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ض  ؤلالٌترووي البًر

constitutional@democraticac.de 

 2202 ماي - ؤًاع : غكغ الخامـ الػضص

 : اإلاغيؼ عبِـ

 قغغان ؤ.غماع 

غ عبِـ  : الخدٍغ

 الهاهىهُت الػلىم ًلُت الؿُاؾُت والػلىم الضؾخىعي الهاهىن  ؤؾخاط – الغباع ظىاص ص.

، اًذ والاظخماغُت، والانخهاصًت غ  ابً ظامػت ملُى ًاصًغ، َػ   اإلاؿغب ؤ

 : الػلمُت اللجىت عبِـ

   بإيضاُ الخهىم  ٍلُتب الؿُاؾُت والػلىم الضؾخىعي الهاهىن  في باخض خاطؤؾ -اجغيين دمحم ص.

غ َُئت  :الخدٍغ

 ص ي ؤؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي، ظامػت دمحم بً غبض هللا قاؽ،اإلاؿغب  .ؤ.ص .غبض الىاخض الهَغ

 ؤ.ص.دمحم بىبىف، ؤؾخاط في الػالناث الضولُت ،ظامػت دمحم ألاُو وظضة، اإلاؿغب. 

 ًاهي، ؤؾ  خاط الػلىم الؿُاؾُت،ظامػت وعنت الجؼابغؤ.ص.مبروى 

 ـ بازىٍا،ؤؾخاط الخهىم والػلىم الؿُاؾُت ظامػت ؤصعاع،الجؼابغ  .ؤ.ص. صَع

 ؤ.ص.إبغاَُم ًامت،ؤؾخاط الخهىم والػلىم الؿُاؾُت،ظامػت ؤصعاع الجؼابغ. 

 ص.هبُل جهني باخض في الهاهىن الاصاعي، ظامػت دمحم ألاُو وظضة.اإلاؿغب. 

 ُظ ، ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ظامػت دمحم الخامـ الغباٍ،اإلاؿغبمامىح غبض الخك. 

 ط.زالض نالح، ظامػت دمحم بً غبضهللا، قاؽ، اإلاؿغب 

  .مٌىاؽ ،ظامػت اإلاىلى اؾماغُلناؾم الػىٍمغي، ؤ.ص 

  .اقُا، ظامػت الؿلُان مىالي ؾلُمان، اإلاؿغب  ص. زالض الػلىي. جسهو ظؿغ

 واإلاغاظػت الهغاءة َُئت

  ًاصًغ، اإلاؿغبط.لخؿً او غ ؤ  حؿلمذ، ظامػت ابً َػ

 ط. غبضالضابم البُىي، ظامػت الهاض ي غُاى، اإلاؿغب 
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 ص.الُاَغ بٌني، ظامػت الهاض ي غُاى، اإلاؿغب 

 ًاصًغ غ، ا  غبضالاله ؤبجان، ظامػت ابً َػ

 لُُكت الههغ، ظامػت دمحم بً غبضهللا، قاؽ 

 ي املخمضًت,ص, خؿً مغوان, صيخىع في الهاهىن الػام ظامػت الخؿً الشاو 

 ,ًاظم الػمُضي, صيخىعاٍ ناهىن صؾخىعي غام الػغام  ص, مُشم مىكي 

 ,ص, ؾػُض عخى, باخض في الهاهىن الػام اإلاؿغب 

 ,ص, الؿػضًت لضبـ, باخشت في الهاهىن الػام اإلاؿغب 

 ,ص. نباح الػمغاوي, باخشت في الهاهىن الػام اإلاؿغب 

ت الػلمُت الهُئت  :والاؾدكاٍع

 ؤؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي، ظامػت اإلاىلى إؾماغُل مٌىاؽ،. اإلاؿغبؤ.ص.ؤخمضالخًغاوي ،. 

 ؤ.ص. دمحم وكُاوي، ؤؾخاط الهاهىن الضولي والػالناث الضولُت ، ظامػت الهاض ي غُاى، مغايل. 

  ؤ.ص. دمحم الؿالي، ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت والهاهىن الضؾخىعي، ظامػت الهاض ي غُاى، مغايل

 .اإلاؿغب

 ًالي، ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ظامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب ؤ.ص. دمحم بً َلخت  .الض

 ؾُاث. اإلاؿغب ،  ؤ.ص. هجُب الدجُىي ، ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ظامػت الخؿً ألاُو

 جُىان، اإلاؿغب  ؤ.ص. ؤخمض الضعصاعي، ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت ، ظامػت غبض اإلاالَ الؿػضي. 

 هىن ؤلاصاعي والػلىم الؿُاؾُت، ظامػت الهاض ي غُاى، ؤ.ص دمحم مىاع باؾَ، ؤؾخاط الها

 مغايل.اإلاؿغب

 ت والؿُاؾُت،ظامػت دمحم ألاُو وظضة، اإلاؿغب  .ؤ.ص.دمحم الجىاحي، ؤؾخاط في الػلىم ؤلاصاٍع

  ،اوي غشمان، ؤؾخاط في الػلىم الؿُاؾُت والهاهىن الضؾخىعي،ظامػت دمحم ألاُو وظضة ؤ.ص الٍؼ

 .اإلاؿغب

 م بس ت ، ظامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغبؤ.ص غبض الٌٍغ  ىىف، ؤؾخاط الػلىم ؤلاصاٍع

 ؤ.ص خؿً صخُب، ؤؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي، ظامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب. 

 ؤ.ص دمحم الػابضة، ؤؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي، ظامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب. 
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 لهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغبؤ.ص هجاة الػماعي، ؤؾخاطة اإلاالُت الػامت، ظامػت ا. 

 ؤ.ص غمغ اخغقان، ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ظامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب. 

 ؤ.ص. دمحم بىخىُت، ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ظامػت وعنلت، الجؼابغ 

 ؤ.ص. ولُض الضوػي، ؤؾخاط الػالناث الضولُت، ظامػت بكاع، الجؼابغ. 

  ؤغماُ ظامػت ؤدمحم بىنغة بىمغصاؽ، الجؼابغؤ.ص. خؿاًً ؾامُت، ؤؾخاطة ناهىن. 

 ـ قازىع، ؤؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي، ظامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب  ؤ.ص إصَع

 ؤ.ص دمحم الهاقمي ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ًلُت الخهىم الجضًضة،اإلاؿغب 

 ؤ.ص خؿً َاعم، ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ظامػت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاؿغب. 

 .ؤخمض الؿىصاوي، ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ظامػت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاؿغب ص. 

 ؤ.ص غبض الكخاح بلخاُ، ؤؾخاط اإلاالُت الػامت، ظامػت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاؿغب. 

 ؤ.ص غمغ الػؿغي، ؤؾخاط اإلاالُت الػامت، ظامػت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاؿغب. 

  ًاصًغ، اإلاؿغبإبغاَُم يىمؿاع،ؤؾخاط الهاهىن ؤلا غ، ؤ  .صاعي، ظامػت ابً َػ

 الضاع البًُاء، املخمضًت، -ؤ. ص. عقُض اإلاضوع، ؤؾخاط الهاهىن الضؾخىعي بجامػت الخؿً الشاوي

 .اإلاؿغب

 ؤ.ص ؤخمض اصغلي،ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ظامػت ابً َكُل. اإلاؿغب. 

 ًاصًغ، اإلاؿغبؤ.ص. دمحم اإلاؿاوي،ؤؾخاط الهاهىن الضؾخىعي والػلىم الؿُاؾُت، ظ غ، ؤ  .امػت ابً َػ

 ًاصًغ، اإلاؿغب غ، ؤ  .ؤ.ص زالض بهالي،ؤؾخاط الهاهىن الضؾخىعي والػلىم الؿُاؾُت، ظامػت ابً َػ

 ًاصًغ. اإلاؿغب غ، ا  .ؤ.ص. عقُض يضًغة اؾخاط الػلىم الؿُاؾُت. ظامػت ابً َػ

 مػت وعنلت ؤ.ص. بىخىُت نىي ؤؾخاط غلىم ؾُاؾُت . ًلُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت . ظا

 .الجؼابغ

  ؤ.ص. ؾػضاوي دمحم نؿير ؤؾخاط في ًلُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت .ظامػت َاَغي دمحم بكاع

 الجؼابغ

 غ مجلت اججاَاث ؾُاؾُت. ظامػت اإلاىاع جىوـ  ؤ.ص. ؾامي الىافي ؤؾخاط الهاهىن، عبِـ جدٍغ
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 ًاصًغ ؤ.ص. إبغاَُم اولخِذ. ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت والهاهىن الضؾخىعي، ظا غ ا مػت ابً َػ

 .اإلاؿغب

 ؤ.ص.بً غِس ى ؤخمض ،ؤؾخاط بٍلُت الخهىم و الػلىم الؿُاؾُت بجامػت ؾػُضة بالجؼابغ  

  ،ؤ.ص صًضي ولض الؿالَ،ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت عبِـ اإلاغيؼ اإلاؿاعبي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت

خاهُا  .مىٍع

 س ي غلم الىكـ التربىي، جىوـ  .ؤ.ص. مدغػ نالح الضَع

 اط، جىوـؤ.ص قا ٍامت وخهىم ؤلاوؿان. ظامػتنَغ  .يغ اإلاؼوغي الخ

 اى / الؿػىصًت م اخمض ؾلُمان ؤؾخاط الخسُُِ الخًغي اإلاكاعى / الٍغ  .ؤ.ص. اخمض غبض الٌٍغ

 ني للبدض الػلمي، قغوؿا ش والػلىم الؿُاؾُت اإلاغيؼ الَى  .ؤ.ص.دمحم هبُل ُملين الخاٍع

 ًاث ؤؾخاط في الانخهاص الؿُاس ي ٍامت ظامػت دمحم الخامـ الؿىَس ي  ؤ.ص. دمحم خغ والخ

 .الغباٍ.اإلاؿغب

  لس ي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت والخدلُل ألامني ؤ.ص.غبض الغخُم اإلاىاع ؤؾلُمي، عبِـ اإلاغيؼ ألَا

 ./ؤؾخاط الضعاؾاث الؿُاؾُت والضولُت بجامػت دمحم الخامـ بالغباٍ .اإلاؿغب

 ًاصًمُين الػغب. الجامػت الػاإلاُت ، جغيُاالا ؤ.ص. َىص دمحم ؤبىعاؽ غًى اإلاٌخب الخىكُظي إلجداص. 

 ؤ.ص. غماعي هىعالضًً، ًلُت الخهىم .ظامػت الىػامت الجؼابغ. 

  ،ؤ.ص. غبضا لؿالم ألاػعم ؤؾخاط الهاهىن الضولي الانخهاصي.ظامػت غبضا إلاالَ الؿػضي

 .َىجت.اإلاؿغب

 مغايل.اإلاؿغبؤ.ص. خبِبت البلؿُتي، ؤؾخاطة الػالناث الضولُت،ظامػت الهاض ي غُاى،. 

  َؤ.ص.غبضالؿالم لؼعم ؤؾخاط الهاهىن الضولي الانخهاصي ظامػت غبضاإلاال

 .الؿػضي؛َىجت.اإلاؿغب

 ٍالجؼابغ -ؤ.ص..لخًغ عابخي، ناهىن صولي وغالناث صولُت ظامػت غماع زلُجي الاؾىا 

 ؤ.ص.قىقي هظًغ اإلاغيؼ الجامعي لخامىؿؿذ/ الجؼابغ 

 ام .ظامػت الىػامت الجؼابغؤ.ص. غماعي هىع الضًً الهاهىن الخ. 
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 ؼ  -ؤ.ص.َُشم خامض اإلاهاعوة ؤؾخاط الهاهىن اإلاضوي بٍلُت ألاغماُ بغابـ ظامػت اإلالَ غبض الػٍؼ

 .”الؿػىصًت“

 ت بىظضاًً ؤؾخاطة الهاهىن ؤلاصاعي ظامػت غبض اإلاالَ الؿػضي،جُىان، اإلاؿغب  .ؤ.ص.ماٍع

 ُىان، اإلاؿغبؤ.ص.هىعالضًً الكهُهي، ظامػت غبض اإلاالَ الؿػضي، ج. 

 ؾُاث.اإلاؿغب ، ت ظامػت الخؿً ألاُو  .ؤ.ص بىهاؾم خىان اؾخاطة الهاهىن ؤلاصاعي والػلىم ؤلاصاٍع

 ت ظامػت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاؿغب  .ؤ.ص.وقاء الكُاللي الهاهىن الضؾخىعي والػلىم ؤلاصاٍع

 ؤ.ص.قاَمت اإلاهلىحي، الهاهىن الضولي الػام والػلىم الؿُاؾُت ظامػت الخؿ ً

،ؾُاث.اإلاؿغب  .ألاُو

 ؤ.ص.قؤاص مىهىعي.ًلُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت.ظامػت باجي مسخاع غىابت.جىوـ. 

 ؤ.ص.ؾلىي قىػي الضؾُلي ؤؾخاطة الهاهىن الضؾخىعي ًلُت الهاهىن ظامػت بىؿاػي.لُبُا. 

  ًاصًغ.اإلاؿغ غ، ا ت ظامػت ابً َػ  .بؤ.ص دمحم املجني ؤؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي والػلىم ؤلاصاٍع

 ت.اإلاؿغب ًاصًغالهاهىن ؤلاصاعي والػلىم ؤلاصاٍع غ ؤ  .ؤ.ص الخؿين الغامي، ظامػت ابً َػ

 ًىوـ،ؤؾخاط الهاهىن،ظامػت الىاصي،الجؼابغ ً  .ؤ.ص.ٍػ

 ؤ.ص.خؿىاء الهُني ؤؾخاطة الهاهىن ًلُت الخهىم، جُىان ظامػت غبض اإلاالَ الؿػضي.اإلاؿغب. 

 ُت. وغالناث صولُت. الجؼابغ،غلىم ؾُاؾ3ؤ.ص. غاةكت غباف، ظامػت الجؼابغ. 

 ؤ.ص.ؾميرة بىنىٍذ ؤؾخاطة الهاهىن ؤلاصاعي وغلم ؤلاصاعة ظامػت غبض اإلاالَ الؿػضي. اإلاؿغب. 

 ا.ص نىعاعي مجضوب. ًلُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت ظامػت َاَغي دمحم بكاع. الجؼابغ 

  ه ًلُه الػلىم الؿُاؾُت. الػغ  .اما.ص هضاء مُكغ ناصم الجامػت اإلاؿدىهٍغ

 وظضة، اإلاؿغب ،  ؤ.ص. ًىؾل الُدُاوي،ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ظامػت دمحم الاُو

  ؤؾخاط الخػلُم الػالي، مضًغ مغيؼ ابً ؾاػي لألبدار والضعاؾاث، ـ مهبُى ؤ.ص إصَع

 .ؤلاؾتراجُجُت،اإلاؿغب

  اإلاؿغب –الهىُُغة  –قىػي بىزٍغو ؤؾخاط غلم الاظخماع، ظامػت ابً َكُل  ؤ.ص. 

 لخضظامي، ؤؾخاط باخض في الكلؿكلت،ظامػت دمحم الخامـ الغباٍ، اإلاؿغبؤ.ص غاصُ ا. 

 ؤ.ص ؾػُض الخمغي، ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت،ظامػت الخؿً الشاوي، الضاع البًُاء،اإلاؿغب 
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 ؤ.ص مدؿً ألاخمضي، ؤؾخاط غلم الاظخماع الؿُاس ي، ظامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغب 

 هاهىن الضولي ، ظامػت الهاض ي غُاى، مغايل. اإلاؿغبؤ.ص غبض الكخاح بلػمص ي، ؤؾخاط ال 

  الؿػىصًت“ؤ.ص إيغامي زُاب ؤؾخاط الهاهىن ؤلاصاعي والضؾخىعي ظامػت قهغاء”. 

 ًاصًغ، اإلاؿغب غ، ؤ  .ؤ.ص الهُاللي غبض اللُُل، ؤؾخاط الػلىم الؿُاؾُت، ظامػت ابً َػ

 امػت غماع زلُجي باألؾىاٍ، ؤ.ص. ػاػة لخًغ، ؤؾخاط الهاهىن الضولي والػالناث الضولُت، ظ

 .الجؼابغ

 غشمان،ؤؾخاط الهاهىن، صولت ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة ً  -ؤ.ص.ؤًمً دمحم ٍػ

 ًاصًغ، اإلاؿغب غ، ؤ  .ؤ.ص.مهُكى خؿُني، ؤؾخاط الهاهىن، ظامػت ابً َػ

 ؤ.ص قكُو غبض الؿني ؤؾخاط في غلم الاظخماع الؿُاس ي ظامػت ابً َكُل، الهىُُغة، اإلاؿغب. 

 ـ قٌغبت،ؤؾخاط الانخهاص،ظامػت غبض اإلاىلى إؾماغُل مٌىاؽ، اإلاؿغبؤ.ص إ  .صَع

  ؤ.ص دمحم بىمضًً، ؤؾخاط الهاهىن الضؾخىعي، ًلُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت، ظامػت ؤخمض

 الجؼابغ. -صعاًت 

  ان، ؤؾخاط الخػلُم الػالي ظامػت ابً زلضون  الجؼابغ. –جُاعث  –ؤ.ص غلُان بىٍػ

 الجؼابغ. –جُاعث  –، ؤؾخاط الخػلُم الػالي ظامػت ابً زلضون ؤ.ص بىؾماخت الكُش 

 .ؤ.ص الهاصي بىوقمت، ؤؾخاط غلم الاظخماع اإلاغيؼ الجامعي لخامىؿؿذ/ الجؼابغ 

 .ت  ؤ.ص دمحم الضاٍ غبضالهاصع، ؤؾخاط الػلىم الهاهىهُت والانخهاصًت، ظامػت هىايكِ الػهٍغ

  ُو وظضة اإلاؿغب,ؤ,ص, غباؽ بىؾالم ؤؾخاط باخض بجامػت دمحم ألا 

 ؤ,ص, ؾػُض الخمغي ؤؾخاط الخػلُم الػالي بجامػت الخؿً الشاوي الضاعالبًُاء اإلاؿغب 

 .ؤ,ص, خمُض النهغي ؤؾخاط باخض بجامػت غبض اإلاالَ الؿػضي َىجت اإلاؿغب 

 ,ؤ,ص, دمحم قهُهي ؤؾخاط الخػلُم الػالي ظامػت دمحم بً غبض هللا قاؽ اإلاؿغب 

 :باملجلت اليكغ  قغٍو

ن ًٌىن البدض ؤنُال مػضا زهُها للمجلت، و ؤال ًٌىن نض وكغ ظؼبُا ؤو ًلُا في ؤي وؾُلت وكغ ؤ –

 .إلٌتروهُت ؤو وعنُت

ت –  .ًغقو البدض بمسخهغ الؿيرة الػلمُت للباخض باللؿخين الػغبُت وؤلاهجليًز

ض ؤلالٌ-  .ترووي اإلاظيىع ؾالكاًمًٌ للباخض إظغاء الخػضًالث اإلاُلىبت وإعؾاُ البدض اإلاػضُ إلى هكـ البًر
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ت –  .جيكغ اإلاهاالث باللؿاث الػغبُت و الكغوؿُت و الاهجليًز

ًاصًمُت والػلمُت اإلاػمُى بها صولُا في إغضاص ألاغماُ الػلمُت، ؤَمها ألاماهت الػلمُت-  .الالتزام باإلاػاًير ألا

ٍاُؤن ًٌىن اإلاهاُ مٌخىبا بلؿت ؾلُمت، مؼ الػىاًت بما ًلخو به مً زهىنُاث ا –  .لًبِ وألاق

 :ًلي ما اإلاهاُ مً ألاولى الهكدت غلى ًٌخب-

 :إلى وجهىل اإلاهاُ نهاًت في ألابجضي الترجِب خؿب اإلاغاظؼ جىزو-

   :انععععععععععؼ  4-اإلاهععععععععععاالث -3-الهععععععععععىاهين واإلاىازُععععععععععو الضولُععععععععععت -2-الٌخععععععععععب-1مغاظعععععععععؼ باللؿععععععععععت الػغبُععععععععععت اإلاى

 )الالٌُتروهُت

   : انععععععععؼ  4-اإلاهععععععععاالث -3-ىاهين واإلاىازُععععععععو الضولُععععععععتالهعععععععع -2-الٌخععععععععب-1اإلاغاظععععععععؼ باللؿععععععععت ألاظىبُععععععععت اإلاى

عععععت، الهععععكت، الضعظعععععت الػلمُععععت،)الالٌُتروهُععععت مؤؾؿعععععت  اؾععععم ولهعععععب الباخععععض بعععععاللؿخين الػغبُععععت والاهجليًز

ض ؤلالٌترووي  .الاهدؿاب  الجامػت والٍلُت(، البًر

 ت  .يخابت غىىان اإلاهاُ باللؿخين الػغبُت والاهجليًز

  لماث مكخاخُت ت في خضوص ويؼ ملخهين ًو  .ًلمت 300للمهاُ باللؿخين الػغبُت والاهجليًز

ًععععل - يخهععععي فععععي  هععععت ؾيععععر حؿلؿععععلُت خُععععض ًبععععضؤ جععععغنُم الفهمععععِل ٍو هععععت الفهمععععِل ؤؾععععكل الهععععكداث بٍُغ إجبععععاع ٍَغ

ٍاجعب، ٍاجعب ، لهعب ال ، عنعم الُبػعت، بلعض اليكعغ: صاع اليكعغ ، ؾعىت اليكعغ، الٌخعاب اؾعم نكدت يما ًلي: اؾعم ال

 م.

 هت يخابت ا  :إلاغاظؼٍَغ

ٍاجب ،- ٍاجب، اؾم ال  ، عنم الُبػت، بلض اليكغ: صاع اليكغ ، ؾىت اليكغالٌخاب اؾم الٌخاب: لهب ال

ٍاجب،- ٍاجب ، اؾم ال  ، الػضص، ؾىت اليكغ، الهكدتاملجلت اؾم ،”غىىان اإلاهاُ”اإلاهاُ: لهب ال

ٍاجب ، ٍاجب ، اؾم ال انؼ الالٌُتروهُت: لهب ال  نؼ الالٌترووياؾم اإلاى ” غىىان اإلاهاُ” اإلاى

عؾعععععالت ماظؿععععخير ؤو ؤَغوخعععععت صيخعععععىعاٍ: ًٌخععععب اؾعععععم نععععاخب البدعععععض، الػىعععععىان، ًععععظيغ عؾعععععالت ماظؿعععععخير ؤو  –

 .ؤَغوخت صيخىعاٍ ، اؾم الجامػت، الؿىت

ععععغ، ؤعنععععام  – عععان اإلاغظععععؼ وكععععغة ؤو إخهععععابُت نععععاصعة غععععً ظهععععت عؾععععمُت: ًٌخععععب اؾععععم الجهععععت، غىععععىان الخهٍغ ًع إطا 

 الهكداث، ؾىت اليكغ

ًالخالي (A4) و الىعنت غلى نُاؽًخم جيؿُ-  :، بدُض ًٌىن حجم وهىع الخِ 

  ِهععىع الخععSakkal Majalla  بععاعػ  18حجععم (Gras)  بععاعػ  16باليؿععبت للػىععىان الغبِسعع ي، وحجععم

ً الكغغُععت، وحجععم  غععاصي باليؿععبت للجععضاُو  14غععاصي باليؿععبت للمععتن، وحجععم  14باليؿععبت للػىععاٍو
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ٍاُ إن وظعععضث، وحجعععم  يؿعععبت الهعععىامل(. ؤمعععا اإلاهعععاالث اإلاهضمعععت باللؿعععت ألاظىبُعععت غعععاصي بال 11وألاقععع

 .12Times New Romanجٌىن مٌخىبت بالخِ 

   مً ظمُؼ الجهاث2.5جغى َىامل مىاؾبت). 

  ًض غضص نكداث اإلاهاُ  بما في طلَ اإلاغاظؼ( غ  نكدت15نكدت وال ًهل غً  22ال ًٍؼ

 ض ؤلالٌتروويًغؾل البدض اإلايؿو غلى قٍل ملل ماًٌغوؾكذ ووعص،إلى البًر: 

 constitutional@democraticac.de 

 ًخم جدٌُم البدض مً َغف مدٌمين ؤو زالزت. 

 ًٌخم إبالؽ الباخض بالهبُى اإلابضةي للبدض ؤو الغق. 

 ًسًؼ جغجِب اإلاهاالث في املجلت غلى ؤؾـ مىيىغُت. 

 ؤعاء املجلت  وال جمشل  حػبر اإلاًامين الىاعصة في اإلاهاُ غلى ؤعاء ؤصخابها. 

 ًاملت ؤي  .زغم لهىاغض البدض الػلمي ؤو ألاماهت الػلمُت ًخدملها الباخض ناخب اإلاهاُ بهكت 

  ًاهذ نُمخه ًل بدض ؤو مهاُ ال جخىقغ قُه الكغٍو ال ًؤزظ بػين الاغخباع وال ًخم وكٍغ مهما 

 .الػلمُت
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 فهرس المحتويات

 الهكدت غىىان اإلاهاُ الباخض

 اإلاىؾىي َُام خؿً ػبغ 
اصة الاغماُ/ صعاؾت اؾخُالغُت آلعاء  ؼ ٍع اؾدشماع ابػاص الخكٌير الاؾتراجُجي في حػٍؼ

 لجامػُت في الٍلُاث ظامػت الٌىقتغُىت مً الهُاصاث   ا
14 

 َضي بيُكى - قاَمت ؤمغاح
ان اؾترظاع ما بين الخه 2021الاؾخدهاناث الاهخسابُت لؿىت  ذ الػهابي وَع ٍى

 31 الشهت

ؤ. م. ص.   ص الخمضاوي ,ؾمُت ظُا

 ؤماُ اخمض هاجي
 42 هاهىوي لػهض خكظ الخالًا الجظغُتالخٌُُل ال

 ؾؿان نالح مهُضي مهُضي
 الجغابم الجيؿُت اإلاغجٌبت غبر ؤلاهترهذ

يصعا ؼ التًر  للدكَغ
ً
 ؾت جدلُلُت َبها

55 

ؤ.م. لهاء   - ؤ.م. ص  لُلى لكخه غلي

 مُغ غاحي

ًاء الانخهاصي في جدهُو  اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت ازغ الظ

 الجامػُت في ًلُاث ظامػت البهغة صعاؾت جدلُلُت  العاء غُىت مً الهُاصاث
72 

 غلي هاقؼ

 

ٍالُت اإلاكاعيت الؿُاؾُت اإلاؤؾؿاجُت  الكباب اإلاؿغبي وإق

 
91 

م الاصاء اإلاالي والاصاعي ب ص. اؾماغُل دمحم اخمض قبى ت اإلاهاعف اؤَمُت إؾخهاللُت مجلـ الاصاعة في جهٍى لخجاٍع

 الؿىصاهُت
110 

مت ظماع  غلي ًىوـ بٍغ

 خؿً غىى خؿً زالض

ا في صغم اإلايزة الخىاقؿُت صعاؾت مُضاهُت غلى غُىت مً (املخاؾبت الغقُهت وصوَع

 ) اإلاهاعف الؿىصاهُت
131 

م وازٍغ في خماًت الامىاُ الػامتمبضؤ الككاقُت للمغقو الػا ؤبىبٌغ ؤخمض غشمان الىػُمي  145 

-زلىص غانم وهاؽ  هىع قايل  

 شخاطة

ٍالُل الجىصة في جدؿين ألاصاء الؿتراجُجي وحػظُم اإلايزة الخىاقؿُت  صوع ج

Acai تبدض جُبُهي في الكغيت ا  لػغبُت لهىاغاث اإلاًاصاث الخٍُى  
163 

 ص. نكاء الىػُمي
ا  مدٌمت الػضُ الضولُت وصوَع

 في الخض مً اهدكاع ؤؾلخت الضماع الكامل
179 
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 مىنل الهًاء اإلاؿغبي مً جمشُلُت اليؿاء لػالي بىلُاؽغبض ا

 في املجالـ واإلاؤؾؿاث اإلاىخسبت
192 

م . ص ولُض مدمىص نالح 

 الهغةؾىلي
ا ٍاهُت ملخاقظت الاهباع  الى  203 نؼ الخضمي والاوكُت الانخهاصًت (مؤقغاث الخىمُت اإلا

 اعي وميزان اإلاضقىغاث في الػغاممؤقغاث العجؼ والكابٌ في اإلايزان الخج غبضاللُُل خؿً قىمان

آقانه اإلاؿخهبلُت2020  -  2004للمضة     ( و
226 

ل   ص. دمحم الٍُى
 ججغبت الُىاعا باإلاؿغب

ت وناهىهُت ٍاالث صؾخىٍع  صعاؾت قههُت إلق
236 

 ؾلُمان عمًاوي 
 غالن غً ؤلاعاصةالىظام الهاهىوي لل 

  -الػهض ؤلاصاعي 
ً
 صعاؾت مهاعهت -ؤهمىطظا

253 
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اصة الاغماُ/ صعاؾت اؾخُالغُت آلعاء غُىت مً  ؼ ٍع اؾدشماع ابػاص الخكٌير الاؾتراجُجي في حػٍؼ

 تالهُاصاث   الجامػُت في الٍلُاث ظامػت الٌىق

Investing the dimensions of strategic thinking in promoting entrepreneurship/exploratory 

study of a sample of university leaders in the colleges of the University of Kufa. 

 اإلاضعؽ اإلاؿاغض َُام خؿً ػبغ اإلاىؾىي 

 امػت الٌىقتظ -ًلُت ؤلاصاعة والانخهاص  -نؿم إصاعة ألاغماُ 

 مؿخسلو

عععاصة الاغمعععاُ/ صعاؾعععت اؾعععخُالغُت آلعاء غُىعععت معععً الهُعععاصاث الجامػُعععت فعععي يوضححه َحححزا البححححص ٠يٙيحححة   ععؼ ٍع اؾعععدشماع ابػعععاص الخكٌيعععر الاؾعععتراجُجي فعععي حػٍؼ

ة دوس ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي فالٍلُاث ظامػت الٌىقت (  ي جّضيض سيحاد  اِمالهحا الّلميحة  ورل٤ مً ؤطل ثحعحن وخلٞ ٘شؿ الاظخسماس بما يعهم مّ٘ش

حةبحعب ؤساء ِيىة مً الٝياد  الجامّية  ليح  ثحم بىحاء ؤهمحورض ا٘ترايحضح يوضحه وبيّحة الّتٜحة والححإرحر بححن محٕححرات البححص  في ال٣ليات طامّة ال٣٘و ، ِو

مححا٥  )اإلاحٕحححر اإلا ّحمححذ(، ِو ححئ لححو صا ثححم ـححيأة ٘شلححنححن سثنعححنححن ثحٙححُش م صححا اإلاحمسلححة بإبّححاد الح٢ٙحححر الاظححتراثيجي )اإلاحٕحححر اإلاعحححٝل( وجّضيححض سيححاد   الِا

ة مً الاظاليب الاحفاثية ثم ثحليل البياهحات اليحح ثحم ثجميّهحا محً خحت٥ الاظحخباهة، اليحح ثحم ثوص ّهح حماد ِ ئ مجمِو ية، وبااِل ا ِ حئ ِيىحة ٘شليات ِ٘ش

حة.  لىححاث  محً خحت٥ هححاث  البححص ا حئ ان مٍّمحح الٝيحادات ؤلاداسيحة ِيىحة البححص لحذ صم وثبححن اَحم ا مً الٝيحاد  الاداسيحة الجامّيحة  فحي ١ليحات طامّحة ال٣٘و

حة(. واٌهحش البححص ان لولحو  مٙهحوم  جؽخد ببّادٍ في الّيىة اإلابحور  حو٥ مٙهومح الح٢ٙحر الاظحتراثيجي وابّحادٍ فحي الّيىحة اإلابحورح  )١ليحات طامّحة ال٣٘و

ما٥  فحي الّيىحة  اإلابحورح  ،وطحود ِتٜحة وارحش اظخسماس ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي لذى الٝيا تٜة وريٝة في صياد  معحوى سياد  الِا دات ؤلاداسية دوس ٠بحر ِو

محا٥ الاظحترا د اإلاىاظب ،مىٍوس الىٍم ،ؼمولية الح٢ٙحر، الحإظنغ الٙشليات( ،وسيحاد  الِا  مّىوي بحن ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي وهي)الٜو
 
ثيجية ٘محت

حْ ححذونصا ِىحذ اٜامحة اإلاؽحشُو الاظحخسماسي، بنىمحا يمسحل البححص بحان ثٝحوم الٝيحاد  ًِ ث٢ٙحر الٝياد   الاداسية الجامّية  في ١ليحات الجامّحة باإلاؽحا١ل اإلاحٜو

حح صم مححً خححت٥ اٜامححة وسػ ِمححل ثىبيٝيححة لحولححيا دوس اظححخسماس ابّححاد الح٢ٙحححر الا  ي فححي ظححتراثيجالاداسيححة باالظححخسماس فححي ال٣ليححة بحححذسيب الّححاملحن وصيححاد  ِو

ات اليح ثحذ مً مماسظحة  ِامحل حاظحم فحي ثحعححن ؤداء اإلاؽحاس ْ  حر بنئة ثٝلل مً اإلاّٜو حا جّضيض ِملية اثخار الٝشاس الاظخسماسي، ولشوس  ث٘و ودِحم همَو

 ِ ححئ الىشيححٞ الظح٢ؽححاٗ ؤِمححٞ للٝيححود الحىٍيميححة واإلاحّححذد  الذساظححات إلاعحححوى سيححاد 
 
مححا٥ فححي اإلااظعححة  وثوليححذ رححشو  ؤو مضايححا ثىا٘عححية جّحمححذ ؤظاظححا ألِا

محا٥ .وؼححمل البححص املجحمحْ ة الحاليحة وسيحاد  ألِا ما٥ ، وؤلاؼشاٗ ِ ئ الّتٜة بحن اظخسماس اإلاّ٘ش ما : ثحٙحز سياد  ألِا الّيىحة محً الٝيحاد   الحّليمية ، َو

ححة .والححححي جّحبحححش وححححذ  الححليحححل الشثنعحححة ال اـحححة بال بحححص .وؤ٠حححذت هحححاث  البحححص ِ ححئ  دوس ؤلايجححابي الابّححاد الاداسيححة الجامّيححة فححي ال٣ليححات طامّححة ال٣٘و

حٙي الححلي حي ب حئ طاهحب ؤظحلو  ا لذساظحة للح٢ٙيحش الاظتراثيجي ِ ئ ثحعحن الٙشؿ الاظخسماس و٠يٚ مواطهة الححذيات. واِحمحذ البححص ِ حئ اإلاحىلو الـو

حححذ  ٜامحححد الباحسحححة باظححححخذام وشيٝحححة الحفحححش الؽحححامل ملجحمحححْ البححححص اإلايذاهيحححة باظححححخذام الاظحححخباهة ١حححإدا  سثنعحححة لجمحححْ البياهحححات ألاظاظحححية للبححححص ٜو

ة.  واإلا٣ون مً الٝياد  الاداسية في ال٣ليات طامّة ال٣٘و

ت الجامػُت في ًلُاث عباؾت الجامػت . اصة الاغماُ، الهُاصة الاصاٍع  الٍلماث اإلاكخاخُت: إبػاص الخكٌير الاؾتراجُجي، الاؾدشماع، وٍع

 

Abstract 

 

This research shows how the dimensions of strategic thinking can be invested in promoting entrepreneurship/survey of a sample of 

university leaders in the colleges of the University of Kufa) In order to improve and create investment opportunities, knowledge of 

the role of the dimensions of strategic thinking in promoting the leadership of their scientific work is based on the views of a sample 

of university leadership in the faculties of the University of Kufa. Thus, a hypothetical model has been built that illustrates the 

nature of the relationship and the impact of the research variables of the dimensions of strategic thinking. On the basis of these, two 

main hypotheses were formulated, including sub-hypotheses. On the basis of a set of statistical methods, data collected through 

resolution was analysed and distributed to a sample of university administrative leadership in the faculties of the University of Kufa. 

The most significant results from the research results show that most of the management leaders in the research sample have a 

dispersion of dimensions in the research sample around the concept of strategic thinking and its dimensions in the research sample 

(faculties of the University of Kufa). The research showed that the clarity of the concept of investing the strategic thinking 
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dimensions of management leadership has a significant role and a close relationship in increasing the level of entrepreneurship in 

the research sample, and that there is a moral relationship and impact between the strategic thinking dimensions:(Timely, Systems 

Perspective, Holistic Thinking, Hypothesis), Strategic Entrepreneurship, as well as University Faculty Management Leadership's 

Thinking of the Problems Expected to Occur When an Investment Project Is Set Up, While Research Presents Management 

Leadership by Investing in College by Training and Raising Staff Awareness Through Hands-on Workshops to Clarify the Role of 

Investing Strategic Dimensions in Enhancing Investment Decision, and the Need for an Environment Stimulating entrepreneurship 

and overseeing the relationship between the investment of current knowledge and entrepreneurship. This research shows how 

(investing the dimensions of strategic thinking in                     

   

Keywords: dimensions of strategic thinking, investment, entrepreneurship, university management leadership in the faculties of 

University Presidency.                          

  اإلاهضمت      

 في 
 
ا يّذ الح٢ٙحر الاظتراثيجي احذ مذاخل ٘هم اإلاعحٝبل ، ومً اإلاواليْ اليح ؼٕلد ٢٘ش ؤٔلب الباحسحن ب٣ا٘ة املجاالت وخفـو

ا محٕححر ِ حئ ٜحذس ٠بححر محً ألاَميحة برا ؤسدهحا ان ث٣حون ؤِمالىحا محمححز   املجا٥ ؤلاداسي والحىٍيمحح. بن ال٢ٙحش الاظحتراثيجي فحي ِاإلاىحا ؤمحش 

ن يحو ئ الحخىيي لها الص ق الٝادس ِ ئ الح٢ٙحر باظتراثيجية هاجحة، حيص  صذٗ ال٢ٙش الاظتراثيجي ب ئ ثحٝيٞ الحواصن يجب ؤ

 .في م٣وهات الاظتراثيجية، ولزل٤ ييبػي بدساٟ الحخىيي الاظتراثيجي للماظعات والؽش١ات اليح جععئ ب ئ ثحٝيٞ الىجا 

م مححً ؤَميححة َححزا اإلاٙهححوم، ول٢ححً ال يم٢ححً حفححش الهححذٗ مححً الح٢ٙحححر الاظححتراثيجي مححً خححت٥ ثحذيححذ الٝفححذ الاظححتراثيجي  ِ ححئ الححٔش

الححححزي يٝححححود ٜيححححاد  اإلاىٍمححححة ب ححححئ ثوطيحححح  الىاٜححححات فححححي اإلااظعححححة هحححححو بلححححٓو َححححزا الٝفححححذ، وثحليححححل ثححححإرحر البنئححححة ِ ححححئ ِمححححل اإلااظعححححة، 

ظححتراثيجية اإلاىاظححبة لحجعحححر الٙجححو  بحححن واٜحىححاؿ الٙححشؿ الز٠يححة ِححً وشيححٞ بىححاء الاظححتراثيجية، وثم٢حححن اإلااظعححة مححً اخحيححاس الا 

 (1: 2020 ابى ظىِب، حوادذ اإلاايضح ومّىيات الحالش ومتما اإلاعحٝبل .

وثولحيا ؤن الح٢ٙححر الاظحتراثيجي وم٣وهاثح  العحاثذ  فحي اإلاىٍمحة يجحب ؤن ببّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي وفي َزا البحص ثم ثىاو٥   

 ضيٍض ليى٢ّغ ِ ئ العلو٠يات في الّمل وألاداء واثخار الٝشاسات.ي٣ون ثحد مجهش ؤلاداس  لٕشك ثىويٍش وجّ

ي المحححوء ِ حححئ مولحححُو        
ا
محححا٥   وُظحححل محححا٥ وجعحححعئ ب حححئ الاظحححخسماس وسيحححاد  الِا حححو محححً اإلاٙحححاَيم اإلاهمحححة اليحححح ألاصححححم بححح  مىٍمحححات ألِا َو

ٙحن في الا  ة، ِ ئ ظبيل اإلاسا٥ صياد  الذاّ٘ية للمٌو يٙي.  ثحٝيٝ  ب٣ا٘ة الوظاثل اإلاؽشِو  ظحٕشاٛ الٌو

ُ م صا: لحىاو٥ اإلاىلجية الّلمية في مولُو البحص، وثممً  ؤعبػت اإلاباخضلٝذ ثممىد الذساظة   اإلاىلجية الّلمية،           اإلابدض الاو

ُ ٘ٝحححذ ثىحححاو٥ ؤلاوحححاس الىٍحححشي للذساظححححة، و ؽححححمل ِ حححئ مبحسححححن، ثىحححاو٥ اإلابدعععض الشعععاوي ؤمحححا   ا : ٘لعحححٙة  الح٢ٙححححر الاظحححتراثيجي، ؤمححححألاو

ما٥ لذى الٝياد  الاداسية في الجامّة. الشاوي  ٘ٝذ خفق الظخسماس وسياد  الِا

: ٘ٝححذ ثىححاو٥ ؤلاوححاس الّم ححي للبحححص ولححم فححي وياثحح  رترححة محححاوس، اإلابدععض الشالععض ؤمححا        ححٚ ؤلاحفححاجي: ِححشك وثحليححل  ألاُو الـو

٘ٝحذ ثىحٛش ب ححئ ِتٜحات الحححإرحر : املخعىع الشالععضلذساظحة، ؤمححا : ِتٜححات الاسثبحاه بححن محٕحححرات ااملخععىع الشعاويهححاث  الذساظحة، فححي حححن 

 إلاحٕحرات الذساظة مْ بّمها البّن.

حة محً  باالؾخيخاظاث اإلابدض الغابؼواخححم      حل بليح  ا البححص واليحح بىنحد ِل صحا مجمِو اإلاهمحة لتسثٝحاء ذصحزا  الخىنعُاثاليحح ثـو

    الٝىاُ الحيوي. 

 ُ  مىهجُت البدض -اإلابدض ألاو

 
ً
 مكٍلت البدض:  -ؤوال

يّذُّ للماظعات الحّليميحة ب حئ هٍحم بداسيحة حذيسحة جعححر ؼحاوقصا وثحٝحٞ   ؤَحذا٘ها ِ حئ معححوى ؤلاداسات  الخكٌير الاؾتراجُجيؤن   

الّليححححا والححححذهيا، لححححزا ييبػححححي ِ ححححئ اإلااظعححححة الحّليميححححة ؤن ثحذيححححذ الٝفححححذ الاظححححتراثيجي الححححزي يٝححححود ٜيححححاد  الاداسيححححة ال٣ليححححة ب ححححئ ثوطيحححح  
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ٜات فحي اإلااظعحة هححو بلحٓو َحزا الٝفحذ، وثحليحل ثحإرحر البنئحة ِ حئ ِمحل اإلااظعحة، واٜحىحاؿ الٙحشؿ الاظحخسماسية الز٠يحة ِحً الىا

ما٥ الاظتراثيجية.  وشيٞ بىاء سياد  الِا

غ مكعععٍلت بدشىعععا هعععي فعععي خعععاُ       ؤداء ثش٠حححض اإلااظعحححات الحّليميحححة الجامّيحححة طهودَحححا لتسثٝحححاء اإلاعححححمش بمعححححوى ؤداءَحححا و  إنَّ ظعععَى

ححْ ألاداء وثحٝيححٞ معحححويات بهحاطيححة ِاليححة، لححزا ثوطحح   اإلاشئوظحححن ٘ صححا، وثخفححيق ال٢سحححر مححً محزاهياصححا ايجححاد العححبل ال٢ٙيلححة ب٘ش

ححححة الظححححخسماس اليححححح ألاصححححذٗ ب ححححئ ثحعحححححن ِملياألاصححححا با ٣٘ححححاس الجذيححححذ  والاهٍمححححة وألاظححححاليب  َححححزٍ الاَحمححححام الظحححححخذامها لوظححححاثل الباِس

ما٥ الشيادية لٕحر ا  .لحٝليذية مسل بداس  الحمحز والحم٢حن الوظاثل الح٢ىولوطية وؤلابذاُ الِا

ْ اإلاحٕحرات )٘شؿ    ما٥ للجاَضية الحىٍيمية في ثٜو ِواثٞ( اليح  –مؽا١ل  –٠ما بنا مؽ٣لة البحص ثحمسل بةَما٥ مىٍمات ألِا

ْ حذونصا.ثواطهها في اإلاعحٝبل وؤرىاء ظّ صا هحو ثحٝيٞ ؤَذا٘ها املحذد  اليح خىىد لها وا  لزي ييبػي ثٜو

ا وغلُه جىُلو مكعٍلت البدعض       حة بحاإلاواسد َحا و٠يٙيحة اظحخسماَس ، جؽححر محً ؤن وطهحة الىٍحش الٝيحاد  الاداسيحة فحي ال٣ليحة ِ حئ اإلاّ٘ش

 ؤن ثححححححّلم ٠يٙيحححححة بداس  
 
محححححا٥ هحححححي مفحححححذس للمححححححز  الحىا٘عحححححية، يحّححححححن ِ حححححئ اإلااظعحححححة ؤيمحححححا م محححححً بدساٟ سيحححححاد  الِا   ب حححححئ ؤهححححح  ِ حححححئ الحححححٔش

حد اإلاىاظحب ،مىٍحوس الحىٍم ، ؼحمولية الح٢ٙححر، الحإظحنغ الٙشلحيات(  قصحا ابػاص الخكٌير الاؾتراجُجي وهعي  اؾدشماع جعحعئ  )الٜو

اظحححخسماس ا إلاحححواسد الحاليحححة واظح٢ؽحححاٗ الٝحححذسات الجذيحححذ  ؤي الحوا٘حححٞ بححححن الّمليحححات الاظحححخسماسية اليحححح ثش٠حححض ِ حححئ اظححححٕت٥ محححواسد 

ما٥ الشيادية الجذيذ  في اإلاعحٝبل.اإلااظعة لولّها الحىا٘سضح والا   ظح٢ؽاٗ الزي يش٠ض ِ ئ الٙشؿ الِا

 وفي لوء رل٤ ثم ثحذيذ مؽ٣لة البحص مً خت٥ براس  الخعائالت آلاثية:  

 َل لذى ال٣ليات اإلاعخسمش  اإلابحور  ثفوس واضه  بّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي؟ (1

ما٥ في ال٣ليات الح٣ومية؟ما َو الذوس الزي يادي  الح٢ٙحر الاظتراثيجي في جّضي (2  ض الاظخسماس وسياد  الِا

 ما اإلاٝفود بالشيادية وماهي ِوامل اليح ظاِذت ِ ئ بلوس  ال٢ٙش الشيادي الاظتراثيجي في ال٣ليات اإلابحور ؟ (3

 ما َو معحوى مؽاس٠ة ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي لذى الّيىة اإلابحور ؟.  (4

ذم ثٙويد الٙشؿ ِ حئ ال٣ليحة فحي ؤلا٘حاد  م صحا فحي ؤلا٘حاد  م صحا فحي الحوظْ في البحص ثبنح جّضيض الاظخسماس وس  (5 ما٥ ِو ياد  الِا

الظحٕت٥ اإلاواسد الحالية واظح٢ؽحاٗ الٝحذسات الجذيحذ  ؤي الحوا٘حٞ بححن الّمليحات الاظحخسماسية اليحح ثش٠حض ِ حئ اظححٕت٥ 

ما٥ الش  يادية الجذيذ  فحي اإلاعححٝبل مواطهحة مواسد اإلااظعة لولّها الحىا٘سضح والاظح٢ؽاٗ الزي يش٠ض ِ ئ الٙشؿ الِا

و٥ ب ئ ثحٝيٞ ؤَذا٘ها الاطحماِية.  لها للـو  الححذيات املحيىة ذصا مما يَا

 

 
ً
  البدض: ؤَمُت -زاهُا

ة اظححخسماس ؤبّححاد الح٢ٙحححر الاظححتراثيجي اَحمححام ؤٔلححب البححاحسحن فححي ١ا٘ححة املجححاالت ؤلاداسيححة والعياظححية والاٜحفححادية        هححا٥ مولححِو

حح ححا. ِو حَر ححة ممححا يعححهل ِمححل اإلااظعححات. لححزا ثححححاض َححزٍ اإلااظعححات ب ححئ اظححتراثيجيات ٔو ذ الح٢ٙحححر الادا  الواظححّة لتبح٣ححاس واإلاّ٘ش

محححا٥ والاظححححّذاد والجاَضيحححة إلاواطهحححة   ِل صحححا ؤن ث٣حححون لحححذ صا الٝحححذس  والشياديحححة الِا
 
ححان لضامحححا مح٣املحححة إلاّالجحححة مؽححح٢تت الاظحححخسماس و١ح

 مؽ٢تت .          

م مححح  ات الح٢ٙححححر الاظحححتراثيجي ِو ححئ الحححٔش عععاصة الاغمعععاًُ ألاَميحححة اليحححح يحٍحححو ذصححا مولحححِو  ؤن اإلاحخبحححْ  وٍع
ا
ِ حححئ اإلاعححححوى ألا١حححاديمح، ِبال

 ثجحححاٍ بطحححشاء َحححزٍ 
 
حححزا يّحححذُّ محٙحححضا ات بؽححح٣ل مىٙحححشد، َو للذساظحححات الّشبيحححة ؤو املحليحححة ال يجحححذ ؤي دساظحححة ٜحححذ ثىاولحححد َحححزٍ اإلاولحححِو

 مً رل٤ يم٢ً ثل يق ؤَمية البحص:اهىت البحص ِتٜح  بّمهم البّن آخش.
 
 ٜا

 ثحذيذ اإلاواسد الّلمية اليح  باام٣ان  اظحٕتلها إلافلحة ال٣لية اإلاعخسمش   مً اطل ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية بحن الجامّات.  (1

ٙحن. (2 ة ٠يٙية مؽاس٠ة ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي ٘يما بحن اإلاٌو  يعحىيْ الٝاثذ الا١اديمح الاداسي مّ٘ش

ة لححٝيٞ  اإلاحز  الٝذس   (3 ما٥ الا١اديمية لذى ٜياد  الجامّية في ١ليات طامّة ال٣٘و ِ ئ ثحذيذ م٣امً الشيادية في الِا

 الحىا٘عية. 
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الٝذس  ِ ئ ثحذيذ ؤبّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي واليح مً ختلها يعحىيْ محخز الٝشاس مواطهة ألاخىاس اإلاعحٝبلية  الاظخسماس  (4

 الاظتراثيجي. 

 
ً
  :البدض فؤَضا -زالشا

ٙ  لحجىب اثخار  بدض ابػاص الخكٌير الاؾتراجُجيإنَّ الهضف مً     في العياٜات امل حلٙة َو ثحليل الح٢ٙحر الاظتراثيجي بـو

و ثحذيذ الشبي بحن ابّاد الح٢ٙحر  الٝشاسات "ال اوئة" في الاظخسماس. ٠ما يععئ الذساظة البحص هحو ثحٝيٞ َذٗ ؤظاسضح، َو

ما٥ لل٣لية مجحمْ البحص، واو٣ّاط رل٤ الشبي ِ ئ ثحٝيٞ خذمات جّليمية رات طود  ِالية، الاظتراثيجي والاظخسم اس وسياد الِا

ية اليح يم٢ً ثحذيذَا باآلجي: ة مً ألاَذاٗ الِٙش لي  يحُٙش ًِ َزا الهذٗ مجمِو  ِو

ش ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي لذى اإلاعخسمشيً. .1 ٗو ِ ئ معحوى ث٘و  الٜو

 ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي واثخار اثخار الٝشاس الاظخسماسي يحٝٞ الشياد  الّلمية.ثحذيذ وبيّة الّتٜة  .2

ة ثإرحر ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي في اثخار الٝشاس سيادي يفب في مفلحح  مجحمْ الّيىة.  .3  مّ٘ش

 
ً
 املخُِ الكغض ي للبدض: -عابػا

ٞ ما طاء مً مسه للىحاطات ال٢ٙشية لألدبيات رات الفلة بمولحُو ببّحاد الح٢ٙححر  يجشي ـيأة مخىي البحص الٙشيضح ِ ئ ٘و

ححا فحي جّضيححض  حد اإلاىاظححب، اٜحىحاؿ الٙححشؿ، الحإظحنغ الٙشلحيات ( ودوَس الاظحتراثيجي  وهحي ) مىٍححوس الحىٍم ، ؼححمولية الح٢ٙححر ، الٜو

ة ١وقصم اإلاعاو٥ ًِ اد ما٥، حيص اظحخذمد الّيىة الٝيادات الاداسية في ١ليات طامّة ال٣٘و اس  الاموس اإلاالية والاداسية سياد  الِا

محححا٥ فحححي املجحححاالت الّلميحححة، ومحححً م حححرسات  اظححححخذام ِيىححح   فحححي اثخحححار الٝحححشاس الاظحححخسماس فحححي اإلاحححواسد ال٣ليحححة محححً اطحححل خلحححٞ  الشيحححاد  الِا

ّحات  و٠محا َحو املجحمْ َىاٟ ثإرحر ٜوي بححن ابّحاد الح٢ٙححر الاظحتراثيجي وخلحٞ مححز  الشيحاد  فحي اِمالهحا الّلميحة الحىا٘عحية بححن الجام

 (.  1موضه في الؽ٣ل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الىمورض الٙشيضح للبحص1الؽ٣ل )

 

اع الىظغي للبدض -اإلابدض الشاوي  الَا

 عالقة تأثير

 عالقة ارتباط

 

 ابعاد التفكير االستراتيجي

 منظور النظم

 

 الوقت المناسب التاسيس شمولية التفكير

 ريادة االعمال

 اقتناص الفرص
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     املخىع الاُو : الخكٌير الاؾتراجُجي وابػاصٍ واَمُخه:

 
ً
 مكهىم  الخكٌير الاؾتراجُجي: -ؤوال

، فححححي مّىححححاٍ اإلابححححذجي ، حححححو٥ ثحليححححل الٙححححشؿ  واإلاؽحححح٢تت  مححححً اإلاىٍححححوس الاوظححححْ ، و دساٟ الحححححإرحر يححححذوس مٙهححححوم الح٢ٙحححححر الاظححححتراثيجي    

ما٥ الزي املححمل  ّ٘ا٥ اإلاشء في الاخشيً، حيص يخص ق اإلا٢ٙشون الاظتراثيجيون ما ٜذ يحذذ، ؤو يم٢ً ؤن يحص   في ِالم الِا

حححر ،يجحححب ِ حححئ الّحححاملحن  ة فحححي الحٕح  ىذثحححز ٘ٝحححي يحمححححْ بخىا٘عحححية ِاليحححة  وظحححِش فحححي اإلااظعحححة طمحححيّهم  جّلحححم الح٢ٙححححر الاظحححتراثيجي، ِو

ذ  في الٝو  الّاملة ل صا .  ة ال٣املة اإلاحجع  ة الابذاُ واإلاّ٘ش  يم٢ً للماظعة الاظحٙاد  مً مجمِو

محا٥ ألاوظحْ  اليحح جّمحل ٘ صحا. وثولحيا الاَحذ    اٗ الاظحتراثيجية يؽحر الح٢ٙحر الاظتراثيجي ب ئ سئية الفوس  ألاؼحمل لٙهحم البنئحة الِا

حححٗش الح٢ٙحححححر الاظحححتراثيجي مححححً ٜبحححل الاظححححار ديٙيححححذض ١حححولض ِححححام  ُِ حححذ  للححذيحححذ محححا ثإمححححل ثحٝيٝححح  محححً خححححت٥ الح٢ٙححححر الاظححححتراثيجي. ٜو

(2008 ، ححححاسد لألِمححححا٥ . يّححححذ  الححححو ي باظححححتراثيجيات اإلااظعححححة ووحححححذاألاصا . )ـححححذٛو ححححو ؤظحححححار الوحححححذ  الاظححححتراثيجية  فححححي ١ليححححة َا٘س ( َو

  ثحليححل اإلاواٜححٚ اليححح ثواطحح  اإلاىٍمححة واليححح ثحمحححز بالححححذي ، ومححً رححم الحّامححل مّهححا مححً خححت٥ الحفححوس لمححمان (  "ؤظححلو 3:2019

ا ومعححٝبت ،َحو معحاس ٢٘حشي لحو خحي ظححر خحاؿ بح  يحشيا الّٝحل  بٝاء اإلاىٍمة واسثٝا صا بمعاولياألاصا الاطحماِيحة وألاختٜيحة حالحش 

ّحححن لححح  ؤَححذاٗ مححححذدٍ, وال مححً ِىححاء ألا٣٘حححاس اإلاخؽححاب٢ة والؽححواثب والحفحححوسا ت اليححح ال يححاطهححا الحححزًَ ؤرىححاء ث٢ٙحححٍر فحححي مولححُو م

د معحىاُ.   ي٣ون الح٢ٙحر ّ٘اال بال برا ؤدى ب ئ الىحاث  اإلاىلوبة بإٜل طهذ مم٢ً وبإٜفش ٜو

واهب ِذ  وم صا: يّذ مً ؤَم ِوامل هجا  الّمل الجامعي في ط الخكٌير الاؾتراجُجي ؤن (Liedtka,1998:120-129)٠ما ؤؼاس     

، مما الخسُُِ ثحعحن ٜذس  الجامّة ِ ئ الحّامل مْ اإلاؽ٢تت مً خت٥ اهخشاه الّميذ في اٜعام ال٣لية وميعوبي  في ِملية

 )  Nuntamanop  ١ل مً ويشى   .يضيذ مً ٜذساث  الحيباية ومعاولياث  الاظتراثيجية في اظحٕت٥ الٙشؿ اإلاحاحة، والحذ مً ؤرش

et al,2013:14 ما٥ واإلاذيشيً مما يعاَم في اظتراثيجية ؤ٘مل وؤداء ؤِما٥ ا لحىويش الح٢ٙحر الاظتراثيجي لٝاد  ألِا ان بواس 

ؤ٘مل. ٜذ يىبٞ مىوسو اإلاواسد البؽشية الىمورض لحفميم بشام  ثذسيبية لحىويش م٢ٙشيً اظتراثيجيحن ؤ٘مل. ويم٢ً ؤن يعاِذ 

ما٥ وؤلاداس  الّامة بعبْ خفاثق ، ثٝتر  وشيٝة طذيذ  لححذيذ الح٢ٙحر الاظتراثيجي ألا٘مل في ثحعحن ٠ٙاء   ّالية ألِا ٘و

 الح٢ٙحر الاظتراثيجي بؽ٣ل واضه .

ال يحححضا٥ َىحححاٟ اثٙحححاٛ واظحححْ الىىحححاٛ ِ حححئ ؤن الح٢ٙححححر الاظحححتراثيجي مهحححم لل٢ٙحححاء  بداس  الؽحححش١ات ،  (Graetz,2002:47)و٠محححا ؤوضحححه

ر موطحود  وي حي َحزٍ الٙجحو  فحي اإلاماسظحة خلحي ثحاسيذي للمٙهحوم بححن الذاسظححن ِ حئ ححذ ول٢ صا ٔالبا ما ث٣ون ٔاثبة ؤو ِ حئ ألاٜحل ٔحح

ظححححواء. واإلاماسظحححححن ، حيححححص مفححححىلحات الح٢ٙحححححر الاظححححتراثيجي ، والحخىححححيي الاظححححتراثيجي ، والاظححححتراثيجية وباالححححا٘ة ب ححححئ ال جححححض فححححي 

ثحم ثحذيحذ ٔيحا  ٠بحاس الٝحاد  للح٢ٙححر الاظحتراثيجي باِحبحاٍس  اإلاالٙات اإلاحّلٝة بالح٢ٙحر الاظتراثيجي ، ثوطذ ٘جو  فحي اإلاماسظحة ولٝحذ

ىححححاٟ ٜلححححٞ مححححً اظحححححمشاس َححححزٍ   لٝححححواهحن الاثحححححاد ألاوسوبححححي. ؤداء الؽححححش٠ة فححححي الذساظححححات ِ ححححر الفححححىاِات والبلححححذان. َو
 
 سثنعححححيا

 
مىحٝححححذا

بحص ؤلاداسي في اإلاعحٝبل. وباالا٘ة الٙجو ، وؤؼاس ب ئ ؤن ٘شيٞ مً ال  راء ٜذ حذد الح٢ٙحر الاظتراثيجي باِحباٍس ؤَم مجاالت ال

ب حححئ رلححح٤ ، ٘حححةن الٝيحححاد  والاظحححتراثيجية ِ حححئ ححححذ ظحححواء وؤؼحححاس اإلاىٍحححشون ب حححئ لحححشوس  الح٢ٙححححر الاظحححتراثيجي ِ حححئ معححححويات ثىٍيميحححة 

 محّذد . 

"ـححححيأة َي٣ححححل يؽحححححر ب ححححئ الح٢ٙحححححر الاظححححتراثيجي ِ ححححئ ؤهحححح   (Lawrence,1999:4 بنىمححححا يحححححم جّشيححححٚ الح٢ٙحححححر الاظححححتراثيجي مححححً ٜبححححل  

اظحتراثيجي" ول٢ صححا جؽححذد ِ ححئ اإلاوالححيْ الّامححة إلايىتزبححٓش اإلاحمسلححة فححي ؤلابححذاُ والاظح٢ؽححاٗ والٙهححم باِحبححاٍس الولححْ الححزي ي٣ححون ٘يحح  

م خىإ.  الٙشد يحمل الشؤي، ول٢ً ًِ وشيٞ ال ىإ و ّحٝذ ؤن ٔالبية ؤٜشاه  َم ِ ئ ٢ِغ سؤي  َو

حباس ( َو Haycock,2012:7 في ححن يشى         الٝذس  ِ ئ ثوحيذ مخحلٚ الشئى والىشوحات الٕاممة واإلاّٝذ ، مْ ألاخز في الِا

 اإلاايضح والحالش واإلاعحٝبل، وثٝييم اإلاّلومات وامل شطات مً خت٥ مىاٌحر ِلمية وحيوية و بذاِية وؤختٜية مىٍمة. 

 ئ اٜحىاؿ الٙشؿ البيئية ومواطهة الاصمات وجّضيض يعاِذ الح٢ٙحر الاظتراثيجي ٜاد  اإلاىٍمة ِ ( يشى Allio, 2006:2ؤما )       

ية وجّضيض اإلاهاسات الٝيادية الظيما في مجا٥ اثخار الٝشاس.   مٝذسات اإلاىٍمة الابذاِية واإلاعاَمة في ٔلٞ الٙجوات اإلاّ٘ش
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يحة     الّليحا، ال٣امىحة وساء ثىححوس  مً َزا اإلاععئ الوطحز لحّشيٚ الح٢ٙحر الاظتراثيجي، يّحذ الح٢ٙححر بححذى الّمليحات الّٝليحة اإلاّ٘ش

الحيحا  الاوعحاهية ،وظيىش  الاوعان ِ ئ ١ا٘ة ال٣اثىات الحيحة، وا٠خؽحاٗ الحلحو٥ الّٙالحة اليحح يحٕلحب ذصحا ِ حئ محا يواطح  فحي الحيحا  

ة اليحححح َححو "الّمليححح مححً مفحححاِب ومؽحح٢تت ، بحححل ؤن مٍّحححم الاهجححاصات الّلميحححة والّمليحححة اليححح حٝٝاصححححا البؽححححشية مبييححة ِ حححئ الح٢ٙححححر

يحححححىٍم ذصحححححا الّٝحححححل خ راثححححح  بىشيٝححححححة طذيحححححذ  ، محححححً خحححححت٥ الاوؽحححححىة الّٝليححححححة الذيىامي٢يحححححة واإلاّالجحححححات الزَىيحححححة ، ليمحححححْ اإلامححححححامحن 

ام والاؼاسات والحّبحرات وال شاثي، ورل٤ ِىحذ ححل مؽح٣لة مّيىحة  باظحخذام الشموص مسل الفوس الزَىية واإلاّاوي والالٙاً والاٜس

ٚ اإلاشاد حل . بحيص جؽمل َزٍ الّملية بدس  حن ؤو ِىفشيً ٘إ٠ثر مً ِىاـش اإلاٜو  اٟ ِالٝات طذيذ  بحن مولِو

 
ً
 ؤَمُت الخكٌير الاؾتراجُجُت: -زاهُا

ؤن الح٢ٙحر الاظتراثيجي يؽحر ب ئ ثوا٘ش الٝذسات واإلاهاسات المشوسية للٝيام بالحيباات اإلاعحٝبلية، مْ ام٣اهية ـيأة 

ويم٢ً  .ٙة مْ حيا  اإلاىٍمة ل٢عب مٍّم اإلاواٜٚ الحىا٘عية في ٌل مواسدَا املحذود الاظتراثيجيات واثخار الٝشاسات اإلاح٢ي

  :ثوليا ؤَمية الح٢ٙحر الاظتراثيجي مً خت٥ الىٝاه الحالية

 .ثحٝٞ مضايا الحىويش للٝياد  في ؤلاداس  بحيص يٝوم ِ ئ الابح٣اس والححعحن 

 .ثىويش الٝذس  ِ ئ جؽ٢يل اإلاعحٝبل 

 حذيذَا، و ؼاِاصا بحن الّاملحنشثنب ألاولويات وثث. 

 .مة ِ ئ ؤن ثإخز ؤؼ٣ا٥ طذيذ  مً الحىّوس وثحٝيٞ الحمّحز
ّ
 يعاِذ اإلاىٍ

  ،يعاِذ الح٢ٙحر الاظتراثيجي ِ ئ بؼاِة رٝا٘ة الحواس واإلاؽاس٠ة واإلافاسحة والحٙائ٥ والؽٙا٘ية في ؤطواء اإلاىٍمات

ابة الزاثية.  وجّميٞ اإلاعاولية والٜش

 يٚ اإلاواسد ها الصحيحة والممىية وحثصا ِ ئ ؤلابذاُ والابح٣اس. حعً ثٌو  البؽشية وواٜاألاصا ومّا٘س

 
ً
 ؤبػاص الخكٌير الاؾتراجُجي: -زالشا

ؤن ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي  اخحلٙد بحن دساظة واخشى وبحن باحص وباحص اخش ، ول٢ً الذساظات اظحخذمد ٠ىمورض  ألابّاد  

حماد ِلية وهي :   Liedtlca 1998حس  الزي ووسث  البا (Mintzberg)ال معة   وثم الِا

حححة مححً اإلاىٍومحححات مححً خحححت٥ هٍححش  ؼحححمولية يححذٟس ذصحححا ٠يححٚ ثحححارش ألاطحححضاء  مىظعععىع الععىظم :  1. ي٢ّحححغ الح٢ٙحححر الاظحححتراثيجي مجمِو

محححً  باهححح  الٝحححذس  ِ حححئ ثجميحححْ الّىاـحححش بحححذال  (2018امل حلٙحححة للمىٍمحححة ِ حححئ بّمحححها الحححبّن . و٠محححا يفحححٚ )ابحححي ظحححّيذ وآخحححشون ،

ثٝعيمها ا ئ اطضاء ِىذ الٝيام  بّملية ١ليا او اه  ٜذس  الٝاثذ  ِ ئ سئية الاهٍمة بىشيٝة ؼمولية )١لية( مً  خت٥ ٘هم  ال واؿ 

 ،املحاوس ،الاهماه ،الّتٜات الذاخلية  اليح جؽ٣ل ظلٟو رل٤ الىٍام.

م٣وهاألاصحا، بحيحص ؤي جٕيححر يححذذ فحي ؤي طاهحب محً  َو رل٤ الح٢ٙححر الحزي يىٍحش للمىٍمحة بؽح٣ل ؼحمو ي ب٣حلقمىلُت الخكٌير:  2.

ححح  ) الوحيحححذي ،. طواهحححب اإلاىٍمحححة، يحححارش فحححي ١ا٘حححة طواه صحححا بإهححح  الح٢ٙححححر الحححزي يىٍحححش للمىٍمحححة ١وححححذ  واححححذ  ب٣حححل  (10: 2020و ّ٘ش

محا٥ ؤو الؽحش١ات وثح إرحر البنئحات امل حلٙحة م٣وهاألاصا، وال يٝوم بالٙفل بي صا ، ٘هو الح٢ٙحر الزي  صحم بةدساٟ الحىٍم فحي مىٍمحات ألِا

 .ِل صا

حب فحي ايجحادٍ، ولحنغ ٠يحٚ ظحي٣ون  اإلاعححٝبل ؟ والاظحتراثيجية  ال  الىنذ اإلاىاؾب: 3. حة  اإلاعححٝبل الحزي ثٔش يٝوم ِ ئ ٢٘حش  مّ٘ش

 ثحإرش  ٘ٝي باإلاعحٝبل  ول٢ً ٠زل٤ بالٙجو  الاظتراثيجية اإلاوطود  بحن الواْٜ الحا ي والحوط  هحو 

طهحححة  الىٍححش الحٝليذيحححة ثش٠ححض ِ حححئ دسطححة  الحجحححاوغ بحححن اإلاحححواسد اإلاحاحححة والٙحححشؿ اإلاحاحححة. ؤلحححا٘ة ا ححئ )هاـحححشي اإلاعحححٝبل , فحححي ححححن و  

 (920: 2020وآخشون ،

َحححححو بّحححححذ م٢محححححل للمٝاـحححححذ  ؤو الٕايحححححات  يٝحححححوم ِ حححححئ الاهٙححححححا  ِ حححححئ ثجحححححاس  طذيحححححذ   جعحححححما الاظححححححٙاد  محححححً انخىعععععام الكعععععغم:  4. 

زا لشوسي  للحإٜلم والح٢يٚ مْ اإلاحٕحرات العش ّة اإلاحتحٝة.الاظتراثيجيات البذيلة اليح ٜذ ثيؽإ ف  ي بنئة ظش ّة الحٕحر، َو

 ان الح٢ٙحر الاظتراثيجي يحممً الح٢ٙحر والّمل لمً ِذ  ا٘ترالات وبذاثل الخإؾِـ  الكغيُاث اإلاىظهت(: 5.
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بر يّح حر ثوليحذ الا٘ترالحات َحو هخيجحة جعححائ٥ ٔححر ؤ٠يحذ  ثٝحود ب حئ ٘شلحيات وبحذاثل طذيححذ  ث٣حون ؤ٠ثحر متثمحة مٝاسهحة محْ ظححابٝاصا , 

لححات ببححذا ي: مححارا برا..........؟. ؤمححا اخحبححاس الا٘ترالححات ي٣ححون هخيجححة جعححاء٥ هٝححذي: "برا ....., ِىححذَا......". ٘الٝححذس  ِ ححئ ثوليححذ الا٘ترا

حححا ظححححذم  لحححمً الح٢ٙححححر ؤلابحححذا ي والىاٜحححذ  , حيحححص ؤن ألاو٥ ؤي الح٢ٙححححر ؤلابحححذا ي را  وجؽححح٢يل بحححذاثل ؤمحححا السحححاوي ؤي الٜتححح  واخحباَس

 (2009 البرؾىسي،الح٢ٙحر الىاٜذ ٘هو لتخحباس. 

 مكهىم  الاؾدشماع:  عابػا:

خفق َز املحوس الظحّشاك ؤَم ما طاء ب  مً اإلاٙاَيم  لتظخسماس ذصحذٗ ثحإوحر م٣وهاثح  ومٝوماثح  , بر ظحنحىٛش الظحخسماس        

خسماس، وممحححا الؼححح٤  ٘يححح  ان مولحححُو الاظحححخسماس يحمسحححل فحححي حاطحححة اإلااظعحححة ٠صحححضحء وان وؤَميحححح  وؤَذا٘ححح  واإلا٣وهحححات ال اـحححة باالظححح

حٚ   محً اإلاٜو
 
 يعححرا

 
حة ال ثمسحل الا طحضءا حن الا ان َحزٍ اإلاّ٘ش م الّتٜة الٝويحة بححن الىح٘ش ث٣ون معحّذ  لزل٤ الحٕيحر شضحء اخش. ؤس

 بمخاوش 
 
ا الٙؽل ان لم ث٢ً اإلااظعة الحّليمية في حالحة اظححّذاد ال٢ ي. ٘مً العهولة ان ثبذا الحٕيحر ل٢ً رل٤ ظي٣ون محٙ٘و

 
 
شيحة لحشوس  ؤظاظحية ال يم٢حً ثجاَلهحا. وخيحاسا لهزا الحٕيحر. وفي ِالم اليوم اـبا الاظخسماس في اإلااظعات اهجاص الحٕيحرات الجَو

ىذما ال ث٣ون اإلااظعة طاَض  ٘إقصا   ٔحر مىح . ِو
 
 ؤو اهٙاٜا

 
 ٢٘شيا

 
ا ظحّاوي مً اموس ِذيذ  مً بي صا: لّٚ اظتراثيجيا ولنعد ث٘ش

ححححا الحىا٘سححححضح، والاظححححخسماس معححححالة  حححححر ٜححححادس  ِ ححححئ ثحعحححححن مش٠َض الاهحاطيححححة، لححححّٚ ٜححححذسألاصا ِ ححححئ الاظحححححجابة ل ححححذمات الحّليميححححة، ٔو

 اظاظية البذ مً وطودَا بمعحوى مّحن مً ؤطل ثحٝيٞ الاَذاٗ الاظاظية.

ححححان ظحححححببا فحححححي ثٝحححححذم وس حححححي املجحمّحححححات، امحححححا ( بؽححححح٣ل ِحححححاinvestmentيؽححححححر مفحححححىله الاظحححححخسماس)        م طحححححضء محححححً الاٜحفحححححاد الحححححزي ١ح

املجحمّححات الىاميححة ٘العححبيل امامهححا مححا اص٥ واظححّا لتَحمححام باالظححخسماس والحوظححْ فححي مجاالثحح  حيححى جعحححىيْ اللحححاٛ بش٠ححب الحٝححذم 

حححا ٜححذيما، وبالحححزات ِ حححئ اإلاعحححوى الحححذو ي2007والش ححي. )الىّحححان ، حىحححا  (  لححم ي٢حححً الاظححخسماس مّش٘و بالؽحح٣ل وباإلاعححححوى اإلاّححشٗو فحححي ٜو

الحالححش. ولٝححذ اصدَححشت ِلميححات الاظححخسماس الححذو ي اإلاباؼححش فححي الٙتححر  مححً ال معححنىات وحيححى بذايححة العححبّيىات، مححً الٝححشن اإلاايححضح 

فححي وشيححٞ ثحححد ثححإرحر ايذولوطيححة الحىميححة العححاهذ  آهححزاٟ. وباِحبححاس ان ألححب دو٥ الّححالم باظحححشىاء الفححىاِية م صححا ٘ ححح دو٥ ظححاثش  

د الحذو٥ الفحىاِية  الىمو في ٘تر  اواخش ال معنىات وبذاية العحنىات مً الٝشن الّؽشيً وثمحل٤ رشوات وبيّية َاثلة، ٘خعحاِس

وؼش١األاصا بالحفو٥ ِ ئ امحياصات اظخسماسية للحىٝيب ًِ َزٍ الثروات ورل٤ ًِ وشيحٞ مؽحاس٠ة الح٣ومحات الووىيحة لحلح٤ الحذو٥ 

 ية مٝابل اظخسماس ثل٤ الثروات.او ًِ وشيٞ دْ٘ مبالٖ مال

(  بن الحّليم بفوس  ِامة والحّليم الّا ي بفٙة خاـة يواط  بال٢سحر مً الٝيود اليح ثححذ 2020اإلاؿغبي وآزغون ،ويميٚ )       

 ِ ححئ معحححر  الحّلححيم الّحححا ي هححي محذوديححة مفحححاد
 
س مححً ٠ٙاءثحح  وثمححّٚ محححً طححود  مخشطاثحح  ولّححل ؤبحححشص ثلحح٤ الٝيححود وؤؼححذَا ثحححإرحرا

يّنححححى اإلاٙهححححوم الؽححححامل للحّلححححيم ؤهحححح  ِمليححححة الحمويححححل ألامححححش الححححزى يّيححححٞ بم٣اهيححححة ثىححححويش الحّلححححيم الّححححا ي وثحعحححححن طححححود  مخشطاثحححح . 

 
 
ا٠خعححا  اإلاّححاٗس واإلاهححاسات ب ححئ طاهححب الاوهحح  ؤداٍ الاظححخسماس الاطحمححا ي باظحححخذام آليححات ؤوطححذألاصا املجحمّححات البؽححشية لح ححون هٍمححا

 وبخعلعل صمنى يمحذ في الحّلحيم الابححذاجي ب حئ الحّلحيم الّحا ي ثشبوية ثخذم ؤٔشاك جّليمية
 
  .محذد  وبؽ٣ل هٍامي مبنى بىاء َشميا

ححة وثىٍححيم و داس   کمححا ؤن اإلاهمححة ألاظاظححية للحّلححيم الّححا ي هححي ثإَيححل الٝححوى البؽححشية للٝيححام بالبحححص الّلمححح والحىححويش و هحححاض اإلاّ٘ش

 واطحم
 
 واٜحفححاديا

 
اِيححا. ؤى سبححي الحّلححيم الّححا ي بمحىلبححات الحىميححة الؽححاملة واإلاعحححذامة. وظححٛو الّمححل، املجحمححْ والذولححة ظياظححيا

ولٝذ ثضايذ دوس  .حيص هجحد الّذيذ مً الذو٥ فئ الّالم فئ سبي الحّليم الّا ي بالحىمية، مسل الواليات اإلاححذ  ألامشي٢ية واليابان

ّححححات املجحمحححْ م صححححا فحححئ الّفححححش الحححححذيص، بّحححذ ؤن الاححححا ححححا ؤمحححا٠ً مىّضلححححة لحّلححححيم الجامّحححات وثٜو ن يىٍحححش ب ححححئ َححححزٍ اإلااظعحححات باِحباَس

 بإهححح  مححً اإلام ححً حححل مححا يواطححح  الّححالم مححً مؽحح٢تت مححً خحححت٥ 
 
 ثامححا

 
، بر ؤـححبا َىححاٟ اٜحىاِححا

 
ألا٘ححشاد، يحطححه ؤن ألامححش ثىححوس کسححححرا

 ث ويً الاوادس ِلمية محخففة وجّذ الجامّة هي اإلااظعة اليح ثمىلْ ذصزا الذوس.

        
 
ٝا َىاٟ ٠سحر مً الٝمايا  اليح  صحم  بذساظاصا اإلاحخففون ِىذما يحللون الّتٜحة اإلاحبادلحة  بححن الىٍحام   (2008 ؾغبي،لح و٘و

يح  املجحمّات  اليح  ثوطذ ٘ صا ،  ومً اَحم َحزٍ  الٝمحايا  الاظحخسماس فحي اإلااظعحة الحّليميحة  الحّليمح واإلااظعات الحّليمية  وهِو

رض مٙاَيميححة ودساظححات إلاشاٜبححة وثحليححل الّذيححذ مححً طواهححب الاظحححّذاد لتظححخسماس. وبىححاء  ِ ححئ رلحح٤، وبٝححد هٍشيححات مخحلٙححة، وهمححا
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ٜذ ؤبشص الّذيذ مً البحاحسحن ؤن الحذِم اإلاعححمش للىجحا  الاظحخسماس بحإ٠ثر ّ٘اليحة، ودِحم للّمليحة الذاخليحة )الهي٣حل والّمليحات( فحي 

ححححة، وال فححححٙات الص فححححية هححححي ظححححمات ٜيححححاد  اإلااظعححححة  وييبػححححي ِ ححححئ اإلاعححححاو٥ ؤن اإلااظعححححة والححححذوس الححححزي يٝححححوم بحححح  اإلاححححاو٥، واإلاّ٘ش

ححححٚ،  ٙحن، مسححححل، اإلاهححححاس ، واإلاٜو يححححاط لفححححٙات اإلاححححٌو يمحل٢هححححا مححححً ؤطححححل دّ٘هححححم للٝيححححام بّمححححل مّحححححن اإلاّحححححن. ومححححً الفححححّب مشاٜبححححة ٜو

ا مً م  ٝ ٙ صا َو الىحاث  اليح ثيحجها َزٍ والٝياد ، وؤلابذاُ، ول٢ صا الفٙات اإلاهمة لألداء اإلاعاو٥ ال٣لية وما ثشيذٍ اإلااظعة ح ٌو

 الفٙات الشا٘ذ  لتظخسماس في اإلااظعة الحّليمية )ال٣لية(.

بن الٙحححححاٛس الٝحححححاثم بححححححن البلحححححذان اإلاحٝذمحححححة والبلحححححذان الىاميحححححة فحححححي بوحححححاس الحىميحححححة   (Greenstone et al.,2011:13 ويا٠حححححذ        

والاظحححخسماس يٝحححوم ِ حححئ اِحبحححاس  .سؤط اإلاحححا٥ البؽحححشي فحححي ثحٝيحححٞ الحىميحححة الاٜحفحححادية يّحححود ب حححئ ححححذ محححا  محححً ثولحححيا دوس الاظحححخسماس فحححي 

ؤَمية الابح٣اس اإلاىاظب للماظعة اليح ثبنى ِ ئ ألادلة الاظاظية الّٙالة إلاماسظة ِذيذ محً ألاوحش الحىٙيحز اليحح ثىحاٜؾ الاظححّذاد 

ماس الاظخسماس وثىٍش ِ ئ وط  الححذيذ الاححياطات واإلاواسد ألاظاظية للماظعة )ِ ئ ظبيل اإلاس زا ييبػي ثحذيذ معبٞ ِا ا٥( َو

ّححذاد لّملية البىاء.  يّالو ٠جضء مً الاظح

بنا مٙهحححوم هٍشيحححة الاظححححخسماس فحححي اإلااظعححححة الحّليميحححة يؽححححر ب ححححئ لحححشوس  ؤن ثمحلحححح٤ اإلااظعحححة ِىفحححشيً الظححححخسماس َمحححا )الححححذاْ٘(        

ححذ ي٣ححون لححذى اإلااظعححة الٝححذس  ِ ححئ ثىٙيححز ال رهححام  و)الٝححذس (ِ ئ ثىٙيححز ال رهححام  الاظححخسماس الجذيححذ ؤو املحعححً ب ؽحح٣ل يحححيا. ٜو

اإلاّحححن، ول٢ححً لححنغ لححذ صا الححذاْ٘ لولححّها مولححْ الحىٙيححز، ويجححب ؤن ث٣ححون اإلااظعححة ِ ححئ طاَضيححة )حححا٘ض( ومٝحححذس  )الٝححذس ( ِ ححئ 

 م هٍشية الاظخسماس.ولْ ال رهام  الاظخسماسي في م٣اه  وجؽ٢يل طاَضية دم  ِىاـش بواس ألاهٍمة الحٙاِلية في مٙاَي

  ؤَمُت  الاؾدشماع 

ٝة          في اداس  اإلااظعة ظواء في اإلااظعات الفٕحر ، ؤم ال٢بحر ، ٘ألب اإلااظعات لم ث٢ً م٘و
 
 مهما

 
بنا الاظخسماس يادي دوسا

 في اهجاص الاظخسماس اإلايؽود  بىجا . برا لم ثىىلٞ مً سئية ؼاملة مً ؤلاداس  الّليا لٝياد  وؤلا 
 
يمان بإقصا لشوس  يجب الٝيام ثماما

ذصا مً اطل الىجا . ورل٤ بعبب ولّها الحلو٥ للمؽا١ل اليح ثواطهها مً خت٥ ِذد ال  راء الزيً يّملون ِ ئ ـىاِة وألاصيئة 

و  اسث م اَمية  الاظخسماس للماظعات في ِالم اليوم ٜو باو  اإلاذيش الحىٍيمح لتظخسماس اإلاح٣امل لي٣ون في ٜمة الاظحّذاد ، وبٔش

 ًِ الالواء. وثحجعذ َزٍ الحٝيٝة في 
 
بمعحويات هجاحها الا ان البحص في مذى طاَضية اإلااظعات الاظخسماس ال صا٥ بّيذا

م مً الحىوسات الط مة  و ا١اديمح حيص الصلىا هجذ شحة ال٢حابات الّاإلاية والّشبية في َزا اإلاولُو ِ ئ الٔش ؤَمياصا، الاو٥ َو

ٚ الحٝيٝي إلااظعات الح٣ومية مً في مخحلٚ مجاالت الحيا  ا لح٢ىولوطية والاٜحفادية والاطحماِية. اما الساوي ٘حرثبي باإلاٜو

 معالة الحّامل مْ  الاظخسماس  في اإلاواسد  اإلااظعة. 

ؤن اثجاٍ اإلااظعة الحّليمية هحو الاظخسماس ثٝوم ِ ئ  ثفوس الصحيا مٙإد   (315: 2017 الػبُضي وآزغون ، ويا٠ذ    

والح٢ٙحر الاظتراثيجي للمواسد الزي يٝوم مً خت٥ ِملية ثخىيى   ِٝتهية ثمّها الح٣ومة والٝىاُ الّام والوصاسات الحخىيي 

ثإخز ؼ٣ل ثحذيذ  ماؼشات  ِملية ثخفيق  اإلاواسد في الاو ئ، والحخىيي الاظتراثيجي في الساهية ،وؤَمية ثإظنغ الاظخسماس 

 للماظعة الحّليمية . 

حسة بن ١ل ٠يان ماظسضح ييبػي ؤن ثحوا٘ش ٘ي  الجاَضية الحىٍيمية الاظخسماس واليح هي في مٍّم الاحيان ثمسل وثشى البا       

ىذما ث٣ون اظتراثيجية اإلااظعة واضحة،  ِفب اإلااظعة الزي يّمل مً لمً الاَحمامات الشثنعة الظتراثيجية اإلااظعة ِو

. و ّمل الا 
 
 ظخسماس ِ ئ مواطهة الححذيات اليح ثواطهها اإلااظعة الحّليمية.٘ةن الجاَضية الاظخسماس ث٣ون واضحة ثماما

اصة الاغماُ:  -املخىع زاهُا  مكهىم ٍع

جعحٝبل اإلااظعات الحّليمية ) الجامّة وال٣لية ( مما يجّلها َىاٟ ٜياد  واِية ٜادس  ِ ئ جس حر ١ا٘ة الذساظة في الجامّات 

و٥ ب ئ ثىويش ومواءمة وموا٠بة الجامّات وال٣ليات والجامّات ا لّاإلاية في طميْ املجاالت ، مً خت٥ البحص في ٠يٙية الـو

ما٥ جّضيض ثوط  ال٣ليات هحو ؤلابذاُ.  ما٥ ، وألاصذٗ سياد  الِا  الحّليم ِ ر بم٣اهيات سياد  ألِا
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محححا٥ ٘يححح  اللٝحححب الحححزي يمححىا إلاحححً ييصحححض  مؽحححشو  ( (Dorin,C.,et al,.2014:67ويححشى        ِا يٝحححذم ّ٘اليحححة الشيحححاد  فححي حٝحححل بداس  ألِا

ممححا٘ة ب ححئ الاٜحفححاد، وباإلاىٍححاس ألاوظححْ ٘ححةن الشيححاد  ؤلاداسيححة جؽححمل ؤيمححا مححً يححذيش اإلاححواسد امل حلٙححة لحٝححذيم شححضحء طذيححذ او ابح٣ححاس 

والّمحل الشيحادي الحزي يعححخذم اإلاىٍحوس الاظحتراثيجي يعحاِذ فحي جصح يق الٙحشؿ اإلاتثمحة ؤ٠ثحر الظححٕتلها ومحً رححم  مؽحشُو طذيحذ.

 ت٥ الٙشؿ ل لٞ محز  ثىا٘عية معحذامة اليح ثٝود ب ئ جٍّيم خلٞ الثرو .جعهيل اظحٕ

لي، ويميٚ     ما٥ الٜحفادي همعاوي )طوصيٚ ؼومبيتر(  (5: 2018 زغبَى  Schumpeter(1950ِٗش )يشطْ مٙهوم سياد  الِا

ما٥   طذيذ  ؤو اختراُ طذيذ ا ئ ابح٣اس بإه  َو رل٤ الص ق  الزي لذي  ؤلاداس   والٝذس  لححويل ٢٘ش   Entrepreneurساثذ الِا

ات  اإلابح٢ش  الٝادس   ما٥ بال اه  يىىوي ِ ئ ِمٞ ٠بحر ل٣وه  مشث٢ض بوؽاء ألا٣٘اس واإلاؽشِو م بعاوة مٙهوم سياد  الِا هاجه. ؤس

زا ما طّلها ثذخل في ـلب الىٍشيات الاٜحفادية  في الحىوس والىمو مً خت٥ ؤن ؤحذ ؤظ با   ِ ئ الاظحمشاس والىجا  َو

الحخلٚ وثباوا الىمو َو  ِذم ٌهوس  سواد اِما٥ او اإلاىٍمحن او اإلاعححذرحن الشأبحن  باظحٕت٥ الٙشؿ  الاظخسماسية بجميْ 

 اؼ٣الها  وابح٣اس ١ل ما َو طذيذَا ما ٜال  الّالم الاٜحفادي )طوصيٚ ؼومبيتر(.

باحسحن  في ثٝذيم مٙهوم  واضه  ومحذد للشياد ، حيص ِٗش لٝذ ثباييد وطهات هٍش  ال٢حا  وال( Hussein A ,2016: 4واؼاس )  

باقصا ثل٤ ِملية  يححم محً ختلهحا  ا٠خؽحاٗ  وثٝيحيم  واظححٕت٥ ٘حشؿ الحوليحذ  خحذمات  ثيحح   فحي اإلاعححٝبل، ويح٣حون محً رحتذ ابّحاد 

ححة لحححل اإلاؽحح٢تت  وثلبيححة الحاطححات ، واليححح  ثإخححز ـححيٕا مححً الحٝىيححات الحذيسححة . وهححي الابح٣ححاس وثمسححل الحلححو٥ الابذاِيححة  ٔحححر اإلاإل٘و

ة مْ ثحمل  اإلاعاولية   حر  مواسد اظاظية  الظخسماس  ٘ـش بة  لح٘و وامل اوش   وهي مخاوش  ِاد  ما ثححعب او ثذاس، وثحممً  الٔش

 ًِ الٙؽل، والاظخباٜية  وثحفل  بالحىٙيز  مْ الّمل  في ان ث٣ون  الشياد  مسمش .

ما٥ ، ابح٣اسا ِ ئ هىاٛ واظْ مً حيص ( Lisetchi,& Brancu,2014:66  بنىما حذد ١ل مً   ثمسل مخشطات ِملية سياد  ألِا

م يادون ؤوؽىة بداسية. وهي ثحل بىٛش طذيذ  ومبح٢ش   ألاؼ٣ا٥ الحىٍيمية اليح ووسألاصا والىشيٝة اليح ووسألاصا ِ ئ حذ ظواء َو

م والعي يادألاصم وثحٙحَز ىش  ِل صم بٕية ثحٝيٞ رل٤ بّٙالية ؤ٠ ر مً ؤطل ثحٝيٞ مهام الحخىيي ، ثىٍيم اإلاواسد وألاش اؿ ٜو

 ٔشلهم وؤَذا٘هم بّٙالية و٠ٙاء  ، اإلاشثبىة بؽ٣ل ؤظاسضح باالححياطات .

ذ اظح٢ؽٚ )        ة  بن( Naman et al.,1993:137-153ٜو ثحٝيٞ الح٣امل بحن ؤلاطشاءات الشياد  اليح جععئ الظحٕت٥ الٙـش

ثلحمغ محز  في الحفميم وثىٙيز اظتراثيجيات اإلاىٍمة اليح ثخلٞ الثرو  يعحخذمها الاظتراثيجيون  وؤلاطشاءات الاظتراثيجية اليح

ما٥ الىاجحون مً  ة ؤلاداس  الاظتراثيجية يعحىيْ سطا٥ ألِا في بوؽاء اإلاؽاس ْ الجذيذ  للمىٍمة، وهي ث٣امل الشياد  واإلاّ٘ش

م ٜادس  ون ِ ئ بيجاد الوظاثل لححويل َزٍ ؤلام٣اهات ب ئ الّمل الّٙ ي متحٍة الحٙاوت في بم٣اهات الّاملحن آلاخشيً َو

 والواٜعي. 

ة بىٙغ الٝذس في  ( Peneder, 2009,: 77-99 ويفٚ    ما٥ بإقصا واحذ  مً ؤ٠ثر اإلاٙاَيم براس  لتَحمام ول٢ صا مشأو سياد  ألِا

ية في املجحمّات او  ِلم الاداس  والاٜحفاد، ما٥ هٝلة هِو ليى ثىجه ذصا ، ول٢ صا ثححاض ب ئ الذِم  ن الزيً ييحمون ثمسل سياد  ألِا

ب ئ الشياد  ث٣ون لهم ؤ٣٘اس طذيذ  ومبح٢شات معححذرة ول٢ صم يٙحٝشون ب ئ اإلاا٥ الزى يذِم ويىٙز ألا٣٘اس ويخشطها ب ئ الىوس ٠ما 

ها باقصا  ثحمحوس با ظاط حو٥ امل اوش  ًِ وشيٞ ثىبيٞ ٢٘شث  وولّها محل الحىٙيز  ورل٤ ًِ وشيٞ اِىا صا اإلاضيذ مً ِ٘ش

د والجهذ وسؤط اإلاا٥ في مخاوش  ٔحر ممموهة.  الٜو

 :ُاصة الاغما  اإلاهاعاث اإلاُلىبت  لٍغ

ثىوست الشياد  في العىوات اإلاالية بذسطة ٠بحر ، في مخحلٚ املجحمّات وفي طميْ ٜىاِات  ( Shamroukh, 2016:10يشى )

ما٥، واسثّٙد وعبة الو ي باإلاؽاس ْ ما٥ في الجامّات  الِا ات الِا ما٥ ومعِش الفٕحر  واإلابحذثة، واهخؽشت حالىات الِا

م الشيادية والابح٣اسية  و٥ بإ٣٘اَس حر ٘شؿ دِم وثمويل ومعاِذ  واسؼاد ايحا  الا٣٘اس الشيادية، للـو واإلااظعات ، ذصذٗ ث٘و

  واداس  الا٘شاد . ول٣ل ٘شد  مً البؽش مهاسات  اليح  ا ئ اوؽاء مؽاس ْ ،  باالا٘ة ا ئ مهاسات الحّامل والحواـل ومهاسات الاداس 
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ثحٙٞ مْ مٙشداث  الص فية  وثحذد بالحا ي اهماه ظلو٠   في املجحمْ ، الامش  الزي يى٢ّغ ا ئ  حذ ٠بحر  ِ ئ الجهود الشيادية 

ما٥ اليح اؼاس لها  لي، ،ومً اَم اإلاهاسات الشيادية الِا  وهي.  (14-13: 2018 زغبَى

ب  الخهىُت : اإلاهاعاث  .1 ما٥ او ثمحّهم بٝذس  ِالية  ؤس حيص يحمحْ َاالء  اإلابادسيً  بما بمهاسات  ٘ىية ِالية  داء  الِا

ما٥.  ملح  في ا٠خعا  َزٍ  اإلاهاسات بعهول  و عش ألامش الزي يعاِذَم في اهجاص  الِا

ة اإلااإلاهاعاث الخكاغلُعت :  .2 حذ وهحي ثمحمً للمبحادس الٝحذس  ِ حئ اداس  محواسد مؽحشِو اليحة والبؽحشية واإلااديحة ب٢ٙحاء  ِاليحة ، ٜو

ثحىلب َزٍ  ال٢ٙاء  الاداسية الّالية للمبادس  ثٙوين الّاملحن  مّ   ببّن الفتحيات  واإلاهام  التصمة اداس  اليؽاه 

هحم سدود  الاّ٘حا٥ ومىاٜؽحة  ا لٝحشاسات  وظحر الّمل. ومً اَم َزٍ اإلاهاسات )مهاسات الاثفا٥ وهٝل مّلومات  واظححتم  ٘و

ا والاٜىاُ والاٜحىاُ ذصا.(  ٜبل اثخارَا واـذاَس

وهي ٜذس  ِ ئ اٜامة  ِتٜات اوعاهية طذيذ   داخل اإلااظعة ، والّمحل ِ حئ ثىحويش َحزٍ الّتٜحات اإلاهاعاث الاوؿاهُت :  .3

البؽحشي ودوٍس ال٢بححر فحي  الاوعاهية  باظحمشاس  ِ ئ ؤظاط الاحترام  اإلاحباد٥ والسٝة اإلاحبادلة  والاؼاد   الذاثمحة  بالّىفحش

 بهجا  اإلااظعة.

ععت : .4 ويٝفححذ ذصححا ا٠خعححا  وثمحححْ  اإلابححادس با ظححغ الّلميححة  فححي الاداس  ،واثخححار الٝححشاسات ،وثحليححل  اإلاؽحح٢تت  اإلاهععاعاث لكٌٍغ

و٥  ا ئ اظباذصا الحٝيٝة ،وايجاد الحلو٥ العش ّة لها. ة الـو  والٝمايا اليومية والىاسثة  في الّمل ،وظِش

اصة الاغماُ في اإلاؤؾؿت الجامػُت: زالشا. ؼ ٍع  صوع اؾدشماع ابػاص الخكٌير الاؾتراجُجي في حػٍؼ

مححا٥ الابذاِيححة فححي اهجححاص اوؽححىاصا         جعححعئ اإلااظعححات الجامّيححة اليححوم مححً مىىححٞ اَحمامهححا بححٝيححٞ اَححذا٘ها فححي جّضيححض سيححاد  الِا

اجْ اليح ثٝود ب ئ لمان هجا  ثىٙيز الاظخسماس ِ ئ وخذماألاصا امل حلٙة، ول٢ً ٠يٚ يم٢ً الحّٗش ِ ئ الّوامل ؤو  اإلاارشات ؤو الٜو

ححححا ِ ححححئ  ححححذ بححححشص ال٢سحححححر مححححً البححححاحسحن الححححزي ٜححححاموا بححذيححححذ معححححميات َححححزٍ الّوامححححل وآليححححة ثىبيٝهححححا ومححححذى ثإرحَر الوطحححح  اإلاىلححححو ، ٜو

 الاظخسماس في اإلااظعة الجامّية.

سي الىاجه ِ ئ ِوامل ؤظاظية ثحمحوس في لحىٙيز والحخىيي مواسد يٝوم الٝشاس الاظخسما (17: 2011 زلُكي،  ويميٚ       

 اإلااظعات ل مغ ٘ئات:

ثخحلحٚ اظحتراثيجيات الاظحخسماس اليحح يحبىاَحا اإلاعحخسمشون، ورلح٤ حعحب اخححتٗ ؤولوياثح  الاؾتراجُجُت اإلاالبمت لالؾعدشماع:  (1

حٞ ميحل الاظخسماسية، وثحمسحل ؤو٥ اإلاعحخسمش ٘يمحا يّحٗش إلاىحنحى الحٙفحي ي لتظحخسم اسات والحزي يخحلحٚ محً معحخسمش ب حئ آخحش ٘و

اإلاعحححخسمش للّىاـحححش الحاليحححة: العححححيولة، الشبحيحححة وألامحححان و ّ ححححر ِحححاد  محححً ميححححل اإلاعحححخسمش لّىفحححش الشبحيححححة بمّحححذ٥ الّاثحححذ ِ ححححئ 

ْ ثحٝيٝ ، بنىما يّ ر ًِ ميل  الثجاٍ العيولة وألامان .  الاظخسماس الزي يحٜو

حححذس  الٝحححذس  ا غامعععل الهعععضعة الخىظُمُعععت: (2 لحىٍيميحححة لح٢حححش غ ثمويحححل مىاظحححب وداثحححم لحىٙيحححز والحخىحححيي محححواسد اإلااظعحححات، ٜو

اإلاىٍمحححة ِ حححئ اظححححٕت٥ الخؽحححاوس اإلاىاظحححب، والٝحححذس  ِ حححئ الحيبحححا والحخىحححيي إلاّالجحححة ألاخىحححاء املححملحححة والٝحححذس  الحىٍيميحححة فحححي 

 الاححٙاً بالحّليم ال٣افي واإلاىاظب.

ن ظححلىة اثخححار الٝححشاس لٝححوى اإلاؽححشُو وثخىححيي مححواسد اإلااظعححات والححشواد و داس  : دِححم مححً ؤلاداس  الّليححا، ثٙححويغامععل صاغععم (3

 الحٕيحر الّٙا٥.

ة ال٣لية حو٥ هٍام ثخىيي مواسد اإلااظعات. غامل جدكيزي  (4  : ؼّوس اإلااظعة في وطودَا في العٛو الحىا٘سضح وثىٍيم اإلاّ٘ش

الٝحشاسات الاظحخسماسية الشؼحيذ  مشاِحا  ؤمحشيً ٘يحمسحل  يٙتحرك فحي محخحز ألاؾـ واإلابعاصا الػلمُعت الجسعاط الهعغاع الاؾعدشماعي: (5

ألاو٥ فحححي ؤن يعحححل٤ فحححي اثخحححار الٝحححشاس محححا يّحححٗش إلاحححذخل الّلمحححح الثخحححار الٝحححشاس والحححزي يٝحححوم ِ حححئ خىحححوات مححححذد  ؤَمهحححا ثحذيحححذ 

لهححححا ثحذيححححذ الهححححذٗ ألاظاسححححضح لتظححححخسماس، بحجميححححْ اإلاّلومححححات اإلاتثمححححة الثخححححار الٝححححشاس، ثحذيححححذ الّوامححححل اإلاتثمححححة ليحححححم مححححً خت

ّححة واخحيححاس البححذيل الاظححخسماسي اإلاىاظححب، بنىمححا يحمسححل السححاوي  الّوامححل ألاظاظححية ؤو اإلاحح٢مححة فححي الٝححشاس وثٝيححيم الّواثححذ اإلاحٜو

 ٘يجذس بمحخز الٝشاس مشاِا  اإلابادت الواطب اثخارَا في الٝشاس.
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اع اإلاُضاوي للبدض:  اإلابدض الشالض: الَا

: اخحباسات ؤدا  الٝياط 
 
 اوال

 ًِ اخحباس السبات ، ( KMOاطشت الباحسة اخحباس ٠ٙاية حجم الّيىة )  
 
، والححليل الّام ي الاظح٢ؽافي والحو٠يذي ، ٘مت

( ودسطة حشية 0.000( ِىذ معحوى اإلاّىوية )281.831( ، وبٝيمة اخحباس باسثليد )٣٘0.624اهد ٜيمة اخحباس ١ايعش مايش اولعً )

( مؽاَذ  مً 47( ٘ٝش  واطابد ِلي  ِيىة ثإلٙد مً )13ح٢ٙحر الاظتراثيجي واإلاٝاط مً خت٥ )( للمحٕحر اإلاعحٝل ابّاد ال171)

ة ، بنىما ١اهد ٜيمة اخحباس ١ايعش مايش اولعً ) ( ِىذ 191.821( ، وبٝيمة اخحباس بشثليد )0.621ٜيادات ١ليات طامّة ال٣٘و

ما٥ واإلاٝاط ِ ر )( للمحٕحر اإلاّحمذ سيا55( ودسطة حشية )0.000معحوى اإلاّىوية )  ( ٘ٝش  . 12د  الِا

( ، بنىما حفل %72.036( ، وبٝيمة ثبايً ثٙعحري )12.088حفل اإلاحٕحر اإلاعحٝل ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي ِ ئ طزس ١امً ) 

ما٥ ِ ئ طزس ١امً ) ّات (  ، ٘يما ثشاوحد ٜيم الخؽب%60.026( ، وبٝيمة ثبايً ثٙعحري )5.244اإلاحٕحر اإلاّحمذ سياد  الِا

ة الحذويش ، ٘يما ١اهد ٜيمة مّامل السبات لتظخباهة بؽ٣ل ِام )0.738-0.501) ٙد 0.782( لّىاـش م٣وهات مفٙ٘و ذ ٌو ( ، ٜو

( ٘ٝش  ِ ئ مّامل الٙا 10( ، حفلد الٙٝشات الٙشدية )19ألاظلو  الاحفاجي مّامل الحجضثة الىفٙية للٙٝشات ) ةالباحس

( ، ٘يما ١اهد ٜو  ثشابي هفٙي 0.752( ٘ٝش  ِ ئ مّامل الٙا ٠شوهبخ )9ت الضوطية )( ، ٘يما حفلد الٙٝشا٠0.789شوهبخ )

( ، ومّامل ١وثمان للحجضثة 0.730( محوظي الٝو  ، وبٝيمة مّامل ظبحرمان بشاون )0.341الاظخباهة ِ ئ مّامل اسثباه )

 ًِ ان طميْ ٜيم السبات اإلاش٠ب ثٙٛو )0.727)
 
(، وان طميْ ٜيم 0.50اٗ الحبايً ا٠ ر مً )( ، ومحوظي اهحش 0.70( ، ، ٘مت

 (.1و٠ما موضه بيحاث  الجذو٥ )جؽبْ الٙٝشات مّىوية ، 

 ( ازخباع الشباث إلاهُاؽ البدض1الجضُو                               

 KMO Approx. Chi-square Df Sig اإلاخؿيراث

 0.000 171 281.831 0.624 ابػاص الخكٌير الاؾتراجُجي

اصة   0.000 55 191.821 0.621 الاغماٍُع

 الخكؿير الٌلي للخباًً
اصة الاغماُ ابػاص الخكٌير الاؾتراجُجي  ٍع

72.036% 60.026% 

ٍامً  5.244 12.088 الجظع ال

 0.872 0.789 الشباث  يغوهبش الكا(

 (αالخجؼبت الىهكُت  
 الكهغاث الؼوظُت  الكهغاث الكغصًت 

0.789 0.752 

 مػامل ظىجمان  مػامل ؾبيرمان بغاون  ٍ مػامل الاعجبا

0.341 0.730 0.727 

 0.782 زباث الاؾدباهت الٌلي

 

اقُت غُىت البدض: : صًمىؾغ
ً
 زاهُا

ححة ومححً خححت٥ )  ( وبيعححبة 11(، حفححشت ال٣ليححات الّلميححة )21( ١ليححة مححً اـححل )19اطححشت الباحححص دساظححاصا الحاليححة  فححي طامّححة ال٣٘و

( ، ٘يمحا %91.5( مؽحاَذ ، مسحل الّىفحش الحز١وسي م صحا )47( محً اإلاؽحاَذات ال٣ليحة )%42( بيعحبة )8( وال٣ليات ؤلاوعحاهية )58%)
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ححل الّلمححح ١ححان لؽححهاد  الححذ٠حوساٍ بيعححبة )%١8.5اهححد وعححبة الاهححاذ م صححا ) ( ، امححا ِ ححئ معحححوى ظححىوات %100( ، ِو ححئ معحححوى اإلاَا

يٙيححة فححي اإلاىفححب الحححا ي ٘ٝححذ ثفححذست ٘ئححة ال ذمححة ) ئححة %46.8ظححىة بيعححبة )( 2ال ذمححة الٌو ظححىة ِ ححئ  ((3( مححً ِيىححة البحححص ، ٘و

حة محْ الحٝحذم %17وبيعحبة ) (4( ، بنىمحا ١حان الترثنحب ٘ئحة )%36.2الترثنب الساوي بيعحبة ) ( ار ثتححَ الباحسحة ثجحاوغ ال  حر  واإلاّ٘ش

 (.2باإلاعاس الا١اديمح ِ ئ في اإلاعحويات الٝيادية ، و٠ما موضه بالجذو٥ )

 

اقُت غُىت البدض( صًمىؾ2الجضُو    غ

ًاصًمي الكهاصة  الىىع الجيـ الخدهُل الا

 طيىع  اهار 2 3 4 صيخىعاٍ

47 8 17 22 4 43 

 الٍلُاث الػلمُت الٍلُاث الاوؿاهُت

19 11 

 

: ؤلاخهاء الىنكي للبدض:
ً
 زالشا

 ِححً ابّادَمححا و٠
 
مححا موضححه بيحححاث  الجححذو٥ ثححم ثحليححل وجصحح يق معحححوى بطابححات ِيىححة البحححص حححو٥ اإلاحٕحححريً اإلابحححورحن، ٘مححت

يمحححة )3) ( املحعحححوبة، ؤلحححٚ لحححزل٤ T(، مححً خحححت٥ الوظحححي الحعحححابي، والاهحححشاٗ اإلاّيحححاسي، ومّامحححل الاخححححتٗ، والحححوصن اليعحح ح، ٜو

ثشثنحححب اإلاحٕححححرات بحعحححب مّامحححل الاخححححتٗ اليعححح ح وحجحححم الارحححش للمحٕححححرات الشثنعحححة، وابّادَحححا، ٣٘اهحححد هححححاث  الححليحححل الاحفحححاجي 

ٙي ١االجي  :الـو

 (n=47( جدلُل وحشخُو مؿخىي إظاباث الػُىت  3الجضُو  

 (SPSS V.28اإلاهضع: مسغظاث بغهامج  

 ىانكت الىخابج في ظل الخدلُل الىنكي لبُاهاث مخؿيري البدض:م

اولحححح  ٜيحححادات ( طيحححذ %71.4اَحمحححام وعححح ح )ويىحححا٥ ، و ( مشثٙحححْ اإلاعححححوى 3.57حفحححل الح٢ٙححححر الاظحححتراثيجي ِ حححئ وظحححي حعحححابي ) .1

، وبما يجّلهم ا٠ثحر ٘اِليحة ِ حئ ثححو٥ ١ليحاألاصم ا حئ ماظعح
 
ة للٝذس  ِ ئ الح٢ٙحر اظتراثيجيا ات رات طحود  ِاليحة طامّة ال٣٘و

حححححة فحححححي الّمحححححل ؤلاداسي   ِححححً دوٍس الٙاِحححححل فحححححي ثخىحححححي الّٝبحححححات اليححححح ثواطههحححححا طامّحححححة ال٣٘و
 
فححححي ؤدا صحححححا الححححححا ي واإلاعححححححٝب ي ، ٘محححححت

 
الىؾِ 

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاػُاعي 

مػامل 

 الازخالف

ألاَمُت 

 اليؿبُت
 Tنُمت  

حجم 

 ألازغ
ت  ألاولٍى

 ألاُو  1.426 12.022 71.4 9.10 0.325 3.57 الخكٌير الاؾتراجُجي

 3 1.112 9.377 77.4 16.43 0.636 3.87 همِ الهُاصة

 4 0.024 0.204 60.4 22.21 0.671 3.02 قمىلُت الخكٌير

 1 1.524 12.843 76 11.23 0.427 3.80 الىنذ اإلاىاؾب

 2 0.900 7.588 72 15.05 0.542 3.60 الخإؾِـ  الكغيُاث اإلاىظهت(

اصة الاغماُ  الشاوي 0.710 5.986 66.2 10.725 0.355 3.31 ٍع
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والا١حاديمح وبمححا يعححهم فححي بىححاء ٘حشؿ الّمححل اإلاحىححوس  وثححذِيم ألا٣٘ححاس الجذيحذ  وثبنححح الابححذاُ اإلاحجححذد ، ار اوسححجمد ؤلاطابححات 

ٍش بمّامل اخحتٗ وع ح )وثٝاسبد في الا ( يؽحر 0.325( ليحفل ِ ئ الترثنب الاو٥ ، وباهحشاٗ مّياسي )%9.10ثٙاٛ ِ ئ ث٘و

( ِىححذ 2.011( الجذوليححة )T( وهححي ثضيححذ ِححً ٜيمححة )9.103( املحعححوبة )Tا ححئ الاوسححجام والحٝححاس  فححي آلاساء ، ٘حفححل ِ ححئ ٜيمححة )

ححد اإلاىاظححب 1.426) ( وبحجححم ارححش0.05( وبمعحححوى مّىويححة )46دسطححة الحشيححة ) ( ٜححوي ، امححا ِ ححئ معحححوى الابّححاد ٘ٝححذ حححاص الٜو

( ، بنىما حل %11.23( مشثٚ اإلاعحوى وبمّامل اخحتٗ وع ح )3.80للح٢ٙحر الاظتراثيجي ِ ئ الترثنب ألاو٥ وبوظي حعابي )

( مشثٙحْ 3.60ظي حعابي )( ومماسظة بو %15.05بّذ الحإظنغ للح٢ٙحر الاظتراثيجي بالترثنب الساوي وبمّامل اخحتٗ وع ح )

حان الترثنححب السالححص لبّححذ همححي الٝيححاد  بوظححي حعححابي ) ( ، %16.43( مشثٙححْ وبمّامححل اخحححتٗ وعححح ح )3.87اإلاعحححوى ، بنىمححا ١ح

 حححححل بّححححذ ؼححححمولية الح٢ٙحححححر بمّامححححل اخححححححتٗ وعحححح ح )
 
( T( مّحححححذ٥ ، ار ١اهححححد ٜيمحححححة )3.02( وبوظححححي حعححححابي )%22.21واخحححححرا

( ليا٠حذ لحّٚ البّحذ مماسظحة وثبنحح 46( ِىحذ دسطحة الحشيحة )2.011ي ثٝحل ِحً ٜيماصحا الجذوليحة )( وهح0.204املحعوبة للبّذ )

 مً ٜبل ال٣ليات.

محححا٥ ِ حححئ وظحححي حعحححابي ) .2 ( محوظحححي  فحححي ثحٝيحححٞ %66.2( مّححححذ٥ اإلاعححححوى ، ويمحححاسط باَحمحححام وعححح ح )3.31حفحححلد سيحححاد  الِا

محححا٥ ؤلابذاِيحححة ِىحححذ اهجحححاص ١ليحححات حححة  وؽحححىاصا وخحححذماألاصا امل حلٙحححة وبمحححا يمحححمً  ألاَحححذاٗ الجامّيحححة وجّضيحححض الِا طامّحححة ال٣٘و

ا لل ىححححي وثبى صححححا للمخححححاوش  ِىححححذما ثمحلحححح٤ اظحححححٝتلية األاصححححار الٝححححشاس ، ار ثوا٘ٝححححد ؤلاطابححححات وثٝاسبححححد  هجححححا  ثىٙيححححز اظححححخسماَس

ما٥ بمّامل اخحتٗ وع ح ) ش سياد  الِا ثنب السحاوي ( ليحفل ِ ئ التر 0.355( وباهحشاٗ مّياسي )%10.72واوسجمد ِ ئ ث٘و

مححا٥ )Tمححً بحححن محٕحححري البحححص ، ار ١اهححد ٜيمححة ) ٍش 5.986( املحعححوبة لشيححاد  الِا ( ، وهححي ثضيححذ ِححً ٜيماصححا الجذوليححة لتححرجه ثحح٘و

 ومماسظح .

محا٥، ار ٌهحشت ٜيمحة حجحم ألارحش  .3 مً اإلاتححَ ان حجحم الححإرحر الحزي اٌهشثح  ابّحاد الح٢ٙححر الاظحتراثيجي ٜويحة فحي سيحاد  الِا

 طم ًِ اخحباس )حجم ألارش للمحٕحر اإلاعحٝل في اإلاحٕحر اإلاّحمذ(.( الىا0.243)

.)
ً
ا  مػىٍى

ً
اصة الاغماُ جإزيرا : ؤلاخهاء الاؾخضاللي وازخباع قغيُت البدض الغبِؿت  ًؤزغ الخكٌير الاؾتراجُجي وابػاصٍ في ٍع

ً
 عابػا

 ( وطود الّتٜات الاثية:4يٍهش الجذو٥ )

ما٥ )اثطه وعبة ثإرحر همي الٝياد  في سي . ؤ ( وهي ثٝل ًِ ٜيماصا الجذولية 0.476( املحعوبة )T( وبٝيمة )%3.7اد  الِا

( وهي ثٝل ًِ 227.( املحعوبة )F( وبٝيمة )0.635( ِىذ معحوى الذاللة )%3( ، بنىما ١ان مّامل الحٙعحر )2.011)

ة الّلمية و 4.044ٜيماصا الجذولية ) ؤلاوعاهية لىمي ٜيادألاصا في ( ، ليا٠ذ ِذم اظخسماس ٜيادات ١ليات طامّة ال٣٘و

ما٥.  ثحعحن سياد  الِا

ما٥ ) .   ( وهي ثضيذ ًِ ٜيماصا 3.214( املحعوبة )T( وبٝيمة )%23.8اثطه وعبة ثإرحر ؼمولية الاهٙحا  في سياد  الِا

 (10.329( املحعوبة )F( وبٝيمة )0.002( ِىذ معحوى الذاللة )%12.4( ، بنىما ١ان مّامل الحٙعحر )2.011الجذولية )

ة الّلمية وؤلاوعاهية لؽمولية  ( ، ليا٠ذ4.044وهي ثضيذ ًِ ٜيماصا الجذولية ) اظخسماس ٜيادات ١ليات طامّة ال٣٘و

ما٥.  الح٢ٙحر بؽ٣ل لّيٚ في ثحعحن سياد  الِا

ما٥ ) . ت د اإلاىاظب للح٢ٙحر الاظتراثيجي في سياد  الِا ( وهي 4.480( املحعوبة )T( وبٝيمة )%38.9ٌهشت وعبة ثإرحر الٜو

( F( وبٝيمة )0.000( ِىذ معحوى الذاللة )%21.6( ، بنىما ١ان مّامل الحٙعحر )2.011ضيذ ًِ ٜيماصا الجذولية )ث

ة الّلمية  ( ، ليا٠ذ4.044( وهي ثضيذ ًِ ٜيماصا الجذولية )20.074املحعوبة ) اظخسماس ٜيادات ١ليات طامّة ال٣٘و

د اإلاىاظب بؽ٣ل محوظي في ثحعحن سياد  ما٥. وؤلاوعاهية للٜو  الِا

ما٥ ) . ذ د الحإظنغ للح٢ٙحر الاظتراثيجي في سياد  الِا ( وهي 4.614( املحعوبة )T( وبٝيمة )%43.6اثطه وعبة ثإرحر الٜو

( F( وبٝيمة )0.000( ِىذ معحوى الذاللة )%22.6( ، بنىما ١ان مّامل الحٙعحر )2.011ثضيذ ًِ ٜيماصا الجذولية )
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ة الّلمية  ( ، ليا٠ذ4.044الجذولية ) ( وهي ثضيذ ًِ ٜيماصا21.292املحعوبة ) اظخسماس ٜيادات ١ليات طامّة ال٣٘و

ما٥.  وؤلاوعاهية للحإظنغ بؽ٣ل محوظي في ثحعحن سياد  الِا

ما٥ ) . ض  ثبحن للباحسة وعبة ثإرحر الح٢ٙحر الاظتراثيجي في سياد  الِا
 
( وهي ثضيذ 5.703( املحعوبة )T( وبٝيمة )%73.5واخحرا

( املحعوبة F( وبٝيمة )0.000( ِىذ معحوى الذاللة )%30.8( ، بنىما ١ان مّامل الحٙعحر )2.011ًِ ٜيماصا الجذولية )

ة الّلمية وؤلاوعاهية  ( ، ليا٠ذ4.044( وهي ثضيذ ًِ ٜيماصا الجذولية )32.521) اظخسماس ٜيادات ١ليات طامّة ال٣٘و

ما٥.  للح٢ٙحر الاظتراثيجي بؽ٣ل طيذ في ثحعحن سياد  الِا

اصة الاغماُ (4الجضُو    جإزير الخكٌير الاؾتراجُجي وابػاصٍ في ٍع

 (SPSS V.28اإلاهضع: مسغظاث بغهامج  

 اإلابدض الغابؼ : الاؾخيخاظاث واإلاهترخاث:

 اوال: الاؾخيخاظاث:

ت واإلاُضاهُت اَمها ما ًإحي :  جىنل البدض الى مجمىغت مً الاؾخيخاظاث الىظٍغ

ثبحن مً خت٥ هحاث  البحص ا ئ ان مٍّمح الٝيادات ؤلاداسية ِيىة البحص لذ صم جؽخد ببّادٍ في الّيىة اإلابحور  حو٥ مٙهومح  .1

ة(الاظتراثيجي و الح٢ٙحر   .ابّادٍ في الّيىة اإلابحور  )١ليات طامّة ال٣٘و

2.  
 
ما٥ ، ؤي ان َىاٟ ثٙهما راثيجي وجّضيض سياد  الِا

 
لبية بؽان اظخسماس ابّاد الح٢ٙحر الاظت طاءت آساء ؤ٘شاد ِيىة البحص في الٔا

ة  دوس اظخسماس ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي.  مً ٜبلهم بإَمية مّ٘ش

د بحص ان َىاٟ دوسا  ٠بحرا طذا للح٢ٙحر الاظتراثيجي بإبّادٍ )ٌهشت هحاث  ال .3 مىٍوس الىٍم ، ؼمولية الح٢ٙحر، الٜو

 اإلاىاظب، اٜحىاؿ الٙشؿ، الحإظنغ الٙشليات اإلاوطهة( في ثحعحن اظخسماس في ال٣لية للحفو٥  ِ ئ الشيادية .

تٜة وريٝة في صياد  اٌهش البحص ان لولو  مٙهوم اظخسماس ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي لذى  .4 الٝيادات ؤلاداسية دوس ٠بحر ِو

ما٥  في الّيىة  اإلابحور   .معحوى سياد  الِا

 زاهُا: اإلاهترخاث:

ت الشابذ Fازخباع  Tازخباع  اإلاػىٍى
الخُإ 

 اإلاػُاعي 
 اإلاؿخهل βالخإزير R²الخدضًض

إقاعة 

 الػالنت
 اإلاػخمض

 --- همِ الهُاصة 0.037 0.03 0.078 0.476 0.635 3.908 0.227

اصة  ٍع

 الاغماُ

10.329 3.171 0.002 3.214 0.074 0.124 0.238 
قمىلُت 

 الخكٌير
--- 

20.074 2.495 0.000 4.480 0.087 0.216 0.389 
الىنذ 

 اإلاىاؾب
--- 

 --- الخإؾِـ 0.436 0.226 0.095 4.614 0.000 2.268 21.292

32.521 1.096 0.000 5.703 0.129 0.308 0.735 
الخكٌير 

 الاؾتراجُجي
--- 
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اِحمحححادا ِ حححئ الاظححححيحاطات اليحححح ثحححم ثٝحححذيمها وّحححشك اإلاٝترححححات اليحححح هحّٝحححذ بإقصحححا لحححشوسية لٝيحححادات ؤلاداسيحححة فحححي ١ليحححات طامّحححة 

ة اإلابحور  بما يإجي  :ال٣٘و

حر بححححشام .1 حححة اإلابحورحححح  جعححححعئ ا ححححئ ثسٝيٙيحححححهم بإَميححححح  ابّححححاد الح٢ٙحححححر ثححح٘و   ثذسيبيححححة لٝيححححادات ؤلاداسيححححة فححححي ١ليححححات طامّححححة ال٣٘و

ة الح٢يٚ مْ محٕحرات البنئة   .الاظتراثيجي لحفبا لذ صا الٝذس  ِ ئ سظمح اإلاعحٝبل اإلاممون والعِش

ٜبحل الٝيحادات ؤلاداسيحة إلاٝحذس  ِ حئ ايفحا٥ مٙهحوم ييبػي الّمل ِ ئ الح٢ٙحر الؽحمو ي اححذ ابّحاد الح٢ٙححر الاظحتراثيجي محً  .2

  .اظخسماس الح٢ٙحر الاظتراثيجي و٠يٙية مماسظة ؤبّادٍ إلاعحويات ؤلاداسية ألاخشى في الّيىة اإلابحور 

لشوس  ادساٟ ال٣ليات الّيىة اإلابحور  اَمية اخحياس الٝيادات ؤلاداسية مً ألا٘شاد الزيً لذ صمح خ ر  ومهاس  وويلة اإلاذى  .3

ً حملححة الؽححهادات الّليححا، ؤالقصححا ثضيححذ مححً ام٣اهيححة الحّححاون مححْ اإلاحٕحححرات الّذيححذ  املحيىححة بال٣ليححات ِححً وشيححٞ الّمححل محح

لمً ابّاد الح٢ٙحر الاظتراثيجي للٝذس  ِ ئ ثحٝيٞ اإلاواثمة بي صا وبححن هٝحاه الٝحو  والمحّٚ فحي البنئحة الذاخليحة واثخحار 

 .ل٣ليات الّيىة اإلابحور الٝشاسات الىاجحة في اظخسماس اإلاواسد  ا

 اإلاغاظؼ الػغبُت واإلاهاصع الاظىبُت:

 اوال: اإلاغاظؼ الػغبُت:

يٙية.2018ِىا هللا ،ـبا هوسي. ) .1  (. ثإرحر الح٢ٙحر الاظتراثيجي ِ ئ ثحعحن طود  الحيا  الٌو

تٜح  بال راِة الحىٍيمية لذى2020ؤبو طىنب، طمان وايل ِبذ،) .2 سئظاء ألاٜعام ألا١اديمية في الجامّحات ألاسدهيحة  (. الح٢ٙحر الاظتراثيجي ِو

سظحالة ال اـة بمحاٍ٘ة الّاـمة ِمان مً وطهحة هٍحش ؤِمحاء َيئحة الححذس غ. ٜعحم ؤلاداس  واإلاىحاةو ،١ليحة الّلحوم التربويحة، طامّحة الؽحٛش ألاوظحي ) 

 (2020ماطعححر في التربية ثخفق ؤلاداس  والٝياد  التربوية( .)حضيشان/

ما٠2020.٥ٙا  ِباط ، ) الجىابي ، .3  (. مذخل دساظة الح٢ٙشي الاظتراثيجي. طامّة ث٢شيد/ ١لية ؤلاداس  والاٜحفاد/ ٜعم اداس  ألِا

حححححوم, خمححححححنغ طمّحححححة. ) .4 (. ؤرححححححش اظححححححخذام اظححححححتراثيجية ٜبّحححححات الح٢ٙحححححححر العححححححد فحححححي ثىميححححححة مهحححححاسات الح٢ٙحححححححر ؤلابحححححذا ي واثخححححححار الٝححححححشاس 2013بَش

 ّاؼش ألاظاسضح.بالح٢ىولوطيا لذى ولبة الفٚ ال

ات ؤمحن. ) .5 حْ معحححوى الٝحوى الّحاملحة الّحشبيحة.2019ِ٘ش  (. دوس مىٍمة الّمل الّشبية في بوؽحاء ٜحاهون دو ي ِحشبي للّمل و٘س

6. ( . ِيىحححة محححً  (. دوس الح٢ٙححححر الاظحححتراثيجي فحححي ثحٝيحححٞ ؤبّحححاد اظحححتراثيجية املححححيي الاصسٛ: دساظحححة آلساء الٝيحححادات الّليحححا فحححي2019٘حيححححة، ـحححذٛو

 (. Doctoral dissertation, Ziane Achour University of Djelfaاإلااظعات )

(. ؤرححححش الح٢ٙحححححر الاظححححتراثيجي ِ ححححئ الحوطحححح  اإلاٝححححاوالت مححححً وطهححححة هٍححححش ولبححححة طامّححححة الجلٙححححة. مجلححححة د٘ححححاثش 2021دمحمي ِبححححذالٝادس, ِيححححاد لي ححححئ. ) .7

 .74-64(, 1)12اٜحفادية, 

(. دوس ؤبّحححاد الح٢ٙحححر الاظحححتراثيجي فححي دِحححم مٙححاثيا الحفحححييْ الاخمححش داسظحححة ميذاهيححة فحححي 2018ِمحححاس ِححواد دمحم. ) ؤبححي ظحححّيذ ؤحمححذ الحححذيٍو  ححي, .8

 .  Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences, 14(42 part 1                           . )مّمل ؤظمىد ٠ش١ٟو

دوس الح٢ٙححر الاظححتراثيجي فححي جّضيححض الٝحذسات الحىا٘عححية: دساظححة ثىبيٝيححة ِ حئ ؼححش٠ة الووىيححة موبايححل  .) 2020ؤحمحود ها٘ححز ؤحمححود الوحيححذي. ) .9

(Doctoral dissertation, Batch2.) . 

دساظححححة حالحححة: ِيىححححة مححححً اإلااظعححححات الجامّيححححة -(. الح٢ٙحححححر الاظححححتراثيجي وثحححإرحٍر ِ ححححئ بداس  ؤصمححححات اإلااظعححححات2020ِمحححنؾ, ط., هاـححححشي, ط. ) .10

 .929-915(, 3)13ية. مجلة الّلوم الاٜحفادية والخعيحر والّلوم الحجاسية, الجضاثش 

حححححححوزي. ) .11  The(. ظححححححمات الىخبحححححححة العياظححححححية الٙلعحححححححىييية ٜبححححححل وبّحححححححذ ٜيححححححام العحححححححلىة الووىيححححححة الٙلعحححححححىييية: 2009د. ظححححححمش طححححححودت ال ٔر

Characteristics of the Palestinian Political Elite Before and after the Establishment of the Palestinian National Authority مش٠ض الضيحوهة .

 للذساظات والاظخؽاسات.
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 ,Journal of Baghdad College of Economic sciences University(. الاظحخسماس اَذا٘ح  ودواّ٘ح . 2007الحذ٠حوس ححاثم ٘حاسط الىّحان. ) .12

(14                               .) 

 (. الاظخسماس في الحّليم وهٍشياث .2008، ـبا  )ٔشبي  .13

(. ٜيححححاط ؤرحححش الاظحححخسماس فححححي الحّلحححيم الّححححا ي ِ حححئ الىمحححو الاٜحفححححادي فحححي طمهوسيححححة مفحححش الّشبيحححة فححححي الٙتحححر  مححححً 2020اإلإشبححححي, ٥. م., إلايحححاء دمحم. ) .14

 .104-79(, 3)21. مجلة الالية الاٜحفاد والّلوم العياظية, 2016/2017وحيى  1990/1991

(. الاٜحفححاد الّشا ححي بحححن مححىلو الحخىححيي والل رهححة واو٣ّاظححها ِ ححئ الاظححخسماس ساط اإلاححا٥ البؽححشي 2017الّبيححذي، ِبححذ الجبححاس واحمححذ ،داود ،) .15

 . 2017( لعىة 23( املجلذ)101. مجلة الّلوم الاٜحفادية والاداسية، الّذد)2016-1990بحص الححلي ي للمذ  

ات الفححححححٕحر  واإلاحوظححححححىة ،الجمهوسيححححححة الّشبيححححححة العححححححوسية ميؽححححححوس الجامّححححححة (. ٠ححححححح2018خشبححححححوو ي، ِححححححامش) .16 مححححححا٥ واداس  اإلاؽححححححشِو ا  سيححححححاد  الِا

 (.ISSN:2617-989Xالا٘ترالية العوسية ،)

مححا٥ فححي ٜىحاُ الفححىاِات 2020ؤ. د ؤهحنغ ال فححاوهة, س الاظححار اإلاعححاِذ دمحم محححيتن. ) .17 الذواثيححة (. ؤرحش هٍححم اإلاّلومححات ؤلاداسيحة ِ ححي سيحاد  ألِا

ة للّلوم الاوعاهية والاطحماِية,    .441-486 ,(B)172ألاسدهية. مجلة طامّة الؽاٜس

 (. جعيحر امل ضوهات.2011خليٙي, دا . ) .18

 زاهُا: اإلاهاصع الاظىبُت:

1. Tajpour, M., Hosseini, E., & Moghaddm, A. (2018). The Effect of Managers Strategic Thinking on Opportunity Exploitation. 

Scholedge Int. J. Multi. Allied Stud, 5(2), 68-81.  

2. Shaik, A. S., & Dhir, S. (2020). A meta-analytical review of factors affecting the strategic thinking of an organization. foresight.  

3. Mahdavian, M., Mirabi, V., & Haghshenas, F. (2014). A study of the impact of strategic thinking on the performance of Mashhad 

municipal managers. Management Science Letters, 4(4), 679-690.  

4. Bonn, I. (2005). Improving strategic thinking: a multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal.  
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Management. 
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10. Graetz, F. (2002). Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities. Management 
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12. Haycock, K. (2012). Strategic thinking and leadership. Library leadership & management, 26(3/4).  

13. Allio, R. J. (2006). Strategic thinking: the ten big ideas. Strategy & Leadership 



 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
31 

14. Greenstone, M., & Looney, A. (2011). Investing in the future: An economic strategy for state and local governments in a period of 

tight budgets. Brookings Institution 
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ان اؾترظاع الشهت 2021الاؾخدهاناث الاهخسابُت لؿىت  ذ الػهابي وَع  ما بين الخهٍى

Electoral benefits for the year 2021 between the punitive vote and the bet to restore 

confidence 

 باخشت في الهاهىن الػام والػلىم الؿُاؾُت جسهو غالناث صولُت ص. قاَمت ؤمغاح : 

  َالبت باخشت بؿلَ الضيخىعاٍ َضي بيُكى : 

 ًلُت الػلىم الهاهىهُت والاظخماغُت والانخهاصًت ؤيضاُ الغباٍظامػت دمحم الخامـ 

 اإلاؿغب

 اإلالخو

شاوية، وماؼشا حٝيٝيا يٝنغ الحٝذم املحشص  ي بلذ في ِملية بؼشاٟ اإلاواوً في ـىْ الٝشاس جّذ اإلاؽاس٠ة العياظية مً ؤَم آليات الذي        مٜو

شاوية، ورل٤ السثباوها الوريٞ بىبيّة الذولة وماظع األاصا، العياسضح وثخبّ  وثٝييم . حيص جّح ر اإلاؽاس٠ة العياظية بحذى جّبحرات وطود الذيمٜو

ٙاِلية بحن الذولة واملجحمْ، ومذى يحة معاَماصا مً طهة في ثم٢حن ؤ٘شاد املجحمْ مً الاخحياس الىو ي إلاً وهي ثارش واّٜيا ِ ئ وبيّة الّتٜة الح

ِمها.
ْ
َس  لُح٢ ية اإلا ّرِ  يح٢م ، ومً طهة ؤخشى ثم٢حن الىخب الحا٠مة مً الؽِش

مى  ِ ئ جّيحن اإلال٤ لشثنغ الح٣ومة مً الحض   47رالص اهحخابات جؽش ّية في ٌل الذظحوس الجذيذ، ويىق الٙفل  2021وؼهذ اإلإش  ظىة      

ذ  و ما يّنح ٜياد  الحض  الحاـل ِ ئ ؤ٠ ر ِذد مً اإلاٝاِذ الىيابية للح٣ومة. ٜو الاهحخابات  ؤظٙشت هحاث اإلاحفذس لتهحخابات الخؽش ّية، َو

م ببّادٍ خت٥ وث .لواليححن جؽش ّيححن وم٢ىح  مً ٜياد  الح٣ومة ،ًِ ثفذس حض  الّذالة والحىمية 2016وظىة  2011عىة ل الخؽش ّية

مً مٝاِذ ،  90% بٙٝذاه  حوا يالسامىة اإلاشثبة  الحض  ب ئهحٝل . بر اباِحماد آلية الحفويد الّٝابي 2021الاظححٝاٜات الاهحخابية ألاخحر  لعىة 

 اء.هاثبا رلس صا مً اليع 13ب ئ هاثبا بشإلااهيا  125٘مً 

ة ب ئ محزألاصذٗ َ         ٙعحر املحذدات وساء ٘ٝذان الىاخب اإلإشبي السٝة في حض  الّذالة والحىمية واِحماد الحفويد الّٝابي، ١ألية اولة ثٍ الوٜس

رات ألارش العل ح ِ ئ الولّية   ٜشاساث في اٜىاُ الىاخب اإلإشبي لوالية رالسة بعبب سحب السٝة للحض  الزي ٜاد ح٣ومححن مححاليححن ولم يىجه

  .اِية للمواوىحنالاٜحفادية والاطحم

 الٍلماث اإلاكخاخُت 

 الحفويد الّٝابي.  آليةاإلاؽاس٠ة العياظية، العلٟو الاهحخابي، 

Abstract :  

   Political participation is one of the most important mechanisms of democracy, and a real indicator that measures the progress 

made by any country in the process of citizen participation in political decision-making, tracking and evaluation. Where political 

participation is one of the expressions of the existence of democracy, because it is closely related to the nature of the state and its 

institutions, and it realistically affects the nature of the interactive relationship between the state and society, and the validity  of its 

contribution on the one hand in enabling members of society to voluntarily choose who governs it, and on the other hand 

empowering the ruling elites with legitimacy justification for their judgment. 

In 2021, Morocco witnessed the third legislative elections under the new constitution. Article 47 of it stipulates that the King 

appoints the head of government from the party that leads in the legislative elections, which means the leadership of the party with 

the largest number of parliamentary seats in the government. The results of the legislative elections of 2011 and 2016 resulted in 

the leadership of the Justice and Development Party, and enabled it to lead the government for two legislative terms. He was 

expelled during the last electoral elections of 2021 by adopting the punitive voting mechanism. The party moved to eighth place, 

losing about 90% of its seats, from 125 deputies to 13, two-thirds of which are women. 
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This paper aims to try to explain the determinants behind the Moroccan voter‗s loss of confidence in the Justice and Development 

Party and the adoption of the punitive vote, as a mechanism of no-confidence for the party that led two successive governments 

and did not succeed in convincing the Moroccan voter for a third term because of its decisions that have a negative impact on the 

economic and social situation of citizens. 

   Key words:  Political participation, electoral behavior, punitive voting mechanism. 

 مهضمت 

شاوية، ومٍهشا ؤظاظيا مً مٍاَش اإلاؽاس٠ة العياظية اليح ثخحلٚ مً        ثمسل الاهحخابات آلية سثنعية لمً اإلاماسظة الذيمٜو

ا وألاحضا  العياظية اإلاؽ٣لة للمؽهذ العياسضح  دولة ب ئ ؤخشى، باخحتٗ الىٍام العياسضح والموابي الٝاهوهية اليح ثاوَش

 داخل الذولة.    

ؤو٥ اهحخابات بشإلااهية وطهوية ومحلية متزامىة، بلٕد وعبة اإلاؽاس٠ة  2021ذ ؼهذ اإلإش  في السامً مً ؼخى ر لعىة ٘ٝ    

ا مً التراطْ ال٢بحر لحض  الّذالة والحىمية الزي ٜاد الح٣ومة 50.35%الاهحخابية ٘ صا  ذ ؤظٙشت هحاث  َزٍ الاهحخابات هِو ، ٜو

ة مً الخعائالت حو٥ ألاظبا  اليح ١اهد وساء َزا التراطْ، وألاخىاء اليح ؤ٘ٝذ رٝة لواليححن مححاليححن، ألامش الزي يى ش  مجمِو

 الىاخب في حض  الّذالة والحىمية، مما يىش  بؼ٣الية بىاء السٝة ؤو اظترطاِها داخل اإلاؽهذ العياسضح اإلإشبي؟  

بل البذء في ثحليل املحىات الستذ للحجشبة الاهحخابية للمٕش        ، البذ بذاية مً بِىاء ولو ثٙعحرا 2011بّذ ـذوس دظحوس ٜو

 وإلاٙهوم الحفويد والحفويد الّٝابي. موطضا إلاٙهوم اإلاؽاس٠ة العياظية

ة للمواوً لإلظهام في ـىْ الاَذاٗ الّامة        ِموما َىاٟ ِذ  جّاسيٚ للمؽاس٠ة العياظية، ٘هىاٟ مً يشبىها بمىا الٙـش

ىاٟ مً ؤلاٗ ب ئ رل٤ الحإرحر في في املجحمْ وثحذيذ ؤ٘مل الو  ىاٟ مً يشبىها بالحإرحر في الٝشاس الح٣ومي، َو ا، َو ظاثل اهجاَص

 .  1اخحياس الح٣ام

وجّذ اإلاؽاس٠ة العياظية باإلإش  جّبحرا ًِ مماسظة الحٝٛو العياظية اليح يخولها الذظحوس بمخحلٚ ثجلياألاصا، وهي ثخىُو        

لعياظية )الٙفل العابْ مً الذظحوس( ب ئ حٞ اإلاؽاس٠ة العياظية في الاظححٝاٜات الاهحخابية بحن حٞ الاهخشاه في ألاحضا  ا

بالترشه ؤو بحشية اخحياس اإلاششه ؤو الحض  الزي يشاٍ الىاخب مىاظبا لححمل معاولية ثذبحر الؽإن الّام ٠ما هفد ِلي  الٙٝش  

اإلااظعات اإلاىحخبة باالٜتراُ الحش والجزي  واإلاىحٍم" ورل٤ ًِ وشيٞ مً الذظحوس: "ثخحاس ألامة ممسل صا في  2الساهية مً الٙفل 

آلية الحفويد. مً خت٥ اِحماد اهحخابات هض صة ٠ما هق ِ ئ رل٤ الٙفل الحادي ِؽش مً الذظحوس في ٘ٝشث  ألاو ئ: 

ية الحمسيل الذيمٝشاوي"  ."الاهحخابات الحش  والجز صة والؽٙا٘ة هي ؤظاط مؽشِو

و ِملية ؤلادالء بالفوت بما ِ ر ـىاديٞ الاٜتراُ ؤو ًِ وشيٞ بسظال  ِ ر ال ريذ الال٢ترووي ؤو ِ ر الاهترهند، والحفويد َ     

وات  ٞ وشيٝة الاٜتراُ اليح يحذدَا الٝاهون الاهحخابي. ويحم ثحذيذ ِذد ألـا واليح ثذ٥ ِ ئ اخحياسات الىاخبحن والىاخبات ٘و

واتاإلاذ ئ ذصا مً خت٥ ٘شص ؤوساٛ الاٜترا ذ ألـا لحفويد الّٝابي َو ٜىْ الىشيٞ ؤمام مً ؤِىي ل  حٞ الحٙوين مً . وا2ُ ِو

لتزام  ثجاٍ مً ـوت ِلي  في اوٗش العا٠ىة ًِ وشيٞ ِذم مىح  ؤـوات الىاخبحن في الاهحخابات التحٝة ل٣وه  ؤخل ب

 .3اهحخابات ظابٝة

                                                           
1
 ، ماظعة ٜشوبة بجىيٚ.11، ؿ اإلاؽاس٠ة العياظية والاهخشاه اإلاذوي للؽبا  بّذ ثحوالت الشبيْ الّشبي دساظة ميذاهية (:2015دمحم باظ٤ مىاس، ) 
2
 .98(: الٝاموط الّشبي لتهحخابات، الىبّة ألاو ئ ؿ 2020مم اإلاححذ  ؤلاهماجي، )بشهام  ألا  

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fdppa.un.org-chrome   
3
 يمٝشاوي الّشبي.(: الحفويد الّٝابي في الاهحخابات ال رإلااهية الٝادمة، اإلاش٠ض الذ2015ِاد٥ ِامش، ) 
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، ويٙترك ؤن ث٣ون لها ثإرحرات واو٣ّاظات ِ ئ ـىاِة الٝشاس وهي ذصزا الؽ٣ل حٞ وظلٟو مبنح ِ ئ الحشية في الاخحياس      

جاٍ مخحلٚ الٝمايا، لمً 
ُ
ا، بقصا وظيلة ابذاء الشؤي ث حَر الّمومي في مخحلٚ ثجلياث  الاطحماِية والاٜحفادية والعياظية ٔو

 ؼشوه ٜاهوهية وظياظية يٙترك ؤن يحم ثجزيلها بىاء ِ ئ مبذؤ الجزاَة والؽٙا٘ية واإلافذاٜية.

يم الحض  آهزاٟ وسثنغ ال رإلاان  1967ظىة الّذالة والحىمية حض   ثإظغ       ورل٤ بّذ اوؽٝاٛ داخل الحش٠ة الؽّبية ٜادٍ ِص

ت  والحجذيذ )الجماِة الاظتمية ظابٝا(  1992ي ظىة وف .ِبذ ال٢شيم ال ىيب اإلإشبي الذ٠حوس  وبّذ ؤن جّزس ِ ئ حش٠ة الـا

ِٝذ الحض  ماثمشا اظحشىاثيا لحم٢حن الٝيادات  1996وفي ظىة  .ثإظنغ حض  الحجذيذ الوونح اثفلد ٜياد  الحش٠ة بال ىيب

 في ؤماهح  الّامة، ومىز رل٤ الححن بذؤ يُ  الاظتمية مً الّموية
َ
 .ش ب ئ الحض  باِحباٍس حضبا بظتمياىٍ

م وحٝٞ ٘وصا 1997ؼاٟس الحض  في الاهحخابات الخؽش ّية لعىة     ٜشس  1998. وفي ظىة محذودية الذواثش اليح ؼاٟس ذصا ٔس

 1مجلع  الوونح جٕيحر اظم  ليفبا "حض  الّذالة والحىمية"

محاولة ٘هم ألاظبا  اليح ٜادت حض  الّذالة والحىمية و ، 2021ؼخى ر  8َزٍ اإلاٝالة ثحليل هحاث  اهحخابات هحاو٥ مً خت٥ 

ّة  باِحماد هٍشية "الحفويد والعلٟو الاهحخابي" و  .الحفويد الّٝابيباِحماد آلية  2021في اهحخابات ؼخى ر ل عاس  ٔحر محٜو

٥2Kieh,George Klay  ٘اص ذصا في  125مّٝذ بشإلااوي مً ؤـل  ٥13 حض  الّذالة والحىمية ِ ئ ٠ي  طوسض ٠تي، لحٙعحر حفو

 . مً خت٥ الاطابة ِ ئ ألاظئلة الحالية:2016العابٝة ظىة  3الاظححٝاٜات الخؽش ّية

 ما هي املحذدات اليح ١اهد وساء ثشاطْ رٝة الىاخب في حض  الّذالة والحىمية؟ -

ليوم؟ ؤو بفيٕة ؤخشى َل جعحىيْ الح٣ومة الحالية خلٞ هُو مً و٠يٚ يم٢ً بِاد  السٝة في اإلاؽهذ العياسضح ا -

 اإلافالحة مْ املجحمْ الظترطاُ السٝة في اإلاؽهذ العياسضح والىخب العياظية؟ 

 لإلطابة ِ ئ َزٍ ألاظئلة ظنحم اِحماد املحاوس الحالية:    

  2021ؼخى ر  8: معحجذات الاظححٝاٜات الاهحخابية ٥ املحوس ألاو٥ 

 : الحفويد الّٝابي للىاخب اإلإشبي لذ الّذالة والحىمية: ٜشاء  في املحذدات والىحاث .اوياملحوس الس

 ُ   2021: مؿخجضاث الاؾخدهاناث الاهخسابُت لؿبخمبر املخىع ألاو

ش الّملية الذيمٝشاوية وؤظاظها، بر ال يم٢ً الحذيص ًِ ديمٝشاوية في ٔيا   جؽ٣ل الاهحخابات محوس وطَو

ذسث  ِ ئ الحإرحر في ـىْ  ح ألاصذٗ ب ئ، والي4الاهحخابات مؽاس٠ة ألا٘شاد الىاضجحن في ولْ الٝيم اليح ثىٍم حيا  الجماِة، ٜو

العياظات الّامة في الذولة، وال طذا٥ في ؤن طميْ الىٍشيات ثا٠ذ ِ ئ ِىفش اإلاؽاس٠ة في ألاهٍمة الذيمٝشاوية، وجّذ الّملية 

 واظّة والّٙالة ل٣ل ٘ئات املجحمْ.الاهحخابية ؤَم آلاليات المامىة للمؽاس٠ة ال

ة مً اإلاعحجذات امل حلٙة،  2021بىاء ِلي ، ؼهذ اإلإش  في السامً مً ؼخى ر  بطشاء اظححٝاٜات اهحخابية في ٌل مجمِو

وال ب ئ اسثٙاُ وعبة اإلاؽاس٠ة )الاهحخابات الخؽش ّية ثحذيذا( في  بذءا مً الولْ الوباجي الزي يّنؽ  اإلإش  والّالم ٣٠ل، ـو

                                                                                                                                                                                                 
https://democraticac.de/?p=18907   
1
https://www.pjd.ma/  29 يىايش 2022 21:30              اليؽإ  والحىوس ْ              حض  الّذالة والحىمية، اليؽإ  والحىوس، صياس  اإلاٜو

2
حٝاد بّذالة الّالم، مجلة ١لية آلادا ، الّذد 2010بشاَيم مشثضضى ببشاَيم الاِش ي، )  تٜح  بااِل  .556، ؿ 97(: العلٟو الاهحخابي ِو
3
ِ ئ ؤن " يّحن اإلال٤ سثنغ الح٣ومة مً الحض   47ثجذس ؤلاؼاس  ب ئ ؤه  ظنحم التر٠حز ثحذيذا ِ ئ الاهحخابات الخؽش ّية في الححليل،  ه  و٠ما هق ِ ئ رل٤ الذظحوس في الٙفل 

 الىيابية. العياسضح الزي ثفذس اهحخابات ؤِماء مجلغ الىوا ، ِو ئ ؤظاط هحاثجها". وبزل٤ يترؤط الح٣ومة الحض  الزي حفل ِ ئ ؤ٠ ر ِذد مً اإلاٝاِذ 
4
 Patrice. G (1993) : Le moment du vote, les systèmes électoraux de la période révolutionnaires, In : Revue Française se science politique, 43 Année, N°1, PP : 6-

29. 

https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%A8
https://democraticac.de/?p=18907
https://democraticac.de/?p=18907
https://www.pjd.ma/
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ٌل الذظحوس الجذيذ. لزل٤ ظىحاو٥ مً خت٥ الٙٝش  ألاو ئ ؤلاحاوة بمخحلٚ اإلاعحجذات اليح ؼهذألاصا اهحخابات السامً مً 

 ؼخى ر، ومحاولة ٜشاء  هحاث  الاظححٝاٜات الخؽش ّية مً خت٥ الٙٝش  الساهية. 

 قدىبر  8: اإلاؿخجضاث الاؾخصىابُت والهاهىهُت الهخساباث ؤوال

بحن معحجذات  2021ؼخى ر  8بحن مخحلٚ معحجذات الاهحخابات اليح ؼهذألاصا اإلامل٢ة اإلإشبية في ي٢مً ؤن همحز  

اظحشىاثية ثشثبي بةطشاء الاهحخابات في ظياٛ اظحشىاجي )يحّلٞ بالولْ الوباجي(، وؤخشى مشثبىة بمعحجذات الٝواهحن الحىٍيمية 

 لتهحخابات.

 اإلاؿخجضاث اإلاغجبُت بالىيؼ الىباةي  - ؤ

    ة، واهخشاه ١ا٘ة اإلاحذخلحن مً ظلىات ِمومية و١ل الٙاِلحن، ثم ب طشاء الاهحخابات في ٌشٗو اظحشىاثية الٕحر معبٜو

للحٙاً ِ ئ اهحٍام الّملية الاهحخابية وث٢ييٙها مْ العياٛ الاظحشىاجي، في محاولة ايجاد ـيٕة لحىٍيم الّملية الاهحخابية 

ا مً الحواصن بحن حماية الحٝٛو ا  لعياظية واإلاذهية والحٙاً ِ ئ الحٞ في الصحة والحيا .ثحٝٞ هِو

    .ِذم ثإطيل الاهحخابات مٝاسهة مْ بّن الذو٥ 

     يات ثٝشيش اللجىة اظححٝاٜات اهحخابية ثٙشك التزام الهيئات العياظية بحّٙيل اإلايساٛ الوونح للحىمية بىاء ِ ئ ثـو

 ال اـة للىمورض الحىموي.

  مؿخجضاث ناهىهُت وجىظُمُت  - ب

     ثىٍيم رتذ اظححٝاٜات اهحخابية في يوم واحذ وهي اإلاش  ألاو ئ في ثاسيخ اإلإش ، وهي الاهحخابات الخؽش ّية

 والاهحخابات الترابية )املحلية والجهوية(.

     ؤلٚ  300ثوظيْ حاالت الحىافي لخؽمل الجمْ بحن ِموية مجلغ الىوا  وسثاظة الجماِات اليح يٙٛو ِذد ظ٣اقصا

 ظىة.

     ،وات اإلاّ ر ِ صا بخفوؿ ثوص ْ مٝاِذ مجلغ الىوا  ثم جٕيحر اِحماد الٝاظم الاهحخابي مً الٝعمة باحخعا  ألـا

وات ٠ؽشه إلاؽاس٠ة اللواثا في ثوص ْ اإلاٝاِذ %3ا ئ الٝعمة ِ ئ ِذد اإلاٝيذيً في ١ل داثش  اهحخابية، و لٕاء ِحبة   ، 1مً ألـا

     ً2خت٥ بٜشاس آليات طذيذ  لحّضيض حموس اليعاء في اإلااظعات اإلاىحخبةمعحجذات بخفوؿ ثمسيلية اليعاء، م .

ق السلسحن لليعاء والسلص لٙئة الؽبا ، بلواثا طهوية خاـة باليعاء  حيص ثم اظخبذا٥ التثحة الووىية واليح ١اهد ثخّفِ

شافي ل٣ل طهة.٘ٝي، وثم ثوص ْ جعّون مّٝذا لتثحة الووىية )العابٝة( ِ ئ الجهات الارنح ِؽش بىاء ِ   ئ الوصن الذيمٔو

ْ ِذد اإلاٝاِذ امل ففة لليعاء لتهحخابات الترابية، في الجماِات ال الّة لتٜتراُ الٙشدي مً ؤسبّة ب ئ خمعة      ٠ما ثم ٘س

 ص مٝاِذ في ١ل طماِة، وباليعبة للجماِات ال الّة لتٜتراُ بالتثحة ٘ٝذ ثم ثخفيق رماهية مٝاِذ للجماِات ليح ال يحجاو 

الترابية اإلاٝعمة  ؤلٚ وعمة، بنىما الجماِات 100مٝاِذ للجماِات اليح يٙٛو ِذد ظ٣اقصا  10ؤلٚ وعمة، و 100ِذد ظ٣اقصا  

ػُتزاهُا، ب ئ مٝاوّات ٘ٝذ ثم ثخفيق ؤسبّة مٝاِذ لليعاء ل٣ل مٝاوّة  1نغاءة في هخابج الاهخساباث الدكَغ

                                                           
1
شحد جّذيتت الٝاهون الاهحخابي اإلاحّلٝة بالٝاظم الاهحخابي والّحبة هٝاؼا ِموميا واظّا، ٠ما ؤ٠ذت املح٢مة الذظحوسية ِذم مخالٙاص 

 
 ا للذظحوس و

2
 مً ؤطل لمان ثمسيلية وعاثية داخل مجلغ الىوا ، وفي اهحخابات  30ِ ئ هٍام التثحة الووىية امل ففة لليعاء، وحذد لها  2002يّحمذ اإلإش  مىز اهحخابات  

 
 2011مّٝذا

ْ الّذد امل فق لتثحة اليعاثية مً  ْ ِذد اليعاء في املجلغ، وفي اٜتراُ  60ب ئ  30رم ٘س ، ألامش الزي ٘س
 
ْ الحفة ا 2021ظبحم ر  8مّٝذا ،  90مل ففة لليعاء ب ئ ٘س

 
مّٝذا

 .ييحخبون ِ ئ ؤظاط لواثا طهوية
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د مؽاس٠ة اإلاتحَ ؤه  ِ ئ معحوى الاهحخابات             حضبا ظياظيا. ؤسبّة م صا ٘ٝي هي اليح ٜامد بحٕىية  31الخؽش ّية ِ٘ش

الة  100% مً الذواثش الاهحخابية وهي: حض  الّذالة والحىمية، حض  الاظحٝت٥، حض  الحجمْ الوونح لألحشاس وحض  الـا

 واإلاّاـش .

ذ ؤٌهشت الىحاث  ِ ئ ؤن حض  الّذالة والحىمية لم يٙض بال بإس      بّة مٝاِذ في دواثش الاهحخابات الخؽش ّية، وبخعْ مٝاِذ ٜو

بٙمل هٍام 'املحاـفة' ؤو 'ال٣ووا' اليعاثية، ولوال الٝاظم الاهحخابي الجذيذ الزي ١ان ٜذ اِترك ِلي  حض  الّذالة 

 . 2والحىمية، إلاا اظحىاُ حفذ ؤي مّٝذ في الذواثش الخؽش ّية

مً بطما ي ِذد  %34,17٘ٝذ مسلد وعبة ثشؼيحات اليعاء لتهحخابات الخؽش ّية اسثٙاُ ثمسيلية اليعاء ٠ما ؤن          

بخفوؿ املجالغ الجهوية،  %40وبيعبة  %30الترؼيحات، واسثّٙد وعبة اليعاء اإلاششحات باملجالغ البلذية ب ئ ما يٝش  

 ومْ رل٤ ثبٝو مؽاس٠ة اليعاء خاسض اإلاٝاِذ اإلاحجوص  لليعاء محذود . 

في مجلغ الىوا   395امشؤ  مً ؤـل  81ٜذ اسثّٙد ب ئ  2016مسيلية اليعاء خت٥ الاهحخابات الخؽش ّية لعىة ِلما ؤن ث    

لً ًِ وشيٞ التثحة اليعوية الووىية، و 60، % 20.5بيعبة  ِ ر الثحة الؽبا ، بضياد   12ِ ر اللواثا املحلية، و 9م صً ـو

ّد ثمسيلية اليعاء خت٥ الاهحخابات الخؽش ّية ًِ الاظححٝاٜات العابٝة، ٘ةه  وبٙمل  % 4وعبة  اإلاٝحميات الجذيذ  ٘س

 في الاٜتراُ ألاخحر. 95امشؤ  ب ئ  81، بر اهحٝل ِذد اليعاء مً 24,3ب ئ  2021

                                                                                                                                                                                                 
1
ة ومخحلٙة ظواء مً حيص ِذد طذيش بالز٠ش، ؤن اإلإش  ؼهذ مىز الاظحٝت٥ ب ئ اليوم ؤحذ ِؽش اظححٝاٜا اهحخابيا يحّلٞ باالهحخابات الخؽش ّية، ؼهذ ختلها ثجاس  مح  ىِو

ححن )مجلغ الىوا  ومجلغ اإلاعخؽاسيً(، ؤو باخحتٗ الٝواهحن اإلاىٍمة لىشيٝة الترؼيا ووشيٝة الٙوص باإلاٝاِذ اإلاٝاِذ اإلاىحخبة، ومً حيص الترؼيا لل رإلاا ة واحذ  ؤو بٕ٘ش ن ٠ٕ٘ش

ظخؽاسث  ٘يما يحّلٞ باإلاحزاهية ثم بحذاذ املجلغ الوونح الاظخؽاسي والزي ١ان ممست مً ١ل ألاحضا  العياظية و١ان ثحم ا 1959ب ئ ظىة  1956، ِ ئ ؤه  مىز الاظحٝت٥ إلااهيةال ر 

 ة ِ ئ الؽ٣ل الحا ي:الّامة للذولة، وفي طميْ الٝمايا العياظية والاٜحفادية والاطحماِية اليح جّشك ِلي ، بّذ رل٤ ١ان يحم اهحخا  ؤِماء العلىة الخؽش ّي

م ر  18الوالية الخؽش ّية ألاو ئ، مً  - ححن ،1965يوهيو  9ب ئ  1963ه٘و ِموا اهحخبوا باالٜتراُ الّام اإلاباؼش إلاذ  ؤسبْ ظىوات، ومجلغ  144جلغ الىوا    ، مبشإلاان بٕ٘ش

 ِموا ييحخبون باالٜتراُ الّام ٔحر اإلاباؼش. 120اإلاعخؽاسيً مً 

ة واحذ   ،1971ب ئ دطى ر  1970ؤ٠حوبش  9الوالية الخؽش ّية الساهية، مً  -  و مجلغ الىوا  ويح٣ون مً بشإلاان بٕ٘ش مً  90م صم باالٜتراُ الّام اإلاباؼش و 90يحخب ِموا، ي 240َو

 .يمسلون الٕٗش اإلاهىية 60ممس ي الجماِات املحلية و

ة واحذ  َو مجلغ الىوا  يح٣ون مً ، 1983يوليوص  27ب ئ  1977ؤ٠حوبش  14الوالية الخؽش ّية السالسة، مً  - ش م صم ثم اهحخاذصم باالٜتراُ الّام اإلاباؼ 176ِموا،  264بشإلاان بٕ٘ش

 م صم باالٜتراُ ٔحر اإلاباؼش 88بنىما ثم اهحخا  

ة واحذ  َو مجلغ الىوا  ويح٣ون مً ، 1992ٔؽد  5ب ئ  1984ؤ٠حوبش  12الوالية الخؽش ّية الشابّة، مً  -  60م صم باالٜتراُ الّام اإلاباؼش و 204ؤِماء، اهحخب  306بشإلاان بٕ٘ش

 اإلاهىية، مً مىحخ ح الٕٗش 42مً معخؽاسي الجماِات املحلية و

ة واحذ  ؤـبحد ثمم ، 1997ٔؽد  17ب ئ  1993ؤ٠حوبش  8، مً 1992الوالية الخؽش ّية ال امعة بمٝحضضى دظحوس - ييحخبون  222ِموا  333ٌل ال رإلاان يح٣ون مً ٔ٘ش

يئات هاخبة ثحإلٚ مً اإلاىحخبحن في الٕٗش اإلاهىية ِموا باالٜتراُ ٔحر اإلاباؼش مً لذن َيئة هاخبة ثحإلٚ مً ؤِماء املجالغ الحمشي 111باالٜتراُ الّام اإلاباؼش و ة والٝشوية َو

 .وممس ي اإلاإطوسيً

ححن، الوالية الخؽش ّية العادظة، - ححن 2002ؼخى ر  3ب ئ  1997دطى ر  26مً بشإلاان بٕ٘ش خمغ  ِموا ييحخبون باالٜتراُ الّام اإلاباؼش إلاذ  325مجلغ الىوا  مً ، ، بشإلاان بٕ٘ش

ِموا ييحخبون إلاذ  جعْ  270ؤما مجلغ اإلاعخؽاسيً ٘يح٣ون مً .ِموا ِ ئ الفّيذ الوونح 30 صم ييحخبون ِ ئ ـّيذ الذواثش الاهحخابية املحلية وِموا م 295ظىوات، 

ً ؤِماء املجلغ ٘حيحخ صم ؤيما في ظىوات، رتذ ؤخماط املجلغ ثيحخ صم في ١ل طهة مً طهات اإلامل٢ة َيئة هاخبة ثحإلٚ مً ممس ي الجماِات املحلية، ؤما ال معان الباٜيان م

 .١ل طهة َيئات هاخبة ثحإلٚ مً اإلاىحخبحن في الٕٗش اإلاهىية وؤِماء ثيحخ صم ِ ئ الفّيذ الوونح َيئة هاخبة ثحإلٚ مً ممس ي اإلاإطوسيً

ححن2007ب ئ  2002ؤ٠حوبش  11الوالية الخؽش ّية العابّة مً - ِموا ييحخبون ِ ئ ـّيذ الذواثش  295، يخؽ٣ل مجلغ الىوا  مً ، ٌل الىٍام ال رإلااوي في َزٍ الوالية مً ٔ٘ش

 ِموا ييحخبون ِ ئ الفّيذ الوونح )ثمسيلية وعاثية(، لوالية مً خمغ ظىوات. 30املحلية و

. .2011ب ئ  2007الوالية الخؽش ّية السامىة مً -  لم ثحمم ال مغ ظىوات بعبب الشبيْ الّشبي وحشاٟ الؽاُس

داثش   92م صا ِ ر ٜواثم حضبية في  305مّٝذا، ثم اهحخا   395الحاظّة، ثىٍيم ؤو٥ اهحخابات جؽش ّية في بواس الذظحوس الجذيذ، ِذد مٝاِذ مجلغ الىوا   الوالية الخؽش ّية -

ة ِ ر ثشا  اإلامل٢ة، واهحخا    .ظىة 40شطا٥ الؽبا  دون مّٝذا بلا٘يا مً الثحة ووىية، رلساَا مخففة لليعاء والسلص البا ي محًٙو لل 90اهحخابية موِص

ِموا بشظم داثش   90ؤِماء اهحخبوا ِ ئ ـّيذ الذواثش الاهحخابية و 305هاثبا وهاثبة،  395، ِذد اإلاٝاِذ في مجلغ الىوا  2016الوالية الخؽش ّية الّاؼش ، هٍمد في ؤ٠حوبش -

 ظىة(. 40)وهي الثحة خاـة باليعاء، والؽبا  دون  اهحخابية ووىية

 .2021ظبحم ر  8، ثم ثىٍيمها بحاسيخ خؽش ّية الحادية ِؽشالوالية ال-

 
2
 .  4، ؿ 2021ؼخى ر  13ؤيلو٥/ ظبحم ر ال اسوة العياظية في اإلإش ؟، ثاسيخ اليؽش  8: ٠يٚ ٔحرت اهحخابات )2021(اإلاش٠ض الّشبي لألبحاذ ودساظة العياظات،  
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يما يحّلٞ ب       مً الذظحوس الزي يىق ِ ئ ؤن " املجلغ  161وبىاء ِ ئ الٙفل  ٘ةه اِحماد اإلاتحٍة اإلاعحٝلة واملحايذ ، ٘و

وونح لحٝٛو الاوعان ماظعة ووىية جّذدية ومعحٝلة ثحو ئ الىٍش في الٝمايا اإلاحّلٝة بالذ٘اُ ًِ حٝٛو الاوعان والحشيات ال

ل  33وحماياصا، وبممان مماسظاصا ال٣املة ..." و٠زا وبٝا إلاٝحميات الٙفل  مً ٜاهون املجلغ الوونح لحٝٛو الاوعان" يَا

ذ بلٖ ِذد اإلاتحٍحن الووىيحن الزيً ثم اِحمادَم املجلغ للٝيام باإلاتحٍة اإلاعحٝلة وا متحَ  4323ملحايذ  لتهحخابات"، ٜو

طمّية دولية  19طمّية ووىية مّحمذ ، و 44متحَ ) ( مً املجلغ الوونح لحٝٛو الاوعان. وثم اؼشاٟ  568ومتحٍة م صم 

م ٌشٗو ط  اثحة ١وسوها.مّحمذ ، واليح سجلد اسثٙاِا مٝاسهة مْ الاظححٝاٜات العابٝة ٔس

ة مً    وبىاء ِ ئ الحٝشيش ألاو ي للمجلغ الوونح لحٝٛو الاوعان، بخفوؿ اإلاتحٍة اإلاعحٝلة واملحايذ ، ثم جسجيل مجمِو

ات يوم الاٜتراُ، ؤَمها:  ال شٜو

 *ثوص ْ ميؽوسات للحفويد ِ ئ سمض مّحن، واظحمشاس حمل ظياسات إلالفٝات اهحخابية؛ 

 ما يم٢ً ؤن يمغ بعشية الاٜتراُ؛* ثواطذ اإلاّض٥ بجواس ها٘ذ  

 * جسجيل حاالت لم يحم الححٝٞ مً َوية الىاخب؛ 

 * جسجيل حاالت محاولة الهححا٥ ـٙة الىاخب؛

ذ ؤحذاذ ِىٚ بحن اإلاحىا٘عحن ومعاِذ صم؛  * ـس

وات.      *باالا٘ة ب ئ اظحّما٥ اإلاا٥ لؽشاء ألـا

الة والحىمية مبالٖ ٘ صا، وما ٜذ ؼا  الّملية الاهحخابية مً ظلبيات، يبذو ؤه  وبٕن الىٍش ِما برا ١اهد خعاس  حض  الّذ   

٠ٍاَش  ؼشاء ؤـوات الىاخبحن والتزويش، بال ؤه  ال يم٢ً به٣اس ٔمب الؽاُس اإلإشبي )الٕمبة الؽّبية( مً حفيلة واليححن 

ت  والحٕيحر ح٣وميححن بشثاظة حض  الّذالة والحىمية. حيص ما اِح ٍر ال٢سحرون مً اإلاواوىحن   'ا ية اإلإشبية' في الـا ل فـو

ٗش بسوس  الشبيْ الّشبي، لم يٛش لآلما٥ ال٢ رى للؽاُس اإلإشبي، والزي اخحاس  ُِ مٝاسهة مْ بلذان الجواس والّالم الّشبي بعبب ما 

ود اإلاىحٍش ثحٝيٝها بّيذا ًِ اإلاّنؾ اليومي لذى ٔالبي اصا مّاسلة ٜوية، ٣٘ان ظٝٚ الِو ة ألاظش اإلإشبية. حضبا ١ان يمسل ٜو

م اإلاؽاس ْ ال٢ رى اليح جؽهذَا اإلامل٢ة اإلإشبية خت٥ الّؽش ظىوات ألاخحر ، بال ؤن رل٤ لم يؽْٙ لحض  الّذالة والحىمية  ؤس

 ًِ وشيٞ اِحماد الحفويد الّٝابي. مً املحاظبة الاهحخابية،

ذ الػهابي للىازب اإلاؿغبي يض الػضالت والخىمُتاملخىع الشاوي  : نغاءة في املخضصاث والىخابج: الخهٍى

يّذ الىاخب الذِامة الحٝيٝية لحوويذ الذيمٝشاوية، ٘ذوٍس ال ييح ح باهاصاء الّملية الاهحخابية واليح يحولذ ِ صا ِٝذ 

ٞ بشهام  يحٝذم ب  اإلاىحخب ؤو الحض  العياسضح، في  يلتزم ٘ي  الىاخب باادالء بفوث  لفاله اإلاىحخب ؤو الحض  العياسضح ٘و

ابح  ِ ئ اإلاىحخب ومحاظبح مٝاب ، 1ل التزام َزا ألاخحر بحذبحر ؤموس الىاخب اليومية واإلاعحٝبلية، بل يمحذ ب ئ معحوى مماسظة ٜس

و ما يٙعش لىا الىحاث  اليح ؤ٘شصألاصا اهحخابات  واليح حملد في وياألاصا ثفويحا ِٝابيا ٠بحرا لذ حض  الّذالة  2021ؼخى ر  8َو

 مً الترا٠مات ال٢بحر  اليح ؤ٘شصألاصا ألاحضا  العياظية في الحجاس  الاهحخابية العابٝة.، والزي لم يعحٙذ 2والحىمية

                                                           
1

ْ الال٢ترووي ثم الاوُت ِلي  يوم الستراء  (:ِ ئ2020ؤهٍش مٝا٥ الىاخب محوس الّملية الاهحخابية، ) -  12h00.-https://www.tanmia.ma/nonِ ئ العاِة  2021ظخى ر  21اإلاٜو

classe/08/10/1946/ 
2

و٥ ؤلاظتميحن ب ئ سثاظة  2011شبية مً الشبيْ الّشبي، اليح ؤ٘مد ب ئ مشاطّة الذظحوس في ظىة ثو ئ سثاظة الح٣ومة بّذ اليس ة اإلإحض  الّذالة والحىمية، حض  اظتمي  - وـو

ْ ؤلال٢ترووي للحض 2016الح٣ومة، و٠زا ثفذٍس الىحاث  الاهحخابية في الّام   ,14h00، ِ ئ العاِة 2021 ر ظخى 22، رم الاوُت ِلي  يوم  https://www.pjd.ma: .ؤهٍش اإلاٜو

https://www.tanmia.ma/non-classe/08/10/1946/
https://www.tanmia.ma/non-classe/08/10/1946/
https://www.pjd.ma/
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٘العلٟو الاهحخابي في خياسات الىاخب حبنغ ٜواِذ، ثٝٚ بحن مىىٝحن سثنعحن مىىٞ الاظححوار ومىىٞ الاظحٝىا ، 

إلاؽاس٠ة، وما ي٢ّغ رل٤ باايجا  مً خت٥ و٠ت اإلاىىٝحن ييحلو ؤظاليب وآليات ثٝشس ثوطهات اإلاواوىحن ظواء بخبنح خياس ا

ٚ  -مٝاوّة الحفويد-الحفويد ؤلايجابي والعل ح و٠زا الحفويد إلاّاٜبة حض  ؤو مىا السٝة لحض  طذيذ، ؤو ثبنح مٜو

ٚ بمٝاوّة الّمليات الاهحخابية، بىاء ِ ئ سوا٘ذ معحٝا  مً الولْ الٝاثم  .1التمٜو

واليح ثحيل الباحص ب ئ ٘هم  2021ؼخى ر 8اإلإشبي مً خت٥ هحاث  اهحخابات  ِ ئ برش رل٤، ثحذدت مّالم ظلٟو الىاخب

حض  الّذالة والحىمية مً خت٥ ـىاديٞ الاٜتراُ  2وثٙعحر الذواْ٘ واملحذدات اليح ١اهد وساء َزٍ الىحاث  ؤو خاـة خياس ِٝا 

  الساهية(، ّ٘ ئ وط  الّموم ٘ٝذ ظاَمد َزٍ )الٙٝش  ألاو ئ(، و٠زا ثحليل ثبّياألاصا ِ ئ الوليّة الذاخلية للحض  )الٙٝش 

، 3الاهحخابات في خلٞ جّبئة طذيذ  للمجحمْ، وموا٠بة الححوالت اليح جؽهذَا البتد في آلاوهة ألاخحر ، ٘يٍل وطود هٍام اهحخابي

ش.   يٙضضح ب ئ هحاث  ثخحلٚ بحن الؽ٣ل والىمي والجَو

ذ الػهابي للىازب اإلاؿغبي يض  ؤوال: مدضصاث  خؼب الػضالت والخىمُتالخهٍى

باَحمام ٠بحر مً وٗش ألاظاثز  الجامّيحن والباحسحن والٙاِلحن العياظيحن و١ا٘ة  2021ؼخى ر  8حٍيد اهحخابات 

اإلاحخبّحن للؽإن العياسضح اإلإشبي لححليل ظلو١ات الىاخبحن مً خت٥ ِملية الحفويد، ٘االهخشاه بؽ٣ل مّحن في الاهحخابات 

ة لححليل ال ها املجحمْ ٣٠ل، خاـة وؤن اإلاؽاس٠ة الاهحخابية يّىي الٙـش علىة وثىوساألاصا، و ٢ّغ الحٝاثٞ والححوالت اليح يّ٘ش

هي الوظيلة اليح ثم٢ً اإلاواوً مً اخحياس مً ظيماسط العلىة، ٘الحفويد الزي ظيذ ي ب  يؽ٣ل هفنب  الٙشدي في اإلاؽاس٠ة 

 .4العياظية

ذ في الاهخساباث  ػُت في اوؿبت الخهٍى  1997بين إلاؿغب ما الدكَغ

 2021و

 5اإلافذس: اإلاش٠ض الّشبي لألبحاذ ودساظة العياظات

                                                           
1

 .46ؿ  العلٟو الاطحما ي والعياسضح للىخبة املحلية، بـذاسات مش٠ض واٛس بً صياد، الشباه، الىبّة الاو ئ، : (2002حماوي ؤٜٙ ي) -

 
3

ْ الشظمح لل رإلاان اإلإشبي رم الاوُت: )2021(الىفوؿ الٝاهوهية والحىٍيمية لتهحخابات ـيٕة محيى   -  .15h00ِ ئ العاِة  2021ؼخى ر  22ِلي  يوم  ؤهٍش اإلاٜو

www.chambredesrepresentants.ma 
4

 .252(: ِلم الاطحماُ العياسضح، داس الؽشُو لليؽش والحوص ْ، ِمان، ؿ: 1998ببشاَيم ؤبشاػ ) -
5

ْ 2021)اإلاش٠ض الّشبي لألبحاذ ودساظة العياظات  - . 2021ؼخى ر 21/ 10(، ٠يٚ ٔحرت اهحخابات السامً مً ؤيلو٥ ال اسوة العياظية في اإلإش ، صياس  اإلاٜو

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages  

http://www.chambredesrepresentants.ma/
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages
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د ثشاطّا ٠بحرا ما بحن اظححٝاٜات  ُيتَحَ، بىاء ِ ئ الؽ٣ل ؤِتٍ ؤن وعبة اإلاؽاس٠ة في الاظححٝاٜات الخؽش ّية ِ٘ش

ن املجحمْ اإلإشبي للسٝة في الىخب ، ما يم٢ً ثٙعحٍر ِ ئ ؤه  جّبحر ًِ ٘ٝذا1996ِ ئ لوء دظحوس  2007واظححٝاٜات  1997

العياظية وألاحضا  العياظية اإلاحىا٘عة ِ ئ مٝاِذ مجلغ الىوا  وما يم٢ً ؤن ثٙشٍص مً هخب داخل العلىة الحىٙيزية. 

ا 2011٘جاءت اظححٝاٜات  صا اليح ُبشِمجد ٜبل ؤواقصا، في ٌل الذظحوس الجذيذ، إلاا ١ان يؽهذٍ الّالم الّشبي واملجحمْ اإلإشبي ٜو

مً ثحو٥ هخيجة ثذَوس ألاولاُ الاٜحفادية والاطحماِية وهي ما ظميد بسوس  الشبيْ الّشبي، لترثْٙ وعبة مؽاس٠ة الىاخبحن 

بعبة  2016، رم ثشاطْ وعبة اإلاؽاس٠ة في اظححٝاٜات %46 وثبوء حض  الّذالة والحىمية الفذاس  ِ ئ ؤن وعبة الحفويد بلٕد

ل ، بنىما ؼهذت وعبة اإلاؽاس٠ة 43%  .%50,18في الاظححٝاٜات ألاخحر  اسثٙاِا ـو

ىاِاألاصم،  اثج  الّذيذ مً الذاسظحن والباحسحن في ٜشاءاألاصم وثحليلهم، بخفوؿ ٘هم الذواْ٘ اليح ثحذد خياسات ألا٘شاد ٜو

جاوذصم مْ ب ئ الحميحز بحن الحاالت حعب آسا صم ومواٜٙهم العياظية، ودسطة ثٙاِلهم مْ الواْٜ العياسضح ومذى اهخشاوهم، وث

م، ٘يما يحّلٞ بالّمليات الاهحخابية، وألاظبا  اليح ثجّل ألا٘شاد ٔحر مٝحىّحن ؤو ٔحر سأبحن  الٝشاسات العياظية ووطهات هٍَش

 .باإلاؽاس٠ة في الاهحخابات

لذاخلية بىاء ِلي ، ٘ٝذ ؼ٣لد مؽاس٠ة اإلاواوً اإلإشبي في الّملية الاهحخابية واليح بلٕد وعباصا حعب بحفاثيات وصاس  ا

، سد ّ٘ل ِٝابي اثجاٍ حض  الّذالة والحىمية ؤو ما يىلٞ ِلي  بالحفويد الّٝابي، 2016في اهحخابات  43%مٝابل   %50.35

والزي يم٢ً اِحباٍس ظلو١ا ِٝتهيا للىاخب اإلإشبي هابْ مً ٜىاِح  في ثجذيذ وثحذيذ اخحياساث  حعب العياٛ وألاصمات وحعب 

اْ٘ ِ صا،  ٘ٝذ ثشطم َزا الحفويد الس ي العياسضح الزي ١اهد ثحغ ب  ؼشاثا واظّة ـوثد للحض  ال رام  واإلالٙات اليح يذ

ة مً املحذدات ؤ٘شصألاصا الحجشبة العياظية  2016و  2011خت٥ الواليححن العابٝححن  ؤمت في الحٕيحر، والزي يم٢ً سبى  بمجمِو

 ها الحض  بٝيادث  لواليححن ح٣وميححن  ٘يما ي ي :لحض  الّذالة والحىمية في الّؽش ظىوات ألاخحر  واليح سا٠م

ة مً الّوامل رات الىابْ العياسضح، ثحذخل في ثحذيذ وجؽ٢يل ظلٟو املخضصاث الؿُاؾُت -ؤ : واليح جؽ٣ل مجمِو

الىاخب والحإرحر ٘ي ، ٘الواْٜ الحىٍيمح والعلىوي داخل حض  الّذالة والحىمية والزي وش  بؼ٣اليات وؤصمات محّذد  

ٝذان ؼّبنح  ورٝة اإلاواوً في بشامج  ومبادث  خاـة ِ ئ معحوى الٝاِذ الاهحخابية الٝاس او٢ّع ، 1د ِ ئ ِتٜح  باملجحمْ، ٘و

اِمىة بمؽشِو  العياسضح واليح ١اهد ملتزمة بالحفويد لفالح 
ُ
، ٘ا صمات الذاخلية اليح ؼهذَا َزا 2اليح يّحمذ ِل صا الحض  واإلا

د ث يا  ؤي مبادس  الححواء َزا الولْ، الصضحء الزي الحض  ؤـبحد مْ مشوس الٜو حّمٞ ؤ٠ثر في ٌّل ثباِذ آلاساء واإلاواٜٚ ٔو

 لشؤ  
 
 داخليا

 
م مً بوتٛ ٜياد  ظّذ الذيً الّسماوي حواسا ثٙاٜم مْ اثٙاٛ اظحئىاٗ الّتٜات بحن اإلإش  و ظشاثيل ِ ئ الٔش

ة، بال ؤقصا لم ثٙله ب ئ حّذ آلان في معّاَا مما ١ان ل  ثإرحر ِ ئ الفذُ الزي ؤحذرح  َزٍ ألاصمة واملحاوالت اإلاعحمش  للحٕىي

 ٜشاسات الىاخب اإلإشبي في ـىاديٞ الاٜتراُ.

: ٘ٝذ ؼ٣لد الٝشاسات اإلاحخز  مً وٗش حض  الّذالة والحىمية و ن ١اهد لشوسية مدضصاث انخهاصًت واظخماغُت -ب

ٙحن الفٕاس، ٘ٝذ ظاَمد في جّميٞ ِ ئ معحوى اٜحفاد البتد، بال ؤقصا خلٙد ثذاِيات ظلب ية ِ ئ الىبٝة اإلاحوظىة واإلاٌو

يٙي، َزٍ اإلاّىيات  م الٌو ذسألاصم الؽشاثية و٠زا اظحٝشاَس م وثٝاِذَم ٜو بؼ٣الية َزٍ الىبٝة في اإلإش  مً خت٥ اإلاغ بإطوَس

ثذاِيات ١وسوها وخلٞ ٘شؿ  مً خت٥ الّمل ِ ئ ثجاوص  2021اليح ؼ٣لد ؤَم محاوس بشام  ألاحضا  العياظية في اهحخابات 

                                                           
1

ة بحن الىبٝة الوظىو واإلاعحٝش  في اإلاذن والحوالش، ب ئ طاهب دِس  الىثح٣ون الٝاِذ  الاهحخابي - ٝابي ة الٝاس  لحض  الّذالة والحىمية مً مليون وهفٚ مليون ـوت موِص

ت  اليح ١اهد الحالىة اإلاىحجة لىخب الحض  الحاليحن.  وحش٠ة الحوحيذ وؤلـا
2

ِموا ١ان لهم امحذاد ؼّ ح وخ ر  اهحخابية خت٥ اإلاشاحل  140ِواٜب وخيمة هح  ِ صا مٕادس   2021ؼخى ر  8ؼ٣ل ظوء ثذبحر حض  الّذالة والحىمية لترؼيحات اٜتراُ  -

ت  اإلاذِمة للحض  التزمد بالحياد ويلة ٘ترات الحمتت الاهحخابية، و ّضى رل٤ لحمايض ال ىا  بحن  الحض  والحش٠ة في ال٢سحر مً اإلالٙات العابٝة. ٠ما ؤن حش٠ة الحوحيذ وؤلـا

ملية الحىبيْ مْ بظشاثيل.   والٝشاسات اليح اثخزألاصا الح٣ومة بٝياد  الّذالة والحىمية ٠ٝاهون جؽش ْ اظحّما٥ هبحة الٝىب الهىذي، ِو
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ْ مً ؤدواس الٝىاِات  للؽٕل والضياد  في ألاطوس واإلاشثبات و حذاذ جٕيحرات ؤخشى ثحعً ولّية َزٍ الىبٝة، ب ئ طاهب ال٘ش

 الفىاِية والٙتحية للمعاَمة ؤ٠ثر في ثحٝيٞ الاظحذامة والاظحٝشاس الاٜحفادي والاطحما ي.

ذ الػهابي غلزاهُا ٍاهت خؼب الػضالت والخىمُت صازل اإلاكهض الؿُاس ي اإلاؿغبي: ؤزغ هخابج الخهٍى  ى م

ا ال شيىة العياظية والاهحخابية في اإلإش   2021ؼخى ر  8ؼ٣لد هحاث  اهحخابات  ّة جٕحرت ِ ئ برَش مٙاطإ  ٔحر محٜو

ب ئ مشاثب محإخش  مٝاسهة مْ بؽ٣ل ٠ ي، واليح ؤباهد ًِ التراطْ ال٢بحر لحض  الّذالة والحىمية املحاَ٘ ورو اإلاشطّية ؤلاظتمية 

، حيص اهحٝل الحض  مً اإلاشثبة ألاو ئ ب ئ اإلاشثبة السامىة بٙٝذاه   2016الىحاث  اليح حفل ِل صا في الاهحخابات الخؽش ّية لعىة 

مّٝذا  777هاثبا رلس صا مً اليعاء، بنىما لم يحفل بال ِ ئ  13هاثبا ممست بمجلغ الىوا  ب ئ  125مً مٝاِذ ، ٘مً  90%حوا ي

اليح اظحىاُ مً ختلها ؤن يحفل ِ ئ ؤٔلبية اإلاٝاِذ  2015مّٝذا باالهحخابات الجماِية، بختٗ اهحخابات  32000مً ؤـل 

 .1املحلية باإلاذن والبلذيات ال٢ رى 

س واإلاتحَ مً خت٥ الىحاث  الّامة لتهحخابات ؤن مً حفل ِ ئ اإلاشثبة ألاو ئ في الاهحخابات الجماِية َو مً ثفذ

ثشثنب الىحاث  الاهحخابية ال رإلااهية، ألامش الزي لم يخذم حض  الّذالة والحىمية بختٗ ألاحضا  السترة ألاو ئ اإلاحفذس  للىحاث ، 

لبية الذواثش الاهحخابية الجماِية، اليح ١اهد هحاثجها مارش  وحاظمة في هحاث  الاهحخابات الخؽش ّية. و ن  هٍشا لّذم جٕىيح  ٔ 

مً ِذد  26%٘ةه  لم يحم٢ً مً جٕىية ظوى  ،%100حض  الّذالة والحىمية للذواثش الاهحخابات الخؽش ّية  ١اهد جٕىية

ة مً ؤِماث  ومىخشوي  ثجاٍ ؤحضا  ظياظية  الترؼيحات بالذواثش الجماِية، و ّضى رل٤ لٍاَش  الترحا٥ العياسضح ملجمِو

ا حض  الحجمْ الوونح لألحشاس الٙاثض باالهحخاب ات، ما يىش  بؼ٣الية الالتزام الحضبي الزي يّح ر مً العمات الباسص  ؤخشى ؤبشَص

 اليح محزت ثجشبة حض  الّذالة والحىمية ويلة معاٍس الاهحخابي.

ِموما، ٘حٝيٝة الحفويد الّٝابي لذ حض  الّذالة والحىمية مً ٜبل الىاخبحن بذؤت ؤو ئ متمحها مْ اهحخابات ممس ي  

ٙحن في الل ماء في مىحفٚ ؼهش يوهيو اإلاوٌٙات واإلاٌو ، بحيص ٠ؽٙد الىحاث  املحفل ِل صا 2021جان ؤلاداسية اإلاخعاوية ألِا

واليح حٝٝد ٘ صا الىٝابة ٘وص  2015ِ ئ ثشاطْ ٠بحر في الزساُ الىٝابي للحض  اإلاحمسل في الاثحاد الوونح للؽٕل مٝاسهة مْ ظىة 

ٙحن لعىة  2,85 %ل مً ممس ي اإلاإطوسيً، مٝاب 6,31 %مىحخبا ؤي بيعبة  261 مىحخب.  107بّذد  2021في اهحخابات ممس ي اإلاٌو

ٙحن واإلاإطوسيً، مً خت٥ ثفوياصم  ٘ٝذ ؼ٣لد َزٍ الىحاث  البوادس ألاو ئ اليح ١اهد ثاؼش لتراطْ ؼّبية الحض  لذى ٘ئة اإلاٌو

ماء.  الّٝابي ِ ئ ممسلي  الىٝابيحن باللجان اإلاخعاوية ألِا

، ًِ ثإ٠يذ ٘شلية ثشاطْ ؼّبية حض  2021ٔؽد  6ثية للٕٗش اإلاهىية اليح ؤطشيد بحاسيخ ٠ما ؤظٙشت الىحاث  ال صا

، ٘اهحٝل 2015الّذالة والحىمية الزي لم يعحىْ الحٙاً ِ ئ اإلاشثبة اليح حفل ِل صا في الاهحخابات اإلاهىية العابٝة لعىة 

مّٝذا في اهحخابات  49ة الشابّة، ب ئ اإلاشثبة السامىة بح اليح اححل ٘ صا اإلاشثب 2015ظىة  99,8  %مّٝذا بيعبة   196الحض  مً 

و ما ٜذ ؤٌهش بإن حض  الّذالة والحىمية ِ ئ مىّشض ظياسضح ظيادي ب  ب ئ %2,20ؤي بيعبة  2021الٕٗش اإلاهىية لعىة  ، َو

 التراطْ ِ ئ معحوى الاهحخابات الخؽش ّية والجهوية والجماِية.

ض  الّذالة والحىمية خت٥ ظىوات سثاظح  للح٣ومة، في ثشاطْ ؼّبنح ، ِ ئ برش ؤظهمد الٝشاسات اليح ؤٜذم ِل صا حو 

ة مً الٝمايا ٠معإلة  الٝشاسات رات ألارش العل ح ِ ئ الولّية الاٜحفادية والاطحماِية للمواوىحن، واإلاحّلٝة بمجمِو

يٚ بالحّاٜذ، و لٕاء ـىذٛو اإلاٝاـة، وصياد  ظً الحٝاِذ، والاٜحىاِات اإلاحح الية، وثشاطْ الٝذس  الؽشاثية للمواوىحن، الحٌو

الظيما بّذ ألاصمة الاٜحفادية اليح خلٙاصا طاثحة ١وسوها،  هاَي٤ ًِ ٜشاس بِتن اإلإش  ِ ئ بٜامة ِتٜات ديبلوماظية مْ 

لها الحض  وثإييذ الحض  لهزٍ ال ىو ، و١لها مّىيات ثخالٚ الٝواِذ واإلابادت اليح هالل مً ؤط 2020دطى ر  22بظشاثيل في 

                                                           
 

1
 . /ections.mahttp://www.el 11/10/2021( اولْ ِلي  بحاسيخ  2021اإلاّىيات الشظمية لوصاس  الذاخلية ؼخى ر ) -

http://www.elections.ma/
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ا ٜاِذ  طماَحرية مهمة ، و١ل رل٤ َيإ الٍشٗو اإلاتءمة إلاّاٜبة حض  الّذالة والحىمية مً خت٥ ـىاديٞ  1وا٠خعب ِ ئ برَش

 . الاٜتراُ

 زاجمت 

بن اإلاحخبْ للؽحإن الذاخ ي لحض  الّذالة والحىمية ظيتحَ بإه  دخل ٔماس َزٍ الاهحخابات م صضما راثيا، ٘ٝذ ِان حض  

ة والحىمية ٜبل دخول  في اإلاىا٘عة الاهحخابية بمّٚ ٔحر معبٛو مشثبىة با صمات البييوية واليح ١ان لها ثإرحر ظل ح ِ ئ الّذال

حباسات  هحاث  َزٍ الاهحخابات، ويشطْ رل٤ للح٤٢ٙ الذاخ ي وثفاِذ حش٠ة الاوؽٝاٜات والاهٝعامات داخل الحض  الاظتمي اِل

ٚ ألامحن الّام بيذيولوطية وؤخشى حش٠ية واليح بذ
ّ
ل
ُ
ؤت ثىٙو ِ ئ العىا ببان ما ظمح بحّىيل مهمة جؽ٢يل الح٣ومة اليح ١

ظّذ الذيً  -، مما ؤدى ب ئ بِٙاث  مً ٜبل اإلال٤، وث٣ليٚ خلٙ  2016العابٞ للحض  ِبذ ؤلال  بى٢حران بةِذاد ؤٔلبياصا ظىة 

 .-الّسماوي

ذ ؤظٙش رل٤   طىا  ِبذ   ،ظ٤ الحض . ٘بذؤ الحذيص ًِ طىاححن داخلثما حو٥ اخحتٗ في الٝشاءات والحٝذيشات ٜو

ٜذ بشص َزا الؽشخ في مشحلة الترؼيحات اليح ؼهذت اِترالات داخلية ٔحر و ؤلال  بى٢حران وطىا  ظّذ الذيً الّسماوي، 

م مً اِحماد الحض  ِ ئ آلية ديمٝشاوية في اهحٝاء اإلاششححن.  ة، بالٔش  معبٜو

ليح ؤِىد لحض  الّذالة والحىمية ٜوث  الؽّبية خت٥ الّؽش ظىوات اإلاالية، ٘ةن  را ١اهد ـىاديٞ الاٜتراُ هي او 

رات الفىاديٞ هي اليح ٜلفد مً حجم ثواطذٍ داخل اإلااظعة ال رإلااهية، وؤِادث  ب ئ حجم ثواطذٍ ألاو٥ داخل ٜبة ال رإلاان 

ل اإلإشبي، ل٢ً َزٍ اإلاش  بمّٚ ظياسضح ولنغ بٝو  ثىٍيمية، مما ٜذ يفّب ِلي   ِملية الشطُو والّود  ب ئ اإلاشاحل اليح ـو

ٞ الىحاث  اليح ثحفل ِل صا في َزٍ الاهحخابات، يححاض بِاد  ثشميم البند الذاخ ي مً ؤطل ثذؼحن 2011بل صا في  ، ٘الحض  ٘و

 .2اهىتٜة طذيذ 

ي  ؤلاٜليمح والزي ؼهذ ومً صاوية ؤخشى، ال يم٢ً الحذيص ًِ َضيمة حض  الّذالة والحىمية باإلإش  دون سبى  باملحي

َضيمة لحش٠ة ال صمة بحووغ رات الحوط  ؤلاظتمي، بعبب ثبى صا لعياظيات ؤدخلد ثووغ في ـشاِات وثحذيات ظياظية 

ىٚ ؼّ ح ثشطم  اإلإاسبة ِ ر  وؤصمات اٜحفادية خاهٝة، وهٙغ الصضحء في مفش والجضاثش، وما ثشثب ِ صا مً اححجاطات ِو

 ـىاديٞ الاٜتراُ واليح ؼ٣ل
 
م مً ؤِىاذصا، بم٣اهية ّٝذم ِ ئ الٔش

ُ
 إلاّاٜباصم ومحاظباصم، ما يّنح ؤن الحالة اإلإشبية ث

 
د وظيلة

زا في حذ راث  م٢عب ظياسضح بحاطة لىخٍب ظياظيٍة  احذاذ جٕيحر، ولو محذّسطا، مً دون حاطة للّىٚ والحشو  ألاَلية، َو

. يحيا  ؤن ألاحضا  السترة ال ادس  ِ ئ ثىويٍش لة ٜو يح ثفّذست هحاث  الاهحخابات واليح جؽ٣ل الاثحتٗ الح٣ومي، ال ثمسل مَا

ٗو ِىذٍ في ٌّل ما آلد  البذيل الزي يش ئ ب ئ اهحٍاسات اإلإاسبة، بال ؤن بصاحة ؤلاظتميحن ِ ر ـىاديٞ الاٜتراُ ؤمش  يعحذ ي الٜو

 الىخب العياظية.ليىش  مً طذيذ معإلة ثجذيذ السٝة ب .بلي  ألاولاُ في بلذان الشبيْ الّشبي

 نابمت اإلاغاظؼ 

 ( ،2015دمحم باظ٤ مىاس:) ماظعة ٜشوبة 11، ؿ اإلاؽاس٠ة العياظية والاهخشاه اإلاذوي للؽبا  بّذ ثحوالت الشبيْ الّشبي دساظة ميذاهية ،

 بجىيٚ.

 ( ،ش ي حٝاد بّذالة الّالم، مجلة 2010١بشاَيم مشثضضى ببشاَيم الِا تٜح  بااِل  .556، ؿ 97لية آلادا ، الّذد (: العلٟو الاهحخابي ِو

  ،ؼخى ر  13ؤيلو٥/ ظبحم ر ال اسوة العياظية في اإلإش ؟، ثاسيخ اليؽش  8: ٠يٚ ٔحرت اهحخابات )2021(اإلاش٠ض الّشبي لألبحاذ ودساظة العياظات

 .4، ؿ 2021

                                                           
1
، ِ ئ العاِة 2021ؼخى ر  22(: ٠يٚ ٔحرت اهحخابات السامً مً ظبحم ر ال اسوة العياظية في اإلإش ؟ ثم الاوُت ِلي  يوم 2021اإلاش٠ض الّشبي لألبحاذ ودساظة العياظات، ) 

16h00                                    https://www.dohainstitute.org/AR/Pages/index.aspx   

 

 
2
وثشاطّ  ب ئ مشاثب محإخش  في اإلاؽهذ العياسضح اإلإشبي، ٣٘ان مً هحاث  رل٤  2021و 2016ؼ٣لد ألاصمات الذاخلية اليح ِاوو م صا الحض  في ثشاطْ ؼّبنح  في الٙتر  اإلامحذ  بحن  - 

 ألاماهة الّامة لحض  الّذالة والحىمية وسثنع  وؤميى  الّام ظّذ الذيً الّسماوي اظحٝالة طماِية.ثٝذيم ؤِماء 

https://www.dohainstitute.org/AR/Pages/index.aspx
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 ( ،الٝاموط الّشبي لتهحخابات، الىبّة ألاو ئ ؿ 2020بشهام  ألامم اإلاححذ  ؤلاهماجي :)98. 

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fdppa.un.org-chrome   

 ( ،الحفويد الّٝابي في الاهحخابات ال رإلااهية الٝادمة، اإلاش٠ض الذيمٝشاوي الّشبي.2015ِاد٥ ِامش :) 

 raticac.de/?p=18907https://democ 

 ( ،الال٢ترووي ثم الاوُت ِلي  يوم الستراء 2020ؤهٍش مٝا٥ الىاخب محوس الّملية الاهحخابية ْ  .12h00ِ ئ العاِة  2021ظخى ر  21(:ِ ئ اإلاٜو

/classe/08/10/1946-https://www.tanmia.ma/non 

 ( 2002حماوي ؤٜٙ ي) : ،46ؿ  العلٟو الاطحما ي والعياسضح للىخبة املحلية، بـذاسات مش٠ض واٛس بً صياد، الشباه، الىبّة الاو ئ. 

  الشظمح لل رإلاان اإلإشبي رم الاوُت ِلي  يوم : )2021(الىفوؿ الٝاهوهية والحىٍيمية لتهحخابات ـيٕة محيىة ْ ِ ئ  2021ؼخى ر  22ؤهٍش اإلاٜو

  15h00.www.chambredesrepresentants.maعاِة ال

 ( 2021اإلاّىيات الشظمية لوصاس  الذاخلية ؼخى ر)http://www.elections.ma / . 

 ( ،2021اإلاش٠ض الّشبي لألبحاذ ودساظة العياظات) ٠يٚ ٔحرت اهحخابات السامً مً ظبحم ر ال اسوة العياظية في اإلإش ؟ ثم الاوُت ِلي  يوم :

   /16h00                                    index.aspxhttps://www.dohainstitute.org/AR/Pages، ِ ئ العاِة 2021ؼخى ر  22

   
1 Patrice. G (1993) : Le moment du vote, les systèmes électoraux de la période révolutionnaires, In : Revue Française se science 

politique, 43 Année, N°1, PP : 6-29. 
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 الخٌُُل الهاهىوي لػهض خكظ الخالًا الجظغُت 

Legal adaptation of the stem cell preservation contract 

 ؤ. م. ص. ؤماُ اخمض هاجي  الباخشت ؾمُت ظُاص الخمضاوي ,

 اإلالخو باللؿت الػغبُت

 لألَميحة البال 
 
, بالحىوسات الىبية, وبا خق في مجا٥ ثٝىية ال تيا الجزِية, ورل٤ هٍشا

 
د الحا ي اَحماما بالٕا لهحزٍ ال تيحا فحي ٕحة يؽهذ الّالم في الٜو

 ِتض الّذيذ مً الامشاك اإلاعحّفية.

 مً اإلاعحجذات الىبية, وم صا ثٝىية حَٙ ال تيحا الجزِيحة, وبحادست الحذو٥ بإوؽحاء بىحٟو      
 
  َمياصا ٘ٝذ ا٘شصت َزٍ الحٝىية ِذدا

 
لحٙحَ َحزٍ وادسا١ا

حن ) الّميححل والبىحح٤ ال تيحا والاظحححٙاد  م صححا, ويححىٍم الّتٜححة بحححن الّميححل والبىح٤ ال ححاؿ ِٝححذ  ححو اثٙححاٛ بحححن وحح٘ش يعححمى ِٝححذ حٙححَ ال تيححا الجزِيحة, َو

ِىحذ ول صحا,  ال اؿ( وثوا٘ٞ اسادألاصما ِ ئ حَٙ ال تيا الجزِية ال اـة بالّميل او احذ ا٘شاد اظشث , وخضقصا إلاذ  محذد  لٝحاء اطحش, وجعحليمها للّميحل

حزا الّٝحذ يخعححم بّحذد محً ال فححاثق, م صحا ِٝححذ  ملحضم لجحاهب ٝحذ يٝححوم َو ٝححذ مخححلي ) محذوي باليعححبة للّميحل وثجححاسي باليعحبة للبىح٤ ال ححاؿ(, ِو حن ِو

حبححاس الص  ححضح, ٘مححت ِححً رلحح٤ ثحمسححل وبيّححة َححزا الّٝححذ باهحح  ِٝححذ رو وبيّححة خاـححة , مححْ رلحح٤ يٝتححر  ا ححئ ِٝححذ الوديّححة بححإطش, ٘حىبححٞ ِليححة  ِ ححئ الِا

 .
 
 اح٣ام ِٝذ الوديّة بإطش ١لما ١ان رل٤ مم٢ىا

 ٙحاحية: الحىوسات الىبية, ال تيا الجزِية, الىب الحجذيذي, البىٟو الىبية, الّٝذ.ال٣لمات اإلا

 

Legal adaptation of the stem cell preservation contract 

Abstract  

 The world is witnessing at the present time a great interest in medical developments, especially in the field of stem cell technology, 

due to the great importance of these cells in the treatment of many incurable diseases, Realizing its importance, this technology has 

resulted in a number of medical developments, including the technique of preserving stem cells, and countries have initiated the 

establishment of banks to preserve these cells and benefit from them, To save the stem cells of the customer or one of his family 

members, and store them for a specified period in return for a fee, and hand them over to the customer upon request,  In addition, 

the nature of this contract is that it is a contract of a special nature, however, it is approached to a paid deposit contract, so the 

provisions of a paid riba contract are applied to it whenever possible. 

  Key words:  medical developments, stem cells, regenerative demand medicinal banks, contract. 

 اإلاهضمت

غ البدض  : ظَى
ً
 ؤوال

 ,  قخبعععاعى هللا اخؿعععً الحمحححذ ل الحححزي خلحححٞ الاوعحححان فحححي احعحححً ثٝحححويم, ظحححواٍ بيحححذٍ وهٙحححخ ٘يححح  محححً سوحححح , ـحححوس  ٘احعحححً ثفحححويٍش

, والفححت  والعححتم ِ ححئ الى ححح اإلابّححوذ سحمححة للّححاإلاحن ظححيذها دمحم)ـحح ئ هللا ِليححة وظححلم(, ِو ححئ الحح  [14ؾععىعة اإلاؤمىععىن: الخععالهين(

 اطمّحن.  َشيً ويحبةالىا

ذسثحح  فححي َححزا ال٣ححون, واِىححو الاوعححان ادلححة فححي راثحح , ودِححاٍ ا ححئ البحححص ٘ صححا ٘عححبحاه  َحححو  ٘ٝححذ هثححر ظححبحاه  وجّححا ئ ادلححة وطححود  ٜو

اث:    وفي اهكؿٌم اقال جبهغون ((الٝاثل  , الا فحي بذايحة  [,21ؾىعة الظاٍع
 
وطعحم الاوعحان لحم يحذخل ا حئ املجحا٥ الٝحاهووي مباؼحشثا

فححٚ السححاوي مححً الٝححشن الّؽححشيً, ار اظححٙش الحٝححذم الى ححح والّلمححح ِححً ام٣اهيححة اظحححخذام الجعححم البؽححشي ٠ٝىححْ ٔيححاس بؽححشية الى

حوام اإلاىفحشمة محً ا٠خؽحا٘ات وبيحة سحجلها ِلحم الىحب فحي صماهىحا َحزا, اَمهحا  اهٝار حياث  محً اإلاحشك, ولّحل محً اَحم محا ؼحهذث  الِا

محاء البؽحشية ليمحْ ِ حئ الىاولحة ا٠خؽاٗ )ال تيا الجزِية (, وحٝٝد ال ت   فحي ِمليحات هٝحل وصُس الِا
 
ا  ُمعحِش

 
يا الجزِيحة هجاححا

مححححاء البؽحححشية ِامحححح , وال تيحححا الجزِيححححة خاـحححة, وحٍيححححد  ملحححٚ للجحححذ٥, إلاححححا ٜحححذ ييح ححححح بّحححذ رلحححح٤ بخفحححوؿ ام٣اهيححححة الحّامحححل باِ 

  َميححة ال تيححا الجزِيححة ٘ٝححذ بححادست الّذيححذ مححً الاخحححر  باَحمححام الّلمححاء والبححاحسحن والاوبححاء, إلاححا ثىٙححشد بحح  مححً خفححاثق,  واد
 
حا سا١ح

حن  الحذو٥ الاطىبيحة والّشبيحة بإوؽحاء بىحٟو لحٙحَ ال تيحا الجزِيحة, والاظححٙاد  م صحا, وال ثححم الاخححر  الا بوطحود ِٝحذ يحٙحٞ بح  الىح٘ش

لّٝححححذ , ٘هححححو لححححنغ مححححً الّٝححححود ِ ححححئ حٙححححَ َححححزٍ ال تيححححا مٝابححححل اطححححش, الا ان الٙٝهححححاء اخحلٙححححوا فححححي ثحذيححححذ الح٢ييححححٚ الٝححححاهووي لهححححزا ا
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حة اليححح واإلاحا جّامححل ذصحا الىححاط وادس١حوا اح٣امهححا, ٘الّٝحذ )محححل البححص( يّح ححر محً اإلاعححاثل اليحح ١اهححد ومحا صالححد مححل اَحمححام  اإلاّش٘و

حن اي ـيٕ  مىاظبة ثح٢م َزٍ الّتٜة.  الٙٝ  والٝماء, الا ؤهُ  مً الجاهب الٝاهووي لم يمْ اإلاؽِش

ليححة البححذ مححً حفححش ٢٘حح ش  ِٝححذ حٙححَ ال تيححا الجزِيححة بةصالححة بّححن الّوالححٞ ِححً هىححاٛ َححزا الّٝححذ, ول٣ححون الّتٜححة اليححح ثححشبي ِو

البىححح٤ والّميحححل ِتٜححححة ِٝذيحححة،  لحححزا البححححذ ان ي٣حححون لهحححزا الّٝححححذ ث٢ييحححٚ يححححتءم مححححْ محححا يٝحححوم بحححح  اوشا٘ححح  محححً التزامححححات, لحححزا طححححاءت 

ِيححححة فححححي لححححوء الٝححححاهون الّشا ححححي واإلاٝححححاسن واٌهححححاس مححححذى موا٠باصححححا الذساظححححة للبحححححص فححححي الح٢ييححححٚ الٝححححاهووي لّٝححححذ حٙححححَ ال تيححححا الجز

 للحىوسات الىبية.

  

 : اَمُت مىيىع البدض واؾباب ازخُاٍع 
ً
 زاهُا

ث٢مححً اَميححة البحححص فححي ١وهحح  احححذ اإلاوالححيْ الحذيسححة فححي مجححا٥ الٝححاهون, و٠ححزل٤ حاطححة البحححص الّلمححح فححي الٝححاهون الّشا ححي لذساظححة 

ي بّححححن اإلاعححححاثل اليححححح ثحّلححححٞ بالؽححححاون الىبيححححة, ولهححححزا البححححذ مححححً احاواصححححا بعححححياض مححححححن مححححً الحمايححححة ١ا٘ححححة اإلاعحححححجذات اإلاّاـححححش  فحححح

 الٝاهوهية.

 ؾبب ازخُاع البدض :

حباسات اليح دّ٘حىا لل وك في َزا اإلاولُو وهي :  َىاٟ مجمِو  مً الاظبا  والِا

ٝهححاء الٝححاهون, واَميححة حٙححَ ال تيححا الجزِيححة ملجحمّىححا يّح ححر اإلاولححُو مححً اإلاعحححجذات الىبيححة اإلاّاـححش  واإلاهمححة اليححح ثواطحح  ٘ -1

 مً طتهح الؽش ّة والٝاهون, ظيما وان ٠سحر مً الىاط ال يّٗش ِى  شضحء لٝلة البحص ٘ي  في املجا٥ الٝاهووي, 

م ِذم وطود ثىٍيم ٜاهووي خاؿ ذصزٍ اإلاعالة في ألب الٝواهحن, والىٝق الٙاد  في اإلاواد الٝاهوهية اليح جّالو -2 َزٍ اإلاعالة ٔس

 حجمها واجعاِها.

بخىا في اماوة اللسحام ِحً َحزٍ الّمليحة الجذيحذ , ّ٘لحم حٙحَ ال تيحا الجزِيحة ِلحم ححذيص )والاوعحان ِحذو محا يجهحل(, لحزل٤   -3 ٔس

 بّن الىاط ال يمل٣ون خلٙية ١ا٘ية ًِ ثىوس َزا الّلم.

ٍالُه البدض  : اق
ً
 زالشا

, ولحم ُيّححً ان مؽح٣لة البححص الشثنعحية ثححإجي محً ِحذم 
 
بحل اإلاؽحُش الّشا ححي بؽحإن ال تيحا الجزِيححة ِمومحا ِٜ وطححود ثىٍحيم جؽحش عي مححً 

, ومً رم ال ثوطذ ٜواِذ ثىٍم مسل َزٍ الّٝود الحذيسة, وإلاحا ١اهحد معحإلة ال تيحا 
 
ا بخىٍيم ِٝود حَٙ ال تيا الجزِية خفـو

اللجحوء ال صحا, لحزا ٘اإلاعحإلة ثىحزس بإبّحاد خىححر  ومؽح٢تت الجزِية وحٍٙها مً اإلاعاثل ٔححر اإلاعحخبّذ , وبالححا ي يم٢حً لألشح اؿ 

 مً اإلاؽ٣لة الشثنعية ثحُٙش ِ صا جعائالت يم٢ً وشحها واليح ثححاض ا ئ ؤطوب  وهي :
 
 مححملة, واهىتٜا

 ما اإلاٝفود بّٝذ حَٙ ال تيا الجزِية؟ وما اَم خفاثف  ؟ -2

 ة ؟ما َو الح٢ييٚ الٝاهووي لّٝذ حَٙ ال تيا الجزِي  -3

ا مً الاظئلة واليح ظى٣ون بفذد الجوا  ِ صا في ـلب بحسىا ان ؼاء هللا .  حَر  ٔو

 : اإلاىهج اإلاخبؼ في البدض
ً
 عابػا

ال ؼ٤ ان ل٣ل مولُو بحثح مىلج  ال اؿ ب , والزي ثملي  وبيّة اإلاولُو مً طاهحب, وثٝحذيش وثفحوس الباححص محً طاهحب اخحش, 

حححٙي لححذيحححذ مّنحححى ِٝحححذ  ّححد اإلاحححىلو الـو حٙحححَ ال تيحححا الجزِيحححة  وبيحححان وخفاثفححح  والح٢ييحححٚ الٝحححاهووي لححح , و٠حححزل٤ اِحمحححذها ٘اثب

اإلاححىلو الححلي ي)الاظحححيباوي( فححي ثحليححل الٝواِححذ الّامححة فححي الٝححاهون اإلاححذوي, اليححح لهححا ـححلة بمولححُو الذساظححة, و٠ححزل٤ اإلاححىلو اإلاٝححاسن 

ٚ الٝواهحن الاطىبية والّشبية في َزٍ اإلاعإلة, وا حماد ِ ئ مٜو إلاٝاسهة بحن الٝاهون الّشا ي الزي لحم يحىٍم اح٣حام َحزا اإلاولحُو بااِل

حححم  م, 2014لعحححىة  10وبّحححن الٝحححواهحن الاطىبيحححة والّشبيحححة اإلاٝاسهحححة فحححي اإلاعحححإلة مولحححُو البححححص, ٠ىٍحححام ال تيحححا الجزِيحححة الاسدوحححي ٜس

ٙهحا بحزل٤, َحزا محْ الاؼحاس  ا حئ هفحوؿ بّحن ال ٝحواهحن الّشبيحة والاطىبيحة اإلاحّلٝحة والخؽش ْ اإلافشي, والخؽش ْ الٙشوسضح وبيحان مٜو

.  باإلاولُو
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 : زُت البدض :
ً
 زامؿا

لٝححححذ طححححاء البحححححص اإلاوظححححوم   )الح٢ييححححٚ الٝححححاهووي لّٝححححذ حٙححححَ ال تيححححا الجزِيححححة( لخعححححليي المححححوء ِ ححححئ حٝيٝححححة َححححزا الّٝححححذ مححححً 

 الحفحححذي إلاٙهحححوم ِٝحححذ حٙحححَ ال تيحححا 
 
الجزِيحححة, واليحححح ظحححح٣ون محححاد  الىاحيحححة الٝاهوهيحححة, ومحححً اطحححل اِىحححاء البححححص ُبّحححذٍ ييبػحححي اوال

 اإلابحص الاو٥, رم بّذ رل٤ هيحٝل ا ئ الح٢ييٚ الٝاهووي لّٝذ حَٙ ال تيا الجزِية في مبحص راٍن .

يحة فححي         ح ر وطحذ وثٙحاوي ومسحابٍش مّ٘ش وفحي خاثمحة َحزٍ اإلاٝذمحة هحود ان ها٠حذ ِ ححئ اهح  بمحاِة ُمضطحا , واهىحا مهمحا بحزلىا مححً طهحذ ـو

ل واظحختؿ الىحاث , ٘ان بحسىا َزا يبٝو يّتريح  الٝفحوس والحىٝق, ويحمحل فحي رىايحاٍ ِ حئ اليعحيان والاخىحاء, َزا البحص بالححلي

 مْ الحإ٠يذ ِ ئ ما ظيخحم ب  البحص مً اَم الىحاث  اليح خشطد ذصا .

 ُ  اإلابدض الاو

 مكهىم غهض خكظ الخالًا الجظغُت 

 جمهُض وجهؿُم :

م مً وطود مخاوش جّذ ِملية حَٙ ال تيا الجزِية مً   اَم الحٝىيات اإلاحىوس , اليح ثٝوم ذصا بىٟو الحَٙ, ِ ئ الٔش

ّة ّة مً طشاء اوؽاء بىٟو ال تيا الجزِية هز٠ش م صا ما يإجي: محٜو  مً اوؽاء َزٍ البىٟو ومً ؤَم املحاريش وامل اوش اإلاحٜو

 الجزِية اإلاوطود  في اوسجة الجىحن. ح أشاء الاوباء وجصجيّهم ِ ئ ِمليات الاطهاك بٕية الحفو٥ ِ ئ ل تيا1

 ح ثجشت الّلماء وحثصم ِ ئ ِمليات الاظحيعاخ ثحد ٔىاء الاظحيعاخ الّت ي  طل أشاك وبية.2

 ح وطود بيمات ملٝحة مً مؽاس ْ اوٙا٥ الاهابنب يصجْ ِ ئ ظهولة حفو٥ َزٍ البىٟو ِ ئ ال تيا الجزِية.3

ة ال تيححا الجزِيححة مححً اطعححام اإلاشيححضى بححذون ِلمهححم, رححم الٝيححام ببيّهححا إلاححً يححاطهححا ححح لححنغ ببّيححذ ِححً بّححن الاوبححاء الٝيححام بعحح4 ٜش

 بمبالٖ باٍَة .

ححح ٜيححام ثجححاس  ِاإلايححة مشبحححة مححً طححشاء بيححْ ال تيححا الجزِيححة اليححح يحححم الحفححو٥ ِل صححا بححإي ؼحح٣ل مححً الاؼحح٣ا٥, او ٜيححام الا٘ححشاد ببيححْ 5

م, ؿ 2016( و)د. ـححبا  بيححد يحلححى الٕامححذي,817ٌ, ؿ 1429اظححماِيل مشحبححا  ختيححاَم او ختيححا اوالدَححم  طححل اإلاححا٥. يىٍححش: )د.

430.) 

, وال يحم رل٤ الا بموطب اثٙاٛ بحن)  
 
ا, وهي حَٙ َزٍ ال تيا ليحم اظحخذامها معحٝبت الا ان ٘اثذألاصا ٔلبد ِ ئ مخاوَش

لية يٝحضضح ثحذيذ مٙهوم الّميل( والبى٤ ال اؿ بزل٤, والزي يىلٞ ِ ئ َزا الاثٙاٛ جعمية ِٝذ حَٙ ال ت  يا الجزِية ِو

اإلاىلبحن آلاثيحن,  ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية الحّشيٚ ب , رم الاهحٝا٥ ا ئ خفاثف , وظىّمل ِ ئ البحص في َزٍ اإلاعإلححن في

 في)اإلاىلب الاو٥( هبحص جّشيٚ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية, رم هيحٝل لبيان خفاثف  في )اإلاىلب الساوي( .

ُ اإلاُلب ألا   و

ل غهض خكظ الخالًا الجظغُت   حػٍغ

, ولىحم٢ً مً  ل٣ي هلو في ٘حوى ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية وثوليا مٙهوم , ال مىاؿ مً جّشيٚ َزا الّٝذ ابحذاء 

 ثحذيذ خفاثف , مفىله ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية يح٣ون مً رتذ مفىلحات وهي ) ِٝذ و حَٙ و ال تيا الجزِية(.

يىٍش: )الٝاهون  يجا  الفادس مً احذ الّاٜذيً بٝبو٥ الاخش ِ ئ وط  يسبد ارٍش في اإلاّٝود ِلية"َو" اسثباه الا  الّٝذ

م ) الحَٙ (, اما 1101م، اإلااد :2016(، و)الٝاهون اإلاذوي الٙشوسضح اإلاّذ٥ لعى  73م، اإلااد :1951( لعى  40اإلاذوي الّشا ي ٜس
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مليات اظحتم اإلاواد واإلاع حلضمات واملحاٍ٘ة ِل صا, ٘مت ًِ امذاد الجهات الىالبة باححياطاألاصا في "ِملية ثخىيي وثىٍيم, ِو

د اإلاىاظب" يىٍش: )َيسم الٔض ح الّذوان,   (. 14م, ؿ 2000الٜو

ة مً ال تيا ألاولية, واليح يح٣ون م صا الجىحن ؤلاوعاوي, ٔحر محمايض  ومحّذد  ؤلام٣اهيات لذ صا  وال تيا الجزِية هي: مجمِو

 الاهٝعام والححو٥,  وثجذيذ هٙعها, و ِىاء طميْ ألاهواُ مً ال تيا اإلاحخففة وامل حلٙة .الٝذس  ِ ئ 

حن, الاو٥ يحّهذ بخعلم شضحء وحٍٙ  إلاذ  محذدٍ مً   وبحعب َزا الحّشيٚ الساوي, يخبحن لىا ان ِٝذ الحَٙ يح٣ون مً و٘ش

د املحذد معبٝا للىٗش الساوي, زا الاخحر يلتزم ٜبل ١ل شضحء بخعليم محل الّٝذ ليحم  الضمً, ومً رم يلتزم بخعليم  في الٜو َو

لية يم٢ً اِحباس ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية همورض مً ِٝود الحخضيً  حٍٙها ومً رم جعلم  ودْ٘ اطوس ومفاسيٚ ال ضن, ِو

 بؽ٣ل ِام, وبالحا ي يم٢ً ثىبيٞ الحّشيٚ العابٞ ِ ئ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية.

ش ا ئ جّشيٚ محذد ل , ومْ رل٤ ٘ٝذ ِ٘ش  البّن باه " ِٝذ يٝوم ِ ئ ثوا٘ٞ اسادثحن الّميل الا ان َزا الّٝذ  يٙحٝ

ا واظحختـها, إلاذ   والبى٤ ال اؿ ِ ئ حَٙ ال تيا الجزِية, ال اـة بالّميل او احذ ا٘شاد اظشث , بّذ طمّها واخحباَس

ٞ وٛش واظاليب ِلمية مّح ٍر يم٢ً مّها اظحخذامه  في الّتض او الحجاس  مّيى  مً الضمً ٘و
 
ا ِىذ الحاط  ال صا معحٝبت

 (.  325م,  ؿ 2018والبحوذ الّلمية  لٝاء اطش محذد" يىٍش: احمذ دمحم ِوك, 

ِ ئ اه  : اثٙاٛ بحن وشفي الّٝذ )البى٤ ال اؿ والّميل  وثإظنعا ِ ئ ما ثٝذم, يم٢ىىا جّشيٚ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية

ال تيا الجزِية ال اـة بالّميل او احذ ا٘شاد اظشث , يحّهذ بموطب  البى٤ بجمْ ال تيا الجزِية ( وثوا٘ٞ اسادألاصما ِ ئ حَٙ 

وثىٝياصا وثحليلها بىٛش ِلمية, وخضقصا لٙتر  محذد  لٝاء اطش, وجعليمها للّميل ِىذ ول صا, في مٝابل جّهذ الاخحر بخىٙيز التزاماث  

 الّٝذية.

 اإلاُلب الشاوي

 ًا الجظغُتزهابو غهض خكظ الخال 

 بإن َزا الّٝذ يخحلٚ ًِ با ي الّٝود اليح   
 
 لّٝذ حَٙ ال تيا الجزِية يحطه لىا طليا

 
 متثما

 
بّذ ان حذدها جّشيٙا

لية ويم٢ىىا ان هٝو٥ ان ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية يخعم بجملة مً ال فاثق جعخؽٚ  ي رمها الاوعان لحّلٝها بصحح , ِو

 لجزِية, وحيى ه٣ون ِ ئ بنىة مً ٢٘ش  الّٝذ ظىّمل ِ ئ ثوليا رل٤ بالىٝاه الشثنعية الاثية : مً جّشيٚ ِٝذ حَٙ ال تيا ا

 :غهض ًهىم غلى الاغخباع الشخص ي
ً
 اوال

حباس الص  ضح, ويٍهش رل٤ مً خت٥ ثحليل  ىذ البحص في ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية يٍهش لىا اه  ِٝذ يٝوم ِ ئ الِا ِو

ية, ٘مً طهة الّميل ٘ان الذم الزي يحوي ِ ئ ختيا طزِي  ياخز مى  او مً مؽيم  الام, الالتزامات اإلاٙشولة ِ ئ ِاث ٞ و٘ش

وفي ألب الاحيان حفش الاظحٙاد  مً ال تيا الجزِية ِ ئ الص ق راث  دون الاخشيً, وفي حاالت هادٍس يم٢ً لألٜشباء 

 ا ئ خ ر  الاظحٙاد  مً َزٍ ال تيا, و٠زل٤ الّميل ١إـل ِام حش في اخحياٍس 
 
للبى٤ ال اؿ لحَٙ ختياٍ الجزِية اظخىادا

ٝة بحن وشفي الّٝذ واليح جعما للّميل ان ي٢ؽٚ للبى٤  طميْ الاظشاس يىٍش: 
َ
تث  ٘مت ًِ الس وظمّة رل٤ البى٤ ومَا

 مبذؤ الاخحياس (, واه  ِ ئ رٝ  بان البى٤ ظٗو يحَٙ العش, َزا ما يىلٞ ِلي  ٜاهوه159م, ؿ 2005)َمنسضح سلا, دمحم إلاوسخ, 
 
ا

ان, صساسي طويذ ,  ي  ٜص  (. 14م, ؿ2014الحش يىٍش:)سٜص

  ,
 
اما الىٗش الساوي )البى٤( الزي يٝوم بخضن ال تيا الجزِية البذ مً الاؼاس  ا ئ ان ش فنح  اإلاّىوية محل اِحباس ايما

ٍ يحيح  , و٠زل٤ يْٝ ِ ئ البى٤ التزام ٘تبذ ان ي٣ون البى٤ ٜادس ِ ئ اخز َزٍ ال تيا وثفٙياصا ومّالجاصا وخضقصا بفوس 

ش  ضح بخىٙيز الّٝذ وحَٙ ال تيا، ٘ت يجوص ل  ان يعخبذ٥ هٙع  ببى٤ اخش دون ِلم الّميل, او دون وطود حالة المشوس ,  
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حباس  حيى لو ١ان اِ ئ مى  خ ٍر ومشثب  بذون ِلم الّميل, ورل٤ احتراما لحٞ الّميل في الاخحياس و١ون َزا الّٝذ يٝوم ِ ئ الِا

م ) ماء البؽشية اإلافشي، ٜس  (. 5م، واإلااد : 2010( لعىة 5الص  ضح )ٜاهون ثىٍيم وصُس الِا

 : غهض خكظ الخالًا الجظغُت غهض ملؼم لجاهبين   غهض جباصلي (
ً
 زاهُا

يىٍش:)ِبذ  الّٝذ اإلالضم لجاهبحن َو الّٝذ الزي يشثب التزامات في رم  ١ل مً اإلاحّاٜذيً وي٣ون ١ل م صما داثً ومذيً

بذ البا ي الب٢شي, ودمحم البؽحر,  ِٝذ وبفذد (, 32- 31م, ؿ  2004(؛ و)د. ِبذ الٝادس الٙاس, 24م, ؿ  015املجيذ الح٢يم, ِو

ي   حَٙ ال تيا الجزِية والزي يىّٝذ مْ البىٟو ال اـة مً حيص الالتزامات هجذ اه  ِٝذ ملضم لجاهبحن يٙشك ِ ئ و٘ش

 ت محٝابلة.)الّميل والبى٤( التزاما

زا الامش يجّل الّٝذ مً ٘ئة ِٝود اإلاّاولة. )د.ِبذ الشؼيذ مإمون,  م, 1999يلتزم الّميل بذْ٘ اإلافاسيٚ اإلاحٙٞ ِل صا, َو

(, وثم٢حن البى٤ مً اظحختؿ ال تيا الجزِية وثٝذيم اإلاّلومات ال٣ا٘ية, ومعاِذث  ِ ئ اهجاص ِملة, وباإلاٝابل يلتزم 13ؿ 

يا الجزِية مً الّميل, ولمان ظتمة ال تيا الجزِية, بخبفحر الّميل بامل اوش والٙواثذ مً ِملية البى٤ باظحتم ال ت 

ٗش وحَٙ ال تيا  الحَٙ والحفو٥ ِ ئ اإلاوا٘ٝة اإلاعخىحر  مى , ظشية اإلاّلومات ال اـة بالّميل, واظحختؿ وطمْ ـو

 الجزِية.

 :غهض خكظ الخالًا الجظغُت غهض ججاعي 
ً
 زالشا

ما٥ الحجاسية وهٍم رل٤ لمً هٍشيات, م صا هٍشية الٙٝ    ما٥ اليح يم٢ً ِذَا مً الِا ولْ ا٠ثر مً مّياس في ثحذيذ هُو الِا

ة والعبب واإلاؽشُو واإلاماسبة والحذاو٥ يىٍش :)د. ا٠شم يامل٣ي,  م) 157م, ؿ2012الح٘ش ذ اِحمذ ٜاهون الحجاس  الّشا ي ٜس (, ٜو

ٙة الٝاثم  م ِ ئ مّياس اإلاماسبة1984( لعى   30 ما٥ الحجاسية دون الىٍش ا ئ هي  ـو )بٝفذ ثحٝيٞ الشبا ( مْ الاخز ببّن الِا

م)  (.6م، اإلااد :1984( لعىة 30ذصا )الٝاهون الحجاسي الّشا ي ٜس

ما٥ الحجاسية محّذد  بؽشه ان ث٣ون بٝفذ الشبا يىٍش :)د. باظم  دمحم ـاله,   ومً خت٥ اِحماد اإلاؽُش ِ ئ ان الِا

بل الحاطش لحاطات 27 – 25 م, ؿ1987 ِٜ  ارا ما ثم ابشام  مً 
 
ما٥ الحجاسية بالحبّية ٘ان الّٝذ يّح ر ثجاسيا  لىٍشية الِا

 
(, ووبٝا

 يىٍش: 
 
 مخحلىا

 
ذ ي٣ون الّٝذ ِمت  باليعبة الحذ اوشا٘  (R.Houin et R .Rodiere: 1971. P. 26 et s)ثجاسي , ٜو

 
, اي ثجاسيا

 للىٗش الاخش ِ ئ ا
 
ما٥ الحجاسية.ومذهيا  لىحو اإلاز١وس في هٍشي  الِا

وبٝذس ما يحّلٞ الامش بّٝذ حَٙ ال تيا الجزِية, ومذى اِحباس َزا الّٝذ مً الّٝود الحجاسية  ٘إهىا هشى اه  مً الّٝود  

الواسد  ِ ئ اِما٥  الحجاسية باليعبة للبى٤,  ارا ١اهد مماسظاصا بٝفذ الشبا  وبالحا ي يم٢ً ان ثذسض ثحد واثٙة الّٝود الحجاسية

 ل٣وه  بّيذ ًِ الفيٕة 
 
 مذهيا

 
 باليعبة للّميل؟  باليعبة للّميل يّح ر ِٝذا

 
ثجاسية, ول٢ً َل يم٢ً ان ي٣ون َزا الّٝذ ثجاسيا

ما٥ الحجاسية, اليح ثىق ِ ئ 101م, ؿ 1987الحجاسية ل  يىٍش:)ِبذ اللىيٚ الحعينح,  (, وال يخمْ للٝواهحن اليح ثىبٞ ِ ئ الِا

ٞ اح٣ام َزا الٝاهون" اه  ٘و
 
 ١ل ش ق وبيعي او مّىوي يضاو٥ باظمة ولحعابة ِ ئ وط  الاحتراٗ ِمت ثجاسيا

 
 " يّح ر ثاطشا

م )  ّ٘مل  يحمسل بحَٙ ختياٍ وال يٝوم ببيّها, 7م، اإلااد :1984(  لعى  30)ٜاهون الحجاس  الّشا ي، ٜس
 
ىا الّميل لنغ ثاطشا (، َو

زا ماال هجذ  في ومٝاسهح  بالحاطش, هجذ َز ة مّحاد  ل  لححٝيٞ الشبا و١ل خذمة يٝذمها بمٝابل, َو ا الاخحر يحخز الحجاس  ح٘ش

, ورل٤ السثباه َزا الحّامل بجعم الاوعان, ولو اطاص الٝاهون لهزا 
 
الّميل, و١ل جّامل يخشض ًِ َزٍ الفيٕة يّح ر محٍوسا

  باليعبة للّميل واطاص ل  بيْ 
 
َزٍ ال تيا بىق ٜاهووي ظٗو يادي  رل٤ ا ئ ٘حا با  الاثجاس ذصزٍ ال تيا الّٝذ ان ي٣ون ثجاسيا

 (. 56م, ؿ 2013يىٍش:)بوليا اِش , 

 اإلابدض الشاوي

 الخٌُُل الهاهىوي لػهض خكظ الخالًا الجظغُت
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ما بؽان ِٝذ لم ِملي  ث٢ييٚ الّٝود مً الّمليات اإلاهمة واليح مً ؼان الٝما  الٝيام ذصا وخاـة ِىذ مواطهة ٜمية      

ذ لوحَ اخحتٗ الٙٝهاء في ث٢ييٚ َزا الّٝذ,  يىٍم ولنغ ل  اح٣ام في هىاٛ الّٝود اإلاعما  في الاهٍمة الٝاهوهية للذولة، ٜو

واراس َزا الاخحتٗ جعائالت ٠سحٍر حو٥ الىبيّة الٝاهوهية لهزا الّٝذ,  ٘م صم مً يشى ان َزا الّٝذ يم٢ً ان يخىأم في وبيّح  

ة ٠ّٝذ اإلاٝاولة والوديّة باطش والايجاس.مْ بّن   الّٝود  اإلاعما  اإلاّش٘و

ها الٙٝ  ١ل في مىلب معحٝل, لجرى مذى حلزل٤ واثمام الٙاثذ  ظٗو هبحص الىٍشيات وآلاساء اليح وش  ولحتفي الفحروس   

 رة مىالب  ِ ئ الىحو الاجي:الٝاهووي لّٝذ حَٙ ال تيا الجزِية, ورل٤ ِ ئ رتاهىباٜها مً ِذمها ِ ئ ثحذيذ الح٢ييٚ 

 ُ  اإلاُلب الاو

 جٌُُل غهض خكظ الخالًا الجظغُت غهض اًجاع  

مً اطل ان هٝٚ ِ ئ مممون ثٝشيب ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية مً ِٝذ الايجاس, ومذى ام٣اهية ث٢ييٚ الّتٜة بحن 

 مً الحّٗش ِ 
 
ٚ بؽإقصا . الّميل وبى٤ حَٙ ال تيا ِ ئ اظاط ِٝذ الايجاس, البذ لىا اوال  ئ ٢٘ش  الايجاس بٕية الاهاصاء بمٜو

ة الٝاهون اإلاذوي الّشا ي في اإلااد )  ( ِ ئ اه  " ثملي٤ مىّٙة مّلومة بّوك مّلوم إلاذٍ مّلومة, 722ِٝذ الايجاس ٠ما ِ٘ش

د اإلااد   إلافشي ِٝذ الايجاس ِ ئ مً الٝاهون اإلاذوي ا 558وب  يلتزم اإلااطش ان يم٢ً اإلاعحإطش مً الاهحٙاُ باإلاإطوس( في ححن ِ٘ش

( مً 1709اه :)ِٝذ يلتزم اإلااطش بمٝحماٍ ان يم٢ً اإلاعحإطش مً الاهحٙاُ بصضح مّحن مذ  مّيىة لٝاء اطش مّلوم(. واإلااد  )

د مّحن, وبعّش مّحن  حن يجّل الاخش يحمحْ بصضحء لٜو الٝاهون اإلاذوي الٙشوسضح الىا٘ز ِ ئ اه  )ِٝذ يحّهذ بموطبة احذ الى٘ش

 بذّ٘ة ل (. واإلااد )ي٣ون الاخ
 
( مً الٝاهون الاسدوي باه  )ثملي٤ اإلااطش للمعحإطش مىّٙة مٝفود  مً الصضحء اإلااطش 658حر ملضما

 للّٝذ, ار  -, ٘يٙهم مً الحّشيٚ ي ثوا٘ٞ اسادثحن )اإلااطشإلاذ  مّيى  لٝاء ِوك مّلوم(
 
واإلاعحإطش( ِ ئ طّل مىّٙة الصضحء محت

بة الىٗش الاخش بالحفو٥ ِ ئ مٝابل َزٍ الاظحٙاد  او اإلاىّٙة, ؤي بمّنى ان يٝشس احذ الّاٜذيً ان يعحٙاد م ً اإلااطوس, ؤس

بة الصضحء. لزا َو يىذسض ثحد ٘ئة الّٝود الواسد  ِ ئ اإلاىّٙة  ِٝذ الايجاس ثملي٤ مىّٙة بمٝابل ولٙتر  مً الضمً ولنغ ثملي٤ ٜس

و مً ِٝود اإلاذ , ار يّذ الضمً يىٍش: الٙفل الاو٥ مً البا  الساوي مً ال٢حا  الساوي ال ٝاهوهحن اإلاذهيحن الّشا ي و اإلافشي. َو

 في ثحذيذ اإلاّٝود ِلية يىٍش: )د.ِبذ الشصاٛ الع صوسي, 
 
شا واظاظيا  طَو

 
(. واإلاٝياط الزي 139, ؿ 66م, ٘ٝش  2004ِىفشا

حٍر للمعحإطش, رم اه  ِٝذ ملضم لجاهبي   (.      196م, ؿ  2017يىٍش: )د. طّٙش الٙم ي, يٝاط ب  الاهحٙاُ الزي يلتزم اإلااطش بح٘و

ٝذ سلاجي, وسلاثية الّٝذ  ٝذ مّاولة, ِو ار ان ِٝذ الايجاس يولذ  التزامات محبادلة ثْٝ ِ ئ ِاثٞ ١ل مً وشفي الّٝذ,  ِو

ة سظمية او ِش  ٘ية يىٍش: لنعد مً الىٍام الّام ؤي يجوص الاثٙاٛ ِ ئ خت٘ها باؼتراوها ؼ٣ل مّحن لألداء مسل ثحشيش وٜس

(. وبمٝاسه  بعيىة بحن خفاثق ِٝذ الايجاس الواسد في هق اإلااد  اِتٍ وبحن ِٝذ حَٙ 723)الٝاهون اإلاذوي الّشا ي، اإلااد :

ال تيا الجزِية, يم٢ىىا ان هلحمغ اوط  الؽب  بحن الّٝذيً  في بّن ال فاثق, والاخحتٗ في بّمها الاخش, لزا البذ مً بيان 

.ثل٤ الاوط  بي صم
 
ٚ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية ايجاسا  ا لححذيذ مذى ام٣اهية ـو

 : اوظه الكبه بين غهض خكظ الخالًا الجظغُت وغهض الاًجاع
ً
 اوال

حن, و٠تَما مً ِٝود   ٠تَما مً ٘ئة الّٝود الشلاثية اليح ال يؽتره في اوّٝادَا ؼ٣ل مّحن, وال ثحم الا باثٙاٛ الى٘ش

حن, ويلتزم اإلاعحإطش بذْ٘ مٝابل لهزٍ ال ذمة في ِٝذ الايجاس يىٍش: )د. ِبذ الشصاٛ اإلاّاولة ومىّٙة يٝذمها ٠ت  الى٘ش

, ار اقصما مً الّٝود الضمىية في ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية وإلاذ  محٙٞ ِل صا  (. و٠زل٤ الّميل15الع صوسي, بذون ظى  وبْ, ؿ 

 في ابشامها, الا٘ة ا ئ ١و 
 
شيا حن اليح يّح ر الضمً ِىفشا طَو , ار ييؽإ ِ ئ ِاثٞ الى٘ش قصما مً ِٝود الاداس  ولنغ الحفٗش

ما يشدان ِ ئ مىّٙة الصضح ولنغ مل٢يح .   التزامات محٝابلة َو

 : اوظه الازخالف بين غهض خكظ الخالًا الجظغُت وغهض الاًجاع
ً
  زاهُا
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لّحن وال يجوص ل  الٝيام باي ِمل يخل او يىٝق التزام اإلااطش في ِٝذ الايجاس بّذم الحّشك, وثم٢حن اإلاعحإطش مً الاهحٙاُ با -1

(. اما في ِٝذ 16 -15مً َزا الاهحٙاُ, مٝابل التزام اإلاعحإطش بذْ٘ ألاطش  يىٍش: )د. ِبذ الشصاٛ الع صوسي, بذون ظى  وبْ, ؿ 

اٍ٘ة ِل صا مً الحلٚ حَٙ ال تيا الجزِية لنغ َىاٟ َزا الىُو مً الالتزام, بل يبٝو البى٤  معاوال ًِ حَٙ ال تيا واملح

والمياُ ٘ٝي, دون ان ي٣ون خالْ  إلاولُو الالتزام بّذم الحّشك للّميل في الاهحٙاُ بالّحن اإلاودِة لذية يىٍش: )د.٠يٙي 

 (. 70م, ؿ2017مٕذيش ٜادس, د. ثحعحن حمذ ظمايل, 

ا محل التزام بى٤ حَٙ ال تيا الجزِية َو محل التزام اإلااطش في ِٝذ الايجاس َو ثم٢حن اإلاعحإطش مً الاهحٙاُ باإلااطوس, ام -2

حفها  ما٥ التصمة للحَٙ و٠زل٤ محابّة حالة الّيىات ٘و زا يّنح لشوس  محابّ  البى٤ ١ا٘ة الِا حَٙ الّيىات) ال تيا(, َو

اومة ِبذ الشحيم ِ ي, العىة  بؽ٣ل معحمش  .  ٝذلممان ثىٙيز الّ(. 68م, ؿ 2020, 1,  ُ 12يىٍش: )د. ظتم الٙحتوي, ٘و

 ا ئ هق اإلااد  ) مً حيص الخعليم: مْ ـشاحة الٝاهوهحن اإلاذهيحن الّشا ي واإلافشي, بؽإن الالتزام بالخعليم  و   -3
 
مً  (742اظخىادا

الٝاهون اإلاذوي الّشا ي واليح هفد ِ ئ اه  ) ِ ئ اإلااطش بّذ ٜبمة الاطش اإلاعمى اإلاؽشوه ج جيل , ان يعلم اإلاإطوس للمعحإطش 

د الّٝذ,......(. واإلااد  ) بالحالة ال ( مً الٝاهون اإلاذوي اإلافشي اليح هفد : )يلتزم اإلااطش ان يعلم اإلاعحإطش 564يح ١ان ِل صا ٜو

الّحن اإلااطش  وملحٝاألاصا .......(. الا ان معإلة الخعليم لوحذَا ال ث٢ٙي مً ثىبيٞ اح٣ام ِٝذ الايجاس ِ ئ ِٝذ حَٙ ال تيا 

 الجزِية.

م مً ان اإلا  ( اِتٍ, طاءثا بمبذؤ ِام َو لشوس  جعليم اإلاإطوس, ل٢ً ِليىا ان ال هحٕايضى حٝيٝة 564(, واإلااد ) 742اد  )بالٔش

١ون رل٤ َو ثحٝيٞ اإلافلحة) اإلاىّٙة( اإلاىلوبة مً ِٝذ الايجاس. ار ان الخعليم لم يىلب لزاث , واهما مً اطل ثحٝيٞ اإلاىّٙة 

( مً الٝاهون اإلاذوي الّشا ي ا٠ذت ِ ئ اإلاّنى اِتٍ, ار ٜفذت اه  يجب ٘هم جعليم 743مً وساء ابشام الّٝذ, ٠ما ان اإلااد ) 

 (. 1719اإلاإطوس ِ ئ اه  ثشخيق للمعحإطش في ان ييحْٙ ب  و٠زل٤ هفد )الٝاهون اإلاذوي الٙشوسضح اإلاّذ٥ اإلااد :

م مً اؼتراٟ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية بّذ  خفاث   وعحيح  مما ثٝذم, بالٔش
 
ق مْ ِٝذ الايجاس, الا اه  يحذو بىا ا ئ واخحرا

الٝو٥ بإه  ال يم٢ً ث٢ييٚ الّتٜة بحن الّميل وبى٤ حَٙ ال تيا الجزِية ِ ئ اظاط اه  ِٝذ ايجاس, الن  اح٣ام َزا الاخحر ال 

شية مما يعححيل ثخعْ لؽمو٥ ِموم ٢ٍ٘ش  ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية, والاخحتٗ بي صما في الّذيذ مً اإلاعاثل والاح٣ام الجَو

حر رل٤ .  مّ  ثىبيٞ اح٣ام ِٝذ الايجاس ِ ئ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية, ال ظيما ألاح٣ام اإلاحّلٝة بالخعليم واملحل ٔو

 اإلاُلب الشاوي

 جٌُُل غهض خكظ الخالًا الجظغُت غهض مهاولت

هبحص مذى ام٣اهية الحاٛ ِٝذ حَٙ في ارىاء محاولة ثحذيذ الّتٜة الٝاهوهية بحن بى٤ حَٙ ال تيا الجزِية والّميل, 

د  اإلااد  ) ( مً الٝاهون اإلاذوي الّشا ي ِٝذ اإلاٝاولة ِ ئ اه  " َو ِٝذ ب  يحّهذ 864ال تيا الجزِية بّٝذ اإلاٝاولة, حيص ِ٘ش

حن ان يمْ ؼنئا او يادي ِمت لٝاء ؤطش يحّهذ ب   الىٗش الاخش" وثٝابل  اإلااد   اإلافشي ؛ مً الٝاهون اإلاذوي  646احذ الى٘ش

م )780واإلااد )  م, و٠زل٤ وسد في الٝاهون اإلاذوي  الٙشوسضح اإلاّذ٥,  جّشيٚ ِٝذ 1976( لعى  43( مً الٝاهون اإلاذوي الاسدوي ٜس

( ِ ئ اه   " ِٝذ يحّهذ بموطب  احذ الاوشاٗ الٝيام بصضح للىٗش الاخش , 1710)في اإلااد  )   louage douvrageاطاٍس الفىاِة ) 

م مٝابل ؤطش محٙ , الفادس ًِ  3/  14) 129ٞ ِلي  بي صما " و٠زل٤ ٜشاس ٜس وٍس ( بؽإن ِٝذ اإلاٝاولة والحّمحر حٝيٝح  وث٢يٙ  ـو

 16 – 11مجلغ مجمْ الٙٝ  الاظتمي الذو ي اإلاىبسٞ ًِ مىٍمة اإلااثمش الاظتمي اإلاىّٝذ في دوسث  الشابّة ِؽش, الذوحة, ٜىش , 

 .  https:\\ www.iifa-aifi.org\2118.htmlم, يىٍش: الشابي:  ١2003اهون الساوي 
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ومحاولة الحٝشيب َزٍ ثٙترك ان الّميل َو) س  الّمل(, وبى٤ حَٙ ال تيا الجزِية ظي٣ون َو) اإلاٝاو٥( الزي يلتزم 

د هٙعة يلتزم  و في ِملة َزا معحٝل ًِ الّميل, ول٢ً في الٜو بخىٙيز الّمل اإلاٙشوك ِلية ) حَٙ ال تيا الجزِية(, َو

 ملحاٍ٘ة ِ ئ ال تيا اليح ظلمها ل  الّميل, اما الّميل ّ٘لية جعليم ال تيا وان يعذد الاطش اإلاعححٞ للبى٤.با

م اِتٍ ال ييسجم مْ وبيّة الّتٜة بحن الّميل وبى٤ حَٙ ال تيا, وهٝىة البذء في مىاٜؽة َزٍ الىٍشية  وبحن ان الِض

 صا آلاجي:يحمحز ِٝذ اإلاٝاولة بّذ  خفاثق هز٠ش م ث٣ون, و 

ح الترايضح في ِٝذ اإلاٝاولة يْٝ ِ ئ الصضح اإلاىلو  ـىّة او الّمل اإلاىلو  اداث  مً اإلاٝاو٥ , ويْٝ الترايضح ايما ِ ئ الاطش 1

 الزي يذّ٘  س  الّمل للمٝاو٥ .

ٝذ ملضم لجاهبحن . 2 ٝذ مّاولة ِو  ح ِٝذ اإلاٝاولة ِٝذ سلاجي ِو

م بالّمل اإلا٣لٚ ب  باظمة ال اؿ, والّٝذ َو الزي يحذد الّمل والىخيجة اإلاحٙٞ ح اإلاٝاو٥ معحٝل ًِ اداس  س  الّمل, ويٝو 3

بل اإلاحّاٜذيً ؛ يىٍش: )د. ِبذ الشصاٛ الع صوسي,  ِٜ (؛ )د. دمحم 230م, ؿ 2007(؛ )د. مّوك ِبذ الحوا , 8-6, ؿ 1964ِل صا مً 

ش ٘ي  ٠سحر مً ال فاثق اإلامحز  ثمحٍز ًِ ظاثش الّٝود الاخشى, وان الّٝذ(. 18-16م, ؿ 2004لبنب ؼيب,  )محل البحص(, ثح٘و

م مً وطود جؽاب  بحن الّٝذيً, الا اه  لنغ بالمشوس  ان يادي َزا الخؽاب  ا ئ اخماُ ِٝذ حَٙ  لّٝذ اإلاٝاو٥, ِو ئ الٔش

صا ان ثبّذ ال تيا الجزِية  ح٣ام ِٝذ اإلاٝاولة, ١ون ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية ثوطذ ٘ي  خفاثق اخشى مخحلٙة بةم٣اق

ٚ اإلاٝاولة ِى  لحّاسلها مْ اح٣ام , لزل٤ هبحن ٘يما ي ي اوط  الؽب  والاخحتٗ بحن الّٝذيً ِ ئ الىحو الحا ي:  ـو

 : اوظه الكبه بين غهض خكظ الخالًا الجظغُت وغهض اإلاهاولت
ً
 اوال

 الشلاثية, و٠تَما مً الّٝود الضمىية.٠تَما مً الّٝود , ٠تَما مً الّٝود الحبادلية, و٠ت الّٝذيً مً ِٝود اإلاّاولة-

اإلاٝاو٥ في ِٝذ اإلاٝاولة ل  الاظحٝتلية الحامة في ثىٙيذ الّمل اإلاعىذ الي , ٠زل٤ البى٤ يحمحْ باظحٝتلية في ثىٙيز محل الّٝذ, -

 ٠زل٤  ٠تَما يلتزمان بححٝيٞ هخيجة.

 : اوظه الازخالف بين غهض خكظ الخالًا الجظغُت وغهض اإلاها
ً
 ولت.زاهُا

ذ هٍم الٝاهون اإلاذوي الّشا ي، 1 ح اخحتٗ املحل: املحل في ِٝذ اإلاٝاولة َو ـىْ شضحء او اداء ِمل لص ق اخش مٝابل ؤطش ٜو

م  (, بّٝذ اإلاٝاولة معاولية مٝاو٥ البىاء واإلاهىذط 872 – 871 – 870 – 869 – 868- 867 – 866م، اإلاواد ) 1951لعى   40ٜس

ىا يخحلٚ ًِ م حل ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية, حيص يلتزم البى٤ بحَٙ ال تيا الجزِية اليح جّح ر طضء مً اإلاّماسي، َو

 لٝاء اطش يىٍش: ظّذ احمذ محمود, 
 
مل البى٤ (. 223م, ؿ 2007طعم الّميل او احذ ا٘شاد اظشث , وسدَا ا ئ الّميل ِيىا ِو

م مً اه  ِمل و ح ِٝ ي يخحلٚ ا ئ حذ ٠بحر َو ِمل مادي مْ ِمل اإلاٝاو٥ الا ان َزا ال يعٝي ِى  وابّة اإلاادي , ِو ئ الٔش

 (.  34م, ؿ 2013يىٍش: )بوليا اِشا , 

ل في -2 حباس الص  ضح مً طاهب البى٤ و الّميل, في ححن ان الـا حباس الص  ضح : ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية  يٝوم ِ ئ الِا الِا

تث  الص فية محل اِحباس او ١اهد وبيّة الّمل ِٝذ اإلاٝاولة ان ش فية اإلاٝاو٥ لنعد محل اِحباس, الا ارا ١  اهد  مَا

 يىٍش: )د.ِبذ الشصاٛ الع صوسي, 
 
 وبالحا ي يترثب ِ ئ رل٤ ما ي ي : (. 16م ؿ 1964جعحلضم الحىٙيز ش فيا

شوس , اما يحَٙ البى٤ ال تيا الجزِية, وال يجوص ل  ان يىٝلها او يحٍٙها في بى٤ اخش, الا بموا٘ٝة الّميل او في حال  الم-

   (. 206م ؿ 1964اإلاٝاو٥ ٘ل  ان يىٙز الّمل اإلالتزم ب  بواظىة مٝاو٥ راوي )د.ِبذ الشصاٛ الع صوسي, 
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حباسية للبى٤ ارا اهٝمد يادي ا ئ اهٝماء الّٝذ, بختٗ اإلاٝاولة ال ثىٝضضح ارا ثوفئ اإلاٝاو٥ - يىٍش: )احمذ دمحم  الص فية الِا

 (.    343م,  ؿ 2018ِوك, 

ٝذ حَٙ ال تيا الجزِية مً طاهب )البى٤(,  يحإظغ ِ ئ حعابات الشبا وال عاس , و٠زل٤ ِ ئ وان ١ا-3 ن ِٝذ اإلاٝاولة ِو

م) ( مً  8الجاهب الاٜحفادي والحجاسي,  الا ان َزا ال يىىبٞ ِ ئ الّٝذ مً طاهب الّميل للمضيذ مً الحٙفيل ساطْ الفٙحة ٜس

 َزا البحص. 

, بختٗ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية.ِٝذ اإلاٝاولة مً الّٝود اإلا -4  عما  اليح هٍمها اإلاؽُش

زا الاخحتٗ في محل  شية بي صما, ومً اولها اخحتٗ املحل, َو اهىا هحٙٞ مْ َزا الٝو٥ ٘يما يحّلٞ بوطود الٙواٛس الجَو

ٝاسهة مْ ارش اوط  الاخحتٗ الّٝذيً يٙحا البا  ِ ئ مفشاِي  لبا ي اوط  الاخحتٗ, مما يجّل اوط  الؽبة لنعد رات الارش باإلا

زا يٝودها ا ئ ِذم الخعليم بصحة َزٍ الٙشلية وال ٜبولها, وهي الّٚ مً ان ث٢ييٚ الّتٜة بحن الّميل  بحن الّٝذيً, َو

 والبى٤ ِ ئ اظاظها, ومً رم ال يصه ثىبيٞ اح٣ام ِٝذ اإلاٝاولة ِ ئ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية.

 اإلاُلب الشالض

 ًا الجظغُت غهض وصٌػت مإظىعةجٌُُل غهض خكظ الخال 

بّذ ان عجضت محاوالت ث٢ييٚ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية ِ ئ اظاط احذ الّٝود العالٚ بحثصا, هىاٜؾ َىا مذى  

حماد ِ ئ َزا الح٢ييٚ,  ة مذى بم٣اهية الِا ام٣اهية ث٢ييٚ الّتٜة بحن البى٤ والّميل ِ ئ اظاط اه  ِٝذ وديّة بإطش, وإلاّ٘ش

ٗو ِ ئ م٣امً الحٝاس  بحن الّٝذيً, حيى هحم٢ً مً البذ مً اإلاشو  س ِ ئ جّشيٚ ِٝذ الوديّة بإطش وخفاثف  في محاولة للٜو

ٚ مً َزا الحوط .      الاهاصاء بمٜو

( مى  ِٝذ الوديّة ِ ئ اه : ) ِٝذ ب   يحيل اإلاال٤ او مً يٝوم مٝام  حَٙ 951٘ٝذ ِٗش الٝاهون اإلاذوي الّشا ي في اإلااد )

د اإلااد  ) ما٥ ا ئ اخ ٘ش م )202ش, وال يحم الا بالٝبن( ِو م  ِٝذ الايذاُ  باه  " 1984( لعى  30( مً الٝاهون الحجاسي الّشا ي ٜس

ِٝذ يحّهذ بمٝحماٍ اإلاودُ لذية ش فا وبيّيا ١ان او مّىويا بخعلم بماجْ وحٙمها لحعا  اإلاودُ  او إلاً ثاو٥ الية مل٢ياصا, 

مً الٝاهون  1101مً الٝاهون اإلاذوي اإلافشي . اإلااد   718ثمسلها " وثٝابل  ايما هق اإلااد   او حياصألاصا بمٝحضضى العىذات اليح

و مً الّٝود الواسد  ِ ئ الّملاإلاذوي الٙشوسضح(.  ذ هٍم الٝاهوهحن اإلاذهيان الّشا ي واإلافشي ِٝذ الوديّة في الٙفل الشابْ َو ، ٜو

, ورات  مً ال٢حا  الساوي م صما.مً البا  السالص,  لمً الّٝود الواسد  ِ ئ الّمل,  ل مً ِٝود الح ُر ٝذ سلاجي, وفي الـا ِو

 للٝاهون الّشا ي, حيص يٙهم رل٤ مً هق الّباس )......وال يحم الا بالٝبن( الواسد  في 
 
اِحباس ش  ضح, ومً الّٝود الّييية وبٝا

ٙاـيل بؽإن الّٝود الّييية يىٍش: )د.ِبذ املجيذ (, وللمضيذ مً الح718(اِتٍ ٠زل٤ ّ٘ل اإلاؽُش اإلافشي في اإلااد )951اإلااد )

 (. 44م,, ؿ2007الح٢يم, 

والالتزام الـا ي للمودُ ِىذٍ َو حَٙ الصضح اإلاودُ,  ٘ارا لم ي٢ً َىاٟ التزام ِٝذي بالحَٙ ال ث٣ون َىاٟ ِٝذ وديّ ,   

مت ًِ اه  ِٝذ ملضم لجاهب واحذ)الوديْ(, ارا ١اهد الوديّة ٔحر مإطوس  يىٍش: (. 45م,, ؿ2007)د.ِبذ املجيذ الح٢يم,  ٘و

( مى  واليح هفد ِ ئ )لنغ للوديْ ان يإخز ؤطش  ِ ئ حَٙ الوديّة مالم يؽتره رل٤ في 968و عحٙاد رل٤ مً ح٢م اإلااد )

د ولو ٜبل اهٝماء الاطل مالم الّٝذ(, حر الصم مً طاهب اإلاودُ,  حيص يعحىيْ َزا الاخحر ولب سد الصضح اإلاودُ في اي ٜو ي٢ً  ٔو

:ْ  الاطل إلافلح  الوديْ يىٍش :)ياظش ِياػ, محا  ِ ئ اإلاٜو

Detail \ 163975.\https:\\arab-ency.com.sy \ law :  م.  2021اراس  21، ثاسيخ الضياس 
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ذ ارحرت معإلة مذى ويحطه مً اظحّشاك  خفاثق ِٝذ الوديّة, ان الاخحر يخؽاب  مْ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية,   ٜو

 مً ِٝذ الوديّة في بّن الاوط , اِحباس ِٝذ 
 
م مً اوط  الؽبة بحن الّٝذيً,  واه  يٝتر  ٠سحرا الحَٙ ِٝذ وديّة, ِو ئ الٔش

 الا اه  يخحلٚ ِى  في طواهب ِذ  لزل٤ هبحن اوط  الؽب  والاخحتٗ ٘يما بحن الّٝذيً ِ ئ الىحو الحا ي:

 : اوظه الكبه بين غهض خكظ الخالًا الجظغُت وغهض الى 
ً
  صٌػت بإظغاوال

وارا ١اهد الوديّة  ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية ؤٜش  ا ئ ِٝذ الوديّة ؼ صا ١ون ٠تَما ال يححاض ا ئ ؼ٣ل مّحن )ِٝذ سلاجي(, 

ٝذ ملضم لجاهبحن, و٠زل٤ يخؽاب  بإطش ٘ ح ثحٙٞ مْ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية, بحيص  يّح ر الّٝذان مً ِٝود اإلاّاولة,  ِو

حباس في ش ق اإلاودُ ِىذٍ والبى٤ مى , او في الص ق اإلاودُ او الّميل, الّٝذان بحٕليب الا  ِحباس الص  ضح, حيص ي رص َزا الِا

 في ٠ت الّٝذيً ي٣ون الالتزام الاظاسضح لهما 
 
د حيى لو ١ان ٜبل اهاصاء الاطل, واخحرا ٠ما لألخحر ولب سد ال تيا امل ضوهة في اي ٜو

 َو  حَٙ  الصضحء اإلاودُ . 

 : ا
ً
 وظه الازخالف بين غهض خكظ الخالًا الجظغُت وغهض الىصٌػت بإظغزاهُا

 يخحلٚ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية ًِ ِٝذ الوديّة بإطش بّذ  اموس هز٠ش اَمها:

, ١ون الصضح َو ما ١ان محت للحٝٛو اإلاالية مً حيص املحل: ِٝذ الوديّة محلة اؼياء مادية, وال تيا ال جّح ر اؼياء مادي -1

زا ال يىىبٞ ِ ئ ال تيا الجزِية. وطواص الح  ّامل ب  بح٢م الٝاهون او الىبيّة, َو

م مً اؼترا٠هما في حَٙ الصضح، الا ان التزام بى٤ حَٙ ال تيا -2 مً حيص وبيّة الالتزام في ٠ت الّٝذيً مخحلٚ ِ ئ الٔش

و لمان ظتمة َزٍ ال تيا مً الّيو , اما الت زام اإلاودُ ِىذٍ في ِٝذ الوديّة َو التزام الجزِية َو التزام بححٝيٞ هخيجة َو

(. 43م, ؿ 2002(. و)د. ٜذسي ِبذ الٙحا  الؽهاوي, 665, ؿ355م, الٙٝش  2007ببز٥ ِىاية يىٍش: )د.ِبذ املجيذ الح٢يم, 

لتزام , ما لم يىق ١اِحىاث  بحَٙ مالة, ٘اإلاذيً اإلالتزم في حَٙ الصضح ارا بز٥ الّىاية اإلاىلوبة  في ثىٙيز الالتزام ي٣ون ٜذ وفئ با

يجب ِ ئ الوديْ ان يّحنح بحَٙ  -1مً الٝاهون اإلاذوي الّشا ي ِ ئ اه  "  952الٝاهون والاثٙاٛ ِ ئ خت٘ة، وهفد اإلااد  

مً الٝاهون اإلاذوي  720و  1/ 211الوديّة ١اِحىاث  بحَٙ مال  وان يمّها في حشص مسلها ",  ويٝابل َزا الىق, هق اإلاواد 

ا ١اهد الوديّة بإطش وطب ِ ئ اإلاودُ ان يبز٥ في حَٙ الوديّة ِىاية الشطل اإلاّحاد, , ٘ارا لم يبز٥ َزٍ الّىاية, اإلافشي. اما ار

 )د. ٜذسي ِبذ الٙحا  الؽهاوي, 
 
 (.  29م, ؿ2002او اربد اه  بز٥ الّىاية اليح يبزلها في حَٙ مالة الص  ضح ١ان معاوال

 رم بحن الّميل والبى٤ ال اؿ, ال يٝحفش ٘ٝي ِ ئ الحَٙ  ٠ما َو في ِٝذ الوديّة, بل ان الالتزامات اإلاترثبة ِ ئ الّٝذ اإلا-3

 واظحختؿ ال تيا الجزِية, بىٛش ِلمية ظليمة  رم حٍٙها داخل معحودِات خاـة 
 
 يلتزم الاو٥ ايما

ٝذيً محٝاسبة وبّذ اظحّشاك اَم ممامحن الىٍشية ي٣ون مً اإلام٢ً مىاٜؽاصا. ذصزا ال فوؿ هٝو٥ ان خفاثق الّ

, ل٢ً ال ثفل ا ئ حذ الٝو٥ بوحذ  الّٝذيً, الا اه  يم٢ً ان يحم الشطُو ا ئ الٝواِذ ال اـة بّٝذ مّحن وثىبيٞ ما  لذسط  ٠بحٍر

 يم٢ً ثىبيٝ  م صا ِ ئ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية الٕحر معمى ًِ وشيٞ الٝياط.

 الغؤي الغاجح

ٙىا  ِ ئ ما ثٝذم يم٢ىىا ثحذيذ مٜو
 
مً الح٢ييٚ الٝاهووي لّٝذ حَٙ ال تيا الجزِية, وبّذ البحص واإلاٝاسهات  وثإظنعا

شلىا ا ئ مواوً الخؽاب  والاخحتٗ  اليح اطشيىاَا ِ ئ الّٝود اليح والاصا محاوالت الح٢ييٚ طميّها, البّيذ  م صا والٝشيبة, ِو

ها, والعاا٥ الزي يم٢ً ان يىش  َىا َل َزا الخؽاب  ٠ٙيل باهمواء َ زا الّٝذ ثحد اي مً ثل٤ الّٝود  اإلاعما  ؟ ام بخفـو
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ية بحيص يجّل  معحٝت ِ صا بإح٣ام  ا مً ال فـو اه  إلاا يحمحْ ب  مً خفاثق ثمحٍز ًِ با ي الّٝود مما يمٙي ِلي  هِو

 خاـ  ؟ 

ض بال تيا وبؽإن ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية ٘ان ١ل ما َو موطود ثحمحوس مواليّ  حو٥ الح٢م الؽش ي والٝاهووي للّت 

الجزِية واظحخذامها, وبالحا ي يم٢ً اِحباٍس مً ٜاثمة الّٝود الحذيسة اليح اظححذراصا الح٢ىولوطيا الحذيسة ٠ّٝذ اللحزيى٤، 

ذ ِٗش الٝاهون الٙشوسضح ِٝذ اللحزوٖ او الحإطحر الاثحماوي) ِمليات ثإطحر للمّذات -1بإه "  L 313-7( في اإلااد   Credit – baitٜو

ٙها, او الادوا  ١ان ـو
 
ت اليح جؽترى لٕشك الحإطحر مً ٜبل اإلااظعات اليح ثبٝو مال٢  لها ِىذما ثخو٥ َزٍ الّمليات ايا

 
 
حباس ِ ئ الاٜل طضثيا اإلاعحإطش ام٣اهية ا٠خعا  مل٢ي  ١ل او بّن الاموا٥ اإلااطش  في مٝابل رمً يحٙٞ ِلية مْ الاخز بّحن الِا

ة. يىٍش:  Code monetaire et financier 2000-1223 du 14/ 12/ 2000اٜعاه الاطش  اإلاذِ٘و

لية يم٢ىىا الٝو٥ بان ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية يحمادى ِ ئ ١ا٘ة محاوالت الح٢ييٚ العابٝة, بما ٘ صا محاولة ث٢ييٙ   ِو

شية, ١اخحتٗ امل حل ووبيّة ِ ئ اه  ِٝذ وديّة بإطش, الن الّٝذ محل الذساظة يحٝاوْ مْ ِٝذ الوديّة بإطش بىٝاه طَو

ا ؼ صا, ل٢ صما ال  الالتزام, َزا مْ جعليمىا بان ِٝذ الوديّة بإطش َو اٜش  الّٝود ا ئ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية وا٠ثَر

لية هشى ان ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية َو ِٝذ ٔحر معمى, ل٢ى   يإخز م٣اهة لمً صمش  الّٝود الواسد  ِ ئ  يحىابٝان. ِو

و رو وبيّ ٙة بؽإن َزا الّٝذ ثبٝو اح٣ام ِٝذ الوديّة بإطش, مىاْ٘ الصضحء, َو ة خاـ  وا ئ ان ُيلحٝىا اإلاؽُش ويحطه مٜو

( مً الٝاهون اإلاذوي, وما ثٝحضضح ب  76بالٝذس الزي يجحمْ ٘ي  الّٝذان, ٘مت ًِ الٝواِذ الّامة اإلاىفوؿ ِل صا في اإلااد  )

الة ِذم ٠ٙاية َزٍ الٝواِذ ِىذما يحححم  ايجاد حل للمؽا١ل اليح ٜذ اإلافادس الساهوية للٝاهون, واليح يم٢ً ان يعحّان ذصا في ح

 ثٍهش ِىذ ثىٙيز الّٝذ.        

 الخعععععععاجععععععععععععععمت

و٥ َزٍ الذساظة ا ئ وطهاصا الاخحر , ثل٤ السمش  اإلاهمة مً رمشات الحٝذم الّلمح في    املجا٥ الٝاهووي يحححم ِليىا ان    بـو

ذ ي بإَم ما ث
ُ
لىا الي  مً هحاث , بؽإن الح٢ييٚ الٝاهووي لّٝذ حَٙ ال تيا الجزِية, وظىّمل ِ ئ ِشك َاثحن اإلاعإلححن ه ـو

 في الىٝىححن الحاليححن :

 : الىحاث  
 
 اوال

ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية َو اثٙاٛ بحن وشفي الّٝذ)البى٤ ال اؿ بحَٙ ال تيا   -1

ال تيا الجزِية ال اـة بالّميل او احذ ا٘شاد اظشث , يحّهذ بموطب   الجزِية والّميل(, وثوا٘ٞ اسادألاصما ِ ئ حَٙ

البى٤ بجمْ ال تيا الجزِية وثىٝياصا وثحليلها بىٛش ِلمية, وخضقصا لٙتر  محذدٍ لٝاء ؤطش, وجعليمها للّميل ِىذ 

 ول صا, في مٝابل جّهذ الاخحر بخىٙيز التزاماث  الّٝذية.

حباس الص  ضح يٍهش رل٤ مً ويخعم بجملة مً ال فاثق م صا: ا  -2 ه  ِٝذ يٝوم ِ ئ الِا

ي ,  ية, واه  ِٝذ ملضم لجاهبحن ١وه  يٙشك التزامات محٝابلة ِ ئ و٘ش خت٥ ثحليل الالتزامات اإلاٙشولة ِ ئ ِاثٞ و٘ش

 مً طاهب 
 
٠ما اه  ِٝذ )ثجاسي ومذوي(, ِٝذ ثجاسي مً طاهب البى٤ ارا ١ان يماسط ِمل  بٝفذ الشبا, و ّح ر مذهيا

 لّميل, ا

ٝود اخشى مسل ِٝذ  -3 َىاٟ هٝاه جؽاب  واخحتٗ بحن ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية ِو

الايجاس واإلاٝاولة  والوديّة بإطش, وبّذ الذساظة  والححليل واإلاٝاسهات ثبحن لىا ان ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية ِٝذ رو 

ا  وبيّة ٜاهوهية خاـة, مْ جعليمىا بإن ِٝذ الوديّة بإطش مً اٜش  الّٝود ا ئ ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية وا٠ثَر
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, وثبٝو اح٣ام ِٝذ الوديّة بإطش بالٝذس الزي يجحمْ ٘ي  الّٝذان, ٘مت ًِ الٝواِذ الّامة اإلاىفوؿ ِل صا في 
 
ؼ صا

 ( مً الٝاهون اإلاذوي, وما ثٝحضضح ب  اإلافادس الساهوية للٝاهون .76اإلااد )

زامات  ثخق الىٗش الاو٥ ) الّميل ( يوطب ِٝذ حَٙ ال تيا الجزِية طملة مً الالت -4

ات, ٠زل٤ الا٘فا  ًِ اإلاّلومات والبياهات ال اـة ب   ١التزام  بخعليم ال تيا الجزِية للبى٤, ودْ٘ ألاطش واإلافش٘و

 للبى٤.

ٗش ال تيا الجزِية, ولمان ظتماصا  -5 والىٗش الساوي) البى٤( يلتزم  بجمْ وحَٙ ـو

تحياصا لتظح ذم الحفٗش بال تيا مً ثلٝاء هٙع  ال تيا مً الحلٚ ـو ّما٥ , وظشية مّلومات وبياهات الّميل, ِو

 وسدَا للّميل ِىذ ول صا.

 

 

 

 نابمت اإلاهاصع واإلاغاظؼ:

 اإلافادس باللٕة الّشبية 

 الٝشان ال٢شيم

: ال٢حب 
 
 اوال

 ٌ. 1429,داس ابً الجوصي, 1اظماِيل مشحبا, البىٟو الىبية واح٣امها الٙٝهية, ه  -1

ية ا٠شم   -2 ما٥ الحجاسية والحاطش والّٝود والّمليات اإلاف٘ش يامل٣ي, الٝاهون الحجاسي )دساظة مٝاسه  في الِا

 م. 2012, ارشاء لليؽش والحوص ْ, الاسدن, ِمان, 1والبيُو الذولية(, ه 

ية الّمليا –الّٝود الحجاسية -الحاطش –الىٍشية الّامة –باظم  دمحم ـاله, الٝاهون الحجاسي الٝعم الاو٥   -3 الٝىاُ الحجاسي  –ت اإلاف٘ش

 م.  1987الاؼترا١ي, داس الح٢مة مىبّة بٕذاد, بٕذاد, 

 م. 2017اإلاٝاولة,  الىاؼش الّاث٤ لفىاِ  ال٢حا , الٝاَش  , -الايجاس–طّٙش الٙم ي, الوطحز في الّٝود اإلاذهية البيْ  -4

 م.2007, داس ال صمة الّشبية, الٝاَش , مفش,2ه ظّذ احمذ محمود, معاولية اإلاعخؽٙو ال اؿ ًِ اخىاء الىبنب ومعاِذي ,   -5

ام, ِبذ الشصاٛ احمذ الع صوسي,  الوظيي في ؼش  الٝاهون اإلاذوي, ثىٝيا اإلاعخؽاس/ احمذ مذحد اإلاشاغي, الجضء الاو٥ هٍشية الالتزام بوط  ِ -6

, الاظ٢ىذسية,   م.2004ميؽإ  داس اإلاّاٗس

 , داس احياء التراذ الّشبي, بحروت, لبىان, بذون ظى  وبْ . 6هون اإلاذوي, ض ِبذ الشصاٛ احمذ الع صوسي, الوظيي في ؼش  الٝا -7

ٝذ الحامحن, ض -ِٝود اإلاٝامش -ِبذ الشصاٛ احمذ الع صوسي, الوظيي في ؼش  الٝاهون اإلاذوي, ِٝود الٕشس   -8 ان واإلاشاثب مذى الحيا  ِو , 7والَش

 .م 1964, داس احياء التراذ الّشبي, بحروت, لبىان, 2املجلذ 

 م. 1999, داس ال صمة الّشبية, الٝاَش , 1ِبذ الشؼيذ مإمون, ِٝذ الّتض بحن الىٍشية والحىبيٞ, ه   -9

 م.2004,  م٢حبة داس السٝا٘ة لليؽش والحوص ْ, ِمان,1ِبذ الٝادس الٙاس,  مفادس الالتزام,  ه  -10

 م.1987لّاإلاية لل٢حا , بحروت, ,  الؽش٠ة ا2ِبذ اللىيٚ الحعينح, اإلاعاولية اإلاذهية ًِ الاخىاء اإلاهىية, ه  -11

بذ البا ي الب٢شي, ودمحم و  البؽحر, الوطحز في هٍشي  الالتزام في الٝاهون اإلاذوي  الّشا ي, ض  -12 , م٢حب  1,  ه 1ِبذ املجيذ الح٢يم,  ِو

 م. 2015الع صوسي, بحروت , 

 م.2007ة الٝاهوهية, بٕذاد, ِبذ املجيذ الح٢يم, اإلاوطض في ؼش  الٝاهون اإلاذوي, مفادس الالتزام, اإلا٢حب   -13

ٜذسي ِبذ الٙحا  الؽهاوي, اح٣ام ِٝذ الوديّة في الخؽش ْ اإلافشي واإلاٝاسن مذهيا وطىاثيا, ميؽا   -14

, الاظ٢ىذسية,   م.  2002اإلاّاٗس

, 2دمحم لبنب ؼيب, ؼش  اح٣ام ِٝذ اإلاٝاولة في لوء الٙٝ  والٝماء, ه  -15 , ميؽإ  اإلاّاٗس

 م. 2004الاظ٢ىذسية,
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, م٢حبة ِالم 7الحوا , اإلاشطْ في الحّليٞ ِ ئ هفوؿ الٝاهون اإلاذوي, املجلذ العابْ, ه مّوك ِبذ  -16

 م 2007ال٢ٙش والٝاهون لليؽش, مفش, 

, طامّة 3َمنسضح سلا, دمحم إلاوسخ, حماية الحيا  ال اـة للمشين في لل الٝاهون الى ح, مجلة الّلوم الٝاهوهية والاداسية, الّذد  -17 , ١لية الحٝٛو

 م. 2005يابغ ظيذي بلّباط, م٢حبة الشؼاد للىباِة واليؽش والحوص ْ, الجضاثش, طيتوي ل

 م.2000مذخل حذيص للؽشاء والحخضيً,  ه الاو ئ, داس ال٢ٙش للىباِة واليؽش والحوص ْ, ِمان, الاسدن, -َيسم الٔض ح ودمحم الّذوان, اداس  اإلاواد -18

: الشظاثل والاواسيا
 
 راهيا

حىٍيم الٝاهووي لبىٟو حَٙ ال تيا الجزِية)دساظة مٝاسهة بإح٣ام الٙٝ  احمذ دمحم ِواد ِوك, ال  -1

, طامّ  ِحن ؼمغ, الٝاَش ,   م.2018الاظتمي(,اوشوحة د٠حوساٍ, ١لية الحٝٛو

لحاض, بوليا اِش  , الىبيّة الٝاهوهية للّٝذ الى ح, سظالة ماطعححر في الٝاهون, ١لية الحٝٛو والّلوم العياظية, طامّة ا٠ ي محىذ او   -2

 م.2013البويش ,الجضاثش,

ان, صساسي طويذ ,  الّٝذ الى ح, سظالة ماطعححر, طامّ  ِبذ الشحمً محر  بجاية, ١لي  الحٝٛو   -3 ي  ٜص سٜص

 م.2014والّلوم العياظية, الجضاثش, 

: البحوذ واإلاٝتت
 
 رالسا

اومة ِبذ الشحيم ِ ي, ِٝذ ثجميذ الىىٚ والبيما  -1 ش  الٙحتوي, ٘و ت امل فبة       ) دساظة مٝاسه (, مجلة املحٝٞ الح ي ظتم ِبذ الَض

 م.2020, 1,  ُ 12للّلوم الٝاهوهية والعياظية, مجل  ِلمية ٘فلية مح٢مة ثفذس ًِ ١لية الٝاهون بجامّة بابل, العىة 
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 الجغابم الجيؿُت اإلاغجٌبت غبر ؤلاهترهذ

ًي ؼ التر  للدكَغ
ً
 صعاؾت جدلُلُت َبها

Sexual crimes committed by Internet 

Analytical study according to Turkish legislation 

 ًلُت ؤلخهىم جغيُا -َالب صيخىعاٍ ناهىن غام ظامػت ؾلجىم : ؾؿان نالح مهُضي مهُضي

 مهضمت

حباس ثحد مٙهوم الجشاثم الجيعية ، وهي طشاثم الححشػ  برا ثم ؤخز ؤهواُ الجشاثم اإلاذسطة في الٝواهحن الجىاثية ٘ٝي في الِا

حذاء الجيسضح. ٘ةن مٙهوم الجش  ا. خاـة بّذ روس  اإلاّلومات ، الجيسضح والِا يمة الجيعية ؤوظْ مً رل٤ وؤ٠ثر مً حيص آراَس

ا ال ٔنى ِى  مً حياثىا مً حيص الحّامل بحن ألا٘شاد وهٝل طميْ ؤهواُ البياهات الص فية ، بما في  حيص ؤـبا ؤلاهترهد طضء 

ا بؽ٣ل ال يم٢ً الحيبا ب .رل٤ هٝل حياثىا ال اـة ب ئ وظاثل الحواـل الاطحما ي و٠زل٤ صاد مّذ٥ حذوذ َ  زٍ الجشاثم وؤرَش

مح حيص ؤن رل٤ يجّل مً الفّب        في ِفش الاهترهد مً العهل للٕاية ِ ئ الجاوي ؤن يٍل مجهو٥ الهوية في الٙماء الٜش

ا ِ   ِ ا بنئة جعهل اسث٣ا  الجشيمة. واإلاسا٥ ألا٠ثر ؼيو ئ رل٤ َو ٌاَش  الّسوس ِ ئ َزا الجاوي ، ٠زل٤ ٘ةن بنئة الاهترهد ؤيم 

 ؤو ؤرىاء 
 
ا ؤو مٝاوْ ٘يذيو للىٗش آلاخش ِاسيا "الاهحٝام ؤلاباحي" ، حيص ييؽش ؤو يؽاٟس ِؽاٛ ظابٝون ؤو ؤصواض مجهولون ـوس 

 مماسظة الجيغ ورل٤ بواظىة الاهترهد وذصذٗ الاهحٝام .

م ِ ئ و٠زل٤ جّشك الطحايا لتبتزاص باظحخذام ـوس ؤو مٝاوْ ٘يذيو طيعية ثم الحفو٥ ِ مية ، و طباَس ل صا مً البنئة الٜش

ات طشيمة  بٜامة ِتٜات طيعية مْ الجاوي هٙع  ؤو مْ وٗش رالص. ٠زل٤ مً الجشاثم الزي ي٣ا٘حها الّالم بإظٍش في َزٍ ألاٜو

 اظحٕت٥ ألاوٙا٥ في اإلاواد ؤلاباحية .           

ية وؤلابٓت ِ صا ِ ئ ألاٜل ١ل ِام ، حيص ؤـبا مٙهوم الجشيمة في ١ل مً بلذان الّالم ، يتزايذ مّذ٥ اسث٣ا  الجشاثم الجيع 

 في ِفش ؤلاهترهد  الزي يّذ مً ؤَم ألادوات اليح ثارش ِ ئ ِذد وؤهواُ الجشاثم 
 
ا الجيعية مفذس ٜلٞ متزايذ للمجحمْ. خفـو

 الجيعية.

 الٍلماث اإلاكخاخُت:

 الاهحٝام الاباحي , اظحٕت٥ الاوٙا٥الجشاثم الجيعية , الجشيمة اإلاشث٢بة , اإلاواد الاباحية , 

Abstract 

If only the types of offenses included in criminal laws are taken into account under the concept of sexual 

offenses, namely, offenses of sexual harassment and sexual assault. The concept of sexual crime is broader than 

that and more in terms of its effects. Especially after the information revolution, where the Internet has become 

an indispensable part of our lives in terms of dealing between individuals and transferring all kinds of personal 
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data, including the transfer of our private lives to social media, as well as the unpredictable incidence and impact 

of these crimes. 

      In the age of the internet it is very easy for the offender to remain anonymous in the digital space as this 

makes it difficult to find this offender, the online environment is also one that facilitates the commission of the 

crime. The most common example of this is the phenomenon of "revenge porn", where unknown ex-lovers or 

spouses post or share pictures or videos of the other party nude or during sex on the Internet for the purpose of 

revenge. 

The victims were also subjected to extortion using sexual images or videos obtained from the digital 

environment, and forcing them to have sexual relations with the perpetrator himself or with a third party. One of 

the crimes that the whole world is fighting at these times is the crime of child pornography. 

 In each of the countries of the world, the rate of committing and reporting sexual crimes is increasing at least 

every year, as the concept of sexual crime has become a growing concern of society. Especially in the age of the 

Internet, which is one of the most important tools that affect the number and types of sexual crimes. 

 I will try to clarify sexual crimes in the digital world, and ways to combat them, as well as the crime of sexual 

revenge, which has emerged as a sexual crime and a new phenomenon and as a social problem 

key words: 

Sexual offenses, committed crime, pornography, revenge porn, child exploitation 

 الهضف:

ن مٙهوم الجشاثم الجيعية  ؤلال٢تروهية والحّشيٚ اهواِها واإلاواد الاباحية اليح ثم اظحخذامها ألاصذٗ َزٍ الذساظة ب ئ ثبيا

ة مذى هجاِة آلالية اليح ؤخز ذصا  ٞ اإلاّياس الححلي ي الىٝذي لبيان ومّ٘ش وال ب ئ الىٍش ٘و واسثباوها بحىبيٞ الٝواِذ الّامة، ـو

شك ِذد مً الّٝ  وبات ثشثبي بىبيّة الّٙل اإلاشث٢ب.اإلاؽُش التر١ي لحجشيم َزا الّٙل ٘و

 مكٍلت الضعاؾت :

 في لوء ما ثٝذم ثحمسل مؽ٣لة َزٍ الذساظة في آلاجي:

تطها  ولتطابة ًِ مؽ٣لة َزٍ الذساظة ييبػئ الاطابة ًِ َزٍ الاظئلة :  الحّٗش ِ ي الجشيمة ؤلال٢تروهية ِو

 ما َو مٙهوم الجشيمة اإلاشث٢بة ِ ر الاهترهد ؟ – 1

 اهواُ َزٍ الجشاثم ووٛش اسث٣اذصا ؟ ما هي – 2

 مً َو مٙهوم اإلاواد الاباحية ٔحر الشلاثية ؟ – 3

 ما َو مٙهوم الاهحٝاثم الاباحي ؟ – 4
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 ٠يٚ يحم اظحٕت٥ الاوٙا٥ في الجشاثم الاباحية ؟– 

و٥ ا ئ –  ٠يٚ ِالو الٝاهون التر١ي َزٍ الجشيمة  ؟الاهترهد والـو

 اَمُت الضعاؾت:

ا املجنح ِل صم ظواء ؤ١اهوا بالٕحن ؤم ١اهوا ممً لم يحموا  ان اَمية َزٍ   الذساظة ث٢مً في ارش َزٍ الجشاثم ِ ئ املجحمْ وخفـو

رماهية ِؽش ِاما مً الّمش ؤو اإلاّاٜحن ِٝليا ؤو هٙعيا و٠زل٤  في مذى خىوس  الجشاثم ؤلاباحية  . ٠ما وث٢مً ؤَمياصا في وبيّة 

حباس ثىٍيمها الٝاهووي مً حيص الحجشيم والّٝا .الجشاثم اإلاشث٢بة ِ ر الاهترهد،   بر ثحىلب دساظاصا لشوس  ألاخز بااِل

 الضعاؾاث الؿابهت:

ٍان صولجغالذساظة اليح اطشاَا الاظحار  في بحس  بّىوان ))الجشاثم الجيعية اإلاشث٢بة بواظىة مواْٜ الحواـل   مغاص قىل

مح الاطحما ي (( واليح اطشى ٘ صا ثٝييم ِام حو٥ الجشا ثم الجيعية اليح هي في الواْٜ هُو ٜذيم مً الجشاثم في ِالم اليوم الٜش

ل ال صا  دخلد الّذيذ مً البلذان ، وخاـة اإلاواد  والٙشؿ اليح ثخلٝها إلاشث٢ ح الجشاثم ووٛش م٣ا٘حاصا . واَم الىحاث  اليح ثـو

حذاء الجيسضح ِ ر ؤلاهترهد ، في  و هُو مً الِا ِمل جؽش عي محموم بؽإن الجشاثم الجيعية ِ ر ؤلاهترهد. ؤلاباحية الاهحٝامية ، َو

ؤرىاء ثىٙيز ألاوؽىة الخؽش ّية اإلاز١وس  ؤِتٍ ، مً المشوسي مشاِا  َزٍ اإلاحز  لإلهترهد ، واليح جّذ ؤَم مجا٥ للحّبحر ًِ 

 الىاط اليوم ، وثحٝيٞ ثواصن مّٝو٥ مْ حٝٛو ألا٘شاد ِ ئ ؤظاط الحشية.

 ُ  اإلابدض ألاو

 الجيؿُت اإلاغجٌبت بىاؾُت الاهترهذالجغابم 

ا ثح٣ون مً الترابي بحن          حر ٜاهوهية وخىحر  ؛ حيص  بقصا ؼب٢ة ٠بحر  طذ  ا بإه  مىىٝة ٘ولوية ٔو ٚ ٔالب  ؤلاهترهد ، الزي يـو

بّمهما البّن  ًِ الؽب٣ات اليح جؽ٣لد ًِ وشيٞ الشبي البينح إلاتيحن ؤطهض  ال٢مبيوثش حو٥ الّالم. يخحلٚ ؤلاهترهد والويب

ا بىٙغ اإلاّنى ؤو يٙترك ؤقصما محىابٝان حيص يّح ر ؤلاهترهد َو اإلاٙهوم ألاظمى وألاؼمل  م مً ؤقصما ُيعحخذمان ٔالب  ِ ئ الٔش

الزي يّ ر ًِ طميْ ؤهواُ الؽب٣ات اليح ثح٣ون مً ؼب٣ات ثشبي ؤهٍمة اإلاّلومات , بنىما الويب َو هُو وطضء ٘ش ي واحذ ٘ٝي 

ات وما مً ؤلاهترهد  وبٙمل مواْٜ ومحفٙحات الويب يم٢ً هٝل ووؽش واظحٝبا٥ و سظا٥ البياهات بما في رل٤ الفوس والٙيذيَو

ا ِ ئ ؤلاهترهد. و  ب ئ رل٤ . و يّذ الويب  بما يحذر  مً ثٙاِل وسبي ٔحر محذود بحن الؽب٣ات وألاطهض  ، الؽب٢ة ألا٠ثر اظحخذام 

م مً ؤن الٕالبية الٍّمى مً اظحخذام ؤلاهترهد اليوم يحذذ ِ ئ  يجب الحز٠حر بإن ؤلاهترهد ال يحّلٞ ٘ٝي بالويب ، ِ ئ الٔش

 .الويب

ا لإلهترهد. في مٍّم ألابحاذ في َزا املجا٥ ، ٌهشت ١لمة "طيغ" ِ ئ ؤقصا  شاك اظحخذام  في الواْٜ ، الجيغ َو ؤحذ ؤ٠ثر ألٔا

ا ِ ئ ؤلاهترهد.
 
ا بالجيغ واإلاواد ؤلاباحية. حيص ب ئ ؤن ما ثشثبي ال٣لمات ألا٠ثر ب 1ال٣لمة ألا٠ثر بحس ا في الذساظات ألاخشى داثم 

 
حس

٪ مً مححوى ؤلاهترهد يح٣ون مً مححوى بباحي ، و٠زل٤ يحم بسظا٥ ما يٝش  مً رترة متيحن سظالة بشيذ بل٢ترووي  70يٝش  مً 

ا ، ا ، وما يٝش  مً ماثة مليون ش ق يفلون ب ئ مححوى بباحي يومي  ٘لً ي٣ون مً ال ىإ الٝو٥ بن الٕشك  طيعية يومي 

                                                           
1
 Kerry Sheldon/Dennis Howitt, Sex Offenders and the Internet, 2007 . 
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ألاظاسضح مً اظحخذام ٠سحر مً ألاش اؿ لإلهترهد َو اليؽاه الجيسضح. ويم٢ً ؤن يؽاس ب ئ اليؽاه الجيسضح الزي يحم ِشل  

 باظم "اليؽاه الجيسضح ِ ر ؤلاهترهد" ؤو "الجيغ ِ ر ؤلاهترهد".
 
  1ِ ر ؤلاهترهد ِاد 

 2لإلهترهد مً ؤوؽىة ال جّح ر ٔحر ٜاهوهية ؤو ِ ئ ألاٜل لنعد بطشامية. يح٣ون طضء ٠بحر مً الاظحخذام الجيسضح

ي  الجيسضح اإلاؽشُو والّتض  م مً بم٣اهية بظاء  اظحخذام الحسٝيٚ الجيسضح وثجاس  اإلاىحجات اإلاسحر  والت٘ر ٘مست؛ ِ ئ الٔش

شاك بطشامية ، بال ؤقصا في ألاظاط مجاالت  الجيسضح ومىفات البحص ًِ الؽشي٤ الجيسضح ومىفات الجيغ الا٘ترالية ٔ 

ة ا3اظحخذام مؽشِو ا ؤيم  شي  ا طَو ة" يّذ ؤمش  شاك طيعية "مىح٘ش  .. ومْ رل٤ ، ٘ةن اظحخذام ؤلاهترهد ٔ 

ؤن البٝاء مجهو٥ الهوية ِ ئ ؤلاهترهد يمهذ الىشيٞ لطحايا الجشاثم الجيعية ؤلال٢تروهية املححملحن ليفبحوا ؤ٠ثر ِشلة        

,  4طحية املححملة اليح جّحٝذ ؤن َوياصا مخٙية ، ث٢ؽٚ ًِ ِاإلاها الّاوٙي بعهولة ؤ٠ ر وثفبا ِشلة للحتِبلل ىش , ٘ةن ال

ية َوية الطحية ؤي حماية مً الجشاثم اليح ال جعاصذٗ ضحية مّيىة  5.٘ت جؽ٣ل خفـو

ة ؤلاهترهد. ١الحعاظية ظبب آخش للجىو  الجيسضح ِ ر ؤلاهترهد ِ ئ هىاٛ واظْ َو ِذم الحعاظية اليح جعب صا بنئ

ا  ا ِ ئ ؤلاهترهد. ٘الجاوي  الزي ٔالب  الممحرية ومؽاِش الحّاوٚ ، واليح جّمل بؽ٣ل ِام ِ ئ مىْ الجشيمة حيص ؤقصا ثٙٝذ ثإرحَر

ال يحتمغ مْ الطحية وال يعاصذٗ ضحية مّيىة ، يبحّذ ًِ حعاظيات الممحر ويفبا ٔحر حعاط بعبب الىبيّة 

ؤرىاء الحّامل مْ الجشاثم الجيعية اإلاشث٢بة ِ ئ ؤلاهترهد ، ؤِتزم ثٙعحر مٙهوم "الجشيمة          6هترهد.الا٘ترالية لبنئة ؤلا 

ا الىٍش في بّن ألاّ٘ا٥ رات الىبيّة الجيعية ، حيى لو ١اهد مبيية ِ ئ الشلا ولمً   وؤيم 
 
الجيعية" ِ ئ هىاٛ ؤوظْ ٜليت

و َزا الىىاٛ ؤيما ظٗو ؤطاصذ ِ ئ ثٝييم مٙهوم  بطشامي طذيذ يىذسض ثحد الجشاثم الجيعية اإلاشث٢بة بواظىة الاهترهد ؤال َو

 .مٙهوم الاهحٝام ؤلاباحي ؤو الاهحٝام الجيسضح

 . الخدغف الجيس ي غبر ؤلاهترهذ1

ٍان اإلاػُاعي للخدغف الجيس ي    ؤ. اإلا

حذاء الجيسضح ، هٍم ٜاهون الّٝوبات التر١ي الجشاثم الجيعية  ثحد ِىوان "الجشاثم لذ الحفاهة الجي عية" وهي: الِا

ا  ن الٝش  الجعذي والاثفا٥ بحن الجاوي  حذاء الجيسضح ِ ئ ألاوٙا٥ ، الاثفا٥ الجيسضح مْ الٝفش ، الححشػ الجيسضح. هٍش  الِا

حذاء الجيسضح ِ ئ ألاوٙا٥ والاثفا٥ الجيسضح مْ الٝفش ال يم٢ً اسث٣ا  َزٍ  حذاء الجيسضح والِا والطحية بلضامي مً حيص الِا

ا. الج  شاثم ِ ئ ؤلاهترهد ثٝشيب 

                                                           
1
 Abilio C. de Almeida Neto, ―Internet Sexual Offending: Overview of Potential Contributing Factors and Intervention Strategies‖ 2013 ,Psychiatry, Psychology 

and Law, Vol. 20, No. 2, 169. 
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 Sheldon/Howitt,  5. 
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م مً ؤن اظحخذام ؤلاهترهد ١وظيلة  ٘يما يحّلٞ ذصزٍ الجشاثم ، ال يم٢ً اظحخذام ؤلاهترهد بال ١إدا  لألِما٥ الححمحرية. ِ ئ الٔش

ا الذساظة ه  بواس ، بال ؤهنح لً ؤخوك في َزا الجاهب مً الٝمية   1لإلِذاد ٘يما يحّلٞ بم٣ا٘حة الجشيمة وؤلاطشام يعححٞ ؤيم 

 .ِم ي يؽ٣ل حذود الٝاهون الجىاجي. في َزا الفذد ، ظإجّامل ٘ٝي مْ طشيمة الححشػ الجيسضح

 الخدغف الجيس ي ب. حػٍغل

( مً ٜاهون الّٝوبات. وبىاء  ِ ئ رل٤ ، "١ل مً ثحشػ 105هٍم اإلاؽُش التر١ي طشيمة الححشػ الجيسضح في هق اإلااد  )

شاك طيعية يّاٜب بالحبغ مً رترة ؤؼهش ب ئ ظيححن  ؤو بٕشامة مالية ، برا اسث٢ب الّٙل لذ وٙل يّاٜب مً  بص ق ما ٔ 

 إلاا ظبٞ ٘ٝذ ولْ اإلاؽُش التر١ي مفىله الححشػ  لحّشيٚ الححشػ الجيسضح  ل٢ى  لم  يؽش   2ظحة ؤؼهش ب ئ رتذ ظىوات"
 
. هٍشا

ا لٝاموط اللٕة التر٠ية ، ٘ةن اإلاّنى َو "ال ُثٝلٞ ، ال ُثض   ٝ  ، ٘ةن اإلامايٝة هي "ال ثضعو  3عو"مّىاٍ. و٘و
 
ا لحّشيٚ ؤ٠ثر ؼموال  ٝ و٘و

ا ، ال جعبب ل  اإلاحاِب"  4. ؤحذ 

لزل٤ ، ٘ةن اإلاٙهوم ألاظاسضح الزي هححاض ب ئ الحّامل  5( مً ٜاهون الّٝوبات التر١ي الححشػ ٔحر الجيسضح.105لم ثخىاو٥ اإلااد  )

ٙهوم مً خت٥ الٙٝ  الٝاهووي وثٙعحر الىفوؿ الٝاهوهية. الححشػ مّ  َو مٙهوم الححشػ الجيسضح. وظٗو يحم جّشيٚ َزا اإلا

 لىق اإلااد  )
 
ٝا ( مً ٜاهون الّٝوبات التر١ي. " ظلٟو طيسضح ال يىاص٤ الحفاهة الجعذية للطحية". َىاٟ الّذيذ 105الجيسضح ٘و

ا  حذ الحّشيٙات ،   ٝ والزي ؤِحٝذ ؤه  ِام ، "يّٗش الححشػ مً الحّشيٙات في الٙٝ  اليح جّّشٗ الححشػ الجيسضح بؽ٣ل واظْ. ٘و

"
 
اض ؤو ممايٝة املجنح ِلي  طيعيا حذاء 6بإه  بِص ا لوطهة هٍش ؤخشى ، ٘ةن الححشػ الجيسضح َو "ؤي هُو مً ؤهواُ الِا  ٝ . و٘و

الجيسضح ِ ئ ؼ٣ل ظلو٠يات ال ؤختٜية رات وبيّة ِذواهية ال ثىىوي ِ ئ الاثفا٥ الجعذي مْ املجنح ِلي  ؤو الحش١ات 

ا ؤو ا ا ؤو ٠حابي  ا". بىاء  ِ ئ َزٍ الحّشيٙات ، ٘ةن الححشػ الجيسضح ؛ يم٢ً اسث٣اب  ؼٙهي  ا ؤو ٠حابي  لجيعية ظواء  ١اهد ؼٙهي 

 . 7بحش١ات الجعم. اإلاهم َو مماسظة العلٟو الجيسضح مً خت٥ اظاصذاٗ املجنح ِلي  ول٢ً دون الاثفا٥ الجعذي مّ 

و  ٘ي  ، يم٢ً ثفييٚ ؤّ٘ا٥ الححشػ الجيسضح في ر ات سثنعية: الححشػ الجيسضح ، الاَحمام الجيسضح ٔحر اإلأش تذ مجمِو

في الححشػ الجيسضح ، يٝوم الجاوي بممايٝة املجنح ِلي  بىشيٝة ِذاثية ؤو مضعجة بىاء  ِ ئ طيعها. ؤما  8وؤلا٠شاٍ الجيسضح.

                                                           
1
 Yar, 484 

2
شاك طيعية يّاٜب بالحبغ مً رترة ؤؼهش ب ئ ظيححن  ؤو بٕشامة مالية ، برا اسث٢ب  ١ل مً ثحشػ بص ق (1) :( مً ٜاهون الّٝوبات التر١ي ِ ئ ما ي ي105ثىق اإلااد  )  ما ٔ 

 في حالة اسث٣ا  َزٍ الجشيمة مً خت٥ (2): .الّٙل لذ وٙل يّاٜب مً ظحة ؤؼهش ب ئ رتذ ظىوات".

ٚ الّام ؤو مٝذم ال ذمات الّامة ؤو داخل الّاثلة ؛ - ؤ  اإلاٌو

اية الصحية ؤو الحماية؛ مً ٜبل الوصضح ؤو اإلاشبي ؤو اإلاّ -   اية ؤو مٝذم الِش  لم ؤو الٝاثم بالحماهة ؤو الِش

 مً ٜبل ألاش اؿ الزيً يّملون في هٙغ م٣ان الّمل؛ - ت

 مً خت٥ ؤدوات الاثفا٥ ال ريذية ؤو الال٢تروهية؛ - ذ

 بفوس  ٌاَش  للّامة - ض

 لّمل ؤو اإلاذسظة ؤو اهٙفال  ًِ ِاثلح  يجب ؤال ثٝل الّٝوبة ًِ ظىة.يحم جؽذيذ الّٝوبة بمٝذاس الىفٚ. وارا جعببد َزٍ الجشيمة للمجنح ِلي  بتر٠  ل
3
 Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük, http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid= TDK.GTS.5cd546ee19b156.34835455, 

10.11.2020. 
4
 Büyük Larousse, (İstanbul 1986) C. 18, 11134. 

5
ذ ٜمد املح٢مة الّليا التر٠ية بإن الجاوي ٜذ ؤسظل للمجنح ِل صا َزا ال٣لمات وهي " حب٤ في ٜل ح، ظّادث٤ في يذي، برا ؤسدجي ١لمححن  ٘إها ؤحب٤، ؤهيح ؤ٠ثر مً ؤي شضحء، ؤهيح  ٜو

 .Yargıtay 2. CD, 23.9.2013, E. 2011/29772, K. 2013/21228الجيسضح.  مواظمح، ؤهيح حسضح، ؤهيح سوحي، ؤها ؤحب٤" حيص اِح رت املح٢مة َزٍ الّباسات داخلة لمً الححشػ
6
 Mahmut Koca, Ceza Hukuku Özel Hükümler (4. Ed. Adalet 2017) 337. 

7
 Artuk/ Gökçen, 330. 

8
 Azy Barak, ―Sexual Harassment on the Internet‖ (2005) Social Science Computer Review, 23(1), 79. 



 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
61 

و  ٘ي  ٘هو بٌهاس الاَحمام باملجنح ِلي  مً خت٥ ظ لٟو ؤو ثفشيحات طيعية مً طاهب واحذ. ؤما الاَحمام الجيسضح ٔحر اإلأش

ؤلا٠شاٍ الجيسضح ٘هو المٕي ِ ئ املجنح ِلي  ؤو ألاصذيذٍ لتهخشاه في ظلٟو طيسضح. و ٜذ ي٣ون مولُو َزا المٕي ؤو ؤلا٠شاٍ 

 ثادي ب ئ اسث٣ا  طشاثم اظحٕت٥ ؤو اِحذاء طيسضح ، ؤو ؤّ٘ا٥ طيعية ال ثذخل في هىاٛ َزٍ الجشاثم ، مسل بط
 
باس الجاوي ؤّ٘اال

بح  الجيعية  .ِ ئ بِتن ٔس

ٍاُ الخدغف الجيس ي  ط. ؤق

يؽاس ب ئ ظلو٠يات الححشػ الجيسضح اليح ثحذذ ِ ر ؤلاهترهد باظم "الححشػ الجيسضح ِ ر ؤلاهترهد" ِ ئ ٔشاس ألاهواُ             

ا ل وط  محاحة ِ ئ ؤلاهترهد. حيص يم٢ً ألاخشى مً الجشاثم الجيعية ِ ر ؤلاهترهد. طميْ ؤهواُ الححشػ الجيسضح السترة وطه 

اسث٣ا  الححشػ الجيسضح ِ ر ؤلاهترهد با ؼ٣ا٥ الحالية: اللٍٙية ؤو ال٢حابية اإلاباؼش  ، واللٍٙية ؤو ال٢حابية الٕحر مباؼش  ، 

 1.والشظوم اإلاباؼش  ، والشظوم الٕحر مباؼش 

ا ما هواط  اليوم  في حالة ؤلاظاء  اللٍٙية ؤو ال٢حابية اإلاباؼش  يشظل الجاوي سظاثل طيعية خىية ؤو ؼٙهية ب ئ املجنح ِلي  و ٠سحر 

ا في ؼ٣ل سظاثل م٢حوبة في ألايام ألاو ئ لإلهترهد و مْ اهخؽاس  ذت ٔالب  ظلو٠يات الححشػ اللٍٙي ؤو ال٢حابي اإلاباؼش  ، واليح ؼَو

 ا الاثفا٥ الؽٙوي. ومىفات ؤلاهترهد اليح ثخي Whatsapp ثىبيٝات الاثفا٥ الٝاثمة ِ ئ ؤلاهترهد مسل

اما في ؤلاظاء  اللٍٙية ؤو ال٢حابية الٕحر مباؼش  يؽاٟس الجاوي سظالح  لنغ مباؼش  ب ئ مجنح ِلي  مّحن ، ول٢ً ثجاٍ             

ا للّٙل اللٍٙي اإلاباؼش  املجنح ِل صم املححملحن. ؤما في حالة الشظوم اإلاباؼش  للححشػ الجيسضح ٘يحم ثىٙيزَا بؽ٣ل مؽاب  طذ 

ا الفوس  الٙاحؽة ثجاٍ املجنح ِل صم  ول٢ً باظحخذام ـوس ٘احؽة. في حالة الشظوم الٕحر مباؼش  يؽاٟس الجاوي ؤيم 

املححملحن. ال جؽ٣ل ألاهواُ الٕحر مباؼش  مً َزٍ ألاّ٘ا٥ طشيمة ٠ٝاِذ  ِامة ، ول٢ صا ٜذ جؽ٣ل طشيمة ثحشػ طيسضح في ٌل 

 ؤهىاع الخدغف الجيس ي -ص .ٌشٗو مّيىة. ظإهاٜؾ َزٍ بالحٙفيل ؤدهاٍ

 الخدغف الجيس ي .1

الححشػ الجيسضح َو مٙهوم يحّشك ل  معحخذمو ؤلاهترهد بؽ٣ل مح٢شس. مً اإلام٢ً ؤن يحذذ الححشػ الجيسضح بؽ٣ل          

 ٠حابي ؤو لٍٙي مباؼش. مسل الحّليٝات اليح جعاصذٗ طيعا مّيىا و اليح ثححوي ِ ئ ال٢شاَية وؤلارال٥ خاـة لذ ألاش اؿ

م مً ؤقصا لنعد مهيىة بؽ٣ل  اإلاححولحن ، هي مسا٥ واضه ِ ئ الححشػ الجيسضح. و٠زل٤ الحّليٝات الجيعية اإلاعنئة  ِ ئ الٔش

ا ثحشػ طيسضح. ؤيما الى٣ات والحّليٝات الٙاحؽة اليح ال جّ ر ـشاحة ًِ مفلحة طيعية موطهة ب ئ املحاوس ؤو  مباؼش هي ؤيم 

ذ ثادي ب ئ ثحشػ طيسضح. ِاد  ما يحم اإلاشظل بلي  ٘هزٍ الحّليٝات اليح  لم يىل صا ؤو يشحب ذصا اإلاشظل بلي  جّح ر ممايٝة ٜو

اسث٣ا  الححشػ اللٍٙي ؤو ال٢حابي اإلاباؼش بحن الجيعحن في مىاوٞ مسل ٔٗش الذسدؼة واإلاىحذيات ومً خت٥ ؤدوات الاثفا٥ ِ ر 

  Whatsappؤلاهترهد )ال ريذ ؤلال٢ترووي ، 

ا. اإلاسا٥ الشثنسضح ِ ئ رل٤ َو بسظا٥ ـوس طيعية ب ئ اإلاشظل يم٢ً ؤن ي 2.بلخ (  ا ؤو ٠حابيا ؤو مفوس  ٣ون الححشػ الجيسضح لٍٙي 

بلي  ِ ر ؤدوات الاثفا٥ ِ ر ؤلاهترهد حيص يحذذ الححشػ الجيسضح ِىذما يحم بسظا٥ مححوى طيسضح ؤو بباحي ب ئ اإلاشظل بلي  

اض اإلااد  الشظومية الزي ال يشيذٍ وي٣ون اإلاشظل بلي  مجزعو مً َزا ا . َىا ، يىش  العاا٥ ًِ ٠يٙية ثحذيذ مذى بِص لعلٟو

وس  ؤخشى بباحية ثححوي ِ ئ ِىٚ طيسضح  شي ـو ُِ اإلاّىية. ِ ئ ظبيل اإلاسا٥ ، ال ي٣ون الخؽو ؾ ِ ئ ـوس  بعيىة ثححوي ِ ئ 

اض. ِتو  ِ ئ رل٤ ، ٘ةن خفاثق ش فية اإلاشظل بلي  والّتٜة بحن اإلا ا َو هٙغ دسطة ؤلاِص  محذد 
 
حلٝي واإلاشظل ظح٣ون ِامت

                                                           
1
 Barak, 81. 

2
 Mahmut Koca, Ceza Hukuku Özel Hükümler (4. Ed. Adalet 2017) 337. 
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ا مً حيص ؤّ٘ا٥ الححشػ الجيسضح في البنئة الواّٜية. في َزٍ  في ثفوس ؤي مححوى ِ ئ ؤه  مضعو. َزٍ محٕحرات موطود  ؤيم 

 .اإلاشحلة ، ؤِحٝذ ؤن اإلاىاةو والاطاصادات الحالية في الٙٝ   ظح٣ون ـالحة وموضحة للعلو٠يات اليح ثحم ِ ر ؤلاهترهد

ا في ؤؼ٣ا٥ ٔحر مباؼش . يم٢ً وؽش املححوى اللٍٙي ؤو            يم٢ً ؤن يحذذ الححشػ الجيسضح اللٍٙي ؤو ال٢حابي واإلافوس ؤيم 

م مً ؤن الححشػ  ال٢حابي ؤو اإلاشجي ِ ئ ؤلاهترهد اثجاٍ املجنح ِل صم املححملحن ، دون اظاصذاٗ مشظل بلي  محذد. ِ ئ الٔش

ا ، بال ؤه  يخمْ لىق اإلااد  الجيسضح في ؤؼ٣ا٥ ٔحر مباؼش  ؤم مً ٜاهون الّٝوبات التر١ي وبالحا ي ال يّح ر طشيمة  105ش ؼاجْ طذ 

ا  م مً ؤن ؼشه الححشػ "بص ق ما" مىلو  ـشاحة في اإلااد  الٝاهوهية ٘يجب ؤن ي٣ون الطحية ش ف  وبٝا لزل٤. ِ ئ الٔش

ا. ٘ةن ؤّ٘ا٥ الجاوي اليح ثىاص٤ الحفاهة الجيعية  ش اؿ  ِؽواثيحن بذون ثحذيذ واضه ال جّح ر طشيمة طيعية. ل٢ً محذد 

 لىق اإلااد  
 
مً ٜاهون الّٝوبات. ِ ئ ظبيل اإلاسا٥ ، ٘ةن  225مً اإلام٢ً ث٢ييٙها ثحد بىذ الجشاثم ال ادؼة للحياء وبٝا

ا ٘احؽة دون اظاصذاٗ ؤي ش ق في م٣ان ِام ثى ىبٞ ِلي  الىشيٝة اليح يححذذ ذصا الص ق بمححوى ٘احؾ ؤو يّشك ـوس 

هٙغ اإلاّايحر في بنئة ؤلاهترهد. لهزا العبب ، ٘ةن ؤّ٘ا٥ الححشػ الجيسضح الٕحر مباؼش  واليح ثفىٚ ِ ئ ؤقصا ثحشػ طيسضح في 

ا بمٙهوم الٝاهون الجىاجي. ا طيعي 
 

 هٍش مخحلٚ الحخففات ، وخاـة الّلوم العلو٠ية ، ال جؽ٣ل ثحشؼ

 . الاَخمام ؾير اإلاغؾىب قُه2

و  ٘ي  َو الحّبحر ًِ الاَحمام باإلاعاثل الجيعية بىشيٝة مضعجة )معنئة( مً خت٥ اظاصذاٗ  الاَحمام ٔحر   اإلأش

مجنح ِلي  مّحن. يإخز َزا الىُو مً الححشػ مً خت٥ الحواـل الاطحما ي ؼ٣ل وش  ؤظئلة ِ ئ املجنح ِلي  حو٥ ؤِماث  

ا مً الٝمايا اليح ثحىلب  ِتٜة طيعية ، ؤو دِو  ؤو جصجيْ ؤو بٜىاُ املجنح ِلي  الحىاظلية ؤو حياث  الجيعية ؤو ٔحَر

لتهخشاه في ؤّ٘ا٥ طيعية. ِ ئ ٢ِغ الححشػ الجيسضح ، ٘ةن الجاوي َىا  صذٗ ب ئ ثوطي  املجنح ِلي  ب ئ ّ٘ل طيسضح محباد٥. 

 يحذذ في بنئ
 

ا يحذذ في بنئة مادية ؤو يم٢ً ؤن ي٣ون ّ٘ت  طيعي 
 

ة ا٘ترالية )مسل الٍهوس يم٢ً ؤن ي٣ون الّٙل اإلاٝفود ّ٘ت

الّاسي ل٣امحرا الويب ؤو الجيغ ِ ر ؤلاهترهد(. الّٙل اإلاباؼش مً ٜبل الجاوي لشوسي للححشػ في ؼ٣ل اَحمام طيسضح ٔحر 

 ِ ئ ؤي حا٥. يم٢ً 
 
 مباؼشا

 
ا ، ل٢ً يجب ؤن ي٣ون ّ٘ت ا ؤو ٠حابيا ؤو ثفويشي   لٍٙي 

 
و  ٘ي  و يم٢ً ؤن ي٣ون َزا ؤلاطشاء ّ٘ت مٔش

ي٣ون الححشػ الجيسضح ِ ر ؤلاهترهد بىشيٝة ِذواهية ؤو بؽ٣ل مّحذ٥ وطزا . الصضحء اإلاهم َو ؤن َزا الّٙل ُيىٍش بلي  ِ ئ ؤن 

 ؤه  ممايٞ ومضعو للمجنح ِلي . 

 ؤلايغاٍ الجيس ي ؤلالٌترووي .3

حن العابٝحن. يؽحر ؤلا٠شاٍ الجيسضح الال٢ترووي َو ؼ٣ل مخحلٚ وسبما ؤ٠ثر ؼذ  مً اإلامايٝات اليح ر٠شهاَا في الى ِو

 بوظاثل ؤلا٠شاٍ اإلاحاحة ؤو اإلام٢ىة في البنئة الا٘ترالية. ؤلا٠شاٍ 
 
ؤلا٠شاٍ الجيسضح الال٢ترووي ب ئ الىهاد املجنح ِلي  طيعيا

 الجيسضح ِ ر ؤلاهترهد َو الٝو  اإلاعحخذمة في ؤلا٠شاٍ الجيسضح الحٝليذي ١الاصذيذ والابتزاص وما ب ئ رل٤ و يم٢ً ثحٝيٞ رل٤ مً

م مً ؤن الج ر اإلاادي ٔحر مم٢ً في البنئة الا٘ترالية ، ٘مً  خت٥ الّذيذ مً ألادوات اإلاحاحة و ال اـة ببنئة ؤلاهترهد. ِ ئ الٔش

اإلام٢ً بطباس الطحية ِ ئ مٝياط م٣افئ للج ر اإلاادي باظحخذام مشا٘ٞ اإلاّلومات. ِ ئ ظبيل اإلاسا٥ ، ؤظاليب الحجعغ 

ْ ويب ؤو ٜىا  اثفا٥ ، ؤو ثسبيد ـوس  ؤو  اإلاّلوماجي مسل ثوطي  املجنح ِلي  ب ئ ـٙحات مّيىة ، ؤو ِذم العما  ل  بمٕادس  مٜو

معحٝبل ـوت ؤو هٝل ثىبيٝات لاس  ِ ئ ؤهٍمة اإلاّلومات ، في َزٍ الحالة ٜذ يحم بطباس الطحية بىشيٝة ممارلة لإل٠شاٍ 

ا إلابادت ؤلا  ٝ ٠شاٍ ٔحر الجعذي والحٙعحر الٝاهووي اإلاوظْ مً ٔحر اإلام٢ً ؤن البذوي ٘ححذذ طشيمة الححشػ الجيسضح ، ول٢ً ٘و

 لىق اإلااد  
 
 .مً ٜاهون الّٝوبات التر١ي 108ثحذذ طشيمة الج ر وبٝا
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 في ؤلا٠شاٍ الجيسضح الال٢ترووي حيص يحم ألاصذيذ الطحية بحّشلها لألرى في البنئة الواّٜية ؤو 
 
مً ألاهواُ الؽاجّة ؤيما

ل فوؿ ، ٘ةن الجاوي الزي يفادس الفوس الّاسية للمجنح ِلي  بالٝو  ؤو الشيضى ٘ صذد الطحية ِ ئ ؤلاهترهد. ِ ئ وط  ا

ا ِ ئ الٝيام بّتٜة طيعية. في حالة ألاصذيذ املجنح ِلي  ؤو ابتزاٍص والاظخيتء ِ ئ بّن بياهاث   ا ِ ئ ؤلاهترهد ويج َر بيؽَش

يب  ًِ وشيٞ وؽش ـوس ٘احؽة ، باالا٘ة ب ئ طشيمة الح اإلااد   الاصذيذ(حشػ الجيسضح ، يّاٜب الجاوي بالجشاثم الحالية وثَش

 244) .( ، )بيٝاٗ ؤو بثتٗ ؤو حزٗ ؤو جّذيل هٍام اإلاّلومات243( )الذخو٥ ب ئ هٍام اإلاّلومات 107اإلااد   الابتزاص(( ، 106

ية وظشية الحيا  واإلاىفوؿ ِل صا  في اإلاادثحن   .ٜاهون الّٝوبات التر١يمً  138و  132الجشاثم اإلاشث٢بة لذ خفـو

باالا٘ة ب ئ رل٤ ، يم٢ً ؤن ي٣ون ّ٘ل محابّة ومتحٝة املجنح ِلي  ، والزي ال يىىوي ِ ئ ب٠شاٍ ؼذيذ والزي يؽ٣ل ؤي            

ترهد ٜذ طشيمة ؤخشى ؤدا  متثمة للمٕي ِ ئ املجنح ِلي . ٘املجنح ِلي  اليح يذٟس ؤه  يحم جّٝب  ومحابّح  باظحمشاس في بنئة ؤلاه

يؽّش ؤه  ممىش لّٙل العلٟو الجيسضح الزي يىلب  الجاوي. ٠ما َو الحا٥ مْ الحخبْ الجعذي لص ق ما في البنئة الواّٜية  

ا بواظىة ؤلاهترهد في ؼ٣ل ب٠شاٍ طيسضح يىىبٞ ِلي  هق اإلااد  ) ا طيعي 
 

( مً 105يم٢ً ؤن جؽ٣ل اإلاتحٝة ِ ئ ؤلاهترهد ثحشؼ

 .ٜاهون الّٝوبات التر١ي

 بدض الشاوياإلا

 اإلاىاص ؤلاباخُت ؾير الغيابُت

 ومكهىم الاهخهام الاباحي 

يم٢ً جّشيٚ اإلاواد ؤلاباحية ٔحر الشلاثية ٠ىشيٝة طذيذ  السث٣ا  الححشػ الجيسضح ِ ئ ؤقصا بوؽاء ؤو وؽش ـوس ؤو            

باحية ٔحر الشلاثية لٝىات ثم الحفو٥ . في َزا الفذد ، يؽمل جّشيٚ اإلاواد ؤلا 1مٝاوْ ٘يذيو حميمة وطيعية للمجنح ِلي 

ِل صا دون موا٘ٝة املجنح ِلي . ِ ئ ظبيل اإلاسا٥ ، جسجيل ظشي للمجنح ؤو جسجيل اِحذاء طيسضح ِلي  ، و٠زل٤ الفوس 

ات اليح وا٘ٞ املجنح ِلي  ِ ئ ثٝذيمها ؤو جسجيلها  بىاء  ِ ئ ِتٜح  ال اـة  2.والٙيذيَو

ه بِتمي ، جؽحر اإلاواد ؤلاباحية الاهحٝامية ب ئ اإلاؽاس٠ة ٔحر الشلاثية للفوس ؤو مٝاوْ الٙيذيو مً هاحية ؤخشى ، ٠مفىل           

الجيعية والحميمة للمجنح ِلي   اليح وا٘ٝد ِ ئ جسجيلها ؤو مىحها لؽشي٢ها ول٢ً ثم اظحخذامها ذصذٗ "الاهحٝام" بّذ اهاصاء 

 3الّتٜة بي صما.

ي يجلب مّ  الاظحخذام ال اوئ للمفىله لجميْ ؤهواُ اإلاواد ؤلاباحية ٔحر الشلاثية. ومْ رل٤ بن اهخؽاس مٙهوم الاهحٝام ؤلاباح 

ا وؽش ؤو مؽاس٠ة اإلاواد ؤلاباحية ٔحر الشلاثية مً ؤطل الاهحٝام. ِ ئ ظبيل اإلاسا٥ ، الجاوي الزي يسجل ـوس  ، ٜذ ال يحم داثم 

حذاء الجيسضح ١ي يم٢ى  رل٤ بظ٣ات املجنح ِلي  و رالل  مً خت٥ وؽش َزٍ الفوس ؤو ألاصذيذٍ  الّٙل الزي اسث٢ب  ؤرىاء الِا

 الجىا  بذواْ٘ ثحٝيٞ م٣اظب مالية ، وؤلالشاس بعمّة املجنح ِلي  وؤلالشاس بالّتٜات الاطحماِية 
 
ا. ٠ما يحفٗش ؤيما بيؽَش
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تم مسل الاهحٝام ؤلاباحي ، بالحو  1.ال اـة ب  اصي مْ ألاظبا  اإلاز١وس  ؤِتٍ ، ثم ِ ئ ٢ِغ اإلاٙهوم الزي ؤهحجح  وظاثل ؤلِا

حذاء الجيسضح ِ ئ الفوس"  ، "الّىٚ الجيسضح اإلاوط   2الّمل ِ ئ بيجاد مٙاَيم ؤخشى لهزا الىُو مً الجشاثم مٙاَيم مسل "الِا

ا "الاهحٝام5، الاهحٝام الجيسضح 4، "ؤلاباحية التبسادية" 3بالح٢ىولوطيا" ا واإلاٝبو٥ ِلى   ِ الجيسضح" في الىىاٛ  . واإلافىله ألا٠ثر ؼيو

 .والعياٛ الزي ر٠شث  ؤِتٍ

 ؤ. نكت الهىع ومهاَؼ الكُضًى التي حكٍل مىيىع الاهخهام الجيس ي

يح٣ون الاهحٝام الجيسضح مً مشاحل وهي الحفو٥ ِ ئ ـوس ؤو مٝاوْ ٘يذيو حميمة وطيعية ـشيحة للمجنح ِل صم           

ا ِ ر ؤلاهترهد. في ححن ؤن مشحلة الاظححو  ار ثحم بموا٘ٝة املجنح ِلي  هخيجة الّتٜة ال اـة بحن الجاوي واملجنح ِلي  ، ووؽَش

. و يحم وؽش الفوس ؤو اإلاٝاوْ دون 6يحم جسجيل الفوس ؤو اإلاٝاوْ مً ٜبل الجاوي ؤو مؽاس٠اصا مْ الجاوي مً ٜبل املجنح ِلي 

ن ؤو ال ذاُ ؤو ٔحر موا٘ٝة املجنح ِلي  وفي بّن الحاالت بذون ِلم  ذصذٗ باالهحٝام بعبب بق حن بعبب ال٘ش صاء الّتٜة الى٘ش

ا ؤو مٝاوْ حميمة وطيعية ٘احؽة للمجنح ِلي  مً المشوسي ثحذيذ َزٍ اإلاٙاَيم  رل٤. ٜبل ؤن يؽ٣ل مولُو الجشيمة ـوس 

ا  .وثحذيذ بواَس

 الهىعة ؤو اإلاهُؼ البظيء 1.

ا للمجنح ِلي . وفي َزا يجب ؤن جؽ٣ل الفوس ؤو مٝاوْ الٙيذيو البزيئة في ألا             ا طيعي  ا ؤو مٝاوْ ٜذ جعبب لشس  ظاط ـوس 

، ييبػي ؤن يوط  الجاوي ةجوم  ويلحٞ المشس ب٢شامة ش فية املجنح ِلي  وحفاهح  الجيعية ًِ وشيٞ وؽش الفوس ؤو  الفذد

 .7اإلاٝاوْ الجيعية للمجنح ِلي 

ماء )اإلاىاوٞ الجيعية لألش اؿ( ؤو ؤرىاء مماسظة الّتٜة ال ؼ٤ ؤن الفوس ؤو مٝاوْ الٙيذيو اليح ثححوي ِ             ئ ألِا

ا طيعية ـشيحة مً ٜبل البّن  الجيعية ظُحّح ر بزيئة. وباإلاسل ، يم٢ً اِحباس بّن الفوس واإلاٝاوْ اليح ال يم٢ً اِحباَس

حباس  ؤو مٝاوْ بزيئة ِىذ ؤخز طميْ الفوس في الِا
 
م م8ًـوسا ؤن ٜذم الص ق ال جّح ر مىىٝة  . ِ ئ ظبيل اإلاسا٥ ، ِ ئ الٔش

 .طيعية ، بال ؤقصا يم٢ً ؤن ثخلٞ ـوس  طيعية لمً وبيّة وظياٛ الفوس 

 الخهىنُت 2.
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حم ثىٙيزٍ في ؼ٣ل مؽاس٠ة ِ ر ِىذ ر٠ش الاهحٝام الاباحي يخبادس ب ئ الزًَ مً ؤن وؽش مٝاوْ الفوس والٙيذيو يحم مً خت٥ الاهترهد ٘ٝي ، حيص ؤه  لنغ بالمشوس  ؤن ي 

ّد في الواليات اإلاححذ  في ِام يم٢ً ثحٝيٞ الاهحٝام ؤلاباحي ًِ وشيٞ وؽ .ؤلاهترهد 2007ش ـوس ومٝاوْ الٙيذيو ًِ وشيٞ الخعليم مً يذ ليذ. مسا٥ رل٤ في حادرة ٜو حيص ٜام   .

ِ ئ  الجاوي ٜام بحوص ْ َزٍ اليسخ ًِ وشيٞ ولّها بؽ٣ل ِؽواجي .مً مٝىْ الٙيذيو الزي سجل ٘ي  الفوس الجيعية والحميمة للطحية DVD الجاوي بّمل الّذيذ مً وسخ
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ا ما ثْٝ الفوس ؤو مٝاوْ الٙيذيو البزيئة لمً املجا٥ العشي وال اؿ لألش اؿ. ومْ رل٤ ، َزا لنغ َو الحا٥            ٔالب 

يلحٝىها ألاش اؿ للمجتت اإلاسحر  ِ ئ ؤقصا ـوس طيعية ول٢ صا ال ثحمحْ بفٙة  داثما. ظنحم ثفييٚ الفوس الّاسية اليح

ّح ر الفوس الّاسية اليح يشظلها ألاش اؿ بؽ٣ل خاؿ ب ئ الص ق الزي ثشبىهم ب  ِتٜة 
ُ
ية. مً هاحية ؤخشى ، ج ال فـو

ا طيعية وخاـة  .1ـوس 

ا ما ث٣ون اإلاؽاس٠ة الٝاثمة ِ ئ اإلاوا٘ٝة في واْٜ ألامش ، في الحفو٥ ِ ئ الفوس اليح جؽ٣ل اإلاشحلة ألا  و ئ مً الاهحٝام الجيسضح ٔالب 

 بّذم سيضى املجنح 
 
هخيجة رٝة الص ق في ِتٜح  ال اـة ، وؤلا٘ؽاء واليؽش اللزان يؽ٢تن اإلاشحلة الساهية والزي يحم ٔالبا

ا ب ئ 2اوِْلي  ؤو ِذم ِلم . ومْ رل٤ ، ٘ةن َزٍ اإلاؽاس٠ة ش فية وال ثمىا ظلىة وؽش اإلاٝ . بن الاهحٝام الجيسضح ظيادي ؤيم 

 طشاثم مخحلٙة مً حيص الىشيٝة اليح يحم ذصا اسث٣اذصا بموطب الٝاهون الجىاجي التر١ي. 

َىاٟ معإلة ؤخشى جعححٞ اإلاىاٜؽة مً حيص الفوس ومٝاوْ الٙيذيو البزيئة وهي ما برا ١اهد الفوس ؤو مٝاوْ الٙيذيو لها 

ها في م٣ان ِام. حٝيٝة ؤن الفوس ومٝاوْ الٙيذيو لم يحم الحٝاوها في الٙماء الّام ، ولم ث٢ً وبيّة خاـة برا ثم الحٝاو

مححوياألاصا خاـة بؽ٣ل مباؼش ، وحٝيٝة ؤقصا ثم الحٝاوها في الٙماء الّام ال ثحىلب ٜبو٥ الفوس ؤو مٝاوْ الٙيذيو ِ ئ ؤقصا 

و٠هم الفشيا  ليؽش الفوس ؤو مٝاوْ الٙيذيو ال اـة ذصم هي اليح . في َزٍ اإلاشحلة ، ٘ٝي بساد  ألاش اؿ ولٍٙهم ؤو ظل3ِامة

, 4يم٢ً ؤن ثجّل َزٍ الفوس ؤو اإلاٝاوْ ِامة  ه  مً ٔحر اإلام٢ً الحميحز بحن اإلا٣ان الّام والحيا  ال اـة رات ال ىوه الحاد 

ية جٕىي املجا٥ ال اؿ لأل٘شاد. في َ زا الفذد ، ٘ةن م٣ان الفوس ؤو مٝاوْ ٘ٙي اإلا٣ان الّام  ٜذ ث٣ون َىاٟ مىالب بال فـو

ا  .الٙيذيو لنغ حاظم 

بة مال٤             ا ، يجب ؤن ي٣ون اإلاّياس الشثنسضح الزي يجب ؤخزٍ مً حيص الفوس  ؤو مٝىْ الٙيذيو ال اؿ َو مذى ٔس ؤخحر 

ا ِ ر مواْٜ الحواـل الاطحما ي وسئياصا ث٣ون محاحة للجميْ .  ال يم٢ً ؤن ثحذذ الّتهية للفوس الفوس  ؤو مٝاوْ الٙيذيو وؽَش

 .5البزيئة بال بموا٘ٝة مال٤ الفوس  ؤو مٝىْ الٙيذيو اإلاشاد بس  ب ئ ش ق ؤو ؤش اؿ مّيىحن

مت يض الخهاهت الجيؿُت ًان ًمًٌ اغخباع الاهخهام الجيس ي ظٍغ  ب. مؿإلت ما إطا 

ية بت           ا  يجب ؤن ؤؼحر َىا ب ئ ؤن الاهحٝام الجيسضح يىاص٤ ال فـو
 
ؼ٤ ؤن مسل َزا العلٟو ال يّح ر ٘ٝي اهاصا١

ية؛ به  يادي ب ئ اهاصاٟ الحشية الجيعية واظحٝتلية ألا٘شاد ويمغ الٝيم الجيعية والٝيم الٝاهوهية حذاء ِ ئ  .لل فـو الِا

يب و ٠شاٍ وألاصذيذ واِحذاءات ِىيٙة ِ ئ الهوية الجيعية والحشي ة الجيعية الحفاهة الجيعية يفىٚ ِ ئ ؤه  ممايٝة وثَش

 وظتماصا

                                                           
1
 McGlynn/ Rackley, 544. 

2
م مً ؤن الفوس ؤو مٝاوْ الٙيذيو الجيعية واليح ؤخزت بؽ  ا ِ ئ الٔش ية بت ؼ٤ ، ٘ةن الفوس واإلاٝاوْ اليح ثم الحفو٥ ِل صا بىاء  ِ ئ اإلاوا٘ٝة لها ؤيم  ٣ل خٙي ثىاص٤ ال فـو

 .وبيّة الفوس  ال اـة بعبب ِذم اإلاوا٘ٝة ِ ئ اإلاؽاس٠ة

3
 McGlynn/ Rackley, 545. 

4
 Anastasia Powell/Nicola Henry, Sexual Violence in a Digital Age, Palgrave Studies in Cybercrime and Cybersecurity, (Palgrave 2017), 5; Anastasia 

Powell/Nicola Henry, ―Embodied Harms: Gender, Shame, and Technology-Facilitated Sexual Violence‖, (2015-6), Violence Against Women Vol.21, 759; 

Anastasia Powell/Nicola Henry, ―Technology-Facilitated Sexual Violence: A Literature Review of Empirical Research‖, (2015-2), Trauma, Violence, & Abuse, 

Vol. 19, 195. 
5
 McGlynn/ Rackley, 544.  
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مً اثٙاٜية املجلغ ألاوسوبي بؽإن مىْ وم٣ا٘حة الّىٚ لذ اإلاشؤ  والّىٚ  40ثم جّشيٚ الححشػ الجيسضح في  هق اإلااد         

ا مً الحذابحر المشوسية ، لٙشك ِٝوبات  اإلاجز ي )اثٙاٜية اظىىبو٥( ِ ئ ما ي ي: ثحخز ألاوشاٗ الحذابحر الخؽش ّية ، ؤو ٔحَر

و  ٘ي  ، لٍٙي ؤو ٔحر لٍٙي ؤو طعذي ، ري وابْ طيسضح ، طىاثية  ا مً الّٝوبات الٝاهوهية ، بحٞ ١ل ظلٟو ٔحر مٔش ؤو ٔحَر

يبيا ؤو ِذواهيا ؤو مزال ؤو مهيىا.   ٔشل  ؤو هخيجح  اهاصاٟ حشمة ش ق ، خاـة برا ؤهح  َزا العلٟو محيىا ثَش

حباس ، مً اإلاٙهوم ؤه  مً  المشوسي ثحذيذ ما برا ١ان العلٟو َو اِحذاء طيسضح ِ ئ ؤظاط وبيّة ِىذما ياخز الحّشيٚ في الِا

حذاء الجيسضح ِ ئ املجنح ِلي  والٝيمة الٝاهوهية اليح يعاصذ٘ها الجاوي. في َزا الفذد، يجب ثممحن اإلاواد الجيعية ٔحر  الِا

الجيسضح ؤو ٠ىُو مً ؤهواُ الجشاثم الشلاثية واإلاواد الجيعية الاهحٝامية في الٝواهحن الجىاثية ٠مؽحٞ ؤو وظيلة للححشػ 

م مً ؤقصا ةجوم لذ الحفاهة الجيعية  .اإلاعحٝلة ، ِ ئ الٔش

 آزاع الاهخهام الجيس ي غلى املجني غلُه -ط

اهخؽاس الاهحٝام الجيسضح ل  الّذيذ مً آلاراس العلبية اإلاباؼش  ؤو ٔحر اإلاباؼش  ِ ئ املجنح ِلي . يم٢ً ثفييٚ َزٍ           

ات سثنعية. وهي ألالشاس الجعذية والىٙعية واإلاالية للمجنح ِلي  ، واهاصاٟ ال٢شامة الص فية  الحإرحرات في رتذ مجمِو

ات لها ثإرحر هٙسضح ؼذيذ ِ ئ ضحايا الاهحٝام الجيسضح. حيص  ية ، ومىْ الحشية الجيعية و حشية الحّبحر, َزٍ املجمِو وال فـو

ا مً الٝلٞ وهوبات اله م ومٝاوّهم الجيعية ؤـبحد محاحة ل٢سحر مً الىاط يواطهون مّذالت ِالية طذ  لْ بعبب ؤن ـوَس

و٥ بل صا مً ٜبل ؤش اؿ  1باالا٘ة ب ئ مؽاِش الز٥ وال ضي اليح يّاهون م صا. م يحم الـو ٘يّنؾ الطحايا مْ ٢٘ش  ؤن ـوَس

ا الّاسية ِ ئ ؤلاهترهد مً ٜبل  آخشيً ١ل يوم ، ِو ئ حذ ٜو٥ مزيّة الشيالة ألامشي٢ية الؽهحر  بيشيً ؤهذسوص، اليح اهخؽشت ـوَس

ُو ٠طحية ١ل يوم". حن ، "ال يم٢ىنح ثجىب الٜو  2ؤحذ اإلاىح٘ش

ا ب ئ مواطهة الحبّات اإلاالية للجشيمة.  ذ يمىش الطحايا ؤيم  و٥ بلي   3ٜو حيص جّح ر اإلاّلومات حو٥ الص ق الزي يم٢ً الـو

يٚ. ا ُيذ ئ َو ي ثوبغ ، حيص ثم  33الجيسضح إلاذسط يبلٖ مً الّمش في ٜمية الاهحٝام  4ِ ئ الويب حاظمة في ِمليات الحٌو ِام 

ْ بباحي ، ب ئ طاهب ِىوان اإلاجز٥ وملٙ  الص  ضح ِ ئ  . يٝو٥ ثوبغ  Facebook وؽش ـوس ِاسية للطحية ثمد مؽاس٠اصا ِ ئ مٜو

 .5ؤه  ال يعحىيْ مٕادس  اإلاجز٥ وحذٍ  ه  ال يّٗش مارا ظيحذذ ل 

ية الحيا  ال اـة ب وثٍهش هخيجة ؤخشى للجش  حذاء ِ ئ ٠شامة ؤلاوعان واهاصاٟ خفـو ا ، الص فية 6يمة مً حيص الِا . ؤخحر 

ا ٜيم ثمشست بعبب الجشيمة. ٘اليعاء او٥  الجيعية والحّبحر والاظحٝتلية ، اليح هي او٣ّاط للص فية اإلاّىوية هي ؤيم 

                                                           
1

١ل هٙعية ٠بحر .٪ مً الطحايا يّاهون مً مؽا93وبحعب البحص الزي ؤطشث  مبادس  الحٝٛو اإلاذهية العي راهية حو٥ َزٍ الٝمية ، ٘ةن     

Cyber Civil Rights Initiative, (n.44.) Liz Kelly, ―The Continuum of Sexual Violence‖ (1987) in Hanmer J., Maynard M. (eds) Women, Violence and Social Control, 

Explorations in Sociology (British Sociological Association Conference Volume series). (Palgrave Macmillan 1987) 46; McGlynn/ Rackley/Houghton, 36 
2
; Hall/Hearn, 19 Citron/Franks, 364 

3
 Mycglynn/ Rackley, 547. 

4
اثٚ مً الويب ومواْٜ الاهترهد ٠2009ؽٙد دساظة ؤطشيد في ِام   ا للٕاية في ِملية  حو٥ َزا اإلاولُو ؤن اإلاّلومات اليح يحم الحفو٥ ِل صا مً اإلاششححن للٌو ا مهم  ثلّب دوس 

يٚ.  ٪ مً َاالء يفشحون بإن اإلاّلومات اليح حفلوا ِلي  مً ِملية البحص 89% مً معئو ي اإلاواسد البؽشية يجشون ِمليات بحص ِ ئ ؼب٢ة ؤلاهترهد ًِ اإلاششححن ، و 80الحٌو

يٚ  في اظخبّادَم.% مً اإلاعخبّذيً لّبد 70َباالا٘ة ب ئ رل٤ ،  .يارش ِ ئ ِملية الحٌو
 
  زٍ اإلاّلومات اليح ثم الحفو٥ ِل صا ِ ر ؤلاهترهد دوسا

Cross - Tab, Online Reputation in a Connected World (2009), https://jobhunt.org/guides/DPD_Online-Reputation-Research_overview.pdf, 10.11.2020. 

5
Mycglynn/ Rackley, (n.31) 547. 

6
 McGlynn/ Rackley, 549. 
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ٚ  الطحايا والجحمْ يىٍش ال صم ِ ئ اقصم اإلاعئولون الشثنعيون ًِ الجشيمة , وطهة الىٍش َزٍ مْ الاظٚ ثخٙٚ مً اإلاٜو

 .1راإلاحخز مً الجشيمة واملجشم وثٝلل مً حماية الطحايا ارا طاص الحّبح

ب( انؼ الٍى  ص. وكغ الاهخهام الجيس ي  مى

هوٍس ٠مؽ٣لة اطحماِية مهمة. ٘ت جٕ حر الح٢ىولوطيا ال يم٢ً به٣اس دوس الهواثٚ الز٠ية و ؤلاهترهد في وؽش الاهحٝام الجيسضح ٌو

ا مً حيص الجشاثم الجيعية ٍهش َزا الحإرحر ؤيم 
ُ
 . 2وشيٝة اسث٣ا  طميْ ؤهواُ الجشاثم ٘حعب بل ث

ؤن وؽش الفوس واإلاٝاوْ الجيعية لألش اؿ في مواْٜ الويب اليح يحم مؽاس٠ة مسل َزا املححوى الجيسضح والحٝاه حعابات 

م الص  ا في الصحا٘ة اليومالّذيذ مً ألاظماء الؽهحر  ومؽاس٠ة ـوَس  .3فية ؤحذ ألاخباس اليح هواطهها ٠سحر 

 بذاْ٘ ال٢عب اإلاا ي حيص بن           
 
بن مولُو وؽش الفوس ؤو مٝاوْ الٙيذيو الجيعية في مواْٜ الاهحٝام ؤلاباحية ي٣ون ؤيما

 في البنئة الواّٜية.
 
 وسبما يارش ِلي  طعذيا

 
ا يادي ب ئ برال٥ الطحية هٙعيا  وؽَش

ّد في الواليات            حذاء الجيسضح في حادرة ٜو ذواهية هي ثل٤ اليح الحٝىد ؤرىاء الِا وبالىبْ ٘ةن ؤؼذ َزٍ الفوس خىوس  ِو

ا ِ ئ ٘حا  ثبلٖ مً الّمش  2013اإلاححذ  في ِام  حذاء طيعي  با ٠ش  ٜذم في اإلاذسظة الساهوية بااِل ا ، مما  15، حيص ٜام اِل ِام 

تم َو ؤن الجىا  ٜاموا ببثصا مباؼش  ِ ر جعبب في جٕىية بِتمية ٠ب ا في وظاثل ؤلِا حر . العبب الشثنسضح لحٕىية الٝمية ٠سحر 

ا الّذيذ مً الاصذيذات  الاهترهد. وبنىما ثم اظحخذام اإلاٝاوْ بّذ رل٤ ارال٥ الطحية وممايٝاصا ، واطهد الطحية ؤيم 

 . 4بالٝحل

ي ٌ. جهُُم الاهخهام الجيس ي مً خُض ناهىن الػهىب  اث التًر

ا لبّن ؤهواُ الجشاثم في               ا ِ ئ وشيٝة اسث٣اذصا.  ٜذ ي٣ون العلٟو الاهحٝامي الجيسضح مىاظب  ٜاهون الّٝوبات التر١ي اِحماد 

ا  ن ـوس ومٝاوْ ٘يذيو ألاش اؿ هي بياهات ش فية ، ٘ٙي بم٣اهية جسجيل الفوس ومٝاوْ الٙيذيو دون موا٘ٝة في  هٍش 

 لىق اإلااد  اإلاشحلة ألاو 
 
مً ٜاهون الّٝوبات التر١ي  135 ئ مً الجشيمة ، يؽ٣ل الّٙل طشيمة "جسجيل البياهات الص فية وبٝا

ية َزٍ  ا لىِو  ٝ وبما ؤن َزٍ الفوس الحميمة والٙاحؽة مشثبىة بالحيا  الجيعية لفاحب البياهات ، ٘يجب مّاٜبة الجاوي ٘و

ة مً ٠مبيوثش الطحية ؤو ال ريذ ؤلال٢ترووي ؤو الجشيمة. وباإلاسل في اإلاشحلة ألاو ئ ، برا ث م الحفو٥ ِ ئ الفوس ًِ وشيٞ العٜش

 لىق اإلااد  
 
ات الجاوي َزٍ هي طشيمة "الذخو٥ ب ئ هٍام اإلاّلومات وبٝا مً  243الىٍام الحعابي الزي يعحخذم  ، ٘ةن ثف٘ش

ا   ه  يحم بسظال  ب ئ هٍام آخش ، ٘ةه  يؽ٣ل ٜاهون الّٝوبات. وث٣ون البياهات ثحد ثفٗش الجاوي مً حعا  الطحية هٍش 

 لىق اإلااد  
 
ا  ن َزٍ  مً هٙغ الٝاهون.  2/244طشيمة "جّىيل الىٍام ؤو بثتٗ ؤو جّذيل البياهات وبٝا باالا٘ة ب ئ رل٤ ، هٍش 

                                                           
1
 McGlynn/ Rackley, 551, Micheal Salter / Thomas Croft / Murray Lee, ‘Beyond Criminalization and Responsibilisation: Sexting, Gender and Young People‗ 

(2012–13) 24(3) Current Issues In Criminal Justice, 309; Hall/Hearn, 21. 
2
 Mary Anne Franks, ―The Fight Against Digital Abuse: The View from the US‖ (2015), Womensaid, https://www.womensaid.ie/16daysblog/2015/12/15/the-

fight-against-digital-abuse-the-view-from-the/, 11.11.2020. 
3

ّد ٘ميحة جّٗش باظم  2014في ِام   د الّذيذ مً ” Celebgate“ٜو الفوس الحميمة لبّن اإلاؽاَحر ومؽاس٠اصا ِ ئ مواْٜ الاهترهد، وال ظيما ممسلة َوليوود حيص ثم ظٜش

ٙد لوساوغ ما حذذ بإه  طشيمة طيعية.  الؽهحر  طيييٙش لوساوغ حيص ـو

 Vanity Fair, ―Jennifer Lawrence Calls Photo Hacking a ―Sex Crime‖, (2014) https://www.vanityfair.com/hollywood/2014/10/jennifer-lawrence-cover, 

11.11.2020. 

4
 McGlynn/ Rackley/Houghton, 35. 
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 الفوس ؤو اإلاٝاوْ جّح ر مً البياهات الص فية للطحية ، ٘ةن طشيمة بِىاء البياهات ؤو الحفو٥ ِل صا بؽ
 
٣ل ٔحر ٜاهووي وبٝا

ْ ومعئو ي  135لىق اإلااد   ا مولْ جعائ٥. وباإلاسل ، ٘ةن الجاوي الزي يٝوم بححميل الفوس ؤلاباحية ِ ئ اإلاٜو ظح٣ون ؤيم 

 لىق اإلااد  
 
ْ الزيً يؽاس١ون َزٍ الفوس مْ الجميْ ٜذ يححملون معاولية طشيمة الٙحؾ وبٝا  مً ٜاهون الّٝوبات. 226اإلاٜو

 م            
 
ية الحيا  ال اـة" وبٝا ا ظنؽ٣ل طشيمة "اهاصاٟ خفـو ما ال ؼ٤ ٘ي  ؤن اٜحىاء الفوس ؤو مٝاوْ الٙيذيو ووؽَش

ياصم. في حالة اظحخذام الجاوي للفوس ؤو اإلاٝاوْ 134اإلااد  ) لىق ( مً حيص اححواء الفوس ؤو اإلاٝاوْ ِ ئ ؤموس ثىاص٤ خفـو

، بنىما برا ١ان َزا  106ثىبيٞ طشيمة "الاصذيذ" اإلاىفوؿ ِل صا في اإلااد   في الاهحٝام الجيسضح بٕشك ألاصذيذ الطحية، ظنحم

ا ِ ئ مماسظة الجماُ دون موا٘ٝة الطحية ، ٘ةن الاهحٝام  الاصذيذ يىىوي ِ ئ ٔشك الاطحماُ مْ الطحية باا٠شاٍ و طباَس

حذاء الجيسضح  .الجيسضح َىا ييح  طشيمة الِا

حمح الحشية الجيعية والهوية والحّبحر الجيسضح ًِ الزات والاظحٝت٥ الزاجي لأل٘شاد ، هىاٛ طشيمة الححشػ الجيسضح ، الزي ي في

شاك طيعية , و صذٗ ب ئ سحٞ  ا ول٢ صا ثمايٞ ألاش اؿ ٔ   طعذي 
 

يح٣ون مً طميْ ؤهواُ العلٟو اليح ال جؽ٣ل اثفاال

ا وثٝييذ حشيح  الجيعية. ؤيما الاهحٝام الجيسضح وطميْ ؤهواُ الا  ِحذاء الجيسضح؛ بالىٍش ب ئ ؤه  ممايٝة ، مخيٙة الطحية طيعي 

ا ثحميل  ، ٜعشية ، ألاصذيذية ، يجب ٜبو٥ ؤن الّٙل يؽ٣ل اِحذاء ِ ئ الحفاهة الجيعية. في َزا الفذد، في سؤ ي ، يجب ؤيم 

 .مشث٢ب الاهحٝام الجيسضح اإلاعاولية ًِ طشيمة الححشػ الجيسضح

 اإلابدض الشالض

 اإلاىاص ؤلاباخُت لألَكاُ

ة مً اإلافىلحات لحّشيٚ اظحٕت٥ ألاوٙا٥ في اإلاواد ؤلاباحية وهي: اظحٕت٥ ألاوٙا٥ في بهحاض اإلاواد          عحّمل مجمِو
ُ
ج

لة لألوٙا٥ ، واإلاواد ؤلاباحيحة اإلاحّلٝحة با حذاذ ، واإلاواد ؤلا  ِٕ باحية ؤلاباحية ، واإلايل الجيسضح ب ئ ألاوٙا٥ ، واإلاواد ؤلاباحية اإلاعح

ؽب  با وٙا٥ ، واإلاواد ؤلاباحية الٝاثمة ِ ئ املحا١ا  ، واإلاواد ؤلاباحيحة اإلاىَحجة بالحاظو  ، و هحاض اإلاواد ؤلاباحية الٝاثمة ِ ئ الخ

حذاء الجيسضح ِ ر ؼب٢ة ؤلاهترهد ، واظحٕت٥ ألاوٙحا٥ في برحاس  الؽهو  الجيعية ، وما ب ئ رل٤  .1والِا

ة ِ ئ ؼب٢ة ؤلاهترهد ؼ٣ل مً ؤؼ٣ا٥ الاظحٕت٥ الجيسضح لألوٙا٥ و يّحمذ وظاثل يّذ اظحٕت٥ ألاوٙا٥ في اإلاواد ؤلاباحي       

و يماسط ؤوؽىة طيعية بنىة ، حٝيٝية ؤو محا١ا  ، ؤو ث٢ؽٚ بّن ؤطضاء طعم  بؽ٣ل ٘احؾ  ثٝىية ٠سحر  وُيٍهش الىٙل َو

ذ يحّلٞ ألامش بىٙل ؤو ِذ  ؤوٙا٥ يٝومون ب بة ؤو اللز  الجيعية. ٜو إوحؽىة طيعية بفٙة ٘شدية ؤو مْ وٙل ؤو يجّل  يسحر الٔش

ذ 2ِذ  ؤوٙا٥ ، ؤو بىٙلحن ؤو ؤ٠ثر يٝومون بمماسظات طيعية ، بمؽاس٠ة بالٕحن ؤو بذون ، يٍهشون في الفوس  ؤو ال يٍهشون . ٜو

اٛ الجيسضح ؤو مماسظة الجيغ  مْ حيواهات يحّلٞ ألامش بفوس وليّة للٕاية لتٔحفا  الوحصضح ، الؽش ي ؤو اإلاهب ي ، ؤو الاظتٜر

ماس ويحمسل اظحٕت٥ ألاوٙا٥ في اإلاواد  .ؤو ِتٜات طيعية بالٙم ، ؤو ؤؼ٣ا٥ ؤخحشى محً ؤلارال٥ ، ُيَٝحم ٘ صا ؤوٙا٥ مً ١ل ألِا

  .ال ليّة في ِشك ـوس  وٙا٥ ِشا  ؤو ؼب  ِشا  في ـٙحات محسحر  َذ٘ها طّل الىٙل بماِة طيعية

                                                           
1
 Abby Olheiser, ―Revenge porn purveyor Hunter Moore is sentenced to prison‖, (2015), Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/the-

intersect/wp/2015/12/03/revenge-porn-purveyor-huntermoore-is-sentenced-to-prison/?utm_term=.c77228683d0f, 11.11.2020. 
2
 Füsun Sokullu Akıncı, ―Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi‗nde Yer Alan Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Düzenlemeler ve İnternett e Çocuk Pornografisi‖ 

(2001), İÜHFM, İstanbul, C:LIX S:1–2, 31; Dülger, 200. 
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والزي يّذ مً ؤ٠ ر ألالشاس اليح يم٢ً ؤن ثلحٞ با وٙا٥ ِ ر ؤلاهترهد واليح يحم ثىٍيمها  َزا املححوى ؤلاباحي لألوٙا٥ ،        

٠ىُو مً الجشاثم في الٝاهون الجىاجي للّذيذ مً الذو٥ ألاطىبية ، و ؽ٣ل اظحخذام ألاوٙا٥ لهزٍ املححويات مً ؤَم اإلاؽا١ل اليح 

 . 1ثواطههم بعبب ؤلاهترهد

ياسي الثٙاٜية حٝٛو الىٙل بؽإن بيْ ألاوٙا٥ واظحٕت٥ ألاوٙا٥ في البٕاء وفي اإلاواد الاباحية حيص مً ال رثو١و٥ الاخح 9اإلااد  

ألاصذٗ َزٍ اإلااد  ب ئ جّضيض الحذابحر لحماية ألاوٙا٥ وخاـة مً الاظحٕت٥ الجيسضح و ِاد  ثشثنب اإلاواد رات الفلة مً ؤوامش 

ى مْ َزٍ الاثٙاٜية ، وولْ ؤح٣ام ؤ٠ثر ّ٘الية لذ اظحخذام هٍم اإلاّلومات الٝاهون الجىاجي املح ي للذو٥ اإلاحّاٜذ  بما يحماشض

حذاء  .في الجشاثم الجيعية لذ ألاوٙا٥ و٠زل٤ اثٙاٜية املجلغ ألاوسوبي بؽإن حماية ألاوٙا٥ مً الاظحٕت٥ الجيسضح والِا

حذاء الجيسضح ِ ئ ألاوٙا٥ ،  وحماية حٝٛو ألاوٙا٥ ضحايا الاظحٕت٥ الجيسضح ، واليح ألاصذٗ ب ئ مىْ وم٣ا٘حة الاظحٕت٥ والِا

اثية لحماية ألاوٙا٥ مً َزٍ الجشاثم  حذاء الجيسضح وثىويش الحّاون الذو ي لذ َزٍ اإلاؽ٣لة الاطحماِية ، والحذابحر الٜو والِا

ا بؽإن العياظة الجىاثية. حيص ثىق اإلااد  ) اض؛ ِشك ( مً َزٍ الاثٙاٜية ِ ئ ؤه  يّذ طشيمة ١ل مً اهح٠20زل٤ ثمْ ؤح٣ام 

و٥ ب ئ مواد بباحية لألوٙا٥ ًِ ٜفذ مً خت٥ ث٢ىولوطيا اإلاّلومات  حر؛ ثوص ْ ؤو وؽش؛ الحفو٥ ؤو ثإمحن؛ و الـو ؤو ث٘و

ّاصا ثش٠يا في الهضاسوت   .والاثفاالت  ثحد  10/12/2017وفي ثاسيخ  25/10/2007الاثٙاٜية اإلاز١وس  ؤِتٍ ٜو
 
ؤـذست ثش٠يا جؽش ّا

ا مً الىٍام الٝاهووي التر١ي ِىوان ٜاهون حماية ألا  حذاء الجيسضح وبالحا ي ؤـبحد َزٍ الاثٙاٜية طضء  وٙا٥ مً الاظحٕت٥ والِا

 املح ي .

ا اظحٕت٥ ألاوٙا٥ في اإلاواد ؤلاباحية ، في هق اإلااد  )             ( مً الٝعم السالص 226وثىٍم طشيمة "الٙحؾ"، واليح جؽمل ؤيم 

ِىوان  "الجشاثم اإلاشث٢بة لذ املجحمْ" ثحد الٙفل العابْ "الجشاثم اإلاشث٢بة لذ ألاختٛ  مً ٜاهون الّٝوبات التر١ي ثحد

الّامة". حيص هق اإلاؽُش في َزٍ اإلااد  ِ ئ ثجشيم العلو٠يات امل لة باآلدا  الّامة واليح ثمش بالعتمة الىٙعية والجعذية 

اليح يجب مّالجاصا ٘يما يحّلٞ بالحىٍيم الٝاهووي هي اظحخذام  لألوٙا٥ واليح جؽ٣ل اإلاولُو اإلاادي للجشيمة. اإلاعإلة ألاو ئ

 مً ١لمة ٘احؾ ظيجّل هُو  2مٙهوم واظْ ومحٕحر بمشوس الضمً ٣٠لمة "٘احؾ" في جعمية الجشيمة.
 
بن ثممحن ١لمة بباحية بذال

ا م ثىٙيزٍ ِ ر ؼب٣ات هٝل البياهات يجب اِحباس ؤي ّ٘ل محّلٞ باإلاواد ؤلاباحية لألوٙا٥ يح .الجشيمة ؤ٘مل ب٢سحر وؤ٠ثر ثحذيذ 

 مً الجشاث
 
ا مىٙفت  ِ  ِ ئ َزا اإلاولُو جّٗش الجاوي ِ ئ وٙل دون ظً السامىة ِؽش  مً خت٥ حعاب  . 3موالاهترهد هو

 
مساال

بساد  ِ ئ مواْٜ الحواـل الاطحما ي ، ٘حفل بىشيٝة ما ِ ئ ـوس ِاسية لهزا الىٙل واظحخذمها ١وظيلة لتبتزاص، وبالحا ي ٠عش 

ام  بخسجيل مٝاوْ الفوس والٙيذيو وؼاس٠ها ِ ئ ؤلاهترهد ّل حش١ات اباحية ٜو  .الىٙل وؤط ٍر ِ ئ الحّشي ٘و

" لإلؼاس  ب ئ 103/1في هق اإلااد  )       
 
( مً ٜاهون الّٝوبات التر١ي اظحخذام اإلاؽُش جّبحر "الص ق الزي اظحٕل الىٙل طيعيا

يْ ؤهواُ العلٟو الجيسضح" ييبػي ٘همها مً وبيّة ؼ٣ل الاظحٕت٥ الجيسضح. في هُو الؽ٣ل البعيي للجشيمة ، ور٠ش ؤن "طم

ا و الزيً لنغ لذ صم الٝذس  ِ ئ بدساٟ  الجشيمة ، ال ُيىلب ؤي ِىفش آخش لألوٙا٥ الزيً لم يحموا ظً ال امعة ِؽش  ؤو ؤثمَو

خشيً ِ ئ ؤظاط الٝو  ؤو الاصذيذ ؤو ال ذاُ ؤو ؤي اإلاّنى الٝاهووي وهحاث  الّٙل ، في ححن ؤن العلٟو الجيسضح لذ ألاوٙا٥ آلا 

 ِ ئ ؤه  اظحٕت٥ طيسضح لألوٙا٥ . مً هاحية ؤخشى ، في الٙٝش  الساهية مً هٙغ اإلااد  ر٠ش 
 
ظبب آخش يارش ِ ئ ؤلاساد  ُيز٠ش ؤيما

ٗو للجشيمة. ٠زل٤ هق اإلا ؽُش ؤه  في حالة اسث٣ا  اإلاؽُش ١لمة بدخا٥ ِمو ؤو ؤي شضحء آخش في الجعم باِحباٍس الؽ٣ل اإلاـو

َزٍ الجشيمة ِ ئ ؤظاط الٝو  ؤو الاصذيذ ؤو ال ذاُ ؤو ؤي ظبب آخش يارش ِ ئ ؤلاساد  ٘ةن رل٤ يّح ر ٠عبب مؽذد للّٝوبة. في 

                                                           
1
 Sieber, 52. 

2
ECPAT International, ―Trends in online child sexual abuse material‖, (2018), https://www.ecpat.org/wpcontent/uploads/2018/07/ ECPAT-International-

Report-Trends-in-Online-Child-Sexual-Abuse-Material2018.pdf, 13.11.2020. 
3
 Dülger, 498. 
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واٜب ؤلاطشاء اإلاحخز لذَم ؤو ممً  َزٍ الحالة ، ُيّح ر اسث٣ا  َزا ؤلاطشاء لذ ألاوٙا٥ الزيً ال يعحىيّون بدساٟ ّ٘ل ِو

بساد  لّيٙة ؤو ٔحر ٜادس  طشيمة ، ٠زل٤ برا ثم اسث٣اذصا لذ ؤوٙا٥ لذ صم الٝذس  ِ ئ الحفٗش بالحإرحر ِ ئ بسادألاصم بىاء   لذ صم

. بمّنى آخش، ثشث٢ب َزٍ الجشيمة لذ الىٙل 
 
ِ ئ الٝو  ؤو الاصذيذ ؤو ال ذاُ ؤو ؤي ظبب آخش يارش ِ ئ ؤلاساد  طشيمة ؤيما

( 37/2في َزٍ الحالة يم٢ً ثىبيٞ هق اإلااد  ) .، ؤو الىٙل الزي ثحإرش بسادث  بّوامل ؤخشى  ِذيم ؤلاساد  ؤو لّيٚ ؤلاساد 

واإلاحّلٝة بالٙاِل الٕحر مباؼش للجشيمة. حيص َىا يماسط الجاوي ظلو٠يات طيعية و عحٕل الىٙل ًِ وشيٞ الٕؾ ؤو الاصذيذ 

ية في الجشيمة والّٝا ؤو ؤي ظبب آخش يادي ب ئ بلّاٗ بسادث  بجّل  ؤدا . في سؤ ي ، يح  .وا٘ٞ َزا الحٙعحر مْ مبذؤ الؽِش

برا ٜيل ؤن َزا اإلاّياس ال يم٢ً ثىبيٝ  بعبب مّاسلح  إلاحىلبات الٝاهون الجىاجي )ٜذ ي٣ون رل٤ بعبب اإلاحىلبات            

 .الىٍشية والّملية(، ٘يجب الٝو٥ بوطود ٘جو  ٜاهوهية بالحا ي الّمل ِ ئ بـذاس جؽش ْ طذيذ

( مً ٜاهون الّٝوبات التر١ي ، لنغ مً اإلاعححيل الٝيام بحٙعحر بعبب هُو َزٍ الجشيمة ول٢ى  102مً حيص هق اإلااد  )           

ـّب. ومْ رل٤ ، ٘ةن َزٍ الفّوبة ال جٕحر حٝيٝة ؤن البالٕحن يحّشلون إلاسل َزا الاظحٕت٥. لزل٤ ، يجب ِ ئ اإلاؽُش الّمل 

 .بؽإن َزٍ اإلاعإلةِ ئ ثٙادي السٕشات الٝاهوهية 

 لىفوؿ الٝاهون الجىاجي ، بال ؤه  ُيتحَ        
 
حن يّاٜبون ِ ئ اظحٕت٥ ألاوٙا٥ في اإلاواد ؤلاباحية وبٝا م مً ؤن اإلاؽِش ِ ئ الٔش

ا للبحص الزي ؤطشث   ة .ؤن مّذ٥ الجشيمة ال يىخٙن ، بل ِ ئ ال٢ّغ  يضداد مْ الحىوسات في ثٝىيات الاثفا٥ اإلاّلوماثي  ٝ ٘و

بالحّاون مْ مىٍمة اليوهنعيٚ ، صاد ِذد ألاش اؿ الزيً ثم اِحٝالهم   "ECPAT"مىٍمة "بقصاء بٕاء ألاوٙا٥ والاثجاس ذصم، 

حيص ٜا٥ اإلاذ ي  .20091, وثماِٚ في ِام  2006و  2000باإلااثة بحن ِامي  30بعبب اظحٕت٥ ألاوٙا٥ في اإلاواد ؤلاباحية بيعبة 

"لألظٚ ، ؼهذها صياد  ثاسيخية في وؽش اإلاواد ؤلاباحية لألوٙا٥ ، ِ ئ ؤلاهترهد ، و٠زل٤ الجشاثم لذ الّام ألامشي٣ي بسي٤ َولذس: 

ا َو ؤِماس الطحايا .الحفاهة الجيعية لألوٙا٥  . 2لألظٚ ، الصضحء الوحيذ الزي وؽهذ ٘ي  اهخٙال 

 الىخابج

 ئ الجشاثم ووشيٝة اسث٣ا  َزٍ الجشاثم. حيص ثْٝ ؤلاهترهد ، الزي يٕحر بؽ٣ل طزسي طميْ مجاالت حياثىا ، يارش ححما ِ  

ا في مٝذمة َزا الحإرحر ِ ئ ؤلاهترهد ويحم متحٍة الحٕيحرات مً حيص ِذد وؤهواُ الجشاثم الجيعية. يتزايذ  الجشاثم الجيعية ؤيم 

ا بّذ يوم ، ٠ما ؤن الجىو  الجيسضح ِ ر ؤلاهترهد يضداد ؼ ا. يعخىذ َزا الححو٥ ِذد الجشاثم الجيعية ِ ر ؤلاهترهد يوم   ِ يو

و٥ الواظْ الىىاٛ وثوا٘ش  ا ؤلاهترهد إلاشث٢ ح الجشاثم. يّذ الـو َش للجشاثم الجيعية مْ ؤلاهترهد ب ئ الٙشؿ العلبية اليح ي٘و

الخعهيتت التصمة لتهخشاه في العلٟو الجيسضح اإلاىحٗش والٝذس  ِ ئ بخٙاء َوية الجاوي ؤو الطحية مً ألاظبا  الشثنعية 

  .ْ مجا٥ الجىو  الجيسضح ِ ر ؤلاهترهدلحوظ

لً ي٣ون َىال٤ الٝذس  ِ ئ مىْ ٌواَش الجشاثم الجيعية ؤلال٢تروهية اليح يم٢ً طمّها ثحد الّىاويً الشثنعية وهي الححشػ 

ون سد ا بال برا ؤدٟس اإلاؽِش ود ؤّ٘ا٥ الطحايا الجيسضح ِ ر ؤلاهترهد ، واإلاواد ؤلاباحية ٔحر الشلاثية واإلاواد ؤلاباحية لألوٙا٥ مم٢ى 

ة لحماية َاالء ألا٘شاد. ٜامد الّذيذ مً الذو٥ بةدساض وثٝىحن  اموا بخىٙيز الترثنبات الٝاهوهية بعِش وألالم الزي يّنؽوه  ٜو

طشيمة الاهحٝام الجيسضح ١إحذ الجشاثم الجيعية اإلاشث٢بة ًِ وشيٞ وظاثل الح٢ىولوطيا وؼب٣ات الاهترهد. ؤرىاء الّمل ِ ئ بـذاس 

 ّات الٝاهوهية مً المشوسي مشاِا  ؤحذ محزات الاهترهد ، ١ون ؤن الىاط يعحخذموه  ١إدا  للحّبحر ، والّمل ِ ئ ثحٝيٞ الخؽش 

 د .الحواصن بحن حٝٛو ألاش اؿ ِ ئ ؤظاط حشية ال٢ٙش و٠زل٤ الّمل ِ ئ حماية الطحايا مً الاصذيذات الجيعية ِ ر ؤلاهتره

                                                           
1
 Dülger, 496. 

2
 The United States Department of Justice, Child Pornography, (2017), https://www.justice.gov/criminalceos/child-pornography 13.11.2020. 
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 الخىنُاث 

ا لحإرحٍر اإلاذمش ِ ئ  بات التر١يمً حيص ٜاهون الّٝو         ، ييبػي ولْ ٜاِذ  طىاثية مىٙفلة بؽإن الاهحٝام الاباحي؛ هٍش 

الطحايا وؤٜاسذصم واملجحمْ ، يجب ؤن ث٣ون الّٝوبة ٜاظية ٠ما َو الحا٥ في الجشاثم ألاخشى اإلاشث٢بة لذ الحفاهة الجيعية 

حذاء الجيسضح ِ ئ الىٙل ويجب ثىٍيمها ٠ىُو معحٝل مً الجشاثم لمً الجشاثم اإلاشث ٢بة لذ الحفاهة الجيعية. في حالة الِا

 ِل صا هق اإلااد  )103ِ ر ؤلاهترهد ، يجب ثىبيٞ هق اإلااد  )
 
ا ( واإلاحّلٝة بالٙاِل الٕحر مباؼش للجشيمة ؤو بـذاس 37/2( مّى٘و

مة الاظحٕت٥ الجيسضح هفوؿ جؽش ّية ثخىاو٥ َزٍ الجشاثم. ٠زل٤ يجب الّمل ِ ئ ثىٍيم هفوؿ جؽش ّية ثىٍم طشي

 .للبالٕحن ِ ر الاهترهد لتِحذاء الجيسضح ِ ئ البالٕحن ِ ر ؤلاهترهد

لشوس  الحّاون الذو ي إلاواطهة الجشاثم الجيعية في البنئة اإلاّلوماثية الال٢تروهية ورل٤ مً خت٥ الذخو٥ في اثٙاٜيات 

ها و٠يٙية جعليم املجشمي ، ٠ما يم٢ً ؤن ثىق َزٍ  ومّاَذات ثجشم َزٍ الجشاثم وثبحن ٠زل٤ الاخحفاؿ اإلا٣اوي في حا٥ ِو ٜو

 الاثٙاٜيات ِ ئ ثباد٥ ال  رات واإلاّلومات في اإلاعاثل اإلاحّلٝة بالجشاثم اإلاّلوماثية .
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ًاء الانخهاصي في جدهُو اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت  ازغ الظ

 صعاؾت جدلُلُت  العاء غُىت مً الهُاصاث الجامػُت في ًلُاث ظامػت البهغة

The impact of economic intelligence in achieving sustainable competitive advantage 

An exploratory study of the opinions of a sample of university leaders in Basra University 

 ؤ.م. لهاء مُغ غاحي                ؤ.م. ص  لُلى لكخه غلي                                           

ت  بهغة -الجامػت الخهىُت الجىىبُت/ الٍلُت الخهىُت ؤلاصاٍع

 اإلاؿخسلو:            

ما٥ اإلاحمسلة ب٣ل مً الز١اء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة . وبٞ   صذٗ البحص الحا ي ا ئ الحّٗش        ِ ئ محٕحرات مهمة وحيوية في بنئة الِا

( ١لية ، ِو ئ ِيىة مً الٝيادات الجامّية اإلاحمسلة 19البحص ميذاهيا في واحذ  مً اإلاىٍمات اإلاهمة وهي طامّة البفش  بخؽ٢يتألاصا والبالٖ ِذدَا  )

( مٙشد  . اظحخذمد اظحماس  الاظخباهة ١ادا  سثنعة لجمْ البياهات ، ار ث٣وهد مً 57ّاووي الّمذاء وسئظاء ألاٜعام البالٖ ِذدَم )بالّمذاء وم

وارش بحن محوسيً ألاو٥ للز١اء الاٜحفادي والساوي للمحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة . ٠ما اِحمذ البحص ِ ئ ٘شلية سثنعة مٙادَا "ثوطذ ِتٜة اسثباه 

ل البحص ا ئ ِذد مً SPSSوال رهام   AMOSلز١اء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة، ثم ثحليل البياهات بواظىة ال رهام  الاحفاجي ا . ثـو

ل ا ئ  ِذد م يات الاظحيحاطات ؤَمها ان الز١اء الاٜحفادي يّح ر احذ الش١اثض ألاظاظية لححٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة ، ٠ما ثم الحـو ً الحـو

ة القصا مً ألاظبا  اليح ثادي ا ئ املحاٍ٘ة ِ ئ اإلاحز  الحىا٘عية وثجّلها معحذا  مة. ؤَمها لشوس  الاَحمام بح٢ىولوطيا اإلاّلومات واإلاّ٘ش

ًاء الانخهاصي، اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت  الٍلماث اإلاكخاخُت: الظ

Abstract: 

     The current  research aims to identify important and vital variables in the business environment represented by both economic 

intelligence and sustainable competitive advantage. Research was applied  in one of the important organizations, the Universi ty of 

Basrah in its formations (19) colleges , and on a sample of the university leaders represented by the deans and their assistants  

composed  of (57) individuals. . The questionnaire was used as a primary tool for data collection, as it consisted of two axes, first of 

economic intelligence and the second of sustainablecompetitive advantage. The research was based on a main hypothesis: "There is 

a correlation between economic intelligence and sustainable competitive advantage, data was analyzed by AMOS and SPSS." The 

research concluded that economic intelligence is one of the main pillars for sustainable competitive advantage, A number of 

recommendations, the most important of which is the need to pay attention to information technology and knowledge because it is 

one of the reasons that lead to maintaining competitive advantage and make it sustainable. 

Keywords:  economic intelligence , sustainable competitive advantage 

 اإلاهضمعععععععععععت

ة ا ئ ٌهوس مٙاَيم طذيذ  مً ؤَمها الز١اء      ؤدى الخعاُس في ثىوس ث٢ىولوطيا اإلاّلومات والاثفاالت واٜحفاد اإلاّ٘ش

الاٜحفادي، ٠زل٤ ؤدى ٌهوس الحٝىيات الحذيسة وصياد  اإلاىا٘عة في بواس ألاظواٛ الّاإلاية ا ئ صياد  الاَحمام ذصزا الىُو مً 

د مضضى ا ئ ثىويش هٍام  ة ِ ئ اإلاىٍمات وم صا الجامّات الععي طاَذ  ا٠ثر مً ؤي ٜو الز١اء.  وفي ٌل َزٍ الحٕحرات اإلاخعاِس
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و٥ ا ئ اإلاّلومة الصحيحة والذٜيٝة في مح٣امل يؽمل اإلاواسد البؽشي ة اإلااَش  والحٝىيات اإلاحىوس  اليح ثممً للمىٍمة الـو

ا اإلاوسد ٔحر اإلالموط ألا٠ثر ؤَمية لححٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية  د اإلاىاظب وباملححوى اإلاىاظب والجود  اإلاىاظبة باِحباَس الٜو

ش اإلاّلومة الا٠يذ  والصحيحة وال٣ا ة ألاظواٛ ، ٌشٗو اإلاعحذامة. ٘ٙي ٌل ث٘و ملة جعحىيْ اإلاىٍمة الاهٙحا  ِ ئ الّالم ومّ٘ش

 الّمل ، ؼذ  اإلاىا٘عة مما يم٢ صا مً اخز الحذابحر اإلاىاظبة إلاواطهة اإلاىا٘عحن واملحاٍ٘ة ِ ئ وطودَا. 

ٗو ِ ئ مٙهوم الز١اء الاٜحفادي ودوٍس في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية      اإلاعحذامة مً خت٥ لزا ٘البحص الحا ي  صذٗ ا ئ الٜو

ذ طاء البحص  الحّٗش ِ ئ ابّادٍ وابّاد اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة اليح لماصا محاوس البحص في الجاهبحن الىٍشي والحىبيٝي. ٜو

مجعذا في اسبّة  محاوس، املحوس ألاو٥ ثممً مىلجية البحص ، اما الساوي ٘ٝذ خفق لّشك بّن مً الذساظات العابٝة ، اما 

شابْ ٘ٝذ ثممً الّشك الىٍشي لتدبيات اإلاحّلٝة بمحٕحرات البحص ٘يما ١ان املحوس الشابْ للجاهب الّم ي واَم املحوس ال

يات.  الاظحيحاطات والحـو

: مىهجُت البدض  املخىع ألاُو

 ؤوال: مكٍلت البدض

ما٥ وخاـة الحٕحرات الاٜحفادية ؤدى ا ئ الا  ة اليح حذرد في بنئة الِا َحمام بالىلب ِ ئ اإلاّلومات ، ار هخيجة للحٕحرات اإلاخعاِس

ان حيا  اإلاىحجات ثحٝلق والحٝىيات الحذيسة ثحىوس واإلاىا٘عة ثضداد ، مما طّل الحاطة ا ئ اإلاّلومات حاطة ملحة لححٝيٞ اإلاحز  

 الحىا٘عية ، في لوء رل٤ يم٢ً ثجعيذ مؽ٣لة البحص بالخعائالت الحالية :

 ء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية  اإلاعحذامة ؟َل ثذٟس اإلاىٍمة ٜيذ البحص مٙهوم الز١ا .1

 ما مذى ثىبيٞ الز١اء الاٜحفادي في اإلاىٍمة ٜيذ البحص؟ .2

 ٠يٚ يم٢ً ان يعهم الز١اء الاٜحفادي في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة؟ .3

 زاهُا: ؤَمُت البدض

 Economicحمسلة ب٣ل مً الز١اء الاٜحفادي ثحمسل ؤَمية البحص الحا ي ١وه  يّذ ثاـيل هٍشي إلاحٕحرات مهمة في ؤلاداس  م

Intelligence  واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامةSustainable Competitive Advantage  ٘مت ًِ ان البحص يحاو٥ ٠ؽٚ الذوس

 الزي يلّب  الز١اء الاٜحفادي في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة.

 زالشا: اَضاف البدض

 ة مً ألاَذاٗ: صذٗ البحص ا ئ ثحٝيٞ طمل 

 ثوطي  اهٍاس الٝيادات الجامّية ا ئ ؤَمية الز١اء الاٜحفادي ودوٍس في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية . .1

ة الذوس الزي يادي  الز١اء الاٜحفادي في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة . .2  مّ٘ش

 ل ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة.ثٝذيم اإلاٝترحات للمىٍمة ٜيذ البحص لضياد  الاَحمام بالز١اء الاٜحفادي مً اط .3

 عابػا: قغيُاث البدض

يعخىذ البحص ا ئ ٘شلية سثنعة مٙادَا "ثوطذ ِتٜة اسثباه وارش رات داللة بحفاثية بحن الز١اء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية 

ية الحالية:   اإلاعحذامة " و ؽحٞ م صا الٙشليات الِٙش

 حفاثية بحن ظياظة الحىا٘عية  واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة.ثوطذ ِتٜة اسثباه وارش رات داللة ب .1

 ثوطذ ِتٜة اسثباه وارش رات داللة بحفاثية بحن ظياظة الامً الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة. .2
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 ثوطذ ِتٜة اسثباه وارش رات داللة بحفاثية بحن ظياظة الحارحر واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة. .3

 لبدضزامؿا: اهمىطط ا

ٞ الىمورض الحا ي:  اظخىادا ا ئ ٘شليات البحص يم٢ً ثوليا محٕحرات البحص ٘و

 اإلاحٕحر اإلاعحٝل : الز١اء الاٜحفادي ) ظياظة الحىا٘عية ، ظياظة الامً الاٜحفادي ، ظياظة الحارحر( .1

 اإلاحٕحر اإلاّحمذ ) اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة ( .2

 

 

 

 

 

 

 

                 

 ارش

 ( اهمورض البحص الٙشيضح              1ؼ٣ل )                      اسثباه   

 اإلافذس اِذاد الباحسحان                                     

 ؾاصؾا : مجخمؼ وغُىت البدض

لبحص مً ( ١لية ، ار ث٣وهد ِيىة ا19يحمسل مجحمْ البحص في الٝيادات الجامّية في جؽ٢يتت طامّة البفش  والبالٖ ِذدَا)   

ة ) 57) ( مٙشد  ممسلة بالّمذاء ومّاووي الّمذاء للؽان الّلمية وؤلاداسية والىلبة وسئظاء ألاٜعام ، بلٖ ِذد الاظحماسات اإلاوِص

م )87.8( اظحماس  طميّها ـالحة للححليل ؤي بيعبة )50(  اظحماس  اظترطْ م صا) 57  (1%( وحعب الجذو٥ ٜس

 

يىة البحص1طذو٥)                                 ( مجحمْ ِو

ة  اليعبة ِذد الاظحماسات ٔحر اإلاعترطّة اليعبة ِذد الاظحماسات اإلاعترطّة ِذد الاظحماسات اإلاوِص

57 50 87.8%  7 12.2%  

 اإلافذس: اِذاد الباحسحان 

 ؾابػا: ؤصاة البدض والىؾابل الاخهابُت

 سياسة التنافسية

 

سياسة األمن 

 القتصاديا

 

 سياسة التأثير

 

الميزة 

التنافسية 

 المستدامة

 المعتمدالمتغير 
 الذكاء االقتصادي
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ٙي الححلي ي حيص ؼ٣لد ألاظخب  اهة ألادا  ألاظاظية لجمْ البياهات اإلاحّلٝة بالبحص ار ثممىد اِحمذ البحص ِ ئ اإلاىلو الـو

اإلا٣وهة مً )ظياظة الحىا٘عية ، ظياظة الامً الاٜحفادي ، ظياظة الحارحر( محوسان ، الاو٥ خاؿ بالز١اء الاٜحفادي بابّادٍ 

ٝا لذساظات ال٢حا  بما املحوس الساوي ٘ٝذ خفق للمحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة  وال ( ظاا٥ ،12وثم اخحباٍس   ) زي  بنح ٘و

( ظاا٥  بّاد )ال٣لٙة، الجود  ، الحمحز ، اإلاشوهة ( ٠ما اظحخذم مٝياط  13والباحسحن الواسد  في الجاهب الىٍشي واإلا٣ون مً )

Likert :ال ماسضح في الححليل الزي يحفٚ بذٜة الٝياط واظحخذمد الوظاثل ؤلاحفاثية الحالية 

 الاَمية الوظي الحعابي، لحعا  معحوى  .1

 الاهحشاٗ اإلاّياسي ، لحوليا معحوى ثجاوغ اساء ا٘شاد الّيىة. .2

 مّامل الاسثباه لبيان ِتٜات الاسثباه بحن محٕحرات البحص .3

 ثحليل اإلاعاس لحوليا ِتٜات الحإرحر بحن محٕحرات الىمورض. .4

 رامىا: حذود البحص

 (الحذود اإلا٣اهية: جؽ٢يتت طامّة البفش  ) با  الضبحر و٠شمة ِ ي .1

 الحذود البؽشية: الّمذاء ومّاووي الّمذاء وسئظاء الاٜعام الّلمية . .2

ية: اٜحفش البحص ِ ئ اإلاحٕحرات اإلاحمسلة بالز١اء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة .3  .الحذود اإلاّ٘ش

 املخىع الشاوي: اوال: الضعاؾاث الؿابهت 

ًاء الانخهاصي .1 واَمُخه في عقؼ الهضعة الخىاقؿُت إلاىظماث الاغماُ مؼ  صعاؾت ؾػضًت وقاًؼة اإلاىؾىمت    صوع الظ

 الاقاعة الى خالت الجؼابغ((

ما٥ باِحباٍس احذ الش١اثض    ألاصذٗ الذساظة ا ئ ابشاص دوس الز١اء الاٜحفادي في ثحٝيٞ الٝذس  الحىا٘عية لذى مىٍمات الِا

ش ، حيص ثمسلد اإلاؽ٣لة بالحّٗش ِ ئ ٠يٙية معاَمة الاظاظية اليح جّحمذ ِل صا َزٍ اإلاىٍمات ، اطشيد الذساظة  في الجضاث

لد الي  الذساظة ان اإلاىٍمات الجضاثشية ال صالد  ما٥ ، اَم ما ثـو الز١اء الاٜحفادي في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية إلاىٍمات الِا

حر ما يلضم مً ساط اإلا د الذساظة بح٘و ا٥ الظخسماٍس في ث٢ىولوطيا جّاوي مً هٝق اإلاّلومات التصمة الثخار الٝشاسات ، ٠زل٤ اـو

يٙة البحص والحىويش.    اإلاّلومات وثّٙيل مهام ٌو

ًاء الانخهاصي غلى غملُت اجساط الهغاع((  .2 ضي    ازغ الظ  2017صعاؾت اخمض َو

، ألاصذٗ الذساظة ا ئ الحّٗش ِ ئ ارش الز١اء الاٜحفادي في ِملية اثخار الٝشاس ، حيص اطشيد الذساظة  في اإلااظعات الجضاثشية 

لد الذساظة ا ئ ِذد مً  وثمسلد اإلاؽ٣لة في الاطابة ِ ئ العاا٥ ٠يٚ يارش الز١اء الاٜحفادي في ِملية اثخار الٝشاس؟ ثـو

الاظحيحاطات اَمها ان اَمية الز١اء الاٜحفادي ث رص مً خت٥ دِم اثخار الٝشاس خاـة في الٍشٗو الالىشاسية اليح ثجّلها 

د الذساظة في اِىاء  ٜادس  ِ ئ اللجوم والذ٘اُ في الو   ٜيمةٜد هٙع . ٠ما اـو

 للمّلومة داخل اإلاىٍمة حيى جعاَم في خلٞ ٜيمة مما٘ة ، وابشاص اَمية الز١اء الاٜحفادي في جس حر اإلاّلومات           

 اإلاىاظبة لترؼيذ ِملية اثخار الٝشاس.           

  2017الحىا٘عية للماظعات الاٜحفادية((  )) دوس الز١اء الاٜحفادي في ثحٝيٞ اإلاحز  حذ  دساظة ظىاء و .3

ألاصذٗ الذساظة ا ئ ابشاص اَمية الز١اء الاٜحفادي في اإلااظعات الجضاثشية بالىٍش لحاطاصا ا ئ الحمحز في ٌل الحٕحرات البيئية 

س الزي يلّب  في الحىا٘عية اإلاّٝذ  ، ثمسلد مؽ٣لة الذساظة في الحّٗش ِ ئ مٙهوم الز١اء الاٜحفادي وماهي مشاحل  وماَو الذو 

لد الذساظة ا ئ ِذد مً الاظحيحاطات م صا ان اإلاىٍمات الجضاثشية ِل صا ان ثبحص ًِ وٛش ووظاثل  ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية ، ثـو

د الذساظة يمشوس  اِحماد اهٍمة جعهل رل٤ مً بي صا الز١اء  للحٙاً ِ ئ م٣اهاصا في العٛو والحٙٛو في ٌل بنئة اإلاىا٘عة ، اـو

 دي. الاٜحفا

 Economic Intelligence and Innovation: Case Study   ))2016اإلاىؾىمت   Shahrakiو  Shahrakiصعاؾت   .4
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ا   للذساظة مسحر 
 

تٜح  باالبح٣اس.  ار جؽ٣ل ـىاِة العياسات في بيشان مجاال يٝذم البحص دساظة م٢شظة ملجا٥ الز١اء الاٜحفادي ِو

ل مؽ٣لة البحص في اراس  الخعائ٥ الاجي: َل جّحمذ ديىامي٢يات الابح٣اس ِ ئ مماسظات لتَحمام بؽ٣ل خاؿ في َزا املجا٥.ثحمس

 الز١اء الاٜحفادي اإلاىٍمة واإلاحىوس  ؟ َل َىاٟ ِتٜة بحن الز١اء الاٜحفادي والابح٣اس في ـىاِة العياسات ؤلايشاهية؟

 

 تمضي الاؾخكاصة مً الضعاؾاث الؿابهت  وما ًميز الضعاؾت الخالُزاهُا: 

ية العابٝة الباحص في جؽ٢يل َي٣ل البحص بؽ٣ل ِلمح محىاظٞ ٘يما يحّلٞ باإلاٙاَيم واهمورض البحص    جعاِذ الجهود اإلاّ٘ش

يأة ٘ٝشات الاظخباهة.  ومٝياط البحص ٠زل٤ الا٘اد  م صا في ثحذيذ اإلاؽ٣لة ومٝياط الذساظة ـو

ا  ِ ئ اَمية الز١اء الاٜحفادي ودوٍس الحيوي في اإلاىٍمات ظواء ثحٙٞ الذساظة الحالية مْ الذساظات العابٝة مً حيص ثش٠حَز

ْ الحىا٘سضح لها ، اما ما يمحز الذساظة الحالية ًِ الذساظات العابٝة َو اقصا بحسد  الاهحاطية ام ال ذمية للحٙاً ِ ئ اإلاٜو

١وس ، ٠زل٤ ثخحلٚ في ميذان الحىبيٞ ِتٜة محٕحر الز١اء الاٜحفادي مْ محٕحر اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة خت٘ا للذساظات اإلاز

ار وبٝد في احذ الفشو  الّلمية في الّشاٛ محمسلة بجامّة البفش  ِو ئ ِيىة مهمة إلاعحٝبل الجامّة ) الٝيادات الجامّية ( 

 خت٘ا للذساظات ظابٝة الز٠ش.    

 املخىع االشالض : الجاهب الىظغي    

ًاء الانخهاصي             ؤوال: الظ

ًاء الانخهاصيمكهىم .1  الظ

ما٥ اإلاشثبىة بالبحص، اإلاّالجة  1994لٝذ ٌهش او٥ جّشيٚ ِم ي للز١اء الاٜحفادي ظىة     ة الِا ار ثم جّشيٙ  ِ ئ اه  " مجمِو

بذ ي ، بذون ثاسيخ ،  ( . والز١اء 1وبص اإلاّلومة اإلاٙيذ  لتِوان واإلاحذخلحن الاٜحفاديحن لفيأة اظتراثيجياألاصم.) خليل، بِو

ادي يحمل ٢٘ش  اهحاض اإلاّلومة ودوساقصا ومّالجاصا و٠زل٤ ٢٘ش  الحياص  والبص للمّلومة ، الا اه   صحم باإلاّلومة اإلاٙيذ  الاٜحف

اإلاتثمة ،٘هزٍ اإلاّلومات اليح يلحٝىها ويحللها ويحم صا ويبثصا ا ئ مخحلٚ معحويات اثخار الٝشاسات جّمل ِ ئ ال٢ؽٚ ِ ئ 

اإلاىٍمة ، مشاٜبة وحماية التراذ الّلمح والح٢ىولو ي والحىا٘سضح للماظعة لفيأة اظتراثيجيات الاصذيذات والٙشؿ اليح ثواط  

ش،  ) 23،2014ثارحرية في خذمة اإلاىٍمة.)لَض

ذ ،مماسظات د٘اِية ، او ةجوميححححححححححححححة مً  ويم٢ً ان يٝذم الز١اء الاٜحفادي ِ ئ اه  هٍام لتثفاالت ، واحياها ؤخشى ِملية ـس

ة مً الىٛش وألادوات ؤلاداسية لألخشيً ٠ىمححححححححي اداسي. ار يؽحر الز٠ححححححححححاء الاٜحفادي الححححو اإلاىح  الىاث  ِ البّن ً ، او مجمِو

ححححححححححححححش  دِما لّملية ـىْ الٝحححححححححححححححشاس اإلاحّلٝة باَ اإلاىٍمحححححححة اإلاحمسلة  ذاٗطمْ ، ثٝييم ، ثحليل ، ث٣امل وثشطمة ١ل اإلاّلومححححات اإلاح٘و

 ((Bricin,vrician,Mihai,non,1-2 باالظحٝشاس والحىوس.

ة والحىوس الهاثل لح٢ىولوطيا اإلاّلومات والاثفا٥ حيص ٜذمد ) (  Martreواٜترن ثفوس الز١اء الاٜحفادي بٍهوس اٜحفاد اإلاّ٘ش

ة الّمل في املحاٍ٘ة الّامة للحخىيي بٙشوعا او٥ جّشيٚ ِم ي ل ة في مجمِو ح  ِ ئ اه  " مجمِو لز١اء الاٜحفادي ار ِ٘ش

اليؽاوات اإلايعٝة مً البحص ، اإلاّالجة وبص اإلاّلومة اإلاٙيذ  للمعحٙيذيً واإلاحذخلحن الاٜحفاديحن لفيأة اظتراثيجياألاصم في 

ؼش١ات  ٌل محيي يخعم بالحّٝيذ واؼحذاد اإلاىا٘عة بحن مخحلٚ الؽش١ات اليؽىة ٘يميذان اليؽاه الاٜحفادي ظواء ١اهد

 (.12، 2012محلية او ؼش١ات اطىبية.) دمحم ، 

ما٥ الحذيسة يٝوم ِ ئ مبذؤ  ٠ما يّٗش الز١اء الاٜحفادي ِ ئ اه  " هٍام او ؤظلو  ِمل مً اإلاحىلبات ألاظاظية في بداس  الِا

ذ البنئة وطمْ ومّالجة وثحليل اإلاّلومات واظحخذامها بىشيٝة ث٢ٙل دِم ِملية اثخار ٜشاسات يحيحة جعهم في ثحٝيٞ  ـس

 ( 150،2015ألاَذاٗ اإلاشطو  بما يحٝٞ ألاداء اإلاىلو  في ٌل البنئة الحىا٘عية الحاد .)ٜاشضح، دية ، 

٘يٝذم الز١اء الاٜحفادي في رترة ابّاد هي بداس  اإلاّلومات واإلاّاٗس ، الحماية والحارحر  وبالحا ي يّٗش  Clude Revelاما الباحص 

ة البنئة ال اسطية واثخار العلٟو اإلاتثم ، ٘الز١اء الاٜحفادي الز١اء الاٜحفادي ِ ئ اه  " الحح٢م في اإلاّلومات ذصذٗ مّ٘ش
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حححححْ الاصذيذات وثٝذيش امل اوحححححش واثخار الٝشاسات للحإرحر ِ ئ املحيححححححي ال  اس ي " .  يم٢ً مً ثحذيذ الٙشؿ ومححححححذدات الىجا  وثٜو

 (2012)بوخمخم ، دمحم ،  -حححاء الاٜحفادي يحمسححححل في : ومحححححً َزا الحححححّشيٚ ٘الز٠

حر  .أ مّالجة اإلاّلومات ، ؤي طمْ اإلاّلومات المشوسية ، ثفييٙها ، وثخضي صا وطّلها ٜابلة لتظحّما٥ ، ؤي ث٘و

جّنح  اإلاّلومات اإلاتثمة ًِ ظلٟو اإلاىا٘عحن وؤلاطشاءات واإلاّايحر وان ث٣ون اإلاّلومات ًِ البنئة ال اسطية اليح

 اإلاىٍمة ب٣املها.

و٥ ٔحر اإلالموظة  .ب و٥ اإلالموظة وألـا حر الحماية للمّلومات ، ؤي ان ث٣ون اإلاىٍمة في مإمً ِ ئ معحوى ألـا ث٘و

ْ امل اوش واإلاؽا١ل اليح ثحّلٞ خاـة باإلال٢ية ال٢ٙشية ، ةجوم  وان ث٣ون لذ صا الٝذسات ال٣ا٘ية ِ ئ ثٜو

و٥ ٔحر اإلالموظة.اإلاىا٘عحن وان َزا البّذ يّىي ؤَمية ٠  بحر  لحماية ألـا

الحارحر ، ؤي ان ث٣ون للمىٍمة اإلاّاٗس ال٣ا٘ية اليح ثم٢ صا مً ثٝذيم الحجو والاٜىاُ والحٙاوك ومماسظة المٕي.  .ت

ة الجيذ  إلاىا٘ع صا ، محخزي الٝشاسات والٝواِذ واإلاّايحر اليح يم٢ً ان ثارش ِ ئ  ٘الز١اء الاٜحفادي يم٢ً اإلاىٍمة مً اإلاّ٘ش

 ؽاوها وبالحا ي ث٣ون ٜادس  ِ ئ الحارحر ِ ئ محيىها وثحٙادى العلٟو العل ح.و

ة مً اإلاواسد اإلاادية والبؽشية وال رمجية ومواسد البياهات   اليح ثم٢ً       وعحيح  مما ثٝذم ان الز١اء الاٜحفادي يحمسل بمجمِو

ذ البيئححن الذاخلية وال اسطية مما يعاِذَا ِ ئ اإلاىٍمة مً طمْ وثفييٚ وثبويب وخضن واظترطاُ اإلاّلومات المشوسية ل ـش

ة ثحش١ات اإلاىا٘عحن ومواطهاصا بىجا .    مّ٘ش

ًاء الانخهاصي.2  غىانغ الظ

يم٢ً حفش مٙهوم الز١اء الاٜحفادي في ١وه  ظياظة ِامة ثحذدَا الذولة بمؽاس٠ة با ي اإلاحذخلحن واإلاحّاملحن ، لها مححواَا  

 ) 13، 2012ية الز١اء الاٜحفادي ِ ئ طملة مً الّىاـش:  ) دمحم،ومجا٥ ثىبيٝها ار ثيبنح ِمل

ظياظة الحىا٘عية : وثشث٢ض ؤظاظا ِ ئ ِمليات البحص والحىويش وجعما بمعايش  اإلاىا٘عة في جّٝب  .أ

اهات  الٙشؿ والحفو٥ ِ ئ ألاظواٛ ال اسطية واإلاعايش  َزٍ ث٣ون بالحّٗش اإلاؽتٟر ِ ئ الَش

 ات واإلاّلومات الّامة وال اـة.الاظتراثيجية وثجميْ ال  ر 

ل الّتٜة بحن الاظحخباسات مً طهة واإلاىا٘عة الاٜحفادية والفىاِية مً  .ب ظياظة الامً الاٜحفادي : ثَا

ما٥ اإلاحّلٝة بالز١اء الاٜحفادي )الحفو٥  م مً ان اإلابادس  جّذ مً ؤولويات مٍّم الِا طهة ؤخشى بالحباد٥. وبالٔش

للماظعة ( الا ان الجاهب الذ٘ا ي للز١اء الاٜحفادي اليم٢ً ثجاَل . )دمحم ،  بذون واظحٕت٥ اإلاّلومات الىاّ٘ة 

 (96ثاسيخ ،

ة باِذادَا للىٍم واإلاّايحر اليح ثذيش الحيا    :ظياظة الحإرحر .ت وبا خق ِ ئ معحوى الهيئات اإلاّش٘و

زا بٙمل مايّٗش بالّمل المٕىي ) و الحارحر ِ ئ الٝش  lobbyingالاٜحفادية َو اس العياسضح ( َو

والاٜحفادي وظً وثبنح الٝواهحن ، ار طّلح  اللجىة الاوسبية لشوس  في الّملية الذيمٝشاوية ، ّ٘ٙالية 

الٝواهحن اإلافادٛ ِل صا لً ث٣ون الا باخز اإلاحّاملحن الٙاِلحن مً اإلاهىيحن دون الحاٛ المشس بشؤي الاخشيً 

 وبا خق الح٢م العياسضح.

ًاء الانخهاصي .3  زهابو الظ

 (234،2013(، ) ليات، 98بحن ال فاثق الشثنعية للز١اء الاٜحفادي الاجي: ) دمحم ، بذون ثاسيخ،  مً
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الاظحّما٥ الاظتراثيجي والح٢حي٣ي للمّلومات الٝيمة وال٢ٙيلة باِىاء محز  ثىا٘عية في اثخار الٝشاسات  .أ

 امل حلٙة .

وان الاٜحفاديحن. .ب  وطود بداس  ٜوية لحيعيٞ طهود الِا

 ت ٜوية بحن اإلااظعات والجامّات ومخحلٚ ؤلاداسات اإلاش٠ضية واملحلية.وطود ِتٜا .ت

و٥ ا ئ جؽ٢يل طماِات المٕي والحارحر . .ث  الـو

 ادماض اإلاّاٗس الّلمية ، الحٝىية الاٜحفادية ، الٝاهوهية والجيوظياظية. .ج

 العشية في وؽش اإلاّلومات للحفو٥ ِل صا بىشيٝة ٜاهوهية. .ح

ًاء الانخهاصي .4  ؤَمُت الظ

اظتراثيجيات الحمحز في اإلاىٍمة ا ئ وش  مىحجات رات ثىا٘عية ِالية في ألاظواٛ مّحمذ  في رل٤ ِ ئ اإلاّلومة اليح جّذ ثٝود 

 ظلّة ٔحر مادية جعحخذم ِىذ الحاطة ، وبزل٤ جّذ اإلاّلومة مفذسا لتسبا  ولماها الظحمشاس وبىاء اإلاىٍمة .

بػي ِ ئ اإلاىٍمة ان ث٣ون ظباٜة في الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات والاؼاسات اليح وللحٙاً ِ ئ اإلاحز  الحىا٘عية بحن مىا٘ع صا ، يي

جعما لها بالحيبا باالححياطات وسد  ّ٘ل العٛو مست اوتٛ مىح  طذيذ ، الحٕحر بالخؽش ّات ، ا٠خؽاٗ بّن الحىوسات 

ة ثحد ثفٗش اإلا ىٍمة ، ٠ما وان ثىبيٝ  بىشيٝة ٔحر والح٢ىولوطيا الجذيذ  . ٘حىوس الز١اء الاٜحفادي يّح ر اٜوى وظيلة مّ٘ش

مباؼش  بواظىة خلية مح٣املة او بواظىة محخففحن ، يّح ر ِامل لحىويش بداس  اإلاّلومة وثذ٘ٝها داخل اإلاىٍمة ) خليل، 

بذ ي ، بذون ثاسيخ،   (.8بِو

م )  (2ويم٢ً ثوليا ؤَمية الز١اء الاٜحفادي في اإلاىٍمة مً خت٥ الؽ٣ل ٜس

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

        

 ( ؤَمية الز١اء الاٜحفادي في اإلاىٍمة2ؼ٣ل)           

 ماذا ٌجلب الذكاء االلتصادي للمنظمة

حماٌة المنظمة 

 من التهدٌدات 

التكٌف مع  المواعد 

 الجدٌدة للسوق

االستٌالء على 

 الفرص

ٌف مع الذكاء االلتصادي ٌمدم حلول تمنٌة عملٌاتٌة للتك

ظروف كل منظمة للسماح لها بالتفاعل مع محٌطها بتشغٌل 

 فعالٌة الٌمظة وتوفٌر الوعً من اجل حماٌتها من االخطار

االنتمال من تطور الذكاء االلتصادي الى بناء 

 نظام مخابراتً استراتٌجً

 تولعً للتغٌرات الصناعٌة 

 فعال فً دعم الفكر االستراتٌجً 

 خلك وحدة استخبارٌة تساعد المنظمة فً التحلٌل وسرعة اتخاذ المرارات االستراتٌجٌةهذا ما ٌسمح للمنظمة ب

 



 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
79 

Source: Nabila Shanoune ,introduction to the demarched d, intelligence    economic 

 زاهُا : اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت

 مكهىم اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت .1

ها ) ثىاو٥ ال٢سحر مً الباحسحن مٙهوم (باقصا جّبحر ًِ اإلاواسد ٔحر اإلالموظة ، اما  peteraf,1993اإلاحز  الحىا٘عية ، ار ِ٘ش

(Aaker,1993 (٘ٝذ ِ ر ِ صا باقصا الحوط  هحو العٛو . وؤؼاس )Hunt&Morgan,1995  (. ا ئ اقصا جّبحر ًِ الحّلم الحىٍيمح )

 (.2015،230الحذساوي، 

ها ) ؤبو ب٢ش ،  ذس  اإلاىٍمة ِ ئ ـيأة وثىبيٞ الاظتراثيجيات اليح ثجّلها في مش٠ض ا٘مل باليعبة (باقصا ٠2006ٜما يّ٘ش

 ،   (2009للمىٍمات ألاخشى الّاملة في هٙغ اليؽاه") ـاله، 

ويمسل مفىله الاظحذامة حماية اإلاواسد لٙتر  ؤوو٥ مً الضمً في اإلاعحٝبل، ٠ما ان مٙهوم اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة يم٢ً ان 

خت٥ ابّاد الفمود والححمل والحٝليذ ، ٘الفمود يحذد اإلاذ  اليح ث٣ون ٘ صا اإلاحز  الحىا٘عية معحذامة ، وثمسل ٜذس   يٙهم مً

و٥ ا ئ اإلاواسد الحىا٘عية والٝذسات الحىا٘عية )  ,Gayaاإلاىا٘عحن ِ ئ الح٢شاس او الحٝليذ مً خت٥ الـو

Struwig,Smith,2013,2050 .) 

إلاعحذامة للؽش٠ة جّحمذ ِ ئ ٜذسألاصا ِ ئ بداس  املححوى اإلااظسضح لٝشاسات اإلاواسد ،وان ٠ت مً سؤظما٥ وان اإلاضايا الحىا٘عية ا

 (. Oliver,1997,697اإلاواسد وساط اإلاا٥ اإلااظسضح لشوسي لححٝيٞ اإلاضايا الحىا٘عية اإلاعحذامة .)

(ِىذما ؤؼاس ا ئ اه   George Day,1984لحىا٘عية اإلاعحذامححححححة َو )وجؽحر الذساظححححححات ا ئ ان او٥ مً وححححش  ٢٘ش  او مٙهححححححححوم اإلاحز  ا

يم٢ً الحفو٥ ِ ئ همارض مخحلٙة مً الاظتراثيجية لٕشك معاِذ  اإلاىٍمة في البٝاء . ول٢ً الحٝيٝة اليح يعخىذ ِل صا في ميؽإ 

اظتراثيجيات الحىا٘غ واليح ثم سبىها مْ  ( في همورط  اإلاّشٗو في ثحذيذPorter1985اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة َو ماٜذم  )

ذسات اإلاؽتري.) الب٢شي وبنح حمذان ،  (.7، 2013البنئة مً خت٥ اإلاىحجات اليح ثٝذمها الؽش٠ة واليح ثحوا٘ٞ مْ حاطات ٜو

حباس ان اإلاحز  واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة في حٝيٝاصا مىح  يشثبي بجاهبحن َما اإلاحز  الحىا٘عية واإلاحز  الاظتراثيجية ِ ئ اِ

حباس الحاطات اإلاعحٝبلية لألطيا٥ الٝادمة. )  الحىا٘عية اإلاعحذامة هي ثلبية الحاطات الحالية للعٛو اخزيً بّحن الِا

Asli,2011,53 .) 

م ويم٢ً ان ثححٝٞ اإلاحز  الحىا٘عية مً خت٥ ؤوؽىة اإلاىٍمات اإلاحمسلة بذِم ا٘مل اإلاماسظات والحّلم ألاظُش والابذاُ اإلاعحذا 

د الذوس  والا٘ة ٜيمة للمواسد اليح ثمل٢ها اإلاىٍمة واليح لنغ مً العهولة امحت٠ها مً ٜبل اإلاىا٘عون.  ، وثٝليل ٜو

(Khan,2014,  .) 

بات الضباثً الحاليحن واإلاعحٝبلحن  مما ثٝذم يم٢ىىا ان هفٚ اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة باقصا ٜذس  اإلاىٍمة ِ ئ ثلبية حاطات ؤس

مً اإلاىا٘عحن ولٙتر  ؤوو٥ مً الضمً واملحاٍ٘ة ِ ئ َزا مما يخلٞ الوالء والشلا ثجاٍ مىحجات او خذمات  بؽ٣ل ا٘مل

 اإلاىٍمة.

 ؤَمُت اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت .2

ْ العٛو القصا ثححوي ِ  ئ ان اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة جّذ الىمورض اإلاحىوس للمحز  الحىا٘عية اليح جعاصذ٘ها اإلاىٍمة في مٜو

الّىاـش اليح ثممً اظحمشاسية الاححٙاً ذصزٍ اإلاحز  ؤوو٥ ٘تر  مم٢ىة . وان اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة ثحممً مّاوي محّلٝة 
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باربات الحمحز والحٙٛو ِ ئ اإلاىا٘عحن مً خت٥ ماثمحل٢   اإلااظعة مً ٜذسات ومواسد وثححٝٞ ِىذما ثميٚ اإلااظعة ٜيمة 

 ى ان ثيسخ الٝيمة واإلاىّٙة او ثجذ بذيت ِ صا.ومىّٙة اليم٢ً للماظعات ألاخش 

ما٥ ًِ مىا٘ع صا الحاليحن واملححملحن ،  وث رص ؤَمية اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة في اقصا ال فاثق الٙشيذ  اليح ثمحز مىٍمة الِا

ما٥ بما يجّلها في مش٠ض محٝذم باظحمشاس بالّتٜة مْ مىا٘ع صا.)  وجّنح ؤيما اإلاحزات الجذيذ  اليح ثحفل ِل صا مىٍمة الِا

 (59،2013يحياوي ، 

وهٍشا  َمية هجا  اإلااظعات ِ ئ اإلاذى البّيذ ، ؤـبحد اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة مجاال ظاخىا الطشاء الّذيذ مً البحوذ ، 

ها مً اطل ثمحز هٙعها ًِ مىا٘ع صا بحيص ي٣ون لها مح ز  ثىا٘عية مْ ار ان اإلاىٍمة يجب ان جععئ ل لٞ ظمات ٘شيذ  مً هِو

( بان اإلاىٍمات ثٙٛو ؤداء مىا٘ع صا مً خت٥ ثىويش ؤ٣٘اس طذيذ  مً  Dickson,Hamel&prahaladاإلاعاصل٢حن . و ؽحر ١ل مً )

 ؼاقصا ان ثٝذمهم خىو  ا ئ الامام.

ها وثحمسل مفادس اإلاحز  الحىا٘عية بال٢ٙاءات ألاظاظية وال٢ٙاءات ألاظاظية جّنح ان اإلاىٍمة لذ صا محز  مح شيذ  مً هِو محز  ٘و

اد  ماي٣ون للمىٍمة ِتمة ثجاسية او بشاء  اختراُ ثٙملها ًِ اإلاىا٘عحن ، ّ٘ ئ ظبيل اإلاسا٥ بيبسضح هي  لحل٤ الؽش٠ة بّي صا. ِو

تم ؼاٟس املجحمْ في اإلاىا٘عة  ا واحذ  مً ؼش١ات ال٣وال ومً خت٥ وظاثل الِا ة ومّتٗر ذصا باِحباَس ِتمة ثجاسية مّش٘و

زا َو العبب في ان ١ل مىح  ها٥ ِ ئ والء الضباثً امل لفحن الجاسي ة بحن ١و١ا ١وال وبيبسضح ار ان َىاٟ خفاثق ل٣ل مىح  ، َو

 ( www.enotes.comل .)

 .ابػاص اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت3

اولٞ البّن ِل صا ِىاـش ، اوابّاد وهي ثتر٠ض في هٝىة او ا٠ثر مً ثىاولد الّذيذ مً الذساظات مفادس اإلاحز  الحىا٘عية ، ٘ 

ذ ؤؼاس )اسحٞ ،6الىٝاه الحالية) الحمحز ، ال٣لٙة ، الابح٣اس ، الىمو ، الححالٙات () ِبذ الّضيض ، داليا ،  ( ا ئ ان ابّاد 2013( . ٜو

( ان 2009(.  بنىما يا٠ذ ) ـاله ،70،2013٘ة ( .) اسحٞ ، اإلاحز  الحىا٘عية ثحمسل  ) ال٣لٙة ، الابذاُ ، الجود  ، الحمحز، اإلاّش 

د(.  اإلاضايا الحىا٘عية ثحمسل  )ال٣لٙة ، الجود  ، ثمحز اإلاىحجات ، محز  اٜحفاس الٜو

اما الحذساوي ٘نؽحر بان ابّاد اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة ثحمسل   ) ال٣لٙة ، الجود  ، الابذاُ ، اإلاشوهة(. ولححٝيٞ اإلاحز  

شية الح ىا٘عية ثححاض اإلاىٍمة ا ئ التر٠حز باظحمشاس ِ ئ ثحذيذ اظتراثيجيات مىح  مخحلٙة، بىاء او بِاد  جؽ٢يل للٝذسات الجَو

ما٥ ِالية الحىا٘عية  وألاصيئة ث٢ىولوطيا محمحز  وثشا٠م للمل٢ية ال٢ٙشية و١ل َزا يس ش لفىْ هجا  اإلاىٍمة في بنئة الِا

(.Srivastava, Franklin,Martinette,2013,48) 

شية بذم  ا و بِاد  دم  ؤوؽىة اإلاىٍمة مْ اإلاواسد الحىا٘عية ل لٞ ٜيمة للضبون مً خت٥ ِمليات  وثحمسل الٝذسات الجَو

ي٣ل ؤظّاس مىخٙن ، والتر٠حز الّا ي ِ ئ الضبون مً خت٥ الاظحجابة الّالية للضبون.)   ,Gayaوخذمات مخحلٙة َو

Struwig,Smith,2013,2051 .) 

 ٥ ماثم ِشلححححح  ظيّحمذ البحححححححص الابّاد اإلاحمسلة  )ال٣لٙة ، الجود  ، الحمحز، اإلاشوهة او الاظحجابة (ومً خت

ال٣لٙة : ويٝفذ ذصا ٜذس  اإلاىٍمة ِ ئ ثفميم وثفييْ وجعويٞ مىحجات باٜل ث٣لٙة مم٢ىة مٝاسهة  .1

  ٘شؿ البيْ بإظّاس ثىا٘عية.)  بمىا٘ع صا مما يم٢ صا مً ثحٝيٞ ؤسبا  ٠بحر  ، ٘الح٣لٙة اإلاىخٙمة ثيه

 (.2009ـاله،

بات اإلاعاصل٢حن  .2 الجود  : هخيجة للحٕحرات العش ّة والحىوسات اإلاحّاٜبة ، صاد اَحمام اإلااظعات بحلبية ٔس

والحشؿ ِ ئ سلاَم ، ار لم يّذ العّش الّامل املحٟش لعلٟو اإلاعاصل٤ بل ؤـبحد الجود  هي الاَحمام 

http://www.enotes.com/
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ب في البٝاء في اإلاىا٘عة ألاو٥ ل  والٝيمة اليح ي ععئ للحفو٥ ِل صا ، َزا ما اوطب ِ ئ اإلااظعات اليح ثٔش

اٗ،  36) ،2005ان ثفىْ مىحجات رات طود  ِالية.) يحمي ، ـو

شيذ ولها ٜيمة مشثّٙة مً وطهة  .3 الحمحز  :و ّحمذ َزا الىُو مً اإلاحز  ِ ئ الٝذس  ِ ئ ثٝذيم مىح  محمحز ٘و

باإلاىح  ، طود  اِ ئ، خذمات مابّذ البيْ.. الخ لزل٤ يفبا مً  هٍش اإلاعاصل٤ ( ، خفاثق خاـة

ىاٟ الّذيذ 105المشوسي ٘هم اإلافادس املححملة لحمحز اإلاىح  مً  خت٥ ؤوؽىة ظلعلة الٝيمة.)دمحم،  ( . َو

ْ الحىا٘سضح للمىٍمة ١اإلاواسد والٝذسات اليح ثحذد هُو الحمحز في ظلْ  مً الّوامل اليح جعاَم في اإلاٜو

 (Srivastava, Franklin,Martinette ,2013,49ت اإلاىٍمة.)وخذما

( ا ئ ان اإلاشوهة ثحّلٞ بّمليات الؽش٠ة واليح ثم٢ صا مً  Krajeweski&Ritzman,2005,62اإلاشوهة : يؽحر ) .4

 الاظحجابة العش ّة الححياطات الضباثً ب٢ٙاء  .

د واإلاشوهة جّنح ٜذس  الؽش٠ة ِ ئ جٕيحر الّمليات ب ئ وشاثٞ ؤخشى و  َزا سبما يّنح جٕيحر ؤداء الّمليات و٠زل٤ جٕيحر وشيٝة وٜو

ماس، بذون ثاسيخ،  حر ؤسبْ محىلبات هي:  )بؽحر ِو  (5ؤداء الّمليات، ٘الضبون يححاض ب ئ جٕيحر الّمليات لح٘و

 وهي ٜذس  الّمليات ِ ئ ثٝذيم مىحجات طذيذ  ؤو مّذلة. مغوهت اإلاىخج: . ؤ

ج:  .    اهحاض مضي  مً اإلاىحجات. وجّنح ٜذس  الّملياتمغوهت اإلاٍؼ

وجّنح ٜذس  الّمليات ِ ئ الحٕيحر في معحوى الىاث  ؤو في معحوى وؽاه ؤلاهحاض لحٝذيم مغوهت الدجم:  . ت

 ؤحجام مخحلٙة مً اإلاىحجات.

ات جعليم اإلاىحجات. مغوهت الدؿلُم: . ذ  وجؽحر ب ئ ٜذس  الّمليات لحٕيحر ؤٜو

 املخىع الغابؼ: الجاهب اإلاُضاوي  

: زبا
ً
 ث مهُاؽ البدضاوال

( الاجعاٛ الذاخ ي ل٣ل ٘ٝش  مً ٘ٝشات اإلاٝياط، ار ثم الححٝٞ مً ربات مٝياط البحص مً خت٥ اظحخذام 2يوضه الجذو٥ ) 

 مّامل ؤلٙا ٠شوهباخ

 ( ازخباع الكا يغوهبار إلاخؿيراث البدض الغبِؿت وابػاصَا 2الجضُو 

 مخؿيراث البدض ابػاص اإلاهُاؽ ؤلكا يغوهبار

ؾت الخىاقؿُتؾُا 0.812   

ًاء الانخهاصي  ؾُاؾت الامً الانخهاصًت 0.761 الظ

 ؾُاؾت الخإزير 0.791

ًاء الانخهاصي 0.781  الشباث الٌلي إلاهُاؽ الظ

  الٍلكت 0.692

 

 اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت
 الجىصة 0.741

 اإلاغوهت 0.754

 الخميز 0.831

اقؿُت الشباث الٌلي إلاهُاؽ اإلايزة الخى 8120. 

 اإلاؿخضامت

 الشباث الٌلي إلاهُاؽ البدض 0.792
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 Spss,v.24اإلاهضع: مً اغضاص الباخشخان باالغخماص غلى مسغظاث 

( ، ٘يما ١اهد للمحٕحر 0.781( ان ٜيمة ٠شوهباخ الٙا للمحٕحر اإلاعحٝل) الز١اء الاٜحفادي (  بلٕد ) 2يحطه مً الجذو٥ )  

( وهي اِ ئ مً ٜيمة الٙا اإلاٝبولة ، حيص ان اـٕش ٜيمة إلاّامل ٠شوهباخ الٙا هي 0.812ة ( )اإلاّحمذ ) الٝيمة الحىا٘عية اإلاعحذام

(.٠زل٤ ؤٌهشت هحاث  الاخحباسات 335،2010( و١لما صادت الٝيمة ١ان ا٘مل .) الىجاس ، 0.8 -0.7وا٘مل ٜيمة مٝبولة هي ) 0.6

مما يّنح  0.6( وهي ٜيمة ِالية واِ ئ مً ٜيمة الٙا اإلاٝبولة 0.792ان ٜيمة ٠شوهباخ الٙا للمٝياط بجميْ ابّادٍ ومحٕحراث  هي) 

ثمحْ اإلاٝياط بإ٠مل  باالجعاٛ الذاخ ي ويا٠ذ ان ٘ٝشات اإلاٝياط ثشثبي بٝو  مْ الاظحبيان، ٠زل٤ اسثباه الٙٝشات مْ بّمها 

 البّن.

: ؤلاخهاء الىنكي
ً
 زاهُا

ة مً ألادوات ؤلاحفاثية  ٙية مجمِو اليح ثفٚ ال فاثق ألاظاظية ملجحمْ الذساظة وثل ق البياهات جؽ٣ل ؤلاحفاءات الـو

 بىشيٝة واضحة ومٙهومة.

ًاء الانخهاصي( .1  ونل الاؾخجاباث وجهُمها للمخؿير اإلاؿخهل  الظ

ٙية)الوظي الحعابي والاهحشاٗ اإلاّياسي لٙٝشات اإلاحٕحر اإلاعحٝل )الز١اء 3يوضه الجذو٥ ) (  هحاث  ؤلاحفاءات الـو

 الاٜحفادي( .

ٙية للمحٕحر اإلاعحٝل )الز١اء الاٜحفادي(3جذو٥ )ال  ( ؤلاحفاءات الـو

ًاء الانخهاصي الىؾِ  الكهغاث ابػاص الظ

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاػُاعي 

 

  

 

 ؾُاؾُت جىاقؿُت 

اإلاىٍمة حذدت بؽ٣ل واضه ومىٍم اإلاعاثل  1

 ألاظاظية للّمل

4.48 0.735 

مىٍمة طمْ اإلاّلومات امش بالٖ ألاَمية باليعبة لل 2

ويوط  بداس  اإلاىٍمة هحو البحص ًِ بسلاء 

 الضبون.

4.30 0.839 

١ل وحذ  في اإلاىٍمة جّمل في ِملية الز١اء  3

ة  الاٜحفادي ومعاولية اظحٕت٥ اإلاّلومات موِص

 ِ ئ الوحذات.

4.20 0.700 

يحم ِٝذ اطحماِات وهذوات بؽ٣ل مىحٍم  4

 وطما ي لححذيذ الاححياطات مً اإلاّلومات .

4.34 0.772 

 

 

 ؾُاؾت الامً الانخهاصًت

جعحخذم اإلاىٍمة الجامّات، اإلاشا٠ض الح٢ىولوطية  5

واإلايؽوسات الذوسية والاهترهد ِ ئ هىاٛ واظْ 

 ٠مفذس للمّلومات اليومية

3.94 0.818 

ثوُص اإلاّلومات ثلٝاثيا حعب الاححياطات املحذد   6

 لأل٘شاد

4.28 0.671 

 0.825 4.18لم بجميْ اؼ٣ال  جصجْ اإلاىٍمة دوسات الحّ 7



 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
83 

 لجميْ الا٘شاد

البنئة الحىٍيمية في اإلاىٍمة ثحٙض ا٠خعا   8

 اإلاّاٗس وثبادلها

4.10 0.909 

 

 

 ؾُاؾت الخإزير

يعاِذ الحذسيب والحّلم ِ ئ ا٠خعا  وثىويش  9

 ال٢ٙاءات في اإلاىٍمة

4.08 0.877 

و٥ اإلاّلومات ا ئ ألاش اؿ اإلاّىيحن في  10 يحم ـو

د  اإلاىاظب الٜو

4.22 0.840 

اإلاّلومات اإلاحبادلة بحن الا٘شاد والٙشُو ظليمة  11

 ويحيحة

4.06 0.843 

َىاٟ ثإ٠يذ ِ ئ ظشية اإلاّلومات الحعاظة  12

 للمىٍمة

4.38 0.725 

 spss,v,24اإلاهضع: مً ؤغضاص الباخشخان باالغخماص غلى مسغظاث 

( مما يذ٥ ِ ئ 3ا٘شاد الّيىة طميّها ِالية واِ ئ مً الوظي الٙشيضح ) ( ان ٜيم الوظي الحعابي الطابات3يحطه مً الجذو٥)

اَحمام ا٘شاد الّيىة بمحٕحر الز١اء الاٜحفادي باِحباٍس احذ مٝومات ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية. اما ٜيم الاهحشاٗ اإلاّياسي ٣٘اهد 

 اٜل مً الواحذ الصحيا مما يذ٥ ِ ئ ثجاوغ بطابات ا٘شاد الّيىة.

 باث وجهُمها للمخؿير الخابؼ  اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت(ونل الاؾخجا .2

ٙية )الوظي الحعابي والاهحشاٗ اإلاّياسي لٙٝشات اإلاحٕحر الحابْ )اإلاحز  الحىا٘عية 4يمسل الجذو٥ ) ( هحاث  ؤلاحفاءات الـو

 اإلاعحذامة( .

ٙية للمحٕحر الحابْ )اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة(4طذو٥ )  ( ؤلاحفاءات الـو

ػاص اإلايزة الخىاقؿُت اب

 اإلاؿخضامت

الىؾِ  الكهغاث

 الخؿابي

الاهدغاف 

 اإلاػُاعي 

 

  

 

 الٍلكت       

جعحخذم اإلاىٍمة اإلاواسد اإلاحاحة بفوس  اٜحفادية  13

 وسؼيذ 

4.08 0.804 

جعحخذم اإلاىٍمة اإلابحص والحىويش لححذيص  14

و٥ ا ئ ٔايات باٜل ث٣لٙة  ِملياألاصا للـو

4.06 0.890 

ئ اإلاىٍمة ا ئ خٙن ث٣اليٚ ؤلاهحاض اإلاباؼش جعع 15

  .باظحمشاس

3.90 1.129 

 

 الجىصة          

ة لححعحن  16 جعحخذم اإلاىٍمة ؤظاليب محىِو

 .الجود 

4.42 0.673 

ابة ِ ئ  17 جعحخذم اإلاىٍمة وٛش محّذد  للٜش

 .الجود 

4.42 0.673 

 0.701 4.28جّمل اإلاىىمة ِ ئ ثفميم ِملياألاصا بؽ٣ل ظليم  18
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 .ا٘مل معحوى مم٢ً للوحذات اإلاىحجةلححٝيٞ 

يمحل٤ الّاملون في اإلاىٍمة مهاسات محّذد   19 اإلاغوهت

يٙة او ِمل  .ثجّلهم ٜادسيً ِ ئ ؤداء ا٠ثر مً ٌو

4.36 0.802 

للمىٍمة الٝذس  ِ ئ الاظحجابة العش ّة للحٕحرات  20

 اإلاىلوبة

4.02 0.795 

ذد  ِىذ جعليم ثلتزم اإلاىٍمة باإلاواِيذ املح 21

 . اإلاىحجات )ال ذمات( ا ئ الضباثً

4.26 0.751 

للمىٍمة الٝذس  ِ ئ جعليم ولبيات الضباثً في  22

د اظُش مً اإلاىا٘عحن  .ٜو

4.24 0.870 

 

 الخميز

جصجْ اإلاىٍمة الّاملحن ٘ صا ِ ئ اإلابادسات لتسثٝاء  23

ا ًِ الؽش١ات ألاخشى   . بما يمحَز

4.38 0.780 

الٝذس  ِ ئ ِشك مىحجات )خذمات(  للمىٍمة 24

 .رات خفاثق محمحز  ومحٙشد 

4.28 0.834 

ثحمحز اإلاىٍمة بالحّاون مْ مىٍمات ؤخشى لححعحن  25

 ٜذسألاصا ِ ئ ثحٝيٞ الجود  والحمحز في الّمل

4.24 1.001 

 spss,v,24اإلاهضع: مً ؤغضاص الباخشخان باالغخماص غلى مسغظاث 

( وهي طميّا ِالية واِ ئ مً الوظي الٙشيضح مما يؽحر ا ئ 4.48-3.94ظي الحعابي ثتراو  بحن) ( ان ٜيم الو 4يحطه مً طذو٥) 

اَحمام ا٘شاد ِيىة البحص بمحٕحر البحص اإلاحمسل باإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة، اما ٜيم الاهحشاٗ اإلاّياسي ٘مٍّمها اٜل مً 

 الواحذ الصحيا مما يذ٥ ِ ئ ثجاوغ بطابات ا٘شاد الّيىة. 

: ازخباع الكغيُاث زا
ً
 لشا

ّة بحن محٕحرات البحص   صذٗ َزا الجضء ا ئ اخحباس الٙشليات اإلاحّلٝة بىبيّة الّتٜات اإلاحٜو

 . الاعجباٍ بين مخؿيراث وابػاص البدض:1

ة وبيّة واثجاٍ ودسطة الّتٜة ٜو وألاصا يمسل مّامل الاسثباه احذ ؤظاليب ؤو وشاثٞ ؤلاحفاءات الاظحذاللية ؤر يعحخذم إلاّ٘ش

 ًِ رل٤ يؽحر ؤلاحفاء الاظحذال ي ا ئ ؤلاحفاءات اليح ثم٢ىىا مً الحفو٥ ِ ئ 
 
ومّىوياصا للّتٜة ال ىية بحن محٕحريً، ٘مت

 ( يوضه الاسثباه بحن محٕحرات وابّاد البحص.5اظحيحاطات مً بياهات الّيىة ، وجّميمها ِ ئ مجحمْ الذساظة والجذو٥ )

 

 إلاخؿيراث وابػاص البدض( غالناث الاعجباٍ 5الجضُو  
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 spss,v.24اإلاهضع: مً اغضاص الباخشخان باالغخماص غلى مسغظاث 

( هتحَ ان َىاٟ ِتٜات اسثباه ثش ئ ا ئ معحوى الٝبو٥ بحن اإلاحٕحرات الشثنعة للبحص والابّاد اإلا٣وهة لها حيص 5مً الجذو٥ )  

ة الامً الاٜحفادي ، ظياظة الحارحر ( ِ ئ الحوا ي) ١اهد بحن الز١اء الاٜحفادي وابّادٍ )ظياظة الحىا٘عية، ظياظ

(. اما ٘يما يخق اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة ٣٘اهد ِتٜات الاسثباه ِىذما وؽحر ا ئ ابّادَا واليح طاءت 0.598،0.712،0.400

باه بحن اإلاحز  الحىا٘عية ( مما يذلل ِ ئ ان َىاٟ ِتٜة اسث0.488، 0.434، 0.454،   0.739حعب الخعلعل ابحذاءا مً ال٣لٙة )

 والابّاد اإلا٣وهة لها.

( ا ئ وطود ِتٜات اسثباه بحن اإلاحٕحر اإلاعحٝل للبحص ) الز١اء الاٜحفادي(  بابّادٍ مجحمّة )ظياظة ٠5زل٤ يؽحر الجذو٥)   

  0.079،  0.211ِو ئ الحوا ي) الحىا٘عية، ظياظة الامً الاٜحفادي ، ظياظة الحارحر ( واإلاحٕحر اإلاّحمذ اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة

( مما يذ٥ ِ ئ ان َىاٟ ِتٜة اسثباه بحن الز١اء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة ويسبد يحة الٙشلية الشثنعة  0.360،

 للبحص.  

 . ازخباع الخإزير بين اإلاخؿيراث:2

 ؤ. ازخباع غالنت الخإزير بين اإلاخؿيراث الغبِؿت للبدض

لٕشك AMOS, V.24( بواظىة بشهام  الححليل الاحفاجي Path Analyzeخحباس باظحخذام ثحليل اإلاعاس )ثم اطشاء َزا الا 

ل ا ئ الىحاث  اإلاوضحة في ( 6الجذو٥ ) الححٝٞ مً ِتٜة الحإرحر بحن الز١اء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة وثم الحـو

 ( و١اآلجي:2والؽ٣ل )
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 الحإرحر بحن اإلاحٕحرات الشثنعة للبحص( ِتٜة 2ؼ٣ل )             

حماد ِ ئ مخشطات الحاظو  بشهام      AMOSاإلافذس: اِذاد الباحسحان بااِل

 تٜة الحإرحر بحن اإلاحٕحرات الشثنعة للبحص( 6ِطذو٥ )                             

                  

حماد ِ ئ مخشطات                                 AMOS,V.24اإلافذس: مً اِذاد الباحسحان بااِل

 يعل٢  اإلاحٕحر اإلاعحٝل )الز١اء الاٜحفادي( خت٥ ثإرحٍر باإلاحٕحر اإلاّحمذ )اإلاح2يتحَ مً الؽ٣ل )
 
ز  الحىا٘عية ( ؤن َىاٟ معاسا

 ثٝبل ٘شليات البحص الشثنعة، ار يحطه وطود ثإرحر مباؼش 
 
اإلاعحذامة(. وبىاء ِ ئ ما طاء في الجذو٥ والؽ٣ل اإلاز١وسيً اهٙا

( ار بلٖ مٝذاس الحإرحر 1.96ؤ٠ ر مً  C.Rوايجابي ري داللة ؤحفاثية للز١اء الاٜحفادي في اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة )ٜيم 

0.53). )(Tabachnick and Fidell,2001 ,p.687 ) 

ًاء الانخهاصي واإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت:  ب. ازخباعغالنت الخإزير بين ابػاص الظ

لٕشك الححٝٞ مً ِتٜة AMOS, V.24ثم اطشاء َزا الاخحباس باظحخذام الححليل الّام ي بواظىة بشهام  الححليل الاحفاجي

ل ا ئ الىحاث  اإلاوضحة في الجذو٥ )الحإرحر بحن ابّاد الز١اء الاٜحفادي وا ( 3( والؽ٣ل )7إلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة وثم الحـو

 و١اآلجي:

 
Estimate S.E. C.R. P Label 

 ٜبو٥ الٙشلية  *** 4.950 017. 082. اإلاعحذامة الحىا٘عية اإلاحز  ˂---- الز١اء الاٜحفادي
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 ( ِتٜة الحإرحر بحن ابّاد الز١اء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة3ؼ٣ل )

حماد ِ ئ مخشطات الحاظو                  AMOSبشهام    اإلافذس: اِذاد الباحسحان بااِل

 ( ِتٜة الحإرحر بحن ابّاد الز١اء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة7)طذو٥ 

 
Estimate S.E. C.R. P الىخابج 

<اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت------ظياظة ثىا٘عية   نبُى الكغيُت *** 4.950 0.041 0.204 

-----ؾُاؾت الامً الانخهاصي 

 <اإلايزةالخىاقؿُتاإلاؿخضامت
 نبُى الكغيُت *** 4.550 0.051 0.253

<اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت------ظياظة الحإرحر  نبُى الكغيُت *** 3.950 0.058 0.287 

 

حماد ِ ئ مخشطات الحاظو                AMOSبشهام   اإلافذس : اِذاد الباحسحان بااِل

ل ا ئ الاجي:   ثم الحـو
 
 وبىاء ِ ئ ما طاء في الجذو٥ والؽ٣ل اإلاز١وسيً اهٙا

  ٜبو٥ ٘شليات الحارحر بحن ظياظة الحىا٘عية واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة ، ار يحطه وطود ثإرحر مباؼش وايجابي ري

 .(  Tabachnick and Fidell,2001 ,p.687)( .(0.43( بلٖ مٝذاٍس 1.96ؤ٠ ر مً  C.Rداللة ؤحفاثية )ٜيم 
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  (  ن 0.48لحىا٘عية اإلاعحذامة ٘ٝذ بلٕد ٜيمة الحإرحر )ٜبو٥ ٘شلية الحارحر بحن ظياظة الامً الاٜحفادي واإلاحز  ا

 ( (0.05معحوى اإلاّىوية اٜل 

 ( ثم ٜبو٥ ٘شلية  الحإرحر بحن ظياظة الحإرحر واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة ٘ٝذ بلٕد ٜيمة الحإرحر 
 
 (.0.13واخحرا

 املخىع الغابؼ: الاؾخيخاظاث والخىنُاث

 ؤوال: الاؾخيخاظاث 

 ظملت مً الاؾخيخاظاث ؤَمها:جم الخىنل الى 

مً خت٥ الاوُت ِ ئ الّذيذ مً اإلافادس واإلاشاطْ رات الّتٜة ثبحن ان الز١اء الاٜحفادي احذ مٝومات ثحٝيٞ  .1

د.  اإلاحز  الحىا٘عية والحٙاً ِل صا الوو٥ ٜو

م مً .2 وطود ثٙاوت في  ؤٌهشت هحاث  الححليل الاحفاجي إلاحٕحرات البحص ان َىاٟ اَحمام بمحٕحرات البحص ِ ئ الٔش

 َزا الاَحمام مً ٜبل ا٘شاد الّيىة .

 يم٢ً الاظحيحاض بشبوت اظهام الز١اء الاٜحفادي في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة في اإلاىٍمة ٜيذ البحص. .3

حر مٝومات )مواسد( مادية وبؽشية ومّلوماثية في اإلاىٍمة مما يّضص ثحٝيٞ  .4  يححاض ثىبيٞ الز١اء الاٜحفادي ا ئ ث٘و

 اإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة.

يم٢ً ان ي رص دوس الز١اء الاٜحفادي في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية في ٌل ثوا٘ش رٝا٘ة داِمة لهزٍ اإلاحٕحرات في البنئة  .5

 الجامّية.

ؤٌهشت هحاث  الححليل الّام ي ان َىاٟ ارش مباؼش وايجابي بحن الز١اء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة مما  .6

 ا٠ذ يحة الٙشليات وبالحا ي ٜبولها.ي

 زاهُا : الخىنُاث 

يات :         ل الي  مً اظحيحاطات ٘ٝذ ٜذمد ِذد مً الحـو  بىاءا ِ ئ ماثم الحـو

حر  .1 باِحباس الٝيادات الجامّية ثمسل ِفب الحيا  باليعبة للجامّات لزا يجب الاَحمام ذصزٍ الؽشيحة مً خت٥ ث٘و

 الاٜحفادي ودوٍس في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىٙعية اإلاعحذامة.الٙشؿ لهم الظخيّا  الز١اء 

ة البنئة  .2 حر الح٢ىولوطيا ال٢ٙيلة بمّ٘ش لشوس  الاَحمام بمحىلبات ثحٝيٞ الز١اء الاٜحفادي في الجامّات مً خت٥ ث٘و

ا والحماية مً َزا الحارحر.  ال اسطية وثارحَر

بالز١اء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة ١وقصما مً ثوطي  اهٍاس اإلاهحمحن ا ئ ؤَمية محٕحرات البحص اإلاحمسلة  .3

 الش١اثض اإلاهمة للجامّات في بنئة الحىا٘عية.

لشوس  وؽش الو ي حو٥ ؤَمية محٕحرات البحص )الز١اء الاٜحفادي واإلاحز  الحىا٘عية اإلاعحذامة ( مً خت٥ الذوسات  .4

 الحذسيبية والحلٝات الىٝاؼية  ووسػ الّمل.

 اإلاىاظبة لترظيخ واظخسماس مضايا الز١اء الاٜحفادي ودوٍس في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية للجامّات. ألاصيئة البنئة .5

 Referencesاإلاهاصع      

 ؤوال: اإلاهاصع الػغبُت

ؼ قاغلُت إصاعة غالناث الؼبابً لًمان امخالى مؼاًا جىاقؿُت(( ،  .1 اسخو، ازير خؿى    صوع إصاعة اإلاػغقت في حػٍؼ

 . 2013،41اء الجامػت ، بدىر مؿخهبلُت، الػضص مجلت ًلُت الخضب

بكير، بً غِص ي ، غماع ، بً غِص ي ،   ازغ اإلاؿؤولُت الاظخماغُت غلى اإلايزة الخىاقؿُت في مؤؾؿاث الهىاغت  .2

ت((.  الجؼابٍغ
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ًاة لكغ  .3 اع اإلاكاَُمي لالؾخضامت واإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت ، مدا  HPيت البٌغي، زامغ وبني خمضان، زالض،   الَا

ًاصًمُت للضعاؾاث الاظخماغُت وؤلاوؿاهُت((  ،  .  2013الا

ًاء الانخهاصي ؾُاؾت خىاع بين اإلاىظمت ومدُُها(( اإلاؤجمغ الػلمي  .4 بى زمسم، غبض الكخاح، دمحم، نالخي،   الظ

 .2012الؿىىي الخاصي غكغ ،ألاعصن،

ًاء الانخهاصي عى غملُت اجس  .5 اط الهغاع  ي اإلاؤؾؿت الانخهاصًت  (( بى ؾهمين، اخمض و َضي، قهُض   ؤزغ الظ

Vol‐01,Iss‐04 Nov 2017. 

ت يمضزل لخدهُو اإلايزة الخىاقؿُت اإلاؿخضامت  صعاؾت مُضاهُت في  .6 ب اإلاىاعص البكٍغ م،   جضٍع الخضعاوي، خامض يٍغ

ت َغم وظؿىع مداقظت واؾِ((   .2015مضًٍغ

ًاء الانخهاصي  .7 ش(.زلُل ،غبض الغػام، ؤبى غبضلي، ؤخالم،    الظ  في زضمت مىظمت الاغماُ (( بضون جاٍع

ًاء الانخهاصي في جدهُو اإلايزة الخىاقؿُت للمؤؾؿاث الانخهاصًت(( .8  ؾىاء ، عخماوي و خضة ، بلبُى    صوع الظ

 .2009نالح، عيا إبغاَُم ،   عؤؽ اإلااُ الكٌغي وصوٍع في جدهُو اإلايزة الخىاقؿُت للمىظماث(( ، .9

ًاء الا .10 ان لدؿُير اإلاؤؾؿاث الخضًشت(( ، مجلت الػلىم ؤلاوؿاهُت يُاث، زلكاوي قمـ ،   الظ نخهاصي َع

 .2013والاظخماغُت ، الػضص الػاقغ ، 

ًاء الانخهاصي الُت لضغم إصاعة الػالنت مؼ الؼبىن في مىظماث الاغماُ الخضًشت"((  .11 ناش ي، زالض، صًت، عاقؼ   الظ

 ,2015،1مجلت الغصة النخهاصاث الاغماُ الػضص 

غ ،غلمي .12 اصة نضعتها الخىاقؿُت(( مجلت الخهىم والػلىم لَؼ ًاء الانخهاصي في قهم بِئت اإلاؤؾؿت وٍػ    ؤَمُت الظ

  .2014، 20ؤلاوؿاهُت ، الػضص 

ًاء الانخهاصي في جدؿين مالبمت مىار ؤلاغماُ وظظب الاؾدشماعاث ألاظىبُت (( مجلت  .13 دمحم، خمضاوي،   ؤَمُت الظ

ت ، الػضص   .2012، 2اصاء اإلاؤؾؿاث الجؼابٍغ

(( ، الىبّة الاو ئ ، داس SPSSالىجاس، هبيل طمّة ـاله، ))الاحفاء في التربية والّلوم الاوعاهية مْ ثىبيٝات بشمجية  .14

 .2010الحامذ لليؽش والحوص ْ، 

ًدًُت، ؾماللي، وناف ، ؾػُضي،    هدى حؿُير اؾتراجُجي للمػغقت واإلايزة الخىاقؿُت للمؤؾؿت الانخهاصًت((  .15

 ،2005 . 

هت ،   الابضاع يمضزل اليدؿاب ميزة جىاقؿُت مؿخضامت في مىظماث الاغماُ((، ً .16  2013دُاوي ، عٍػ

 

ًاء الانخهاصي واَمُخه في عقؼ الهضعة الخىاقؿُت إلاىظماث الاغماُ مؼ ؾػضًت، خمى و قاًؼة ، بالػابض     .17 صوع الظ

  2الػضص  7املجلض  الاقاعة الى خالت الجؼابغ(( خىلُاث ظامػت بكاعفي الػلىم الانخهاصًت
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ٍالُت اإلاكاعيت الؿُاؾُت اإلاؤؾؿاجُت  الكباب اإلاؿغبي وإق

Moroccan youth and the problem of institutional political participation 

في الهاهىن الػام باخض بؿلَ الضيخىعاٍ: غلي هاقؼ  

ًاصًغ غ، ؤ  ًلُت الػلىم الهاهىهُت والانخهاصًت والاظخماغُت ظامػت ابً َػ

 لخو:اإلا

، مً خت٥ 2021ؼخى ر  8لذساظة مولُو الؽبا  اإلإشبي واإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية في ظياٛ اهحخابي ِ٘ش  اإلإش  بّذ ثخىاو٥ ا

هيا، محاولة ٜياط دسطة مؽاس٠ة الؽبا  ظياظيا باإلإش ، ظواء اثخزت َزٍ اإلاؽاس٠ة ؼ٣ل الاهخشاه في ألاحضا  العياظية، ؤو الحّاوٚ مّها وطذا

ام بالحيا  العياظية، ؤو اإلاؽاس٠ة في الّملية الاهحخابية. وثم اِحماد ثٝىية اإلاٝابلة ؤو الىٝاػ مْ ِيىة الذساظة مً الؽبا ، حيص ؤو دسطة الاَحم

ٗو ِىذ ؤَم ألاظبا  اليح ؤ٘ٝذألاصم السٝة في ألاحضا  العياظية.  ظّد ب ئ ثحليل مواٜٚ الؽبا  اإلإشبي مً اإلاؽاس٠ة العياظية والٜو

 : اإلاؽاس٠ة العياظية، الحض  العياسضح، الاهحخابات.اخُتالٍلماث اإلاكخ

Résumé: 

Cette étude traite le sujet de la jeunesse marocaine et la participation politique institutionnelle dans un contexte électoral que 

le Maroc a connu après le 8 septembre 2021, en essayant de mesurer le degré de participation politique des jeunes au Maroc, si 

cette participation a pris la forme de l‗adhérant dans les partis politiques, ou sympathie avec eux, ou degré d'intérêt pour la vie 

politique, ou Participation au processus électoral. La technique de l'entretien ou de la discussion a été adoptée avec l'échantillon des 

jeunes de l'étude, car elle cherchait à analyser les attitudes des jeunes marocains envers la participation politique et à identifier les 

raisons les plus importantes qui leur ont fait perdre la confiance dans les partis politiques, en revanche, cette participation a 

augmenté pendant la période électorale. 

Mots clés: participation politique, parti politique, élections. 

Abstract 

The study dealing with the Topic of Moroccan youth and institutional Political and participation in an electoral context that 

Morocco has known after September 8, 2021, by trying to measure the degree of political participation of young people in Morocco, 

whether this participation took the form of engaging in political Parties, or emotional or Political Interests the degree of interest in 

political life, or Participation in the electoral process. The interview and discussion technique were adopted with the Study sample 

of young people, as it sought to analyze the attitudes of Moroccan youth towards political participation and to identify the most 

important reasons that made them lose confidence in political parties. 

Key words: political participation, political party, elections. 

 مهضمت

جّح ر اإلاؽاس٠ة العياظية بحذى اإلاٙاَيم الشثنعية في حٝل الّلوم العياظية الزي يحم الحإظنغ ِلي  لٝياط مذى 

و مٙهوم يحفل  ديمٝشاوية الىٍام العياسضح، و٠زا مذى ثماظ٢  العياسضح، ووبيّة السٝا٘ة العياظية لذى اإلاواوىحن، َو

يمٝشاوية" و"السٝا٘ة العياظية" "الحيؽئة العياظية" و"الو ي العياسضح" بمٙاَيم ؤخشى ال ثٝل ِى  ؤَمية، مً ٜبيل "الذ

٢زا ٘ةن اإلاؽاس٠ة العياظية جّنح في طاهب م صا مؽاس٠ة اإلاواوىحن في الحيا  العياظية وفي ِملية  و"العلٟو العياسضح" ...بلخ. َو

ٛش بطشاثية مّيىة.
ُ
 اثخار الٝشاس ِ ر و

ر اإلاؽاس٠ة العياظية الٝوية ِ ِ ّّ
ُ
ً معحوى الو ي العياسضح للمواوً الزي يّح ر محوس ما يحخز مً ٜشاسات وبشام  وج

وظياظات ِمومية، ٠ما جّ ر ؤيما ًِ معحوى الحىوس العياسضح للىٍام العياسضح الٝاثم، ٘ةؼشاٟ اإلاواوً ظواء في ِملية ـىْ 
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ا ٠ّمليات  ؼاملة، ي٢ّغ مذى ديمٝشاوية الىٍام العياسضح الٝشاس ؤو في الحىمية الاطحماِية ؤو الاٜحفادية ؤو العياظية ؤو ٔحَر

 الٝاثم ؤو مذى اظخبذادٍ ؤو مذى ةجاهح  ؤو دي٢حاثوسيح  بلخ.

وثإجي ؤَمية اإلاؽاس٠ة العياظية مً جعهيل ِملية هٝل اإلاىالب ب ئ ـاوْ الٝشاس، ؤي ؤقصا ثٝوم بّملية الوظاوة بحن 

ىاُ الٝشاس، والحإرحر في ظلٟو الح٣ام ِ ر ثو   ـيل مّلومات ًِ ؤولويات اإلاواوىحن.الٝاِذ  ـو

ية و سادية ولنعد ِملية ٜعشية بةطباس  وَ ّح ر ُطل الباحسحن في الّلوم العياظية ؤن اإلاؽاس٠ة العياظية ِملية وِو

اإلاواوىحن ٜعشا ِ ئ اإلاؽاس٠ة العياظية، بل بقصا آلية ثحم ِ ر وظاثل ووٛش محّذد  مباؼش  ؤو ٔحر مباؼش  حعب همي اليعٞ 

 (.3اسضح الٝاثم، حيص يادي ألا٘شاد داخل َزا ألاخحر ؤدواسا محذد  حعب رل٤ الىمي )ماطذ محلح آ٥ ٔضاي، د.ت، ؿ العي

وثححٝٞ اإلاؽاس٠ة العياظية ِ ر ِذ  آليات ووشاثٞ، ظواء ِ ر الاهخشاه في ألاحضا  العياظية، ؤو الحّاوٚ مّها، ؤو 

إلاىحخبة، ؤو اليؽاه في املجحمْ اإلاذوي، ؤو اإلاؽاس٠ة في اإلاٍاَشات والحجمّات اإلاؽاس٠ة في الاهحخابات، ؤو الّموية في املجالغ ا

ن اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية(، ب ئ ٔحر رل٤ مً آلاليات ألاخشى.  الّمومية )٠حّبحر ًِ ٘س

م في مخحلٚ املحىات واإلاىّىٙات العياظية اإلاهمة في ثاسيخ اإلإش  اإلاّاـش ، ِو ئ لٝذ سجل الؽبا  اإلإشبي حموَس

لد في ؤواظي خمعنىات الٝشن اإلاايضح حش٠ة ظياظية ؼبابية ظميد باالثحاد اإلإشبي للؽبا ، ثإظعد في  ِ
ّ
٣

ُ
ظبيل اإلاسا٥ ٘ٝذ ؼ

اٜ   ة مً ٘س مها آهزاٟ الؽا  النعاسي اإلاهذي بً بش٠ة ومجمِو ظياٛ ظياسضح واطحما ي ِ٘ش  اإلإش  خت٥ ثل٤ الٙتر ، وثِض

ذ ١اهد بواِثصا ظيا ظية واطحماِية واٜحفادية، مً ؤطل بـت  الولْ الذاخ ي لحض  الاظحٝت٥ ؤوال، رم ثسبيد الؽبا ، ٜو

الاظحٝشاس العياسضح وألامنح باإلإش  اإلاعحٝل حذيسا خت٥ ٘تر  ال معيييات، واظترطاُ با ي ألاسايضح اإلإشبية اليح ال ثضا٥ 

عياظية. وظحّٗش حٝبة ظحنىات وظبّيىات الٝشن معحّمش ، وثبنح هٍام ظياسضح ديمٝشاوي ب ئ ٔحر رل٤ مً ألاَذاٗ ال

ة مً الحش١ات العياظية الؽبابية اإلاحإرش  باإلاذ النعاسي وما ثتَما مً ؤحذاذ ظياظية واطحماِية ٘اـلة،  اإلاايضح، مجمِو

ّية ؤلاظتمية ماسط وحش٠ة ب ئ ألامام ومىٍمات وتبية وثتميزية ووعاثية، ثلاصا حش١ات ؼبابية ؤخشى محإرش  باإلاشط ٠25مىٍمة 

ة مً الذو٥ الّشبية  20خت٥ ٘تر  جعّيييات مً الٝشن اإلاايضح، ب ئ حش٠ة  د ٘ي  مجمِو ا في ظياٛ ِ٘ش ٘ رايش اليح طاءت بذوَس

ة مً اإلاىالب العياظية والاطحماِية والاٜحفادية.  حشا١ا ؼّبيا مىالبا بمجمِو

الؽبا  اإلإشبي ٌل داثما في ـلب الذيىامية بن الٕاية مً اظححماس َزٍ الحش١ات الؽبابية باإلإش ، َو ؤن 

ها اإلإش  مً ححن آلخش، و١ان داثما محش٠ها ألابشص. ٔحر ؤن َزٍ الحش١ات بمّنى ؤو بأخش، هي حش١ات رات  العياظية اليح يّ٘ش

غ بّذ رل٤ وبيّة اححجاطية، ولو ؤن بّمها ثىوس ب ئ ثىٍيمات حضبية، ١االثحاد اإلإشبي للؽبا  الزي ثم بـت  معاٍس وثإظ

الاثحاد الوونح للٝوات الؽّبية. بن "الاححجاض والحٍاَش" رو اإلاممون العياسضح، يّح ران ؤيما ؼ٢ت مً ؤؼ٣ا٥ اإلاؽاس٠ة 

العياظية. ٔحر ؤن اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية، ١االهخشاه في ألاحضا  العياظية والحّاوٚ الحضبي )ؤهٍش خىاوة موس غ 

حرطي  حو٥ معحويات الاه حماء الحضبي(، واإلاؽاس٠ة في الّمليات الاهحخابية، هي اليح جّح ر الوط  ألامسل للمؽاس٠ة العياظية، د٘و

ّ ر ًِ رٝة الؽبا  في اإلااظعات وثجعذ معحوى الو ي وال٢ٙش العياسضح لذ صم، مً ٢٘ش وو ي ـذامي مْ العلىة، ب ئ  َّ
ُ
 قصا ج

 و ي ظياسضح ثوا٘ٝي.

، يبذو مهما 2021ؼخى ر  8ظحوس للبتد، وفي ظياٛ مشحلة اهحخابية مهمة يوم بّذ ؤ٠ثر مً ِؽش ظىوات ِ ئ آخش د

دساظة الححوالت ِ ئ معحوى اإلاواٜٚ العياظية واَحمام الؽبا  اإلإشبي بالحيا  العياظية في ١ل ؤبّادَا. ِ ئ اِحباس ؤن 

يٙا للوظاثل الح٢ىولوطيا الحذي سة، وألا٠ثر وعبة ِ ئ اإلاعحوى الذيمٕشافي الؽبا  اإلإشبي ؤ٠ثر جّلما، وؤ٠ثر اظحّماال وثٌو

 باإلإش .
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في اإلااثة  34و ؽ٣ل الؽبا  في اإلإش  وعبة مهمة في الهشم الع٣اوي في الذولة، حيص ثضيذ وعبة َزٍ الٙئة الّمشية ًِ 

ىبيّية، رم ٘بّذما ١اهد ٜو  الذو٥ ثٝاط بمواسدَا المً مجمُو الع٣ان، وهي وعبة ثا٠ذ وطود سؤظما٥ بؽشي المادي مهم، 

الشؤظما٥ البؽشي ؤـبا ِ ئ ؤظاط اإلاّىيات اإلاحّلٝة بالىاث  الذاخ ي ال ام، الزي ي٢ّغ معحوى ِنؾ الٙشد داخل الذولة، 

وألاصا ) ٢زا ٘ةن (2014ال ىا  اإلال٣ي، ٔحر اإلاادي مً ؤحذذ اإلاّايحر اإلاّحمذ  دوليا، لٝياط الٝيمة ؤلاطمالية للذو٥ ٜو . َو

ّذ ، ظواء الحىمية العياظية ؤو الاٜحفادية ؤو الاظخسماس في َزا الشؤظ ما٥ البؽشي َو مذخل الحىمية ِ ئ ١ا٘ة ألـا

 الاطحماِية.

 اإلاكاَُم الغبِؿُت في الضعاؾت:

ما مٙهوم "اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية" و"الؽبا ".  ثحمحوس َزٍ الذساظة حو٥ مٙهومحن سثنعحن، َو

 ؤوال: الكباب

ذ بذؤ ثذاو٥ "الؽبا "  يّح ر مفىله الؽبا  مفىلحا ٘مٙالا وملحبعا ولنغ ِلي  اثٙاٛ حو٥ مّنى محذد ل . ٜو

ؤرىاء بشوص الحشاٟ الىتبي خت٥ ظحنىات الٝشن اإلاايضح، بٙشوعا، حيص بشص مٙهوم "الؽبا " خت٥ َزٍ اإلاشحلة للحّبحر ًِ 

 .(11ؿ ، 2019مشوان بتيحا، الّىٙواهية والاهذ٘اُ والحيوية اليح يحفٚ ذصا الؽبا  )

ٌاَشيا جّح ر الٙتر  الّمشية اإلامحذ  مً ظً مّحن ب ئ ظً ؤو مشحلة ِمشية ؤخشى ؤقصا ٘تر  ؼبا ، وحعب بّن 

يٚ وطهد بلي  اهحٝادات ٠سحر ، ِ ئ اِحباس ؤن َزٍ اإلاشحلة  ، بال ؤن َزا الحـو الذساظات ثبحذت مً ٘تر  اإلاشاَٝة حيى ٘تر  البلٓو

دس ٘تر  الؽبا  بال بّذ اقصاث  لذساظح  وثوطه  لعٛو العٛو الؽٕل و ِالة هٙع  ؤو ث٣ويً ؤظشث ، واليح مً بي صا ؤن الٙشد ال يٕا

 (.11حيص يفحر ؤلاوعان في َزٍ الحالة ساؼذا و ن ١اهد ثٍهش ِلي  ِتمات الؽبا  )مشوان بتيحا، ؿ 

ّش٘د ألامم اإلاححذ  الؽبا  ِ ئ ؤقصم "ؤولئ٤ ألاش اؿ الزيً ثتراو  ؤِماس  َِ ذ  ظىة، دون اإلاعاط  24و 15َم، بحن ٜو

ماء"، مْ ؤن َزا الحّشيٚ متثم للّمليات ؤلاحفاثية، بالحا ي ٘ةن اظحخذام مفىله  بحّاسيٚ ؤخشى مّحمذ  مً ٜبل الذو٥ ألِا

خحر (، ٘هزا ألا 11، ؿ 2015الؽبا  يجب ؤن يشا ئ ٘ي  الوظي الاطحما ي والسٝافي الزي ُيْذَسُط ٘ي  الؽبا  )دمحم باظ٤ مىاس، 

يخحلٚ اخحت٘ا ٠بحرا مً دولة  خشى، ويمسل ٘ئة ٔحر معحٝش ، وداثمة الححو٥ والحٕحر، بحيص يّذ "العياٛ" ِىفشا َاما في 

 ثحذيذ جّشيٚ مفىله "الؽبا " )اليوهنع٣و، د.ت(.

ىاٟ مً يشبي مشحلة الؽبا  بالولْ اإلااظعاجي في الذولة، بحيص ؤن َزٍ ألاخحر  برا ١اهد جعاِذ ِ ئ خ لٞ مىاخ َو

ْ ؤن ثمش مشحلة الؽبا  بؽ٣ل ؤ٘مل، ؤما برا  متثم لأل٘شاد ِ ئ اإلاعحوى العياسضح والاٜحفادي والاطحما ي والسٝافي، يم٢ً ثٜو

١ان ال٢ّغ ولم جّمل الذولة ِ ئ ثحعحن اإلاىاخ العياسضح والاٜحفادي والاطحما ي الّام، ٘ةن الٙشد ظيٍل "ؼابا" مً صاوية 

الة، حيص يٕزو مح٢ت  .(11مشوان بتيحا، ؿ  ِ ئ ِاثلح  ب ئ ٔاية ِمش السترحن ؤو ؤ٠ثر )ؤلِا

وفي اإلإش  لنغ َىاٟ سظم ؤو ثحذيذ مّحن للؽبا ، بحيص هجذ الحفة امل ففة للؽبا  مً مٝاِذ مجلغ الىوا  

ىذوبية العامية للحخىيي ٘ٝذ ظىة، وؤما اإلا 40ب ئ  18ٜبل بلٕا صا في الاهحخابات ألاخحر ، ٜذ حذدت ٘تر  الؽبا  في الٙتر  ما بحن 

ظىة، بنىما هجذ وصاس  الؽبا   24اظخىذت ب ئ الحّشيٚ ألاممح، بحيص ؤ٠ذت ِ ئ ؤن الاهحٝا٥ ب ئ ظً الشؼذ ال ي٢حمل ٜبل ظً 

ة مً الذو٥، حيص حذدت ٘تر  الؽبا  بحن  ٙد جّشيٙا ثبيح  مجمِو دمحم باظ٤ ظىة ) 29ظىة و 15والشيالة مً طهة ؤخشى ٌو

ىا يتحَ اخحتٗ اإلااظعات الشظمية حو٥ ٘تر  الؽبا .(11مىاس، ؿ   . َو

لماء الاطحماُ بفٙة ِامة حو٥ مفىله الؽبا ،  ِو ئ اإلاعحوى ٔحر الشظمح، يتحَ وطود اخحتٗ بحن الباحسحن ِو

ا لبا ما يذسظون حيص يّح ر ِالم الاطحماُ الٙشوسضح بدٔاس موسان بإن "الؽبا " َم الحلٝة ألالّٚ في الحماظ٤ الاطحما ي، ٔو
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م ٠زل٤ ٘ئة خاـة في بنئاصم الاطحماِية، يّنؽون ؤصمات محّذد ، ظواء في الؽٕل  م ييحمون ب ئ ِالم مٕلٞ، وباِحباَس باِحباَس

يٙي  ؤو في الح٣ويً ؤو الاهذماض الاطحما ي. ومً طاهب ِالم الاطحما ي ألامشي٣ي ثال٣وت باسظوهض ٘ٝذ دم  "الؽبا " في وعٞ ٌو

البا ما يحفٚ َزا الاهحٝا٥ بااللىشا  (12دمحم باظ٤ مىاس، ؿ مً مشحلة الىٙولة ب ئ مشحلة الشؼذ ظهت ) يجّل الاهحٝا٥ ، ٔو

ذم الاظحٝشاس وا٠خؽاٗ الزات والص فية.  ِو

ِموما يم٢ً الٝو٥ بإن مفىله الؽبا ، ِٗش طذالا ٠بحرا ٠مفىله حذيص ٌهش خت٥ ٘تر  ظحنىات الٝشن اإلاايضح. 

ٙات العابٝة، ٘ةقصا طميّها ثلحٝي في اِحباس ؼشيحة الؽبا  ٠حٝيٝة ومجحمْ هو ي، يععئ ب ئ بؼباُ الحاطة واهىتٜا مً الحّشي

 .(12دمحم باظ٤ مىاس، ؿ والاهحماء، والحّبحر ًِ الزات وث٣ويً الص فية اإلاعحٝلة ًِ اإلاّيل )

اهىتٜا مً م رس ؤن الحفة امل ففة  ظىة، 40و 18مً َزا اإلاىىلٞ ظتر٠ض دساظخىا ِ ئ الٙئة الّمشية الؽابة ما بحن 

ظىة، بالحا ي ٘ةن الذساظة  40ب ئ  18للؽبا  مً مٝاِذ مجلغ الىوا  ظابٝا، حذدألاصا في هٙغ الٙتر  الّمشية ؤي ما بحن 

 جعاصذٗ ٜياط اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية ِ ئ معحويات محّذد  ظواء ِ ر الاهخشاه الحضبي ؤو اإلاؽاس٠ة في الاهحخابات ؤو

٢زا يٝحضضح ألامش مىلجيا ثحذيذ الٙتر  مً  ظىة لتِحباس الزي ؤؼشها  40ب ئ  18الّموية في املجالغ اإلاىحخبة ب ئ ٔحر رل٤. َو

 بلي  آهٙا.

 زاهُا: مكهىم اإلاكاعيت الؿُاؾُت

ة مً الذساظات اليح ثيحمح ب ئ حٝل ا م مً ؤن مجمِو لّلوم ثحّذد الحّاسيٚ اليح ؤِىيد للمؽاس٠ة العياظية، بالٔش

د بل صا مً ١ل الجواهب وألابّاد والذالالت، ٔحر ؤه  ال يضا٥ مٙهوما ٔامما وملحبعا.  العياظية ٜذ ثىٜش

اِلة ومعحر  ديمٝشاويا ٜبل اإلاىالبة بحوظيّها، ومً  بن اإلاؽاس٠ة العياظية الّٙالة ثٝحضضح وطود ماظعات ٜوية ٘و

ة اإلاؽاس٠ة العياظية، حيص ثىٛش الىمورض ألاو٥ الزي ٜذم  ايشي٤ َزا اإلاىىلٞ وثاسيخيا، ٘ٝذ ثىاولد رترة همارض ثٙعحري

هوسدليىجش ب ئ ؤَمية بوؽاء ماظعات ظياظية ّ٘الة ٜبل ثوظيْ اإلاؽاس٠ة ذصذٗ ثيه  الٍشٗو اإلاواثية لها، ؤما الىمورض الساوي 

ية اإلاوظّة والىاجحة ٔالبا ما الزي ٜذم  سوبحرت دا٥ ٘ٝذ ثىٛش ب ئ هٙغ ال٢ٙش  العابٝة، وطاد٥ في ؤن اإلاؽاس٠ة العياظ

ثحذذ بّذ ثوظيْ الٙشؿ للحىا٘غ العياسضح. ؤما الىمورض الحٙعحري السالص، الزي ٜذم  ألامشي٣ي َىخىجحون ٘ٝذ طاد٥ ؤيما 

د مب٢ش مً ِملية الحىمية )  .(Lina KHATIB, 2013, p 319ب٣ون اإلاؽاس٠ة العياظية يجب ؤن ثحوظْ في ٜو

ا ِ ئ ِملية البىاء والحوظيْ ٜبل اإلاىالبة باإلاؽاس٠ة، ظواء ِ ر بن اإلاعحخلق مً َزٍ الىمار ض الحٙعحرية َو ثش٠حَز

اِلة وديمٝشاوية، والاحح٣ام ب ئ الاهحخابات ا٘شاص الىخب واإلاعاولحن، ما ي٢ؽٚ ؤَمية اإلااظعات  بىاء ؤحضا  ظياظية ٜوية ٘و

٘ةرا ١ان َىاٟ ثٝذم ِ ئ ٢ّغ الحٝذم العياسضح للذولة )العياظية ٠ّامل مً ِوامل اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية اليح ج

اإلاعحوى الاٜحفادي ؤو الاطحما ي ؤو السٝافي، ٘ةن َىاٟ ثٝذم ظياسضح، ؤِنح ب  دسطة ثىوس اإلااظعات العياظية ومعحوى 

شاص ممسلحن الحيؽئة العياظية والسٝا٘ة العياظية العاثذ  ورٝة اإلاواوىحن في اإلااظعات وثىٍيم اهحخابات دوسية ذصذٗ ب٘

 .حٝيٝيحن للع٣ان، ب ئ ٔحر رل٤ مً املحذدات اليح جّ ر ًِ الحٝذم العياسضح(

حن ؤو ٜعمحن، الٝعم ألاو٥ ثىاو٥ اإلاؽاس٠ة العياظية  ذ ثىاولد الذساظات ال٢تظي٢ية اإلاؽاس٠ة العياظية في ِ٘ش ٜو

حيادية ؤو اإلااظعاثية اليح ث٣ون ِ ر الهيئات الشظمية ١االهخشاه في ألا  حضا  العياظية، واإلاؽاس٠ة في الاهحخابات الِا

ما٥ واليؽاوات العياظية اإلااظعاثية الشظمية. وفي مٝابل رل٤  ا مً ألِا حَر والاظحٙحاءات، والّموية في املجالغ اإلاىحخبة ٔو

البا  ذم الشلا، ٔو ما يجعذ َىاٟ مؽاس٠ة ظياظية ٔحر ماظعاثية ثشبىها بالّٙل الاححجا ي واإلاٍاَشاجي اإلاّ ر ًِ الس ي ِو

ا في اإلااظعات الشظمية )  (.13مشوان بتيحا، ؿ ِذم السٝة ؤو اَتزاَص
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وفي العياٛ اإلإشبي ِ ئ اإلاعحوى الذظحوسي، ثجذس ؤلاؼاس  ب ئ ؤن الذظحوس اإلإشبي ثىٛش ب ئ معإلة مؽاس٠ة الؽبا  في 

ا مً ؤؼ٣ا٥ الحىمية ألاخشى، حيص ؤلضم الٙفل  حَر وس العلىات الّمومية باثخار الحذابحر مً الذظح 33الحىمية العياظية ٔو

الذظحوس اإلإشبي، اإلاتثمة لححٝيٞ ثوظيْ وجّميم مؽاس٠ة الؽبا  في الحىمية الاطحماِية والاٜحفادية والسٝا٘ية والعياظية )

 (.33، الٙفل 2011

د ب ئ مولُو اإلاؽاس٠ة العياظية، ٘ةن َزٍ  ألاخحر  ال اهىتٜا مً َزا الٙفل ومً مخحلٚ الذساظات اليح ثىٜش

ؤو ؤي ِمل رو حمولة ظياظية،  Action Partisanؤو ِمت حضبيا  Action Politiqueثححٝٞ بال برا ١ان الّمل ؤو اليؽاه ظياظيا 

ي٣ون الهذٗ مى  الحإرحر في الح٣ومة ؤو اإلاؽاس٠ة في ـىْ الٝشاس العياسضح ؤو المٕي ِ ئ الحا٠م ؤو ثوطي  ظياظة ِمومية ؤو 

ما٥ ألاخشى واإلاؽاس١ات ٜذ ثذخل في مجاالت ؤخشى ١املجا٥ بشهام  ظياسضح ؤو ٔ حر رل٤ مً ألاَذاٗ والٕايات.  ن با ي ألِا

الاٜحفادي ؤو الاطحما ي ؤو السٝافي ؤو ٔحر رل٤. بمّنى آخش ؤن اإلاؽاس٠ة ثخحلٚ مً مجحمْ ب ئ آخش، مً مجحمْ ظياسضح ب ئ 

 مجحمْ اٜحفادي ب ئ مجحمْ رٝافي ؤو مجحمْ مذوي بلخ.

٢زا ٘ةن الذساظة ثحمحوس حو٥ مٙهوم اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية، اليح جّح ر ؤحذ ؤَم اإلاذاخل اإلاهمة لبىاء َو

دولة ماظعاثية ديمٝشاوية ٜاثمة ِ ئ ماظعات ظياظية مىحخبة ّ٘الة. ٘مً طهة، جّمل ألاحضا  العياظية ِ ئ ثإوحر وث٣ويً 

ّامة وثذبحر الؽإن الّام، والحّبحر ًِ بساد  الىاخبحن في اإلااظعات اإلاىحخبة اإلاواوىحن ظياظيا، ذصذٗ بؼشا٠هم في الحيا  ال

 بالوظاثل الذيمٝشاوية. ومً طهة ؤخشى ث٣ون الّملية الاهحخابية هي ألادا  لولوض ثل٤ اإلااظعات اإلاىحخبة. 

 ؤَمُت اإلاىيىع:

ؽبا  باإلإش  ِ ئ اإلاعحوى ثإجي ؤَمية الذساظة مً خت٥ محاولة جص يق واْٜ اإلاؽاس٠ة العياظية لذى ال

و 2021ؼخى ر  8اإلااظعاجي في ظياٛ اهحخابي مهم ِ٘ش  اإلإش  يوم  ، واإلاحمسل بخىٍيم اهحخابات جؽش ّية وطهوية وطماِية، َو

حذذ اهحخابي مهم يعححٞ جعليي الموء ِلي ، ظواء مً حيص اإلاؽاس٠ة ؤو مً حيص اَحمام الؽبا  اإلإشبي ب ، ؤو مً حيص 

 لؽبا  وثىلّاألاصم واهحٍاساألاصم.ثخبْ آساء ا

ٍالُت الغبِؿُت للضعاؾت:  ؤلاق

ثإظنعا ِ ئ ما ظبٞ، ثذوس ؤلاؼ٣الية املحوسية لهزٍ الذساظة حو٥ واْٜ اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية باإلإش  

لي  معاصذ٘ة ٘ئة الؽبا ، ظواء ِ ر اهخشاوهم في ألاحضا  العياظية ؤو اإلاؽاس٠ة في الاهحخابات ٠ّٙل ظياسضح ما  ظعاجي، ِو

 ثخبلوس بؼ٣الية الذساظة ِ ئ الؽ٣ل الحا ي:

 ما مضي اَخمام الكباب اإلاؿغبي باإلاكاعيت الؿُاؾُت اإلاؤؾؿاجُت باإلاؿغب؟

ية ِ ئ الؽ٣ل الحا ي:و  لحىاو٥ َزا ؤلاؼ٣الية اسثإيىا ثٙش ّها ب ئ ِذ  ؤظئلة ِ٘ش

 ما دسطة مؽاس٠ة الؽبا  اإلإشبي في العياظة؟ -

 اَحمام ٘ئة الؽبا  اإلإشبي بالّمل العياسضح؟ما هي ِوامل ِذم  -

 َل جّح ر الاهحخابات مماسظة ديمٝشاوية ٠ٙيلة بحجويذ ؤداء اإلااظعات اإلاىحخبة وثحٝيٞ ثىلّات الؽبا ؟ -

 ٠يٚ يم٢ً ثىويش وثٝوية وثذِيم اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية باإلإش ؟ -

 الكغيُت الغبِؿُت:
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مً ٘شلية سثنعية ثفٚ الّتٜة بحن محٕحريً ارىحن، اإلاحٕحر اإلاعحٝل ثجعذ  اهىتٜا مما ظبٞ، ٘ةن الذساظة ثىىلٞ

ذم  و "لّٚ السٝة ِو لىا في "لّٚ اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية لذى ٘ئات ِشيمة مً الؽبا  اإلإشبي"، واإلاحٕحر الحابْ َو

لي  ٘ةن ٘شلية الذساظة هي ١  ش ألاحضا  العياظية ِ ئ بشام  خاـة بالؽبا ". ِو  الحا ي:ث٘و

نهم إلى  م وجٌٍى ؤصي قهضان زهت الكباب اإلاؿغبي في ألاخؼاب الؿُاؾُت، وغضم جىقغ َظٍ ألازيرة غلى بغامج لخإَيَر

 يػل اإلاكاعيت الؿُاؾُت باإلاؿغب.

 

 مىهجُت جىاُو الضعاؾت:

ٚ الٍاَش  اإلاذسوظة وؤلاحاوة ذ اِحمذها مىلجيالحىاو٥ اإلاولُو  ٙي الححلي ي، لـو ا و٠ؽٚ ِ ئ اإلاىلو الـو صا وثإوحَر

ٚ" رم "الحٙعحر" مً ؤطل "الحٕيحر".  ؤظباذصا وثٙعحراألاصا ذصذٗ الحٕيحر، في بواس ٜاِذ  "الـو

حماد ِ ئ ؤظلو  اإلاٝابلة مْ ٘ئة الؽبا  الجامعي بمذيىة ؤ١اديش و١ان ِذدَم  ؼابا، ثم  15مً طهة راهية ثم الِا

ٗو ِ ئ واْٜ اإلاؽاس٠ة العي م بؽ٣ل ِؽواجي للٜو ذ ١اهد َزٍ اخحياَس اظية ميذاهيا، واظحٝفاء ؤظبا  لّٙها ؤو ٜوألاصا، ٜو

 اإلاٝابتت مش٠ض  ومٙحوحة ذصذٗ ٘حا مجا٥ اإلاىاٜؽة والحٙاِل ؤ٠ثر مْ الؽبا  ٠مجحمْ الذساظة.

 زُت الضعاؾت:

ة ِ صا ومً ٘شلية الذساظة، اسثإيىا ثىاو٥ ا ية اإلاحِٙش إلاولُو في اهىتٜا مً ؤلاؼ٣الية الشثنعية ومً ألاظئلة الِٙش

ذ ؤَم الّوامل  محوسيً ارىحن، بر يخىاو٥ املحوس ألاو٥ الاهحماء الحضبي لذى الؽبا  ودوٍس في ثذِيم اإلاؽاس٠ة العياظية وـس

اإلاعاَمة في لّٚ الاهحماء الحضبي باإلإش . وظيخىاو٥ املحوس الساوي ٜمية الؽبا  واإلاؽاس٠ة في الاهحخابات، مً خت٥ الحىٛش 

ات في الش ي باإلااظعات اإلاىحخبة، بحن الواْٜ واإلاإمو٥، رم الحىٛش ب ئ ظبل وآليات ثىويش وثذِيم اإلاؽاس٠ة ب ئ دوس الاهحخاب

 العياظية اإلااظعاثية باإلإش .

 : الكباب والاهخماء الخؼبيؤوال

ِ ئ رٝة يّح ر الاهحماء الحضبي مً بحن ؤَم املحذدات الذالة ِ ئ ٜو  اإلاؽاس٠ة العياظية ؤو لّٙها، ٘مً طهة يذ٥ 

اِلة في املجحمْ العياسضح.  اإلاواوىحن في اإلااظعات الحضبية، ومً طهة ؤخشى يذ٥ ِ ئ ؤن َزٍ ألاخحر  هي ماظعات مواوىة ٘و

 برن ٠يٚ يعاَم الاهحماء الحضبي في ثذِيم اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية باإلإش ؟ وما هي ؤبشص الّوامل اإلاعاَمة في لّٙ ؟

 ٍع في جضغُم اإلاكاعيت الؿُاؾُت اإلاؤؾؿاجُتالاهخماء الخؼبي وصو  -1

يا للٙشد، وحشية مً الحشيات الّامة اليح يمم صا الذظحوس  مت ثىِو يّح ر الاهحماء العياسضح ؤو الحضبي ظلو١ا ِو

(. ٘هو لنغ ِمت ٜعشيا ُيج ر الٙشد ِ ئ الاهخشاه في حض  ظياسضح مّحن، ٔحر ؤه  ي٢ّغ 29، الٙفل 2011)الذظحوس اإلإشبي، 

ابة ِ ئ ما ؤؼشها ظابٝا دسطة الو ي العياسضح، ودسطة اَحمامهم بالؽإن الّام للبتد. ٠ وؤحذ ألاظغ ال اـة بمماسظة الٜش

 والحضبية داخل الهيئات العياظية. العياظيةالح٣ومة، ومماسظة الحيا  

ال٢ٙشية واإلابادثية. ٘مت  بن الاهحماء الحضبي َو اهخشاه اإلاواوً في حض  ظياسضح مّحن، مّحىٝا بديولوطيح  ومشطّيح 

ًِ رل٤، ٘ةن الحّاوٚ الوطذاوي مْ حض  ظياسضح مّحن، يّذ ؼ٢ت مً ؤؼ٣ا٥ الاهحماء الحضبي ؤيما، دون اؼتراه الاهممام 

الشظمح للحض  العياسضح، حيص ي٢ٙي ٘ٝي ؤن ي٣ون َىاٟ جّاوٚ مْ بيذيولوطية حض  ظياسضح مّحن، ؤو جّاوٚ مْ ثوطه  
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و ما يحطه في الىمورطحن الحوليحيحن ؤظٙل ، بحيص ؤن حلٝات الاهحماء الحضبي، الّام ؤو بشامج  العي اظية والاهحخابية بلخ، َو

ماء ؤو ألاهفاس، ٘اإلاحّاوٙحن رم اإلافوثحن الزيً يذلون  ثححذد مً خت٥ اإلاىاللحن الحضبيحن ؤو الٝاد  اإلاش٠ضيحن، رم ألِا

شطي  في  بإـواألاصم الاهحخابية لفاله الحض  العياسضح، ٠ما َو موضه في الىمورطحن الحاليحن الزي حذدَما الٙشوسضح موس غ د٘و

 (:E. VAN HAUTE, N. SAUGER, 2018, p 590( )2في )الىمورض  Scarrow( وظ٣اسوو 1)الىمورض 

 

لبية العاحٝة للّيىة اليح ٜمىا باظحجواذصا في َزٍ الذساظة، لم ث٢ً مىحمية حضبيا هٍشا لّذ  ؤظبا  )ظيحىش  ٛ بن ألٔا

هم ًِ الّمل العياسضح مً داخل الحىٍيمات العياظية الحضبية،  لهزٍ ألاظبا  في الؽٞ الحا ي مً َزا املحوس( ظاَمد في ِض٘و

في اإلااثة ٘ٝي مً اإلاىحمحن، ٘يما ١اهد وعبة الحّاوٚ مْ  7في اإلااثة، مٝابل وعبة  93حيص ١اهد وعبة ٔحر اإلاىحمحن حضبيا 

د لهم ميوالت بيذيولوطية ؤو ثاسيخية/ووىية ؤو مفلحية ؤحياها، بحيص ؤن البّن م صم ـش  ألاحضا  العياظية، ؤي ؤقصم ١اه

بإقصم ال يشون ماوّا في الاهخشاه في ؤي حض  ظياسضح برا ١ان ظيحٝٞ لهم وموحاألاصم وؤَذا٘هم مً ٜبيل الخؽٕيل مست. بمّنى 

ية.  ويوضه الؽ٣ل اإلابياوي الحا ي ـوس  الاهحماء ؤقصم ١اهوا معحّذيً لتهخشاه حضبيا مٝابل ثحٝيٞ ٔايات هّٙية/مفلح

 والتاهحماء الحضبي للّيىة ال اـة اليح ثم اظحجواذصا خت٥ اإلاٝابتت:
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لد دساظة بحفاثية ظابٝة  ؤما ٘يما يحّلٞ باالهحماء الحضبي للؽبا  اإلإشبي بفوس  بطمالية باإلإش ، ٘ٝذ ثـو

ظىة  18في اإلااثة مً الؽبا  ما بحن  99اإلاؽاس٠ة العياظية باإلإش  ب ئ ؤن وعبة للمىذوبية العامية للحخىيي، حو٥ الؽبا  و 

ام حذيسة، ٘حاسيخ الذساظة ؤلاحفاثية مشت  44و ام لنعد ؤٜس ظىة ال يماسظون الّمل العياسضح )ثجذس ؤلاؼاس  ب ئ ؤن َزٍ ألاٜس

ًِ اليعب الشظمية الفادس  ًِ َيئة ووىية  ِلي  ِؽش ظىوات ثٝشيبا، ٔحر ؤن العبب الزي دّ٘ىا ب ئ بدساطها، َو ال٢ؽٚ

مّتٗر بةحفاثياألاصا، وال٢ؽٚ ًِ دسطة ثجاَل الؽبا  اإلإشبي للّمل العياسضح اإلااظعاجي، وحجم بحباوهم مى ، وحيى لو 

جٕحرت وثحعيد َزٍ اليعب، ٘ةقصا لً ثحٕحر ؤو ثححعً ٠سحرا بؽ٣ل بيجابي، بالىٍش ب ئ الواْٜ العياسضح الّام الزي يم٢ً 

ٙهم مً ألاحضا  العياظية ودسطة رٝاصم ٘ صا(، م ات العياظة ومٜو تحٍح  مً خت٥ طغ الىبن لذى الؽبا  حو٥ مولِو

 ,Haut Commessariat au planفي اإلااثة ٘ٝي هي مً ثماسظ  مً داخل ألاحضا  العياظية ١إِماء وؽيىحن ) 1وؤن وعبة 

2011, p 147 و ما ي٢ؽٚ ٌاَش  ِضٗو الؽبا  اإلإش بي ًِ الّمل العياسضح اإلااظعاجي وثٙميلهم ؤؼ٣ا٥ جّبحرية ؤخشى (. َو

ا مً ألاؼ٣ا٥ اإلاّ ر  ًِ ؤلاحباه  حفامات ؤو الحجمّات الّمومية ؤو ٔحَر مً اإلاؽاس٠ة العياظية، ظواء ِ ر الاححجاض ؤو الِا

ذم السٝة في اإلااظعات.  ِو


م مً ثمسيل الؽبا  لسلص الع٣ان باإلإش ، ٘ت صا٥ ِذم ا َحمام  بالّمل العياسضح اإلااظعاجي َو الٕالب في وبالٔش

 2018-2017اإلاؽهذ العياسضح اإلإشبي. وفي َزا العياٛ طاء في ال ىا  اإلال٣ي خت٥ ا٘ححا  الذوس  ألاو ئ مً العىة الخؽش ّية 

ٚ ١ل اإلاواوىحن (: "الحٝذم الزي يّ٘ش  اإلإش  ال يؽمل مْ ألاظ2017ؤ٠حوبش  13ؤن )ال ىا  اإلال٣ي،  2017ؤ٠حوبش  13يوم 

ايخىا. ٘حإَيل الؽبا  اإلإشبي واهخشاو   وخاـة ؼبابىا، الزي يمسل ؤ٠ثر مً رلص الع٣ان والزي هخف  ب٣امل اَحمامىا وِس

ذ ؤ٠ذها ؤ٠ثر مً مش  والظيما في خىا   ّها. ٜو ٔؽد  20ؤلايجابي والّٙا٥ في الحيا  الووىية يّذ مً ؤَم الححذيات اليح يحّحن ٘س

ا  َو رشوثىا الحٝيٝية ويجب اِحباٍس ٠محٟش للحىمية ولنغ ٠ّاثٞ ؤمام ثحٝيٝها. والواْٜ ؤن الحٕحرات بإن الؽب 2012

م الجهود  املجحمّية اليح يؽهذَا اإلإش  ٜذ ؤ٘شصت اهبساٛ الؽبا  ٠ٙاِل طذيذ ل  وصه  وثإرحٍر ال٢بحر في الحيا  الووىية. ؤس

م، ٘الّذيذ م صم يّاهون مً ؤلاٜفاء والبىالة ومً ِذم اظح٢ما٥ دساظاصم اإلابزولة ٘ةن ولّية ؼبابىا ال ثشلنىا وال ثشل ص

٢زا ٘ةن ثإَيل الؽبا  اإلإشبي واهخشاو  في الحيا  الووىية يّذ مً  وؤحياها حيى مً الولوض لل ذمات الاطحماِية ألاظاظية". َو

م الثرو  الحٝيٝية للمجحمْ ومحٟش ا ّها، باِحباَس اِل طذيذ ل  وصه  وثإرحٍر ال٢بحر في ؤَم الححذيات اليح يحّحن ٘س لحىمية، ٘و

 الحيا  الووىية.

بن الفلة اليح ثشبي بحن "الاهحماء العياسضح/الحضبي" وبحن "الهيئات الحضبية" و"اإلاؽاس٠ة العياظية"، ث٢مً في اِحباس ؤن 

يم٢ىىا الحذيص ًِ هٍام ظياسضح ألاحضا  العياظية هي ؤَم الّىاـش املحوسية والٝوى اإلاارش  في ألاهٍمة العياظية، بر ال 

اثٚ اإلاىووة ذصا. وال يشثبي الحض  11، ؿ 2018ديمٝشاوي دون وطود ؤحضا  ظياظية ٘اِلة ٘ي  )ِ ي هاْ٘،  ( ، ثادي الٌو
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اثٚ اليح وطذت مً ؤطلها، ظواء ِ ئ  ماء، بل َو مشثبي بالٝيام بالٌو ادث  ؤو بىخبة محذد  مً ألِا العياسضح بماظعي  ٜو

يٙ ة الحإوحرية للؽبا  ؤو للمواوىحن بفٙة ِام، مً ؤطل ثخليٞ الحيا  العياظية بالذولة، والوٌيٙة الحمسيلية، معحوى الٌو

اثٚ ؤخشى مشثبىة ب الحيؽئة العياظية و ؼشاٟ اإلاواوً في ثذبحر الؽإن الّام وثإَيل الىخب لححمل اإلاعاولية ٘مت ًِ ٌو

ٕ ي  وثيؽيي الىٍام العياسضح، في اثٙاٛ مْ الحّشيٚ الزي  Les Partisفي ٠حاب  " M. Offerléولّ  الٙشوسضح منؽيل ؤ٘و

politiques"ادث ، بل َو داثم الاظحمشاس  .M) " حيص اِح ر بإن الحض  في "مٙهوم  الميٞ" ثىٍيم داثم ال يشثبي بماظعي  ٜو

OFFERLÈ, 2010, p 8, 9, 10, 11). 

لحذِيم اإلاؽاس٠ة العياظية باإلإش ،  ن ٢ِغ رل٤ ظيحو٥ بالحا ي ٘ةن الاهحماء الحضبي يّح ر ؤحذ اإلاذاخل اإلاهمة 

الهيئات الحضبية والعياظية ب ئ مجشد َيئات مخففة لححٝيٞ ألاَذاٗ اإلافلحية والص فية لٙئة محذد  مً ألا٘شاد، بّيذا 

اثٙها ومهامها الىبيّية.  ًِ ٌو

ها مخحلٚ دو٥ الّالم السالص، وثجذس ؤلاؼاس  ب ئ ؤن ٌاَش  لّٚ الاهحماء ؤو ؼب  اوّذام الاهحماء الح ضبي، ٌاَش  جّ٘ش

ا، ٘حعب اإلااؼش الّشبي  في اإلااثة ٘ٝي مً ثىخعب لحض  ظياسضح مّحن،  11٘ةن وعبة  2019/2020والّالم الّشبي خفـو

في اإلااثة مً اإلاعحجوبحن. ويٍهش الؽ٣ل الحوليخي  17في اإلااثة ٔحر مىخعبة  ي حض  ظياسضح، مٝابل جّاوٚ  61٘يما وعبة 

 :(34، ؿ 2020اإلاش٠ض الّشبي لألبحاذ ودساظة العياظات، الحا ي َزٍ اليعب )


م ما يؽ٣ل  َزا المّٚ مً  ل الّعمة الٕالبة ِ ئ اإلاؽهذ العياسضح اإلإشبي، ٔس

ّ
٣

َ
٢زا ٘ةن لّٚ الاهحماء الحضبي ؼ َو

حر الؽإن الّام واَحمامهم بالحيا  ثإرحر ظل ح ِ ئ البىاء الذيمٝشاوي للىٍام العياسضح، وهٝفذ َىا مؽاس٠ة الؽبا  في ثذب

اثٙ  ومهام  الىبيّية )ظّيذ  العياظية، ومعاَماصم في هٍام الح٢م ومؽاس٠اصم في حش٠ية الىٍام العياسضح بؽ٣ل ِام وؤداء ٌو

 .(2018ؼ٣اٟ، 

 غىامل يػل الاهخماء الخؼبي باإلاؿغب -2

ؤي هٍام ظياسضح، ومعحوى الو ي العياسضح والاَحمام برا ١ان الاهحماء الحضبي يّّ ر ًِ دسطة اإلاؽاس٠ة العياظية داخل 

م رل٤ ال يضا٥ ماؼشا لّيٙا في اإلإش ، حيص ثىامد ٌاَش  الّضٗو العياسضح هخيجة  بالؽإن الّام واإلافلحة الّامة، ٘ةه  ٔس

يا  الذيمٝشاوية الذاخلي ة، ولّٚ ِذ  ِوامل وؤظبا  ظياظية، مً ٜبيل لّٚ ؤو اوّذام السٝة في ألاحضا  العياظية، ٔو

 الحإوحر، واوّذام الو ي العياسضح لذى الؽبا  اإلإشبي ب ئ ٔحر رل٤ مً ألاظبا  ألاخشى.
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ل صا ثحإظغ ؤّ٘الىا واخحياساثىا، وبذوقصا ؤيما ثْٝ الٙويضى  وجّح ر معإلة "السٝة" ؤظاط ١ل ألاؼياء في الوطود، ِو

ٚ واإلااظعة بلخ. بحيص هخعاء٥، َل والتظحٝشاس. بقصا ثحجعذ لىا في ١ل مىاحي الحيا ، بذءا با ظش   واملحيي واإلاذسظة واإلاٌو

يم٢ً للماظعات ِ ئ ظبيل اإلاسا٥ ؤن جؽحٕل  مذ وويل بذون رٝة اإلاواوىحن واإلاشثٙٝحن؟ بقصا )ؤي اإلااظعات( ِ ئ اخحتٗ 

ياصا بٙٝذان رٝة الىاط ٘ صا. ا ووبيّاصا، ظحٙٝذ ؼِش  مهامها وؤدواَس

 بّذ حفولها ِ ئ رٝة مجلغ الىوا  لفاله بشهامجها الح٣ومي )الذظحوس اإلإشبي، بن الح٣ومة بىٙعها ال ثىفب بال

ذ ر٠شت في الذظحوس ظد مشات الذظحوس اإلإشبي، 88، الٙفل 2011 ( مشثبىة بعحر ِمل 103و 92و 88، الٙفو٥ 2011(، ٜو

ذ ي٣ون بةم٣ان الح٣ومة اللجوء ب ئ اظحخذام الٝو  والّىٚ لٙشك الح٣ومة مً ِذم  الح٢م والعلىة، ٔحر ؤن رل٤ . ٜو

ياصا  ظنححٝٞ ِ ئ اإلاذى الٝفحر ٘ٝي، ولنغ ِ ئ اإلاذى البّيذ الزي ثححاض ٘ي  ب ئ الحفو٥ ِ ئ رٝة اإلاواوىحن ٠محذد لؽِش

 .(17، ؿ 2020)سؼيذ ؤوساص، ٘شاوؽنع٣و ١ولحن، 

، ٘ٝذ ظبٞ للّذيذ مً الذساظات يّح ر اوّذام السٝة في ألاحضا  العياظية ؤو لّٙها طضء مً اإلاؽهذ العياسضح اإلإشبي

لد ب ئ ؤن ٔالبية اإلاعحجوبحن ال يسٝون في ألاحضا  العياظية ؤو في الّمل  الاظحىتِية ؤن ِملد ِ ئ ٜياط َزا اإلااؼش، وثـو

و ما يذْ٘ بالؽبا  ٠ٙئة وؽيىة ب ئ ؤؼ٣ا٥ ؤخشى مً اإلاؽاس٠ة العياظية الّىيٙة ؤحياها ١االححجاض ؤو  العياسضح ِموما، َو

ِحفام ؤو الحجمْ الّمومي، ؤو مخحلٚ ألاؼ٣ا٥ ألاخشى ١اإلاٝاوّة الاٜحفادية ؤو الّمل العياسضح مً داخل ؼب٣ات مواْٜ الا 

ٝذان السٝة وؤلاحباه.  الحواـل الاطحما ي ؤو مخحلٚ الوظاثل ألاخشى اإلاّ ر  ًِ ِذم الشلا ٘و

لد ب ئ ؤَم 2020سٝة في اإلااظعات وظبٞ لذساظة ؤِذَا اإلاّهذ اإلإشبي لححليل العياظات، حو٥ "ماؼش ال " ؤن ثـو

ألاؼ٣ا٥ العياظية اليح يٙملها ألا٘شاد ٔحر اإلاؽاس٠ة العياظية ِ ر الاهخشاه الحضبي والّمل العياسضح اليؽيي مً داخل 

 (:83الحىٍيمات الحضبية وهي ِ ئ الؽ٣ل الحا ي )سؼيذ ؤوساص، ٘شاوؽنع٣و ١ولحن، ؿ 

 

حفام" بيعبة يٍهش الشظم اإلابياوي ؤن ألاؼ٣ا٥  في اإلااثة،  35,5اإلاٙملة للمؽاس٠ة العياظية ثحمسل في "الاححجاض والِا

يْ الّشاثن" بيعبة  في  58,3في اإلااثة، و"اإلاٝاوّة الاٜحفادية" ٠ؽ٣ل مً ؤؼ٣ا٥ اإلاؽاس٠ة العياظية بيعبة  13,3مٝابل "ثٜو

في اإلااثة، و"الحفويد في  17,3ح ِ ر ألاهترهند" بيعبة في اإلااثة، و"الّمل العياسض 27,1اإلااثة، و"مٝاوّة الاهحخابات" بيعبة 

 في اإلااثة. 37,6الاهحخابات" بيعبة 
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وثخبايً َزٍ ألاؼ٣ا٥ اإلاٙملة مً ٘ئة ِمشية ب ئ ؤخشى، بحيص ؤن ٘ئة الؽبا  داثما ما ثٍهش ِذم الشلا والس ي مً 

يْ الّشاثن، واإلا ٝاوّة الاٜحفادية والاهحخابية وثميل ؤ٠ثر ب ئ الاححجاض ؤو اإلاؽاس٠ة اإلااظعاثية ١اإلاؽاس٠ة في الاهحخابات ؤو ثٜو

حفام )سؼيذ ؤوساص، ٘شاوؽنع٣و ١ولحن، ؿ  و ما يوضح  الؽ٣ل ؤظٙل .84الِا  (، َو

بن معحويات السٝة في ألاحضا  العياظية محذهية طذا لذى الؽبا  اإلإشبي الزي ِ ر ًِ ِذم سلاٍ مً ِملها 

ا،  ظبا  محّذد ، َىاٟ  مً يشطّها مً اإلاعحجوبحن ب ئ ظعي ألاحضا  العياظية ب ئ ثحٝيٞ اإلافاله الص فية لٝادألاصا وؤدواَس

ل الؽبا  واهىباِهم الّام ثجاٍ الحىٍيمات الحضبية 
ّ
َمس

َ
٢زا ٘ةن ث اثتألاصم وقصب ألاموا٥ الّامة ومعاَماصا في ثٙصضح الٙعاد. َو ِو

 يبٝو داثما مشثبىا بالٙعاد.

عياسضح لذى الؽبا  اإلإشبي َو الزي يعاَم في ِذم ثٙميل اإلاؽاس٠ة العياظية برا ١ان ثذوي دسطة الو ي ال

اإلااظعاثية، ٘لمارا يلجاون ب ئ ؤؼ٣ا٥ ؤخشى مً اإلاؽاس٠ة العياظية؟ وهخعاء٥ ؤيما، حو٥ مً يذِم آلاخش، َل همو الو ي 

 الو ي العياسضح لذى الؽبا ؟ العياسضح َو الزي يعاَم في ثىوس اإلاؽاس٠ة العياظية، ؤم ؤن َزٍ ألاخحر  هي مً ثىمح

لد دساظة اإلاّهذ  لإلؼاس  ٘ةن معحويات ثذوي السٝة في ألاحضا  العياظية، ثخبايً مً ٘ئة ِمشية ب ئ ؤخشى، حيص ثـو

في اإلااثة مً الزيً اظحىلّاصم ال يسٝون با حضا   81" ب ئ ؤن 2020اإلإشبي لححليل العياظات، حو٥ "ماؼش السٝة في اإلااظعات 

٢غ رل٤ ثفل وعبة رٝة الٙئة  1في اإلااثة ال يسٝون بوتٜا ذصا، ٘يما بلٕد وعبة رٝة الؽبا   42، والعياظية في اإلااثة ٘ٝي، ِو

لد وعبة الزيً يسٝون في ألاحضا  العياظية لهزٍ الٙئة الّمشية  49و 40الّمشية ما بحن  ظىة وما ٘ٛو ؤِ ئ معحوياألاصا، حيص ـو

 في اإلااثة. 30ب ئ 

ظبٞ، َىاٟ ِمً اإلاعحجوبحن َمً ُيشطْ لّٚ الاهحماء الحضبي ب ئ ٔيا  الذيمٝشاوية الذاخلية لألحضا   باالا٘ة ب ئ ما

و ما  ٝ ضح طميْ آلاساء امل الٙة لٝادألاصا، وجععئ ب ئ الٝماء ِ ئ مّاسلاصا الذاخلية، َو
ُ
العياظية. ٘ت صالد ألاحضا  العياظية ث

يٙاصا الحإوحرية وخلٞ ؤصمات  ثىٍيمية واوؽٝاٜات. يادي ب ئ بِاٜة ٌو

ىاٟ ؼ٣ل آخش مً ؤؼ٣ا٥ اإلاؽاس٠ة العياظية الزي وّح ٍر مؽاس٠ة ماظعاثية، ثحٍو بيعبة مؽاس٠ة مهمة مٝاسهة  َو

باالهحماء العياسضح/الحضبي، وهي اإلاؽاس٠ة في الاهحخابات اليح ثحخز ؼ٣ل الحفويد ؤو الاهحخا  ؤو اإلاؽاس٠ة في الحمتت 

 الاهحخابية.

 اإلاؿغبي ومؿإلت اإلاكاعيت في الاهخساباث: الكباب زاهُا
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جّح ر اإلاؽاس٠ة في الاهحخابات ؼ٢ت سثنعيا مً ؤؼ٣ا٥ اإلاؽاس٠ة العياظية في الذو٥ اليح جّحمذ مبذؤ الاهحخا  لحمسيل 

ل وآلاليات اإلاواوىحن في املجالغ الىيابية. وظيحىٛش في َزا املحوس ب ئ دوس الاهحخابات في الش ي باإلااظعات باإلإش ، وؤَم العب

 لحذِيم اإلاؽاس٠ة العياظية باإلإش .

1-  ُ انؼ واإلاإمى  صوع الاهخساباث في الغقي باإلاؤؾؿاث اإلاىخسبت باإلاؿغب: بين الى

ية الحمسيل الذيمٝشاوي، وجّح ر اإلاؽاس٠ة ٘ صا حٝا دظحوسيا  جّذ الاهحخابات الحش  والجز صة والؽٙا٘ة ؤظاط مؽشِو

حر  12هم العياظية واإلاذهية، حيص يلضم الٙفل ل٣ا٘ة اإلاواوىحن اإلاحمحّحن بحٜٝو مً الذظحوس العلىات الّمومية باثخار وث٘و

 ١ا٘ة الوظاثل وآلاليات ال٢ٙيلة بال صوك ذصزا الحٞ.

بن ِملية الاهحخا  هي آلالية الوحيذ  اليح ثم٢ً مً ٘شص ممسلحن للىاخبحن في ١ا٘ة الهيئات واملجالغ اإلاىحخبة 

جماِية وؤلاٜليمية واإلاهىية بلخ، وهي الوظيلة الشثنعية اليح يعحىيْ ألا٘شاد بواظىاصا اخحياس ممسل صم الخؽش ّية والجهوية وال

 للحإرحر في الٝشاسات والعياظات الّمومية وال رام  الح٣ومية وظً ٜواهحن وجؽش ّات لفاله اهحٍاسات اإلاواوىحن.

تن الّالمح لحٝٛو ؤلاوعان َزا الحٞ ححن ؤ٠ذ ِ ذ ؤٜش ؤلِا ُّٞ اإلاؽاس٠ة في بداس  الؽاون الّامة ٜو  ئ ؤن ل٣ل ش ق ح

ة في  اثٚ الّاما ية، ول٣ِلّ ش ق بالخعاوي مْ آلاخشيً، حٞ ثٝلذ الٌو لحن ُيخحاسون في حِشّ
ّ
ا بواظىة ممِس  و ما

 
ا مباؼش  لبلذٍ، بما

٥ اهحخابات هض صة ثجشى دوسيا باهحٍام بلذٍ، وجّح ر بساد  الؽّب هي مفذس الح٢م في الذولة، ويجب ؤن ثحج ئ َزٍ ؤلاساد  مً خت

تن  باالٜتراُ الّام ِو ئ ٜذم اإلاعاوا  بحن الىاخبحن وبالحفويد العشي ؤو بةطشاء م٣افئ مً حيص لمان حشية الحفويد )ؤلِا

ِملية آللية (. ِ ئ اِحباس ؤن َزا ألاخحر جّذ ؤحذ س١اثض العلٟو الاهحخابي واظحجابة 21، اإلااد  1948الّالمح لحٝٛو ؤلاوعان، 

 .(111، ؿ 2005للمضيذ ؤهٍش: ظامية خمش ـاله، الاهحخابات )

الّملية الاهحخابية وظيلة سثنعية الخحياس ممسلحن للمواوىحن  1962لٝذ ثبنى اإلإش  مىز ـذوس ؤو٥ دظحوس ظىة 

ظحنىات الٝشن اإلاايضح ب ئ  (، وهي آلالية اليح اهحٍم ِل صا ِ ئ وو٥ ثاسيخ  العياسضح م37ً، الٙفل 1962)الذظحوس اإلإشبي، 

 اليوم، باظحشىاء بّن اإلاشاحل العياظية والذظحوسية الاظحشىاثية اليح مّش م صا.

د الاهحخابات الخؽش ّية وعبة مؽاس٠ة ٠بحر  باإلاٝاسهة  بالشطُو ب ئ ٜاِذ  البياهات ال اـة بوصاس  الذاخلية، ٘ٝذ ِ٘ش

هاخب مسجل في اللواثا  17,509,127في اإلااثة ِ ئ اإلاعحوى مً ؤـل  50,86، حيص ؼاٟس 2016مْ الاهحخابات العابٝة لعىة 

 هاخب مسجل. 15,702,592مً ؤـل  2016في اإلااثة في الاهحخابات الخؽش ّية لعىة  42,29الاهحخابية، مٝابل 
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اس٠ة الاهحخابية ظىة هي اليح اسثّٙد لذ صا وعبة اإلاؽ 60ويتحَ مً خت٥ َزا الشظم البياوي ؤن الٙئة الّمشية ؤ٠ثر مً 

ا الٙئة الّمشية ما بحن  لد وعبة مؽاس٠اصا ب ئ  24و 18مٝاسهة بالٙئات الّمشية ألاخشى ألادوو م صا، خفـو في اإلااثة  8ظىة اليح ـو

 ٘ٝي.

ا ؤدا  ديمٝشاوية لخعهيل ِملية اإلاؽاس٠ة في اثخار الٝشاس  بن ألاَمية اليح ث٢خع صا الّملية الاهحخابية ث٢مً في اِحباَس

٢زا ٘ةن الفلة اليح ثشبي بحن الىاخب العياظيةالحّبحر ًِ اإلاواٜٚ و  ية للمىحخبحن الزيً هالوا رٝة الىاخبحن. َو ، و ِىاء الؽِش

د في اخحياس اإلاىحخب ألاطذس بّموية املجلغ )ال رإلااوي ؤو الجهوي  واإلاىحخب، ث٢مً في ؤن ألاو٥ يماسط حٝ  وواطب  في هٙغ الٜو

ةن اإلاحح٢م في َزٍ الّملية َو الىاخب هٍشيا، بال ؤه  بححليل الواْٜ الاهحخابي هجذ بإن َىاٟ الّذيذ مً ؤو الجما ي(، بالحا ي ٘

ا الىبيعي ل ذمة ؤطىذات خاـة بٙئات مّيىة مً  املحذدات واإلاحٕحرات اليح ثحذخل في َزٍ الّملية وثخشطها مً معاَس

 اإلاىحخبحن.
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في اإلااثة م صا، وؤدلد بإـواألاصا بىٙغ  60٘ٝذ جسجل في اللواثا الاهحخابية  ؤما ٘يما يحّلٞ بالّيىة اليح ثم اظحجواذصا،

 اليعبة في الاهحخابات.



ا ب ئ ِذ  ؤظبا ، م صا ِذم ٘اِلية آلالية الاهحخابية في  وؤسطّد الّيىة اإلاعحجوبة اليح امحىّد ًِ الحفويد ٜشاَس

ذم ٜذسألاصا ِ ئ ٘شص هخب ٜادس  ِ ئ ثشطم ة اهحٍاسات اإلاواوىحن ب ئ ؤسك الواْٜ، وؤن ألاحضا  العياظية في جّضيض الذيمٝشاوية ِو

و ما ِ ر ِى  ؤحذ اإلاعحجوبحن بالٝو٥ بإه  "ال ثوطذ ؼٙا٘ية و١ل ألاحضا   اإلإش  جعحر بمىىٞ اإلافلحة الص فية، َو

و ِامل مً بحن ِذ  ِوامل سثنعية ظاَمد في ثىامي ٌاَش   الّضٗو العياسضح العياظية جععئ ب ئ اإلافلحة الص فية"، َو

م مً ٘ؽلهم في الحجاس  الحذبحرية  ىاٟ ؤيما مً ؤسطْ ظبب ِذم مؽاس٠ح  ب ئ بِاد  ثششه هٙغ ألاش اؿ بالٔش باإلإش . َو

ىا ي رص ٜفوس مذوهة الاهحخابات اليح لم ثمْ ؼشووا ـاسمة خاـة  العابٝة ؤو ؤقصم محابّاصم ٜماثيا في ٜمايا ٘عاد ...بلخ، َو

 (. اإلاعحجوبحن ؤحذ ٠ما ِ ر ًِ رل٤(، لولْ حذ "لىٙغ الوطٍو اليح ثيحخب داثما" )41هة الاهحخابات، اإلااد  بإَلية الترشه )مذو 

ؤسطْ معحجو  آخش ظبب ِذم ثفويح  في الاهحخابات ألاخحر ، ب ئ اٜحىاِ  بّذم ثمحْ ألاحضا  العياظية ذصامؾ واظْ 

و ما ِ ر ِى  ؤحذ اإلاعحجوبحن بالٝو٥ بإن  "ألاحضا  العياظية في اإلإش  لها دوس وع ح في العلىة"، بال ؤه  مً العلىة، َو

ىا ب ئ الوريٝة الذظحوسية هجذَا ثىق في الٙفل العابْ ِ ئ ؤَم ألادواس الشثنعية لألحضا  العياظية وهي اإلاؽاس٠ة في  بشطِو

ية الىٍام العياسضح والذظحوسي اإلإشبي ا، هٍشا ل فـو  .العلىة ولنغ الاهٙشاد ذصا واحح٣اَس

٘يما ؤسطْ بّن اإلاعحجوبحن آلاخشيً ظبب ِذم مؽاس٠اصم، ب ئ اٜحىاِهم بّذم طذوى اإلاؽاس٠ة، وهي مً الّوامل 

الزاثية اإلاعاَمة في الّضٗو ًِ اإلاؽاس٠ة العياظية بفٙة ِامة ٠ما ؤؼاس بل صا ألاظحار الٙح ضح اإلاهذي في مالٙ  "مذخل 

لزاجي ب٣ون الٙشد يحغ بّذم طذوى اإلاؽاس٠ة العياظية ِ ر آلالية لذساظة الّلوم العياظية"، ححن سبي َزا الّامل ا

ية ِلي   ا )ؤي الّملية الاهحخابية( آلية الٙاء الؽِش الاهحخابية، وؤن َزٍ ألاخحر  ال ثخذم بال الىٍام العياسضح الٝاثم، باِحباَس

 .(165، ؿ 2019الٙح ضح اإلاهذي، )

ً ظاا٥ َل الاهحخابات في ؼ٣لها الحا ي جعاَم في بيجاد هخب ٜادس  ِ ئ ثشطمة اهحٍاسات اإلاواوىحن ب ئ ؤسك الواْٜ؟  ِو

ؤطا  ؤٔلب اإلاعحجوبحن بالىٙي، ؤي بّذم ٜذس  الاهحخابات ِ ئ ٘شص هخب ٜادس  ِ ئ الذْ٘ ب جلة الحىمية ب ئ ألامام، ِ ئ اِحباس 

ها اإلإش  ِ ئ اإلاعحوى املح ي، يّود ؤٔل صا  ب ئ ِذم بإلاام اإلاىحخبحن بٝمايا الحىمية. وبالشطُو ب ئ ؤن ؤلاؼ٣االت الحىموية اليح يّ٘ش

لهم ِ ئ ألاٜل لٙهم معاثل  هٍام التز٠يات هجذ بإن ألاحضا  العياظية ثلجإ ؤحياها ب ئ ثض٠ية مترشححن بذون معحوى دساسضح يَا

ذ ظبٞ للمذيشية الّامة للجماِات الترابية  لوصاس  الذاخلية ؤن ؤحفد في الحىمية املحلية وؤَم جّثراألاصا وظبل ال صوك ذصا. ٜو

اإلاذيشية الّامة معخؽاس ) 5690في اإلااثة مً اإلاعخؽاسيً الجماِيحن بذون معحوى دساسضح، ؤي ما مجمِو   20دساظة لها 
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في اإلااثة مً  10ؤ٠ذت وصاس  الذاخلية بإن  2021(، وخت٥ الاهحخابات ألاخحر  لعىة 122، ؿ 2009باإلإش ،  للجماِات املحلية

 حن باملجالغ الجماِية بذون معحوى دساسضح.اإلاىحخب

ولجّل الاهحخابات آلية ّ٘الة ا٘شاص هخب ٜادس  ِ ئ الحذبحر وثحمل اإلاعاولية، وثجاوص الاخحتالت املحلية الحالية اليح 

ا  العياظية جّيٞ الحىمية، اٜتر  ؤحذ اإلاعحجوبحن اِحماد مّياس ال٢ٙاء  في مىا التز٠ية بّيذا ًِ لٕة اإلاا٥، بحيص ؤن ألاحض 

٢زا ٘ةن مىىٞ الٕىيمة َزا، الزي يح٢م  ٔالبا ما ثلجإ ب ئ مترشححن روي الىٙور في مىاوٝهم ذصذٗ هيل ؤ٠ ر ِذد مً اإلاٝاِذ، َو

الّتٜة بحن ألاحضا  العياظية والاهحخابات ال ؼ٤ ظيادي ب ئ مضيذ مً ثإصم واْٜ الحىمية ظواء ِ ئ اإلاعحوى املح ي ؤو الجهوي 

١إحذ اإلابادت اليح يٝوم ِل صا الىٍام العياسضح اإلإشبي )الذظحوس ٘يما اٜتر  معحجو  آخش سبي اإلاعاولية باملحاظبة ؤو الوونح. 

 (. 1، الٙفل 2011اإلإشبي، 

٘مت ًِ رل٤، اٜتر  ؤحذ اإلاعحجوبحن "جٕيحر ٜواِذ اللّبة العياظية باإلإش "، ١ي ال جعاَم الاهحخابات الخؽش ّية 

و ما يحيلىا ِ ئ ٢٘ش  بيحر بوسديو حو٥ "بِاد  ؤلاهحاض"، اليح سبي ؤو الجهوية ؤو الج ماِية في بِاد  بهحاض هٙغ الىخب ٘ٝي، َو

 ٘ صا آلية مّيىة واإلاماسظة الّملية اليح يحم بواظىاصا بهحاض و ِاد  بهحاض هٙغ ألا٘شاد ؤو هٙغ الىخب ؤو هٙغ اإلاماسظات.

ذ اٜتر  معحجوبون آخشون "بوؽاء ماظعة معح ٝلة لإلؼشاٗ ِ ئ الاهحخابات و ِاد  َي٣لة ألاحضا  العياظية، ٜو

وجٕيحر ِٝلية الىخب"، ب ئ ِٝليات ثىموية ِوك ِٝليات ٔىاثمية، و"بـت  الىٍام الاهحخابي الحا ي الزي ال يعما بة٘شاص هخب 

فاـات اإلاىحخب ظواء ِ ئ معحوى ملمة بالواْٜ الاهحخابي والعياسضح، بْن مً حيص آليات الترؼيا والحفويد باالا٘ة ب ئ اخح

و ما يعحذ ي ثىويش  د ثىوسا بيجابيا، َو الجماِة ؤو الجهة ؤو ال رإلاان"، وثجذس ؤلاؼاس  ب ئ ؤن ـتحيات الجماِات الترابية ِ٘ش

 آليات الحذبحر ولشوس  وطود مىحخبحن ؤ٠ٙاء.

غ وجضغُم اإلاكاعيت الؿُاؾُت اإلاؤؾؿاجُت باإلاؿغب -2  ؾبل وآلُاث جٍُى

١ان مفىله "اإلاؽاس٠ة" يّنح ؤن ي٣ون ل٣ل ٘شد حفة وهفنب في شضحء ما، و را اسثبي َزا اإلافىله بّمل رو وبيّة برا 

ظياظية وؤـبا "مؽاس٠ة ظياظية"، ٘ةه  يفبا مٙهوما رو ؤبّاد ودالالت واظّة، وهي اإلاؽاس٠ة في الؽإن الّام )اإلاهذي 

ذيم آلاساء ؤو اإلاؽاس٠ة ِ ر ؤية وظيلة مً وظاثل اإلاؽاس٠ة العياظية (، ظواء ِ ر اإلاؽاس٠ة في ثذبحٍر ؤو ث144ٝالٙح ضح، ؿ 

و ما  ا لذى ٘ئة الؽبا ، َو حر اإلااظعاثية، ٘ةقصا )ؤي اإلاؽاس٠ة العياظية( ال صالد لّيٙة في اإلإش  خفـو اإلااظعاثية ٔو

ا وثذِيمها.  يححم بيجاد ظبل وآليات لحىويَش

ىاٟ ِذ  وظاثل وآليات لحٝوية اإلاؽاس٠ة ال ا ؤحذ س١اثض الذيمٝشاوية الخؽاس٠ية َو عياظية اإلااظعاثية باإلإش  باِحباَس

 (، ومً بحن َزٍ الوظاثل وآلاليات اليح يم٢ً ؤن جعاَم في ثٝوية اإلاؽاس٠ة العياظية وثذِيمها َىاٟ:2018)ظّيذ ؼ٣اٟ، 

 جٕيحر همي الح٢ٙحر في العياظة: -

عياظيحن واإلاىحخبحن. بحيص ؤن العياسضح )سطل العياظة( يعيىش مىىٞ الا٠خعا  والٕىيمة ِ ئ همي ث٢ٙحر بّن ال

ما دام ظّي  مً العياظة َو الا٠خعا ، ظواء اإلاا٥ ؤو الىٙور ؤو العلىة، ٘ةن رل٤ ظحزيذ مً لّٚ اإلاؽاس٠ة العياظية ومً 

ر الععي ب٣ا٘ة الىٛش اظحٙحا٥ ٌاَش  الّضٗو العياسضح باإلإش . بمّنى آخش، يّذ بيمان اإلاىحخبحن ب٢ٙش  الٕىيمة العياظية، ِ 

 ب ئ س ْ اإلاىاـب واإلاعاوليات ِوك ولْ سئى وثفوسات وبشام  ثىموية لفاله اإلافلحة الّامة، ولنغ اإلافلحة الص فية.

ية الؽبا  وثحعنعهم بإَمية اإلاؽاس٠ة العياظية: -  ثِو

تمية ذصذٗ ثحعنغ  يٚ مخحلٚ الوظاثل ؤلِا الؽبا  بإَمياصا في لحذِيم اإلاؽاس٠ة العياظية باإلإش  البذ مً ثٌو

الحىمية العياظية. ٠ما يم٢ً الحىفيق في مخحلٚ الٝواهحن اإلاىٍمة للٝىاُ العمعي البفشي ِ ئ لشوس  اظحٙاد  الؽبا  



 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
116 

(، ذصذٗ ؼيُو ؤَمية اإلاؽاس٠ة 2018مى ، ِ ر مؽاس٠اصم في ال رام  العمّية البفشية اليح ألاصم الؽإن الّام )ظّيذ ؼ٣اٟ، 

ىا بل صا، بل ؤيما ِ ر الاَحمام بالعياظة ومحابّة ١ل ما  صم الحيا   العياظية اليح ال ثحم ٘ٝي ِ ر آلاليات ؤو ألاؼ٣ا٥ اليح ثىٜش

 العياظية.

ود: -  بِاد  السٝة للؽبا  في اإلااظعات الحضبية مً خت٥ ثىٙيز ال رام  والِو

ىا ؤِتٍ ب ئ معإلة السٝة ححن سبىىاَا بمّٚ اإلاؽاس٠ة العياظية، با لحا ي ٘ةن ؤَم مذخل لحذِيم َزٍ ظبٞ ؤن ثىٜش

ا  ألاخحر ، َو ٠عب رٝة الؽبا  في ألاحضا  العياظية، ظواء ِ ر دمٝشوة الّٙل الحضبي، و ـت  الٝواهحن الاهحخابية، خفـو

هٍام التز٠يات، ذصذٗ مىْ ِود  هٙغ الوطٍو العياظية اليح ٘ؽلد ظابٝا في ثذبحر الؽإن الّام. باالا٘ة ب ئ رل٤، يم٢ً 

ود الاهحخابية ؤحذ الّوامل اليح ٜذ جّيذ السٝة في الّمل الحضبي واإلاؽاس٠ة العياظية بفٙة اِحب اس ثىٙيز ال رام  العياظية والِو

 ِامة.

 ث٢ش غ الحشيات ألاظاظية: -

بن الاهٙحا  ِ ئ الٙماء الّام للىٝاػ وثباد٥ آلاساء حو٥ ٜمايا ألاصم الؽبا  واإلاواوىحن واإلافلحة الّامة، ظنعاِذ 

ىا اٜتر  ؤحذ اإلاعحجوبحن الحإظنغ للي رالية ِ ئ  ثذِيم اإلاؽاس٠ة العياظية والحذ مً ٌاَش  الّضٗو العياسضح/الحضبي. َو

العياظية اإلاحمسلة في الحّذدية العياظية والحذاو٥ العلمح ِ ئ العلىة وث٢ش غ الحٝٛو والحشيات الذظحوسية ألاظاظية ٠حشية 

 مّيات والىٝابات ولمان الحٝٛو الاٜحفادية والاطحماِية.الحّبحر وث٣ويً ألاحضا  العياظية والج

 الاَحمام بالتربية العياظية اإلاواوىة في اإلاىاةو الحّليمية والجامّية: -

بن الاَحمام بالتربية العياظية اإلاواوىة ظيممً مؽاس٠ة ظياظية ٘اِلة وهاطّة في اإلاعحٝبل، ِ ئ اِحباس ؤن الؽبا  

ٍام ظياسضح ديمٝشاوي البذ مً ثىمية الو ي العياسضح اإلاواوً لذى ٘ئة الؽبا ، بإَمية َم الحالش واإلاعحٝبل، ٘لبىاء ه

الاَحمام بالعياظة والاهحماءات العياظية واإلاؽاس٠ة في الاهحخابات ظواء ِ ر الحفويد ؤو الخسجيل في اللواثا الاهحخابية ؤو 

 ية اإلااظعاثية.اإلاؽاس٠ة في الحمتت الاهحخابية، و١ل ما يّ ر ًِ اإلاؽاس٠ة العياظ

 ثذِيم الذيمٝشاوية الذاخلية لألحضا  العياظية: -

ال صالد معإلة الذيمٝشاوية الذاخلية لألحضا  العياظية مً ؤَم ؤلاؼ٣االت اليح جّيٞ اإلاؽاس٠ة العياظية للؽبا ، 

و٥ ب ئ اإلاشا٠ض الٝيادية داخل الحىٍيمات الحضبي ا ٘ٝي ِ ئ ِ ئ اِحباس ؤن َزٍ الٙئة الّمشية ال جعحىيْ الـو ة، واٜحفاَس

اإلاٝشبحن للٝاد  في بواس مبادت الىاِة والوالء. في مٝابل رل٤ جّمل الذاثش  املحيىة بالحلٝة اإلاش٠ضية للحض  العياسضح، ِ ئ 

و ما يادي ب ئ ث٣ويً حش١ات ثصحيحية ثيح ح باوؽٝاٜات حضبية  مٝاومة ١ل مّاسلة حضبية ثخؽ٣ل مً داخل الحىٍيم، َو

 وؤصمات ثىٍيمية.

 خاجمت:ال

برا ١اهد اإلاؽاس٠ة العياظية في ؼ٣لها اإلااظعاجي الزي ٜفذها ب  الاهحماء العياسضح والحضبي واإلاؽاس٠ة الاهحخابية ظواء 

ِ ر الحفويد ؤو الترشه ؤو اإلاؽاس٠ة في الحمتت الاهحخابية، ٘ةن واْٜ َزٍ اإلاؽاس٠ة ال صا٥ لّيٙا في اإلإش ، مً طاهب الاهحماء 

ة مً الّوامل اليح ثحذخل العياسضح والحضبي ، ؤما بن ١اهد ٢ِغ رل٤ في طاهب اإلاؽاس٠ة الاهحخابية، ٘ةن َىاٟ مجمِو

ا وؤن البّن يعم صا باإلاؽاس٠ة العياظية اإلاوظمية، ِ ئ اِحباس ؤقصا ثشثبي ٘ٝي بالٙترات الاهحخابية اليح  لحذِيمها، خفـو

ِفل بي صا بمّة ظىوات. رم بن َز ْٙ ٍ اإلاؽاس٠ة الاهحخابية خت٥ ٘ترات اهحّاؼها و ٜبا٥ الؽبا  ِل صا ث٣ون مً ٘تر  لٙتر  وَي

للمؽاس٠ة في الحمتت الاهحخابية، ومً خت٥ اإلاتحٍة اإلايذاهية ٠ؽٙد لىا ١ون َزٍ الحش٠ية ِ ئ معحوى اإلاؽاس٠ة في الحمتت 
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اوٚ الحضبي، بل بذاْ٘ ؤن الؽبا  الاهحخابية لذِم مششه ِ ئ حعا  آخش، لنغ بذاْ٘ الاهحماء العياسضح ؤو الحضبي ؤو الحّ

 يعحٕلون َزٍ الٙتر  لححٝيٞ ِاثذات مادية مهمة.

ىا بل صا ؤِتٍ واليح  ٢زا ٘ةن اإلاؽاس٠ة العياظية في اإلإش  بحاطة ب ئ ثّٙيل مجمُو َزٍ آلاليات والعبل اليح ثىٜش َو

واإلاؽاس٠ة العياظية،  قصا جؽ٣ل )ؤي  ثىٛش بل صا ٠زل٤ الّذيذ مً الباحسحن الزيً ظبٝوها لذساظة َزا مولُو الؽبا 

 اإلاؽاس٠ة العياظية( بحذى دِامات الحىمية العياظية  ي هٍام ظياسضح.

 هخابج الضعاؾت:

 يعحيح  مً خت٥ ما ظبٞ ؤَم الىحاث  الحالية:

ة مً الّوام - ل بن اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية ال صالد معحوياألاصا محذهية وظي الؽبا  باإلإش  هخيجة مجمِو

اإلاشثبىة بٙٝذان السٝة في ألاحضا  العياظية وفي اإلااظعات بفٙة ِامة. وابحّاد ألاحضا  العياظية ًِ لّب 

ا ٘ٝي ِ ئ الحواـل الٍشفي ؤو اإلاوظمح اإلاحّلٞ  يٙيح الحإوحر والح٣ويً، واٜحفاَس ا ٌو ا الذظحوسية، خفـو ؤدواَس

 بٙتر  الاهحخابات.

هم ١ل ما يخق الحيا  العياظية باإلإش ، بن الؽبا  باإلإش  لهم مً الو ي العيا - سضح ما يم٢ صم مً اظخيّا  ٘و

بال ؤقصم يٙملون الحّبحر ًِ َزا الو ي بوظاثل ووٛش ؤخشى مً اإلاؽاس٠ة العياظية ٔحر اإلااظعاثية، ؤي ِ ر 

حفامات ؤو ِ ر وظاثل الحواـل الاطحما ي.  الحٍاَش ؤو الاححجاض ؤو الِا

ٝذ ؤضحد َزٍ ألاخحر  ٔاية في حذ راألاصا باليعبة لألحضا  العياظية، ولنعد باليعبة إلاولُو الاهحخابات، ٘ -

و الّامل الزي يعاَم في  وظيلة وؤدا  للحذاو٥ ِ ئ العلىة ٘شص هخب ٜادس  ِ ئ ثشطمة اهحٍاسات الؽبا ، َو

 ثشظيخ ٌاَش  الّضٗو العياسضح/الحضبي باإلإش .

مل الاٜحفادي اإلاشثبي بححٝيٞ ِاثذ مادي، وال ثشثبي ثشثبي مؽاس٠ة الؽبا  في الحمتت الاهحخابية بالّا -

ية السثباوها  مؽاس٠ة ٔالبياصم بٝىاِة ظياظية ؤو حضبية، ولهزا ؤؼشها بل صا باإلاؽاس٠ة العياظية اإلاوظمية ؤو الٍ٘ش

 بٙتر  الاهحخابات ٘ٝي.

ولهزا هخعاء٥ ًِ  بن ثشؼيا واهحخا  ؤش اؿ بذون معحوى دساسضح، ل  ؤرش ظل ح ِ ئ ِمل املجالغ اإلاىحخبة، -

٠يٚ يم٢ً إلاىحخبحن بذون معحوى دساسضح ؤن يعاَموا في بِذاد وثىٙيز وثٝييم بشام  الحىمية، وؤن يتراّ٘وا مً 

حر رل٤ مً مخىىات الحىمية؟  ؤطل ثجزيل ممامحن الىمورض الحىموي الجذيذ ٔو

 الخىنُاث واإلاهترخاث:

ان الحىمية العياظية. وؽش رٝا٘ة اإلاؽاس٠ة العياظية وظي الؽبا ، مً ؤطل ٠عب -  َس

ثحعنغ العبا  بإَمية اإلاؽاس٠ة العياظية اإلااظعاثية، ِ ئ حعا  اإلاؽاس٠ة العياظية ٔحر اإلااظعاثية إلاا  -

 لهزٍ ألاخحر  مً اظحجزاٗ للىاٜات وثإرحر ظل ح ِ ئ مولُو الحىمية العياظية.

ا الحإوحرية والح٣وييية، وا - لحواـل الذاثم مْ الؽبا  واإلاواوىحن بفٙة حص ألاحضا  العياظية ِ ئ الٝيام بإدواَس

ل الٍشفي صمً الاهحخابات ٘ٝي. ا ِ ئ الحـو  ِامة، بذ٥ اٜحفاَس

 :ت اإلاغاظؼنابم

 ال٢حب باللٕة الّشبية:
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ان لليؽش والحوص ْ، مىبّة ٜشوبة، ؤ١اديش، مذخل لذساظة الّلوم العياظية( "2019الٙح ضح اإلاهذي ) - "، داس اليؽش والحوص ْ م٢حبة الّ٘ش

 .5ه 

: ال رإلاان وما وساءٍ في اإلإش  ثجذيذ السٝة مً خت٥ بحص طزوس 2020ماؼش السٝة في اإلااظعات ( "2020ؤوساص سؼيذ، ٘شاوؽنع٣و ١ولحن ) -

 "، اإلاّهذ اإلإشبي لححليل العياظات، الشباه.هٝفها

"، ٠حب سة جعاَم في ٘هم الّالم مً حولىااإلاؽاس٠ة العياظية والذيمٝشاوية، اثجاَات هٍشية ومىلجية حذي( "2005خمش ـاله ظامية ) -

 ِشبية.

 ".إلاؽاس٠ة العياظية، آلاليات والّوامل اإلاارش : دساظة هٍشيةماطذ محلح آ٥ ٔضاي )د.ت( "ا -

 ألاواسيا والشظاثل الجامّية:

"، لعياسضح اإلااظعاجيالؽبا  واإلاؽاس٠ة العياظية: دساظة في محذدات الاخحياس بحن الاححجاض والّٙل ا( "2019-2018بتيحا مشوان ) -

ش.  ؤوشوحة لىيل الذ٠حوساٍ في الٝاهون الّام، ١لية الّلوم الٝاهوهية والاطحماِية والاٜحفادية، طامّة ابً َص

"، سظالة اإلااظتر في الٝاهون الّام، ألاحضا  العياظية في الىٍام العياسضح اإلإشبي: دساظة بحن السابد واإلاححو٥ ( "2018-2017هاْ٘ )ِ ي  -

ش.١لية الّل  وم الٝاهوهية والاٜحفادية والاطحماِية بإ١اديش طامّة ابً َص

 اإلاٝاالت والذساظات:

 بشهام  ٜياط الشؤي الّام الّشبي.في هٝاه"،  2019/2020اإلااؼش الّشبي ( "2020اإلاش٠ض الّشبي لألبحاذ ودساظة العياظات )ؤ٠حوبش  -

 "، ماظعة ٜشوبة بجىيٚ.للؽبا  اإلإشبي بّذ ثحوالت الشبيْ الّشبي اإلاؽاس٠ة العياظية والاهخشاه اإلاذوي( "2015باظ٤ دمحم مىاس ) -

 الحٝاسيش الشظمية:

ام ( "2009اإلاذيشية الّامة للجماِات املحلية، مذيشية الؽاون الٝاهوهية والذساظات والحوريٞ والحّاون ) - الجماِات املحلية في ؤٜس

Collectivités Locales en chiffres." 

- Haut-Commissariat au plan (2011) « Enquête nationale sur les jeunes », Rapport de synthèse. 

 الٝواهحن والوراثٞ الشظمية:

 .2011الذظحوس اإلإشبي لعىة  -

 .1962الذظحوس اإلإشبي لعىة  -

م  -  اإلاحّلٞ بمذوهة الاهحخابات. 9.97الٝاهون ٜس

 .2017ؤ٠حوبش  13، بحاسيخ 2018-2017ية ال ىا  اإلال٣ي بمىاظبة ا٘ححا  الذوس  ألاو ئ مً العىة الخؽش ّ -

حتء الّشػ ظىة  15ال ىا  اإلال٣ي بمىاظبة الز٠شى ا٥  -  .2014اِل

تن الّالمح لحٝٛو ؤلاوعان،  -  .1948ؤلِا

 الشوابي الال٢تروهية:

 اليوهنع٣و: بشياد  الؽبا ، مْ الؽبا ، مً ؤطل الؽبا ، الشابي: -

https://ar.unesco.org/youth#:~:text=%ّٗصم,اإلااثة%20"الؽبا "%20اإلاححذ %20ألامم%20وجِّش ان%20ِذد%20مً%20بإقا
ّ
الّال20ظ٣

 .85%.م

 29/09/2021ثاسيخ الضياس ، 

- https://mipa.institute/8231 

 2021/10/04ثاسيخ الضياس  

ْ الال٢ترووي الحا ي: اإلاؽاس٠ةظّيذ ؼ٣اٟ، مٝا٥ حو٥ "آليات ثم٢حن الٙئة الؽبابية مً  -  العياظية باإلإش "، ميؽوس باإلاٜو

ما٥ آليات ثم٢حن الٙئة الؽبابية مً اإلاؽاس٠ة العياظية باإلإش  |   (droitetentreprise.com)مجلة الٝاهون وألِا

 2021/10/08ثاسيخ الضياس  

 

https://ar.unesco.org/youth#:~:text=وتعرِّف%20الأمم%20المتحدة%20"الشباب"%20بأنَّهم,المائة%20من%20عدد%20سكّان%20العالم.%85
https://ar.unesco.org/youth#:~:text=وتعرِّف%20الأمم%20المتحدة%20"الشباب"%20بأنَّهم,المائة%20من%20عدد%20سكّان%20العالم.%85
https://mipa.institute/8231
https://www.droitetentreprise.com/%d8%a2%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83-2/
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ت الؿىصاهُت م الاصاء اإلاالي والاصاعي باإلاهاعف الخجاٍع  ؤَمُت إؾخهاللُت مجلـ الاصاعة في جهٍى

The importance of the independence of the board of directors in evaluating the financial 

and administrative performance of Sudanese commercial banks 

غي ص. اؾماغُل دمحم اخ  مض قبى اؾخاط مكاعى ( ظامػت الؼغُم الاَػ

 اإلاؿخسلو

حبححاس ثمسلححد مؽحح٣لة الذساظححة فححي بِحمححاد الّذيححذ مححً اإلافححاٗس الحجاسيححة العححوداهية فححي ثٝححويم الاداء اإلاححا ي والاداسي للمفححاٗس ِححتو  ِ ححئ ِححذم اخححز  فححي الِا

ٕد مؽحححح٣لة الذساظححححة فححححي الخعححححائ٥ الاجي:َححححل َىححححاٟ ِتٜححححة رات داللححححة مححححذى اظحححححٝتلية مجلححححغ الاداس  وخاـححححة الاَحمححححام بجاهححححب اإلاححححا ي والاداسي،و ـححححي

حا فحي احفاثية بحن مجلغ الاداس  و ثٝويم الاداء اإلاا ي والاداسي في اإلافاٗس الحجاسية، و َذ٘د الذساظة ب حي  الحّحٗش ِ حئ اظححٝتلية مجلحغ الاداس   ودوَس

هية اإلاعحاَمة فحي ارحشاء اإلا٢حبحات العحوداهية بذساظحة ٜحذ جعحاَم فحي ثىحويش الٝىحاُ اإلافحشفي، و ثٝويم ألاداء اإلاا ي والاداسي، وهبّد اَمية الذساظة مً ام٣ا

ححلد الذساظحة ا ححي وطححود ابحشاص اَميححة مجلحغ الاداس  فححي ثٝحويم الاداء اإلاححا ي والاداسي باإلافحاٗس الحجاسيححة،  حٙي الححلي ححي ، لٝحذ ثـو واثبححْ الباححص اإلاححىلو الـو

ٝتلية مجلححححغ الاداس  و ثٝححححويم الاداء اإلاححححا ي، وطححححذت ِتٜححححة ايجابيححححة بحححححن مجلححححغ الاداس  وثٝححححويم الاداء الاداسي فححححي ِتٜححححة رات داللححححة احفححححاثية بحححححن اظححححح

 اإلافاٗس الحجاسية العوداهية.

 : مجلغ الاداس ، ثٝويم الاداء ،اإلاا ي والاداسي، المبي اإلااظسضح.الٍلماث اإلاكخاخُت

Abstract: 

The problem of the study was the adoption of many Sudanese commercial banks in evaluating the financial and administrative 

performance of the banks, in addition to not taking into account the extent of the independence of the board of directors, especially 

the interest in the financial and administrative aspect. Management and evaluation of financial performance in commercial banks, 

and is there a statistically significant relationship between the independence of the board of directors and evaluation of 

administrative performance. The study aimed to identify the independence of the board of directors and its role in evaluating 

financial and administrative performance. It may contribute to the development of the banking sector, and highlight the importance 

of the board of directors in evaluating the financial and administrative performance of commercial banks, and the researcher 

followed the descriptive analytical approach. And evaluation of administrative performance in Sudanese commercial banks. 

Keywords: board of directors, evaluating financial and administrative performance. 

مقدمةال  

اسثبي  المبي اإلااظسضح ١احذى اليات  الحح٢م في بداس  اإلااظعة  اإلاالية ، حيص اسثبي بالؽش١ات اإلاعاَمة ال٢ ري إلاا ثحمحْ ب  

د الداس  ا اهٙفا٥ اإلال٢ية  ورل٤ باِحباس ان اإلاعاَمحن لنغ لذ صم ال  ر  ال٣ا٘ية والٜو    الؽش١ات  وثحعححن مً خفاثق ابشَص

ش المبي اإلااظسضح الهي٣ل الحىٍيمح الزي يحم مً ختل  ثحذيذ  يادألاصا وخلٞ معئولية اطحماِية ، ِ ئ ؤن ي٘و بداس  اإلااظعحة ٜو

ؤَحذاٗ الؽحش٠ة ووظاثل ثحٝيٞ َزٍ ألاَذاٗ ومشاٜبة ألاداء، لزا يّو٥ ايحا  اإلافاله واإلاعاَمحن ِ ئ حماية مفالحهم مً 

 داء اإلاا ي والاداسي وبالحا ي حو٠مة اإلااظعات او ) المبي اإلااظسضح(خت٥ طود  الا 



 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
111 

حيص ان اإلااظعة اإلاحمحز  ثحمحْ بوطود ٜاد  روي سئية للمعحٝبل يحٝٝوقصا مً خت٥ الالتزام بشظالة مّيىة ثجاٍ بنئاصم 

ّالية ال مت صم.لذى اإلااظعات اإلاحمحز  داثما ٜذس  ِ ئ الححٟش والاظحجابة ب٢ٙاء  ٘و ٜحىاؿ الٙشؿ وثجىب الاصذيذات ؤو ِو

ا يجب أحىامها.  الحّامل مّها بما يخذم مفالحها ويجّل مً ثل٤ الاصذيذات ٘ـش

ٚ ما ي ظليم ومّافئ ولذ صا الٝذس    ية بان ثحمحْ ١ل وحذ  مً وحذات الىٍام اإلافشفي بمٜو ٠ما ثحىلب مبذؤ العتمة اإلاف٘ش

ا في الوظاوة اإلاالية مْ ثمحّها باإلاتء  اإلاالية وال٢ٙاء  ؤلاداسية اليح ثم٢ صا مً بداس  م ىلوباألاصا وموطوداألاصا ب٢ٙاء  والٝيام بذوَس

والٝذس  ِ ئ مٝابلة محىلبات ٠ٙاية سؤط اإلاا٥ والعيولة وثحٝيٞ ٜذس مىاظب مً العيولة مً خت٥ الالتزام باإلاّايحر والموابي 

ابية امل   حلٙة .خاـة بالمبي اإلااظسضح والفادس   مً  الجهات الٜش

في ثٝويم الاداء اإلاا ي والاداسي  اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس )١احذى اليات المبي اإلااظسضح ( ثحاو٥ َزٍ الذساظة ثىاو٥  اَمي  

 بالٝىاُ اإلافشفي العوداوي  

 مكٍلت الضعاؾت:

 ثحاو٥ الذساظة الاطابة الخعائ٥ الشثنسضح الاجي::

 داس  و ثٝويم الاداء اإلاا ي والاداسي في اإلافاٗس الحجاسية؟.َل َىاٟ ِتٜة رات داللة احفاثية بحن مجلغ الا 

 ؤَمُت الضعاؾت:

 / الاَمُت الػلمُت:1

د الّذيذ مً اإلااظعات الا١اديمية والبحسية باطشاء اإلاضيذ مً الذساظات حو٥ المبي اإلااظسضح ) اَمية مجلغ  اـو

 الاداس  ( بالٝىاُ اإلافشفي.

   بياهات إلاضيذ مً الذساظات اإلاعحٝبلية في َزا املجا٥. جّح ر هخيجة َزٍ الذساظة بمسابة ٜاِذ

 / الاَمُت الػملُت:2

ثٝذم َزٍ الذساظة ـوس  لولْ دساظة الحالة ) مفٗش اإلاضاُس الحجاسي( ٘يما يحّلٞ بحىبيٞ الٝواهحن واإلابادي اإلاحّلٝة 

ا البى٤ اإلاش٠ضي   بالمبي اإلااظسضح )  اَمية مجلغ الاداس  ( اليح يفذَس

 اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  وثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي  إلاىٍمح ابىٟو وايحا  اإلافلحة روي الفلة . َمية ابشاص ا

 ؤَضاف الضعاؾت :

في ثٝويم ٠ٙاءٍ الاداء اإلاا ي والاداسي اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  الحّٗش ِ ي ألاواس الىٍشي في اإلافاٗس الحجاسية العوداهية وثارحر -

 بالٝىاُ اإلافشفي.

ثوليا ِتٜة الاسثباه بحن ) المبي اإلااظسضح( اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  وثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافاٗس الحجاسية  -

 اإلابحورة.

ملية في مجا٥ اَمية - و٥ ا ي هحاث  ِلمية ِو  بالٝىاُ اإلافشفي . اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  الـو

 قغيُاث الضعاؾت :

 اثية بحن مجلغ الاداس  و ثٝويم الاداء اإلاا ي والاداسي  في اإلافاٗس الحجاسية..ثوطذ   ِتٜة رات داللة احف

 مىهج الضعاؾت :

ٚ اَمية  مجلغ الاداس  في  ثٝويم الاداء اإلاا ي والاداسي  في  ٙي الححلي ي لذساظة وـو يعحخذم الباحص اإلاىاةو الـو

 اإلافاٗس الحجاسية.

 -الحالية: يعحخذمالباحص اإلافادسمهاصع ظمؼ البُاهاث: 

 وثحمسل في ) ؤلاظحبيان ( اإلاٝابتت الص فية واإلاتحٍةاإلاهاصع ألاولُت:

ت:  اإلاشاطْ والذوسيات والشظاثل الجامّية ومواْٜ الاهترهد. -ال٢حب اإلاهاصع الشاهٍى
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 خضوص الضعاؾت :

ذ الضعاؾت زالُ  الػام   م.2021الخضوص الؼماهُت : اظٍغ

ٍاهُت :  -ال شووم–جاسي مفٗش اإلاضاُس الحالخضوص اإلا

اع الىظغي للًبِ اإلاؤؾس ي والضعاؾاث الؿابهت  الَا

 مكهىم الًبِ اإلاؤؾس ي:

يّٗش ؤلاهمباه بمّىاٍ اللٍٙي " الجذية والالتزام، والذٜة، وحعً ؤداء الواطب، واحترام حٝٛو آلاخشيً, , , ٠ما يم٢ً جّشيٚ 

ي ٚ بواطبات ومعاوليات الٌو يٙي بإه  بلتزام اإلاٌو ٙة اإلا٣لٚ ذصا , وبمّنى آخحش وطود ٜواِذ ولواثا محذد  ؤلاهمباه الٌو

ٚ ؤن يلتزم ذصا )ِوك بذيش الحذاد :   يجب ِ ئ اإلاٌو
 
 (85ؿ:،( 1999معبٝا

ة مً اإلاّايحر اليح يٝوم بموط صا ؤيحا  اإلافلحة في الؽش٠ة بمحاظبة اإلاذيشيً في  ٗش المبي اإلااظسضح ِ ئ ؤه : " مجمِو ِو

ألاصم و الىحاث  اإلاحولذ  ِ صا ، للعيىش  ِ ئ الؽش٠ة و ا٠خعا  اإلاحز  الحىا٘عية " )حىا هفش هللا" " اإلاعحويات الّليا ِ ئ ٜشاسا

 (. 170-169م : ؿ2001:

 :مباصي الًبِ اإلاؤؾس ي:

د ِذيذ مً اإلااظعات الذولية في الّذيذ مً الذو٥  د الحا ي ٘ٝذ حـش وعبة للتزايذ اإلاعحمش إلاٙهوم المبي اإلااظسضى في الٜو

ة مً اإلابادت واإلاّايحر اليح ثح٢م الحىبيٞ العليم ل  ، ومً ثل٤ ِ ئ ثىاو  ٥ َزا اإلاٙهوم بالححليل والذساظة و ـذاس مجمِو

ٝا لليس ة اإلافذس ِام  م ما ي ي 1999مىٍمة الحّاون الاٜحفادي والحىمية في المبي اإلااظسضى،حيص اـذست خمعة مبادت ٘و

 .(: 14:ؿ 2008). دمحم مفىٙي ظليمان:

 و٥ : حٝٛو اإلاعاَمحن . اإلابذا الا 

 اإلابذا الساوي : اإلاعاوا  في مّاملة اإلاعاَمحن 

 اإلابذا السالص : دوس ايحا  اإلافاله و ألاوشاٗ رات الّتٜة باإلافٗش 

 اإلابذؤ الشابْ : الا٘فا  و الؽٙا٘ي  . 

ؽش٠ة ومحاظبة مجلغ الاداس  ًِ اإلابذا ال امغ : معئوليات مجلغ ؤلاداس ) ِ ئ مجلغ الاداس  ان يممً الحوطي  الاسؼادي لل

 .(.  310م :ؿ 2013معئوليح  امام اإلاعاَمحن . ). ٘ااد دمحم ِنسضح : 

 مػاًير الًبِ اإلاؤؾس ى : 

بن للجىة باص٥ دوسا في حو٠مة الٝىاُ اإلافشفي ،وؽىد لجىة باص٥ لتؼشاٗ اإلافشفي لحفو٥ ِ ئ ال  ر  املجمّة مً ؤِما صا 

م و اليح ثمسلد في بـذاس حَر ية آمى  ومّٝولة ،حيص ال يم٢ً ؤن يّمل  ٔو ثوطي  بؼشافئ مً اطل جعش ْ مماسظات مف٘ش

حن في اإلافاٗس لهم مفلحة ٜوية  ؤلاؼشاٗ بؽ٣ل طيذ ارا لم ي٢ً المبي اإلااظسضح يّمل حعب امل ىي ل  و بالحا ي ٘ةن اإلاؽ٘ش

ية ، حيص بن ال  ر  ؤلاؼشا٘ ية جؽذد ِ ئ لشوس  وطود اإلاعحويات في لمان وطود لبي مشظسضى ّ٘ا٥ في ١ل مىٍمة مف٘ش

حن ؤ٠ثر ظهولة ٠ما اقصا ثم٢ً  ذ  في ١ل مفٗش ،٘المبي اإلااظسضى للمٝبو٥ ثجّل ِمل اإلاؽ٘ش حق الاـس اإلاىاظبة للمعاءلة ٘و

حن )حباس ِبذ الشاٛص  : ذ اـذست لجىة ب 84م : ؿ2012مً اإلاعاَمة في ايجاد ِتٜات جّاوهية بحن اداس  البى٤ واإلاؽ٘ش اص٥ (. ، ٜو

 اوساٛ ِملية حو٥ مواليْ محذد  ، حيص ثم ٘ صا التر٠حز ِ ئ اَمية البي اإلااظعة بالٝىاُ البى٣ي وجؽمل ألاوساٛ ما ي ي :

 م(. 1998مبادت بداس  مخاوش الاثحمان ) مايو  -1
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 م( . 1998مبادت بداس  مخاوش مّذ٥ الٙاثذ  ) ظبحم ر -2

 (.1998ثحعحن ؼٙا٘ية البى٤ ) ظبحم ر -3

ابة الذاخلية في اإلاىٍمات البى٢ية ) بو -4  م(1998اس لىٍم الٜش

. بييد َزٍ الاوساٛ حٝيٝة الاظتراثيجية والاظاليب الٙىية اليح جّح ر اظغ المبي اإلااظسضى العليمة داخل الجهاص اإلافشفي 

 ( 90م :ؿ2012ثح٣ون مً ِذ  ِىاـش م صا . ) مىفوس حامذ محمود : 

ش دليل ِمل ومّايحر للعلو   ٟ اإلاتثم ، وهٍم لٝياط مذى الالتزام ذصذٍ اإلاّايحر ؤ/ ث٘و

ش بظتراثيجية واضحة للماظعة ، يحم ِ ئ اظاظها ٜياط هجا  اإلايؽإ  ٣٠ل ومذى معاَمة الا٘شاد في َزا الىجا  .    / ث٘و

حماد اإلاحذسطة بذ اية مً الا٘شاد وحيى ض/ الحوص ْ العليم للمعحويات ومشا٠ض اثخار الٝشاسات ، محممىا هٍام َشمي لعلىات الِا

 مجلغ ؤلاداس  . 

 د/ ولْ آلية للحّاون بحن مجلغ ؤلاداس  الّليا ومشاطّة الحعابات . 

اثٚ بداس  امل اوش .  اثٚ اإلاشاطّة الذاخلية و ال اسطية ، وٌو ابة الذاخلية ثحممً ٌو ش هٍم ٜوية للٜش  َح/ ث٘و

ابة خاـة إلاشا٠ض امل اوش في اإلاواْٜ اليح يحفاِذ ٘  صا اححما٥ ثماس  اإلافاله ،بما في رل٤ ِتٜات الّمل مْ اإلاٝترلحن و/ ٜس

 اإلاشثبىحن بالبى٤ و٠باس اإلاعاَمحن وؤلاداس  الّليا ومحخزى الٝشاسات الشثنعية في اإلااظعة . 

ٙحن ظواء ١اهد في ؼ٣ل م٣ا٘ يات  ص/ الحوا٘ض اإلاالية وؤلاداسية لتداٍس الّليا واليح ثحٝٞ الّمل بىشيٝة متثمة ،للمٌو  أت ؤو ثٜش

  / ثذ٘ٞ مىاظب للمّلومات ظواء ا ي داخل البى٤ او خاسط  . 

ة اخشى ـادس  مً لجىة باص٥ خاـة بالمبي اإلااظسضح والاؼشاٗ ِ ئ ما ي ي:   اؼاست وٜس

ادية / الحفو٥ ِ ئ موا٘ٝة مً مجلغ بداس  البى٤ او بحذى اللجان امل حفة و٠زل٤ مً ؤلاداس  الّليا ِ ئ ١ا٘ة الىواحي اإلا1

لّمليات الحفييٚ والحٝذيش ويجب ًِ ي٣ون لذى ثل٤ ألاوشاٗ ٘هم ِام ًِ هٍام البى٤ لحفييٚ امل اوش ومٙهوم ثٙفي ي 

 ًِ الحٝاسيش ؤلاداسية اإلافاحبة ،

ت /ِ ئ ؤلاداسات الّليا ان ثٝذم اخىاس ملجلغ ؤلاداس  او اللجىة امل حفة ل  ًِ ؤي جٕيحرات مادية او اظحشىاءات مً العياظا2

 اإلاٝشس  ٜذ ثارش ماديا ِ ئ ِمليات هٍام الحفييٚ البخاؿ باإلافٗش . 

/ ان ي٣ون لذى ؤلاداس  الّليا مٙهوم طيذ ًِ ثفميم و٠يٙية ِملة ، ٠ما يجب ِل صا ان ثوا٘ٞ ِ ئ الاخحت٘ات اإلاادية بحن 3

ة واإلاماسظة الّٙلية ويجب ِ ئ ؤلاداس  ان ثحإ٠ذ باظحمشاس مً ظت  مة ِمل الىٍام وان ي٣ون الحفييٚ ؤلاطشاءات اإلاولِو

الذاخ ي طضاءا اظاظيا مً ِملية الحٝاسيش لحل٤ ؤلاوشاٗ ويجب ان ثمم الحٝاسيش وبٝا الَمي  وهُو اإلاّلومات ومعحوى الجهة 

 :  . (. 84:ؿ2012اليح ثٝذم ال صا الحٝاسيش ) حباس ِبذ الشاٛص

 الًبِ اإلاؤؾس ي في اإلاهاعف الؿىصاهُت : 
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ية  اَحمد لجىة باص٥  ة ًِ جّضيض المبي اإلااظسضى للماظعات اإلاف٘ش ية بالمبي اإلااظسضى ، حيص ثم اـذاس وٜس ابة اإلاف٘ش للٜش

ا في الّام 2005في يوليو  ابة اليح  1999م . ورل٤ ٠مشاطّة للوريٝة اليح ثم وؽَش ة ان اؼ٣ا٥ للٜش ذ طاءت ابشص محاوس الوٜس م . ٜو

 في آلاجي:  يجب ان يحمم صا الهي٣ل الحىٍيمح الي بى٤ ثمسل

ابي . 1 ابة مجلغ ؤلاداس  ؤو املجلغ الٜش  / ٜس

ما٥ اليومية امل حلٙة . 2 ابة الا٘شاد الزيً ال يؽاس١ون في بداس  الِا  / ٜس

ابة اإلاباؼش  لتِما٥ امل حلٙة .3  / الٜش

اثٚ الحذٜيٞ و الالتزام). ِبذ اإلاىّم دمحم الىيب 4  (  2م :: ؿ2002 :/ اداس  امل اوش وٌو

ة يشى الب احص ان  مٙهوم المبي اإلااظسضح يامً ِ ئ اَمية  )التزام ؤِماء٘شيٞ الّمل  باإلاّايحر  بالٝواهحن واللواثا اإلاولِو

 لححٝيٞ ؤَذاٗ ؤيحا  اإلافاله ( 

ًاث :   ؤَمُت صوع مجلـ الاصاعة في خىيمت الكغ

عاَمحن بمعاءلة اإلاذيشيً ومحاظباصم في ٌل مٙهوم حو٠مة الؽش١ات ٘ةن مجلغ الاداس  ظٗو يٝوم  بفٙة محذد  هيابة ًِ اإلا

زا َو العبب في وطو  ؤِىاء دسطة ١ا٘ية مً الظحٝت٥  ًِ ؤدا صم لححٝيٞ ؤَذاٗ  الؽش٠ة وثحٝيٞ مفاله اإلاعخسمشيً َو

فلهم برا لم يحٝٝو الاداء اإلاىلو  ) مفىٙو ظليمان :  ابة اإلاذيشيً ٘و  ؿ: 2009ملجلغ الاداس  ثم٢ى  مً ثٝييم ٜذسث  ِ ئ الٜش

111. ) 

 مؿئىلُاث مجلـ ؤلاصاعة: 

بن الححذيذ  الذٜيٞ إلاعئوليات مجلغ الاداس  يّح ر مً الّوامل الهامة لممان ّ٘الية مجلغ ؤلاداس  وفي َزا العياٛ ر٠شت 

ة مً اإلاعئوليات الحالية ملجلغ الاداس :   ٜواِذ ومبادت حو٠مة الؽش١ات مجمِو

مْ  -1

الاداس  طميْ الفتحيات والعلىات الاصمة الداس  الؽش٠ة ، وثٍل مشاِات اخحفاـات الجمّية ، يحو ئ مجلغ 

اإلاعئولية ال صاثية ِ ئ املجلغ و ن ؼ٣ل لجاها ؤو ٘وك طهات ؤو ؤ٘شاد ؤخشيً للٝيام ببّن ؤِمال  ِو ئ املجلغ 

 ثجىب اـذاس ثٙويمات ِام او ٔحر محذد   اإلاذ . 

 ؽش٠ة الاظاسضح يجب ثحذيذ معوليات مجلغ الاداس  بولوعه  في هٍام ال

لي  ؤن يلتزم بالٝيام بما يحٝٞ مفلحة الؽش٠ة ِموما ، ولنغ ما يحٝٞ  يمسل ِمو مجلغ الاداس  طميْ اإلاعاَمحن ِو

ة اليح يمسلها.   مفاله املجمِو

يحذد مجلغ الاداس  الفتحيات اليح يٙولها لإلداس  الحىٙيزية و طشاءات اثخار الٝشاس ومذ  الحٙوين ، ٠ما يحذد 

 ِات اليح يححَٝ بفتحية البد ٘ صا.اإلاولو 

يجب ِ ئ املجلغ الاداس  الحإ٠ذ مً ولْ اطشاءات  لحّشيٚ ؤِماء مجلغ الاداس  الجذد بّمل الؽش٠ة  وبخاـة 

 الجواهب اإلاالية والٝاهوهية ..

حر الؽش٠ة مّلومات وا٘ية ًِ وؽاوها بوط  خاؿ ورل٤ مً ؤطل ثم٢ي  صم مً يجب ِ ئ مجلغ الاداس  الحإ٠ذ مً  ث٘و

 الٝيام واطباألاصم ِ ئ الوط  ألا٠مل . 
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 ولْ الاظتراثيجية  وألاَذاٗ الشثنعية للؽش٠ة  وؤلاؼشاٗ ِ ي ثىٙيزَا .

ابة الذاخلية وؤلاؼشاٗ الحام ِل صا.  ولْ ؤهٍمة ولوابي للٜش

شية ولْ العياظيات وؤلاطشاءات اليح ثممً احترام الؽش٠ة لألهٍمة واللواثا  و لتزامها باال٘فا  ًِ ا إلالومات الجَو

 للمعاَمحن والذاثىحن وؤيحا  اإلافاله ألاخشى. 

 ولْ هٍام حو٠مة للؽش٠ة والاؼشاٗ ِلي  ومشاٜبة مذى ّ٘اليح  وجّذيل  ِىذ الحاطة. -2

اثٚ مجلغ الاداس   ٌو

اثٚ الاظاظية م صا ). دمحم مفىٙو ظليمان: ة مً الٌو  (35:ؿ:  2008يحّحن ان يىلْ مجلغ ؤلاداس  بمجمِو

طّة وثوطي  اظتراثيجية الؽش٠ة وخىي الّمل وظياظة امل اوش ، واإلاواصهات العىوية ، وخىي اليؽاه ، ٠ما ؤ/ مشا

و٥ .   يجب ان يحو ي مجلغ ؤلاداس  الاؼشاٗ ِ ئ الاهٙاٛ الشاظما ي و ِ ئ ِمليات الاظححوار ، وبيْ ألـا

 يا اإلامىوحة لهم ومحابّاصم  / اخحياس اإلاعاولحن الحىٙيزيحن الشثنعيحن وثٝشيش اإلاشثبات و اإلاضا

ض/ مشاطّة معحويات مشثبات ومضايا اإلاعاولحن الحىٙيزيحن و اِماء مجلغ ؤلاداس  ولمان الىابْ الشظمح و الؽٙا٘ية 

 لّملية ثشؼيا اِماء مجلغ ؤلاداس  . 

 د/ محابّة واداس  ـوس جّاسك اإلافاله امل حلٙة لإلداس  الحىٙيزية ومجلغ ؤلاداس  واإلاعاَمحن 

( ومً محىلبات رل٤ ، وطود مشاطْ معحٝلة و يجاد َ ح/ لمان ظتمة الحٝاسيش املحاظبية و اإلاالية للؽش٠ة ) اإلافٗش

ابة اإلاالية . ابة اإلاتثمة ، وبفٙة خاـة هٍم محابّة امل اوش  و الٜش  هٍش الٜش

 ة . و/ محابّة ّ٘الية المبي اإلااظسضى اليح يّمل املجلغ في ٌلها و طشاء الحٕحرات اإلاىلوب

 ؤغًاء مجلـ الاصاعة:  ؤهواُ 

 :   يم٢ً ثفييٚ ؤِماء مجلغ الاادس  ب ئ رترة  ؤهواُ

: َو الّمو الزي يؽٕل مىفب ثىٙيزي بالؽش٠ة ، ومً ؤمسلح  اإلاذيش    Executive Directorالّمو  الحىٙيزي  . ؤ

ماء الحىٙيزي للؽش٠ة ؤو الّمو اإلاىحذ  وسئظاء الاداسات بالؽش٠ة مسل اإلاذيش  اإلاا  ي ، وثتراطْ ؤَمية وطود الِا

الحىٙيزيحن بمجلغ الاداس  إلاا  لهم  مً دساية  ١املة بالؽش٠ة وباإلاؽا١ل  وامل اوش اليح ثواطهها و٠زل٤ بالٙشؿ 

 الاظحماسية اليح يم٢ً الذخو٥ ٘ صا.

٠ة ، وال ي٣ون : َو الّمو الزي ال يؽٕل مىفب ثىٙيزي بالؽش    Non -Executive Directorالّمو ٔحر الحىٙيزي  .  

ا الداس  الؽش٠ة ، مْ متحٍة  ؤن الّمو ٔحر الحىٙيزي ًِ وشيٞ ِتٜح  بالؽش٠ة يم٢ً ؤن ي٣ون ِمو معحٝل  محٙٔش

 ؤو ٔحر معحٝل.

: َو ِمو املجلغ الزي يحمحْ باظحٝتلية  ثامة ومما يىافي الاظحٝتلية   Independent Directorالّمو اإلاعحٝل:  . ت

 حفش ؤي مً ألاجي : ِ ئ ظبيل اإلاسا٥  ال ال

اصا .  امحتٟ  ؤظهم في الؽش٠ة ؤو في ؤي ؼش٠ة ثابّة لها ؤو في مجمِو

اصا .  ؤن ي٣ون مً ٠باس الحىٙيزيحن خت٥ الّامحن اإلااليحن في الؽش٠ة ؤو  ؼش٠ة في مجمِو

لؽش٠ة  ؤو ؤن ث٣ون ل  ـلة ٜشابة مً الذسطة ألاو ئ مْ ؤي مً ؤِماء مجلغ الاداس  ؤو اإلاذساء الحىٙيزيً في ا

اصا ,.  في ؤي ؼش٠ة مً مجمِو

ة الؽش٠ة اإلاششه لّموية مجلغ بداسألاصا.   ؤن ي٣ون ِمو مجلغ بداس  في ؤي ؼش٠ة لمً مجمِو
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ٚ  خت٥ الّامحن اإلااليحن لذى ؤي مً ألاوشاٗ اإلاشثبىة بالؽش٠ة ؤو بإي ؼش٠ة مً  ؤن ي٣ون ِمل ٠مٌو

اصا  ١املحاظبحن الٝاهوهيحن و٠باس اإلاوسديً ؤ و ؤن ي٣ون مال٣ا لحفق ظيىش   لذى ؤي مً ثل٤ الاوشاٗ  مجمِو

 (36: ؿ  2008:خت٥ الّاملحن اإلااليحن). دمحم مفىٙو ظليمان 

 لجان مجلـ الاصاعة: 

بن  الحىوس الزي حذذ في مجلغ الاداس  مً خت٥ اسؼادات الحو٠مة َو ث٣ويً  لجان معاِذ  يٙولها مجلغ ؤلاداس   داء 

يما ي ي وعحّشك ؤَم بّن اإلاهام ومً َزٍ ا للجان رترة لجان ؤظاظية هي لجىة اإلا٣ا٘أت ولجىة  الحّينىات ولجىة اإلاشاطّة ، ٘و

 مهام َزٍ اللجان

اقؼ  ٍاقأث والخى ٘ٝي بمعاِذ  املجلغ وثوطي   : جخٌىن مً الػًاء ؾير الخىكُظًً  Remuneration Committeeلجىت اإلا

ً ِ ئ لوء معحوى الاداء وحالة العٛو والؽش١ات اإلاىا٘عة و٠زل٤ دسطة ال  ر  الىصه  بخفوؿ اإلا٣ا٘أت  اإلاىاظبة للمذيشي

تت  اليح يمحل٢ها اإلاذيش .  واإلاَا

ماء ٔحر الحىٙيزيحن  ٘ٝي  وثٝوم باإلاوا٘ٝة ِ ئ  : جخٌىن Nomination Committeeلجىت الخػُِىاث  ٔالبياصا مً ألِا

يٙة واملحاٍ٘ة ِ ئ ثوصان مجلغ الاادس  هم ورل٤ مً خت٥ مواـٙات الٌو حر الحىٙيزيحن وثىِو ماء الحىٙيزيً ٔو   مً هاحية ألِا

 ولْ  خىة لتحت٥ وؤلابذا٥ لألِماء ثحوا٘ٞ مْ محىلبات حو٠مة الؽش١ات. 

ماء ٔحر الحىٙيزيحن مْ لشوس  وطود واحذ م صم ِ ئ ألاٜل  ل  خلٙية  جخٌىن   Audit Committeeلجىت اإلاغاظػت  مً ألِا

ٝوم َزٍ اللجىة بمعاِذ  املجلغ في لمان يحة البياهات اإلاالية ، حيص يحممً رل٤ اطشاء اثفاالت  مْ وخ ر  مالية وث

 Bob Tricker , Corporate Governance (اإلاشاطّحن ال اسطيحن والذاخليحن مْ وطود ظلىة الطشاء ثحٝيٝات ِىذ المشوس .) 

PrincplesPolices , and Practices Second Edition, Oxford University Prees UK 2012 , page 357) 

 (132،  : 2009:وث٢مً ٘يمة َزٍ اللجان في رترة مجاالت:. )دمحم مفىٙو ظليمان

ية ِمليات مجلغ ؤلاداس . . ؤ  ومإهة اإلاعاَمحن بخفوؿ ؼمولية ومولِو

ة للّمليات اليح يٝومون ذصا. .    ثحعحن طود  الٝشاسات حيص ثميٚ اللجان الجيذ  ٜيمة ملحٌو

الجزاِات اليح ثيؽإ هخيجة جّاسك اإلافاله بحن اإلاذيشيً الحىٙيزيحن واإلاعاَمحن ؤو بحن اإلاذيشيً الحىٙيزيحن حل  . ت

 واإلاشاطّحن  ال اسطيحن ، ؤو الذاخليحن ؤو بمّنى آخش صياد  دسطة الاظحٝتلية لٝشاسات مجلغ الاداس . 

 : Board Structuresَُاًل مجلـ الاصاعة: 

ان ؤظاظيان ملجلغ الاداس  ألاو٥ ثخحلٚ ِذد مً الذو٥ و  ألاهٍمة  في ثفميم َي٣ل مجلغ ؤلاداس  ول٢ً بؽ٣ل ِام َىاٟ هِو

ماء مجلغ ؤلاداس .   يح٣ون مً معحوى واحذ مً ؤِماء مجلغ الاداس  والساوي يح٣ون مً معحويحن اِل

 :  Unitary Boardمجلـ الاصعة الىاخض 

م و  مجلغ مً معحوى واحذ يححوي ِ ئ ١ل ألِا و ما بىند ِلي  ١ل هٍشيات َو اء الزيً يجحمّون مْ بّمهم الداس  الؽش٠ة َو

ماء ٔحر الحىٙيزيحن  باِىا صم هٍش  واظّة  زا الح٣ويً ل  ِذ  ٘واثذ م صا ؤن املجلغ الواحذ يعحٙيذ مً خ ر  ألِا الحو٠مة َو

ماء ٔحر الحىٙيزيً والحىٙيزيحن في  مجلغ  واحذ يجّل ال٣ل معاو٥  ثجاٍ ٜشاسات لححعحن ٜشاسات املجلغ ، ٠ما ؤن اسثباه ألِا

 Governance Risk and ACCA paper p1 Kaplan الؽش٠ة مما يادي ب ئ ثٝليل ألاخىاء والٕؾ وصياد  رٝة اإلاعاَمحن.

publishing UK 2015 ,( page 69 ) 
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   ) مجلـ الاصاعة اإلاؼصوط

البا ماء ٔحر الحىٙيزيحن وممس ي ؤيحا  اإلافاله   َو مجلغ بداس  يح٣ون مً معحويحن ألاو٥ مجلغ اؼشافي  ٔو ما يح٣ون مً ألِا

و  بالؽش٠ة وؤِماء َزا اإلاعحوى الادوو  و الساوي للمجلغ ٘هو معحوى ثىٙيزي  صحم بإِما٥  الؽش٠ة ووؽاواألاصا امل حلٙة َو

ما الحىٙيزيحن وي٣ون بشثاظة اإلاذيش الّام الحىٙيزي للؽش٠ة ، مً ممحزات َزا امل جلغ ؤه  يٙفل بؽ٣ل واضه يح٣ون مً ألِا

 ,Bob Tricker , Corporate Governance Princples – Polices , and Practices Second Edition ( 1بحن ؤلاداس  واإلاتٟ ، )

Oxford University Prees UK 2012 , page 48-50) 

 اإلاكٌالث املخخملت مؼ مجالـ الاصاعة الُىم: 

ٝييم الاداس  وخاـة الاداس  الحيىٙيزية ول٢ً ِذد مً الؽش١ات اليح ال ثخبْ بسؼادات الحو٠مة ؤحذ واطبات مجلغ ؤلاداس  َو ث 

ىا مؽ٣لة ؤخشى  مْ بّن املجالغ   يٙححن بحيص ي٣ون سثنغ مجلغ ؤلاداس  الحىٙيزي َو  ش ق واحذ َو ثجذَا ثخلي بحن الٌو

 يمحل٣ون ؤظهم وال  صحمون بضياد  ظّش العهم  معحٝبت هي ؤن اإلاذيشيً لنغ لهم ثحذي  مفاله معحٝبلية في الؽش٠ة ٘مست ال

 2012:لجّل اإلاذساء الحىٙيزيحن ؤ٠ثر اسثباوا بإَذاٗ اإلاعخسمشيً الاظتراثيجية ) ٠ييص ، ؤ ، ٠يم وطون ٘وظتر وديٟش ض. َومش

 (78ؿ :

 مما ثٝذم يعحيح  الباحص

واسظاء َي٣ل ؤلاداس  الزى يّضص مً اإلاعاولية وثٍل ملتزمة ِ ئ ؤلاداس  الّليا ثوص ْ اإلاهام واإلاعاوليات ِ ئ ٘شيٞ الّمل 

 بمشاٜبة ثىٙيز َزٍ اإلاعاوليات وبمعاولياصا ثجاٍ املجلغ ٘يما يحّلٞ بإداء اإلافٗش . 

ذم اإلاؽاس٠ة في بداس  البى٤  الحىٙيزية اليومية   يّذ مجلغ ؤلاداس  معاوال ًِ الّمليات و العتمة اإلاالية للمفٗش ِو

ٝا إلاوطات البى٤ اإلاش٠ضي واإلاّايحرالمبي اإلااظسضح مشاٜبة ال ىي ؤلاداسية. الاإلاا م با ابي ٘و  لذوس الٜش

ية والالتزام مً   ان ث٣ون َىاٟ ظياظة واضحة في الحّامل مْ ؤلاداس  الّليا و داس  اإلاشاطّة الذاخلية  وامل اوش اإلاف٘ش

 اطل اسظاء ٜيم المبي اإلااظسضح .

م الاصاء اإلاالي وؤلاصاعي   : جهٍى

ل جهىٍم ألاصاء  : حػٍغ

ِححٗش ثٝححويم ألاداء ) بإهحح  بحححص وثحححشي دسطححة ال٢ٙايححة ؤلاهحاطيححة اإلافححاحبة للحىٙيححز ورلحح٤ ذصححذٗ اثخححار ؤلاطححشاءات الصحححيحة،٠ما 

ٝحا إلاححا يحٝححٞ ؤَححذا٘ها()  ِحٗش الححبّن ِمليححة ثٝحويم الاداء ) بإقصححا اإلاشاطّححة الذوسيححة لّمليحات اإلايؽححإ  بٕححشك الحإ٠حذ مححً اقصححا جعحححر ٘و

ابححححة معحححححمش  ليؽححححاه 165ؿ:ٌ( 1402 : بححححً يّٝححححو  مجححححذ الححححذيً الٙحححححروصي دمحم ِححححٗش ثٝححححويم الاداء بإهحححح  ِمليححححة ثٝشيححححش وٜس ..(.٠مححححا 

 .  (25م ( ، ؿ1994 :الؽش٠ة الاٜحفادية ٣٠ل رم ِىاـش ؤلاهحاض ذصا ظواء ١ان الّىفش مادى ؤو بؽشي )ابو الٙحو  ِ ئ ٘مال  

يحاط الىححاث  املحٝٝحة اليحح ثمحد بجهحود الا٘حشاد اإلاعحئولحن ِحً لزا يشى الحبّن ؤن ثٝيحيم ألاداء ِبحاس    ِحً ِمليحة ٘ححق وثحليحل ٜو

ات محذد  و م٣اهيحات محاححة ذصحذٗ ال٢ؽحٚ ِحً الٝفحوس والاهحشا٘حات وثحليحل اظحباذصا واإلاعحئو٥  الاداء في ٌل ٌشٗو مّيىة وؤٜو

َذاٗ ، ِو ئ رلح٤ ٘حةن ثٝيحيم الاداء يّحذ الحلٝحة الاخححر  ِ صا ، ومً ختل  يم٢ً الح٢م ِ ئ اإلاعحوى ؤو ال٢ٙاء  اليح هٙزت ذصا ألا 

 .(122م :ؿ1993في الذوس  ؤلاداسية)دمحم ٘مل ظّذ : 

ابة مً اطحل ثحليحل 254م: ؿ1997 :٠ما ِٗش : ) الش٠حز  ألاظاظية لححعحن ألاداء و٠ٙاءث ( . ) دمحم ِ ي الىويل  ش الٜش . ( ه  طَو

يم باالا٘ة ا ي اثخار ؤلاطشاء الٙحق الذٜيٞ والححليل اإلاىٍم ل٣ل اثجاَات الحىٍيم داخل الاهحشا٘ات اإلاترثبة ِ ئ ِملية الحٝو 

 الّمل ١الحىٍيم وؤلاطشاءات والٝواِذ واخحياس ألا٘شاد لححٝيٞ الاَذاٗ بإٜل طهذ وث٣لٙة وصمً لححٝيٞ ِاثذ مجضي مً الّمل . 



 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
118 

 :وهوسد ٘واثذ ثٝويم  الاداء في الاجي قىابض جهىٍم ألاصاء : 

 / يّح ر ثٝييم ألاداء اَم الش١اثض اليح ثبنح ِل صا ِملية اإلاشاٜبة و المبي .1

ة مواوً الٝو  و المّٚ في اإلايؽإ  . 2  / يٙيذ ثٝييم الاداء بفوس  مباؼش  في جص يق اإلاؽ٣لة وحلها ومّ٘ش

صمححة الهامححة ظححواء للحىححويش ؤو الاظححخسماس ؤو ِىححذ / ٠مححا يٙيححذ ثٝيححيم الاداء فححي ثضويححذ ؤلاداس  باإلاّلومححات التصمححة الثخححار الٝححشاسات الت 3

شية مسل ؼشاء م٣ا٠يىات ، جٕيحر اإلاىحجات ، ٔضو ؤظواٛ طذيذ  .   بطشاء جٕيحرات طَو

 / يّح ر مً اَم دِاثم سظم العياظات الّامة ظواء ِ ئ معحوى اإلايؽإ  او ِ ئ معحوى الذولة . 4

 .(6: ؿ2006:)ظهحر الؽىاوي  التصمة للحخىيي . / ٠ما يّح ر ثٝييم الاداء مً ؤَم مفادس البياهات5

م الاصاء :   ثحمسل َزٍ ألاَذاٗ ٘يما ي ي: ؤَضاف جهٍى

/ ثحذيححذ الّوامححل اليححح ثححارش ِ ححئ الىحححاث  وجصحح يق مححا ٜححذ يخبحححن مححً الفححّوبات و اليححح ثٍهححش فححي الحىٙيححز فححي ١ححل مش٠ححض مححً مشا٠ححض 1

 ٜترا  ظبل لّتطها . اإلاعئولية في الوحذ  الاٜحفادية وثحذيذ اظباذصا وا

/ جّمل ِ ئ ٜياط مذى ٠ٙاء  الوحذ  الاٜحفادية في اظحخذام اإلاواسد الاٜحفادية اإلاحاحة لذ صا بفوس  ظحليمة وبٕحشك الح٢حم 2

 ِ ئ مذى هجاحها في ثحٝيٞ ألاَذاٗ امل ىىة لها ِ ئ ؤ٠مل دسطة مم٢ى  . 

اإلايؽحإ  فحي بداس  اإلايؽحإ  )الوححذ ( الاٜحفحادية وثمححذ ّ٘اليحة ثٝحويم / اظحخذام ألاظاليب الحذيسة في ثٝويم محذى ٠ٙحاء  ومساليحة 3

 الاداء اليح ثحذيذ الّتٜة ما بحن الىحاث  اإلاعاصذ٘ة مً الاداس  ، وبحن الىحاث  اليح ثم ثحٝيٝها في الوحذ  الاٜحفادية ، 

ابحة الذاخليحة ٘ صحا و٠ٙحاء  ظححر يؽمل ثٝويم ٠ٙاء  الاداء ِ ئ ٠ٙاء  ثىٍيم الوحذ  الاٜحفحادية وبوطح  خحاؿ ثٝحوي -4 م هٍحام الٜش

 ِححً ثجويححذ مححذى ٜححذس  الوحححذ  الاٜحفححادية ِ ححئ ثٝليححل ث٣لٙححة مواسدَححا ا ححئ ؤدوححي معحححوى مم٢ححً مححْ 
 
الاداء فححي ِملياصححا اإلااليححة ٘مححت

ية اإلاىلوب  .   مشاِاٍ الجود  والىِو

المحححّٚ والٝفحححوس فحححي ؤداء مشا٠حححض اإلاعحححاولية والّحححاملحن  / يّمحححل ثٝحححويم الاداء ِ حححئ معحححاِذ  الاداس  فحححي ثوطيححح  بهخباَمحححا ا حححئ هٝحححاه5

 ودساظاصا و ال شوض بحلو٥ طزسية جعاِذَا في الحٕلب ِ ئ ثل٤ الٍشٗو والفّا  ًِ وشيٞ هٍام دٜيٞ وظليم للمعاءلة . 

طها في بداس  موطوداألاصا / يّح ر هٍام ثٝويم الاداء هٍام اإلاّلومات يضود بداس  الوحذ  الاٜحفادية باإلاّلومات المشوسية اليح ثححا6

ححححة  ححححو٥ واظحححححخذاماألاصا و اإلاٙالححححلة بحححححن البححححذاثل امل حلٙححححة) املجمِو امل حلٙححححة مححححً حيححححص اثخححححار الٝححححشاسات العححححليمة اليححححح ثحّلححححٞ باـ 

ابة اإلاالية و املحاظبية :  .(  17م(،ؿ1995الّشبية لتطهض  الّليا للٜش

م الاصاء :   ؤَمُت جهٍى

إلاا ي مً اَم الادوات اليح جعاِذ اداس  اإلايؽإٍ ِ ئ ٜياط ّ٘الية و٠ٙاء  ادا صا اإلاا ي وال٢ؽٚ جّح ر ِملية ثٝويم ولبي الاداء ا

  ، وث رص ؤَمية دساظة ألاداء اإلاا ي مً خت٥ ما ي ي  ًِ ال لل ٘ي  مما يحممً بٝا صا واظحمشاسياصا

ة وؽاه اإلااظعة الاٜحفادية ووبيّح   .محابّة ومّ٘ش

ة الٍشٗو اإلاا  .لية والاٜحفادية املحيىة ذصامحابّة ومّ٘ش

 .اإلاعاِذ  في بطشاء ِملية الححليل واإلاٝاسهة وثٝييم البياهات اإلاالية

 .(13م: ؿ 2011)مؽّل طهض اإلاىحري:  .اإلاعاِذ  في ٘هم الحٙاَم اإلاحٙاِل بحن البياهات اإلاالية
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ئ صياد  ظمّ  اإلااظعات اإلاالية في العٛو  يتحَ ان ثىبيٞ مبادى  المبي اإلااظسضح ) اظحٝتلية مجلغ الاداس  ( ل  ارش ِ 

ية .  مً خت٥ الاظحٝشاس الذاخ ي والحٝويم وبالحا ي  ثحعحن الاداء واظحمشاسية اإلااظعات اإلاف٘ش

 الضعاؾاث الؿابهت

 م، (2021و  ،  :/صعاؾت 

ّملية ،واِحمذت ثمسلد مؽ٣لة الذساظة في ِذم ثش٠حز الحّامل مْ اإلاّلومات بفوس  ١لية مً الىاحية الّلمي  وال

الذساظة ِ ئ الححٝٞ مً ِذ  ٘شليات ؤَمها ٘شلية ِذم بسثباه  فئ ؤَذاٗ مش٠ض دِم الٝشاس بخي بظتراثيجئ وثإرٍش 

لد  الذساظة ا ي ِذ   ٙي ، ثـو بالحّذيتت الوصاسية الجاسية مً ٘تر   خشى ، ، اظحخذمد الذساظة اإلاىلو الححلي ئ الـو

يات ثتزايذ ال :هحاث  ِلمية اَمها د الذساظة بّذ  ثـو حوطة لحىويش اليات ووظاثل مش٠ض اإلاّلومات فئ العودان،واـو

حر ألاطهض  واإلاّذات : م صا الاَحمام بةِحماد الحاظو  فئ اإلاشاحل الحّليمية و بحذاُ هٍم مالية فئ ـوس  ِون داثم لح٘و

 فئ اإلاذاسط لححٝيٞ محو ألامية الحٝىية.

ظة ا ئ الحّٗش ِ ئ اَم الجواهب  الايجابية للمبي اإلااظسضح وابشاص ؤَمية م: َذ٘د الذسا2020/دساظة بشيمة،

ا في صياد  رٝة اإلاعخسمشيً  ثىبيٝها في الٝىاُ اإلافشفي العوداوي مً خت٥ الالتزام بمبادي  المبي اإلااظسضح ودوَس

اإلافشفي العوداوي .  واإلاعاَمحن بما يّضص مً ثذ٘ٞ واوعيا  حش٠ة سئئط الاموا٥ الووىية والاطىبية داخل الجهاص

لد الذساظة ا ئ ِذ  هحاث  م صا وطود  ٙي الححلي ي واإلاىلو الحاسيذي . ثـو اِحمذت الذساظة ِ ئ اظحخذام اإلاىلو الـو

ثارحر للمحٕحرات اإلاعحٝلة بابّاد المبي اإلااظسضح ِ ئ طز  الوداجْ . وايما وطود ثارحر للمحٕحرات اإلاعحٕلة بابّاد 

د الذساظة بولْ اواس ِام يىٍم الّتٜات بحن ايحا  اإلافاله  المبي اإلااظسضح في ٠ٙاء  ساط اإلاا٥ . واـو

 والاوشاٗ رات اإلافلحة في اإلافاٗس ويحَٙ حٝٛو ثل٤ الاوشاٗ ويحذد الواطبات واإلاعاوليات داخل ثل٤ اإلافاٗس . 

المبي اإلااظسضح ِ ئ م ( : ثمسلد مؽ٣لة الذساظة حو٥ مذى ٜذس  اإلاىٍمات ِ ئ الحّامل مْ 2010/دساظة، ِباط ،

٠ٙاء  الاداء بالحىبيٞ ِ ئ ؼش١ات الحامحن العوداهية . وبىند الذساظة ِ ئ ٘شليةان المبي اإلااظسضح باإلاىٍمة 

لد الذساظة ا ئ ِذ  هحاث  اَمها وطود ؼ٣ل بذاجي للمماسظة  يعاِذ ِ ئ ثوطية وث٣امل الاوؽىة الاداسية . وثـو

د الذساظة بمشوس  الاَحمام باإلاعحويات الا١اديمية للمعحوى ووجّحمذ ِ ئ خ ر  اإلاذيش دون مشطّية ِ لمية . واـو

 الٝيادي والاَحمام بحذسيب الاداس  الوظىو وبيان الاَذاٗ للمعحويات الخؽٕيلية لضياد  لمان ثحٝيٝها.

حٍر ، حيص س٠ضت ِ ئ دوس  يتحَ ان الذساظات العابٝة ٜذ ثىاولد مولُو المبي اإلااظسضح في الٝىاُ اإلافشفي ٔو

د ِ ئ التر٠حز ِ ئ ِتٜة اظحٝتلية مجلغ  المبي اإلااظسضح في لبي الاداء ، وثخحلٚ الذساظة الحالية باقصا ثىٜش

 الاداس  باالداء اإلاا ي والاداسي في اإلافاٗس الحجاسية .

 الضعاؾت اإلاُضاهُت  

 مىهجُت الضعاؾت 

ححٙي الححزي يحمححمً اظحححخذام ؤظححلو       الذاسظححة اإلايذاهيححة الٝئمححة ِ ححئ طمححْ البياهححات اِحمححذت الذاسظححة ِ ححئ اإلاححىلو الـو

واإلاّلومحات   ومححً رحم ثحليححل البياهحات ، بمفححٗش اإلاحضاُس  الحجححاسي باظحححخذام الاظحخباهة اإلاحّلٝححة بمحٕححرات الذساظححة محً وطهححة هٍححش 

 الّاملحن باإلافٗش مً ؤطل اخحباس يحة ٘شلية الذساظة   بحفاثيا:

 مجخمؼ وغُىت الضعاؾت:

لذساظة مً الّاملحن بمفٗش اإلاضاُس الحجاسي.  ثم اخحياس ِيىة الذساظة ًِ وشيٞ الّيىة اإلانعش  بما يح٣ون  مجحمْ ا

اصم دون ؤن ي٣ون َىاٟ ٜيود ؤو ؼشوه ٔحر اليح يشاَا َو مىاظبة. وهي ؤحذى الّيىات  يخذم ؤَذاٗ الذساظة وبىاءا ِ ئ مّ٘ش

ذ ثم ثوص ْ )  %(.83.3( اظحماس  م صا، ؤي بيعبة اظترداد بلٕد )50( اظحماس ، ثم اظترداد )60الاححمالية ٜو
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 جهمُم ؤصاء الضعاؾت:

اِحمذت الذساظة ِ ئ وظيلة الاظخباهة ١إدا  سثنعية للحفو٥ ِ حئ البياهحات واإلاّلومحات التصمحة. وجّحٗش الاظحخباهة بإقصحا:  

ة مً اإلاٙشدات مصحوبة بجميْ ؤلاطابات اإلام٢ى ة ِ صا، ؤو بٙحشآ لإلطابحة ِىحذما ثحىلحب )ؤدا  مً ؤدوات البحص ثحإلٚ مً مجمِو

بطابة م٢حوبة، ِو ئ الٙشد ؤن يحذد ما يشاٍ ؤو يىىبٞ ِلي  ٘ صا، ؤو يّحٝذ ؤهح  ؤلاطابحة الصححيحة ِ حئ ١حل مٙحشد  محً اإلاٙحشدات، ؤو 

 ؤن ي٢حب في الٙشآ املحذد ما يّحٝذٍ ؤو يشاٍ ؤو يؽّش ب  ثجاٍ ما ثٝنع  َزٍ اإلاٙشدات(.

 لذساظة مً ٜعمحن: ثم ثفميم  اظحماس 

حٚ ِيىحة الذساظحة وهحي ) الٙئحة  الٝعم ألاو٥:يؽحمل البياهحات ال اـحة بحإ٘شاد ِيىحة الذساظحة وهحي البياهحات الص فحية اإلاحّلٝحة بـو

يٙي،.ظىوات ال  ر . ل الّلمح،. الحخفق الّلمح،. اإلاعمى الٌو  الّمشية،اإلاَا

ليح مً ختلها يحم الحّٗش ِ ئ ٘شوك البحص. و ؽحمل َزا الٝعم الٝعم الساوي:يؽمل ِباسات الذساظة ألاظاظية وهي املحاوس ا

 إلاا ي ي:
 
ٝا  ٘و

 ( ِباسات.5املحوس الاو٥  : اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  يح٣ون مً )

 ( ِباسات.7املحوسالساوي : ثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش ويح٣ون مً )

 وسو ي في ـيأة ٘ٝشات الاظخباهة ما ي ي:

 ّذ الزي ولّد لٝياظ .متثمة للب .1

 ؼاملة للبّذ ؤو املجا٥ الزي ثيحمح بلي . .2

 واضحة مً حيص الفيأة وخالية مً الحؽو اللٕوي. .3

نعد دسطة الاظحجابات املححملة  .4 رات اثجاٍ "بيجابي" في بّمها و"ظل ح" في بّمها آلاخش لممان ثش٠حز اإلاعحجيبحن، ٜو

 حعب مٝياط لي٢شت
 
(، والزي يتراو  مً ال ؤوا٘ٞ بؽذ  ب ئ Likart Scaleال ماسضح ) ِ ئ الٙٝشات اليح ثذسض خماظيا

م )  (1ؤوا٘ٞ بؽذ ، ٠ما َو موضه في الجذو٥ ٜس

 (: مٝياط دسطة اإلاوا٘ٝة 3/2/1طذو٥ )

 الوصن دسطة اإلاوا٘ٝة

 1 ال ؤوا٘ٞ بؽذ 

 2 ال ؤوا٘ٞ 

 3 محايذ

 4 ؤوا٘ٞ

 5 ؤوا٘ٞ بؽذ 

 م2021يان، اإلافذس: ببِذاد الباحص مً هحاث  ؤلاظحب

حححاآلجي:  ححححذ ثححححم ثصحححححيا اإلاٝيححححاط اإلاعحححححخذمة فححححي الذساظححححة ١ح الذسطححححة ال٣ليححححة للمٝيححححاط هححححي مجمححححُو دسطححححات اإلاٙححححشد  ِ ححححئ  -ٜو

يوضحححه ألاوصان وألاوظحححاه  2(.وألاوظحححاه اإلاشجححححة لهحححزٍ ألاوظحححاه ٠محححا فحححي الجحححذو٥ الحا ي:الجحححذو٥ )3=  5(/5+4+3+2+1الّبحححاسات ))

 يىة.اإلاشجحة ل ياسات بطابات ؤ٘شاد الّ

 (: الوصن الوظي اإلاشجه إلاٝياط الذساظة2طذو٥ )

 ؤوا٘ٞ بؽذ  ؤوا٘ٞ  محايذ ال ؤوا٘ٞ ال ؤوا٘ٞ بؽذ  ال ياس

 5 4 3 2 1 الوصن

 5-4.2 4.19-3.4 3.39-2.6 2.59-1.8 1.79-1.0 اإلاحوظي اإلاشجه
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ٙي والاظحذال ي باظحخذام  م(، 1982ٝاَش : داس ال صمة الّشبية، ، )الSPSSاإلافذس: ِض ِبذ الٙحا ، مٝذمة في ؤلاحفاء الـو

 .541ؿ

 ثٝييم ؤدوات الٝياط

اِحمحححذت الذساظححححة فححححي اإلاشحلححححة ألاو ححححئ ِ حححئ ثٝيححححيم متثمححححة اإلاٝححححاينغ اإلاعحححححخذمة فحححي الٝيححححاط باظحححححخذام اخحبححححاسات السبححححات  

بحححاسات اليحححح اظححححخذمد ( والححٝحححٞ محححً ؤن ال22ّوالفحححذٛ الظحححخبّاد الّبحححاسات ٔححححر اإلاّىويحححة محححً مٝحححاينغ الذساظحححة البحححالٖ ِحححذدَا )

ححة مححً  حر مجمِو  ثٝححنغ بالّٙححل َححزا اإلاٙهححوم وال ثٝححنغ ؤبّححاد ؤخححشى وثحمحححز َححزٍ الاخحبححاسات بٝححذسألاصا ِ ححئ ثحح٘و
 
 مّيىححا

 
لٝيححاط مٙهومححا

اإلاٝحححاينغ اليحححح ثححححذد محححذى اهىبحححاٛ البياهحححات للىمحححورض الحححزي ثحححم ال٢ؽحححٚ ِىححح  واظحححخبّاد ؤي همحححارض ؤخحححشى بذيلحححة يم٢حححً ؤن ثٙعحححش 

يمححححا ي ححححي يّححححشك الباحححححص هحححححاث  الححليححححل للمٝححححاينغ الّتٜححححة بحححححن ِبححححا سات اإلاٝيححححاط بىححححاء  ِ ححححئ اظحححححجابة مٙححححشدات ِيىححححة الذساظححححة. ٘و

 اإلاعحخذمة في الذساظة:

 / اخحباس ـذٛ مححوى اإلاٝياط:1

ي ثم بطشاء اخحباس ـذٛ املححوى لّباسات اإلاٝاينغ مً خت٥ ثٝييم ـتحية اإلاٙهوم اليح ٜذ ثشطْ ؤما ب ئ اخحتٗ اإلاّحاو 

 لسٝا٘ة املجحمْ ؤو هخيجة لترطمة اإلاٝحاينغ محً لٕحة ب حئ ؤخحشى. وبذايحة ثحم ِحشك ِبحاسات اإلاٝحاينغ ِ حئ ِحذد )
 
ٝا ( محً املح٢مححن 3٘و

 لشؤ صم ثم 
 
ٝا امل حفحن في مجا٥ الذساظة لححليل ممامحن الّباسات  وثحذيذ مذى الحوا٘ٞ بحن ِباسات ١ل مٝياط والهذٗ مى  ٘و

اإلاٝاينغ حيص ١اهد َىاٟ ِباسات يفّب ِ ئ اإلاعحٝ ضى ٘هم مّاه صا. وبّذ اظحّاد  الاظحبيان مً  ٜبو٥ وجّذيل بّن ِباسات

 املح٢محن ثم بطشاء الحّذيتت اليح اٜترحد ِلي ، وبزل٤ ثم ثفميم الاظخباهة في ـوسألاصا ال صاثية.

 / اخحباس الاجعاٛ والسبات الذاخ ي للمٝاينغ اإلاعحخذمة في الذساظة2

 ثتححراو  بحححن الفححٙش والواحححذ الصحححيا، ٘ححةرا لححم ي٢ححً Cronbach.s Alphaامححل ؤلٙححا ٠شهبححاخ )ثححم اظحححخذام مّ
 
(، والححزي يإخححز ٜيمححا

َىاٟ في البياهات ٜيمة اإلاّامل ث٣ون معاوية للفٙش، ِو ئ ال٢ّغ برا ١ان َىاٟ ربات ثام في البياهات ٘حةن ٜيمحة اإلاّامحل جعحاوي 

هبححاخ جّنححح صيححاد  مفححذاٜية البياهححات مححً ٢ِححغ هحححاث  الّيىححة ِ ححئ مجحمححْ الذساظححة. الواحححذ الصحححيا. ؤي ؤن صيححاد  مّامححل ؤلٙححا ٠شو 

 ( دليل ِ ئ اهخٙاك السبات الذاخ ي.٠0.60ما ؤن اهخٙاك الٝيمة ًِ )

 ويم٢ً ثوليا هحاث  ثحليل السبات إلاٝاينغ الذساظة بواظىة مّامل ؤلٙا ٠شهباخ ل٣ل محوس ِ ئ الىحو الحا ي: 

 ية مجلغ ؤلاداس  املحوسالاو٥ : اظحٝتل

 ( يوضه مّامتت ؤلاسثباه بحن ١ل ٘ٝش  مً ٘ٝشات املحوس الاو٥ والذسطة ال٣لية لٙٝشاث .3والجذو٥ )

 (: هحاث  اخحباس ؤلٙا ٠شوهباخ إلاٝياط ِباسات محوس اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  3طذو٥ )

 ؤلٙا ٠شوهباخ الّباسات

 0.94 يٝوم مجلغ ؤلاداس  بةطاص  ال ىة العىوية.

 0.94 يٝوم مجلغ ؤلاداس  بحٝويم ؤداء ؤلاداس  الحىٙيزية.

 0.94 يٝوم مجلغ ؤلاداس  بولْ الهيا١ل الحىٍيمية.

 0.97 يلتزم مجلغ ؤلاداس  باإلاّايحر الّملية اإلاٙيذ  في اخحياس ؤِماث .

 0.94 يلتزم مجلغ ؤلاداس  باإلافٗش بموطهات البى٤ اإلاش٠ضي.

 0.95 بطما ي الّباسات

 م2021س: بِذاد الباحص مً هحاث  ؤلاظحبيان، اإلافذ
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%( 60( هحاث  اخحباس السبات ؤن ٜيم ؤلٙا ٠شوهباخ لجميْ الّباسات محٕحرات املحوس الاو٥ ؤ٠ ر مً )3يتحَ مً الجذو٥ ) 

 مً السبات الذاخ ي لجميْ الّباسات ظواء ١ان رل٤ ل٣ل ِباس  ِ ئ حذا ؤ
 
و ِ ئ معحوى وجّنح َزٍ الٝيم ثوا٘ش دسطة ِالية طذا

و ربات مشثْٙ ومً رم يم٢ً الٝو٥ بإن اإلاٝاينغ 0.95طميْ ِباسات اإلاٝياط حيص بلٕد ٜيمة ؤلٙا ٠شوهباخ للمٝياط ال٢ ي ) ( َو

حماد ِ ئ َزٍ  اليح اِحمذت ِل صا الذساظة لٝياط ِباسات املحوس الاو٥ ثحمحْ بالسبات الذاخ ي لّباساألاصا مما يم٢ً مً الِا

 ؤَذاٗ الذساظة وثحليل هحاثجها. ؤلاطابات في ثحٝيٞ

 

 املحوس الساوي : ثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش 

 ( يوضه مّامتت ؤلاسثباه بحن ١ل ٘ٝش  مً ٘ٝشات املحوس الساوي والذسطة ال٣لية لٙٝشاث .4والجذو٥ )

 داسي باإلافٗش هحاث  اخحباس ؤلٙا ٠شوهباخ إلاٝياط ِباسات محوس ثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلا  4طذو٥ )

 ؤلٙا ٠شوهباخ الّباسات

 0.97 ثم٢ً ماؼشات ثٝويم ألاداء اإلاا ي بتزويذ اإلاعحويات ؤلاداسية بوظاثل الٝياط.

 0.97 ثم٢ً ماؼشات ثٝويم ألاداء ؤلاداسي بتزويذ اإلاعحويات ؤلاداسية بوظاثل الٝياط.

 0.97 جعاِذ ماؼشات ثٝويم ألاداء اإلاا ي ِ ئ ا٠خؽاٗ الاهحشا٘ات.

 0.97 جعاِذ ماؼشات ثٝويم ألاداء ؤلاداسي ِ ئ ا٠خؽاٗ الاهحشا٘ات.

.  لألظغ والموابي ظاسية اإلاّٙو٥ باإلافٗش
 
ٝا  0.97 ثحم مّالجة الاهحشا٘ات ٘و

جعاِذ ماؼشات ثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي ِ ئ ولْ هٍام للحوا٘ض والحىٍيم البؽشي 

.  باإلافٗش
0.97 

 0.97 اإلاا ي وؤلاداسي ِ ئ اإلاٝاسهة ما بحن ألاوؽىة امل حلٙة. جعاِذ ماؼشات ثٝويم ألاداء

 0.97 بطما ي الّباسات

 م2021اإلافذس: بِذاد الباحص مً هحاث  ؤلاظحبيان، 

%( 60( هحاث  اخحباس السبات ؤن ٜيم ؤلٙا ٠شوهباخ لجميْ الّباسات محٕحرات املحوس الساوي  ؤ٠ ر مً )4يتحَ مً الجذو٥  

 مً السبات الذاخ ي لجميْ الّباسات ظواء ١ان رل٤ ل٣ل ِباس  ِ ئ حذا ؤو ِ ئ معحوى وجّنح َزٍ الٝي
 
م ثوا٘ش دسطة ِالية طذا

و ربات مشثْٙ ومً رم يم٢ً الٝو٥ بإن اإلاٝاينغ 0.97طميْ ِباسات اإلاٝياط حيص بلٕد ٜيمة ؤلٙا ٠شوهباخ للمٝياط ال٢ ي ) ( َو

حماد ِ ئ َزٍ اليح اِحمذت ِل صا الذساظة لٝياط ِباسات امل حوس الساوي  ثحمحْ بالسبات الذاخ ي لّباساألاصا مما يم٢ً مً الِا

 ؤلاطابات في ثحٝيٞ ؤَذاٗ الذساظة وثحليل هحاثجها.

 ثحليل البياهات واخحباس ٘شليات الذساظة

 حن بالذساظة:: ثحليل البياهات الص فية : ٘يما ي ي الحوص ْ الح٢شاسي اطابات اإلابحورحن والزي ي٢ّغ خفاثق اإلابحور1

ة ؤِماس اإلابحورحن، ٘ٝذ ثم وش  ال ياسات الحالية ِل صم )ؤٜل مً   30ظىة، 30 ؤٜل مً  20ظىة، و20 ؤ/ الٙئة الّمشية: إلاّ٘ش

ذ طاءت بطاباألاصم ٠ما َو موضه بالجذو٥ ) 50ظىة،  50وؤٜل مً  40ظىة، 40 وؤٜل مً   (.5ظىة ٘إ٠ثر(،  ٜو

 الٙئة الّمشية(: الحوص ْ الح٢شاسي  ٘شاد ال5طذو٥)
 
ٝا  ّيىة ٘و

 اليعبة الح٢شاس 
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 %28.0 14 ظىة45 مً واٜل  40

 %32.0 16 ظىة  50واٜل مً   45

 %40.0 20 ظىة 50 مً ؤ٠ثر

 %100.0 50 املجمُو   

 م2021اإلافذس: بِذاد الباحص مً هحاث  ؤلاظحبيان، 

 

%( مً ؤ٘شاد الّيىة ال٣لية، رم 40.0حيص بلٕد وعباصم )ظىة ٘إ٠ثر( 50( ؤن ؤِ ئ ٘ئة ِمشية ١اهد الٙئة )5يحطه مً الجذو٥)

%( 28.0ظىة( ٘ٝذ بلٕد وعباصم ) 30واٜل مً  40%(، ؤما الٙئة مً )32.0ظىة( ٘ٝذ بلٕد وعباصم ) 50وؤٜل مً  45ثل صا الٙئة )

م ) ىة ٘إ٠ثر( حيص بلٕد ظ45مً بطما ي الّيىة اإلابحورة. يحطه مً رل٤ ؤن اليعبة الٍّمى مً ؤ٘شاد الّيىة ثتراو  ؤِماَس

ذس  ؤ٘شادَا ِ ئ ٘هم ِباسات الاظخباهة وؤلاطابة ِل صا72.0وعباصم)  ( % مما يذ٥ ِ ئ طود  الّيىة ٜو

ل الّلمح للمبحورحن، ٘ٝذ ثم وش  ال ياسات الحالية ِل صم )ب٢تسيوط، دبلوم ٘ٛو الجامعي،  ة اإلاَا ل الّلمح: إلاّ٘ش  / اإلاَا

ذ طاءت بط  (.6اباألاصم ٠ما َو موضه بالجذو٥ )ماطعححر، د٠حوساٍ(، ٜو

ل الّلمح6طذو٥) ٞ محٕحر اإلاَا  (: الحوص ْ الح٢شاسي  ٘شاد الّيىة ٘و

 اليعبة الح٢شاس 

 %50.0 25 طامعي

 %36.0 18 ماطعححر

 %14.0 7 د٠حوساٍ

 %100.0 50 املجمُو   

 م.2018اإلافذس: بِذاد الباحص مً هحاث  ؤلاظحبيان،   

حححل الّلمحححح ب٢تسيحححوط )طحححامعي( حيحححص بلٕحححد وعحححباصم )( ؤ6يحطحححه محححً الجحححذو٥)  محححً  %(50ن ٔالبيحححة ؤ٘حححشاد الّيىحححة محححً اإلاَا

ححل الّلمححح ماطعححححر حيححص بلٕححد وعححباصم ) (%، بنىمححا بلٕححد وعححبة الححذ٠حوساٍ 36.0ؤ٘ححشاد الّيىححة ال٣ليححة، وثل صححا ؤ٘ححشاد الّيىححة مححً اإلاَا

حٛو الجامّيحة،  مً بطما ي الّيىة اإلابحورة. ويحطه مً ١ل رل٤ ؤن طميْ %(14.0) ؤ٘حشاد الّيىحة ممحً يحملحون دسطحات طامّيحة ٘و

 مما يذ٥ ِ ئ طود  الحإَيل الّلمح  ٘شاد الّيىة وبالحا ي ٜذسألاصم ِ ئ ٘هم ِباسات الاظخباهة بؽ٣ل طيذ وؤلاطابة ِل صا بذٜة.

حححة الحخفحححق الّلمحححح للمبححححورحن، ٘ٝحححذ ثحححم وحححش  ال يحححاسات الحاليحححة ِلححح صم )ب داس ، محاظحححبة، اٜحفحححاد، ض/ الحخفحححق الّلمحححح: إلاّ٘ش

ذ طاءت بطاباألاصم ٠ما َو موضه بالجذو٥ )  (.7ث٣اليٚ، ؤخشى(، ٜو

ٞ محٕحر الحخفق الّلمح7طذو٥ )  (: الحوص ْ الح٢شاسي  ٘شاد الّيىة ٘و

 اليعبة الح٢شاس  

 %30.0 15 محاظبة

 %50.0 25 بِما٥ بداس 

 %20.0 10 اٜحفاد
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 %100.0 50 املجمُو   

 م2021لباحص مً هحاث  ؤلاظحبيان، اإلافذس: بِذاد ا

مً ؤ٘شاد الّيىة  %(50.0( ؤن ٔالبية ؤ٘شاد الّيىة مً الحخفق الّلمح بداس  ؤِما٥ بيعبة )7يحطه مً الجذو٥ )

(% مً بطما ي الّيىة 20.0(% ووعبة الحخفق الّلمح اٜحفاد )30ال٣لية، بنىما بلٕد وعبة الحخفق الّلمح محاظبة )

ل رل٤ ؤن ٔالبية ؤ٘شاد الّيىة مً روي الّتٜة بمجا٥ الذساظة مما يذ٥ ِ ئ طود  الحخفق الّلمح اإلابحورة. ويحطه مً ١ 

  ٘شاد الّيىة وبالحا ي ٜذسألاصم ِ ئ ٘هم ِباسات الاظخباهة بؽ٣ل طيذ وؤلاطابة ِل صا بذٜة.

حححة ؤلاداس  للمبححححورحن، ٘ٝحححذ ثحححم وحححش  ال يحححاسات الحاليحححة ِلححح صم )مو  يٙي: إلاّ٘ش حححذ د/ اإلاعحححمى الحححٌو ٌحححٚ، سثحححنغ ٜعحححم، محححذيش بداس (، ٜو

 (.8طاءت بطاباألاصم ٠ما َو موضه بالجذو٥ )

يٙي 8طذو٥ ) ٞ اإلاعمى الٌو  (: الحوص ْ الح٢شاسي  ٘شاد الّيىة ٘و

 اليعبة الح٢شاس  

ٚ  %80.0 40 مٌو

 %14.0 7 سثنغ  ٜعم

 %6.0 3 مذيش بداس 

 100.0% 50 املجمُو   

 م2021ؤلاظحبيان، اإلافذس: بِذاد الباحص مً هحاث    

 

ٙحن بيعبة )8يحطه مً الجذو٥ )   مً ؤ٘شاد الّيىة ال٣لية، وثل صا  %(80.0( ؤن ٔالبية ؤ٘شاد الّيىة مً اإلاٌو

(% مً بطما ي الّيىة 6.0(% مً ؤ٘شاد الّيىة، بنىما بلٕد وعبة الٙئة مذيش بداس  )14.0الٙئة سثنغ ٜعم حيص بلٕد وعباصم )

 اإلابحورة.

ة خ ر  اإلابحورحن، ٘ٝذ ثم وش  ال ياسات الحالية ِل صم )ؤٜل مً ٌ/ ال  ر : إلاّ  15ظىوات،  15ظىوات ؤٜل مً 10 ظىوات،  5٘ش

ذ طاءت بطاباألاصم ٠ما َو موضه بالجذو٥ )20ظىة،  20ظىوات وؤٜل مً   (.9ظىة ٘إ٠ثر( ٜو

ٞ محٕحر ظىوات ال  ر 9طذو٥ )  (: الحوص ْ الح٢شاسي  ٘شاد الّيىة ٘و

بةاليع الح٢شاس    

 %30.0 15 ظىوات 5 مً اٜل

 %40.0 20 ظىة 15واٜل مً  10

 %10.0 5 ظىة 20واٜل مً  15

 %20.0 10 ظىة 20 مً ؤ٠ثر

 %100.0 50 املجمُو   

 م2021اإلافذس ِذاد الباحص مً هحاث  ؤلاظحبيان،   

 

مححً بطمححا ي  %( 40.0باصم )ظححىة( حيححص بلٕححد وعحح15وؤٜححل مححً 10( ؤن ٔالبيححة ؤ٘ححشاد الّيىححة خ ححرألاصم )9يحطححه مححً الجححذو٥)

(%، ؤمحححا ؤ٘حححشاد الّيىحححة والحححزيً ثتحححراو  ظحححىوات خ حححرألاصم محححا بححححن 30ظحححىوات( بيعحححبة ) 5ؤ٘حححشاد الّيىحححة ال٣ليحححة، رحححم ثل صحححا الٙئحححة )ؤٜحححل محححً 

 الٙئحححة )20.0ظححىة ٘حححإ٠ثر( ٘ٝحححذ بلٕحححد وعحححباصم )20)
 
(% ل٣حححل ٘ئحححة محححً بطمحححا ي الّيىحححة 10.0ظحححىة( بيعحححبة )20وؤٜحححل مححً 15(%، وؤخححححرا



 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
125 

زٍ اليعبة ثذ٥ ِ ئ هطو ؤ٘شاد الّيىة 10ورة. ويحطه مً رل٤ ؤن ٔالبية ؤ٘شاد الّيىة ثتراو  ظىوات خ رألاصم )اإلابح ظىة ٘إ٠ثر( َو

 مما يم٢ صم مً ؤلاطابة ِ ئ ؤظئلة الاظخباهة بؽ٣ل مولو ي.

اٜؽة ٘شوك البحص ورل٤ ثحليل البياهات ألاظاظية: يؽحمل َزا الجضء ِ ئ ثحليل البياهات ألاظاظية للذساظة للحم٢ً مً مى

 لل ىوات الحالية:

 ثحليل بياهات املحوس الاو٥ : اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس 

ثم وش  ِباسات املحوس الاو٥  ِ ئ اإلابحورحن وؤِىوا ؤلاطابات ؤوا٘ٞ بؽذ ، ؤوا٘ٞ، محايذ، ال ؤوا٘ٞ، ال ؤوا٘ٞ بؽذ ، 

يمة ١اي ثشبيْ  ( لٙٝشات املجا٥ ٠ما مبنى  بالجذو٥ .Sigوالٝيمة الاححمالية )و١ان اإلاحوظي الحعابي و والاهحشاٗ اإلاّياسي ٜو

(10.) 

 (: الحوص ْ اليع ح والوظي والاهحشاٗ اإلاّياسي وهحاث  اخحباس )١اي ثشبيْ( ملحوس اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس 10طذو٥ )

الاهحشاٗ  الوظي اليعبة % الّباسات 

 اإلاّياسي 

ٜيم 

 ١اي 

sig الذاللة 

ؤوا٘ٞ 

 بؽذ 

الؤوا٘ٞ  الؤوا٘ٞ حايذم ؤوا٘ٞ

 بؽذ 

 

يٝوم مجلغ ؤلاداس   1

بةطاص  ال ىة 

 العىوية.

 ٜبو٥  0.00 53.2 0.92 4.1 4.0 2.0 6.0 54.0 34.0

يٝوم مجلغ ؤلاداس   2

بحٝويم ؤداء ؤلاداس  

 الحىٙيزية.

 ٜبو٥  0.00 29.0 0.78 4.3 0.0 4.0 8.0 44.0 44.0

يٝوم مجلغ ؤلاداس   3

بولْ الهيا١ل 

 مية.الحىٍي

 ٜبو٥  0.00 34.3 0.69 4.3 0.0 2.0 8.0 52.0 38.0

يلتزم مجلغ ؤلاداس   4

باإلاّايحر الّملية 

اإلاٙيذ  في اخحياس 

 ؤِماث .

 ٜبو٥  0.00 16.2 1.0 3.7 2.0 20.0 14.0 32.0 32.0

يلتزم مجلغ ؤلاداس   5

باإلافٗش بموطهات 

 البى٤ اإلاش٠ضي.

 ٜبو٥  0.00 38.0 0.67 4.3 0.0 2.0 6.0 54.0 38.0

 اإلاحوظي الّام
37.2 

 ٜبو٥  0.00 34.1 0.81 4.1 1.2 6 8.4 47.2

 م2021اإلافذس: بِذاد بِذاد الباحص مً هحاث  ؤلاظحبيان، 

 ( ما ي ي:10يتحَ مً طذو٥ )
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م ) - حيص ( )يٝوم مجلغ ؤلاداس  بحٝويم ؤداء ؤلاداس  الحىٙيزية( ِ ئ اإلاشثبة ألاو ئ ١إِ ئ محوظي حعابي, 2حفلد الّباس  ٜس

يمة الاخحباس )92.0( ؤي ؤنا وعبة اإلاوا٘ٝة )5( وؤنا الذسطة ال٣لية مً )4.3حفلد ِ ئ ) (, وؤنا الٝيمة الاححمالية 38.0%( ٜو

(Sig.( جعاوي )ِىذ معحوى داللة )0.00 
 
( مما يذ٥ ِ ئ ؤنا محوظي 05.0( لزل٤ جّح ر َزٍ الٙٝش  دالة بحفاثيا

زا يّنح ؤنا َىاٟ موا٘ٝة مً ٜبل ؤ٘شاد الّيىة ِ ئ َزٍ 3ًِ دسطة الحياد وهي )دسطة الاظحجابة لهزٍ الٙٝش  ٜذ صاد  ( َو

 الٙٝش .

م ) - ( )يلتزم مجلغ ؤلاداس  باإلاّايحر الّملية اإلاٙيذ  في اخحياس ؤِماث ( ِ ئ اإلاشثبة ألاخحر  حيص ١ان 4حفلد الّباس  ٜس

يمة64.0( ؤي ؤنا وعبة اإلاوا٘ٝة )3.7اإلاحوظي الحعابي ) ( 0.00( جعاوي ).Sig( وؤنا الٝيمة الاححمالية )16.2الاخحباس ) %( ٜو

 ِىذ معحوى داللة )
 
( مما يذ٥ ِ ئ ؤنا محوظي دسطة الاظحجابة لهزٍ 05.0لزل٤ جّح ر َزٍ الٙٝش  دالة بحفاثيا

زا يّنح ؤنا َىاٟ موا٘ٝة مً ٜبل ؤ٘شاد الّيىة ِ ئ َزٍ ال3ٝٙالٙٝش  ٜذ صاد ًِ دسطة الحياد وهي )  ش .( َو

( بفٙة ِامة ؤن ألاوظاه الحعابية اطابات اإلابحورحن ِ ي ِباسات املحوس الاو٥ ثتراو  بحن 10يتحَ مً الجذو٥ )

زٍ ألاوظاه طميّها ؤ٠ ر مً الوظي الٙشيضح )4.3 -3.7) زا  يمسل دسطة ثٝذيش ٠بحر  ومّىوية ِىذ معحوى داللة 3( َو ( َو

م )( ؤي ؤقصم موا٘ٝون ِ ي اظحٝتلية مجل0.05) (. ٠ما ثشاوحد 3/3/8غ ؤلاداس ، ٠ما ثوضح  وعب اإلاوا٘ٝة اإلاذسطة بالجذو٥ ٜس

زٍ الٝيم جؽحر ب ئ الحجاوغ ال٢بحر في بطابات 1.0 -0.67ٜيم ؤلاهحشاٗ اإلاّياسي لإلطابات ِ ئ ِباسات املحوس الاو٥  بحن ) ( َو

و ا٠ ر مً الوظي 4.1الحعابي الّام ٘ٝذ بلٖ ) اإلابحورحن ِ ئ َزٍ الٙٝشات ؤي ؤقصم محٙٝون بذسطة ٠بحر . ؤما اإلاحوظي (  َو

 (.0.05( للجذو٥ ٣٠ل وهي مّىوية ِىذ معحوى داللة )34.1( ٠ما بلٕد ٜيمة )١اي ثشبيْ( )3الٙشيضح )

 ثحليل بياهات املحوس الساوي : ثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش

طابات ؤوا٘ٞ بؽذ ، ؤوا٘ٞ، محايذ، ال ؤوا٘ٞ، ال ؤوا٘ٞ بؽذ ، ثم وش  ِباسات املحوس الساوي  ِ ئ اإلابحورحن وؤِىوا ؤلا 

يمة ١اي ثشبيْ والٝيمة الاححمالية ) ( لٙٝشات املجا٥ ٠ما مبنى  بالجذو٥ .Sigو١ان اإلاحوظي الحعابي و والاهحشاٗ اإلاّياسي ٜو

(11.) 

 ( ملحوس ثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش(: الحوص ْ اليع ح والوظي والاهحشاٗ اإلاّياسي وهحاث  اخحباس )١اي ثشبي11ْطذو٥ )

الاهحشاٗ  الوظي اليعبة % الّباسات 

 اإلاّياسي 

ٜيم 

 ١اي 

sig الذاللة 

ؤوا٘ٞ 

 بؽذ 

الؤوا٘ٞ  الؤوا٘ٞ محايذ ؤوا٘ٞ

 بؽذ 

 

ثم٢ً ماؼشات ثٝويم  1

ألاداء اإلاا ي بتزويذ 

اإلاعحويات ؤلاداسية 

 بوظاثل الٝياط.

 ٜبو٥  0.00 38.8 0.72 4.4 0.0 4.0 2.0 46.0 48.0

ثم٢ً ماؼشات ثٝويم  2

ألاداء ؤلاداسي بتزويذ 

اإلاعحويات ؤلاداسية 

 بوظاثل الٝياط.

 ٜبو٥  0.00 47.8 0.67 4.5 0.0 2.0 4.0 32.0 62.0

 ٜبو٥  0.00 38.8 0.72 4.4 0.0 4.0 2.0 46.0 48.0جعاِذ ماؼشات  3
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ثٝويم ألاداء اإلاا ي ِ ئ 

 ا٠خؽاٗ الاهحشا٘ات.

جعاِذ ماؼشات  4

ثٝويم ألاداء ؤلاداسي 

ِ ئ ا٠خؽاٗ 

 الاهحشا٘ات.

 ٜبو٥  0.00 12.5 0.67 4.5 0.0  10.0 42.0 48.0

ثحم مّالجة  5

 
 
ٝا الاهحشا٘ات ٘و

لألظغ والموابي 

ظاسية اإلاّٙو٥ 

.  باإلافٗش

 ٜبو٥  0.00 47.7 0.68 4.5 0.0 2.0 4.0 32.0 62.0

جعاِذ ماؼشات  

ثٝويم ألاداء اإلاا ي 

اسي ِ ئ ولْ وؤلاد

هٍام للحوا٘ض 

والحىٍيم البؽشي 

.  باإلافٗش

44.0 46.0 6.0 4.0 0.0 4.3 0.76 32.1 0.00  

جعاِذ ماؼشات  

ثٝويم ألاداء اإلاا ي 

وؤلاداسي ِ ئ اإلاٝاسهة 

ما بحن ألاوؽىة 

 امل حلٙة.

28.0 42.0 22.0 8.0 0.0 3.9 0.91 11.9 0.01  

 ٜبو٥  0.00 32.8 0.7 4.4 0 3.4 7.1 40.9 48.6 اإلاحوظي الّام

 م2021اإلافذس: بِذاد الباحص مً هحاث  ؤلاظحبيان، 

 ( ما ي ي:11يتحَ مً طذو٥) 

م ) - ( )ثم٢ً ماؼشات ثٝويم ألاداء ؤلاداسي بتزويذ اإلاعحويات ؤلاداسية بوظاثل الٝياط( ِ ئ اإلاشثبة ألاو ئ 2حفلد الّباس  ٜس

يمة الاخحباس 94.0( ؤي ؤنا وعبة اإلاوا٘ٝة )5سطة ال٣لية مً )( وؤنا الذ١4.5إِ ئ محوظي حعابي, حيص حفلد ِ ئ ) %( ٜو

 ِىذ معحوى داللة 0.00( جعاوي ).Sig(, وؤنا الٝيمة الاححمالية )47.8)
 
( لزل٤ جّح ر َزٍ الٙٝش  دالة بحفاثيا

(05.0( مما يذ٥ ِ ئ ؤنا محوظي دسطة الاظحجابة لهزٍ الٙٝش  ٜذ صاد ًِ دسطة الحياد وهي )زا 3 يّنح ؤنا َىاٟ ( َو

 موا٘ٝة مً ٜبل ؤ٘شاد الّيىة ِ ئ َزٍ الٙٝش .

م ) - ( )جعاِذ ماؼشات ثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي ِ ئ اإلاٝاسهة ما بحن ألاوؽىة امل حلٙة( ِ ئ اإلاشثبة 7حفلد الّباس  ٜس

يمة الاخحباس )70.0( ؤي ؤنا وعبة اإلاوا٘ٝة )3.9ألاخحر  حيص ١ان اإلاحوظي الحعابي ) ( وؤنا الٝيمة الاححمالية 11.9%( ٜو

(Sig.( جعاوي )ِىذ معحوى داللة )0.00 
 
( مما يذ٥ ِ ئ ؤنا محوظي 05.0( لزل٤ جّح ر َزٍ الٙٝش  دالة بحفاثيا
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زا يّنح ؤنا َىاٟ موا٘ٝة مً ٜبل ؤ٘شاد الّيىة ِ ئ َزٍ 3دسطة الاظحجابة لهزٍ الٙٝش  ٜذ صاد ًِ دسطة الحياد وهي ) ( َو

 الٙٝش .

( بفٙة ِامة ؤن ألاوظاه الحعابية اطابات اإلابحورحن ِ ي ِباسات املحوسالساوي ثتراو  بحن 11ً الجذو٥ )يتحَ م

زٍ ألاوظاه طميّها ؤ٠ ر مً الوظي الٙشيضح )4.5 -3.9) زا يمسل دسطة ثٝذيش ٠بحر  ومّىوية ِىذ معحوى داللة 3( َو ( َو

م )( ؤي ؤقصم موا٘ٝون ِ ي ثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاد0.05) ، ٠ما ثوضح  وعب اإلاوا٘ٝة اإلاذسطة بالجذو٥ ٜس (. ٠ما 11اسي باإلافٗش

زٍ الٝيم جؽحر ب ئ الحجاوغ ال٢بحر في 0.91-0.67ثشاوحد ٜيم ؤلاهحشاٗ اإلاّياسي لإلطابات ِ ئ ِباسات املحوس االساوي  بحن ) ( َو

و ا٠ ر مً 4.4ي الحعابي الّام ٘ٝذ بلٖ )بطابات اإلابحورحن ِ ئ َزٍ الٙٝشات ؤي ؤقصم محٙٝون بذسطة ٠بحر . ؤما اإلاحوظ ( َو

 (.0.05( للجذو٥ ٣٠ل وهي مّىوية ِىذ معحوى داللة )32.8( ٠ما بلٕد ٜيمة )١اي ثشبيْ( )3الوظي الٙشيضح )

: اخحباس ٘شلية الذساظة
 
 رالسا

ت اليحححح ؤظحححٙشت ِ صحححا طحححذاو٥ يخىحححاو٥ الباححححص فحححي َحححزا الجحححضء مىاٜؽحححة وثٙعححححر هححححاث  الذساظحححة اإلايذاهيحححة ورلححح٤ محححً خحححت٥ اإلاّلومحححا   

 ثحليل البياهات ؤلاحفاثية.

 الٙشلية : ثوطذ ِتٜة رات داللة بحفاثية بحن اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  وثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش 

  ثم ـيأة َزا الٙشك ٠ما ي ي :         

 مجلغ ؤلاداس  وثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش الٙشلية الفٙشية: ال ثوطذ ِتٜة رات داللة بحفاثية بحن اظحٝتلية

 الٙشلية البذيلة: ثوطذ ِتٜة رات داللة بحفاثية بحن اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  وثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش  

ويمسلحححح  فححححي  واربححححات َححححزٍ الٙشلححححية ثححححم اظحححححخذام ؤظححححلو  الاهحححححذاس البعححححيي  والححححزي يٝححححنغ الّتٜححححة بحححححن اإلاحٕحححححر الحححححابْ

يما ي حي طحذو٥ يوضحه هححاث   ( واإلاحٕحر اإلاعحٝل ويمسل  )اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس ( ٘و الذساظة )ثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش

 الححليل:

 ( هحاث  ثحليل الاهحذاس للّتٜة بحن اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  وثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش 12طذو٥ )

 هخيجة الّتٜة معحوى اإلاّىوية T ٜيمة (Bمّامل الاهحذاس )  الٙشلية ا

الّتٜة بحن اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  

 وثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش

 ٜبو٥ وطود ِتٜة 0.000 23.7 0.96

    R 0.96مّامل الاسثباه 

    0.92 (R2مّامل الححذيذ )

 م2021ن، اإلافذس: بِذاد الباحص مً هحاث  ؤلاظحبيا

 (:12يحطه مً الجذو٥ )

/ َىالحح٤ اسثبححاه وححشدي ٜححوى بحححن اظحححٝتلية مجلححغ ؤلاداس  وثٝححويم ألاداء اإلاححا ي وؤلاداسي باإلافححٗش ويحطححه رلحح٤ مححً خححت٥ ٜيمححة 1

يمة مّامل الاهحذاس)Rمّامل الاسثباه )  ( ورل٤ ِ ئ الىحو الحالحنB( ٜو

يمحة ِ حئ وطحود ِتٜحة اسثباويح  بححن )اظححٝتلية مجلحغ ؤلاداس  وثٝحويم ألاداء ( وثحذ٥ َحزٍ ال0.96ٝ/ بلٕد ٜيمة مّامل الاسثبحاه )2

( . ٠مححا بلٕححد ٜيمححة مّامححل الاهحححذاس ) ححزٍ الٝيمححة اإلاوطبححة ثححذ٥ ِ ححئ وطححود ارححش وححشدي )اظحححٝتلية 0.96اإلاححا ي وؤلاداسي باإلافححٗش ( َو

ساظة( وبالحا ي ٘حإن جٕيححر فحي )اظححٝتلية مجلحغ ؤلاداس ( مجلغ ؤلاداس  وثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش في املجحمْ مولْ الذ

( بمّذ٥ )10بيعبة   %(.9.6% يادى ب ئ بحذاذ جٕيحر في )ثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش

 (% حيححححص92. ٠محححا جؽححححر هحححححاث  الحٝحححذيش ب ححححئ ؤن اظححححٝتلية مجلححححغ ؤلاداس  يحححارش فحححي ثٝححححويم ألاداء اإلاحححا ي وؤلاداسي باإلافححححٗش بيعحححبة )3

 (%. 8( بنىما اإلاحٕحرات ألاخشى ثارش  ِ ئ بيعبة )0.92بلٕد  ٜيمة مّامل الححذيذ )
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. ٠محححا يحطحححه محححً هححححاث  الححليحححل وطحححود ِتٜحححة رات  داللحححة بحفحححاثية بححححن اظححححٝتلية مجلحححغ ؤلاداس  وثٝحححويم ألاداء اإلاحححا ي وؤلاداسي 4

ٝحححا" الخحبحححاس ) ( املحعحححوبة إلاّامحححل الّتٜحححة بححححن اظححححٝتلية مجلححححغ t) %( حيحححص بلٕحححد ٜيمحححة5( ِىحححذ معححححوى مّىويحححة )tباإلافحححٗش ٘و

يمحححة معححححوى الذاللحححة ؤٜحححل محححً  معححححوى 0.000( بمعححححوى داللحححة مّىويحححة )23.7ؤلاداس  وثٝحححويم ألاداء اإلاحححا ي وؤلاداسي باإلافحححٗش ) (  ٜو

بحححححو٥ الٙحححححشك البحححححذيل والحححححزي يؽححححححر ب ححححئ وطحححححود ِتٜحححححة رات داللحححححة5اإلاّىويححححة  حححححن ٘حححححشك الّححححذم ٜو ليحححححة  يححححححم ٘س بحفحححححاثية بححححححن  %. ِو

 اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  وثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش في املجحمْ مولْ الذساظة

وبىحححححاء ِ حححححئ هححححححاث  الححليحححححل ؤلاحفحححححاجي اإلاوضححححححة فحححححي الٙٝحححححشات العحححححابٝة  يححححححم ٜبحححححو٥ الٙشلحححححية )ثوطحححححذ ِتٜحححححة رات داللحححححة 

( .بحفاثية بحن اظحٝتلية مجلغ ؤلاداس  وثٝويم ألاداء اإلاا ي وؤلا   داسي باإلافٗش

 الىخابج والخىنُاث 

 الىحاث  - 

لد الذساظة  ا ئ الىحاث  الحالية :   ثـو

المبي اإلااظسضح )اظحٝتلية مجلغ الاداس  ( جعاِذ في وطود هٍام محاظ ح واداسي ٘اِل يشا ي مفلحة ١ا٘  ايحا   .1

 اإلافلحة .

.ثىبيٞ موطهات المبي اإلااظسضح جعاِذ في بم٣اهية ٘حق وثٝييم ٠ٙاء .2 ّالية ألاداء اإلاا ي وؤلاداسي باإلافٗش    ٘و

ؤؼحححاست هحححححاث  الذساظححححة لوطحححود ِتٜححححة رات داللححححة بحفحححاثية بحححححن اظحححححٝتلية مجلحححغ ؤلاداس  وثٝححححويم ألاداء اإلاححححا ي وؤلاداسي  .3

 باإلافٗش

يات  -  الحـو

لد بل صا الذساظة اوصضى الباحص  باآلجي: .   مً خت٥ الىحاث  اليح ثـو

فحححي اإلافحححاٗس الحجاسيحححة  محححً خحححت٥ ثىبيحححٞ مهامهحححا وايجحححاد اليحححة واضححححة لتؼحححشاٗ  واإلاحابّحححة    ثّٙيحححل دوس مجحححالغ الاداسات .1

 بخىٙيز موطهات المبي اإلااظسضح.

حححححابي  للبىححححح٤ اإلاش٠حححححضي ِ حححححئ  اإلافحححححاٗس  الحجاسيححححة محححححً خحححححت٥ بلحححححضام اإلافحححححاٗس بحىبيحححححٞ موطهحححححات المحححححبي  .2 ثّٙيححححل الحححححذوس الٜش

 اإلااظسضح في مجا٥ اخحياس مجالغ الاداسات .

م فححي ٌححل الالتححزام بموطهححات المححبي اإلااظسححضح  الحححذس  .3 ٙحن واإلاححشاطّحن الححذاخليحن للٝيححام بححإدواَس يب اإلاعحححمش لحإَيححل اإلاححٌو

 باإلافاٗس الحجاسية  .

 اإلاهاصع واإلاغاظؼ: 

 م ( . 1994ابو الٙحو  ِ ئ ٘مال  ، الهيا١ل الحمويلية ، ) الٝاَش  : داس ال٢حب الّلمية لليؽش و الحوص ْ ، -1

الشاٛص ، ؤلالتزام بمحىلبات لجىة باص٥ ٠مذخل اسظاء الحو٠مة في الٝىاُ اإلافشفي ، مجلة اٜحفاديات ؼما٥ ا٘شيٝيا ، ١لية الحجاس  ،  حباس ِبذ-2

 م .2012طامّة الؽٗش الجضاثش ، الّذد العابْ 

شان لليؽش و الحوص ْ -3  (. 2001حىا هفش هللا،" بداس  اإلاواسد البؽشية" ، )ِمان، داس َص

يٞ ، ة ِ ئ وىنؾ ، اَمية الححليل اإلاا ي إلاشاٜب الحعابات ٠مذخل لحٝويم اداء اإلايؽات الفىاِية ومشاٜبة ث٣اليٙها في مجا٥ الاهحاض و الخعو خليٙ-4

ة الّشبية لتطهض  الّليا للشيٝابة اإلاالية و املحاظبية الّذد  ابة الالية ) ثووغ : املجمِو  م (.1999،  34مجلة الٜش

 2006ثٝييم الاداء في اإلايؽإ  الفىاِية مفلحة ال٢ٙاية ؤلاهحاطية ، الحذسيب اإلانهح ،  ظهحر الؽىاوي ،-5
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ابة ِ ئ الٝىاُ اإلافشفي العوداوي ، اثحاد اإلافاٗس العوداوي ، -6  م . 2002ِبذ اإلاىّم دمحم الىيب ، واْٜ الٜش

ْ ٠ٙاء  الاداء ، دساظة-7 حر  ِسمان العيذ ِمش ِباط ، دوس المبي اإلااظسضح  في ٘س حالة ؼش٠ة الحامحن العوداهية ، وهي ِباس  ًِ سظالة ماطعححٔر

ما٥ مٝذمة لجامّة الىيلحن ،   م.2010ميؽوٍس في بداس  الِا

ية "، )مفش:داس البيان للىباِة واليؽش -8    ( 1999ِوك بذيش الحذاد ،" جعويٞ ال ذمات اإلاف٘ش

اداء الٝىاُ اإلافشفي في مفش ، املجلة الّلمية للبحوذ و الذساظيات الحجاسية ، ١لية  ٘ااد دمحم ِنسضح ، دوس الحو٠مة وآخحباسات المٕي في لبي-9 

ما٥ ، طامّة حلوان ، الّذد ألاو٥ الجضء ألاو٥ ،  ذاس  الِا  م .2013الحجاس  ٔو

شيب ط ر ٔىام ح-10 و٠مة الؽش١ات الشاـذ  ٠ييص ، ؤ ، ٠يم وطون ٘وظتر وديٟش ض. َومش ، جّشيب ومشاطّة دمحم ِبذ الٙحا  الّؽاماوي ، ٔو

  2012واإلاؽاس٠ة ، داس اإلاشيخ لليؽش ؟، الشياك العّودية  ، 

ات الاظخسماسية الّامة ، ) بحروت : مجلة ا ابة اإلاالية و املحاظبية ، ثٝويم الاداء في اإلاؽشِو ة الّشبية لتطهض  الّليا للٜش ابة الؽاملة ، الٝاَش  املجمِو لٜش

 م(.1995،  122الّذد 

 خ( .1402بً يّٝو  مجذ الذيً الٙحروصي ، الٝاموط املحيي الجضء الشابْ ) الٝاَش  : اإلاىبّة الامحرية ، دمحم -11

 م( .1997دمحم ِ ي الىويل ، ؤلاداس  اإلاّاـش  ، اإلاذخل و اإلاؽا١ل و ال٢ٙاء  ) الٝاَش  : داس الٙشطاوي -12  

ابة وثٝييم اداء البىٟو الحجاسية ، سظالة د٠حوس   ٔحر ميؽوس ، طامّة ام دمحم ٘مل ظّذ ، محاظبة اإلاعئولية ٠ىٍام للبى٤ اإلاش٠ضي -13 لحىويش الٜش

 م . 1993دسمان ؤلاظتمية ، ١لية الاٜحفاد و الّلوم الاطحماِية ، 

 .2008دمحم مفىٙو ظليمان ، حو٠مة الؽش١اث  ودوس ؤِماء مجلغ الاداس  واإلاذيشيً الحىٙيزيً الذاس الجامّية الاظ٢ىذسية -14

 م . 2002محمود العش دمحم و  ، المبي اإلااظسضح وؤرٍش ِ ئ ؤداء مشا٠ض اإلاّلومات في العودان، سظالة ماطعححر  ٔحر ميؽوس  باللٕة الّشبية ، 

 م(.2011) ال٣ويد: طامّة الؽٛش الاوظي، 1مؽّل طهض اإلاىحري، ثحليل وثٝييم الاداء اإلاا ي إلااظعات البترو٥ ال٣ويخية ،ه-16

 . 2009يمان ، دوس حو٠مة الؽش١ات في مّالجة الٙعاد اإلاا ي وؤلاداسي ، الذاس الجامّية الاظ٢ىذسية ، الىبّة الساهية مفىٙو ظل-17

حر ميؽوٍس مىفوس حامذ محمود ، ارش ث٣امل آلاليات الذاخلية و ال اسطية للحو٠مة ِ ئ الاداء اإلاا ي للبىٟو الحجاسية ، سظالة ماطعححر املحاظبة ٔ-18

 م  .2012لحجاس  ، طامّة الٝاَش  ، ، ١لية ا

ا في اإلاواسد اإلاالية للمفاٗس العوداهية : سظالة د٠حوساٍ ٔحر ميؽوس  ، طامّة العودان 2020مّاوية دمحم خاوش بشيمة .) ( مبادت المبي اإلااظسضح وارَش

 للّلوم والح٢ىولوطيا . ال شووم 
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ا في صغم اإلايزة الخىاقؿُت  صعاؾت مُضاهُت غلى غُىت مً اإلاهاعف الؿىصاهُت(املخاؾبت الغقُهت وصوَع

( 

graceful accounting and its role in supporting competitivene advantage (A field study on a 

sample of Sudanese banks) 

مت ظماع 1 ت. –ظامػت الًػين  -اإلاؿاغض  ؤؾخاط املخاؾبت -.ص. غلي ًىوـ بٍغ  ًلُت الػلىم الاصاٍع

 نؿم املخاؾبت. –ًلُت الخجاعة  –ظامػت الىُلين  –ؤؾخاط املخاؾبت اإلاؿاغض  –.ص. خؿً غىى خؿً زالض 2

 اإلاؿخسلو

ية وؤلاَحمام ذصا ؤحذى اإلاذاخل الشثنعية لضياد  وثىويش الٝذس  ال حىا٘عية للمفاٗس ورل٤ الن ثىويش ثمسلد مؽ٣لة الذساظة في ثىويش ال ذمات اإلاف٘ش

ية يّح ر العت  الحىا٘سضح الحا٠م في ثحٝيٞ ثوّٜات ومحىلبات الّمتء، لزل٤ ثم ـيأة مؽ٣لة الذساظة في ؼ٣لة الخع اوالت الاثية، معحوى ال ذمة اإلاف٘ش

َل َىاٟ ِتٜة رات داللة احفاثية بحن اظلو  َىذظة َل َىاٟ ِتٜة رات داللة احفاثية بحن اظلو  الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ودِم اإلاحز  الحىا٘عية؟، و 

ة دوس ظة ب ي الٝيمة ودِم اإلاحز  الحىا٘عية ؟، َل َىاٟ ِتٜة رات داللة احفاثية بحن بىاٜة الاداء اإلاحواصن ودِم اإلاحز  الحىا٘عية ؟، َذ٘د الذسا مّ٘ش

شوس  ؤلاَحمام ب٣ل طذيذ مً ثٝىيات مخحلٙ  مً ؼإقصا دِم اإلاش٠ض الحىا٘سضح لاملحاظبة الشؼيٝة في دِم اإلاحز  الحىا٘عية، وهبّد اَمية الذساظة مً 

 جععئ بداس  الح٣لٙ  ب ي مٝابلة ثىلّات الّميل مً خت٥ ثٝذيم خذمات رات طود  ِالية وث٣لٙ  مىخٙمة وثفل ب ئ الّميل في الوٜد اإلاىاظب، اإلافشفي

ثوـلد الذساظة ا ي وطذت ِتٜة ايجابية بحن اظلو  الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ودِم اإلاحز  الحىا٘عية في واملحذد، واثبْ الباحسان اإلاىلو الوـٙي الححلي ي، لٝذ 

 اإلافاٗس العوداهية، وطذت ِتٜة ايجابية بحن اظلو  َىذظة الٝيمة ودِم اإلاحز  الحىا٘عية في اإلافاٗس العوداهية.

 : املحاظبة الشؼيٝة، دِم اإلاحز  الحىا٘عية.الٍلماث اإلاكخاخُت

Abstract : 

The problem of the study represented in developing banking services andtaking care of them as one of the main entrances to in creasing 

and developingthe competitiveness of banks, because the development of the level of bankingservice is the ruling competitive weapon in 

achieving the expectations andrequirements of customers, so the study problem was formulated in the form ofthe following ques tions, is 

there a statistically significant relationshipbetweenTarget cost method andcompetitive advantage su pport?, Is there a statistically 

significantrelationship between the value engineering method and competitive advantagesupport? Is there a statistically signi ficant 

relationship between the balancedscorecard and competitive advantage support? The study aim ed to know the roleof lean accounting in 

supporting competitive advantage  .The importance of the study stems from theneed to pay attention to all new technologies that would 

support the bankingcompetitive position. Cost management seeks to meet the aspira tions of theclient by providing services of high quality 

and low cost that reach the clientin a timely and specific manner. The researchers followed the descriptiveanalytical approac h  .The study 

found apositive relationship between the target cost method and the competitiveadvantage support in Sudanese banks. It found a positive 

relationshipBetween value engineering and supportingcompetitive advantage in Sudanese banks . 

Keywords: graceful accounting, in supporting competitivene advantage. 

 

 

 

 املخىع الاوُ: الاَاع اإلانهجي للضعاؾت:

 جمهُض:

د الفىاِة ثحوالت ظش ّة ؤرشت ِ ي مخحلٚ ألاهٍمة الفىاِية مً الّالم مما يححم ِ ي البىٟو البحص ًِ  في بذاية َزا الٝشن ِ٘ش

ذ ؤظتراثيجيات ّ٘الة إلاواطهة الححذيات الحىا٘عية اإلاتزايذ  بالؽ٣ل الزي يذْ٘ البى٤ ب ي خلٞ ٜذسات ثىا ٘عية مححذد  ومعحمش  ٜو

.  ؤـبا ثىويش ال ذمات الفىاِية وؤلاَحمام ذصا ؤحذى اإلاذاخل الشثنعية لضياد  وثىويش الٝذس  الحىا٘عية للبىٟو

 مكٍلت الضعاؾت:
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ية وؤلاَحمام ذصا ؤحذى اإلاذاخل الشثنعية لضياد  وثىويش الٝذس  الحىا٘عية ل لمفاٗس ثمسلد مؽ٣لة الذساظة في ثىويش ال ذمات اإلاف٘ش

ّات ومحىلبات الّمتء، لزل٤ ثم ـيأة  ية يّح ر العت  الحىا٘سضح الحا٠م في ثحٝيٞ ثٜو ورل٤ الن ثىويش معحوى ال ذمة اإلاف٘ش

 :مؽ٣لة الذساظة في ؼ٣ل الخعاوالت الاثية

 .اظلو  الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ودِم اإلاحز  الحىا٘عية؟َىاٟ ِتٜة رات داللة احفاثية بحن َل  .1

 ؟. ة رات داللة احفاثية بحن اظلو  َىذظة الٝيمة ودِم اإلاحز  الحىا٘عيةَىاٟ ِتَٜل  .2

 ؟.بىاٜة الاداء اإلاحواصن ودِم اإلاحز  الحىا٘عيةَىاٟ ِتٜة رات داللة احفاثية بحن َل  .3

 ؤَمُت الضعاؾت:

 ثحمسل ؤَمية البحص في آلاجي: 

: ألاَمُت الػلمُت:
ً
 ؤوال

 جي: ي٢خعب البحص ؤَميح  الّلمية مً خت٥ آلا

ا في الذِم اإلاحز  الحىا٘عية للمفاٗس العوداهية. .1  دِم اإلا٢حبات بمشطّية ثخىاو٥ املحاظبة الشؼيٝة وادوألاصا ودوَس

حر مّلومات رات ٘اثذ  جعاِذ الىت  الباحسحن في َزا املجا٥. .2  ث٘و

: ألاَمُت الػملُت: 
ً
 زاهُا

 وثيبْ ألاَمية الّملية مً ؤن َزا البحص يعاَم في ألاجي:

 مٙهوم وادوت املحاظبة الشؼيٝة. ثوليا .1

 بيان الّتٜة بحن اظلو  الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ودِم اإلاحز  الحىا٘عية. .2

 بيان الّتٜة بحن اظلو  َىذظة الٝيمة ودِم اإلاحز  الحىا٘عية. .3

 بيان الّتٜة بحن بىاٜة الاداء اإلاحواصن ودِم اإلاحز  الحىا٘عية. .4

 ؤَضاف الضعاؾت:  

 آلاجي:ثحمسل ؤَذاٗ الذساظة في 

 . الحّٗش ِ ئ  مٙهوم واَمية واَذاٗ املحاظبة الشؼيٝة.1

 .. ثحذيذدوس اظلو  الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ١ادا  للمحاظبة الشؼيٝة في دِم اإلاحز  الحىا٘عية2

 .ثحذيذ دوس اظلو  َىذظة الٝيمة ١ادا  للمحاظبة الشؼيٝة في دِم اإلاحز  الحىا٘عية .3

 . صن ١ادا  للمحاظبة الشؼيٝة في دِم اإلاحز  الحىا٘عيةثوليا دوس بىاٜة الاداء اإلاحوا. 4

 همؼطط الضعاؾت:

 الكٍل  ؤ(

 ًىضح مخؿيراث الضعاؾت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغٌر المستغل المتغٌر المستغل

 دعم المٌزة التنافسٌة

 دعم المٌزة التنافسٌة المحاسبة الرشٌمة

اسلوب التكلفة 

 المستهدفة

 اسلوب هندسة المٌمة
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 م.2021بِذاد: الباحسان،

 

 قغيُاث الضعاؾت:

 ثخح ر الذساظة الٙشليات الحالية:

 .ذ٘ة ودِم اإلاحز  الحىا٘عيةاظلو  الح٣لٙة اإلاعاصَىاٟ ِتٜة رات داللة احفاثية بحن . 1

 .َىاٟ ِتٜة رات داللة احفاثية بحن اظلو  َىذظة الٝيمة ودِم اإلاحز  الحىا٘عية. 2

 بىاٜة الاداء اإلاحواصن ودِم اإلاحز  الحىا٘عية.َىاٟ ِتٜة رات داللة احفاثية بحن .3

 مىهجُت البدض : 

 يخبْ البحص اإلاىاةو الّلمية الاثية :

يأة الٙشليات. اإلاىلو الاظحيباوي : .1  لححذيذ وبيّة مؽ٣لة البحص ـو

 اإلاىلو الاظحٝشاجي : الخحباس ٘شليات البحص. .2

 اإلاىلو الحاسيذي :لّشك الذساظات العابٝة. .3

ٙي لححليل بياهات البحص اإلايذاهية. .4  اإلاىلو الححلي ي الـو

 مهاصع ظمؼ البُاهاث:

 ظٗو يّحمذ البحص ِ ي اإلافادس الاثية:

 حب واإلاٝاالت واليؽشات الذوسية والشظاثل الجامّية و الاهترهدال٢ : اإلافادسالساهوية .1

 .اظحماس  الاظخباهة : اإلافادس ألاولية .2

 :ثىحفش حذود الذساظة باآلجي خضوصالضعاؾت:

 الحذود اإلا٣اهية: ِيىة مً اإلافاٗس العوداهية

 م.2021 الحذود الضماهية: 

 املخىع الشاوي: الضعاؾاث الؿابهت:

ًاظم،    (:م2014صعاؾت: 

ثمسلد مؽ٣لة الذساظة في اطشاء مٝاسن بحن ادوات املحاظبة اإلاالية الحٝليذية وداوت املحاظبة الشؼيٝة مً خت٥ الٝماء ِ ئ ِىفش 

ذ٘د الذساظة ا ئ اإلاٝاسهة بحن املحاظبة  المياُ والهذس في الّملية الاهحاطية والخؽٕيلية وثخٙين الح٣لٙة وثحٝيٞ الجود ، َو

لد الذساظة ا ئ ان ثىيٞ ادوات الحٝليذية واملحاظب ذ ثـو ة الشؼيٝة مً حيص الٝذس  ثخٙين ث٣اليٚ الاهحاض وثحٝيٞ الجود ، ٜو

ة  املحاظبة الشؼيٝة يعاَم في الحذ مً الهذس والميْ في الّملية الاهحاطية وثحٝيٞ الجود  و٠مية امل ضون وصياد  الجود  وظِش

   ثذ٘ٞ الٝيمة.الاظحجابة للضبون وثحٝيٞ الشلاء وثٝليل و اداس 

 م(:2015صعاؾت: شجاع،  

ة دوس ادوات املحاظبة الشؼيٝة في ثخٙين الح٣اليٚ مً حيص الابّاد )ظلعلة الٝيمة، الح٣لٙة  ثمسلد مؽ٣لة الذساظة في مّ٘ش

لوسٛ اإلاعاصذٗ، ثخٙين امل ضون(، َذ٘د الذساظة ا ئ بيان دوس ادوات املحاظبة الشؼيٝة في ثخٙين الح٣اليٚ في ؼش٠ة ٘ايً ل

لد ال صا الذساظة اظحخذام ادوات املحاظبة الشؼيٝة وهي )ظلعلة الٝيمة، الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة،  الفخي ومً ابشص الىحاث  اليح ثـو

حر مباؼش  ِ ئ اإلاذى البّيذ.  ثخٙين امل ضون( ، لها ارش في ثخٙين الح٣اليٚ بؽ٣ل مباؼش ٔو

 celik, (2016)صعاؾت: 

 بطالة االداء المتوازن
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ظحخذام الاظاليب الشيالة والاحفاثية لحىبيٞ املحاظبة الشؼيٝة وما ثحٝٝ  مً الٝماء ِ ئ َذ٘د الذساظة الحّٗش ِ ئ مذى ا

لد الذساظة ا ئ ان ِ ئ الؽش١ات ٜبو٥ املحاظبة  الح٣اليٚ ٔحر المشوسية في الؽش١ات اليح جّمل في ـىاِة البىاء والخؽيذ، وثـو

جععئ ان ث٣ون مشهة وجّمل ِ ئ ثخٙين معحويات امل ضون، والٝماء  الشؼيٝة وثىبيٝها القصا ثل ح اححياطات الؽش١ات الحذيسة اليح

ة واظّة مً ؼش١ات البىاء   ا ئ ان مجمِو
 
لد ايما ِ ئ الٙاٜذ وثجىب الاطشاءات ٔحر المشوسية، وثٝليل الىاٜة الّاولة، وثـو

 والخؽيذ الثضا٥ جعحخذم املحاظبة الحٝليذية ا ئ حذ ٠بحر.

 Dimi.o. (2016)صعاؾت: 

ؽ٣لة الذساظة في ام٣اهية ثىبيٞ ادوات املحاظبة الشؼيٝة في الؽش١ات الشوماهية للفىاِة الاحضية، َذ٘د الذساظة ا ئ ثىبيٞ ثمسلد م

لد الذساظة ا ئ ان  املحاظبة الشؼيٝة في ـىاِة الاحضية الشوماهية القصا ثمسل ا٠ثر الاوؽىة الحىا٘عية للفىاِات الشوماهية، وثـو

شوماهية لها ٜذس  ِ ئ ثىبيٞ املحاظبة الشؼيٝة إلاا ثحٝٝ  مً ٘واثذ ٠بحر  مً بي صا ثخٙين الح٣اليٚ، ؼش١ات ـىاِة الاحضية ال

 الٝماء ِ ئ الٙاٜذ في الّملية الاهحاطية، ٠ما ان َزٍ الؽش١ات لها ٜذس  ٠بحر  ِ ئ اإلاىا٘عة إلاا يحمحْ اهحاطها بجود  ِالية ورٝة 

 الّمتء ذصا.

 م(:2017صعاؾت: غابضًً، عقىان،  

ياط الاداء اإلاا ي، ولححٝيٞ اَذاٗ الذساظة ثم اطشاء  َذ٘د الذساظة ا ئ الحّٗش ِ ئ دوس املحاظبة الشؼيٝة في ثخٙين الح٣اليٚ ٜو

لد الذساظة ا ئ ان اظحخذام ادوات املحاظبة الشؼيٝة لها دوس مباؼش في ثخٙين الح٣اليٚ وثٝليل الهذس  دساظة ثىبيٝية، وثـو

د وا د الذساظة بمشوس  ثىبيٞ ادوات املحاظبة الشؼيٝة القصا جّىي الفوس  والمياُ في الٜو إلاواسد للؽش٠ة ِيىة الذساظة، واـو

حر اإلاّلومات التصمة الثخار الٝشاس واِذاد الحٝاسيش بعهولة وولو  وجعاِذَا في ِملية ثٝويموثحٝيٞ  الواضحة ًِ الاداء اإلاا ي وث٘و

 اَذا٘ها الاظتراثيجية.

 م(:2019وازغون،  صعاؾت: ؾلُماوي 

ألاصذٗ َزٍ الذساظة ا ئ بيان واْٜ اظحخذام ادوات املحاظبة الشؼيٝة في اإلااظعات محل الذساظة مً اطل سبي الّتٜة بحن ثىبيٞ 

لد الذساظة ان املحاظبة الشؼيٝة لها ادوسات اليح جّمل ِ ئ الٝماء مل لٙات اهواُ الهذس  املحاظبة الشؼيٝة و اداس  الح٣لٙة، وثـو

و٥ ا ئ ادوو الح٣اليٚ في مخحلٚ الّمليات و اإلاشاحل اليح ثشبي ِمليات الاهحاض واليح مً خت٥ ثحٝيٞ وال مياُ ورل٤ ا ئ الـو

ٙي الححليلية. و٥ ا ئ َزٍ الىحاث  ثم اظحخذام اإلا صجي الـو  اإلااظعات الاَذاٗ اإلايؽود  وجّضيض م٣اهاصا، ومً اطل الـو

 املخىع الشالض: الاَاع الىظغي:

 
ً
 : مكهىم املخاؾبت الغقُهت:ؤوال

اليوطذ مً الىاحية الىٍشية ؤثٙاٛ ِ ئ جّشيٚ املحاظبة الشؼيٝة حيص جّذدت و ؤخحلٙد الحّاسيٚ بحن اإلاىٍمات اإلاهىية وألا١اديميحن 

ا، ل٢ صا مخحلٙة في ـي  للٍشٗو ووطهات الىٍش، الا ؤن مٍّم الحّاسيٚ مخؽاذصة في ِىاـَش
 
أاصا ويم٢ً والباحسحن في املحاظبة ثبّا

 ِشك بّن الحّاسيٚ ٠ما يإجي:   

ها  ابة والٝياط لذِم الحفييْ والح٢ٙحر الشؼيٞ( (MASKELL Baggelay, 2004, P 12ِ٘ش  .بإقصا" الحٕحر التصم في هٍام املحاظبة والٜش

د باقصا" مىلو محاظ ح طذيذ يادي ا ئ صياد  الّمل مً خت٥ ثبنح رٝا٘ة الترؼيٞ والّمل ِ ئ  ٜياط الارش اإلاا ي لحىٙيز اطشاءات ٠ما ِ٘ش

 (Stephen,2010,P 71)"الححعحن الشؼيٞ للوحذ  الاٜحفادية

ها ) ر بن الضباثً ٔحر مّىيحن بحٙاـيل الّمل ؤو الحٝىية هي ( Berge, 2005, p 5ِ٘ش
ْ
. ب ٜيمة العمّة ؤو ال ذمة مً مىٍوس الضبٗو

ة. بر  بقصم يٝيمون العلّة ؤو ال ذمة ِ ئ ؤظاط ؤداثيا واراما ١اهد َزٍ العلّة اإلاعحخذمة ؤو ١لٚ الّيو  ؤو ؤية ث٣اليٚ ٔحر معٔو

باألاصم ام ال  .. ؤو ال ذمة جؽبْ اححياطات ؤس
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ة مً الادوات ِ ئ ٜياط  مما ظبٞ يحطه للباحسان ؤن املحاظبة الشؼيٝة ُ٘ش مً ٘شُو ِلم املحاظبة الزي يّمل مً خت٥ مجمِو

ض بحن الاظاليب الشيالية والاحفاثية، و١ل رل٤ بٕشك ثخٙين الح٣لٙة وثٝل الهذس في الح٣لٙة وثخٙيمها ورل٤ ًِ وشيٞ اإلاض 

 الّمليات الاهحاطية وثحٝيٞ الجود  ودِم اإلاحز  الحىا٘عية.

: ؤبػاص املخاؾبت الغقُهت:
ً
 زاهُا

ما:  َىال٤ بّذيً للمحاظبة الشؼيٝة َو

ابي وفي ِملية الٝياط والهذٗ َو اصالة المياُ والاخىاء البّذ الاو٥: يؽحر ا ئ ثىبيٞ اإلاٙاَيم الشؼيٝة في اطشاء ال ىٍام املحاظ ح ١الٜش

 وطّل الاطشاءات واضحة ومٙهومة.

ابة والٝياط الحٝليذية وثوطي  َزٍ الحٕيحر باثجاٍ ثحٝيٞ اإلاٙاَي م البّذ الساوي: يؽحر ا ئ اطشاء جٕحرات طضسية في هٍام املحاظبة ١الٜش

ابة الشؼيٝة، ورل٤ مً اطل ان ث٣و  حر مّلومات متثمة الثخار الٝشاسات ١الٜش ن متثمة للبنئة الشؼيٝة، وبالؽ٣ل الزي يادي ا ئ ث٘و

م، 2012لحّىي ـوس  واضحة ًِ ٜيمة الّمتء، وث٣ون بعيىة واضحة ومشثية ل٢ٙة اإلاعحويات داخل اإلايؽا  الفىاِية. )الاظذي، 

 (11ؿ 

 زالشا:ؤَمُت املخاؾبت الغقُهت:

 املحاظبة الشؼيٝة مً الاجي:يحطه ان اَمية 

 ثخٙين الح٣اليٚ للحخلق مً الٙاٜذ مً الّمليات ًِ وشيٞ اظخباِذ الّمليات ٔحر المشوسية في اإلايؽا . .1

ثحذيذ اإلاىاْ٘ اإلاالية مً خت٥ ثىبيٞ ال٢ٙش الاهحا ي ال ا ي مً الٙاٜذ والماجْ والتر٠حز ِ ئ اظتراثيجيات ثىبيٞ  .2

 زٍ اإلاىاْ٘.املحاظبة الشؼيٝة اليح ثحٝٞ َ

حر مّلومات الثخار الٝشاست الشؼيذ  اليح ثادي ا ئ ثخٙين الح٣لٙة وصياد  الايشادات والاسبا . .3  ث٘و

 التر٠حز ِ ئ جٍّيم ٜيمة الّميل ورل٤ مً خت٥ الشبي بحن ٜياط الاداء وبحن معببات خلٞ الٝيمة. .4

د اإلاىاظبة وث٣ون مٙهومة ل٣ي ثذْ٘ معح .5 حر مّلومات دٜيٝة في الٜو  ر  اإلايؽا  هحو الححو٥ الشؼيٞ.ث٘و

ابة اإلاالية بؽ٣ل معحمش. .6  اظحخذام ادوات املحاظبة الشؼيٝة للٝماء ِ ئ المياُ مً الّمليات املحاظبية للٝيام بالٜش

 الحٝيذ الحام باإلابادي املحاظبة اإلاٝبولة ِموما ٘يما يحّلٞ باِذاد الحٝاسيش الذاخلية وال اسطية. .7

حر اإلاّلومات اإلاتثمة وجصجيْ الححعحن اإلاعحمش في ١ل دِم السٝا٘ة مً خت٥ اإلاواس  .8 د البؽشية الّاملة في اإلايؽا  وث٘و

 معحويات اإلايؽا .

حر املحاظبة الشؼيٝة اإلاا٥ وثخٙين الح٣اليٚ ٘مٍّم الؽش١ات لنغ لذ صا خىة لحخٙين الح٣اليٚ بعبب  .9 ث٘و

ذم وطود هٍام ٠ٚء ٘اظحخذام املحا ة، ِو ظبة الشؼيٝة مً ؼاث صا ان جعخبّذ المياُ مً اوؽٕالها باالوؽىة اإلاحىِو

 (34م، ؿ 2004الّمليات وثخٙين الح٣لٙة. )ال٢عب، 

مما ثٝذم يحطه للباحسان ؤن اَمية املحاظبة الشؼيٝة مً خت٥ الححٙحز ِ ئ اظحخذام الححعحن اإلاعحمش والحفييْ الشؼيٞ في 

ا، وثحذد املحاظبة الشؼيٝة اإلاذى الىويل مً خت٥ اثباُ مٝاينغ الترؼيٞ مسل بىاٜة الاد حَر اء اإلاحواصن وظلعلة الٝيمة ٔو

الارش اإلاا ي بولو  لححعحن الاهحاض ٢٘سحر مً الؽش١ات جعحخذم الىٍم الحٝليذية لحخٙين الح٣اليٚ، ول٢ً اظحخذام املحاظبة 

حر الىاٜة.   الشؼيٝة يّمل ِ ئ المياُ مً الهذس والمياُ إلاواسد اإلايؽا  و٠زل٤ ث٘و

: ا
ً
 صواث املخاؾبت الغقُهت:عابػا

ة مً الادوات، وظيخىاو٥ الباحسان رترة ادوت ٘ٝي، وهي:  جعحخذم املحاظبة الشؼيٝة مجمِو

 اؾلىب الخٍلكت اإلاؿفهضقت: .1

ويم٢ً جّشيٚ الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة باقصا" هٍام لحخىيي الاسبا  واداس  الح٣لٙة يّحمذ ِ ئ ظّش البيْ والتر٠حز ِ ئ الّميل وثفميم 

ووطود ٘شيٞ ِمل مح٣امل ملتزم بحىبيٞ الىٍام، ويخيا ثىبيٞ هٍام الح٣اليٚ اإلاعاصذ٘ة مماسظة اداس  الح٣لٙة في اإلاشاحل اإلاىح  
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اإلاب٢ش  لحىويش اإلاىح ، وجعحمش ثل٤ اإلاماسظات خت٥ دوس  حيا  اإلاىح  ورل٤ مً خت٥ دوس  حيا  اإلاىح  ورل٤ مً خت٥ الحّامل 

 (.156م، ؿ 2015ة" )ِنسضى، اليؽاه مْ ظلعلة الٝيمة ال٣لي

ألاصذٗ الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ا ئ ثٝذيم مىح  او خذمة بالح٣لٙة والجذ  والعّش الزي يشيضح الّمتء بااللا٘ة ا ئ ثحٝيٞ سبا مىاظب 

 اإلايؽا .

الح٣لٙة  و ّح ر اظلو  الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة الادا  التصمىة لحلبية اححياطات الّمتء وصياد  الٝيمة اإلاٝذمة ال صم وجعحخذم

اإلاعاصذ٘ة لٙهم محىلبات الّمتء وثحذيذ الحٕحر الواطب اطشا صا مً اطل صياد  الٝيمة اإلاٝذ  للّميل، وثحممً الح٣لٙة 

 ب٣ا٘ة اإلاشاحل ١الحفميم والاهحاض والخعويٞ 
 
ة مً ال ىوات ثبذا مً مشحلة ٢٘ش  ثىويش مىح  طذيذ مشوسا اإلاعاصذ٘ة مجمِو

لّميل بالجود  واإلاواـٙات والعّش اإلاىاظب، ويبذا ثىبيٞ هٍام الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة مً خت٥ ثحذيذ حيى ثٝذيم اإلاىح  ا ئ ا ئ ا

العّش الزي يٝود العٛو باِحباٍس العّش اإلاعاصذٗ، بىاء ِلي  يحم ثحذيذ الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة مً خت٥ وش  الشبا اإلاعاصذٗ مً 

ات اإلابيّات اإلاعاصذ٘ة رم يحم مٝاسهة الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة  ات ام ال ٘ارا وطذت اهح٘ش بالح٣لٙة الاولية لحبحن ما برا ١ان َىال٤ اهح٘ش

ىذ وشحها مً الح٣لٙة اإلابذثية هححل ِ ئ  جعمى ٘جو  الح٣لٙة، رم هٝوم باِاد  ِملية الحفميم اإلابذجي لحخٙين الٙجو  ِو

 (58م،ؿ 2015ث٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ا ئ الحفييْ. )اإلاؽهشاوي، 

الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة َو الح٣لٙة اإلاعمو  ذصا لتهحاض بىاء ِ ئ العّش الحىا٘سضح وبما يحٞ الشبا  يحطه للباحسان ان اظلب

اإلاعاصذٗ، وثحمسل ِتٜة الاسثباه بحن هٍام الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة واملحاظبة الشؼيٝة حيص جعحخذم هٍام الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة اله  

ىذظة الٝ ة مً الادوات مسل ظتظل الٝيمة َو يمة واِاد  الحفميم والهىذظة اإلاتزامىة واليح جّمل ِ ئ ظذ يحممً مجمِو

و٥ ا ئ ث٣لٙة اإلاعمو  ذصا.  ٘جو  الح٣لٙة والـو

 اؾلىب َىضؾت الهُمت: .2

د َىذظة الٝيمة باقصا" ادا  الححليل الاظتراثيجي اإلاهمة اليح جعحخجمها اداس  مً جص يق مجاالت اإلاىّٙة، او الٝيمة  ِ٘ش

ملها ِ  ئ ثخٙين ث٣لٙة اإلاىخحجات ووا٥ دوس  حياألاصا مً اطل الحفو٥ ِ ئ ٘هم ا٘مل للمحز  الحىا٘عية باليعبة للّمتء ِو

 (.blocher, 2010, p 27وسبىها مْ ِمت صا" ) للميؽا 

اثٚ اي اإلايؽا  الاوؽىة اإلا٣وهة لها، و١ل وؽاه  يٙة اظاظية مً ٌو ثحممً َىذظة الٝيمة ظلعلة مً الححليل ل٣ل ٌو

ية ال اـة ب  ذصذٗ ثحذيذ اإلاىّٙة او الٝيمة اإلاما٘ة للّميل مً اإلاىح .الّمليات الخؽٕيلي  ة الِٙش

يحطه مما ظبٞ ان اظلو  َىذظة الٝيمة مً الاظاليب الحذيسة لحخٙين الح٣اليٚ يحم مً ختلها احخعا  الح٣اليٚ ِ ئ 

ية مً خت٥ اِاد  َي٣لة الاوؽىة ذصذٗ جٍّيم ٜ يمة ثل٤ الاوؽىة بذاء مً ِملية ؼشاء اظاط الاوؽىة الشثنعية م صا والِٙش

اإلاواد الاولية ولٕاية جعليم اإلاىح  ا ئ الّميل، وان ِملية ثحليل ث٣لٙة الاوؽىة يعاِذ الاداس  في الحّٗش ِ ئ مٝذاس محمارل  

جؽىة الاخشى ث٣لٙة ١ل وؽاه ٜياظا بالح٣لٙة الاطمالية وبالحا ي يحم التر٠حز ِ ئ الاوؽىة رات الح٣لٙة اإلاشثّٙة ٜياظا باال

ية اإلاىحجات او  وبالحا ي يحم البحص ًِ ١ل العبل اليح ثادي ا ئ ثخٙين ثل٤ الح٣اليٚ وبالؽ٣ل الزي يادي ا ئ الحٙاً ِ ئ هِو

 ال ذمات اإلاٝذمة.

 بُانت الاصاء اإلاخىاػن: .3

 ثٝعم بىاٜة الاداء اإلاحواصن ا ئ ٜعمحن ادا  ال لية وادا  ثياس الٝيمة وهي ِ ئ الىحو الاجي:

مليات املحاظبة الشؼيٝة ثححاض الة مٝايغ اداوات مخحلٙة ٘ال تية الشؼيٝة ثشث٢ض  . ؤ مٝياط اداء ال لية: ان ثفييْ ِو

اِلية الّمل اإلاوحذ  واظحٝشاس هٍام السحب وثذ٘ٞ ٜىّة واحذ ، حيص  د الضبون ومّذ٥ الحذ٘ٞ ٘و ِ ئ بىاٜة ٜو

 ثح٣ون مٝايغ اداء ال لية مً اسبّة مٝايغ وهي:

 الحٝشيش  -
 
د الاثمام ورل٤ لححٝيٞ صمً الذوس  املحذد  ظابٝا و ثٝشيش يومي يحابْ هجا  ال لية في ٜو اليومي بالعاِات: َو

 ِ ئ اظاط اإلاىحجات اإلافىّة.
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ذ ِمل ال لية في اإلاٍش الاو ئ َل ١اهد جّمل بؽ٣ل يحيا ام ال. - و ـس د مً خت٥ الٕشك مى : َو  او٥ ٜو

اإلاّياسي: ويٝنغ مذى هجا  هٍام السحب حيص يحم مٝاسهة امل ضون الّٙ ي  ثٝشيش الاهحاض ثحد الخؽٕيل الّٙ ي و -

بال لية بامل ضون ثحد الخؽٕيل اإلاّياسي اإلاففم لل لية ٘ارا ١ان مخؽاذصحن ٘ان هٍام السحب يّمل بؽ٣ل يحيا 

 وال٢ّغ يحيا.

د املحذد ٘اِلية جؽٕيل اإلا٣اثىة: َو مٝياط يخىاو٥ اإلا٣اثً داخل ال لية وثخبْ ٜذسألاصا ِ ئ  - طّل اإلاىح  محاحة في الٜو

د دوس  ال لية بواظىة ٜابلية اإلاا٠يىة للّمل ميعوبة لذوس   ية الجيذ  في الّذيذ مً الّمليات يحم ثحذيذ ٜو والىِو

حر اإلاّلومات اليح ثححاض ال صا اِماء ال لية لحلبية اححياطات الضباثً اليومية. د والٕشك مى  ث٘و  الٜو

يمة: يمم َزا الّىفش اِذاد ثٝاسيش العاِة واليوم ال اؿ بال لية وثىٙيز ٜياظات اداء ثياس الٝيمة .مٝياط اداء ثياس ال2ٝ

 باِذاد الحٝاسيش الاظبو ي واٌهاس ٠يبٙة ثياس الٝيمة ثحٝيٞ الاداء وثتر٠ض ِ ئ ِذ  مٝايغ م صا:

الضمً ار ثضدادو الاهحاطية مً خت٥ بيْ اإلاضيذ  الوحذات اإلافىّة: َزا مٝياط الٝيمة الىاث  ًِ ثياس الٝيمة حيص اقصا مْ مشوس -

 مً اإلاىحجات باظحخذام اإلاواسد هٙعها.

د املحذد. - د املحذد: َو اإلاٝياط ليعبة الىلبات اليح يحم شح صا ا ئ الضباثً في الٜو  الخعليم في الٜو

 محوظي ٘تر  ثحفيل الضمم اإلاذيىة. -

 اإلاعاحة الاسلية. -

 (63م،ؿ 2015ؽهشاوي، مّذ٥ ث٣اليٚ الوحذ .)اإلا -

يحطه مما ظبٞ ان هٍام بىاٜة الاداء اإلاحواصن يعحخذم في ٜياط اظحتم الىٝذية مً الضباثً ورل٤ دِم ِملية الحذ٘ٞ الىٝذي 

 في اإلايؽا ، ويم٢ً مً ِذم ثٝذيش الح٣اليٚ الاهحاض ا ئ اإلاذيش او ٘شيٞ ثياس الٝيمة.

: مكهىم اإلايزة الخىاقؿُت:
ً
 زامؿا

د ِ ئ ؤق صا ٜذس  اإلاىٍمة ِ ئ ـيأة وثىبيٞ الاظتراثيجيات اليح ثجّلها في مش٠ض ؤ٘مل باليعبة للميؽات ألاخشى الّاملة في هٙغ ِ٘ش

 (13م، ؿ 2011اليؽاه. )ابوب٢ش، 

ة وث٣امل ال شية للميؽا  اإلاحمسلة في الحّلم الجما ي ل٢يٙية ثيعيٞ مهاسات ؤلاهحاض اإلاحىِو  بإقصا الٝذسات الجَو
 
د ؤيما ٘ش حىبيٝات ِو

 (.33م، ؿ 2011اإلاحّذد  للح٢ىولوطيا بما يجّلها ـّبة الحٝليذ. )الٝيومي، 

ْ اإلاحمحز الزي ثىوٍس اإلايؽا  مٝابل مىا٘ع صا ًِ وشيٞ ؤهماه وؽش اإلاواد )الضا١ي،   ِ ئ ؤقصا هي اإلاٜو
 
د ؤيما ٘ش  (.64م، ؿ 2010ِو

و٥ اإلايؽا  ب ئ ا٠خؽاٗ  د اإلاحز  الحىا٘عية بإقصا ـو و٥ و٠ما ِ٘ش وٛش طذيذ  ؤ٠ثر ّ٘الية بحل٤ اإلاعحّملة مً ٜل اإلاىا٘عحن. بمجشد ـو

 (.8م، ؿ 2002اإلايؽا  لّملية ؤلابذاُ" )حيذس، 

ا و ما يّىي ٜيمة ثٝذم  اإلايؽا وجّٗش اإلاحز  الحىا٘عية ِ ئ ؤقصا ما ثخحق ب   مً اإلاىاْ٘ ؤ٠ثر مً اإلاىا٘غ، ؤو ثٝذيم  اإلايؽا دون ٔحَر

 (.190م، ؿ 2002)ِبذالحميذ،  هٙغ اإلاىاْ٘ بعّش ؤٜل"

 يشى الباحسان ؤن اإلاحز  الحىا٘عية هي ثمحْ وثٙشد اإلافٗش بٝذسات و مهاسات خاـة ثمحٍز ًِ ٔحٍر مً اإلافاٗس الاخشى.

: اَمُت اإلايزة الخىاقؿُت:
ً
 ؾاصؾا

 ٘عية في ألاجي:في العىوات ألاخحر  صادت ؤَمية بىاء اإلاحز  الحىا٘عية ، وبؽ٣ل ِام ثحجعذ ؤَمية اإلاحز  الحىا

 ًِ اإلاىا٘عحن وبالحا ي ثخيا لها ثحٝيٞ هحاث  ؤداء ِالية. .1
 
 و٠ميا

 
يا  هِو

 
ا  جّىي اإلاىٍمة ثٜٙو

2.  .
 
ة في ألاداء في ٜيمة ما ثٝذم  للّمتء ؤو الارىحن مّا ما٥ محٜٙو  ثجّل مً مىٍمة ألِا

م الظحمشاس وثىويش الحّامل.)هفاس، جعاَم في الحإرحر الايجابي في مذس١ات الّمتء وبا ي اإلاحّاملحن مْ اإلاىٍم .3 م 2012ة وثحَٙض

 (262ؿ 

4. . ية للمىٍمة و٠زل٤ سبحية ِالية للبٝاء وؤلاظحمشاس في العٛو  ثحٝيٞ حفة ظٜو
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حر البنئة الحىا٘عية اإلاتثمة لححٝيٞ ٠ٙاء  ثخفيق اإلاواسد و ظحخذامها، وجصجيْ ؤلابذاُ وؤلابح٣اس بما يادي  .5 جّمل ِ ئ ث٘و

ْ معحوى ألاد  (67م، ؿ 2014اء وثحعحن مّنؽة اإلاعاصل٢حن ًِ وشيٞ خٙن الح٣اليٚ وألاظّاس. )حعبابو، ب ئ ٘س

ا مً اإلايؽات ظٗو جّىي اإلايؽا   ويشى الباحسان ؤن للمحز  الحىا٘عية ؤَمية ٠بحر  للميؽات ٘اإلايؽا  اليح ثمحل٤ محز  ثىا٘عية ًِ ٔحَر

 و جعاَم في الحإرحر الايجابي في 
 
 و٠ميا

 
يا  هِو

 
ا  مذس١ات الّمتء.ثٜٙو

: ؤَضاف اإلايزة الخىاقؿُت:
ً
 ؾابػا

 جععئ اإلايؽات مً خت٥ ظّ صا ب ئ امحتٟ اإلاحز  الحىا٘عية ب ئ ثحٝيٞ الّذيذ مً ألاَذاٗ ثحمسل في :

ذٗ يشثبي بذاْ٘ لحمل. يشاقت ألاعباح والؿعي لخدهُهها: 1 ٤ ٘ا سبا  َذٗ سثنسضح مً ؤَذاٗ اإلايؽات رات اإلاضايا الحىا٘عية، َو

و٥، ويحم رل٤ مً خت٥ خىة م رمجة صمىيا مً اطل: )بوؼما٥،   (137م، ؿ 2014والحياص  ل٣ا٘ة ؤؼ٣ا٥ الـو

 صياد  الّاثذ: ؤظهم اإلال٢ية، ظىذات الحمويل، ـ٣ٟو الاظخسماس. -ؤ 

 صياد  اإلاشدودية: الٝيمة اإلاماِٙة، َامؾ الشبا، ٘اٛس ظّش البيْ. -  

 .صياد  الذخل: ألاطوس، اإلاشثبات، اإلا٣ا٘أت -ض 

ْ اححياواألاصا ومً رم ثذِيم الاظخسماس والحوظْ في وؽاوها مما يادي ب ئ صياد  ؤسباحها  مً خت٥ َزٍ الضيادات ثحم٢ً اإلااظعة مً ٘س

. ْ ممحز في العٛو  وثحٝيٝها إلاٜو

2 :ً الزيً يفبحون م٣وها بمّنى الٝٙض مً مشحلة الاوٕتٛ ِ ئ الزات ب ئ مشحلة الاهٙحا  ِ ئ آلاخشيً . الاهكخاح الىاؾؼ غلى آلازٍغ

و ، ٘بححٝيٞ اإلايؽا  إلاحز  ثىا٘عية  سثنعيا مً م٣وهات وؽاه اإلايؽا  والزيً يّح رون ٠جعش واـل بحن واْٜ حالش ومعحٝبل مٔش

ها ِ ئ مخحلٚ ظلو٠يات وؤرواٛ اإلاعاصل٢حن وا٠خعاذصا ل  ر  مّيىة في  ظحزيذ ِذد معاصل٣ي مىحجاألاصا ومً رم مْ جّامتألاصا واوِت

 (.124م، ؿ 2001ل مّهم)مفىٙو، الحّام

و٥ ب ئ دسطة محٝذمة . الخىؾل في الؿىم الػاإلاُت: 3 زا للـو ويٝفذ ب  الححو٥ مً جٕىية العٛو املحلية ب ئ جٕىية ؤظواٛ ِاإلاية، َو

 .(22م، ؿ 2009مً العيىش  والحح٢م في َزٍ ألاظواٛ )اليعوس، 

ية إلايؽات ويشى الباحص ؤن الهذٗ الشثنسضح مً ظعي اإلايؽات ب ي ام حتٟ اإلاحز  الحىا٘عية يحمسل في صياد  ألاسبا  وصياد  الحفة العٜو

ما٥ ب ئ ثبنح العياظات والىٛش اليح ثم٢ صا مً ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية.  ما٥ لزاٟ جععئ ميؽات ألِا  ألِا

ية.ويشى الباحسان ؤن الهذٗ الشثنسضح مً ظعي اإلايؽات ب ي امحتٟ اإلاحز  الحىا٘عية يحمسل في صيا  د  ألاسبا  وصياد  الحفة العٜو

 املخىع الغابؼ: الضعاؾت اإلاُضاهُت:

ا في دِم اإلاحز  الحىا٘عية( دساظة ميذاهية ِ ي ِيىة مً اإلافاٗس  يعحّشك الباحسان دساظة بّىوان)املحاظبة الشؼيٝة ودوَس

ٚ مخاوش، ثم  ٚ اظخسماس، مٌو ٚ اظخسماس، مٌو اخحياس ِيىة ِؽواثية للباحص مً العوداهية، مً محاظب، مشاطْ داخ ي، مٌو

 ( مٙشد  مً روي ؤلاخحفاؿ.50)

 يعحّشك الباحص ٘يماي ي البياهات الص فية وثحليل البنىات واخحباس الٙشليات:

: البياهات الص فية:
 
 اوال

 (1الجضوُ  

 ًىضح مخؿيراث البُاهاث الشخهُت القغاص غُىت الضعاؾت:

 اليؿبت اإلائىٍت الخٌغعاث البُان

 قئاث الخانُت اإلاخؿير

 %38 19 ب٣الوسيوط اإلاؤَل الػلمي

 %6 3 دبلوم ِا ي

 %46 23 ماطعححر
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 %10 5 د٠حوساٍ

 %100 50 الاطما ي

 %20 10 صمالة املحاظبحن الٝاهوهحن العوداهية اإلاؤَل اإلانهي

 %0 0 صمالة املحاظبحن الٝاهوهحن ال ريىاهية

 %0 0 ةصمالة املحاظبحن الٝاهوهحن الامشي٢ي

ل  %80 40 اليوطذ مَا

 %100 50 الاطما ي

 %42 21 محاظب اإلاؿمى الىظُكي

 %20 10 مشاطْ داخ ي

ٚ مخاوش  %14 7 مٌو

ٚ اظخسماس  %24 12 مٌو

 %100 50 الاطما ي

 %30 15 ظىوات 5اٜل مً  ؾىىاث الخبرة

 %24 12 ظىة 10واٜل مً  5مً 

 %40 20 ظىة 15ظىة واٜل  10مً 

 %6 3 ظىة ٘ا٠ثر 15

 %100 50 الاطما ي

 م.2021اإلافذس: اِذاد الباحسان مً بياهات الذساظة اإلايذاهية، 

م ) %( مً ا٘شاد ِيىة الذساظة 62%( مً ا٘شاد ِيىة الذساظة َم مً حملة الب٣الوسيوط، و)38( ؤن )1يحطه للباحسان مً الجذو٥ ٜس

ل منهح بيعبة )%( لذ صم صمال20َم مً حملة ؼهادات ِليا، وؤن ) زٍ 80ة املحاظبحن الٝاهوهحن العوداهية واليوطذ مَا %(، َو

اإلااؼشات ثذ٥ ِ ئ ان ا٘شاد ِيىة الذساظة لذ صم ثاَيل ِلمح ومنهح في مجا٥ املحاظبة مما يى٢ّغ ِ ئ دٜة البياهات اليح يذلون ذصا، 

ٙون اظخسماس ومخاوش ِ ئ  %( َم24%، 14%،20%( مً ا٘شاد ِيىة الذساظة َم محاظبحن، و )٠42ما ان ) مشاطّون داخليون، ومٌو

ظىة  10ظىة و مً  10واٜل مً  5ظىوات ومً  5%( مً ا٘شاد ِيىة الذساظة خ رألاصم اٜل مً 6%، 40%، 24%، 30الحوا ي، ٠زل٤ ٘ان )

 ظىة ِ ئ الحوا ي. 15ظىة وا٠ثر مً  15واٜل مً 

 نُاؽ الاغخماصًت الصاة الضعاؾت:

حماد  ية الظحماس  الاظحٝفاء بموطب وشيٝة الحجضثة الىفٙية و١اهد الىحاث  ٠ما في الجذو٥ الاجي:ثم ٜياط دسطة الِا

 (2الجضوُ 

 هخابج نُاؽ صعظت الاغخماصًت الصاة الضعاؾت:

 مػامل الهضم الظاحي مػامل الشباث مػامل الاعجباٍ املخىع  م

1  ُ  0.971 0.988 0.87 املخىع الاو

 0.991 0.937 0.91 املخىع الشاوي 2

ًاملت 6  0.961 0.952 0.96 اؾخماعة الاؾخههاء 

حمادية ِ ئ بياهات الاظخباهة،  اإلاهضع:  م2021بِذاد الباحسان، بااِل
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م ) ( ؤن طميْ مّامتت السبات والفذٛ الطابات ا٘شاد الّيىة ِ ئ الّباسات اإلاحّلٝة ب٣ل محٕحر 2يحطه للباحص مً الجذو٥ ٜس

 مً )50اهد ا٠ ر مً )ِو ئ اظحماس  الاظحٝفاء ١املة ١ 
 
%( مما يذ٥ ِ ئ ان ادا  الذساظة ثحفٚ 100%(، والبّن م صا ٜشيب طذا

.
 
 بما يحٝٞ ؤٔشاك البحص، ويجّل الححليل الاحفاجي ظليم ومٝبوال

 
 بالسبات والفذٛ الزاجي ال٢بحريً طذا

 إزخباع الكغيُاث:

ض الاهحذاس ال ىي البعيي، حيص يعحخذم َزا الىمورض في حالة وطود الخحباس الٙشليات )الاو ئ، الساهية، السالسة( ثم اظحخذام همور

 ( في ٘شلية الذساظة، ويإخز همورض الاهحذاس البعيي اإلاّاد٥ الاظاظية الحالية:Y(، ومحٕحر واحذ ثابْ )Xمحٕحر واحذ معحٝل )

 Y 

 ( ثمسل الجضء السابد للىمورض.B0حيص ان )

 هحذاس.( ٘ ح ثمسل مّامل الا B1وان )

ة ثارحر اإلاحٕحر الوظيي في الّتٜة بحن اإلاحٕحر اإلاعحٕل واإلاحٕحر الح  ابْ.ؤما باليعبة للٙشلية الشابّة ٘يحم اظحخذام ثحليل اإلاعاس إلاّ٘ش

 إزخباع الكغيُت ألاولى:  .1

 "  الحىا٘عيةثىق الٙشلية ألاو ئ مً ٘شليات الذساظة ِ ئ آلاجي:" ثوطذ ِتٜة بحن الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ودِم اإلاحز  

ألاصذٗ َزٍ الٙشلية ب ئ بيان دوس الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة في دِم اإلاحز  الحىا٘عية، وللحإ٠ذ مً يحة الٙشلية ظنحم بظحخذام اظلو  

دِماإلاحز  الحىا٘عية٠محٕحر و ( x1الاهحذاس ال ىي البعيي في بىاء الىمورض حيص ثم ثحذيذ الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ٠محٕحر معحٝل ممسل بح )

 ( ورل٤ ٠ما في الجذو٥ آلاجي: yمسل بح  )ثابْ م

 ( 3الجضوُ  

 هخابج جدلُل الاهدضاع الخُي البؿُِ لهُاؽ الكغيُت الاولى.

مػامالث  

 الاهدضاع

الهُمت  (tؤزخباع  

 ((Sigالاخخمالُت

 الخكؿير

 
 مّىوية 0.000 2.765 1.286

 
 مّىوية 0.000 0.595 0.788

  0.80 (مػامالالعجباٍ  

  0.76 (خدضًض  مػامالل

 الىمورض مّىوي  89.124 (ؤزخُاع   

Y=1.286+0.788x 

 م2021اإلافذس: بِذاد الباحسان مً الذساظة اإلايذاهية، 

( ٜذ ؤٌهشت هحاث  الحٝذيش وطود اسثباه ٜوي بحن الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ٠محٕحر معحٝل ودِماإلاحز  الحىا٘عية 3يحطه للباحص مً الجذو٥ )

(، َزٍ الٝيمة ثذ٥ ِ ئ 0.76( )(، و بلٕد ٜيمة مّامل الححذيذ )0.80بلٕد ٜيم مّامل الاسثباه البعيي )٠محٕحر ثابْ، حيص 

%( في دِم اإلاحز  الحىا٘عية )اإلاحٕحر الحابْ(، و همورض الاهحذاس البعيي مّىوي حيص 76اهالح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ٠محٕحر معحٝل ثارش بح )

، ومحوظي دوسالح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة في دِم اإلاحز  الحىا٘عية 2.765(، و0.000ة ًِ معحوى داللة )( وهي دالF( )89.124بلٕد ٜيمة ؤخحباس )

 %.60   : وجّنح ؤن الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة جعاَم في دِم اإلاحز  الحىا٘عية0.595( مش ، 2يعاوي )

احفاثية بحن الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة  مما ثٝذم يعحيح  الباحص ؤن ٘شلية الذساظة ألاو ي واليح هفد ِ ئ: " َىاٟ ِتٜة رات داللة

 ودِماإلاحز  الحىا٘عية " ٜذ ثحٝٝد.

 إزخباع الكغيُت الشاهُت:  .2
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 ثىق الٙشلية الساهية مً ٘شليات الذساظة ِ ئ آلاجي:" ثوطذ ِتٜة بحن َىذظة الٝيمة و دِم اإلاحز  الحىا٘عية". 

ية، وللحإ٠ذ مً يحة الٙشلية ظنحم اظحخذام اظلو  الاهحذاس ألاصذٗ َزٍ الٙشلية ب ئ بيان دوس َىذظة الٝيمة فئ دِماإلاحز  الحىا٘ع

( yاإلاحز  الحىا٘عية ٠محٕحر ثابْ ممسل بح )و دِم ( x2ال ىي البعيي في بىاء الىمورض حيص ؤن ث٣لٙة الىاٜة ٠محٕحر معحٝل ممسل بح )

 ورل٤ ٠ما في الجذو٥ آلاجي:

 ( 4الجضوُ  

 الكغيُت الشاهُت:هخابج جدلُل الاهدضاع الخُي البؿُِ لهُاؽ  

مػامالث  

 الاهدضاع

الهُمت  (tؤزخباع  

 ((Sigالاخخمالُت

 الخكؿير

 
 مّىوية 0.000 2.761 1.575

 
 مّىوية 0.000 0.582 0.661

  0.82 (مػامالالعجباٍ  

  0.80 (مػاماللخدضًض  

 الىمورض مّىوي  91.496 (ؤزخُاع   

Y=1.575+0.661x 

 م2021مً الذساظة اإلايذاهية، اإلافذس: بِذاد الباحسان 

اإلاحز  و دِم ( ٜذ ؤٌهشت هحاث  الحٝذيش وطود اسثباه وشدي ٜوي بحن َىذظة الٝيمة ٠محٕحر معحٝل 4يحطه للباحص مً الجذو٥ )

(، َزٍ الٝيمة 0.80( )(، وبلٕد ٜيمة مّامل الححذيذ )0.82الحىا٘عية ٠محٕحر ثابْ، حيص بلٕد ٜيم مّامل الاسثباه البعيي )

%( في دِم اإلاحز  الحىا٘عية )اإلاحٕحر الحابْ(، وهمورض الاهحذاس البعيي مّىوي 80ذ٥ ِ ئ ان َىذظة الٝيمة ٠محٕحر معحٝل ثارش بح )ث

، محوظي دوس َىذظة الٝيمة في اإلاحز  دِم 2.761(، و0.000( وهي دالة ًِ معحوى داللة )F()91.496حيص بلٕد ٜيمة ؤخحباس )

، 2الحىا٘عيةيعاوي )  %.58  َىذظة الٝيمة يعاَم فئ دِم اإلاحز  الحىا٘عية ان  ، وجّنح0.582( مٍش

و  مما ثٝذم يعحيح  الباحص ؤن ٘شلية الذساظة الساهية واليح هفد ِ ئ ؤن: " َىاٟ ِتٜة رات داللة احفاثية بحن َىذظة الٝيمة

 اإلاحز  الحىا٘عية" ٜذ ثحٝٝد.دِم 

 إزخباع الكغيُت الشالشت:  .3

 لسة مً ٘شليات الذساظة ِ ئ آلاجي:" ثوطذ ِتٜة بحن اظلو  بىاٜة الاداء اإلاحواصن و دِم اإلاحز  الحىا٘عية".ثىق الٙشلية السا 

ألاصذٗ َزٍ الٙشلية ب ئ بيان دوس اظلو  بىاٜة الاداء اإلاحواصن فئ اإلاحز  الحىا٘عية، وللحإ٠ذ مً يحة الٙشلية ظنحم اظحخذام اظلو  

اإلاحز  الحىا٘عية و دِم ( x2مورض حيص ؤن اظلو  بىاٜة الاداء اإلاحواصن ٠محٕحر معحٝل ممسل بح )الاهحذاس ال ىي البعيي في بىاء الى

 ( ورل٤ ٠ما في الجذو٥ آلاجي:٠yمحٕحر ثابْ ممسل بح )

 ( 5الجضوُ  

 هخابج جدلُل الاهدضاع الخُي البؿُِ لهُاؽ الكغيُت الشالشت: 

مػامالث  

 الاهدضاع

الهُمت  (tؤزخباع  

 ((Sigالاخخمالُت

 الخكؿير

 
 مّىوية 0.000 2.799 2.906
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 مّىوية 0.000 0.696 0.796

  0.89 (مػامالالعجباٍ  

  0.83 (مػاماللخدضًض  

 الىمورض مّىوي  72.453 (ؤزخُاع   

Y=2.906+0.796x 

 م2021اإلافذس: بِذاد الباحسان مً الذساظة اإلايذاهية، 

حاث  الحٝذيش وطود اسثباه وشدي ٜوي بحن اظلو  بىاٜة الاداء اإلاحواصن ٠محٕحر معحٝل ( ٜذ ؤٌهشت ه5يحطه للباحص مً الجذو٥ )

(، َزٍ 0.83( )(، وبلٕد ٜيمة مّامل الححذيذ )0.89دِم اإلاحز  الحىا٘عية٠محٕحر ثابْ، حيص بلٕد ٜيم مّامل الاسثباه البعيي )

اإلاحز  الحىا٘عية)اإلاحٕحر الحابْ(، وهمورض دِم  %( في83ارش بح )الٝيمة ثذ٥ ِ ئ ان اظلو  بىاٜة الاداء اإلاحواصن ٠محٕحر معحٝل ث

، محوظي  دوس 2.799(، و0.000( وهي دالة ًِ معحوى داللة )F()122.453الاهحذاس البعيي مّىوي حيص بلٕد ٜيمة ؤخحباس )

، 2اظلو  بىاٜة الاداء اإلاحواصن في دِم اإلاحز  الحىا٘عية يعاوي )   بىاٜة الاداء اإلاحواصن يعاَم فئ دِم اظلو ان  ، وجّنح0.696( مٍش

 %.70  اإلاحز  الحىا٘عية 

مما ثٝذم يعحيح  الباحص ؤن ٘شلية الذساظة السالسة واليح هفد ِ ئ ؤن: " َىاٟ ِتٜة رات داللة احفاثية بحن اظلو  بىاٜة الاداء 

 اإلاحز  الحىا٘عية" ٜذ ثحٝٝد.و دِم  اإلاحواصن 

 الخاجمت: وحكخمل غلى الاحي:

 
ً
 : الىخابج:ؤوال

ل الباحسان ا ي ِذ  هحاث  م صا:  مً خت٥ الاواس الىٍشي و الذساظة اإلايذاهية ثـو

 وطذت ِتٜة ايجابية بحن اظلو  الح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة ودِم اإلاحز  الحىا٘عية في اإلافاٗس العوداهية. .1

 داهية.وطذت ِتٜة ايجابية بحن اظلو  َىذظة الٝيم ودِم اإلاحز  الحىا٘عية في اإلافاٗس العو  .2

 وطذت ِتٜة ايجابية بحن اظلو  َىذظة الٝيمة ودِم اإلاحز  الحىا٘عية في اإلافاٗس العوداهية. .3

: الخىنُاث:
ً
 زاهُا

 ِ ي َزٍ الىحاث  العابٝة يوصضح الباحسان باالجي:
 
 بىاءا

 ش في دِم اإلاحز  الحىا٘عية.لشوس  ثىبيٞ ادوات املحاظبة الشؼيٝة في اإلافاٗس العوداهية ٔحر اإلاىبٝة لها، إلاا لها مً دوس مباؼ .1

2.  
 
 مً اظحخذام هٍام الح٣اليٚ اإلاّياسية هٍشا

 
ٙحن ِ ئ ِملية الاهحاض بحىبيٞ ادوات املحاظبة الشؼيٝة بذال  لشوس  ثذسيب الّاملحن واإلاٌو

حر مّلومات ّ٘لية ًِ ث٣اليٚ ١ل ثياس ٜيمة.  لعهولة وبعاوحة ا ئ طاهب ث٘و

حر اإلاّلومات التصمة الثخار لشوس  الّمل ِ ئ اظحخذام ادوات املحا .3 ظبة الشؼيٝة وخاـة ظلعلة الٝيمة والح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة القصا ث٘و

 الٝشاسات واِاد  الحٝذيش بولو  وظهولة وثحٝيٞ الجود  ودِم اإلاحز  الحىا٘عية.

لفوس  الواضحة ًِ دِم الّمل ِ ئ ِ ئ اظحخذام ادوات املحاظبة الشؼيٝة وخاـة ظلعلة الٝيمة والح٣لٙة اإلاعاصذ٘ة القصا جّىي ا .4

 اإلاحز  الحىا٘عية.

ا ٘يما يحّلٞ بذِم اإلاحز  الحىا٘عية. .5  الاٜحذاء باإلافاٗس الّاإلاية اإلاىبٞ للمحاظبة الشؼيٝة والّمل ارَش

 نابمت اإلاغاظؼ واإلاهاصع: 

 اإلاغاظؼ باللؿت الػغبُت:

ياط الاداء اإلاال ي م(، دوس املحاظبة الش 2017ِابذيً، سؼوان، العنح ِادبحن، ِبذالشحمً دمحم، ) - دساظة ثىبيٝية ،  –ؼيٝة في ثخٙين الح٣اليٚ ٜو

 .44مجلة املحاظب الّشبي ١لية الّلوم  والح٢ىولوطياء، الّذد 
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ة الفخي، سظالة ماطعححر ٔحر 2015شجاُ، مخلذ ٘ااد، ) - م(، دوس املحاظبة الشؼيٝة في ثخٙين الح٣اليٚ  دساظة ثىبيٝة ِ ئ ؼش٠ة ٘ايً للوٜس

 ية الاِما٥ طامّة الؽٛش الاوظي، ِمان ، الاسدن.ميؽوس  ، ١ل

م(، اهمورض مٝتر  لحىبيٞ املحاظبة الشؼيٝة في الؽش١ات الّاملة للفىاِات ال٢هشباثية، بٕذاد، مجلة مش٠ض دساظات ال٣و٘ة، ١2014اٌم، حاثم ٠شيم، ) -

.35الّذد   ، الّٛش

وات املحاظبة الشؼيٝة في اداس  الح٣لٙة بحن الاواس الىٍشي والواْٜ الّلمح دساظة م(، اظحخذام اد2019ظليماوي واخشون، ابخعام ظليماوي واخشون، ) -

 حالة ِيىة مً اإلااظعات، طامّة الؽهيذ حم  ل مش بالوادي، الجضاثش، سظالة مٝذم ا ئ هيل دسطة اإلااطعححر في املحاظبة.

حم )ٚم،"ثىبيٞ بّن ادوات الاهحاض الشؼيٞ في مّما 2012الاظذي، مّحفم ِ ي لٙحة، -  ( في7ٜس

 إلافىاِات الجمذية دساظة حالة " سظالة ماطعححر، اداس  اِما٥، ٠مية الاداس  والاٜحفاد، الؽش٠ة الّامة

 طامّة بٕذاد.

حماد اظلو  الححعحن2004ال٢عب ِ ي ابشاَيم حعحن، -  ، اإلاّلومات املحاظبية التصمة اِل

 ٕض٥ واليعي  في اإلاوـل، سظالةاإلاعحمش )١ايضن( في اإلايؽات الفىاِية للحىبيٞ ِ ئ مفىْ ال

 ماطعححر في املحاظبة ، ١لية الاداس  والاٜحفاد طامّة اإلاوـل.

م(، اظحخذام همورض ٜياط اث٣اليٚ ثياس الٝيمة الأشاك ثذِيم اظتراثيجية الاظحذامة ٍ٘ل بنئة الحفييْ 2015اإلاؽهشاوي، صاَش حعحن ٜاظم، ) -

 اإلاشؼذ، طامّة ِحن ؼمغ ، مفش.

م(، املحاظبة الشؼيٝة ثىبيٞ همورض مٝتر  لحياس الٝيمة في ؼش٠ة ٘ام ي الهحاض اإلاواد الٕضاثية، ٠2015شيم، ومحعً، دمحم ِبذالّضيض، ) ِنسضى، ظحروان -

. 5مجلة طامّة ٠ش١ٟو للّلوم الاداسية والاٜحفادية، املجلذ   الّذد الاو٥، الّٛش

ما٥، (، اإلاواسد البؽشية_مذخل ثحٝيٞ 2011ابوب٢ش، مفىٙو محمود، ) - اإلاحز  الحىا٘عية، ؤلاظ٢ىذسية: خبحر الحخىيي الاظتراثيجي وؤظحار ؤداس  ألِا

 الذاس الجامّية.
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 مبضؤ الككاقُت للمغقو الػام وازٍغ في خماًت الامىاُ الػامت

The principle of transparency of the public service   

 ص. ؤبىبٌغ ؤخمض غشمان الىػُمي

 مضعؽ الهاهىن ؤلاصاعي بٍلُت الخهىم بجامػت اإلاىنل

 ملخو

ٞ الّام لأل٘شاد بال ؤن الولْ الزي ١ان يح٢م َزا الىُو مً اليؽاه ؤلاداسي يٝوم ِ ئ         م مً الاَمية الٝفوى اليح يمسلها اإلا٘ش اظحئساس ِ ئ الٔش

ٞ الّام بفوس  ث٣اد ث٣ون ١املة ٘لم ث٢ً ثوطذ ؤية اليإت يم٢ً لأل٘شاد مً ختلها مؽاس٠ة ؤو مشاٜبة ؤلاداس  وهي ثٝوم ؤلاداس  في ِمل ية جعيحر اإلا٘ش

ٝي ١ان يٕىي  الٕموك والعشية ولم ث٢ً َىاٟ اية التزامات ٜاهوهية ِ ئ ؤلاداس  ث ٞ الّام، وبىاء ِ ئ رل٤ ٘ةن اليؽاه اإلا٘ش حاوة لضمها ببيؽاه اإلا٘ش

ذ هجم ًِ َزا  ا وهي بفذد مماسظة َزا الىُو مً وؽاوها. ٜو ٝي ؤو جعبنب ٜشاسألاصا ؤلاداسية اليح ثفذَس الولْ اراس الا٘شاد بمّلومات ًِ وؽاوها اإلا٘ش

ٙي  ؤلاداس  الّامة مً وخيمة ثمسلد في ثشدي واهح٣اط ال ذمات الّامة اليح ثل ح الحاطات الاظاظية لأل٘شاد بعبب طذاس العشية الزي ١ان يحمح مٌو

حذاء والتربا مً اإلاا٥ الّام. وإلاواطهة َزٍ الاراس العلبية بذؤت ِذيذ و ما ظهل ِمليات الٙعاد والِا مً دو٥  مشاٜبة وثٝيم وؽاوهم واِمالهم َو

ٞ الّام الّالم وم صا ٘شوعا ثبّاصا بّذ مشاحل صميى  محٙاوثة ِذيذ مً الذو٥ الّشبية في ِملية بـت  ؼاملة لليؽاه ؤلادا  ووؽاه اإلا٘ش
 
سي ِموما

ٞ الّام، ٘فادست ٘شوعا وابحذاء مً ظىة  تحات بٜشاس مبذؤ الؽٙا٘ية ؤلاداسية في مجا٥ وؽاه اإلا٘ش ذ ١ان مً ابشص َزٍ ؤلـا ، ٜو
 
ا  1978خفـو

 إلابذؤ الولو  والؽٙا٘ية جؽش ّات اـتحية ١اهد بمسابة اإلاّو٥ الزي بذؤ يحىم طذاس العشية والٕموك الزي ١ان يحيي وؽاه ؤلاداس ، وجّ
 
ميذا

ٗو ِ ئ الاظبا  اليح ثذْ٘ ؤلاداس  الثخ ٞ الّام اثج  اإلاؽُش الٙشوسضح ب ئ ث٢ش غ ٢٘ش  جعبنب الٝشاسات ؤلاداسية  َمياصا في الٜو ار ٜشاساألاصا للم٘ش

تحية الٙشوعية في مجا٥ وؽاه   لحبنح ِذيذ مً الذو٥ الّشبية ؤلاداسية امل حلٙة. ؤن الاراس الايجابية اليح حٝٝاصا الحش٠ة الـا
 
ٞ الّام، ١اهد محش١ا اإلا٘ش

تحية الّاإلاية، ٘ةن الولْ في الّشاٛ ال يضا٥ يٝوم ِ ئ ظشية الّمل ؤلاداسي وثٙش  د ؤلاداس  في ل ىوات مؽاذصة ِو ئ الىٝين مً الحش٠ة ؤلاداسية الـا

ٚ رل٤ ٜاِذ  ِامة.         وؽاوها ٘لم يفذس اي جؽش ْ معحٝل يلضم ؤلاداس  باوُت الا٘شاد ِ ئ و ؽاوها الاداسي او يلضمها بخعبنب ٜشاساألاصا ؤلاداسية بـو

                                                                          

Abstract 

The prevalence of secrecy and ambiguity in the activity of the public services had dire effects in the deterioration and setback of 

public services that meet the basic needs of individuals because of the wall of secrecy that protected public administration 

employees from monitoring and evaluating their activities and work, which facilitated corruption, abuse and profiting from public 

money, a phenomenon that did not escape Including all countries, including developed countries, from the economic, social and 

legal aspects. 

In order to confront these negative effects, many countries of the world, including France, followed after varying lengths of time, 

many Arab countries in a comprehensive reform process for the administrative activity in general and the activity of the public ut 

One of the most prominent of these reforms was the adoption of the principle of administrative transparency in the field of public 

utility activity. France issued, starting in 1978, reform legislation that was a shovel that began to break the wall of secrecy and 

ambiguity that surrounded the activity of the administration. This reform process has continued since that time and is still in Its 

progress is non-stop, and in support of the principle of clarity and transparency of the public utility. 

 اإلاهضمت

ححٞ الّححام بإهحح  ١ححل وؽححاه ثٝححوم بحح  الاداس  بفححوس  مبا  :  يّححٗش اإلا٘ش ؼححش  او جؽححٗش ِليحح  ذصححذٗ اؼححباُ الحاطححات الحّشيححٚ باإلاولححُو

م مً ان الٙشد َحو الىحٗش الحزي  ان َما ؤلاداس  والا٘شاد، ِو ئ الٔش ٞ الّام و٘ش الّامة لأل٘شاد. وواضه مً َزا الحّشيٚ ؤن للم٘ش

ححٞ الّححام، ٘لححم ي٢ححً يّتححٗر لحح  بحٝححٛو ثجاَحح ، بن  ٞ الّححام بال ؤهحح  لححم ي٢ححً لحح  دوس يححز٠ش فححي مجححا٥ اإلا٘ش َححزا الولححْ بهمححا يحححإرش بححاإلا٘ش

حذم ثىبيحٞ ال٢ٙحش الحذيمٝشاوي  ٞ الّام، ِو ٙ  الاظلو  اإلاّحمذ في بداس  اإلا٘ش شاوي بـو وؽاء  ظبا  ثحّلٞ بىٕيان ال٢ٙش البحرٜو

 ظحلبية 
 
ٞ اراسا في اليؽاه ؤلاداسي، اظو  بإِما٥ العلىححن الخؽش ّية والٝماثية. لٝذ ا٘شص َزا الولْ الزي ١ان يٝوم ِلي  اإلا٘ش

ٝحححي. ٘بحححذؤت مىحححز بتحححردي  يحححة ال حححذمات الّامحححة والحّٝيحححذات والحححبيء فحححي ثٝحححذيمها، واوّحححذام ايحححة مؽحححاس٠ة لأل٘حححشاد فحححي اليؽحححاه اإلا٘ش هِو

حٞ الّحام ثمسلحد بمبحذؤ اإلاؽحاس٠ة، ومبححذؤ  حت  الاداسي ث٣للحد بٍهحوس مبححذؤ طذيحذ  وحذيسحة للم٘ش ظحبّيييات الٝحشن اإلاايحضح حش٠حة الـا
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يححة ال ذمححة، ومبححذؤ ححٞ الّححام مححً اَححم ال ىححوات  الؽححٙا٘ية، ومبححذؤ هِو ححل. و ّححذ بٜححشاس مبححذؤ الؽححٙا٘ية للم٘ش البعححاوة وظححهولة الـو

ٞ الّام طملة مً اإلاحىلبات ثحمسل باِتراٗ اإلاؽُش بحٞ الا٘شاد في  ٞ الّام، ويححاض ث٢ش غ مبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش تحية للم٘ش الـا

حتم الاداسي محً خحت٥ لحمان الاوحُت النعححر لأل٘حشاد ِ حئ الٝحواهحن  الاوُت والحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات ؤلاداسية، وثّٙيل الححٞ فحي الِا

 ٘ححةن الححضام ؤلاداس  بخعححبنب ٜشاساألاصححا 
 
 ِححً ثبنححح ٢٘ححش  الح٣ومححة الال٢تروهيححة ، وؤخحححرا

 
والاهٍمححة اليححح ثاظححغ ِل صححا الاداس  اِمالهححا ٘مححت

ٞ الّام.                                                                                                        ؤلاداسية  َو ال ٔنى لححٝيٞ الؽٙا٘ية للم٘ش

ٝحححي َحححو اليؽحححاه  الاَحححم لحححإلداس  ٘محححً خحححت٥ لحححماه  يم٢ىىحححا الٝحححو٥ ؤن حٝحححٛو ؤلاوعحححان بجميحححْ    : يّحححذ اليؽحححاه اإلا٘ش ؤَميحححة اإلاولحححُو

حححزا اطيالهححا ٜحححذ ثححم مشاِاألاصحححا ولححماقصا لأل٘حححشاد، لححزا ٘ةهححح  يلححضم لحححمان ثحٝيححٞ اإلا حححٞ الّححام  َذا٘ححح  فححي اؼحححباُ الحاطححات الّامحححة، َو ٘ش

ححٞ الّححام، وفححي مٝذمححة َححزٍ الحٝححٛو ث٢ححش غ   بال مححً خححت٥ ث٢ححش غ حٝححٛو واضحححة ومحححذد  لأل٘ححشاد بصاء اإلا٘ش
 
ظححٗو ال ي٣ححون محإثيححا

ٞ الّام.                                                                                       الؽٙا٘ية للم٘ش

حٞ الّحام بفحّوبات محّحذد ، م صحا محا يحّلحٞ، بحمعح٤ ؤلاداس  بعحشية اِمالهحا   بؼ٣الية البحص: يفحىذم بٜحشاس مبحذؤ الؽحٙا٘ية للم٘ش

 يماسظحححوه  فحححي اليؽحححاه ؤلاداسي ب ححححئ طاهحححب ؤلاداس  الّامحححة، وم صحححا مححححا يحّلحححٞ بالحاطحححة ب حححئ ظححححً 
 
تحححراٗ بحححةن لأل٘ححححشاد دوسا وثشددَحححا فحححي الِا

 ِححً ثسٝيححٚ ال٣ححوادس جؽححش ّات اـححت 
 
مححا٥ ؤلاداسيححة، ٘مححت حية ثحمححمً ثىٍححيم الّتٜححة بحححن الا٘ححشاد والاداس  بمححا يمححمً ؼححٙا٘ية الِا

ححٞ الّححام، وال يٝححل اَميححة ِححً رلحح٤ اِحمححاد  يححة الا٘ححشاد بححالحٝٛو اليححح يلححضم ثمحححّهم ذصححا ثجححاٍ اإلا٘ش يٙيححة بإَميححة َححزا اإلابححذؤ، وثِو الٌو

و ما بات يعمى بالح٣ومة اإلاٙحو .        مىلجية البححص: اِحمحذها فحي دساظحخىا الوظاثل الحٝىية الحذيسة في اهجاص الا  ِما٥ ؤلاداسية َو

 فححي ثىحويش اإلاشا٘ححٞ 
 
حو٥ ب ححئ هححاث  محححذد  ث٣حون سا٘حذا ِ حئ اإلاحىلو الححلي ححي واإلاٝحاسن،مً خحت٥ اظحححّشاك ثجحاس  الححذو٥ وثحل صحا للـو

                           الّامة في الّشا ي.                               

: الخػٍغل بمبضؤ   زُت البدض: ظاءث زُت البدض غلى وقو آلاحي:                                                                     اإلابدض ألاُو

 الككاقُت للمغقو الػام.                                               

: ماَُت م بضؤ الككاقُت للمغقو الػام.   اإلاُلب ألاُو  

 اإلاُلب الشاوي: ظهىع مبضؤ الككاقُت للمغقو الػام.

 اإلاُلب الشالض: الهُمت الهاهىهُت إلابضؤ الككاقُت للمغقو الػام.

 اإلابدض الشاوي: غىانغ جدهُو مبضؤ الككاقُت للمغقو الػام.

ت. الع الىزابو ؤلاصاٍع : الخو في الخهُى والَا  اإلاُلب ألاُو

الشاوي: الخو في الاغالم ؤلاصاعي. اإلاُلب  

ت.  اإلاُلب الشالض: حؿبِب الهغاعاث ؤلاصاٍع

 ُ  اإلابدض الاو

ل بمبضؤ الككاقُت للمغقو الػام  الخػٍغ

ٞ الّام ظىٝعم َزا اإلابحص ب ئ رترة مىالب هىاٜؾ في ألاو٥ ماَية مبذؤ الؽٙا٘ية      لٕشك الحّشيٚ بمبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش

ٞ الّام، وهىاٜؾ في الساوي ٌهوس اإلابذؤ، وهخفق السالص لذساظة الٝيمة الٝاهوهية ل .  للم٘ش  

 اإلاُلب الاُو 

 ماَُت الككاقُت للمغقو الػام

ٞ الّام.     وظيبحن مٙهوم مبذؤ الؽٙا٘ية في ُ٘ش ؤو٥، وهخفق الُٙش الساوي  َمية مبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش  

 الكغع الاُو 

مكهىم مبضؤ الككاقُت للمغقو الػام   
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      ٞ ثحّذد اإلاٙاَيم اليح ٜيلد بفذد الؽٙا٘ية بحّذد املجاالت اليح جعحخذم ٘ صا، وبٝذس جّلٞ الامش بّتٜة الؽٙا٘ية باإلا٘ش

 الّام ظجر٠ض ِ ئ جّشيٚ الؽٙا٘ية مً َزٍ الىاحية ٘ٝي مً دون ال وك بمٙاَيم الؽٙا٘ية في املجاالت الاخشى.

ٞ الّام، لٕشك الحإ٠ذ مً ان ؤن مبذؤ الؽٙ Mishel Bazex٘حرى الاظحار      ا٘ية َو "وظيلة إلاشاٜبة ال ذمات اليح يٝذمها اإلا٘ش

ٞ الّام"  وباإلاّنى هٙع  يّٗش  يد ّ٘ت مً الاش اؿ اإلا٣لٚ بخعيحر اإلا٘ش اإلافاله الاٜحفادية للمىحّٙحن او للمعاصل٢حن ٜذ سِو

حر اإلاّلومات التص  مة وولّها و ِتن ثذاولها والحفٗش بىشيٝة الذ٠حوس ظّيذ ِ ي الشاؼذ ا ئ ان الؽٙا٘ية "هي ث٘و

ة" د الؽٙا٘ية في املجا٥ ؤلاداسي باقصا جّنح ثحشس ؤلاداس  مً ٔمولها واوٕتٜها، واؼاس الاظحار 1م٢ؽ٘و ٘ش ا ئ َزا   Zoellnerِو

ة  ثماما ٠مً يىٍش اإلاّنى بٝول  بن الؽٙا٘ية هي "ولو  الٝواِذ الخؽش ّية والحىٍيمية وظهولة الاوُت ِ ئ اإلاماسظات الّٙلي

ؤن الحٞ في الؽٙا٘ية ؤلاداسية واإلاالية يؽمل  Jegouzo. ويزَب الاظحار 2مً خت٥ ها٘ز  رات لو  صطا ي في ٔاية الىٍا٘ة"

ْ العشية   الاطشاءات اإلاحّلٝة ب٘ش
 
ا ة مً ؤلاطشاءات الهاد٘ة ا ئ ثىويش وثحعحن الّتٜة بحن ؤلاداس  والا٘شاد. وخفـو "مجمِو

 باابٓت ًِ وؽاوها ًِ وشيٞ اليؽش )ؤلاداسية، و 
 
ً وشيٞ ما ثٝذم   publicité (laؤلاطشاءات اليح ثٙشك ِ ئ ؤلاداس  التزاما ِو

. و ّٗش الذ٠حوس ظامي الىودي 3( بما يخيا مؽاس٠اصم في اليؽاه ؤلاداسي dinformation activeللمواوىحن مً مّلومات حيوية )

شاٟ اإلاواوىحن في بداس  الؽاون الّامة اليح ثماسظها لفاله وحعا  اإلاواوىحن مْ الالتزام بةؼ  الؽٙا٘ية بإقصا " التزام الاداس 

ية  باثخار الاطشاءات والحذابحر اليح ثممً ثضويذ اإلاواوىحن بالبياهات واإلاّلومات الفادٜة ًِ خىىها واوؽىاصا واِمالها ومؽشِو

ة الذاّ٘ة لها، وثوليا وٛش و طشاءات معإلة ؤلاداس  ًِ اوط  الٝفوس مواصهاألاصا ومذاوالألاصا واِتن الاظبا  الواّٜية والٝاهوهي

ٙ  ؤـل ِام" و٥ ٔحر اإلا٣لٚ إلاّلومات ووراثٞ ؤلاداس  بـو  باالوُت والـو
 
 ِاما

 
 .4وامل الٙة و ٜشاس حٝا

ٞ الّام يم٢ً ان هىش  الحّشيٚ الاجي "يىفٗش م     ٞ ومما ثٝذم مً جّاسيٚ ومٙاَيم إلابذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش بذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش

الّام ب ئ حٞ الا٘شاد ِىذما ي٣وهون في ِتٜة ما مْ ؤلاداس  باالوُت ِ ئ الوراثٞ اليح ثحّلٞ ذصزٍ الّتٜة، ٠ما يىفٗش ب ئ حٞ 

اليح  الا٘شاد في ان ثىلّهم ؤلاداس  ِ ئ اوؽىاصا واِمالها، ٠ما ي٣ون لأل٘شاد الحٞ في مىالبة ؤلاداس  بخعبنب  الٝشاسات ؤلاداسية

ا"ح   ثفذَس

 الكغع الشاوي

 ؤَمُت مبضؤ الككاقُت للمغقو الػام

يمسل مبذؤ الؽٙا٘ية حجش الضاوية في ثحٝيٞ الذيمٝشاوية في املجا٥ ؤلاداسي، ٘الؽٙا٘ية ثمسل الادا  اليح ثحٝٞ ٜذس   .1

ش الذيمٝشاوية. زا الامش يؽ٣ل طَو  الا٘شاد ِ ئ اإلاؽاس٠ة بفوس  ٘اِلة في ِملية ـىْ الٝشاس َو

ابة ِ ئ اِما٥ الاداس  الّامة، ٘مً ختل  يعحىيْ الا٘شاد ثخبْ ثٙاـيل وحٝيٝة  .2  في الٜش
 
 باسصا

 
يادي مبذؤ الؽٙا٘ية دوسا

ٗو ِ ئ اظبا  اثخار الٝشاسات ؤلاداسية، ٘نؽمل َزا اإلابذؤ ثذابحر مخحلٙة بما في رل٤ ِمليات  اليؽاه الاداسي والٜو

اوس مْ ايحا  اإلافلحة، وال٢حابة بلٕة واضحة ووؽش الىفوؿ وثذويً موحذ  لحىويش او جّذيل ثىٍيمح، والخؽ

                                                           
ة الّلمية، ِمان،   1  .16ؿ ، 2007د. ظّيذ ِ ي الشاؼذي، ؤلاداس  بالؽٙا٘ية، داس ٠ىوص اإلاّ٘ش

2
 Zoellner " Transparency: An Analysis Of An Evolving Fundamental Principle In International Law 583,P 583. 

 ًِ د. حعً ِبذالشحيم العيذ طامّة الاماسات الّشبية اإلاححذ   
 
مجلة الؽش ّة  ٜىش،والٝاهون، الؽٙا٘ية في ٜواِذ واطشاءات الحّاٜذ الح٣ومي في دولة ,، مجلة الؽش ّة  هٝت

 .55، ؿ 2009والٝاهون ، طامّة الاماسات الّشبية اإلاححذ ، الّذد الحاظْ والسترون، يوليو، 
3
 JEGOUZO Y ves, le droit  à la transparence administrative, COLL.  Dinformation et  transparence.,P.U.F., paris, 1988,p.168.  

 ًِ د. موسضى شحار  حٝ
 
م هٝت ، طامّة ال٣ويد، 2000ؤبشيل  12الفادس في  2000 -321ٛو اإلاواوىحن في ِتٜاألاصم مْ ؤلاداس  )دساظة ثحليلية للٝاهون الٙشوسضح ٜس (، مجلة الحٝٛو

                                                      .                                                              178، ؿ 2005ديعم ر  -1426ٌرو الّٝذ   -29العىة  -الّذد الشابْ
4
ت  ؤلاداسي مً العشية وثذوو ألاداء والٙعاد ب ئ الؽٙا٘ية والخعبنب وثىويش ألاداء البؽشى د. ظامي الىودي،    واإلااظسضح" دساظة مٝاسهة ؤلاداس  بالؽٙا٘ية، الىشيٞ للحىمية وؤلـا

 .187، ؿ 2006، ""، داس ال صمة الّشبية
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ابة ِ ئ العلىة الحٝذيشية لإلداس ، وثبليٖ اإلاعحٙيذيً بإظبا  الٝشاس اإلاحخز، مْ  الاطشاءات لح٣ون في محىاو٥ الٜش

و٥ الجميْ للملٙات الاداسية في حذود الخؽش ّات الىا٘ز  ووطود ِذالة اداسية ّ٘الة  1ام٣اهية ـو

يخلٞ مبذؤ الؽٙا٘ية السٝة بحن الا٘شاد والجهات ؤلاداسية امل حلٙة، ٘مً ختل  يحم ثحٝيٞ الاثفا٥ بحن ؤلاداس  والا٘شاد  .3

حر الّتهية لألِما٥   ًِ ث٘و
 
ش الٝذس  لأل٘شاد باالوُت ِ ئ الوراثٞ اليح بحوص  ؤلاداس  ٘مت واإلاا ان الؽٙا٘ية ث٘و

ات الجهات ؤلاداسية.الاداسية مما يخلٞ الىمإهنىة لأل٘  شاد ثجاٍ اِما٥ وثف٘ش

يّذ مبذؤ الؽٙا٘ية ا٘مل وظيلة إلا٣ا٘حة الٙعاد ؤلاداسي، ٘هو يمىا الا٘شاد وظيلة لل٢ؽٚ ًِ الاخىاء والاهحشا٘ات  .4

ٙون الّاملحن في طهات ؤلاداس  امل حلٙة،   اليح يشث٢ صا اإلاٌو

ٞ الّام في الحىٙيز الّٙا٥ إلا .5 اثٚ الّامة، يعاَم مبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش بذؤ اإلاعاوا  وم صا اإلاعاوا  في الحفو٥ ِ ئ الٌو

حٍر الحياد   ًِ ث٘و
 
ويمىْ اي ؼ٣ل مً اؼ٣ا٥ املحعوبية او املحابا  بحن معحخذمي ال ذمات الّامة، ٘مت

ية في ال ذمة الّامة  .2واإلاولِو

 اإلاُلب الشاوي

 ظهىع مبضؤ الككاقُت للمغقو الػام

ٞ الّام، يّذ مبذؤ الؽٙا٘ية مً اإلابادت الحذيسة  بختٗ اإلابادت الحٝليذية     ٞ الّام اليح جّٗش بٝاهون سوالهذ للم٘ش للم٘ش

ٞ الّام، بال ؤن ِوامل ِذيذ  ظاَمد في  د ٜشيب ١اهد العشية هي اليح ألاصيمً ِ ئ وؽاه اإلا٘ش ٞ الّام، رل٤ اه  وا ئ ٜو للم٘ش

 ٢ش  الؽٙا٘ية.الححو٥ مً َزٍ العشية ب ئ الّتهية والولو  اإلاحجعذ في ٘

      ٞ  مشحلة َيمىة العشية ِ ئ وؽاه اإلا٘ش
 
ٞ الّام ٘ةهىا ظيعحّشك ؤوال ولٕشك ؤلاحاوة بمولُو ٌهوس مبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش

ٞ الّام.  الّام، رم هوضه الححو٥ هحو مبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش

 ُ  الكغع ألاو

ت غلى وكاٍ اإلاغقو الػام  مغخلت َُمىت الؿٍغ

ما٥ اإلاحفلة ذصزٍ العلىة ظواء ١اهد اِما٥ مادية ؤم ٜاهوهية، وظواء ثم َزا الاخٙاء      جّٗش العشية بإقصا "بخٙاء حٝيٝة الِا

ٚ ايجابي بواظىة ال٢ز  ور٠ش مّلومات  م وطودَا ؤم باثخار مٜو ٚ ظل ح ًِ وشيٞ الع٣وت ًِ ر٠ش الحٝاثٞ ٔس باثخار مٜو

ٍ الحٝاثٞ، وبفٗش الىٍش ًِ الذاْ٘ ب ئ بخٙاء َزٍ الحٝاثٞ َو ؼشيٚ  صذٗ ب ئ ثحٝيٞ مضيٙة لحٕىية اإلاولُو اإلاحّلٞ ذصز

اإلافلحة الّامة، ؤم ولْ  صذٗ ب ئ ثمليل املح٣ومحن لفاله الح٣ام وظواء ١اهد الح٣ومة ثخٙي َزٍ اإلاّلومات ًِ طمهوس 

ا ا ئ مشاحل ثاسيخية بّيذ ، ٘ٝذ حٍيد بحإييذ وثمحذ ٢٘ش  العشية بج  3اإلاواوىحن ؤم ثخٙ صا ٘ٝي ًِ ألب الّاملحن ٘ صا". زوَس

، وبلٕد ظشية اِما٥ الذولة رسوألاصا في ٠حابات مي٣ا٘ي ي الزي يزَب 4ا٘توون، ٠ما ثبىاَا ٜعم مً ٘تظٙة الٝشن العادط ِؽش

ة الذولة محل الٝواِذ ا ئ ؤن العشية ث رس باإلافلحة الّامة باظم وطود الذولة واملحاٍ٘ة ِل صا، ارا ثحىلب العياظة بحت٥ حاط

 لحٙميل هٍام الح٢م اإلال٣ي ِ ئ الىٍام الذيمٝشاوي5الاختٜية
 
. بن َيمىة ظشية 6. وؤيذ َوبض ٢٘ش  العشية وطّل م صا اظاظا

                                                           
1
يماصا الٝاهوهية، مجلة الّلوم     ٞ الّام في ٘شوعا ٜو الٝاهوهية، ١لية الٝاهون، طامّة بٕذاد، د. ماصن ليل سايضح ود. ِ ي يووغ اظماِيل، الحىوس الحذيص في اإلابادت الحا٠مة للم٘ش

 .16، ؿ2018، 4الّذد  34املجلذ 
2
 .17ماصن ليل سايضح ود. ِ ي يووغ اظماِيل، مفذس ظابٞ، ؿ   

3
 .45، ؿ 1993د. ماطذ سأب الحلو، العشية في اِما٥ العلىة الحىٙيزية، داس الجامّة الجذيذ ، الاظ٢ىذسية للىباِة واليؽش، بحروت،   

4
م )   ، طامّة ِحن ؼ2007( لعىة 47ِمش دمحم ظتمة الّليوي، حٞ الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات في لوء الٝاهون الاسدوي ٜس  .14، ؿ2011مغ، ، سظالة د٠حوساٍ، ١لية الحٝٛو

5
ي، ٠حا  الامحر، ثشطمة ؤ٠شم مامً، م٢حبة ابً ظنىا، الٝاَش ،    

ّ
 160، ؿ2004هي٣ولو دي بشهاسدو دي ما٠يا٘ي 

6
 .16ِمش دمحم ظتمة الّليوي، مفذس ظابٞ ؿ   
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اِما٥ ؤلاداس  لم ي٢ً ليٍهش و عحمش مً ٘شآ واهما ١اهد َىاٟ ِذيذ مً اإلا رسات اليح يٝو٥ ذصا اإلاذاّ٘حن ًِ ٢٘ش  العشية 

 :1هحذدَا باآلجي يم٢ً ان

 للفاله الّام  ن بوُت الا٘شاد ِ ئ  .1
 
ثممً العشية ؤلاداسية ٘اِلية اليؽاه ؤلاداسي واظحٝت٥ ؤلاداس  بإِمالها ثحٝيٝا

ٙ  مً اإلابادت  بّن الاموس ٜذ يمىْ ثحٝيٞ ؤلاداس   َذا٘ها بٙاِلية، لزا ٘ةن لمان ظحر الّمل ؤلاداسي واهحٍام  بـو

 ىلب حماية العشية ؤلاداسية.الاظاظية لإلداس  يح

م مً ان  .2 ثممً العشية ؤلاداسية حياد ؤلاداس  مً خت٥ ابّادَا ًِ ال وك في معاثل لها وابْ ظياسضح، ّ٘ ئ الٔش

ؤلاداس  الّامة هي الادا  الحىٙيزية اليح ثحو ئ ثىٙيز العياظة الّامة اليح ثشظمها الح٣ومة اإلاىحخبة، ٘ةن الواْٜ الّم ي 

 ّاد الاداس  ًِ ال ت٘ات والجزاِات رات الىابْ العياسضح بحن الح٣ومة ومّاسل صا.يا٠ذ لشوس  بب

يٙترك ِلم الا٘شاد اإلاعبٞ باإلاّلومات ١ا٘ة اليح ثذخل في العشية ؤلاداسية مً خت٥ ال رام  اليح ثٝذمها الح٣ومة   .3

 بداساألاصا للمشا٘ٞ  اإلاىحخبة للجمهوس، بر ثمسل َزٍ ال رام  ال ىوه الشثنعة  ظلو  ادا صا و٠يٙية

 ان الا٘شاد اهٙعهم يّحٝذون بمشوس  واَمية العشية في الحاالت اليح ثحّلٞ بحياألاصم ال اـة. .4

 الكغع الشاوي

 مغخلت ظهىع مبضؤ الككاقُت للمغقو الػام

، 1766ة ظىة ـذس ٜاهون حشية الٝلم والصحا٘ة العو عشي الزي اٜش  و٥ مش  بحٞ الا٘شاد في الحفو٥ ِ ئ الوراثٞ الشظمي    

ٞ الفيأة الاثية "في مفلحة حشية الحّبحر  ذ ثم ث٢ش غ َزا اإلابذؤ ِ ئ ٘و ٘عً َزا الٝاهون مبذؤ اليؽش والؽٙا٘ية الاداسية ٜو

ل ل٣ل الوراثٞ الاداسية الشظمية وبؽشوه يحذدَا الٝاهون" . بال 2والشؤي في مفلحة بِتم ١امل، ٘ةن ١ل ظو عشي لذي  حٞ الحٔو

 مً الضمً حيى  ان الٝاهون لم
 
 وويت

 
 يز٠ش ِ ئ اإلاعحوى الّالمح ٍ٘لد العشية مىبٝة في دو٥ الّالم امل حلٙة سدحا

 
ي٢ً ل  ـذا

 ِ صا ٘إـذست الواليات اإلاححذ  الامشي٢ية ٜاهون حشية اإلاّلومات 
 
بذؤت الذو٥ ثٝشس اقصاء العشية واحت٥ الؽٙا٘ية الاداسية بذال

ون في َزٍ 1969ية لعىة اليح ثححَٙ  ذصا الو١االت الح٣وم  في ِذيذ مً دو٥ الّالم ٘بذؤ اإلاؽِش
 
 ٠بحرا

 
ذ ١ان لهزا الٝاهون ارشا ، ٜو

، واهممد ٘شوعا واليح ١اهد مً اَم الذو٥ اليح ثخبنى العشية في 3الذو٥ بعً الخؽش ّات اإلاحممىة بٜشاس مبذؤ الؽٙا٘ية الاداسية

٘فذست ظلعة مً الٝواهحن اإلاهمة لح٢ش غ مبذؤ  1978ة ورلل٤ ابحذاء  مً ظىة املجا٥ ؤلاداسي ا ئ الاخز بمبذؤ الؽٙا٘ية ؤلاداسي

ٞ الّام ٘فذس ٜاهون  اهون  1978\1\6الؽٙا٘ية للم٘ش بؽإن اـت   1979\6\17بؽإن اإلاّلوماثية والوراثٞ والحشيات، ٜو

اهون  م واإلا بؽإن جعبنب الٝشاسات ؤلاداسية، 1979\4\12الّتٜة بحن ؤلاداس  والجمهوس، ٜو الفادس في  83\1025شظوم ٜس

اهون  1983\11\28  بؽان حٝٛو اإلاواوىحن في ِتٜاألاصم مْ ؤلاداسات.  2000\\4\12بؽان الّتٜات بحن ؤلاداس  واإلاىحّٙحن، ٜو

ذ بلٖ ِذد الذو٥ اليح ظيد ٜواهحن ثٝش الحٞ في الاوُت والحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات ا ئ ظىة       124 2019ٜو

و٥ ب ئ اإلاّلومات ١ان اولها الاسدن ظىةِو ئ اإلاعحوى        2007الّشبي اـذست لحذ الان ظحة دو٥ ِشبية ٜواهحن جّلٞ بحٞ الـو

 .2018واإلإش   2017ولبىان  2015والعودان  2012واليمً  2011وثووغ 

د الحالش مً اي جؽش ْ يىٍم الّتٜة بحن الا      داس  واإلاواوىحن ؤو ي٢شط ؤما في الّشاٛ ٘ةن البىاء الٝاهووي ل  يخلو ا ئ الٜو

ٞ الّام   لهم بصاء اإلاشا٘ٞ الّامة. بن َزا الٝفوس الخؽش عي في بـت  اولاُ ؤلاداس  الّامة وث٢ش غ حٝٛو الا٘شاد بصاء اإلا٘ش
 
ا حٜٝو

ا بما يإجي:   ثشثب ِلي  اراس وخيمة رات ابّاد اٜحفادية واطحماِية وظياظية يم٢ً ان هحذد ابشَص

 إلااؼش مذس١ات الٙعاد الزي  اظحمشاس ٌاَش  الٙعاد .1
 
ٝا ا في الٝىاِات الح٣ومية امل حلٙة، ٘٘و الاداسي واإلاا ي وثجزَس

 17رم اسثْٙ ب ئ اإلاعحوى  16ِ ئ اإلاعحوى  2015-2013ثيؽٍش مىٍمة الؽٙا٘ية الذولية ٘ٝذ اظحٝش الّشاٛ خت٥ اإلاذ  

                                                           
1
، الاظ    305-304، ؿ ٢2007ىذسيةح د. ؤؼٗش ِبذ الٙحا  ابو املجذ، جعبنب الٝشاسات الاداسية امام ٜايضح الالٕاءح ميؽإ  اإلاّاٗس

2
، طامّة ؤ٠ ي محىذ ؤولحاض ص٠ية ظايب،    45الجضاثش، ؿ  -البويش  -الّتٜة بحن ؤلاداس  واإلاواوً في الٝاهون اإلاٝاسن، سظالة ماطعححر، ١لية الحٝٛو

3
 .32ِمش دمحم ظتمة الّليوي، مفذس ظابٞ، ؿ  



 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
151 

  دولة ؼملها اإلااؼش، ما 167مً  166بر اححل اإلاشثبة  2017خت٥ ظىة 
 
ٝا يّنح ؤن الّشاٛ ما يضا٥ في ريل الٝاثمة ٘و

 .1إلااؼش مذس١ات الٙعاد

مً الّشاٜيحن  % 12% مً الّشاٜيحن بحٙصضح الٙعاد، و54٘ٝذان رٝة اإلاواوىحن بالجهاص ؤلاداسي للذولة، بر يّحٝذ  .2

ٙي الذولة للحفو٥ ِ ئ ال ذمات يٝومون بذْ٘ سؼاوى  ال يحم ؤلابٓت % مً حاالت الشؼو  95، والزيً يشاطّون مٌو

 .2ِ صا

3. .
 
 و٠ما

 
ا  ثشدي ٠بحر في معحوى ال ذمات الّامة في مخحلٚ الٝىاِات هِو

اجعاُ الٙجو  بحن واْٜ ؤلاداس  الّامة وحاطات اإلاواوىحن ومحىلباألاصم ورل٤  ن َزٍ ؤلاداسات باثد ٜذيمة وبىيئة، وهي  .4

ً ثلبياصا بال باألاصم ِو ة والّٙالية اليح ثٙشلها مٝحميات الّفش.ِاطض  ًِ الحجاو  مْ اححياطات الىاط ؤس  عِش

٘ٝذان الحيعيٞ والحّاون بحن الوحذات ؤلاداسية في مجاالت الٝىاُ الّام، الامش الزي يادي ا ئ الخؽاب٤ في الفتحيات  .5

ذس الىاٜات والىٙٝات.  وجّٝيذ اإلاّامتت َو

 ٘ٝذان الاظحٝشاس العياسضح بعبب ثشدي الواْٜ الاٜحفادي والاطحما ي. .6

 ُلب الشالضاإلا

 الهُمت الهاهىهُت إلابضؤ قكاقُت اإلاغقو الػام

ٞ الّامة مبادت طذيذ  وهي مبذؤ      ٞ الّام، ٘إليٙد للم٘ش طاء ٌهوس مبذؤ الؽٙا٘ية لمً مشحلة ؼهذت ثحذيص اإلا٘ش

 ًِ الؽٙا٘ية مولُو دساظخىا،
 
ٞ الّام ٘مت و٥ للم٘ش واراس َزا  اإلاؽاس٠ة ومبذؤ طود  ال ذمة ومبذؤ بعاوة وظهو٥ الـو

يما ارا ثحمحْ بالٝيمة الذظحوسية ؤم ال؟  الٍهوس للمبادت الجذيذ  جعائالت ًِ الٝيمة الٝاهوهية لها ٘و

 مً اإلابادت الحوط صية ال الذظحوسية اليح جّىي مّنى اطشاءات        
 
ٞ الّام يّذ واحذا ٘ٙي ٘شوعا هجذ ؤن مبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش

 ِ ئ الاراس املححملة لٝشاساألاصاالخؽاوس واإلاذاولة بؽ٣ل ٔحر مب
 
 وؤ٠ثر اوتِا

 
يا  .3اؼش،  قصا ثخيا لإلداس  ؤن ث٣ون ا٠ثر ِو

ٙ  مً اإلابادت اليح ثح٢م اإلاشا٘ٞ الّامة ٘جاء في     في ححن رَبد دظاثحر دو٥ اخشى ا ئ الىق ـشاحة ِ ئ مبذؤ الؽٙا٘ية بـو

خمْ اإلاشا٘ٞ الّمومية إلاّايحر الجود  والؽٙا٘ية واملحاظبة .... ثِ ئ ؤن " 2011مً الذظحوس اإلإشبي لعىة  154الٙفل 

ا الذظحوس  ا للمبادت والٝيم الذيمٝشاوية اليح ؤَٜش  ".واإلاعاولية، وثخمْ في جعيحَر

و٥      ورَبد ا٠ثرية الذو٥ ب ئ ؤلاؼاس  ب ئ مبذؤ الؽٙا٘ية ثحد ِىوان الحٞ في الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات والوراثٞ ؤلاداسية والـو

( مى  ِ ئ ؤن "الوراثٞ اليح في حوص  العلىات ث٣ون مباحة بال برا ١ان 7لها ومً رل٤ الذظحوس الٙىلىذي ار هق في الذاد  )الحش 

ا ٜذ ثم ثٝييذٍ  ظبا  لشوسية خاـة في الٝاهون" ٠ما هق الذظحوس الاإلااوي في اإلااد  ال امعة مى  ِ ئ ان " . يحٞ ل٣ل 1وؽَش

بالٝو٥ وال٢حابة والفوس، ٠ما ؤن ل  الحٞ في الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات بذون ِاثٞ مً اإلافادس بوعان الحّبحر ًِ سؤي  ووؽٍش 

ابة ِ ئ رل٤. ة واإلاشثية، وال يجوص ٘شك ٜس تمية ِ ر الوظاثل اإلاعمِو  اإلاحاحة، وث٢ٙل حشية الصحا٘ة، وحشية الحٕىية الِا

واهحن ال اـة بحماي الاحذاذ وللخؽش ّات ال اـة بحٞ . يخمْ ثٝييذات َزٍ الحٝٛو  ح٣ام الٝواهحن الّامة واح٣ام ال2ٝ

 الؽٗش الص  ضح"

ؤية اؼاس  ـشيحة إلابذؤ الؽٙا٘ية، ٠ما لم يحممً ؤية اؼاس   دوات ثحٝيٞ َزا  2005ؤما باليعبة للّشاٛ ٘لم يحممً دظحوس     

و٥ الحش له ( 2ٗ\38ا، ويزَب البّن ؤن هق اإلااد  )اإلابذؤ الا وهي الحٞ في الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات والوراثٞ الاداسية والـو

                                                           
1
ْ الال٢ترووي لوصاس  الحخىيي ِ ئ الشابي آلاجي: 43شاٜية، ؿ ، وصاس  الحخىيي ال2022ّ-2018خىة الحىمية الووىية    . محاحة اإلاٜو

https://mop.gov.iq/page/view/details?id=61   الال٢ترووي ْ  .               6/2/2021ثاسيخ صياس  اإلاٜو
2
ْ الام   ْ الاجي: -الّشاٛ -م اإلاححذ ملحة ًِ الّشاٛ، مٜو ، محا  ِ ئ اإلاٜو

https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1078&Itemid=573&lang=ar 

ْ  ثاسيخ  .6/2/2021صياس  اإلاٜو
3
 .17د. ماصن ليلو سايضح ود. ِ ي يووغ اظماِيل، مفذس ظابٞ، ؿ  

https://mop.gov.iq/page/view/details?id=61
https://mop.gov.iq/page/view/details?id=61
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1078&Itemid=573&lang=ar
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1078&Itemid=573&lang=ar
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تن واليؽش هي  اإلاحّلٝة ب٢ٙالة حشية الحّبحر ًِ الشؤي ب٣ل الوظاثل وحشية الصحا٘ة وحشية الحٍاَش العلمح والىباِة وؤلِا

والزي يّذ احذى الادوات اإلاهمة لححٝيٞ مبذؤ الؽٙا٘ية. ويزَب البّن  1ألاظاط الذظحوسي لحٞ الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات

( مى  ِ ئ ان الؽّب مفذس 5خش ب ئ ان َىاٟ اؼاس  لمىية إلابذؤ الؽٙا٘ية في الذظحوس الّشا ي، ٘الذظحوس هق في اإلااد  )الا 

 ومْ بمّان الىٍش والٙحق ما يادي ب ئ ثحٝيٞ ٔشك الؽٙا٘ية ِىذما ي٣ون الؽّب 
 
العلىات وهي اؼاس  ٜذ يٙهم م صا لمىيا

 –ر ال يّٝل َو ـاحب العلىة والعياد  في البتد ب
 
ؤن يماسط َزا الؽّب ظيادث  وظلىح  ما لم يخعله بعت   -مىىٝيا

ة العلىة وماظعات الذولة، ٠ما ال يّٝل ؤن يشثضضح َزا الؽّب ؤن ث٣ون ظلىح  ٘اظذ  ؤو  ة بما يذوس في اسٜو اإلاّلومات واإلاّ٘ش

 . 2ها الوطهة اليح ثخذم مفالح معخبذ ، ومً رم ظح٣ون الؽٙا٘ية احذ ادواث  في بداس  د٘ة َزا العلىة وثوط ص

 اإلابدض الشاوي                                                        

 غىانغ مبضؤ الككاقُت للمغقو الػام

ش ِىاـش محذد  ثحمسل بحٞ الا٘شاد بالحفو٥ في اإلاّلومات مً الجهات ؤلاداسية      ٞ الّام ث٘و يلضم لٝيام مبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش

تم ؤلاداسي، وحٞ الا٘شاد في جعبنب الٝشاسات ؤلاداسية.امل حل  ٙة، وحٞ الا٘شاد باِا

 ُ  اإلاُلب ألاو

 خو الاقغاص في الخهُى غلى اإلاػلىماث

ٞ الّام، ٘مً ختل  ثخحٙي العشية اليح ١اهد       لححٝيٞ مبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش
 
يّذ حٞ الا٘شاد في الحفو٥ اإلاّلومات ِىفشا

ات واِما٥ الا   داس  في ِتٜاصا مْ الا٘شاد.جٕلٚ ثف٘ش

و٥ ب ئ اإلاّلومات مً ا٠ٙإ الاليات اليح ثم٢ً اإلاواوً مً معإلة ح٣ومح  والاوُت ِ ئ البياهات والوراثٞ اليح      و ّذ ٜاهون الـو

ثىىوي ِ ئ بحوصألاصا، ومً رم ٘هو ادا  ّ٘الة لل٢ؽٚ ًِ حاالت الٙعاد والشؼو ، ومسا٥ ِ ئ رل٤ ملٙات الؽشاء الّامة اليح ٜذ 

و ما ٜذ يؽحر ب ئ ثواطذ ؼ صات ٘عاد. ٠ما ان ٠ؽٚ حاالت مً  ثحايل في اخحياس اإلاحّاٜذ او ِذم الحىابٞ مْ د٘اثش الؽشوه، َو

عاد وساء   لحواطذ حاالت سؼو  ٘و
 
و٥ ا ئ مّلومات ثخق ثٝذيم خذمات بداسية يم٢ً ؤن ي٣ون ماؼشا ؤلاخت٥ الاداسي ارش الـو

ذ ثبٝو َزٍ الح و٥ للمّلومات والاوُت ِل صا مً وٗش ِموم ا٘شاد رل٤، ٜو ة في ٌل ِذم ثواطذ الية ثخيا الـو االت ٔحر م٢ؽ٘و

 .3املجحمْ

حن     ٗو ِ ئ حٞ الا٘شاد في الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات ظىٝعم َزا اإلاىلب ب ئ ِ٘ش  ولٕشك الٜو

 ُ  الكغع ألاو

 مكهىم الخو في الخهُى غلى اإلاػلىماث

لذساظات اليح اطشيد بفذد حٞ الا٘شاد في الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات ِضٗو مٍّم الٙٝهاء والباحسحن ثٍهش ِملية اظحّشاك ا    

( بإه  "حٞ الٙشد في Ernest Villanuevaًِ ولْ جّشيٚ محذد لهزا الحٞ. ٘ٙي الواليات اإلاححذ  الامشي٢ية ِ٘ش  الٙٝي  )

لّة لعيىش  الهيئات الّامة او الؽش١ات ال اـة رات الىْٙ الحفو٥ ِ ئ البياهات او الخسجيتت وطميْ اهواُ اإلاّلومات ال ا

 للذولة وال يعخسنى مً رل٤ بال بىق ـشيا في الٝاهون"
 
( مً  Jean Jacques Paradi ssis. وفي ٘شوعا ِ٘ش  )4الّام ؤو اإلاملو٠ة ١ليا

 ئ حٞ الاش اؿ في الحفو٥ ِ ئ خت٥ الشبي بحن مٙهومحن للحٞ في اإلاّلومات ايجابي وظل ح، ويىفٗش اإلاٙهوم الايجابي ب

                                                           
1
ٜشاء  ثٝويمية في مؽشُو ٜاهون الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات، مجلة  -د. يمامة دمحم حعً ٠ؽ٣و٥ ود. واثل مىزس البياجي، الحىٍيم الذظحوسي والٝاهووي للحٞ في الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومة  

، ١لي  .4(، ؿ 2017) 30-29ِذد  16ة الحٝوٛ، الجامّة اإلاعخىفشية، مجلذ الحٝٛو
2
ة للّلوم الٝاهوهية والعياظية، املجلذ  -د. مايذ ِبذاللىيٚ واخشون، الحإـيل الذظحوسي إلابذؤ الؽٙا٘ية   ذاس 2دساظة مٝاسهة، مجلة طامّة ال٣٘و  .80، ؿ 2019، 2\4، الـا

3
ْ 11،ؿ2020الاظ٣وا، الامم اإلاححذ ، بحروت، –والبياهات اإلاٙحوحة، اللجىة الاطحماِية والاٜحفادية لٕشبي اظيا الجواهب الٝاهوهية للح٣ومة اإلاٙحوحة    ، محا  ِ ئ اإلاٜو

 الال٢ترووي الاجي:  
4
 .71 -70ؤوسدٍ ِمش دمحم ظتمة الّليوي، مفذس ظابٞ ؿ  
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ش اإلافلحة، ويىفٗش  اإلاّلومات ١ا٘ة والوراثٞ اليح ثححَٙ ذصا ؤلاداس  الا ما اظحشىاٍ الٝاهون بىق ـشيا مً دون ثىلب ث٘و

 ٘هو ال يٝحفش ِ ئ اش اؿ محذديً ؤو وراثٞ محذد
 
 .1اإلاٙهوم العل ح ب ئ ان َزا الحٞ ال يّذ حٝا خاـا

وزي بإه  "حٞ الٙشد الزي يّنؾ في مجحمْ ما ان يحفل ِ ئ مّلومات ١ا٘ية مً ؤلاداس  ِو ئ اإلاعحوى الّشب     ي ِ٘ش  بت٥ ال ٔر

اصا" ب في مّ٘ش ٘ش  الباحص ٘شحان هضا٥ اإلاعاِيذ بإه  2او العلىة اليح ثح٢م َزا املجحمْ ورل٤ في الاموس الزي جّىي  وئش . ِو

ية "ثم٢حن الا٘شاد داخل الذولة مً الاوُت ِ ئ ما  ٞ ٜيود ؼ٣لية ومولِو ٞ ِام ثذيٍش الذولة ٘و  صمهم مً مّلومات ثشثبي بم٘ش

 .3مّٝولة ثممً ختلها الحفو٥ ِل صا"

 الكغع الشاوي

ت  الخىظُم الهاهىوي للخو في الخهُى غلى اإلاػلىماث والىزابو الاصاٍع

ئ اإلاّلومات الاداسية وطود ثبايً في ثىٍيم يٍهش  اظحّشاك جؽش ّات الذو٥ اليح ثبيد اٜشاس الحٞ في الحفو٥ والاوُت ِ     

 ٞ الحٞ في الحفو٥ والاوُت ِ ئ الوراثٞ الاداسية في هواحي ِذيذ ، ويم٢ىىا ثوليا  الحىٍيم الٝاهووي للحٞ في اإلاّلومات ِ ئ ٘و

 الاجي:

 
 
 الاداسية  ثحذيذ الاش اؿ الزيً لهم الحٞ باالوُت والحفو٥ ِ ئ الوراثٞ -ؤوال

 الذو٥ بفذد ثحذيذ الاش اؿ الزيً يحٞ لهم الاوُت والحفو٥ ِ ئ الوراثٞ الاداسية بحن اثجاَحن: اهٝعمد جؽش ّات

يما ارا ١اهوا  -  بفٗش الىٍش ًِ ١وقصم مواوىحن ام اطاهب، ٘و
 
الاثجاٍ الواظْ: ويٝشس ربوت َزا الحٞ لألش اؿ طمّيا

م مً ان اإلااد  )اش اؿ وبيّيحن ام مّىويحن، ومً الذو٥ اليح ثبيد َزا الاثجاٍ ممل ( مً 1ٗ\٢1ة العويذ ّ٘ ئ الٔش

ثىق ِ ئ اه  "يحٞ ل٣ل مواوً ظويذي الحفو٥ الحش ِ ئ الوراثٞ الشظمية" الا  1776ٜاهون حشية الصحا٘ة لعىة 

. ٠ما اخز ذصزا الاثجاٍ ٜاهون حشية اإلاّلومات الامشي٣ي 4اه  مً الىاحية الّملية يم٢ً  ي ش ق اإلاىالبة ذصزا الحٞ

ؤ( ِ ئ حٞ اي ش ق في ولب وثلٝي اإلاّلومات مً ٜبل الو١االت اإلاّىية. ٠ما اخز ذصزا -3-ي البىذ الٙش ي )ؤ٘ىق ف

واليح مىحد الحٞ ل٣ل ش ق ان  2000( مً ٜاهون حشية اإلاّلومات لعىة 3\1الاثجاٍ ٜاهون اإلامل٢ة اإلاححذ  في البىذ )

م يىلب مّلومات مً ظلىة ح٣ومية. ٠ما اٜش اإلاؽُش الٙشوسضح   17الفادس في  78\753في اإلااد  الاو ئ مً ٜاهون ٜس

في ؼان اـت  الّتٜة بحن الاداس  والجمهوس الحٞ ل٣ل ش ق الاوُت ِ ئ اإلاّلومات والوراثٞ الاداسية،  1978يوليو 

م  ذ ثإ٠ذ َزا الحٞ بفذوس الٝاهون ٜس س ، اإلاحّلٞ بحٝٛو اإلاواوىحن في ِتٜاصم مْ ؤلادا 2000ابشيل لعىة  321ٜو

ويلحَ باليعبة للمؽُش الٙشوسضح اه  اوطذ ثميحز يحّلٞ بحن الوراثٞ الٕحر اظمية واليح هي حٞ للجميْ والوراثٞ الاظمية 

 .5اليح يٝحفش الحٞ في الحفو٥ ِل صا ِ ئ الص ق اإلاّنح ذصا ٘ٝي

                                                           
1
 Le droit d‗accès général aux documents administratifs en France et en Grèce. D.E.A. de Droit Public Comparé des Etats Européens. Université Panthéon - 

Sorbonne (Paris I), Année Universitaire 2000-2001. 

https://www.paradissis.com/MEMOIRE.html 

 ْ  2021\1\10ثاسيخ صياس  اإلاٜو
2
وزي، الحٞ في الاوُت او حشية الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات، الهيئة الٙلعىييية اإلاعحٝلة لحٝٛو اإلاواوً، ، سام هللا،     .7-6، ؿ2004بت٥ ال ٔر

3
 .309، ؿ 2017الّذد الساوي،  32ٕذاد، املجلذ د. ٘شحان هضا٥ اإلاعاِيذ، حٞ الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات في الخؽش ّات الاسدهية، مجلة الّلوم الٝاهوهية، ١لية الٝاهون، طامّة ب  

4
ْ الال٢ترووي الاجي: 107، ؿ2013ثوبي مىذ٥، حشية اإلاّلومات، مىٍمة التربية والسٝا٘ة والٙىون الحابّة لتمم اإلاححذ ،    . محا  ِ ئ اإلاٜو

information-and-ww.unesco.org/new/en/communicationhttp://w/ 

 ْ   2012\2\4ثاسيخ صياس  اإلاٜو
5
 . 39، ؿ 2015بوؼىا٘ة ؤحمذ، وٛش م٣ا٘حة الٙعاد في الٝاهون الاداسي، سظالة ماطعححر، ١لية الحٝٛو والّلوم العياظية، طامّة دمحم بولباٗ،   

https://www.paradissis.com/MEMOIRE.html
https://www.paradissis.com/MEMOIRE.html
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/
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ثٞ الاداسية باإلاواوىحن الاثجاٍ الميٞ: ويزَب َزا الاثجاٍ الخؽش عي ا ئ حفش الحٞ في الحفو٥ والاوُت ِ ئ الورا -

٘حعب ومً رم لنغ لألطاهب الحٞ في الحمحْ ذصزا الحٞ، ومً الذو٥ اليح اخزت ذصزا الاثجاٍ اليوهان وايىاليا والهىذ 

 و١وسيا الجىوبية والاسدن. 

      
 
 ثحذيذ الجهات الاداسية اإلاؽمولة بٝاهون الحٞ في الاوُت والحفو٥ ِ ئ الوراثٞ الاداسية: -راهيا

 ًِ ال رإلاان. وفي الواليات اإلاححذ  الامشي٢ية      
 
ٞ الٝاهون العو عشي يؽمل الٝاهون ١ل العلىات الاداسية ٘مت ّ٘ ئ ٘و

يحّحن ِ ئ ١ل و١الة بإن ثجّل سجتألاصا محاحة للجمهوس ظواء  1966( مً ٜاهون حشية اإلاّلومات لعىة 552\وبموطب اإلااد  )ؤ

 ًِ الؽ
 
ش١ات الووىية و١ل ٠يان ثابْ للعلىة الحىٙيزية والهيئات الحىٍيمية اإلاعحٝلة. وفي ا١اهد مذهية ام ِع٢شية ٘مت

٘ةن ثحذيذ الجهات الح٣ومية يحم باظحخذام  2000(  مً ٜاهون حشية اإلاّلومات لعىة 1\3اإلامل٢ة اإلاححذ  وبموطب البىذ )

ٝة بالٝاهون وجؽمل الٝاثمة ِ ئ طميْ الاٜعام والهيئات الح٣ومية  الخؽش ّية والٝوات اإلاعلحة والهيئات الاخشى ٜاثمة م٘ش

يم٢ً لوصيش الذولة ؤن يفىٚ َيئات ِ ئ ؤقصا ظلىات ح٣ومية وهي اليح ثماسط  5اإلاز١وس  بالٝاثمة باالظم، وبموطب البىذ 

اثٚ رات وبيّة ِامة او اليح ثٝذم بموطب ِٝذ خذمات لعلىة ح٣ومية. اما في ٘شوعا ٘ةن الجهات اإلالضمة بحم٢حن  ٌو

ش اؿ مً الاوُت والحفو٥ ِ ئ الوراثٞ الاداسية جؽمل ١ل الهيئات الاداسية الّامة اإلاش٠ضية م صا واملحلية واإلااظعات الّامة الا

ٞ الّام.  ًِ اإلااظعات ال اـة اإلا٣لٙة بمهام اإلا٘ش
 
 ٘مت

 
 
: -رالسا  لسبوت الحٞ في الاوُت

 
ٙها ؼشوا  اإلافلحة بـو

ش اإلافلحة في الص ق الزي  ثزَب مٍّم الخؽش ّات اإلاىٍمة لحٞ  الاوُت والحفو٥ ِ ئ الوراثٞ الاداسية ا ئ ِذم اؼتراه ث٘و

يىلب َزٍ اإلاّلومات، رل٤ ان اإلاّلومات اليح ثححَٙ ذصا الهيئات الح٣ومية هي مل٤  ٘شاد الؽّب، ٘مً ٔحر اإلاٝبو٥ ان يؽتره 

ة او ظبب مؽشُو للحمحْ بح  ًِ رل٤ ٘ةن لضوم الٝاهون ِ ئ الا٘شاد اٌهاس مفلحة مؽشِو
 
ٞ الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات، ٘مت

ش اإلافلحة في الص ق الزي يىل صا يحّاسك مْ دوس حٞ الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات في ثحٝيٞ الؽٙا٘ية الاداسية وث٢ش غ ٢٘ش   ث٘و

ز ا ظيادي ا ئ الذيمٝشاوية الاداسية، ار ال يوطذ مّياس دٜيٞ للمفلحة اإلاّح ر  اليح جعٓو ولب الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومة، َو

 . 1اظحخذام الاداس  لعلىاصا الحٝذيشية بفوس  ثح٢مية واظخبذادية

ٚ ثبىاٍ اإلاؽُش      ذ رَب اإلاؽُش الامشي٣ي ا ئ ِذم اؼتراه اإلافلحة في الص ق والبة الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومة. وهٙغ اإلاٜو ٜو

ش اإلافلحة في مٝذم الىلب الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات والور  اثٞ الاداسية.الٙشوسضح ٘لم يحىلب ث٘و

 
 
الوراثٞ الاداسية: ال يّذ الحٞ في الاوُت والحفو٥ والوراثٞ الاداسية  ِ ئالاظحشىاءات اليح ثشد ِ ئ حٞ الاوُت والحفو٥   -سابّا

، ار َىاٟ حاالت ِذيذ  ثحّلٞ باإلافلحة الّامة او بمفاله الا٘شاد الاخشيً ثٙشك ظشية اإلاّلومات والوراثٞ اليح 
 
 مىلٝا

 
حٝا

 َٙ ذصا الجهات الاداسية امل حلٙة. ثحح

 :2ان اٜشاس الاظحشىاءات ِ ئ حٞ الاوُت والحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات والوراثٞ الاداسية يحىلب مشاِة امشيً لشوسيحن     

ا الٝاهون هٙع .  .1 ة يٝشَس  يجب ان ثحّلٞ اإلاّلومات والوراثٞ اإلاعحشىا  مً حٞ الاوُت بمفلحة مؽشِو

ًِ اإلاّلومات لشس ٠بحر بحيص ي٣ون المشس ِ ئ اإلافلحة الّامة ا٠ ر مً مفلحة ؤن ي٣ون مً ؼان ال٢ؽٚ  .2

٢زا ٘ةه  ال يخلو جؽش ْ مً الخؽش ّات اإلاىٍمة لحٞ الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات والوراثٞ  الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات، َو

احة َزٍ الوراثٞ، بال اه  الاداسية مً اظحشىاءات ِ ئ َزا الحٞ بحيص ي٣ون للجهات ؤلاداسية الحٞ في الامحىاُ ًِ اث

 
 
ّليا  ٘و

 
 حٝيٝا

 
َىاٟ رمة ثبايً في مذى او هىاٛ َزٍ الاظحشىاءات ٘بنىما هجذ ان الذو٥ اليح ثىبٞ الذيمٝشاوية ثىبيٝا

 ذصزا الفذد ومً الامسلة ِ ئ َزٍ الذو٥ ٜاهون حشية اإلاّلومات العويذي  في اإلااد  
 
 ومحذودا

 
 ليٝا

 
ثحج  ب ئ ثبنح هىاٜا

اهون حشية اإلاّلومات الامشي٣ي لعىة مى   16 ، اما 1966اإلاّذ٥ في اإلااد  ) ( مً ٜاهون حشية اإلاّلومات لعىة  1966ٜو

                                                           
1
 .449-448ِمش دمحم ظتمة الّليوي، مفذس ظابٞ، ؿ   

2
 .59ثوبي مىذ٥، مفذس ظابٞ، ؿ   
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عم َزٍ الاظحشىاءات ا ئ  ة ٠بحر مً الاظحشىاءات ٜو في بشيىاهيا ٘ةن اإلاؽُش اثج  لحبنح اظلو  الٝاثمة بةيشاد مجمِو

( واخماُ 2\3س  مىلٝة وهي اإلاىفوؿ ِلي  في البىذ )ِذ  اـىاٗ ٘البّن م صا يّٙو مً ال مُو للٝاهون بفو 

يوليو  17( مً ٜاهون 1ٗ\6البّن الاخش يخمْ إلاا يعمى اخحباس اإلافلحة الّامة. ؤما في ٘شوعا ٘ٝذ حذدت اإلااد  )

ة مً الاظحشىاءات ِ ئ الحٞ في الاوُت والحفو٥ ِ ئ الوراثٞ الاداسية.  مجمِو

 الكغع الشالض

 مً الخو في الخهُى غلى اإلاػلىماث مىنل الهاهىن الػغاقي

د الحالش جؽش ْ خاؿ يىٍم الحٞ في الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات والوراثٞ      ش لذى الّشاٛ ب ئ الٜو  ال يح٘و
 
٠ما ر٠شها ظابٝا

م )ؤلاداسية. وارا اظحّشالىا الٝواهحن اإلاوطود  يفاد٘ىا ٜاهون  ّشك والزي وفي م 2016( لعىة 37ٜاهون الحٙاً ِ ئ الوراثٞ ٜس

( مً الٝاهون واليح هفد ِ ئ ؤه  "ثٝعم 3بياه   هواُ الوراثٞ اؼاس ب ئ حٞ الا٘شاد باالوُت ِ ئ وراثٞ الّامة ورل٤ في اإلااد  )

 الوراثٞ مً حيص وبيّاصا ب ئ رترة ؤهواُ:

: الوراثٞ الّامة: وهي الوراثٞ اليح يجوص الاوُت ِل صا مً ٜبل ١ل ري مفلحة.
 
 ؤوال

:الورا
 
 ثٞ ال اـة: وهي الوراثٞ اليح ال يجوص الاوُت ِل صا بال في الحاالت اليح جعحوطب رل٤ وبموا٘ٝة الجهة اإلاّىية.راهيا

: وهي اليح ال يجوص الاوُت ِل صا ورل٤ إلاعاظها بإمً الذولة ؤو ان الا٘فا  ِ صا يٝود لشس".
 
 رالسا

( ِ ئ اه  "\4وهق في اإلااد  )
 
تم ويم٢ً اوال ح ي٣ون الاوُت ِ ئ ؤوال الوراثٞ الشظمية مً الباحسحن وولبة الجامّات ووظاثل الِا

 ي ش ق الاوُت ِل صا بحإييذ سظمح مً الجهة امل حفة ول  الحٞ في الحفو٥ ِ ئ ـوٍس م صا بموا٘ٝة الذاثش  اإلاّىية ِ ئ الا 

لوراثٞ ؤلاداسية ٘هو ال يّذو ان ي٣ون وظيلة ول٢ً َزا الٝاهون ال يم٢ً ان ي٢شط حٞ الا٘شاد باالوُت ِ ئ ا .يٝود رل٤ ا ئ لشس 

للمحاٍ٘ة ِ ئ الوراثٞ رات ألاَمية ألا١اديمية والحاسيخية الّاثذ  ا ئ دواثش الذولة و٠ما بي صا الٝاهون في اإلااد  الاو ئ مى  

 الحىٙيزية والخؽش ّية.

 اإلاُلب الشاوي

 الخو في الاغالم الاصاعي 

تن الا      داسي ًِ الحٞ في الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات ٘هو م٢مل ل  مً اطل ثحٝيٞ مبذؤ الؽٙا٘ية ال ثٝل اَمية الحٞ في الِا

تم الاداسي بالٝيام باوُت الجمهوس ِ ئ اِمالها واوؽىاصا بفوس  ثلٝاثية ومً دون  ؤلاداسية، وثلتزم الاداس  بموطب الحٞ في ؤلِا

بحيص ي٣ون لأل٘شاد ١ا٘ة الاوُت ِل صا. و ظىٝعم َزا اإلاىلب  وطود ولب ورل٤ مً خت٥ وؽش اإلاّلومات اإلاحّلٝة بحل٤ الاوؽىة

تم الاداسي. تم الاداسي، ووّالو في الُٙش الساوي اليات ثحٝيٞ الحٞ في الِا حن وّالو في الُٙش الاو٥ مٙهوم الحٞ في الِا  ا ئ ِ٘ش

 

 

 ُ  الكغع ألاو

 مكهىم الخو في الاغالم الاصاعي 

تم الاداسي      بإه  "َزٍ الفتحية اليح ثمىا للمواوً مً ؤطل معاءلة الاداس  ًِ ٜشاساألاصا ٜبل ؤن ثحخزَا،  يّٗش الحٞ في الِا

شي بخعيحر   ِاما رات الاسثباه الجَو
 
والاوُت ِ ئ وراثٝها وملٙاألاصا اليح لها ِتٜة بحياث  ال اـة، ؤو ثل٤ اليح ث٢خسضح وابّا

 .1ؼاون املحيي"

د الّتهية بإقصا "الاباحة     ة مّلومات  ٠ما ِ٘ش ة او حيى الجمهوس ١ا٘ة في مّ٘ش الجضثية اليح جعما ذصا الاداس  للٙشد او املجمِو

اثٙها امل حلٙة، ميى الضمها الٝاهون بزل٤ ـشاحة، او  ًِ طضء او مشحلة ما مً وؽاوها او اِمالها اليح ثٝوم ذصا ارىاء مماسظة ٌو

                                                           
1
تم الاداسي، اوشوحة د٠حوساٍ، مّهذ الحٝٛو والّلوم الاداسية، طامّة الجضاثش،     .606، ؿ1994ِبذ الحٙيَ اوظ٢حن، الحٞ في الِا
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م ي لبٝاء با ي اطضاء ٠ؽٚ ًِ َزا الجضء بمحن اسادألاصا وظلىاصا الحٝذيشية اإلا ىلٝة، ودون ان ي٣ون َىاٟ م رس مىىٝي ِو

 .1وؽاواألاصا او اِمالها في ظشاديب العشية ًِ ال٣ا٘ة"

تم الاداسي َو "التزام الاداس  ثجاٍ الا٘شاد بااثاحة الحلٝاثية للوراثٞ واإلاّلومات ؤلاداسية اإلاحّلٝة      وهحً هشى ان الحٞ في الِا

األاصا ب ٙها ظشية" بإوؽىاصا وثف٘ش ا وثذاولها بـو  اظحشىاء ثل٤ اليح مىْ الٝاهون وؽَش

 الكغع الشاوي

 الُاث جدهُو الخو في الاغالم الاصاعي  

ة الوظاثل اليح ث٢ٙل ثحٝيٞ َزا الحٞ، وثحجعذ َزٍ       تم الاداسي مجمِو ثحممً جؽش ّات الذو٥ اليح ثبيد الحٞ في الِا

 ٝشاسات الاداسية، وبةٜشاس ظياظة البياهات اإلاٙحوحة مً الجهات الاداسية.الوظاثل بةِتم الا٘شاد بالخؽش ّات وال

 
 
وؽش الخؽش ّات والاهٍمة: ؤن وؽش الخؽش ّات والاهٍمة في الجشيذ  الشظمية والزي  صذٗ ا ئ ايفا٥ ال ىا  اإلالضم اإلاخعم  -ؤوال

يل حفو٥ اإلاواوىحن ِ ئ الٝواِذ الٝاهوهية، بر بالّمومية والحجشيذ للمخاوبحن ب  بات يححاض ا ئ وظاثل اخشى ثٙضضح ا ئ جعه

  
 
همها امشا ة اإلاواوىحن ذصزٍ الخؽش ّات ٘و مْ وٕيان ٌاَش  الحط م الخؽش عي و٠ثر  الحّذيتت اليح ثىشؤ ِل صا اـبحد مّ٘ش

ية الظخيّا  2لنغ بالعهل  ًِ رل٤ ٘ةن اليؽش ظٗو ال يادي ٔشل  في حالة ِذم ا٠حما٥ الؽشوه اإلاولِو
 
هم ، ٘مت ٘و

امل اوبحن بالٝاِذ  الٝاهوهية  بر ان ال ىا  الٝاهووي الزي يإجي بالىفوؿ الٝاهوهية وإلاا يححوي  مً جّبحر ثٝنح مّٝذ ٜذ ي جض 

 . 3ًِ ٘هم  واثٙة واظّة مً امل اوبحن بالٝاِذ  الٝاهوهية

ا، و٠زل٤ وؽش الٝشاسات والوراثٞ وفي َزا الفذد ا٠ذ مجلغ الذولة الٙشوسضح ؤن "ولْ الٝواهحن ثحد ثفٗش الجمهوس       ووؽَش

ؤلاداسية يعحجيب لل٢سحر مً اإلابادت الّام للٝاهون وبخاـة مبذؤ اإلاعاوا  ؤمام الٝاهون، ومبذؤ اإلاعاوا  في الحفو٥ ِ ئ 

ية. و ؽ٣ل بزل٤ بىبيّح   مة مً مه par ntureالىفوؿ الٝاهوهية والوراثٞ واإلاّلومات ؤلاداسية، ومبذؤ الحياد ومبذؤ اإلاولِو

ٞ الّام"  . 4مهام اإلا٘ش

ذ الضم اإلاؽُش الٙشوسضح ؤلاداس  بيؽش طميْ الٝواهحن والاهٍمة اليح ثاظغ ِل صا اِمالها.      ٜو

ولٕشك ثحٝيٞ الّتهية للخؽش ّات اثجهد مٍّم الذو٥ ب ئ الاظحٙاد  مً ٌهوس وظاثل الاثفا٥ الحذيص الظيما ؼب٢ة     

ثخيا الخؽش ّات والاهٍمة للجمهوس مً دون مٝابل والؼ٤ ان َزٍ الىشيٝة ظحّضص مً حٞ الاهترهد بةوؽاء مواْٜ ال٢تروهية 

تم ؤلاداسي.  الا٘شاد في الِا

 
 
تم الاداسي، ٘ٝذ اثاحد  -راهيا ثبنح ٢٘ش  الح٣ومة اإلاٙحوحة: جّذ الح٣ومة اإلاٙحوحة هي الحىوس الاحذذ والاَم في مجا٥ الِا

ة رميىة لححٝيٞ الاثفا٥ بحن الاداس  والجمهوس وثّٙيل مؽاس٠ة َزا الاخحر في  الحىوسات الحٝىية في مجا٥ الاثفاالت ٘ـش

 الؽاون الّامة.

ؤن الح٣ومة اإلاٙحوحة في ابعي اؼ٣الها ثحج ئ في العما  للمواوىحن  Lathrop and Rumaيز٠ش الباحسان الرشو  وسوما     

و٥ ب ئ اإلاّلومات الح٣ومية ويز٠ش اإلاالٙان ؤن مّنى ا ذ ثإرش بحش٠ة ال رمجيات بالـو لح٣ومة اإلاٙحوحة في ثىوس معحمش، ٜو

و٥ ب ئ اإلاؽاس٠ة  5اإلاٙحوحة اإلافذس، بمّنى ؤن التر٠حز ٘ صا ييحٝل بحن الح٣ومة واإلاواوىحن مً الـو

                                                           
1
 .331د. ظامي الىودي، مفذس ظابٞ، ؿ  

2
 .182د. موسضى شحار ، مفذس ظابٞ، ؿ   

3
 .604ظابٞ،  ِبذ الحٙيَ اوظ٢حن، مفذس  

4
 .182ؤوسدٍ د. موسضى شحار ، مفذس ظابٞ، ؿ  

5
 .21، ؿ 2018الاظ٣وا )لجىة الامم اإلاححذ  الاٜحفادية والاطحماِية لٕشبي اظيا(، جّضيض الح٣ومة في اإلاىىٝة الّشبية، اللجىة الاطحماِية، بحروت،   

ْ الال٢ترووي آلاجي:   https://www.unescwa.org/ar/publicationsمحا  ِ ئ اإلاٜو

 .4/2/2021ثاسيخ الضياس  
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ٜذم والاط باس٠غ، الزي خذم في لجىة ، الحش  الّاإلاية الساهية ، ٘بّذالواليات اإلاححذ  مة اإلاٙحوحة" فيالح٣و " مفىله وؽإ    

ية للمّلومات الح٣ومية، اليح ؤوؽإَا "مبذؤ الح٣ومة اإلاٙحوحة: ثىبيٞ  1957، اإلافىله في مٝالح  لّام ال٣ووٕشط ألامشي٣ي ِ٘ش

ة بموطب ، بذؤت املحا٠م 1966 ِام ، في(FOIA) بّذ َزا، وبّذ بٜشاس ٜاهون حشية اإلاّلومات" الذظحوس  الحٞ، في اإلاّ٘ش

م مً ؤن َزٍ ١اهد اإلاش  ألاو ، و ٠مشادٗ للؽٙا٘ية الح٣ومية اإلافىله الٙيذسالية، في اظحخذام َزا ئ اليح يحم ٘ صا ِ ئ الٔش

الٝذيمة، في الٝشن ال امغ  اليوهان بدخا٥ "الح٣ومة اإلاٙحوحة" ٘ةه  يم٢ً بسطاُ مٙهوم الؽٙا٘ية، واإلاعاءلة في الح٣ومة، ب ئ

 للمواوىحن للحّبحر ًِ ٜبل اإلايتد، بر ؼهذت ا
 
شلد معاسا رنىا ثىٍيم اإلااظعات الٝاهوهية امل حلٙة لعلٟو اإلاعاولحن ِو

 ؤمام ethaneؼ٣اواَم ثجاَهم. بحذى َزٍ اإلااظعات، 
 
شلد ؤقصم يٝذمون ٠ؽٙا ، حملد اإلاعاولحن ب ئ معحوى "الاظحٝامة" ٘و

  .1مجلغ اإلاواوىحن، حو٥ ١ل ما ّ٘لٍو في رل٤ الّام

 مْ "الحوطي  ال اؿ  2010ممل٢ة العويذ مً اواثل الذو٥ اليح ثبيد الح٣ومة اإلاٙحوحة ٘ٙي ظىة وجّذ      
 
ٜامد وثوا٘ٝا

م Public Sector Informationبمّلومات الٝىاُ الّام "  2010لعىة  566" الفادس ًِ اإلاٙولية الاوسبية بةٜشاس الٝاهون ٜس

ْ  ال اؿ بالبياهات اإلاٙحوحة ِ ئ هحو ال اؿ بةِاد  اظحخذام الوراثٞ ؤلاداسية الّمومي وريٝة مّلومة  300000ة ويححوي اإلاٜو

 مً ظىة 
 
. لٝذ ثم٢ىد الح٣ومة العويذية مْ املجحمْ اإلاذوي والٝىاُ ال اؿ وطمهوس الّموم ايجاد اهٙحا  يزَب 1971بذءا

 .2ابّذ مً الح٣ومة اإلاٙحوحة، ليفل ا ئ حالة املجحمْ اإلاٙحو 

َو الحاسيخ الشظمح الهىتٛ الح٣ومة الال٢تروهية بفذوس "اإلاز٠ش  ًِ  2009يات اإلاححذ  الامشي٢ية ٘يّذ ِام اما في الوال       

ذ ثممىد َزٍ الوريٞ رترة Memorandum on Transparency and Open Governmentالؽٙا٘ية والح٣ومة اإلاٙحوحة " " ٜو

ذ طشى جّميم َزٍ الوريٝة ِ ئ طميْ الاداسات والو١االت مبادت وهي ؤه  ِ ئ الح٣ومة ؤن ث٣ون ؼٙا٘ة، وجؽاس٠ية وجّ اوهية. ٜو

.ِو ئ اإلاعحوى الّشبي ثبيد ِذد مً الذو٥ ٢٘ش  الح٣ومة اإلاٙحو ، ٘ٝذ اهٍمد ١ل مً الاسدن وثووغ واإلإش  ب ئ 3الح٣ومية

 في مجا٥ الح٣ومة .وجّذ الحجشبة الحووعية الا2011( اليح اٜشت ظىة OGPالؽشا٠ة  الّاإلاية للح٣ومة اإلاٙحوحة )
 
٠ ر هجاحا

 :4مبادت الح٣ومة اإلاٙحوحة ثم ثحٝيٞ الّذيذ مً الاهجاصات و اإلاحمسلة فياإلاٙحوحة. ٘ٙي اواس ث٢ش غ 

 ث٢ش غ حٞ الىٙار ا ئ اإلاّلومة: .1

ِ ئ ؤه   2014  2014\27مً دظحوس  32اٜشاس مبذؤ دظحوسية الحٞ في الىٙار ا ئ اإلاّلومة حيص هق الٙفل  -

تم والحٞ في الىٙار ب ئ اإلاّلومة""ثممً الذول  ة الحٞ في ؤلِا

 اإلاحّلٞ بالحٞ في الىٙار ب ئ اإلاّلومة. 2016لعىة  22اـذاس الٝاهون ألاظاسضح ِذد  -

 جّضيض الجزاَة وم٣ا٘حة الٙعاد بالٝىاُ الّمومي:  .2

م وثذسيجي الهخشاه ١ل اإلااظعات الّمومية وال اـة ٘يما يحّلٞ بالحو٠مة وألا  - ِّ حر بواس مذ اية مً ث٘و ختٜيات والٜو

 الٙعاد واإلاعاولية املجحمّية

 الّمل ِ ئ ثىويش مىٍومة بل٢تروهية مىذمجة للؽ٣اوي ولإلبٓت ًِ حاالت الٙعاد -

 اِذاد  مؽشُو ٜاهون حماية اإلابلٕحن ًِ حاالت الٙعاد في الٝىاُ الّام. -

ذ ٜامد الح٣ومة بعلعلة مً 2011ورل٤ في ا  ظىة والاسدن هي او٥ دولة ِشبية اهٍمد ا ئ ؼشا٠ة الح٣ومة اإلاٙحوحة         ، ٜو

م  و٥ ب ئ اإلاّلومات ٜس ذس ٜاهون الـو . وفي الّشاٛ ال ثوطذ ا ئ الان خىي 2007لعىة  47ؤلاطشاءات لحّضيض الؽٙا٘ية والجزاَة ـو

                                                           
1
ة الحش ،     //https://ar.wikipedia.org/wikiوي٢بيذيا، اإلاوظِو

2
 . 34ٞ ؿ الاظ٣وا )لجىة الامم اإلاححذ  الاٜحفادية والاطحماِية لٕشبي اظيا(، جّضيض الح٣ومة في اإلاىىٝة الّشبية، اللجىة الاطحماِية، مفذس ظاب  

3
 .34إلاححذ  الاٜحفادية والاطحماِية لٕشبي اظيا(، جّضيض الح٣ومة في اإلاىىٝة الّشبية، اللجىة الاطحماِية، مفذس ظابٞ ؿ الاظ٣وا )لجىة الامم ا  

4
 .3خىة الّمل الووىية لؽشا٠ة الح٣ومة اإلاٙحوحة، بوابة البياهات اإلاٙحوحة، الجمهوسية الحووعية، ؿ   

ْ الال٢ترووي الاجي:   http://www.data.gov.tnمحاحة ِ ئ اإلاٜو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86


 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
157 

ابة واضحة لحبنح ٢٘ش  الح٣ومة اإلاٙحوحة بما يادي اثاحة البياهات الح٣ومية للجمهوس، ويز٠ش ذصزا الفذ د ؤن ٜاهون ديوان الٜش

م ) ( "\28ٜذ اٜش مبذؤ الّتهية لألِما٥ والاوؽىة اليح يٝوم ذصا ٘جاء في اإلااد  ) 2011( لعىة 31اإلاالية ٜس
 
ييؽش املجلغ  راهيا

 م صا بىاء ِ ئ ول صا باظح
 
تم والية طهة مخحفة وس ا ش لوظاثل ألِا ابية والحذٜيٝية اإلاىجض  وي٘و شىاء الحٝاسيش ٜاثمة بالحٝاسيش الٜش

ا ؤال بموا٘ٝة مجلغ الىوا   ". اإلااظة با مً الوونح ٘ت يجوص وؽَش

 اإلاُلب الشالض

ت  حؿبِب الهغاعاث ؤلاصاٍع

و وظيلة لّٝلىة اليؽاه      شي مً مممون مبذؤ الؽٙا٘ية ؤلاداسية ٘ت ثٝوم مً دوه ، َو يّذ الخعبنب للٝشاس ؤلاداسي طضء طَو

حاظْ ِؽش بذؤ اإلاؽُش يذٟس ؤَمية اإلاولُو وحٝيٝة ؤن ؤلاداس  في ٌل الذولة الٝاهوهية يجب ؤن ثلتزم ؤلاداسي ٘مْ اواخش الٝشن ال

األاصا بٝواِذ الٝاهون وبةِتم ا٘شادَا بإظبا  ٜشاساألاصا ؤلاداسي   .1في ثف٘ش

 ل روص الحاطة اإلالحة لخعبنب  للٝشاس ؤلاداسي ؼهذ الّٝذ العابْ مً الٝشن الّؽشيً ثىوسات    
 
مهمة باثجاٍ بٜشاس الخعبنب  وهٍشا

 الوطوبي للٝشاس ؤلاداسي والحخ ي ًِ ٜاِذ  ال جعبنب بال بىق.

 ولذساظة الخعبنب الوطوبي للٝشاس ؤلاداسي ظىٝعم َزا اإلاىلب ب ئ رترة ٘شُو .     

 ُ  الكغع ألاو

 مكهىم الدؿبِب للهغاع ؤلاصاعي 

يح هي ؤظاط الٝشاس ؤلاداسي، ٘هو يحّلٞ باإلاٍهش ال اس ي للٝشاس والٝواِذ جعبنب الٝشاس ؤلاداسي َو "ـيأة اظبا  الخعو ٖ ال     

ية ال اسطية للّمل، في ححن ؤن اظبا  الخعو ٖ ثح٣ون مً الاظبا  الٝاهوهية والواّٜية اليح ثبنح  اليح ثحذدٍ جّود للمؽشِو

ية الذاخ ي للٝشاس"  . 2الٝشاس وثحّلٞ باإلاؽشِو

ام ٜاهووي جّلً ؤلاداس  بمٝحماٍ الاظبا  الٝاهوهية والواّٜية اليح حملاصا ِ ئ اـذاس الٝشاس ٠ما ِٗش الخعبنب بإه  "التز     

 .3ؤلاداسي وؼ٣لد الاظاط الٝاهووي الزي بنى ِلي "

     
 
ٗش الخعبنب ٠زل٤ بإه  "الا٘فا  ًِ الاظبا  الٝاهوهية والواّٜية ٠حابة في ـلب الٝشاس ظواء ا١ان الا٘فا  واطبا ِو

 
 
"ٜاهوهيا

 
 . 4او بىاء  ِ ئ الضام ٜماجي او طاء ثلٝاثيا

 الكغع الشاوي

 ؤَمُت الدؿبِب للهغاع ؤلاصاعي 

حن ب ئ الىق ِ ئ بلضام ؤلاداس  بخعبنب      يمسل جعبنب الٝشاس ؤلاداسي اَمية ٠بحر  مً هواحي محّذد  حملد ِذيذ مً اإلاؽِش

داس  بعلىة ثٝذيشية باليعبة لخعبنب ٜشاساألاصا ؤلاداسية. وظيبحن ٘يما الٝشاسات ؤلاداسية، بّذ ان ١اهد الٝاِذ  اإلاعحٝش  بحمحْ ؤلا 

 يإجي اإلاضايا اليح يحٝٝها الخعبنب للٝشاس ؤلاداسي.

 للعشية ؤلاداسية، ومً رم ٘هو يخىافئ مْ ؼٙا٘ية الّتٜات بحن ؤلاداس  والا٘شاد  .1
 
شيا  طَو

 
يّذ ِذم الخعبنب ِىفشا

ياصا، رل٤ ؤن الخعبنب مً ؼإه  ؤ  .5ن يٝوي السٝة بااداس  حيى ال ثحاه ٜشاساألاصا بالعشيةوؼِش

ة الاظبا  اليح دِد ؤلاداس  ب ئ اثخار الٝشاس وبةم٣اقصم  .2 يم٢ً الخعبنب الا٘شاد ومىز ـذوس الٝشاس ؤلاداسي مً مّ٘ش

ة ٘ي    1بعهولة اإلاىاِص

                                                           
1
ابة ٜماثية ّ٘الة، املجلة اإلإشبية لإلداس  املحل    للحٝٛو والحشيات وٜس

 
 .43، ؿ 2003، 34ية، الّذد د. دمحم ٜفشي بلضام ؤلاداس  بحّليل ٜشاساألاصا ؤلاداسية لماها

2
 .241، ؿ 2008مّية للذساظات واليؽش والحوص ْ، بحروت، طوسض ٘وديل وبياس دلٙولٙي ، الٝاهون ؤلاداسي، الجضء ألاو٥، ثشطمة مىفوس الٝايضح، اإلااظعة الجا  

3
ة الٝماء ؤلاداسي، الجضء الساوي، داس السٝا٘ة لليؽش والحوص ْ، ِمان،     .561، ؿ2008ِ ي خىاس ؼىىاوي، موظِو

4
، 26لة الؽش ّة والٝاهون، طامّة الاماسات الّشبية اإلاححذ ، العىة د. اهنغ ٘وصي ِبذالحميذ، الاظحشىاءات الواسد  ِ ئ مبذؤ الخعبنب الوطوبي للٝشاسات ؤلاداسية في ٘شوعا، مج  

 .316، ؿ 2012\، ابشيل50الّذد 
5
 .599د. ظامي الىودي، مفذس ظابٞ، ؿ   
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ية ٜشاسات ؤلاداس ، ٘هو وظيلة ّ٘الة  .3 ابة مذى مؽشِو ابة ِ ئ مبذؤ حياد ؤلاداس  يؽ٣ل الخعبنب ؤدا  مهمة لٜش للٜش

ٞ الّام  إلافلحة ظحر اإلا٘ش
 
 .2وهضاَاصا بالىٍش لم ثحمحْ ب  مً ظلىة ثٝذيشية في املجا٥ ؤلاداسي ثحٝيٝا

و ما ؼاس  .4 حن، َو يّذ الخعبنب بمسابة الادا  اليح ثحذ مً الجزاُ بحن ؤلاداس  والا٘شاد، ومً رم ثحعحن الّتٜات بحن الى٘ش

، ٘ةرا اخزها ِ ئ ِاثٝىا ان وؽش  Riveroرو )الي  الاظحار سيٙح
 
( ِ ئ ؤن "ثىٙيز الٝشاس يّذ ا٠ثر ظهولة ١لما ١ان مٙهوما

ٝل  ظٗو ي٣وهان في الحعبان"  .3للٙشد إلاارا ؤو ٠يٚ ما َو مٙشوك ِلي ، ٘ةن حشيح  ِو

ية ال اسطية لل .5 ابة ِ ئ اإلاؽشِو  .4ٝشاس ؤلاداسي يعهل الخعبنب مهمة الٝايضح ؤلاداسي في ؤداء دوٍس في الٜش

 الكغع الشالض

عي لدؿبِب الهغاع ؤلاصاعي   الخىظُم الدكَغ

ذاس الٝواهحن اليح ثلضم ؤلاداس  جعبنب ٜشاساألاصا      ٘شلد ؤَمية الخعبنب للٝشاس ؤلاداسي ثذخل اإلاؽُش في ِذيذ مً الذو٥ ـا

شاسألاصا واحجام الٝماء  مالها ٜو ًِ ثٝشيش مبذؤ الخعبنب الوطوبي للٝشاسات ؤلاداسي ؤلاداسية، ٘مْ ثمع٤ ؤلاداس  بالىابْ العشي ِا

 بالحفذي للمعاوت اليح الىاؼئة ًِ ِذم الضام ؤلاداس  بخعبنب ٜشاساألاصا 
 
، وطذ اإلاؽُش هٙع  ملضما  بال٢ش  في ملّب اإلاؽُش

 
ملٝيا

 ؤلاداسية.

 لٝاهون ؤلا    
 
ٝا ( الزي ثممً ؤه  ال APAطشاءات الاداسية )٘ٙي الواليات اإلاححذ  ثم حماية الخعبنب بإهٍمة ٜاهوهية مح٣املة ٘و

يجوص ولْ ظياظة طذيذ  وال جٕيحر ظياظة حالية مً دون بِتم الجمهوس باملححوى والاظبا  اليح جؽمل الٝشاسات ؤلاداسية 

واهحن اؼّة الؽمغ )  ًِ ٜاهون حشية اإلاّلومات لعىة Sunshin Lawsالٙشدية والحىٍيمية ِ ئ حذ ظواء ٜو
 
في ، و1966( ٘مت

. وفي العويذ ٜشس 5الاداس  بالخعبنب الوطوبي للٝشاسات ؤلاداسية 1997اظتراليا الضم ٜاهون الٝشاسات ؤلاداسية الٝماثية الفادس في 

 مْ ايشاد بّن الاظحشىاءات ١الٝشاسات اليح مً  1971ٜاهون ؤلاطشاءات ؤلاداسية الفادس ظىة 
 
 ِاما

 
ٙ  مبذؤ الخعبنب الوطوبي بـو

 6بإمً الذولةؼاقصا اإلاعاط 
 
 بمعإلة الخعبنب الوطوبي للٝشاسات ؤلاداسية، ّ٘ذَا ِىفشا

 
.وفي ٘شوعا ١ان اَحمام اإلاؽُش اظحشىاثيا

ت  ؤلاداسي اليح بذاءَا اإلاؽُش بما يحٝٞ ثحعحن الّتٜة بحن الاداس  ومواوى صا، ٘فذس   في معحر  الـا
 
 1979\7\11لشوسيا

موطب اح٣ام اإلاادثحن الاو ئ والساهية مً َزا الٝاهون يحوطب ِ ئ ؤلاداس  جعبنب ١ل اإلاحّلٞ بخعبنب الٝشاسات ؤلاداسية، وب

 الٝشاسات الاثية:

الٝشاسات اليح ثحذ مً مماسظة الحشيات الّامة، وبفوس  ِامة ثل٤ اليح جؽ٣ل ثذابحر مً ثذابحر المبي  .1

 ؤلاداسية

 الٝشاسات اليح ثحممً ٘شك ِٝوبة. .2

ن مىا  .3  ثشخيق.الٝشاسات اليح ثحممً ٘س

4. .
 
 م٢عبا

 
 بداسيا

 
 الٝشاسات اليح جسحب ؤو ثلػي ٜشاسا

 الٝشاسات اليح ثحح  بالحٝادم او العٝوه. .5

ش ٘ صم ؼشوه الحفو٥  .6  لألش اؿ الزيً ثح٘و
 
ن مىا خذمة ؤو مىّٙة يحوطب مىحها اـت الٝشاسات اليح ث٘ش

 ِل صا.

                                                                                                                                                                                                 
1
 .241طوسض ٘وديل وبياس دلٙولٙي ، مفذس ظابٞ، ؿ  

2
 ..687د. . ظامي الىودي، مفذس ظابٞ، ؿ   

3
 .1، ؿ 1996ت ؤلاداسية، داس ال صمة الّشبية، الٝاَش ، د. دمحم دمحم ِبذاللىيٚ، جعبنب الٝشاسا  

4
 .165د. ؤؼٗش ِبذالٙحا  ابو املجذ دمحم، مفذس ظابٞ،   

5
 .696د. ظامي الىودي، مفذس ظابٞ،   

6
 .150-149د. ؤؼٗش ِبذالٙحا  ابو املجذ دمحم، مفذس ظابٞ، ؿ   
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   في الٝواهحن والاهٍمة.١ل الٝشاسات ؤلاداسية الٙشدية اليح ثخالٚ الٝواِذ الّامة املحذد .7

 بما ٘ي  ال٢ٙاية ل٣ي ثٍهش اظبا  الٝشاس بولو .    
 
 ودٜيٝا

 
ذ اؼترود اإلااد  السالسة مً الٝاهون في الخعبنب ؤن ي٣ون م٢حوبا  ٜو

ذ اظحٝش الٝماء ؤلاداسي ِ ئ ا     ن ال جعبنب بال اما في الّشاٛ ٘ت يوطذ ا ئ الان جؽش ْ يىٍم جعبنب ؤلاداس  لٝشاساألاصا ؤلاداسية، ٜو

زا مٝحماٍ ان ؤلاداس  ٔحر ملضمة بخعبنب ٜشاساألاصا ؤلاداسية بال برا وطذ ٜاهووي يلضمها بزل٤ ؤو ٜشس الٝماء  بىق او امش ٜماجي، َو

رل٤. وهحً هذِو اإلاؽُش الّشا ي ب ئ الحذخل بعً ٜاهون يىٍم الخعبنب للٝشاسات ؤلاداسية وبما ي٢شط مبذؤ الؽٙا٘ية والولو  

 حٝٛو وحشيات الا٘شاد.ويحمح 

 الخاجمت

ة مً الىحاث   "اإلاوظوم "مبذؤ الؽٙا٘ية للمشا٘ٞ الّام وارش في حماية اإلاا٥ الّامبّذ ؤن اهاصيىا مً بحسخىا   لىا ب ئ مجمِو ٘ٝذ ثـو

يات.  والحـو

 
 
 الىحاث : -ؤوال

ٞ الّام يىفٗش مٙهوم  ب ئ حٞ الا٘شاد ِىذما ي٣و  .1 هوا في ِتٜة ما مْ ؤلاداس  مبذؤ الؽٙا٘ية َو مبذؤ حذيص للم٘ش

باالوُت ِ ئ الوراثٞ اليح ثحّلٞ ذصزٍ الّتٜة، ٠ما يىفٗش ب ئ حٞ الا٘شاد في ان ثىلّهم ؤلاداس  ِ ئ اوؽىاصا واِمالها، 

اح  ٠ما يىفٗش ب ئ الضام ؤلاداس  بخعبنب  الٝشاسات ؤلاداسية اليح ثفذَس

 إلابذؤ الؽٙا٘ية ؤلاداسية، ٘لجشت العشية إلافلحة ؼهذ الّالم وابحذاء  مً الّٝذ العادط مً الٝشن اإلا .2
 
ايضح ثىبيٝا

 الولو  والّتهية.

ش ِىاـش محذد  وهي: الحٞ في الاوُت والحفو٥ ِ ئ الوراثٞ ؤلاداسية،  .3 ٞ الّام ث٘و يحىلب ث٢ش غ مبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش

تم ؤلاداسي، و ٜشاس الخعبنب الوطوبي للٝشاسات ؤلاداسية.  والحٞ في ؤلِا

مٙهوم الحٞ في الحفو٥ ِ ئ الوراثٞ ؤلاداسية ب ئ ثم٢حن الا٘شاد مً الاوُت والحفو٥ ِ ئ الوراثٞ ؤلاداسية، يىفٗش  .4

ويخحلٚ بّذ رل٤ هىاٛ الحٞ مً حيص الاش اؿ الزي يحٞ لهم الحمحْ ب  ومً حيص الجهات ؤلاداسية اليح يعشي 

 لسبوت َزا 
 
ٙ  ؼشوا  مً حيص مذى الاظحشىاءات اليح ثشد ِل صا الٝاهون، ومً حيص ثىلب اإلافلحة بـو

 
الحٞ، واخحرا

 ِ ئ َزا الحٞ.

تم في ؤلاداسي "التزام الاداس  ثجاٍ الا٘شاد بااثاحة الحلٝاثية للوراثٞ واإلاّلومات ؤلاداسية اإلاحّلٝة  .5 يشاد بالحٞ باِا

ٙها ظشية". ا وثذاولها بـو األاصا باظحشىاء ثل٤ اليح مىْ الٝاهون وؽَش  بإوؽىاصا وثف٘ش

 التزام ؤلاداس  بيؽش الٝواِذ الٝاهوهية اليح ثاظغ ثٍ .6
 
تم ؤلاداسي يحىلب اوال هش ثجاس  الذو٥ ان ث٢ش غ الحٞ في ؤلِا

.
 
 ِل صا اِمالها وثبنح ٢٘ش  الح٣ومة اإلاٙحوحة راهيا

 اساألاصا.يشاد بخعبنب الٝشاسات ؤلاداسي ا٘ما  ؤلاداس  ًِ الاظبا  الٝاهوهية والواّٜية اليح ثحملها ِ ئ اـذاس ٜش  .7

ش  .8 ا بحت٥ الؽٙا٘ية والولو  محل العشية والٕموك، وي٘و يحٝٞ الخعبنب للٝشاسات الاداسية مضايا ِذيذ  لّل ابشَص

 لأل٘شاد اداء  ّ٘الة إلاشاٜبة اوؽىة ؤلاداس .

ٞ الّام ب ئ ثٝشيش مبذؤ الخعبنب الوطوبي للٝشا .9 سات اثجهد ِذيذ مً الخؽش ّات وفي بواس ث٢ش غ مبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش

 ؤلاداسية.

د الحالش ٜاهون يىٍم معإلة جعبنب ؤلاداس  للٝشاسات ؤلاداسية، بنىما اظحٝش الٝماء ؤلاداسي 10 ش للّشاٛ ب ئ الٜو .ال يح٘و

 ِ ئ ؤن ؤلاداس  ٔحر ملضمة بخعبنب ٜشاساألاصا ؤلاداسية بال ارا الضمها اإلاؽُش بزل٤ او ٜشس الٝماء رل٤.

ٞ الّام..لم يحخز اإلاؽُش الّشا ي وا ئ ال11 د الحالش اية خىوات طذية لح٢ش غ مبذؤ الؽٙا٘ية للم٘ش  ٜو
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 وللمشا٘ٞ 12  
 
ت  الّاإلاية لإلداس  الّامة ِموما ذم موا٠بة حش٠ة الححذيص والـا . ثشثب ِ ئ َزا الٝفوس الخؽش عي والحىٍيمح ِو

ا جٕو٥ الٙعاد ؤلاداسي في الجهات ؤلاداسية امل   هحاث  وخيمة ؤبشَص
 
ا حلٙة في الّشاٛ والزي ي٣لٚ خعاس  َاثلة ثىا٥ الّامة خفـو

 ًِ التردي والحخلٚ ال٢بحر والواظْ في ال ذمات الّامة.
 
 اإلاا٥ الّام، ٘مت

 
 
يات: -راهيا  الحـو

ت  ؤلاداسي ي٣ون في مٝذماصا جؽش ْ  .1 ة الٙاثٝة لحبنح جؽش ّات لححٝيٞ ؤلـا هذِو اإلاؽُش الّشا ي ان يبادس وبالعِش

ليمة ومحواصهة بحن ؤلاداس  والا٘شاد ويممً لهاالء الاخحريً مشاٜبة وؽاه ؤلاداس  واإلاؽاس٠ة ٜاهون ياظغ لّتٜة ظ

 في الؽإن ؤلاداسي.

هذِو اإلاؽُش الّشا ي لعً ٜاهون يٝش بحٞ الا٘شاد في الحفو٥ والاوُت ِ ئ اإلاّلومات والوراثٞ ؤلاداسية يشا ي ٘ي   .2

ية اإلابادت اليح ٜشسألاصا اإلاواريٞ الذولية مْ الاظ ذم بٔٙا٥ خفـو حئىاط بحجاس  الذو٥ اليح ٜشست َزا الحٞ ِو

 الّشاٛ ومفالح  الّليا.

 او ِ ئ  .3
 
 ِاما

 
ٙ  مبذؤ هذِو اإلاؽُش الّشا ي لعً ٜاهون يٝشس ٘ي  مبذؤ الخعبنب الوطوبي للٝشاسات ؤلاداسية بـو

 للخعبنب الوطوبي، وا ئ ححن رل٤ هذِو ال
 
ٝماء ؤلاداسي ب ئ ان ي٣ون ا٠ثر الاٜل ثحذيذ املجاالت الا٠ثر اححياطا

 لذوٍس الاوؽاجي.
 
 ويوظْ مجاالت الخعبنب الوطوبي للٝشاسات ؤلاداسية اظخىادا

 
 اٜذاما

هذِو الجهات الح٣ومية الّليا والظيما وصاس  الحخىيي ب ئ ثبنح خىي طذية وم رمجة بجذاو٥ صمنح لح٢ش غ  .4

تم ؤلاداسي ورل٤ باصيئة اإلاعحلضمات التصمة لحى   البذ مى  لإلداس  ؤلِا
 
ٙها وشيٝا ح ٢٘ش  الح٣ومة اإلاٙحوحة بـو

 الّامة الحذيسة.

5.  
 
ما٥ ؤلاداسية، وثبعيي ؤلاطشاءات ؤلاداسية ٘مت يٙية باثباُ الؽٙا٘ية في بهجاص الِا لشوس  ثسٝيٚ ال٣وادس الٌو

د ويٝلل ال٣لٙة.ًِ اِحماد الحٝىيات اإلاحىوس  في بهجاص اإلاّامتت ؤلاداسية بما يحٝٞ الّٙالية والاخحف  اس في الٜو

ٞ الّام الظيما حٝهم في الاوُت ِ ئ اوؽىة ؤلاداس  بما يم٢ صم مً مشاٜبة َزٍ  .6 هم بصاء اإلا٘ش ية الا٘شاد بحٜٝو ثِو

 الاوؽىة .

 اإلاهاصع:

 
ً
 الٌخب: -ؤوال

، الا  .1  .2007ظ٢ىذسيةح د. ؤؼٗش ِبذ الٙحا  ابو املجذ، جعبنب الٝشاسات الاداسية امام ٜايضح الالٕاءح ميؽإ  اإلاّاٗس

وزي، الحٞ في الاوُت او حشية الحفو٥ ِ ئ اإلاّلومات، الهيئة الٙلعىييية اإلاعحٝلة لحٝٛو اإلاواوً، ، سام هللا،  .2  .2004بت٥ ال ٔر

طوسض ٘وديل وبياس دلٙولٙي ، الٝاهون ؤلاداسي، الجضء ألاو٥، ثشطمة مىفوس الٝايضح، اإلااظعة الجامّية للذساظات واليؽش والحوص ْ،  .3

 .2008بحروت، 

ت  ؤلاداسي مً العشية وثذوو ألاداء والٙعاد ب ئ الؽٙا٘ية والخعبنب وثىويش د. ظامي الىودي،  .4 ؤلاداس  بالؽٙا٘ية، الىشيٞ للحىمية وؤلـا

 .2006، "ألاداء البؽشى واإلااظسضح" دساظة مٝاسهة "، داس ال صمة الّشبية

ة الّلمية، ِمان، د. ظّيذ ِ ي الشاؼذي، ؤلاداس  بالؽٙا٘ية، داس ٠ىوص  .5  .2007اإلاّ٘ش

ة الٝماء ؤلاداسي، الجضء الساوي، داس السٝا٘ة لليؽش والحوص ْ، ِمان،  .6  .2008ِ ي خىاس ؼىىاوي، موظِو

 د. ماطذ سأب الحلو، العشية في اِما٥ العلىة الحىٙيزية، داس الجامّة الجذيذ ، الاظ٢ىذسية للىباِة واليؽش، بحروت. .7

 .1996جعبنب الٝشاسات ؤلاداسية، داس ال صمة الّشبية، الٝاَش ، د. دمحم دمحم ِبذاللىيٚ،  .8

ي، ٠حا  الامحر، ثشطمة ؤ٠شم مامً، م٢حبة ابً ظنىا، الٝاَش ،  .9
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ٍالُل الجىصة في جدؿين ألا  صاء الؿتراجُجي وحػظُم اإلايزة الخىاقؿُتصوع ج  

Acai ت   بدض جُبُهي في الكغيت الػغبُت لهىاغاث اإلاًاصاث الخٍُى  

The role of quality costs in improving strategic performance and maximizing competitive 

advantage 

 ؤ . م . ص . زلىص غانم وهاؽ       م . ص . هىع قايل شخاطة

 ُت الترار الجامػت          ظامػت الكغاَُضيًل

 اإلاؿخسلو 

بات الضبون بؽ٣ل معحمش ومخعاُس مما دْ٘ الوحذات ألاٜحفادي ما٥ اإلاّاـش  ادت ا ئ ثٝلب ٔس ة في بنئة ألِا ة ا ئ الىٍش ان الحىوسات ال٢بحر  اإلاخعاِس

بات ِ ئ اقصا َذٗ مححٟش وييبػي ِل صا ثبنح العتراثيجيات ال٣ ة ألاحذاذ في العٛو وجّذ لحل٤ الٔش لٙوية الحذيسة لححٝيٞ الهذٗ وموا٠بة ظِش

 ًِ ثٝويم ألاداء العتراثيجي الزي يّذ مً اإلاشث٢ضا
 
بات ومحىلبات الضبون ٘مت ت الحيوية ث٣اليٚ الجود  َذٗ ظتراثيجي لححٝيٞ اإلاىا٘عة وثلبية ٔس

اِلية  لألداس  الحذيسة اليح جععئ ا ئ ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية ب٢ٙاء  ٘و  

ث٣اليٚ الجود  ، ألاداء ألاظتراثيجي ، اإلاحز  الحىا٘عية  -ال٣لمات اإلاٙحاحية :  

Abstract :The rapid and large developments in the contemporary business environment led to the fluctuation of the customer‗s 

desires continuously and rapidly, which prompted the economic units to consider these desires as a moving target and they should 

adopt modern cost strategies to achieve the goal and keep pace with the speed of events in the market. Quality costs are a strategic 

goal to achieve competition and meet the desires of and  customer requirements, as well as evaluating strategic performance, which 

is one of the vital pillars of modern management that seeks to achieve competitive advantage efficiently and effectively. 

  Keywords: quality costs, strategic performance, competitive  advantage        .  

 المقدمة :

ما٥ ثىوس ث٢ىولو ي في مجا٥ الحفييْ حيص بذؤت الوحذات ألاٜحفادية ثواط   في ٌل الحىوسات الحذيسة ؼهذت بنئة ألِا

اء في داثش  اإلاىا٘عة ثحذيات ٠بحر  ألامش الزي ادى بذوٍس ا ئ لشوس  اِحماد اظتراثيجيات ثادي ا ئ ثحٝيٞ ألاداء الاظتراثيجي والبٝ

ومً َزٍ العتراثيجيات ث٣اليٚ الجود  ١وقصا جعاِذ في الحفو٥ ِ ئ ماؼشات اداء ّ٘ال  ثادي ا ئ ثٝييم ألاداء ألاظتراثيجي 

ّات   ًِ ثحٝيٞ الىجا  والحٝذم ورل٤ مً خت٥ ثٝذيم مىحجات رات طود  ِالية ثىابٞ ثٜو
 
للوحذ  ألاٜحفادية ٘مت

 واححياطات الضباثً .

  -اإلابدض ألاُو : مىهجُت البدض وجخًمً :

-مكٍلت البدض : - 1  

ثحمحوس مؽ٣لة البحص في ٠يٙية ثحعحن ألاداء العتراثيجي وثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية مً خت٥ ث٣اليٚ الجود    
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-يععئ البحص ا ئ ثحٝيٞ ألاَذاٗ الحالية : -: َضف البدض - 2  

ة مٙاَيم ث٣اليٚ الجود  وألاداء الع – 1 تراثيجيمّ٘ش  

ة مٙهوم اإلاحز  الحىا٘عية  – 2 مّ٘ش  

بيان ارش ث٣اليٚ الجود  في ثحعحن ألاداء العتراثيجي في الؽش٠ة ِيىة البحص  – 3  

بيان ارش ث٣اليٚ الجود  في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية – 4  

-ثيبْ اَمية البحص مً خت٥ ألاجي : - اَمُت البدض : - 3  

   ِ ئ الوحذات ألاٜحفادية في ثحٝيٞ اَذا٘هابيان مذى ثإرحر ث٣اليٚ الجود – 1

ياط وثحليل ث٣اليٚ الجود  – 2 ثحذيذ ٜو  

ب الضبون الحفو٥ ِلي  – 3 ياظها مً خت٥ طود  اإلاىح  الزي ئش ألاَحمام باإلاٝاينغ ٔحر اإلاالية ٜو  

-قغيُت البدض : – 4  

 ًِ يعخىذ البحص ِ ئ ٘شلية مٙادَا ثارش ث٣اليٚ الجود  في ثحعحن ألاداء ال
 
عتراثيجي مً خت٥ ثخٙين الح٣اليٚ ٘مت

 ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية مً خت٥ سلا الضبون 

حماد ِ ئ ال٢حب والشظاثل والذوسيات وألاهترهد لحٕىية الجاهب مىهج البدض :  - 5  اظخىذ البحص ا ئ اإلاىلو ألاظحٝشاجي باِ 

حماد ِ ئ البياهات واإلاّلوما   ت ال اـة بّيىة البحص الىٍشي واإلاىلو ألاظحيباوي باِ 

ٍاهُت والؼماهُت للبدض : – 6 الخضوص اإلا  

ا في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية   ثم اخحياس الؽش٠ة الّشبية لفىاِات اإلامادات الحيوية لححذيذ ث٣اليٚ الجود  وبيان ارَش

 الذساظات العابٝة

2019دساظة ؤ . م .د هما٥ دمحم سلا /  – 1  

اإلاحز  الحىا٘عية  دوس ث٣اليٚ الجود  في ثحٝيٞ    

ثمحوست مؽ٣لة الذساظة في ٠يٙية ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية مً خت٥ ث٣اليٚ الجود  ٠ما َذ٘د الذساظة ا ئ بيان اإلاشث٢ضات 

لد الذساظة ا ئ ان التر٠حز ِ ئ بشام   ية للمحز  الحىا٘عية في ححن ثـو  ًِ بيان اإلاشث٢ضات اإلاّ٘ش
 
ية لح٣اليٚ الجود  ٘مت اإلاّ٘ش

ية ثحعحن  الجود  ييح  ِى  ثحٝيٞ صياد  في ألايشادات مً خت٥ الحإرحر الّام للجود  في جّضيض سلا الضبون وصياد  الحفة العٜو

وسات الحجم .  و٠زل٤ صياد  معحوى اإلابيّات ييح  ِ صا ثخٙين الح٣اليٚ مً خت٥ ٘و
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  2012دساظة ؤ . م .د مايذ الٙمل /  – 2

ٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية ثإرحر محاظبة ث٣اليٚ الجود  في ثح  

شية ملحاظبة ث٣اليٚ الجود  في ثحعحن اإلاحز  الحىا٘عية  ا ماهي اإلامامحن الجَو ثمسلد مؽ٣لة الذساظة في ِذ  جعائالت ابشَص

للمىٍٙات الفىاِية و٠يٚ ثىٍش ثل٤ اإلاىٍٙات للذوس ألاظتراثيجي الزي يم٢ً ان ثماسظ  محاظبة ث٣اليٚ الجود  في ثحٝيٞ 

اية ، الحٝييم والٙؽل اإلاحز  الحىا ذ٘د الذساظة ا ئ بيان الحإرحر بحن محاظبة ث٣اليٚ الجود  ) الٜو ٘عية بإبّادَا امل حلٙة َو

ل البحص ا ئ هحاث  اَمها ان هجا  ثىٙيز ثٝىيات محاظبة ث٣اليٚ الجود  في اإلاىٍٙات الفىاِية يحىلب  الذاخ ي وال اس ي وثـو

ة لححٝيٞ حالة مً الحّاون بحن الاٜعام الهىذظية واملحاظبية .اِاد  َي٣لة الىٍم املحاظبية الحٝليذي  

  2018دساظة ؤ .د ماَش موسضى /  – 3

 ِتٜة ث٣اليٚ الجود  با داء ألاظتراثيجي 

اية ، ث٣اليٚ الحٝييم ، ث٣اليٚ الٙؽل الذاخ ي  ثمسلد مؽ٣لة الذساظة في مذى وطود ِتٜة بحن ث٣اليٚ الجود  ) ث٣اليٚ الٜو

وألاداء ألاظتراثيجي ) ألاداء اإلاا ي ن ألاداء الخؽٕي ي ، ألاداء الحىا٘سضح ( ٠ما َذ٘د الذساظة ا ئ الحّٗش ِ ئ واْٜ  وال اس ي (

لد الذساظة ا ئ هحاث  اَمها  ث٣اليٚ الجود  في الؽش١ات الفىاِية في ٜىاُ ٔض  ومذى ثىبيٝها  هٍمة ث٣اليٚ الجود  وثـو

ثىبيٞ ث٣اليٚ الجود  وألاداء ألاظتراثيجي لذى الؽش١ات الفىاِية في ٜىاُ ٔض  وطود ِتٜة رات داللة احفاثية بحن   

  2005دساظة ٘لة الّ صاس /  – 4

 دوس الجود  في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية للماظعة 

ذ٘د  ثمسلد مؽ٣لة الذساظة في ٠يٚ يم٢ً ان يعاَم الحح٢م في ث٣اليٚ الجود في جّضيض ثىا٘عية اإلااظعة ألاٜحفادية َو

ما مٙهومحن محّذدي ألابّاد واظحخلفد الذساظة ِذ  هحاث   ْ الٕموك ًِ الجود  واإلاحز  الحىا٘عية بإِحباَس الذساظة ا ئ ٘س

 اَمها جعاَم الجود  في ثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية مً خت٥ ٜذسألاصا ِ ئ ثحٝيٞ سلا الضبون ولمان والث  . 

 اإلابحص الساوي

 ألاواس الىٍشي للبحص

في ثحعحن ألاداء العتراثيجي وجٍّيم اإلاحز  الحىا٘عيةث٣اليٚ الجود    

في ٌل الحٕحرات الّذيذ  اليح سا٘ٝد بنئة الحفييْ الحذيسة مً حيص الحىوس الّلمح الح٢ىولو ي والسوس  اإلاّلوماثية وألاثفاالت 

موطهة هحو الضبون لحلبية  والّوإلاة وجٕحر ارواٛ وحاطات الضباثً واصدياد ؼذ  اإلاىا٘عة اـبحد اوؽىة الوحذات ألاٜحفادية

ا ظت  ثىا٘سضح ٜوي يحٝٞ مضايا محّذد  م صا ثخٙين الح٣اليٚ وثحعحن ألاداء  ّاث  وألاَحمام بالجود  بإِحباَس اححياطاث  وثٜو

ٚ الحىا٘سضح وثحٝيٞ سلا الضبون   العتراثيجي وجّضيض اإلاٜو

: 
 
-الجود  : -اوال  
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( ويٝفذ ذصا وبيّة الصضحء ودسطة   qualitas ( جود  هي ١لمة مؽحٝة مً ال٣لمة اليوهاهية )ال  

( 27:  2007ـتح   ) مهذي العامشاجي ،    

ة مً ال فاثق والعمات للمىحوض الزي يّحمذ في ٜذسث  ِ ئ    وجّٗش الجود  بإقصا مجمِو

(Evans، :1997 p5  (  اؼباُ حاطات محذد  

يح يحم ثحٝيٝها في ألاهحاض مْ اإلاحىلبات اليح ئش صا الضبون  وجّٗش الجود  في مجا٥ الحفييْ بإقصا مىابٝة مواـٙات الحفميم ال

وارا لم ثحفل اإلاىابٝة ٘ٝذ ثادي ا ئ ِذم سلا الضبون ول٢ً مً وطهة هٍش الحفييْ ٜذ ظاَمد في لبي ِمليات ألاهحاض ) 

( 234:  2021العامشاجي مىا٥ ،   

ّات الضباثً مً اطل مما ظبٞ يم٢ً جّشيٚ الجود  بإقصا الحىويش اإلاعحمش لجود  ثفامي بات وثٜو م ألاهحاض ومىابٝاصا لٔش

 ثٝليق الٙجو  الحىا٘عية البذيلة للمىا٘عحن والععي للحٙٛو ِل صا 

 ا ئ مٙهوم الجود  َىاٟ ِذ  مذاخل م صا ) العامشاجي ، 
 
( 235،  252: 2021اظخىادا  

مذخل اإلاىح  ) اإلافىْ ( : – 1  

ابٝة للمواـٙات ، اإلاواـٙات ما هي الا الاَذاٗ او العماحات ، ٘ا َذاٗ ثمسل يش٠ض َزا اإلاذخل ِ ئ ان الجود  هي اإلاى

 الٝيمة اإلاسالية للمىحوض اما العماحات ما هي الا اهحشا٘ات مٝبولة ًِ َزٍ الٝيم 

مذخل الحٙٛو :  – 2  

ل صا ِ ئ اقصا ٔحر ٜابلة للٝياط وال يش٠ض َزا اإلاذخل ِ ئ ان الجود  هي امحياص ٘ىشي ال يم٢ً ادسا٠  الا مً خت٥ الحجشبة ويىٍش ا

 يم٢ً جّشيٙها واهما يم٢ً الحّٗش ِل صا ِىذ سئياصا 

مذخل الٝيمة : – 3  

 يش٠ض َزا اإلاذخل ِ ئ ان الجود  هي دسطة الحمايض بالعّش اإلاٝبو٥ ويحٝٞ العيىش  ِ ئ محٕحراألاصا بال٣لٙة اإلاٝبولة .

اإلاذخل ألاطحما ي : – 4  

الجود  ثمسل مٝذاس معاَمة الوحذ  ألاٜحفادية في اداء ألاوؽىة ألاطحماِية طشاء اهحاطها إلاىحجات يش٠ض َزا اإلاذخل ِ ئ ان 

ِالية الجود  وبما يعاَم في اسلاء الضبون ، اي دسطة الشلا او الٝبو٥ اليح يىالها الضبون طشاء حفولة ِ ئ مىحجات ِالية 

 الجود  .

اإلاذخل البيئح : – 5  
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الجود  ثمسل مٝذاس معاَمة الوحذ  ألاٜحفادية في اداء ألاوؽىة البيئية والحذ مً الحلوذ واملحاٍ٘ة يش٠ض َزا اإلاذخل ِ ئ ان 

 ِ ئ اإلاواسد الىبيّية مً خت٥ ألاظحٕت٥ ألامسل للمواسد اإلاحاح  

: 
 
ابّاد الجود  : -راهيا  

ّاث  بالؽ٣ل الزي يادي  (   يم٢ً ثحذيذ ابّاد الجود  للمىحوض واليح يم٢ً مً ختلها ثلبية اححياطات الضبون   وثٜو Horngren 

et .al،2006: p 6 )  ا ئ سلا الضبون وهي 

وهي ال فاثق الخؽٕيلية ألاظاظية للمىحوض  ألاصاء :  – 1  

زا اإلاّياس بالزات يخح ر وعب اإلاىحجات اليح ثٙؽل في مىابٝة اإلاّايحر  – 2 اإلاىابٝة : وهي دسطة مىابٝة اإلاىحوض للمواـٙات َو

ثححاض ا ئ اِاد  الحفييْ واليح   

زا يشثبي بالؽّوس الزي يبذي  الضبون مً  – 3 ؼ٣ل وطما٥ اإلاىح  : اي ٠يٚ يبذو اإلاىح  ) ـوث  ، ؼ٣ل  ، الزٛو ، الشاثحة ( َو

( 50:  2007اٜحىاء َزا اإلاىح  ) الح٢شييح واخشون ،   

ية : اي اٜ ضى مذٍ يم٢ً للمىح  ان ي٣ون ـاله لألظحّما٥  – 4 اإلاورٜو  

اإلاحاه  : مذى ٜذس  اإلاىح  ِ ئ ثحٝيٞ اٜ ضى ٘اثذ  للضبون خت٥ الّمش ألاهحا ي  – 5  

د اإلاعحٕٛش  – 6 حباس ال٣لٙة اإلاالية والٜو خذمة اإلاىح  : مذى ظهولة اـت  اإلاىح  واِادث  ا ئ حالح  الىبيّية مْ ألاخز بىٍش ألِا

 في اـتح  

اثٚ لححذيص او ثىويش اإلاىح   مضايا او خفاثق اإلاىح  : ام٣اهية الا٘ة بّن – 7 الٌو  

ّها الضبون  – 8 طود  اإلاىابٝة : ام٣اهية ثلبية اإلاىح  للمواـٙات او اإلاّايحر اليح ئش صا او يحٜو  

 : ث٣اليٚ الجود  : 
 
 رالسا

الحإرحرات ًِ ٌهش ألاَحمام بح٣اليٚ الجود  هخيجة الحإرحرات العلبية اإلاترثبة ِ ئ ث٣اليٚ الجود  الشديئة ولشوس  ثجىب َزٍ 

وشيٞ اهحاض مىحجات رات طود  ِالية والحخلق مً اإلاىح  اإلاّيب وان ظبب وؽوء ث٣اليٚ الجود  َو صياد  ألاَحمام باملحاٍ٘ة 

 ،Hilton)ِ ئ الجود  الّالية للمىحجات ار ان َزٍ الح٣اليٚ ال ثخق ِمليات ألاهحاض ٘ٝي بل ثمحذ ا ئ طميْ ألاوؽىة في 

2009 : p 557  مً مشحلة البحص والحىويش وحيى خذمة الضباثً) الوحذ   
 
ألاٜحفادية ابحذاءا  

د ث٣اليٚ الجود  بإقصا الح٣اليٚ اليح ثحذذ إلاىْ اهحاض مىحجات مىخٙمة الجود  وبما يعاِذ في ثلبية      ٘ش ِو     

)Horngren&other،  2018: p 750 ّاألاصم )   اححياطات الضباثً وثٜو   
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د ث٣اليٚ الجود  بإق ذ ِ٘ش صا الح٣اليٚ اليح  ثحذذ بعبب مىْ مىح  سديء الجود  او هخيجة مىح  م٢حمل سضحء الجود  وبفوس  ٜو

 ٘إن ث٣اليٚ الجود  هي اليح ثيؽإ هخيجة ألاظحمشاس في مىْ اهحاض مىح  ٔحر مىابٞ للمواـٙات وثٝييم اإلاىح  الزي 
 
ا٠ثر ثحذيذا

ذم ثلبية ولبات الضباثً  ذم ِو  يل ح محىلبات الضبون ِو

 ) Anta & CuC، 2008 : p 3 ) 

مما ظبٞ يم٢ً جّشيٚ ث٣اليٚ الجود  بإقصا ثل٤ الح٣اليٚ اليح ثىٙٝها الوحذ  ألاٜحفادية ) اإلاىْ والحٝييم ( مً اطل مىْ اهحاض 

حر مىابٝة للمواـٙات وا٠خؽا٘ها ومّالجاصا وثٝييمها والحّٗش ِ ئ اظباذصا لممان ثٝذيم مىحجات ا ئ الضبو  ن مىحجات سديئة ٔو

ّاألاصم با لا٘ة ا ئ الح٣اليٚ اليح ثححملها هخيجة الٙؽ   ل ) الذاخ ي وال اس ي ( ومّالجح حعب ثٜو

 : ِىاـش ث٣اليٚ الجود  :
 
 سابّا

 ثٝعم ث٣اليٚ الجود  ا ئ اسبْ ِىاـش وهي :

ث٣اليٚ اإلاىْ :  – 1  

ح٣اليٚ اإلاشثبىة بمىْ اهحاض اإلاّيب الزي ال يل ح وهي الح٣اليٚ اليح ثحذذ إلاىْ اهحاض مىحجات ٔحر مىابٝة للمواـٙات او اقصا ال

ة مً الّىاـش وهي ١ا جي : ّاث  وثح٣ون ث٣اليٚ اإلاىْ مً مجمِو  اححياطات الضبون وثٜو

ثخىيي اإلاىحوض : وهي ث٣اليٚ ثىويش وثىٙيز بشام  وهٍم اداس  الجود  مً اطل املحاٍ٘ة ِ ئ معحويات الجود  املحٝٝة  -ؤ  

ا   وثىويَش

ب ذصا الضبون وبما يل ح اححياطاث  ثفمي –   م اإلاىحوض : وهي ث٣اليٚ ثفميم اإلاىحجات رات مضايا الجود  اإلاىلوبة اليح ئش

ّاث    وثٜو

ث٣اليٚ الّمليات : وهي الح٣اليٚ اإلاحّلٝة بالّمليات اليح ألاصذٗ ا ئ طّل الّمليات ألاهحاطية مىابٝة إلاّايحر او مواـٙات  -طح 

 
 
 الجود  املحذد  معبٝا

ث٣اليٚ الحذسيب والحىويش : وهي ث٣اليٚ ثىويش وثىٙيز وجؽٕيل بشام  الحذسيب ِ ئ الجود  ظواء ١اهد داخل ام خاسض  –د 

 الوحذ  ألاٜحفادية 

ث٣اليٚ اإلاّلومات : وهي ث٣اليٚ الحفو٥ واملحاٍ٘ة ِ ئ البياهات واإلاّلومات اإلاحّلٝة بالجود  با لا٘ة ا ئ الّمليات  -َح 

ىويش وثحليل ثٝاسيش الجود  الهاد٘ة ا ئ ث  

اثية :  وهي الح٣اليٚ اليح ألاصذٗ ا ئ ـياهة ألاالت واإلاّذات مً اطل ثحعحن الّمليات ألاهحاطية وصياد   –و  ث٣اليٚ الفياهة الٜو

 طود  اإلاىحجات اإلافىّة 

د  بالؽ٣ل العليم وثحٝيٞ الحذٜيٞ الذاخ ي : وهي ث٣اليٚ ثخىيي واطشاء الحذٜيٞ الذاخ ي للحإ٠ذ مً ثىبيٞ هٍام الجو  –ص 

 اإلاعحويات اإلاىلوبة مً الجود  
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-ث٣اليٚ الحٝييم :  – 2  

وهي الح٣اليٚ اإلاححٝٝة ِىذ ثٝييم معحوى ألاداء اإلاححٝٞ لجود  ِمليات ومىحجات الوحذ  ألاٜحفادية وا٠خؽاٗ اإلاىحجات ٔحر 

في اإلاعحٝبل  اإلاىابٝة للمواـٙات والحّٗش ِ ئ اظبا  رل٤ والّمل ِ ئ ثتفي ألاخىاء   

)  Krajewski ، 2010 : p 90    (  

وجؽمل ث٣اليٚ الحٝييم ما ي ي :   

ث٣اليٚ الٙحق وألاخحباس : وجؽمل ِمليات الٙحق وألاخحباس للمواد ألاولية اليح جّح ر مذختت للّملية ألاهحاطية مً حيص  –ؤ 

خت٥ ٘حق الّمليات وألاوؽىة ال اـة بححويل  مىابٝاصا للمّايحر او اإلاواـٙات املحذد  وألاهحاض ثحد الخؽٕيل مً

اإلاذختت ا ئ مخشطات وجؽمل ٘حق الّمليات في ١ا٘ة اإلاشاحل ألاهحاطية واإلاىحجات ال صاثية اإلافىّة وجؽمل ٘حق اإلاىحجات 

بل الٝيام ببيّها   بّذ ألاهاصاء مً ِمليات الحفييْ ٜو

ملحاٍ٘ة ِ ئ مّذات الٙحق مً اطل لمان ـتحياصا للٝيام ث٣اليٚ ـياهة مّذات الٙحق : وهي ث٣اليٚ الفياهة وا –  

 بّمليات الٙحق وبما يممً ثحٝيٞ اإلاعحويات اإلاىلوبة مً الجود  واملحاٍ٘ة ِل صا 

ث٣اليٚ مّايت  مّذات الٙحق : وهي ث٣اليٚ مّايش  ولبي اإلاّذات امل ففة لٙحق واخحباس اإلاّذات  -طح   

ّها لألداس  الّليا             ث٣اليٚ ثٝاسيش الّشك وألاخحباس –د  : وهي ث٣اليٚ اِذاد الحٝاسيش ال اـة بّمليات الّشك وألاخحباس و٘س

               

-ث٣اليٚ الٙؽل الذاخ ي :   – 3  

هي الح٣اليٚ اليح ثححملها الوحذ  ألاٜحفادية ِىذما ي٣ون اإلاىحوض ٔحر مىابٞ للمواـٙات وثحفل َزٍ الح٣اليٚ ٜبل شحً 

لضبون ويم٢ً مً خت٥ َز  الح٣اليٚ اِىاء ـوس  واضحة ًِ اإلاّيب الذاخ ي واظباب  وبما يم٢ً مً ثتفي َزٍ اإلاىحوض ل

 ألاظبا  في اإلاعحٝبل وجؽمل َزٍ الح٣اليٚ ما ي ي :

الع٢شا  : وهي الح٣اليٚ اإلاحّلٝة باإلاىحجات اإلاّيبة اليح ال يم٢ً اـتحها  –ؤ   

   اإلاىحجات ٔحر اإلاىابٝة مْ خفاثق الجود  اِاد  الفىْ : وهي ث٣اليٚ اـت  –  

اِاد  الٙحق : وهي ث٣اليٚ اِاد  ٘حق اإلاىحجات اليح ثم اِاد  الفىْ ِل صا وجؽمل طميْ الح٣اليٚ اإلاحّلٝة بخؽٕيل  -طح 

 مّذات واطهض  الٙحق والح٣اليٚ ألاخشى اإلاحّلٝة بزل٤ 

 ثحليل الٙؽل : وهي ث٣اليٚ ثحليل اظبا  الٙؽل الذاخ  –د 
 
ٗو ِ ئ َزٍ ألاظبا  لٕشك ثت٘ صا معحٝبت ي مً اطل الٜو  

ا او جٕيحر اإلاؽٕلحن  -َح  ٚ الّمليات ألاهحاطية : وهي الح٣اليٚ اإلاشثبىة بحفليا اإلاّذات ألاهحاطية او لبىها او جٕحَر ث٣اليٚ ثٜو

ادية .او ثذسي صم او اصالة اإلاواد اإلاعببة لٍهوس الجود  الشديئة في مىحجات الوحذ  ألاٜحف  
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ث٣اليٚ الٙؽل ال اس ي : – 4  

ثحذذ ث٣اليٚ الٙؽل ال اس ي هخيجة ا٠خؽاٗ ِيو  الجود  للمىحجات او ال ذمات بّذ ان ثفل ا ئ الضبون وجؽمل ث٣اليٚ 

 الٙؽل ال اس ي ما ي ي :

حذ اإلاىلو  وان ؼ٣اوي الضباثً : ٜذ يحٝذم الضباثً بؽ٣اوي لذ الوحذ  ألاٜحفادية بعبب ثذوي معحوى الجود  ًِ ال –ؤ 

د وطهذ وبالحا ي ا ئ ث٣اليٚ   اظحتم ؼ٣اوي الضباثً وألاظحماُ ال صم والححٝيٞ ٘ صا وحلها يححاض ا ئ ٜو

مشثجّات اإلابيّات : وهي اإلاىحجات ٔحر اإلاىابٝة للمواـٙات واليح يّيذَا الضبون مً اطل اظخبذالها بمىحجات اخشى طيذٍ  –    

ية : وهي الح٣اليٚ اليح ثحذذ هخيجة إلاا يعبب  اإلاىحوض مىخٙن الجود  ِىذ اظحّمال  ث٣اليٚ اإلاىالبات الحّويم -طح   

ض٘و  ًِ ؼشاث  بعبب ِذم ثلبنحة  ححياطاث   –د  ٘ٝذان اإلابيّات : وهي الح٣اليٚ الىاؼىة ًِ ِذم سلا الضبون لجود  اإلاىح  ِو

ّاث  او الححو٥ ا ئ ؼشاء مىحوض اخش او لؽشاء مىحجات وحذ  اٜ حفادية اخشى .وثٜو  

 : ٜياط ث٣اليٚ الجود  :
 
 خامعا

ام  يىٍش ا ئ الٝياط ِ ئ اه  مىابٝة احذ طواهب او خفاثق مجا٥ مّحن بإحذ طواهب  او خفاثق مجا٥ اخش وبإظحّما٥ ألاٜس

ما٥ للوحذات ألاٜحفادية مً ياط ث٣اليٚ الجود  في مجا٥ ألِا  لٝواِذ مّيىة و عاَم ثحذيذ ٜو
 
الحإ٠يذ  او الشموص ورل٤ وبٝا

ٙحن والّاملحن في طميْ اإلاعحويات في الهي٣ل  ِ ئ اَمية طود  اإلاىحجات وال ذمات ٠ما يعاِذ ِ ئ الحإرحر في ظلٟو اإلاٌو

م  طل الححعحن اإلاعحمش والععي في ثحٝيٞ الجود  ويش٠ض ٜياط الجود  ِ ئ ألاَحمام في املجاالت رات  الحىٍيمح وثحٙحَز

ش ألاهٙاٛ الّا ي ويحذد الٙشؿ ا ملححملة للحخٙين في ثل٤ الح٣اليٚ و٠زل٤ يم٢ً ٜياط ث٣اليٚ الجود  مً ثٝييم ألاداء وي٘و

Nathde)اظاط   ،  2010: p 3 ( للمٝاسهة الذاخلية بحن اإلاىحجات 

 : اَمية ٜياط ث٣اليٚ الجود  :
 
 ظادظا

ياط ث٣اليٚ الجود  ادا  َامة ومٙيذ  إلاعاِذ  الوحذات ألاٜحفادية في ثح ٝيٞ اَذاٗ ِذيذ  م صا ان ثحذيذ ٜو  

( Bhimani & other، 2015 : 647 ما ي ي )   

ا مً ٜشاسات ألاظخسماس  – 1 حَر ـىْ الٝشاسات اإلاحّلٝة باإلاواصهات الشؤظمالية ٔو  

ألاَحمام بح٣اليٚ اإلاىحجات الشديئة – 2  

ماؼش لٙحق طود  ألاداء في الوحذات ألاٜحفادية – 3  

اية وث٣اليٚ الٙؽل وظيلة لحٝويم ألاداء بحن ث٣الي – 4 ٚ الٜو  

الحخىيي  ظحٕت٥ ألامسل للمواسد اإلاحاحة  – 5  
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ثحٙحز ١ا٘ة الّاملحن باإلاعحويات ألاداسية ِ ئ اإلاحابّة والٙحق ل رام  ثحعحن الجود   – 6  

 :ألاداء العتراثيجي : 
 
 ظابّا

م مً الترا٠م اإلاّشفي في مجا٥ ألاداء العتراثيجي الا اه  م الفّب ث إوحر َزا اإلاٙهوم بحّشيٚ محذد ومْ رل٤ ٘إن ألاداء ِ ئ الٔش

العتراثيجي يحمسل بٝذس  الوحذ  ألاٜحفادية ِ ئ ثحٝيٞ ألاَذاٗ والٕايات ِلما بإقصا ثححلٚ بإخحتٗ الحوطهات العتراثيجيىة 

ا٘عية واضحة ألابّاد للوحذات ألاٜحفادية وان مٍّم َزٍ الوحذات ألاصحم بؽ٣ل ٠بحر بادا صا العتراثيجي وخاـة في ٌل بنئة ثى

ذسألاصا ِ ئ ثحٝيٞ مضايا ثىا٘عية  وؽىاصا ألاظاظية اإلاحمسلة في  واإلاتما ويحم التر٠حز ِ ئ ألاداء اإلاعحٝب ي لهزٍ الوحذات ٜو

 البحص والحىويش والّمليات واإلاواسد البؽشية والحمويل والخعويٞ

 : اَمية ألاداء العتراثيجي :
 
 رامىا

اثيجي مً حت٥ رتذ ابّاد سثنعية وهي :ثٍهش اَمية ألاداء العتر   

البّذ الىٍشي : – 1  

 
 
يمسل ألاداء مش٠ض ألاداس  العتراثيجية و ؽمل طميْ مىىلٝات ألاداس  وهٍشياألاصا ويشطْ العبب ا ئ ان ألاداء يمسل اخحباسا

 للعتراثيجية مً ٜبل ألاداس  
 
 ظتراثيجيا

البّذ الحجشي ح : – 2  

حية الحجشيبية مً خت٥ اظحّما٥ ألاداء في اخحياس العتراثيجيات امل حلٙة والّمليات الىاثجة ِ صا ثٍهش اَمية ألاداء مً الىا  

البّذ ألاداسي : – 3  

ثٍهش اَمية ألاداء واضحة مً خت٥ ألاَحمام اإلاتزايذ واإلاحمحز مً ٜبل اداس  الوحذ  ألاٜحفادية وهحاثجة والححوالت اليح ثجشي في 

 ِ ئ هحاث  ألاداء .َزٍ الوحذات  مً حيص ألا 
 
َذاٗ والعياظات وال رام  اِحمادا  

 

 : اإلاحز  الحىا٘عية :
 
 ثاظّا

 (portet)اـبحد اإلاىا٘عة بحن الوحذات ألاٜحفادية ال ثحذد ِ ئ اظاط ظّش اإلاىحجات ٘حعب بل ثش٠ضت ِ ئ  اإلاحز اَذاٗ   

ذ ِ ة في ثٝذيم اإلاىحجات ا ئ العٛو ٜو ٗش  ظتراثيجية اخشى ١الجود  والعِش  

ا  يل الؽش٠ة ا ئ ا٠خؽاٗ وٛش طذيذ  ا٠ثر ٘اِلية مً اإلاعحخذمة ٜبل اإلاىا٘عة لي٣ون بمٝذوَس الحىا٘عية بإقصا مجشد ثـو

 ثجعيذ َزا ألا٠خؽاٗ في العٛو بمجشد احذاذ ِملية ابذاُ بمٙهوم  الواظْ 

  ) Braslina & other ،2014 : 35 ( 
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د اإلاحز  الحىا٘عية ِ ئ اقصا ٜو  دا٘ ّ  او ٜيمة اظاظية ثحمحْ ذصا الوحذ  ألاٜحفادية وثارش ِ ئ ظلٟو الضبون في اواس ٠ما ِ٘ش

جّامل  مّ  وجعحمش لٙتر  وويلة بٕن الىٍش ًِ وو٥ او ٜفش دوس  حيا  العلّة اليح ثٝذمها الوحذ  ألاٜحفادية ) بودحوػ ، 

2008  :16 )  

د اإلاحز  الحىا٘عية بإقصا ألاححٙاً بمعحوى ثحٝيٞ ألا  سبا  اِ ئ مً اإلاىا٘عحن ٠ما ِ٘ش  

 ) Hakkak & Ghodsi  ،2015 : 299 ( 

ا مً  ا ًِ ٔحَر في لوء الحّاسيٚ العابٝة يم٢ً جّشيٚ اإلاحز  الحىا٘عية بإقصا ١ل ما لذى الوحذ  ألاٜحفادية مً خفاثق ثمحَز

ا في  بات الضباثً الحاليحن واإلاشثٝبحن وج٢ّغ ارَش ية الوحذات ألاٜحفادية وثادي ا ئ اؼباُ ٔس ثحٝيٞ صياد  الحفة العٜو

 والشبحية 

 : ظتراثيجيات اإلاحز  الحىا٘عية :
 
 ِاؼشا

ّها الحىا٘سضح في ألاظواٛ وبما يحوا٘ٞ مْ العتراجسجية اإلاتثمة    ظتراثيجيات اإلاحز   جععئ الوحذ  ألاٜحفادية لحّضيض مٜو

ذ ـىٚ م٣اهياألاصا الذاخلية والبنئة ال اسطية املحيىة ذصا  porterالحىا٘عية  ٜو  

-ا ئ رتذ ظتراثيجيات وهي :  

ظتراثيجية ٜياد  ال٣لٙة :  – 1  

ثش٠ض َزٍ العتراثيجية في ٜذسألاصا ِ ئ اهحاض او بيْ هٙغ اإلاىحجات بعّش يٝل ًِ مّذ٥ اإلاىا٘عحن مْ املحاٍ٘ة ِ ئ ِ ئ 

بات واححياطات الضبون ويوضه ِتٜة الوحذ  ألاٜحفادية مْ البن ئة ال اسطية بواظىة اوؽىة خفاثق اإلاىح  اليح ثل ح ٔس

 ما ثخبْ َزٍ العتراثيجية في اإلاىح  الشثنسضح  
 
البا       ظلعلة الٝيمة الذاخلية وجّمل ِ ئ ثحٝيٞ اٜل الح٣اليٚ مٝاسه  بمىا٘ع صا ٔو

(Tanwar، 2013 : 13)    ش ِذد ٠بحر مً الضباثً لهزا اإلاىح بذون الا٘ات مّٝذ  لزل٤ ث٣ون ١لٙاصا مىخٍٙة مْ ث٘و   

ظتراثيجية الحمايض : – 2  

جّح ر َزٍ العتراثيجية ادا  َامة لحماية اثجاٍ اإلاىا٘عحن بعبب والء الضبون للمىح  ألـا ي وحعاظنح  الٝليلة اثجاٍ العّش 

د ظيٝلل خياس الحمايض مً ٜو  معاومة الضباثً واملحهضيً ِ ئ العّش هخيجة هٝق البذاثل اإلاحىا٘عة او الٝابلة  وبىٙغ الٜو

( 412:  2021هة ) العامشاجي ، للمٝاس   

ان الوحذ  ألاٜحفادية جععئ مً خت٥ َزٍ العتراثيجية ا ئ خلٞ ثفوس رَنح لذى الضباثً بحٙٛو اإلاىحجات اليح ثٝذمها مٝاسهة 

ية ومواـٙات الحفميم والجود   باإلاىا٘عحن مً حيص اإلاورٜو

 (Borter & other 2012 122) 

ظتراثيجية التر٠حز : – 3  

حر اإلاواسد واإلاهاسات التصمة و٠زل٤ جّحمذ َز  مً ال٢ٙاء  ويحىلب مً الوحذ  ألاٜحفادية ث٘و
 
ٍ العتراثيجية ِ ئ الٙاِلية بذال

يّحمذ ثىبيٞ َزٍ العتراثيجية في املجاالإلاعاصذٗ مً خت٥ ٜياد  ال٣لٙة او الحمايض او ٠تَما حيص جّذ ظتراثيجية التر٠حز ا٠ثر 

 مْ الوحذات ألاٜحفاد
 
ية ال٢بحر  في مجا٥ ثخففها ان َزٍ العتراثيجية ثادي ا ئ ثحعحن سبحية الؽش٠ة مً خت٥ ثىاظبا
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بات واححياطات ٜىاُ محذد مً الضباثً )  وسات ثٝذيم اإلاىحجات رات ال٣لٙة ألاٜل وبجود  اِ ئ ثل ح ٔس ألاظحٙاد  مً ٘و

(  34  2021العامشاجي ،  

داء العتراثيجي وجٍّيم اإلاحز  الحىا٘عية اَمية ث٣اليٚ الجود  في ثحعحن ألا  -احذى ِؽش :   

لٕشك هجا  الوحذات ألاٜحفادية في ثحٝيٞ اَذا٘ها في ٌل بنئة جعودَا اإلاىا٘عة الؽذيذ  ال بذ مً ثحعحن ادا صا بؽ٣ل 

ّاث  لزل٤ اـبا ألاَحمام بالجود  مً معحلضمات بٝاء الوحذ  ألاٜحفادية في  معحمش بحيص جّىي اولوية لحاطات الضبون وثٜو

ا الّامل الحاظم لىجا  َزٍ الوحذ  لزل٤ ٘إن ِ ئ َزٍ الوحذ  ألاَحمام بالجود  وث٣اليٙها وادخالها ٠ّامل  العٛو بإِحباَس

( 327:  2021سثنسضح في ِملية ثحعحن ألاداء العتراثيجي مً خت٥ الىٝاه ألاثية ) العامشاجي ،   

حر مّلومات مٙيذ  لححعحن مذى ٘اِلية و٠ٙاء  بش  – 1 ام  الجود  واو٣ّاظها ِ ئ ثخٙين الوحذات اإلاّيبة ث٘و  

جعحّمل ٠مٝياط للمٝاسهة بحن اإلاذختت واملحشطات  – 2  

ش ماؼشات ومٝاينغ ألاصحم بإَذاٗ الوحذ  ألاٜحفادية ٜفحر  ألاطل ووويلة ألاطل  – 3 ث٘و  

حر مّلومات َامة ًِ مٝذاس الححعحن في اداء الوحذ  ألاٜحفادية وم – 4 ٝذاس طود  ِملياألاصا ومىحجاألاصاجعاِذ في ث٘و  

ان الجود  مشثبىة با داء اإلاا ي مً خت٥ ِتٜة الجود  بح٣اليٚ اإلاىحوض ار ان الجود  الّالية ثادي ا ئ ثخٙين َز   – 5

 الح٣اليٚ وبالحا ي ثحعحن ألاداء اإلاا ي للوحذ  ألاٜحفادية .

 

 

 الجاهب الّم ي للبحص :

ش٠ة الّشبية لفىاِات اإلامادات الحيوية :هبز  جّشيٙية ًِ ِيىة البحص : الؽ  

م  حيص جّح ر اإلامادات  1982لعىة  69ثم ثإظنغ الؽش٠ة الّشبية لفىاِات اإلامادات الحيوية في الّشاٛ بموطب الٝاهون اإلاٜش

ذ اهٝزت متيحن ال ثح ضى مً ألاسوا  ا ات الذواثية ان لم ث٢ً اَمها ِ ئ ألاوتٛ ٜو لبؽشية مىز الحيوية واحذ  مً اَم املجمِو

 في الٝماء ِ ئ ألاوبئة وألامشاك الجشرومية اـبا الووً الّشبي بحاطة ماظة 
 
 طذيذا

 
ان ثم ا٠خؽاٗ البيعلحن الزي ٘حا ِهذا

حماد   مً ألِا
 
 محتٟ ال  ر  والحٝىية التصمة  هحاض ما يححاض مً اإلامادات الحيوية لي٣ون بإم٣اه  ألاومئىان ِ ئ معحٝبل  بذال

 لذِم وثىويش ال  رات ٔحر املحذ
 
 واظّا

 
ود ِ ئ ألاظححراد إلاسل َز  الّتطات الا٘ة ا ئ ان اهحاض اإلامادات الحيوية ظيخيا مجاال

الٙىية والفىاِية وال٣وادس الّلمية الّشبية اإلاحخففة وجصجيْ ثىويش ألابحاذ في مجاالت الحٝىية البيولوطية والبيو٠يمياوية 

 والفيذلة .

ْ اإلافىْ ثمم الهي٣لية ألاداسية إلافىْ الؽش٠ة ثح٣ون الؽش٠ة مً ألا  داس  الّامة الواّٜة في مىىٝة ال٢شاد  في بٕذاد ومٜو

-ألاداسات الحالية :  

داثش  ألاهحاض  – 1  

ية  – 2 ابة والعيىش  الىِو داثش  الٜش  
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الذاثش  الهىذظية  – 3  

داثش  الحخىيي واإلاحابّة وامل اصن  – 4  

الذاثش  اإلاالية  – 5  

ذاثش  ألاداسية ال – 6  

داثش  لمان الجود   – 7  

الذاثش  الحجاسية  – 8  

 يم٢ً ثحذيذ ث٣اليٚ الجود  للؽش٠ة الّشبية لفىاِات اإلامادات الحيوية حيص ثحممً :

اية ) اإلاىْ ( – 1 ث٣اليٚ الٜو  

ث٣اليٚ الحٝييم  – 2  

ث٣اليٚ الٙؽل الذاخ ي  – 3  

ث٣اليٚ الٙؽل ال اس ي  – 4  

اية ) اإلاىْ ( :ث٣اليٚ ال -او  : -ٜو  

وثحممً الح٣اليٚ اليح ثىٙٞ مً اطل مىْ حذوذ الّيو  ارىاء ألاهحاض او الحٝليل مً حذونصا وثحممً ِىاـش  ث٣اليٚ اإلاىْ 

 ألاجي :

ث٣اليٚ البحص والحىويش :  صذٗ َزا الٝعم ا ئ ثىويش اهحاض الؽش٠ة والحفو٥ ِ ئ البذاثل اليح ثادي ا ئ الحفو٥ ِ ئ  – 1

طود  و٠ٙاء  ِالية الجذو٥ ادهاٍ يوضه ث٣اليٚ ٜعم البحص والحىويش للؽش٠ة ِيىة البحص : مىح  رو  

م )        ( يوضه ث٣اليٚ ٜعم البحص والحىويش  1طذو٥ ٜس  

 الحعا  اإلابلٖ

 الشواثب 2661775

 اإلاعحلضمات العلّية 834200

 اإلاعحلضمات ال ذمية 32400

 املجمُو 3528375

حماد ِ ئ بياهات الؽش٠ة ( اإلافذس ) اِذاد الب احسحن باِ   

ث٣اليٚ ٜعم الحفميم : جؽمل ث٣اليٚ َزا الٝعم ثىويش خىوه ألاهحاض بالؽ٣ل الزي يادي ا ئ الحفو٥ ِ ئ اإلاىحجات  – 2

 للمواـٙات اإلاىلوبة ادهاٍ يوضه ث٣اليٚ ٜعم الحفميم للؽش٠ة ِيىة البحص :
 
ٝا  ٘و

م )   ( يوضه ث٣اليٚ ٜعم الحفميم 2طذو٥ ٜس
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 الحعا  اإلابلٖ

 الشواثب 2264595

 اإلاعحلضمات العلّية 846780

 اإلاعحلضمات ال ذمية 564600

 املجمُو 3675975

حماد ِ ئ بياهات الؽش٠ة (  اإلافذس ) اِذاد الباحسحن باِ 

لّمل واليح ث٣اليٚ ٜعم الحذسيب : جؽمل ث٣اليٚ َزا الٝعم الح٣اليٚ اإلاعخىٙزٍ ِ ئ ثذسيب الّاملحن ِ ئ اظاليب ا – 3

 ثممً طود  ِمليات ألاهحاض ادهاٍ يوضه ث٣اليٚ ٜعم الحذسيب للؽش٠ة ِيىة البحص : 

 

م ) ( يوضه ث٣اليٚ ٜعم الحذسيب                               3طذو٥ ٜس  

 الحعا  اإلابلٖ

 الشواثب 6588650

 اإلاعحلضمات العلّية 640000

 اإلاعحلضمات ال ذمية 472000

ُاملجمو  7700650  

 

 ًِ الٝاثمحن ِ ئ ٘حق الّمليات ألاهحاطية   – 4
 
ث٣اليٚ ٜعم الجود  : وجؽمل اطوس وسواثب الّاملحن في ٜعم الجود  ٘مت

 ادهاٍ يوضه ث٣اليٚ ٜعم الجود   للؽش٠ة ِيىة البحص :

م )               ( يوضه ث٣اليٚ ٜعم الجود  4طذو٥ ٜس  

 الحعا  اإلابلٖ

 الشواثب 3425400

 اإلاعحلضمات العلّية 8826400

 اإلاعحلضمات ال ذمية 1625000

 املجمُو 13876800

حماد ِ ئ بياهات الؽش٠ة (  اإلافذس ) اِذاد الباحسحن باِ 

: 
 
ث٣اليٚ الحٝييم : وهي الح٣اليٚ اإلاححٝٝة ِىذ ثٝييم معحوى ألاداء اإلاححٝٞ لجود  ِمليات ومىحجات الؽش٠ة  ادهاٍ  -راهيا

يم  للؽش٠ة ِيىة البحص :يوضه ث٣اليٚ ٜعم الحٝي  

م ) ( يوضه ث٣اليٚ الحٝييم 5طذو٥ ٜس  

 الحعا  اإلابلٖ

 الشواثب 5564520
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 اإلاعحلضمات العلّية 876500

 اإلاعحلضمات ال ذمية 129300

 املجمُو 6570320

 

 : 
 
للمواـٙات وثحفل َزٍ ث٣اليٚ الٙؽل الذاخ ي : هي الح٣اليٚ اليح ثححملها الؽش٠ة هخيجة ِذم  ٔحر مىابٞ اإلاىح   -رالسا

 الح٣اليٚ ٜبل شحً اإلاىحوض للضبون  ادهاٍ يوضه ث٣اليٚ الٙؽل الذاخ ي للؽش٠ة ِيىة البحص :

م )             ( يوضه ث٣اليٚ الٙؽل الذاخ ي 6طذو٥ ٜس  

 الحعا  اإلابلٖ

 ث٣اليٚ ألاهحاض الحالٚ 7117901375

ٚ اإلا٣اثً 16622600  ث٣اليٚ ثٜو

 املجمُو 7134523975

 : 
 
ث٣اليٚ الٙؽل ال اس ي :وهي الح٣اليٚ اليح ثححملها الؽش٠ة  هخيجة ا٠خؽاٗ ِيو  مّيىة في اإلاىحجات بّذ ان ثفل ا ئ   -سابّا

 الضبون ادهاٍ يوضه ث٣اليٚ الٙؽل ال اس ي للؽش٠ة ِيىة البحص :

م ) ( يوضه ث٣اليٚ الٙؽل ال اس ي7طذو٥ ٜس  

 الحعا  اإلابلٖ

اإلاّيبة  ث٣اليٚ اإلاىحجات 79540000

 واإلاشثجّة

 املجمُو  79540000

حماد ِ ئ بياهات الؽش٠ة (  اإلافذس ) اِذاد الباحسحن باِ 

م )  ( يوضه ثٝشيش ث٣اليٚ الجود  8طذو٥ ٜس  

 الحٙاـيل اإلابلٖ اليعبة ا ئ ث٣لٙة الىُو اليعبة ا ئ اطما ي الح٣اليٚ

اية ) اإلاىْ (     ث٣اليٚ الٜو

0.0486 12 % البحص والحىويشث٣اليٚ  3528375   

0.0507 13 %  ث٣اليٚ الحفميم 3675975 

0.1062 27 %  ث٣اليٚ الحذسيب 7700650 

0.1914 48 %  ث٣اليٚ ٜعم الجود  13876800 

0.3970 100 % اية 28781800   مجمُو ث٣اليٚ الٜو

 ث٣اليٚ الحٝييم   

0.0906 100 %  مجمُو ث٣اليٚ الحٝييم  6570320 

  ي ث٣اليٚ الٙؽل الذاخ   

98.186 99 .76  ث٣اليٚ ألاهحاض الحالٚ 7117901375 
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ٚ اإلا٣اثً  16622600 0.24 0.2293  ث٣اليٚ ثٜو

98.4153 100 % مجمُو ث٣اليٚ الٙؽل  7134523975 

 الذاخ ي 

 ث٣اليٚ الٙؽل ال اس ي    

1.0971 100  % مجمُو ث٣اليٚ الٙؽل  79540000 

 ال اس ي 

100 %  100 % ث٣اليٚ الجود  مجمُو  7249416095   

 

هتحَ مً الجذو٥ اِتٍ ان ث٣اليٚ الٙؽل بؽٝي  الٙؽل الذاخ ي والٙؽل ال اس ي ثمسل اِ ئ وعبة مً اطما ي الح٣اليٚ 

مً اطما ي ث٣اليٚ  1.0971في ححن ثمسل وعبة ث٣اليٚ الٙؽل ال اس ي  98.4153حيص ثمسل وعبة ث٣اليٚ الٙؽل الذاخ ي 

اية وث٣اليٚ الحٝييم ألامش الزي يادي بذوٍس ا ئ ثجىب وثخٙين الجود  ألامش الزي يعحوطب بذ وٍس صياد  ألاَحمام بح٣اليٚ الٜو

 ث٣اليٚ الٙؽل 

وعحيح  مما ظبٞ اِتٍ اَمية ث٣اليٚ الجود  في جٍّيم ألاداء العتراثيجي وثحٝيٞ اإلاحز  الحىا٘عية في ٌل بنئة جعودَا اإلاىا٘عة 

حر م ّلومات مٙيذ  لححعحن ٘اِلية و٠ٙاء  بشام  الجود  واو٣ّاظها ِ ئ ثخٙين الوحذات الؽذيذ  ويححٝٞ رل٤ مً خت٥ ث٘و

حر مّلومات َام  ًِ مٝذاس الححعً في اداء الوحذ  ألاٜحفادية ومٝذاس طود  ِملياألاصا  اإلاّيبة والٙاؼلة ٠ما جعاِذ في ث٘و

 ًِ اسثباه الجود  بؽ٣ل وريٞ با داء اإلاا ي ار ان الجود
 
  الّالية ثادي اى ثخٙين َزٍ الح٣اليٚ وبالحا ي ومىحجاألاصا ٘مت

 ثحعحن ألاداء اإلاا ي للوحذ  ألاٜحفادية 

يات :  ألاظحيحاطات والحـو

  -ألاظحيحاطات :

حباس الحٝىيات الحٝىيات الحذيسة  داس  ث٣اليٚ الؽش٠ة ِيىة البحص . – 1 ِذم ألاخز بىٍش ألِا  

% في ححن ؼ٣لد وعبة ث٣اليٚ 98.4153ث٣اليٚ الٙؽل الذاخ ي وعبة  اسثٙاُ ث٣اليٚ الٙؽل لذى الؽش٠ة حيص مسلد – 2

% مً اطما ي الح٣اليٚ . 1.0971الٙؽل ال اس ي وعبة   

حمادَا بؽ٣ل اظاسضح ِ ئ اظحمشاسية الححعنىات لجود  اإلاىحجات . – 3 لشوس  اِحماد ثٝىيات اداس  الجود  ِ   

يات :  الحـو

حماد ِ ئ الحٝىيات العتر  – 1 اثيجية الحذيسة في اداس  ث٣اليٚ الؽش٠ة لشوس  ألِا  

اية والحٝييم ألاَمية ال٢بحر  ورل٤ لحجىب المياِات والحلٚ وبالحا ي اهخٙاك ث٣اليٚ الٙؽل . – 2 اِىاء ث٣اليٚ الٜو  

صياد  ِذد الذوسات الحخففية لحىويش اإلاهاسات لذى الّاملحن في الؽش٠ة  – 3  

اية والحٝييم حيص ان رل٤ ألاَحمام يادي ا ئ ثجىب وثتفي ث٣اليٚ الٙؽل  لشوس  صياد  اَحمام الؽش١ات بح٣اليٚ – 4 الٜو

 الذاخ ي وال اس ي 
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ا   مدٌمت الػضُ الضولُت وصوَع

 خض مً اهدكاع ؤؾلخت الضماع الكاملفي ال

The International Court of Justice and its role 

In curbing the spread of weapons of mass destruction 

 ص. نكاء الىػُمي

 ملخو البدض

وُ ؽاس بل صا  م1946  ّذالة الذولية ظىةم، وبذؤت ؤِمالها في الّام التحٞ، وحلد محل املح٢مة الذاثمة لل1945ثإظعد مح٢مة الّذ٥ الذولية ِام 

ا في الَاي ذصولىذا. وهي الجهاص  الوحيذ مً بحن بفوس  ؼاجّة باظم املح٢مة الّاإلاية وهي الهيئة الٝماثية الشثنعية إلاىٍمة ألامم اإلاححذ . ويْٝ مَٝش

. وهي ٠جهاص ٜماجي دو ي لها دو  سا واضحا في مٍّم الٝمايا الذولية ومً لم صا اإلاحّلٝة با ظلحة ألاطهض  العحة لألمم اإلاححذ  الزي ال يْٝ في هيويوٟس

 .1998الىووية، ٜبل ٌهوس املح٢مة الجىاثية الذولية 

حمست في يإجي دوس الٝماء الذو ي في اإلاعاِذ  في ثحٝيٞ َزا الهذٗ العامي واإلاحمسل في الحذ مً اهخؽاس ؤظلحة الذماس الؽامل وحٍش اظحخذامها. م   

ذ٥ الذولية واليح ؤـذست سؤيا اظخؽاسيا بححشيم اظحخذام ؤظلحة الذماس الؽامل ؤو الاصذيذ باظحخذامها، واليح جؽ٣ل آلية ٜماثية مهمة مح٢مة الّ

د الجزاِات  اإلاعلحة لحّٙيل الجهود الذولية هحو مىْ اهخؽاس ؤظلحة الذماس الؽامل، بال ؤن دوس الٝماء يٍل ٜاـشا ِ ئ اظحخذامات َزٍ ألاظلحة ٜو

و ما يمّٚ مً بيجابية الىحاث  اإلاشطو ، واإلاحمسل في اإلاىْ ال٣امل  ٙا ِ ئ الحّاون امل لق وال٣امل مً طاهب الذو٥، َو اهحاض وثخضيً الذولية ، ومحٜو

 ؤظلحة الذماس الؽامل، واإلاا ٌلد الذو٥ بمىإى ًِ اإلاعالة الذولية.

ثخمْ للّٝوبات واثخار اطشاءات سادِة لذ الذو٥ مً ٜبل مجلغ ألامً، حيص بن َزٍ وال يم٢ً الاححجاض  بإن َزٍ الذو٥ جعإ٥ مذهيا، ؤو ؤقصا  

ذسألاصا ِ ئ الحإرحر والحوطي  لٝشاس  ا باالثجاَات العياظية للذو٥ ال٢ رى، ٜو د  لحإرَش ي  في رات الٜو حر مولِو ات ألاطهض  الاطشاءات ٔحر ١ا٘ية ، ٔو

م مً اإلاّىية با مً الجما ي الذو ي، ولىا ٘يما حذذ ل لّشاٛ الّ ر  واإلاسل؛ ٘ٝذ ثم ثذمحر الّشاٛ واححتل  بحجة امحت٠   ظلحة الذماس الؽامل، بالٔش

د راث  ٘ةن الٝاصضح والذاوي و١ل الؽواَذ ثإ٠ذ امحتٟ اظشاثيل  ظلحة الذماس الؽامل و  م ربوت ِذم يحة َزٍ الادِاءات ٘يما بّذ، وفي الٜو بالٔش

مً ٜبل املجحمْ الذو ي. لزل٤ سؤيىا بحص َزا اإلاولُو مً طواهب  الٝاهوهية رات الفلة بالٝاهون الذو ي الّام، ومْ مً رل٤ ال ثحّشك ولو لتهحٝاد 

ذ٥ ؤو آلاساء رل٤ ٘ٝذ ِالجد مح٢مة الّذ٥ الذولية  اإلاؽا١ل اإلاشثبىة با ظلحة الىووية بالّٙل في الّذيذ مً الحاالت، ظواء في الحاالت اإلاسحر  للج

وؽئد آخش الحاالت في قصاية ؤبشيل  الاظخؽاسية.
ُ
ذ ؤ ِىذما ٜذمد طمهوسية طضس ماسؼا٥ ولبات لذ جعْ دو٥ حاثض  لألظلحة الىووية، بعبب  2014ٜو

د مب٢ش وبىشيٝة هُض العت  الىووي. ٚ ظباٛ الخعله الىووي في ٜو اء بالتزاماألاصا ٘يما يحّلٞ بٜو وم في ال٘و  بخٙاٜها اإلاِض

ية الحجاس  الىووية اليح ؤطشألاصا ٘شوعا في املحيي الهادت، وثم بٜامة دِو  مً وٗش ١ل ٠ما وثم اللجوء ملح٢مة الّ ذ٥ الذولية للىٍش في مذى مؽشِو

 مً ؤظتراليا وهيوصلىذا لذ ٘شوعا ِ ئ ؤظاط ألالشاس البيئية طشاء الحجاس  الىووية.
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ية ثجاس  ألاظلحة الىووية هٍشا لأللشاس  لد املح٢مة ِ ئ ِذم مؽشِو ذ ثـو د يؽ٣ل مخالٙة لتلتزامات الذولية.ٜو و في رات الٜو  اليح ثيحجها ، َو

   Research Summary 

The International Court of Justice was established in 1945, and began its work the following year. It replaced the Permanent Court 

of international Justice in 1946, commonly referred to as the World Court, and it is the main judicial body of the United Nations. It is 

headquartered in The Hague, Netherlands. It is the only one of the six organs of the United Nations that is not located in New York. 

As an international judicial body, it had a clear role in most international cases, including those related to nuclear weapons, before 

the emergence of the International Criminal Court in 1998    The role of the international judiciary comes in helping to achieve this 

lofty goal of limiting the spread of weapons of mass destruction and banning their use. Represented by the International Court of 

Justice, which issued an advisory opinion prohibiting the use or threat of use of weapons of mass destruction, which constitutes an 

important judicial mechanism to activate international efforts towards preventing the spread of weapons of mass destruction. 

However, the role of the judiciary remains limited to the uses of these weapons during international armed conflicts, and depends 

on Sincere and complete cooperation on the part of states, which weakens the positive results desired, which is the complete 

prohibition of the production and stockpiling of weapons of mass destruction, as long as states remain away from the international 

issue. 

 It cannot be argued that these countries are questioning a civilian, or that they are subject to sanctions and taking deterrent 

measures against countries by the Security Council, as these measures are insufficient and subjective at the same time because they 

are affected by the political trends of major countries, and their ability to influence and direct the decisions of the bodies concerned 

with collective security the international community, and we have a lesson and an example in what happened to Iraq; Iraq was 

destroyed and occupied on the pretext that it possessed weapons of mass destruction, although these allegations were later proven 

false. At the same time, far and near and all the evidence confirms Israel‗s possession of weapons of mass destruction , despite that it 

is not even criticized by the international community. So we have seen this topic discussed from its legal aspects related to public 

international law, and yet the International Court of Justice has already dealt with the problems associated with nuclear weapons in 

many cases. 

The International Court of Justice was also resorted to consider the legality of the nuclear tests conducted by France in the Pacific 

Ocean, and a lawsuit was filed by Australia and New Zealand against France on the basis of the environmental damage caused by 

the nuclear tests. 

The court concluded that nuclear weapons tests were illegal due to the damage they produce, which at the same time constitutes a 

violation of international obligations. 

  الٍلماث اإلاكخاخُت:

 الاظلحة الىووية، الو١الة الذولية للىاٜة الزسية، هُض العت  الىووي .ة الّذ٥ الذولية ، اظلحة الذماس الؽاملمح٢م

 قغيُت البدض: 
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 يىىلٞ البحص مً ٘شلية مٙادَا )ان ملح٢مة الّذ٥ الذولية دوس مهم في الحذ مً اهخؽاس اظلحة الذماس الؽامل(.

 

 ؤَمُت الضعاؾت 

م، وبذؤت ؤِمالها في الّام التحٞ، وحلد محل املح٢مة الذاثمة للّذالة الذولية 1945ذولية ِام ثإظعد مح٢مة الّذ٥ ال

ا  م1946  ظىة وُ ؽاس بل صا بفوس  ؼاجّة باظم املح٢مة الّاإلاية وهي الهيئة الٝماثية الشثنعية إلاىٍمة ألامم اإلاححذ . ويْٝ مَٝش

ا واضحا في مٍّم الٝمايا الذولية ومً لمى   ثمىلْ مح٢مة الّذ٥ الذولية في الَاي ذصولىذا.. وهي ٠جهاص ٜماجي دو ي لها دوس 

ٞ الفيٖ اليح حذدَا اإلايساٛ والىٍام ألاظاسضح  ة ٘و يٙححن، بحذاَما الٙفل في الجزاِات اليح جّشلها ِل صا الذو٥ اإلاحىاِص بٌو

يل الزي ؤوطذت مً ؤطل  املح٢م ة ٠جهاص مً ؤطهض  اإلاىٍمة الذولية للمح٢مة؛ و ّح ر َزا الاخحفاؿ َو الاخحفاؿ ألـا

ات بالىٛش العلمية   لحل اإلاىاِص

ح ؤما الاخحفاؿ الساوي ٘هو بِىاء الٙحوى ؤو الشؤي الاظخؽاسي إلاً خول  اإلايساٛ حٞ ولب الٙحوى، ٔحر ؤن َزا الاخحفاؿ 

م مً ِذم بلضاميح  باليعبة للذو٥، ٘ةه  ؤراس بّن ال ت٘ات الىابّة مً  ذ ؤ٠ذت ألاخحر، ِ ئ الٔش ٘هم الىفوؿ وثىبيٝها، ٜو

يٙاصا ألاظاظية، وهي اإلاعاَمة في العلم والامً الذوليحن   ب ئ ٌو
 
 املح٢مة ؤقصا ثمىلْ ذصزٍ العلىة اظخىادا

 وث رص اإلاححذ  ألامم ميساٛ مً(7 ) للماد   وبٝا اإلاححذ  لألمم الشثنعية العحة ألاطهض  ؤحذ هي الذولية الّذ٥ ؤن مح٢مة   

لي  اإلاححذ ، لألمم الٝماثية الشثنعة ألادا  ؤقصا في اإلايساٛ مً ( 92 ) اإلااد  لىق بٝاو ؤَمياصا  املح٢مة َزٍ ِاثٞ ِ ئ يْٝ ٘ةه  ِو

يٙاصا مباؼشألاصا ِىذ  ؤال الذولية للمىٍمة ألاظمى الهذٗ ثحٝيٞ في اإلاححذ  ألامم ٘شُو بٝية مْ جعهم ؤن الٝماثية وؤلا٘حاثية لٌو

و  حَٙ َو

م .ؤما مً حيص ألاح٣ام الفادس  1998الذوليحن، اإلاحّلٝة با ظلحة الىووية, ٜبل ٌهوس املح٢مة الجىاثية الذولية  وألامً العلم

ّد لذ ٘شوعا ًِ ثٙجحراألاصا الىووية في املحيي الهادي ؤومً خت٥ سؤ صا  ًِ مح٢مة الّذ٥ الذولية مسل ٘فلها في الٝمايا اليح ٘س

ية اظحخذام  ؤو الاصذيذ باظحخذام ألاظلحة الىووية. الاظخؽاسي في معإلة مؽشِو

جعحخذم دولة ما ؤظلحة الذماس الؽامل بٕشك ؼً حش  ِذواهية ِ ئ دولة  مً ان ان اخحياسها لهزا اإلاولُو َو ال ؽية

ؤخشى، ٠ما ؤه  وفي ٌل اهخؽاس الجماِات اإلاعلحة، ٘ٝذ يحم جعليم َزٍ ألاظلحة ب ئ اش اؿ ؤو مىٍمات معلحة، ومعاِذألاصم 

والاخىش مً ١ل رل٤ اظاء  دولة في اظحخذام بّن مً خذامها في ؼً ةجوم معله ِ ئ دولة ؤخشى او طماِات اخشى، باظح

( ٠ما حذذ  ماخشا في الفحن واهخؽش ا ئ ا٠ثر مً رلثح دو٥ 2020َزٍ الاظلحة الجشرومية )٠ٙايشوط او طاثحة ١وسوها ِام 

 الّالم.

ؤحذ ؤخىش الاصذيذات للعلم وألامً الذوليحن، وال يم٢ً  ي بلذ في الّالم اليوم ؤن  بن اهخؽاس ؤظلحة الذماس الؽامل يؽ٣ل     

ابيحن ِ ئ َزٍ ألاظلحة الٙحا٠ة واظحخذامها لذ اإلاذهيحن ألابشياء، ولزل٤ ٘معاوليخىا  يٍل ٔحر م٢ترذ بةم٣اهية حفو٥ ؤلاَس

حر ؤلاواس الذو ي التصم لممان الحّامل آلامً مْ اإلا ُو الجماِية هي ث٘و واد رات الاظحخذام اإلاضدوض، ومىْ مسل َزٍ اإلاواد مً الٜو

في ألايذي ال ىإ. ومً رم ، ٘ةن الّشاٛ يايذ بال٣امل و ؽاٟس بيؽاه في الجهود الشامية ب ئ دِم جّضيض الف٣ٟو اإلاحّذد  ألاوشاٗ 

ابيحن ِ ئ ؤظلحة الذماس الؽامل واإلالضمة ٜاهوها رات الفلة بّذم الاهخؽاس ذصذٗ الحفذي للاصذيذ الزي يؽ٣ل  حفو٥ ؤلا  َس

 .ووظاثل بيفالها وما يحفل ذصا مً ـ٣ٟو

 

ٍالُت الضعاؾت:   إق
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ارا ١ان املجحمْ الذو ي ٜذ هجه في اوؽاء مح٢مة الّذ٥ الذولية ١إدا  ٜماثية سثنعية لألمم اإلاححذ  جععئ للٝيام  -1

والامً الذوليحن،  الا ان ثّٙيل َزٍ املح٢مة بخعوية الجزاِات الذولية ١وظيلة ظلمية بذيلة جعهم في جّضيض العلم 

ا في ثبنح ٜشاسات املح٢مة ال اـة باظلحة الذماس الؽامل ، الصا٥ دون معحوى الىمو  ِلي  يم٢ً وش   وجّضيض دوَس

 الاؼ٣اليات الشثنعية ِ ئ الىحو الحا ي: 

ات الذولية ؟ -2  ما مذى ّ٘الية مح٢مة الّذ٥ الذولية في جعوية اإلاىاِص

ل مح٢م -3  ة الّذ٥ الذولية  ٜادس  ّ٘ت ِ ئ لمان مىْ وثحذيذ اظلحة الذماس الؽامل؟َو

 

ويإجي دوس الٝماء الذو ي في اإلاعاِذ  في ثحٝيٞ َزا الهذٗ العامي واإلاحمسل في الحذ مً اهخؽاس ؤظلحة الذماس الؽامل وحٍش      

بححشيم اظحخذام ؤظلحة الذماس الؽامل ؤو الاصذيذ اظحخذامها. محمست في مح٢مة الّذ٥ الذولية واليح ؤـذست سؤيا اظخؽاسيا 

باظحخذامها، واليح جؽ٣ل آلية ٜماثية مهمة لحّٙيل الجهود الذولية هحو مىْ اهخؽاس ؤظلحة الذماس الؽامل، بال ؤن دوس الٝماء 

ٙا ِ ئ الحّاون امل لق و  د الجزاِات اإلاعلحة الذولية، ومحٜو ال٣امل مً طاهب يٍل ٜاـشا ِ ئ اظحخذامات َزٍ ألاظلحة ٜو

و ما يمّٚ مً بيجابية الىحاث  اإلاشطو ، واإلاحمسل في اإلاىْ ال٣امل اهحاض وثخضيً ؤظلحة الذماس الؽامل، واإلاا ٌلد  الذو٥، َو

 الذو٥ بمىإى ًِ اإلاعالة الذولية.

الذو٥ مً ٜبل مجلغ وال يم٢ً الاححجاض  بإن َزٍ الذو٥ جعإ٥ مذهيا، ؤو ؤقصا ثخمْ للّٝوبات واثخار اطشاءات سادِة لذ  

ذسألاصا  ا باالثجاَات العياظية للذو٥ ال٢ رى، ٜو د  لحإرَش ي  في رات الٜو حر مولِو ألامً، حيص بن َزٍ الاطشاءات ٔحر ١ا٘ية ، ٔو

اٛ ِ ئ الحإرحر والحوطي  لٝشاسات ألاطهض  اإلاّىية با مً الجما ي الذو ي، ولىا ٘يما حذذ للّشاٛ الّ ر  واإلاسل؛ ٘ٝذ ثم ثذمحر الّش 

د راث  ٘ةن  م مً ربوت ِذم يحة َزٍ الادِاءات ٘يما بّذ، وفي الٜو واححتل  بحجة امحت٠   ظلحة الذماس الؽامل، بالٔش

م مً رل٤ ال ثحّشك ولو لتهحٝاد مً ٜبل  الٝاصضح والذاوي و١ل الؽواَذ ثإ٠ذ امحتٟ اظشاثيل  ظلحة الذماس الؽامل وبالٔش

ٝا للحٝعيم املجحمْ الذو ي. لزل٤ سؤيىا بحص  َزا اإلاولُو مً طواهب  الٝاهوهية رات الفلة بالٝاهون الذو ي الّام، ورل٤ ٘و

 آلاجي:

ت          : مىنل مدٌمت الػضُ الضولُت مً ججاعب ألاؾلخت الىىٍو  اإلابدض ألاُو

ت ان ملخٌمت الػضُ الضولُت بكإن اؾخسضام ألاؾلخت الىىٍو  اإلابدض الشاوي: الغؤًان الاؾدكاٍع

تاإلابدض ألا  : مىنل مدٌمت الػضُ الضولُت مً ججاعب ألاؾلخت الىىٍو  ُو

، ٔحر ؤن اخحفاـها يٝحفش في هٍش الذِاوى اليح (1)جّذ مح٢مة الّذ٥ الذولية الجهاص الٝماجي الشثنغ لألمم اإلاححذ        

ّها الذو٥ ؤمامها حو٥ الجزاِات اليح ثيؽإ بحن الذو٥ ٘ٝي حن مً الىاحية الٝاهوهية ، لحفذس ح٢ما ٜماثيا ملضما ل٢(2)ث٘ش ت الى٘ش

ّد  ميح سؤت املح٢مة ؤن َىاٟ اهاصا١ا ـادسا ًِ ؤحذ ألاوشاٗ في ال فومة الٝماثية اإلاىشوحة ؤمامها. ومً بحن الٝمايا اليح ٘س

ا٥ لذ ١ل ؤمام املح٢مة ٜمية ثجاس  ألاظلحة الىووية اليح ٜامد ذصا ٘شوعا في املحيي الهادي، والٝمايا اليح ؤٜاماصا طضس ماسؼ

مً با٠عحان والهىذ واإلامل٢ة اإلاححذ ، َزا ب ئ طاهب الاخحفاؿ الساوي للمح٢مة واإلاحمسل في اخحفاـها بةـذاس آساء اظخؽاسية 

ؤو ٘حاوى في اإلاعاثل اليح جّشك ِل صا، وثىبيٝا إلاا ثٝذم ثٝذمد مىٍمة الصحة الّاإلاية والجمّية الّامة لألمم اإلاححذ  

ية اظحخذام ألاظلحة الىووية ؤو الاصذيذ ذصا. للمح٢مة للبد في معإلة  مؽشِو

ُ اإلاىلب  ٚ مح٢مة الّذ٥ الذولية مً ثجاس  ألاظلحة الىوويةألاو  : مٜو

 اإلاىلب الساوي: الشؤيان الاظخؽاسيان ملح٢مة الّذ٥ الذولية بؽإن اظحخذام ألاظلحة الىووية

 

                                                           
(

1
  1945مً ميساٛ ألامم اإلاححذ .  92/1( اإلااد  

(
2

 1945مً الىٍام ألاظاسضح ملح٢مة الّذ٥ الذولية. ،  34/1( اإلااد  
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 ُ  اإلاُلب ألاو

تمىنل مدٌمت الػضُ الضولُت مً ججاعب ألاؾلخت ال  ىىٍو

( اإلاؽا١ل اإلاشثبىة با ظلحة الىووية بالّٙل في الّذيذ مً الحاالت، ظواء في الحاالت اإلاسحر  ICJِالجد مح٢مة الّذ٥ الذولية )

وؽئد آخش الحاالت في قصاية ؤبشيل 
ُ
ذ ؤ ِىذما ٜذمد طمهوسية طضس ماسؼا٥ ولبات لذ جعْ  2014للجذ٥ ؤو آلاساء الاظخؽاسية. ٜو

د مب٢ش  دو٥ حاثض  لألظلحة ٚ ظباٛ الخعله الىووي في ٜو اء بالتزاماألاصا ٘يما يحّلٞ بٜو وم في ال٘و الىووية، بعبب بخٙاٜها اإلاِض

ٚ ظباٛ الخعله الىووي وحاالت هُض العت  الىووي، وثٍهش  وبىشيٝة هُض العت  الىووي، الالتزامات اإلاحّلٝة بمٙاولات ٜو

اليح ٜامد طضس ماسؼا٥ باخحفامها، ٘هىاٟ رتذ دو٥ في هٍام الٝبو٥ مؽا١ل الاخحفاؿ الٝماجي حٝيٝة بحن الذو٥ الخعْ 

الاخحياسي للمح٢مة، وجّحمذ حالة الذو٥ العد ألاخشى ِ ئ ما برا ١اهد َزٍ الذو٥ ظحٝبل الوالية الٝماثية للمح٢مة ؤم ال، 

ية للٝمايا، ٘ة يما يحّلٞ با ظغ اإلاولِو ن هخيجة الٝمايا ظحّحمذ ِ ئ ٠يٙية ورل٤ في الحاالت اليح ؤراسألاصا طضس ماسؼا٥. ٘و

ية لجُز  ثٙعحر املح٢مة إلاٙهوم هُض العت  الىووي، وما برا ١اهد ظحٝبل بإن ي٣ون َىاٟ في الٝاهون الذو ي اإلاّاـش ٜاِذ  ِ٘ش

ية الحجاس  الىووية اليح ؤطشألاصا ٘شوعا(1)العت  الىووي ذ ثم اللجوء ملح٢مة الّذ٥ الذولية للىٍش في مذى مؽشِو في املحيي  . ٜو

 الهادت، وثم بٜامة دِو  مً وٗش ١ل مً ؤظتراليا وهيوصلىذا لذ ٘شوعا ِ ئ ؤظاط ألالشاس البيئية طشاء الحجاس  الىووية.

لىضا يض قغوؿا ؤمام مدٌمت الػضُ الضولُت غام   م1973قٌىي ؤؾترالُا وهُىٍػ

مما ؤراس حٙيٍة دو٥ الجواس مً َزٍ الحجاس ، وخاـة  ٜامد ٘شوعا في بذاية العحنىيات بّذ  ثجاس  هووية في املحيي الهادي ،

في ألالشاس الىاطمة ِ صا واليح جعب صا الاؼّاِات الىووية وما يىجم ِ صا مً ثلوذ بيئح خىحر، لزا ولبد ١ل مً ؤظتراليا وهيوصيلىذا 

ْ دِوى ٜماثية ؤمام مح٢م ٚ َزٍ الحجاس ، ٔحر ؤن ٘شوعا لم جعحجب لزل٤، مما دْ٘ ذصما ل٘ش مايو  9ة الّذ٥ الذولية في ٜو

ية َزٍ الحجاس   ن 1973 ذم مؽشِو ٚ ١ا٘ة ثجاس  ألاظلحة الىووية في املحيي الهادي ِو ، والبحن مً املح٢مة دِو  ٘شوعا لٜو

ة في رل٤ يؽ٣ل اهاصا١ا لٝواِذ الٝاهون الذو ي اإلاّمو٥ ذصا، بلا٘ة ب ئ ول صا مً الح٣ومة الٙشوعية الامحىاُ  ًِ بطشاء ثجاس  هووي

 .(2)الجو، وحيح ـذوس ح٢م في َزٍ الٝمية

 صغىي ؤؾترالُا يض قغوؿا ؤمام مدٌمت الػضُ الضولُت (1

ا ِ ئ بطشاء الحجاس  الىووية في املحيي الهادي في شاَس ّد ؤظتراليا دِوى ؤمام املح٢مة لذ ٘شوعا ـا . واظخىذت 1973مايو  9٘س

اية مما يؽ٣ل  الحلوذ في دِواَا ب ئ ؤن ٜيام ٘شوعا بحجاس  هووية يؽ٣ل اها صا١ا لعيادألاصا، هٍشا إلاا ثلحٝ  مً ؤلشاس بيئية، وٜو

الىووي مً لشس، ٘مت ِ ئ ؤن َزٍ الحجاس  ثمسل اهاصا١ا مً وٗش ٘شوعا اللتزاماألاصا الذولية اإلاىفوؿ ِل صا في الاثٙاٜيات 

اهخؽاس ألاظلحة الىووية، ٠ما ؤن َزٍ  الذولية مسل اثٙاٜية موظ٣و بؽإن الحٍش الجضجي للحجاس  الىووية، واثٙاٜية حٍش

يات الفادس  ًِ الجمّية الّامة لألمم اإلاححذ  اليح ثذيً طميْ الحجاس  الىووية.  الحجاس  ثحّاسك وثخىافئ مْ مجمُو الحـو

ٚ الحجاس  الٙشوعية ب ئ ححن الٙفل في اإلاو  لُو ولزا ٘ٝذ ولبد ؤظتراليا مً املح٢مة الٝيام بحذابحر ثحٍٙي  ثحمسل في ٜو

ات ، واإلااد   1928مً اإلايساٛ الّام لّام  33اظخىادا ب ئ اإلااد   مً الىٍام ألاظاسضح  41مً ؤطل الخعوية العلمية للمىاِص

و ما اظحجابد ل  املح٢مة حيص ؤـذست في  ؤمشا جؽحر ٘ي ، باخحفاـها بالىٍش في الٝمية،  1973يوهي   22للمح٢مة. َو

ح  اظخىادا ب ئ ا حة واإلاحمسلة في التزام ألاوشاٗ بّذم  41إلااد  وؤؼاست بحذابحر مٜا مً هٍامها ألاظاسضح باثخار ثشثنبات الحماية اإلاٜا

الٝيام بإي بطشاء مهما ١ان هِو  والزى مً ؼإه  ؤن يضيذ الجزاُ اإلاّشوك ؤو يخل بحٝٛو الىٗش آلاخش، والتزام الح٣ومة 

 الٙشوعية بحجىب الٝيام بالحجاس  الىووية.

                                                           
(

1
) Vanda Lamm , NEW NUCLEAR CASES AT THE HAGUE COURT , Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for Social Sciences; Széchenyi István 

1973. http://real.mtak.hu/17725/1/v.lamm_new_nuclear_cases.pdfUniversity, Győr (Hungary).    

ت ع عؾالت صيخىعاٍ , ًلُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت, ظامػت2  , م  2015ابى بٌغ بلهاًض بخلمؿان ,  ( غبض الهاصع ػعنين: جىكُظ الجهىص الضولُت للخض مً اهدكاع ألاؾلخت الىىٍو

346. 

http://real.mtak.hu/17725/1/v.lamm_new_nuclear_cases.pdf
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. معخىذ  ب ئ ؤن الحجاس  (1)خىابا للمح٢مة ثحيىها ِلما بإقصا ٔحر مخحفة بىٍش الذِوى  1973مايو  16حاسيخ وؤسظلد ٘شوعا ب 

الىووية اليح ثٝوم ذصا ثذخل لمً اليؽاوات اإلاشثبىة بالذ٘اُ الوونح وؤقصا ال ثىوي جّيحن و٠يل لها ؤمام املح٢مة، ٠ما ؤقصا لً 

. وؤقصا معح مش  في الٝيام بحجاسذصا ِ ئ ألاظلحة الىووية، اليح اثخزت لها ١ا٘ة الاححياوات التصمة ثٝبل ح٢م املح٢مة في اإلاولُو

حيح ال ثخعبب في ؤي لشس بيئح، وؤن َزٍ الحجاس  ال ثخالٚ ؤي ٜاِذ  ٜاهوهية دولية، وؤن مواْٜ الحٙجحرات بّيذٍ ًِ ال ىوه 

حر مإَولة بالع٣ان.   الحجاسية البحشية والجوية ٔو

ذ سؤت املح مً هٍامها ألاظاسضح و٠زل٤  37، ٢36مة ؤن ثبذؤ ؤوال ببحص مولُو اخحفاـها بىٍش الذِوى ثىبيٝا للمادثحن ٜو

ة، ٘ىلبد مً ؤظتراليا بحاسيخ  ِو ذمد  22/6/1973مولُو ٜبو٥ الذِوى اإلا٘ش حن. ٜو ثٝذيم مز٠ٍش ثبحص َزيً اإلاولِو

م ر   اإلاز٠ش  اإلاىلوبة وهي ثْٝ في طضؤيً: 1973ؤظتراليا في ه٘و

  ظبحم ر  26حيص اظخىذت ٘ي   ن اخحفاؿ املح٢مة معحمذ مً  هفوؿ مّاَذ   الجؼء ألاُو ًبدض ازخهام املخٌمت

شوعا وهي ثىق ِ ئ الحح٢يم الاطباسي، ومً ؤح٣ام اإلااد   1928 مً هٍام املح٢مة، والحفشيحات اليح  36/2بحن ؤظتراليا ٘و

 ح جؽ٣ل التزاما بٝبو٥ الحح٢يم ؤلاطباسي.ـذست مً ٘شوعا وؤظتراليا بِماال لهزٍ اإلااد  الي

  :بدض مىيىع نبُى الضغىي حيص طادلد ؤظتراليا حو٥ اإلاٝفود بّباس  " ٜبو٥ الذِوى" معخىذ  ب ئ ما طاء  الجؼء الشاوي ٍو

ة في ح٢م املح٢مة في ٜمية ؼما٥ ال٣امحرون مً ِذم وطود مّنح محٙٞ ِلي  إلاسل َزٍ ألالٙاً، ومعخىذ  ؤيما  ح٣ام مح٢م

الّذ٥ الذولية واليح ؤرحر ختلها مولُو ٜبو٥ الذِوى ظبْ مشات ، مذِي  بإن اإلاٙهوم لذ صا مً ولب املح٢مة َو ؤن ثسبد 

حن. ْ الذِوى، ؤي ؤن الجزاُ ٜاثم ِ ئ ثحذيذ حٝٛو ٠ت الى٘ش  الح٣ومة ألاظترالية ؤن لها مفلحة ٜاهوهية في ٘س

 ىهُت في الضغىي مىضخت طلَ باألؾاهُض آلاجُت:ونض ؤبغػث الخٌىمت ألاؾترالُت مهلخفها الهاه

ذم اٌهاس اظحّذادَا  22/6/1973مخالٙة ٘شوعا  مش املح٢مة اإلااسخ في - ؤ بال٢ٚ ًِ الحجاس  ؤرىاء هٍش الذِوى، ِو

ا ِ ر ثفشيا لوصيش د٘اِها ِ ئ الاظحمشاس في بثمام بشهام  الحجاس   لل٢ٚ ًِ الاظحمشاس في بشهامجها الىووي، واـشاَس

 وية، وجّىيل اإلاتحة البحشية والجوية في معاحات ٠بحر  باملحيي الهادي.الىو 

ثىلب ؤظتراليا مً املح٢مة ؤن جّلً ؤن بطشاء الحجاس  الىووية فئ الجو يحّاسك مْ التزامات ٘شوعا بٝواِذ الٝاهون  - ب

 ي ؤِا ي البحاس.الذو ي، واحترام ظياد  ؤظتراليا ِ ئ ؤسال صا وفي ؤطوا صا، واِحذاء ِ ئ حشية اإلاتحة ف

ؤوضحد ؤظتراليا في مز٠شألاصا ثاسيخ الحجاس  الىووية اليح بذؤت في ال معيييات وما ؤراسث  مً مخاٗو لجميْ دو٥ الّالم،   - ط

بّذم بطشاء ثجاس  هووية في الجو والٙماء ال اس ي وثحد ظىا اإلااء. وثشى ؤظتراليا  1963مما دّ٘ها اٜشاس اثٙاٜية ِام 

لنعد مً بي صا ٘شوعا. اظخىادا ب ئ ح٢م املح٢مة في  1966دولها حيى ِام  166ّٗش الذو ي باهممام ؤقصا ا٠خعبد ـٙة ال

و  ئ ما ر٠ٍش مٝشس لجىة الٝاهون ظحر َمٙشي ولذٟو في ثٝشيٍش السالص لٝاهون  (2)(North Sea Continental Shelfٜمية )

ا دوليا. اإلاّاَذات مً ؤن مّاَذ  حٍش الحجاس  الىووية ٜذ ثىوست ٘إـبح  د ِ٘ش

لد املح٢مة في الح٢م الزي ؤـذسث  في الٝمية اإلاحّلٝة بالحجاس  الىووية  بإٔلبية  ذ ـو ب ئ ؤن مىلب  6ؤـوات مٝابل  9ٜو

ؤظتراليا لم يّذ ل  ٔاية وؤه  لنغ مىلوبا مً املح٢مة ؤن ثفذس ٜشاسا بؽإه . وجعخؽهذ املح٢مة في ح٢مها ب ئ ؤموس ِذ  م صا: ؤن 

ٚ لحل٤ الحجاس  ) الٙٝشات الٕاية ألـا ذ ؤِلىد ٘شوعا  32-25لية وال صاثية   ظتراليا هي الحفو٥ ِ ئ ٜو مً الح٢م(، ٜو

                                                           
ت بين قغوؿا واؾترالُا ؤمام مدٌمت الػضُ الضولُت 1  ٍؼ مغاص قهمي: نًُت الخجاعب الىىٍو ت للهاهىن الضولي  –( ص/ غٍؼ ت للهاهىن الضولُت ع الجمػُت اإلاهٍغ  –املجلت اإلاهٍغ

 .361م  1975ؾىت  -31املجلض  –مهغ 

(
2
) NORTH SEA CONTINENTAL SHELF CASES (FEDERAL REPUBLIC OF GERMANYIDENMARK; FEDERAL REPUBLIC OF GERMANYINETHERLANDS, 

JUDGMENT OF 20 FEBRUARY 1969 , INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, REPORTS OF JUDGMENTS, ADVISORY OPINIONS AND ORDERS    

EN.pdf-00-01-JUD-19690220-related/51/051-cij.org/files/case-https://www.icj 

 - Official citation North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3 

https://www.icj-cij.org/files/case-related/51/051-19690220-JUD-01-00-EN.pdf
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ٚ بطشاء َزٍ الحجاس ، ورل٤ في ؤِٝا  بثمام ظلعلة الحجاس   (1)1974بحفشيحات مخحلٙة ثم ؤلادالء ذصا ِام  ًِ هياصا ٜو

لد املح٢مة  41-32الجوية ) الٙٝشات  ب ئ ؤن الٕاية اليح ثشمي بل صا ؤظتراليا ٜذ ثحٝٝد في الواْٜ، حيص بن مً الح٢م(. وـو

( مً الح٢م. وبما ؤن 52-47٘شوعا ٜذ جّهذت بااللتزام بّذم بطشاء ثجاس  هووية ؤخشى في الجو طىو  املحيي الهادي،) الٙٝشات 

مً الح٢م(.  59-55ح٢م بؽإه  الٙٝشات ) الجزاُ ي٣ون بزل٤ ٜذ صا٥ ، ٘ت يّود للمىلب ؤي  ٔاية، ولنغ َىاٟ ما يم٢ً بـذاس

ح  ٔحر ظاس، وثيح ح الحذابحر اإلابنىة 1973يوهي   22وبمجشد ـذوس الح٢م يفبا ألامش الفادس في  ، والزي يؽحر بحذابحر مٜا

 . (2)مً الح٢م( 61٘ي )الٙٝش  

ية ثجاس  لد بلي  املح٢مة يّذ بٜشاسا واضحا مً وٗش املح٢مة ِ ئ ِذم مؽشِو ألاظلحة الىووية هٍشا لأللشاس اليح  بن ما ثـو

د يؽ٣ل مخالٙة لتلتزامات الذولية. ٠ما ؤن املح٢مة  بيد ح٢مها ِ ئ َذٗ  و في رات الٜو ثيح  ًِ ثجاس  ألاظلحة الىووية، َو

ٚ ٘شوعا لحجاسذصا الىووية في طىو  املحيي الهادي، وؤن َزا الهذٗ ٜذ ثحٝٞ  ْ الذِوى واإلاحمسل في ٜو بةِتن ؤظتراليا مً ٘س

ٚ ثجاسذصا الىووية، وبالحا ي ِذم طذوى الاظحمشاس في هٍش الذِوى.  ٘شوعا ٜو

لىضا يض قغوؿا غام  (2  ؤمام مدٌمت الػضُ الضولُت 1995قٌىي هُىٍػ

وؤٜامد هيوصيلىذا دِواَا ؤمام مح٢مة الّذ٥ الذولية لذ ٘شوعا ، ِٝب بِتن الشثنغ الٙشوسضح اظحئىاٗ دولح  الٝيام بعلعلة 

مً  63س  ِ ئ ألاظلحة الىووية في املحيي الهادي الجىوبي، واٜحفشت في ثإظنغ دِواَا ِ ئ ما ثممىح  الٙٝش  مً الحجا

، ووالبد بمشوس  مىْ ٘شوعا مً ؤي ّ٘ل ٜذ يعبب ؤلشاسا 1974ديعم ر  20مىىٛو ح٢م مح٢مة الّذ٥ الذولية الفادس في 

ها والذو٥ ألاخشى املجاوس . معخىذٍ في رل٤ ِ ئ ثلحٞ ذصا، وؤن ٜيام ٘شوعا بمسل َزٍ الحجاس  يّذ ِمت  ٔحر مؽشُو ويىاص٤ حٜٝو

مبذؤ حماية البنئة البحشية لذ الاؼّاِات الىووية، وحٍش بلٝاء الىٙايات الىووية في ؤِماٛ البحاس، َزا ٘مت ِ ئ ؤن َىاٟ 

 لإللشاس بالذو٥ ألاخشى. التزاما طماِيا يْٝ ِ ئ ١ا٘ة الذو٥ ثلتزم بمٝحماٍ باالمحىاُ ًِ اظحخذام ؤسال صا

ذ ٜاسهد الح٣ومة الٙشوعية بحن آلاراس الىاطمة ًِ مٙاِل جؽشهوبيل وثجاسذصا ِ ئ ألاظلحة الىووية، وان آراس ثجاس  ألاظلحة  ٜو

ن  1995ؤبشيل  22الىووية ِ ئ البنئة ؤٜل ب٢سحر مما جعبب ٘ي  مٙاِل جؽشهوبيل مً ثلوذ هووي. وفي  ٜمد املح٢مة ب٘ش

 زا ولب الحذخل مً وٗش ؤظتراليا ودو٥ ؤخشى.الذِوى و٠

 اإلاُلب الشاوي

ت ؤمام مدٌمت الػضُ الضولُت  صغىي ظؼع ماعقاُ يض الهىي الىىٍو

اء  ثٝذمد طضس ماسؼا٥       بذِوى مواطهة الٝوى الىووية في الّالم ؤمام مح٢مة الّذ٥ الذولية في الَاي مىالبة بياَا ال٘و

اء ثل٤ الذو٥ بالتزاماألاصا مذ  ثضيذ ِ ئ ؤسبّة ِٝود بالتزاماألاصا بالحٙاوك لجُز الع ت  الىووي قصاثيا مً الّالم، مّح ر  ؤن ِذم ٘و

ا للمّاَذ  ماء .يّذ خٜش  سوظيا، ؤمشي٣ا،( في مّاَذ  حٍش الاهخؽاس الىووي واظخىذت طضس اإلااسؼا٥ في مٝالا  الذو٥ ألِا

 الذو٥  إلااد  العادظة مً اثٙاٜية مىْ الاهخؽاس، واليح هفد ِ ئ ؤن ثحّهذالالتزامات الواسد  في ا ٘شوعا( ب ئ ، الفحن، بشيىاهيا

والّمل ِ ئ هُض ، الخعله الىووي ظباٛ بةيٝاٗ اإلاحّلٝة الّٙالة ؤلاطشاءات الثخار بي صا ٘يما اإلاٙاولات في باالظحمشاس الىووية

، واظخىذت في مٝالا  الذو٥ ٔحر ألاوشاٗ في َزٍ ألاظلحة مً خت٥ مّاَذ  هُض ؤظلحة هووية ِامة و١املة ثحد ؤؼشاٗ دو ي

 .(3)وبا٠عحان( ب ئ ما يٝحمي  الّٗش الذو ي، اظشاثيل، الهىذ)اإلاّاَذ  ١ل مً

                                                           
ض مً الخكهُل غً إغالهاث1  ت الخجاعب ونل بكإن قغوؿا خٌىمت ( إلاٍؼ غ الشامً غً ألاغماُ الاهكغاصًت للضُو ظىُل  املخُِ بظىى  في الىىٍو ماًى  26الهاصي, ؤهظغ ، الخهٍغ

 .20ع م A/CN.4/557الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة الىزُهت  – 57لجىت الهاهىن الضولي الضوعة  2005

لىضا يض قغو2  ت  اؾترالُا يض قغوؿا( و هُىٍػ ض مً الخكهُل غً نًُتي الخجاعب الىىٍو ٍام والكخاوي الهاصعة غً مدٌمت الػضُ الضولُت  ( إلاٍؼ -1948ؿا( اهظغ مىظؼ ألاخ

 .131-128(: اإلاىنؼ الالٌترووي الغؾمي للمدٌمت ع م1991

(
3

 ( منح امل امش : طضس اإلااسؼا٥ جّلٞ الجشط وثٝايضح الٝوى الىووية 

http://www.pnnd.org/sites/default/files/i/doc/presentations/jmhwry_jzr_lmrshl_tlq_ljrs_wtqdy_lqw_lnwwy.pdf  

http://www.pnnd.org/sites/default/files/i/doc/presentations/jmhwry_jzr_lmrshl_tlq_ljrs_wtqdy_lqw_lnwwy.pdf
http://www.pnnd.org/sites/default/files/i/doc/presentations/jmhwry_jzr_lmrshl_tlq_ljrs_wtqdy_lqw_lnwwy.pdf
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الالتزاماث اإلاخػلهت باإلاكاوياث اإلاخهلت بىنل ؾبام الدؿلح الىىوي وهؼع الؿالح الىىوي  ظؼع ماعقاُ يض الهىض( الخٌم 

 ٦١٠٢ؤيخىبغ  ٥الهاصع في 

، ؤـذست مح٢مة الّذ٥ الذولية ح٢مها في الذُ٘و اليح ّٜذماصا الهىذ بؽإن اخحفاؿ املح٢مة وبؽإن  ٠2016حوبش ؤ 5في    

ٚ ظباٛ الخعله الىووي وهُض العت  الىووي )طضس  مٝبولية الىلب في ٜمية الالتزامات اإلاحّلٝة باإلاٙاولات اإلاحفلة بٜو

ؤخلد بالتزاماألاصا بموطب الٝاهون الذو ي الّشفي اإلاحّلٝة باإلاٙاولات ماسؼا٥ لذ الهىذ(، حيص ادِد طضس ماسؼا٥ ؤن الهىذ 

تهحن اإلاٝذمحن  ٚ ظباٛ الخعله الىووي وهُض العت  الىووي، وظّد ب ئ بٜامة اخحفاؿ املح٢مة اظخىادا ب ئ الِا اإلاحفلة بٜو

حن ِمت بالٙٝش   يوهي   6ىذ مً خت٥ سظالاصا ب ئ املح٢مة في مً هٍام املح٢مة ألاظاسضح. بنىما بييد اله 36مً اإلااد   2مً الى٘ش

ذ ٜبلد املح٢مة الذُ٘و اليح ثىًّ في  2014 ومة.  ٜو ؤقصا ثشى ؤن املح٢مة ال ثمل٤ الاخحفاؿ للىٍش في الذِوى اإلاِض

شست بإٔلبية ِؽش  ؤـوات مٝابل ظحة، ؤه  ال يم٢ صا الاهحٝا٥ للى ٍش اخحفاـها، ورل٤ بإٔلبية جعّة ؤـوات مٝابل ظبّة. ٜو

 .(1)في مولُو الٝمية

ووؽحر َىا ب ئ ؤن املح٢مة لم ثحّشك لبحص مولُو الذِوى،  قصا ٜمد بّذم اخحفاـها بىٍش الذِوى اظخىادا لّذم وطود 

حن يٝابل  اِتراك  ة موطود  ٘تبذ مً بربات ؤن ادِاء ؤحذ الى٘ش هضاُ ٜاثم بحن وشفي الذِوى، وخلفد ب ئ ؤه  ل٣ي ث٣ون اإلاىاِص

ش الذِوى، ولنغ ٜاوْ مً ال حن آساء محّاسلة، وؤن وطود مىاِص  ؤمش يحّلٞ بجَو ىٗش ألاخش، وؤه  يجب ؤن ي٣ون لذى الى٘ش

معإلة ؼ٣لية ؤو بطشاثية، وال يؽتره بطشاء مٙاولات ظابٝة في الحاالت اليح جّشك ِ ئ املح٢مة اظخىادا ب ئ اِتهات مٝذمة، 

تهات رات الفلة ـشاحة ِ ئ رل٤.مً هٍامها ألاظا 36مً اإلااد   2ِمت بالٙٝش    سضح، ما لم يىق ؤحذ الِا

 الىووي العت  هُض ميذان في الّشفي الذو ي الٝاهون  بموطب ٠ما هفد ـشاحة في مىىٛو الح٢م ِ ئ ؤن " معإلة وطود التزامات

 وطود بّذم ح٢مة ٜمدامل ل٢ً .الذِوى  بمولُو ثحّلٝان اإلاز١وس  لتلتزامات الهىذ امحسا٥ ومعإلة الالتزامات وهىاٛ َزٍ

ة حن بحن مىاِص  .(2)اإلاعإلححن" َاثحن في بالىٍش اهحٙاء اخحفاـها ب ئ بالحا ي وخلفد الىلب، بيذاُ ثاسيخ ٜبل الى٘ش

ة، ووعخىذ في رل٤  وهشى ؤن املح٢مة ٜذ طاه صا الفوا  في ح٢مها بّذم اخحفاـها بىٍش الذِوى اظخىادا ب ئ ِذم وطود مىاِص

 ة مً الٝما  باملح٢مة في الذِوى راألاصا وهي:ب ئ آلاساء امل الٙ

 َىاٟ ث٣ون  ال ِىذما لها اخحفاؿ ال املح٢مة الٝاثل بإن الاظحيحاض سؤى الٝايضح ثوم٣ا ؤن  
 
ة   لنغ ٜاثمة مىاِص

 
 اظحيحاطا

سا  .(3)الىٍش الٝمية ٜيذ في م را

 ة واإلاشوهة.سؤى الٝايضح بىوهة ؤن املح٢مة آرشت الحمع٤ بالؽ٣ليات املحمة ِ ئ هلو الواّٜي 

 اإلابدض الشاوي: 

ان ملخٌمت الػضُ الضولُت   الغؤًان الاؾدكاٍع

ت  بكإن اؾخسضام ؤو الفهضًض باؾخسضام ألاؾلخت الىىٍو

ا مً اإلاىٍمات الذولية، واليح ثزَب ب ئ ِذم  حَر يات والٝشاسات الفادس  ًِ ألامم اإلاححذ  ٔو م مً الّذيذ مً الحـو ِ ئ الٔش

ية اظحخذام ألاظلحة الىووية في حاالت الجزاُ اإلاعله ؤو الاصذيذ باظحخذامها، وجّاسلها مْ الٝاهون الذو ي الّشفي،  مؽشِو

و٠زل٤ ٜواِذ الٝاهون الذو ي ؤلاوعاوي والٝواِذ اإلاىٍمة للحشو  واظحخذام الٝو  في الّتٜات الذولية، ٘ٝذ ٌلد معإلة 

ية اظحخذام ألاظلحة الىووية محل اخحتٗ بحن الذو٥، و٠ زل٤ ٘ٝهاء الٝاهون الذو ي. ولم يخعً  ية مح٢مة دولية بحص مؽشِو

ية اظحخذام ألاظلحة الىووية في الجزاِات اإلاعلحة. وال جّذ ٜمية الحجاس  الىووية اليح وشحد ِ ئ مح٢مة  معإلة مؽشِو

                                                           
(

1
ْ امل 16-(A) 21987الذولية  الّذ٥ مح٢مة ًِ الفادس  وألاوامش والٙحاوى  ألاح٣ام ( موطض   cij.org/ar-https://www.icjح٢مة الشثنغ ميؽوس ِ ي مٜو

ٍام ( مىظؼ2   .7مغظؼ ؾابو م A) 21987-16الضولُت  الػضُ مدٌمت غً الهاصعة وألاوامغ والكخاوي  ألاخ

ؤيض3  ٍا الهاض ي ( ٍو   اإلابضؤ مً خُض اإلاىاػغت جٌىن  ؤن ًهخط ي للمدٌمت الهًاةي الاظفهاص ؤن جىم
ً
غي  .الُلب جهضًم ونذ نابمت  الهاغضة لهظٍ املخٌمت جٌغاع مً بالغؾم ؤهه ٍو

  باألخغي  قُه اغخمضث قهض الخٌم، في َظا الػامت
ً
ا   قَغ

ً
ٍا في . َلبها ماعقاُ ظؼع  نبل جهضًم مىاػغت وظىص بىظىب ًهط ي ظضا ناعما اهظغ الغؤي اإلاؿخهل للهاض ي جىم

ٍام مىظؼ -الهًُت   وما بػضَا. 11م A) 21987-16الضولُت  الػضُ مدٌمت غً الهاصعة ألاوامغو  والكخاوي  ألاخ

https://www.icj-cij.org/ar
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ل الّام. ٘مولُو اإلاعإلة اإلاىشوحة ِ ئ املح٢مة، ٠ 1973الّذ٥ الذولية في ِام  ما بنىاٍ في اإلاىلب ألاو٥، اظحشىاء مً َزا ألـا

م مً بـذاس املح٢مة  مشيً يحممىان مىالبة ٘شوعا  ية بطشاء ثجاس  ألاظلحة الىووية في الهواء، وبالٔش ١اهد حو٥ مؽشِو

ٚ ثجاسذصا الىووية لححن الٙفل في مولُو الذِوى، بال ؤن الح٢م ال صاجي للمح٢مة في ٠ت الٝمنححن ٜذ اهح ى ب ئ ؤن  بٜو

و اإلاىلب الوحيذ الذِوثحن اـ ٚ ثجاسذصا الىووية في الهواء، َو . ورل٤ بمجشد بِتن ٘شوعا ًِ هياصا ٜو بححا بذون مولُو

ية ثجشيب ألاظلحة الىووية في الهواء، ومذى اثٙاٛ رل٤ مْ ٜواِذ  للذولححن اإلاذِيححن، ومً رم ٘ٝذ ثجىبد املح٢مة بحص مؽشِو

 .(1)ومبادت الٝاهون الذو ي

 

 ُ  اإلاُلب ألاو

 الكخىي اإلاهضم مً مىظمت الصخت الػاإلاُتَلب 

ؤخىش اإلاذيش الّام إلاىٍمة الصحة الّاإلاية مسجل مح٢مة الّذ٥ الذولية بالٝشاس الزي اثخزث   1993أعىغ  27بحاسيخ 

٥ ، في دوسألاصا العادظة وألاسبّحن بىش  ظاا٥ ِ ئ املح٢مة ذصذٗ الحفو 1993مايو  14الجمّية الّامة الّاإلاية للصحة، بحاسيخ 

حباس  راس ألاظلحة الىووية ِ ئ الصحة والبنئة، َل  ذ ـيٖ العاا٥ ِ ئ الىحو الحا ي: " مْ ألاخز في الِا ِ ئ سؤي اظخؽاسي. ٜو

يؽ٣ل اظحخذامها مً ٜبل دولة في حش  ؤو في هضاُ معله اهاصا١ا اللتزاماألاصا بالىٍش ب ئ الٝاهون الذو ي، بما في رل٤ دظحوس مىٍمة 

 الصحة الّاإلاية؟.

اهاصد املح٢مة باليعبة ب ئ الىلب اإلاٝذم مً مىٍمة الصحة الذولية، ب ئ ؤقصا ٔحر ٜادس  ِ ئ بـذاس  1996يوليو ظىة  8وفي 

و ما يذخل في  الٙحوى اليح ولباصا اإلاىٍمة، ِ ئ ؤظاط ؤن الىلب اإلاٝذم مً اإلاىٍمة ال يحّلٞ بإرش اظحخذام ألاظلحة الىووية، َو

و ما ال يذخل في اخحفاؿ مىٍمة الصحة الّاإلا ية اظحخذام َزٍ ألاظلحة في الجزاِات اإلاعلحة َو ية، و هما يحفل بمؽشِو

 اخحفاؿ ؤو ؤوؽىة مىٍمة الصحة الذولية.

ذاس الٙحوي  وسؤت املح٢مة ؤه  يحوطب اظخيٙاء رترة ؼشوه اربات والية املح٢مة ِىذما ثٝذم بل صا و١الة محخففة ولبا ـا

 وهي:

 ة الٙحوى مإرون لها بمٝحضضح اإلايساٛ، بىلب الٙحوى مً املح٢مة.ؤن ث٣ون الو١الة والب -1

 ؤن ث٣ون الٙحوى اإلاىلوبة محّلٝة بمعإلة ٜاهوهية. -2

 ؤن ث٣ون ثل٤ اإلاعاثلة مً اإلاعاثل الواّٜة لمً ؤوؽىة الو١الة والبة الٙحوى. -3

ذ خلفد املح٢مة باظخيٙاء الؽشوحن ألاولحن، وسؤت باليعبة للؽشه السالص، ؤه  بالش  ٔم مً ؤن مىٍمة الصحة الّاإلاية ٜو

ا بمّالجة آلاراس اإلاترثبة ِ ئ اظحخذام ألاظلحة الىووية، بال ؤن العاا٥ ال يحفل بأراس اظحخذام  مإروه ، بموطب دظحوَس

ا الصحية والبيئية. وؤن اإلاىٍمات الذولية  ية اظحخذام َزٍ ألاظلحة في لوء ؤراَس ألاظلحة الىووية ِ ئ الصحة، و هما بمؽشِو

ت٘ا للذو٥، ال ثمل٤ اخحفاـا ِاما و هما ثخمْ إلابذؤ "الاخحفاؿ"، واهاصد املح٢مة ب ئ ؤن معئوليات مىٍمة الصحة خ

الّاإلاية محفوس  بالمشوس  في مجا٥ الصحة الّامة، ولنغ بةم٣اقصا ثجاوص اإلاعاوليات اإلالٝا  ِ ئ ِاثٞ ألاطضاء ألاخشى مً 

عاثل اإلاحّلٝة باظحخذام الٝو  وثىٍيم الخعليا وهُض العت  ثْٝ لمً اخحفاؿ مىٍومة ألامم اإلاححذ . وما مً ؼ٤ ؤن اإلا

 .(2)ألامم اإلاححذ  وثخشض ًِ اخحفاؿ الو١االت اإلاحخففة

 آلاعاء املخالكت للخٌم

                                                           
ين اله1  ت في هؼاع مؿلح ع صعاؾت خُى الغؤًين الاؾدكاٍع ؼ مسُمغ غبض الهاصي: مكغوغُت الفهضًض ؤو اؾخسضام ألاؾلخت الىىٍو ً غً مدٌمت الػضُ الضولُت ( ص/ غبض الػٍؼ اصٍع

ت  -بسهىم َظٍ اإلاؿإلت ت للهاهىن الضولي  –للهاهىن الضولي املجلت اإلاهٍغ  .129م2002غام  58الػضص  –مهغ  –الجمػُت اإلاهٍغ

ٍام والكخاوي وألاوامغ الهاصعة غً مدٌمت الػضُ الضولُت 2  ميكىع غلي اإلاىنؼ   ST/LEG/SER.F/1/Add. lالىزُهت   1998, ميكىعاث ألامم اإلاخدضة  1996-1992( مىظؼ ألاخ

 . 108-107الغؾمي للمدٌمت م
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الٝايضح )ساهجيٙا( ؤن ـيٕة العاا٥ اإلاىشو  مً مىٍمة الصحة الّاإلاية ، جّاسلد مْ والية املح٢مة الاظخؽاسية،  ه  ًغي  -1

ـيٖ بإرش ٜاهووي ال يحٙٞ مْ اخحفاؿ مىٍمة الصحة الّاإلاية واملحفوس بالمشوس  في )آلاراس الصحية ( ٘ٝي،  ويشى ".. 

 .(1)ؤن َي٣ل العاا٥ الزى وشحح  طمّية الصحة الّاإلاية لم ي٢ً ِ ئ هحو يم٢ صا مً مماسظة الوالية اليح ثحمحْ ذصا"

و ما يشاٍ الٝايضح ؼها  الذيًخىإ املح٢مة في ٘هم مّنى ظاا٥ مىٍمة الصحة  -2  -في سؤي  امل الٚ للح٢م -الّاإلاية، َو

ماء بموطب الٝاهون  ا اللتزامات ؤحذ ألِا ٘مىٍمة الصحة الّاإلاية جعإ٥ ِما برا ١ان اظحخذام ألاظلحة الىووية يؽ٣ل خٜش

ا اللتزامات َزا الّمو بموطب دظحو  س مىٍمة الصحة الذو ي، بالٝذس الزي يؽ٣ل ب  اظحخذام ثل٤ ألاظلحة خٜش

 .(2)الّاإلاية

يشى الٝايضح )ويشاماهتري( ؤن العاا٥ يحفل بااللتزامات في رترة مجاالت وهي: التزامات الذولة بصاء الصحة، والتزامات  -3

الذولة بصاء البنئة، وؤخحرا التزامات الذولة بموطب دظحوس مىٍمة الصحة الّاإلاية، وييح ح ب ئ ؤن املح٢مة لو بحسد َزٍ 

ة إلاىٍمة الصحة الّاإلاية، وؤن  املجاالت السترة ل٣اهد ٜذ وطذت اثفاال وريٝا باإلاعاثل الذاخلة لمً الاَحمامات اإلاؽشِو

 .(3)ألاظلحة الىووية ثىاص٤ التزامات الذولة في ١ل مجا٥ مً َزٍ املجاالت

ة ألاح٣ايشى  -4 ظبٞ ؤن ؤـذسألاصا  م اليحالٝايضح )١وسوما( ؤن ما اهاصد بلي  املح٢مة بّذم الاخحفاؿ ال يخعٞ مْ مجمِو

املح٢مة راألاصا، وؤقصا ٜذ ؤظاءت ٘هم العاا٥ اإلاىشو  والزي يشى ؤه  يحفل باآلراس الصحية والبيئية لألظلحة الىووية، 

ا اللتزامات الذو٥، وهي ٜىّا ثذخل في اخحفاـات الو١الة وهىاٛ ؤوؽىاصا  . (4)وبمؽ٣لة ما برا ١اهد َزٍ آلاراس جؽ٣ل خٜش

 اإلاُلب الشاوي

 َلب الكخىي اإلاهضم مً الجمػُت الػامت

ثمسل ٘حوى مح٢مة الّذ٥ الذولية اإلاش  ألاو ئ اليح يىلب ٘ صا ب ئ ٜما  َزٍ املح٢مة ؤن يحللوا ٜواِذ الٝاهون الذو ي ؤلاوعاوي 

وا مست، مسل َزا الححليل اإلاٙفل، مً َىا ٘ةن ا لٙحوى ث٢خعب بٝذس مً الحٙفيل، ولم يترثب في حاالت ؤخشى وفي ٜمية هي٣أس

ؤَمية خاـة مً حيص ؤقصا ثحممً هحاث  مهمة ًِ الىابْ الّشفي لّذد مً ٜواِذ الٝاهون الذو ي ؤلاوعاوي، ٠ما ثحممً 

ية  م ال صاجي بؽإن ؼِش ذ ؤٜام مٍّم الٝما  ٜشاَس تٜاصا بالٝواِذ ألاخشى، ٜو بِتهات مهمة ًِ ثٙعحر َزٍ الٝواِذ ِو

ظلحة الىووية ِ ئ ؤظاط ثٙعحرات ٔاثبة للٝاهون، مّح ريً ؤن الحٞ في الذ٘اُ ًِ الىٙغ َو اظحخذام ؤو الاصذيذ باظحخذام ألا 

 .(5)ؤَم ٜيمة ؤظاظية وؤن بٝاء الحماس  وال٣و٠ب ٣٠ل ل  ألاَمية الٝفوى 

ية الاصذيذ با   ظلحة مىىٛو الح٢م: ؤـذست املح٢مة ٘حواَا في الىلب اإلاٝذم مً الجمّية الّامة لألمم اإلاححذ  بؽإن مؽشِو

 الىووية ؤو اظحخذامها.

بإٔلبية رترة ِؽش ـوثا مٝابل ـوت واحذ، ثٝشس الاظحجابة لىلب الٙحوى، ٘لنغ في الٝاهون الذو ي ؤو الّشفي ؤو  - ؤ

 الٝاهون الذو ي الاثٙا ي ما يجحز ِ ئ وط  الححذيذ الاصذيذ با ظلحة الىووية ؤو اظحخذامها. 

ت ، لنغ في الٝاهون الذو ي الّشفي ؤو الٝاهون الذو ي الاثٙا ي ؤي حٍش ؼامل بإٔلبية ؤحذ ِؽش ـوثا مٝابل رترة ؤـوا - ب

ام للاصذيذ با ظلحة الىووية بالزات ؤو باظحخذامها.  ِو

مً  4بااطماُ  ؤن الاصذيذ باظحّما٥ الٝو  ؤو اظحّمالها بواظىة ألاظلحة الىووية الزي يحّاسك مْ ؤح٣ام الٙٝش   - ض

 .51ححذ  وال يٙي بجميْ مٝحميات اإلااد  مً ميساٛ ألامم  اإلا 2اإلااد 

                                                           
ٍام والكخاوي الهاصعة غً مدٌمت الػضُ الضولُت 1  ذ الهاض ي عاهجُكا , مىظؼ ألاخ  .111, مغظؼ ؾابو م1996-1992( اهظغ جهٍغ

   111اإلاغظؼ الؿابو, م , 1996-1992موطض ألاح٣ام والٙحاوى الفادس  ًِ مح٢مة الّذ٥ الذولية ( اهظغ الغؤي املخالل للهاض ي قهاب الضًً 2 

, ؾىاء بىنكها اغًاء في املجخمؼ الضولي غمىما, ؤو بىنكها ؤَغاف مىنػه غلي صؾ( وبدض الها3  غاماهتري( , في عؤًه جلَ آلازاع والتزاماث الضُو خىع اإلاىظمت. عاظؼ ض ي  ٍو

ٍام الهاصعة غً مدٌمت الػضُ الضولُت ع مغظؼ ؾابو م غاماهتري: مىظؼ ألاخ ض عؤي الهاض ي ٍو  .112للمٍؼ

 وما بػضَا. 112اإلاغظؼ الؿابو م 1996-1992موطض ألاح٣ام والٙحاوى الفادس  ًِ مح٢مة الّذ٥ الذولية ىعوما: ( عاظؼ عؤي الهاض ي ي4 

ت ؤو اؾ5   .2016ماعؽ 16 -خسضامها( اللجىت الضولُت للهلُب ألاخمغ: الهاهىن الضولي ؤلاوؿاوي وقخىي مدٌمت الػضُ الضولُت بكإن مكغوغُت الفهضًض باألؾلخت الىىٍو

weapons-nuclear-use-or-threat-legality-icj-opinion-advisory-https://www.icrc.org/ar/publication/Ihl 

https://www.icrc.org/ar/publication/Ihl-advisory-opinion-icj-legality-threat-or-use-nuclear-weapons
https://www.icrc.org/ar/publication/Ihl-advisory-opinion-icj-legality-threat-or-use-nuclear-weapons
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بااطماُ يجب ؤيما ؤن ي٣ون الاصذيذ با ظلحة الىووية ؤو اظحخذامها محمؽيا مْ مٝحميات الٝاهون الذو ي الواطب  - د

واِذٍ، و٠زل٤ مْ الالتزامات  ات الجزاُ اإلاعله، والظيما مٝحميات مبادت الٝاهون ؤلاوعاوي الذو ي ٜو الحىبيٞ في ؤٜو

ا مً الحّهذات اليح ثحّلٞ ـشاحة با ظلحة الىووية. املحذد   بموطب مّاَذات ؤو ٔحَر

بعبّة ؤـوات مٝابل ظبّة وثشطيا الشثنغ بىاء ِ ئ اإلاٝحميات الواسد  ؤِتٍ ٘ةن الاصذيذ با ظلحة الىووية ؤو  -ٌ 

ات الجزاُ اإلاعله وخ اـة مبادت الٝاهون اظحخذامها مخالٚ بفوس  ِام  لٝواِذ الٝاهون الذو ي اإلاىىبٝة في ؤٜو

ها،  اجّية اليح هي ثحد ثف٘ش واِذٍ، بال ؤن املح٢مة وفي حالة الٝاهون الذو ي الشاًَ، والّىاـش الٜو الذو ي ؤلاوعاوي ٜو

ا ؤو ٔحر  لنغ في وظّها ؤن ثخلق ب ئ هخيجة حاظم  بؽإن ما برا ١ان الاصذيذ با ظلحة الىووية ؤو اظحخذامها مؽشِو

 شٗو الذ٘اُ ًِ الىٙغ، ي٣ون ٘ي  بٝاء الذولة راث  مّشلا لل ىش.مؽشُو في ٌٗش ؤٜ ضح مً ٌ

بااطماُ، ٘هىاٟ التزام ٜاثم بحعً هية، ِ ئ محابّة و ٠ما٥ اإلاٙاولات اإلاادية ب ئ هُض العت  الىووي ب٣ا٘ة طواهب   - و

ّالة. ابة دولية ـاسم  ٘و   ثحد ٜس

 

 ضماع الكامل:جهُُمىا إلاؿلَ مدٌمت الػضُ الضولُت بكان اؾخسضام اؾلخت ال

مً خت٥ ما ظبٞ وجّشلىا  للذِاوى اإلاحّلٝة با ظلحة الىووية، هشى ؤن ملح٢مة الّذ٥ الذولية ٠جهاص ٜماجي دو ي لم ي٢ً لها 

ّد لذ ٘شوعا ًِ ثٙجحراألاصا الىووية  دوس ايجابي في الٝمايا اإلاحّلٝة با ظلحة الىووية، ظواء مً خت٥ ٘فلها في الٝمايا اليح ٘س

ٚ ثجاسذصا الىووية، ؤو مً خت٥ سؤ صا  في املحيي تن ٘شوعا ًِ ٜو الهادي، واليح اهاصد ٘ صا ب ئ اهحٙاء مولُو الذِوي هٍشا ِا

ية اظحخذام ؤو الاصذيذ باظحخذام ألاظلحة الىووية حيص لم ثحواـل ب ئ ٜشاس ٘اـل بؽان  الاظخؽاسي في معإلة مؽشِو

ية ألاظلحة الىووية.  مؽشِو

 الخاجمت:

ؤظلحة الذماس الؽامل، ظواء مً ؤَم الٝمايا اليح ؼٕلد وجؽٕل حيى الان ١ل اإلاىٍمات والهيئات الذولية، و ّذ جّذ      

تراٗ بٝيام اإلاعاولية الذولية اإلاذهية والجىاثية في حا٥ اظحخذام ؤظلحة الذماس الؽامل خىو  ّ٘الة في وشيٞ اإلاواطهة  الِا

 الذولية مل اوش ؤظلحة الذماس الؽامل.

 مسل املح٢مة الجىاثية الذولية في مٍّم الٝمايا اإلاحّلٝة ولم ي
 
 مارشا

 
٢ً ملح٢مة الّذ٥ الذولية ٠جهاص ٜماجي دو ي دوسا ايجابيا

ّد لذ ٘شوعا ًِ ثٙجحراألاصا الىووية في  با ظلحة الىووية، مً حيص ألاح٣ام الفادس  ِ صا ، مسل ٘فلها في الٝمايا اليح ٘س

ية اظحخذام ؤو الاصذيذ باظحخذام ألاظلحة الىووية، حيص ظىحد املحيي الهادي، ؤو مً خت٥ سؤ  صا الاظخؽاسي في معإلة مؽشِو

م مً  ية ألاظلحة الىووية، اظخىادا ب ئ ٠سحر مً ألاظاهيذ الٝاهوهية ، ل٢ى  بالٔش ذاس ٜشاس ٘اـل بؽإن مؽشِو ة ـا لها الٙـش

 املح٢مة.ؤَمية الح٢م الفادس ِ صا بال ؤه  لم يحٝٞ ألامل اإلايؽود مً 

 الاؾخيخاظاث والخىنُاث:

 الاؾخيخاظاث: 

ؤن ١ل ؤظلحة الذماس الؽامل محٍوس  الاظحخذام ١إـل ِام ولنعد مٝيذ  مسل بّن ألاظلحة الحٝليذية،  قصا ثىاص٤   -1

 بؽ٣ل واضه ٜواِذ ومبادت الٝاهون الذو ي ؤلاوعاوي.

ا -2 ا ؤو يبىل ؤرَش  لها ممادات طوية وهي واثش  مسلها، ولها ممادات ٘الىاثش  مست :لنغ لها ظت  مماد يمىْ ثإرحَر

ا ؤو يبىل  ؤسلية ١اإلاذاْ٘ اإلاماد  للىاثشات والفواسيخ و٢َزا، ؤما ؤظلحة الذماس الؽامل ٘لنغ َىاٟ ظت  يمىْ ثإرحَر

ا  .ؤرَش
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و الحيوان ؤو ثارش ؤظلحة الذماس الؽامل ِ ئ الىٍام البيئح بإ٠مل  ظواء ؤلاوعان ؤ :امل لٙات العلبية ِ ئ البنئة -3

  .الضُس ؤو الهواء ثإرحرا ؼذيذا و ثبٝو حادرة َحروؼيما ؤ٘مل ؼاَذ ِ ئ الٝذس  الحذمحرية لألظلحة الىووية

ال يٝحفش ؤرش ثل٤ ألاظلحة ِ ئ الٙتر  الضمىية اليح اظحخذم ٘ صا العت  ؤو ٜشيبا م صا، بل ٜذ يمحذ  :الامحذاد الضمنح -4

ة صمً اظحخذامهاؤرٍش ب ئ ِذ  ِٝود ثالية الظحخذام  .  حيى به  يؽمل ؤطياال لم ث٢ً مخلٜو

العت  الّادي مهما بلٕد ٜوث  الحذمحرية ال يحّذى معاحة محذود ، بنىما معاحة  :اإلاعاحة الحذمحرية الط مة -5

 الحذمحر وال شا  اليح ثوطذَا ؤظلحة الذماس الؽامل معاحة واظّة طذا ثبحلْ حجم مذيىة

 ذماس الؽامل ١اسرية، ٘ ح ثمخي مذن بإ٠ملها مً ِ ئ وط  ألاسك وثذمش مباه صا بن هحاث  اظحخذام ؤظلحة ال -6

 جعبب اإلاوت والخؽوٍ وألالم الزي ال ُيححمل لع٣اقصا محولة بياَا ب ئ ٠حلة مً ال شا   -7

ٜذسألاصا ِ ئ جٕيحر مجشى ألاحذاذ العياظية ِ ئ معحوى الّالم؛ حيص يحو٥ امحتٟ بحذى الذو٥ مهما ١اهد ـٕحر   -8

 ّيٙة  ظلحة الذماس الؽامل محزان الٝوى العياظية والاظتراثيجيات الّاإلاية بإ٠مل .ول

 :الخىنُاث

ش ثجشيم اهخؽاس ألاظلحة الىووية الشدُ المشوسي، لنغ ٘ٝي للٝاد  الووىيحن وؤ٘شاد الىٍام الحا٠م،  -1 يجب ؤن ي٘و

ا للّلماء واإلاهىذظحن الزيً َم ؤظاظيون في ثىويش ث٢ىولوطيا  ألاظلحة الىووية. ول٢ً ؤيم 

د الحش  واِحباٍس طشيمة  -2 د العلم والحش  ، ال ان يٝحفش ِ ئ ٜو يجب ثجشيم اظحخذام اظلحة الذماس الؽامل ٜو

 لذ الاوعاهية.

 الحاطة ا ئ جّضيض دوس مح٢مة الّذ٥ الذولية في ثبنح ٜشاسات املح٢مة ال اـة باظلحة الذماس الؽامل -3

ابية مً الحفو٥ ِ ئ ؤظلحة الذماس الؽامل.اإلاعاِذ  ِ ئ بىاء الٝذسات, ومىْ ال -4  جماِات ؤلاَس

يحّحن ِ ئ الذو٥  ب ئ طاهب الو١الة الذولية للىاٜة الزسية, والفىاِة الىووية ، ِمومحا ؤن ثٝحوم بحٝحويم احححماالت  -5

 الحوظحْ في الىاٜحة الىووية وال ىوات واإلاواسد التصمة لممان العتمة ومىْ الاهخؽاس.

ماء ٘ صا ، وم صا الذو٥ اليح ثمحل٤  ؤظلحة هووية، ؤن ثٝحوم بخحصجيْ الؽٙا٘ية وا  -6 لسٝة : ييبػي لألمم اإلاححذ  والذو٥ ألِا

 الحبحاد٥ ألا٘حمل للمّلومحات، وجّضيحض ثشثنبحات  الححٝٞ;  طل ِذم الاهخؽاس وهُض ا٥ ظت .

 نابمت اإلاغاظؼ واإلاهاصع

 اإلاغاظؼ واإلاهاصع باللؿت الػغبُت

ما٥ الاهٙشادية للذو٥ طىيٚ الحٝشيش الس .1 الجمّية الّامة لألمم اإلاححذ   – 57لجىة الٝاهون الذو ي الذوس   2005مايو  26امً ًِ ألِا

 ح  A/CN.4/557الوريٝة 

ية الاصذيذ ؤو اظحخذام ألاظلحة الىووية في هضاُ معله ح دساظة حو٥ الشؤيحن الاظخؽاسيحن  .2 د/ ِبذ الّضيض مخيمش ِبذ الهادي: مؽشِو

 –مفش  –الجمّية اإلافشية للٝاهون الذو ي  –املجلة اإلافشية للٝاهون الذو ي  -ادسيً ًِ مح٢مة الّذ٥ الذولية بخفوؿ َزٍ اإلاعإلةالف

 .2002ِام  58الّذد 

ح الجمّية  املجلة اإلافشية للٝاهون الذولية –د/ ِضيٍض مشاد ٘همح: ٜمية الحجاس  الىووية بحن ٘شوعا واظتراليا ؤمام مح٢مة الّذ٥ الذولية  .3

 . 1975ظىة  -31املجلذ  –مفش  –اإلافشية للٝاهون الذو ي 

حن: ثىٙيز الجهود الذولية للحذ مً اهخؽاس ألاظلحة الىووية ح سظالة د٠حوساٍ , ١لية الحٝٛو والّلوم العياظية, طامّة ا .4 بو ِبذ الٝادس صٜس

 .2015ب٢ش بلٝايذ بحلمعان , 

ّ  ِ ي الٝايضح )ويشاماهتري( , في سؤي  ثل٤ آلا .5 ٙها ؤوشاٗ مٜو ٙها اِماء في املجحمْ الذو ي ِموما, ؤو بـو راس والتزامات الذو٥, ظواء بـو

 دظحوس اإلاىٍمة.: موطض ألاح٣ام الفادس  ًِ مح٢مة الّذ٥ الذولية ح 

ة ث٣ون  ؤن يٝحضضح للمح٢مة الٝماجي الاطاصاد ؤن ثوم٣ا الٝايضح .6   اإلابذؤ مً حيص اإلاىاِص
 
د ٜاثمة م ؤه  يشى و  .الىلب ثٝذيم ٜو  ث٢شاس مً بالٔش

  با حشى  ٘ي  اِحمذت ٘ٝذ الح٢م، في َزا الّامة الٝاِذ  لهزٍ املح٢مة
 
  ؼشوا

 
ة وطود بوطو  يٝضضح طذا ـاسما  طضس  ٜبل ثٝذيم مىاِص
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-16لذولية ا الّذ٥ مح٢مة ًِ الفادس  وألاوامش والٙحاوى  ألاح٣ام موطض -اهٍش الشؤي اإلاعحٝل للٝايضح ثوم٣ا في الٝمية . ول صا ماسؼا٥

21987 (A  

 .1996-1992الٝايضح ساهجيٙا , موطض ألاح٣ام والٙحاوى الفادس  ًِ مح٢مة الّذ٥ الذولية  .7

 .1996-1992الٝايضح ؼها  الذيً موطض ألاح٣ام والٙحاوى الفادس  ًِ مح٢مة الّذ٥ الذولية  .8

 .1996-1992الٝايضح ١وسوما: موطض ألاح٣ام والٙحاوى الفادس  ًِ مح٢مة الّذ٥ الذولية  .9

ية الاصذيذ با ظلحة الىووية ؤو  .10 حوى مح٢مة الّذ٥ الذولية بؽإن مؽشِو اللجىة الذولية للفليب ألاحمش: الٝاهون الذو ي ؤلاوعاوي ٘و

 .2016ماسط 16 -اظحخذامها

 مً الىٍام ألاظاسضح ملح٢مة الّذ٥ الذولية.  34/1اإلااد   .11

 مً ميساٛ ألامم اإلاححذ .  92/1اإلااد   .12

 ضس اإلااسؼا٥ جّلٞ الجشط وثٝايضح الٝوى الىووية منح امل امش : ط .13

، ٜمييح الحجاس  الىووية )اظتراليا لذ ٘شوعا( و)هيوصيلىذا لذ 1948موطض ألاح٣ام والٙحاوى الفادس  ًِ مح٢مة الّذ٥ الذولية  .14

ْ الال٢ترووي الشظمح للمح٢مة ح.1991٘شوعا(   (: اإلاٜو

ْ املح٢مة الشثنغ  16-(A) 21987الذولية  الّذ٥ مةمح٢ ًِ الفادس  وألاوامش والٙحاوى  ألاح٣ام موطض .15 https://www.icj-ميؽوس ِ ي مٜو

cij.org/ar  

الوريٝة   1998, ميؽوسات ألامم اإلاححذ   1996-1992موطض ألاح٣ام والٙحاوى وألاوامش الفادس  ًِ مح٢مة الّذ٥ الذولية    .16

ST/LEG/SER.F/1/Add. l  .الشظمح للمح٢مة ْ  ميؽوس ِ ي اإلاٜو
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 مىنل الهًاء اإلاؿغبي مً جمشُلُت اليؿاء 

 في املجالـ واإلاؤؾؿاث اإلاىخسبت
 إغضاص الضيخىع غبض الػالي بىلُاؽ

س ي  ؤؾخاط بٍلُت الخهىم الؿَى

 ملخو: 

يححة م٣اهححة اإلاححشؤ  داخححل مشا٠ححض الٝححشاس  وماظعححات ثححذبحر الؽححإن الّححام، بححالىق ِ ححئ  ححة مححً اإلابححادت والٝواِححذ الٝاهوهيححة، ظححواء ِمححل اإلإححش  ِ ححئ ثٜش مجمِو

ابححححة ِ ححححئ الٝححححواهحن ا ححححو محححا ص١ححححاٍ الٝمححححاء الذظحححححوسي فححححي بِمالححح  الٜش لحىٍيميححححة ِ حححئ معحححححوى الوريٝححححة الذظحححححوسية ؤو الٝحححواهحن الحىٍيميححححة اإلاىبسٝححححة ِ صححححا. َو

ححة مححً ٘فححول  اليححح ثا٠ححذ ِ ححئ م بححادت اإلاعححاوا ، واإلاىاـححٙة، وث٣ححا٘ا الٙححشؿ بحححن الشطححا٥ للماظعححات الحمسيليححة، بااحالححة ِ ححئ ثفححذيش الذظحححوس ومجمِو

 لضاميححة واليعححاء. باإلاٝابححل ثٙاوثححد ؤح٣ححام الٝمححاء ؤلاداسي  بخفححوؿ ثّٙيححل اإلاٝحمححيات اإلاحّلٝححة باهحخححا  وثىٍححيم الجماِححات الترابيححة، مححا بحححن وطححو  و 

ْ الحمسيلية اليعاثية داخل املجا  لغ الجماِية، وما بحن بخماُ َزٍ اإلاٝحميات إلابذؤ الاخحياس والحٝذيشاحترام اإلاٝحميات الٝاهوهية اليح ثىق ِ ئ ٘س

Abstract : 

Morocco has worked for the promotion of the status of women inside the decision-making spheres and institutions of public affairs 

management ; this is by means of establishing a certain number of legal principles and rules, both at thelevel of the constitutional 

document and in terms of the organizational laws that emerge from it.  This was corroborated by the constitutional jurisdiction 

applying censorship on the organizational laws of the representative institutions, referring to the preamble of the Constitution and 

its articles which establish the principles of equality, equity and equal Chances between men and women. On the other hand, with 

regard to the implementation of the clauses related to the election and organization of local authorities, the judgments of the 

administrative jurisdictionl was varied between (1) the necessity of respecting the legal clauses that aim at extending femal e 

representativeness within municipal authorities and (2)  the submission of these clauses to the discretion principle. 

 مهضمت : 

مولُو مؽاس٠ة اليعاء في مشا٠ض الٝشاس العياسضح واإلااظعاجي َو مً الٝمايا اليح ٌلد مىشوحة باظحمشاس ِ ئ ؤهجذ  

ي وظياسضح ،٠ما ؤن معاس ثىاو٥ َزا اإلاولُو ِٗش الحيا  العياظية، حيص ثساس ِىذ  ١ل اظححٝاٛ اهحخابي ؤو بـت  ماظعاج

ا مً الحىوس حيص اهحٝلىا مً الٝاِذ  الّامة اليح ١اهد واسد  في الذظاثحر اإلاحّاٜبة مىز  واليح لم ثحٕحر ال مً حيص  1962هِو

و الٙفل السامً، واليح ١اهد ثىق ِ ئ مبذؤ اإلاعاوا  بحن م الزي ١اهد ثحمل  َو الشطل واإلاشؤ  في  ـيأاصا وال مً حيص الٜش

م طذيذ َو الٙفل الحاظْ ِؽش وبفيٕة طذيذ  حلد محل الفيٕة  الحمحْ بالحٝٛو اإلاذهية والعياظية، ب ئ ٜاِذ  طذيذ  بٜش

 الٝذيمة اليح ِمشت هفٚ ٜشن.

م مً الفيٕة اليح طاءت في اإلااد  الحاظّة ِؽش مً الذظحوس، وا ليح و ّح ر َزا الحىوس ثحوال مّياسيا مهما ِ ئ الٔش

 ثجّل مً بِما٥ اإلاىاـٙة  خالّا للحٝذيشات العياظية للٙاِلحن اإلااظعاثيحن والعياظيحن ..

اإلاٝحميات الواسد  في الذظحوس واإلاحّلٝة باإلاعاوا  وبح٣ا٘ا الٙشؿ بحن اليعاء والشطا٥  ١اهد مولُو ثٙعحر وثإويل مً 

ٍيمية اإلاحّلٝة بمجلسضح ال رإلاان والجماِات الترابية واملح٢مة وٗش الٝماء الذظحوسي بمىاظبة مشاٜبح  لذظحوسية الٝواهحن الحى

الذظحوسية، ٠ما ؤن الٝماء ؤلاداسي ؼاٟس بذوٍس في ثٙعحر ألاح٣ام الٝاهوهية الواسد في الٝواهحن الحىٍيمية اليح ثم٢ً اليعاء مً 

اثٚ الاهحخابية ِىذ بس  في الىّون اإلاحّلٝة بخؽ٢يل َيا١ل مجالغ  الجماِ  ات الترابية,ولوض الٌو

بل الحىٛش ب ئ الّمل الٝماجي ظواء الذظحوسي ؤو ؤلاداسي في مجا٥ مشاٜبح  احترام ثمسيلية اليعاء والععي ب ئ ثحٝيٞ  ٜو

مبذؤ اإلاىاـٙة، مً التصم الحّشك ب ئ الٝواِذ الذظحوسية اليح جؽ٣ل ؤلاواس الٝاهووي الزي يّحمذ ِلي  الٝماء الذظحوسي ِىذ 
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ابح  ِ ئ مشاٜبح  دظحوسية ا لٝواهحن الحىٍيمية، و  ئ ألاح٣ام الٝاهوهية اليح يبنح ِل صا الٝماء ؤلاداسي ؤح٣ام  ِىذ بعي  ٜس

ية ِملية اهحخا  ألاطهض  الحىٙيزية ملجالغ الجماِات الترابية.  مؽشِو

: جمشُلُت اليؿاء مً زالُ الضؾخىع والهىاهين الخىظُمُت  اإلابدض ألاُو

يمح والوونح هخيجة الحشاٟ الاطحما ي والؽّ ح الزي اهٙجش  في اإلاىىٝة الّشبية، في ثح٢م العياٛ العياسضح وؤلاٜل

وفي مخشطاث  اليح طاءت محممىة إلاٝحميات طذيذ  في مجا٥ الحٝٛو والحشيات، حيص ؤ٘شد  2011مىلجية بِذاد دظحوس 

هىاٜها ،٠ما طّل مً مؽاس٠ة اليعاء في  الٙفل الحاظْ ِؽش  ملجا٥ اإلاعاوا  بحن الشطل واإلاشؤ  بر وظْ اإلاؽُش الذظحوسي مً

و٥ بل صا.  الحيا  الّامة اهحخابا وثشؼيحا ومعاولية في اإلااظعات اإلاىحخبة مً ألاَذاٗ اليح يجب الّمل ِ ئ ثحٝيٝها والـو

ت : اإلاغظػُت الضؾخىٍع  اإلاُلب ألاُو

ة مً ألاح٣ام اليح وظّد مً ه 2011طاءت الوريٝة الذظحوسية لٙاثا يوليو  ىاٛ اإلاعاوا  بحن الشطل واإلاشؤ  في بمجمِو

د ؤظعد إلابذؤ اإلاىاـٙة وآلليات مؽاس٠ة اليعاء في الحيا  العياظية اإلااظعاثية   الحمحْ بالحٝٛو والحشيات، وفي هٙغ الٜو

 ولمان حٝهً في الحمسيل في املجالغ اإلاىحخبة ِ ئ اإلاعحوى الوونح ِو ئ اإلاعحوى الترابي.

ذ ؤِلً الذظحوس الجذيذ ِ ئ ة مً اإلاشث٢ضات اليح ظٗو ثٝوم ِل صا الذولة اإلإشبية الحذيسة، ِو ئ مبذؤ ِام  ٜو مجمِو

ذم الحميحز بمخحلٚ ؤؼ٣ال  وؤهواِ . حيص طاء في الحفذيش  ؤن مً مشث٢ضات الذولة  ياوش َزٍ اإلاشث٢ضات َو مبذؤ اإلاعاوا  ِو

حْ ٘ي  الجميْ باإلاعاوا  وث٣ا٘ا الٙشؿ والّذالة اإلإشبية الحذيسة، اإلاؽاس٠ة والحّذدية والح٣امة الجيذ  ومجحمْ يحم

الاطحماِية، ومً حٍش ١ل ؤؼ٣ا٥ الحميحز،بعبب الجيغ ؤو اللون ؤو اإلاّحٝذ ؤو السٝا٘ة ؤو الاهحماء الاطحما ي ؤو الجهوي ؤو اللٕة 

اٜة ؤو ؤي ولْ ش  ضح مهما ١ان.  ؤو ؤلِا

ات في الحيا   العياظية،  مً اإلاٝحميات الجذيذ  اليح و١ان َاطغ اإلاؽُش الذظحوسي في مؽاس٠ة اإلاواوىحن واإلاواوى

ية  لية ِ ئ دْ٘ اإلاواوىات واإلاواوىحن ب ئ اإلاؽاس٠ة في الحيا  الّامة،  ن ؼِش بة العلىة الحإظنعية ألـا طاءت لح٢ّغ ٔس

و  ما هفد ِلي  الٙٝش  اإلااظعات واملجالغ اليح ثىبسٞ ِ صا ثولذ مً سحم اإلاؽاس٠ة العياظية مً خت٥ الاهحخا  والترشه، َو

حر الٍشٗو اليح ثم٢ً مً جّميم الىابْ  الساهية مً الٙفل العادط اليح ؤؼاست ِ ئ ؤن جّمل العلىات الّمومية ِ ئ ث٘و

الّٙ ي لحشية اإلاواوىات واإلاواوىحن، واإلاعاوا  بي صم، ومً مؽاس٠اصم في الحيا  العياظية والاٜحفادية. وؤ٘صحد ِى  ٠زل٤ 

الٙفل الحادي ِؽش اليح هفد ِ ئ ؤن ثحخز العلىات الّمومية الوظاثل ال٢ٙيلة بال صوك بمؽاس٠ة  الٙٝش  ألاخحر  مً

 اإلاواوىات واإلاواوىحن في الاهحخابات.

و  مبذؤ  وال يم٢ً ثحٝيٞ الهذٗ مً اإلاؽاس٠ة بال برا ١ان مٝشوها ومشثبىا  بإحذ اإلابادت اليح ثٝوم ِل صا اإلاواوىة َو

شؤ ، الزي ِ ر ِى  الٙفل الحاظْ ِؽش مً الذظحوس الزي ؼ٣ل  ثىوس ا مهما في مجا٥ اإلاعاوا ، ٘مً اإلاعاوا  بحن الشطل واإلا

طهة ؤدخل مجاالت طذيذ  للحٝٛو وهي الحٝٛو الاٜحفادية والاطحماِية والبيئية، ومخحلٚ الحٝٛو الواسد  في  الاثٙاٜيات 

٣ا٥ الحميحز لذ اإلاشؤ ، ومً طهة راهية هق  و٥ مش  ِ ئ مبذؤ واإلاّاَذات الذولية ِو ئ سؤظها اثٙاٜية الٝماء ِ ئ طميْ ؤؼ

 1اإلاىاـٙة بحن الشطا٥ واليعاء، مْ بحذاذ َيئة  للمىاـٙة وم٣ا٘حة ١ل ؤؼ٣ا٥ الحميحز

حر لماهات مماسظاصا والحم٢ً مً الولوض بل صا، هفد الٙٝش  ألاو ئ  ومً ؤطل بِىاء هٙغ طذيذ للحٝٛو العياظية  وث٘و

رحن ِ ئ "ؤن ل٣ل مواوىة ومواوً، الحٞ في الحفويد، وفي الترشه لتهحخابات، ؼشه بلٓو ظً الشؼذ الٝاهوهية، مً الٙفل الست

                                                           
1

إلاشؤ  ِ ئ ٜذم اإلاعاوا ، بالحٝٛو اإلاذهية والعياظية والاٜحفادية والاطحماِية والسٝا٘ية والبيئية، الواسد  في البا  الساوي مً الٙفل الحاظْ ِؽش الزي يىق ِ ئ يحمحْ الشطل وا -

 الذظحوس، وفي مٝحمياث  ألاخشى، و٠زا في الاثٙاٜيات واإلاواريٞ الذولية ٠ما ـادٛ ِل صا اإلإش 

  ٥ واليعاءجععئ الذولة ب ئ ثحٝيٞ مبذؤ اإلاىاـٙة بحن الشطا 
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والحمحْ بالحٝٛو اإلاذهية والعياظية، ويىق الٝاهون ِ ئ مٝحميات مً ؼإقصا جصجيْ  ث٣ا٘ا الٙشؿ بحن اليعاء والشطا٥ في 

اثٚ الاهحخابية"، دون ؤن  يٕٙل اإلاؽُش الذظحوسي اإلاؽاس٠ة العياظية لليعاء ِ ئ اإلاعحوى املح ي اليح جّح ر  ِماد  ولوض الٌو

ِ ئ ؤن يحممً الٝاهون الحىٍيمح اإلاىٍم للجماِات   146الذيمٝشاوية املحلية، مً خت٥ هف  في الٙٝش  ألاو ئ مً الٙفل 

 الترابية ؤح٣اما ثحّلٞ بححعحن ثمسيلية اليعاء في مجالغ َزٍ الجماِات .

 الشاوي: الهىاهين الخىظُمُتاإلاُلب 

طاءت الٝواهحن الحىٍيمية اإلاحّلٝة بمجلسضح ال رإلاان ومجالغ الجماِات الترابية واهحخاذصا بخؽش ّات ثٙحا ألابوا  

اثٚ الاهحخابية، بن ِ ئ معحوى الوونح ؤو ِ ئ اإلاعحوى الترابي.  لليعاء لولوض الٌو

 ذظحوسي إلاؽاس٠ة اليعاء في اإلااظعات اإلاىحخبة في الٝواهحن الحالية:ويم٢ً حفش الٝواهحن الحىٍيمية اليح ٠شظد الحٞ ال

الزي ؤحذذ الثحة ووىية خاـة باليعاء والؽبا  بمٝحضضى اإلااد  ألاو ئ اليح  1الٝاهون الحىٍيمح اإلاحّلٞ بمجلغ الىوا  -

ذ حذدت الٙٝش  الساهية هفد ِ ئ ؤن جعّحن ِموا ييحخبون بشظم داثش  اهحخابية ووىية ثحذذ ِ ئ ـّيذ ثشا  اإلامل٢ة ، ٜو

ذ ؤراست ِملية حفش الثحة  23مً اإلااد   ِذد اإلاٝاِذ امل ففة لليعاء في ظححن مّٝذا وللؽبا  الز١وس رترحن مّٝذا. ٜو

الؽبا  في  الز١وس دون ؤلاهاذ جعائالت حو٥ ما برا ١ان الؽبا  يحجعذ ٘ٝي في الز١وس دون اليعاء،و ؤن اليعاء يمسلً ًِ 

 حة امل ففة لهً ويم٢ً ؤن ثمم طميْ ا لٙئات الّمشية والؽشاثا الاطحماِية.وشيٞ التث

ولحذاٟس َزا الىٝذ والحميحز الزي ظٝي ٘ي  اإلاؽُش ححن طّل الثحة الؽبا  ح٢شا ِ ئ الشطا٥ دون اليعاء   ثم جّذيل  

ص  طاء الحّذيل ليىق ِ ئ ؤن " حي  2016ؤ٠حوبش  7الٝاهون الحىٍيمح ملجلغ الىوا   بمىاظبة الاهحخابات الخؽش ّية ٥ 

 2ويحممً الجضء الساوي رترحن مترشحا مً الجيعحن

الزي هق ِ ئ ؤه  يجب ؤال ثحممً ١ل الثحة مً لواثا الترؼيا اظمحن  3الٝاهون الحىٍيمح ملجلغ اإلاعخؽاسيً -

ْ٘ مً ثمسيلية اليعاء بمجلغ مححابّحن إلاترشححن برىحن  مً هٙغ الجيغ". َزا ؤلاطشاء الخؽش عي الزي ١ان  صذٗ ب ئ الش 

اإلاعخؽاسيً، لم يحٝٞ الٕاية مى  بح٢م ؤن ؤٔلبية لواثا الترؼيا  اليح ثٝذمد ذصا ألاحضا  العياظية واإلاىٍمات الىٝابية 

والهيئات والٕٗش اإلاهىية ١ان ِ ئ سؤظها سطا٥، الصضحء الزي طّل وعبة اليعاء اليح حفلد ِ ئ ِموية مجلغ اإلاعخؽاسيً لم 

 .120امشؤ  مً ؤـل  14ثحجاوص 

م  - اإلاحّلٞ باهحخا  ؤِماء مجالغ  59-11الٝايضح بحٕيحر وثحميم الٝاهون الحىٍيمح  34-15الٝاهون الحىٍيمح ٜس

" ثخفق لليعاء  76الجماِات الترابية، الزي ؤحذذ التثحة ؤلالا٘ية ال اـة باليعاء، حيص هفد الٙٝش  السالسة مً اإلااد  

اإلاٝاِذ ِ ئ ألاٜل. وال يحو٥ رل٤ دون حٝهً في الترشه باظم اإلاٝاِذ امل ففة للجضء ألاو٥ مً الثحة في داثش  اهحخابية رلص 

 4مً َزا الٝاهون الحىٍيمح" 85الترؼيا اإلاؽاس بل صا في اإلااد  

                                                           
1

م    - م  2011ؤ٠حوبش  14ـادس في  1-11-165ٌهحر  ؼشيٚ ٜس   2011ؤ٠حوبش  17بحاسيخ  5987اإلاحّلٞ بمجلغ الىوا ، الجشيذ  الشظمية ِذد  27 11بخىٙيز الٝاهون ٜس
2

م   - م  2016ؤٔعىغ  10ـادس في  118.18.1ٌهحر ؼشيٚ ٜس م الٝايضح بحٕيحر و  16.20بخىٙيز الٝاهون الحىٍيمح ٜس اإلاحّلٞ بمج ي الىوا ،  11.27ثحميم الٝاهون الحىٍيمح ٜس

  2016ؤٔعىغ  11بحاسيخ  6490الجشيذ  الشظمية ِذد 
3

م   - م ر  21ـادس في   1-11 172ٌهحر ؼشيٚ ٜس م  2011ه٘و م ر 22بحاسيخ  5520اإلاحّلٞ بمجلغ اإلاعخؽاسيً، الجشيذ  الشظمية ِذد  28-11بخىٙيز الٝاهون ٜس ٥ اإلاّذ  2011ه٘و

م    32 -15بمٝحضضى الٝاهون ٜس
4
م  -  م   2015يوليو  16ـادس في   90.15.1ٌهحر ؼشيٚ ٜس م  15.34بخىٙيز الٝاهون الحىٍيمح ٜس اإلاحّلٞ باهحخا  ؤِماء مجالغ  59. 11الٝايضح بحٕيحر وثحميم الٝاهون الحىٍيمح ٜس

  2015يوليو  23بحاسيخ  6713الجماِات الترابية { ٍ ِذد 
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لوريٝة ولممان ثواطذ اليعاء في َيا١ل مجالغ الجماِات الترابية، ومحاولة مً اإلاؽُش لترطمة ألاَذاٗ اإلاّلً ِ صا في ا

الذظحوسية، بععي الذولة لححٝيٞ مبذؤ اإلاىاـٙة الواسد في الٙفل الحاظْ ِؽش، هفد الٝواهحن الحىٍيمية للجماِات الترابية 

 ِ ئ مٝحميات ثم٢ً اليعاء مً الحمسيل في ألاطهض  الحىٙيزية للجهات والجماِات ومً سثاظة بحذى اللجان الذاثمة.

ذ ِ ر اإلاؽُش ًِ بسادث  في ثمسي بااحالة ب ئ الٙفل الحاظْ   2والّماالت وألاٜاليم 1ل اليعاء في م٣اثب مجالغ الجهاتٜو

ِؽش مً الذظحوس، حيص اظحّمل هٙغ الفيٕة في الٝاهوهحن الحىٍيمحن للجهات والّماالت وألاٜاليم، وهي "ظّيا هحو بلٓو 

الثحة ثشؼيحات هوا  الشثنغ ِذدا مً  مً الذظحوس .يحّحن الّمل ِ ئ ؤن ثحممً ١ل 19اإلاىاـٙة اإلاىفوؿ في الٙفل 

 اإلاترشحات ال يٝل ًِ رلص الىوا "

حيص ا٠حٙو ٘ٝي  3في ححن لم ثحم ؤلاحالة ب ئ الٙفل الحاظْ ِؽش مً الذظحوس في الٝاهون الحىٍيمح للجماِات

ل ًِ رلص الىوا "  بالحىفيق ِ ئ "يحّحن الّمل ِ ئ ؤن ثحممً ١ل الثحة ثشؼيحات هوا  الشثنغ ِذدا مً اإلاترشحات ال يٝ

اليح ثٙيذ ؤلالضام  4ول٢ً ِىذ ثىاول  ل٢يٙية اهحخا  اللجان الذاثمة اظححمش مبذؤ اإلاىاـٙة مْ اظحّمال  لفيٕة الوطو 

 ولنغ ـيٕة يحّحن اليح ثٙيذ بذ٥ املجهود ِىذما ثىاو٥ ثمسيلية اليعاء في م٣اثب الجماِات.

 في اإلاؤؾؿاث اإلاىخسبت اإلابدض الشاوي: مىنل الهًاء مً جمشُلُت اليؿاء

ِ ر  الٝماء اإلإشبي في ؼٝي  الذظحوسي وؤلاداسي ًِ ثٙعحٍر لإلطشاءات الٝاهوهية اليح ولّها اإلاؽُش  لممان ثمسيلية 

د الزي اِح رت ٘ي  املح٢مة الذظحوسية ؤن ؤلاطشاءات الٝاهوهية الواسد  في  اليعاء في املجالغ واإلااظعات اإلاىحخبة، ٘ٙي الٜو

ايات الٝواهحن  الحىٍيمية لممان الحمسيلية اإلاعبٝة لليعاء في املجالغ اإلاىحخبة  هي بطشاءات طاءت لححٝيٞ ؤَذاٗ ٔو

دظحوسية، اِح رت بّن املحا٠م ؤلاداسية ؤن ثمسيلية اليعاء في َيا١ل مجالغ الجماِات الترابية هي بلضامية, والبّن آلاخش 

ا ٔحر وطوبية.   اِح َر

: مىنل الهًا  ء الضؾخىعي مً جمشُلُت اليؿاءاإلاُلب ألاُو

١اهد مىاظبة ِشك الٝواهحن الحىٍيمية اإلاىٍمة للماظعات الذظحوسية الحمسيلية ِ ئ املجلغ الذظحوسي لٙحق 

ة الشؤي الٝاهووي لهزٍ اإلااظعة  ة إلاّ٘ش ّها اإلاؽُش الذظحوسي ب ئ دسطة مح٢مة دظحوسية -مىابٝاصا للذظحوس، ٘ـش حو٥  -اليح ٘س

واظحجتء ثٙعحٍر  للٙٝش  الساهية  مً الٙفل الحاظْ ِؽش مً الذظحوس اليح ثىق "جععئ الذولة  ب ئ ثحٝيٞ ثمسيلية اليعاء 

 مبذؤ اإلاىاـٙة بحن الشطا٥ واليعاء"

و١اهد ؤو٥ مىاظبة للمجلغ الذظحوسي لحٙعحر  اإلاٝحميات الذظحوسية اإلاحّلٝة باإلاؽاس٠ة العياظية وث٣ا٘ا الٙشؿ بحن 

ابح  ِ ئ دظحوسية الٝاهون الحىٍيمح ملجلغ الىوا ، حيص حاو٥  ـيأة سؤي  الشطا٥ واليعاء ومبذ ؤ اإلاىاـٙة، هي ؤرىاء بعي ٜس

ذ اِحمذ في  الٝاهووي الزي  ظٗو يعحر ِلي  ٘يما ظيّشك ِلي  ٘يما بّذ مً ٜواهحن ثحممً اإلاٝحميات اإلاؽاس بل صا ؤِتٍ. ٜو

ثفذيش الذظحوس  مْ الٙفل العادط و الٙفل الحاظْ ِؽش  والٙفل  رل٤ الٝشاء  اليعٝية  لٙفو٥ الذظحوس مً خت٥ سبى 

، حيص  اِح ر " اليح ثمم صا في مجا٥ مماسظة اإلاواوىحن   ٘ةّن الذظحوس، ب ئ طاهب اإلابادت ألاظاظية السترحن في بىاءٍ ٜشاٍس

هم العياظية، طّل اإلاؽاس٠ة والحّذدية مً مشث٢ضات الذولة الحذيسة الي ح يععئ ب ئ ثوويذ وثٝوية ماظعاألاصا واإلاواوىات لحٜٝو

ها، واإلاحمسلة بفٙة خاـة في جّميم الىابْ الّٙ ي لحشية  )الحفذيش(، ٠ما ؤٜش ِذدا مً ألاَذاٗ الذظحوسية اليح يذِو ب ئ بلٔو

                                                           
1
م  ٌهحر ؼشيٚ -  م  2015يوليو  7ـادس في  1-15-83ٜس   2015يوليو  23بحاسيخ  6380اإلاحّلٞ بالجهات، الجشيذ  الشظمية ِذد  111-14بخىٙيز الٝاهون ٜس
2

م  - م  2015يوليو  7ـادس في  1-15-84ٌهحر ؼشيٚ ٜس   2015يوليو  7بحاسيخ  6380اإلاحّلٞ بالّماالت وألاٜاليم، الجشيذ  الشظمية ِذد  112-14بخىٙيز الٝاهون الحىٍيمح ٜس
3

م  - م   2015يوليو  7ـادس في  1-15-85ٌهحر ؼشيٚ ٜس   2015يوليو  7بحاسيخ  6380اإلاحّلٞ بالجماِات، الجشيذ  الشظمية ِذد  113-14بخىٙيز الٝاهون الحىٍيمح ٜس
4

شثاظة اللجان الذاثمة الععي لححٝيٞ مبذؤ اإلاىاـٙة بحن الشطا٥ واليعاء اإلاىفوؿ مً الٝاهون الحىٍيمح للجماِات: يجب ؤن يشا ئ الترشه ل 26هفد الٙٝش  السالسة مً الٙفل  -

  مً الذظحوس  19ِلي  في الٙفل 
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ـٙة بحن الشطا٥ ، والععي ب ئ ثحٝيٞ مبذؤ اإلاىا(6 اإلاواوىات واإلاواوىحن واإلاعاوا  بي صم ومً مؽاس٠اصم في الحيا  العياظية )الٙفل

اثٚ الاهحخابية )الٙفل19 واليعاء )الٙفل ( وثوظيْ وجّميم 30 (، وجصجيْ ث٣ا٘ا الٙشؿ بحن اليعاء والشطا٥ في ولوض الٌو

 (؛33 مؽاس٠ة الؽبا  في الحىمية الاطحماِية والاٜحفادية والسٝا٘ية والعياظية للبتد )الٙفل

ٞ ؤَذاٗ خاـة م٢ملة لحل٤ اليح ثشمي بل صا الذواثش املحلية ثحمسل في يشوم ثحٝي ووىية وحيص بن بحذاذ داثش  اهحخابية

ًًّ ثذابحر ث٣ون، في وبيّاصا وؼشووها وألارش اإلاحودئ م صا، ٠ٙيلة   ال صوك بحمسيلية محواصهة للمواوىات واإلاواوىحن، مما يٝحضضح ظ

وص في رل٤ حذود المشوس ، ِمت بمبذؤ ثىابٞ بححٝيٞ ألاَذاٗ الذظحوسية اليح م صا جعحمذ ؤـت م رس وطودَا، وؤن ال ثحجا

 الٝواِذ الٝاهوهية اإلاحخز  مْ الهذٗ اإلاحودئ م صا؛

، بمٝحضضى اإلااد   ظححن  –لمً َزٍ الذاثش –مً الٝاهون اإلاّشوك ِ ئ املجلغ،خفق لليعاء  23وحيص بن اإلاؽُش

ب ئ ثمحيْ  –بٕن الىٍش ًِ مذاَا–ي ( مّٝذا دون بخماِهً لحذ العً، وي٣ون بزل٤ ٜذ ظً مٝحميات ٜاهوهية ثشم60)

اثٚ  اإلاترشحات ؤلاهاذ بإح٣ام خاـة مً ؼإقصا ثحٝيٞ ٔاية دظحوسية ثحمسل في بثاحة ٘شؿ حٝيٝية لليعاء لَحو ي الٌو

مً الذظحوس الزي يىق ِ ئ "جععئ الذولة ب ئ ثحٝيٞ مبذب اإلاىاـٙة بحن الشطا٥  19الاهحخابية، ثىبيٝا  ح٣ام الٙفل 

مٝحميات مً ؼإقصا جصجيْ ث٣ا٘ا الٙشؿ بحن اليعاء والشطا٥  الزي يٝش بفشاحة ؤه  "يىق الٝاهون ِ ئ 30الٙفل واليعاء"، و 

اثٚ الاهحخابية"؛  في ولوض الٌو

ما٥ ؤَذاٗ مٝشس  في الذظحوس، ٘ةه  يحّحن في 23وحيص به ، لئن ١اهد مٝحميات اإلااد   ، اإلاؽاس بل صا ؤِتٍ، طاءت ِا

بادت ألاظاظية السابحة اليح يشث٢ض ِل صا الذظحوس في مجا٥ مماسظة الحٝٛو العياظية، واإلاحمسلة رل٤ ؤيما اظححماس اإلا

بال فوؿ في اإلاواوىة وحشية الاهحخا  والترؼيا مً خت٥ اٜتراُ ِام ٜاثم ِ ئ ؤظاط هٙغ الٝواِذ والؽشوه، واإلاعاوا ، 

ٞ ما يىق ِ  6)الٙٝش  الساهية( و 2لي  الذظحوس في ثفذيٍش وفي ٘فول  وث٣ا٘ا الٙشؿ، وحٍش وم٣ا٘حة ١ل ؤؼ٣ا٥ الحميحز، ٘و

)اإلاٝىْ الساوي مً الٙٝش  ألاو ئ(، وهي مبادت ال جعما بةلٙاء ـبٕة الذيمومة ِ ئ  30)الٙٝش  ألاو ئ( و 19)الٙٝش  ألاو ئ( و

حة ثشمي با ظاط ب ئ الاسثٝاء بحمسيلية ٘ئات مّيىة، وثم٢ي صا مً الحمشط  ثذابحر ٜاهوهية اظحشىاثية ثمل صا دواُ مشحلية ومٜا

 .1بالحيا  ال رإلااهية ٜفذ بهماء ٜذساألاصا ِ ئ الاهخشاه بىجا  في الىٍام الاهحخابي الّام 

ً : 820/2011نغاع عنم  -  اإلاخػلو بالهاهىن الخىظُمي ملجلـ اإلاؿدكاٍع

ّلٞ بمجلغ الىوا ، والزي طاء ِ ئ ٢ِغ ٜشاس املجلغ الذظحوسي اإلاحّلٞ بمشاٜبة دظحوسية الٝاهون الحىٍيمح اإلاح

م٢سٙا مً حيص اظحّشاك مذى ظتمة  و دظحوسية  اإلاٝحميات الٝاهوهية اإلاحّلٝة بالذاثش  الاهحخابية الووىية  واليح خففد 

 طضء م صا لليعاء ، واليح ٌهش ٘ صا املجلغ الذظحوسي متراّ٘ا ومذاّ٘ا ًِ اِحماد الحميحز ؤلايجابي لٙاثذ  اليعاء معححمشا في

ام اليح ث رس رل٤، طاء ٜشاٍس بؽإن الٝاهون الحىٍيمح ملجلغ اإلاعخؽاسيً مٝحمبا ولم يعحّمل هٙغ  رل٤ ؤلاحفاثيات وألاٜس

ة ألاو ئ في الىٝىة اإلاحّلٝة بترشه اليعاء،  ه  لو ّ٘ل رل٤ لىب   ألادوات اليح اِحمذَا ِىذ دساظح  للٝاهون الحىٍيمح للٕ٘ش

   واصي لمان ثواطذ اليعاء في ١ل الهيئات الىاخبة اليح ثحو ئ اهحخا  مجلغ اإلاعخؽاسيً.اإلاؽُش ب ئ ؤن رل٤ يحىلب بالح

ومما طاء في ٜشاس املجلغ الذظحوسي بؽإن اإلاىاـٙة بحن الجيعحن في ث٣ويً لواثا الترشه ملجلغ اإلاعخؽاسيً " بن ما 

مً الذظحوس مً  30ض في ظياٛ ما يحممى  الٙفل يخىاو  ٘ صا الجيعان يىذس   ثٝشٍس َزٍ اإلااد  مً وطو  ثٝذيم لواثا ثشؼيا

اثٚ الاهحخابية"، ورل٤ في  ؤه  "يىق الٝاهون ِ ئ مٝحميات مً ؼإقصا جصجيْ ث٣ا٘ا الٙشؿ بحن اليعاء والشطا٥ في ولوض الٌو

مى ... وحيص  19ل ؤ٘ٞ ثحٝيٞ مبذؤ اإلاىاـٙة بحن الشطا٥ واليعاء الزي جععئ بلي  الذولة بِماال  ح٣ام الٙٝش  الساهية مً الٙف

 مىابٝة للذظحوس؛.." 24به ، ثإظنعا ِ ئ رل٤، ث٣ون مٝحميات الٙٝش  الحاظّة مً اإلااد  

                                                           
1

م    - ْ الشظمح للمجلغ الذظحوسي   2011ؤ٠حوبش  13م.د ـادس  بحاسيخ   817/2011ٜشاس املجلغ الذظحوسي ٜس   -constitutionnel.ma-http://www.conseilاإلاٜو

http://www.conseil-constitutionnel.ma-/
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وحيص بن اإلاٝحضضى اإلاز١وس، ِىذما لم يؽتره مىا ألاولوية في الثحة الترؼيا  ي مً الجيعحن، ٘ةه  ي٣ون بزل٤ ٜذ 

شيا بمبذب اإلاعاوا  الواسد في الٙٝش  ألاو ئ مً  مً الذظحوس اليح ثىق ِ ئ ؤه  "يحمحْ الشطل واإلاشؤ  ِ ئ  19الٙفل ثٝيذ طَو

 1ٜذم اإلاعاوا  بالحٝٛو والحشيات اإلاذهية والعياظية والاٜحفادية والاطحماِية والسٝا٘ية والبيئية,,, ؛

وهية وما يتحَ ِ ئ اظحّشاك املجلغ الذظحوسي للحيشيات اليح ؤظغ ِل صا ٜىاِح  بؽإن دظحوسية اإلاٝحميات الٝاه

ٚ مبذؤ اإلاعاوا  لحٙعحر  الٝاِذ  اليح ولّها اإلاؽُش بؽإن الحىاو  بحن الجيعحن في ث٣ويً لواثا  اإلاحّلٝة باإلاىاـٙة، ؤه  ٌو

الترؼيا اليح ثش٠د للعلىة الحٝذيشية لألحضا  العياظية اليح لها الٝشاس ال صاجي في ثشثنب الجيعحن وفي بِىاء ألاولوية للشطل ؤو 

 ؤم مبذؤ الحىاو   يجب ؤن يمحذ للواثا ِ ئ اإلاعحوى ألا٘ٝي في الحض  الواحذ.اإلاشؤ ،  ِلما 

 اإلاخػلو باهخساب ؤغًاء مجالـ الجماغاث الترابُت: 811/2011نغاع عنم  -

لم يخشض املجلغ الذظحوسي ِىذ مشاٜبح  لذظحوسية الٝاهون الحىٍيمح اإلاحّلٞ باهحخا  ؤِماء مجالغ الجماِات 

حماد ِ ئ الٝواِذ الترابية ِ ئ  البى يا في الِا اء الٝاهووي الزي سظم  في مّالجح  لحمسيلية اليعاء في مجلسضح ال رإلاان، بر ٌل ٘و

الذظحوسية  الواسد  في الٙفلحن السترحن والحاظْ ِؽش  مً الذظحوس، للح٢م بذظحوسية اإلاٝحميات الٝاهوهية اليح ولّها اإلاؽُش 

 ىحخبة.لححعحن ثمسيلية اليعاء في اإلااظعات اإلا

حيص اِح ر "بن ما يٍٝش اإلاؽُش بخفوؿ مجالغ الجهات مً ثخفيق بحذى الذاثشثحن املحذرححن ِ ئ ـّيذ ١ل ِمالة 

ؤو بٜليم ؤو ِمالة مٝاوّات لليعاء، ِ ئ ؤن ثمسل مٝاِذ َزٍ الذاثش  ِ ئ ألاٜل رلص ِذد اإلاٝاِذ امل ففة للّمالة ؤو ؤلاٜليم 

ا الذظحوس هٙع  واإلاحمسلة، ٘مت ًِ ؤح٣ام اإلااد   ؤو ِمالة اإلاٝاوّات اإلاّىية بشظم  146الجهة، طاء ثىبيٝا إلابادت ؤخشى ؤَٜش

مً دِو  اإلاؽُش ب ئ ولْ مٝحميات مً ؼإقصا جصجيْ ث٣ا٘ا الٙشؿ بحن اليعاء والشطا٥ في  30ؤهٙة الز٠ش، في ما يحممى  ٘فل  

ا َ اثٚ الاهحخابية في ؤ٘ٞ ثحٝيٞ اإلاىاـٙة باِحباَس ٝا للٙفل ولوض الٌو  مً الذظحوس؛ 19ذ٘ا جععئ الذولة ب ئ بلٔو  ٘و

حة ثشمي با ظاط ب ئ  وبىاء ِ ئ ما ظبٞ بياه ، ومْ مشاِا  ؤن ث٣ون َزٍ الحذابحر الٝاهوهية، اليح ثمل صا دواُ مشحلية ومٜا

ٚ الّمل ذصا بمجشد ثحٝيٞ ألا  َذاٗ اليح بشست اللجوء الاسثٝاء بحمسيلية اليعاء باملجالغ الجهوية، محذود  في الضمً يحٜو

 2بل صا،.."

ىذ ِشك الٝاهون  م ِو م 1534. الحىٍيمح ٜس اإلاحّلٞ باهحخا  ؤِماء  59.11 الٝايضح بحٕيحر وثحميم الٝاهون الحىٍيمح ٜس

مجالغ الجماِات الترابية ِ ئ املجلغ الذظحوسي، اظحّمل َزا ألاخحر في حيشيات ٜشاٍس الحيشيات اليح اظحّملها في مشاٜبح  

وحيص بن الحذابحر اليح ثممىاصا اإلاٝحميات ظالٙة الز٠ش ثشوم ثنعحر ولوض حوسية الٝاهون الحىٍيمح ملجلغ الىوا  بٝول "لذظ

اثٚ الاهحخابية داخل مجالغ الجهات ومجالغ الجماِات واإلاٝاوّات؛ وحيص بن الذظحوس يىق في الٙٝش   اليعاء ب ئ الٌو

ِ ئ  30ئ ثحٝيٞ مبذؤ اإلاىاـٙة بحن الشطا٥ واليعاء، وفي الٙٝش  ألاو ئ مً ٘فل  ِ ئ ؤن الذولة جععئ ب  19الساهية مً ٘فل  

اثٚ الاهحخابية، وفي  لشوس  ؤن يىق الٝاهون ِ ئ مٝحميات مً ؼإقصا جصجيْ ث٣ا٘ا الٙشؿ بحن اليعاء والشطا٥ في ولوض الٌو

ن ؤن يحممً ؤح٣اما ألاصم ثحعحن ثمسيلية اليعاء ِ ئ ؤن الٝاهون الحىٍيمح اإلاحّلٞ بمجالغ الجماِات الترابية يحّح 146٘فل  

داخل َزٍ املجالغ؛ وحيص به ، بىاء ِ ئ رل٤، ٘ةن ما ثممىح  الحّذيتت ؤهٙة الز٠ش مً مٝحميات ثحّلٞ بحخفيق رلص 

ذد مً اإلاٝاِذ، محذد بفٙ ة اإلاٝاِذ ِ ئ ألاٜل لليعاء في ١ل داثش  اهحخابية، ٘يما يخق اهحخا  ؤِماء مجالغ الجهات، ِو

معبٝة، في مجالغ الجماِات واإلاٝاوّات، واِحباس اإلاترشحة الواسد اظمها في اإلاشثبة ألاو ئ باليعبة للجضء امل فق لليعاء 

ٚ الّمل ذصا  ا مٝحميات مشحلية يحٜو بمسابة سؤط الثحة ولها هٙغ الحٝٛو امل ولة لشؤط الثحة الترؼيا اإلاّىية، يحّحن اِحباَس

                                                           
 

1
م   - ْ الشظمح للمجلغ الذظحوسي  2011هوه ر  18م.د  ـادس بحاسيخ  820/11ٜشاس املجلغ الذظحوسي ٜس   -constitutionnel.ma/AR-http://www.conseil، اإلاٜو

2
م  ٜشاس امل -  -constitutionnel.ma/AR-http://www.conseil  2011هوه ر  19ـادس بحاسيخ   11/821جلغ الذظحوسي ٜس

 
 

http://www.conseil-constitutionnel.ma/AR
http://www.conseil-constitutionnel.ma/AR-
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؛ وحيص به ، مْ مشاِا  َزٍ اإلاتحٍة، ٘لنغ في بمجشد ثحٝٞ ألاَذاٗ اليح بش  و ؤمش يّود ثٝذيٍش للمؽُش ست اللجوء بل صا، َو

 1الحّذيتت اإلاذخلة ِ ئ اإلاواد اإلاز١وس  ؤِتٍ ما يخالٚ الذظحوس؛ 

باملح٢مة الذظحوسية، حيص اِح ر املجلغ  اإلاخػلو 066-13م.ص اإلاخػلو بالهاهىن الخىظُمي عنم  14/945نغاع عنم  -

لذظحوسي في ؼإن اإلااد  ألاو ئ الٙٝش  الشابّة، "وحيص به ، مً طهة، لئن ١ان اإلاؽُش مذِوا ب ئ ظً الٝواِذ وثحذيذ العبل اليح ا

مً ؼإقصا جّضيض  ولوض اليعاء ب ئ اإلاهام الّمومية، اهحخابية ١اهد ؤو ٔحر اهحخابية، بما في رل٤ الّموية باملح٢مة، ورل٤ بِماال، 

م الٙٝش  الساهية مً الٙفل الحاظْ ِؽش اليح ثذِو الذو٥ ب ئ ثحٝيٞ مبذؤ اإلاىاـٙة بحن الشطا٥ واليعاء، بفٙة خاـة،  ح٣ا

 19٘ةن ما يىق ِلي  الذظحوس في ثفذيٍش مً حٍش  و م٣ا٘حة ١ل ؤؼ٣ا٥ الحميحز بعبب الجيغ، وفي الٙٝش  ألاو ئ مً ٘فل  

حٝٛو والحشيات اإلاذهية والعياظية والاٜحفادية والاطحماِية والسٝا٘ية مً ١ون الشطل واإلاشؤ  يحمحّان، ِ ئ ٜذم اإلاعاوا  بال

اثٚ الّمومية؛  والبيئية، ال يعما للمؽُش بحخفيق وعبة مممومة معبٝا  حذ الجيعحن في الٌو

شية، حذدألاصا الٙٝش   وحيص، مً طهة ؤخشى، بن الّموية باملح٢مة الذظحوسية سبىها الذظحوس بؽشوه ومّايحر طَو

ش ؤِماء املح٢مة الذظحوسية ِ ئ ث٣ويً ِا٥ في مجا٥ الٝاهون ِو ئ ٠ٙاء  ٜماثية ؤو ٘ٝهية ؤو  130مً ٘فل   ألاخحر  في ث٘و

بداسية، والزيً ماسظوا مهماصم  إلاذ  ثٙٛو خمغ ِؽش  ظىة، واإلاؽهود لهم بالحجشد والجزاَة، وؤخمّها لؽشوه ؼ٣لية 

ّيحن ظحة مً ؤِماء املح٢مة مً ٜبل اإلال٤، مً بي صم ِمو يٝترح  ألامحن ومعىشية حذدألاصا الٙٝش  ألاو ئ مً هٙغ الٙفل في ج

الّام للمجلغ الّلمح ألِا ئ، وفي اهحخا  ظحة ؤِماء هفٙهم مً وٗش مجلغ الىوا  والىفٚ آلاخش مً وٗش مجلغ 

ماء الزيً اإلاعخؽاسيً، مً بحن اإلاترشححن الزيً يٝذمهم م٢حب ١ل مجلغ، ورل٤ بالحفويد باالٜتراُ العشي وبإٔ لبية رلثح ألِا

 يحإلٚ م صم ١ل مجلغ؛

 وحيص بن ثحٝيٞ ألاَذاٗ الواسد  في الذظحوس يجب ؤن يحم دون ؤلاخت٥ باإلابادت الذظحوسية؛

شية واإلاعىشية  وحيص بن ثخفيق وعبة معبٝة  حذ الجيعحن في الّموية باملح٢مة الذظحوسية يىافي الؽشوه الجَو

 ظالٙة الز٠ش؛

ا ِ ئ رل٤، ٘ةن بم٣ان ثمسيلية اليعاء في الّموية باملح٢مة الذظحوسية، ال يحإجو لماه  بال ِ ئ وحيص به ، ثإظنع

معحوى الاٜترا  والترؼيا، دون ؤن يٙضضح رل٤ ب ئ ثخفيق وعبة معبٝة ال للشطا٥ وال لليعاء في َزٍ املح٢مة اليح يخمْ 

خت٥ ذصا اِحمادا ِ ئ ؤي مّياس، بما في رل٤ الحميحز بحن الجيعحن اخحياس ؤِما صا، جّينىا واهحخابا، لؽشوه دظحوسية ال يجوص ؤلا 

 2املحٍوس دظحوسيا؛

وفي سؤ ي ؤن املجلغ الذظحوسي ٜذ طاهب الفوا  وخشض ِ ئ الٝواِذ اليح ؤسظاَا لىٙع  في دساظح   لألح٣ام اإلاحّلٝة 

َزٍ الٝواِذ :"  ؤه  لنغ مً ـتحية املجلغ الذظحوسي بحمسيلية اليعاء الواسد  في الٝواهحن الحىٍيمية اليح هٍش ٘ صا، ِو ئ سؤط 

، واليح اظحّملها في مىاظبححن، ألاو ئ ِىذ مشاٜبح  للٝاهون الحىٍيمح ملجلغ الىوا   الحذخل في العلىة الحٝذيشية للمؽُش

وحيص به  لنغ مً " والساهية ِىذ مشاٜبح  للٝاهون الحىٍيمح ملجالغ الجماِات الترابية، حيص ؤِلً في الحالة ألاو ئ ِ ئ:

ية الحذابحر الخؽش ّية اليح يشثم صا ظبيت  ـتحيات املجلغ الذظحوسي الحّٝيب ِ ئ العلىة الحٝذيشية للمؽُش في اخحياس هِو

وحيص به ، يّود للمؽُش وفي الحالة الساهية ؤِلً" لبلٓو ؤَذاٗ مٝشس  في الذظحوس، واإلاا ؤن رل٤ ال يخالٚ ؤح٣ام َزا ألاخحر؛

ية ألاح٣ام اليح يشثئ صا متثمة لححعحن ثمسيلية اليعاء في مجالغ الجماِات الترابية، وهي ؤح٣ام يٝحفش دوس املجلغ اخحياس ه ِو

 الذظحوسي بؽإقصا ِ ئ مشاٜبة مذى مىابٝاصا للذظحوس".

                                                           
- 

1
م:       2015يوليو  12م. د ـادس بحاسيخ  15/970ٜشاس ٜس

2
م  -   2014يوليو  25س بحاسيخ م.د الفاد 14/943ٜشاس املجلغ الذظحوسي  ٜس
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الّا ي في  ٠ما ؤن ثز٠حٍر بالؽشوه واإلاّايحر اإلاىلوبة للّموية باملح٢مة الذظحوسية والواسد  في الذظحوس ١الح٣ويً

مجا٥ الٝاهون والٝماء، هي ؼشوه ظابٝة ًِ ا٠خعا  الّموية باملح٢مة وهي مً ؼشوه الترشه للحفو٥ ِ ئ 

ذ ثيحٙي ٘ صم ِ ئ حذ ظواء. وؤن الذْ٘ بّذم طواص  ش في الشطا٥ واليعاء ِ ئ حذ ظواء ٜو زٍ الؽشوه ٜذ ثح٘و الّموية، َو

٢مة، ؤظٝي املجلغ الذظحوسي في ثىاٜن مْ ؤح٣ام  العابٝة واليح ؤٜش الححذيذ اإلاعبٞ ليعبة مّيىة مً اليعاء في املح

بذظحوسياصا ٠ما حا٥ الٝاهون الحىٍيمح ملجلغ الىوا  والٝاهون الحىٍيمح اإلاحّلٞ باهحخا  ؤِماء مجالغ  الجماِات 

 الترابية اليح ـش  املجلغ الذظحوسي بمىابٝاصا للذظحوس واليح حذدت ِذدا معبٝا لليعاء . 

 لب الشاوي: مىنل الهًاء ؤلاصاعي مً مبضؤ جمشُلُت اليؿاءاإلاُ

ثّٙيل اإلاٝحميات الذظحوسية الواسد  في دظحوس  ١ان جؽ٢يل م٣اثب مجالغ الجماِات الترابية، اخحباسا مهما في معاس

ّد ثمسيلية اليعا 2011 ء ب ئ معحوى مؽاس٠اصا في وفي الٝواهحن الحىٍيمية اإلاحّلٝة باهحخا  وثىٍيم الجماِات الترابية  ، واليح ٘س

ىاِة الٝشاس ِ ئ اإلاعحوى الترابي.  ألاطهض  الحىٙيزية للجماِات ومعاَماصا  الّٙلية في الخعيحر والحذبحر ـو

ول٢ً دوسية وصاس  الذاخلية طاءت لحّىي ثٙعحرا بلا٘يا لحىبيٞ مىىٛو الٙٝش  اليح ثىق يىّحن الّمل ِ ئ ؤن ثحممً 

هوا  الشثنغ ِذد مً اإلاترشحات ال يٝل ًِ رلص هوا  الشثنغ، ثٙعحر يخشض مً داثش   الثحة الترؼيحات لؽٕل مىاـب

الوطو  وؤلالضام ب ئ داثش  الاخحياس  والحٝذيش, ورل٤ ِىذما ؤؼاست الذوسية ِ ئ ؤه  "وفي حالة  جّزس رل٤، يم٢ً ملء ال فاؿ 

 1ث٣ويً م٢حب املجلغ اإلاّنح"مً خت٥ بدساض مترشححن ر١وس في لواثا الترؼيا ثٙاديا لّذم ا٠حما٥ 

ذ ٘ححد َزٍ الذوسية املجا٥ لألحضا  العياظية للحملق مً الحٝيذ باإلاٝحضضى اإلاىفوؿ ِلي  في الٝواهحن الحىٍيمية  ٜو

ية اهحخا  م٣اثب  للجماِات الترابية، والحٝذم بلواثا ثشؼيحات خالية مً اليعاء، مما وش  ظاالا حو٥ مذى يحة ومؽشِو

 ؽ٣لد دون احترام الٝاِذ  الٝاهوهية اليح ثىق ِ ئ ثواطذ اليعاء في لواثا الترؼيحات.    الجماِات  اليح ج

ها  ذ ثباييد ألاح٣ام الٝماثية في ؼإن الىّون اليح ثفذت لها والشامية الٕاء اهحخا  م٣اثب الجماِات ل ٜش ٜو

 صا مً رَب للح٢م بةلٕاء هحاث  الاهحخا  وم صا مً ، ٘م113-14مً الٝاهون الحىٍيمح  17اإلاٝحميات الٝاهوهية الواسد  في اإلااد  

ا إلاٝحميات الٝاهون.  اِح ر رل٤ لنغ ٘ي  خٜش

ٍاجب الجماغاث  ؤوال: الخالت التي نط ى قيها الهًاء ؤلاصاعي بئلؿاء اهخساب م

ماِات اليح لم ١اهد املح٢مة ؤلاداسية ل٣ل مً وطذ  والشباه مً املحا٠م اليح رَبد في اثجاٍ بلٕاء اهحخابات م٣اثب الج

ثحترم وثحٝيذ بما طاء مً ٜواِذ ٜاهوهية في الذظحوس والٝاهون الحىٍيمح للجماِات واليح ثىق ِ ئ ثممحن لواثا الترشه  ِذدا 

ذ اِح رت املح٢مة ؤلاداسية بوطذ  ؤن بِما٥ اإلاٝحميات الٝاهوهية آلامش  باإلااد   مً  17مً اإلاترشحات ال يٝل ًِ السلص، ٜو

و ما  113-14الٝاهون  ثوطب ِ ئ الشثنغ ثممحن الثحة ثشؼيحات الىوا  الشثنغ  ِذدا مً اإلاترشحات ال يٝل ًِ السلص َو

خالٙ  الشثنغ اإلاىحخب بحٝذيم الثحة ال ثحممً ؤية امشؤ  دون ر٠ش ألاظبا  الواّٜية والٝاهوهية اليح حالد دون رل٤. وحيص 

-9-17ِذم ثممحن الثحة سثنغ املجلغ الٝشوي لبنح ظيذا٥ الجبل في اٜتراُ  ؤمام َزٍ اإلاّىيات واِحباسا إلاا ثم بياه  ؤِتٍ ٘ةن

 2يجّلها مخالٙة للٝاهون. 113-14مً الٝاهون  17للحمسيلية اليعاثية اإلاٝشس  بمٝحضضى اإلااد   2015

ثمسيلية اإلاشؤ  في  ؤما ح٢م املح٢مة ؤلاداسية بالشباه  ٘ٝذ طاء معهبا في ؼش  اإلاٝحميات الذظحوسية والٝاهوهية اليح ثىاولد

اإلااظعات اإلاىحخبة والحيا  الّامة ،٘هو  محز ما بحن اإلاٝحميات الواسد  في الٝاهون الحىٍيمح اإلاحّلٞ باهحخابات ؤِماء 

                                                           
1
م  -  ْ  ؤلال٢ترووي ملجلة الٝاهون والّلوم  2015ؼخى ر 8بحاسيخ  5684دوسية وصاس  الذاخلية ٜس ماالت اإلاٝاوّات  اإلايؽوس  باإلاٜو ما٥ الّماالت وألاٜاليم ِو اإلاوطهة لوال  الجهات ِو

   /:www.droitarab.comhttp/ؤلاداسية للحىمية 
2

م   -   -http://www.marocdroit.com 20/10/2015ـادس بحاسيخ  1056ح٢م ٜس

http://www.droitarab.com/
http://www.marocdroit.com-/
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الجماِات الترابية واليح طاءت بفيٕة ؤلالضام، والفيٕة اليح طاءت في الٝاهون الحىٍيمح للجماِات واليح  ثٙيذ الّمل ِ ئ 

 إلاؽُش الشامية لححعحن ثمسيلية اليعاء في مجالغ الجماِات الترابية.ثحٝيٞ ٔاية ا

وحيص لئن ١اهد ـيٕة ٘ٝذ اِح رت املح٢مة ؤلاداسية للشباه في ح٢مها في الىًّ في اهحخا  هوا  سثنغ طماِة الشباه "

ٙعحر َاث  اإلاٝحميات في لوء اإلااد  اإلاز١وس  ٜذ ٘ححد املجا٥ لّذم ثىبيٞ مٝحمياألاصا ِ ئ بوتٜها في حا٥ جّزس رل٤، ٘ةن ث

مً الذظحوس الشامي ب ئ العحر في اثجاٍ ثوظيْ مجا٥ مؽاس٠ة اإلاشؤ  في ؤ٘ٞ لمان  19العياٛ الذظحوسي اإلاحج ي في الٙفل 

اإلاىاـٙة يوطب ٘هم حالة جّزس حموس اإلاشؤ  في لواثا الترؼيا ِ ئ ؤقصا حالة اظحشىاثية ال ُيحوظْ في ثىبيٝها، ألامش الزي ال 

ن ِموات املجلغ الجما ي الترشه لمً يع حٝيم مّ  ثٝذيش َزا الٍٗش الاظحشىاجي مً خت٥ مّياس ش  ضح مشثبي مست ب٘ش

ا بمّىو مولو ي مٝبو٥،  ن لمان مؽاس٠ة اإلاشؤ  في  باصً املجشد  في ِذم الترشه بذون ث ريَش لواثا هوا  الشثنغ اظخىادا ب ئ ٔس

إلاىحخبة ٘حعب، و هما َو حٞ ل٣ل املجحمْ الزي يٙترك ؤن ي٣ون َزا اإلاٝحضضى م٢حب الجماِة لنغ حٝا ش فيا للمشؤ  ا

الٝاهووي ٜذ طاء مّ را ًِ ثىوس اإلاؽتٟر السٝافي بحن ؤ٘شادٍ وبلٔو  اإلاذى الزي ظاد مّ  الاٜحىاُ بمشوس  الذْ٘ باإلاشؤ  هحو 

س ثجزيل َزا اإلابذؤ مً مذاخل الحىمية والحىوس الاطحما ي مشا٠ض الٝشاس، بما يعاَم في ثحٝيٞ مبذؤ اإلاعاوا  بي صا وبحن الشطل باِحبا

والاٜحفادي والعياسضح الزي جّم آراٍس املجحمْ ١ا٘ة ولنغ اإلاشؤ  اإلاىحخبة وحذَا. ٠ما ؤن اظححماس مبذؤ اوسجام الىفوؿ 

م  ا  ؤِماء املجالغ الترابية اإلاحّلٞ باهحخ 59.11الٝاهوهية وث٣املها يادي ب ئ جّضيض َزا الٙهم، رل٤ ؤن الٝاهون الحىٍيمح ٜس

طاء ٜاوّا في بلضام  بحخفيق ِذد مً اإلاٝاِذ اليعاثية بما يممً حموس اإلاشؤ  بؽ٣ل معبٞ في املجالغ الجماِية، لزل٤ ال 

بة الص فية في ِذم  ن اإلاعخىذ ب ئ مجشد الٔش يبٝو لليعاء اللواجي اخترن الترشه لّموية َاث  املجالغ املجا٥ بّذ رل٤ لل٘ش

ن يّا٠غ ؤَذاٗ اإلاؽُش ويٙٓش طميْ اإلاٝحميات الٝاهوهية رات الفلة مً  الترشه في لواثا هوا  الشثنغ،  ن مسل َزا ال٘ش

ممموقصا، و ن ٘وص اإلاترشحات في الاهحخابات اإلاحّلٝة بإِماء مجلغ الجماِة بّذ ٜبولهً اإلاؽاس٠ة ٘ صا يعحخبْ لشوس  

يٝحم صا اإلاىفب الاهحخابي الزي ظّحن ب ئ الترشه ل ، و يٝحضضح اهمباوهً إلاا  التزامهً بما يترثب ًِ َزٍ الّموية مً واطبات

يٙشل  الٝاهون مً لشوس  مؽاس٠ة اليعاء بيعبة السلص ٠حذ ؤدوو في لواثا الترؼيا لىوا  الشثنغ ثحٝيٝا  َذاٗ اإلاؽُش ولحٞ 

حٝٞ حالة الحّزس لعبب مولو ي خاسض ًِ املجحمْ في لمان الحموس الّٙا٥ للمشؤ  في جعيحر املجلغ الجما ي. ٔحر ؤن ث

ش ِ ئ وعبة السلص مً اليعاء يحيحة، ٠ما في الحالة  بة املجشد  للمىحخبات يجّل لواثا الترؼيحات اإلاٝذمة بذون الح٘و الٔش

ش ِ ئ ِذد ١اٗ مً اإلاىحخبات في املجلغ الجما ي لهً  اليح ي٣ون ٘ صا الحض  ؤو الححالٚ الحضبي الزي ٜذم التثحة ٔحر مح٘و

هٙغ الاهحماء لهزا الحض  ؤو  حضا  الححالٚ,,,, ٘ةن ِذم ثممً الثحة هوا  الشثنغ  الٙاثض  في الاٜتراُ للحمسيلية اليعاثية 

اإلاؽاس بلي  ؤِتٍ يجّلها مخالٙة لإلطشاءات الٝاهوهية اإلاّمو٥ ذصا في ؼإن لوابي الترؼيا، ألامش الزي ي٣ون  17اإلاٝشس  في اإلااد  

 1هوا  سثنغ املجلغ محل الىًّ واّٜا ثحد واثلة البىتن ويحّحن الح٢م بةلٕاث .مّ  اهحخا  

ذ اظحّملد املح٢مة ؤلاداسية للشباه هٙغ ألاظاهيذ الٝاهوهية اليح اِحمذت ِل صا للح٢م ببىتن اهحخا  هوا  الشثنغ   ٜو

ا في الىًّ  في هحاث  ِملية اهحخا  الشثنغ وهواب  وال٣اثب وهواب  ب املجلغ الجما ي لجماِة ؤوالد ِ ي مىفوس داثش  ِىذ هٍَش

 2ثىوان.

 زاهُا: الخالت التي نط ى قيها الهًاء ؤلاصاعي بمكغوغُت اهخساب هىاب الغبِـ

املح٢مة ؤلاداسية بالذاس البيماء ظاست في اثجاٍ ؤن الترشه َو حٞ ش  ضح يم٢ً للشطل واإلاشؤ  ِ ئ حذ ظواء اظحّمال  

ال ثٙيذ ؤلالضام والوطو ، وبالحا ي ٘ةن لواثا الترشه اليح ثحممً الشطا٥ ٘ٝي دون اليعاء  17إلااد  ؤو  الّذو٥ ِى ، وؤن ـيٕة ا

 ث٣ون يحيحة وظليمة مً الىاحية الٝاهوهية.

                                                           
1

م  -   - http://www.marocdroit.comميؽوس  في  1/10/2015ـادس بحاسيخ  4295ح٢م ٜس
2
م   -    - http://www.marocdroit.com  29/9/2015ـادس بحاسيخ  4193ح٢م ٜس
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ابح  ِ ئ بلٕاء اهحخا  م٢حب املجلغ الجما ي  ذ طاءت حيشيات ح٢م املح٢مة ؤلاداسية بالذاس البيماء ِىذ بعي ٜس ٜو

ا ي ي: "بن الىق ِ ئ بؼشاٟ اإلاشؤ  اإلاىحخبة في ألاطهض  الحىٙيزية للجماِة يىذسض في بواس الحّٙيل الحذسيجي لعيذي بىوس محممىا م

للمٝحميات الذظحوسية الشامية ب ئ لمان حموس مخعاو بحن اإلاشؤ  والشطل في جعيحر الؽإن الّام دون ؤن يترثب بالمشوس  ًِ 

 مخالٙة َزا اإلاٝحضضى بىتن الاهحخا .

شه إلاىفب هاثب الشثنغ اإلاىحخب يبٝو اخحياسيا ظواء باليعبة للمشؤ  ؤو الشطل ِ ئ اِحباس ؤن حٞ الترشه وثٝلذ بن التر 

اإلاعاوليات َو حٞ دظحوسي ش  ضح يحّحن احترام  ما دامد اإلاؽاس٠ة في الخعيحر ثٝحضضح ؤن ث٣ون هابّة مً بساد  حش  وحا٘ض 

 اثم وثٙٓش ٠ ي ٜذ ال جعما ب  ٌشٗو بّن اإلاششحات.ش  ضح بالىٍش إلاا ثٙشل  مهام الخعيحر مً حموس د

مت ًِ رل٤ ٘ةن الفيٕة اليح ؤجو ذصا هق اإلااد   مً الٝاهون الحىٍيمح  اإلاؽاس بلي  ؤِتٍ لم ثإت بفيٕة الوطو   17٘و

هاصلة الحا٥، ومً الزي يترثب ِلي  البىتن، مشاِا  مً اإلاؽُش للٍشٗو الواّٜية اليح ٜذ ثحو٥ دون ثىبيٞ َزا اإلاٝحضضى ٠ما في 

طهة ؤخشى ٘ةن اظحّما٥ اإلاؽُش لّباس : "يحّحن الّمل ِ ئ ؤن ثحممً الثحة هوا  الشثنغ ِذدا مً اإلاششحات ال يٝل ًِ 

السلص" ثٙيذ الحص ِ ئ بؼشاٟ الّىفش اليعوي في ألاطهض  الحىٙيزية للجماِة في بواس الحّٙيل الحذسيجي للمٝحميات الذظحوسية 

حموس مخعاو بحن اإلاشؤ  والشطل في جعيحر الؽإن الّام، ٔحر ؤن ١ل مخالٙة لهزا اإلاٝحضضى ال يترثب ِ صا الشامية ب ئ لمان 

بالمشوس  بىتن الاهحخا  ؤو اِحباٍس ثميحزا لذ اإلاشؤ  ما دام اإلاؽُش لم يىق ِ ئ َزا ألامش بىق ـشيا وثٟش املجا٥ مٙحوحا 

 1لحٝذيش ٌشٗو الحا٥.

٢ً جسجيلها في مولُو ثمسيلية اليعاء في اإلااظعات واملجالغ اإلاىحخبة، َو ؤن َىاٟ مً و را ١ان َىاٟ مً ختـات يم

طهة ثىوس ِ ئ اإلاعحوى الخؽش عي لححعحن ثمسيلية اليعاء، ومً طهة راهية َىاٟ ثٙاوت بحن الٝاهون والواْٜ، ٠ما ؤن الٝماء 

لية اليعاء  ظواء ثل٤ اليح ٜمد بةلٕاء هحاث  اهحخا  هوا  ؤلاداسي ِ ر ًِ ثٙعحر محٝذم للمٝحميات الٝاهوهية اليح ثذِوا لحمسي

ياصا,  سئظاء الجماِات ؤو ثل٤ اليح ٜمد بمؽشِو

 البدت اإلاغاظؼ:

 الظهابغ: - ؤ

م   -1 م  2016ؤٔعىغ  10ـادس في  118.18.1ٌهحر ؼشيٚ ٜس م  16.20بخىٙيز الٝاهون الحىٍيمح ٜس الٝايضح بحٕيحر وثحميم الٝاهون الحىٍيمح ٜس

 . 2016ؤٔعىغ  11بحاسيخ  6490حّلٞ بمج ي الىوا ، الجشيذ  الشظمية ِذد اإلا 11.27

م  -2 م ر  21ـادس في   1-11 172ٌهحر ؼشيٚ ٜس م  2011ه٘و  5520اإلاحّلٞ بمجلغ اإلاعخؽاسيً، الجشيذ  الشظمية ِذد  28-11بخىٙيز الٝاهون ٜس

م ر 22بحاسيخ  م   2011ه٘و  . 32 -15اإلاّذ٥ بمٝحضضى الٝاهون ٜس

م ٌه -3  م   2015يوليو  16ـادس في   90.15.1حر ؼشيٚ ٜس م  15.34بخىٙيز الٝاهون الحىٍيمح ٜس  59. 11الٝايضح بحٕيحر وثحميم الٝاهون الحىٍيمح ٜس

 . 2015يوليو  23بحاسيخ  6713اإلاحّلٞ باهحخا  ؤِماء مجالغ الجماِات الترابية { ٍ ِذد 
م  -4  م  2015يوليو  7ـادس في  1-15-83ٌهحر ؼشيٚ ٜس يوليو  23بحاسيخ  6380اإلاحّلٞ بالجهات، الجشيذ  الشظمية ِذد  111-14بخىٙيز الٝاهون ٜس

2015 . 
م  -5  م  2015يوليو  7ـادس في  1-15-84ٌهحر ؼشيٚ ٜس اإلاحّلٞ بالّماالت وألاٜاليم، الجشيذ  الشظمية ِذد  112-14بخىٙيز الٝاهون الحىٍيمح ٜس

 . 2015يوليو  7بحاسيخ  6380
م ٌهح -6  م   2015يوليو  7ـادس في  1-15-85ر ؼشيٚ ٜس  6380اإلاحّلٞ بالجماِات، الجشيذ  الشظمية ِذد  113-14بخىٙيز الٝاهون الحىٍيمح ٜس

  . 2015يوليو  7بحاسيخ 
م   -7  م  2011ؤ٠حوبش  14ـادس في  1-11-165ٌهحر  ؼشيٚ ٜس بحاسيخ  5987ة ِذد اإلاحّلٞ بمجلغ الىوا ، الجشيذ  الشظمي 27 11بخىٙيز الٝاهون ٜس

 . 2011ؤ٠حوبش  17

                                                           
 

1
م   -  ْ  7/10/2015ـادس بحاسيخ   2513ح٢م ٜس     http://www.marocdroit.comميؽوس في مٜو

http://www.marocdroit.com/


 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
212 

 نغاعاث املجلـ الضؾخىعي: -ب

م   -1 ْ الشظمح للمجلغ الذظحوسي   2011ؤ٠حوبش  13م.د ـادس  بحاسيخ   817/2011ٜشاس املجلغ الذظحوسي ٜس اإلاٜو http://www.conseil-

constitutionnel.ma- 

م  -2 ْ الشظمح للمجلغ الذظحوسي  2011هوه ر  18م.د  ـادس بحاسيخ  820/11ٜشاس املجلغ الذظحوسي ٜس ، اإلاٜو http://www.conseil-

constitutionnel.ma/AR- 

م   -3     -constitutionnel.ma/AR-http://www.conseil  2011 ر هوه 19ـادس بحاسيخ   11/821ٜشاس املجلغ الذظحوسي ٜس

م:  -4    . 2015يوليو  12م. د ـادس بحاسيخ  15/970ٜشاس ٜس

م  -5   .2014يوليو  25م.د الفادس بحاسيخ  14/943ٜشاس املجلغ الذظحوسي  ٜس

ٍام املخايم ؤلا  -ط ت:ؤخ  صاٍع

م  -1   -http://www.marocdroit.com 20/10/2015ـادس بحاسيخ  1056ح٢م ٜس
م  -2    - http://www.marocdroit.comميؽوس  في  1/10/2015ـادس بحاسيخ  4295ح٢م ٜس
م  -3    - http://www.marocdroit.com  29/9/2015ـادس بحاسيخ  4193ح٢م ٜس

م   -4  ْ  7/10/2015ـادس بحاسيخ   2513ح٢م ٜس  http://www.marocdroit.comميؽوس في مٜو

اث: -ص  الضوٍع

م  -1 ماالت اإلاٝاوّات 2015ؼخى ر 8بحاسيخ  5684دوسية وصاس  الذاخلية ٜس ما٥ الّماالت وألاٜاليم ِو ْ    اإلاوطهة لوال  الجهات ِو اإلايؽوس  باإلاٜو

   http://www.droitarab.comؤلال٢ترووي ملجلة الٝاهون والّلوم ؤلاداسية للحىمية 
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انؼ الخضمي والاوكُت الانخهاصًت ( ٍاهُت ملخاقظت الاهباع  الى  مؤقغاث الخىمُت اإلا

 ح الهغةؾىلي          م . ص ولُض مدمىص نال

 اإلاؿخسلو :

ة وثحليل الواْٜ ال حذمي ل٣حل مذيىحة او محاٍ٘حة او حيحى ِ حئ معححو  ى البلحذ و٠حزل٤ واٜحْ الاوؽحىة جّذ ماؼشات الحىمية اإلا٣اهية مً اَم اإلااؼشات اليح مً ختلها يحم مّ٘ش

ظحخسماسات الحىمويحة لححمً اٜمحية املحاٍ٘حة الواححذ  و٠حزل٤ ثوص حْ الاظحخسماسات الحىمويححة الاٜحفحادية محً حيحص ثوص ّهحا بؽح٣ل ِحاد٥ يحٝححٞ الّذالحة الاطحماِيحة فحي ثوص حْ الا 

 ِ ئ محاٍ٘ات البلذ لححٝيٞ َزٍ الّذالة الاطحماِية في ثوص ْ الاظخسماسات .

هححة بحححن مبححذؤ ال٢ٙححاء  ال ذميححة والاٜحفححادية والّذالححة ومححً اطححل ثىححويش معحححويات الحىميححة اإلا٣اهيححة ملحاٍ٘ححة الاهبححاس ) الواٜححْ ال ححذمي والاوؽححىة الاٜحفححادية ( وثحٝيححٞ اإلاواص 

 الاطحماِية في ثوص ْ ال ذمات والاظخسماسات الحىموية .

ّيحححة ,والتر٠ححححز ِ حححئ جّضيحححض الجاهحححب ال حححذمي  والاوؽحححىة الاٜحفحححادية هححححو ار يجحححب الّمحححل ِ حححئ ثحٝيحححٞ مبحححذؤ ال٢ٙايحححة ال ذميحححة والاٜحفحححادية والاهحاطيحححة ومحححً رحححم ال٢ٙحححاء  اإلاٜو

 ٞ اليح جّاوي مً هٝق ال ذمات واإلاىاوٞ اليح لم ثفلها َزٍ ال ذمات .اإلاىاو

مهمحة طحذا ظحواء ٘حٛو ظحىا جّذ املحاٍ٘ة مً محاٍ٘ات الّحشاٛ اإلاهمحة طحذا وهحي ثٝحْ فحي الجحضء الٕشبحي محً الّحشاٛ ثححوي ِ حئ ام٣اهيحات بؽحشية ٠بححر  و٠حزل٤ محواسد وبيّيحة 

حر الجاهحححب الّلمحححح وال حححذمي محححً ٜىاِحححات البنحححى الحححيحححة و٠حححزل٤  الاسك وهحححي اسايحححضح صساِيحححة خفحححبة طحححذا و٠حححزل٤ اإلاحححواد ال حححام ٘حححٛو ظحححىا وفحححي بحححاوً الاسك ,٘تبحححذ محححً ثححح٘و

ذ وثحٝيحٞ ا٘محل الىححاث  فحي ٜىاِات الاوؽىة الاٜحفادية  مً اطل اإلاضضح ٜذما في اظخسماس الىاٜات البؽشية بؽ٣ل امسل و٠زل٤ اظخسماس اإلاواسد الىبيّية ٘ صا بؽح٣ل طيح

 َزٍ اإلاواسد وبالحا ي ثحٝيٞ الّذالة الاطحماِية في الّملية الحىموية .اظخسماس 

ذ ثم طمْ احذذ اإلاّلومات والبياهات اليحح ثفحذس محً وصاس  الحخىحيي داثحش  الحىميحة الاٜليميحة واملحل يحة  ومحً رحم ثحم ثحليلهحا محً ٜبحل يّذ َزا البحص مً البحوذ الّملية ٜو

و ا  لىٝق وال جض ومٝذاس الٙجو  في ٜىاُ ال ذمات والاوؽىة الاٜحفادية في املحاٍ٘ة و٠زل٤ ِ ئ معحوى البلذ .الباحص لحٍهش لىا اَم الىحاث  َو

 الٍلماث اإلاكخاخُت :

 الخىمُت , الاؾخضامت , البنى الخدخُت , الخضماث املجخمػُت , جدهُو الغقاَُت , الػضالت الاظخماغُت .

Abstract:   

 Spatial development indicators are among the most important indicators through which the service reality of each city, 

governorate, or even at the country level is known and analyzed, as well as the reality of economic activities in terms of their 

equitable distribution that achieves social justice in the distribution of development investments within the districts of one 

governorate, as well as the distribution of development investments.  On the governorates of the country to achieve this social 

justice in the distribution of investments. 

  In order to develop the levels of spatial development for the province of Anbar (service reality and economic activities) and  

balancing between the  principle of service and economic efficiency and social justice in the distribution of services and 

development investments.  

 The work is to achieve the principle of service, economic and productivity sufficiency, and then on-site efficiency, and focus on 

strengthening the service aspect and economic activities towards areas that suffer from a lack of services and areas that have not 

been reached by these services. 
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  The governorate is one of the very important governorates of Iraq. It is located in the northwastern part of Iraq. It contains great 

human potential as well as very important natural resources, both above the surface of the earth, and it is very fertile agricultural 

lands, as well as raw materials on the surface and in the ground. The scientific and service aspect must be provided of Infrastructure 

sectors as well as sectors of economic activities in order to move forward in optimally investing human energies as well as investing 

in natural resources well and achieving the best results in investing these resources and thus achieving social justice in the 

development process.   

This research is a practical research, and the latest information and data issued by the Ministry of Planning and the Department of 

Regional and Local Development were collected, and then analyzed by the researcher to show us the most important results, which 

are the shortage, the deficit and the amount of the gap in the services sector and economic activities in the governorate as well as 

the   countrywide. 

 

 مً الّذيذ مً اإلاؽا١ل اليح يحم دساظاصا في َزا البحص . جّاوي الٝىاِات ال ذمية في محاٍ٘ة الاهباس – 1مكٍلت البدض : 

ات في ٜىاِات الاوؽىة الاٜحفادية في الاهباس اليح ثحو٥ دون ثٝذم َزٍ الاوؽىة .– 2  َىاٟ ال٢سحر مً اإلاّٜو

 ثمحل٤ محاٍ٘ة الاهباس ام٣اهات ثىموية ٠بحر  لححعحن  الواْٜ ال ذمي في املحاٍ٘ة . – 1 قغيُت البدض :

 ٜحفادية ال٢بحر  في ثىمية الٝىاِات الاٜحفادية .جّذ محاٍ٘ة الاهباس مً املحاٍ٘ات رات الام٣اهات الحىموية الا – 2

 َضف البدض :

حر وايفا٥ ال ذمات ا ئ طميْ اهحاء املحاٍ٘ة واإلاعحٝشات البؽشية وب٢ٙاء  ِالية. -1  ث٘و

 ثحٝيٞ الّذالة الاطحماِية مً خت٥ الحوص ْ الّاد٥ لألم٣اهات الحىموية الاٜحفادية . -2

حححرات ؤظاظححية فححي البييححة الاٜحفححادية والاطحماِيححة والاثجاَححات اليححح ثحبىاَححا اإلااظعححات الحىميححة :ِمليححة محّححذد  الجواهححب جؽححمل جٕ

الٝوميححة فححي مجححا٥ الاهحححاض وال ححذمات وثشمححي لضيححاد  الىمححو الاٜحفححادي والحٝليححل مححً ِححذم اإلاعححاوا  والحححخلق مححً الٙٝححش اإلاىلححٞ او 

 1اإلاذْٜ ومً رم ٘ٝذ ال يحٝٞ الىمو الاٜحفادي الحىمية في ١ل الحاالت 

ٞ ِملية ثخىيىية مىٍمة للحيعيٞ بحن الام٣اهات  مٙهوم الحىمية : هي الجهود رات الحىٍيم الّا ي والذٜيٞ اليح يحم بزلها ِ ئ ٘و

البؽشية والىبيّية والام٣اهات اإلاادية اإلاحاحة في وظي اطحما ي مّحن , ورل٤ لححٝيٞ ؤِ حئ معححوى محً الحذخل الٝحومي والحذخو٥ 

ؤِ ححئ للمّنؽححة والحيححا  الاطحماِيححة فححي هواح صححا امل حلٙححة مححْ ثحٝيححٞ ا٘مححل اهححواُ الّذالححة الاطحماِيححة  الٙشديححة وثحٝيححٞ معحححويات

 . 2بحن ا٘شاد املجحمْ الواحذ 

 3: جؽحر البىالة ا ئ طميْ الا٘شاد الٝادسيً ِ ئ الّمل والشأبحن ٘ي , ول٢ صم ال يّملون لّذم ثوا٘ش ٘شؿ ِمل. ؤوال: البُالت

                                                           
 . 7,صم 6102جغرافٌة التنمٌة والبٌئة , فتحً عبد العزٌز ابو راضً و عٌسى علً ابراهٌم , دار المعرفة الجامعٌة ,  - 1
 . 8م,ص 6109التنمٌة الرٌفٌة فً ناحٌة الٌوسفٌة , ولٌد محمود صالح المرةغولً, اطروحة دكتوراه ,  - 2
 6107جغرافٌة التنمٌة فً عالم متغٌر, اشرف دمحم عاشور, كلٌة األداب, جامعة االسكندرٌة, دار المعرفة الجامعٌة, - 3

 . 059م,ص
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م )  مً الىٍش ا ئ طذو٥  ( % وبلٕحد فحي ِمحوم 25.7( ومً خت٥ ثحليل  هجذ ان مّذ٥ البىالة للشطا٥ في محاٍ٘ة الاهباس هحي )  1ٜس

( % وهحي وعحبة ِاليحة , امحا مّحذ٥ البىالحة  66( % اما مّذ٥ البىالحة لليعحاء فحي ِمحوم املحاٍ٘حة ثفحل ا حئ )  10.9البلذ الّشاٛ هي ) 

حذ بلحٖ اإلاّحذ٥ الاطمحا ي للبىالحة فحي املحاٍ٘حة )  31.0لليعاء فحي ِمحوم البلحذ الّحشاٛ هحي )  ( % امحا مّحذ٥ البىالحة الاطمحا ي 32.4( % ٜو

 ( . 13.8لّموم البلذ بلٖ ) 

م )   م 2018( مّذ٥ البىالة في املحاٍ٘ة وفي ِموم الّشاٛ  1طذو٥ ٜس

25.76632.4األنبار

10.93113.8العراق

المحافظة
معدل البطالة )%(

اإلجماليامرأةرجل

 

 اإلافذس: وصاس  الحخىيي , داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

 ىالة في املحاٍ٘ة( يوضه مّذ٥ الب1ؼ٣ل )

 

م ) حماد ِ ئ الجذو٥ ٜس  ( 1اإلافذس بااِل

 

ذم الحمل٤زاهُا: الكهغ :  و ِنؽة ال٢ٙاٗ ًِ اإلاّاها  اإلاادية للٙٝش الىاطم ًِ الحشمان ِو  .1َو

م )  اما وعبة الٙٝش في ِموم البلذ ٘ ح )  ( % 17( يخبحن ان وعبة الٙٝش في محاٍ٘ةالاهباس ثفل ا ئ )  2ومً خت٥ ثحليل طذو٥ ٜس

 ( % وهي وعبة ِالية طذا ارا ما ثم مٝاسهح  بحجم اإلاواسد الىبيّية اليح يضخش ذصا البلذ. 20.5

م )   م 2018( يمسل وعبة الٙٝش في املحاٍ٘ة وفي ِموم الّشاٛ لّام  2طذو٥ ٜس

نسبة الفقر % المحافظة

17األنبار

 20.5العراق

                                                           
 . 212م , ؿ 6102 عاشور, كلٌة األداب , جامعة االسكندرٌة , دار المعرفة الجامعٌة , جغرافٌة التنمٌة والفمر, اشرف دمحم - 1
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 اإلافذس: وصاس  الحخىيي , داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

م ؼ٣ل  م 2018 لّام الّشاٛ ِموم وفي املحاٍ٘ة في الٙٝش وعبة يمسل (2) ٜس

 

 اإلافذس وصاس  الحخىيي , داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية

 

والحمححشية مححً  الّمححشان العحح٢نح َححو اإلاٍهححش الحمححاسي والبفححمة الٍححاَش  اليححح ثش٠هححا الاوعححان فححي اإلاىححاوٞ الشيٙيححة زالشععا: الؿععًٌ :

خححت٥ مجهوداثحح  فححي اظححخسماس الّىاـححش الشيٙيححة والحمححشية فححي ثلحح٤ اإلاىححاوٞ وثخحلححٚ البفححمات والٍححواَش مححً م٣ححان اظححخيىان ا ححئ 

تٜات الحجمّات البؽشية الشيٙية والحمشية .  1اخش ثبّا لعلٟو ِو

حححم )  ة وفحححي ِمحححوم الّحححشاٛ هجحححذ ِحححذد الوححححذات ( الحححزي يمسحححل العححح٢ً وال جحححض العححح٢نح فحححي املحاٍ٘ححح 3ومحححً خحححت٥ الىٍحححش ا حححئ طحححذو٥ ٜس

م ,  2018( ؤظححش  لّححام  256390م وبلحٖ ِححذد الاظحش فححي املحاٍ٘حة )  2018( وححذ  ظحح٢ىية فحي املحاٍ٘ححة ِححام  117589العح٢ىية هححي ) 

ىٙغ ( % في ِموم املحاٍ٘ة ل 54( وحذ  ظ٢ىية ؤما وعبة ال جض ٘ٝذ بلٕد )  138801اما ال جض الع٢نح لىٙغ الّام ٘ٝذ بلٖ ) 

 الّام .

حان مجمححُو الوحححذات العحح٢ىية لّمححوم البلححذ هححي )  ححذ ١ح ٝححذ بلححٖ )  2018( للّححام  2686742ٜو ( اظححش   5009695م , امححا ِححذد الاظححش ٘

( وحححذ  ظحح٢ىية , امححا وعححبة ال جححض للوحححذات العحح٢ىية  2322953لّمححوم البلححذ فححي هٙححغ الّححام , وبلححٖ ال جححض العحح٢نح لّمححوم البلححذ ) 

 م . 2018( % لّموم البلذ للّام  46.4لّموم البلذ بلٕد ) 

ومً َزا وعحيح  ان َىاٟ عجض ٠بحر في ِذد الوحذات العح٢ىية ِ حئ معححوى محاٍ٘حة الاهبحاس , امحا ٘يمحا يخحق ال جحض للوححذات 

م )  46.4الع٢ىية في ِموم البلذ بلٖ )  و عجض ٠بحر طذا, والؽ٣ل ٜس ( يوضه ِذد الوححذات العح٢ىية للمحاٍ٘حة و٠حزل٤  3( % َو

مححوم البلححذ ويوضححه وعححبة ال جححض  ٍححة ِو ٍححة و٠ححزل٤ ِمححوم البلححذ ويوضححه ال جححض العحح٢نح للمحا٘ البلححذ ويوضححه ِححذد الاظححش للمحا٘

موم البلذ .  الع٢نح ايما للمحاٍ٘ة ِو

م )  موم البلذ للّام  3طذو٥ ٜس  م 2018( يوضه وعبة ال جض الع٢نح للمحاٍ٘ة ِو

                                                           
1
 . 192م , ؿ2019اس, الحىمية الشيٙية في هاحية اليوظٙية , وليذ محمود ـاله الٝش  ٔو ي , اوشوحة د٠حوساٍ , ١لية التربية للّلوم الاوعاهية , طامّة الاهب- 
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المحافظة

عدد الوحدات 

السكنٌة لعام  

6108

عدد االسر 

لعام 6108

117,589256,390االنبار

 26867425009695العراق

المحافظة

عدد الوحدات 

السكنٌة لعام  

6108

عدد االسر 

لعام 6108

العجز السكنً 

لعام 6108

نسبة العجز 

السكنً % 

لعام 6108

117,589256,390138,80154االنبار

 26867425009695232295346العراق

 ٜليمية واملحلية .اإلافذس: وصاس  الحخىيي , داثش  الحىمية الا

م )  موم الّشاٛ للّام  3ؼ٣ل ٜس  م 2018( يمسل ال جض الع٢نح للمحاٍ٘ة ِو

 

 اإلافذس: وصاس  الحخىيي , داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

 

 عابػا: مُاٍ الكغب

مححوم البلححذ بلححٖ ِححذد العحح٣ان  ٍححة ِو ححذد ظحح٣ان الّححشاٛ  1771656فححي املحاٍ٘ححة ) امححا ٘يمححا يخححق ميححاٍ الؽححش  فححي املحا٘ ( وعححمة ِو

( وبلححححححححٖ ِححححححححذد العحححححححح٣ان امل ححححححححذومحن فححححححححي ِمححححححححوم الّححححححححشاٛ )  1417383( بلححححححححٖ ِححححححححذد العحححححححح٣ان امل ححححححححذومحن فححححححححي املحاٍ٘ححححححححة )  32814590)

حذ بلحٖ ِحذد العح٣ان ٔحححر امل حذومحن فحي ِمحوم املحاٍ٘حة )  27103628 وعححبة ( و١اهحد  5710962( وفححي ِمحوم الّحشاٛ )  354273( ٜو

( % وبلححٖ مّححذ٥ ٠ميححات اإلايححاٍ  17( % ووعححبة العحح٣ان ٔحححر امل ححذومحن فححي ِمححوم البلححذ )  20العحح٣ان ٔحححر امل ححذومحن فححي املحاٍ٘ححة ) 

فحي اليحوم ,وبلحٖ محوظحي هفحنب  3( م 10554141في اليوم وفي ِموم الّشاٛ )  3( م 430946املجهض  الفالحة للؽش  للمحاٍ٘ة ) 

( لتححر/ يححوم وفحححي  243( امحححا محوظححي هفححنب الٙححشد امل حححذوم فححي املحاٍ٘ححة ٣٘حححان )  389( وفحححي ِمححوم الّححشاٛ )  304الٙححشد / لتححر / يححوم ) 

حححذ بلحححٖ ال جحححض فحححي ميحححاٍ  250( لتحححر / يحححوم ,حيحححص يبلحححٖ اإلاّيحححاس الٝياسحححضح إلايحححاٍ الؽحححش  للٙحححشد الواححححذ )  284ِمحححوم البلحححذ )  ( لتحححر / يحححوم ,ٜو

ٍححة  )  الؽححش  حعححب اإلاّيححاس الٝياسححضح إلاّحححذ٥ هفححنب الٙححشد ( لتححر / يححوم , امحححا  34( لتحححر / يححوم ,امححا فححي ِمححوم الّحححشاٛ بلححٖ )  -7فححي املحا٘

( لتححر / يححوم امحا فححي ِمححوم الّححشاٛ  31.66ال جحض فححي ميححاٍ الؽحش  حعححب اإلاّيححاس الٝياسححضح إلاّحذ٥ هفححنب الٙححشد امل ححذوم فحي املحاٍ٘ححة ) 

م )  89.4بلٖ )   لىا ان ال جض واضه في ٠ميات مياٍ الؽش  .( يٍهش  4( لتر / يوم ومً هحاث  الجذو٥ والؽ٣ل ٜس
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م )  موم الّشاٛ 4طذو٥ ٜس  ( يوضه مياٍ الؽش  ومّذ٥ ٠ميات اإلاياٍ املجهض  في املحاٍ٘ة ِو

اإلجماليريفحضراإلجماليريفحضراإلجماليريفحضراإلجماليريفحضراإلجماليريفحضر

88611588554117716567975046198791417383907080241330189616430946303306304االنبار

222949881051960232814590204443966659232271036289263838393681216046010554141411324389العراق

المحافظة
نسبة السكان المخدومينعدد السكان المخدومينعدد السكان

معدل كميات المياه المجهزة )المباعة( 

الصالحة للشرب )م3/يوم(
متوسط نصيب الفرد )لتر/يوم(

 

عدد السكانالمحافظة
عدد السكان 

المخدومين

عدد السكان غير 

المخدومين

معدل كميات المياه 

المجهزة )المباعة( 

الصالحة للشرب 

)م3/يوم(

متوسط نصيب 

الفرد /لتر /يوم

نسبة السكان  

المخدومين

نسبة السكان 

غير 

المخدومين

177165614173833542734309462438020االنبار

 32814590271036285710962105541412848317العراق

عدد السكانالمحافظة
عدد السكان 

المخدومين

عدد السكان غير 

المخدومين

معدل كميات المياه 

المجهزة )المباعة( 

الصالحة للشرب 

)م3/يوم(

متوسط نصيب 

الفرد /لتر /يوم

نسبة السكان  

المخدومين

نسبة السكان 

غير 

المخدومين

المعيار القياسي 

لمياه الشرب 

للفرد لتر / يوم

العجز في مياه 

الشرب حسب 

المعيار القياسي 

لمعدل نصيب الفرد 

/لتر /يوم

7-177165614173833542734309462438020250االنبار

 3281459027103628571096210554141284831725034العراق

 اإلافذس : وصاس  الحخىيي , داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

م )   ( يوضه ال جض في مياٍ الؽش  4ؼ٣ل ٜس

 

ح م ) ماد ِ ي بيااإلافذس : بااِل  ( 4هات الجذو٥ ٜس

ٍاث املجاعي : جّذ ؼب٢ة املجاسي مً البنى الحححية اإلاهمة طذا في ثخىيي وثفميم اإلاىاوٞ الحمشية ,ومً الىٍش ا ئ  زامؿا: قب

م )  ام في الجذو٥ ٜس (  248112( هجذ ان ِذد الع٣ان في اإلاىاوٞ الحمشية امل ذومحن بخذمة ؼب٢ة املجاسي في املحاٍ٘ة )  5الاٜس

( % مححححححً مجمحححححُو ظحححححح٣ان املحاٍ٘حححححة وبلححححححٖ ِحححححذد العحححححح٣ان امل حححححذومحن بؽححححححب٢ة املجحححححاسي فححححححي ِمحححححوم البلححححححذ )  14ة اي مححححححا وعحححححبح  ) وعحححححم

( مً مجمُو ظ٣ان الّشاٛ ,وبلٕد وعب  الع٣ان الٕحر مخذومحن  5( % و٠ما َو في ؼ٣ل )  34( وعمة اي ما وعبح  )  11152880

ححححزا يحححذ٥ ِ ححححئ اهحححح  َىحححاٟ 86فحححي املحاٍ٘ححححة )  ش بنحححى ثححيححححة لؽححححب٢ة املجححححاسي  ( % َو مؽحححح٣لة حٝيٝيححححة فحححي محاٍ٘ححححة الاهبححححاس فحححي ِححححذم ثحححح٘و

حخي  زا بذوٍس ي٣حون ظحبب سثحنغ فحي وطحود مؽحا١ل بيئيحة ويححية ظحلبية حٝيٝيحة ٘هحو بححذ راثح  ثححذي بيئحح ـو والفٗش الفخي َو
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ححو ايمححا يّح ححر ثحححذي حٝيٝححي (  66حٝيٝححي فححي املحاٍ٘ححة ,امححا وعححبة الٕحححر مخححذومحن بؽححب٢ة املجححاسي فححي ِمححوم الّححشاٛ بلٕححد )  % َو

ىاٟ مؽح٣لة حٝيٝيحة ثواطح  اإلاىحاوٞ الحمحشية فحي ِمحوم الّحشاٛ ,امحا ِحذد ظح٣ان الحمحش امل حذومحن بخذمحة ؼحب٣ات الامىحاس فحي  َو

( % ,امححححا وعححححب   59( وعححححم  اي مححححا وعححححبح  )  13257240( % وفححححي ِمححححوم الّححححشاٛ )  80( وعححححم  اي مححححا وعححححبح  )  708892املحاٍ٘ححححة ) 

( % ,وبلٕد وعبة الع٣ان الٕحر مخذومحن لّموم الّشاٛ  20لحمش الٕحر مخذومحن بؽب٣ات مياٍ الامىاس في املحاٍ٘ة ) الع٣ان ا

( % , ومً مّىيات َزا الجذو٥ هجحذ َىحاٟ مؽح٣لة حٝيٝيحة فحي ؼحب٣ات ميحاٍ الامىحاس فحي املحاٍ٘حة وفحي  41بؽب٣ات مياٍ الامىاس ) 

م )   (. 6ِموم البلذ و٠ما َو موضه في ؼ٣ل ٜس

م )   ( يمسل ؼب٣ات الفٗش الفخي وؼب٣ات مياٍ الامىاس في املحاٍ٘ة والّشاٛ 5طذو٥ ٜس

عدد السكانالمحافظة

عدد السكان 

)الحضر( 

المخدومين بخدمة 

شبكات المجاري 

)العادمة 

والمشتركة(

النسبة المئوية 

لسكان الحضر 

المخدومين بشبكات 

المجاري )العادمة 

والمشتركة(

النسبة المئوية 

لسكان الحضر الغير 

المخدومين بشبكات 

المجاري )العادمة 

والمشتركة(

عدد سكان 

الحضر

عدد السكان 

)الحضر( 

المخدومين بخدمة 

شبكات االمطار 

)االمطار 

والمشتركة(

النسبة المئوية 

للسكان )الحضر( 

المخدومين 

بخدمة شبكات 

االمطار )االمطار 

والمشتركة(

النسبة المئوية 

للسكان )الحضر( 

غير المخدومين 

بشبكات مياه 

االمطار )االمطار 

والمشتركة(

177165624811214868861157088928020االنبار

 3281459011152880346622294988132572405941العراق

 اإلافذس : وصاس  الحخىيي , داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

م )   ( يوضه اليعبة اإلائوية للع٣ان ٔحر امل ذومحن بؽب٣ات املجاسي  5ؼ٣ل ٜس

 

م ) اإلافذس : باال   ( 5ِحماد ِ ئ بياهات طذو٥ ٜس

م )  موم الّشاٛ 6ؼ٣ل ٜس  ( يمسل اليعبة اإلائوية لع٣ان الحمش ٔحر ال ذومحن بؽب٣ات مياٍ الامىاس في املحاٍ٘ة ِو
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 اإلافذس: وصاس  الحخىيي , داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

 

طميْ الٙمتت اليح يحم وشحها في الّمليات واليؽاوات اليومية ) هٙايات مجزلية. هٙايات ثجاسية : الىٙايات هي ؾاصؾا: الىكاًاث 

. هٙايححححات ـححححىاِية . هٙايححححات وبيححححة ( واخىححححش َححححزٍ الىٙايححححات هححححي الىٙايححححات الفححححىاِية والىٙايححححات الىبيححححة حيححححص ث٣ححححون ا٠ثححححر جّٝيححححذا 

ومححً رححم مّالجاصححا لؽححذ  خىوسألاصححا ِ ححئ البنئححة والصحححة  وخىححوس  ِ ححي البنئححة لححزل٤ يجححب ان ث٣ححون َىححاٟ محىححات خاـححة لجمّهححا

 الّامة .

حم )  ا في اإلاىاوٞ الحمشية والحجمّات الع٢ىية , ومحً الىٍحش ا حئ الجحذو٥ ٜس ( هجحذ  6وهي مً ال ذمات اإلاهمة والاظاظية وخفـو

د وعحححبة امل حححذومحن بخذمحححة ( وعحححمة وبلٕححح 720468ِحححذد العححح٣ان امل حححذومحن بجمحححْ الىٙايحححات فحححي اإلاىحححاوٞ الحمحححشية فحححي املحاٍ٘حححة ) 

(  19793291% وبلٖ ِذد الع٣ان امل ذومحن بخذمة طمْ الىٙايات في ِموم الّشاٛ )  (  81طمْ الىٙايات في اإلاىاوٞ الحمشية ) 

 ( % للع٣ان الحمش في ِموم الّشاٛ . 89وعمة , وبلٕد اليعبة اإلائوية ) 

( % , % امححا اليعححبة اإلائويححة للعحح٣ان  19طمححْ الىٙايححات فححي املحاٍ٘ححة )  امححا اليعححبة اإلائويححة للعحح٣ان الحمححش ٔحححر امل ححذومحن بخذمححة

ححم ) 11الحمححش ٔحححر امل ححذومحن بخذمححة طمححْ الىٙايححات فححي ِمححوم الّححشاٛ )  ( هجححذ ان 6( % , ومححً خححت٥ ثحليححل الىحححاث  فححي الجححذو٥ ٜس

 َىاٟ خلل ٠بحر في ثٝذيم َزٍ ال ذمة في املحاٍ٘ة وفي ِموم الّشاٛ .

 

 

م )   ( يبحن خذمة الىٙايات في املحاٍ٘ة وفي ِموم الّشاٛ 6طذو٥ ٜس

عدد السكانالمحافظة
عدد سكان 

)الحضر(

عدد سكان الحضر 

المخدومين بخدمة 

جمع النفايات

النسبة المئوية 

سكان الحضر 

المخدومين 

بخدمة جمع 

النفايات

النسبة المئوية 

سكان الحضر 

غير المخدومين 

بخدمة جمع 

النفايات

17716568861157204688119االنبار

 3281459022294988197932918911العراق

 اإلافذس : وصاس  الحخىيي , داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

م )   ( يمسل خذمة طمْ الىٙايات في املحاٍ٘ة والّشاٛ 7ؼ٣ل ٜس
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م )  حماد ِ ئ بياهات طذو٥ ٜس  ( . 6اإلافذس : بااِل

 

ِححححات ال ذميححححة الّامححححة اإلاهمححححة اليححححح جّنححححح بالجواهححححب الصحححححية ١ا٘ححححة لجميححححْ البؽححححش فححححي اإلاىححححاوٞ  ختؾععععابػا: الصعععع َححححو احححححذ الٝىا : و

 الحمشية والشيٙة ظواء ١اهد بنئات يحشاوية ام طبلية ويجب ان ث٣ون َزٍ ال ذمات ِذلة وؼاملة للجميْ .

خي ,رلحح٤ ان الىٍححام الفححخي ٔحححر الّححاد٥ َححو رلحح٤ الىٍححام وحيححص يخعححْ َححزا الٙححاٛس ٘إهحح  يؽحححر ا ححئ اخحححت٥ الّذالححة فححي الىٍححام الفحح

اية الصحية . م ًِ ثحمل ث٣اليٚ الِش  1الزي ثمّٚ ٘ي  الترثنبات اليح ثممً ِذم حشمان اي مً الع٣ان م صا بعبب عجَض

ححم )  (  3َليححة ) ( ٘ٝححي واإلاعخؽححٙيات الا  12( هجححذ ان ِححذد اإلاعخؽححٙيات الح٣وميححة فححي املحاٍ٘ححة هححي )  7ومححً الىٍححش ا ححئ الجححذو٥ ٜس

( معخؽحححٙو وث٣حححون  35( , فحححي حححححن ِحححذد اإلاعخؽحححٙيات اإلاىلوبحححة حعحححب اإلاّيحححاس هحححي )  15٘ٝحححي ليفحححبا الّحححذد ال٢ حححي للمعخؽحححٙيات ) 

ذد اإلاشا٠ض الصحية )  -20مٝذاس الٙجو  )  ( مش٠ض ـخي اي مٝذاس الٙجو  )  177( وحعب اإلاّياس )  183( اي الحاطة الّٙلية , ِو

ححححذد الاظححححش  الاَليححححة الحاليححححة )  835ليححححة , ٠مححححا بلٕححححد ِححححذد الاظححححش  الىبيححححة الح٣وميححححة فححححي املحاٍ٘ححححة ) ( اي الحاطححححة الّٙ 6 (  110( ِو

حححححذد الاظحححححش  حعحححححب اإلاّيحححححاس )  945واملجمحححححُو )  حححححذد الاوبحححححاء الححححححا ي )  -2598( ومٝحححححذاس الٙجحححححو  )  3543( ِو ( اي بمّحححححذ٥  1166( ,ِو

(  1772( اي ِححححذد الاوبححححاء اإلاٙتححححرك فححححي املحاٍ٘ححححة )  1.0ب ل٣ححححل الححححٚ وعححححمة ) ( واإلاّيححححاس الححححوونح وبنحححح 0.7وبنحححب ل٣ححححل الححححٚ وعححححمة ) 

( معخؽححٙو املجمححُو  86( والاَليححة )  200( وبنححب ,امححا ِ ححئ معحححوى الّححشاٛ ِححذد اإلاعخؽححٙيات الح٣وميححة )  -606مٝححذاس الٙجححو  ) 

ذد اإلاعخؽحٙيات حعحب اإلاّيحاس )  286ال٢ ي )  حذد اإلاشا٠حض الصححية )  370-( اي مٝحذاس الٙجحو  )  656( معخؽٙو ِو ( معخؽحٙو ِو

ذد اإلاشا٠ض الصحية حعب اإلاّياس الفخي )  1868 ذد الاظحش  الح٣وميحة )  1413-( اي مٝذاس الٙجو  )  3281( ِو ( مش٠ض ـخي ,ِو

(  13233-( اي مٝذاس الٙجو  )  65629( ِذد الاظش  حعب اإلاّياس )  34396( واملجمُو ال٢ ي )  3504( والاظش  الاَلية )  30892

( ِححححذد الاوبححححاء اإلاٙتححححرك فححححي الّححححشاٛ )  1.0( اإلاّيححححاس الححححوونح )  0.8( مّححححذ٥ وبنححححب ل٣ححححل الححححٚ وعححححمة )  27375,ِححححذد الاوبححححاء الحححححا ي ) 

 ( 5440-( وبنب مٝذاس الٙجو  )  23815

م )   ( يمسل ِذد اإلاعخؽٙيات واإلاشا٠ض الصحية والاظش  الىبية والاوباء 7طذو٥ ٜس

606-259811660.711772-2018317768351109453543-17716561231535االوبار

5440-31233273750.8132815-14133089235043439665629-37018683281-3281459020086286656انمجموع

عذد األطباء 

حسب انمعيار
مقذار انفجوة انمجموع

عذد االٌسرة حسب 

انمعيار سرير نكم 

)500 وسمت(

مقذار انفجوة
عذد االطباء 

انحاني

معذل طبيب نكم 

)1000 وسمت(

انمعيار انوطىي

طبيب نكم 

)1000 وسمت(

مقذار انفجوة
عذد انمركز 

انصحيت انحانيت

عذد انمركز انصحيت حسب 

انمعيار  مركز صحي نكم   

)10 االف وسمت(

مقذار انفجوة

عذد االسرة 

انحكوميت 

انحانيت

عذد االسرة 

االههيت 

انحانيت

انسكانانمحافظت

األطباءاالسرةانمراكز انصحيتانمستشفياث

عذد 

انمستشفياث 

انحكوميت 

انحانيت

عذد 

انمستشفياث 

االههيت 

انحانيت

انمجموع

عذد انمستشفياث حسب 

انمعيار  مستشفى نكم 

)50 انف وسمت(

 

                                                           
1
 . 283م ,ؿ 2014 – 2013,سهذ  اللبابيذي ,الجٕشا٘ية الشيٙية والحخىيي الشيٙي ,طامّة دمؽٞ , ١لية ألادا   والّلوم الاوعاهية ,٘يفل ٜماػ ,َيسم هاِغ   - 
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17716561231535183177835110945354311660.711772االوبار

3281459020086286656186832813089235043439665629273750.8132815انعراق

انمعيار انوطىي

طبيب نكم 

)1000 وسمت(

عذد األطباء 

حسب انمعيار

األطباء

عذد 

انمستشفياث 

انحكوميت 

انحانيت

عذد 

انمستشفياث 

االههيت انحانيت

انمجموع

عذد 

انمستشفياث 

حسب انمعيار  

مستشفى نكم 

)50 انف وسمت(

عذد انمركز 

انصحيت انحانيت

عذد انمركز 

انصحيت حسب 

انمعيار  مركز 

صحي نكم        

)10 االف 

وسمت(

عذد االسرة 

انحكوميت 

انحانيت

عذد االسرة 

االههيت انحانيت
انمجموع

عذد االٌسرة 

حسب انمعيار 

سرير نكم 

)500 وسمت(

عذد االطباء 

انحاني

معذل طبيب نكم 

)1000 وسمت(

انسكانانمحافظت

االسرةانمراكز انصحيتانمستشفياث

 

 ش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .حخىيي ,داثاإلافذس :وصاس  ال

م )   ( يوضه ال جض في ال ذمات الصحية في املحاٍ٘ة والّشاٛ 8ؼ٣ل ٜس

 
م )  حماد ِ ئ هحاث  طذو٥ ٜس  ( . 7اإلافذس : بااِل

 

ذ 8( والؽ٣ل )  7ومً الجذو٥ )  ذد اإلاشا٠ض الصحية و٠زل٤ ( ثٍهش الىحاث  َىاٟ عجض ٠بحر في ِذد الاوباء ِو د الاظش  الىبية ِو

 اإلاعخؽٙيات .

: جّحذ ال٢هشبحاء الّفحب الشثنسحضح للحيحا  فحي يومىحا َحزا ٘ىجحذ ١حل اليؽحاوات والٝىاِحات الاهحاطيحة وال ذميحة جّمحل  زامىعا: الٌهغبعاء

ُ الفححىا ي وال ححذمي والحجحححاسي ِ ححئ الىاٜححة ال٢هشباثيححة واهٝىاِهححا ٠ٙيححل بحّىيححل ؼححامل إلاٍحححاَش الحيححا  ٘الٝىححاُ الضسا ححي والٝىححا

 1والٝىاُ العياسضح طميّها ٜىاِات مهمة وحيوية ث٣اد ١لها جّحمذ ِ ئ ال٢هشباء الا٘ة ا ئ الٝىاِات ال ذمية الاخشى .

( و٠ميحححة الىاٜحححة  1257064( هجحححذ ان اطمحححا ي مبيّحححات الىاٜحححة ال٢هشباثيحححة للمحاٍ٘حححة باإلاي٣حححا واه بالعحححاِة )  8ومحححً ا حححئ الجحححذو٥ ) 

(  192355( وبلٕد لاجّات الىاٜة ال٢هشباثية باإلاي٣ا واه ظاِة )  3159418ة مً مذيشيات الىٝل باإلاي٣ا واه بالعاِة ) اإلاعحلم

( ٠يلحححو واه بالعححححاِة , ار ان اإلاّيححححاس الٝياسحححضح لحاطححححة الٙحححشد مححححً ال٢هشبححححاء )  0.081وبلحححٖ هفححححنب الٙحححشد مححححً ال٢هشبححححاء املجهحححض ّ٘ححححت ) 

( ٠يلحححو واه بالعحححاِة , امحححا مبيّحححات الىاٜحححة ال٢هشباثيحححة ِ حححئ معححححوى  -3.467فحححي خذمحححة ال٢هشبحححاء )  ( ٠يلحححو واه , وبلحححٖ ال جحححض 3.548

( مي٣ححححححا واه بالعححححححاِة  95419033( مي٣ححححححا واه بالعححححححاِة , و٠ميححححححة الىاٜححححححة اإلاعحححححححلمة مححححححً مححححححذيشيات الىٝححححححل )  39593993الّححححححشاٛ ) 

( ٠يلحو واه املجهحض ّ٘حت ,امحا  0.138ب الٙحشد محً ال٢هشبحاء ) ( مي٣حا واه بالعحاِة ,هفحن 55845302,ولحاجّات الىاٜحة ال٢هشباثيحة ) 

( ٠يلحو واه ظحاِة ,  -3.410( ٠يلحو واه للٙحشد , امحا ال جحض فحي خذمحة ال٢هشبحاء )  3.548اإلاّياس الٝياسضح لحاطحة الٙحشد محً ال٢هشبحاء ) 

(  8اٍ٘ححة وا٠مححا َححو مبحححن فححي الجححذو٥ ) ار هجححذ َىححاٟ عجححض ٠بحححر وواضححه فححي ٠ميححة ثجهحححز الىاٜححة ال٢هشباثيححة فححي ِمححوم الّححشاٛ واملح

 ( 9والؽ٣ل ) 

 ( يوضه ٠مية الىاٜة ال٢هشباثية اإلاىحجة وال جض 8طذو٥ ) 

                                                           
1
 .  266ؿم ,  2019وليذ محمود ـاله الٝش ٔو ي ,الحىمية الشيٙية في هاحية اليوظٙية ,اوشوحة د٠حوساٍ ,طامّة الاهباس ,١لية التربية للّلوم الاوعاهية , - 
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3.467-17716561257064315941819023550.0813.548االنبار

3.410-328145903959399395419033558453020.1383.548العراق

المعيار القياسي لحاجة 

الفرد من الكهرباء 

كيلو واط / للفرد

العجز  في خدمة الكهرباء 

)كيلو واط ساعة(
عدد السكانالمحافظة

اجمالي مبيعات الطاقة 

الكهربائية  )ميكا واط ساعة(

كمية الطاقة الكهربائية 

المستلمة من مديريات 

النقل )ميكا واط ساعة(

ضائعات الطاقة الكهربائية 

)ميكا واط ساعة(

نصيب الفرد من 

الكهرباء )كيلو واط 

ساعة( المجهزة فعال

 

 اإلافذس : وصاس  الحخىيي ,داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

 ( يوضه ال جض في الىاٜة ال٢هشباثية 9ؼ٣ل ) 

 

حماد ِ ئ  ( . 8طذو٥ )  اإلافذس : بااِل

 

ٍححححححة )  9والجححححححذو٥ )  (  1.2( والضسا حححححححي )  0( % والح٣ححححححومي ) 2.2( % الاظححححححححّما٥ الحجححححححاسي )  65.7( يوضححححححه الاظحححححححاصتٟ اإلاجز ححححححي للمحا٘

(  5.8( والحجححححححاسي )  59.0( امححححححا الاظححححححاصتٟ ِ ححححححئ معحححححححوى الّححححححشاٛ ٘يمسححححححل الاظحححححححّما٥ اإلاجز ححححححي )  4.9( واإلاحجححححححاوصيً ) 8.5والفححححححىا ي ) 

 ( 7.0( واإلاحجاوصيً )  12.1( والفىا ي )  1.3( والضسا ي )  14.9)  والح٣ومي

م )   ( يوضه اظاصتٟ الىاٜة ِ ئ طميْ الٝىاِات 9طذو٥ ٜس

%المتجاوزين%الصناعي%الزراعي%الحكومي%التجاري%المنزليالمحافظة

82578865.7282212.2220368146151.21067698.5613034.9االنبار

 2334505359.023114335.8588450514.95041211.3478352912.127653527.0العراق

 اإلافذس : وصاس  الحخىيي ,داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

 

م )   ( يوضه ثوص ْ الىاٜة اإلاباِة حعب اـىاٗ الاظاصتٟ 10ؼ٣ل ٜس
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م )  حماد ِ ئ طذو٥ ٜس  ( 9اإلافذس : بااِل

 

ان الٝىاُ الضسا ي مً الٝىاِات الشثنعة في مجا٥ ثحٝيٞ الحىمية الاٜحفحادية ,لوهحة محً الاوؽحىة الاٜحفحادية  جاؾػا: الؼعاغت :

 1خشى .الاظاظية اليح جعهم في ثىويش اٜحفاد الاٜليم ,ورل٤ في ٌل ِتٜاث  مْ الٝىاِات الاٜحفادية الا 

حم )  2( ٠ححم 417640( هجحذ ان اإلاعحاحة الفححالحة للضساِحة هحي )  10ومحً خحت٥ ثحليحل مححا طحاء فحي طححذو٥ ٜس
حة ّ٘ححت )   واإلاعحاحة اإلاضسِو

ححة ّ٘حت )  654223 حة )  157( دوهحم واليعححبة اإلاايحة للمعححاحات اإلاضسِو ( % ,امححا ِ ححئ  -57( % واليعححبة اإلاايحة للمعححاحات ٔحححر اإلاضسِو

ححححة ّ٘ححححت هححححي )  2( ٠ححححم 18142800لٕححححد اإلاعححححاحة الفححححالحة للضساِححححة ) معحححححوى الّححححشاٛ ب ( دوهححححم وبلٕححححد  6269864واإلاعححححاحة اإلاضسِو

حححة )  حححة ) 35اليعحححبة اإلاايحححة للمعحححاحات اإلاضسِو ( % ,ِحححذد العحححاحبات الٝياسحححضح فحححي  65( % امحححا اليعحححبة اإلاايحححة للمعحححاحات الٕححححر مضسِو

ِحححذد العححححاحبات الّٙ حححي )  2974املحاٍ٘حححة )  ِحححذد الحاـححححذات الٝياسحححضح ) 3173وال جححححض ) (  6147( و (  569( والّٙ ححححي )  503( امحححا 

ححة بمحفححو٥ الحىىححة )  66ال جححض )  ( دوهححم  43163( دوهححم والححزس  الفححٙشاء )  3004( دوهححم والؽححّحر )  376880( اإلاعححاحات اإلاضسِو

( وححً , امححا ِ ححئ  -1457ذاس الٙجححو  ) ( وححً مٝحح 39872( وححً املجهححض ّ٘ححت مححً الاظححمذ  )  41329الاححيححاض الٝياسححضح مححً الاظححمذ  ) 

حححذد الحاـحححذات  31991( وال جحححض )  60490( ظحححاحبة والّٙ حححي )  28499معححححوى الّحححشاٛ ِحححذد العحححاحبات الٝياسحححضح )  ( ظحححاحبة ,ِو

حححة بمحفححححو٥ الحىىحححة )  699( وال جححححض )  5522( والّٙ حححي )  4823الٝياسحححضح )  ( والؽححححّحر)  6331116( حاـحححذ  ,واإلاعححححاحات اإلاضسِو

(  964656( وحً والاححيحاه الٝياسحضح محً الاظحمذ  )  361543( وبلحٖ ال جحض محً الاظحمذ  )  515160( والزس  الفٙشاء )  3721253

حم )  603113 -وحً وبلٕحد مٝحذاس الٙجحو  محً الاظحمذ  ِ حئ معححوى الّحشاٛ )  حة  11( وحً والؽح٣ل ٜس ( يمسحل اليعحبة اإلائويحة اإلاضسِو

حححة محححً الاسايحححضح الفحححالحة للضساِحححة ,و٠حححزل٤ ّ٘حححت محححً اإلاعحححاحة الفحححالحة للضساِحححة ,و٠حححزل ٤ اليعحححبة اإلائويحححة للمعحححاحات الٕححححر مضسِو

( يمسحل ال جحض فحي الحاـححذات  13( يمسحل ال جحض فححي ِحذد العحاحبات ِ حئ معحححوى املحاٍ٘حة والّحشاٛ ,و٠حزل٤ الؽحح٣ل )  12الؽح٣ل ) 

حة بمح 14ِ ئ معحوى املحاٍ٘ة والّشاٛ ,و٠زل٤ الؽح٣ل )  فحو٥ الحىىحة والؽحّحر والحزس  الفحٙشاء ِ حئ ( يمسحل اإلاعحاحات اإلاضسِو

( يمسححل مٝححذاس الٙجححو  مححً الاظححمذ  ِ ححئ معحححوى املحاٍ٘ححة والّححشاٛ ,وعحححيح  ممححا  15معحححوى املحاٍ٘ححة والّححشاٛ ,و٠ححزل٤ الؽحح٣ل )

 ظحححبٞ ان َىحححاٟ ٘جحححو  ٠بححححر  فحححي الٝىحححاُ الضسا حححي ِ حححئ معححححوى املحاٍ٘حححة والّحححشاٛ بحاطحححة ا حححئ ِمليحححة ثىميحححة حٝيٝيحححة لهحححزا الٝىحححاُ

 الحيوي واإلاهم .

م )   ( يوضه معاحة الاسايضح واملحاـيل والعاحبات والحاـذات والاظمذ  في املحاٍ٘ة والّشاٛ 10طذو٥ ٜس

                                                           
1
اسهة بحن مذيىيح الٝاثم والشوبة وليذ محمود ـاله الٝش ٔو ي ,سظالة ماطعححر ٔحر ميؽوس  ,م٣ا٘حة الحصحش في محاٍ٘ة الاهباس بحن ال فاثق الىبيّية وهمو اإلاذن دساظة مٝ - 

 . 159م ,ؿ2013,طامّة بٕذاد , مش٠ض الحخىيي الحمشي والاٜليمح ,
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عدد الساحبات 

الموجودة فعال

عدد الساحبات حسب 

قياسي  المعيار ال

)ساحبة واحدة لكل 

220 دونم(

العجز في عدد 

الساحبات

عدد الحاصدات 

الموجودة فعال

عدد الحاصدات حسب 

قياسي  المعيار ال

)حاصدة واحدة لكل 

1200 دونم(

العجز في عدد 

الحاصدات
الشعيرالحنطة

الذرة 

صفراء ال

1457-57614729743173569503663768803004431633987241329-417640654223157االنبار

603113-18142800626986435656049028499319915522482369963311163721253515160361543964656العراق

فجوة  مقدار ال

من األسمدة 

)طن(

المساحات المزروعة )دونم(عدد الحاصداتعدد الساحبات

المجهز من 

االسمدة )طن(

االحتياج 

قياسي من  ال

االسمدة )طن(

المساحة المزروعة فعال 

)دونم(

النسبة المئوية 

للمساحات 

المزروعة فعال من 

المساحات 

صالحة للزراعة ال

النسبة المئوية 

للمساحات غير 

المزروعة من 

المساحات 

صالحة للزراعة ال

المحافظة

المساحة 

صالحة  ال

للزراعة )دونم(

 

 اإلافذس : وصاس  الحخىيي ,داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

م )  ة 11ؼ٣ل ٜس ة ّ٘ت واإلاعاحات الٕحر مضسِو  ( يوضه اإلاعاحات اإلاضسِو

 

م )  حماد ِ ئ طذو٥ ٜس  ( . 10اإلافذس : بااِل

م )   ( يوضه الّض في ِذد العاحبات ِ ئ معحوى املحاٍ٘ة والّشاٛ 12ؼ٣ل ٜس

 

م )  حماد ِ ئ طذو٥ ٜس  ( . 10اإلافذس : بااِل

م )   ( يمسل ال جض في ِذد الحاـذات في املحاٍ٘ة والّشاٛ 13ؼ٣ل ٜس
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م )  حماد ِ ئ طذو٥ ٜس  ( . 10اإلافذس : بااِل

م )  ة بمحاـيل الحىىة والؽّحر والزس  الفٙشاء 14ؼ٣ل ٜس  (  يمسل اإلاعاحات اإلاضسِو

 

م )  حماد ِ ئ بياهات الجذو٥ ٜس  ( . 10اإلافذس : بااِل

م )   ً الاظمذ  ِ ئ معحوى املحاٍ٘ة والّشاٛ( يوضه مٝذاس الٙجو  م 15ؼ٣ل ٜس

 

م )  حماد ِ ئ بياهات الجذو٥ ٜس  ( . 10اإلافذس : بااِل
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جّحذ ؼححب٢ة الىٝحل هحي الاوسد  والؽحشايحن فححي اإلاىحاوٞ الحمحشية والشيٙيحة و٠ححزل٤ اإلاىحاوٞ الصححشاوية الىاثيحة , و١لمححا  غاقعغا: الىهعل :

 1البؽشية . ١اهد الؽب٢ة طيذ  ١لما ١اهد ا٠ثر ٠ٙاء  للّٙاليات

ححذد العحح٣ان )  2( ٠ححم 137808( يخبحححن ان معححاحة املحاٍ٘ححة )  11مححً الجححذو٥ )   2( ٠ححم 6135( وعححمة اوححوا٥ الىححٛش )  1771656ِو

٘ححة الؽحححب٢ة باليعححبة للمعحححاحة هححي )  (  3.5( حفحححة الٙححشد محححً الىححٛش م / وعحححمة ) 346( و٠سا٘حححة الؽححب٢ة باليعحححبة للعحح٣ان ) 45و٠سا

جو  حفة الٙشد مً الىش  حذد العح٣ان )  2( ٠حم 395478( , اما ِ حئ معححوى الّحشاٛ اإلاعحاحة )  8.5ٛ م / وعمة ) ٘و  32814590ِو

(  145.9( و٠سا٘حححة الؽحححب٢ة باليعحححبة للعححح٣ان )  121.1( ٠حححم و٠سا٘حححة الؽحححب٢ة باليعحححبة للمعحححاحة )  47877( وعحححمة اوحححوا٥ الىحححٛش ) 

( م / وعحححمة ومحححً َحححزٍ الذساظحححة وعححححيح  َىحححاٟ  10.5ىحححٛش ) ( ٘جحححو  حفحححة الٙحححشد محححً ال 1.5وحفحححة الٙحححشد محححً الىحححٛش م / وعحححمة ) 

جو  ٠بحر  في اووا٥ الىٛش ِ ئ معحوى الّشاٛ واملحاٍ٘ة .  هٝق ٠بحر ٘و

م )   ( يبحن اووا٥ وٛش الىٝل في املحاٍ٘ة والّشاٛ 11طذو٥ ٜس

عدد السكانالمساحة كم2المحافظة
اطوال 

الطرق كم

كثافة الشبكة 

بالنسبة 

للمساحة 

كم/1000كم2

كثافة الشبكة 

بالنسبة للسكان 

كم/100000 

نسمة

حصة الفرد 

من الطرق 

م/نسمة

العجز في 

حصة الفرد 

من الطرق 

م/نسمة

13780817716566135453463.58.5االنبار

 39547832814590478771211461.510.5العراق

 

عدد السكانالمساحة كم2المحافظة
اطوال 

الطرق كم

كثافة الشبكة 

بالنسبة 

للمساحة 

كم/1000كم2

كثافة الشبكة 

بالنسبة للسكان 

كم/100000 

نسمة

1378081771656613545346االنبار

 3954783281459047877121146العراق

 اإلافذس : وصاس  الحخىيي ,داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

م )   ٘جو  حفة الٙشد مً الىٛش في املحاٍ٘ة والّشاٛ( يمسل  16ؼ٣ل ٜس

 

م )  حماد ِ ئ بياهات طذو٥ ٜس  ( . 11اإلافذس : بااِل

                                                           
1
 . 217م,ؿ2019ي ,الحىمية الشيٙية في هاحية اليوظٙية ,اوشوحة د٠حوسا  ,طامّة الاهباس ,١لية التربية للّلوم الاوعاهية , اوشوحة ٔحر ميؽوس  ,وليذ محمود ـاله الٝش ٔو  - 
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حححو ال ىحححو   ؤخعععض غكعععغ: الخػلعععُم : يّحححذ الحّلحححيم ال ىحححو  الاو حححئ والاظاظحححية باثجحححاٍ ثىحححويش اإلاحححواسد البؽحححشية فحححي اي اٜلحححيم او م٣حححان َو

 1صحيا والحخلق مً مٍاَش الحخلٚ الاطحما ي اليح ثٝٚ حاثت امام ثىبيٞ الّمليات الحىموية .الشثنعية باالثجاٍ ال

ذد دوس الحماهة حعب اإلاّياس الحخىيىحي )  2دوس الحماهة :ِذد دوس الحماهة في املحاٍ٘ة حاليا )  .1 ( داس  351( داس ِو

حذد دوس الحمحاهة  771اإلاوطحود  حاليحا ) ( داس ,امحا ِ حئ معححوى الّحشاٛ ِحذد دوس الحمحاهة  -349اي ال جض َو )  ( داس ِو

( داس ,وعحيح  ان َىاٟ ِض واضه و٠بحر في دوس الحماهة ِ ئ  5749-( اي بلٖ ال جض )  6520حعب اإلاّياس الحخىيىي ) 

زا ل  ثإرحر ظل ح ِ ئ الّملية الحّليمية بشماصا .  معحوى املحاٍ٘ة والّشاٛ َو

 

م )   في املحاٍ٘ة والّشاٛ ( يبحن دوس الحماهة 12طذو٥ ٜس

انمحافظت

عذد دور 

انحضاوت  

انموجودة 

حانيا

عذد دور انحضاوت 

حسب انمعيار 

انتخطيطي )واحذ 

دار حضاوت نكم 

5000 وسمت(

2351االوبار

 7716520انعراق

 

انمحافظت

عذد دور 

انحضاوت  

انموجودة 

حانيا

عذد دور انحضاوت 

حسب انمعيار 

انتخطيطي )واحذ 

دار حضاوت نكم 

5000 وسمت(

انعجز

349-2351االوبار

 5749-7716520انعراق
 اإلافذس : وصاس  الحخىيي ,داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

 

م )   ( يمسل ال جض في ِذد دوس الحماهة ِ ئ معحوى املحاٍ٘ة والّشاٛ 17ؼ٣ل ٜس

 

حماد ِ ئ بياهات طذو٥ )   ( . 12اإلافذس : بااِل

                                                           
1
 . 204اإلافذس هٙعة , ؿ - 
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ححححذد سيححححاك  52( هجححححذ ِححححذد سيححححاك الاوٙححححا٥ الح٣وميححححة والاَليححححة فححححي املحاٍ٘ححححة )  13جححححذو٥ ) سيححححاك الاوٙححححا٥ : مححححً ال – 2 ( سولححححة ِو

ححلية )  -221( سولححة الٙجححو  )  351الاوٙححا٥ حعححب اإلاّيححاس الحخىيىححي )  ( لححيٚ امحححا  2( و )  50( سولححة , اظحححٝتلية اإلاححذاسط الـا

( ,اما ِ ئ معحوى الّشاٛ ِحذد سيحاك الاوٙحا٥ الح٣وميحة والاَليحة  -301( وال جض في ابيية اإلاذاسط )  0ِذد الابيية الٕحر ـالحة ) 

حذد سيحاك الاوٙحا٥ حعحب اإلاّيححاس الحخىيىحي )  1259)  ححلية )  5261-( والٙجحو  )  6520( ِو ( و )  1226( واظححٝتلية اإلاحذاسط الـا

ذد ابيية اإلاذاسط الٕحر ـالحة )  33 ( ومً َزا وعحيح  ان َىاٟ هٝق ٠بحر في  5366-( وال جض في ابيية اإلاذاسط )  72( ليٚ ِو

زا ل  ثإرحر ظل ح ِ ئ الّملية الحّليمية .  ماظعات سياك الاوٙا٥ َو

حزا بححذ راثح  يّح حر  18ومً الىٍش ا ئ الؽح٣ل )  ( هجحذ ان َىحاٟ هٝحق واضحه وخلحل ٠بححر فحي ماظعحات سيحاك الاوٙحا٥ واإلاحذاسط َو

 مؽ٣لة حٝيٝية في الّملية التربوية والحّليمية .

 

م )   ( يمسل سياك الاوٙا٥ في املحاٍ٘ة والّشاٛ 13طذو٥ ٜس

ضيفاصلية 

301-2995020-52351االوبار

5366-526112263372-12596520انعراق

العجز في ابنية 

المدارس
انمحافظت

عذد رياض األطفال 

)انحكوميت واألههيت( 

انموجودة حانيا

عذد انرياض حسب انمعيار 

انتخطيطي )واحذ رياض 

اطفال  نكم 5000 وسمت(

انعجزعذد 

رياض 

األطفال

عدد أبنية استقاللية المدارس

المدارس غير 

الصالحة

 
 

ضيفاصلية 

523515020االوبار

1259652012263372انعراق

انمحافظت

عذد رياض األطفال 

)انحكوميت واألههيت( 

انموجودة حانيا

عذد انرياض حسب انمعيار 

انتخطيطي )واحذ رياض 

اطفال  نكم 5000 وسمت(

عدد أبنية استقاللية المدارس

المدارس غير 

الصالحة

 
 اإلافذس : وصاس  الحخىيي ,داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

م )   ( يمسل ال جض في ابيية سياك الاوٙا٥ واإلاذاسط للمحاٍ٘ة والّشاٛ 18ؼ٣ل ٜس

 
حماد ِ ئ بياهات الج م ) اإلافذس : بااِل  ( . 13ذو٥ ٜس

 

( مذسظححة  امحححا  17235( وفححي الّححشاٛ )  1234اإلاححذاسط الابحذاثيححة : ِححذد اإلاححذاسط الابحذاثيحححة اإلاوطححود  حاليححا فححي املحاٍ٘حححة )  .2

( مذسظة وال جض َو  13039( اما في ِموم البلذ )  702ِذد اإلاذاسط الابحذاثية حعب اإلاّياس الحخىيىي في املحاٍ٘ة ) 
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لية )  4196ملحاٍ٘ة وفي الّشاٛ ) ( مذسظة في ا 532)  ( في املحاٍ٘ة  392( والميٚ )  842( اما اظحٝتلية اإلاذاسط الـا

حححلية )  حححذد الابييحححة الٕححححر ـحححالحة فحححي املحاٍ٘حححة )  4671( والمحححيٚ ) 12564وفحححي الّحححشاٛ الـا ( مذسظحححة وفحححي  88( مذسظحححة ِو

( مذسظحة  6194 -( وفحي ِمحوم الّحشاٛ )  -480ملحاٍ٘حة ) ( مذسظة وبلٖ ال جحض فحي ابييحة اإلاحذاسط فحي ا 1523ِموم الّشاٛ ) 

م )   ( يبحن رل٤ الىٝق في الابيية اإلاذسظية . 19ابحذاثية , والؽ٣ل ٜس

م )   ( يمسل اإلاذاسط الابحذاثية في املحاٍ٘ة والّشاٛ 14طذو٥ ٜس

ضيفاصلية 

480-123470253284239288االوبار

6194-172351303941961256446711523انعراق

انمحافظت
عذد انمذارس االبتذائيت 

انموجودة حانيا

عذد انمذارس االبتذائيت حسب 

انمعيار انتخطيطي )مذرست 

ابتذائيت واحذة نكم 2500 وسمت(

انعجز

عدد أبنية استقاللية المدارس

المدارس غير 

الصالحة

العجز في ابنية 

المدارس

 
 اإلافذس : وصاس  الحخىيي ,داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

 

م )   ن ال جض في الابيية اإلاذسظية الابحذاثية( يبح 19ؼ٣ل ٜس

 
م )  حماد ِ ئ طذو٥ ٜس  ( 14اإلافذس : بااِل

 

( وفححي  609اإلاححذاسط الساهويححة : امححا ٘يمححا يخححق اإلاححذاسط الساهويححة ِححذد اإلاححذاسط الساهويححة اإلاوطححود  حاليححا فححي املحاٍ٘ححة َححو)  .3

حذد اإلاحذاسط الس 8139ِموم الّشاٛ )  ( مذسظحة ,امحا  3260( وفحي ِمحوم البلحذ )  176اهويحة حعحب اإلاّيحاس الحخىيىحي ) ( ِو

حححلية )  4879( فحححي املحاٍ٘حححة وفحححي ِمحححوم الّحححشاٛ )  433ال جحححض )  ( فحححي  298( والمحححيٚ )  311( ,امحححا اظححححٝتلية اإلاحححذاسط الـا

ذد الابييحة الٕححر ـحال 3728( اـلية وليٚ )  4411املحاٍ٘ة , وفي ِموم الّشاٛ )  (  256( فحي املحاٍ٘حة و)  12حة ) ( ِو

( فححي ِمححوم الّحشاٛ و٠مححا مبححن فححي طححذو٥ )  3984 -( فححي املحاٍ٘حة و ) -310فحي ِمححوم الّحشاٛ وبلححٖ ال جحض فححي ابييححة اإلاحذاسط ) 

15 . ) 

م )  موم الّشاٛ 15طذو٥ ٜس  ( يبحن اإلاذاسط الساهوية في املحاٍ٘ة ِو

ضيفاصلية 

310-60917643331129812االنبار

3984-81393260487944113728256العراق

العجز في 

نية المدارس اب
انمحافظت

عذد انمذارس 

انثاوويت انموجودة 

حانيا

عذد انمذارس انثاوويت حسب انمعيار 

انتخطيطي )مذرست ثاوويت واحذة 

نكم 10000 وسمت(

انعجز عذد 

انمذارس 

انثاوويت

استقاللية المدارس
نية  عدد أب

المدارس غير 

الصالحة
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ضيفاصلية 

60917631129812االنبار

8139326044113728256العراق

انمحافظت

عذد انمذارس 

انثاوويت انموجودة 

حانيا

عذد انمذارس انثاوويت حسب انمعيار 

انتخطيطي )مذرست ثاوويت واحذة 

نكم 10000 وسمت(

استقاللية المدارس
نية  عدد أب

المدارس غير 

الصالحة

 
 الاٜليمية واملحلية .اإلافذس : وصاس  الحخىيي , داثش  الحىمية 

 

م )   ( يبحن ال جض في ابيية اإلاذاسط الساهوية في الحاٍ٘ة وفي الّشاٛ 20ؼ٣ل ٜس

 

م )  حماد ِ ئ طذو٥ ٜس  ( 15اإلافذس : بااِل

 

حححز ِححً بححا ي ٘ححشُو ٜىاِححات هححي احححذ ٘ححشُو الاٜحفححاد الححوونح اليححح يجححشي ٘ صححا اهحححاض العححلْ وال ححذمات ,ار ثحمؤزنععى غكععغ: الهععىاغت : 

الاٜحفحححححاد الحححححوونح ١وقصحححححا ثححححححو ئ اظححححححخشاض الثحححححرو  اإلااديحححححة والىبيّيحححححة وثحويلهحححححا لٕحححححشك اظححححححّمالها فحححححي اؼحححححباُ الحاطحححححات الاهحاطيحححححة 

 .1والاظاصت٠ية 

 ويم٢ً ثٝعيم الفىاِات ا ئ رترة اـىاٗ سثنعية :

ِحححذد ( الحححزي يخحححق الفحححىاِات  16الفحححىاِات ال٢بححححر  : محححً خحححت٥ الجحححذو٥ )  .1 محححوم الّحححشاٛ هجحححذ  ال٢بححححر  فحححي املحاٍ٘حححة ِو

حححذد الّحححاملحن ٘ صحححا )  1.4( وجؽححح٣ل )  9اإلايؽحححإت ال٢بححححر  )  ( % محححً الّحححاملحن فحححي ِمحححوم الّحححشاٛ  3.2( وجؽححح٣ل )  3738( % ِو

يمة الاهحاض ) مليون ديىاس ( )  يمة اإلاعحلضمات  ) مليون ديىاس ( )  19663ٜو ديىاس ( )  ( والٝيمة اإلاما٘ة ) مليون  8925( ٜو

(  0.83( واإلاححححححز  اليعحححححبية )  2.3( والاَميحححححة الفحححححىاِية التر٠ححححض الفحححححىا ي )  0.03( % ومّامححححل الححححححووً )  0.4( اي )  10738

م )  45.4( اي وعبة الحفييْ )  2.9وال٢ٙاء  الاٜحفادية )   ( يوضه رل٤ . 21( والؽ٣ل ٜس

م )   ( يمسل اإلايؽإت الفىاِية ال٢بحر  16طذو٥ ٜس

عدد 

المنشؤت
%عدد العاملين%

قيمة االنتاج 

)مليون 

دينار(

قيمة 

المستلزمات 

)مليون دينار(

القيمة المضافة 

)مليون دينار(
%

91.437383.2196638925107380.40.032.30.832.945.4االنبار

62710011554510064100123678466273154610011001.3523.6457.39العراق

نسبة 

التصنيع %
المحافظة

المنشآت الصناعية الكبيرة

معامل 

التوطن

االهمية 

الصناعية 

)التركز 

الصناعي( %

الميزة 

النسبية

الكفاءة 

االقتصادية

 
 س : وصاس  الحخىيي ,داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .اإلافذ

                                                           
1
 ـبخي احمذ الذليمح ,طٕشا٘ية الفىاِة والحفييْ دساظة ثحليلية لواْٜ الٝىاُ الفىا ي الّشا ي - 



 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
222 

 

ذد اإلايؽإت 21ؼ٣ل )   ( يمسل ِذد الّاملحن ِو

 

 
م )  حماد ِ ئ بياهات الجذو٥ ٜس  ( . 16اإلافذس :بااِل

 

 

( هحّححححححٗش ِ ححححححئ اَححححححم اإلااؼححححححشات للفححححححىاِات  22( والؽحححححح٣ل )  17الفححححححىاِات اإلاحوظححححححىة : ومححححححً خححححححت٥ الىٍححححححش ا ححححححئ طححححححذو٥ )  .2

 في املحاٍ٘ة والّشاٛ . اإلاحوظىة

 ( يوضه الفىاِات اإلاحوظىة في املحاٍ٘ة والّشاٛ 17ؼ٣ل ) 

%عدد العاملين%عدد المنشؤت
قيمة االنتاج 

)مليون دينار(

قيمة المستلزمات 

)مليون دينار(

القيمة المضافة 

)مليون دينار(
%

105.11355.14348.0072813.9541534.0532.40.055.11.811.464.7االنبار

198100.02624100.01322456827663968100.01.001001.124.451.6العراق

المحافظة

المنشآت الصناعية المتوسطة

معامل التوطن
االهمية الصناعية 

)التركز الصناعي( %

الميزة 

النسبية

الكفاءة 

االقتصادية

نسبة 

التصنيع %

 
 اإلافذس : وصاس  الحخىيي ,داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

 ( يوضه ِذد الّاملحن واإلايؽإت في ِموم الّشاٛ واملحاٍ٘ة 22ؼ٣ل )

 

حماد ِ ئ بياهات طذو٥ )   ( . 17اإلافذس : بااِل

ححححم ) الفححححىاِات ا .3 َححححم اإلااؼححححشات للفححححىاِات  23( وؼحححح٣ل )  18لفححححٕحر  :  ومححححً خححححت٥ الىٍححححش ا ححححئ طححححذو٥ ٜس ّححححٗش ِ ححححئ ا ( هح

 الفٕحر  في الّشاٛ ومىىٝة الذساظة .

م )   ( يمسل الفىاِات ال ٙيٙة في الّشاٛ ومىىٝة الذساظة 18طذو٥ ٜس
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%عدد العاملين%عدد المنشؤت
قيمة االنتاج )مليون 

دينار(

قيمة المستلزمات 

)مليون دينار(

القيمة المضافة 

)مليون دينار(
%

16786.561797.412059675870447266.10.077.01.77.262.9االنبار

25747100.08337510017592891027279732009100.01.001001.48.858.4العراق

نسبة 

التصنيع %
المحافظة

المنشات الصناعية الصغيرة

معامل التوطن
االهمية الصناعية 

)التركز الصناعي( %

الميزة 

النسبية

الكفاءة 

االقتصادية

 

 اإلافذس : وصاس  الحخىيي ,داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

 ( يمسل ِذد الّاملحن واإلايؽإت في الّشاٛ ومىىٝة الذساظة 23ؼ٣ل ) 

 

 

م )  حماد ِ ئ بياهات طذو٥ ٜس  ( . 18اإلافذس : بااِل

 

ات اليح يىبٝها الاش اؿ ارىاء رَاذصم لشحتت خاسض مىاصلهم ومجحمّهم  زالزت غكغ: الؿُاخت : هي ١ا٘ة اليؽاوات او الحف٘ش

 1لزَا  اليومي ا ئ الّمل ., و ي َذٗ مّحن الا الشحتت ال اـة با

م )  م )  19والجذو٥ ٜس  ( يمستن اَم اإلااؼشات العياحية في املحاٍ٘ة والّشاٛ . 24( والؽ٣ل ٜس

 

م )   ( يمسل اَم اإلااؼشات العياحية في ِموم الّشاٛ واملحاٍ٘ة 19طذو٥ ٜس

انمحافظت

عذد انفىادق 

ومجمعاث 

االيواء 

انسياحي

%
عذد 

انمشتغهيه
%

االجور 

وانمزايا 

)مهيون 

ديىار(

%عذد انىزالء%

االيراداث 

)مهيون 

ديىار(

%

انمصروفاث 

)مهيون 

ديىار(

%

اجماني 

االرباح 

)مهيون 

ديىار(

%

انقيمت 

انمضافت 

االجمانيت 

)مهيون 

ديىار(

%

10.180.1100.02100.01610.1530.11080.11180.05االوبار

 1666100892010037862100609703610026659210056577100210015100247877100انعراق
 اإلافذس : وصاس  الحخىيي ,داثش  الحىمية الاٜليمية واملحلية .

 

م )  ذد الٙىادٛ ومجمّات الايواء العياحي في الّشاٛ واملحاٍ٘ة 24ؼ٣ل ٜس  ( يمسل ِذد اإلاؽحٕلحن ِو

                                                           
1
 . 9, ؿ 2021ي احمذ الذليمح ,ـت  ِذهان مجو٥ ,طٕشا٘ية العياحة ,داس امجذ لليؽش والحوص ْ ,ـبخ - 
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حماد ِ ئ بياهات طذو٥ )   ( . 19اإلافذس : بااِل

 الاؾخيخاظاث :

 ثم ال شوض بّذد مً الاظحيحاطات

 (% .66(% واليعاء )25.7جّاوي املحاٍ٘ة مً اصدياد وعبة البىالة حيص بلٕد للشطا٥ ) -1

 (% .20.5(% وفي ِموم الّشاٛ )17اسثٙاُ وعبة الٙٝش حيص بلٕد في املحاٍ٘ة ) -2

 (% .54( وحذ  ظ٢ىية اي ما وعبح  )138.801َىاٟ مؽ٣لة ٠بحر  في ال جض الع٢نح ار بلٖ ال جض في املحاٍ٘ة ) -3

حححل ِحححذد العححح٣ان الٕححححر مخحححذومحن فحححي ِمحححوم املحاٍ٘حححة ) -4 ( وعحححمة اي محححا وعحححبح  354273٘يمحححا يخحححق ميحححاٍ الؽحححش  ـو

(20. %) 

(% ووعححححبة الٕحححححر مخححححذومحن بؽححححب٢ة 86َىححححاٟ ٜفححححوس فححححي ؼححححب٢ة املجححححاسي ار بلٕححححد وعححححبة العحححح٣ان الٕحححححر مخححححذومحن ) -5

 (% .20الامىاس )

 (% .19بلٕد وعبة الع٣ان الٕحر مخذومحن بخذمة طمْ الىٙايات ) -6

( امححا اإلاشا٠ححض الصحححية بلٕححد َححزٍ الٙجححو  -20)ِ ححئ اإلاعحححوى الفححخي َىححاٟ ٘جححو  ٠بحححر  فححي ِححذد اإلاعخؽححٙيات بلٕححد  -7

 ( مش٠ض ـخي .6)

 ( ٠يلواه بالعاِة للص ق الواحذ .-3.467بلٖ ال جض في خذمة ال٢هشباء ) -8

ة ) -9  (% .-57يّاوي الٝىاُ الضسا ي مً مؽ٣لة حٝيٝية ار بلٕد اليعبة اإلائوية لألسايضح الٕحر مضسِو

 (م .8.5جو  الىٝق للٙشد الواحذ )َىاٟ هٝق ٠بحر في ؼب٢ة الىٝل والىٛش ار بلٕد ٘ -10

 َىاٟ مؽ٣لة ٠بحر  في ما يخق ٜىاُ الحّليم وفي مخحلٚ مشاحل  . -11

12-  
 
ححححححا ححححححو مححححححً اَححححححم الٝىاِححححححات الاهحاطيححححححة فححححححي املحاٍ٘ححححححة وخفـو َىححححححاٟ ٜفححححححوس ٠بحححححححر وواضححححححه فححححححي الٝىححححححاُ الفححححححىا ي َو

 الفىاِات الىٙىية بمخحلٚ اؼ٣الها .

م مً ثمحّها بال٢سحر مً الامحيحاصات العحياحية اليحح جّاوي املحاٍ٘ة مً الاَما٥ الواضه بالٝىاُ ا -13 لعياحي ِ ئ الٔش

ا .  مً اإلام٢ً اظخسماَس

 الخىنُاث :

جؽحححمل مىىٝحححة الذساظحححة ِ حححئ محححواسد بؽححشية ووبيّيحححة مهمحححة ومحححً خحححت٥ وطححود دساظحححات ثىمويحححة حٝيٝيحححة وثّٙيلهحححا ظحححٗو  -1

 ث٣ون َىاٟ ثىمية حٝيٝية لجميْ الٝىاِات .

اليح جّاوي م صا البنى الحححية في املحاٍ٘ة لل صوك بالواْٜ ال ذمي الزي يى٢ّغ ِ ئ الجاهب  مّالجة اإلاؽا١ل الحٝيٝية -2

 الّمشاوي والبؽشي .
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 الفحىاِات الاظححخشاطية محً الحىٙي والٕحاص  -3
 
حا و مً اَم الٝىاِحات فحي املحاٍ٘حة وخفـو الاَحمام بالٝىاُ الفىا ي َو

٤ الٝىاُ الضسا ي اإلاعاهذ ل  إلاا يحٝٝاه  مً مشدودات مالية ٠بححر  واإلاىحجات الىٙىية الاخشى مسل البترو٠يماويات و٠زل

 جّود ِ ئ ثحعحن اإلاعحوى الاٜحفادي وال ذمي .
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 مؤقغاث العجؼ والكابٌ في اإلايزان الخجاعي وميزان اإلاضقىغاث في الػغام       

آقانه اإلاؿخهبلُت2020  -  2004للمضة     ( و

The Parameters of Surplus and Deficit in Foreign Trade Balance and Balance of Payment for 

the Period (2004-2020)  

 بؿضاص  -الػغام  -ا. م. ص. غبضاللُُل خؿً قىمان : ًلُت الاؾغاء الجامػت              

 اإلاؿخسلو: 

ات  واإلاحزان الحجاسي يمسل الٙٛش بحن ٜيمة الفادسات  ثحممً مٝاينغ الحجاس  ال اسطية ٜيم الفادسات والواسدات واإلاحزان الحجاسي ومحزان اإلاذِ٘و

يمة الواسدات ٘ارا ١ان الٙٛش موطبا مّنى رل٤ وطود ٘اثن في اإلاحزان الحجاسي اما ارا ١ان الٙٛش ظالبا ٘ان رل٤ يمسل عجضا في اإلاحزا ن الحجاسي اما ٜو

الزي يٍهش ـادسات وواسدات الذولة ومٝذاس  حجم الحجاس  ال اسطية ٘يحممً اطما ي ٜيمة الفادسات والواسدات . اي ان اإلاحزان الحجاسي َو الحعا 

ات َو السِجل الزي يل ق ١ل الحبادالت اإلاالية والعلّية اليح يٝوم ذصا ألا٘شاد والؽش١ات  الٙاثن او ال جض في اإلاحزان الحجاسي . محزان اإلاذِ٘و

حر الح٣ومية في بلذ ما مْ ألا٘شاد والؽش١ات، واإلااظعات امل حلٙة في بٝية ؤهحاءالّالم . َزا ويمسل ال جض والٙاثن في محزان  واإلااظعات الح٣ومية ٔو

يذ الفافي للمّامتت واليح جعمى بالٙاثن برا ما ١اهد الححويتت الذاخلة للذولة ؤ٠ ر مً ات مً الىاحية الاٜحفادية حفيلة الـش ثل٤  اإلاذِ٘و

 .ال اسطة م صا ؤو بال جض في الحالة ال٢ّعية

ات. مٙاثيا البحص : ثجاس  خاسطية   ، الفادسات والواسدات ، اإلاحزان الحجاسي ، محزان اإلاذِ٘و

Abstract : 

The Research Consist of the discussion of foreign trade balance and the Parameters of Surplus or deficit in Iraqi trade balance and 

balance of Payment for period 2004-2020. Analyzing  the Surplus Levels , Surplus Coefficient‗s and Surplus Ratio applying Time 

Series Analysis to analyze the data of time series of Gross Domestic Product, the trade balance and Balance of Payment for the 

period 2004-2020.According to the results of analysis we put some Conclusions and Suggestion . 

Keywords: Foreign Trade ,Export ,Import, Trade Balance, Balance of Payment   

               Introduction اإلاهضمت

زٍ جؽمل الفادسات والواسدات  واظّاس الفٗش ال اس ي  جّنح الحجاس  ال اسطية ثباد٥ العلْ واهحٝالها بحن الذو٥ امل حلٙة َو

وحجم الحجاس  ال اسطية يبحن حجم الحباد٥ الحجاسي للذولة مْ دو٥ الّالم اما الٙاثن او ال جض في اإلاحزان الحجاسي ٘يبحن الٙٛش 

بحن ٜيمة الفادسات والواسدات في ححن ج٢ّغ وعب الحباد٥ الحجاسي مٝذاس ال٢عب او ال عاس  للذولة في جّامتألاصا الذولية واليح 

 (. 2011ظّاس ١ل مً الفادسات والواسدات واظّاس الفٗش ال اس ي )ؼومان ،  جّحمذ ِ ئ ا

ات  واإلاحزان الحجاسي يمسل الٙٛش  ثحممً مٝاينغ الحجاس  ال اسطية ٜيم الفادسات والواسدات واإلاحزان الحجاسي ومحزان اإلاذِ٘و

يمة الواسدات ٘ارا ١ان الٙٛش موطبا مّنى رل٤ وطود ٘اث ن في اإلاحزان الحجاسي اما ارا ١ان الٙٛش ظالبا بحن ٜيمة الفادسات ٜو
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٘ان رل٤ يمسل عجضا في اإلاحزان الحجاسي اما حجم الحجاس  ال اسطية ٘يحممً اطما ي ٜيمة الفادسات والواسدات . اي ان اإلاحزان 

 الحجاسي َو الحعا  الزي يٍهش ـادسات وواسدات الذولة ومٝذاس الٙاثن او ال جض في اإلاحزان الحجاسي .

سَجل اإلاّامتت الىاثجة ي
ُ
ا بمٙهوم الواسدات والفادسات، حيص ج ّحٝذ البّن ؤن الحّامتت الحجاسية بحن الذو٥ يم٢ً اخحفاَس

ِ صما ًِ وشيٞ سجل يىلٞ ِلي  اظم اإلاحزان الحجاسي، ل٢ً مْ الحىوسات الاٜحفادية ومْ اسثٙاُ معحويات حش٠ة الحباد٥ 

ٌهوس ؼش١ات ِاإلاية جعخسمش وثىٙز ِملياألاصا خاسض حذود دولها، ذصذٗ الاظحٙاد  مً ؤظواٛ  الحجاسي واإلاا ي بحن الذو٥، وبالحا ي

الذو٥ ألاخشى ومحزاألاصا الحىا٘عية، ومْ ظهولة الٝيام باالظخسماس في ؤظواٛ اإلاا٥ الّاإلاية حيص ؤـبا مً اإلام٢ً  ي معخسمش ؤن 

ات الّاإلاية مً مجزل ، و٠زل٤ مْ ثوظ ا مً البوـس ا في ِذ  يؽتري ؤظهم  ْ اإلااظعات اإلاالية والبى٢ية واليح ؤـبحد ثمل٤ ٘شِو

دو٥، ؤدٟس الجميْ ؤن الحبادالت بحن الذو٥ لم جّذ ٜاـش  ِ ئ ثباد٥ العلْ ٘ٝي بل ؤـبا الجضء ألا٠ ر م صا ِباس  ًِ ثحويتت 

و ما ؤ دى ب ئ ٌهوس ما ُيعمى بمحزان مالية وثذ٘ٝات هٝذية وبالحا ي ؤـبا مً المشوسي جسجيل َزٍ الحش٠ة وبؽ٣ل دٜيٞ، َو

ات  ( .                                                                  2011)ؼومان ،  اإلاذِ٘و

ات َو السِجل الزي يل ق ١ل الحبادالت اإلاالية والعلّية اليح يٝوم ذصا ألا٘شاد والؽش١ات واإلااظعات الح٣ومية  محزان اإلاذِ٘و

حر الح٣ومية في بل ؤي ؤه  سجل محاظ ح مىحٍم ل٣ا٘ة  م .ذ ما مْ ألا٘شاد والؽش١ات، واإلااظعات امل حلٙة في بٝية ؤهحاء الّالٔو

اإلاّامتت الاٜحفادية واإلاالية اليح ثحم بحن اإلاٝيمحن في دولة مّيىة وبحن بٝية دو٥ الّالم خت٥ ٘تر  صمىية مّيىة، ِاد  ما ث٣ون 

 .ظىة

ٝو٥ بن البيان الزي يسجل طميْ ألاموا٥ اليح ثخشض مً الذولة ؤو ثذخل بل صا، ُيعمى بمحزان مً َىا وبؽ٣ل ظش ْ ٘ةه  يم٢ً ال

ىا ي٢مً الٙٛش بنى  وبحن اإلاحزان الحجاسي والزي يسجل حش٠ة العلْ ًِ وشيٞ جسجيل حش٠ة الواسدات  ات، َو اإلاذِ٘و

 .والفادسات مً العلْ ٘ٝي 

ات  يذ الفافي للمّامتت واليح جعمى َزا ويمسل ال جض والٙاثن في محزان اإلاذِ٘و مً الىاحية الاٜحفادية حفيلة الـش

 .بالٙاثن برا ما ١اهد الححويتت الذاخلة للذولة ؤ٠ ر مً ثل٤ ال اسطة م صا ؤو بال جض في الحالة ال٢ّعية

ىاٟ ٘ٝشات اما اإلاحزان الحجاسي ٘هو الحعا  الزي يٍهش ـادسات وواسدات الذولة ومٝذاس الٙاثن او ال جض في اإلاحز  ان الحجاسي َو

ات ثٝوم بمّادلة ال جض او الٙاثن ١الحجاس  ٔحر اإلاىٍوس  مسل خذمات الحامحن والىٝل والعياحة واليح ثٝذم  في محزان اإلاذِ٘و

األاصا محواصها  للبلذان الاخشى الا٘ة الهحٝا٥ سئوط الاموا٥ لآلطا٥ الىويلة والٝفحر  واإلاهم في هٍش الذولة ان ي٣ون محزان مذِ٘و

ولنغ محزاقصا الحجاسي وي٢ؽٚ اإلاحزان الحجاسي اَمية ا٠ ر في ثواصه  ِىذما يّحمذ البلذ ِ ئ الفادسات في ثمويل اظححراداث  ولنغ 

لذي  ٘ٝشات مهمة للحجاس  غي اإلاىٍوس  وال يشيذ ان يمل هٙع  التزامات ثادي ب  ا ئ الاٜتراك او اهحٝا٥ سئوط اموال  لل اسض 

 ( .2011ؼومان ،  لخعذيذ ثل٤ الذيون )

 Research Problem           : مكٍلت البدض

ات ؤخشى مً خت٥ ثإرحٍر ِ ئ محٕحرات اٜحفادية   ات ؤي دولة يٝود ب ئ جؽَو  ِ ئ ان وطود اخحت٥ في محزان مذِ٘و
 
هحٙٞ طميّا

ا. ٘االخحتالت اإلاح٢شس  واإلاتزايذ  في م حَر ات الّشا ي ٘ صا بؼاس  واضحة اخشى ١الىاث  املح ي ؤلاطما ي وظّش الفٗش ٔو حزان اإلاذِ٘و

وبما ؤن  ,ب ئ ؤن الاٜحفاد يّاوي مً مؽا١ل ٠سحر  مسل الحط م والبىالة خاـة ٘يما يحّلٞ بالذيون ال اسطية مْ الّالم ال اس ي

ات ي٢ّغ اإلاّامتت الاٜحفادية ١ا٘ة مً ـادسات واظححراد وطميْ الحذ٘ٝات امل حلٙة مً سؤط اإلا ا٥ بحن البلذ محزان اإلاذِ٘و

 وبٝية الّالم، ثحمحوس مؽ٣لة َزا البحص في محاولة ايجاد الحلو٥ إلاّالجة الاخحت٥ ٘ي . 

 

 Research Hypothesis               :           قغيُت البدض 

في محزان يٙترك البحص ان اإلاحزان الحجاسي للّشاٛ يّاوي مً اخحت٥ في الحواصن ومً رم َىاٟ عجض مضمً ٘ي ، واخحت٥ 

ات .                                                                           اإلاذِ٘و
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                 Research Goal: َضف البدض

 يهضف البدض الى صعاؾت:

  (2020 – 2004اإلاحزان الحجاسي وماؼشات ال جض او الٙاثن في اإلاحزان الحجاسي في الّشاٛ للمذ  ) .1

ات الّشا ي للمذ مٙهوم وم٣ .2 ات  وماؼشات ال جض او الٙاثن في محزان اإلاذِ٘و  وهات محزان اإلاذِ٘و

     (2004 – 2020 . ) 

يات اإلاىاظبة  .3  .اظحختؿ الىحاث  مً البحص ومحاولة ال شوض بالحـو

          The Research Importanceاَمُت البدض: 

ات الّشا ي لححذيذ ال لل في اإلاحزان ث٢مً اَمية البحص في ِشك ماؼشات ال جض والٙاثن في  اإلاحزان الحجاسي ومحزان اإلاذِ٘و

ات والزي يمسل ؤدا  اٜحفادية ثحليلية ؼاملة لتٜحفاد الّشا ي ي٢ّغ مذى الحىوس الحاـل في البيية  الحجاسي ومحزان اإلاذِ٘و

الاٜحفادي الّام خت٥ ٘تر  الذساظة  ار  الاٜحفادية وثوليا َي٣ل الذولة لإلهحاض والحفذيش, وبالحا ي جعاِذ في دساظة الولْ

و ما  ات في دساظة ثىوس اإلاّامتت اإلاالية واثجاَاألاصا ِ ر الضمً وبالحا ي ثحذيذ حالة ال جض ؤو الٙاثن َو يٙيذ محزان اإلاذِ٘و

 ًِ ١وه  يّذ يعهل ِملية ثحذيذ العياظات وؤلاطشاءات الاٜحفادية
 
يص يعاِذ في اإلاشآ  اليح ج٢ّغ واْٜ الاٜحفاد، ح، ٘مت

تٜاصا  و ما يارش ِ ئ العياظة ال اسطية للذولة ِو الحّٗش ِ ئ معحوى الحذاخل بحن الاٜحفاد املح ي والاٜحفاديات ألاخشى، َو

و .ببا ي الذو٥  ْ  َو ماؼشا ؤظاظيا لححذيذ حش٠ة الشظاميل ال اـة مً و  ئ الذولة، وبالحا ي ثحذيذ حش٠ة الىٝذ ألاطى ح وثٜو

 حش٠ة الحط م ؤو 
 
 .الاه٢ماػ معحٝبت

  اوال : مؤقغاث العجؼ او الكابٌ في اإلايزان الخجاعي 

 ( :2011َىاٟ ماؼشات ج٢ّغ معحوى الٙاثن او ال جض في اإلاحزان الحجاسي وهي )ؼومان ، 

 %     ويمسل وعبة الٙاثن مً حجم الحجاس 100×  معحوى الٙاثن =  -1

 %     ويمسل وعبة ال جض مً حجم الحجاس  100×   معحوى ال جض =   -2

 %    ويمسل وعبة الٙاثن مً الفادسات                                                                             100×   مّامل الٙاثن =  -3

 %     ويمسل وعبة ال جض مً الفادسات100×   مّامل ال جض =  -4

 %   وثمسل وعبة الٙاثن مً الواسدات100×  وعبة الٙاثن =   -5

 %     وثمسل وعبة ال جض مً الواسدات100×  وعبة ال جض =  -6

ولححٝيٞ الحواصن في اإلاحزان الحجاسي ) في حالة ال جض ( يجب ِ ئ الذولة ان ثضيذ ـادساألاصا بمٝذاس مّامل ال جض وثخٙن   

ا بموطب وعبة ال جض ليفل لحالة الحواصن اما في حالة الٙاثن ٘ان ِ ئ الذولة ان ثضيذ اظححراداألاصا بموطب مّامل اظححراداألاص

و٥ ا ئ حالة الحواصن .   الٙاثن وثخٙين ـادساألاصا بيعبة الٙاثن للـو

ات الذولة مً وا ئ ال اسض خت ات ٘هو اإلاحزان الزي يبحن مجمُو مٝبولات ومذِ٘و ٥ ظىة مّيىة وثيؽإ اما محزان اإلاذِ٘و

(. 2011مٝبولات ًِ ـادساث  مً العلْ وال ذمات وثحويتت ساط اإلاا٥ ا ئ ال اسض واإلاّوهات اإلاٝذمة لل اسض )ؼومان ، 

ات مً الٙٝشات الشثنعية الحالية :   ويح٣ون محزان اإلاذِ٘و
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افي اإلاىا والهبات . -1  الحعا  الجاسي : ويحممً الفادسات والواسدات ـو

 ا٥ : ويحممً حش٠ة سئوط الاموا٥ والٝشوك وويلة الامذ .حعا  ساط اإلا -2

 حعا  الحش١ات الىٝذية : ويحممً حش٠ة سئوط الاموا٥ ٜفحر  الامذ واإلاوطودات الاطىبية ٜفحر  الامذ . -3

ات . -4  ٘ٝش  اإلاواصهة : وثحممً ـافي محزان اإلاذِ٘و

ات ثٝوم بمّادلة ال جض او الٙاثن ١الح -5 جاس  ٔحر اإلاىٍوس  مسل خذمات الحامحن َىاٟ ٘ٝشات في محزان اإلاذِ٘و

والعياحة والىٝل واليح ثٝذمها الذولة ا ئ الذو٥ الاخشى الا٘ة الهحٝا٥ سئوط الاموا٥ لتطا٥ الىويلة والٝفحر  الامذ 

 ولنغ محزاقصا الحجاسي .
 
األاصا محواصها  واإلاهم في هٍش الذولة ان ي٣ون محزان مذِ٘و

 لبياهات (راهيا : الجاهب الحىبيٝي ) ثحليل ا

 – 2004(  للمذ    (IMP0RTوالواسدات  EXPORT )( واٜيام الفادسات ) ( GDPثم طمْ البياهات ال اـة بالىاث  املح ي الاطما ي

( ،  2011، وثم حعا  اإلاحزان الحجاسي ومعحويات ال جض والٙاثن ووعب الٙاثن ومّامل  مً ٜبل الباحص )ؼومان ،   2020

 جي:و٠ما ويوضحها الجذو٥ الا

ات . 1طذو٥   يحممً البياهات ال اـة للىاث  املح ي الاطما ي والفادسات والواسدات واإلاحزان الحجاسي ومحزان اإلاذِ٘و

الىاجج املخلي  الؿىىاث

 الاظمالي

اظمالي  الىاعصاث الهاصعاث

 الخجاعة

اإلايزان 

 الخجاعي 

مؿخىي 

 الكابٌ

مػامل 

 الكابٌ

وؿبت 

 الكابٌ

ميزان 

 اإلاضقىغاث

2004 46923316 23697 23532 47229 165 0.35 0.7 0.7 3615166 

2005 65798567 30529 22009 52538 8520 16.19 0.28 38.7 5538524 

2006 85431539 39587 19556 59143 20031 33.9 0.51 102.4 6719569 

2007 100100817 63726 35012 98738 28714 29.1 0.45 82 7127736 

2008 147641254 39430 41512 80942 -2082 -2.6 -0.05 -5 19926053 

2009 120429277 51764 43915 95679 7849 8.2 0.15 18 2594168 

2010 146453469 79681 47803 127484 31878 25 0.4 66.7 6439075 

2011 192237070 94209 59006 153215 35203 23 0.37 59.7 21181392 

2012 227221851 89768 59349 149117 30419 20.4 0.34 51.3 16821578 

2013 243518659 85369 58602 143971 26767 18.6 0.31 45.7 12272463 

2014 266420384 51328 48010 99338 3318 3.34 0.07 6.91 25360206 

2015 199715700 41298 34208 75506 7090 9.4 0.17 20.73 6595908 

2016 203869832 48814 40433 89248 8381 9.4 0.17 20.73 -1869896 

2017 225995179 68149 45898 114047 22251 19.5 0.33 48.48 922338166 

2018 254870185 87260 45736 132996 41524 31.22 0.48 90.8 182277397 

2019 210540000 81585 58138 139723 23447 16.8 0.29 40.3 192277395 

2020 198770000 46811 48150 94961 -1339 -0.02 -0.03 -2.7 192277395 

ْ الاحفاجي    /https://www.cbi.iqاإلافذس: البى٤ اإلاش٠ضي الّشا ي / اإلاٜو
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( للعىوات اإلاذسوظة ، ٠ما ثم حعا  TRADE   (BALANCEواإلاحزان الحجاسي  TRADE T0TAL)ثم ايجاد اطما ي الحجاس  ال اسطية )

ووعبة  SURPLACE COEFFICIENT)ومّامل الٙاثن او ال جض) LVEL  (SURPLUSاإلاٝاينغ الحالية: معحوى الٙاثن او ال جض )

 .( 2011)ؼومان ،   1و٠ما موضه في الجذو٥  2020 – 2004(  للعىوات SURPLUS RATIO)الٙاثن او ال جض

يم SPSS V.24  باظىخذام ال رهام  الاحفاجي   ثم ثحليل العتظل الضمىية إلاحٕحرات البحص وهي الىاث  املح ي الاطما ي ٜو

مل الٙاثن ووعبة الٙاثن للٙتر  الفادسات والواسدات واطما ي الحجاس  واإلاحزان الحجاسي ومعحويات الٙاثن وال جض ومّا

 (: 2009و ١اهد هحاث   الححليل ٠ما ي ي )ؼومان ،  2004-2020

واليح  2020و 2019و  2015% ماِذا العىوات 8.5سجل الىاث  املح ي الاطما ي هموا مىشدا خت٥ الٙتر  وبمّذ٥  (1

 سجلد اهخٙالا في معحوى الىاث  املح ي الاطما ي :

 
ولعىة  2017-2014والعىوات  2009و 2008يم الفادسات خت٥ الٙتر  وخاـة العىوات َىاٟ ثزبز  واضه في ٜ (2

 ( يوضه ثىوس اٜيام الفادسات خت٥ الٙتر :2%الؽ٣ل)4.1وبمّذ٥  2020

 
 2020وظىة  2018 -2014والعىوات  2007و  2006سجلد الواسدات خت٥ الٙتر  هموا مىشدا ماِذا العىوات  (3

 وضه ثىوس الواسدات خت٥ الٙتر  .( ي3% الؽ٣ل ) 4.4وبمّذ٥ 
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ام اطما ي الحجاس  ال اسطية هموا خت٥ الٙتر  بمّذ٥  (4  2020وظىة  2016 – 2014% ماِذا العىوات 4.2سجلد اٜس

 يوضه اثجاٍ الىمو في حجم الحجاس  ال اسطية . 4والؽ٣ل 

 
٠ما سجلد ظىوات الٙاثن الحجاسي ثزبزبا معحمشا بحن  2020و 2008جاسي ٘اثما ماِذا العىوات سجل اإلاحزان الح (5

م  ام اإلاحزان الحجاسي خت٥ الٙتر  . 5الاهخٙاك والاسثٙاُ والؽ٣ل ٜس  يوضه ثىوس اٜس
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 2008سجلد معحويات الٙاثن وال جض ثزبزبا خت٥ الٙتر  حيص سجلد ألب العىوات ٘اثما ماِذا العيححن  (6

م  2020و  يوضه معحويات ال جض والٙاثن خت٥ الٙتر  . 6حيص سجلد عجضا والؽ٣ل ٜس

 
م  2020و 2008سجل مّامل الٙاثن ثزبزبا خت٥ الٙتر  وعجضا في العيححن  (7 يوضه ثىوس مّامتت ال جض  7الؽ٣ل ٜس

 والٙاثن خت٥ الٙتر  .
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 يوضه َزٍ الحٕحرات  . 8والؽ٣ل  2020و  2008ححن سجلد وعب الٙاثن ثىوسا في ألب ظىوات الٙتر  مْ عجضا للعي (8

 
ات ٘اثما متزايذا خت٥ العىوات  (9 مْ عجضا  2015 – 2012واهخٙالا خت٥ الٙتر    2011- 2004سجل محزان اإلاذِ٘و

م  2016في ظىة   ات خت٥ الٙتر  .      9والؽ٣ل ٜس ام ال جض والٙاثن في محزان اإلاذِ٘و  يوضه ثىوس اٜس
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 ؾخيخاظاث والخىنُاث زالشا : الا 

 The Conclusions :الاؾخيخاظاث  

ات للٙتر     2020-2004بّذ ثحليل البياهات ال اـة بالذخل الٝومي والفادسات والواسدات واإلاحزان الحجاسي ومحزان اإلاذِ٘و

 يم٢ً الاظحيحاض باالجي :

 % خت٥ الٙتر  .8.5سجل الذخل الٝومي هموا مىشدا وبمّذ٥  -1

 .  % خت٥ الٙتر 4.2الحجاس  ال اسطية هموا بمّذ٥ سجل اطما ي حجم  -2

حيص سجلد  2020و  2008سجل اإلاحزان الحجاسي ٘اثما في ألب ظىوات الٙتر  بفوس  محزبزبة ماِذى ظىيح  -3

 .عجضا 

ات ٘اثما بؽ٣ل محزبز  في ألب العىوات وعجضا في ظىة  -4  ٘ٝي . 2016سجل محزان اإلاذِ٘و

               The Suggestionsالخىنُاث

 الّمل ِ ئ جٍّيم الٙاثن في اإلاحزان الحجاسي ًِ وشيٞ صياد  الاهحاض الوونح وثىو ّ  في مخحلٚ الاوؽىة الاٜحفادية . .1

ات ًِ وشيٞ ِمل ٘شؿ اظخسماسية في ال اسض  .2 الّمل ِ ئ صياد  الايشادات ال اسطية لضياد  الٙاثن في محزان اإلاذِ٘و

ات الشأبة في الحفذيش ظواء اظححراد اإلاواد الاولية الذاخلة في اإلاىحجات اإلاّذ  ثٝذيم ٜشوك للماظع لضياد  الّاثذات .

للحفذيش ؤو برىاء الّملية الحفذيشية ؤو بةوؽاء الؽباٟ الوحيذ ِ ئ معحوى البىٟو لخعهيل الّمليات اإلاالية 

ات الٝاثمة لة  للمفذسيحن ؤو ثٝذيم الحمويل الٝفحر واإلاحوظي الاطل ب ئ اإلايؽأت واإلاؽشِو  مَا
 
اليح ثيح  ظلّا

 .للحفذيش، ورل٤ ذصذٗ صياد  واٜاصا الاهحاطية

الّمل ِ ئ ثخٙين ث٣اليٚ الصحً والىٝل والحإمحن وثجهحز العلْ واإلاعخىذات والشظوم اإلاٙشولحة ِ ئ العلْ مً ٜبل  .3

 .الجهات رات الّتٜة
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ا في ثىمية الاٜحفاد وثىُو  دِم الٝىاِات العلّية ٔحر الىٙىية ب٣ا٘ة الوظاثل وبما يادي ا ئ صياد  .4 معاَماصا ودوَس

مفادس الذخل وبالحا ي ثٝليل ٘جو  الىلب ِ ئ العلْ مً خت٥ صياد  الاهحاض املح ي وثٝليل الاظححرادات ٠مشحلة ؤو ئ 

 وجعهيل ثفذيش الٙاثن ب ئ الاظواٛ ال اسطية ٠مشحلة راهية.

ٝىا  الحمويل التصم لها والاَحمام بالفىاِات املحلية التروي  إلاؽاس ْ اظخسماسية ثخذم ٜىاُ الحفذيش بٕشك اظح .5

 والضساِية اليح جّحمذ ِ ئ معحلضمات الاهحاض املحلية.

 :اإلاهاصع 

، سظالة د٠حوساٍ، ٜعم  2018احمذ، ابشاَيم  .1
 
ات الحىمية الضساِية الشيٙية اإلامولة اطىبيا ، دساظة اٜحفادية لحٝييم بّن مؽشِو

 اِة، طامّة ِحن ؼمغ .الاٜحفاد الضسا ي، ١لية الضس 

ْ الاحفاجي، ثٝاسيش ظىوية مخحلٙة . –البى٤ اإلاش٠ضي الّشا ي  .2  اإلاٜو

، الاظحخذام الامسل للمواد الضساِية لحٝليل الٙٝش في الشيٚ اإلافشي، سظالة ماطعححر، ٜعم الاٜحفاد الضسا ي،  2010طميل، دمحم ِ ي  .3

 طامّة ِحن ؼمغ. 

-173. 4رحر اإلاحزان الحجاسي الضسا ي ِ ئ الٙجو  الٕزاثية في الّشاٛ باظحّما٥ الاهحذاس اإلاحّذد. دساظة ثإ 2019ال٢ّ ح ، ـت   ِلوان  .4

190 . 

، اٜحفاديات اظحخذام مياٍ الشي في الضساِة اإلافشية، سظالة ماطعححر، ٜعم الاٜحفاد الضسا ي، ١لية الضساِة،  2013مشسضح، ظالم ، .5

 .طامّة ِحن ؼمغ

، هذيم ،  .6 ت الاظخسماس الضسا ي في مفش، سظالة ماطعححر، ٜعم الاٜحفاد الضسا ي، ١لية الضساِة، طامّة ِحن ، محذدا 2017ِاٗس

  .ؼمغ

ا ِ ئ الحىمية الاٜحفادية، سظالة ماطعححر، ٜعم الاٜحفاد  2017ظّذ، ِ ي ،  .7 ات الضساِية الفٕحر  واإلاحوظىة وؤرَش ، اإلاؽشِو

 الضسا ي، ١لية الضساِة، طامّة ِحن ؼمغ. 

 ، الاحفاء الاٜحفادي واحفاءات حٝل الّمل، م٢حب اإلاىاس للىباِة واليؽش، بٕذاد . 2011ِبذاللىيٚ، ؼومان ،  .8

 ، الاحفاء الحىبيٝي ، داس الجىان لليؽش والحوص ْ ِمان ، الاسدن .  2009ؼومان ، ِبذاللىيٚ،  .9

ام الٝياظية ، 2013ؼومان ، ِبذاللىيٚ، الفشاٗ ، هضاس،  .10 داس الذ٠حوس للّلوم الاداسية والاٜحفادية ،  ، العتظل الضمىية والاٜس

 بٕذاد .

 وصاس  الحخىيي الّشاٜية ، ثٝاسيش اٜحفادية لعىوات مخحلٙة .  .11

 وصاس  الحجاس  الّشاٜية ، ثٝاسيش ثجاس  الّشاٛ لعىوات مخحلٙة .  .12
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 ججغبت الُىاعا باإلاؿغب
ت وناهىهُت ٍاالث صؾخىٍع  صعاؾت قههُت إلق

 

Emergency experience in Morocco 
Doctrinal study of constitutional and legal issues 

 

ل   ص. دمحم الٍُى

 باخض في الػلىم الؿُاؾُت والهاهىن الضؾخىعي، ظامػت دمحم الخامـ، ؾال/اإلاؿغب
 

 

هٍش ثش٠ض ِ ئ البّذ الٙٝ ح في ِتٜحح  بالخؽحش ّحن جععئ َزٍ الذساظة ب ئ ثٝييم الحجشبة اإلإشبية في ثىبيٞ حالة الىواست الصحية مً صاوية  اإلالخو:

ألاصمحححات الذظحححوسي والّححادي. وثححإجي الحاطححة ب ححئ َححزٍ الذساظحححة بح٢ححم حذارححة الحجشبححة اإلإشبيححة فححي ثىبيححٞ واححححذ  مححً ألاهٍمححة الٝاهوهيححة ال اـححة بحححذبحر 

حباس ا٘حٝاس الخؽش ْ اإلإشبي ب ئ الّذيذ مً ألاوش الخؽ ش ّية اإلاىذسطة لمً َحزا البحا . اللحٍحة، وبّحذ محشوس ٜشابحة ظحيححن محً وال٣واسذ، ؤخزا بّحن الِا

صا ماظعححات ثجشبححة الىححواست الصحححية بححاإلإش ، يم٢ححً برححاس  الّذيححذ مححً ؤلاؼحح٣االت والاظحححٙهامات اإلاحّلٝححة بفححتبة وثححواصن اإلاٝاسبححة الٝاهوهيححة اليححح ظححل٢ا

يمحة الحىق الٝحاهووي الحزي الذولة اإلإشبية لترميم الٙجوات الخؽش ّية ال اـة بحالة الىو  است، ما يىحش  الّذيحذ محً ؤلاؼح٣االت الٙٝهيحة ححو٥ وبيّحة ٜو

، والذوا ي اليح دّ٘د الح٣ومة ب ئ هلو معىش  الحٙوين الخؽش عي؛ رم بّن ؤلاؼ٣االت رات الىبيّية الٝاهوهية اإلاحّلٝة باإلاحاد ثحن ؤلاداسيحة ثم بـذاٍس

شيححححة والٝواِححححذ الّامححححة اإلااظعححححة واإلاىٍمححححة للٝححححاهوهحن ؤلاداسي والجىاثيححححة، حيححححص رمححححة معححححاءلة مححححذى التححححزام الحىب يححححٞ اإلإشبححححي لهححححزٍ الحالححححة باإلابححححادت الجَو

حححححٞ سئيحححححة هٝذيحححححة ملتزمحححححة بحححححالشطُو ب حححححئ اإلابحححححادت الذظححححححوسية والىفحححححوؿ الٝاهوهيحححححة اإلاّمحححححو٥ ذصحححححا، رحححححم ثحليلهحححححا واظححححححجتء ممحححححامي  صا والجىحححححاجي. ١حححححل رلححححح٤ ٘و

 ة في لو صا.ومٝحمياألاصا، ومشاطّة الحجشبة اإلإشبي

اإلإحححش ، الىحححواست الصححححية، الحٙحححوين الخؽحححش عي، اإلاشظحححوم بٝحححاهون، الٝيمحححة الٝاهوهيحححة، الٝحححاهون الذظححححوسي، الٝمحححاء الذظححححوسي،  ًلمعععاث مكخاخُعععت:

ية الجىاثية ؤلاطشاثية، الحٝٛو والحشيات؛ ية، الؽِش ية الجىاثية اإلاولِو  الؽِش
 

Abstract: This study seeks to assess Morocco's experience in implementing the state of health emergency from a perspective that 

focuses on the jurisprudential dimension in relation to constitutional and ordinary legislation. The need for such a study is  due to 

the novelality of the Moroccan experience in applying one of the legal regimes for crisis and disaster management, and taking into 

account the lack of many legislative frameworks covered by this section in Moroccan legislation. At the moment, after nearly two 

years of experience with the health emergency in Morocco, many problems and questions can be raised regarding the solidity and 

balance of the legal approach taken by the Moroccan State institutions to restore the legislative gaps related to the state of 

emergency, which raises many jurisprudential problems about the nature and value of the legal text that has been issued and the 

reasons that prompted the Government to take the approach of the authority authority. Then there are some problems of a legal  

nature relating to administrative and criminal law, with accountability for the extent to which the Moroccan application of this 

situation complies with the fundamental principles and general rules that establish and regulate administrative and criminal law. All 

of this was carried out in accordance with a critical vision committed to reviewing constitutional principles and applicable legal 

texts, analysing them, clarifying their contents and requirements and reviewing the Moroccan experience in the light of it. 

Keywords: Morocco, Health Emergency, Legislative Authorization, Decree-Law, Legal Value, Constitutional Law, Constitutional 

Judiciary, Substantive Criminal Legality, Procedural Criminal Legality, Rights and Freedoms; 
 

 مهضمت

يذ لعيححن مً الضمً، يععئ اإلإش  طاَذا إلاواطهة خىش ثٙصضح وباء ١وسوها ١ اإلاعحجذ بمححوساث  اإلاحّّذد ، مً خت٥ ولْ  19٘و

 لصححححة اإلاحححواوً وظحححتمة املجحمحححْ، ولحححماها الظححححمشاس ثحححواصن مخحلحححٚ بيٝاِحححات 
 
العياظحححات وال حححرام  والححححذابحر اظحححح جالية حمايحححة

ة لهزا الوباء ا ا ظلبا بالحذاِيات ٔحر اإلاعبٜو ذم ثإرَش  لّالمح.الحيا  الاٜحفادية والاطحماِية واإلااظعاثية، ِو
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٢َحححزا واظححححجابة لحالحححة المحححشوس ، ؤِلىحححد اإلامل٢حححة اإلإشبيحححة الىحححواست الصححححية ِ حححر محححشحلححن، طحححاءت ؤولهحححا بشظحححم ٜحححشاس/بٓت لحححوصيش 

حم  ححتن  2.20.292الذاخليحة، فححي حححن ثححإوشت اإلاشحلحة الساهيححة بموطحب اإلاشظححوم بٝححاهون ٜس اإلاحّلححٞ بعحً حالححة الىحواست و طححشاءات ؤلِا

م  ِ صا ومشظوم  الحىبيٝي موم العحلىات الّموميحة الحابّحة لهحا محً مشث٢حض ٜحاهووي 2.20.293ٜس ً َزا الىق الح٣ومة ِو
ّ
ذ م٢ . ٜو

ب الفتحيات ويوّصُ الاخحفاـات.
ّ
ا ويشث ً" ؤوامَش  ي ّرس ٜشاساألاصا و"يؽِش

  الّذيحححححذ محححححً ٔححححححر ؤهححححح  ِو حححححئ ؤَميحححححة َحححححزٍ ال ىحححححو  الخؽحححححش ّية اليحححححح طحححححاءت مححححححإخش  ِ حححححئ ؤيحححححة ححححححا٥، بال ؤن رلححححح٤ ال يمىحححححْ محححححً برحححححاس 

الاظحذسا١ات الٙٝهيحة فحي بوحاس ثٝيحيم ثجشبحة اإلإحش  فحي ثىبيحٞ حالحة الىحواست. ٘حإمحل َحزٍ املحاولحة يسححر الّذيحذ محً ؤلاؼح٣االت اليحح 

ححححتبة الىٍححححام الٝححححاهووي الححححزي اِحمححححذٍ اإلإححححش  مححححً ؤطححححل ثححححإوحر ثجشبححححح  فححححي بِححححتن حالححححة الىححححواست  جعححححاثل مححححذى اظحححححواء وثححححواصن ـو

ت٥ معححاءلة الححذوا ي الححزي ؤلجححإت الح٣ومححة ب ححئ ولححب ثٙححوين جؽححش عي مححً ال رإلاححان؛ و٠ححزا، الخعححائ٥ حححو٥ الصحححية، ظححواء مححً خحح

ألاظحححبا  اليحححح دّ٘حححد هححححو اخحيحححاس بـححححذاس مشظحححوم بٝحححاهون بحححذ٥ اإلاعحححاوش الخؽحححش ّية ألاخححححشى اإلام٢ىحححة؛ رحححم، بححححص ودساظحححة الٝيمححححة 

 هون اليح ثتمغ بؼ٣االت ٜاهوهية.الٝاهوهية للمشظوم بٝاهون ؤو ثٝييم وهٝذ بّن ممامحن َزا الٝا

ظححححاو٥ َححزٍ الذساظححة الحّححشك إلاسححل َححزا ؤلاؼحح٣االت مححً خححت٥ مٝاسبححة ثحليححل ٜاهوهيححة ثش٠ححض ِ ححئ مجشيححات ثىبيححٞ حالححة الىححواست 

الصححححية فحححي ِتٜحححح  بالٝحححاهوهحن الذظححححوسي والّحححادي، محححً خحححت٥ مبحسححححن يخفحححق: ؤولهمحححا، لذساظحححة بؼححح٣الحن دظححححوسيً محّلٝححححن 

 بٝاهون؛ ِ ئ ؤن يذسط، راه صما، ما ثولذ ًِ ثىبيٝ  مً بؼ٣االت رات وبيّة ٜاهوهية.باإلاشظوم 

ت مخػلهت بخإَير الُىاعا الصخُت باإلاؿغب   ٍاالث صؾخىٍع  ؤوال: إق

عي لكغى خالت الُىاعا  .1 ٌ الدكَغ ٍالُت إغماُ الخكٍى  إق

ُ الذظححوسي اإلإشبحي ب حئ لحشوس  جؽحش ْ ثىٍحيم ٜحاهووي بختٗ الّذيذ محً ألاهٍمحة الذظححوسية والٝاهوهيحة الذوليحة، لحم يلحٙحد اإلاؽحش 

م مححححً ١ححححل ثلحححح٤ ألاصمححححات العياظححححية والحححححوثشات الاطحماِيححححة  خححححاؿ بحححححاالت الىححححواست وال با هٍمححححة ال اـححححة بحححححذبحر ألاصمححححات، بححححالٔش

حيححص ؤؼححاس  59ي ٘فحل  لي٢حٙحي الذظحححوس اإلإشبححي بالححذيص ِححً هٍححام "حالحة الاظحححشىاء" فحح 1وال٣حواسذ الىبيّيححة اليححح محّشت ذصححا الححبتد.

العحلىة ـححاحبة الاخحفححاؿ بالحححذاو٥ فحي "حالححة الحفححاس" ومعححىش   74و 49فحي ححححن وّضححه الٙفححتن  2ب حئ دواِيحح  وؼحح٣ليات وآرححاس.

تن وؼشوه ثمذيذٍ. تن ِ صا والىىاٛ الضمنح لهزا ؤلِا  3ؤلِا

ححذا َححاثحن الحححالححن، لححم ثححشط مىٍومححة الخؽححش ْ بححاإلإش  ؤي هٍححام ٜححاهووي آخححش لححح ذبحر ألاصمححات وال٣ححواسذ والحححوثشات. مححْ الّلححم ؤن ِو

الح٣ومححة ال ثملحح٤ بم٣اهيححة ثىٍححيم مسححل َاثحح  الحححاالت بح٢ححم اهححذساطها لححمً اإلايححاديً اليححح يخحححق ذصححا الٝححاهون، حعححب مححا يٝحمححي  

 4مً الذظحوس. 71الٙفل 

                                                           
1
ٍامت ألامىُت وخهىم ؤلاوؿان، الحبنب بل٣وػ وآخشون،   ، اإلإش : مش٠حض دساظحات حٝحٛو ؤلاوعحان والحذيمٝشاوي بحاإلإش  بحّحاون محْ 1ه جضبير خالت الُىاعا الصخُت باإلاؿغب: الخ

 .21، ؿ 2020و٠مة ٜىاُ ألامً بعو عشا، مش٠ض طىيٚ لح
2
ححل العحححر الّححادي للماظعححات الذظحححوسية، ؤم٢ححً للم 59يححىق الٙفححل   ححْ مححً ألاحححذاذ مححا يّٜش لحح٤ ؤن ُيّلححً حالححة مححً الذظحححوس ِ ححئ ؤهحح : " برا ١اهححد حححوص  التححرا  الححوونح مهححذد ، ؤو ٜو

ىحوا ، وسثحنغ مجلحغ اإلاعخؽحاسيً، وسثحنغ املح٢محة الذظححوسية، وثوطيح  خىحا  ب حئ ألامحة. وُيخحو٥ اإلالح٤ بحزل٤ الاظحشىاء بٍهحر، بّذ اظخؽاس  ١ل مً سثنغ الح٣ومة، وسثحنغ مجلحغ ال

، في ؤٜش  آلاطا٥، ب ئ العحر الّادي للماظعات الذظ  .حوسيةـتحية اثخار ؤلاطشاءات اليح يٙشلها الذ٘اُ ًِ الوحذ  الترابية، ويٝحم صا الشطُو

 .العلىات الاظحشىاثيةال يحل ال رإلاان ؤرىاء مماسظة 

 .ثبٝو الحشيات والحٝٛو ألاظاظية اإلاىفوؿ ِل صا في َزا الذظحوس ممموهة

حم  تقصحا". الٍهححر الؽحشيٚ ٜس ْ حالة الاظحشىاء بمجشد اهحٙاء ألاظحبا  اليحح دِحد بل صحا، وباثخحار ؤلاطحشاءات الؽح٣لية اإلاٝحشس  ِا ٘ش
ُ
( 2011يوليحو  29) 1432ؼحّبان  27ـحادس فحي  1.11.91ث

 .3610(، ؿ 2011يوليو  30) 1432ؼّبان  28م٢شس بحاسيخ  5964، الجشيذ  الشظمية ُ هو الضؾخىع خىٙيز ب
3
 
 

 74بِحتن حالحة الحفحاس...". فحي حححن يحىق الٙفحل  –مً الذظحوس اخحفاـات املجلغ الوصاسي في ؤه : "يحذاو٥ املجلغ الوصاسي في الٝمايا والىفوؿ الحالية:......  49يحذد الٙفل 

ّح  بحالّىٚ سثحنغ الح٣ومحة، وال يم٢حً ثمذيحذ َحزا ألاطحل بال بالِ  حتن إلاحذ  رترححن يومحا ِحً حالحة الحفحاس، بمٝحضحضى ٌهححر يٜو حم ئ ؤه : "يم٢ً ؤلِا  1.11.91ٝحاهون". الٍهححر الؽحشيٚ ٜس

.3614و 3609، الفٙحححن هو الضؾخىع ( بخىٙيز 2011يوليو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في 
 

4
ححم  71مجححا٥. اهٍححش الٙفحل  29الذظححوس اإلإشبححي اإلايححاديً اليححح يخححق الٝححاهون بالخؽححش ْ ٘ صححا، واليحح ِححذدَا اإلاؽححُش الذظححوسي فححي مححً  71فحش الٙفححل يح   1.11.91الٍهحححر الؽححشيٚ ٜس

 .3614 -3613ؿ ؿ  هو الضؾخىع، بخىٙيز( 2011يوليو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في 
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ة اهخؽحححاس وبحححاء ١وسوهحححا، بحححادست الح٣ومحححة اإلإشبيحححة ب حححئ بخحححشاض هحححق ٜحححاهووي ِ حححر  والظححححذساٟ َحححزا الٙحححشآ الخؽحححش عي ؤمحححام َحححو٥ وظحححِش

 محححّل ال رإلاححان إلاواطهححة مححا اظحححجذ مححً 
 
حححا معححىش  الحٙححوين الخؽححش عي الاظحححشىاثية اليححح يعححما ٘ صححا الذظحححوس للح٣ومححة الحلححو٥ مٜا

ِححً ظححلٟو معححىش  الخؽححش ْ الّاديححة اإلاسٝلححة بححااطشاءات، والبىيئححة بعححبب جّححذد اإلاحححذخلحن. ححاجْ وؤحححذاذ، بّيححذا  َححزٍ وثتححرطم  1ٜو

حٚ مححً 
ّ
حم احترامح  إلاىىحٞ ٘فحل العحلي، بال ؤهح  يلى اإلاعحىش  ؤححذ اإلابحادت اليحح يحإظحغ ِل صحا الىٍحام الذظححوسي اإلإشبحي، والحزي ٔس

ححححّذ  َحححزا الٙفحححل با خحححز بمبحححذؤ ثحححواصن العحححلىات وجّاوقصحححا، محجحححاوصا ألاوشوححححة الذظححححوسية ال٢تظحححي٢ية اإلاخؽحححّبسة بححححذود الٙفحححل 

 2الحّذي وآلا ي.

م ا
ّ
ذ هٍ إلاؽُش الذظحوسي ِملية الحٙوين الخؽش عي في ـيٕححن، ثحج ئ ؤوالَحا فحي ـحوس  الٝحاهون بحاارن، حعحب محا يحىق ِليح  ٜو

 (، مً ؤه :1996مً دظحوس  45)الٙفل  70الٙفل 

"للهاهىن ؤن ًإطن للخٌىمت ؤن جخسظ في ظعغف معً العؼمً مدعضوص، ولؿاًعت مػُىعت، بمهخطع ى مغاؾعُم جعضابير ًسعخو 

ا. ؾيععر ؤهععه ًجعععب غغيععها غلععى البرإلاععان بههعععض الهععاهىن غععاصة با جعععغي الػمععل بهععظٍ اإلاغاؾععُم بمجعععغص وكععَغ جساطَععا، ٍو

بُعععل نعععاهىن ؤلاطن إطا معععا ونعععؼ خعععل مجلععععـ  ا، ٍو اإلاهعععاصنت، غىعععض اهفهعععاء ألاظعععل العععظي خعععضصٍ نعععاهىن ؤلاطن بئنعععضاَع

 3البرإلاان".

حححة الاظححححٙاد  محححً ثٙحححوين جؽحححش عي ق َحححزا الٙفحححل للعحححلىة الحىٙيزيحححة ٘ـش
ّ
ثمىحححح  لهحححا العحححلىة الخؽحححش ّية اهححححاض هفحححوؿ  وُيحححشخ

ححا مححً خححت٥: ؤ(  4ثيحمححح ملجححا٥ الٝححاهون. ححذ حححّذد َححزا الٙفححل الٝواِححذ والؽححشوه اليححح يلححضم احترامهححا بفححذد َححزٍ الحالححة، خفـو ٜو

؛ ثٝييذ مممون ٜاهون ؤلارن الزي يٙوك ِ ٍر ال رإلاان للح٣ومة بِما٥ ـتحياث  الخؽش ّية؛  ( ثحذيذ ؼشوي الضمً واإلا ولُو

ض( ١ون الحذابحر الخؽش ّية اإلاىذسطة ؤـحت لحمً اخحفاـحات العحلىة الخؽحش ّية ممحمىة فحي ؼح٣ل مشاظحيم؛ د( ِحشك اإلاشاظحيم 

اإلاحخححز  فححي بوححاس ٜححاهون ؤلارن ِ ححئ ال رإلاححان للمفححادٜة ِل صححا ِىححذ اهاصححاء ألاطححل الححزي حححذدٍ ٜححاهون ؤلارن؛ ٌ( بىححتن ٜححاهون ؤلارن فححي 

ذ مجلعحححي ؛ و( ِحححذم طحححواص ٜيحححام ال رإلاحححان بالخؽحححش ْ فحححي املجحححاالت اليحححح ٘حححوك للح٣ومحححة ظحححلىة اثخحححار ثحححذابحر حالحححة ححححل ال رإلاحححان ؤو ؤحححح

 5جؽش ّية ٘ صا.

ٝا إلاا يٝحمي  الٙفل  في ححن ث رص الفوس  الساهية في ـيٕة بـذاس مشظوم بٝاهون   الزي يىق ِ ئ ؤه :  81٘و

عاث، وباجكععععام مععععؼ اللجععععان التععععي ٌػىيهععععا ألامععععغ فععععي يععععال "ًمٌععععً للخٌىمععععت ؤن جهععععضع، زععععالُ الكتععععرة الكانععععلت بععععين الععععضو 

 .املجلؿين، مغاؾُم نىاهين، ًجب غغيها بههض اإلاهاصنت غليها مً َغف البرإلاان، زالُ صوعجه الػاصًت اإلاىالُت

ًىصع مكغوع اإلاغؾىم بهاهىن لضي مٌخب مجلـ الىىاب، وجىانكه بالخخابؼ اللجان اإلاػىُت في يعال املجلؿعين، بؿُعت 

ل صازل ؤظل ؾخت ؤًام، إلى نعغاع مكعترى بُنهمعا فعي قعإهه. وإطا لعم ًدهعل َعظا الاجكعام، قعئن الهعغاع ًغظعؼ إلعى الخىن

 6اللجىت اإلاػىُت في مجلـ الىىاب"

حححتن الىحححواست بححححذ٥ ـحححيٕة ٜحححاهون ؤلارن لوطححححود ال رإلاحححان فحححي "ِىلححححة  و ن ّ٘محححلد الح٣ومحححة الفححححيٕة الساهيحححة للحٙحححوين الخؽححححش عي ِا

ٙححة مححً بطححشاءات ؼحح٣لية ٠سحححر  ١اهححد ٘ححةن ر 1جؽححش ّية"، ّٙ لحح٤ ال يمىححْ مححً الٝححو٥ بححإن الح٣ومححة ٜححذ اخحححاست َححزٍ اإلاعححىش  ل٣وقصححا مخ

                                                           
1
ٗو ِىذ الحإـيلحن الحاسيذي والذظحوسي لىٍ  ت ِبذ ؤلال  ٘حوهححر،  شية الحٙوين الخؽش عي يم٢ً الشطُو ب ئ:للٜو سُعت ومغظػُاجعه الضؾعخىٍع عي بعاإلاؿغب: ؤنعىله الخاٍع الػمعل الدكعَغ

 .256 -253، ؿ ؿ 2002، 1، الشباه: مىبّة اإلاّاٗس الجذيذ ، طضء 1، وبّة  صعاؾت جإنُلُت وجُبُهُت(
2
الٍهحححر الؽححشيٚ  اإلإشبححي ححححن يفححش  بححإن الىٍححام الذظحححوسي للممل٢ححة: "يٝححوم ِ ححئ ؤظححاط ٘فححل العححلي، وثواصقصححا وجّاوقصححا،...". مححً الذظحححوس  1يم٢ححً ؤلاؼححاس  ذصححزا الفححذد ب ححئ الٙفححل  

م   .3601ؿ  هو الضؾخىع، ( بخىٙيز2011يوليو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في  1.11.91ٜس
3 

م  70الٙفل   .3613ؿ  هو الضؾخىع، ( بخىٙيز2011ليو يو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في  1.11.91مً الٍهحر الؽشيٚ ٜس
4 

حم  71مجحا٥. اهٍحش الٙفحل  29مً الذظحوس اإلإشبي اإلاياديً اليح يخححق الٝحاهون بالخؽحش ْ ٘ صحا، واليحح ِحذدَا اإلاؽحُش الذظححوسي فحي  71بر حفش الٙفل   1.11.91الٍهححر الؽحشيٚ ٜس

 .3614 -3613 ؿ ؿ هو الضؾخىع، ( بخىٙيز2011يوليو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في 
5 

 .263 -257، ؿ ؿ 2002ِبذ ؤلال  ٘وهححر: 
6
م  81الٙفل    .3615، ؿ هو الضؾخىع  ( بخىٙيز2011يوليو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في  1.11.91مً الٍهحر الؽشيٚ ٜس
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ٞ ١اَلهححا، بمححا يححححو٥ دون ؤلاظححشاُ فححي بخحححشاض الححىق. ٘معححىش  جؽحححش ْ مشظححوم بٝححاهون، ؼححح٢ت، ال جعحححلضم ظححوى: ؤ( مفحححادٜة  ظححتَر

ٝحححا إلاٝحمحححيات   ( بم٣اهيحححة الحٝحححذم ذصحححزٍ الىفحححوؿ  2محححً الذظححححوس؛ 92الٙفحححل مجلحححغ الح٣ومحححة ِ حححئ مؽحححشُو اإلاشظحححوم بٝحححاهون ٘و

ض( بيححذاُ مؽححشُو اإلاشظححوم بٝححاهون لححذى م٢حححب مجلححغ الىححوا  با ولويححة؛ د( اطحمححاُ  3خححت٥ الٙتححر  الٙاـححلة بحححن دوسات املجلعحححن؛

؛ 24اللجىححة ال رإلااهيححة امل حفححة فححي ؤطححل ؤٜفححاٍ   رإلاححاهنححن امل حفححححن بؽححإن ٌ( ؼححشه اثٙححاٛ اللجىححححن ال 4ظححاِة بّححذ بيححذاُ اإلاؽححشُو

 5الىق داخل ؤطل ظحة ؤيام، و ال ُيّاد بحالح  ب ئ مجلغ الىوا  للّشك ِ ئ اللجىة اإلاّىية للحعم ٘ي .

ية   مولححححِو
 
ٙحححة مٝاسهححححة بحححالحىٍيم الذظحححححوسي إلاعححححىش  جؽحححش ْ الٝححححاهون بحححاارن اليححححح ثٙحححشك ؼححححشووا ّٙ حححذ طححححاءت َحححزٍ اإلاعححححىش  مخ ٜو

ايححة اإلاّيىححة؛  ( ؼحشه اإلاححذ  املحححذد ؛ ض( ؼححشه مفحادٜة ال رإلاححان ِ ححئ الحىق ِىححذ اهاصححاء ألاطححل؛ د( و طشاثيحة ِذيححذ  ٠ححح: ؤ( ؼحشه الٕ

حان بةم٣ححان  بىححتن الححىق بمجححشد حححل ال رإلاححان، ِححذا ؤن معححىش  الٝححاهون بححاارن ثبٝححو هٙعححها معححىش  الخؽححش ْ الّاديححة. ويبححذو ؤهحح  ١ح

حححٞ الح٣ومححة دِحححو  ال رإلاححان لّٝحححذ دوس  اظححححشىاثية بجححذو٥ ؤِمحححا٥ م ٝحفحححش ِ ححئ هٝىحححة ٘شيححذ  مشثبىحححة بالححححإوحر الٝححاهووي للىحححواست ٘و

 معىش  ِادية، بذ٥ ولب ثٙوين جؽش عي بمعىش  اظحشىاثية.

ٙة حّيى باإلاٝاسهة مْ ما ١ان مّموال بح  فحي  ّٙ بل ؤ٠ثر مً رل٤، ٘ةن معىش  جؽش ْ مشظوم بٝاهون، الزي لجإت ل  الح٣ومة، ثشد مخ

 ِ ئ ؤه : 55اهد يىق ٘فل  اإلاشاطْ، والزي ١  1996ٌل دظحوس 

"ًمٌععععً للخٌىمععععت ؤن جهععععضع زععععالُ الكتععععرة الكانععععلت بععععين الععععضوعاث، وباجكععععام مععععؼ اللجععععان التععععي ٌػىيهععععا ألامععععغ فععععي يععععال 

 .املجلؿين، مغاؾُم نىاهين ًجب غغيها بههض اإلاهاصنت في ؤزىاء الضوعة الػاصًت الخالُت للبرإلاان

ن، وجىانكه اللجان اإلاػىُت في ًليهمعا بالخخعابؼ بؿُعت الخىنعل إلعى ًىصع مكغوع اإلاغؾىم بهاهىن بمٌخب ؤخض املجلؿي

نععغاع مكععترى فععي قععإهه، وإطا لععم ًخععإث الاجكععام غلععى طلععَ صازععل ؤظععل ؾععخت ؤًععام مععً إًععضاع اإلاكععغوع ًباقععغ بُلععب مععً 

راح الخٌىمت حكٌُل لجىت زىابُت مسخلُت مً ؤغًاء املجلؿين جخىلى في ظغف زالزت ؤًام مً غعغى ألامعغ غليهعا انتع

 .نغاع مكترى غلى اللجان املخخهت

ػخبر الاجكام اإلاىهىم غلُه في الكهعغة ألاولعى معً َعظا الكهعل مغقىيعا إطا لعم جعخمًٌ اللجىعت الشىابُعت املخخلُعت  َو

اقو اللجان البرإلااهُت اإلاػىُت غلى الهغاع اإلاهترح غليها  مً انتراح نغاع مكترى صازل ألاظل اإلاًغوب لها ؤو إطا لم جى

 6ل ؤعبػت ؤًام".صازل ؤظ

                                                                                                                                                                                                 
1
يحذ  ؤنٜحّذس هللا ِحض وطححل   يعحمي  الحبّن مححْ الحححَٙ بالّىلحة ال رإلااهيححة. والواٜحْ ؤن ٜفحش ِمححل ال رإلاحان فححي مححْ اهاصحاء الحذوس  ال شيٙيححة لل رإلاحان، ؤو مححا  19-يتحزامً ثٙصحضح وبححاء ١وسوهحا ١٘و

حححاء اإلاماسظححة الذظححححوسية اإلإشبيححة إلابحححذؤ "الّٝلىحححة ال رإلااهيححة" و٠ؽححح٣ل مححً ؤؼححح٣ا٥ مححً ؤؼححح٣ا٥  بححة اإلاؽحححش الذظحححوسي للححححح٢م ولحححبي دوسجححي ال شيحححٚ والشبيححْ يّحححذ ؤحححذ مٍحححاَش ثمسححل و٘و ٔس

ت جدلُلُعت، إلاحذوس، مماسظحة َحزٍ اإلااظعحة. سؼحيذ ا ٍالُت الىظعام العضازلي للبرإلاعان فعي يععىء الضؾعخىع: صعاؾعت صؾعخىٍع ، الشبححاه: مىبّحة اإلاّحاٗس الجذيحذ ، ميؽحوسات املجلححة 1وبّحة إقعع

 .82-81، ؿ ؿ 2016اإلإشبية لإلداس  املحلية والحىمية )ظلعلة مالٙات وؤِما٥ طامّية(، 
2 

العياظحات الّامحة للذولحة ٜبحل ِشلحها ِ حئ املجلحغ الحوصاسي؛ )....(؛  -ثحد سثاظة سثنغ الح٣ومحة، فحي الٝمحايا والىفحوؿ الحاليحة:  ِ ئ ؤن مجلغ الح٣ومة: "يحذاو٥  92يىق الٙفل 

م مشاظيم الٝواهحن؛ )...(".  -  .3617، ؿ هو الضؾخىع  ( بخىٙيز2011يوليو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في  1.11.91الٍهحر الؽشيٚ ٜس
3
محححً الذظححححوس ِ حححئ ؤهححح : "يحححودُ مؽحححشُو اإلاشظحححوم بٝحححاهون لحححذى م٢ححححب املجلحححغ الىحححوا ، وثىاٜؽححح  بالحححححابْ اللجحححان اإلاّىيحححة فحححي ٠حححت املجلعححححن، بٕيحححة  81ً الٙفحححل ثحححىق الٙٝحححش  الساهيحححة مححح 

ححم ي مجلححغ الىححوا ". الحواـححل داخححل ؤطححل ظحححة ؤيححام، ب ححئ ٜححشاس مؽححتٟر بي صمححا فححي ؼححإه . و را لححم يحفححل َححزا الاثٙححاٛ، ٘ححةن الٝححشاس يشطححْ ب ححئ اللجىححة اإلاّىيححة فحح  1.11.91الٍهحححر الؽححشيٚ ٜس

 .3615، ؿ هو الضؾخىع  ( بخىٙيز2011يوليو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في 
4 

م٢ححب  محً الذظححوس، ثخمحْ الذساظحة والحفحويد ِ حئ ١حل مؽحشُو مشظحوم بٝحاهون ؤودُ ِ حئ 81مً الىٍام الذاخ ي ملجلغ الىوا  ِ ئ ؤه : "ثىبيٝا  ح٣حام الٙفحل  230ثىق اإلااد  

حل بح ، ويحذِو ؤِمحاء اللجىحة لتوّٝحاد خحت٥  -يحيل م٢حب املجلغ )...(؛  -املجلغ للمعىش  الحالية:  ظحاِة  24يٝوم سثنغ اللجىة بةحاوة ؤِماء م٢حب اللجىة ِلمحا باإلاؽحشُو اإلاحـو

شاٛ للىباِة واليؽحش، ميؽحوسات مجلحغ الىحوا 1، ه الىىاب الىظام الضازلي ملجلـمً ثاسيخ بيذاُ اإلاؽشُو لذى م٢حب املجلغ؛ )...(". مجلغ الىوا  اإلإشبي،  ، ، الشباه: داس ؤبي ٜس

 .109ؿ ، 2017
5
 .3615ؿ مً الذظحوس،  81الٙٝش  الساهية مً الٙفل  
6
م    10) 1417طمحادى ألاو حئ  26، بححاسيخ 4420، الجشيحذ  الشظحمية ُ هعو الضؾعخىع اإلاغاظعؼ بخىٙيحز( 1996ؤ٠ححوبش  7) 1417محً طمحادى ألاو حئ  23ـادس في  1.96.157ٌهحر ؼشيٚ ٜس

 .2287(، ؿ 1996ؤ٠حوبش 
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مححت ِححً ؤن معححىش  بـححذاس اإلاشظححوم بٝححاهون مخٙٙححة بطشاثيححا، ٘ححةن الٙفححل الذظحححوسي اإلاححاوش لهححا ـححيٖ ـححيأة ٘مٙالححة، بر  ٘و

اظحّمل اإلاؽُش الذظحوسي لٍٙة "الٝاهون" بىشيٝة ِامة ومىلٝة دون ؤن يشد ِل صحا ثٝييحذ ؤو ثخفحيق، محا ٜحذ يعحما للعحلىات 

مجحححا٥ الٝحححاهون لنؽحححمل ثٝحححذيم مؽحححاس ْ مشاظحححيم ٜحححواهحن ثىحححذسض لحححمً اإلاحححواد اليحححح يشطحححْ ثىٍيمهحححا ب حححئ  الحىٙيزيحححة محححً بوحححتٛ يحححذَا فحححي

الٝواهحن الحىٍيمية، ؤو الٝواهحن اليح ثحم اإلافادٜة بمٝحماَا ِ ئ بّن اإلاّاَذات والاثٙاٜيات الذولية. َزا دون ؤلاؼاس  ب ئ ؤن 

ية اليح ث حرس اللجحوء بليح ، ١الححذيص ِحً حالحة المحشوس  الحىٍيم الذظحوسي لهزٍ اإلاعىش  لم يىق ـشاحة ِ ئ ال حاالت اإلاولِو

 1ؤو الاظح جا٥، بما ال يححمل اهحٍاس اوّٝاد ال رإلاان في دوسث  الّادية.

ومما يم٢ً جسحجيل ، ذصحزا الفحذد ٠حزل٤، ؤن اإلاشظحوم بٝحاهون لحم يلحضم الح٣ومحة بمحشوس  الشطحُو ب حئ ال رإلاحان برا اٜحمحد المحشوس  

ظحححححشيان مّٙولحححح . ِ ححححئ اِحبحححححاس ؤن ثمذيححححذ الح٣ومحححححة لحالححححة الىححححواست بموطحححححب مشاظححححيم دون الشطححححُو ب حححححئ ال رإلاححححان يىحححححش  ثمذيححححذ مححححذ  

بؼححح٣االت ألاصحححّم دولحححة الححححٞ والٝحححاهون، وثٙسحححه املجحححا٥ لهيمىحححة الح٣ومحححة ِ حححئ مجحححا ي الخؽحححش ْ والحىٍحححيم، محححا يٝحضحححضح الحىفحححيق ِ حححئ 

مححححذ  ظححححشيان مّٙححححو٥ حالححححة الىححححواست الصحححححية لمححححمان ثححححواصن العححححلي،  لححححشوس  الشطححححُو ب ححححئ اإلااظعححححة الخؽححححش ّية فححححي حالححححة ثمذيححححذ

ابة ال رإلااهية.  2 و خماُ ؤلاطشاءات اإلاحخز  للٜش

ػُت للمغؾىم بهاهىن الُىاعا الصخُت  .2 ٍالُت الهُمت الدكَغ  إق

ّححح  لحححمً َحححشم الخؽحححش ْ، خاـحححة محححْ  محححً طملحححة ؤلاؼححح٣االت اإلاىشوححححة فحححي ِتٜحححة باإلاشظحححوم بٝحححاهون َحححو الخعحححائ٥ ححححو٥ وبيّحححح  ومٜو

يمح  الٝاهوهية، ال ظيما ٜبل مفادٜة ال رإلاان ِلي : ٘هل َو  ماثيا حو٥ ثٝذيش وبيّح  الخؽش ّية ٜو الاخحتٗ الحاـل ٘ٝهيا ٜو

بمسابة ٜاهون يعشي ِلي  ما يعشي ِ حئ ؤِمحا٥ الخؽحش ْ؟ ؤم َحو بمسابحة مشظحوم ٠محا بحا ي الىفحوؿ الحىٍيميحة والٝحشاسات ؤلاداسيحة؟ 

ل يححاض لحىبيٝ   ب ئ ظىذ ثىٍيمحح يحإمش بخىٙيحزٍ؟ ؤم ؤهح  هحق م٢ححٚ بزاثح  يعححجمْ ٘يح  ـحٙيح الخؽحش ْ والحىٍحيم؟ رحم محا هحي َو

يح ؟  لؽِش
 
  3طهة الاخحفاؿ الٝماجي بالىٍش ٘ي  ؤما مشاٜبة لذظحوسية ؤو ٘حفا

حيلد ِلي  للىًّ في د
ُ
ذ ظبٞ للمجلغ الذظحوسي ؤن جّشك لهزا اإلاولُو بمىاظبة هٍٍش في ِشيمة ؤ ظحوسية مشظوم بٝاهون ٜو

م  م  2.14.596ٜس م  12.71ٜايضح بخحميم الٝاهون ٜس املحّذد بموط صمحا ِ حئ الححوا ي العحً اليحح يححا٥ ب حئ الحٝاِحذ  05.89والٝاهون ٜس

ٙحححححححو وؤِححححححوان الذولححححححة والبلحححححححذيات واإلااظعححححححات الّامححححححة اإلاىخشوحححححححون فححححححي هٍححححححام اإلاّاؼحححححححات اإلاذهيححححححة، واإلاعححححححححخذمون  هححححححا مٌو ِىححححححذ بلٔو

حذ رَحب ؤِمحاء املجلحغ الذظححوسي ب حئ الٝحو٥ بحإن اإلاشظحوم بٝحاهون َحو هحق  اإلاىخشوون في الىٍام الجما ي إلاىا سواثب الحٝاِذ. ٜو

 ٜاهووي ٔحر ثام وؤن املجلغ لنغ ـاحب الاخحفاؿ بالبد ٘ي . 

م ب ححئ ١ححون:  ححذ اظححخىذ ٜمححا  املجلححغ فححي جّليححل ٜححشاَس ت غليهععا مععً "مغاؾععُم الهععىاهين ال جٌدؿععب نععبؿت نععاهىن إال بػععض اإلاهععاصنٜو

ا، وقهعا ألخٍعام الكهعل  معً الضؾعخىع، ممعا ًجػلهعا ؾيعر مىضعظعت  81نبل البرإلاان بمجلؿُه فعي العضوعة الػاصًعت اإلاىالُعت لهعضوَع

ت املخععععضص بمىظعععب الكهعععل "ال  ورلححح٤ بعحححبب ؤن اإلاشاظحححيم بٝححححواهحن:معععً الضؾععععخىع".  132 يعععمً ازخهعععام املخٌمعععت الضؾعععخىٍع

ؼ ٍامععل مؿععُغة الدكععَغ ععضة الغؾععمُت وال  ًسًععؼ اغخماصَععا ل ا فععي الجٍغ انها ًععخم قععىع وكععَغ اإلاهععغعة فععي الضؾععخىع، ممععا ًجػععل ؾععٍغ

عععام الكهععععل ٍع مععععً الضؾععععخىع، الععععظي ًىُبععععو غلععععى الهععععىاهين صون  50 ًخىنععععل غلععععى نععععضوع ؤمععععغ بدىكُععععظَا يمععععا جهخطعععع ي طلععععَ ؤخ

 4ؾىاَا".

                                                           
1
ٍاالث الازخهام والهُاؾتِت٥ ٘ا ي   .216-215، ؿ ؿ 2018، الشباه: مىبّة اإلاّاٗس الجذيذ ، 1، وبّة ، نىاغت الىهىم الهاهىهُت: إق
2
ععغ ؾععىىي غععً خالععت خهععىم ؤلاوؿععان باإلاملٌععت اإلاؿغ  املجلححغ الححوونح لحٝححٛو ؤلاوعححان،  ، فححي ٘ححاثا رو الحجححة 7003"، الجشيححذ  الشظححمية ُ 19ؤزىععاء قتععرة "يىقُععض  2020بُععت لؿععىت جهٍغ

 .5259(، ؿ 2021يوليو  12) 1442
3
ػُت باإلاؿغب، الحبنب الذٜاٛ،   ٍامت؟ مهاعبت ههضًت للهاهىن البرإلااوي واإلاماعؾت الدكَغ عي للبرإلاان، ؤًت خ  وما بّذَا. 294، ؿ 2009الشباه: مىبّة اإلاىية، ، 1ه الػمل الدكَغ
4
حححححححم   ذ 18/09/2014، ـحححححححادس فحححححححي 1403/14م.د، بخفحححححححوؿ ملحححححححٚ ِحححححححذد  944/2014ٜححححححشاس املجلحححححححغ الذظححححححححوسي ٜس حححححححَو

ُ
حححححححْ املح٢محححححححة الذظححححححححوسية ِ حححححححئ الحححححححشابي الححححححححا ي )ؼ ، ميؽحححححححوس بمٜو

04/10/2021 :)https://2u.pw/ibqXC 

https://2u.pw/ibqXC
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للبحد بةلٕحاء اإلاشظححوم بٝحاهون، ٔححر ؤن مح٢مححة وبىحاء ِ حئ محا اهح ححى بليح  املجلحغ الذظحححوسي، ثوّطح  الىحاِىون هححو الٝمححاء ؤلاداسي 

 85.14اإلاغؾعععىم بهعععاهىن اإلاُػعععىن قُعععه نعععض جمعععذ اإلاهعععاصنت غلُعععه معععً نبعععل البرإلاعععان بمىظعععب الهعععاهىن عنعععم الحححىٝن ٜمحححد بحححإن: "

ل عنععم  ش  01.15.31الهععاصع ألامععغ بدىكُععظٍ الظهيععر الكععٍغ ععضة الغؾععمُت غععضص  2015مععاعؽ  12بخععاٍع ش  6348ووكععغ بالجٍغ  02بخععاٍع

ل ؤب ؼ اإلاهغعة في الضؾخىع وؤيخى مٌدؿبا لهكت الهاهىن مما 2015ٍغ ، وبالخالي ًٌىن َظا اإلاغؾىم نض اؾدىكظ مؿاَغ الدكَغ

ت الهععععىاهين ًىػهععععض  ًجػععععل الُػععععً باإللؿععععاء قُععععه ؾيععععر مىععععضعط يععععمً ازخهععععام مدٌمععععت الععععىهٌ، مععععاصام الُػععععً فععععي صؾععععخىٍع

." بهى الُلب ؾير مهبُى ت، ٍو  1للمدٌمت الضؾخىٍع

ذ وا٘ ٞ بّن الباحسحن محا رَحب بليح  الاطاصحاد الٝمحاجي الذظححوسي وؤلاداسي محً ١حون اإلاشظحوم بٝحاهون ال ي٢خعحب ـحٙة الٝحاهون ٜو

ٍش لي٢خعحب اإلاشظحوم بٝحاهون ـحٙح  الٝاهوهيحة، ليخمحْ آهحزاٟ  حو الؽحشه الحزي يحشون وطحو  ثح٘و بال بّذ مفادٜة ال رإلاحان ِليح . َو

اظحذلوا ب  لجُز ـٙة الٝاهون ًِ اإلاشظوم بٝاهون ثٝذيش ؤِماء املجلحغ الذظححوسي ومً طملة ما  2إلاشاٜبة دظحوسيح  مً ِذمها.

ؤهٙعححهم بححإن َححزٍ الىفححوؿ ثحخححز بمبححادس  ح٣وميححة وموا٘ٝححة اللجححان ال رإلااهيححة الذاثمححة اإلاّىيححة، دون ؤن جعححح٢مل ١امححل اإلاعححىش  

م، ٔححححر مؽحححاذصة للٝحححو  ا فحححي الجشيحححذ  الخؽحححش ّية اإلاٝحححشس ، محححا يجّحححل اإلاشاظحححيم بٝحححواهحن، فحححي هٍحححَش اهحن، ومحححا ي حححرس ظحححشياقصا بمجحححشد وؽحححَش

ٝا إلاا ثٝحمي  ؤح٣ام الٙفل   50.3الشظمية دون حاطة ب ئ بـذاس ؤوامش بخىٙيزَا ٘و

ٔحر ؤن الواٜحْ طحشى ٢ِحغ محزَب ؤِمحاء املجلحغ الذظححوسي بّحذم حاطحة اإلاشظحوم بٝحاهون ب حئ هحق ثىٍيمحح يحإمش بخىٙيحزٍ، بر ؤن 

ححححم  اإلاحّلححححٞ بعححححً ؤح٣ححححام خاـححححة بحالححححة الىححححواست الصحححححية، مححححست، طححححاء محجححححاوسا مححححْ بـححححذاس  2.20.292بـححححذاس اإلاشظححححوم بٝححححاهون ٜس

حححم  اإلاحّلحححٞ بحححةِتن حالحححة الىحححواست الصححححية بعحححاثش ؤسطحححاء التحححرا  الحححوونح إلاواطهحححة ثٙصحححضح ٘ححححروط  2.20.293مشظحححوم  الحىبيٝحححي ٜس

 ١4وسوها، في هٙغ الّذد مً الجشيذ  الشظمية.

م مححً ؤن طهححة بفححذاٍس فححي َححزٍ الحالححة هححي وبةوّححام الىٍححش يححشجه الٝححو٥ بحح إن اإلاشظححوم بٝححاهون َححو مححً طححيغ الّمححل الخؽححش عي، بححالٔش

محححا٥ ؤلاداس . والواٜحححْ، ؤن بـحححذاس الح٣ومحححة   للمّيحححاس الّمحححوي، محححً ٜبيحححل ألِا
 
العحححلىة الحىٙيزيحححة اليحححح ُيٙتحححرك فحححي ؤن ٜشاساألاصحححا، ثبّحححا

حٞ ؼحشوه مّيىحة ال يخمحْ لهحا ِحاد  بـحذاس إلاشظوم بٝاهون ؤمش  صحّم مجحا٥ الٝحاهون اإلاو١حو٥ ؤـحالة لل  رإلاحان، ورلح٤ لٙتحر  مححذد  ٘و

حححٞ الذظححححوس الحححزي خحححو٥ للح٣ومحححة بم٣اهيحححة ولحححب  اإلاشاظحححيم الحىٍيميحححة. ٠محححا ؤن بـحححذاس اإلاشاظحححيم بٝحححاهون فحححي مجحححا٥ الٝحححاهون يححححم ٘و

ية و طشاثيححححة، ولل رإلاححححان ؤن يٝبححححل ثٙححححو  حححححا وبؽححححشوه مولححححِو ين طححححضء مححححً اخحفاـحححح  ؤو الحٙححححوين مححححً ال رإلاححححان للحلححححو٥ محلحححح  مٜا

ن.  5ي٘ش

اإلاحّلححححححٞ باإلاشاظححححححيم بٝححححححواهحن ٜححححححذ وسد لحححححمً البححححححا  الشابححححححْ مححححححً الذظحححححححوس ال ححححححاؿ بمماسظححححححة العححححححلىة  81وباإلاىاظحححححبة ٘ححححححةن الٙفححححححل 

حم  م مً ؤن ظلىة الخؽش ْ يماسظها ال رإلاان ١إـل ِحام بمٝحضحضى الٙفحلحن الذظححوسيحن ٜس الخؽش ّية، ما يحمل بؼاس  ب ئ ؤه  بالٔش

                                                           
1
ححة ؤلاداسيححة بمح٢مححة الححى  ححم ٜححشاس الٕ٘ش ححم 01/12/2016ـححادس بحححاسيخ  1702/1ٝن ٜس )ٜححشاس ٔحححر ميؽححوس(. هٝححت ِححً حميححذ ولححذ الححبتد، "وبيّححة  2986/4/1/2014، فححي اإلالححٚ ؤلاداسي ٜس

، 1ه  في ػمعً ظابدعت يىعوهعا، الضولت والهاهىن اإلاشظوم بٝاهون: ثإمتت في لوء اإلاشظوم بٝاهون اإلاحّلٞ بعً ؤح٣ام خاـة بحالة الىواست الصحية، في ِبذ اإلاهيمً حمض  وآخشون، 

 .5، ؿ 2020الشباه: م٢حبة داس العتم للىباِة واليؽش والحوص ْ، ظلعلة بحياء ِلوم الٝاهون، ِذد ماي 
2
 .222-221ؿ ؿ ، 2018ِت٥ ٘ا ي:  
3
ححححم   ححححْ املح٢محححح18/09/2014، ـححححادس فححححي 1403/14م.د، بخفححححوؿ ملححححٚ ِححححذد  944/2014ٜححححشاس املجلححححغ الذظحححححوسي ٜس ة الذظحححححوسية ِ ححححئ الححححشابي الحححححا ي )ثححححاسيخ الولححححوض ، ميؽححححوس بمٜو

04/10/2021 :)https://2u.pw/ibqXC 221. ويم٢ً الشطُو ٠زل٤ في َزا الؽإن ب ئ: د. ِ ي ٘ا ي، ؿ. 
4 

ني إلاىاظهععت جكصعع ي قيععروؽ يىعوهععا يىقُععض غععالن خالععت الُععىاعا الصععخُت ( بححة2020مححاسط  24) 1441مححً سطححب  29ـححادس فححي  2.20.293مغؾععىم عنععم   ،19بؿععابغ ؤعظععاء التععراب الععَى

 .1783(، ؿ 2020ماسط  24) 1441سطب  29م٢شس، في  6867الجشيذ  الشظمية ِذد 
5
بٝحاهون فحي ؤطحل ظححة ؤيحام، "٘حةن الٝحشاس يشطحْ مً الذظحوس بإه  برا لم يحفل الاثٙاٛ بحن اللجان اإلاّىية في ٠حت املجلعححن ِ حئ مؽحشُو اإلاشظحوم  81ثٝحضضح الٙٝش  ألاخحر  مً الٙفل  

ححو ألامححش الحححزي طححاء ِامححا ومىلٝحححا، يٙيححذ بم٣اهيحححة اِحمححاد الححىق الحححزي اهاصححد بليحح  اللجىحححة اإلاّىيححة ب مجلححغ الىحححوا  حححا٥ ال ححتٗ محححْ هٍحرألاصححا فحححي ب ححئ اللجىححة اإلاّىيحححة فححي مجلححغ الىحححوا ". َو

ن الىق بةوتٛ. ِ  ن ال رإلاحان الحىق وجؽحبشد بح  الح٣ومحة، ٘لهحا ؤن ثلجحإ ب حئ بِمحا٥ محا بحوصألاصحا محً بم٣اهحات مجلغ اإلاعخؽاسيً، ٠ما يٙيذ بم٣اهية ٘س ئ ؤظاط، ؤه  في حالة ما برا ٘س

 دظحوسية ؤخشى للمٕي والخحباس مذى ـتبة ؤٔلبياصا ال رإلااهية.

https://2u.pw/ibqXC
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بال ؤهحح  يم٢ححً للح٣ومححة ؤن جؽححاس٠  َححزٍ العححلىة بةـححذاس مشاظححيم ٜححواهحن ؤو ٜححواهحن برن. مححا يٙيححذ ؤن بـححذاس الح٣ومححة  71،1و 70

ٝاط بالٝشاسات ؤلاداسية حعب ٘ف ي الذظحوس 
ُ
ا ظلىة ثىٙيز حيى ث  90.2و 89إلاشاظيم الٝواهحن ال يحم باِحباَس

بححي، يم٢ححً الٝححو٥، باالومئىححان الححتصم، ؤن اإلاشاظححيم بٝححواهحن الفححادس   فحححي وبالجملححة، وخت٘ححا إلاححا رَححب بليحح  الٝمححاء الذظحححوسي اإلإش 

محححً الذظححححوس، بمحححا ٘ صحححا اإلاشظحححوم بٝحححاهون اإلاحّلحححٞ بعحححً ؤح٣حححام الىحححواست الصححححية مولحححُو َحححزٍ الذساظحححة، ثىحححذسض  81بوحححاس الٙفحححل 

خيق مً الذظحوس وبموا٘ٝة محً لمً مجا٥ الٝاهون، وؤن الح٣ومة ث٣ون بفذد مماسظة ظلىة الخؽش ْ ِ ئ وط  الاظحشىاء بتر 

حا وبؽ٣ليات مّيىة.  ال رإلاان مٜا

ٝحا للمّيحاس اإلاادي/اإلاولحو ي  ٝا للمّياس الّموي/الؽ٢ ي ثذهو محً مجزلحة الّمحل ؤلاداسي، بال ؤقصحا ٘و و را ١اهد اإلاشاظيم بٝواهحن ٘و

ابة ِ ئ مسل َزٍ الىفحوؿ  حباس، ٘ةن الٜش ياصا، ث٣ون ؤٜش  ب ئ الّمل الخؽش عي. ولهزا الِا  لؽحِش
 
ال جّحود للمححا٠م ؤلاداسيحة ٘حفحا

ابححن الذظحوسية والعياظية.  3و هما ب ئ مً ل  الحٞ في بهٙار بحذى الٜش

ٍاالث ناهىهُت مخػلهت بخُبُو خالت الُىاعا الصخُت  زاهُا: إق

ٍالُت إغالن الُىاعا بىاء غلى نغاع مؼ اؾدبػاص الهاهىن  .1  إق

ٗ الىاسثة اليح ٘شلها وباء ١وسوها باالظح جالية والاظخباٜية، بر لم ثيحٍش ح٣ومة اإلامل٢ة ثمحز الحّاوي اإلإشبي الشظمح مْ الٍشو 

 آلرحاٍس العحلبية 
 
حة محً الححذابحر الاظححشىاثية ثجىبحا بِتن مىٍمة الصحة الّاإلاية لٙحروط ١وسها وباء ِاإلايا، بل ٜامد بةوتٛ مجمِو

ححذ ١اهححد بحححذى ؤو٥ ال ىححوات اليححح لجححإت بل صححا العححلىات الح٣وميححة بِححتن حالححة الىححواست الصحححية بؽحح٣ل مب٢ححش محححم  الوخيمححة. ٜو

/ٜحشاس بداسي ؤـحذسث  وصاس  الذاخليحة طححاء ٘يح  ؤهح : "حٙاٌحا ِ ححئ يححة وظحتمة املجحمحْ اإلإشبححي،  2020محاسط  19يحوم  بىحاء ِ ححئ بٓت

ي بحّغ اإلاعاولية وسو  الحمامً الوونح، وبّذ جسجيل بّن الحىحوسات بؽحإن 
ّ
بـحابة محواوىحن ٔححر وا٘حذيً محً وفي ظياٛ الحح 

ماسط  20ال اسض بٙحروط "١وسوها اإلاعحجذ" ثٝشس بِتن "حالة الىواست الصحية" وثٝييذ الحش٠ة في البتد ابحذاء مً يوم الجمّة 

 4ِ ئ العاِة العادظة معاء  طل ٔحر معمى، ١وظيلة ال محيذ ِ صا ابٝاء َزا الٙحروط ثحد العيىش ". 2020

ححب ِححً 
ّ
حذ ثشث /الٝحشاس الّذيححذ مححً ؤلاطححشاءات وألاوامححش اليحح ١ححان مححً بي صححا: ؤ( اثخححار ثحذابحر اظحححشىاثية جعحححوطب الحححّذ مححً ٜو َححزا البٓت

ححححٞ حححححاالت مّلومححححة  حش٠ححححة اإلاححححواوىحن باؼححححتراه مٕححححادس  مٝححححشات العحححح٢ً باظحفححححذاس وريٝححححة سظححححمية لححححذى سطححححا٥ وؤِححححوان العححححلىة ٘و

لمّحنؾ اليحومي والاظخؽٙاء/اٜحفحاس الحىٝحل ِ حئ ألاشح اؿ المحشوسي ثواطحذَم )الحىٝل للّمل ؤو الٜحىاء اإلاؽحتريات المحشوسية ل

يحححْ ِٝوبحححات صطشيحححة ِىحححذ ِحححذم احترامهحححا؛ ض( ث٣ليحححٚ العحححلىات املحليحححة  بمٝحححشات الّمحححل(؛  ( بطباسيحححة الححححذابحر الاظححححشىاثية محححْ ثٜو

 5والٝوات الّمومية بحّٙيل بطشاءات اإلاشاٜبة في الؽاُس الّام.

                                                           
1
اإلايحححححححححاديً اليحححححححححح يخححححححححححق  71ِ حححححححححئ الٝحححححححححواهحن )...(". ٠محححححححححا يححححححححححذد الٙفحححححححححل  محححححححححً الذظححححححححححوس ِ حححححححححئ ؤهححححححححح : "يمحححححححححاسط ال رإلاحححححححححان العحححححححححلىة الخؽحححححححححش ّية. )...( يفحححححححححوت ال رإلاحححححححححان 70يحححححححححىق الٙفحححححححححل  

واِحححححححذ اإلاىٍومحححححححة الٝحححححححاهون بالخؽحححححححش ْ ٘ صحححححححا، واليحححححححح ر٠حححححححش محححححححً بي صحححححححا ميحححححححذان الحٝحححححححٛو والحشيحححححححات ألاظاظحححححححية اإلاىفحححححححوؿ ِل صحححححححا فحححححححي الحفحححححححذيش وفحححححححي ٘فحححححححو٥ دظححححححححوسية ؤخحححححححشى، ومبحححححححا دت ٜو

السححححححححححجون )...(، وهححححححححححي فححححححححححي الّمححححححححححوم ميححححححححححاديً ؼححححححححححملها هٍححححححححححام حالححححححححححة الىححححححححححواست الصحححححححححححية بؽحححححححححح٣ل ؤو بححححححححححأخش. اهٍححححححححححش  الصحححححححححححية، وثحذيححححححححححذ الجححححححححححشاثم والّٝوبححححححححححات الجاسيححححححححححة ِل صححححححححححا، وهٍححححححححححام

م مً الذظحوس في،  71و 70الٙفلحن   .3613ؿ هو الضؾخىع،  ( بخىٙيز2011يوليو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في  1.11.91الٍهحر الؽشيٚ ٜس
2
العححلىة الحىٙيزيحة. )...( جّمححل الح٣ومحة، ثحححد ظحلىة سثنعححها، ِ حئ ثىٙيححز ال رهحام  الح٣ححومي ِو حئ لححمان ثىٙيحز الٝححواهحن.  مححً الذظححوس ِ ححئ ؤهح : "ثمححاسط الح٣ومحة 89يحىق الٙفحل  

حم الٍهححفحي،  90و 89مى  ِ ئ ؤه : "يماسط سثنغ الح٣ومة العلىة الحىٍيمية، ويم٢ً ؤن يٙوك بّن ظلى  ب ئ الوصساء )...(. اهٍحش الٙفحلحن  90)...(". ٠ما يىق الٙفل  ر الؽحشيٚ ٜس

. ٠ما يم٢ً الشطُو ب ئ حميذ ولذ البتد، "وبيّة اإلاشظوم بٝحاهون: ثحإمتت فحي لحوء 3617-3616ؿ ؿ  هو الضؾخىع، ( بخىٙيز2011يوليو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في  1.11.91

 .7، ؿ 2020اإلاشظوم بٝاهون اإلاحّلٞ بعً ؤح٣ام خاـة بحالة الىواست الصحية، في ِبذ اإلاهيمً حمض  وآخشون: 
3
 .296، ؿ 2009الحبنب الذٜاٛ:  
4
ْ الشظححمح لححوصاس  الذاخليححة ال ححاؿ بالبتٔححات اإلاحّلٝححة إغععالن خالععت الُععىاعا الصععخُتهححق الححبٓت ألاو٥ لححوصاس  الذاخليححة موطحح  لّمححوم اإلاواوىححات واإلاححواوىحن بؽححإن،   . ميؽححوس بححاإلاٜو

ححححد لألظححححش الّاملحححح ذ فححححي بٙحححححروط ١وسوهححححا اإلاعحححححجذ وبّمليححححة الححححذِم اإلاٜا (: 21/11/2021ة فححححي الٝىححححاُ ٔحححححر اإلاهي٣ححححل اإلاحمححححشس  مححححً ٘حححححروط ١وسوهححححا، ِ ححححئ الححححشابي ؤلال٢ترووححححي الحححححا ي )ؼححححَو

https://cutt.us/Udx5Y 
5
 .24-23، ؿ ؿ 2020الحبنب بل٣وػ وآخشون:  
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ححذ الححىشت الح٣ومححة ا مححً هٙححغ الؽححهش، بح٢ححم  23و 20إلإشبيححة ب ححئ بِححتن حالححة الىححواست الصحححية بىححاء ِ ححئ ٜححشاس بداسي مححا بحححن ٜو

الٙشآ الزي جّاهي  اإلاىٍومة الٝاهوهية في َزا البا . لحىذسض ١ل الحذابحر في بواس ؤِما٥ الؽشوة ؤلاداسية اإلاحّلٝة بحماية الصحة 

صاس  الذاخليحة و ـحذاس اإلاشظحوم بٝحاهون ظحً ؤح٣حام الىحواست الصححية، باؼحشت الىيابحة وويلة ألايام الٙاـلة بحن بحٓت و  1الّمومية.

وبْ م صم  263الّامة محابّاألاصا لذ ١ل امل الٙحن الزيً بلٖ ِذدَم 
ُ
 2ش فا في حالة اِحٝا٥. 43ش فا، ث

ة الحذخل اإلإشبي إلاواطهة الجاثحة، بال ؤن رل٤، ٠ما ال يخٙو، وش  الّ ذيذ مً ؤلاؼ٣االت رات الىبيّحة ِو ئ ٜيمة ويٍٝة وظِش

ية، ِّل مً بي صا ؤن الح٣ومة اإلإشبية، ما ٜبل بـذاس اإلاشظوم بٝاهون، ٜذ اهخشود في ٘شك حالحة  الذظحوسية والٝاهوهية والحٜٝو

 الىواست الصحية بحذابحٍر الاظحشىاثية في ٌل ٘شآ جؽش عي بىحاء ِ حئ ٜحشاس بداسي معحد بّحن مٝحمحياث  بحٝحٛو ؤظاظحية يمحم صا

ححة مححً اإلاححواوىحن  الذظحححوس، وال يجححوص الحححّذ م صححا ؤو ثٝييححذَا بال بموطححب ٜححاهون. ٠مححا ثححم ٘ححشك ِٝوبححات و هححضا٥ طححضاءات ِ ححئ مجمِو

ية ١حححل ثلححح٤ اإلاحابّحححات اليحححح ثىحححذسض لحححمً املجحححا٥  دون ظحححىذ واضحححه محححً الٝحححاهون الجىحححاجي، محححا يىحححش  ظحححاالا ِشيمحححا بخفحححوؿ ؼحححِش

حة محً  الجىاجي بىاء ِ ئ مجشد ٜشاس بداسي. ومما ُيعحٕش  ٠حزل٤ ؤهح  فحي، ثلح٤ الٙتحر  الٙاـحلة، ١حان بةم٣حان الح٣ومحة بِمحا٥  مجمِو

تن بّيذا ًِ ألاوش الخؽش ّية  الىفوؿ الٝاهوهية واإلاواريٞ الذولية اإلافادٛ ِل صا بذ٥ حالة الاسثباٟ اليح جعّبب ٘ صا الٝشاس/ؤلِا

شا ية ثوطهات الح٣ومة ٜو  سألاصا.اإلاوطود  ظلٙا، وال٢ٙيلة بممان ؼِش

٘ٝححذ ١ححان متثمححا، فححي ٌححل ٔيححا  هححق جؽححش عي واضححه، ؤن ثجاصححذ الح٣ومححة فححي اظحححذِاء مشطّيححات ٜاهوهيححة موطححود ، واليححح يم٢ححً ؤن 

حححم هحححز٠ش محححً بي صحححا  اثيحححة للٝمحححاء ِ حححئ َحححزٍ  554.65اإلاشظحححوم اإلال٣حححي ٜس اإلاحّلحححٞ بوطحححو  الحفحححشيا بحححبّن ألامحححشاك واثخحححار ثحححذابحر ٜو

و الزي ححذد ألامحشاك ا حم  3لجحاسي ِل صحا الحجحش الفحخي،ألامشاك َو ٝحة ٜحشاسي وصيحش الصححة الّموميحة ٜس حم  511.65٘س  683.95وٜس

 4اإلاحّلٝحن بححذيذ ٠يٙيات ثىبيٞ َزا اإلاشظوم اإلال٣ي، ال ظيما اإلااد  الساهية مً الٝشاس ألاخحر.

ححححم حمححححاد ِ ححححئ الٝححححاهون ؤلاوححححاس ٜس  طححححذا الِا
 
خاـححححة وؤن  5وبّححححشك الّتطححححات.اإلاحّلححححٞ باإلاىٍومححححة الصحححححية  34.09 ٠مححححا ١ححححان معخعححححأا

ٜعحححم  ألاو٥ صاخحححش باإلاٝحمحححيات الٝاهوهيحححة اليحححح جؽححح٣ل مشث٢حححضا ـحححلبا إلاواطهحححة بؼححح٣الية وبحححاء ١وسوهحححا فحححي مخحلحححٚ اإلاعححححويات الىبيحححة 

يححححة. بر يلححححضم ٜححححاهون ؤلاوححححاس  ٜىاِيححححة فححححي مجححححا٥ -الذولححححة بواطححححب اِحمححححاد ظياظححححة مؽححححتر٠ة ومح٣املححححة بحححححن 34.09والٝاهوهيححححة والحٜٝو

ايحححة حححذ وم٣ا٘ححححة ألاخىحححاس اإلاهحححّذد  للصححححة والّوامحححل اليحححح محححً ؼحححإقصا ؤلالحححشاس ذصحححا؛  (  الٜو الصححححية، جّمحححل محححً ختلهحححا ِ حححئ: ؤ( ـس

م٣ا٘حة اهخؽاس ألامشاك اإلاحىٝلة ِ ر الحذود وبٝا للواثا الصحية الذولية؛ ض( الٝيام بإِما٥ احتراصية لحَٙ الصححة وم٣ا٘ححة 

 6ألامشاك.

                                                           
1
 .5258املجلغ الوونح لحٝٛو ؤلاوعان، ؿ  
2 

اإلاخػلعو بؿعً ؤخٍعام زانعت بدالعت الُعىاعا الصعخُت وإظعغاءاث ؤلاغعالن  2.20.292ٍت التي ظاء بها اإلاغؾىم بهاهىن عنعم جكػُل اإلاهخًُاث الؼظغ بٓت سثاظة الىيابة الّامة حو٥: 

ذ في 2020ؤبشيل  3ـادس بحاسيخ غنها،  ْ الشظمح لشثاظة الىيابة الّامة ِ ئ الشابي الحا ي )ؼَو  https://shortest.link/2cZ2(: 13/12/2021، وميؽوس باإلاٜو
3
ععي عنعععم   ٍع اثيحححة للٝمحححاء ِ حححئ َحححزٍ 1967يوهيححح   26) 1387سبيحححْ ألاو٥  17ـحححادس بححححاسيخ  554.65مغؾعععىم مل ( بمسابحححة ٜحححاهون يحّلحححٞ بوطحححو  الحفحححشيا بحححبّن ألامحححشاك واثخحححار ثحححذابحر ٜو

غ الصعععخت الػمىمُعععت عنعععم . و٠حححزا، 1483(، ؿ 1967يوليحححوص  5) 1387سبيحححْ ألاو٥  26، بححححاسيخ 2853ألامحححشاك، طشيحححذ  سظحححمية ِحححذد  بخدضًعععض  1967يوهيحححو  27بححححاسيخ  511.65نعععغاع لعععىٍػ

اثية للٝماء ِ حئ َحزٍ 1967يوهي   26) 1387سبيْ ألاو٥  17الفادس في  554.65يُكُاث جُبُو اإلاغؾىم اإلالٍي عنم  ( بمسابة ٜاهون بموطب الحفشيا ببّن ألامشاك واثخار ثذابحر ٜو

غ الصعخت الػمىمُعت عنعم . و٠حزا، 1608(، ؿ 1967يوليحوص  19) 1387سبيْ السحاوي  2، بحاسيخ 2855جشيذ  الشظمية ُ ألامشاك، ال  31) 1415محً ؼحوا٥  30ـحادس فحي  683.95نعغاع لعىٍػ

ععي عنعععم ( 1995محححاسط  ٍع ٜحححاهون بحححةٜشاس بطباسيحححة الحفحححشيا بحححبّن ألامححححشاك ( بمسابحححة 1967يوهيحححو  26) 1387مححححً سبيحححْ ألاو٥  17الفحححادس فحححي  554.65بخدضًعععض يُكُعععت جُبُعععو اإلاغؾعععىم اإلال

اثية خاـة للحذ مً اهخؽاس ألامشاك، طشيذ  سظمية ُ   .91(، ؿ 1996يىايش  18) 1416ؼّبان  27، بحاسيخ 4344وثحذيذ ثذابحر ٜو
4
 .5258، ؿ 2021املجلغ الوونح لحٝٛو ؤلاوعان:  
5 

ل عنم  عاع عنعم  ( بخىٙيز2011وليوص ي 2) 1432مً سطب  29ـادس في  1.11.83الظهير الكٍغ الجشيحذ  الشظحمية  اإلاخػلعو باإلاىظىمعت الصعخُت وبػعغى الػالظعاث، 34.09الهاهىن ؤلَا

 .3469(، ؿ 2011يوليوص  21) 1432ؼّبان  19، بحاسيخ 5962ُ 
6
حححذ م٣ا٘ححححة ألاخىحححاس اإلاهحححذد  يم٢حححً ؤلاؼحححاس  فحححي َحححزا البحححا  ب حححئ مخحلحححٚ اإلاعحححاوليات اليحححح يٝحححْ  ِ حححئ الذولحححة واطحححب ثىٙيحححزَا، محححً ٜبيحححل: ؤ( الٜو  ايحححة محححً ألاخىحححاس اإلاهحححذد  للصححححة؛  ( ـس

اثيحة للصحة وللّوامل اليحح محً ؼحإقصا ؤلالحشاس ذصحا؛ ض( م٣ا٘ححة اهخؽحاس ألامحشاك اإلاحىٝلحة ِ حر الححذود؛ د( واطحب بخمحاُ ١حل مفحا  بمحشك يؽح٣ل خىحشا  وباثيحا للّتطحات والححذابحر الٜو

ىذ الاٜحماء بخماُ مخالىي م  8و 7و 4و 3و 1  لىٙغ ؤلاطشاء. اهٍش ِ ئ ظبيل اإلاسا٥ اإلاواد: اإلاىاظبة، ِو ل . 34.09مً الٝاهون الاواس ٜس حم الظهيعر الكعٍغ اإلاحّلحٞ بخىٙيحز  1.11.83ٜس

اع عنم   .3470 -3469ؿ ؿ اإلاخػلو باإلاىظىمت الصخُت وبػغى الػالظاث،  34.09الهاهىن ؤلَا

https://shortest.link/2cZ2
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لٝاهوهيحححة الووىيحححة، ١حححان محاححححا للح٣ومحححة الشطحححُو ب حححئ بّحححن اإلاواريحححٞ الذوليحححة، ِو حححئ سؤظحححها اللحححواثا و  حححئ طاهحححب ١حححل ثلححح٤ الىفحححوؿ ا

بر جعححححما َححححزٍ  1واإلاّحمححححذ  مٕشبيححححا. 2005مححححاي  23فححححي  58الصحححححية الذوليححححة اإلاّحمححححذ  مححححً لححححذن طمّيححححة الصحححححة الّاإلايححححة فححححي دوسألاصححححا 

حااهزاس بالوبحاء واثخححار ١ا٘حة ؤلاطحشاءات اإلاشثبىححة بحالجواثا محً ؤطححل: ؤ( اللحواثا للحذو٥ اإلاىمحوية لهححا بحجزيحل ثحذابحر و طححشاءات واسثحة ٠ح

الحيلولة دون اهخؽاس اإلاشك ِ ئ الفّيذ الذو ي والحماية مى ؛  ( مواطهة الوباء باثخار الحذابحر في مجا٥ الصحة الّمومية بمحا 

ئ حش٠ة ألاش اؿ والحجاس  ِ ئ الفّيذ الذو ي؛ د( يخىاظب مْ امل اوش املححملة املحذٜة ذصا؛ ض( ثجىب الحإرحر ٔحر المشوسي ِ 

 2ثىٙيز َزٍ اللواثا في احترام ثام ل٢شامة الىاط وحٝٛو ؤلاوعان والحشيات ألاظاظية لأل٘شاد.

َححزا، وثخححيا َححزٍ اللححواثا للححذو٥ ـححتحية ٘ححشك "الحجححش الفححخي" بحٝييححذ ؤوؽححىة ألاشحح اؿ  الححزيًد يؽححخب  فححي بـححاباصم ؤو ثٝييححذ 

م و/ؤو ٘فل ألامحّة ؤو ثىٝيلد ؤمحّة ؤ و حاويات ؤو وظاثل هٝل ؤو بماجْ ُيؽخب  في بـاباصا و/ؤو ٘فل َاالء ألاش اؿ ًِ ٔحَر

ا بىشيٝة ثادي ب ئ الحيلولة دون بم٣اهية اهخؽاس الّذوى ؤو الحلوذ.  3الحاويات ؤو وظاثل الىٝل ؤو البماجْ ًِ ٔحَر

حان بحححوص  الح٣ومححة طملححة مححً ش لهححا ؤسلححية مح٣املححة لٙحححشك  ِو ححئ الّمححوم، يخبحححن ؤهحح  ١ح اإلاشطّيححات الٝاهوهيححة واإلاواريححٞ الذوليححة ثحح٘و

ية  بطححشاءات وثححذابحر "حالححة الىححواست الصحححية"، بححذ٥ الاسث٣ححاص ِ ححئ ٜححشاس بداسي ؤٌهححش ؤن الح٣ومححة ال ثملحح٤ مححا ي٢ٙححي الححٙاء الؽححِش

ّها في شضحء مً الحباط اإلاواٜٚ والىشا  الٝشاسات. وؤه  ١ان  بةم٣اقصا ثش٠يب ١ل َاث  الىفوؿ في بواس طامْ ِ ئ ٜشاسألاصا، ما ؤٜو

 يضضحء الٕموك ويجيب ِ ئ الححٍٙات.

ٍالُت اإلاـ باإلاباصا اإلاىيىغُت للهاهىن الجىاةي الػام .2  إق

ححححم  ل البّححححذ الجضاجححححي ؤحححححذ الّىاـححححش ألاظححححاط اإلا٣وهححححة للمشظححححوم بٝححححاهون ٜس
ّ
١ححححل شحححح ق موطححححود فححححي  4، بر ثلححححضم مادثحححح  2.20.292ؼحححح٣

 3الة الىواست الصحية بالتزام ألاوامش واحترام الٝشاسات الفادس  ًِ العلىات الّمومية اإلاؽاس بل صا في اإلااد  اإلاىاوٞ اإلاّلً ذصا ح

حححم ؤو بةحححذى َحححاثحن الّٝحححوبححن، مححً دون ؤلاخحححت٥ بالّٝوبحححة  1300ب ححئ  300مىحح . ِ حححئ ؤن ثحححم مّاٜبحححة ١حححل مخححالٚ بحححالحبغ محححً  دَس

لحححة ثىٙيحححز ٜحححشاسات العحححلىات الجىاثيحححة ألاؼحححذ. ٠محححا ثحححىق َحححزٍ اإلاحححاد  ِ حححئ بي ٝحححاُ الجحححضاء هٙعححح  ِ حححئ ١حححل محححً ظحححىحد لححح  هٙعححح  بّٜش

الّموميححة ِ ححر: ؤ( الّىححٚ ؤو الاصذيححذ ؤو الحححذلنغ ؤو ؤلا٠ححشاٍ؛  ( ؤو بححححشين الٕحححر بال ىححب ؤو لفححيا  ؤو الاصذيححذات اإلاٙححٍو ذصححا فححي 

ات والفوس وألاؼحشوة وا حتم العحمّية ألاما٠ً والاطحماِات الّامة ؤو باإلا٢حوبات واإلاىبِو إلالفحٝات ؤو بحإط وظحيلة محً وظحئل ؤلِا

 4البفشية ؤو ؤلال٢تروهية.

 بيذ ؤن اإلاحإمل في العياظة الّٝابية اليح اِحمذألاصا الح٣ومة بموطب َزا الىق ثيحفب ؤمام  الّذيذ مً ؤلاؼ٣االت، م صا:

لجىاثيححة مشخفحا لهحا ثحذيححذ : رلح٤ ؤن اإلاشظحوم بٝححاهون ٜحذ ؤولحٞ يحذ الح٣ومححة فحي اإلاحاد  ااإلاعـ بعع"مبضؤ الكععغغُت" -ؤ 

حححو مححا جؽحححوب   ٜححواثم ألاّ٘ححا٥ املجشمحححة بموطححب مشاظحححيم ثىٙيزيححة ؤو مٝحححشسات ثىٍيميححة بداسيححة ؤو مىاؼححححر وبتٔححات. َو

شية ماوش  للٝاهون الجىاجي الّام. وي رص ِ ئ سؤط َزٍ اإلابادت الجامّحة  ية طَو ؼواثب ِّذ  ثمغ بمبادت مولِو

ية ية الجىاثيححححة اإلاولححححِو ححححو مبححححذؤ اوّٝححححذ "مبححححذؤ الؽححححِش ية الحجححححشيم والّٝححححا ". َو " ؤو مححححا طححححشى جعححححميح  بمبححححذؤ "ؼححححِش

                                                           
1
، وثححذد َحزٍ اللحواثا ٔشلحها وهىاٜهحا ِ حئ الىححو الحزي يعحاَم 2005محاي  23اإلاىّٝحذ  بححاسيخ  58طمّيحة الصححة الّاإلايحة فحي دوسألاصحا وهي اللواثا الصحية الذولية اإلاّحمحذ  محً وحٗش  

وش املححملححة املحذٜححة يخىاظححب مححْ امل ححافححي: "الحيلولححة دون اهخؽححاس اإلاححشك ِ ححئ الفححّيذ الححذو ي والحمايححة مىحح  وم٣ا٘حححح  ومواطهححح  باثخححار ثححذابحر فححي مجححا٥ الصحححة الّموميححة ِ ححئ هحححو 

ححم  ( 2009ؤ٠حححوبش  26) 1430ري الّٝححذ   7ـححادس فححي  1.09.121بالصحححة الّموميححة ويٝحفححش ِل صححا مححْ ثجىححب الحححذخل ٔحححر المححشوسي فححي حش٠ححة اإلاححشوس الححذو ي والحجححاس ". ٌهحححر ؼححشيٚ ٜس

ش ( التعععي اغخمعععضتها ظمػُعععت الصعععخت الػاإلاُعععت فعععي صوعتهعععا ال2005بيكعععغ اللعععىابذ الصعععخُت الضولُعععت   رو  17، بححححاسيخ 5784الجشيحححذ  الشظحححمية ُ ، 2005معععاي  23شامىعععت والخمؿعععين بخعععاٍع

م ر  5) 1430الّٝذ    .5426(، ؿ 2009ه٘و
2
 .27، ؿ 2020الحبنب بل٣وػ وآخشون:  
3
 OMS, Règlement Sanitaire International (2005), Genéve : Organisation mondial de la santé, 2 

éme 
édition, 2008, Articles 1

er, 
2 et 3(, p 5. disponible sur le 

https://cutt.us/MsRUK:  lien (vu le 14/12/2021) 
4
م  4اإلااد     . 1782، ؿ 2.20.292مً اإلاشظوم بٝاهون ٜس

https://cutt.us/MsRUK
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الاثٙاٛ ِ ئ ثبويئ  م٣اهة ثإظنعية للمىىٞ الجىاجي، ما دْ٘ اإلاؽُش الذظحوسي اإلإشبي ب ئ التر٠حز ِلي  فحي الٙفحل 

تن الّالمح لحٝٛو ؤلاوعان ٜذ هق ِلي . 1مً الذظحوس، 23  2بّذ ؤن ١ان ؤلِا

َحح ححذ ثمححد ثشطمححة  حححة مححً اإلابححادت الجىاثيححة الحٙفححيلية والّمليححة، وي٢ٙححي ؤن هححز٠ش م صحححا: ؤ( ٜو زا اإلابححذؤ الجىححاجي اإلاولححو ي ب ححئ مجمِو

مبححذؤ حفححش الٝاِححذ  الجىاثيححة فححي هححق الٝححاهون وحححذٍ دون ٔحححٍر مححً الىفححوؿ )وظححيإجي ثٙفححيل  ٘يمححا بّححذ  َميححح (؛  ( الالتححزام 

ححححذم الحوظححححْ فححححي ثٙعحححححر الىفحححح وؿ الجىاثيححححة؛ ض( ِححححذم بِمححححا٥ الٝيححححاط ؤو الحإويححححل فححححي اظحححححيباه ألاح٣ححححام بمبححححذؤ الحٙعحححححر المححححيٞ ِو

الجىاثية ظواء مً الىفوؿ الجىاثية هٙعها ؤو في ِتٜة بىفحوؿ محواد ٜاهوهيحة ؤخحشى؛ د( ِحذم بظحىاد ثىبيحٞ الٝاِحذ  الجىاثيحة 

 3ب ئ اإلاايضح التزاما بمبذؤ "ِذم سطّية الىق الجىاجي".

ححو مبححذ اإلاععـ بععع"مبضؤ الىهععُت": -ب  ؤ ؤظاسححضح مترثححب ِححً ظححابٝ ، ويٙيححذ حفححش مفححادس الحجححشيم والّٝححا  فححي َو

ً مً ثٝليق ثإرحر العلىة الحىٙيزية للح٣ومة والعلىة الحٝذيشية 
ّ
مفذس واحذ َو هق الٝاهون الجىاجي، ما يم٢

فحي للٝما  في املجا٥ الجىاجي حماية للحٝحٛو والحشيحات، محا يٝحضحضح ؤن ث٣حون مّح  ألاّ٘حا٥ املجشمحة مىفحوؿ ِل صحا 

شيا ال يؽوب  بذصام ؤو ٔموك.  ٜواهحن مّلومة معبٝا وميؽوس  ٜبت، ومىفوؿ ِ ئ ِٝوباألاصا بؽ٣ل واضه ـو

ححل ؤن ال يحححم بهححضا٥ الّٝوبححات الجىاثيححة ِ ححئ ؤّ٘ححا٥ بطشاميححة، جعحححوي ٘ صححا امل الٙححات بححالجىا بالجىايححات، بال بؽححشه ؤن ث٣ححون  ٘اـ 

ححححتم. ححححة بٝححححواهحن وميؽححححوس  للّمححححوم بٕححححشك ؤلِا والحححححا٥ ؤهىححححا بفححححذد مشظححححوم بٝححححاهون ؤو١ححححل الحجححححشيم والّٝححححا  ب ححححئ هفححححوؿ  مىفـو

شاسات بداسية، رم ِّحن ِٝوبات معبٝة ِ ئ طشاثم ٔحر مّلومة.  4ثىٍيمية ٜو

عي للػهىبعععت:  -ط  عععض الدكععَغ محححً اإلاشظححوم بٝحححاهون ؤن  4بر اخحححاست الح٣ومححة محححً خححت٥ اإلاححاد  اإلاععـ بمبععضؤ الخكٍغ

ات ل ححر اإلاّلحوم، واليحح ُححّذدت فحي جّحمذ ِٝوبة موحذ  ملجمل ال شٜو حذابحر حالة الىحواست الصححية اإلاّلحوم م صحا ٔو

شامحححة ماليححة ثتححراو  بححححن  ححم ؤو بةححححذى َححاثحن الّٝحححوبححن، ودون  1.300و 300الحححبغ مححً ؼحححهش ب ححئ رترحححة ؤؼححهش ٔو دَس

لٝاهووي للّٝوبة والزي ؤلاخت٥ بالّٝوبة ألاؼذ. ومّلوم ؤن َزا الحوط  الزي اخحاٍس اإلاؽُش ال يشا ي مبذؤ الحٙشيذ ا

يلضم، فحي بّحن ممحاميى ، اإلاؽحُش ؤن ُيٙحشد ١حل طشيمحة بحالجضاء اإلاىاظحب لهحا، بمحا يجّحل الّٝوبحة محتثمحة محْ خىحوس  

ححذ خفححق الٝححاهون الجىححاجي  ١5ححل ّ٘ححل بطشامححي ِ ححئ حححذا، مححً دون ؤن يحححم ولححْ ِٝوبححة واحححذ  لجححشاثم محّححذد . ٜو

سالححححص ثحححححد ِىححححوان ثٙشيححححذ الّٝحححححا ، ورلحححح٤ بمححححىا الٝايححححضح ظحححححلىة مححححً البحححححا  ال 162-141لهححححزا اإلاولححححُو الٙفححححو٥ 

 6ثٝذيشية في ثحذيذ الّٝوبة وثٙشيذَا، بما يشا ي خىوس  الجشيمة وش فية املجشم.

ولإلؼاس ، ٘ٝذ طاءت العياظة الجىاثية اإلإشبيحة مخالٙحة لىٍحرألاصحا الٙشوعحية محست فحي محا لح  ِتٜحة بمبحذؤ ثٙشيحذ الّٝوبحة، بر ِملحد 

م  1.3136شوعية ِ ئ جّذيل مٝحميات اإلااد  الح٣ومة الٙ بضياد  خمغ ٘ٝشات جّحن ِٝوبات  2020.290مً الٝاهون الٙشوسضح ٜس

ؤوسو ِحً مخالٙحة الححذابحر؛  ( اإلاّاٜبحة  135محذد  ل٣حل مخالٙحة محً مخالٙحات ؤح٣حام الىحواست، ٘ىفحد ِ حئ: ؤ( اإلاّاٜبحة بٕشامحة 

شامحححة ؤوسو فحححي حالحححة ال 3000و 1500بٕشامحححة ثتحححراو  بححححن  ؤوسو فحححي حالحححة محححا برا  3.750ّحححود؛ ض( اإلاّاٜبحححة بحححالحبغ إلاحححذ  ظححححة ؤؼحححهش ٔو

                                                           
1
ِحٝالح  ؤو محابّحح  ؤو بداهحح ، بال فحي الححاالت ووبحٞ ؤلاطحشاءات اليحح يحىق ِل صحا فحي الٝحاهون". الٍهححر مً الذظحوس ِ ئ ؤه : "ال يجوص بلٝاء الٝبن ِ حئ ؤي شح ق ؤو ا 23يىق الٙفل  

م   .3605 هو الضؾخىع، م ( بخىٙيز2011يوليو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في  1.11.91الؽشيٚ ٜس
2
، بال بر 11مً اإلااد   2يىق البىذ   حْ ِٝوبحة ؤؼحذ ِ ئ ؤه : "ال يذان ؤي ش ق مً طشاء ّ٘ل ؤو ثٟش حد اسث٣ابح ، و٠حزل٤ ال ثٜو ٝا للٝاهون الوونح ؤو الحذو ي ٜو ا ١ان رل٤ يّح ر طشما ٘و

د اسث٣ا  الجشم". يّها ٜو تن الّالمح لحٝٛو ؤلاوعان، اِحمذ ووؽش ِ حئ اإلاحأل بموطحب ٜحشاس الجمّيحة الّامحة لألمحم اإلاحححذ   .3 مً ثل٤ اليح ١ان يجب ثٜو -ؤلحٚ )د 217ؤلِا

ْ الشظمح إلاىٍمة ألامم اإلاححذ  ِ ئ الشابي الحا ي )ثم الاوُت في 1948ديعم ر  10( اإلااسخ في 3  https://cutt.us/ekpd9(:  2021-12-15، ميؽوس ِ ئ اإلاٜو
3
معععِبححذ الواححححذ الّلمحححح،   ، الحححذاس البيمحححاء: 7ه  ت واملجعععغم والػهىبعععت والخعععضبير الىنعععاةي  الهؿعععم الػعععام(،قعععغح الهعععاهىن الجىعععاةي اإلاؿغبعععي: صعاؾعععت فعععي اإلابعععاصا الػامعععت التععي جدٌعععم الجٍغ

 .116-84، ؿ ؿ 2016الؽش٠ة اإلإشبية لحوص ْ ال٢حا ، 
4
 .240-225، ؿ ؿ 1989، الذاس البيماء: داس اإلاّاٗس الجذيذ ، ، 2ه  قغح الهاهىن الجىاةي  الهؿم الػام(،ؤحمذ ال ملنصضح،  
5
ض الجؼاء خضوصلىيٙة اإلاهذاجي،    .8، ؿ 2007، الشباه: مىبّة وو  بش غ، 1، ه ؾلُت الهاض ي في جكٍغ

6
ححم  141اإلاححاد      12م٢ححشس،  2640، طشيححذ  سظححمية ُ مجمىغععت الهععاهىن الجىععاةي ( باإلافححادٜة ِ ححئ1962هححوه ر  26) 1382طمححادى الساهيححة  28ـححادس فححي  1.59.413مححً ٌهحححر ؼححشيٚ ٜس

 .1265(، ؿ 1963يوهي   5) 1383محشم 

https://cutt.us/ekpd9
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شامحة  ؤوسو فحي حالحة مخالٙحة  100.000ث٢شست امل الٙة  ٠ثر مً رتذ مشات خت٥ رترححن يومحا؛ د( اإلاّاٜبحة بحالحبغ لعححة ؤؼحهش ٔو

 1 يى اسث٢بد امل الٙة باظحّما٥ ِشبة.ألاوامش بالخس حر؛ ٌ( ٘مت ًِ الح٢م بسحب سخفة العياٜة ٠ّٝوبة ث٢ميلية م

الححزي ّ٘فححل اإلاوالححيْ اليححح يجححوص للح٣ومححة الخؽححش ْ ٘ صححا، مؽحححرا مححً  2020.290يٍهححش ؤهحح  فححي مٝابححل ٜححاهون الىححواست الٙشوسححضح  ٠مححا

حٚ اإلاؽحُش اإلإشبحي ِبحاس  ِامحة ال ثشا حي م 2بي صا بم٣اهية جّذيل بّن مٝحميات ٜاهون واإلاعىش  الجىاثنححن، بحذؤ ثحواصي فحي حححن ٌو

ية املجا٥ الجىاجي ٘جاء الىق الزي اِحمذث  اإلااد    ِاما ومىلٝا. 5ألاؼ٣ا٥ ؤو خفـو

ذ ١ان بةم٣ان الح٣ومة ؤن ثٝحفش ِ ئ ثّٙيل هفوؿ طىاثية ِذيذ ، واليح يٍهش ؤقصا ؤٜذس ِ ئ بظّا٘ها في صطش مخالٙات  َزا ٜو

شاسات بداسية.  اإلاشظوم بٝاهون مً دون الحاطة لححذيذ ِٝوبات طذيذ  لجشاثم  بمٝحضضى هفوؿ ثىٍيم ٜو

اإلاحّلححٞ بوطححو  الحفححشيا بححبّن ألامححشاك واثخححار ثححذابحر  554.65مححً اإلاشظححوم اإلال٣ححي  6ويم٢ححً ؤن هححز٠ش فححي َححزا العححياٛ، الٙفححل 

اثيحححة للٝمحححاء ِ حححئ َحححزٍ ألامحححشاك اليحححح جّاٜحححب ِ حححئ مخالٙحححات اإلاشظحححوم اإلال٣حححي بّٝوبحححات سحححجىية وماليحححة؛  3084و٠حححزا، الٙفحححلحن  3ٜو

ة الٝاهون الجىاجي، ِو ئ وط  ال فوؿ البىذ  5609و الزي يىق ِ ئ مّاٜبحة ـحشيحة وواضححة  609مً الٙفل  11مً مجمِو

في وط  ١ل: "محً خحالٚ مشظحوما ؤو ٜحشاسا ـحذس محً العحلىة ؤلاداسيحة بفحوس  ٜاهوهيحة، برا ١حان َحزا اإلاشظحوم ؤو الٝحشاس لحم يحىق ِ حئ 

لة لحَٙ مبذؤ ؤلالضام بالٝشاسات وألاوامحش  ِٝوبات خاـة إلاً يخالٚ ؤح٣ام ". و١لها ّشِد بمعىش  ِادية مَا
ُ

هفوؿ ٜاهوهية ؼ

ية للٝححاهون  شيححة مولححِو الفححادس  بمٝحضححضى حالححة الىححواست الصحححية، فححي بوححاس احتححرام الحٝححٛو والحشيححات، ودون اإلاححّغ بمبححادت طَو

 6الجىاجي الّام.

ٍالُت اإلاـ بالكغغُت الجىابُت ؤلاظغ  .3  ابُتاملخايماث غً بػض وإق

د ١ححل مححً وصاس  الّححذ٥ واملجلححغ ألِا ححئ للعححلىة الٝمححاثية وسثاظححة الىيابححة الّامححة ب ححئ جّليحححٞ  ثٙححاِت م صححا مححْ الوبححاء بححاإلإش ، ؼححِش

حححد اللحححححاٛ  2020.7محححاسط  17الّمححل باملححححا٠م ابححححذاء مححً  ٠محححا ٜحححشست اإلاىذوبيححة الّامحححة اداس  السحححجون و ِحححاد  ؤلادمححاض اإلاىحححْ اإلاٜا

 2020.1ؤبشيل  27ٌٙي اإلااظعات السجىية بمحا٠م اإلامل٢ة ابحذاء مً اإلاّحٝلحن وؤوش ومو 
                                                           

1
  Article 2 de la loi n° 2020.292 du 23 mars 2020 d‗urgence pour faire face à l‗épidémie de covid-19 (1), Journal Officiel de la République Française, 24 mars 

2020, p 3. 

حححووي، "ظياظحححة الحجحححشيم والّٝحححا  فحححي ٌحححل حالحححة الىحححواست الصححححية: دساظححح - ة مٝاسهحححة بححححن الٝحححاهون اإلإشبحححي وهٍححححٍر الٙشوسحححضح"، فحححي حمحححض  ِبحححذ اإلاهحححيمً اهٍحححش ٠حححزل٤، يوظحححٚ ظحححلمووي صَس

 .186-185، ؿ ؿ 2020وآخشون: 
2 

Article 11 (2éme paragraphe, clause C), de la loi n° 2020.292 du 23 mars 2020 d‗urgence …, p 5. 
3
ٙححات إلاٝحمححيات َححزا اإلاشظححوم اإلال٣ححي والىفححوؿ اإلاحخححز  لحىبيٝحح  بالسححجً إلاححذ  ثتححراو  بحححن ظحححة ؤيححام وؼححهشيً ِ ححئ ؤهحح : "يّاٜححب ِححً امل ال 554.65مححً اإلاشظححوم اإلال٣ححي  6ثححىق اإلاححاد   

ا بحن  ما و 40وبٕشامة يتراو  ٜذَس ذ مْ ما ٜذ ُيّا  ِ ئ َزا الٙفل مّنح بالحوطح  ب حئ ؤيححا  اإلاهحً الىبيحة واإلاهحً ؼحب  الى 2400دَس م ؤو بةحذى َاثحن الّٝوبححن".  َزا، ٜو بيحة دَس

حم اإلاإرون لهم ٜاهوها بمضاولة اإلاهىة اإلالضمون بالحفشيا لذى العحلىات بوطحود حالحة محً ححاالت ألامحشاك اإلاّذيحة املححذد ٜاثماصحا بٝحشاس لحوصي  554.65ش الصححة الّموميحة. مشظحوم مل٣حي ٜس

ذ ببػٌ ألامغاى واجساط جضابير ونابُت للهًاء غلى َظٍ ألامغ بمسابة   .1484، ؿ اىناهىن ًخػلو بىظىب الخهٍغ
4
محا ِ ئ ؤه : " ١ل مً ٜاوم ثىٙيز ؤؼٕا٥ ؤمشت ذصا العلىات الّامة ؤو ـشحد ذصا يّاٜب بالحبغ مً ؼهشيً ب ئ ظحة ؤؼهش وبٕشامة ال ثٝحل ِحً ما 308يىق الٙفل   ؽحشيً دَس ثحة ِو

 وال ثحجاوص سبْ مبلٖ الحّويمات.

لحجمهححش ؤو الاصذيححذ ؤو الّىححٚ ٘ححةقصم يّححاٜبون بححالحبغ مححً رترححة ؤؼححهش ب ححئ ظححيححن وبالٕشامححة اإلاؽححاس بل صححا فححي الٙٝححش  ؤمححا ألاشحح اؿ الححزيً يّترلححون ِ ححئ ثىٙيححز َححزٍ ألاؼححٕا٥ بواظححىة ا

م   .1280، ؿ مجمىغت الهاهىن الجىاةيباإلافادٜة ِ ئ  1.59.413العالٙة". ٌهحر ؼشيٚ ٜس
5
محا محً اسث٢حب بححذى امل الٙحات آلاثيحة:  مً الٝاهون الجىاجي ِ حئ ؤهح : "يّاٜحب بٕشامحة محً خمعحة ب حئ ظحح 609يىق الٙفل   حن ؤو ألاصحاون فحي الٝيحام بإؼحٕا٥ ؤو خذمحة  - 1حن دَس محً ٘س

حية ؤو قصحب ؤو ثٝذيم معاِذ  ١لٚ ذصا بوط  ٜاهووي و١ان في اظحىاِح  الٝيام ذصا، ورل٤ في حالة حادرة ؤو الىشا  ؤو ٔٛش ؤو ٘يمان ؤو حشيٞ ؤو ؤيحة  ١اسرحة ؤخحشى، ؤو فحي حالحة لفـو

محححً اإلاعحححىش   341محححً ؼحححوػ ِ حححئ ظححححر الّذالحححة فحححي الجلعحححة ؤو فحححي ؤي م٣حححان آخحححش، فحححي ٔححححر الححححاالت اإلاؽحححاس بل صحححا فحححي الٙفحححل - 4ة مؽحححهود  ؤو ـحححيا  الجمهحححوس ؤو ثىٙيحححز ٜمحححاجي. ؤو طشيمححح

م يحىق ِ حئ ِٝوبحات خاـحة إلاحً يخحالٚ ؤح٣امح ". ٌهححر ؼحشيٚ مً خالٚ مشظوما ؤو ٜشاسا ـذس مً العلىة ؤلاداسيحة بفحوس  ٜاهوهيحة، برا ١حان َحزا اإلاشظحوم ؤو الٝحشاس لح - 11الجىاثية. 

م   .1308، ؿ مجمىغت الهاهىن الجىاةي باإلافادٜة ِ ئ 1.59.413ٜس
6
ابحر اإلاحخحححز  ِتٜحححة الححححذ-الاظحححتراثيجية الووىيحححة إلا٣ا٘ححححة الجاثححححة-امل ححححاس الّيحححادي، "الحجحححش الفحححخي للمفحححابحن بحححإمشاك مّذيحححة فحححي ظحححياٛ م٣ا٘ححححة طاثححححة ١وسوهحححا: ؤلاوحححاس الٝحححاهووي 

 .60، ؿ 2020بمىٍومة حٝٛو ؤلاوعان، في ِبذ اإلاهيمً حمض  وآخشون: 
7
حم:   . ميؽحوس فحي وريٝحة ـحادس  ِحً: 2020محاسط  16، بححاسيخ 151/1اهٍش هق اإلاز٠ش  اليح وطهها الشثنغ اإلاىحذ  املجلحغ ألِا حئ للعحلىة الٝمحاثية ب حئ اإلاعحاولحن الٝمحاثيحن، ثححد ٜس

حْ 16، د ه، د ت،  ؿ الخضابير الاؾتراجُجُت للمجلـ ألاغلعى للؿعلُت الهًعابُت زعالُ مغخلعت الُعىاعا الصعخُتالٝماثية،  املجلغ ألِا ئ للعلىة . اليسح ة ؤلال٢تروهيحة ِ حئ اإلاٜو

 .5312و٠زا، املجلغ الوونح لحٝٛو ؤلاوعان، ؿ  ؛https://cutt.us/HYWgx(: 2021-12-16الشظمح للمجلغ ِ ئ الشابي الحا ي )ثم الاوُت في 

https://cutt.us/HYWgx؛
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ححم  6و ن اإلاححاد   اظحححشىد آطححا٥ الىّححً فححي الٝمححايا اإلاّشولححة ِ ححئ املحححا٠م الجىاثيححة مححً مٝحضححضى  2.20.292مححً اإلاشظححوم بٝححاهون ٜس

محححً اإلاشظحححوم بٝحححاهون اإلاحححز١وس  3اد  ثإطيحححل ِمحححوم آلاطحححا٥ اإلاىفحححوؿ ِل صحححا فحححي الىفحححوؿ الخؽحححش ّية والحىٍيميحححة ألاخحححشى؛ رحححم  ن اإلاححح

جعم  للح٣ومة باثخار ما ثشاٍ الصما مً ثذابحر بموطب هفوؿ ثىٍيمية ومىاؼحر وبتٔات؛ ؤـذس وصيش الّذ٥ بحيعيٞ مْ ١ل مً 

ؤبشيحل  23املجلغ ألِا ئ للعلىة الٝماثية وسثاظة الىيابة الّامة وطمّية املحامحن باإلإش  واإلاىذوبية الّامة اداس  السجون، فحي 

، ٜشاسا بّٝذ محا٠مات طىاثية ًِ بّذ باظحخذام وظاثل الاثفا٥ الحذيسة، ِ ئ ؤن يبحذؤ الّمل ذصزا الىمي محً الحٝايحضح 2020

 2مً الؽهش راث . 27في 

حححححا، محححححا وحححححش  الّذيحححححذ محححححً  يحححححة ورات ٜيمحححححة ِمليحححححة ممحححححا٘ة، لحححححوال ؤقصحححححا ـحححححيٕد فحححححي ظحححححياٛ ٔيحححححا  هحححححق ٜحححححاهووي ياوَش وهحححححي مبحححححادس  هِو

ية الجىاثيحححة الاطشاثيحححة" اإلاا٠حححذ  ِ حححئ ؤن الٝحححاهون َحححو مفحححذس ١حححل بطحححشاء محححً ؼحححإن الاظححححذسا١ا ت ححححو٥ محححذى احترامهحححا مبحححذؤ "الؽحححِش

هم. و را ١ان مبذؤ الىفية في الٝاهون الجىاجي اإلاولو ي يشث٢حض ِ حئ ٜاِحذ  "ال طشيمحة  3ثىبيٝ  اإلاغ بحشية ألا٘شاد ؤو اهاصاٟ حٜٝو

ية فحي ٜحاهون اإلاعحىش  الجىاثيحة يحإظحغ ِ حئ ٜاِحذ  "ال ِٝوبحة بٕححر ح٢حم وال طضاء بال بمٝحضضى هق فحي الٝحاهون"،  ٘حةن مبحذؤ الؽحِش

يٙفل في دِوى"، بما ال يجوص مّ  بهٙار ؤي بطشاء لذ ؤي محابْ ٜماثيا، ما ِذا ثل٤ اإلاىفوؿ ِل صا في ٜاهون اإلاعىش  الجىاثية 

 4ثحد واثلة ؤلابىا٥.

إلاعححححىش  الجىاثيححححة و طححححشاءات ظحححححر الححححذِوى الّموميححححة، حفححححشا، ب ححححئ العححححلىة و٠مححححا َححححو مّلححححوم، يّححححود الاخحفححححاؿ بولححححْ ٜواِححححذ ا

الخؽححش ّية، بر ُيمىححْ ِ ححئ العححلىححن الحىٙيزيححة والٝمححاثية الحّححّشك لهححا بشظححم دوسيححات ؤو ٜححشاسات ؤو مىاؼحححر ؤو اثٙاٜححات. وال يؽححْٙ 

ححا باِحمححاد املحا٠مححة ِححً بّححذ باثٙححاٛ محح ْ املجلححغ ألِا ححئ للعححلىة الٝمححاثية والىيابححة لححوصاس  الّححذ٥، والحالححة َاثحح ، ؤن جّىححٚ ٜشاَس

الّامة وطمّية َيئات املحامحن، ما دام ؤقصا ثٍل طهات ؤطىبية ًِ العلىة الخؽش ّية والعلىة الحىٙيزية اإلاٙوك لها بمٝحضضى 

ية. يْ الٝشاس ال يٙيذ ثض٠يح  وال يمٙي ِلي  ؼِش  5مشظوم بٝاهون، وؤن اؼترا٠ها طميّها في ثٜو

ةم٣ححححان الح٣ومححححة، ِ ححححر وصاس  الّححححذ٥، ؤن جعحححححل بّحححن اإلاححححواد اإلامححححمىة فححححي معححححود  مؽححححشُو اإلاعححححىش  الجىاثيححححة وؤن خاـحححة ؤهحححح  ١ححححان ب

ا ظواء لمً هق ٜحاهووي خحاؿ ؤو لحمً اإلاٝحمحيات اإلامحمىة فحي اإلاشظحوم بٝحاهون. وهخحق  ذاَس وج جل بةيذاِها لذى ال رإلاان ـا

-4و 193-3و 193-2و 193-1ثٝىيات الاثفحا٥ ِحً بّحذ، ال ظحيما اإلاحواد بالز٠ش ذصزا الفذد  مواد البا  الّاؼش )م٢شس( اظحّما٥ 

 347.6-5و 347

وؤمام حالة الٙشآ الخؽش عي اليحح جؽحهذَا ٜواِحذ و طحشاءات ٜحاهون اإلاعحىش  الجىاثيحة بخفحوؿ َحزا البحا ، ومحْ الحّٙيحل الّم حي 

حمححاد ثٝىيححات الاثفححا٥ لحىٍححيم محا٠مححات طضاثيححة ِححً بّححذ، ثسححوس ؤمامىححا الّذيححذ مححً ألاظححئلة وؤلاؼحح٣اال  ت حححو٥: العححىذ الٝححاهووي اِل

ححا مححً ؤلاؼحح٣االت  ححً حٝيٝححة وطححود حالححة المححشوس ؟ ب ححئ ٔحَر مححا برا ١اهححد ال ثحّححاسك مححْ ٜواِححذ املحا٠مححة الّادلححة؟ ِو ِححً بّححذ؟ ِو

 ئ بىتن بطشاءات الىٍشية والّملية. ال ظيما ؤن ثوا٘ش بّن ؤلاطشاءات يبٝو حاظما في ٜيام محا٠مة ِادلة، وؤن بٔٙالها يٙضضح ب

                                                                                                                                                                                                 
1
غ ألاوكُت اإلاىذوبية الّامة اداس  السجون و ِاد  ؤلادماض  ْ الشظمح للمىذوبية الّامة اداس  السجون و ِاد  ؤلادماض، ِ ئ الشابي 14، د ت، د ه، ؿ 2020، جهٍغ . ميؽوس باإلاٜو

  https://cutt.us/V8Nga(: 2021-12-16ؤلال٢ترووي )ثم الاوُت في 
2  

 ؤلاظغاءاث اإلاخسظة مً َغف وػاعة الػعضُ إلاىاظهعت جكصع ي وبعاء يىعوهعا اإلاؿعخجض،اهٍش ِشك العيذ وصيش الّذ٥ ؤمام لجىة الّذ٥ والخؽش ْ وحٝٛو ؤلاوعان بمجلغ الىوا  حو٥: 

(: 2021-12-16طحمحححححاُ ِ حححححئ الٝىحححححا  الشظحححححمية ملجلحححححغ الىحححححوا  ِ حححححئ اليوثيحححححو  ِ حححححئ الحححححشابي الال٢ترووحححححي الححححححا ي )ثحححححم الاوحححححُت فحححححي . يم٢حححححً محابّحححححة مجشيحححححات َحححححزا الا 5، ؿ 2020يوهيحححححو  02

https://cutt.us/TTDdk   
3
، 1، الشبحححاه: ؼحححش٠ة بابحححل للىباِحححة واليؽحححش والحوص حححْ، طحححضء 4ه  الخمهُعععضي،البدعععض  –العععضغىي اإلاضهُعععت  –قعععغح نعععاهىن اإلاؿعععُغة الجىابُعععت: العععضغىي الػمىمُعععت ؤحمحححذ ال ملنصحححضح،  

مححً الذظححوس الححزي يححىق ِ ححئ ؤهحح : "ال يجححوص بلٝححاء الٝحبن ِ ححئ ؤي شحح ق ؤو اِحٝالحح  ؤو محابّححح  ؤو بداهححح ، بال فححي الحححاالت  23. ويم٢حً ؤلاؼححاس  ذصححزا الفححذد ب ححئ الٙفححل 16، ؿ 1992

م لٝاهون". ووبٝا لإلطشاءات اليح يىق ِل صا ا  .3605، ؿ هو الضؾخىع  ( بخىٙيز2011يوليو  29) 1432ؼّبان  27ـادس في  1.11.91الٍهحر الؽشيٚ ٜس
4
 .46، ؿ 2019، 1، الذاس البيماء: الذاس البيماء الجذيذ ، الجضء 7ه  قغوح في الهاهىن الجضًض اإلاخػلو باإلاؿُغة الجىابُت،ِبذ الواحذ الّلمح،  
5
شوعححححححححا: اثفححححححححا٥ واهٙفححححححححا٥"، ر. دمحم ٜححححححححشويي، "امل  ـ،حا٠مححححححححة ِححححححححً بّححححححححذ صمححححححححً ١وسوهححححححححا بححححححححاإلإش  ٘و ذ 2020يوهيححححححححو  7 مىنععععععععؼ َؿععععععععبٌر (: 2021-12-12، ِ ححححححححئ الححححححححشابي الال٢ترووححححححححي )ؼححححححححَو

https://cutt.us/OTd0L  
6
ذ  بُععععععععت،مؿععععععععىصة مكععععععععغوع نععععععععاهىن ًهطعععععععع ي بخؿُيععععععععر وجخمععععععععُم نععععععععاهىن اإلاؿععععععععُغة الجىاوصاس  الّححححححححذ٥،   ْ الشظححححححححمح لححححححححوصاس  الّححححححححذ٥ ِ ححححححححئ الححححححححشابي ؤلال٢ترووححححححححي الحححححححححا ي )ؼحححححححححَو ميؽححححححححوس بححححححححاإلاٜو

18-12-2021 :)https://cutt.us/34rpR  

https://cutt.us/V8Nga
https://cutt.us/TTDdk
https://cutt.us/TTDdk
https://cutt.us/OTd0L
https://cutt.us/OTd0L
https://cutt.us/34rpR
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 374و 370و 324و 300البحححص والححٝيححٞ واملحا٠محححة بحعححب محححا ثٝحمححي  الّذيحححذ مححً ؤح٣ححام اإلاعحححىش  الجىاثيححة الحححواسد  فححي اإلاحححواد 

 751.1و

ٔحر ؤن ما  صم ذصزا الفذد َو ؤن اظحّما٥ الحىاٌش اإلاشجي للمحا٠مة ًِ بّذ يىش  الّذيذ مً الّواثٞ اليح ثحذ مً دسطة احترام 

 ة مً اإلابادت والٝواِذ الجىاثية ؤلاطشاثية. وثحج ئ ؤبشص َزٍ الفّوبات في:مجمِو

الحزي يخحيا للّمحل الٝمحاجي ثحٝيحٞ الحشدُ الّحام باِحبحاٍس مٝفحذا محً مٝاـحذ بيٝحاُ  2مبضؤ غلىُت املخايمتاحترام  . ؤ

هححاس اظحححٝتلياصا وحيادياصححا، و ّححضص السٝححة فححي ححة ٌا ٜشاساألاصححا وؤح٣امهححا. ل٣ححل  الجححضاءات، مححْ مححا يخححيا لهيئححة الح٢ححم مححً ٘ـش

٠محححححا ِملححححد الّذيحححححذ مححححً الحححححذو٥ ِ ححححئ ثبييححححح  دظححححححوسيا  3رلحححح٤ ؤلضمحححححد اإلاواريححححٞ ألامميحححححة الححححذو٥ اإلاىمحححححوية لهححححا ذصحححححزا اإلابححححذؤ،

اهوهيححا. ً مبححذؤ الّلىيححة لححمً ٜواِححذ اإلاعححىش  الجىاثيححة فححي مادألاصححا  4ٜو
ّ
ححو مححا هلجحح  اإلاؽححُش اإلإشبححي ححححن ظحح٢ رححم  364،5َو

 6مً دظحوس اإلامل٢ة. 125و 123لٙفلحن ِمل ِ ئ دظترث  بمٝحضضى ا

ت والخىاظهُعععتاحتحححرام  .   اللحححزيً ي٢ٙحححتن مواطهحححة ١حححل خفحححم لآلخحححش، حيحححص ثححححم مىاٜؽحححة حجحححو  7،مبعععضؤي الخًعععىٍع

وؤدلحححة ؤوحححشاٗ الحححذِوى بحمحححوس الجميحححْ، محححا يشثحححب ِ حححئ املح٢محححة ٜيحححذا يمىّهحححا محححً اِحمحححاد وظحححيلة بربحححات ؤد حححئ ذصحححا ؤححححذ 

و ما يممً ومإهة ؤوشاٗ الذِوى، و عاِذ َيئة الح٢م ِ ئ  ال فوم دون ؤن ي٣ون ٜذ اولْ ِل صا ال فم آلاخش. َو

حا، محا  حَر اجْ ًِ ٜش  والاوُت ِ ئ اهّٙاالت اإلااصم ِىذ ؤلاطابة، ؤو ِىذ مواطهح  بحاإلاحجوصات والؽحهود ٔو متمعة الٜو

 8ال يححفل باالٜحفاس ِ ئ وظاثل الاثفا٥.

                                                           
1
حححم   ظحححبة يبحححذو ؤن َىحححاٟ مؽححح٣ل ثٝنحححح محّلحححٞ بيؽحححش ألاماهحححة .  )باإلاىا521و 412و 406الفحححٙحات  اإلاخػلعععو باإلاؿعععُغة الجىابُعععت، 22.01الهعععاهىن عنعععم بخىٙيحححز  1.02.255ٌهححححر ؼحححشيٚ ٜس

ب حئ حححذود  419بذايحة محً ؿ الّامحة للح٣ومحة لهحزا الحىق، حيحص ؤظحٝي محً اليسح ة ؤلال٢تروهيحة الشظحمية لٝحاهون اإلاعحىش  الجىاثيحة ِحذد محً الفحٙحات دهحد محً الّؽحش  ـحٙحات، 

 (.428ؿ 
2
ل فححي َححزا اإلابحذؤ وثححذٜيٞ ممححاميى  ومٝحمحياث  وؼححشوه بهٙححارٍ، ويم٢ححً الشطحُو فححي َححزا البححا  ب حئ ِبححذ الواحححذ الّلمححح، ؤ٘حشدت ال٢سحححر مححً ٠ححب الٙٝحح  والؽححشو  معححاحة مهمحة للحٙفححي 

قعععغح نعععاهىن ؛ و٠حححزا، ؤحمحححذ ال ملنصحححضح، 295-292، ؿ ؿ 2015، 2، الحححذاس البيمحححاء: مىبّحححة الىجحححا  الجذيحححذ ، طحححضء 4، ه قعععغوح فعععي الهعععاهىن الجضًعععض اإلاخػلعععو باإلاؿعععُغة الجىابُعععت

، املحمذيحححة: مىبّحححة ٘محححالة، 4ه قعععغح نعععاهىن اإلاؿعععُغة الجىابُعععت، ؛ وصاس  الّحححذ٥، 19، ؿ 1992، 1، الشبحححاه: ؼحححش٠ة بابحححل للىباِحححة واليؽحححش والحوص حححْ، طحححضء 4ه ؿعععُغة الجىابُعععت، اإلا

 .73-71، ؿ ؿ 2005، 2، طضء 7ميؽوسات طمّية وؽش اإلاّلومة الٝاهوهية والٝماثية، ظلعلة الؽشو  والذالثل، ُ 
3
لىيحا..." 10اإلااد   يىق  تن الّالمح لحٝٛو ؤلاوعان ِ ئ ؤه  :" ل٣حل بوعحان، ...، الححٞ فحي ؤن ثىٍحش ٜمحنح  مح٢محة معححٝلة ومحايحذ ، هٍحشا مىفحٙا ِو محً  11. ٠محا ثحىق اإلاحاد  مً ؤلِا

حتن ِ حئ ؤهح  لحح: "شح ق ألاصحم بجشيمحة ُيّح حر بشيئحا ب حئ ؤن ظححبص اسث٣ابح  لهحا ٜاهوهحا فحي محا٠محة ِلى يحة ث٣حون ٜحذ ُو٘حشت لح  ٘ صحا طميحْ المحماهات التصمحة للحذ٘اُ ِحً هٙعح ". اهٍحش هٙحغ ؤلِا

ذ فحي ؤلاغعالن الػعالمي لخهعىم ؤلاوؿعان هحق حْ الشظححمح إلاىٍمحة ألامحم اإلاحححذ ، ِ حئ الحشابي ؤلال٢ترووححي الححا ي )ؼحَو  14ثحىق اإلاححاد  ٠محا  ؛https://cutt.us/ekpd9(: 2021-12-19، اإلاٜو

حح  والتزاما ثحح  فححي بحححذى الٝمححايا الٝاهوهيححة، فححي محا٠مححة مححً الّهححذ الححذو ي للحٝححٛو العياظححية واإلاذهيححة ِ ححئ ؤهحح : " )...( ل٣ححل ٘ححشد الحححٞ، ِىححذ الىٍححش فححي ؤيحح  ألاصمححة طىاثيححة لححذٍ ؤو فححي حٜٝو

لىية بواظىة مح٢مة مخحفة ومعحٝلة وحيادية، )...(، ِ ئ ؤه  يؽتره ـذوس ؤي م  ِادلة ِو ري الحجحة  17بححاسيخ  1.79.186ح٢م في طىاثية ؤو مذهية ِلىا )...(". الٍهحر الؽشيٚ ٜس

م ر  8) 1399 (، الجشيحححذ  الشظحححمية ُ 1966ديعحححم ر  16) 1386سممحححان  3اإلا حححرمحن بييويحححوٟس يحححوم  الشهاقُعععت واإلاُشعععام العععضولي اإلاخػلعععو بعععالخهىم اإلاضهُعععت والؿُاؾعععُت( بيؽحححش 1979هححح٘و

 .638(، ؿ 1980ماي  21) 1400ب سط 6، بحاسيخ 3525
4
الزي يىق ِ ئ ؤن: "طلعات املحا٠م ِلىية، بال بوحا ٜحشست املحمحة ظحشياصا مشاِحا  للىٍحام الّحام، ؤو آلادا ، وفحي طميحْ ألاححوا٥  187وؽحر في َزا البا  ب ئ الذظحوس اإلافشي في مادث   

ت مهغ الػغبُت ي٣ون الىىٞ بالح٢م في طلعة ِلىية".   . 46، ؿ 2014يىايش  18 م٢شس )ؤ(، في 3، الجشيذ  الشظمية اإلافشية ُ اإلاػضُصؾخىع ظمهىٍع
5 

حم  ثىق َزٍ اإلااد  ِ ئ ؤه : ")...( يح ئ مىىٛو ١ل ح٢م ؤو ٜشاس ؤو ؤمش في طلعة ِلىية ما لم ثىق ِ ئ ختٗ رل٤ مٝحميات خاـة". ٌهحر ؼشيٚ الهعاهىن عنعم بخىٙيحز 1.02.255ٜس

حذ ثحم الاظحّالحة ِحً َحزٍ اليسح ة بحإخشى  ىابُت.اإلاخػلو باإلاؿُغة الج 22.01 ٠ما ظبٝد ؤلاؼاس  بلي  لم يححم وؽحش َحزٍ اإلاحاد  فحي َحزا الٍهححر بر ؤظحٝىد مىح  ِحذد محً الفحٙحات. ٜو

ش وؽشألاصا مذيشية الخؽش ْ بوصاس  الّذ٥،  حْ الشظحمح لحوصاس  الّحذ٥، ؿ  (،2016ؾعبخمبر  19ناهىن اإلاؿعُغة الجىابُعت  نعُؿت مدُىعت بخعاٍع ذ فحي 123اإلاٜو ، ِ حئ الحشابي ؤلال٢ترووحي )ؼحَو

19-12-2021 :)https://cutt.us/b05dj   
6
ح٣حام مّللححة مىح  ِ حئ ؤن: "ث٣حون ألا  125محً الذظححوس ِ حئ ؤن : "ث٣ححون الجلعحات ِلىيحة محا ِحذا فححي الححاالت اليحح يٝحشس ٘ صحا الٝححاهون خحتٗ رلح٤". ٠محا يحىق الٙفححل  123يحىق الٙفحل  

م  ٞ الؽشوه اإلاىفوؿ ِل صا في الٝاهون". ٌهحر ؼشيٚ ٜس  .3621ؿ  هو الضؾخىع، بخىٙيز 1.11.91وثفذس في طلعة ِلىية، ٘و
7
م  314ب ئ  308اهٍش ذصزا الفذد اإلاواد ابحذاء مً   -408، الفحٙحات غة الجىابُعتاإلاخػلعو باإلاؿعُ 22.01الهاهىن عنم بخىٙيز 1.02.255مً ٜاهون اإلاعىش  الجىاثية. ٌهحر ؼشيٚ ٜس

409-410. 
8
 304-299، ؿ ؿ 2015بخفوؿ مبذؤي الحموسية والحواطهية يم٢ً الشطُو ب ئ ِبذ الواحذ الّلمح:  

https://cutt.us/ekpd9؛
https://cutt.us/b05dj
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ححو مبععضؤ الانخىعععاع الهععمُم للهاضععع ياحتححرام  . ت  1مححً ٜحححاهون اإلاعححىش  الجىاثيحححة، 286اإلابحححذؤ الححزي اٜحمحححح  اإلاححاد  ، َو

حاجْ ماديحة وؤخحشى مّىويحة، بخحتٗ اإلاحاد  اإلاذهيحة اليحح يحشثبي ؤلاربحات  بح٢م ؤن ؤلاربات في اإلاحاد  الجىاثيحة يىفحب ِ حئ ٜو

ات ٜاهوهيحححة جعححححلضم ؼححح٣ليات وؤدلحححة مّيىحححة. ٘حححةن ١حححان الٝمحححاء مجمحححت يإخحححز بىٍحححام الحوريحححٞ  الٝحححاهووي، ٘حححةن ٘ صحححا بحفححح٘ش

 2الٝماء الجىاجي يإخز، باالا٘ة ب ئ رل٤، بىٍام الحوريٞ الٝماجي ؤو الوطذاوي، واإلاّّ ر ِى  بمبذؤ الاٜحىاُ الفميم.

ححححو اٜحىححححاُ  هحححح  يمححححىا الٝايححححضح الجىححححاجي ؼححححّوسا باالسثيححححا  والاومئىححححان وحشيححححة ؤ٠ ححححر فححححي ٜبححححو٥ مححححا سجححححه لذيحححح  مححححً ؤدلححححة،  َو

س حاطحح  بل صحا. رحم بقصحا ـحميمة بمحا هحي ٜىاِحة خالفحة ِميٝحة ٔححر مٝيحذ  بوظحاثل بربحات واظخبّاد ما ِحذاَا ممحا ال يٝحّذ 

ب الىٍش ٘ صا ليإخز بما اومإن بلي  وطذاه ، وهحي 
ّ
بّي صا. والٝايضح الجىاجي يبحص ألادلة والٝشاثً ووظاثل ؤلاربات ويٝل

ا اإلااصم وؤوشاٗ   ال فومة.ؤموس ال يحفوس ثحٝٝها دون اوّٝاد محا٠مة حموسية يحمَش

َزا، ِذا الّذيذ مً الخعائالت الّملية ألاخشى ١الخعائ٥ حو٥: الفّوبة اليح يىشحها ِحذم بوحُت اإلاحاصم ِ حئ محا ثمحمى  املحمحش 

يّ  ؤمام المحابىة الٝمحاثية؛ ح  ثٜو ّوبة بوُت اإلااصم ِ ئ محمش ثفشيح  في حالة مىاِص والفحّوبة  3مً بطشاءات ثمهيذية؛ ـو

ىححش  حححو٥ ال٢يٙيححة  4ٝاهوهيححة اليححح ي٣ححون ِل صححا اإلاححاصم الححزي لححم يلححححٞ ٘ صححا بٝاِححة الاثفححا٥؛اإلاحّلٝححة بالولححّية ال
ُ
ؤو الفححّوبة اليححح ث

اليحح يم٢حً ل٣اثحب المحبي ؤن يحلحو ٘ صحا ِ حئ اإلاحاصم محمححش اإلاىاٜؽحات واإلالحمعحات وألاح٣حام والٝحشاسات الحمهيذيحة فحي حالحة محا برا مححا 

لم طشا.ثم وشدٍ مً الجلعة بعبب ما ؤحذر  مً ال   5ىشا ... َو

 زاجمت

ؼححح٣ل بـحححذاس اإلاشظحححوم بٝحححاهون لحٍحححة مهمحححة فحححي معحححاس الخؽحححش ْ اإلإشبحححي، خاـحححة محححْ حالحححة الٙحححشآ الخؽحححش عي الحححزي يّتحححري اإلاىٍومحححة 

الٝاهوهية اإلاحّلٝة بحالة الىواست وبإهٍمة ثذبحر ألاصمات. ٔحر ؤه  حيى مْ بـحذاس َحزا الحىق، ٘حةن رلح٤ لحم يمىحْ محً وحش  الّذيحذ 

مايا رات ِتٜة باملجحا٥ مً ؤلا  ؼ٣االت والاظحٙهامات رات الفلة بالؽإهحن الذظحوسي والٝاهووي، بما ٜذ يعحخبّ  مً معاثل ٜو

الٝماجي والحٝو ي. ألامش الزي يحىلب مً الجهات اإلاعاولة ًِ الّمل الخؽش عي اظحٙشآ مضيذ مً الجهذ لحوويذ وثمححن ؤلاواس 

 مجمل ألاوش الٝاهوهية ال اـة بحذبحر ألاصمات.  الٝاهووي لحالة الىواست، وإلاا ال

ولّححل ؤظححلم وؤيعححش العححبل ب ححئ ثحٝيححٞ َححزٍ الٕايححة، هححي ؤوال اإلابححادس  ب ححئ مححلء ٘شأححات اإلاىٍومححة الخؽححش ّية وثححشميم ٘جواألاصححا بححةخشاض 

ة؛ رم راهيحا، الاهٙحح ا  ِ حئ الٝحاهون اإلاٝحاسن والاوحُت ؤ٠ ر ٜذس مً الىفوؿ اليح ألاصم ثذبحر ألاصمات و داس  ال٣واسذ اإلاحّذد  واإلاحىِو

واِحححذٍ فحححي اإلاواريححححٞ  ِ حححئ ثجحححاس  الححححذو٥ اإلاحٝذمحححة فحححي َححححزا املجحححا٥؛ دون ثجاَحححل، رالسححححا، ؤلاوحححاس اإلاّيحححاسي الححححزي ثحححم مشا٠محححة مبادثحححح  ٜو

 الذولية وملحٝاألاصا والحّليٝات ِل صا.

                                                           
1
 365مححً اإلاححاد   8ٝححا للبىححذ مححً ٜححاهون اإلاعححىش  الجىاثيححة ِ ححئ ؤهحح : ")...( يح٢ححم الٝايححضح حعححب اٜحىاِحح  الفححميم ويجححب ؤن يحمححمً اإلاٝححشس مححا ي ححرس اٜحىححاُ الٝايححضح ٘و 286ثححىق اإلاححاد   

م   .404، ؿ اإلاخػلو باإلاؿُغة الجىابُت 22.01الهاهىن عنم بخىٙيز  1.02.255آلاثية بّذٍ )...(". ٌهحر ؼشيٚ ٜس
2
 .384، ؿ 2015ِبذ الواحذ الّلمح:  
3
م  24اإلااد     .334، ؿ باإلاؿُغة الجىابُتاإلاخػلو  22.01الهاهىن عنم بخىٙيز  1.02.255مً ٜاهون اإلاعىش  الجىاثية، ٌهحر ؼشيٚ ٜس
4
ٝا للماد    م  314٘و  .410-409، ؿ ؿ اإلاخػلو باإلاؿُغة الجىابُت 22.01الهاهىن عنم بخىٙيز  1.02.255مً ٌهحر ؼشيٚ ٜس
5
م  358حعب ما ثٝحمي  اإلااد     .419، ؿ اإلاخػلو باإلاؿُغة الجىابُت 22.01الهاهىن عنم بخىٙيز  1.02.255مً ٌهحر ؼشيٚ ٜس
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 نابمت اإلاغاظؼ

 ؤوال: الٌخب

ٍامعععععععععععت ألامىُعععععععععععت وخهعععععععععععىم ؤلاوؿعععععععععععان. جعععععععععععضبير خالعععععععععععت الُعععععععععععى (: 2020بل٣حححححححححححوػ، الحبنحححححححححححب وآخحححححححححححشون ) .1 ، اإلإحححححححححححش : 1ه اعا الصعععععععععععخُت بعععععععععععاإلاؿغب: الخ

 مش٠ض دساظات حٝٛو ؤلاوعان والذيمٝشاوي باإلإش  بحّاون مْ مش٠ض طىيٚ لحو٠مة ٜىاُ ألامً بعو عشا.

للىباِححححححححة واليؽححححححححش ، الشبحححححححاه: م٢حبححححححححة داس العحححححححتم 1ه الضولعععععععت والهععععععععاهىن فعععععععي ػمععععععععً ظابدعععععععت يىعوهععععععععا. (: 2020حمحححححححض ، ِبححححححححذ اإلاهحححححححيمً وآخححححححححشون ) .2

 والحوص ْ، ظلعلة بحياء ِلوم الٝاهون، ِذد ماي.

 ، الذاس البيماء: داس اإلاّاٗس الجذيذ .2ه  قغح الهاهىن الجىاةي  الهؿم الػام(.(: 1989ال ملنصضح، ؤحمذ ) .3

، 4ه  ُععععععععععضي.البدععععععععععض الخمه –الععععععععععضغىي اإلاضهُععععععععععت  –قععععععععععغح نععععععععععاهىن اإلاؿععععععععععُغة الجىابُععععععععععت: الععععععععععضغىي الػمىمُععععععععععت (: 1992ال ملنصححححححححححضح، ؤحمححححححححححذ ) .4

 .1الشباه: ؼش٠ة بابل للىباِة واليؽش والحوص ْ، طضء 

ػُت (: 2009الحححححححححححححذٜاٛ، الحبنحححححححححححححب ) .5 ٍامعععععععععععععت؟ مهاعبعععععععععععععت ههضًعععععععععععععت للهعععععععععععععاهىن البرإلاعععععععععععععاوي واإلاماعؾعععععععععععععت الدكعععععععععععععَغ عي للبرإلاعععععععععععععان، ؤًعععععععععععععت خ الػمعععععععععععععل الدكعععععععععععععَغ

 الشباه: مىبّة اإلاىية.، 1ه باإلاؿغب. 

مععععععععت واملجععععععععغم والػهىبععععععععت قععععععععغح الهععععععععاهىن الجىععععععععاةي اإلا(: 2016الّلمححححححححح، ِبححححححححذ الواحححححححححذ ) .6 ؿغبععععععععي: صعاؾععععععععت فععععععععي اإلابععععععععاصا الػامععععععععت التععععععععي جدٌععععععععم الجٍغ

 ، الذاس البيماء: الؽش٠ة اإلإشبية لحوص ْ ال٢حا .7ه  والخضبير الىناةي  الهؿم الػام(.

اء ، الحححححححححححذاس البيمحححححححححححاء: الحححححححححححذاس البيمححححححححححح7ه  قعععععععععععغوح فعععععععععععي الهعععععععععععاهىن الجضًعععععععععععض اإلاخػلعععععععععععو باإلاؿعععععععععععُغة الجىابُعععععععععععت،(: 2019الّلمحححححححححححح، ِبحححححححححححذ الواححححححححححححذ ) .7

 .1الجذيذ ، الجضء 

، الحححححححححححذاس البيمحححححححححححاء: مىبّحححححححححححة الىجحححححححححححا  4. ه قعععععععععععغوح فعععععععععععي الهعععععععععععاهىن الجضًعععععععععععض اإلاخػلعععععععععععو باإلاؿعععععععععععُغة الجىابُعععععععععععت(: 2015الّلمحححححححححححح، ِبحححححححححححذ الواححححححححححححذ ) .8

 .2الجذيذ ، طضء 

ٍاالث الازخهام والهُاؾت(: 2018ِت٥ )، ٘ا ي .9  ، الشباه: مىبّة اإلاّاٗس الجذيذ .1. ه نىاغت الىهىم الهاهىهُت: إق

ت  صعاؾعععععععععت جإنععععععععُلُت وجُبُهُعععععععععت(: 2002، ِبححححححححذ ؤلالححححححححح  )ححر٘ححححححححوه .10 سُععععععععت ومغظػُاجعععععععععه الضؾععععععععخىٍع عي بععععععععاإلاؿغب: ؤنعععععععععىله الخاٍع . ه الػمععععععععل الدكعععععععععَغ

 .1، الشباه: مىبّة اإلاّاٗس الجذيذ ، طضء 1

ت جدلُلُععععععععععت. (: 2016، سؼححححححححححيذ )اإلاححححححححححذوس  .11 ٍالُت الىظععععععععععام الععععععععععضازلي للبرإلاععععععععععان فععععععععععي يععععععععععىء الضؾععععععععععخىع: صعاؾععععععععععت صؾععععععععععخىٍع مىبّححححححححححة ، الشبححححححححححاه: 1ه إقعععععععععع

 اإلاّاٗس الجذيذ ، ميؽوسات املجلة اإلإشبية لإلداس  املحلية والحىمية )ظلعلة مالٙات وؤِما٥ طامّية(.

ض الجؼاء(: 2007اإلاهذاجي، لىيٙة ) .12  ، الشباه: مىبّة وو  بش غ.1. ه خضوص ؾلُت الهاض ي في جكٍغ

ة ٘محححححححححالة، ميؽحححححححححوسات طمّيحححححححححة وؽحححححححححش اإلاّلومحححححححححة الٝاهوهيحححححححححة ، املحمذيحححححححححة: مىبّححححححححح4ه قعععععععععغح نعععععععععاهىن اإلاؿعععععععععُغة الجىابُعععععععععت. (. 2005وصاس  الّححححححححذ٥ ) .13

 .2، ض 7والٝماثية، ظلعلة الؽشو  والذالثل، ُ 

 زاهُا: الهىاهين 

 الضؾاجير .1

حححححححححححم   -  5964، الجشيححححححححححححذ  الشظححححححححححححمية ُ هععععععععععععو الضؾعععععععععععخىع ( بخىٙيحححححححححححز 2011يوليححححححححححححو  29) 1432ؼححححححححححححّبان  27ـححححححححححححادس فحححححححححححي  1.11.91الٍهححححححححححححر الؽححححححححححححشيٚ ٜس

 (.2011يو يول 30) 1432ؼّبان  28م٢شس بحاسيخ 

حححححححححححم  - ، الجشيححححححححححححذ  هعععععععععععو الضؾعععععععععععخىع اإلاغاظعععععععععععؼ بخىٙيححححححححححححز( 1996ؤ٠ححححححححححححوبش  7) 1417محححححححححححً طمحححححححححححادى ألاو حححححححححححئ  23ـحححححححححححادس فححححححححححححي  1.96.157ٌهححححححححححححر ؼحححححححححححشيٚ ٜس

 .2287(، ؿ 1996ؤ٠حوبش  10) 1417طمادى ألاو ئ  26، بحاسيخ 4420الشظمية ُ 

ت مهغ الػغبُت اإلاػضُ -  .2014يىايش 18، في م٢شس )ؤ( 3، الجشيذ  الشظمية اإلافشية ُ صؾخىع ظمهىٍع

 الهىاهين الػاصًت .2

عععععععععععي عنععععععععععععم  - ٍع ( بمسابححححححححححححة ٜححححححححححححاهون يحّلححححححححححححٞ بوطححححححححححححو  الحفححححححححححححشيا بححححححححححححبّن 1967يوهيحححححححححححح   26) 1387سبيححححححححححححْ ألاو٥  17ـححححححححححححادس بحححححححححححححاسيخ  554.65مغؾععععععععععععىم مل

اثية للٝماء ِ ئ َزٍ ألامشاك، طشيذ  سظمية ِذد   (.1967يوليوص  5) 1387سبيْ ألاو٥  26، بحاسيخ 2853ألامشاك واثخار ثذابحر ٜو

ححححححححححم  - ععععععععععاع عنععععععععععم  ( بخىٙيححححححححححز2011يوليححححححححححوص  2) 1432مححححححححححً سطححححححححححب  29ـححححححححححادس فححححححححححي  1.11.83ٌهحححححححححححر ؼححححححححححشيٚ ٜس اإلاخػلععععععععععو باإلاىظىمععععععععععت  34.09الهععععععععععاهىن ؤلَا

 (.2011يوليوص  21) 1432ؼّبان  19، بحاسيخ 5962الجشيذ  الشظمية ُ  الصخُت وبػغى الػالظاث،
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حححححححححححححم  - اإلاخػلعععععععععععععو باإلاؿعععععععععععععُغة  22.01الهعععععععععععععاهىن عنعععععععععععععم ( بخىٙيحححححححححححححز 2002ش ؤ٠ححححححححححححححوب 3) 1423محححححححححححححً سطحححححححححححححب  25ـحححححححححححححادس فحححححححححححححي  1.02.255ٌهححححححححححححححر ؼحححححححححححححشيٚ ٜس

 .315يىايش(، ؿ  30) 1423ري الّٝذ   27، بحاسيخ 5078طشيذ  سظمية ُ الجىابُت، 

حححححححححححم  - ، بالهعععععععععععاصنت غلعععععععععععى مجمىغعععععععععععت الهعععععععععععاهىن الجىععععععععععععاةي( 1962هحححححححححححوه ر  26) 1382طمحححححححححححادى الساهيحححححححححححة  28ـحححححححححححادس فحححححححححححي  1.59.413ٌهححححححححححححر ؼحححححححححححشيٚ ٜس

 1253(، ؿ 1963يوهي   5) 1383محشم  12م٢شس،  2640طشيذ  سظمية ُ 

ش وصاس  الّحححححححححححذ٥،  - حححححححححححْ الشظحححححححححححمح لحححححححححححوصاس  الّحححححححححححذ٥، ؿ  (،2016ؾعععععععععععبخمبر  19نعععععععععععاهىن اإلاؿعععععععععععُغة الجىابُعععععععععععت  نعععععععععععُؿت مدُىعععععععععععت بخعععععععععععاٍع ، ِ حححححححححححئ 123اإلاٜو

ذ في     https://cutt.us/b05dj(: 2021-12-19الشابي ؤلال٢ترووي )ؼَو

ْ الشظحححححححححمح لحححححححححوصاس  الّحححححححححذ٥ ِ حححححححححئ  مؿعععععععععىصة مكعععععععععغوع نعععععععععاهىن ًهطععععععععع ي بخؿُيعععععععععر وجخمعععععععععُم نعععععععععاهىن اإلاؿعععععععععُغة الجىابُعععععععععت،ّحححححححححذ٥، وصاس  ال - ميؽحححححححححوس بحححححححححاإلاٜو

ذ   https://cutt.us/34rpR(: 2021-12-18الشابي ؤلال٢ترووي الحا ي )ؼَو

- loi n° 2020.292 du 23 mars 2020 d‗urgence pour faire face à l‗épidémie de covid-19 (1), Journal Officiel de la 

République Française, 24 mars 2020. 

 الهاهىن البرإلااوي: .3

ححححححححشاٛ للىباِححححححححة واليؽححححححححش، ميؽححححححححوسات مجلحححححححححغ 1، ه الىظععععععععام الععععععععضازلي ملجلععععععععـ الىعععععععععىاب(. 2017مجلححححححححغ الىححححححححوا  اإلإشبححححححححي ) - ، الشبححححححححاه: داس ؤبححححححححي ٜس

 الىوا .

 لضولُتزالشا: اإلاىازُو ا

حححححححححححم  .1 ( التعععععععععععي 2005بيكعععععععععععغ اللعععععععععععىابذ الصعععععععععععخُت الضولُعععععععععععت  ( 2009ؤ٠ححححححححححححوبش  26) 1430ري الّٝحححححححححححذ   7ـحححححححححححادس فحححححححححححي  1.09.121ٌهححححححححححححر ؼحححححححححححشيٚ ٜس

ش  رو  17، بحححححححححححاسيخ 5784الجشيححححححححححذ  الشظحححححححححمية ُ ، 2005معععععععععاي  23اغخمعععععععععضتها ظمػُعععععععععت الصععععععععععخت الػاإلاُعععععععععت فعععععععععي صوعتهععععععععععا الشامىعععععععععت والخمؿععععععععععين بخعععععععععاٍع

م ر  5) 1430الّٝذ    (.2009ه٘و

حححححححححححححححم ا .2 م ر  8) 1399ري الحجحححححححححححححححة  17بححححححححححححححححاسيخ  1.79.186لٍهححححححححححححححححر الؽحححححححححححححححشيٚ ٜس العععععععععععععععضولي اإلاخػلعععععععععععععععو بععععععععععععععععالخهىم  اإلاُشعععععععععععععععام( بيؽحححححححححححححححش 1979هححححححححححححححح٘و

ععععععععىعى ًععععععععىم   1386عمًععععععععان  3الانخهععععععععاصًت والاظخماغُععععععععت والشهاقُععععععععت واإلاُشععععععععام الععععععععضولي اإلاخػلععععععععو بععععععععالخهىم اإلاضهُععععععععت والؿُاؾععععععععُت اإلابععععععععرمين بيٍُى

 (.1980ماي  21) 1400سطب  6، بحاسيخ 3525الجشيذ  الشظمية ُ  (،1966صٌؿمبر  16 

( اإلاححححححاسخ فحححححححي 3-ؤلحححححححٚ )د 217اِحمحححححححذ ووؽححححححش ِ حححححححئ اإلاححححححأل بموطحححححححب ٜححححححشاس الجمّيحححححححة الّامححححححة لألمحححححححم اإلاححححححححذ   ؤلاغععععععالن الػععععععالمي لخهعععععععىم ؤلاوؿععععععان، .3

حححححححححححْ الشظحححححححححححمح إلاىٍمححححححححححححة ألامحححححححححححم اإلاححححححححححححححذ  ِ حححححححححححئ الحححححححححححشابي الحححححححححححححا ي )ثحححححححححححم الاوححححححححححححُت فحححححححححححي 1948ديعحححححححححححم ر  10  (: 2021-12-15، ميؽحححححححححححوس ِ ححححححححححححئ اإلاٜو

https://cutt.us/ekpd9 

4. OMS, Règlement Sanitaire International (2005), 2éme édition )Genève: Organisation mondial de la 

santé, 2008(. disponible sur le lien (vu le 14/12/2021) : https://cutt.us/MsRUK 

ت  عابػا: مغاؾُم جىظُمُت ونغاعاث وػاٍع

غععععععععععالن خالععععععععععت الُععععععععععىاعا الصععععععععععخُت بؿععععععععععابغ ؤعظععععععععععاء التعععععععععععراب ( بحححححححححححة2020مححححححححححاسط  24) 1441مححححححححححً سطححححححححححب  29ـححححححححححادس فححححححححححي  2.20.293مغؾععععععععععىم عنععععععععععم  .1

ني إلاىاظهت جكص ي قيروؽ يىعوها يىقُض   (.2020ماسط  24) 1441سطب  29م٢شس، في  6867الجشيذ  الشظمية ِذد  ،19الَى

غ الصععععععععخت الػمىمُععععععععت عنععععععععم  .2 عععععععي عنععععععععم  1967يوهيححححححححو  27بححححححححاسيخ  511.65نعععععععغاع لععععععععىٍػ ٍع الفححححححححادس فححححححححي  554.65بخدضًععععععععض يُكُععععععععاث جُبُععععععععو اإلاغؾعععععععىم اإلال

اثيحححححححة للٝمحححححححاء ِ حححححححئ َحححححححزٍ ألامحححححححشاك، 1967يوهيححححححح   26) 1387سبيحححححححْ ألاو٥  17 ( بمسابحححححححة ٜحححححححاهون بموطحححححححب الحفحححححححشيا بحححححححبّن ألامحححححححشاك واثخحححححححار ثحححححححذابحر ٜو

 (.1967يوليوص  19) 1387سبيْ الساوي  2، بحاسيخ 2855الشظمية ُ الجشيذ  

غ الصععععععععخت الػمىمُععععععععت عنععععععععم  .3 عععععععي ( 1995مححححححححاسط  31) 1415مححححححححً ؼححححححححوا٥  30ـححححححححادس فححححححححي  683.95نععععععععغاع لععععععععىٍػ ٍع بخدضًععععععععض يُكُععععععععت جُبُععععععععو اإلاغؾععععععععىم اإلال

الحفححححححححححشيا بحححححححححححبّن ألامحححححححححححشاك وثحذيحححححححححححذ  ( بمسابحححححححححححة ٜححححححححححاهون بحححححححححححةٜشاس بطباسيحححححححححححة1967يوهيحححححححححححو  26) 1387مححححححححححً سبيحححححححححححْ ألاو٥  17الفحححححححححححادس فحححححححححححي  554.65عنععععععععععم 

اثية خاـة للحذ مً اهخؽاس ألامشاك، طشيذ  سظمية ُ   (.1996يىايش  18) 1416ؼّبان  27، بحاسيخ 4344ثذابحر ٜو

 زامؿا: نغاعاث نًابُت

ححححححححححم  .1 ححححححححححْ املح٢مححححححححححة 18/09/2014، ـححححححححححادس فححححححححححي 1403/14م.د، بخفححححححححححوؿ ملححححححححححٚ ِححححححححححذد  944/2014ٜححححححححححشاس املجلححححححححححغ الذظحححححححححححوسي ٜس ، ميؽححححححححححوس بمٜو

 https://2u.pw/ibqXC(: 04/10/2021ظحوسية ِ ئ الشابي الحا ي )ثاسيخ الولوض الذ

ححححححححم  .2 ححححححححة ؤلاداسيححححححححة بمح٢مححححححححة الححححححححىٝن ٜس ححححححححم 01/12/2016ـححححححححادس بحححححححححاسيخ  1702/1ٜححححححححشاس الٕ٘ش )ٜححححححححشاس ٔحححححححححر  2986/4/1/2014، فححححححححي اإلالححححححححٚ ؤلاداسي ٜس

 ميؽوس(.

 تؾاصؾا: نغاعاث وبالؾاث عؾمُ

https://cutt.us/b05dj
https://cutt.us/34rpR
https://cutt.us/ekpd9
https://cutt.us/MsRUK
https://2u.pw/ibqXC
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ْ الشظحححححححححمح لححححححححححوصاس  إغعععععععععالن خالعععععععععت الُعععععععععىاعا الصعععععععععخُتبحححححححححٓت لحححححححححوصاس  الذاخليحححححححححة موطححححححححح  لّمحححححححححوم اإلاواوىحححححححححات واإلاحححححححححواوىحن بؽحححححححححإن،  .1 . ميؽحححححححححوس بحححححححححاإلاٜو

ححححححد لألظححححححش الّاملححححححة فححححححي الٝىححححححاُ ٔحححححححر اإلاهي٣ححححححل اإلاحمححححححشس  مححححححً  الذاخليححححححة ال ححححححاؿ بالبتٔححححححات اإلاحّلٝححححححة بٙحححححححروط ١وسوهححححححا اإلاعحححححححجذ وبّمليححححححة الححححححذِم اإلاٜا

 https://cutt.us/Udx5Y(:  21/11/2021 ئ الشابي ؤلال٢ترووي الحا ي )ثم الاوُت في ٘حروط ١وسوها، ِ

ععععععععت التعععععععععي ظععععععععاء بهععععععععا اإلاغؾععععععععىم بهعععععععععاهىن عنععععععععم بححححححححٓت سثاظححححححححة الىيابححححححححة الّامححححححححة ححححححححححو٥:  .2 ٍعععععععععام  2.20.292جكػُععععععععل اإلاهخًععععععععُاث الؼظٍغ اإلاخػلععععععععو بؿععععععععً ؤخ

ْ الشظححححححححمح لشثاظححححححححة الىيابححححححححة الّامححححححححة 2020ؤبشيححححححححل  3ـححححححححادس بحححححححححاسيخ وإظععععععععغاءاث ؤلاغععععععععالن غنهععععععععا،  زانععععععععت بدالععععععععت الُععععععععىاعا الصععععععععخُت ، وميؽححححححححوس بححححححححاإلاٜو

 https://shortest.link/2cZ2(: 13/12/2021ِ ئ الشابي الحا ي )ثم الاوُت في 

م: مز٠ش  الشثنغ اإلاىحذ  املجلغ ألِا ئ للعلىة الٝم .3  .2020ماسط  16، بحاسيخ 151/1اثية ب ئ اإلاعاولحن الٝماثيحن، ثحد ٜس

غ وغغوى عؾمُت  ؾابػا: جهاٍع

ععععععععغ ؾععععععععىىي غععععععععً خالععععععععت خهععععععععىم ؤلاوؿععععععععان باإلاملٌععععععععت اإلاؿغبُععععععععت لؿععععععععىت  املجلححححححححغ الححححححححوونح لحٝححححححححٛو ؤلاوعححححححححان. .1 ". 19ؤزىععععععععاء قتععععععععرة "يىقُععععععععض  2020جهٍغ

 (.2021وليو ي 12) 1442، في ٘اثا رو الحجة 7003الجشيذ  الشظمية ُ 

، د الخععععععععضابير الاؾععععععععتراجُجُت للمجلععععععععـ ألاغلععععععععى للؿععععععععلُت الهًععععععععابُت زععععععععالُ مغخلععععععععت الُععععععععىاعا الصععععععععخُتاملجلححححححححغ ألِا ححححححححئ للعححححححححلىة الٝمححححححححاثية،  .2

ححححححححححححححححححححْ الشظححححححححححححححححححححمح للمجلححححححححححححححححححححغ ِ ححححححححححححححححححححئ الححححححححححححححححححححشابي الحححححححححححححححححححححا ي )ثححححححححححححححححححححم الاوححححححححححححححححححححُت فححححححححححححححححححححي 16ه، د ت،  ؿ  (: 2021-12-16. اليسحححححححححححححححححححح ة ؤلال٢تروهيححححححححححححححححححححة ِ ححححححححححححححححححححئ اإلاٜو

https://cutt.us/HYWgx؛ 

عععععععععععععغ ألاوكعععععععععععععُت اإلاىذوبيحححححححححححححة الّامحححححححححححححة اداس  السحححححححححححححجون و ِحححححححححححححاد  ؤلادمحححححححححححححاض .3 ْ الشظحححححححححححححمح للمىذوبيحححححححححححححة 14، د ت، د ه، ؿ 2020، جهٍغ . ميؽحححححححححححححوس بحححححححححححححاإلاٜو

 https://cutt.us/V8Nga(: 2021-12-16الّامة اداس  السجون و ِاد  ؤلادماض، ِ ئ الشابي ؤلال٢ترووي )ثم الاوُت في 

ؤلاظععععععععغاءاث اإلاخسععععععععظة مععععععععً َععععععععغف وػاعة ِححححححححشك العححححححححيذ وصيححححححححش الّححححححححذ٥ ؤمححححححححام لجىححححححححة الّححححححححذ٥ والخؽححححححححش ْ وحٝححححححححٛو ؤلاوعححححححححان بمجلححححححححغ الىححححححححوا  حححححححححو٥:  .4

مية ملجلححححححححغ . يم٢حححححححً محابّحححححححة مجشيححححححححات َحححححححزا الاطحمحححححححاُ ِ ححححححححئ الٝىحححححححا  الشظححححححح5، ؿ 2020يوهيححححححححو  02 الػعععععععضُ إلاىاظهعععععععت جكصععععععع ي وبععععععععاء يىعوهعععععععا اإلاؿعععععععخجض،

  https://cutt.us/TTDdk(: 2021-12-16الىوا  ِ ئ اليوثيو  ِ ئ الشابي الال٢ترووي الحا ي )ثم الاوُت في 

انؼ ؤلالٌتروهُت  زامىا: اإلاى

شوعححححححححححا: اثفححححححححححا٥ واهٙفححححححححححا٥"، (2020ٜحححححححححشويي، دمحم  .1 ، ِ ححححححححححئ 2020يوهيححححححححححو  7 ىنععععععععععؼ َؿععععععععععبٌرـ،م(. "املحا٠مححححححححححة ِححححححححححً بّححححححححححذ صمححححححححححً ١وسوهححححححححححا بححححححححححاإلإش  ٘و

 https://cutt.us/OTd0L(: 2021-12-12الشابي الال٢ترووي )ثم الاوُت 
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 غالن غً ؤلاعاصةالىظام الهاهىوي لل 

  -الػهض ؤلاصاعي 
ً
                                -ؤهمىطظا

 صعاؾت مهاعهت

Legal system for announcing of will 

The administrative contract-model- 

Comparative study  

 ظليمان سمماوي 

 -الجؼابغ - طامّة واَشي دمحم -
 ملخو

مً الالتزام بىٍام  اس دؤن ثححشس ؤلا  َو مبذؤ ِذم طواص ،في ظياظاصا للٝوامة ِ ئ جعيحر اإلاشا٘ٞ الّامة الذولة الحذيسة مً ؤَم اإلابادت اليح ث٢شظ 

ٝية ، و ا مً املجاالت اإلا٘ش حَر تن ًِ بسادألاصا با ظاليب الٝاهوهية في ١ل مجاالت البنئة ؤلاداسية و البنئة الاٜحفادية ٔو ثحج ئ مّالم رل٤ الىٍام  ؤلِا

ات اسات و ما ث رم  مً ِٝود ثحّلٞ بةِتم الجمهوس و ؼشا٠هم في بهجاص ما ثشيذ ؤن ثحخزٍ مً ٜش  ِىذما ثٝوم ؤلاداس  بما لها مً ظلىة  بمولِو

هم وحشياألاصم اإلافلحة ش لذ صم ألامً الٝاهووي ِ ئ حٜٝو  ب ئ ثم٢ي صم مً ؤلاوُت ِل صا بما ي٘و
 
وال ّذ  الّامة، ـو رل٤ الىٍام  ، و َن ِ ئ ١ا٘ة ألـا

  عشي بٝواِذٍ اإلالضمة لن
 
ٞ د٘اثش ؼشوه في ٌل ث٢ش غ مبادت اإلاىا٘عة و ِملية الحّاٜذ ِىذ بِتم اإلاحّهذيً ودِوألاصم للترشه ِ ئ  ؤيما ٘و

ة البحسية اإلاارلة(1الؽٙا٘ية ّد  و ؤلاطشاجي ذ بةواٍس الٝاهووي٘ي  ؤن يحٝيَ  ٜاهووي ، بر يجب ِ ئ معاو٥ الّٝذ و ؤي ٘اِل)مولُو الوٜس ،و را ما ٜو

ابة ؤلا  مىا٘يةمماسظات  برا ؤطاص الٝاهون َزا ؤلاطشاء في مشحلة ؤو ئ و مشاطّاصا داسية لٝواِذٍ ومبادث  حييئز ظيادي الولْ ب ئ ثصحيحها بىشيٞ الٜش

ي  ،ؤو بىتقصا بىشيٞ الىًّ تن و طشاءاث  ، بر  بىِو ية ؤلِا تن بَن ؤو دِوى ما ٜبل الحّاٜذي ٠جضاء لّذم احترامها مؽشِو ًِ بساد   مشحلة ؤلِا

 لّملية اظىاد الّٝذ  ؤَمثمسل  و١ل معحلضماألاصا ما ٜبل الحّاٜذيمشحلة و ؤ الص ق الّام
 
 .  ِ ئ وط  مؽشُو ـذوس ٜشاس ؤلابشام  طلاإلاشاحل حعما

تن ًِ ؤلاساد   :الٍلماث اإلاكخاخُت  الىًّ الٝماجي.  -د٘اثش الؽشوه -الّٝذ ؤلاداسي  -الىٍام الٝاهووي –ؤلِا

             
Abstract:  

The modern state ,the administration is not allowed to be free the obligation to system of Announcing its will by legal methods in all areas of 

administration environment, economic environment and other, but this is legally achieved by informing the public, involving them in  achieving 

what it want to take decisions and contracts concluded related of public interest, and enables them to view them in a way that provides with 

legal security of their them with legal security of their rights and freedoms, And that system to show its nature with its binding procedural rules 

clearly in the matter of informing contractors and inviting them to nominate for contracting in light of consecrating the principles of competition 

and transparency according as the conditions books , however, if actions that are in violation of the rules of system will lead to their correction 

through administrative control if the law permits this procedure, or its invalidity through judicial lawsuit. As a penalty for not respecting the 

legality of the announcement and the pre-conclusion procedures, As the phase of announcement and pre-contractual and all its requirements 

represent the most decisive stages of the process of attributing the contract for the issuance of the decision to conclude a legitimate manner. 

 

Key words : Announcing the will - the legal system - the administrative contract - the conditions books - the pre-contractual lawsuit. 

 مهضمت

ال ؼ٤ ؤن ب٘فا   الص ق الّام ًِ بسادث  الحّاٜذية و ِتقصا لل٣ا٘ة دوهما ثميحز يحٝٞ اإلاعاوا  في الحٞ بالّلم بالحّاٜذ في    

ٛ -دولة الذظحوس  ،٠ما يّلً لأل٘شاد مً ٔحر اإلاحّهذيً بم٣اهية محابّة َزٍ ؤلاطشاءات الٙاء الؽٙا٘ية ؤلاداسية،  -الٝاهون والحٝو

                                                           
م  25اد  ؤهٍش اإلا 1 م ر 242-20مً الذظحوس الفادس بموطب اإلاشظوم الشثاسضح ٜس ،ض  2020، يحّلٞ بةـذاس الحّذيل الذظحوسي اإلافادٛ ِلي  في اظحٙحاء في ؤو٥ ه٘و

 . 82س ِذد 
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ابة الؽّبية ِ ئ ألاموا٥ الّامة، بر ؤن الّٝذ ؤلاداسي يؽ٣ل ؤحذ الٝىوات اإلاعاصل٢ة لهزٍ ألاموا٥  طل جٕىية  ة للٜش و ِىاء ٘ـش

، لزل٤ ٘ةن الذِو 
 
الّمومية للحىا٘غ لشوس  يعحوط صا مىىٞ الحّاٜذ الّمومي حيى ي٣ون  حاطيات اإلاشا٘ٞ الّمومية حفشيا

 لمً سو  اإلاعاوا  و  1َىاٟ مجا٥ حٝيٝي للمىا٘عة بحن الشأبحن في الحّاٜذ مْ ؤلاداس 
 
،و الهحٝاء ؤ٘مل الّشوك ؼشووا

 .2الؽٙا٘ية

تن ِ ئ املح٤ و ِتهية رل٤ ولزل٤ يحوطب ِ ئ العلىة امل حفة بةبشام الّٝود بما يٙشل  الٝاهون ٜبل ولْ ٜ شاس ؤلِا

تن؛  ن رل٤ مً ؼإه  بثاحة الّلم للمششححن  للّاسلحن الٝيام بااطشاءات ؤلاداسية الححمحرية و العابٝة ِ ئ ِملية ؤلِا

ل ،و ث٣ون لمً ٠شاظات ثححوي ِ ئ ١ 3وثم٢ي صم مً ؤلاوُت ِ ئ اإلاّلومات ألاولية ال اـة بالفٙٝة اإلاشاد الحّاٜذ بؽإقصا

ا ِ ئ هٙٝة ؤلاداس  وحعاذصا حعب ألاحوا٥، ؤو ثولْ ثل٤ ال٢شاظات بالىشيٞ  حَر ؤهماه الؽشوه رات الفلة، وي٣ون ث٘و

  -logiciel–ِ ئ ؼ٣ل بشام  ال٢تروهية -ؤلال٢ترووي 
 
ِىذما يّ ر الص ق الّام ًِ بسادث  با ظاليب و الحٝىيات ٔحر  -مست

 حيى ي٣وهوا َاالء  4الحٝليذية
 
 الزي َم ِلي  محىا٘عون ،و ؤيما

 
 وثٝىيا

 
 و بداسيا

 
ِ ئ بنىة مً ؤمش املححوى الّٝذي واّٜيا

ة الٙوص بةظىاد الّٝذ و بشام  )  ٠يت يٙاطئوا بؽشوه ال ِلم لهم ذصا ٜبل الحىا٘غ، مما يٙوت ِل صم ٘ـش
 
ُ معحٝبت  (.مُلب ؤو

تن ًِ اإلاىا٘عة الحّاٜذية ِو ئ َزا ألاظاط، ٘ةن ؤٔلب الخؽش ّات اإلاٝاسهة في َزا البا  ٜذ ٠ َشظد بفيٕة ـشيحة مبذؤ ؤلِا

 ِ ئ ثىٍيم ألاح٣ام  ،6و ِٝود ألاش اؿ ال اـة برا ١اهد م رمة  طل اإلاىّٙة الّامة 5في ِٝود ألاش اؿ الّامة
 
د ؤيما وحـش

تن ًِ ؤلاساد  ؤو الذِو  الّمومية للحّاٜذ، وفي ظبيل ثحٝيٞ ثل٤ العياظة ِ ئ َزا الفّيذ ٘ٝذ ؤظغ لّملية  اإلاحّلٝة باِا

تن ومشحلة ما ٜبل الحّاٜذ هٍام ٜاهووي اظحشىاجي خاؿ ب  ٔحر معبٛو في الحّاٜذات اإلاذهية  بعبب راثية الّٝذ ؤلاداسي  7ؤلِا

ة ،٠ما ٜشست طضاءات في مّشك مخالٙة ٜواِذٍ  طل بح٣ام  وحمايح  )و  ياث  ٔحر اإلاإل٘و (،ظىخىاو٥ ؼش  مُلب زانخفـو

 ئ الترثنب اإلاوا ي:ثل٤ الىٝاه ِ 

 ُ ت و الؿابهت غلى غملُت ؤلاغالن غً ؤلاعاصة: اإلاُلب ألاو ت الخدًيًر  ؤلاظغاءاث ؤلاصاٍع

تن لتهىتٛ     ٜبل ؤن جّلً ؤلاداس  ًِ وش  الفٙٝة للحّاٜذ يجب ِل صا ثحفيل واثٙة مً ؤلاطشاءات ٜبل ؤن ثاصيإ ِملية ؤلِا

زا ألامش مً  ـميم الّمل ؤلاداسي الزي يذخل في ِملية ثىٍيم جّاٜذات الص ق الّام ، ٠ما يجب ؤن يعود ١ل الّمليات  ،َو

                                                           
 .246ؿ ،1991 ال٢ٙش، داس مٝاسهة، دساظة ؤلاداسية،  للّٝود الّامة ألاظغ الىماوي: ظليمان -1

2
 -BONNARD(P) : LA PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS , R.D.P,1943,P159.  

3-DELAUBADÈRE(A) ET AUTRE : TRAITÉ DE DROIT ADMINISTRATIF, OP.CIT,INFRA :583-584,P343. 
ا في ٌل الح - 4 ٣ومة ؤلال٢تروهية ، بختٗ  ن ؤلا٘فا  ًِ الحّبحر الاسادي وملحٝاث   يم٢ً ؤن ثفذٍس ؤلاداس  للمحّاٜذ مّها بواظىة ؤلاطشاء ؤلال٢ترووي خفـو

مح —smart   contracts ؤهٍمة الّٝود الز٠ية  اليح ال جّح ر ثٝىيات للمّاٜذات ، بل هي آليات لحىٙيز  – BLOCKCHAIN -ظلعلة ال٢حل –وحاملها الٜش

بطشاء للحّيحر ًِ بساد  الحىٙيز  َو الصحيا للّٝذ  الز١ي ؤلالتزامات الىاثجة ًِ ِٝود ثٝليذية ؤو ِٝود بل٢تروهية، لزل٤ يشى الٙٝ  الشاجه ؤن  الح٢ييٚ الٝاهووي

 وال ؼإن ل  بّملية ؤلابشام ، وما يعاهذ َزا الشؤي َو ؤن هٍام 
 
مىوية، ولنغ هٍاما جّاٜذيا بهما يفىٚ لمً ؤهٍمة الحوالات اإلاالية  – BLOCKCHAIN -بىشيٝة ٜس

يٙح -BITCOINالاثحماهية اليح ثخحق  بححويل ِملة  زٍ ٌو يلة، ٔحر ؤن البّن يّح ر ؤن الّٝود الز٠ية ثىا٥ ١ل مشاحل الّٝذ ،لزل٤ ِ ئ َزا ألاظاط ، َو   ألـا

 مشحلة ؤلابشام، ؤي بمّنى ؤن الّٝذ الز١ي ال يخشض ًِ ١
 
يٙة َزٍ الّٝود ال ثٝحفش ِ ئ مشحلة الحىٙيز ٘ٝي، و بهما جؽمل ؤيما مية للحّبحر يشى ؤن ٌو وه  آلية ٜس

 الحىٙيز في آن واحذ، ؤهٍش مً َزا الشؤي ألاظحار: إعاصةً الحّاٜذ و ِ إعاصةًِ 

Mekki(m) ,le contrat ,objet des smart contrats(partie 01),dalloz,2018,p409. 
5

 --ARTICLE01 DU  DÉCRET N° 2004-15 DU 7 JANVIER 2004 PORTANT CODE DES MARCHÉS PUBLICS FRANÇAIS. 

م ٜاهون اإلاضا - مً 02 اإلااد  -  ، و الثحح  الحىٙيزية .  1998-89يذات و اإلاىاٜفات اإلافشي ٜس

م  مً 05 اإلااد  - ٞ الّام، ض س ِذد  2015ظبحم ر  16اإلااسخ في  247-15اإلاشظوم الشثاسضح ٜس   .2015لعىة  50اإلاحممً الفٙٝات الّمومية و ثٙويمات اإلا٘ش

ؤ٠ثر ألاظاليب الحّاٜذية حذارة اليح ي رم بموط صا الّٝذ بحن ألاش اؿ الّامة و ألاش اؿ ال اـة  و جّذ ثٝىية الؽشا٠ة بحن الٝىاِحن الّام و ال اؿ مً بحن  6 

لجشاسي ؤحمذ ، الّتٜة في مجا٥  جعيحر اإلاشا٘ٞ الاٜحفادية ، ظيما الّٝود روات ال ذمات الح٢ىولوطية الحذيسة  .ؤهٍش بؽإن مٙهوم الؽشا٠ة الحّاٜذية مٝا٥ : ا

 .46-42، ؿ 2021ؤٔعىغ  12ال اؿ باإلإش : مً الحّاٜذ ب ئ الؽشا٠ة، مجلة الٝاهون الذظحوسي و الّلوم ؤلاداسية، ِذد  بحن الٝىاُ الّام و
7 - .

 
تن في اإلاضاد الّلنح مست  ٠ىٍام ؤلِا
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ؤلاداسية ألاخشى ١ل حعب وبيّاصا، و ثحمسل َزٍ ؤلاطشاءات في بِذاد ٠شاظة الؽشوه و اإلاواـٙات رات الّتٜة بمولُو 

ٙات موحذ  و مّلومة للجميْ  حيى يم٢ً مٝاسهة الّشوك اإلاٝذمة  الفٙٝة اإلاشاد ببشامها ، بحيص ث٣ون َزٍ الؽشوه و اإلاـو

ٞ مّايحر رابحة تن ب ئ د٘اثش الؽشوه الّامة و د٘اثش 1٘و ، و اإلاّمو٥ ب  و ما طشى الّٗش ؤلاداسي ِلي  ؤن يحيل مححوى ؤلِا

ٞ ٠يٙيات مخحلٙة، ظىوضحها ِ ئ الىحو اإلاو   ا ي:الؽشوه ال اـة، و يحم بِذاد د٘اثش الؽشوه بفىٙ صا في الٝواهحن اإلاٝاسهة ٘و

 ُ  إغضاص صقاجغ الكغٍو الػامت في الهاهىن اإلاهاعن : الكغع ألاو

 ١اهد خفاثفها
 
، ظىّايً ولْ د٘اثش الؽشوه 2وهي ثل٤ اليح ثشد في اللواثا و جعشي ِ ئ ١ا٘ة اإلاىاٜفات اليح ثجش صا ؤلاداس  ؤيا

 الّامة لمً ٘ٝشات رتذ ِ ئ الترثنب الحا ي:

ؼ الجؼابغي  -ؤوال  في الدكَغ

شوه ِباس  ًِ ٠شاظات ؤو د٘اثش جؽحمل ِ ئ البىود ؤلاداسية الّامة اإلاىبٝة ِ ئ الفٙٝات الّمومية لألؼٕا٥ و اللواصم َزٍ الؽ

،ومً الٕشيب ؤن يوطذ في الخؽش ْ الجضاثشي مفذس مشطعي وحيذ 3و الذساظات و ال ذمات اإلاوا٘ٞ ِل صا بموطب مشظوم ثىٙيزي

م الاهٙحا  ِ  ئ الاٜحفاد الحش وثبنح الذولة معاس الاظخسماس ألاطى ح الزي يّحمذ مّايحر ومواـٙات ٔحر مححن ب ئ حذ العاِة ٔس

 ما ّ٘ل
 
، و يحذد د٘تر الؽشوه الّامة اإلاحمسل في 4رات طود  ثٝىية وث٢ىولوطية ِالية ، ل٢ً ثذاٟس َزا ألامش ٘يما بّذ وحعىا

 ِامة و 5لفٙٝات الّموميةالٝشاس اإلاحممً اإلافادٜة ِ ئ د٘تر الؽشوه الّامة اإلاىبٝة ِ ئ ا
 
ذ ثممً َزا الٝشاس ؤح٣اما ، ٜو

مخحلٙة ثحّلٞ بالفٙٝات الّمومية ظواء  مً حيص وٛش ؤلابشام ؤو ثفييٚ الفٙٝات ؤو آلاطا٥ ؤو الؽشوه للمؽاس٠ة في 

ة ٠ما ثممً الٝشاس ؤح٣ام ٘ش  ثىٍيمية ثحّلٞ اإلاىاٜفات و اإلاضايذات، و٠زا الحإؼحر ِ ئ الوراثٞ و ؼ٣ل اإلاؽاس٠ة و ٘حا ألٌا
 
ا

 .6بىشيٝة الترايضح

 ـىْ الخؽش ْ الٙش ي  26ولٝذ هفد اإلااد  
 
مً اإلاشظوم الشثاسضح اإلاشطعي ،ِ ئ لشوس  الححيحن الذوسي لذ٘اثش الؽشوه ،و حعىا

م  و مً با  الحز٠حر ٘ٝي و ثإ٠يذا  إلاا جعىٍش العياظ 236 -10الجذيذ مسلما ّ٘ل ظابٝ  اإلاشظوم الشثاسضح ٜس ة اإلالػئ، َو

الخؽش ّية في مجا٥ الىلبيات الّمومية ،  ن اظترؼاد اإلاؽُش بوط  ِام ي٣ون بالحلو٥ الّملية ؤو بالحلو٥ اليح اهاصد بل صا 

ات الىاؼئة بؽإن ببشام الّٝود ؤلاداسية ،ورل٤ بعبب ِذم ٜذس   الىق  الاطاصادات الٝماثية بمىاظبة الٙفل في اإلاىاِص

د ظى  و وبي  ِ ئ الخؽش عي مهما ١ان ٜو
 
ّح  ِ ئ موا٠بة الححوالت الاٜحفادية اإلاعحمش  ، ظيما برا لم ي٢ً الخؽش ْ مبييا

اظتراثيجية ثيباية معحٝبلية ، مما يحححم ثحيى  ١ل مش  ١ي يىاظب سو  الىٍام الاٜحفادي اإلاّاـش ل ، لزل٤ ث٣ون ِملية 

الحذسيجي إلاىحنى الجود  في الّٝود ؤلاداسية  لذ٘اثش الؽشوه لشوسية بؽ٣ل دوسي هٍشا للحفاِذ actualisationالححيحن 

يح   في ٌل الاٜحفاد الٝاثم ِ ئ الاظخسماس و ثٜش
 
ا ا، و َو مً موطبات الحّاٜذات الحذيسة خفـو  .7وثىوَس

ؼ الكغوس ي: -زاهُا  الىيؼ في الدكَغ

                                                           
 .111،ؿ2002ألاو ئ، الىبّة وؽش، داس دون  العّودية، الّشبية اإلامل٢ة في ثىبيٝاألاصا و ؤلاداسية للّٝود اإلاىٍمة الٝواِذ الوَي ح: هللا ِبذ-1
 .74 ؿ، 2009،ؤلاظ٢ىذسية، الجذيذ  الجامّة داس ؤلاداسية الّٝود الحلو: سأب ماطذ -2
م الشثاسضح اإلاشظوم 2 اإلاىة 26 اإلااد  -3  الز٠ش. العابٞ اإلاشطعي ،247-15ٜس

م   4 البىود ؤلاداسية الّامة اإلاىبٝة ِ ئ الفٙٝات الّمومية لألؼٕا٥، ض س ِذد ،يحممً اإلاوا٘ٝة ِ ئ د٘تر  2021ماي  20، اإلااسخ في  219-21اإلاشظوم الحىٙيزي ٜس

١الفٙٝات اإلاحّلٝة باللواصم و الذساظات و ال ذمات ٘ ح مّٙا  مً ؤح٣ام َزا اإلاشظوم، و ّذ َزا ألاخحر العىذ   ؤما ِذا ـٙٝات ألاؼٕا٥ .2021لعىة  50

 لل
 
 مً رات اإلاشظوم.  04ماد  اإلاشطعي الحىٍيمح في ببشام ـٙٝات ألاؼٕا٥ وبٝا

 .1965 لعىة 06 ِذد ض.س الفٙٝات، ِ ئ اإلاىبٝة الّامة الؽشوه د٘تر ِ ئ مايفادٜة الم يحممً 1964-10-21 بحاسيخ ٜشاس -5
ٞ الّمومية الفٙٝات ثىٍيم ؼش  بولياٗ: ِماس -6  والحوص ْ، لليؽش طعوس  ل ، الحىبيٝية واإلاىفوؿ واإلاحمم اإلاّذ٥ ،2010 ا٠حوبش7 في اإلااسخ الشثاسضح اإلاشظوم ٘و

 .143ؿ ،2011 ،3وبّة

م    7   .2016لعىة  62،يحّلٞ باالظخسماس، ض س ِذد 2016ؤوت  03، اإلااسخ 09-16ٜاهون ٜس
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هحو اِحباس د٘اثش الؽشوه  ِىذ ظ ر مٝاـذ اإلاؽُش الٙشوسضح لل٢ؽٚ ًِ ظياظح  ثجاٍ َزٍ الذ٘اثش، يخبحن ؤن بسادث  ثحج  

،و 1الّامة مً ٜبيل ألاح٣ام رات وبيّة مالية و بداسية و ثىبٞ ِ ئ الّٝود ؤلاداسية اليح ثيحمح ب ئ ـىٚ  واحذ و همي واحذ

زا الىُو مً الذ٘اثش جّحمذ بٝشاس وصاسي  ،وثىبٞ ؤح٣ام د٘اثش الؽشوه الّامة ِ ئ 2بواظىاصا يحم ثىٙيز الفٙٝات الّمومية، َو

 ْ ـٙٝات بداسات الذولة و الجماِات املحلية و اإلااظعات الحابّة لها.طمي

 في الخؽش ْ الٙشوسضح هُو آخش مً د٘اثش الؽشوه الّامة وهي د٘اثش الؽشوه الّامة الحٝىية 
 
، و ٠techniquesما يوطذ ؤيما

زٍ 3ث٣ون مً وبيّة واحذ   واضه مً مذلو٥ مححواَا ؤقصا ثحممً ألاح٣ام رات الىبيّة الحٝىية ال اـة بالّٝود اليح ،َو

ألاخحر  يفادٛ ِل صا بموطب ٜشاس وصاسي مؽتٟر بحن الوصيش اإلا٣لٚ باالٜحفاد والوصيش اإلاّنح، و يٝشس الص ق اإلاعاو٥ ًِ 

الفٙٝة ظلىة ما برا ١اهد َزٍ الذ٘اثش ثاخز ٠مشاطْ لوراثٞ ـٙٝاث  ؤم ال، بمّنى ل  ظلىة ثٝذيشية في رل٤ بفشيا الىق، 

 .١4وريٝة ثٝىية ٜبل وش  الفٙٝة لإلِتنوجّحمذ 

 
ً
ؼ اإلاهغي  -زالشا  ويؼ َظٍ الضقاجغ في الدكَغ

م   م صا ر٠ش الاؼتراوات الّامة  69ب ئ  53، ٜذ ؤوسدت في اإلاواد  1998 -89يبذو ؤن التثحة الحىٙيزية للٝاهون ٜس

 ما هفد ِلي  اإلااد  5للمىاٜفات
 
س  بةِذاد ٠شاظة ثحممً معخىذات الىش  ٜبل مً رات التثحة بح٢م يلضم ؤلادا 07،وؤيما

تن ؤو ٜبل الذِو  لتؼتراٟ في اإلاىاٜفة ؤو ؤي بطشاء آخش، وجؽمل َزٍ ال٢شاظة الؽشوه الّامة و الؽشوه ال اـة ِ ئ  ؤلِا

ما٥ و ملحٝاألاصا ، و يشا ئ ِىذ بِذاد ال٢شاظات َ ىاٗ ؤو ألِا زٍ ؤن يحم العواء، و الؽشوه و اإلاواـٙات الٙىية و ٜواثم ألـا

ما٥ 6الىش  ِ ئ ؤظاط مواـٙات ٘ىية دٜيٝة و مٙفلة ىاٗ ؤو باِ  ة لجىة ٘ىية رات خ ر  باـ  ، يحم ولّها بمّ٘ش

ذاد يجب ِشلها ِ ئ مجلغ الذولة ٜبل ثوص ْ َزٍ الذ٘اثش ِ ئ مً يحٝذم لتؼتراٟ في 7اإلاىلوبة ،و ِىذ الاهاصاء مً ِملية ؤلِا

بىود جّاٜذية داخلة في ث٣ويً الّٝذ اإلاىوي ببشام  بّذ بطشاء اإلاىا٘عة ،و ذصزا الؽإن ثٝشس اإلاىا٘عة، ورل٤ بذي ح بحعباقصا 

الجمّية الّمومية لٝعمح الٙحوى و الخؽش ْ ؤن اإلاشاطّة اليح ثجشى ِ ئ الّٝذ ال ثٝٚ ِىذ حذ بىود مؽشُو الّٝذ، بهما ثمحذ 

، لزل٤ مً ٔحر اإلاعخعآ 8ٜٗو ِ ئ مذى مىابٝح  لح٢م الٝاهون لخؽمل ؤلاطشاءات اليح ظبٝح ، و طميْ ما يّح ر طضء  مى  للو 

 جّذيل ٠شاظة الؽشوه بّذ اإلاشاطّة، ٘ةن حذذ ؤي جّذيل بؽإقصا جّاد مً طذيذ إلاشاطّاصا مً وٗش اللجىة امل حفة 
 
ٜاهوها

 .9بمجلغ الذولة

 صا د٘اثش الؽشوه ال اـة ،و بصاء هو ي و  ئ طاهب َزٍ الذ٘اثش العابٝة يوطذ ـىٚ ران مً الذ٘اثش يىلٞ اإلاؽُش الٙش ي ِل

ا و ألاصيئاصا لح٣ون في محىاو٥ اإلاحّهذيً الشأبحن في الحّاٜذ ٜبل بـذاس  الذ٘اثش يْٝ ِ ئ ؤلاداس  التزام ٜاهووي بةِذادَا وثحمحَر

تن ؤو الذِو  تن ًِ اإلاىا٘عة، بر جّح ر مً ٜبيل الؽشوه التصمة ٜبل الاهحٝا٥ ب ئ مشحلة ؤلِا   للحّاٜذ،  ن مشاِا  َزا ٜشاس ؤلِا

ً مً يٝذم ثششحاث  مً ؤلاوُت ِ ئ َزٍ الؽشوه بفٙة معبٝة ل٢يت ُيٙا ئ ٘يما بّذ بما يٝشٍس الٝاهون 
َ
الواطب الٝاهووي يم٢

ب ٘ صا ؤو ال يعحىيْ ثىٙيز الّٝذ ثحد ووإألاصا  .  ؤو ؤلاداس  مً ؼشوه جّاٜذية ال ئش

                                                           
1-GUIBAL(M) :LA LIBERTÉ DES PERSONNES PUBLICS DE CHOISIR LA TECHNIQUE DE CHOIX… ,OP.CIT,P63.  

2-ARTICLE13 DU  DÉCRET N° 2004-15 DU 7 JANVIER 2004 PORTANT CODE DES MARCHÉS PUBLICS FRANÇAIS. 
3

 - ARTICLE13 DU  DÉCRET N° 2004-15 ,PRÉCITÉ. 
4

 -DÉBBASCH(CH) ET AUTRE : DROIT ADMINISTRATIF ,OP.CIT,P475. 
ب ماطذ -5  .74ؿ 2009،ؤلاظ٢ىذسية، الجذيذ  الجامّة داس ؤلاداسية، الّٝود الحلو: ٔس
م الٝاهون  مً 7 اإلااد  -6  راث . للٝاهون  الحىٙيزية التثحة مً 3 اإلااد  وؤهٍش بلي ، ؤلاؼاس  العابٞ ..، اإلاضايذات و اإلاىاٜفات ثىٍيم اإلاحممً 1998-89 ٜس
 راث . للٝاهون  الحىٙيزية التثحة مً 5 اإلااد  -7
ة البا : ٘حا ِليو -8  .757،ؿ 1999 الٝاَش ، ١وميص، م٢حبة اإلاضايذات، و اإلاىاٜفات في الّلمية اإلاوظِو
 الحل ح ميؽوسات ،-مٝاسهة دساظة- ؤلاداسي  الّٝذ في الٝبو٥  و ؤلايجا  هو : مخحاس مهىذ ، ؤهٍش: ؤلاداس ، ثمّها اليح الؽشوه مشاطّة إلاولُو ؤلارشاء مً للمضيذ -9

 .444،ؿ2005 الىبّة الحٝوٜية،
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 في الهاهىن اإلاهاعن  انتإغضاص صقاجغ الكغٍو الخ: الكغع الشاوي

حن ،  زٍ الذ٘اثش ِ ئ هِو  ظيحابْ ال٢يٙية اليح ثَم ذصا ثىٍيم َزٍ الذ٘اثش في الخؽش ّات اإلاٝاسهة ، ورل٢م ِ ئ الىحو اإلاوا ي:و َو

 
ً
ها البّن بإقصا ِباس  ًِ وريٝة م٢حوبة يحّحن ِ ئ ؤلاداس  اإلاحّاٜذ  ؤن ثحشس ٘ صا ألاح٣ام ؤلادافي قغوؿا: -ؤوال سية اإلاوطهة و يّ٘ش

 .1الحا٠مة لفٙٝة محذد 

حن، الىُو ألاو٥  يححوي ِ ئ ألاح٣ام ؤلاداسية و اإلاالية اإلاحّلٝة ب٣ل حالة جّاٜذية ِ ئ  وثىٝعم د٘اثش الؽشوه ال اـة ب ئ هِو

ها، و َزٍ هي د٘اثش الؽشوه ؤلاداسية ال اـة، و ألاح٣ام اليح جؽمله  الظحٝت٥ ١ل ـٙٝة بزاثية مولِو
 
ا د٘اثش حذ  هٍشا

 ذصوية الفٙٝة مً حيص الحّبحر ًِ بساد  ؤلاداس  و ما ثحج  ب ئ بحذار  ١إرش ٜاهووي،  ن 
 
الؽشوه ؤلاداسية ال اـة ؤ٠ثر جّشيٙا

 مً الحٙاـيل و الجضثيات ال يم٢ً ؤلاحاوة ذصا بواظىة د٘تر الؽشوه الّامة
 
، و بهما ثإجي د٘اثش الؽشوه ال اـة لحٝوم ٠2سحرا

ق 
َ
 لٍشٗو ١ل حالة جّاٜذية ِ ئ حذ  ، و لو ١اهد ثجمّهما بذوس اإلاص 

 
لىبيّة الّٝذ و ثميحٍز ًِ ٔحٍر مً الّٝود هٍشا

 وبيّة واحذ  ، ول٢ً مهما ١ان ألامش ال ثخشض َزٍ الذ٘اثش ًِ ثوط صات ألاح٣ام الّامة اإلاىفوؿ ِل صا في د٘اثش الؽشوه الّامة. 

م ِىاـش الّٝذ
َ
٘ ح ثحوص الحجية راألاصا اليح ث٢خسضح ذصا وراثٞ الّٝذ ألـا ي، حيص ثىذسض في اإلاشثبة  ومً حيص ٜوألاصا اإلالضمة في ظل

 .3الساهية بّذ محشس الّٝذ راث 

و ما يىلٞ ِلي  جعمية د٘اثش الؽشوه الحٝىية ال اـة، ٘بموط صا   ، هُو ران َو
 
٠ما ثىذسض لمً د٘اثش الؽشوه ال اـة ؤيما

 ِ ئ الحٝييم ؤلاطما ي و  ثحذد ألاح٣ام  الحٝىية التصمة لحىٙيز
 
ا ألاداءات اإلاىفوؿ ِل صا في محشس الّٝذ، وثححوي خفـو

ية اإلاحّلٝة بجود  الوظاثل واإلاّذات ؤو اإلاواد ألاولية اإلاعحّملة في الحىٙيز و الٝاثمة العّشية  .4ال فـو

ً ؤو ئ ٔايات العياظة الاٜحفادية و اإلاتحَ ؤن الاوؽٕا٥ بححٝيٞ الجود  الحٝىية ِ ئ معحوى ألاداءات الحّاٜذية ؤـبحد م

ٞ اظتراثيجية معحٝبلية ر٠ية    stratégie intelligente،لزل٤ ؤـبا مً المشوسي ثحشيش د٘اثش الؽشوه الحٝىية ال اـة ٘و

 
 
ال مً حيص الححذيذ الذٜيٞ لألداءات الٙىية في ظبيل ؤن ثحوا٘ٞ بيعبة طيذ  مْ حاطات ؤلاداس  اإلاحّاٜذ  بما َِ رت ِى  حٝيٝة

زا ألامش يحىلب مً اإلاعاو٥ ًِ الفٙٝة واطب  ات اإلافلحة الّامة، َو  بٕشك ثتئم الحىٙيز مْ مٝحميات مولِو
 
ا٘ترالا

يات ألاداءات  تن ًِ اإلاىا٘عة (spéfications de prestations)الححذيذ الٙنح الذٜيٞ ل فـو ا ٜبل اهىتٛ ؤلِا َش  .5و طَو

 ؼب  محّزس الٝيام ب  باليعبة لإلداس  في بّن الّٝود وفي الحٝيٝة ؤـبا ثحذيذ الّىاـش رات ا
 
لىبيّة الحٝىية البححة ؤمشا

ذ
َ
 ٠سحر   الٝذس  ِ ئ ثحذيذ الحاطات بؽ٣ل دٜيٞ وبفٙة  -٠ّٝود الح٢ىولوطيا الحذيسة-رات املححوى اإلاّٝ

 
، مما يّذمها ؤحياها

 ؤلاداس  برا جَّعش ِل ص
َ

ا ؤمش الححذيذ الذٜيٞ للحاطات ؤن ثلجإ ب ئ ببشام ِٝود اهٙشادية، لهزا العبب ١ان ال مىاؿ مً حص

 للّٙالية الحٝىية و الاٜحفادية
 
 .6دساظات بٕشك معاِذألاصا ِ ئ ثحذيذ ال فاثق الحٝىية للحاطات ولبا

ويجب ؤن يْٝ ثحشيش د٘اثش الؽشوه الحٝىية ال اـة ثحد مشؤى ؤلاداس  و معمّها وبةؼشا٘ها ِ ئ مشاحل َزٍ الّملية، ٘ ح 

ضمة باحترام مبذؤ اإلاعاوا  ِىذ ثحشيش َزٍ الؽشوه حيص ثلتزم العشية الحامة بصا صا، وال يجوص ؤن يعحٙيذ مً الّلم بمححوى مل

 في ٘وص ؤحذ اإلاششححن و بٜفاء آلاخشيً
 
، مما ي٣ون ظببا  .7ثل٤ الذ٘اثش مششه و يحشم م صا ٔحٍر

ٚ اإلاؽٗش ِ ئ ِملية ثحذيذ الؽشوه الحٝىية  ل ثٝىيا بح٢م ِذم ثخفف  في الٕالب ، لزا و بما ؤن اإلاٌو ال اـة ٔحر مَا

ذاد الٙنح لهزٍ الذ٘اثش ثٝاظم الجهة اإلاحّاٜذ  َزٍ  -بجاه صا–ؤظغ اإلاؽُش  بّن الهيئات اإلاحخففة في ِملية الححذيذ و ؤلِا

                                                           
1-DÉBBASCH (CH) ET AUTRE : DROIT ADMINISTRATIF ,OP.CIT, P475. 

2
 - ARTICLE13 DU  DÉCRET N° 2004-15  , PRÉCITÉ. 

3
 -GUIBAL(M) :MÉMENTO DES MARCHÉS PUBLICS, LE MONITEUR, PARIS, 1998,P66.  

4
 - DÉBBASCH (CH) ET AUTRE : DROIT ADMINISTRATIF ,OP.CIT, P475. 

5
 - ARTICLE 05 DU  DÉCRET N° 2004-15  , PRÉCITÉ. 

6-TERRASSE(Y) :LE RÔLE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE EN TANT QUE ACHETEUR DANS LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ ,R.M.P,1992,P23ET S. 
7

 -CE,3-7-1968 ,LAVIGUE ,A.J.D.A,1969 ,P257.  
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ُو اإلاعاو٥ ًِ الفٙٝة في خىإ زا بعبب ال ؽية في ٜو ِىذ ِملية الححذيذ اليح ثٝوم  اإلاهمة ؤو ثو١ل لها اإلاهمة ١املة ابحذاء ،َو

، واإلاهمة 1ذصا بداسات اإلاشا٘ٞ الّامة
 
 ؤي لشس يفا  ب  اإلاحّاٜذ مْ ؤلاداس  معحٝبت

 
، لزل٤ هشى ؤه  في َزٍ الحالة ييحٙي مىلٝا

و٥ ب  ئ الاوسجام اإلاىووة ذصزٍ الهيئات ثحمسل في بز٥ الوراثٞ الحٝىية و ثٝاسيش الذساظات اإلاحّلٝة بمولُو الّٝذ مً ؤطل الـو

ا  .2مً الىاحية الحٝىية بحن الحاطات و ألاداءات اإلاىلو  ؤداَئ

 
ً
ؼ الجؼابغي: -زاهُا  في الدكَغ

يٙصه اإلاشظوم الجذيذ ًِ مححوى َزٍ الذ٘اثش باآلجي:" جؽمل الحّليمات ال اـة اليح ثحذد الؽشوه ال اـة ب٣ل ـٙٝة 

ان:3ِمومية"  ، وهي هِو

ت الخانت:-1  صقاجغ الكغٍو ؤلاصاٍع

، وثخحلٚ مً ـٙٝة ب ئ ؤخشى ١ل ِ ئ حذ  بعبب ؤن َزٍ ألاح٣ام 
 
وهي ثحممً ألاح٣ام ؤلاداسية اليح ثمّها ؤلاداس  اهٙشاديا

 ِىذ ولّها، وثححوي َزٍ الذ٘اثش ِ ئ 
 
 و ثىٙيزا

 
ية لإلداس  مْ مشاِا  وبيّة الّٝذ ث٣ويىا جعحٝي وطودَا مً ؤلاساد  اإلاولِو

مً حيص اإلاولُو و ألاَمية و ال٢ميات و آلاطا٥ ال اـة ب  و ـيٖ ؤلابشام و ٠يٙيات بطشاء  اإلاّلومات اإلاحّلٝة باإلاؽشُو

د للمحّاٜذ، و ٔحر رل٤ مما  اإلاىا٘عة و م٣ان سحب و بيذاُ الّشوك و ثىٝيىها و ثٝييمها و ثلٝي الّشاثن بؽإن الاخحياس اإلاٜا

ؤلاداسية ال اـة ثحد بؼشاٗ اإلافلحة اإلاعاولة ًِ الّٝذ، و ،و ثحشس د٘اثش الؽشوه 4 صم اإلاىا٘عة ال اـة ب٣ل ـٙٝة بّي صا

ابة  إلاا ِسضى ؤن يحذذ مً اِحذاء  ؤـبحد ثخمْ َزٍ الذ٘اثش ب ئ ٜس
 
بطباسية مً وٗش لجان الفٙٝات الّمومية، و رل٤ دّ٘ا

 .5ِ ئ مبادت اإلاىا٘عة

 صقاجغ الكغٍو الخهىُت الخانت: -2

ية ثحّلٞ َزٍ الذ٘اثش با ح٣ام الحٝىية ل٣ل   ؤي ثحذيذ ال فـو
 
ـٙٝة ِ ئ حذ ، ٘بموط صا يحم الحّشيٚ ذصوية الفٙٝة ثٝىيا

الحٝىية للحالة الحّاٜذية ،مْ الحٝييذ بااواس الّام لذ٘اثش الحّليمات الحٝىية اإلاؽتر٠ة ،وهي وثخحلٚ مً ـٙٝة  خشى حيى لو 

لإلداس  اإلاحّاٜذ  ظلىة ثٝذيشية في ولّها بمٝحضضى ،و ١6اهد ؤلاداس  هٙعها ،٘ما يفله لفٙٝة ال يفله بالمشوس  لفٙٝة ؤخشى 

ا اإلاشؼذ لإلداس ،  ن الّلة ١امىة في ؤقصا cahiers-typesٜشاس ثحخزٍ ذصزا الؽإن، لزل٤ ال يوطذ د٘اثش همورطية ) ( ثحذد بواَس

 املحل الزاجي للّٝذ
 
ؽإقصا مٙاولات مْ اإلاحّاٜذ ، وهي ثمسل ألاح٣ام الحّاٜذية اليح ثٙحا ؤلاداس  اإلاحّاٜذ  ب7ثخىاو٥ حفشيا

ـاحب ؤلاظىاد ؤو اإلاىا، لزا هجذ ؤن اإلاؽُش ؤلضم اإلاحّاٜذ بحتوألاصا للّلم بمححواَا  ه  ثحشس مً وٗش اإلاعاو٥ ًِ الفٙٝة 

 بواس ألاح٣ام الحىٍيمية اإلاىفوؿ ِل صا في د٘اثش الؽشوه الّامة.
 
 بةسادث  اإلاىٙشد  مشاِيا

ة ؤخشى مً د٘اثش الؽشوه رات الىابْ الحٝنح، و١وقصا ـادس  بموا٘ٝة الوصيش اإلاّنح بموطب وثوطذ في الخؽش ْ الجضاثشي واثٙ

يٙاصا ِ ئ معحوى الفٙٝة ٘ ح ثحذد الترثنبات 8ٜشاس ٘ٝذ ؤؼاس بلي  اإلاؽُش الٙش ي بذ٘اثش الحّليمات الحٝىية اإلاؽتر٠ة ،ؤما ٌو

ذ مً ألاؼٕا٥ ؤو اللواصم ؤو الذساظات ؤو ال ذمات، وثمسل ؤلاواس الحٝىية اإلاىبٝة ِ ئ ١ل الفٙٝات الّمومية اإلاحّلٝة بىُو واح

الحٝنح الحىٍيمح الّام الزي ييبػي ؤن يىبٞ ِ ئ ١ل الفٙٝات اليح ثيحمح ب ئ ـىٚ واحذ، وال جعحٝل ؤلاداس  بولّها ٘ ح بح٢م 

ت ؤو البىود الواسد  ذصزٍ الذ٘اثش ٔحر وبيّاصا ال جّذ مً الؽشوه الحّاٜذية بل رات وبيّة ثىٍيمية الثحية، لزل٤ ٘ةن البياها

                                                           
ٛ  الهيئات َزٍ وجعمى -1  (.G.P.E.M.Pالّامة) الّٝود لذساظة الذاثمة بالٙش

2-GUIBAL(M) :MÉMENTO DES MARCHÉS PUBLICS, LE MONITEUR, PARIS, 1998,P66. 
3

م الشثاسضح اإلاشظوم مً 26 اإلااد - . ظبٞ اإلاشطعي 247-15 ٜس  ر٠ٍش
4

 .192،ؿ2011لليؽش،الجضاثش، ال لذوهية الّمومية،داس الفٙٝات بواس في اإلاؽاس ْ جعيحر الىوي: خششضح -
5

م الشثاسضح اإلاشظوم ـذوس  مىز رل٤ ١ان و - م الشثاسضح للمشظوم اإلاحمم و اإلاّذ٥ 2008-10-26 في اإلااسخ 338-08 ٜس  .62 ِذد ض.س الّمومية، الفٙٝات ثىٍيم اإلاحممً 250-02 ٜس
6

ٞ الّمومية الفٙٝات ثىٍيم ؼش  بولياٗ: ِماس-  ،3وبّة والحوص ْ، لليؽش طعوس  ل ، الحىبيٝية واإلاىفوؿ واإلاحمم اإلاّذ٥ ،2010 ا٠حوبش7 في اإلااسخ الشثاسضح اإلاشظوم ٘و

 .144،ؿ2011
7
-FRANÇOIS(B) :INTRODUCTION DU DROIT ADMINISTRATIF, IMPRIMERIE CENTRALE, ANNABA, ALGÉRIE,1970,P94-95.   

8
م الشثاسضح اإلاشظوم مً 2،3 اإلاىة 26 اإلااد  -  الجذيذ. اإلاشطعي ، 247-15 ٜس
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تن  ًِ اإلاىا٘عة و لو   و مهيإ  ٜبل اهىتٛ ؤلِا
 
ٜابلة للحٙاوك بؽإقصا بحن ألاوشاٗ، وثحشس ِ ئ ؼ٣ل د٘اثش همورطية محَيىة دوسيا

 ١ان ؤظلو  الحّاٜذ بٕحر اإلاىاٜفة.

 
ً
ؼ اإلاهغي: -زالشا  الىيؼ في الدكَغ

و  ٘هزا مً اوؽٕاالت الٙٝ  الٝاهووي ،لحٙات لولْ جّشيٙات إلاا يإمش ب  مً ؤح٣ام في ١ل مش ٠ما اإلاّحاد لنغ مً ِمل اإلاؽُش الا

ا ل٣ل ـٙٝة الذساظات البحسية ، ومً مىىلٞ رل٤ ٘ٝذ َِشٗ الٙٝ  د٘اثش الؽشوه ال اـة بإقصا ثل٤ الذ٘اثش اليح ثولْ خفيف 

تن ًِ  1داس  اإلاّىيةيشاد ببشامها ًِ وشيٞ اإلاىاٜفة،وثودُ في د٘تر ؼشوه خاؿ ثمّ  ؤلا  ٜبل ؤي بطشاء مً بطشاءات ؤلِا

 اإلاىا٘عة.

وثحممً َزٍ الؽشوه املحذدات ألاظاظية للفٙٝة و ممموقصا، ٠ححذيذ مولُو الفٙٝة ؤو هُو العلْ ؤو ال ذمات اإلاىلوبة 

٘شاَا في اإلاؽتر٠حن في اإلاىاٜفة،و و ٠مياألاصا، ومهلة جعليمها و مٝذاس الحإمحن ؤو ال٢ٙالة اليح يجب بيذاِها ،و الؽشوه التصم ثو 

 .2ِىاـش اإلاٙاللة بحن ألاظّاس

  ي ثجاوص ِ ئ مبذؤ ث٣ا٘وء الٙشؿ و الٝواِذ الحا٠مة للمىا٘عة،٘ٝذ بعي اإلاؽُش حماية ٜاهوهية ِ ئ ٠شاظات الؽشوه 
 
ومىّا

ا بّذ الحٝذم بالّشوك،ولو ؤَن ثل٤ ال اـة و اإلاواـٙات الواسد  ٘ صا، حيص مىْ ؤلاداس  اإلاحّاٜذ  مً جّذيلها ؤو اظخبذاله ا بٕحَر

مً التثحة الحىٙيزية لٝاهون اإلاضايذات و  7الؽشوه ثمسل الّىاـش الحّاٜذية في الفٙٝة ،و َزا ما طاء في هق اإلااد  

ه و اإلاىاٜفات بٝولها:"...يحّحن ِ ئ الجهات ؤلاداسية الالتزام ِىذ ثٝييمها و ٘حفها للّىاءات بما وسد في ٠شاظة الؽشو 

 للححايل و الحتِب بالحّذيل في َزٍ اإلاواـٙات بما 
 
اإلاواـٙات،و ال جّذ٥ في َزٍ اإلاواـٙات بّذ الحٝذم بالّىاءات مىّا

ٙات للمفلحة الّامة بلٕاء اإلاىاٜفة ؤو  يىىبٞ ِ ئ ِىاء مّحن بزاث .."، مْ مشاِا  ؤه  مً حٞ الجهة برا سؤت الحٕيحر في اإلاـو

 إلابذؤ ث٣ا٘ا الٙشؿاإلاماسظة بِاد  وشحها با
 
 .3إلاواـٙات الجذيذ  ثحٝيٝا

تن ِ صا ما لم ثحذد الجهة ؤلاداسية اإلاواـٙات الحٝىية الذٜيٝة واإلاٙفلة   ال طذوى مً وش  اإلاىاٜفة للمىا٘عة وؤلِا
 
وؤيما

 ل٢شاظة الؽشوه اإلاحممىة للمواـٙات ،لزل٤ ٘ةه  مً 
 
اإلاٝشس ؤه  في اإلاحّلٝة بمولُو الفٙٝة،ؤو في حالة ِذم وطود ؤـت

حالة ِذم وطود مواـٙات ٘ىية دٜيٝة و مٙفلة، ٘ةه  ال يجوص الىش  للحّاٜذ،و برا ثم الىش  للحّاٜذ، ٘ةه  ي٣ون ٜذ ثَم 

شي يّشك الّملية للبىتن ،و يجب بلٕاء اإلاىاٜفة في َزا ال فوؿ ،٠ما ؤه  ال يجوص لإلداس  اإلاحّاٜذ  4بامل الٙة اطشاء طَو

ا مً بّذ ِملية بِذاد ا لذ٘اثش بلا٘ة ؼشه ؤو حز٘  ؤو جّذيل  ؤو ؤية ماد  في الاؼتراوات الّامة ؤو ال اـة اليح يحّحن بٜشاَس

 للماد 5الجهة امل حفة بمشاطّة الّٝود بمجلغ الذولة بال بّذ الشطُو بل صا وموا٘ٝاصا
 
مً التثحة الحىٙيزية  139، ورل٤ وبٝا

م   .1998-89للٝاهون ٜس

ة ألاظاظية ِ ئ الخؽش ْ اإلافشي ؤه  لم يفش  بوطود د٘اثش الؽشوه الّامة ٘هل هي ِ ئ ؼ٣ل د٘اثش همورطية ؤم مجشد  واإلالحٌو

ؤح٣ام ِامة مىفوؿ ِل صا؟، ل٢ً البّن يشى لنغ َىاٟ ما يىًّ  ِ ئ رل٤، واإلاا ؤن ألاح٣ام الّامة الواسد  في التثحة 

 د٘اثش الؽشوه الّامة ،و ن ظها اإلاؽُش ًِ الحفشيا الحىٙيزية اإلاشطّية للفٙٝات و اإلاضايذات ١اٗ للٝو٥ بوط
 
ود حٝيٝة

 وسدت ٘ صا جعمية َزٍ الذ٘اثش.  6بخعمياصا ٠ما ّ٘ل هٍحراٍ الٙشوسضح
 
 و الجضاثشي ،و ؤٔلب الخؽش ّات اإلاٝاسهة ثٝشيبا

                                                           
1

ب ماطذ -  .74،ؿ2009،ؤلاظ٢ىذسية، الجذيذ  الجامّة داس ،ؤلاداسية الّٝود الحلو: ٔس
2

ب ماطذ -  .74،ؿ2009،ؤلاظ٢ىذسية، الجذيذ  الجامّة داس ،ؤلاداسية الّٝود الحلو: ٔس
3

 .59ؿ ،2002ؤلاظ٢ىذسية، الّشبية، ال صمة داس  اإلاححذ )اليووعترا٥(، لألمم الىمور ي والٝاهون  الٙشوسضح و اإلافشي  الٝاهوهحن في مٝاسهة( الّامة)دساظة هفاس:اإلاىاٜفة طاد طابش -
4

م للصحة ٙحوى ال بداس  ٘حوى - م ،مل1994ٚ-7-17 في 575 ٜس ذ ،67/1/68 ٜس  دٜيٝة. مواـٙات ثحذيذ دون  جّاٜذية ِملية وش  طواص بّذم ؤ٘حد ٜو
5

 الذولة، مجلغ ٘حواى و ح٣امؤ و الٙٝهاء آلساء ثحليلية دساظة ،2004 ِام حيى الذولة مجلغ ا٘حاء و ٜماء في ؤلاداسية والّٝود اإلاىاٜفات و اإلاضايذات ٜواهحن الّيىحن: ؤبو ماَش دمحم -

 .349الّشبية.ؿ ال صمة داس
6

ية، الحل ح ميؽوسات ،-مٝاسهة دساظة- ؤلاداسي  الّٝذ في الٝبو٥  و ؤلايجا  هو : مخحاس مهىذ -   .444،ؿ 2005 الىبّة الحٜٝو
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زا حٝيٝ  في الٝاهون اإلافشي، َو
 
 ؤما بؽإن د٘اثش الؽشوه الحٝىية الّامة ال يوطذ مٝابل لها ثماما

 
 واضحا

 
يجب -ة يّذ هٝفا

ذ بعبب حاطة املجحمْ ب ي الح٢ىولوطيا الحذيسة اليح يحىلب  -ثذاس٠ 
َ
 في ٌل الحّاٜذات رات الىابْ الحٝنح اإلاّٝ

 
ا خفـو

اظحّمالها اليوم في بّن حاالت الحّاٜذ الّمومي،  ه  مً ٔحر اإلاحفوس ؤن ثٝذس الجهة ؤلاداسية ثحذيذ بفٙة دٜيٝة الّىاـش 

ي الفٙٝة مً حيص الحاطات ؤو ألاداءات دون ؤن جعترؼذ بذ٘اثش همورطية للؽشوه الحٝىية،والّلة بادية هي ١ون الٙىية ف

 بولْ ؤلاواس الّام للؽشوه الٙىية، ولزل٤ 
 
ؤلاداس  ـاحبة اخحفاؿ بالحّبحر ًِ ؤلاساد  ٠محّاٜذ ،و لنعد محخففة ٘ىيا

 ِ ئ اإلاؽُش ولْ ؤلاواس الّام للؽشوه و
 
 حيى جعترؼذ ؤلاداسات  ١ان لضاما

 
اإلاواـٙات الٙىية في ؼ٣ل ٠شاظة همورطية مَّذ  ظلٙا

 الّامة ذصا ِىذ ثحذيذ البىود الحّاٜذية الٙىية للّٝذ اإلاشاد ببشام .

بّذ اظح٢ما٥ ١ا٘ة بطشاءات الّملية اإلاحّلٝة بةِذاد د٘اثش الؽشوه و اإلاواـٙات الواطب ثحفيلها في الفٙٝة اإلاشاد وشحها 

تن ًِ ببشام الفٙٝة، وي٣ون رل٤ بةيفا٥ الّلم ل٣ا٘ة اإلاحّهذيً ،و مً رم  يحٞ ل٣ل محّهذ يشيذ للمىا٘ع ة ، ثإجي مشحلة ؤلِا

تن ًِ اإلاىاٜفة و اإلاىا٘عة، و َزا  الاؼتراٟ في اإلاىاٜفة ؤو في ؤي بطشاء جّاٜذي آخش الحفو٥ ِ ئ د٘اثش الؽشوه بّذ ؤلِا

 حص، وظىّالج  ١اآلجي:مولُو دساظة الجضء الساوي مً َزٍ الب

ٍام الهاهىهُت و الخىظُمُت للغالن غً: اإلاُلب الشاوي   ؤلاعاصة ألاخ

ٞ هٍام ٜاهووي و ثىٍيمح ٠مشحلة لشوسية و ظابٝة ثٝوم ؤلاداس  في  بّذ اإلاشوس مً مشحلة بِذاد د٘اثش الؽشوه و اإلاواـٙات ٘و

بموطب ٜشاس بداسي ـادس ًِ العلىة امل حفة جّ ر ٘ي  ًِ  مشحلة ثالية بةِتم اإلاحّهذيً ِ ئ ٜذم اإلاعاوا ، وي٣ون رل٤

ٙات الحٝىية لتوُت ِل صا  ا للحفو٥ ِ ئ د٘اثش الؽشوه و اإلاـو باصا في الحّاٜذ ، وللشأبحن م صم حٞ الحٝش  ب ئ مٝاَس بسادألاصا ؤس

ّها ِ ئ ؼب٢ة اإلاّلومات الّى٢بوثية ،رَم يٝوم اإلاحّهذ بترثن ب ِشل  و بِذادٍ ِ ئ همي ٠شاظات و دساظاصا ؤو ًِ وشيٞ مٜو

اية هٍام ٜاهووي و ثىٍيمح ثلتزم ب  ؤلاداس  اإلاّلىة ًِ وش  ـٙٝاث  للحّاٜذ. تن ثحد ِس  الؽشوه ، وثحم ١ل بطشاءات ؤلِا

تن ًِ ؤلاساد  الحّاٜذية في الٙٝشات اإلاوالية:   وبالبىاء ِلي  يجذس بىا ثحذيذ مّالم الىٍام الٝاهووي ؤلِا

 ُ ا في نغاع ؤلاغالن غىض وكٍغ  : الكغع ألاو َغ ت الالػم جدٍغ ٍغ  البُاهاث الجَى

 الىبيّة الٝاهوهية لإلِتن ًِ ؤلاساد  
 
شية لإلِتن يٝحضضح مىا ثحذيذ ؤوال هيب  ؤه  ٜبل الحفذي لذساظة مولُو البياهات الجَو

ّاٜذ و مشحلة الّٝذ، ظىحاو٥ ؤلاباهة ًِ إلاا في رل٤ مً ؤَمية ٜاهوهية ثحذد بموط صا الحذود الٙاـلة بحن مشحلة ما ٜبل الح

تن مً خت٥ الٙٝش  اإلاوالية:     وبيّة ؤلِا

    
 
 الىبيّة الٝاهوهية لإلِتن: -ؤوال

ماء  ؤن الشؤي الزي سس د هٍشيح  حيى    ٜو
 
تن ًِ بساد  الحّاٜذ، ول٢ً املجمْ ِلي  ٘ٝها اخحلٙد آلاساء في ثٙعحر وبيّة ؤلِا

 مً وٗش ؤلاداس  ،ؤما اليوم مً طملة ِذ  ؤساء 
 
تن ِ ئ ؤه  دِو  للحّاٜذ ولنغ بيجابا َو الشؤي الصحيا الشاجه الزي ٠َيٚ ؤلِا

ؤلايجا  الحٝيٝي ٘هو مارل في الّىاء الزي يحٝذم ب  اإلاحّهذ ١إرش الظحجابح  لهزٍ الذِو  الفادس  ًِ ؤلاداس ، ومً رَم ٘ةن 

،وبٝاء الّاسك اإلاحىاٜق ِ ئ 1يذ مممون الّٝذ ؤلاداسي بّذ ؤن يفاد٘  الٝبو٥ الحٝذم بالّىاء َو ؤلايجا  اإلاَّو٥ ِلي  في ثحذ

 .2ِىاث  ووا٥ مذ  ظشياه  مفذٍس الٝاهون ولنغ ؤلاساد  اإلاىٙشد  ل 

 في يحيا الٝاهون، و هما َو مجشد دِو  
 
 لزل٤ رَبد مح٢مة الىٝن اإلافشية:" ..وش  مىاٜفة....ال يّح ر بيجابا

 
وثإ٠يذا

ؤلايجا  ٘هو ما يفذس ممً ثٝذم بّىاث  بالؽشوه اإلابنىة ٘ي ،ويحم الٝبو٥ باإلاوا٘ٝة ِ ئ الّىاء ميى ـذست َزٍ  للحّاٜذ، ؤما

 .3اإلاوا٘ٝة ممً يمل٢ها"

                                                           
1

 الذولة، مجلغ ٘حواى و ؤح٣ام و الٙٝهاء آلساء ثحليلية دساظة ،2004 ِام حيى الذولة لغمج ا٘حاء و ٜماء في ؤلاداسية والّٝود اإلاىاٜفات و اإلاضايذات ٜواهحن الّيىحن: ؤبو ماَش دمحم -

: وؤهٍش .368ؿ ظابٞ، مشطْ الّشبية....، ال صمة داس
 
 واإلاضايذات،داس اإلاىاٜفات لٝاهون  الّملية اإلاؽ٢تت في الجذيذ حعً: ِ ي ،ودمحم َىذ دمحم حعً-ؤيما

 .115،ؿ2004ال٢حبالٝاهوهية،
2

 .90،ؿ 2006لليؽش،ؤلاظ٢ىذسية، الجذيذ  الجامّة داس ؤلاظتمية، الؽش ّة في ؤح٣امها و :اإلاىاٜفات ِسمان دمحم ؤحمذ لح٢يما ِبذ-
3

: دمحم محمود - يأة بِذاد ـ ٍر  .2004،60وؽش، داس بذون  ؤلاهجلحزية، و بالّشبية الح٣ومية الّٝود ـو
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تن ال يخشض ًِ ١وه  دِو  مً ؤلاداس  ب ئ الحّاٜذ،  وفي اإلاىخئ راث  طشت ٘حاوى مجلغ الذولة اإلافشي ِ ئ ِمومها ِ ئ ؤن :"..ؤلِا

 .1بالّىاءات َو ؤلايجا  الزي ييبػي ؤن يلحٝي ِىذٍ الٝبو٥" و ن الحٝذم

 
 
شية لٝشاس لإلِتن: -راهيا  البياهات الجَو

ة ل٣ل مً  صُم  ؤمش    يٙة ؤظاظية في ميتد الحّبحر ًِ ؤلاساد  و ثحٝيٞ الّتهية في ظبيل بثاحة الٙـش واإلاا ؤن لإلِتن ٌو

تن اإلاّلومات اإلاىاٜفة اإلاّلً ِ صا حيى يخعنى ل  الاؼتراٟ   ِ ئ ؤلاداس  ؤن ثممً وريٝة ؤلِا
 
 ٜاهوهيا

 
في خوك اإلاىا٘عة، ١ان لضاما

المشوسية احاوة الّاسلحن بالّملية الحّاٜذية في حذود الّلم المشوسي بااواس الّام للّملية دون ثحذيذ الجضثيات و 

تن، وثحذيذ مولُو  ،ويمسل 2الّٝذ، وآطا٥ جعليم الّىاءات ؤو الّشوكالحٙاـيل، ٠حبيان الجهة ؤلاداسية الفادس ِ صا ؤلِا

 ؤن ثفل ب ئ ِلم الشأبحن في الحىا٘غ بواظىة ما 
 
شية اليح مً اإلاٙشوك ٜاهوها الّلم المشوسي اإلاّلومات و الّىاـش الجَو

تن ثحىلب اإلاىا٘عة ويجب ؤن ال يخلو ؤي ٜشاس لإلِتن مً َزٍ البياهات مهما ١اهد ؤظاليب الحّاٜذ اليح ،3يحممى  ٜشاس ؤلِا

٠ٝاِذ  ِامة، ومْ رل٤ ال ثثريب ِ ئ ؤلاداس  في ؤن ثميٚ بياهات ؤخشى برا سؤت صياد  ٘اثذ  مً رل٤ ، ٘هزا مما يىذسض في َامؾ 

 الحٝذيش اإلامىو  لإلداس  اإلاّلىة ًِ الحّاٜذ.

 الىؾابل الهاهىهُت ليكغ نغاع ؤلاغالن غً ؤلاعاصة: الكغع الشاوي

تن ًِ     تهات الفٙٝات  ييؽش ؤلِا اإلاىا٘عة ؤو الذِو  للحّاٜذ في الٝاهون الٙشوسضح ٠ٝاِذ  ِامة في اليؽش  الشظمية ِا

تهات الٝاهوهية ، ٠ما ؤن الفٙٝات اإلاوطهة للحّاٜذ ِ ئ 4الّمومية، ؤو في وؽش  محخففة وحاـلة ِ ئ ثشخيق بيؽش ؤلِا

ا في الجشيذ  الشظم  .5ية لتثحاد ألاوسبيمعحوى الاثحاد ألاوسبي يجب ؤن يحم وؽَش

تهات الٝاهوهية مً املحاَ٘ حعب مجا٥ الاخحفاؿ ؤلاداسي ل٣ل محاٍ٘ة ِ ئ  وثحَفل َزٍ اليؽشات ِ ئ ثشاخيق وؽش ؤلِا

تهات الٝاهوهية.  حذ  بمٝحضضى ولب يٝذم  الٝاثمون ِ ئ َزٍ الهيئات اإلاحخففة في ؤلِا

تن، و ؤو٥ َزٍ ألاظاليب اليؽش في مً اإلا 65ؤما في الخؽش ْ الجضاثشي، ٘ٝذ بييد اإلااد   شظوم الشثاسضح اإلاشطعي ؤظلو  وؽش ؤلِا

و ِ ئ ظبيل الوطو  تن ِ ئ ألاٜل في طشيذثحن 6اليؽش  الشظمية للمحّامل الّمومي و يشمض لها)ن.س.م.ُ(،َو ، ٠ما ييؽش ؤلِا

ححن ِ ئ اإلاعحوى الوونح.  يوميححن ووىنححن موِص

تن ًِ ا لفٙٝات املحلية باليعبة للوالية و البلذية واإلااظعات الحابّة لهما ،٘ٝذ ؤطاصت رات ؤما بخفوؿ ؤظلو  وؽش ؤلِا

ة الحجاس  و تن باإلاٝشات اإلاّىية للوالية و ل٣ا٘ة بلذيات الوالية، و لٕ٘ش  اإلااد  اليؽش في يوميححن محليححن ؤو طهويححن، و لفاٛ ؤلِا

ٝىية اإلاّىية للوالية، بؽشه ؤن ال ثٙٛو ٜيمة الفٙٝة اليعب املحذد  في الفىاِة و الفىاِة الحٝليذية للوالية، و للمذيشية الح

 اإلاىة السالسة مً رات اإلااد .

تن ِ ر الىشيٞ  ذ ؤطاص الخؽش ْ الٙش ي الجذيذ ومً ٜبل  اإلاشظوم الشثاسضح اإلالػئ لإلداس  اإلاحّاٜذ  بم٣اهية وؽش ؤلِا ٜو

و  ب ئ اإلاىا٘عة ثحد ثفٗش اإلاحّهذيً ؤو اإلاششححن للفٙٝات الّمومية ؤلال٢ترووي، حيص ثمْ اإلافاله اإلاحّاٜذ  وراثٞ الذِ

                                                           
1

م الذولة بمجلغ ش ْالخؽ و الٙحوى  لٝعمح الّمومية الجمّية ٘حوى  ؤهٍش - م ،مل1999ٚ-2-5 بحاسيخ ٛ،طلعة 53 لعىة 70 ٜس  .2،ؿ54/1/347   ٜس
2

-BRÉCHON-MOULÉNES : DROIT DES MARCHÉS, T1,OP.CIT,P2. 
3

شية والبياهات - تن يحمم صا ؤن يجب اليح الجَو  بربات الّٝذ، ببشام ؤظلو  ؤو ألاظاظية،بطشاء وخفاثف  الّٝذ الّىاءات،محل بل صا ثٝذم اليح ؤلاداسية الجهة هي: اإلاىا٘عة ًِ ؤلِا

زٍ للمىاٜفة باليعبة الترؼيحات ؤو الّشوك ثلٝي للمحىا٘غ،ثاسيخ الحٝىية ألاَلية   اإلاٝاسهة الخؽش ّات ثحٙٞ البياهات املحذود ....بلخ.،َو
 
  اإلاسا٥: ظبيل ِ ئ بؽإقصا،ؤهٍش ثٝشيبا

م الشثاسضح اإلاشظوم مً 62 اإلااد - م اإلافشي  للٝاهون  الحىٙيزية التثحة مً 12 الز٠ش،اإلااد  الآلهٚ عي،اإلاشط 247-15 ٜس ، بلي  ،اإلاؽاس1998-89 ٜس
 
 ثٝىحن مً 2 اإلاىة 38 اإلااد -ظابٝا

. بلي  الٙشوسضح،اإلاؽاس الّمومية الفٙٝات
 
 ظابٝا

4
-GUIBAL(M) :MÉMENTO DES MARCHÉS PUBLICS, OP.CIT ,P54.  

5
-BRÉCHON-MOULÉNES : DROIT DES MARCHÉS, T1,OP.CIT,P12. 

6
ٞ الّمومية الفٙٝات ثىٍيم ؼش  بولياٗ: ِماس -  ،2011 ،3وبّة والحوص ْ، لليؽش طعوس  ل ، الحىبيٝية واإلاىفوؿ واإلاحمم اإلاّذ٥ ،2010 ا٠حوبش7 في اإلااسخ الشثاسضح اإلاشظوم ٘و

 .146ؿ
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 لمً بواس البوابة ؤلال٢تروهية 
 
م يم٢ً ؤن يشد َاالء اإلاحّهذون ؤو اإلاششحون بالىشيٝة راألاصا ؤيما بالىشيٝة ؤلال٢تروهية، وبذوَس

 .1للفٙٝات الّمومية

حّهذيً ؤو اإلاترشححن،ال ٘ٝي باليعبة للمحّهذيً الووىيحن بل وبزل٤ يحم بيفا٥ الّلم بالفٙٝة ب ئ ؤ٠ ر ِذد مم٢ً مً اإلا

زا ما يٙحا مجاالت   اإلاحّهذيً ألاطاهب ِىذما ث٣ون الفٙٝة رات مىا٘عة مٙحوحة ِ ئ الووىيحن وألاطاهب ِ ئ العواء، َو
 
ؤيما

ة في ثباد٥ ؤوظْ ؤمام ؤلاداس  اإلاحّاٜذ  مْ بم٣اهية اظحىُت آلاساء الخحياس مىح  مّحن ؤو ثٝذيم خذم ش العِش ة طذيذ ، ٠ما ي٘و

د وطهذ للمحّاملحن ٍش رل٤ مً ٜو  .2البياهات بحن ؤوشاٗ الّملية الّٝذية ، بفٗش الىٍش ًِ ثواطذ ١ل م صم، وما ي٘و

زٍ اإلااد  طاءت  12ؤما في الخؽش ْ اإلافشي ،٘ٝذ ٠ؽٙد اإلااد   تن ،َو مً التثحة الحىٙيزية اإلاؽاس بل صا ًِ ؤظاليب وؽش ؤلِا

د اإلاىاظب ِ ئ مشثحن يحيٙة  2حذد  إلاا ٜشسث  اإلااد  م تن في الٜو مً ٜاهون اإلاىاٜفات واإلاضايذات، حيص هفد ِ ئ ؤن يحم ؤلِا

تن  ؤو يحيٙححن يوميححن واظّيح الاهخؽاس،ول٢ صا لم ثبحن الوظيلة الٝاهوهية ليؽش اإلاىاٜفات ال اسطية و ا٠حٙد بةيفا٥ ؤلِا

لذو٥ ألاطىبية و ٜىفلياألاصا بحعب ألاحوا٥ ذصذٗ بخىاس اإلاؽحٕلحن بىُو اليؽاه مولُو الحّاٜذ بال اسض باالثفا٥ بعٙاسات ا

تن ًِ اإلاىاٜفة  .3بحل٤ الذو٥ بفيٕة ؤلِا

ت في جدضًضَا بمىظب نغاع إصاعي : الكغع الشالض  جهُُض ؤلاغالن بمضة مػُىت و للصاعة خٍغ

 دون ثٝييذٍ بمذ  محذد  ٠ٝا
 
تن مٙحوحا زٍ اإلاذ  ثحذد مفحر الّشك ؤو الترؼيا بما ٜبول  برا ٜذم ال ي٣ون ؤلِا ِذ  ،َو

ىاء الّاسك مهلة صمىية   م  في الحالة ال٢ّعية بحعب ألاحوا٥،لزل٤ ٘ةن اإلاذ  َزٍ رات ؤَمية بالٕة ِا الّشك في ؤرىا صا ؤو ٘س

شك،ودساظة محل الّٝذ شٗو العٛو مً ولب ِو  إلاممون د٘تر الؽشوه ٌو
 
ٝا و خفاثف  ب٣ل اومئىان و  لححمحر ِىاث  ٘و

ل  للحّاٜذ.  ثٝذيش طيذ للمىلو  ثىٙيزٍ،حيى برا ما ؤٜذم ِ ئ ثٝذيم ِشل  ٜذم  في معحوى دٜيٞ وواضه يَا

 
ً
ؼ الكغوس ي: -ؤوال  في الدكَغ

تهات الٝاهوهية ،وثٝوم َزٍ ألاخحر  بيؽ  تن ب ئ الجهة امل حفة بيؽش ؤلِا ٍش في مذ  ال ثلتزم ؤلاداس  اإلاّىية بةسظا٥ وريٝة ؤلِا

 ثبذؤ مً ثاسيخ ثلٝ صا خىا  ؤلاسظا٥ َزا في الحاالت الّادية، ؤما في حاالت الاظح جا٥ يم٢ً بهضا٥ اإلاذ  ب ئ 
 
ثحجاوص ؤحذ ِؽش يوما

، ثىىلٞ  36ظحة ؤيام ،ؤما ما يخق اإلاذ  اإلاحّلٞ باآلطا٥ اإلامىوحة للمششححن لحٝذيم ِىاءاألاصم ٘يجب ؤن ث٣ون في حذود 
 
يوما

تن للجهة امل حفة باليؽش،و يجوص للمعاو٥ ًِ الفٙٝة ثٝليق اإلاذ  ب ئ مً ثاس   ِ ئ ألاٜل،و رل٤ برا  15يخ بسظا٥ ؤلِا
 
يوما

زٍ اإلاذ  محّلٝة بحاالت الحّاٜذ ًِ وشيٞ  ٜامد حالة الاظح جا٥ اليح ال يعىذ ظب صا ب ئ ّ٘ل الص ق اإلاعاو٥ ًِ الّٝذ،َو

 ثبذؤ مً ثاسيخ  21فة املحذود ، ٘ةن اإلاذ  اإلاٝيذ  ذصا الظحتم يجب ؤن ال ثٝل ًِ ،ؤما باليعبة للمىا4ٜاإلاىا٘عة اإلاٙحوحة
 
يوما

زا ي٣ون في الحاالت الّادية، ؤما في حالة الاظح جا٥ بٕحر ظبب يمد بفلة ب ئ بساد  اإلاعاو٥ ًِ  تن ب ئ طهة اليؽش َو بحالة ؤلِا

 ِ ئ 15الفٙٝة ، يم٢ً لهزا ألاخحر بهضا٥ اإلاذ  ب ئ 
 
 .5ألاٜل يوما

تن َزٍ  ال ظيما بذاية اهىتٛ اإلاذ ، بما طاء في اإلاواد  ؤن اهىتٛ ميّاد ثٝذيم  91، 86و َىاٟ بّن اإلاتحٍات ِ ئ مذد ؤلِا

تن في حذود اإلاذ  الٝاهوهية اإلامىوحة لها ،و لو ثفوسها ؤن  الّشوك يبذؤ مً ثاسيخ بسظال  ب ئ طهة اليؽش اليح جعحٝل بيؽش ؤلِا

مح  في آخش يوم مً اإلاذ   ه  ال وطود لىق ٜاهووي يلضمها باليؽش مً لحٍة جعلمها طهة اليؽش ٜ
َ
تن اليح جعل امد بيؽش ؤلِا

خىا  ؤلاسظا٥ مما يادي ٠ىخيجة مىىٝية ب ئ الاهحٝاؿ مً اإلاذ  اإلاٝشس ، وبالحا ي ٘ت يّلم اإلاحىا٘عون بالذِو  الّامة للحّاٜذ 

تن مً وٗش  طهة اليؽش مما يٙوت ِل صم ٘شؿ اإلاؽاس٠ة في اإلاىا٘عة اإلاّلً ِ صا، لزل٤ ١ان حٝيٞ بال مً ثاسيخ بٌهاس ؤلِا

تن ًِ اإلاىا٘عة ال مً ثاسيخ ثلٝي  مً الجهة امل حفة بيؽش  بالخؽش ْ الٙشوسضح ؤن يجّل اهىتٛ اإلاذد مً ثاسيخ بٌهاس ؤلِا

                                                           
1

م الشثاسضح اإلاشظوم مً 206 ب ئ 203 اإلااد  -  ٠ش.الز العالٚ اإلاشطعي 247-15 ٜس
2

 .31،ؿ2005السٝا٘ة،ِمان، داس الال٢تروهية، الحجاس  ِٝود الهيجاء: ؤبو ببشاَيم دمحم-
3

 .119-118ؿ، 2006 ؤلاظ٢ىذسية، لليؽش، الجذيذ  الجامّة داس ؤلاداسي، الّٝذ : الباظي ِبذ ٘ااد محمححذ ، -
4
.- ARTICLE 86 DE CODE DU MARCHÉS PUBLICS FRANÇAIS. 

5
- ARTICLE 91 DE CODE DU MARCHÉS PUBLICS FRANÇAIS. 
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تهات الٝاهوهية، و بزل٤ ي٣ون ٜذ حٝٞ مبادت اإلاّادلة الحىا٘عية ا ليح ثحىل صا جّاٜذات ؤلاداس  في مواطهة ١ا٘ة اإلاحّهذيً ؤلِا

 الشأبحن في الحّاٜذ. 

 
ً
ؼ الجؼابغي  -زاهُا  : في الدكَغ

مً اإلاشظوم الشثاسضح اإلاشطعي هجذ ؤن اإلاؽُش الٙش ي لم يخؽذد في ولْ مذ  واحذ  اليح ييبػي ٘ صا  66بالشطُو ب ئ هق اإلااد  

اس  اإلاحّاٜذ  ظلىة الحٝذيش في ثحذيذ ألاطل الزي يىاظب ِملياألاصا الحّاٜذية حعب ،بل مىا ؤلاد1بيذاُ الّشوك و الّىاءات

ٌشٗو ١ل حالة ِ ئ حذ ،و ٜذ بَحن بّن الّىاـش اليح يحم ِ ئ ؤظاظها ثحذيذ ألاطل ٠حّٝيذ مولُو الفٙٝة اإلاّتزم وشحها و 

 في  اإلاذ  التصمة لححمحر الّشوك و بيفالها، ٠ما يجب ؤن يحعب ألاطل مً ثاسيخ
 
تن اإلاىا٘عة ِىذما ي٣ون مىلوبا ؤو٥ وؽش ِا

اليؽش  الشظمية لفٙٝات اإلاحّامل الّمومي ؤو في الصحا٘ة ؤو بوابة الفٙٝات الّمومية، ويحم الحىبي  في د٘اثش الؽشوه ب ئ 

ة ٜبل جعليم َزٍ الذ٘اثش للمحّهذيً ٘ش  .2ثاسيخ و آخش ظاِة ايذاُ الّشوك وظاِة ٘حا ألٌا

ورل٤ خؽية ما ِسضى ؤن ثحخزٍ ؤلاداس  رس ّة للحح٢م في ، 3ب ئ ؤن البّن يّترك ِ ئ ٢٘ش  ِذم ثحذيذ ألاطل وثجذس ؤلاؼاس 

تن الحّاٜذي، مما يترثب ِلي  حشمان بّن اإلاحّهذيً ؤو طلهم بعبب  بم٣اهية ثٝفحر ألاطل ب ئ حذ ٔحر مّٝو٥ في مىىٞ ؤلِا

ؤلاداس  ؤو ثىحٗش بالعلىة ِ ئ وط  مً وطٍو الاهحشاٗ ١ان مً الواطب مىا ؤلاداس  ظلىة ثٝذيشية بصاء رل٤،وحيى ال ثحّعٚ 

تن ًِ اإلاىا٘عة الظيما ؤه  لنغ َىاٟ بم٣اهية للمحّهذ  ثحذيذ مذ  مّيىة،ولي٢ً اهىتٜها مً اليوم الحا ي لحاسيخ وؽش ؤلِا

ىذ ثذاٟس َزا ألامش ي٣ون اإلاؽش  ُ ٜذ حَفً مبادت اإلاىا٘عة اليح ؤِلً في اإلامشوس في الىًّ باالٕاء في ٜشاس ثحذيذ ألاطل، ِو

 هفوؿ الخؽش ْ الٙش ي اإلاشطعي ؤقصا ممموهة ل٣ل اإلاحّهذيً و ِ ئ ؤي ولْ ي٣ون ِلي  بطشاء الىش .

 ّ٘ل اإلاؽُش الٙش ي ِىذما ؤطاص لإلداس  اإلاّىية حٞ ثمذيذ اطل اإلاىا٘عة برا اٜحمد الٍشٗو رل٤، ِ ئ ؤن ثلتزم في َزٍ 
 
وحعىا

 .4س اإلاحّهذيً بزل٤ ب٣ل الوظاثلالحالة بةخبا

و ل٢ً مْ رل٤ ِاد لييَب  بإن ثحذيذ اإلاذ  لححمحر الّشوك و لو ؤن رل٤ ألامش خالْ للعلىة الحٝذيشية لإلداس  حعب ١ل ـوس  

 ما يحّلٞ بحّٝيذ مولُو الفٙٝة ،٘ةه  ؤلضم ؤلاداس  ؤن ثٙحا اإلاذ  املحذد  املجا٥ واظّا 
 
ا  ٠ ر حالة جّاٜذية ِ ئ حذ  خفـو

و٥ للىلبات الّمومية و مبادت اإلاىا٘عة 5ِذد مم٢ً مً اإلاحىا٘عحن ،و ما رل٤ بال مٍهش مً مٍاَش حماية مبذؤ حشية الـو

 لفاله ١ل الّاسلحن ِ ئ العواء و دون ثميحز بي صم.

   
ً
ؼ اإلاهغي:  -زالشا  في الدكَغ

 هجذ ؤن اإلاؽُش مىا لىٙع  ٘ٝي ظلىة ثحذيذ ألاطل لحٝذيم الّىاءات وؤِ
 
ٙو ؤلاداس  مً رل٤،وثٝذس َزٍ اإلاذ  بسترحن يوما

يبذؤ حعاذصا مً ثاسيخ بِتن في الصحٚ اليومية،ويجوص ثٝفحر َزٍ اإلاذ  بموا٘ٝة العلىة امل حفة ِو ئ ؤال ثٝل ًِ ِؽشيً 

 
 
جوص لإلداس  ٘ صا بِما٥ ،وهتحَ ؤن اإلاؽُش اإلافشي ؤثا  لإلداس  ثٝفحر َزٍ اإلاذ  و ل٢ً في اإلاٝابل لم يحذد حاالت اليح ي6يوما

زا مخالٚ إلاا ١ان ِلي  الولْ في ظابٞ ٜواهنى   .7ظلىة بهٝاؿ اإلاذ  ،َو

ؤن اححمالية الحجاوص ِ ئ مبذؤ اإلاىا٘عة ال ثحفوس بال لمً ظلىة ثٝذيشية لإلداس  ،ظيما ِىذما ثمىا َزٍ ألاخحر  م٢ىة  رل٤

١ان مً الواطب ؤن يٝيذ ثخٙين اإلاذ  بٝيام حالة الاظح جا٥ ؤو  ثخٙين اإلاذ  دون جّيحن حاالت َزا الحخٙين، ومً با  ؤو ئ

                                                           
1

زا - و الحّاٜذ، ؤظلو  ١ان مهما و العابٝة الٝواهحن ١ا٘ة ب  طاءت الح٢م َو م ألامش في الولْ ِلي  ١ان ما ٢ِغ َو تن مذ  حذد الز٠ش،حيص العابٞ اإلاشطعي 90-67 ٜس  20   ؤلِا

 
 
 الّشوك. م اظحت املحذد الحاسيخ مً ألاٜل ِ ئ يوما

2
. ظبٞ اإلاشطعي الشثاسضح اإلاشظوم مً 66 اإلااد   مً 3 ةاإلاى ؤهٍش -  ر٠ٍش

3
ٞ الّمومية الفٙٝات ثىٍيم ؼش  بولياٗ: ِماس -  2011 ،3وبّة والحوص ْ، لليؽش طعوس  ل ، الحىبيٝية واإلاىفوؿ واإلاحمم اإلاّذ٥ ،2010 ا٠حوبش7 في اإلااسخ الشثاسضح اإلاشظوم ٘و

 .151،ؿ
4

 بلي . اإلاؽاس اإلاشطعي الشثاسضح شظوماإلا مً 66 اإلااد   مً 2 اإلاىة ؤهٍش -
5

 راث . اإلاشطعي الشثاسضح اإلاشظوم مً 66 اإلااد   مً 4 اإلاىة ؤهٍش -
6

م للٝاهون  الحىٙيزية التثحة مً 14 اإلااد  ؤهٍش -    .1998 لعىة 89 ٜس
7

م للٝاهون  الحىٙيزية التثحة مً 16 اإلااد  ؤهٍش -    .1983 لعىة 9 ٜس
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زا  1المشوس   ، َو
 
لئت ثحّعٚ ؤلاداس  باظحّما٥ حٞ الحخٙين ٘ صا،٠ما هتحَ ظ٣وت الىق ًِ ِملية ثمذيذ َزٍ اإلاذ  ؤيما

 ، ه  في بّن الحاالت الحّاٜذية يفّب ِ ئ ؤلاداس  ثحذيذ مححوى ا
 
ُو ِمليا  ألامش ٠سحر الٜو

 
ة بعبب جّٝيذٍ ثٝىيا لّٝذ بعِش

زا هٝق واضه مً ألا٘مل لو ثم ثذاس٠  ل٣ان ؤحعً و   و بيذاِها، َو
 
ا ِ ئ ثمذيذ ألاطل لححمحر الّشوك طيذا  مما يج َر

 
مست

 ؤٜوم في الّمليات الحّاٜذية.

 ظؼاء غضم اخترام ؤلاصاعة  نىاغض مكغوغُت ؤلاغالن غً إعاصتها : الكغع الغابؼ

تن مً ٜبيل ٜواِذ الىٍام الّام، و بالحا ي ١ل مخالٙة ثشث٢ب بفذد ٜواِذ الّتهية ثادي ب ئ بىتن جّذ الٝواِذ  اإلاحّلٝة باِا

ية الفٙٝة الّمومية واإلاا ؤن 2اإلاىاٜفة و بِاد  ؤلاطشاءات مً طذيذ  لزل٤ يح٢م مجلغ الذولة الٙشوسضح بّذم مؽشِو
 
،وثإ٠يذا

تن في اليؽش   تهات الٝاهوهيةؤلاداس  ؤَملد وؽش ؤلِا  .3الشظمية للفٙٝات الّمومية ؤو وؽٍش في طشيذ  حاملة لشخفة وؽش ؤلِا

 ل٣ل 
 
تن ِىفش الوطود للّلم ب  لذى ١ا٘ة اإلاحّهذيً ،ول٢ً رل٤ لنغ ب٣اٗ وحذٍ واإلاا لم ي٢ً مؽحمت ذ يححٝٞ في ؤلِا ٜو

 برا لم ِىاـٍش بما في رل٤ ِىفش الّٙالية، ومً ؤطل رل٤ اِح ر مجلغ الذولة الٙ
 
ا تن ال يّح ر مؽشِو شوسضح ؤن ٜشاس ؤلِا

تن لم يحم ِ ئ الوط  اإلاّٝو٥ بحيص لم يفل ب ئ ِلم  يحممً البياهات املحذد  للّملية الحّاٜذية، ؤو ؤن وؽش ٜشاس ؤلِا

تن اإلامىو  ال يعاِذ ِ ئ ثحمحر و بِذاد الّىاءات  .4البّن،ؤو ؤن ؤطل ؤلِا

تن ثادي ب ئ بىتن اإلاىاٜفة اإلاّلً ومهما ي٢ً مً ؤمش، ٘لنغ مً ؼإن ١  م  بّيب ما في ِملية ؤلِا ل بٔٙا٥ اطشاء ؤو ـو

و حٝيٝة ما وؽهذٍ  تن ولو لم ثحترم ٘ٝذ جٕحٙش لّذم معاظها بمبذؤ اإلاىا٘عة، َو ِ صا، ن َىاٟ بّن ؤلاطشاءات اإلاحّلٝة باِا

تن، ومفذاٛ  شية في ٜشاس ؤلِا شية اليح بمىاظبة بٔٙا٥ ؤلاطشاءات ٔحر الجَو رل٤ ِىذ بٔٙا٥ ؤلاداس  بّن البياهات ٔحر الجَو

ٚ مجلغ الذولة الٙشوسضح في َزٍ الحالة لم يشثب البىتن بعبب ؤن بٔٙا٥ َزٍ البياهات ال  تن، ول٢ً مٜو يىىوي ِل صا ٜشاس ؤلِا

تن، بنىما اِح ر ؤن ِذم احترام اإلاذ  الٝاهوهية اإلاحّلٝة باا   بّملية ؤلِا
 
 مخت

 
 يادي ب ئ جؽ٣ل هٝفا

 
شيا  طَو

 
ِتن يؽ٣ل ِيبا

 .5بىتن اإلاىاٜفة

ٚ الٝماء اإلافشي بخفوؿ َزٍ اإلاعإلة و٠يٚ ِالجها؟  َزا ، ٘مارا ًِ مٜو

ية في مجا٥ اإلاىا٘عة الحّاٜذية، حيص طاء في   ٙ  لحعا  اإلاؽشِو لّل بطابح  في بّن ؤح٣ام  ثٙصه ًِ ببذاء ـشامة في مٜو

 للٝاهون يخل بمبذؤ ث٣ا٘ا الٙشؿ،ومً رَم يترثب ِ ئ بٔٙا٥ َزا بّن ٘حاوى اللجىة الساهية بٝعم 
 
ٝا الٙحوى بإن ِذم اليؽش ٘و

ُو ِيب ؼ٢ ي في بطشاءات اإلاىاٜفة يارش ِ ئ ٜشاس الترظية ويادي ب ئ بىته  ،ول٢ً  اللجىة 6ؤلاطشاء و ِذم ثحٝيٞ الٕاية مى  ٜو

ذ ٜشست في بّن الٝماي  ب ئ البىتن بال هٙعها لم ثخؽذد في بّن الحاالت ،ٜو
 
م  بّيب ال يادي ححما ا : بإن بٔٙا٥ بطشاء ؤو ـو

يْ البىتن واإلاا ؤن ِذم اليؽش ًِ اإلاىاٜفة لم ياد ب ئ  ، ؤما ما ِذا رل٤ ٘لنغ َىاٟ مً لشوس  لحٜو
 
شيا برا ١ان ؤلاطشاء طَو

 .7ن ؤلاطشاء...ثخلٚ الّذد اإلاحٝذم مً سأ ح الحّاٜذ ِىذ ثٝذيم ِىاءاألاصم ٘ةه  ال يحم ثٝشيش بىت 

تن اإلامىوحة للمحّهذيً: في ححن ؤه  مً اإلاٝشس ؤن بٔٙا٥  ول٢ً في مٝابل رل٤ يشثب البىتن اإلاىلٞ ٠جضاء لّذم احترام مذ  ؤلِا

 . 8ؤلاداس  للمهلة املحذد  لحٝذيم الّىاء مً ؼإه  ؤن يجّل بطشاءات اإلاىاٜفة باولة اختلها بمبذؤ ث٣ا٘ا الٙشؿ...

 عإلة في الخؽش ْ الوونح؟ مارا ًِ ولْ اإلا

                                                           
1

 بخفوؿ. اإلاٝاسهة الٝواهحن مً ٠سحر و ضاثشي الج اإلاؽُش هٍحٍر ّ٘ل ٠ما-
2
- CE ,19-2-1988, COMMUNE DE RÉP,DE LA SAINT-DENIS ,R.M.P.1989 ,N°243,P15.  

3
 -CE ,26-4-1994, COMMUNE DE POUT-À-MARQ,REC,N°126987. 

4
 - CE ,26-4-1994, COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU PIEMOUT DE BARR, M.T.P,P429. 

5
- DELAUBADÈRE(A) ET AUTRE : TRAITÉ DES CONTRATS….., OP.CIT,P597. 

6
م ٘حوى  - م ملٚ 1988-1-4 طلعة 1988-1-31 في 122 ٜس   .31/29/860 ٜس

7
م ملٚ 1989-9-11 طلعة الساهية اللجىة ٘حوى  -  .67/1/26 ٜس

8
م ملٚ 1988-1-4 طلعة الساهية اللجىة ٘حوى  -  .365راث ، اإلاضايذات.....،مشطْ ٜواهحن الّيىحن: ؤبو اَشم دمحم : بلي  ؤؼاس .1988-1-31 في 122 ٜس
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ذ ظبٞ ِذ  جؽش ّات   في مجا٥ ٜواِذ الّتهية في ؼيى املجاالت ؤلاداسية بل ٜو
 
 ٠بحرا

 
مّلوم ؤن الٝاهون الجضاثشي ٜىْ ؼووا

 ٜاهوهي 1مٝاسهة ولو ؤقصا ساثذ  في َزا املجا٥
 
 ِ ئ ؤلاداس  بِتم اإلاووىحن بٝشاساألاصا و جعبي صا جعبنبا

 
، ورل٤ ، حيص ؤـبا لضاما

 
ا

ا تهات في مٝاَس ا في وؽشألاصا الشظمية ؤو ِ ئ لوحات ؤلِا ،وؤن ثيؽش باهحٍام الحّليمات واإلاىاؼحر و اإلاز٠شات وآلاساء اليح ألاصم 2بيؽَش

ات  ات ثىموية ؤو اظخسماسية ؤو مؽشِو ِتٜاصا باإلاواوىحن ولو ١اهد بفذد بِتقصا ؤو دِوألاصا الّمومية للحّاٜذ بؽإن مؽشِو

و٥ للىلبات الّمومية، ويىذسض َزا الولْ لحجهحز مشا٘  ١ان مً الـو
 
ٝها الّمومية خذمة للجماَحر، بحيص ال يمىْ محّهذ ؤيا

و حٞ دظحوسي تم َو  .3لمً حٞ اإلاواوىحن في ؤلِا

تن ًِ الفٙٝات الّمومية ؤن ؤلاداس  ملضمة باحترام ٜواِذ الّتهية ظوى ؤن لإلداس    ِ ئ معحوى ؤلِا
 
  ظلىة و٠ما الحٍىا ظابٝا

ثٝذيشية في اخحياس ألاطل اإلاىاظب اإلامىو  لححمحر الّشوك ،و ال جّٙو حيى بمىاظبة اظحّمالها لهزا الحٞ مً واطب ر٠ش 

 ألاظبا  اليح دّ٘د الخحياس َزٍ اإلاذ  ؤو ثل٤.

 مشاِا  ِىاـش مّيىة ٠حّٝيذ محل الفٙٝة و اإلا 
 
 لحل٤ ؤلاطشاءات ؤلضمها الخؽش ْ الٙش ي ؤيما

 
ذ  اإلامىوحة للّاسلحن واظح٢ماال

تن في اليؽش  الشظمية لفٙٝات اإلاحّامل  شك حعا  َزٍ اإلاذ  مً اليوم اإلاوا ي لحاسيخ وؽش ؤلِا لححمحر ِىاءاألاصم ، ٘و

الّمومي ؤو في الصحا٘ة، وطّل َزٍ اإلاذ  ٜابلة للحمذيذ برا اححاض الّاسلون لحمذيذَا مً ؤطل ثم٢ي صم مً بحماس اإلاىلو  

 ؤمام مً ؤساد الالححاٛ بةيذاُ ِىاث  للترشه للمىاٜفة، وؤلاداس  م صم في ملٚ ال
 
ّشك ،ألامش الزي يٙحا مجا٥ اإلاىا٘عة واظّا

تن ؤو ِذم  شية في ؤلِا ملضمة ذصزا ألاطل وال يم٢ً بّذ رل٤ ؤن ثخالٚ الٝواِذ ؤلاطشاثية لإلِتن بما في رل٤ بهٝاؿ بياهات طَو

 وؽٍش ؤو الحٝفحر مً مذث .

 في ِملية ؤلاؼهاس واإلاىا٘عة ٘مً حٞ ١ل ري مفلحة ثمشس مً َزٍ  و را خالٙد
 
ؤلاداس  اإلاحّاٜذ  ؤلاطشاءات اإلاٝشس  ٜاهوها

ة بالتزامات ؤلاؼهاس ٜبل ببشام الّٝذ، و َو ما يّٗش 
َ
 ؤمام املح٢مة ؤلاداسية امل حَفة لذ ٜشاساألاصا امل ل

 
ْ وّىا امل الٙة ؤن ي٘ش

ىذما ثجيب  املح٢مة امل حفة لىلب  ثإمش ؤلاداس  اإلاخعببة في ؤلاخت٥ باالمحسا٥ و الحٝيذ بذِوى الاظح جا٥ ما ٜبل الحّاٜذي ، ِو

ة بل صا في مذ  ال ثحجاوص  ِو بالىفوؿ الجاسي الّمل ذصا لمً ؤطل ثحذدٍ املح٢مة ،وثٙفل املح٢مة ؤلاداسية في الىلبات اإلا٘ش

ْ َزٍ الىلبات 20  ثبذؤ مً ثاسيخ ٘س
 
 . 4يوما

ى الجهة الٝماثية امل حفة وطود واّٜة خٛش لٝواِذ ؤلاؼهاس ِىذ هٍش الىًّ اإلاٝذم ؤمامها ٘ةن ؤلاطشاء) ؤو و را ربد لذ

ْ َزا الىًّ ٜبل مشحلة ببشام الفٙٝة ؤي  -اإلاىاٜفة( اإلاؽو  ذصزا الّيب ي٣ون طضاٍئ ؤلالٕاء ، ٔحر ؤن اإلاؽُش ٜذ اؼتره ؤن ي٘ش

د  ، و بال ١ا-مشحلة ؤلاسظاء ؤو اإلاىا اإلاٜا
 
،٠ما يم٢ً ؤن يحجاوص ألامش ب ئ الححٝيٞ في ٜيام معاولية الجضاثية 5ن ٔحر مٝبو٥ ؼ٢ت

ٚ معاو٥ الحّاٜذ ،و را اهحٙو وط  اإلاحابّة الجضاثية ٘باام٣ان الححٝيٞ في معاوليح  الحإديبية،  ن ِذم ٜيام  6للمٌو

 .   7معاوليح  الجضاثية ال يحو٥ دون ٜيام معاوليح  الحإديبية

 :زاجمت

                                                           
1
 - . 

 
 ول٢ً ؤخٙٞ اإلاؽُش في بيجاد آليات ثمْ ٜواِذ الّتهية ٠ٝواِذ ثىٙيزية ِملية ال هٍشية ٘ٝي ٠ىٍحٍر الٙشوسضح مست

2
م اإلاشظوم ؤهٍش-  .1988 لعىة 27 ِذد سواإلاواوً،ض. ؤلاداس  بحن الّتٜة ثىٍيم اإلاحممً 1988يوليو 4 بحاسيخ 131-88 ٜس

3
ية الشحمً: ِبذ ِضاوي  ، - ما٥ مٙهوم ِ ئ او٣ّاظاألاصا و ؤلاداسي  الٝاهون  في الٝاهوهية اإلافىلحات خفـو  للّلوم الجضاثشية املجلة ؤلاداسي(، الّٝذ حالة ) مٝوماألاصا و الٝاهوهية ألِا

 .432.ؿ2012 ،1 ِذد العياظية، و الاٜحفادية و الٝاهوهية
4

م الٝاهون  ًم 946 اإلااد  -   .2008 لعىة 21 ِذد ض.س وؤلاداسية، اإلاذهية ؤلاطشاءات ٜاهون  اإلاحممً ، 09-08 ٜس
5

 الجضاثشي. الٝماء في الحالة َزٍ ثوضه ٜماثية ؤح٣ام ِ ئ وّثر لم -
6
م -  اية مً الٙعاد و م٣ا٘حح ، 20/02/2006اإلااسخ في  06/01الٝاهون ٜس م ِذد ،اإلاَّذ٥ و اإلاح14ض.س ِذد  ،يحّلٞ بالٜو  .2011لعىة  44َمم. ؤهٍش الجشيذ  الشظمية ٜس

7
ٚ بجاهب  الجضاثية اإلاعاولية ٜيام ِذم ؤن اِحباس ب ئ الجضاثشي  الذولة مجلغ رَب الاثجاٍ  َزا في و -   ، ب راءث  الح٢م رَم  مً و اإلاٌو

 
  ي٣ون  ال طىاثيا

 
 معاوليح  في الححٝيٞ دون  حاثت

م شاسالٝ : ب ئ الشطُو يش ئ ، الحإديبية م ر 14 في اإلااسخ 039009 ٜس  . 2007 ، 09 ِذد الذولة، مجلغ مجلة ،2007 ه٘و

 



 مجلة القاوون الذستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصذارات المركز الذيمقراطي العربي للذراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ماي – أيار عشرمس الخاالعذد 

 
266 

بّذ ؤن طاظد خت٥ ؤح٣ام  و  -حالة الّٝود ؤلاداسية-هخلق بمؽنئة هللا مً دساظة مولُو الىٍام الٝاهووي لإلِتن ًِ ؤلاساد 

 ٜواِذٍ ب ئ بّن الىحاث  ولّلها ؤَم ما طادت ب  َزٍ الذساظة:

تن لشوس  يعحوط صا مىىٞ الحّاٜذ الّمومي بل َو ؤحذ ؤَم اإلابادت و الٝواِ -1 ذ اليح لو لم ثشاُ  دى رل٤ ب ئ ببىا٥ هٍام ؤلِا

تن  في الّٝود ؤلاداسية يىماص بٝواِذ راثية ملضمة للمعاو٥ ما٥ ؤلاداسية ومً بي صا الّمليات الحّاٜذية، بال ؤن هٍام  ؤلِا  ١ا٘ة ألِا

زا ألامش طعذث  بولو  العياظة الخؽش ّية الووىية ما٥ املجاوس  ألاخشى، َو بموطب اإلاشظوم  ًِ الّٝذ ال ثوطذ في ألِا

م  م  15/247الشثاسضح ٜس م 10/236ومً ٜبل ٠شظح  الحىٍيمات العابٝة ١اإلاشظوم الشثاسضح ٜس  09-08، وظاهذٍ في رل٤ الٝاهون ٜس

م  بٝواِذٍ الجضاثية في مجا٥  06/01بٝواِذٍ ؤلاطشاثية اليح اظححذنصا في مجا٥ الحّاٜذ الّمومي، ٠ما ظاهذَما الٝاهون ٜس

ىا لو ثخبْ  الفٙٝات الّمومية، زا ألامش ثبيح  مٍّم الخؽش ّات اإلاٝاسهة ب٢يٙيات مخحلٙة، و في َزا اإلاٝام هٝتر  ِ ئ مؽِش َو

 في َزا املجا٥ . ثىوسات الخؽش ّات اإلاٝاسهة الشاثذ   طل هٝل ثجاسذصا

ية  -2 تن وحشاظح  بمبذؤ اإلاؽشِو ِ ر معاس  -لذ الٝشاسات اإلاّيبة اإلااَيذ بذِوى ؤلالٕاء ٠عت  بيذ اإلاحّهذ -ؤن بح٣ام هٍام ؤلِا

تن يٙضضح ب ئ بحذاذ مجا٥ حٝيٝي للمىا٘عة بحن الشأبحن في الحّاٜذ مْ ؤلاداس ، لزل٤ ؤوطب اإلاؽُش و اإلاؽُش  مشحلة ؤلِا

ٞ مّايحر ثحذدَا د٘اثش الؽشوه اإلا  ٘و
 
 وماليا

 
: ثٝىيا

 
ّذ  الٙش ي ؤن يٝوم اخحياس اإلاحّهذ ِ ئ ؤظاط اهحٝاء ؤ٘مل الّشوك ؼشووا

 ،مشاِية في َزا الؽإن مبادت: اإلاعاوا  و الؽٙا٘ية و الجزاَة ، ول٢ً ثبٝو ؤح٣ام د٘اثش الؽشوه ثحفٚ بالٝفوس ِ ئ 
 
ثىٍيميا

ٝية الحذيسة بعبب ِذم ثحيي صا،لزل٤ يحوطب  -ظيما ِٝود الاظخسماس –موا٠بة اإلاعحجذات الاٜحفادية  و الىلبيات اإلا٘ش

 وه الحّاٜذية. اإلاشاطّة اإلاعحمش  لذ٘اثش الؽش 

 اإلاحّلٝة بالحّاٜذات ؤلاداسية ، بحيص ؤـبا َزا  -3
 
ا تن ؤـبا وٙش  ث٢خسه ؤٔلب الخؽش ّات اإلاٝاسهة خفـو ؤن هٍام ؤلِا

ات ؤلاداسية واإلاالية اإلاح٢شس  في الوظي الحّاٜذي ، مما ظبب  الىٍام ١ألية ي٢شط ب٢سا٘ة ؼذيذ  بعبب ثفاِذ مىحنى ال شٜو

م الححيحن اظحٙحا٥ ٌاَش  الٙع ابات ِ ئ ١ا٘ة اإلاعحويات، ٔس اد ؤلاداسي الزي ِمد ٔواثل  ١ل الذو٥ ثٝشيبا بعب لّٚ الٜش

ابية.  اثٚ الٜش  الخؽش عي و الحىٍيمح اإلاعحمش للٌو

ة، بل ؤ٠ثر مً رل٤ ومً با  ثشؼيذ ٜشاس اإلاىا ال صاجي للفٙٝة ٘ٝذ  -4 ابة ـاسمة رات ؤبّاد محىِو في َزا الىٍام ٜذ وطذت ٜس

١ةطشاء  -اطاصاد مجلغ الذولة الٙشوسضح-حذرد لهزا الٕشك بطشاءات خاـة جّٗش بالذِوى الاظح جالية ما ٜبل الحّاٜذياظح

تن، و برا ما  اجي ماوْ مً ببشام الّٝذ برا ثحٝٝد ٘ي  ؼ صة الاهحياص بؽيى ؤهماو  بعبب مخالٙة ٜواِذ هٍام اإلاىا٘عة وؤلِا ٜو

 ، و مً رَم بلٕاء ١ا٘ة ؤلاطشاءات اإلاحّلٝة ثم بربات وطود ما يىًّ في يحة ؤلاطش 
 
اء الحّاٜذي امل حاس ظٗو يْٝ َزا ألاخحر باوت

ٚ الٝاثم بةطشاءات الحّاٜذ ؤو ثابّي  ،ؤو ثحّذى ب ئ ٜيام معاوليح  الجضاثية ميى  ب ، ويم٢ً ؤن ثساس اإلاعاولية الحإديبية للمٌو

 فلة بخىٍيم الفٙٝات الّمومية.ربد اسث٣اب  مماسظات مىا٘ية  ح٣ام الٝواهحن رات ال

 اإلاغاظؼ

 بالػغبُت - ؤ

 الٌخب-

طابش طاد هفاس:اإلاىاٜفة الّامة)دساظة مٝاسهة( في الٝاهوهحن اإلافشي و  .1

 .2002الٙشوسضح والٝاهون الىمور ي لألمم اإلاححذ )اليووعترا٥(،  داس ال صمة الّشبية، ؤلاظ٢ىذسية،

 . 115،ؿ2004الٝاهوهية، ال٢حب   واإلاضايذات،داس اإلاىاٜفات لٝاهون  الّملية تاإلاؽ٢ت  في الجذيذ حعً: ِ ي ،ودمحم َىذ دمحم حعً .2

 .2011خششضح الىوي: جعيحر اإلاؽاس ْ في بواس الفٙٝات الّمومية داس ال لذوهية لليؽش، الجضاثش، .3

ؤلاداسية، دساظة مٝاسهة، داس   ظليمان الىماوي: ألاظغ الّامة للّٝود .4

 1991ال٢ٙش، 

الىٍشية الّامة للٝشاسات ؤلاداسية، دساظة مٝاسهة،   :ظليمان محمحذ الىماوي  .5

 .2006داس ال٢ٙش الّشبي، الٝاَش ، 
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 .90،ؿ 2006لليؽش،ؤلاظ٢ىذسية،  الجذيذ  الجامّة ؤلاظتمية،داس الؽش ّة في ؤح٣امها و ِسمان:اإلاىاٜفات دمحم ؤحمذ الح٢يم ِبذ .6

ي ح: هللا ِبذ .7  .111،ؿ2002ألاو ئ، وؽش،الىبّة داس العّودية،دون  الّشبية اإلامل٢ة في يٝاألاصاثىب و ؤلاداسية للّٝود اإلاىٍمة الٝواِذ الَو

ة الّملية في اإلاىاٜفات و اإلاضايذات، م٢حبة  .8 ِليو  ٘حا البا : اإلاوظِو

 .١1999وميص، الٝاَش ، 

ٞ اإلاشظوم الشثاسضح اإلااسخ  .9 ِماس بولياٗ: ؼش  ثىٍيم الفٙٝات الّمومية ٘و

 . 2011، 3مم واإلاىفوؿ الحىبيٝية ل ، طعوس لليؽش والحوص ْ، وبّة، اإلاّذ٥ واإلاح2010ا٠حوبش 7في 

 . 2009الّٝود ؤلاداسية، داس الجامّة الجذيذ  ،ؤلاظ٢ىذسية، :ماطذ سأب الحلو  .10

دمحم ببشاَيم ؤبو الهيجاء: ِٝود الحجاس  الال٢تروهية، داس  .11

 .2005السٝا٘ة،ِمان،

جامّة الجذيذ  لليؽش، الّٝذ ؤلاداسي، داس ال :محمححذ ٘ااد ِبذ الباظي  .12

 . 2006ؤلاظ٢ىذسية، 

، دساظة ثحليلية 2004محمحذ ماَش ؤبو الّيىحن: ٜواهحن اإلاضايذات و اإلاىاٜفات والّٝود ؤلاداسية في ٜماء و ا٘حاء مجلغ الذولة حيى ِام  .13

 آلساء الٙٝهاء و ؤح٣ام و ٘حواى مجلغ الذولة، داس ال صمة الّشبية.

: دمحم محمود .14 يا بِذاد ـ ٍر  .2004،60وؽش، داس بذون  ؤلاهجلحزية، و بالّشبية الح٣ومية الّٝود ٔةـو

، -دساظة مٝاسهة-مهىذ مخحاس هو : ؤلايجا  و الٝبو٥ في الّٝذ ؤلاداسي  .15

ية، الىبّة   . 2005ميؽوسات الحل ح الحٜٝو

ػُت الىهىم -ط  الدكَغ

ػُت الىهىم -1  الدكَغ

ىُت -   الَى

م  .1   2016لعىة  14ماسط، طشيذ  الشظمية ، ِذد  6اإلااسخ في  01-16الذظحوس الجضاثشي اإلاّذ٥ بالٝاهون ٜس

م  .2 اية مً الٙعاد و م٣ا٘حح ،ض.س ِذد  20/02/2006اإلااسخ في  06/01الٝاهون ٜس ،اإلاَّذ٥ و اإلاحَمم. ؤهٍش الجشيذ  الشظمية 14،يحّلٞ بالٜو

م ِذد   .2011لعىة  44ٜس

م .3  .2008لعىة  21ؤلاطشاءات اإلاذهية وؤلاداسية، ض.س ِذد ،اإلاحممً ٜاهون  25/02/2008اإلااسخ في 09-08الٝاهون ٜس

م  .4  . 2016لعىة  62،يحّلٞ بااظخسماس، ض س ِذد 2016ؤوت  03، اإلااسخ 09-16ٜاهون ٜس

م الشثاسضح اإلاشظوم .5 م الشثاسضح للمشظوم اإلاحمم و اإلاّذ٥ 2008-10-26 في اإلااسخ 338-08 ٜس  الّمومية، الفٙٝات ثىٍيم اإلاحممً 250-02 ٜس

 .62 ذدِ ض.س

م  .6  .2010ا٠حوبش 07اإلااسخة في  58، يحممً ثىٍيم الفٙٝات الّمومية، ض. س ِذد 2010ا٠حوبش 07اإلااسخ في  236-10اإلاشظوم الشثاسضح ٜس

م  .7 ٞ الّام، ض س ِذد  2015ظبحم ر  16اإلااسخ في  247-15اإلاشظوم الشثاسضح ٜس لعىة  50اإلاحممً الفٙٝات الّمومية و ثٙويمات اإلا٘ش

2015. 

م اإلاشظو  .8 ،يحممً اإلاوا٘ٝة ِ ئ د٘تر البىود ؤلاداسية الّامة اإلاىبٝة ِ ئ الفٙٝات  2021ماي  20، اإلااسخ في  219-21م الحىٙيزي ٜس

 .2021لعىة  50الّمومية لألؼٕا٥، ض س ِذد 

م اإلاشظوم .9  .1988 لعىة 27 ِذد واإلاواوً،ض.س ؤلاداس  بحن الّتٜة ثىٍيم اإلاحممً 1988يوليو 4 بحاسيخ 131-88 ٜس

 اإلاىبٝة الّامة الؽشوه د٘تر ِ ئ اإلافادٜة يحممً 1964-10-21 بحاسيخ ٜشاس .10

 .1965 لعىة 06 ِذد ض.س الفٙٝات، ِ ئ

 الػغبُت -

م  -  ، و الثحح  الحىٙيزية . 1998-89ٜاهون اإلاضايذات و اإلاىاٜفات اإلافشي ٜس

  الهًابُت الاظفهاصاث -ص

ني الهًاء-  الَى

م الٝشاس - م ر 14 في اإلااسخ 039009 ٜس  . 2007 ، 09 ِذد الذولة، مجلغ مجلة ،2007 ه٘و

 اإلاهغي  الهًاء-

م الذولة بمجلغ الخؽش ْ و الٙحوى  لٝعمح الّمومية الجمّية ٘حوى  -1 م ،مل1999ٚ-2-5 بحاسيخ طلعة ٛ، 53 لعىة 70 ٜس  .54/1/347   ٜس
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م ٘حوى  -2 م ملٚ 1988-1-4 طلعة 1988-1-31 في 122 ٜس  .31/29/860 ٜس

م ملٚ 1989-9-11 طلعة الساهية جىةالل ٘حوى  -3  .67/1/26 ٜس

م ملٚ 1988-1-4 طلعة الساهية اللجىة ٘حوى  -4  .1988-1-31 في 122 ٜس

 اإلاهاالث-

الجشاسي ؤحمذ ، الّتٜة بحن الٝىاُ الّام و ال اؿ باإلإش : مً الحّاٜذ ب ئ  .1

الّشبي للذساظات الاظترثيجية و العياظية و الاٜحفادية، ِذد  الؽشا٠ة، مجلة الٝاهون الذظحوسي و الّلوم ؤلاداسية، اإلاش٠ض الذيمٝشاوي

 .2021ؤٔعىغ  12

ية اإلافىلحات الٝاهوهية في الٝاهون ؤلاداسي و  .2 ِضاوي ِبذ الشحمً: خفـو

ما٥ الٝاهوهية و مٝوماألاصا ) حالة الّٝذ ؤلاداسي(، املجلة الجضاثشية للّلوم الٝاهوهية و الاٜحفاد ية و العياظية، او٣ّاظاألاصا ِ ئ مٙهوم ألِا

 .2012، 1ِذد 

 بالكغوؿُت اإلاغاظؼ -ب

 

1-BONNARD(P) : LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS , R.D.P,1943, 

 2-BRECHTON-MOULENES DROIT DES MARCHES PUBLICS, MONITEUR, PARIS,1999,III, 620,2. 

3-DELAUBADERE(A) ET AUTRE : TRAITE DE DROIT ADMINISTRATIF, OP.CIT 

4-DEBBASCH(CH) ET AUTRE : DROIT ADMINISTRATIF 

5-FRANÇOIS(B) :INTRODUCTION DU DROIT ADMINISTRATIF, IMPRIMERIE CENTRALE,ANNABA, ALGERIE,1970 

6-GUIBAL(M) :LA LIBERTE DES PERSONNES PUBLICS DE CHOISIR LA TECHNIQUE DE CHOIX… ,  

7-GUIBAL(M) :MEMENTO DES MARCHES PUBLICS, LE MONITEUR, PARIS, 1998 

8- MEKKI(M) ,LE CONTRAT ,OBJET DES SMART CONTRATS(PARTIE 01),DALLOZ,2018,P409. 

9-TERRASSE(Y) :LE ROLE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE EN TANT QUE ACHETEUR DANS LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE ,R.M.P,1992. 

 ألظىبُت الىهىم -2

-DECRET N° 2004-15 DU 7 JANVIER 2004 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS FRANÇAIS. 

 ألاظىبي الهًاء اظفهاصاث -2

-CE,3-7-1968 ,LAVIGUE ,A.J.D.A,1969 ,P257. 

-CE ,19-2-1988, COMMUNE DE REP,DE LA SAINT-DENIS ,R.M.P.1989 ,N°243,P15.  

-CE ,26-4-1994, COMMUNE DE POUT-A-MARQ,REC,N°126987. 

- CE ,26-4-1994, COMMUNAUTE DES COMMUNES DU PIEMOUT DE BARR, M.T.P,P429.  
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