗا القضاء علٔ الًحّ 

 .الذٕ ٗتًَٗ القاًّى

 .اًشاء هجلس أعلٔ للدفاع الّطًٖ ّاألهى القّهٖ ّٗحدد قّاهَ ّاختصاصاتَ فٖ ضّء الدستّر ّالقاًّى .8

اعتهاد األُداؾ العاهح ّالخاصح ّالتّصٗاخ ّاألسس التٖ ٗقّم علِٗا  تًاء القّاخ الهسلحح ّاألهى ّفقاً لها ُّ  .9

 .هحدد فٖ رإٗح الهإتهر الهحلٖ

ٗإكد الهإتهرّى علٔ ضهاًح حٗادٗح الجٗش ّتًاثَ علٔ أسس ّطًٗح ّتعزٗز الثقح تًَٗ ّتٗى شعتَ  ّالعهل علٔ  .10

 . رفع كفاءتَ ّجاُزٗتَ لٗكّى درعا حاهٗا للّطى ّحهاٗح ثّرتَ ّهكتستاتَ الّطًٗح

 

:- بشأن القضٌة الجنوبٌة- 9

ٗإكد الهإتهر الهحلٖ علٔ أُهٗح اإللتزام تتًفٗذ الحلّل ّالهعالجاخ الهتعلقح تالقضٗح الجًّتٗح ّّضع اٙلٗاخ  .4

العهلٗح الهًاستح لّضع الًقاط العشرٗى ّالًقاط اإلحدٓ عشر هّضع التًفٗذ هع الضهاًاخ الكفٗلح تعدم تكرار ها 

حدث ّدعم اإلخّج فٖ الهحافظاخ الجًّتٗح للّصّل الٔ كاهل حقّقِم الهشرّعح ّهًع إٔ اًتِاكاخ هستقتلٗح 

 .لحقّقِم الخاصح ّالعاهح ّتطتٗق قاًّى العدالح االًتقالٗح 

ٗإٗد -3اعتهاد الهعالجاخ الكاهلح للقضٗح الجًّتٗح علٔ ًحّ ها ّرد فٖ رإٗح هإتهر الحّار الّطًٖ الشاهل  .5

الهإتهر الهحلٖ شجاعح حكّهح الّفاق الّطًٖ فٖ تقدٗهِا االعتذار عى الحكّهاخ الساتقح لإلخّج فٖ الهحافظاخ 

 .الجًّتٗح عى كل هالحق تِم هى أضرار جراء الحرّب ّالصراعاخ الساتقح
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:- بشأن قضٌــــة صعده- 10

ٗشٗد الهإتهر الهحلٖ تها قاهخ تَ حكّهح الّفاق الّطًٖ هى خطّج شجاعح فٖ تقدٗم االعتذار عى الحكّهاخ  -1

 .الساتقح لألخّج هّاطًٖ هحافظح صعدٍ عى ها لحق تِم هى أضرار جراء الحرّب الساتقح

ٗدعّ الهإتهر الهحلٖ الٔ الهسارعح فٖ اعادج اخّاًًا الًازحٗى هى هحافظح صعدٍ الٔ هساكًِم األصلٗح فٖ  -2

 .هًاطقِم ّتقدٗم التعّٗضاخ الالزهح لِم ّاعادج اعهار ها دهرتَ الحرّب

. تطتٗق ها ّرد فٖ رإٗح هإتهر الحّار الّطًٖ الشاهل هى حلّل ّهعالجاخ لقضٗح صعدٍ -3

:     بشأن التنمٌة الشاملة والمستدامة والمتكاملة  - 11

-  فٖ الهجاالخ التالٗح الهطلّتح لألّلٗاخ ترتكز علٔ تحدٗد دقٗق الهحلٗح للتًهٗح األهد طّٗلح استراتٗجَٗ اعتهاد- 1

تًهَٗ الهّارد الهالٗح هى - التًهٗح السٗاحٗح - التًهٗح السهكٗح- الزراعٗح التًهٗح - الصًاعٗح التًهٗح - التشرٗح التًهٗح

هصادر ؼٗر تقلٗدَٗ كاستقالل الثرّاخ الطتٗعٗح  

 ّالشاهلح فٖ هختلؾ الهجاالخ ّاستٗعاب هقترحاخ الهستداهحاألخذ تها ّرد فٖ رإٗح الهإتهر الهحلٖ تشؤى التًهٗح - 2

. ّتّصٗاخ أعضاء الهإتهر الهحلٖ 

دعم الهستثهرٗى الهحلٗى ّاألجاًب إلقاهح هشارٗع اًتاجَٗ تعتهد علٔ الخاهاخ الهحلٗح ّٗكّى لِا دّرُا االٗجاتٖ فٖ - 3

. أٗجاد قاعدج صًاعٗح هتًٗح تسِم فٖ تّفٗر االحتٗاجاخ األساسٗح للهّاطًٗى لهكافحَ الفقر ّالتطالح 

 التحتٗح لقطاعاخ التعلٗم ّ الصحح ّالكِرتاء ّالصرؾ الصحٖ ّالهٗاٍ ّالهّاًت ٓتّفٗر التهّٗل الكافت لتطّٗر التى- 4

. ّالطرق علٔ ًحّ ها تم تحدٗدٍ فٖ رإٗح الهإتهر الهحلٖ 

ٌؤكد المؤتمر المحلً لمحافظه الحدٌدة على تشكٌل لجنة لمتابعة  تنفٌذ مخرجات المؤتمر لدى مؤتمر الحوار - 12

.  والسلطات المركزٌه  والمحلٌه الوطنً الشامل

  

 

 

 صادر عى هإتهر الحّار الهحلٖ تهحافظَ الحدٗدج
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