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 :ة ـالمقدم
تج بدد  اسمج ددو اسددالتحا ا تحددته  ال تنتدد  بتستحميدد   ددا س يدد تح ي  ه الدد تعتمدده هددلد اسه الدد    دد  

 :استح ي ي  مت ي ا اسه ال اسع بي  اسمتحهة ، التتضمن هلد  اإلمت اتهالس  
 .تح يل  حتص  استحمي   .1
 ".استش يعي  الاس نتبي " األهالا  اسحال ي  س مج و  ا آثت هت     استحمي   تح يل .2

 .اسه  ت الا لتحتتجتت اسمبحي      استح يل اسكما .3

 .اآل تق الاسحتتئج ال ق اسالصف استح ي ا ألهالا  اسمج و .4

 

 كمددددت لددددتححال هددددلد اسه الدددد  إسدددد  ا تمددددته استع يهددددتت اإلج ائيدددد  استتسيدددد  سمه ددددالم استحميدددد  ،  تستحميدددد 
بحيددث يحت ددل مددن م ح دد  نتئمدد  بددلات ت ال صتئصدد ت  حددهالث تتددال   ددا اسمجتمدد  "اصددتتحته هددا 

ب   ن تغي  أال تبهل أال ح كد   دا اسم ح د  اسحتسيد  بحيدث يدؤث  لسدك الصهتت ت إس  م ح   تتسي  تع
الهلا اسمه الم يتهق مد  استع يدف اس غدال  س تحميد  استدا تعحدا  "     صتئص ت أال صهتت ت أال لات ت 

 .ال كث زاه أ
 

اللت كز هلد اسه ال    د   ملد  أحدالان مدن استحميد  حلد اه سعتنت دت اسالثي د  بت تصتصدتت التجدت   
استحميد  اسليتلدي  ، الاستحميد  ا نتصدتهي  ، الاستحميد  اسمجتمعيد  : تتال  اسب سمتحتت اسمعتص ة، الهدا 

 .، الاستحمي  اسملتهام  ، التحمي  اسمالا ه اسبش ي 
 

بأح دت  م يد  تغييد  اجتمدت ا متعدهه اسجالاحد ،  دنن تع يه دت اإلج ائدا :  التنمية السياسـيةأمت  ن 
خ مهددتهيم اسالتحيدد  الاسلدديتهة الاسددال   س هالسدد  يغتيتدد  اسمشددت ك  ا حت تبيدد  الاسمحت لدد  اسليتلددي ، الت لدد

  .اسليتلا الاست هم ا نتصته  ا لت  ا بمت يل م  ا تح يق  اس المي 
 

ــة االصتدــادية جمال دد  مددن استغيدد ات اسجل يدد   ددا مجتمدد  معددين  ب ددهف  م يدد  إحددهاث م : التنمي
إكلدددت  لسدددك اسمجتمددد  اس ددده ة   ددد  استتدددال  اسدددلاتا اسملدددتم  بمعدددهل يضدددمن استحلدددن اسمتزايددده  دددا 
حال يدد  اسحيدددتة سكدددل أ ددد اهد، بتسصدددال ة استدددا تكهدددل زيددتهة ه جدددتت إشدددبتن ت دددك اسحتجدددتت   دددن ت يدددق 

 .تتح ، الحلن تالزي   تئه لسك ا لتغتلاست شيه اسملتم   لتغتل اسمالا ه ا نتصتهي  اسم
اسهددد ه، : ت دددهف إسددد  تتدددالي  استهدددت تت اسمجتمعيددد  بدددين أتددد اف اسمجتمددد  : التنميـــة المجتمعيـــة

 .اسجمت  ، اسمؤللتت ا جتمت ي  اسم ت ه ، اسمحلمتت األه ي 
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ــة المســتدامة ن عتبدد  اإلحلددتن  ت ددل ألتلددا  ددا  م يدد  استحميدد  السدديو مجدد ه ملددتهيه مددت : التنمي
 . محتجتت استحمي  هالن مشت ك  حشيت   ت   

بدده م ندده ات اسهدد ه النيددتو ملددتالت معيشددت  التحلددين أالضددت    ددا ت ددتم  : تنميــة المــوارد البشــرية
 .اسمجتم 

 
 :اللتتحتالل هلد اسه ال  اسعحتص  اآلتي  

 .اسملتق اسالصها استح ي ا س تتال  استت ي ا س مج و اسالتحا ا تحته  .1
 .استش يعا س مج و  ا استحمي  بأحالا  ت  اسملتق استح ي ا س هال  .2

 .اسملتق استح ي ا س هال  اس نتبا س مج و  ا استحمي  بأحالا  ت  .3

 .حماللج استتبيق س هصل استش يعا اس اب   ش  .4

 .حتتئج التحهيتت ملت ب ي  .5
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 :لتجربة المجمس الوطني االتحاديالتاريخي  التطور
 

هدا ال م 1971اتحتههدت  دا اسثدتحا مدن هيلدمب   دتم   اسمتحدهة اسع بي اإلمت اتهالس  أ  حت 
حيدث ت د   هالس  لات تبيع  م كب  ت دالم   د  ألدتو اتحدته إمدت ات سد   صدتئد ا تحدته اسهده اسا
 ا تحتهيد الحهات  ا تحتهي   ا إتت  اتحته  ي زم ت بتست  ا  ن جز  من ليتهت ت سصدتس  اسهالسد  

 .ت ض م   غب  اإلمت ات اسها     ا ا تحتهاسع يت استا س ت ملته  ليتهة   تتع
تالزيد  (  ا اسبت  اسلتب  ) الكتن من استبيعا  ا إتت  لسك أن يحهه اسهلتال  اإلمت اتا 

 .  الاإلمت اتا  تصتصتت استش يعي  الاستحهيلي  الاسهالسي  بين ا تحته 
 

 دا اسشدئالن اس ت جيد  ( 120)ال  دته س مدتهة  عهه اسهلتال  ا تصتصتت ا تحته استش يعي  الاستحهيليد  
ن الاس الات اسمل ح  ا تحتهي  الحمتي  أمن ا تحته ممت يت ههد من اسدها ل أال اس دت ج الشدئالن تالاسه 

األمددن الاسحلددتم الاسحكددم  ددا اسعتصددم  اسهائمدد  ستتحددته الشددئالن مدداللها ا تحددته الاس ضددت  ا تحددته  
اسعتمددد  ا تحتهيددد  الاس دددهمتت  الاس ددد الضالمتسيددد  ا تحدددته الاسضددد ائ  الاس لدددالم الاسعالائددده ا تحتهيددد  ، 

الاستع يم الاسصدح  الاسح ده الاسعم د  ال همتت اسك  بت  ب يهي  الشق است ق ا تحتهي  الاسم انب  اسجالي  سا
الاسم دددتييو الاسمكتييدددل الاسمدددالازين الاسجحلدددي  ا تحتهيددد  الاسجدددالازات الاإلنتمددد  الأمدددتك ا تحدددته الشدددئالن 

 .ا تحته استعهاه الاإلحصت  اس تد بأغ اض ا تحته الاإل تم 
 

 ا شئالن ( 121)هالن استحهيل ال  ته س متهة كمت أن  اسهلتال  ا تصتصتت ا تحته بتستش ي  
 تنتت اسعمل الاسعمتل الاستأميحتت ا جتمت ي  الاسم كي  اسع ت ي  التل يم اسمج مين الاسبحالك الاستأمين 

 دالاحين اسجدزا  الاسمعدتمتت بأحالا   الحمتي  اسث الة اسز ا ي  الاسحيالاحي  الاستش يعتت اسكبد ت اسمتع  د  ب
اسمهحيدد  الاستجت يدد  الاسشدد كتت الاإلجدد ا ات أمددتم اسمحددتكم اسمهحيدد  الاسجزائيدد  الحمتيدد  اسم كيدد  األهبيدد  

 .األ ضت   ا ا تحته عه من ا تصتد اإلمت ات ال يمت  ها لسك ي. الاسهحي  الاسصحت ي 
 

مح يددد  مددد  اسدددهالل ها يددد  إتهتنيدددتت محدددهالهة لات تبيعددد ، ت أتدددتح اسهلدددتال  س مدددت ات حدددق   ددده إكمددد
اسمجتال ة بش ت إ تت  اسمج و األ    ستتحته ملب ت ال حه اس تف يع ض األم      الاألنتت  

 .اسمحكم  ا تحتهي  اسع يت اليعتب  حكم اسمحكم  م زمت
 

شدئالن استحلديق الاستالحده  دا اسعهيده مدن  يغ  أن حشأت اسهالس  ا تبتت بدن ت اليتحل من هلد اسص
مث مددت يتع دق بتسشددئالن اس ت جيدد  ) هميدد  ا لدت اتيجي    دد  كيدتن اسهالسدد  ا تحتهيد  اسملدتئل لات األ
ال يمت يتع ق بتستأثي  اسمبتش      مالاتحا كل إمت ات اسهالسد  حتد  تتأكده تبيعد  ( الاسه تن الاألمن 
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لات اسالنددت احتهلددت ال ددا ( استع دديم الاسصددح  الاسح دده الاسعم دد  ال ددهمتت اسك  بددت  ) اسهالسد  ا تحتهيدد  
 . (اسمح ي )أجزا  كبي ة من ا تصتصتت ت اسليتهي  ا ا تحته ب مت ات اسها   اإل
 

اسحهتل   د  م المدتت اسهالسد  الهمت النه ح د اسمش ن اسهلتال       استال يق بين هلين استالج ين 
ا تحتهي ، الاسحهتل     ملته  اسليتهة س مت ات اسها     ا ا تحته من  تل أن تكالن ل تتت 

 .ة  ن هلا استالج  ا تحته معب  
  

ستددا يغ دد   ددا إتددت  لسددك يمكححددت أن حددتهحد تبيعدد  ا  تصتصددتت س مج ددو اسددالتحا ا تحددته  ا
يمدددت و اسمج دددو ا تصتصددد  استشددد يعا مدددن  هدددا اسجتحددد  استشددد يعا ،    ي دددت استدددتب  ا لتشدددت  

مدتهة اس)   تل استعدهيل أال اسد  ض سمشد ال تت اس دالاحين ا تحتهيد  استدا تعد ض   يد  مدن اسحكالمد 
، الندده حلمددت استئحدد  اسها  يدد  س مج ددو كيهيدد  اسعدد ض الاسمحتنشدد   ددا اسمج ددو  مددن اسهلددتال ( 89

 :من  تل اآلتا
 

 اسد ئيو   د  اسمج دو مشد ال تت اس دالاحين ا تحتهيد  اسم همد  مدن اسحكالمد  س حلد   يعد ض
 .إس  اس جتن اسم تص   ا إحتست ت

  إسد  اس جحد    يحدتل مشد الن اس دتحالنندتحالن،  حل  سمش الناسحكالم   ا اس التعجتل  ا حتس
إ تدت  اسمج دو بدلسك  دا أالل ج لد  تتسيد  اليدتم  مد من  ئيو اسمج دو اسم تص  مبتش ة 

 .األ متل تالزي  اسمش الن     األ ضت  ب     جهالل

  عتبددد  هدال األصدلي لدب  تأ  نحد  دا اسمالضدالن اسالاحده  تعدهاه مشد ال تت اس دالاحين دا حدتل 

 (.85)ال  ( 84) استئح  اسها  ي  اسمتهتين " . مت  هاد تعهيت س   ت الا تب
 

يمدددت و اسمج دددو هال د اس ندددتبا مدددن  دددتل محتنشددد  اسمالضدددال تت اسعتمددد   أمدددت  دددا اسجتحددد  اس ندددتبا
من اسهلتال  ، كمت حلم اسهصدل (  92اسمتهة ) اسمتع    بشئالن ا تحته الس  أن يعب   ن تالصيتت  

كمددددت ( 105إسدددد   103اسمددددالاه مددددن)ن اسعددددتم اس ابدددد  مددددن استئحدددد  اسها  يدددد  إجدددد ا ات تدددد ح اسمالضددددال 
س مج ددددو حددددق تدددد ح األلددددئ   سدددد ئيو مج ددددو اسددددالز ا  أال إسدددد  اسددددالز ا   ددددن األمددددال  اسها  دددد   ددددا 
ا تصتصدتت م بمدت  ددا لسدك ا لدته تم  ددن أمد  يج  د  اسعضددال الاستح دق مدن حصددالل الانعد  الصددل 

 الت إجد ا ات ت دهيم مدن استئحد  اسها  يد  شد(  115إس   106من )   م  إسي ت النه حلمت اسمالاه 
  .المحتنش  اسلؤال
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حددق محتنشدد  اس ددالاحين اسم همدد  مددن اسحكالمدد ، الأهالا   نتبيدد  أ تددا سمج ددو ا ال  يد   نححددت حتحددل أن
 دا   الكدلسك ح د"  اسلدؤال " محههة بنثت ة ا لدته تمتت سدهت اسدالز ا   دن شدأن مدن شدئالن ا تحدته 

صددها  تالصدديتت  ددا اسمالضددال تت اسعتمدد  هالن أن ي ت تدد  هددلا اسددهال  مددت هددال متعددت ف محتنشدد  الاد
ا لدددتجالا  أال لدددح  اسث ددد  مدددن اسحكالمددد  ألن هدددلد كحدددق     يددد   دددا األهالات اس نتبيددد  اسب سمتحيددد

اسممكن أن تثي  اسعهيه من اسزالاب  اسليتلي  الاإلشكت ت اسعم ي  استا يمكن أن  مناألهالات كتحت 
 .األالس     ا تحته  تص   ا م احل استأليوتتع ض س ت هالس

 .ت أن اسجتح  استش يعا غ     ي  هال  أن يكالن اسمج و مت  يته س ت   مبته اه كم
 

 تنتص  حق اسمبته ة     اسجتحد  اسحكدالما اسدل  يتدتح سد  اسه الدتت اسهحيد  اسمت صصد  الاست دهي  
اسعتم سمص ح  ا تحته  ا إتت   ؤي  اشمل الأ مق س تحهيتت الاسم تت  استا تالاج  هالسد  ا تحدته 

. 
 

حددددل أن تشددددكيل اسمج ددددو اسددددالتحا ا تحددددته  جددددت  متالا  ددددته بشددددكل أال بدددد    مدددد  اسبحددددت  كمددددت يت
( 8)ا جتمدددت ا سهالسددد  اإلمدددت ات  دددا م ح ددد  استألددديو ستتحدددته،  دددأ تا سكدددل مدددن أبددداللبا الهبدددا 

م ددد  م ت ددده البج( 4)اس يدددالين الاسهجيددد ة  الأمال جمدددتن ، م ت ددده ( 6)الاسشدددت ن  ال أو اس يمددد   ،م ت ددده
 . ضالاه  40أ ضت  

 
سلدددد ت  شددددعبي    مددددزاه تحددددت إتتسدددد  اسمج ددددو اسددددالتحا ا تحددددته  هتمدددد  سهالسدددد  ا تحددددته بت تبددددت د الك

   ا م ح   استأليو بمدت يمكدن مدن با تحته الته   ب  إس  تح يق ته ات أك كيتنالتشت ي  ته م 
إه اك تبيع    ن  ستتحته أال آ ا  نتص ة ، أال تالج تت محتالئ استغ       مشكتت ال الائق نب ي 

 .اسمج و  هلا
 

  -:تميز بتآلتا  األالس م ح   اسأن هال  اسمج و اسالتحا ا تحته   ا  اليتحل  ا هلا اسليتق
إزا  ح د اس يتهات اسمؤلل  سهالس  ا تحته ال     أل ت اسشيخ زايه بن ل تتن آل ح يدتن  .1

  د  أهميتد   دا هدلد اسهالسد   الاستأكيه    هال  اسمج و اسالتحا ا تحته   - حم  اهلل  –
نن اسمج دو أبدهت اهتمتمدته كبيد اه بتس ضدتيت الاسمالضدال تت استدا مدن شدأح ت إ دت  مصد ح   

استا تؤكه     اس اليتت اسمح ي  الاس همتت استدا يحتتج دت  ا تحته الاست  يل من ا  تبت ات
 .اسمالاتن  ا م ح   استأليو
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  اسليتلدي  استدا ته يم  عتسي  اسحلتم اسليتلا ا تحته  الالت  ا د بمت يح دق مهدتهيم استحميد .2
 ا تحددته  هددال اسلددتح أ ددلت تتبعددته  تصددته  ددا اإلمددت ات حيددث ا تبدد  اسمج ددو اسددالتحا 

اسليتلدددي  سدددا ا  الاأل كدددت  بدددين األتيدددتف اسليتلدددي  اسممث ددد  سم ت دددف استحت لدددي  س تعههيددد  
مج و اسدالتحا هدال ند ا اه ة اسس أ  أال اس  ا  اسل  يعب   ن إ اهإمت ات اسهالس  المن ثم  نن ا

ا هدلا اإله اك كتحدت ح تد  ه د  ألتلدي   دا  اه  دن م ت دف إمدت ات اسهالسد ، السعدل تحدتممعب
  دد  أح ددت تمثددل م ح دد  ا حت ددتل  1971استحميدد  اسليتلددي  استددا حلدد ت إسي ددت اإلمددت ات  ددا 
 .من اإلمت ات اسمتصتسح  إس  اإلمت ات اسمتحهة 

  
حمي  اسليتلي  ألن اسليتل  اإلمت اتي  الهلا  ا حه لات  يمثل إحجتزاه النهزة هتئ    ا تعبي ات است

 . ا لاتيت  ال ا  صتئص   احت  ت من تال  إس  تال  آ   مغتي 
 

لددح    دد  نيددتم ا تحددته ثتثددين ال  أ بعدد  ثتحيدد  الاستددا جددت ت بعدده مدد ال  أكثدد  مددنأمددت اسم ح دد  اس
  ال ددا م ح دد  ب غددت  ي ددت اسهالسدد  ا تحتهيدد  م ح دد  مددن اسحضددج بحيددث   يتددأث  كيتح ددت ا تحددته

ه ا تمددده  دددا نددد دددا صددده  تشدددكيل اسمج دددو اسدددالتحا ا تحدددته   دددنلا كدددتن هدددلا اسمج دددو بتغييددد  
 غددم أن اسهلددتال  تدد ك اسح يدد  سكددل ) يددين مددن حكددتم اإلمددت ات   دد  مبددهأ استع اسم ح دد  األالسدد 

استمأحيحد  سم ت دف من محت دق إشدت ة ( إمت ة أن تحهه ت ي   ا تيت  اسممث ين س ت  ا اسمج و 
لا اسمج ددو سددن يثيدد  مددت يتعددت ض مدد   صددالد اسلدديتهة  ددا كددل إمددت ة  نحدد  اإلمددت ات بددأن هدد

يتحددل بددأن تتددال  استج بدد  ا تحتهيدد  استددا أصددبحت الانعددته  الدد ته، الح ي دد  يلددع  إسدد  تثبيت ددت 
نبل ال تتد  بأهميد  ا حت تبدتت  دا  آل ح يتن   ه أ  ن اسشيخ زايه بن ل تتن م ت ف اإلمت ات

سيؤكده   د  هدلا آل ح يدتن الجت    ه  اسشيخ   يه  بن زايده  تشكيل اسمج و اسالتحا ا تحته 
 صه  اس  ا   نم ، ي  تشكيل اسمج و اسالتحا ا تحته   ستتال يسيمثل لسك بهاي  ح ي ال استالج  

 دددا شدددأن احت دددت  حصدددف  دددهه أ ضدددت  اسمج دددو ال دددق اسحلدددب  اسمحدددههة  2006سلدددح  (  4) 
ضدددعف  دددهه  100احت تبيددد  تمثدددل هلدددتال يته   ددد  أن تدددتم  م يددد  ا حت دددت  مدددن  دددتل هيئددد  

 . أ ضت  كل إمت ة  ا اسمج و، اليتم تعيين هلد اس يئ  ا حت تبي  من  تل حتكم اإلمت ة
 

اليتدزامن هدلا استالجد  مد  م ح د  استتدال  استده يجا استدا أ دلت ب دت اس يدتهة الاسحكالمد  اإلمت اتيدد  
تحددته ، الندده حددههت كألددتو ستتددالي  استحميدد  اسليتلددي  اسممث دد   ددا هال  اسمج ددو اسددالتحا ا 

سيد  مدن م ح د  استمكدين استده يجا ت ات اسغتي  أال اس هف اسل  تلدع  إاس يتهة اسليتلي   ا اإلم
 : بت تصتصتت الهال  اسمج و اسالتحا ا تحته   ا إتت  ثتث  أغ اض  ئيلي  

 .الاستحمي   ستلت  ا ل ت  ها م   .1
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 .مع ح  اس ا لت اتيجي ل ت  م شهة س حكالم  ستح يق أههاف  تت ت  .2

 .ل ت  ملتحهة س مالاتحين  ا تح يق متتسب م الاحتيتجتت م اسمتغي ة  .3

 
ستزيددده مدددن مدددهة  2009 دددا  دددتم  األ يددد ةالاتلدددتنته مددد  ت دددك اس تدددالة جدددت ت استعدددهيتت اسهلدددتال ي  

لددددحتين، مددددن  ضددددالي  أ ضددددت  اسمج ددددو اسددددالتحا ا تحددددته  بحيددددث تصددددب  أ بعدددد  لددددحالات بدددده ه 
س مج ددو  ددن  اسب سمتحيدد  بحيددث   ت ددل اسددهال ة اسعتهيدد  اسلددحالي بتإلضددت   إسدد  احت ددتد مددهة اسعت دد  

لددبع  شدد ال ، الأن يتددالس  اسمج ددو الضدد  مشدد الن  ئحتدد  اسها  يدد  الاستددا تصدده  ب دد ا  مددن  ئدديو 
  مالا  دد  اسمج ددو األ  دد  س تحددته الكددلسك إحتسدد   ئدديو اسهالسدد  سددبعض ا تهتنيددتت ا تحددته بحددت ه   دد

 .استا ي اهت اسمج و سمحتنشت ت
 

هددلد استعدهيتت جددت ت شددك ي  ال تسيد  مددن مضددمالن استتددالي  أن   تاسدد غم مددن أن اسدبعض أثدد ال  د 
أحدد  بحلدد ة متأحيدد  ال ددا إتددت    ددم اسلدديتق استددت ي ا  اسهع يدد  إ اسليتلددا   تصتصددتت اسمج ددو 

 :ح حل اآلتا  ي ستبيع  اسهالس  ا تحته
 
 

استمكدددين اسليتلدددا  أن هدددلد استعدددهيتت جدددت ت معبددد ة  دددن  كددد ة استتدددال  استددده يجا سم ح ددد  .1
كتحدت تدؤه  إسد   نبعدتمي  سهال  اسمج و اسالتحا ا تحته  حيث أن مهة اسمج و اسم  الح

مشدد ال تت  ددهم ندده ة اسمج ددو   دد  استددأحا  ددا إصددها  ن ا اتدد  أال ه الدد  مددت يتددتح سدد  مددن 
 ضددت  أحهلدد م ندده   تتددالا   سددهي م اس غبدد   ددا األنددالاحين المالضددال تت بتإلضددت   إسدد  أن 

 .ت اسمج و بت تبت  أن مهة ب تئ م محهالهة س غتي  بتلتتالي  مكت

 

أن زيددتهة مدددهة اسمج ددو إسددد  أ بددد  لددحالات تتهدددق مدد  اسدددحلم اسب سمتحيددد  اسمعتصدد ة استدددا  دددا  .2
 .لحالات   موإس   أ ب   بين ياألغ   تت االح مهت ت استش يع

عت   اسب سمتحي  يعحدا إ تدت  اسمج دو اسهلتال       ا حت تد من مهة اس اسمش نح د  .3
مزيهاه من اسالنت س عمل الاسه ال  الاسدتهحد س  دالاحين الاسمالضدال تت الا هتمدتم بتسشدأن اسعدتم 

 .اسع يت هم به ج  أكب   ا مصتس  ا تحته حت  يلت

 

تأكيه     الت تسي  اسمج و اسالتحا ا تحته   ا  تنت  بتسلد ت  استحهيليد  اسممث د   دا  .4
اسها  يددد  استدددا يصددده  ب ددد ا  مدددن  بالضددد  مشددد الن  ئحتددد  ت اسحكالمددد  مدددن  دددتل الدددت تسي

ال ددا األ دد اف اسهلددتال ي   ددنن اسدد ئيو هددال حكمددته بددين اسلدد تتت  ددا حددتل ،  ئدديو ا تحددته 
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يعدده تتددال اه حال يددته  ددا  استعددهيلهددلا مثددل  ددنن السددلا . ت   ددت أال ا ددتتف اسدد أ   يمددت بيح ددتحتز 
 .سي  س مج و  ن اسل ت  استحهيلي  ا لت ت هي مت

 

ال ي  األ ددد ت اسمج دددو اسدددالتحا حدددق محتنشددد  بعدددض اسمعتهدددهات أ تدددت استعدددهيتت اسهلدددت .5
 و  ا شدئالن الا تهتنيتت اسهالسي  ممت نه يؤه  إس  تشتال  ل تتت ا تحته اسع يت م  اسمج

 .لات أهمي  الت اتيجي  نصالت س هالس   ليتهي 

 

اسددالتحا  ال  شددك أن مثددل هددلد استعددهيتت إلا كتحددت تعددزز بشددكل أال بدد    مددن  مددل اسمج ددو
تدت  اسلديتق استدت ي ا ستج بد  إحشدت  ه  التعتي  هيحتميكي  جيهة سم تكن متدال  ة سد   دا إا تحت

 دددنن هحدددتك اسعهيددده مدددن ا  تبدددت ات استدددا تحكدددم م ح ددد  استمكدددين ( م ح ددد  استألددديو ) اسمج دددو 
 : استه يجا سهال  اسمج و

 
  اسمتغيددد ات ا نتصدددتهي  الا جتمت يددد  استدددا تشددد ههت هالسددد  اإلمدددت ات حيدددث أن

 نتصددته اإلمددت اتا الا تهددتن حلدد  اسحمددال ا نتصددته  استددا تجددتالزت تتددال ات ا
 همدد  بتإلضددت   إسدد  حلدد  اسحمددال  ددا كثيد  مددن اسددهالل اسمت دا بعددض األحيددتن 

زيتهة  هه اسلكتن الا تهتن حل  استع يم، المؤش ات است هم  دا اسمدالا ه اسبشد ي  
  مدن اإل احد ،لسك مثل م المتت ألتلدي  ألهميد  اسبده   دا م ح د  استمكدين كل

جتح  آ د  كدتن مدن اسممكدن أن يكدالن استمكدين لد يعته المح  دته سحتدتئج أ ضدل 
صددتح  اس دد ا   ددا اإلمددت ات أ ددل    يعت دده أن ددا اسمددهت اسزمحددا اس صددي  اإل أحدد

 -: ا ا تبت د متغي ات مثل 

 .اسليتلا  ا اسعهيه من اسهالل اسمجتال ة  ا لت  ا  هم  -

 .بصه   تم  ضت ابتت اسليتلي   ا اسمحت   اسع بي  ا  -

استدا أصدبحت تدؤث  بشدكل  بتإل هدت حمال استالج تت الاس ضتيت لات اسمص ح   -
 .كل هالل اسعتسم  أمنأال ب        

 بعض ا حعكتلدتت استدا   هت دت تجدت   ب سمتحيد   دا هالل مجدتال ة  تصد  أن -
 .اسهالل ت ت ف  ا  صتئص ت التبت  ت  ن هالس  ا تحته اإلمت اتي  هلد

 

  يجا هدا سيلددت  كد ة نتصد ة   دد  ج أال استتددال  استده  تده  أن  كد ة اسيالحــ  كمـا
حمددت تتع ددق بتبيعدد  اسمددالاتن الاسث ت دد  اإلمت اتيدد  بصدده   تمدد  يددماستح   اسليتلددي  الاد

إسد  حتدتئج لات  استا ت ت أن تبيع  استغي  الاستحالل اسمهدتج  يمكدن أن تهضد 
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 ل ا حت ددتلتجعدد حيددث أن استتددال ات استه يجيدد مددن الب  الغيدد  محلدد كت ثيدد  أبعددته
 .  ت يلي  ال ق مؤش ات ت هم الاضح من  تالة إس  أ

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لممجمس في التنمية بأنواعها ي التشريعالمساق التحميمي لمدور 

استعددددددهيل أال اسدددددد  ض اسمالا  دددددد  أال يمددددددت و اسمج ددددددو ا تصتصدددددد  استشدددددد يعا مددددددن  ددددددتل  
   .سمش ال تت اس الاحين ا تحتهي  استا تع ض   ي  من اسحكالم 

   
هلا اإلتت   نن بحث اسعتند  بدين اسجتحد  استشد يعا الاستحميد  يتت د  محدت بحدث أثد  اس دالاحين  ال ا

  ددد  محهدددزات أال معالندددتت استحميددد ، الكدددلسك اسعتنددد  استهت  يددد  بدددين استحميددد  الهال  اسمج دددو اليبددد ز 
اسجهالل استتسا اهتمتمتت اسمج و  ا نضتيت استحمي  بهأ من اسهصدل استشد يعا األالل حتد  اسهصدل 

 .ش يعا اس اب   ش  است
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 مشروعات القوانين التي ناصشها المجمسصضايا 
 استحمي  

  نتصتهيا 
 استحمي 

  مجتمعياس
 تحمي 
 بش ي اسمالا ه اس

 استحمي 
 ملتهام اس

 أ  ت
مح دددددددت مدددددددت " 

يتضددددددددددددددددددددمن 
استحميددددددددددددددددددددددددد  

 "اسليتلي 

 اسمجمالن

 486 19 23 33 160 251 اسعهه
 %100 %3.9 %4.8 %6.7 %32.9 %51.6 اسحلب 

 (اسهال  اسثتسث 14اسهصل  –من اسهصل األالل ) 
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ل  ددتل ملددي ت  مددن اسهصددل استشدد يعا األال مشدد الن نددتحالن ( 486)اسمج ددو حددتن   .1

،  أبددهت اسمج ددو اهتمتمددته أكبدد  ب ددالاحين استحميدد  إسدد  اسهصددل استشدد يعا اس ابدد   شدد 
%( 51.6)البحلددب  تصددل إسدد   مشدد الن نددتحالن( 251) ددا ج ددت تا نتصددتهي  استددا 
اسم تبد   يمت احت دت ندالاحين استحميد  اسمجتمعيد  ، اسمتع    بتستحمي من مجمل اس الاحين 

مدددن مجمدددل %( 32.9)مشددد الن ندددتحالن البحلدددب  الصددد ت إسددد  ( 160)اسثتحيددد  بعدددهه 
أمدت اسم تبد  اسثتسثد   كتحدت سمشد ال تت اس دالاحين اسمتع  د  بتحميد  . مش ال تت اس دالاحين

مدن مجمدل مشد ال تت  %(6.7)مشد الن ندتحالن البحلدب  ( 33)ش ي  بعدهه اسمالا ه اسب
مشدد الن نددتحالن ( 23)، أمددت نضددتيت استحميدد  اسملددتهام   حجدده أح ددت ب غددت  ددهه اس ددالاحين
، الجددددت ت مشدددد ال تت مددددن مجمددددل مشدددد ال تت اس ددددالاحين%( 4.8)الصدددد ت البحلددددب  

 الن ندتحالن مشد( 19)اس الاحين استا تعح  بتسبحت  اسمؤللا س هالس  ا تحتهيد  ال دهههت 
 .من مجمل مش ال تت اس الاحين %(3.9)البحلب  
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مد  أكثد  مدن نيدتو أن هلد اسحل   ا ح ي   األم  تعتا مؤش اه     تالجد  اسحكال  .2

ج ددد  مت  يددد  سمشددد ال تت اس دددالاحين استدددا تحي  دددت  تالجددد  اسمج دددو كدددالن أن اسمج دددو
محتنشدت ت إ  أن ه ال  مالانف اسمج و أثحدت   انت اح اس الاحيناسحكالم  ال  يم ك حق 

، الاستددا ا  ددا حددهاله اسصددتحيتت اسممحالحدد  سدد يكشددف  ددن ممت لددت  سددهال د استشدد يع
 :اسجهالل استتسا  يب زهت

 

 موصف المجمس من مشروعات القوانين التي عرضت عميه
 

 اسمجمالن ت بت اسحكالم  إ تهت    ض الا ق بهالن إه تل تعهيتت الا ق بتعهيتت اسهصل استش يعا
1 23 11 1  35 
2 23 5 1 2 31 
3 17 7 1  25 
4 16 22   38 
5 14 15   29 
6 10 18   28 
7 7 7   14 
8 13 34   47 
9 2 17  1 20 

10 5 12   17 
11 15 24 1  40 
12 19 43 2 1 65 
13 18 25   43 
14 47 6 1  54 

 486 4 7 246 229 اسمجمالن
 %100 %0.8 %1.4 %50.6 %47.1 اسحلب 

 (اسهال  اسثتسث 14اسهصل  –ل من اسهصل األال )
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 :الاسل  حتحل من  تس  

أن اسمج ددو الا ددق   دد  اس ددالاحين اسمتع  دد  بددتألحالان اس ملدد  مددن استحميدد  الاسمشددت  إسي ددت  ددا  .1
، اللات اسالنددت  ددنن هددلا اسمؤشدد  يعبدد   ددن %( 47.1)اسجددهالل اسلددتبق بتعددهيتت ب غددت 

كالن س   أيته أال  ك اه أال تالج ته معيحته  ا ملت ات استحمي  الممت يعبد   غب  اسمج و  ا أن ي
كمت أن اسحكالم  نب ت ب لد استعهيتت ممت .  ن تالا ق مجتمعا سم ت ف اإلمت ات بشأح ت

البتستددتسا  دنن لسددك  مشدت ك  بدين اسمج ددو الاسحكالمد   ددا تح يدق استحميد  است ددت بد  ح تد  ت ا
 .   أن اسمج و كتن محهزاه س تحمي يمكن ا لته ل مح    اه يعه مؤش  

 
ممددت يعبدد   (%50.6)أن اسمج دو الا ددق بدهالن تعددهيتت   دد  اس دالاحين اسم همدد  إسيدد  بحلدب   .2

اسحكالمددد   دددا تالج تت دددت الأ كت هدددت استشددد يعي  تجدددتد  الاسمج دددو  بدددين دددن تالا دددق تدددتم الكتمدددل 
سمج دددو  دددا نددده تثيددد   أيدددته بعدددهم  عتسيددد  ا اسحلدددب نضدددتيت استحميددد  ال  ددد  اسددد غم مدددن أن هدددلد 

مش الن  (127)محتنشتت  استش يعي  اإل أن هلا اس أ  نه يكالن م هالهاه   ي  بتسحل  إس  أن 
اسحلب  تتع ق بتسميزاحيتت الاسحلتبتت اس تتمي  الاستا  تضمحت تهلد اس الاحين استا من نتحالن 

البتستددددتسا  ددددنن اسحلددددب  ، مددددن مجمددددل مشدددد ال تت اس ددددالاحين  (%..26)تصددددل حلددددبت ت إسدددد  
الهدددلد %( 24)بدددهالن تعدددهيتت تب ددد  حدددالاسا  اسمتب يددد  س مالا  ددد    ددد  استشددد يعتتاسح ي يددد  
تعدده حصددف حلددب  مشدد ال تت اس ددالاحين اسمتع  دد  بتستحميدد  استددا الا ددق   ي ددت اسمج ددو  اسحلددب 

ميدددته تب ددد  حصدددف اسهعتسيددد  اسكميددد   دددا اسهعتسيددد  استشددد يعي  ك بتعدددهيتت ممدددت يعحدددا أن  دددهم
 دددن اسح ي ددد  اسمت  ددد   دددا  سمؤشددد  اسكمدددا   يعبددد غم مدددن أن هدددلا اال  ددد  اسددد  . اس دددالاحين 

اسهعتسيدد  استشدد يعي  ألحدد    يعبدد   ددن حددالن استعددهيتت المددهت صدد ت ت بددتسجاله  أال األلددو 
، إ  أح  مؤش  يعبد  به جد  كبيد ة  دن أن اسمج دو  س  الاحين اسمتع    بتستحمي  اسمالضال ي 

  الهالن أن يعحدددا لسددددك كدددتن محهدددزاه س حكالمدددد   دددا تالج  ددددت ححدددال استحميدددد  بأحالا  دددت اس ملدددد
استتددتبق اسكتمددل بددين اسحكالمدد  الاسمج ددو، حيددث أن اسمج ددو ندده  بدد   ددن  عتسيتدد  الأ كددت د 

 .ال ق اسحل  اسمشت  إسي ت ل هته 

 

اسحكالمدد  بتسحلددب  س  ددالاحين ال    يمكددن اس ددالل أن هحددتك صددهامته أال  ت ددته حددتهاه بددين اسمج ددو .3
يكالن اسمج و معي ته س تحمي  ألن جم   اسمتع    بتستحمي  بحيث يؤه  هلا استصتهم إس  أن 

مشددد ال تت  (7)ب ددد  حدددالاسا اسمج دددو مدددن مشددد ال تت اس دددالاحين اسم همددد  إسيددد  ت  مدددت   ضددد
  بتسحلددب  سعتنددتت اسمجددتسو الهددا تعدده مددن اسحلدد  اسضددعيه  س غتيدد%( 1.4)البحلددب  تب دد  



 

___________________________________________________________________________________________________ 

 13/ص                                       ال يجوز وشرها إال بإذن خطي - 12/2/2010-11يه رى التىمية البحدية مقدمة إلي اللقاء الواحد والثالثون لمىتورقة أول

 

ا   دض إ تند  بد امج استحميد  نده تعحد ا بتستحمي  الأهالا هت اسحال ي  حيث أن معتمل اس ت  
 .من جم   اس الاحين اسمع الض    ي   ا شأن أحالان استحمي  (% 25)اسمج و ألكث  من

 

س ددت مددن  تبددهتس ددتحالن مددت أال ت ب ددت إ تهتدد   ددا ضددال  كمددت أن اس ددالل بددأن لددح  اسحكالمدد   .4
أ كدددت  الآ ا  ت حدددت ها دددل اسمج دددو أيضدددته   يعبددد   دددن صددد ان أال تحدددتزن بيدددت اسمج دددو 

ندددته ستشددد يعتت استحميددد ، حيدددث أن اسحلدددب  سدددم تتجدددتالز الاسحكالمددد  بحيدددث يكدددالن اسمج دددو معال 
 . اسصحي   اسالاحهأنل من الها %( 0.8)

 
اليمكن اس الل  تتمَت  ا هلد اسح ت  أن اسمج و كتن أهاة تحهيدز الملدتحهة س حكالمد   دا استشد يعتت 
اسمتع  ددد  بتستحميددد  الان لسدددك امتددده إسددد   دددهه مدددن مشددد ال تت اس دددالاحين اسمتع  ددد  بتسميزاحيددد  الاسحلدددت  
اس تتما الاستا أبهت  ي ت اسمج و آ ا ه المتحلتت كتحت محل مالا    مدن اسحكالمد  الهدال مدت يعبد  

 . ن تبيع  من اسعتن  است اضي  بين اسجتحبين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ا األولويات التشريعية لممجمس في صوانين التنمية بأنواعه
 :ش يعي  اسم ت ه  هلا اسجهالل األالساليتت استش يعي  س مج و     مها  اسهصالل است يب ز

 

 مشروعات القوانين مقسمة حسب الفدول التشريعيةصضايا 
التىميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الفصل

 ةقتصايياال

التىميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ةمجتمعيال

التىميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ةمستدامال

مةواري تىمية ال

 بشريةال

 مجموع أخرى

1 4 18 1 2 10 35 

2 13 13 1 2 2 31 

3 9 13  -3  -25 

4 13 13 3 8 1 38 

5 13 11 2 3  -29 
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6 10 14 1 3  -28 

7 10 3  -1  -14 

8 31 11 4  -1 47 

9 16 1  -2 1 20 

10 13 3  - -1 17 

11 25 10 3 2  -40 

12 46 15 1 2 1 65 

13 30 12 1  - -43 

14 18 23 6 5 2 54 

 486 19 33 23 160 251 المجموع

 %100 %3.9 %6.7 %4.8 %32.9 %51.6 الىسبة

 (اسهال  اسثتسث 14اسهصل  –من اسهصل األالل ) 
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 :اسمج و     اسصعيه استش يعا حتحل  ألالساليتت ا التع اض 
 

أن ت ددك األالساليددتت جددت ت متحتغمدد  الها مدد  سحتجددتت اسهالسدد  ا تحتهيدد  اسالسيددهة  ددا م ح دد   .1
ع  بجددهالت استألدديو استددا تتت دد  بحددت  اسمؤللددتت أال ه الالجدداله تحميدد  مجتمعيدد  ت حدد  اسشدد

، الهلا مت الجهحتد  ا اسهصالل استش يعي  اسثتث األالس  الاستا ب    هه مش ال تت  ا تحته
اس الاحين اسمجتمعي  المش ال تت اس الاحين استا تعح  ب يك   مؤللتت اسهالس  ا تحتهي   ي دت 

مشد الن ندتحالن ( 83) تب غداستدا مش الن نتحالن من مجمل ندالاحين  دا ت دك اسهصدالل ( 53)
البتح يل هلد اسحلب  البيتن آثت هت     األصعهة اسم ت ه  %( 63.8 )ت إس  البحلب  الص 
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 تددأتا مح  دد  ألهددهاف اسحكالمدد   ددا استحميدد  اسمجتمعيدد اسمجتمعددا   دد  اسصددعيه حجدده أحدد  
تده يم اسالحدهة اسالتحيد  ال  تالثيق اسد الابت ا جتمت يد   دا بحيد  اسمجتمد ) :الاستا ت هف إس  

، لددالا ه كتحددت همتت ا جتمت يدد  س همدد  اسشددع  الاسددالتنت ددهيم اس ددال  .التأكيدده لدديتهة اس ددتحالن
  ددد  اسملدددتالت اسمعيشدددا أل ددد اه ال  . دددهمتت متهيددد  م ماللددد  أال  دددهمتت معحاليددد  محلاللددد 

 .( اسمجتم 

 

محتنشتت اسمج و جت ت ها م  س ح ك  ا نتصتهي  حل  اسل الف الحتجتت كل م ح     .2
حدددت  أتددد  تشددد يعي  ستحلددديم الاسحتجددد  إسددد  ب هدددا  تددد ة استألددديو استدددا أ  بدددت نيدددتم ا تحدددته 

 حتن  اسمج و  تل ت ك اسم ح   مش ال تت نالاحين مثدل  ا اسهالس   ا نتصتهي األحشت  
إحشددت  اسمصدد ف اسصددحت ا ، نددتحالن تحلدديم شددئالن اسصددحت    ددا اسهالسدد  المشدد الن نددتحالن " 

، الهدددا ندددتحالن  دددا شدددأن اسشددد كتت استجت يددد  ال  المشددد الن ندددتحالن شددد كتت الالكدددت  استدددأمين
 .لي   حتتن  أي  تحمي  انتصتهي نالاحين ألت

 

أ  بت ت اسم ح   اسثتحي  الها م ح   اسم اجع  الاست ييم الاسمالا م  م  اسملتجهات مدن  دتل  .3
م اجع  اس الاحين الاستش يعتت اس تئم  التعهي  ت الالتحهاث أ  ت تحتل  متت بتت اسم ح   ، 

تعددهيل " اس ددالاحين مثدل  ددو  دتل ت دك اسم ح دد  اسعهيده مددن استعدهيتت   د  النده حدتن  اسمج
التعددهيل نددتحالن إحشددت  مؤللدد  اإلمددت ات " بعددض أحكددتم نددتحالن اسشدد كتت الالكددت  استددأمين 

تعدددهيل ندددتحالن اسمصددد ف اسم كدددز  الاسحلدددتم اسح ددده  التحلددديم اسم حددد  " ال  "اسعتمددد  س بتددد الل 
كمدددت حدددتن  جم ددد  مدددن ".تعدددهيل بعدددض أحكدددتم ندددتحالن اسشددد كتت استجت يددد  " ال " اسمصددد  ي  

مشدددد الن نددددتحالن اتحددددته   ددددا شددددأن اسمصددددت ف اسمتسيدددد  الاسشدددد كتت اس ددددالاحين اسجهيددددهة مثددددل 
  تعهيتت حل ا سحتج  اسمصت ف ا لتثمت ي  اإللتمي  الاسل  حتنش  اسمج و الأه ل   ي

 .ت ك اسهت ة ستأتي  نتحالحا سحشتت ت  ااستا ل  ت   اإللتمي 

أمددت اسم ح ددد  اسثتسثدد    دددا م ح دد  استحدددالل الا حدددهمتج  ددا ا نتصدددته اسعددتسما الاستدددا جدددت ت  .4
الاسحتجدد  إسددد  تعددهيل بعدددض استشددد يعتت  الددتجتب   حهتدددتح اسهالسدد    ددد  ا نتصددته اسعدددتسما

مثددددل مشدددد الن نددددتحالن إحشددددت  هيئدددد  اإلمددددت ات س مالاصددددهتت  ت اسمعتهددددهاتاسمح يدددد  سمتت بددددت
الاسم دددتييو ، المشددد الن ندددتحالن تجددد يم غلددديل األمدددالال اسحتتجددد   دددن حشدددتت غيددد  مشددد الن  ، 
ند ا  مشد الن ندتحالن  دا شدأن اسمحدتتق  التعهيل بعض أحكتم ندتحالن اسعتمدتت استجت يد  ، الاد

 نتبدد    دد  الددتي اه التصددهي  ال بددال  اسحدد ة اسمتسيدد   ددا هالسدد  اإلمددت ات ، المشدد الن نددتحالن اس
اسمتو اس تم ، المن أهم اس الاحين استا أن هت اسمج و  ا هال ات  األ ي ة كتن نتحالن استلت  

 .استجت   اسل  الا ق   ي  اسمج و بعه إه تل تعهيتت 
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ال دددا لدددل األزمددد  اسمتسيددد  اسعتسميددد  استدددا أس دددت بلتس دددت   ددد  انتصدددتهيتت اسمحت ددد  كدددتن  .5
   استش يعتت استا مكحت اسحكالمد  مدن اسحده مدن ت دك استدها يتت   د  س مج و هال   ا ه

مشدد الن نددتحالن بشددأن " اسمج ددو الأندد   ددهه مددن اس ددالاحين مثددل   اسمح ددا   دده حددتن ا نتصددته
اسمع المتت ا ئتمتحي  ، المش الن نتحالن بشدأن كهتسد  اسالهائد  سدهت اسبحدالك ، المشد الن ندتحالن 

بعددده أن أه دددل   يددد  " تسددد  األهالات اسمتسيددد  بشدددأن اسدددهين اسعدددتم ، المشددد الن ندددتحالن بشدددأن كه
 . استعهيتت استا ا ت هت

   

  ددددد  صدددددعيه استحميددددد  ا جتمت يددددد   حجددددده س مج دددددو بصدددددمتت الاضدددددح    ددددد  كثيددددد  مدددددن ال  .6
التددال ي  استشدد يعتت استددا مدد ت   يدد  التعحدد  بتسجالاحدد  ا جتمت يدد  التحميدد  اس ددالت اسبشدد ي  

 .األمن اسمجتمعا

 

 اسمج و  ا بهايتت  البهايتت هالس  ا تحته مجمال   من  حتن ال    صعيه استحمي  اسبش ي   .7
سمجتمددد  اسهالسددد  اسحهيثددد  بكدددل متت بتتددد  األمحيددد  الاستع يميددد  ت  استدددا تؤلدددو التدددؤ  دددالاحين اس

الاسصددددحي   ع دددد  صددددعيه تددددال ي  األمددددن اسمجتمعددددا حددددتن  اسمج ددددو نددددالاحين تحددددهه األتدددد  
  د  أ ض اسهالسد  مثدل ندتحالن استا تكهل ا لت  ا  الاألمن س مالاتحين الاسم يمين   استش يعي

نتمددد  األجتحددد  الاسدددلين جدددت ا  دددا " اسجحلدددي  الجدددالازات اسلددده  "   م ح تددداالندددتحالن ه دددالل الاد
استألدددديو  ددددا بهايدددد  اإلتحددددته الندددده حتنشدددد ت اسمج ددددو ال ددددهل  ي مددددت بمددددت يتحتلدددد  مدددد  الاندددد  

الاسصدددح  ال  ددد  صدددعيه استع ددديم . المتت بدددتت اسمجتمددد  البمدددت يعددداله بدددتسحه    ددد  اسمدددالاتحين 
ندتحالن اإل تحدتت " ال "  نتحالن بشدأن اسمدها و اس تصد " مثل حتن  جم   نالاحين  الاإللكتن

"  ال "  بتسملددتكن اسشددعبي  ا حتهددتننددتحالن " ال " استع دديم اإلسزامددا نددتحالن " ال "  ا جتمت يدد 
 . "تحليم م ح  است  اسبش   نتحالن

مدن اس دالاحين تمدت م اجعد  اسعهيده  -كمت  دا استحميد  ا نتصدتهي    –ال ا م ح   اسم اجع   .8
ه تل استعهيتت     إحكتم ت مثل  نتحالن بتعهيل جهالل اله جتت ال الات  " الاستش يعتت الاد

الاستدددا أه دددل اسمج دددو تعدددهيتت جاله يددد   دددا جدددهالل " اسمددداللهين الاسملدددت همين اسمدددهحيين 
نتحالن بتعهيل بعدض أحكدتم " الكلسك .اس الات  اسم ا ق س مش الن بمت يال   األمن س ماللهين 

م  ددددددا شددددددأن معتشددددددتت المكت دددددد ت است ت دددددده س مدددددداللهين 1974  سلددددددح( 13)اس ددددددتحالن  نددددددم 
م 1973سلددح  ( 8)نددتحالن بتعددهيل بعددض أحكددتم اس ددتحالن  نددم " ال " الاسملددت همين اسمددهحيين 

ندتحالن  بعدض أحكدتم ندتحالن بتعدهيل " ال " ا تحتهيد  ا شدأن اس همد  اسمهحيد   دا اسحكالمد  
نددتحالن ال " ا جتمددت ا تحالن اسضددمتن نددتحالن بتعددهيل ندد" ال ."إحشددت  التحلدديم جتمعدد  اإلمددت ات



 

___________________________________________________________________________________________________ 

 17/ص                                       ال يجوز وشرها إال بإذن خطي - 12/2/2010-11يه رى التىمية البحدية مقدمة إلي اللقاء الواحد والثالثون لمىتورقة أول

 

"    ي  اسمج و الأند د كمدت جدت  مدن اسحكالمد  ا جتمت ا اسل  الا قبتعهيل نتحالن اسضمتن 
 .   

 
 :لممجمس في التنمية بأنواعها الرصابي  المساق التحميمي لمدور

 :يب ز اسجهالل استتسا أحالان استحمي  الاهتمتمتت اسمج و ب ت     اسححال استتسا
 

 موضوعات المطروحةصضايا ال
استحميدددددددددددددددددددددددددد   

  نتصتهيا 
استحميددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

  مجتمعياس
استحميددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 ملتهام اس
مددددالا ه تحميدددد  اس

 بش ي اس
 اسمجمالن

 260 21 33 165 40 اسعهه
 %(100) %(8) %(12.6) %(63.4) %(15.3) اسحلب 

 (اسهال  اسثتسث 14اسهصل  –من اسهصل األالل )
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ملي ة اسمج و اسالتحا ا تحته   ا اسجتح  اس نتبا حصدل إسد  اسمتحلدتت البتلتع اض 
 :استتسي  
  تي  اجتمت يد   –إلكتن  -أمن  –صح   -تع يم  ) حجه أن نضتيت استحمي  ا جتمت ي   .1

( 165)سهيدددد  بعددددهه االساليددددتت اس ضددددتيت استددددا ت ح ددددت اسمج ددددو  اسصددددها ة  دددداندددده احت ددددت ( 
من مجمل اسمالضال تت اسعتمد  استدا ت ح دت %( 63.4)مالضال ته  تمته البحلب  الص ت سد 

( 40)، الجدددت ت نضدددتيت استحميددد  ا نتصدددتهي   دددا اسم تبددد  اسثتحيددد  بعدددهه مالضدددال تت  تمددد  
أمدت اسم تبد  اسثتسثد   جدت ت . مدن جم د  اسمالضدال تت اسعتمد  %( 15.3)مالضال ته البحلدب  

إسد   ال تت الصدلبعدهه مالضد( ت دالث  –تتند   –مالا ه تبيعي  )س ضتيت استحمي  اسملتهام  
الب د   دهه مالضدال تت .مدن مجمدل اسمالضدال تت%( 12.6)مالضال ته البحلب  ب غت ( 33)

 .من مجمل اسمالضال تت%( 8)البحلب  ب غت  مالضال ته  تمته ( 21)اسمالا ه اسبش ي  
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أ مدتل اسمج دو اس نتبيد  بأ بعد   أن نضتيت استحميد  اسمجتمعيد  لديت ت   د  أجحدهةيتحل  .2
صدددتهي  الب ملددد  أضدددعتف ت  يبدددته نضدددتيت استحميددد  اسملدددتهام  أضدددعتف نضدددتيت استحميددد  ا نت

نضددددتيت تحميدددد  اسمددددالا ه اسبشدددد ي  الهددددلا يتالا ددددق مدددد  استالج ددددتت اسعتسميدددد   البثمتحيدددد  أضددددتف
س ب سمتحتت استا تبهت اهتمتمته أكبد  ب ضدتيت استحميد  اسمجتمعيد  بت تبت هدت لات صد   الثي د  

   الحت  اآلن ال    اس غم مدن تبيعتد لبتسمالاتحين ، المن ثم  نن اسمج و محل بهاي  تألي
إ  أح ددددم اححددددتزالا سمجدددد ه  اإلمددددت اتاسمعيحددددين مددددن حكددددتم  أ ضددددتئ ا لتشددددت ي  التشددددكي   

م اسمددالاتحين مثددل استع دديم  دداح دد ات م  ددا اسعمددل اسب سمددتحا إسدد  اس ضددتيت ا جتمت يدد  استددا ت
ستحميددددد  السمزيددددده مدددددن استدددددهنيق  دددددنن نضدددددتيت ا. الاإللدددددكتنالاسصدددددح  الاس  تيددددد  ا جتمت يددددد  

لدددج ت اسعددهه األكبدد   ددا تالج ددتت اسمج ددو استشددد يعي   أح ددتا نتصددتهي    دد  اسدد غم مددن 
كتحددت تمثددل تالجدد  حكددالما إ  أن اسمج ددو  ددا هال د اس نددتبا  -كمددت لك حددت لددتب ته  -الاستددا 

الهددلا مددت يمثددل تالج ددته  اسمجتمعيدد  ددتسف استالنعددتت اسحكالميدد  بددتست كيز   دد  نضددتيت استحميدد  
التحا ا تحددته  إلا نددال ن بتبيعدد  استالج ددتت  ددا اسمجددتسو اسمعيحدد  مددن محهدد هاه س مج ددو اسدد

السعددل استلددتؤل  . ضددتيت استشدد ي  مدد  اس نتبدد  تمددتم بها نبددل اسحكالمددتت الاستددا يتتندد   ي ددت 
تيت استحميدد  اسمجتمعيدد    األهددم هددال سمددتلا أبددهت اسمج ددو مزيددهاه مددن است كيددز الا هتمددتم ب ضدد

أن م ح دد  استألدديو كتحددت تتت دد  مالاج دد  اسعهيدده مددن  يتحددل اإلمددت اتااسالاندد   بتلددت  ا 
 ددا حيددتت م اسيالميدد  الأحدد  كددتن سزامددته   دد  الاسمصددت   استددا تالاجدد  اسمددالاتحين  اإلشددكتسيتت

اسالتحا أن يبه  هال اه تهت  يته أكبد  مد  اسمدالاتحين حتد  ل تتت ا تحته ال تص  اسمج و 
ك مد  تالجد  تبيعدا س حكالمد  التدزامن لسد، يتح ق حجتح  اليثبت هال د  ا اسكيتن ا تحته  

 اله تبت هتمتم ب ضتيت استحمي  ا نتصتهي  بت تبت  أن ا نتصته هال اس تت ة استا يمكن أن 
 .ت أ كتن اسهالس  ا تحتهي استحمي  اسليتلي  التثب

 يد  استالجد  ححدال األحدالان اسجهيدهة مدن استحميد   تحتمايتحل أن اسمج و اسالتحا ا تحته   .3
سد  اسعهيدده مدن ب سمتحددتت اسعدتسم اهتمتمددته  أ د هتميد  اسحهيثدد  الهدلا مددت أال مدت يت دق   يدد  استح

،   ده ب د  اهتمدتم اسمج دو  اإلحلدتن تصته اللسك بت تبت هت محت  دتت  ع يد  ستح يدق ح دالق 
أ  أن اسهال   (%8)، النضتيت تحمي  اسمالا ه اسبش ي   (%1226)ب ضتيت استحمي  اسملتهام  

مدددن اهتمتمدددتت أ ضدددت  %( 20)  مدددت حلدددبتسحهيثددد  اس ندددتبا شدددغ ت محددد  نضدددتيت استحميددد  ا
السعددددل اسمهت ندددد  أن هددددلد اسحلددددب  تهددددالق حلددددب  اهتمددددتم اسمج ددددو ب ضددددتيت استحميدددد  . اسمج ددددو

الهلا اسهال  ي ت ا بشكل أال  (%1523)ا نتصتهي  محل بهايت  الحت  اآلن الاستا سم تتجتالز 
لددج ت ت اسعهيدده مددن  بدد    مدد  ا تهددتن معدده ت استحميدد  اسبشدد ي   ددا هالسدد  اإلمددت ات الاستددا

 .2009إس  | 2005اسمحلمتت اسهالسي   ا اسهت ة من 
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أن هدددلا اسدددهال  اس ندددتبا سدددم يشدددكل أهاة تصدددتهم أال تحدددتزن مددد  اسحكالمددد  اللسدددك يعددداله  يتحدددل .4
 :  تبت ين ألتليين 

ت تصدددد    دددد  اسلددددؤال  أح ددددتاستبيعدددد  اس نتبيدددد  ألهالات اسمج ددددو اسددددالتحا حيددددث : أال ه 
 . تالصيتت غي  م زم  س حكالم   إصها م  ح  الاسمالضالن اسعتم الاسل  يحج

يتع ق بتالا ق بين اسجتحبين اسحكالم  الاسمج و     ممت ل  هلا اسهال  اس ندتبا : ثتحيته 
تحد  اليده    دا ت لديخ يح دق استالا دق مد  استالجد  استشد يعا اسحكدالما مدن ج إتت  ا 

 ة استدا أكدهاسعبدت  مدن  دتل اسحهدتل   د  مصدتس  ا تحدته اسع يدت، الهدا  أ كتن ا تحدته
معت ض  اسحكالم  أل  مالضالن  تم ي ت حد  أ ضدت   إمكتحي   ي ت اسهلتال   ا شأن 

 .اسمج و إلا كتن متلته بمص ح  ا تحته اسع يت

  ددد  لدددبيل  – دددا مجدددتل استع ددديم أن أغ ددد  استالصددديتت  دددا جالاحددد  استحميددد  ا جتمت يددد   .5
ا الم تبد ات إضدت   تحلدين لد الف اسبيئد  استع يميد  مدن مبدتح كتحت تدهال  حدالل -اسمثتل 

إسدد  استالصددي  بنصددها  كددته  مددته   ددتد س مع مددين التحلددين لدد ال  م اسمعيشددي  التتددالي  
حشددت  مج ددو أ  دد  س تع دديم   دد  ملددتالت اإلمددت ات يح ددق اسملددتالاة  ددا  دد د  اسمحددتهج الاد

 .استع يم الحال يت      ملتالت كت   اسمحتتق

  د  الضد   تدت الانعيد  كمت جدت ت أغ د  استالصديتت  دا نضدتيت اسمدالا ه اسبشد ي  ستؤكده  .6
نتب   س تحهيدل  دا مجدتل استدالتين ، الاسدل  تعدتحا اسهالسد   دا هدلا اسمجدتل مدن مشدتكل كثيد ة 
أ دد زت  ددهه مددن اسلددالاه  اسلدد بي    دد   ألدد ت اسبتتسدد   ددا هالسدد  يزههدد  انتصددتههت التح ددق 

 .معه ت تحمي  م تهع 

 
 : -نموذجا   –" دوري االنعقاد األول والثاني " الفدل التشريعي الرابع عشر 

بددتسعالهة إسدد  اسلدديتق استددت ي ا الاسلدد الف اسم ا  دد   حع ددته اجتمت ددتت اسمج ددو  ددا  صدد   
جدده أن اسمج ددو احع دده  ددا بهايدد  م ح دد  ليتلددي  جهيددهة تلددع  إسدد  تمكددين ابدد   شدد  حاستشدد يعا اس  

اسمالاتن من اسمشت ك  اسهع ي   ا  لدم اس تدت استحماليد  س هالسد  مدن  دتل احت دت  حصدف أ ضدت  
المدن حتحيد  أ د ت تدزامن احت دت  ، هدلا مدن حتحيد  ت مج و  ب  ندالائم احتت بيد  ت شدح ت اإلمدت ااس

اسمج دددو مددد  إتدددتق اسحكالمددد  ألالل  تددد  الدددت اتيجي  س دددت الستغييددد  الالددد   دددا اسح تئددد  اسالزا يددد  
مددح ج الاسددل  يتت دد  هندد   تسيدد  مس عمددل اسحكددالما اس تت اسددالزا ات ممددت شددكل ح  دد  حال يدد الا تصتصدد
األالل تم ة الت ييم  ت ل من نبل اسمج و اسالتحا ، كمت جت ت لد الف احع دته اسدهال ين المتتبع  مل
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من اسمج و  صالصته  ا لل تحهيتت انتصتهي  كبي ة الحتج  إسد  تعدهيل  دا استشد يعتت  الاسثتحا
  . اسمحلم  س لا اسجتح  ست  يل تها يتت األزم  اسمتسي  اسعتسمي 

 :الجانب التشريعي 
 

مشد الن ندتحالن ( 18)بالاند  مشد الن ندتحالن ( 27)لين اسدهال ين  دهه حتن  اسمج و  تل هد
 .ن  ا اسهال  اسثتحاالاحين تتمش ال ( 9) ا اسهال  األالل ، ال 

 :الكتن ت تي  أالساليتت نضتيت مش ال تت اس الاحين كتستتسا 
 

 :هال  ا حع ته األالل : أال ه 
 . استش يعي   ا م هم  أالساليتت اسمج وس الاحين اس تص  بتستحمي  اسمجتمعي  جت ت ا .1

 . اسمتع    بتستحمي  اسملتهام سمش ال تت اس الاحين  اسثتحي  يمت كتحت األالسالي   .2

استحميدددد  نددددالاحين تنشددددتت استشدددد يعي  كتحددددت سمشدددد ال تت  ددددا ا هتمددددتم بتسمحاسثتسثدددد  األالساليدددد   .3
 . ا نتصتهي 

 :التهل محتنشتت اسمج و استش يعي   ا هال  ا حع ته األالل     اآلتا
 هتمتمددته أكبدد   ددا لددت تت  م دد  بمحتنشدد  اس ددالاحين استددا ت ددم نتت ددتت   يضدد  أبددهت اسمج ددو ا

 ددا اسم تبدد  األالسدد  مددن  ددهه لددت تت  اسمجتمعيدد مددن اسمددالاتحين، السددلا جددت ت م تبدد  اس ددالاحين 
 .اسمج و

   اهتمتم اسمج و بزيتهة  هه لت تت  م   بمحتنش  اس الاحين لات ا هتمتم اسبيئا بتإلضت   إس
اس نتبيد  اسمتصد   بتسبيئد  يدهل   د  الجداله بعدض أالجد  اس  دل اسهع يد   دا تد ح بعدض األهالات 

 .حمتي  اسبيئ  الالتشعت  اسمج و س لا اس  ل

 

    اس غم من استتب  اسل  كتن من اسممكن أن يتبدهت  دا زيدتهة  دهه لدت تت الج لدتت اسمج دو 
لددت اتيجي  اسجهيددهة  تصدد   ددا لددل تالج ددتت ا   ا نتصددتهي اسمتع  دد  بتستحميدد  ددا محتنشدد  اس ددالاحين 

س حكالمدد  الاستالج ددتت ا نتصددتهي  اسم تبتدد  بتستحميدد  اسلدد يع  س هالسدد ، إ  أحدد  سددالحل ت اجدد  ا هتمددتم 
بتسمحتنشدددتت ا نتصدددتهي  إسددد  اسم تبددد  اسثتسثددد  النددده تكدددالن أحددده األلدددبت  اسها عددد  سدددلسك هدددال استبيعددد  

مشددد الن ندددتحالن شدددت ت هدددا محتنتمدددت اسمت صصددد  س  دددالاحين ا نتصدددتهي ، المدددن أهدددم اس دددالاحين استدددا 
مشد الن ندتحالن إتحدته   دا شدأن  ، الالاستصدهي  ا لتي اهإتحته  بشأن اسل   اس تضع  س  نتب   ا 
 .م  ا شأن اسش كتت استجت ي 1984سلح  ( 8)تعهيل بعض أحكتم اس تحالن ا تحته   نم 

 
 :هال  ا حع ته اسثتحا : ثتحيته 
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مددل اسمج ددو استشدد يعا  ددا هال  ا حع ددته ا نتصددتهي  أالساليدد   ددا  استحميدد  نضددتيت احت ددت 
مدددن حلدددب  اسمحتنشدددتت  (%41.9)اسعدددته  اسثدددتحا حيدددث ب غدددت حلدددب  محتنشددد  اس دددالاحين ا نتصدددتهي  

 .استش يعي  
مدن اسمحتنشدتت استشد يعي  ،  (%27.9)الاحت ت اس ضتيت ا جتمت يد  اسم تبد  اسثتحيد  بحلدب  

ن جم   اسمحتنشتت استشد يعي  الالدتغ نت م (%20.9)س الاحين لات استتب  اسصحا بحلب  الجت ت ا
 .من جم   اسمحتنشتت استش يعي   (%9.9)مش ال تت اس الاحين لات استتب  اسمتعهه مت حلبت  

اهتمتمته أكثد  بتس ضدتيت ا نتصدتهي ،اليتحل ا دتتف  الممت لبق حتحل أن اسمج و أبهت
الل، حيدددث أن اس دددالاحين لات أالساليدددتت اسمج دددو  دددا هال  ا حع دددته اسثدددتحا  حددد   دددا هال  ا حع دددته األ

ا تهعدت إسد   تت اسمحتنشدتت  دا اسدهال  األالل،استتب  ا نتصته  لج ت اسم تب  اسثتسثد  مدن اهتمتمد
اسم تبدد  األالسدد   ددا هال  ا حع ددته اسثددتحا،  ددا حددين ت اجعددت اس ددالاحين لات استددتب  ا جتمددت ا مددن 

 .اسم تب  األالس  إس  اسم تب  اسثتحي 
زيددتهة ا هتمددتم بتسجالاحدد  ا نتصددتهي   ددا هال  ا حع ددته اسثددتحا اليددتم تهلددي  لسددك  ددا ضددال  

 تص   ا لل اسعهيه من استغي ات ا نتصدتهي  اسهالسيد  استدا أثد ت بشدكل أال آ د    د  ا نتصدته 
اسددالتحا الأهم ددت ت اجدد  معدده ت اسحمددال ا نتصددته اسعددتسما الاح هددتض ألددعت  اسددهال   الأزمدد  اسغددلا  

مشدد الن ندددتحالن اتحددته  بشددأن تعدددهيل بعددض أحكدددتم  مددت محتنشدددت تاستددا ت الأهددم اس دددالاحيناسهالسيدد ، 
 .م  ا شأن مكت ح  استلت  استجت  2004سلح  ( 17)اس تحالن ا تحته   نم 

  
 
 

 :الجانب الرصابي 
، ب دد   ددهه لددت تت ( 14)  د  مددها  هال   ا حع ددته األالل الاسثدتحا مددن اسهصددل استشد يعا 

لدددت    مدددل  دددا هال د ( 69) تحدددته  مدددت ي دددت   اسعمدددل اإلجمتسيددد  سمحتنشدددتت اسمج دددو اسدددالتحا ا
 . ج ل ( 25)مالضال ت  تم ت حت  ا ( 11)لؤا  المحتنش  ( 36)اس نتبا تالز ت بين ت ح 

 
 :مةـاألسئ

تعددههت نضددتيت األلددئ   الا لتهلددت ات اسم همدد  مددن نبددل األ ضددت  إسدد  اسحكالمدد  ، الكددتن است كيددز 
 : بتسه ج  األالس      

 . من إجمتسا نضتيت األلئ   (%25)التأث ت بحلب  استا اس ضتيت ا نتصتهي   .1
 .(%18) ا اسم تب  اسثتحي  الالتأث ت بحلب  اس ضتيت اسصحي   جت ت .2
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الاستددددا نضددددتيت استع دددديم الاستددددالتين البعددددض اس ضددددتيت ا جتمت يدددد  جددددت   ددددا اسم تبدددد  اسثتسثدددد   .3
 .(% 13)بحلب   تالتأث  

 
بدد  األالسدد   ددا نضددتيت األلددئ    ددا حددين اليتحددل أن اس ضددتيت لات استددتب  ا نتصددته  احت ددت اسم ت

أن غتسبيد   سمج و استش يعي  النه يعزال لسك إسد أح ت احت ت اسم تب  اسثتسث   ا  هه لت تت  مل ا
اسمالضال تت الاس ضتيت ا نتصتهي  لات تبيعد  م حد  ال تج د  كمدت أن ا نتصدته يحمدل اسكثيد  مدن 

 .لد اسملتجهات اسمتغي ات الاألزمتت ممت الته   مالاكب  األلئ   سمثل ه
 ا األلئ   إ  أح ت  (%18)    اس غم من أن اس ضتيت اسصحي  جت ت  ا اسم تب  اسثتحي  البحلب  

جت ت متأ  ة  ا اس الاحين اليتحل أن األلئ   استا ا تبتت بتسشؤالن اسصحي   تسجت اسكثي  مدن 
 .اسمالضال تت لات استبيع  اسم ح  

 
 :الموضوعات العامة 

 دددتل هال   ا حع دددته األالل الاسثدددتحا مدددن اسهصدددل تت اسعتمددد  استدددا ت حدددت ب ددد  مجمدددالن اسمالضدددال 
مددددن %( 71)مالضددددالن الندددده الددددتأث ت اسمالضددددال تت اسعتمدددد  بحلددددب  ( 11)استشدددد يعا اس ابدددد   شدددد  

إجمدددتسا  دددهه لدددت تت  مدددل اسمج دددو اس نتبيددد  ، الكدددتن است كيدددز   ددد  محتنشددد  مالضدددال تت استع ددديم 
 ت نضتيت اإللكتن الاسصحت   الاسبيئ   ا اسم تبد  ، بيحمت جت (%20)الاسصح  بشكل كبي  البحلب  

 .استتسي  
 
 
 

 :نتائج وتحديات مستقبمية 
 ا ضال  مت أكهت   ي  اسه ال  بشأن اسبعه است اضا  ا اسعتند  بدين اسمج دو اسدالتحا ا تحدته  

 :الاسحكالم   نح  يمكن  صه  هه من اسحتتئج األلتلي  
 

اسليتلدي  ) دا تحهيدز اله د  معده ت استحميد   أن اسمج و اسالتحا ا تحته  لتهم بت ي ت  .1
الهدددلا اسددده   مثدددل  تمدددد  ( التحميددد  اسمدددالا ه اسبشددد ي الا نتصدددتهي  الاسمجتمعيددد  الاسملدددتهام  

إيجتبي  هتم  ال ت ند  سدهال  اسمج دو ألحد  حبد  مدن تبيعد  اسهالسد  اإلمت اتيد  ،  دنلا أ هحدت أن 
محهالهة بتسحل  إس  اسعهيه  حته م هال  اسمج و اسالتحا ا تحته  الا تصتصتت  استا تبهال

مددن اسب سمتحددتت األ دد ت اسمجددتال ة  ددنن لسددك   يمكددن أن يددتم بددتسحل  إسدد  اسمج ددو كالحددهة 
حمدددت  ه دددم سملدددت    أال إسددد  اسمج دددو  دددا إتدددت  م دددت ن مددد  استجدددت   اسب سمتحيددد  األ ددد ت، الاد
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اس تصدد   ا تحتهيدد تبيعدد  الا تصتصددتت هددلا اسمج ددو  بدده أن تددتم بددتسحل  إسدد  است كيبدد  
هالسدد  اإلمددت ات اسع بيدد  اسمتحددهة ال  يحددت أن ح دد  بددأن هددلد اسصدديغ  تبددهال   يددهة  ددا  تسمحددت ب

 .اسع با الالتثحتئي   ا هالل مج و استعتالن اس  يجا

 

مدن اسمهتد ض أن تححدال ب تدالات ممتث د  س هيم  اتيد  كدتن الاستدا ا تحتهيد  كمت أن هلد اسهالسد  
هالل األ ددد ت تعدددي  اللدددت محت ددد  م يئددد  الاستحميددد  اسليتلدددي  كمدددت هدددال اسحدددتل  دددا ب سمتحدددتت اسددد

بت ضددت ابتت الاستمالجددتت اسليتلددي  الغيددت  اسمعددتحا اسح ي يدد  س تتددال  اسددهيم  اتا ممددت يددؤث  
 .بشكل أال ب        تج ب  استتال  اسهيم  اتا اإلمت اتا

 

س مج و اسالتحا ا تحته  أن يتعت ض بشدكل أال بد    مد  استالجد  اسحكدالما  دا إلا نه   .2
حمدت لديؤث  بشدكل أال بد      د   استحمي   نن هلا   يؤث   حل    د  اسهالسد  ا تحتهيد  الاد

اسها  ددد   دددا ا تحدددته ، الهدددلا   ددد  اسعكدددو مدددن هال  اسب سمتحدددتت اسمجدددتال ة استدددا  اإلمدددت ات
أال لات تدددأثي  الاحددده ، أال أن حتتئج دددت  تتعتمدددل مددد  نضدددي  استحميددد    ددد  أح دددت الحدددهة الاحدددهة
أمددددت استكتم يدددد  بددددين ا تحتهيدددد  . لددددويمكددددن أن تصدددد   ددددا محعتددددف محددددهه اسمتمدددد  الاأل

نيدددهاه   ددد  هال  اسمج دددو  دددا  –بدددت شدددك  –تمثدددل  اإلمت اتيددد الاسمح يددد   دددا  م يددد  استحميددد  
 .محعتهتت استحمي  

 

  شددددك أن مددددت كشددددهت  حدددد  اسه الدددد  إلا كددددتن يبدددد ز أهميدددد  الهال  اسمج ددددو  ددددا استحميدددد   .3
اسمج و  نن هال  اسمج دو  ال ا اسحهاله استا  الس ت اسهلتال  س لا الا نتصتهي ا جتمت ي  

 دددا استحميددد  اسليتلدددي  يبدددهال ضدددعيهته الهتمشددديته اللسدددك يعددداله إسددد  تبيعددد  اسمجتمددد  اسليتلدددا 
 اإلمدددت اتاسمتصدددتسح  إسددد   اإلمدددت اتمدددن مجتمددد   1971اسدددل  احت دددل محدددل  دددتم  اإلمدددت اتا

 حددهمت أيددهت ا تحددته اللددت ت  ددا  كبدد  سددم ي دده  س ددت أن  اإلمددت اتاسمتحددهة ، كمددت أن هددلد 
حمت ل ت بعض ملدته  اسلديتهة تعت ا كل ملته  ليتهت ت سل تتت اسهالس  ا تحتهي  ، الاد

 دددا  اسدددالتحا اسمج دددو إلددد تمالسدددلا كدددتن مدددن استبيعدددا أن يكدددالن  اإلمدددت اتم تبتددد  بحكدددتم 
استحميدد  اسليتلدددي  محدددهالهاه بتس دده  اسدددل  يعبددد   حدد  بدددتستالا ق بدددين اسهكدد ة ا تحتهيددد  الاسهكددد ة 

 .  المح ا بصه   تم أال بين مت هال اتحته اسمح ي 

المن ثم كتحت أغ   اس الاحين الاس  ا ات اسليتلي   دا شدأن تحميد  اسمجتمد  ليتلديته تدهال   حتهدت 
ن اسمج ددو  أن  ددا اسح تيدد    يدد  ال عتسيت ددت  ددا  ددت ج  ههددتت اسمج ددو اسددالتحا ا تحددته  ، الاد
 .ي بل بتألت  استا يحهههت اسمج و األ    ستتحته بشأن استحمي  اسليتلي 
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أال  تتددددالي  ا تصتصددددتت الهال  اسمج ددددو اسددددالتحا ا تحددددته  بشددددأن استحميدددد  اسليتلددددي أن  .4
تتددال  اسعم يددد  اسليتلددي    يمكدددن أن يكددالن  هحدددته   دد   عتسيدددتت المتتسبددتت مدددن اسمج دددو 

حمدددت هدددلد اسعم يددد  تتحددد هه بتالج دددتت اإلصدددتح اسليتلدددا استدددا تتبحتهدددت اسدددالتحا ا تحدددته  الاد
ح اسليتلدا استده يجا الاسدل  بدهأت متمحد   دا  تص   يمت يتع ق بهكد ة اإلصدتاسحكالم  

ا حت تبدددتت اسمغ  ددد  سحصدددف أ ضدددت  اسمج دددو ، الكدددلسك زيدددتهة مدددهة اسعضدددالي  إسددد  أ بددد  
لددحالات بتإلضددت   إسدد  حددق اسمج ددو  ددا الضدد   ئحتدد  اسها  يدد  الهددلا  ددا حدده لاتدد  يعتبدد  

صتصددتت كددل زيددتهة  ددا ا ت تحدد  اسمج ددو ألنتتددالي اه ليتلدديته بددتسمعح  اسمه ددالم سددهال  المك
المكتح  اسمج و تعحدا زيدتهة  دا مكتحد  الا تصتصدتت لد ت  اتحتهيد  تعبد   دن زيدتهة  دا 

اسها  دد   ددا ا تحددته سصددتس  ا تحددته بصدده   اإلمددت اتاستالجدد  ححددال ا حت ددتد مددن لدد ت  
 .حت  سال كتحت بصال ة محهالهة أال شك ي    تم 

 

لا أ هحددت أن حتحددهث  ددن استحميدد  اسليتلددي  بمه الم ددت اسمتكتمددل ال  .5   ددا إتددت  تبيعدد  هالسدد الاد
الاس صدددتئد اسمميدددزة س دددلد استج بددد   نححدددت يمكدددن أن حكدددالن أمدددتم أحددده  يددد ا تحته اإلمدددت ات
 :احتمتسين

الشــأن  ددا هددال إتددتق استحميدد  اسليتلددي  إسدد  مجتس ددت اسح ددتئا ، الهددلا يعحددا :  األولاالحتمــال 
حدددتل  دددا كتم ددد  كمدددت هدددال استشددد يعي  إ تدددت  اسمج دددو اسدددالتحا ا تحدددته  لددد تتت  التشـــريعي

 :ب سمتحتت اسهالل اسمعتص ة المن ثم ليت ت      لسك 
   دددد أن يكددددالن اسمج ددددو صددددتح  اس دددد ا  اسح ددددتئا  ددددا اسمالا  دددد  أال اسدددد  ض أال استعددددهيل  . أ

 .مش ال تت اس الاحين
 .أن يمت ك أ ضت  اسمج و حق انت اح اس الاحين .  

 .ج و أن يكالن أل ضت  اسمج و اسحق  ا است هم بتعهيتت هلتال ي  المحتنشت ت  ا اسم . ت

" أن يالا دددق اسمج دددو أال يبددده    ضددد  ستتهتنيدددتت اسهالسيددد   تصددد  ت دددك استدددا يت دددق   ي دددت  . ث
 ".ا تهتنيتت اسليتهي  

 

ــابيأمددت  ددا   ددنن استحميدد  اسليتلددي    دد  إتتن ددت يعحددا أن يكددالن س مج ددو آسيددتت  الشــأن الرص
 : نتبي  متمث    ا 

صها  تالصيتت م زم   دا نه ة اسمج و     ت ح اسبيتحتت اسعتج   الالته ت  اسحكالم . أ   الاد
 .هلد اسبيتحتت

 .حق اسمج و  ا است هم بتلتجالابتت المت يت ت    ي ت من لح  اسث   بأحه اسالز ا   .  
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حق اسمج و  ا تشكيل سجتن استح يق اسب سمتحا الغي هت مدن األهالات اسب سمتحيد  اسمتعدت ف  . ت
 .   ي ت

يل اسمج دو مدن  دتل هلد ا  تصتصتت يج  أن تتعزز بن تهة اسحلد   دا تشدك كمت أن . ث
 .المن زيتهة أ هاه أ ضت  اسمج وإج ا  ا حت تبتت اسح ة اسمبتش ة سكل أ ضت  اسمج و 

 
إلا أ دددلحت ب دددلا اإلتدددت  استمحدددهاله س تحميددد  اسليتلدددي   يمدددت يتع دددق بدددهال  الا تصتصدددتت  ولكـــن

 :اسمج و اسالتحا ا تحته    يحت أن حض   ا ا تبت حت اآلتا
إحشدت  لد ت  تشد يعي  متكتم د  الندته ة   د  إها ة كدل أن هلا اسالض  ليؤه  إسد  

الاس نتبيدد  ، الهددلا يعحددا أن يكددالن هحددتك تحددتز ه كددتمته مددن  أمددال  ا تحددته استشدد يعي 
كددل اإلمددت ات اسها  دد   ددا ا تحددته  ددن جددز  م ددم ممددن ا تصتصددتت ت ألن لدد ت  

  .استش ي  األلم  لتحت ل إس  اسمج و اسالتحا ا تحته 

مكن أن تتح ق     ححال  جتئا أال حت   ا إتت  اسمهة اسزمحي  الهلد اسحل ة   ي
اسدهيم  اتيتت اسع ي د    تمدته ،  تدت يخ( 38)استا التغ ن ت ا تحته الاستا سم تب   لالت 

 ددددا أال البددددت الأم يكددددت بتسحلددددب  س ددددهالل ا تحتهيدددد  سددددم يلددددت   أ كددددتن ال صددددتئد هالس ددددم 
إ  بعده مد ال  أضدعتف  –تم د   تص   يمت يتع ق بتسلد ت  استشد يعي  اسك –ا تحتهي  

استش يعا يحتبق أيضدته  ال المت يحتبق     اسه.  اإلمت اتي مهة  م  اسهالس  ا تحتهي  
    اسهال  اس نتبا حيث أن مدت يتع دق بت لدتجالا  اللدح  اسث د  مدن اسحكالمد  يعحدا 

اسها  دد   س مدت اتأ  يكدالن هحدتك أ  حدالن مدن استعددت ض أال ا  تصتصدتت اسممحالحد  
،  ددنلا كتحددت حكالمدد  ا تحددته استددا يت ألدد ت حتئدد   ئدديو اسهالسدد  تلددتمه نالت ددت  ستتحددته

أن  ئيل ت هال حتكم ألكب  ثتحا إمت ة  ا اإلمدت ات بتإلضدت   إسد  ال عتسيت ت من كالن 
أححددددت   يمكددددن أن حجددددزم أن تيدددد   ددددا إها ة أمددددال  هددددلد اسحكالميدددد  إ  مح جيتدددد  اسب جمت

مد  اسلد تتت اسمح يد  ، البدها لسدك الاضدحته اسحكالم    تالاج  مصت    دا تعتمتت دت 
 دددا اسعهيددده مدددن اسمالضدددال تت اسعتمددد  استدددا حتنشددد ت اسمج دددو اسدددالتحا ا تحدددته  لدددالا  
س تت ددتت اس همدد  مثددل اسصددح  الاستع دديم أال استشددغيل أال مددت ا تددبت بددبعض اس تت ددتت 

 (%90)ا نتصدددتهي   كدددتن الاحدددهاه مدددن اسحتدددتئج األلتلدددي  استدددا لددديت ت   ددد  حدددالاسا 
سجدددددتن اسمج دددددو أن استحدددددتزن بدددددين ا تحدددددته  الاسمح دددددا يمثدددددل الاحدددددهاه مدددددن  الأكثددددد  مدددددن

اإلشدددكتسيتت األلتلدددي   دددا حشدددال  اسمشدددكتت اسم تبتددد  بتس ضدددتيت الاسمالضدددال تت استدددا 
  .يحتنش ت اسمج و
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يتع ددق بعددهم إتددتق استحميدد  اسليتلددي  إسدد  مجتس ددت اسح ددتئا الأن تكددالن :  أمــا االحتمــال الثــاني
م ت حدد  بهكدد ة استهعيددل استدده يجا الهددلا مددت تشددي  إسيدد  ليتلدد  اسهالسدد   تددالات استحميدد  اسليتلددي  

 نن لسدك يد تبت أيضدته بتح يدق  دهة مكتلدبتت سدهال  الا تصتصدتت اسمج دو اسدالتحا  اإلمت اتي 
 :ا تحته  مح ت 

 
ض ال ة إ تهة اسحل   ا استشكيل اسحتسا س مج و حت  يتالا دق مد  زيدتهة  دهه لدكتن  .1

يب دد   اإلمددت اتاست ددهي ات استددا تدد ت بددأن لددكتن هالسدد    حتدد  إلا لدد محت بددبعض. اسهالسدد 
 نن هلا يعحا أن يزهاه ( حتئ  سكل  ش ة آ ف حلم  ) تعهاههم م يالن الال  ته سحلب  

 ضال أ  زيدتهة بم دها  اسضدعف الحصدف ، الممدت ي د  ( 100) هه اسمج و سيصب  
إحشدت   ضدالاه سدم يتغيد  محدل ( 40) ا زيدتهة  دهه أ ضدت  اسمج دو أن اسعدهه اسحدتسا 

بعددده  اإلمدددت اتااستغيددد ات اس يك يددد  س مجتمددد   ته ، أ  أن هدددلد استشدددكي   سدددم تددد ان  ا تحددد
 . تمته من حشأت ا تحته( 38)

 

استأكيده   د  تتدالي  ا  تصدتد استشد يعا س مج ددو بمدت يتدي  سد  حدق أ دل اس دد ا ات  .2
حددق ب اسح تئيد   ددا اس ددالاحين بتسمالا  دد  أال اسدد  ض أال استعددهيل مدد  احتهددتل  ئدديو اسهالسدد 

ا  ت اض     هلد اس دالاحين  دا  دتل مدهة زمحيد  معيحد  ، ثدم يحل هدت اسمج دو مد ة 
هددددلا أ دددد ت ال ددددا حددددتل الددددتم ا  اس ددددتف يحكددددم اسمج ددددو األ  دددد  ستتحددددته بشددددأن 

 .اس تف

 
 

إ تددددت  اسمج ددددو حددددق اسمحتنشدددد  الاسمالا  دددد    دددد  ا تهتنيددددتت اسهالسيدددد  لات استبيعددددد   .3
ات استبيعدد  اسمتسيدد  استددا ت تدد  إستزمددتت   دد  اسلدديتهي  ، البعددض أحددالان ا تهتنيددتت ل

 .هالس  اإلمت ات

 

  دددد  تتددددالي  األهالات اس نتبيدددد  مثددددل إ تددددت  أ ضددددت  اسمج ددددو حددددق است ددددهم استأكيدددده  .4
بت بتت إحتت   تج   س الز ا  حالل اسمالضال تت الاس ضتيت اسم ح  ، الكلسك تمكيدح م 

 حدددتمج الزا تددد  مدددن إس دددت  اسبيتحدددتت اسعتج ددد  بتإلضدددت   إسددد  نيدددتم كدددل الزيددد  بعددد ض ب
المالا    اسمج و     هلا اسب حتمج التتالي  ا تصتصتت اسمج و  ا شأن اسميزاحي  

 مثددل هددلد اسم ت حددتت يمكددن أن تمثددل تتددال اه حال يددته م مددته  ددا  مددل . اسعتمدد  س تحددته 
 .الا تصتصتت اسمج و
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مدددددن اسم دددددم استأكيددددده   ددددد  أن  عتسيدددددتت اسب سمتحدددددتت  دددددا استحميددددد  بم ت دددددف أحالا  دددددت  .5
هي  الا جتمت ي  الاسليتلي  ت تبت ألتلته بمهت نده ة اسب سمتحدتت   د  إصدها  ا نتصت

ن ا ات م زم   ا هلا اسحالن من اس ضدتيت السدلا  دنن اسمج دو اسدالتحا ا تحدته  ا تمده 
    هال د كمحهز س تحمي  بصيغ  ت اضدي  مد  اسحكالمد  ألن تالصديتت اسمج دو غيد  

 د   دا نضدتيت استحميد  تد تبت جاله يدته م زم  المن ثدم  دنن تح يدق  عتسيد  اسمج دو اسكتم
بددأن تكددالن تالصدديتت اسمج ددو م زمدد  س حكالمدد  الأن تشدد ن اسحكالمدد   ددا تحهيددلهت ال ددق 

   . تت  مل محههة


