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 تقديم

9 
على آله وصحبه ومن والصالة والظالم على أشسف املسطلين، طيدها محمد، و  ،زب العاملين الحمد هلل

 وبعد: جبعهم بئحظان إلى ًىم الدًن،

املىزد البشسي في جحليم دوز الافتراض ي حىل  لىطنيامللخلى ا لعلد هللا طبحاهه وحعالى أن وفلىاوشكس 

بخرر لآللياث اللاهىهيت للخىميت مل الخابعتمن فسكت دوز الجماعاث املحليت في الخىميت املىظم الخىميت املحليت 

كما وشكسه ، 2022اهفي ح 03ًىم  حامعت بىمسداض–كليت الحلىق والعلىم الظياطيت ل املىخمي–املظخدامت 

 في هرا الكخاب. امللخلى في أشغال مداخالث ألاطاجرة والباحثين املشازكين  وشس  طبحاهه وحعالى على جىفيله لىا في

جضمن الكخاب العدًد من املداخالث التي أللاها أطاجرة وباحثين من مبخخلف حامعاث الىطن في امللخلى  

، من خالل كفاءة املىزد البشسي في جحليم الخىميت املحليت جأثير مدي املركىز الري جمحىزث إشكاليخه حىل 

ن والصالحياث املمىىحت بحث مظائل في غاًت ألاهميت ذاث صلت باملىزد البشسي  املحلي كاالخخياز والخعيين والخكٍى

 . ، وواكع وآفاق حظييرهله في مجال الخىميت املحليت

ل الشكس  والعسفان لكل من طاهم في اوعلاد وإهجاح امللخلى وعلى   بهره املىاطبت العلميت هخلدم بجٍص

  األستاذحلىق والعلىم الظياطيت وعميد كليت ال ياحي مصطفىاألستاذ الدكتور  زئيع الجامعت طهم أز 
األستاذة الدكتورة  دًسة مبخرر لآللياث اللاهىهيت للخىميت املظخدامت مو  بن صغير عبد العظيم الدكتور

الدكتورة  زئيظت اللجىت الخىظيميت و  الدكتورة قدوج حمامةزئيظت اللجىت العلميت للملخلى و  يوسفي أمال
 .عضى فسكت دوز الجماعاث املحليت في الخىميت إبراهيمالدكتور داود   ىاوكرا شميل عيسى زهية

جميع العلميت والخىظيميت للملخلى على كل ما كدمىا من مجهىداث ولكل أعضاء اللجىخين كما وشكس أًضا 

الرًن طاهمىا في أشغال حامعت بىمسداض ومن مبخخلف حامعاث الىطن ألاطاجرة والباحثين املشازكين من 

 التي شكلذ ألازضيت التي خسحذ منها جىصياث امللخلى.  الليمت وهلاشاتهم العلميت الىيرةبمداخالتهم امللخلى 

ال بعين الاعخباز جؤخر ن وأ ،اًجابي إلى الجهاث الىصيت صديوفي ألاخير هأمل أن ججد الخىصياث املسفىعت 

ن خمين امله طيما أنها حاءث من أطاجرة وباحثين مبخخصين، وأن ًفيد هرا الكخاب الطلبت والباحثين واملظيًر

 .     املحليت والخىميت بمجال املىزد البشسي املحلي

 

 

 مراد هبوطب/د

 رئيس امللتقى 
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 : الملتقىديباجة 
جىاحه الجماعاث املحليت العدًد من الخحدًاث أبسشها جحليم الخىميت في شتى املجاالث ال طيما في الجاهب 

الاكخصادي والاحخماعي في ظل شح املىازد املاليت، وذلك ًخطلب منها الليام بأدواز مبخخلفت جخعلم في حاهبها 

سشيد اطخغالل أمالكها، وحظهيل وشاط املخعاملين الاكخصادي بالبحث عن املىازد املاليت واطدثمازها، ج

الاكخصادًين، أما في الجاهب الاحخماعي فهي مطالبت بخحظين أداء الخدمت العمىميت، الاطخجابت ملخطلباث الخىميت 

املحليت، جمكين املىاطىين من املشازكت في حظيير الشؤون املحليت، وجحظين العالكت بين إلادازة واملىاطن للىصىل 

  . ى الحكم الساشد املحلي. إل

ت املىىطت بالجماعاث املحليت مسهىن بخىافس حملت من املخطلباث أبسشها وحىد  إن جحليم ألاهداف الخىمٍى

بشسي مىخبخب ومعين ًخمخع بالكفاءة الالشمت، ألن املىزد البشسي هى الري ٌظهس على جحليم ألاهداف مىزد م

ت باطخعمال املىازد ألاخسي.   الخىمٍى

ت جخمثل فيما ًلي: إلى أي مدي جؤثس كفاءة املىزد البشسي في جحليم وعا لج في هرا امللخلى إشكاليت حىهٍس

 الخىميت املحليت؟. 

  :ألاهذاف

 حظليط الضىء على طسق جىظيف املىزد البشسي املحلي ومدي فعاليتها في اخخياز ألافضل،  .1

لت اهخبخاب أعضاء املجالع املحليت املىخبخبت ومدي فاعليخه في اطخلطاب الكفاءاث،  إبساز  .2  طٍس

ن املىزد البشسي املحلى ومدي كفاًتها،  .3  الخعسف على طسق جكٍى

ت املحليت،  .4  دزاطت املظازاث املهىيت للمىازد البشٍس

 إبساش مجاالث الخىميت املحليت،  .5

 البشسي ومدي ازجباطها بمجاالث الخىميت املحليت.دزاطت الصالحياث واملهام املبخىلت للمىزد  .6

  املداوس ألاظاظيت: 

 : جىظيف واخخياز املىزد البشسي املحلي املدىس ألاول 

ن املىزد البشسي املحلياملدىس الثاوي  : جكٍى

 : حظيير املظاز املنهي للمىزد البشسي املحلي املدىس الثالث

 كىاهين الجماعاث املحليت : مجاالث الخىميت املحليت وفماملدىس الشابع

 كساءة في الصالحياث واملهام املبخىلت للمىزد البشسي املحلي في مجال الخىميتاملدىس الخامغ: 

 : جأثير كفاءة املىزد البشسي على جحليم الخىميتاملدىس العادط

 : آفاق جحليم كفاءة املىزد البشسي املحلي بما ًبخدم مشسوع الخىميت  املدىس العابع
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 دوس املىسد البؽشيت في جدليم الخىميت املدليت الافتراض ي خىل  الىطنيهيئت امللخلى 

 : ؤ.د ًاحي مصطفى سئيغ الجامعتالشئيغ الؽشفي للملخلى

 ؤ.د بً الصغير عبذ العظيم عميذ الكليت :لملخلىلاملؽشف العام 

 ؤ.د ًىظفي ؤمال مذًشة املخبر:

 : سئيغ امللخلى

 فسكت "دوز الجماعاث املحليت في الخىميت" عضى  مساد هبىطبد/  

 سئيغ اللجىت العلميت: 

 فسكت "دوز الجماعاث املحليت في الخىميت"د/كدوج حمامت عضى 

 :العلميت اللجىت ؤعضاء
 

 بىمشداط ..حامعت....ؤظخار............../ ؤ.د لعشج ظمير  

 .....حامعت بىمشداط.....ؤ.د كضالن ظليمت.................. 

 1الجضائش ؤخميذاجى مدمذ / ؤظخار .......... حامعت ؤ.د 

 املذًت حامعت...... ..ؤظخار .../ عبذ الصذًم ؼيخ د.ؤ 

 .....حامعت ؤدساس.....ؤ.د بً صيطت عبذ الهادي............. 

 2...حامعت الجضائش....ؤ.د داظت مصطفى.................. 

 بىمشداط .....حامعت-ؤ مداضش ؤظخار/  د.داود إبشاهيم 

 بىمشداط .....حامعت-ؤ مداضش ؤظخار/  د.عيس ى صهيت 

 بىمشداط حامعت ....-ؤ مداضش .ؤظخار/ د.مالحي معمش 

 بىمشداط حامعت ....-ؤ مداضش .ؤظخار/ د.حليل مىهيت 

 خيؽلت حامعت .........-ؤ مداضش د.ؤوؼً خىان ؤظخار 

 .....حامعت بىمشداط-د.ًىوس ي خفيظت/ؤظخار مداضش ؤ 

 .....حامعت الجلفت....-خميذ/ؤظخار مداضش ؤ د.مدذًذ 

 .حامعت بىمشداط.......-د.جىاحي هصيرة/ؤظخار مداضش ؤ 

 ....حامعت بىمشداط.....-د.جشيعت هىاسة/ؤظخار مداضش ؤ 

 .....حامعت بىمشداط-د.ؤوصيف ظعيذ/ؤظخار مداضش ؤ 
 

 1....حامعت الجضائش-د.ظماحي خكيمت/ ؤظخار مداضش ؤ 

 ...حامعت بىمشداط......-علي/ؤظخار مداضشؤ د.بلمذاوي 

 ..حامعت بىمشداط... -د.بعىوي خالذ / ؤظخار مداضش ؤ 

 1..حامعت الجضائش... -د.مشاصكت هبيلت / ؤظخار مداضش ؤ 

 .....حامعت بىمشداط-د.ؼمىن علجيت/ؤظخار مداضش ؤ 

 ...حامعت بىمشداط-د.بً ظشيت ظعاد/ؤظخار مداضش ؤ 

 .....حامعت بىمشداط-وهيبت/ؤظخار مداضش ؤ د.خبىػ 

 .حامعت بىمشداط..-د.حمعت خميذة/ ؤظخار مداضش ب 

 ... حامعت بىمشداط-د.ظذسة وظيلت/ ؤظخار مداضش ب 

 .......حامعت بىمشداط-د.ملذاد صيىت/ؤظخار مداضش ب 

 ....حامعت بىمشداط.. -ؤ.ملطف خيرة/ ؤظخار معاعذ ؤ 

 .......حامعت بىمشداط-صفيت/ ؤظخار معاعذ ؤ ؤ.ؼشفي 

..حامعت -بً عبذ الىهاب هىسة/ؤظخار معاعذ ؤؤ.  

 بىمشداط
 

 

 الخىظيميت اللجىت

في الخىميت أ م أ/ زئيظت فسكت دوز الجماعاث املحليت/د. عيس ى شهيت  الخىظيميت : اللجىت سئيغ
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 الفهشط 

 الصفدت الىسكت البدثيتعىىان  املؤلف

 د/ بىطبت مشاد

 سئيغ امللخلى

عً مذي جىافم معخىي جإهيل سئيغ املجلغ الؽعبي البلذي والىالي 

 مع مخطلباث الخىميت املدليت.
09 

لكدل ؤخمذد/  20 الخىظيف الذاخلي كأليت الظخغالل املىاسد البؽشيت 

د/ بً كاًذ علي 

ملين مدمذ  

 42 جكىيً املىسد البؽشي دعامت اظاظيت لشفع الكفاءاث واملهاساث

ط د/بً خفاف 

 علي

 55 اظتراجيجيت الخكىيً إلاداسي للمىسد البؽشي املدلى في الجضائش

د/عبذ املالك ط 

 مضيان

 64 امللاسبت الجضائشيت لخكىيً املىسد البؽشي املدلي

ط د/ مادوي عبذ 

 الباقي

 84 )في بعذًه الىظشي واللاهىوي(جكىيً املىسد البؽشي املدلي 

ط د/ الحعين 

 ًاظميىت

 101 )بين الىص والىاكع(جكىيً املىسد البؽشي املدلي 

ط د/عض الذًً بً 

 وعيجت

دساظت لذوس ألاظاليب الحذًثت في جكىيً  -الاججاهاث الحذًثت للخكىيً

 املىسد البؽشي املدلي املىخخب
121 

عصشهت جكىيً املىاسد البؽشيت مىاكبت ملخطلباث عمل إلاداسة  ؤميىت د/عذًذ

 إلالكتروهيت
137 

حعيير املىسد البؽشي املدلي بين ملخضياث الشكابت ومطلب الدعيير  د/ بىجشعت ظهيلت

 الالكترووي
148 

املخعلم بدماًت املعلىماث والىثائم  00-21كشاءة في ؤخكام ألامش سكم  د/ بً عىتر ليلى

 حؽذًذ على املىظف وعلىباث حضائيت جالخله–داسيت إلا 
165 

د/فىساس العيذي 

 حمال

 181 إؼكاليت الخىميت املدليت في الجضائش: جدذًاتها وظبل جفعيلها

كشاءة في كاهىن  -الخىميت املدليت مفهىمها، مظاهشها وآلياتها  د/ ؼيىح بً عثمان

 (2012 -2011الجماعاث املدليت )
196 

 211 معاهمت الىالًت في الخىميت املدليت على ضىء كاهىن الىالًت ظعادد/بً ظشيت 
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 234 مذي جإثير كفاءة املىاسد البؽشيت في جدشيك عمليت الخىميت ط د/كشكب عيس ى

ط د/ كىيس ي 

 خكيمت

-20املىسد البؽشي املدلي على ضىء املشظىم الخىفيزي سكم  جكىيً

 ودوسه في جدليم الخىميت املدليت 104
252 

ججاسب  -معاهمت جكىيً املىسد البؽشي في جدعين الخىميت املدليت  د/خىان سصق هللا

 لبرامج الخىميت املدليت في إطاس جكىيً الجماعاث املدليت
272 

العام للبلذًت في جدليم الخىميت املدليتدوس ألامين  د/ؼمىن علجيت  294 

 318 دوس املىسد البؽشي للطاع العياخت في جدليم الخىميت املدليت د/ عيس ى  صهيت

دوس كفاءة معخخذمي الحفاظ على البيئت في جدليم جىميت مدليت  د/جىاحي هصيرة

 معخذامت
332 
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  :ملخو

هدىاو٫ في َظٍ الىع٢ت البدشُت مىيٕى مضي جىا٤ٞ مؿخىي جإَُل عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي 

والىالي م٘ مخُلباث الخىمُت اإلادلُت، وطل٪ بالخُغ١ بلى قغوٍ ازخُاع عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي 

خىي الخٗلُمي والخبرة وقغوٍ حُٗحن الىالي وجدضًضا بلى مؿخىي الخإَُل اإلاُلىب باٖخباع ؤن اإلاؿ

ٗالت. ٣ت عاقضة ٞو  ًلٗبان صوعا َاما في خؿً ؤصاء اإلاهام وحؿُحر البلضًت ؤو الىالًت بٍُغ

٦ما هخُغ١ في الىع٢ت البدشُت ؤًًا بلى بدض مؿإلت مضي اوسجام مؿخىي الخإَُل اإلاُلىب م٘  

ا ث٠ ٢ُاصًت حجغ ألاؾاؽ م٣خًُاث الخىمُت اإلادلُت باٖخباع ؤن اإلاىعص البكغي وزانت مً ٌكٛلىن ْو

 في ججؿُض مكغوٕ الخىمُت اإلادلُت.   

وؤزحرا هسخم صاعؾت اإلاىيٕى ببٌٗ اإلاالخٓاث والاؾخيخاظاث، وببٌٗ الا٢تراخاث التي ٢ض 

 حؿهم في بزغاء الى٣اف خى٫ مىيٕى ٦ٟاءة عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي والىالي.

 ىالي، مؿخىي الخإَُل، الخىمُت اإلادلُت. : عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي، الاليلماث اإلافخاخُت

 

Abstract 4  

This paper deals with the topic of the compatibility of qualification of the 

mayor and the governor of state to the requirements of local development, by 

addressing the conditions of the selection of the mayor and the governor of 

State. 

The paper also discusses the compatibility of qualification- level of 

qualification and experience - of the mayor and the governor of state to the 

requirements of local development.  

Finally, the paper concludes with some observations and conclusions, and 

some suggestions relevant to the subject of the. 

Keywords: mayor, governor of State, compatibility of qualification, local 

development. 

مضي جىافم مؿخىي جإَُل عئِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي والىالي م٘ مخُلباث الخىمُت 

 اإلادلُت
The compatibility of qualification of the mayor and the governor to 

the local development needs  

بت مغاصالضهخىع/    بَى

 ؤمدمض بىكغة بىمغصاؽحامٗت  الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت ولُت
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 : ملضمت

حك٩ل الخىمُت مدىع اَخمام الضو٫ اإلاخ٣ضمت والىامُت ٖلى خض ؾىاء، و٦ظا الباخشحن في مسخل٠ 

ت والٗلىم الؿُاؾُت والٗلىم الاظخماُٖت،  الخسههاث ٧الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم ال٣اهىهُت وؤلاصاٍع

٢خهاصي، زم جُىع خُض ْهغث الخىمُت ٦مٟهىم بٗض الخغب الٗاإلاُت، و٧ان ٣ًخهغ ٖلى اإلاٟهىم الا

ب، زم قمل جإمحن الخاظُاث ألاؾاؾُت للبكغ ؤو ما  لِكمل جىمُت الٗىهغ البكغي بالخٗلُم والخضٍع

ٖٝغ بالخىمُت الخ٩املُت، زم ع٦ؼ ٖلى ظمُ٘ الجىاهب الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والؿُاؾُت والبُئُت، زم 

ت غ مهاعاث ؤلاوؿان ؤو ما ٖٝغ بالخىمُت البكٍغ ، ونىال بلى اؾخضامت الخىمُت جُىع لِكمل جٍُى

 . 1بمسخل٠ ؤبٗاصَا ؤو ما ٌٗٝغ آلان بالخىمُت اإلاؿخضامت

ٖملُت حٗبئت وجىُٓم ظهىص ؤٞغاص اإلاجخم٘ وظماٖاجه، وجىظحهها للٗمل  ))ٞالخىمُت بطن هي: 

اإلاكتر٥ م٘ الهُئاث الخ٩ىمُت بإؾالُب صًم٣غاَُت لخل مكا٧ل اإلاجخم٘، وعٞ٘ مؿخىي ؤبىاثه 

وا٢خهاصًا وصخُا وز٣اُٞا، وم٣ابلت اخخُاظاتهم باالهخٟإ ال٩امل ل٩اٞت اإلاىاعص الُبُُٗت اظخماُٖا 

ت والٟىُت واإلاالُت اإلاخاخت   . 2((والبكٍغ

جل٪ الٗملُاث التي جىخض بحن ظهض الؿا٦ىت  ))والخىمُت اإلادلُت ٦إخض ؤَم نىع الخىمُت هي: 

الاظخماُٖت والش٣اُٞت للمجخمٗاث اإلادلُت في وظهض الؿلُاث اإلادلُت لخدؿحن ألاخىا٫ الا٢خهاصًت و

 . 3((بَاع خُاة ألامت 

اع ال٣اهىوي والخىُٓمي الظي  ت مً اإلاخُلباث: ال٣اهىهُت ؤو ؤلَا ج٣ىم الخىمُت اإلادلُت ٖلى مجمٖى

ًدضص نالخُاث الؿلُاث اإلادلُت في اإلاجا٫ الخىمىي، والخُِ والبرامج والهُا٧ل اإلاسخلٟت التي ججؿض 

ت ألاَضاٝ ال ل اإلاخمشل في اإلاىاعص اإلاالُت اإلاسههت للخىمُت، اإلاىعص البكٍغ ملُا، والخمٍى ا ٖو ت هٍٓغ خىمٍى

ا اإلادغ٥ ألاؾاسخي لٗملُت الخىمُت.   باٖخباَع

جي الخام بضوع اإلاىعص  مً َظا اإلاىُل٤ ازخاعها في مضازلخىا َظٍ يمً ٞٗالُاث اإلالخ٣ى الَى

ٕى مضي جىا٤ٞ مؿخىي جإَُل عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البكغي في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت صعاؾت مىي

البلضي والىالي م٘ مخُلباث الخىمُت اإلادلُت مً زال٫ الخُغ١ بلى صعاؾت اإلاؿخىي اإلاُلىب في ازخُاع 

ت م٘ مخُلباث الخىمُت اإلادلُت.   عثِـ البلضًت وفي حُٗحن الىالي ومضي اوسجام ال٨ٟاءة اإلاكتَر

اث٠ جٓهغ ؤَمُت اإلاىيٕى في ٧ىن اإلاىع  ل ال ؾُما مً ٌكٛل اإلاىانب والْى ص البكغي اإلاَا

غ َظا اإلاُلب باٖخباٍع مدغ٥ عجلت  ال٣ُاصًت ؤخض مخُلباث الخىمُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي، ٞةطا جٞى

                                                                                 
، مجلة أبحاث ودراسات المفهوم والمعوقات التنمية المستدامة في الجزائر: قراءة تحليلية فيالعربً حجام، سمٌحة طري،  - 1

 .122، ص 2019، دٌسمبر 2التنمٌة، العدد
التنمية في الفكر . نقال عن إبراهٌم حسٌن العسل، 7، ص1965صالح العبد، محاضرات فً تنمٌة الجماعات المحلٌة، بٌروت،  - 2

 .  26-25، ص2006األولى ، المؤسسة الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، بٌروت، الطبعة اإلسالمي
 .94، ص1971، منشأة المعارف، اإلسكندرٌة، المرجع في اإلدارة المحليةمصطفى الجندي،  - 3
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٤ الخُِ والبرامج اإلاؿُغة، وبطا ٚاب َظا اإلاُلب ٩ًىن جإزحر باقي  ت ٞو الخىمُت جخد٤٣ ألاَضاٝ الخىمٍى

 اإلاىاعص مدضوصا ظضا. 

خُاعها َظا اإلاىيٕى بُٛت ببغاػ صوع ٦ٟاءة عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي و٦ظا الىالي في جد٤ُ٣ از

اث٠ ال٣ُاصًت  الخىمُت اإلادلُت، وؤن قٍغ ال٨ٟاءة في اإلاىعص البكغي بهٟت ٖامت وفي مً ٌكٛل الْى

 بهٟت زانت حجغ ألاؾاؽ في ٖملُت الخىمُت. 

ت مً ألاَضاٝ ؤَمها: وؿعى مً زال٫ صعاؾت مىيٕى اإلاضازلت بلى جد  ٤ُ٣ مجمٖى

ببغاع قٍغ ال٨ٟاءة ؤو مؿخىي الخإَُل اإلاُلىب في ازخُاع عثِـ اإلاجلـ الكٗبي والبلضي  -

 والىالي، 

 ج٣ُُم مضي اوسجام قُغ ال٨ٟاءة م٘ مخُلباث الخىمُت اإلادلُت،  -

م٘ جد٤ُ٣ ببغاػ الٗال٢ت اإلاىظىصة بحن ٦ٟاءة اإلاىعص البكغي ال ؾُما ؤصخاب اإلاىانب ال٣ُاصًت  -

 مكغوٕ الخىمُت اإلادلُت. 

غة لضعاؾت اإلاىيٕى ًجضع بىا َغح الؿاا٫ الخالي:  َل ًخىافم مؿخىي الخإَُل ٦ةق٩الُت مَا

 .اإلاكتٍر في عئِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي والىالي م٘ مخُلباث الخىمُت اإلادلُت؟

زال٫ زُت جخ٩ىن مً مبدشحن ؤلاظابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت ج٩ىن باجبإ اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي، ومً 

 ازىحن: 

  ٌ  : في مضي اوسجام مؿخىي جإَُل عثِـ البلضًت م٘ مخُلباث الخىمُت اإلادلُت.اإلابدث ألاو

 في مضي اوسجام مؿخىي جإَُل الىالي م٘ مخُلباث الخىمُت اإلادلُت.اإلابدث الثاوي : 
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: في مضي اوسجام مؿخىي جإَُل عئِـ البلضًت   م٘ مخُلباث الخىمُت اإلادلُتاإلابدث ألاٌو

ت وم٩ان مكاع٦ت اإلاىاَىحن في حؿُحر الكإن الٗمىمي، وهي ٢اَغة  حٗخبر البلضًت ٢اٖضة الالمغ٦ٍؼ

ت ال٣اٖضًت التي ججؿض الخىمُت  ا الهُئت ؤلا٢لُمُت الالمغ٦ٍؼ الخىمُت اإلادلُت. جخ٩ىن البلضًت باٖخباَع

ا  ؤمحن ٖام جدذ ؾلُت عثِـ اإلاجلـ اإلاىخسب.  اإلادلُت مً مجلـ قٗبي بلضي مىخسب وبصاعة ًضًَغ

هضعؽ في َظا اإلابدض قٍغ ال٨ٟاء ؤو مؿخىي الخإَُل اإلاُلىب في عثِـ البلضًت باٖخباٍع اإلاؿاو٫ 

ألاو٫ في البلضًت وبالخالي اإلاؿاو٫ اإلاباقغ ٖلى مكغوٕ الخىمُت اإلادلُت ٖلى مؿخىي البلضًت، وطل٪ مً 

 زال٫ مُلبحن: 

 ؿخىي الخإَُل اإلاُلىب في ازخُاع عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي،   اإلاُلب ألاو٫: في م -

 اإلاُلب الشاوي: في ج٣ُُم مضي اوسجام مؿخىي الخإَُل اإلاُلىب م٘ مخُلباث الخىمُت.  -

: مؿخىي الخإَُل اإلاُلىب في ازخُاع عئِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي  اإلاُلب ألاٌو

باالهخساباث اإلاّٗض٫ واإلاخمم هجضٍ خضص قغوٍ اإلاخٗل٤  16/10بالغظٕى بلى ال٣اهىن الًٗىي ع٢م 

و٦ُُٟاث اهخساب الٗىهغ البكغي اإلادلي ٖلى مؿخىي اإلاجلـ الكٗبي البلضي، خُض ٌكتٍر في اإلاترشر 

 : 1ما ًلي

ت،  -  الخمخ٘ بالجيؿُت الجؼاثٍغ

 الخمخ٘ بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت،  -

٘ الجؼاثغي، -  الخمخ٘ باألَلُت اإلادضصة في الدكَغ

 ؾىت ٖلى ألا٢ل ًىم الا٢ترإ،  23بلٙى  -

 ؤن ٩ًىن مسجال في الضاثغة الاهخسابُت التي ًترشر ٞحها،  -

ٟاء مجها،  - ىُت ؤو ؤلٖا  بزباث ؤصاء الخضمت الَى

ت ولم ًغص اٖخباٍع  - ؤال ٩ًىن مد٩ىما ٖلُه بد٨م جهاجي العج٩اب ظىاًت ؤو ظىدت ؾالبت للخٍغ

 باؾخصىاء الجىذ ٚحر الٗمضًت. 

٣ت  05لـ الكٗبي البلضي واإلاجلـ الكٗبي الىالجي لٗهضة مضتها ًيخسب ؤًٖاء اإلاج ؾىىاث بٍُغ

الا٢ترإ اليؿبي ٖلى ال٣اثمت ؤي جىػٕ اإلا٣اٖض اإلاُلىب قٛلها بحن ال٣ىاثم بالخىاؾب خؿب ٖضص 

 . 2ألانىاث اإلادهل ٖلها م٘ جُب٤ُ ٢اٖضة الباقي ألا٢ىي 

                                                                                 
اإلاّٗض٫ واإلاخمم  2016لؿىت  50اإلاخٗل٤ بىٓام الاهخساباث، ط.ع، ٕ 2016ؤوث  25اإلااعر في  16/10مً ال٣اهىن الًٗىي  79و 03اإلااصة  -1

 . 55، ط.ع، 14/09/2019ٕعر في اإلاا  19/08بال٣اهىن الًٗىي 
  مً ال٣اهىن هٟؿه. 66و 65اإلااصة  - 2
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لؿ٩ان، ٟٞي اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت ٩ًىن ٖضص ؤًٖاء اإلاجالـ اإلادلُت اإلاىخسبت خؿب ٖضص ا

ًٖىا في  15وؿمت، ومً  10.000ًٖىا في البلضًاث التي ٣ًل ٖضص ؾ٩اجها ًٖ  13ًخ٩ىن اإلاجلـ مً 

ًٖىا في البلضًاث التي ًتراوح  19وؿمت، ومً  20.000و 10.000البلضًاث التي ًتراوح ٖضص ؾ٩اجها بحن 

ًٖىا في البلضًاث التي ًتراوح ٖضص ؾ٩اجها بحن  23وؿمت، ومً  50.000و 200001ٖضص ؾ٩اجها بحن 

 100.001ًٖىا في البلضًاث التي ًتراوح ٖضص ؾ٩اجها بحن  33وؿمت، ومً  1000000و 50.001

 . 1ؤو ًٟى٢ه 200.001ًٖىا في البلضًاث التي ٌؿاوي ٖضص ؾ٩اجها  43وؿمت، ومً  200.000و

لبُت اإلاُل٣ت للم٣اٖض، وفي ًيخسب عثِؿا للمجلـ الكٗبي البلضي مترشر ال٣اثمت ا لٟاثؼة باأٚل

لبُت اإلاُل٣ت للم٣اٖض ًم٨ً ال٣اثمخحن الخاثؼجحن ٖلى زمؿت  خالت ٖضم خهى٫ ؤي ٢اثمت ٖلى ألٚا

%( ٖلى ألا٢ل مً اإلا٣اٖض ج٣ضًم مغشر. وفي خالت ٖضم خهى٫ ؤي ٢اثمت ٖلى 35وزالزحن في اإلائت)

 . 2ً ظمُ٘ ال٣ىاثم ج٣ضًم مغشر ٖجهازمؿت وزالزحن في اإلائت ٖلى ألا٢ل مً اإلا٣اٖض ًم٨

ًيخسب عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي زال٫ الخمؿت ؤًام التي جلي جىهِب اإلاجلـ جدذ بقغاٝ 

م٨خب ما٢ذ ًدك٩ل مً اإلاىخسب ألا٦بر ؾىا بمؿاٖضة اإلاىخسبحن ألانٛغ ؾىا بكٍغ ؤال ٩ًىها 

 . 3مغشخحن

٣ت اهخساب عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي   ما ًلي: ًالخٔ ٖلى ٍَغ

اإلاخٗل٤ باالهخساباث قغوٍ ٖامت جسو  16/10الكغوٍ الىاعصة في ال٣اهىن الًٗىي ع٢م  -

ُٟت ٖمىمُت: ٦كٍغ الجيؿُت والخمخ٘ بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، وبًٗها  ٧ل مخىلي ْو

ؾىت ٖلى ألا٢ل، ؤن ٩ًىن اإلاترشر مسجال في الضاثغة  23قغوٍ زانت مشل: بلٙى ؾىت 

 غشر ٞحها. الاهخسابُت التي ج

مً زال٫ الخإمل في ٢اثمت الكغوٍ الؿاب٣ت الظ٦غ ال هجض ط٦غ لل٨ٟاءة ؤو مؿخىي جإَُل في  -

ظا ما ًضٞٗىا للدؿائ٫: َل ُٚاب  ت اإلاجلـ الكٗبي البلضي وال لغثِؿه. َو اإلاترشر لًٍٗى

 قٍغ ال٨ٟاءة في عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ؤمغ مى٣ُي؟. 

و مؿخىي الخإَُل في عثِـ الكٗبي البلضي بد٤ الترشر اإلا٨ٟى٫ ٢ض ًبرع ُٚاب اقتراٍ ال٨ٟاءة ؤ

غ ٚحر ؾلُم، ألن ال٣اهىن ًم٨ىه ؤن 4في الضؾخىع ل٩ل اإلاىاَىحن ٖلى ٢ضم اإلاؿاواة ، ٚحر ؤن َظا الخبًر

ظا ما خهل في قغوٍ اإلاترشر لالهخساباث البرإلااهُت والغثاؾُت، خُض  اث، َو ٣ًُض الخ٣ى١ والخٍغ

ت اإلاجلـ الكٗبي  08-19ىي اقتٍر ال٣اهىن الًٗ مؿخىي ظامعي في اإلاترشر إلاىهب الغثِـ ؤو ًٍٖى

جي  . 5الَى

                                                                                 
 مً ال٣اهىن هٟؿه.  80اإلااصة  - 1
خمم بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م 2021ؤوث  31اإلااعر في  13-21مً ألامغ ع٢م  04اإلااصة  -2  . 67اإلاخٗل٤ بالبلضًت،  ط.ع، ٕ  10-11، ٌٗض٫ ٍو
 مً ألامغ هٟؿه.  03اإلااصة  -3
 .2020لؿىت  82، ط.ع، ٕ 30/12/2020اإلااعر في  20/442، ناصع باإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م2020مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  56اصة اإلا -4
 . مغح٘ ؾابماإلاخٗل٤ باالهخساباث،  08-19مً ال٣اهىن الًٗىي  139اإلااصة  -5
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اإلاُلب الثاوي: ؤزغ ٖضم اقتٍر مؿخىي الخإَُل في ازخُاع عئِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ٖلى ٖملُت 

 الخىمُت

٦ما ؾب٣ذ ؤلاقاعة لم جدضص الىهىم ال٣اهىهُت طاث الهلت باهخساب عثِـ اإلاجلـ الكٗبي 

خىاٞغ ال ل ٍو بلضي ؤي مؿخىي جإَُل للترشر لهظا اإلاىهب، ٞاالهخساباث ٢ض جإحي بغثِـ قٗبي بلضي مَا

ٖلى ال٨ٟاءاث الالػمت لدؿُحر البلضًت، و٢ض جإحي بغثِـ ًٟخ٣ض لل٨ٟاءة ٞإي جإزحر لهظا الازخُاع ٖلى 

 الخىمُت؟. 

٠ُ وازخُاع اإلاىعص البكغي ال٠٨ء ٌٗخبر مً مخُلباث ا  لخىمُت اإلادلُت باإلياٞت ال ق٪ ؤن جْى

ت والدؿُحر الغاقض.  ت ؤلاصاٍع  بلى اإلاىعص اإلاالي، والهالخُاث الخ٣ُ٣ُت في بَاع هٓام الالمغ٦ٍؼ

٪ عجلت الخىمُت، ٞال  ٞغثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ٖلى مؿخىي البلضًت َى اإلاؿاو٫ ألاو٫ ٖلى جدٍغ

ت هظ٦غ ٖلى ؾبُل بض ؤن ًخىاٞغ ٖلى الٗضًض مً اإلاٗاٝع وال٨ٟاءاث لخجؿض ا لبرامج والخُِ الخىمٍى

 اإلاشا٫: 

ت بالخسُُِ والخىُٓم والخىظُه والخ٣ُُم والغ٢ابت ؤو ما ٌؿمى في ٖلم ؤلاصاعة الٗامت  - اإلاٗٞغ

ت،   وال٣اهىن ؤلاصاعي بالٗملُت ؤلاصاٍع

ت ؤخ٩ام ٢اهىن البلضًت وما ًخًمىه مً ٢ىاٖض جخٗل٤ بهالخُاث اإلاجلـ الكٗبي  - مٗٞغ

ه و٦ُُٟت ؾحر اإلاجلـ والىٓام ال٣اهىوي للمىخسب البلضي وخضوص الٗال٢ت بحن البلضي وعثِؿ

 البلضًت والىالًت

ت ب٣اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت وؤؾالُب حؿُحر اإلاغا٤ٞ الٗامت لدؿُحر ؤمشل للمغا٤ٞ  - اإلاٗٞغ

 البلضًت، 

ت بال٣ىاهحن اإلاخٗل٤ بإمال٥ البلضًت،  -  اإلاٗٞغ

 ُما ٢ىاٖض وي٘ اإلاحزاهُت، ؤلاإلاام ب٣ىاٖض اإلاالُت اإلادلُت ال ؾ -

ُٟت الٗامت  - ت ٢ىاٖض ٢اهىن الْى الخد٨م في حؿُحر اإلاىعص البكغي البلضي مً زال٫ مٗٞغ

ت،   ومسخل٠ ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت الخانت بمسخل٠ ألاؾال٥، ومسُُاث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 ؤلاإلاام ب٣ىاٖض الغ٢مىت و٢ىاهحن الخالت اإلاضهُت.  -

ً لخدهُلها بطا ٧ان عثِـ البلضًت ال  ًلم بهظٍ اإلاٗاٝع ؤو لِـ له مؿخىي ٧اٝ لخٗلم ؤو الخ٩ٍى

ت؟.   د٤٣ ألاَضاٝ الخىمٍى  ٠ُ٨ٞ ٌؿحر البلضًت ٍو
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 اإلابدث الثاوي: في مضي اوسجام مؿخىي جإَُل الىالي م٘ مخُلباث الخىمُت اإلادلُت

، ٞهى ممشل الضولت ٌٗخبر الىالي مً الؿلُاث اإلادلُت اإلاهمت في مجا٫ حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت

ومٟىى الخ٩ىمت في ب٢لُم الىالًت ًخمخ٘ بهالخُاث واؾٗت ظضا مجها نالخُاث طاث نلت باإلاجا٫ 

 الخىمىي. 

هضعؽ في َظا اإلابدض قٍغ ال٨ٟاء ؤو مؿخىي الخإَُل اإلاكتٍر في حُٗحن الىالي وج٣ُُم مضي 

ل م٘ مخُلباث الخىمُت اإلادلُت. وطل٪ مً زال٫ مُلبحن  : اوسجام اإلاَا

 اإلاُلب ألاو٫: في مؿخىي الخإَُل اإلاُلىب في حُٗحن الىالي،    -

اإلاُلب الشاوي: في ج٣ُُم مضي اوسجام مؿخىي الخإَُل اإلاُلىب في حُٗحن الىالي م٘ مخُلباث  -

 الخىمُت. 

 :  مؿخىي الخإَُل اإلاُلىب في حُٗين الىالي اإلاُلب ألاٌو

عاء بىاء ٖلى ا٢تراح وػٍغ الضازلُت ٌٗحن الىالي بمىظب مغؾىم عثاسخي ًخسظ في مجلـ الىػ 

والجماٖاث اإلادلُت مً بحن ألامىاء الٗامحن للىالًاث ؤو عئؾاء الضواثغ ؤو زاعط الٟئخحن اإلاظ٧ىعجحن في 

ت 05خضوص  ٠ُ ٧الؿً والخمخ٘ بالجيؿُت الجؼاثٍغ % والظًً جخىاٞغ ٞحهم الكغوٍ الٗامت للخْى

ا. وقغوٍ زانت هي: ال٨ٟاءة والجزاَت وبزباث والخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾت واللُا٢ت الصخُت و  ٚحَر

ً ٖالي وزمـ) ( ؾىىاث زبرة في اإلااؾؿاث ؤو ؤلاصاعاث الٗمىمُت ؤو الخانت ؤو ماعؽ مهىت ؤو 05ج٩ٍى

ُٟت الٗلُا اإلاُلىب قٛلها  . 1وكاَا خغا في مجا٫ طي نلت بمهام الْى

 ًالخٔ ٖلى الكغوٍ اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا ؤجها جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن: 

ُٟت ٖمىمُت مشل: الجيؿُت، والخمخ٘ قغ  - وٍ ٖامت وجخٗل٤ بالكغوٍ اإلاُلىبت لكٛل ؤي ْو

 بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت، وال٣ضعة الصخُت...بلخ. 

مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  21قغوٍ زانت: جخمشل ؤؾاؾا في الجزاَت وال٨ٟاءة والتي ٞؿغتها اإلااصة  -

برة ٖمل ال ج٣ل ًٖ زمـ ؾىىاث في اإلاٗض٫ واإلاخمم بمؿخىي جإَُل ٖا٫ وز 90/226ع٢م 

 اإلااؾؿاث ؤو ؤلاصاعاث الٗمىمُت ؤو الخانت ؤو في مجا٫ اليكاٍ الخغ. 

بطا ٧ان مُٗاع الخبرة مٟهىم ومًبٍى بٗضص الؿىىاث اإلاماعؾت وفي اإلاجاالث اإلاظ٧ىعة ٞةن مُٗاع 

لىالي وهي ٞئت ألامىاء مؿخىي الخإَُل الٗالي ٚحر مدضص. ٚحر ؤن الغظٕى بلى الٟئاث التي ٌٗحن مجها ا

ت ؤو مؿاولي اإلاهالر  الٗامحن للىالًت الظًً ٌُٗىىن مً بحن عئؾاء الضواثغ ؤو مؿاولي اإلاهالر اإلاغ٦ٍؼ
                                                                                 

اث٠ ٖلُا في الضولت  ، ًخٗل25/07/1990٤اإلااعر في  90/226مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  21اإلااصة  -1 بد٣ى١ الّٗما٫ الظًً ًماعؾىن ْو

لُت  25اإلااعر في  214-21، اإلاّٗض٫ واإلاخّمم باإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 1990لؿىت  31وواظباتهم، ط.ع، ٕ لؿىت  41، ط.ع، ٕ 2021ظٍى

ألاؾاسخي الخام باإلاىانب  ، ًدضص ؤخ٩ام ال٣اهىن 25/07/1990اإلااعر في  90/230مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  13، واإلااصة 2021

اث٠ الٗلُا في ؤلاصاعة اإلادلُت، ط.ع، ٕ  . 1990لؿىت  31والْى
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ت  الخاعظُت الخابٗت للضولت، و٦ظا مً ٞئت عئؾاء الضواثغ الظًً ٌُٗىىن مً ٞئت مؿاولي اإلاهالر اإلاغ٦ٍؼ

م٨ً ؤن وؿخيخج ؤن مؿخىي الخإَُل الٗالي اإلا٣هىص َى واإلاىانب الٗلُا ألازغي في ؤلاصاعة اإلادلُت. ً

ىن ًبضؤ مؿخىاَم  ىن بصاٍع مؿخىي اللؿاوـ ٞما ٞى١ ألن اإلاىانب الؿاب٣ت الظ٦غة ٌكٛلها مخهٞغ

الٗلمي مً اللؿاوـ ٞما ٞى١ في جسههاث هو ٖلحها ال٣اهىن ألاؾاسخي إلاؿخسضمي ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت 

لى  ىُت لإلصاعة. ٦خسهو الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت ٖو  م الدؿُحر وقهاصة اإلاضعؾت الَى

 جلُُم مضي اوسجام مؿخىي الخإَُل اإلاُلىب في الىالي م٘ مخُلباث الخىمُت اإلاُلب الثاوي: 

ًالخٔ ٖلى قٍغ ال٨ٟاءة اإلاُلىبت في حُٗحن الىالي ؤجها ججم٘ بحن الخبرة في مماعؾت الٗمل 

ظ ت. ؤلاصاعي ال٣ُاصي واإلاؿخىي الخٗلُمي اإلاٗخبر َو غ في عثِـ البلضًت مً الىاخُت الىٍٓغ  ا ٚحر مخٞى

ٌٗخبر قٍغ ال٨ٟاءة ال٣اثم ٖلى اإلاؿخىي الخٗلُمي والخبرة في الٗمل ؤلاصاعي ؤخض م٣ىماث الٗىهغ 

الؿاب٤ الظ٦غ  90/226البكغي ال٠٨ء باإلياٞت بلى قٍغ خؿً الؿحرة الظي ٖبر ٖىه اإلاغؾىم ع٢م 

 بالجزاَت. 

زانت بطا خغنذ الؿلُت التي لها نالخُت  -ءة في حُٗحن الىالي ٌؿاَم جىاٞغ قٍغ ال٨ٟا

اء وألا٦ٟاء ه  -الخُٗحن ٖلى ازخُاع ألاشخام الجَز في صٞ٘ عجلت الخىمُت اإلادلُت، ٞالىالي ال٠٨ء والجًز

ت ألهه:   ٌؿاَم في جد٤ُ٣ البرامج والخُِ الخىمٍى

ت جإَلُه لٟهم مخُلباث الخىمُت،  -  ًمخل٪ ٦ٟاءة ٖلمُت هٍٓغ

ت الخاظُاث اإلادلُت وزهىنُت اإلاى٣ُت اظخماُٖا ال - خبرة في حؿُحر الكإن اإلادلي وبالخالي مٗٞغ

 وا٢خهاصًا وز٣اُٞا،  

ت َبُٗت اإلاجخم٘ اإلادلي وما جخىاٞغ  - الخبرة في ٞمجا٫ حؿُحر الكإن اإلادلي جم٨ً الىالي مً مٗٞغ

ت، وبالخالي َظٍ الغئٍت حؿا ٖضٍ ٖلى عؾم الخُِ ٖلُه الىالًت مً بم٩اهُاث َبُُٗت وبكٍغ

ت لخد٣ُ٣ها،  ت وازخُاع ؤًٞل اإلاىاعص البكٍغ  الخىمٍى

ت اإلاغشر إلاىهب الىالي  - ل الٗلمي والخبرة اإلاُضاهُت في مٗٞغ حؿاَم ال٨ٟاءة بك٣حها: اإلاَا

ت لخد٤ُ٣ الخىمُت ٧البرامج والخُِ اإلادلُت في مجا٫ الخىمُت، َغ١ حؿُحر  باألصواث الًغوٍع

خابٗت والخىظُه والغ٢ابت ٖلى جىُٟظ البرامج والخُِ اإلاؿُغة، حؿُحر اإلامخل٩اث اإلادلُت، اإلا

ت اإلادلُت.   اإلاىاعص البكٍغ

ؤزبذ قٍغ ال٨ٟاءة في ال٨شحر مً ألاخُان ٢ضعة بٌٗ الىالة في حؿُحر الىالًاث التي ُٖىىا ٞحها 

اث٠ ٖلُا ؤؾمى ٧الىػاع  ظا ما ؤَلهم للتر٢ُت بلى ْو ة ؤو جغؤؽ واؾخُاٖىا جد٤ُ٣ هخاثج مٗخبرة َو

ىُت.   ماؾؿاث وبصاعاث ٖمىمُت َو

م ؤَمُت قٍغ ال٨ٟاءة في حُٗحن الىالي ٦إخض مخُلباث الخىمُت اإلادلُت باإلياٞت بلى ؤمىع  ٚع

ت بال ؤن احؿإ نالخُاث الىالي باٖخباٍع ممشال للضولت وممشال للىالًت  ؤزغي ؤَمها اإلاىاعص اإلاالُت والبكٍغ
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لضولت ٠ًًٗ جإزحٍر ٖلى الخىمُت اإلادلُت زانت في ْل تهمِل صوع وبقغاٞه ٖلى اإلاهالر الخاعظُت ل

 اإلاجلـ الكٗبي الىالجي.    

 : الخاجمت

جي في ازخُاع عثِـ اإلاجلـ قٍغ ال٨ٟاءة صعاؾت جُغ٢ىا في َظٍ الىع٢ت البدشُت بلى  الكٗبي الَى

ؤخض مخُلباث الخىمُت  ء٠وفي حُٗحن الىالي وجإزحٍر ٖلى الخىمُت اإلادلُت باٖخباع ؤن اإلاىعص البكغي ال٨

ت، ٞال  جخد٤٣ ألاَضاٝ والبرامج اإلادلُت وع٦جها ألاؾاسخي ل ال  الخىمٍى بطا لم ًخىاٞغ الٗىهغ البكغي اإلاَا

  في اإلاىانب ال٣ُاصًت ٖلى مؿخىي الجماٖاث اإلالخُت. ؾُما 

 مً زال٫ ما ٖغيىاٍ في َظٍ الىع٢ت البدشُت ًم٨ً حسجُل ظملت مً الىخاثج ؤبغػَا: 

اإلاخٗل٤ باالهخساباث اإلاٗض٫ واإلاخمم ؤي مؿخىي جإَُل في  10-16ٌكتٍر ال٣اهىن الًٗىي لم  -

ت  ت اإلاجلـ ٖلى زالٝ اإلاترشر لًٍٗى اإلاترشر إلاىهب عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ؤو ًٍٖى

اإلاٗض٫ واإلاخمم لل٣اهىن اإلاظ٧ىع مؿخىي  08-19البرإلاان ؤو مىهب الغثاؾت، بطا اقتٍر ال٣اهىن 

جي، ظامعي في  ت اإلاجلـ الكٗبي الَى  اإلاترشر للغثاؾت ؤو ًٍٖى

ٖضم اقتراٍ ال٨ٟاءة في ازخُاع عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي وبهٟت ٖامت في ازخُاع ؤًٖاء  -

ت  اإلاجلـ اإلاظ٧ىع ًدض مً ٢ضعة اإلاىعص البكغي ٖلى بخضار الخىمُت باٖخباع ؤن اإلاىاعص البكٍغ

 هي الٗىهغ ألاؾاسخي في ٖملُت الخىمُت، 

ا اقت - اث٠ الٗلُا ال٨ٟاءة في حُٗحن الىالي ووي٘ ٖىانَغ اع الخىُٓمي الخام بالْى ٍر ؤلَا

ل ٖالي وزبرة ٖمل ال ج٣ل ًٖ زمـ ؾىىاث في ؤلاصاعاث اإلادلُت، وال ق٪ ؤن  ألاؾاؾُت: مَا

َظا الكٍغ يغوعي لخىلُت ال٣ُاصاث اإلادلُت طاث ال٨ٟاءة ل٣ُاصة ٖملُت الخىمُت ٖلى مؿخىي 

 الىالًت، 

اع الخىُٓمي اإلاظ٧ىعة بلى قٍغ ال٨ٟاءة الجزاَت، ٞإطا ؤخؿيذ الؿلُت التي لها  ؤياٝ - ؤلَا

حن اإلاظ٧ىعًٍ ٞةجها ج٩ىن ٢ض خ٣٣ذ ؤخض ؤَم  نالخُت الخٗحن ازخُاع الىالة بىاء ٖلى الكَغ

ى حُٗحن اإلاىعص البكغي ال٠٨ء،    مخُلباث جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت َو

و٦ممشل للىالًت ًدض مً صوعٍ بطا لم ٨ًً اإلاىعص البكغي في بن ٦ثرة مهام الىالي ٦ممشل للضولت  -

 اإلاغا٦ؼ ال٣ُاصًت وفي باقي اإلاهالر ًخمخ٘ بال٨ٟاءة والجزاَت. 

و٦ةظابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ال٣ىاهحن التي جد٨م ازخُاع عثِـ اإلاجلـ 

ظا ال ٌؿخ جي لم حكتٍر ؤي مؿخىي جإَُل ؤو ٦ٟاءة َو جُب إلاخُلباث الخىمُت التي ج٣خضخي الكٗبي الَى

ل وجب٣ى اإلاؿاولُت لؿض َظٍ الشٛغة ٖلى ألاخؼاب الؿُاؾُت التي ًيبػي ٖلحها  غ ٖىهغ بكغي مَا جٞى

 ازخُاع ألاًٞل في ٢ىاثمها. 
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اع ال٣اهىوي والخىُٓمي الظي ًد٨م جىُٓمه وحؿُحٍر اقتٍر ٦ٟاءة ؤو  ؤما باليؿبت للىالي ٞاإَل

ظٍ ه٣ُت بًجابُت مؿخىي جإَُل جخ٩ىن مً ٖ ً: مؿخىي حٗلُمي وزبرة في حؿُحر الكإن اإلادلي، َو ىهٍغ

 في حُٗحن الىالة زانت بطا عوعي بلى ظاهب ال٨ٟاءة الجزاَت. 

 بىاء ٖلى ما ؾب٤ ه٣ترح ظملت مً الخىنُاث ؤَمها: 

ال بض مً اقتراٍ ال٨ٟاءة في جىلي مىهب عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي و٦ظا لباقي ؤًٖاء  -

 ـ في مكغوٕ ٢اهىن الجماٖاث اإلادلُت ال٣اصم، اإلاجل

ل الٗلمي ٦ٗىانغ لل٨ٟاءة لخىلي مىهب عثِـ اإلاجلـ الكٗبي  - اٖخماص الخبرة في الدؿُحر واإلاَا

 البلضي وفي ًٖىٍت اإلاجلـ، 

جضُٖم قٍغ ال٨ٟاءة بكٍغ الجزاَت وخؿً الؿحرة في الترشر إلاىهب عثِـ اإلاجلـ الكٗبي  -

 ألن ال٨ٟاءة وخضَا ال ج٨ٟى،  البلضًت وفي حُٗحن الىالي

الث اإلاُلىبت - باإلاهام التي ؾُماعؾها  -زبرة، مؿخىي حٗلُمي-ال بض ؤن ٩ًىن َىا٥ عبِ بحن اإلاَا

 عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي والىالي،

ً اإلاىعص البكغي اإلاىخسب واإلاٗحن ج٣ىم ٖلى ؤَضاٝ  - وي٘ زُت اؾتراجُجُت خ٣ُ٣ُت لخ٩ٍى

لت اإلاضي، ٌكٝغ ٖلى ويٗها زبراء في اإلاجا٫ ٢هحرة اإلاضي ومخىؾُت اإلاضي و  ؤَضاٝ ٍَى

ىٟظَا مسخهىن في اإلاجاالث اإلاظ٧ىعة.   ؤلاصاعي وفي حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت، ٍو
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 ٘كائمت اإلاغاح : 

اإلااعر في  20/442، ناصع باإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م2020الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  -

 . 2020لؿىت  82، ط.ع، ٕ 30/12/2020

لؿىت  50اإلاخٗل٤ بىٓام الاهخساباث، ط.ع، ٕ 2016ؤوث  25اإلااعر في  16/10ال٣اهىن الًٗىي  -

 .55، ط.ع، 14/09/2019ٕاإلااعر في  19/08اإلاّٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن الًٗىي  2016

خمم بٌٗ ؤخ٩ام ال٣اهىن ع٢م 2021ؤوث  31اإلااعر في  13-21ألامغ ع٢م  -  10-11، ٌٗض٫ ٍو

 .67،  ط.ع، ٕ اإلاخٗل٤ بالبلضًت

، ًخٗل٤ بد٣ى١ الّٗما٫ الظًً 25/07/1990اإلااعر في  90/226اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  -

اث٠ ٖلُا في الضولت وواظباتهم، ط.ع، ٕ ، اإلاّٗض٫ واإلاخّمم باإلاغؾىم 1990لؿىت  31ًماعؾىن ْو

لُت  25اإلااعر في  214-21الخىُٟظي ع٢م   . 2021لؿىت  41، ط.ع، ٕ 2021ظٍى

، ًدضص ؤخ٩ام ال٣اهىن ألاؾاسخي 25/07/1990اإلااعر في  90/230ُٟظي ع٢م اإلاغؾىم الخى -

اث٠ الٗلُا في ؤلاصاعة اإلادلُت، ط.ع، ٕ  .1990لؿىت  31الخام باإلاىانب والْى

الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼائغ: كغاءة جدلُلُت في اإلافهىم الٗغبي حجام، ؾمُدت َغي،  -

 .2019، صٌؿمبر 2ٗضص، مجلت ؤبدار وصعاؾاث الخىمُت، الواإلاٗىكاث

. ه٣ال ًٖ ببغاَُم 7، م1965نالح الٗبض، مدايغاث في جىمُت الجماٖاث اإلادلُت، بحروث،  -

، اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘، الخىمُت في الفىغ ؤلاؾالميخؿحن الٗؿل، 

 .  2006بحروث، الُبٗت ألاولى 

ت،  ، ميكإةاإلاغح٘ في ؤلاصاعة اإلادلُتمهُٟى الجىضي،  - ، ؤلاؾ٨ىضٍع   .1971اإلاٗاٝع
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 :ملخو

٠ ؤزىاء مؿاٍع اإلانهي  ُٟت وما ًخمحز به اإلاْى حؿتهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى جبُان هٓام ؾل٪ الْى

 ،٠ ترجب ٖلى َظا ألامغ وظىص واظباث ٖلى ٖاج٤ اإلاْى ُٟت الٗمىمُت ٍو ل والشابذ صازل الْى الٍُى

ت مً اإلاؼاًا ومً بحن َظٍ ا ُٟي واإلاالي وطل٪ هدُجت ج٣ابلها مجمٖى إلاؼاًا ما ًخٗل٤ بخدؿحن مؿخىاٍ الْى

ى ما ٌٗٝغ بالتر٢ُتالجهىص التي ًبظلها اإلاى٠ْ  لظل٪ حؿعى ؤلاصاعة بلى الخهى٫ ٖلى ، في ؤلاصاعة َو

ت اإلاالثمت لؿض اخخُاظاتها مً ال٣ىة الٗاملت مما ًد٤٣ ألاَضاٝ  ، لإلصاعة الاؾتراجُجُتاإلاىاعص البكٍغ

ٌ اإلادىع ألا ، هدىاو٫ في بلى مدىعًٍ ؤؾاؾحنم الضعاؾت  ٢ؿمىا اإلاىيٕى وبسهىم ج٣ؿُ اإلاٟاَُم  و

ت ألاؾاؾُت وألاؾـ التي ٠ في ا، زم ج٣ىم بها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٣ا اإلاؿاع اإلانهي للمْى لىٓام اإلاٛل٤ ٞو

 في مدىع زان. للمسُِ الؿىىي 
 

٠ُاليلماث اإلافخاخُت:  ت اإلاىاعص ،الخْى اإلاؿاب٣اث ، اإلاسُِ الؿىىي. ؤلاصاعة،، البكٍغ  

Abstract4  

The present study aims to clarify the  employment system and what 

features the employees during their long and stable career path within the public 

service besides the duties that employee need to accomplish, offset by a set of 

advantages. One these advantages is related to improving their career and 

financial level due the efforts made by the employees in the administration, 

which is known as promotion, this is the reason why the administration seeks to 

obtain the appropriate human resources to meet the workforce needs in order to 

achieve the strategic objectives of the administration .The study is divided into 

two main axes. The first axis deals with the basic concepts and principles of the 

human resource management, the second axis deals with the career path of the 

employees in the closed system according to the annual plan. 

 

Keywords: recruitment, human resources, administration, contests, annual plan 

ت  الخىُْف الضازلي هألُت الؾخغالٌ اإلاىاعص البكٍغ
Internal recruitment as a mechanism for exploiting human resources 

 ص. لىدل ؤخمض

 ؤؾخاط مدايغ " ؤ "

 ُت٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾ

 ت ًدحى ٞاعؽ باإلاضًتظامٗ
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 ملضمت:

ت صازل ؤلاصاعة الٗامت باٖخبا ٍع ؤخض مهاصع التي حكمل مجها جل٪ بن الٗملُت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

٤ الٗام ؤو ؤلاصاعة،  ما٫ اإلاى٧لت للمٞغ ت اإلاخاخت مً ؤظل ال٣ُام باإلاهام وألٖا ؤلاصاعة ألاٞغاص واإلاىاعص البكٍغ

 وطل٪ إلقبإ خاظُاث اإلاىاَىحن.

اَُت بلى ألاظُا٫ الخايغة  وؤنبذ الٗالم الظي وِٗل ُٞه حهضٝ بلى جد٤ُ٣ مؿخىي ٖا٫ مً الٞغ

 ُا٫ ال٣اصمت.وألاظ

وجٓهغ ؤَمُت ٖىهغ ؤلاصاعة ٦ٗلم و٦ًٟ ٢اصع ٖلى جد٤ُ٣ اإلاعجؼاث لألٞغاص والجماٖاث للضو٫ 

 ٠ُ الٛىُت اإلاخُىعة والضو٫ ال٣ٟحرة الىامُت، وطل٪ في مجا٫ اؾخسضام الثروة واؾخٛال٫ الُا٢اث وجْى

ت وجُىٍغ الاؾدشماعاث واؾدبٗاص هخاثج الخ٣ضم الٗلمي والش٣افي وجىُٓم بى٪ اإلاٗلىم اث للمىاعص البكٍغ

٘ عجلت الخ٣ضم.  1الخ٨ىىلىظُا في مجاالتها وجىمُت ؤلام٩اهُاث وبصاعة بغامج الخىمُت وحكَغ

٣ت ألا٦ثر ٦ٟاًت، والٗىهغ الخاؾم  ولهظا ٞان ؤلاصاعة الُىم هي ألاصاة والىؾُلت وألاؾلىب والٍُغ

والش٣افي والا٢خهاصي ال٣اثم واإلاؿخمغ  وألاَم الظي ٣ًغع هدُجت الؿبا١ الخًاعي والٗلمي والاظخماعي

 في ٖاإلاىا اإلاٗانغ.

ى الخُىع وخؿً حؿُحر  ىػ الضو٫ اإلاخ٣ضمت ًغظ٘ ؤؾاؾا بلى خؿً اؾخسضام َظا الٗىهغ َو ٞو

٠ُ َا٢تها ومىاعصَا باؾخمغاع في  ت الظي عا٤ٞ الثروة الهىاُٖت، م٘ جْى ؤلاصاعة واؾدشماع اإلاىاعص البكٍغ

ٗىص ج ت وؾىء زضمت ؤلاوؿاهُت، َو ا بلى ؾىء اؾخٛال٫ مىاعصَا البكٍغ سل٠ الضو٫ الىامُت بلى اٞخ٣اَع

 حؿُحر بصاعتها.

ت مً ألاؾـ وال٣ىاٖض واإلاباصت في ظمُ٘ وكاَاتها، واؾخسضام  بن ؤلاصاعة ٖلم ٣ًىم ٖلى مجمٖى

٣ت و٢ضعة ألاٞغاص في اؾخسضام وجُب٤ُ َظٍ اإلاباصت وال٣ىاٖض، و  لهظا الٗلم ًخى٠٢ ٖلى الىؾُلت والٍُغ

ت الخايٗت للهضٞت والاخخما٫ ،وبجها ٢ابلت  ا ًٖ ال٣ىاٖض الخ٣ضًٍغ هاصي جاًلىع باإلصاعة الٗلمُت ومحَز

ىانغ ماصًت ، 2للخُب٤ُ في ظمُ٘ ؤوظه اليكاٍ البكغي  ٦ما ؤن ٖلم ؤلاصاعة مغجبِ بمخٛحراث وزىابذ ٖو

ت وبم٣اًِـ ا٢خهاصًت وؤَضاٝ بوؿاهُت ولظا ًجب ؤن ه٩ىن ٢ىاهحن  ؤلاصاعة ومباصئها مخهٟت ومٗىٍى

ا ؤصاة حؿتهضٝ الخدىالث الاظخماُٖت  باإلاغوهت ٧ي حؿاًغ وجخىا٤ٞ م٘ ج٨ٟحر الٗىهغ البكغي، وباٖخباَع

 3والا٢خهاصًت والؿُاؾُت، وفي ٧ل اإلاجاالث.

 

 

 

                                                                                 
اث٠ ؤلاصاعة ميكىعاث ظامٗت صمك٤  -1  .3م، 2000 ،٧اؾغ اإلاىهىع، ًىوـ ٖىاص ْو
 .14م هٟؿه، اإلاغظ٘  -2
 .14م ،اإلاغظ٘ هٟؿه  -3
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ت : اإلافاَُم ألاؾاؾُت وألاؾـ التي جلىم بها بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  اإلادىع ألاٌو

ت ت  جىُٓم اإلاىاعص البكٍغ ُضة ب٨ُُٟاث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ في ؤلاصاعاث الٗمىمُت له ٖال٢ت َو

ا  ت، زم ألَضاٝ حؿُحَر ٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ لهظا ؾىٝ هخُغ١ بلى َظا ألامغ مً زال٫ التر٦حز ٖلى حٍٗغ

٠ُ الٗمىمي.  وبصاعتها، باإلياٞت ألَمُت بصاعة َظٍ اإلاىاعص ٦إؾاؽ لالعج٣اء بغ٧اثؼ الْى

ت:مفهىم حؿ -1  ُير اإلاىاعص البكٍغ

ت خُض هدىاو٫ في الٟٕغ ألاو٫  ؾٝى هداو٫ ؤن هدضص في َظا اإلاُلب مٟهىم حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت.  الخٍٗغ٠ وفي الٟٕغ الشاوي ؾىدىاو٫ ؤَضاٝ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت: -1-1 ف بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  حٍٗغ

ها البٌٗ بإجها:ًدباًً ال٣ٟهاء في جدضًضحهم إلاٟهىم حؿُحر اإلاىاعص البكغ  "جسُُِ  ٍت، خُض ٌٗٞغ

٠ُ و٢ُاصة وع٢ا ٍالخٔ مً َظا اإلاٟهىم ؤن بصاعة ألاٞغاص "، و  بت ألاٞغاص الٗاملحن في اإلاىٓمتوجىُٓم وجْى

اث٠ هي لخىُٓم  اث٠ جبضؤ م٘ ألاٞغاص مىظ صزى٫ اإلاىٓمت ٦ما ؤن َظٍ الْى ماَُت الا وكاَاث ؤو ْو

 1ا اؾدشماع للجىاهب ؤلاوؿاهُت لهظا الٗىهغ.ٖمل ألاٞغاص م٘ اإلاىٓمت ؤ٦ثر مً ٧ىجه

ُٟت حٗمل ٖلى اؾخٛال٫ ألاٞغاص ؤخؿً اؾخٛال٫ بهضٝ جد٤ُ٣  ت هي ْو ٞدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت التي حٗخجي ؤؾاؾا بدىمُت ٢ضعاث  اث٠ الاصاٍع ت مً الْى ٗخبر حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ؤَضاٝ اإلااؾؿت، َو

غ لضحهم ا لخاٞؼ اإلاٗىىي ال٣ىي ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞهم الصخهُت ومهاعاث ومىاَب الٗما٫ ختى ًخٞى

ت التي جدخاظها ؤًت ماؾؿت  وؤَضاٝ اإلااؾؿت، ٞهي بطن ٖملُت اَخمام ب٩ل ما ًخٗل٤ باإلاىاعص البكٍغ

ظا ٌكمل ا٢خىاء َظٍ اإلاىاعص وؤلاقغاٝ ٖلى اؾخسضامها ونُاهتها والخٟاّ ٖلحها  لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها، َو

ا. وجىظحهها لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلااؾؿت َغ  2وجٍُى

ت صازل اإلااؾؿت بما ًلي: ٣ىم اإلا٩ل٠ بدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  ٍو

ت مً خُض ال٨م وال٠ُ٨. -  ٌؿب٤ جدضًض ٢بلي الخخُاظاث اإلااؾؿت مً واعص البكٍغ

 ٨ًدك٠ َغ١ ظظب والاخخٟاّ بال٨ٟاءاث. -

 ًسخاع الغظل اإلاىاؾب لُىي٘ في اإلا٩ان اإلاىاؾب. -

 ؤ٦ثر والء ووٞاء للماؾؿت.ٌؿخ٣بل الٗما٫ الجضص لُجٗلهم  -

غ الٗضالت الخىُٓمُت. -  ٣ًُم لُٞى

ؼػ الؿلى٧اث الاًجابُت. -  ٩ًافئ لِصج٘ الٗما٫ ٖو

ؿاٖض طوي الهٗىباث في الخ٠ُ٨. - غقض َو  ًىظه ٍو

                                                                                 
ت، الُبٗت الشاهُت، صًىا -1 اث الجامُٗت الجؼاثغ ص/هىعي مىحر، حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  .  39،م2014ن اإلاُبٖى
 .65، م 2014مغاص وٗمىوي، مضزل بلى ٖلم هٟـ الٗمل والخىُٓم، الُُٗت ألاولى، ظؿىع لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ  -2
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٘ ٦ٟاءاث الٗما٫. - ٞغ  ٩ًىن ٍو

 ًيكِ لُجٗل الٗما٫ ٌكاع٧ىن ؤ٦ثر. -

ً لخد٤ُ٣ الىجاح الجماعي. -  1ًخهل م٘ آلازٍغ

ىا٥ ها بإجها "ؤلاصاعة اإلاؿاولت ًٖ  َو ٗٞغ ت َو لخدضًض مٟهىم ٌؿخسضم حؿمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ٟٚي اإلاىٓمت لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الٟغص واإلاىٓمت واإلاجخم٘". اصة الٟٗالُت اإلاىاعص البكٍغ  ٍػ

ت هي ؤلاصاعة اإلاؿاولت ًٖ جم٨حن اإلاىٓمت مً بىاء مؼاًاَا  لُه ج٩ىن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٖو

٠ُ مالثم لها  تراجُجُتالاؾ ت، وجْى ا مً زال٫ جسُُِ وا٢عي للمىاعص البكٍغ َغ واإلاداٞٓت ٖلحها وجٍُى

ا في اإلاىٓمت لخد٤ُ٣ اإلاىاثماث الخالُت: َغ بها واإلاخبٗت اإلاؿخمغة لها وجٍُى  وجضٍع

 /اإلاالثمت الخاعظُت، وجخد٤٣ ٖىضما جخم٨ً اإلاىٓمت مً الخ٠ُ٨ للمخُلباث البُئُت.1

ُٟت /اإلاالثمت الض2 ُٟت م٘ اإلاىٓمت، والْى ُٟت ؤو الْى ازلُت، وجخد٤٣ مً زال٫ مىاثمت الٟغص م٘ الْى

  2م٘ الجماٖت والجماٖت م٘ اإلاىٓمت. 

ت هي وؾُلت وألاصاة التي  ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً لىا ؤن وؿخيخج بإن" بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ومً الخٗاٍع

ت اإلاخىٞغة ؤو ظلب اإلاىاعص الجضًضة التي جخم٨ً مً زاللها ال٣ُاصة اإلاؿحرة مً الخد٨م في اإلاىاعص ا لبكٍغ

جم٨جها مً الخ٠ُ٨ م٘ اإلاخٛحراث البُئُت وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة بٟاٖلُت و٦ٟاءة ؾىاء لألٞغاص ؤو 

 لإلصاعة".

ت: -1-2  ؤَضاف حؿُير وبصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ؤَضاٝ مخٗضصة وؤًًا مخٛحرة خؿب الٓ ُٟت حؿُحر وبصاعة اإلاىاعص البكٍغ غوٝ اإلادُُت لْى

٨مً لىا ؤن هلخو َظٍ ألاَضاٝ ُٞما ًلي:  2باإلصاعة ٍو

ت في جد٤ُ٣ الٟٗالُت الخىُٓمُت، بط حٗمل ٖلى ابخ٩اع  - ألاَضاٝ الخىُٓمُت: حؿاَم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب٣ى اإلاضًغون مؿاولىن ًٖ ؤصاء مغئوؾحهم  غ ؤصائهم، ٍو ً ٖلى جىمُت وجٍُى الُغ١ التي حؿاٖض اإلاضًٍغ

ً ومؿاٖضتهم ٖلى جد٤ُ٣ ٧ل في  ت إلاؿاهضة اإلاضًٍغ جسههه بطن ل٣ض وظضث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

غ الىٓم اإلااصًت بلى البدض ال٠٨ء ًٖ ألاٞغاص اإلاىاؾبحن الخخُاظاث  ؤَضاٝ ؤلاصاعة، ٦ما حٗمل ٖلى جٍُى

ب والخىمُ ت وج٣ُُم اإلاىٓمت، وهٓم الازخُاع والخُٗحن، وهٓم جدضًض الغواجب واإلا٩اٞأث، وهٓم الخضٍع

 ألاصاء.

                                                                                 
 .  66مغاص وٗمىوي، مضزل بلى ٖلم هٟـ الٗمل والخىُٓم، اإلاغظ٘ هٟؿه م  -1
ض الىلُض، ؤلاصاعة الخضًشت للمى  -2 ت، الغاًت لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن، َبٗت بكاع ًٍؼ  .16، م2009اعص البكٍغ
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م ؤًٖاء في  اًت ألاٞغاص وبصماظهم في وؿُج اإلاىٓمت باٖخباَع غ هٓم وآلُاث ٖع باإلياٞت لخٍُى

٤ ؤلاصاعة باإلاىٓمت  ؤؾغة ومً ؤصخاب اإلاهلخت ٞحها، م٘ الٗمل ٖلى جىمُت ؾبل حٗاون الٗاملحن م٘ ٍٞغ

 وجىز٤ُ الٗال٢اث بُجهم مً ؤظل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الٗامت للمىٓمت.

ت ؤلاصاعاث الٗمىمُت وؤ٢ؿامها اإلاسخلٟت ألا  - ُُٟت: ًجب ؤن جمض بصاعة اإلاىاعص البكٍغ َضاٝ الْى

باخخُاظاث ٦مُت وهىُٖت مً ألاٞغاص، ٞاإلاىاعص اإلاخاخت ؾخ٣ٟض ٢ُمتها وؾِخإزغ حكُٛلها والاؾخٟاصة مجها 

اثٟها اإلاسخلٟت ٖلى الىظه ألا٦مل. ت بْى  بطا لم ج٣م بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٤، ٦ما ح ت بلى جىمُت الخٗاون ُٞما بحن الٗاملحن ؤهٟؿهم وبض عوح الٍٟغ ؿعى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

م٘ اإلاؿاٖضة في خل مك٨الث الٗاملحن ومداولت بػالت الٟغو١ الىاقئت ًٖ الازخالٞاث بُجهم مً خُض 

ا مً الٟغو١ الٟغصًت، باإلياٞت للخيؿ٤ُ ال٩امل م حَر ، الؿً، الجيؿُت، الش٣اٞت ٚو ٘ ؤلاصاعاث الىٕى

ألازغي في اإلاىٓمت ُٞما ًسو الؿُاؾاث التي لها جإزحر ٖلى وكاَاتهم وخثهم ٖلى بجبإ هٓم الؿالمت 

 الالػمت لخماًت الٗاملحن وممخل٩اتهم.   

ت مً ألاَضاٝ الاظخماُٖت  - ت ٖلى جد٤ُ٣ مجمٖى ألاَضاٝ الاظخماُٖت: حٗمل بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

مخُلباث والاخخُاظاث والخدضًاث الاظخماُٖت، ومً َىا حؿعي الى جذجُم وألازال٢ُت وطل٪ اؾخجابت لل

 آلازاع الؿلبُت واإلاٗى٢اث البُئُت التي جىاظه اإلاىٓمت، ويمان اخترام الٗال٢اث الاظخماُٖت بحن الٗما٫.

ت الى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الصخهُت للٗاملحن وطل٪ بما  - ألاَضاٝ الصخهُت: حٗمض بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ٖض ٖلى خماًتهم والخٟاّ ٖلحهم وجىمُت ٢ضعاتهم وب٣ائهم وخٟؼ َممهم للٗمل وؤلاهخاط، بن بقبإ ٌؿا

ُُٟت للخٗامل م٘ الٟئاث  ُٟي ومخابٗت اإلاؿاعاث الْى خاظاث الٗاملحن الصخهُت وجد٤ُ٣ الغيا الْى

ح ٗالُاث ألاٞغاص في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت بخٞى ر ٞغم الخٗلم اإلاسخلٟت لٗاملحها، م٘ جىمُت مهاعاث ٞو

ب اإلاؿخمغة.  والخضٍع

ت: -1-3  ؤَمُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ٤ ت في بلض ما ال ًخم ٣ِٞ بالخىؾ٘ ألا٣ٞي في ج٣ضًم الخضماث ًٖ ٍَغ بن جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الاصاٍع

٤ الخىؾ٘ الغؤسخي في ج٣ضًم َظٍ  اصة اإلاغا٤ٞ وجىىٖها وػٍاصة ؤلام٩اهُاث، ول٨ً ًخم ؤًًا ًٖ ٍَغ ٍػ

٘ مؿخىي ؤصاء الخضماث في َظٍ ؤلاصاعاث باالؾخٛال٫ الجُض لٗىامل اليكاٍ  الخضماث، وطل٪ بٞغ

.٠ ُٟت ؤو اإلاْى غة، ولٗل ؤَم َظٍ الٗىامل َى ٖىهغ الْى  اإلاخٞى

ت ومسخل٠  ت مدىعَا الغثِسخي َى الٗىهغ البكغي في الٗملُت الاصاٍع بن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ٗخبر َظا الٗىهغ ؤ٦ثر َظ ٍ الٗىانغ ج٣لبا وحٛحرا وؤنٗبها في الخيبا بؿلى٦ه الٗملُاث ألازغي، َو

للمؿخ٣بل ؤو ٞهم مدضصاث َظا الؿلى٥، طل٪ ؤن ألاٞغاص لهم ؤما٫ وعٚباث وصواٞ٘ جد٨م ؾلى٦هم 
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وجغؾم اججاَاتهم و٧ل طل٪ ًازغ ٖلى مؿخىي ؤصائهم، َظا ٨ٖـ ٖىانغ ؤلاهخاط ألازغي ٧الىؾاثل التي 

 1٪ جدذ ْغوٝ الدكُٛل اإلاخىٞغة.ًم٨ً الخد٨م ٞحها خؿب ما وكاء، وطل

ت لٗىامل ٦شحرة ؤَمها: ٗىص الاَخمام اإلاتزاًض بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ  2َو

ت ٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب  - خُلب جىمُت مىاعص بكٍغ الخىؾ٘ والخُىع ؤلاصاعي الظي جم في الٗهغ الخضًض ٍو

غ الخٛحراث والخُىعاث اإلاخالخ٣ت في ٧اٞت اإلاجاالث.  وجٍُى

ٟحن.اعجٟإ مؿخ -  ىٍاث الخٗلُم وػٍاصة ٞغم الش٣اٞت الٗامت ؤمام اإلاْى

 اعجٟإ ج٩لٟت الٗمل البكغي مً خُض ٢ُمت الغواجب التي جإزظ وؿبت ٖالُت ومتزاًضة مً اإلاحزاهُت. -

٤ بنضاع  - ما٫ ًٖ ٍَغ احؿإ هُا١ الخضزل الخ٩ىمي في ٖال٢اث الٗمل بحن الٗما٫ واهخساب ألٖا

ٗاث.  ال٣ىاهحن والدكَغ

اصة ؤَمُت صوع الى٣اباث خُض ؤجها جلتزم بةجبإ هٓم وؾُاؾاث ؤ٦ثر ٖضالت في الخٗامل م٘ الٗىهغ ٍػ -

 البكغي. 

ت في  ُٟت اإلاىاعص البكٍغ ؤلاصاعة َى آلان يغوعة ال بض مجها، ٞاإلصاعاث الٗامت  اؾتراجُجُتبن صمج ْو

ولهظا ٞهي حٗخمض ٖلى حٗلم ؤن الهُا٧ل وألاشخام ًم٨جها ؤن حُٗي محزة جىاٞؿُت إلاىٓماتهم، 

ت بالخىا٤ٞ م٘ اؾتراجُجُتها الٗامت. اؾتراجُجُت  للخىمُت البكٍغ

ٗض  وو٣ٞا إلاٟاَُم ؤلاصاعة الخضًشت ؤنبذ الٗىهغ البكغي ٖامال اؾتراجُجُا ٖلى اإلاضي البُٗض َو

ك٩ل الٗامل اإلاالثم لالؾدشماع. ت  3الغؤؾما٫ الخ٣ُ٣ي َو و٢ضعتها وهٓغا لألَمُت الٟاث٣ت للمىاعص البكٍغ

ٖلى اإلاؿاَمت اًجابُا ؤو ؾلبُا في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت، جىلي ؤلاصاعة الخضًشت اَخماما مخىاؾبا 

خحن: ت مً ػاٍو ت،  4ب٣ًاًا اإلاىاعص البكٍغ ت والشاهُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ألاولى جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

ت"، و٢ض ؤيُٟ خان في مٟهىم "بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ذ لها في الؿىىاث ألازحرة نٟت وجخ٩امل الؼاٍو

ت الاؾتراجُجُت" للمىاعص  الاؾتراجُجُت" صاللت ٖلى ألاَمُت الاؾتراجُجُت" لخهبذ "بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت واعجباٍ الخٗامل مٗهم باالؾتراجُجُاث الٗامت للمىٓمت.  البكٍغ

ت: -2 ائف بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  ْو

ت ٖ ت ألاوكُت اإلاغجبُت بإٞغاص اإلاىٓمت،ًم٨ً الىٓغ بلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ   5لى ؤجها مجمٖى

ً وجىمُت ال٨ٟاءاث وجُىٍغ  خمشل صوعَا في ازخُاع اإلاؿاٖضًً، وجىظُه ومخابٗت اإلاؿاع اإلانهي، ج٩ٍى ٍو

                                                                                 
غم الاهضماط في ا٢خهاص  -1 ت ٞو ت في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الخىمُت البكٍغ ؼة: جُغ صوع اإلاىاعص البكٍغ مدمض بَى

ت، ظامٗت وع٢لت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الا٢خهاصًت،   .28، م2004ماعؽ  10-09اإلاٗٞغ
ت، مهغ، صاع الجامٗت الجضًضة،  -2  .28، م 2004مدمض اؾماُٖل بال٫، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت، اإلالخ٣ى الضولي ألاو٫ خى٫ الدؿُحر الٟٗا٫ في اإلااؾؿت  -3 ٖبض الٟخاح بىزمسم، ٞٗالُت الضٖم اإلاٗلىماحي في حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 .4، م2005، ماي الا٢خهاصًت، اإلاؿُلت، الجؼاثغ، ظامٗت مدمض بىيُاٝ
ت  -4 ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الاؾتراجُجُتٖلي الؿلمي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .41، م2001، ال٣اَغة، صاع ٍٚغ
 .274، م2001هانغ صاصي ٖضون: ا٢خهاص اإلااؾؿت، الجؼاثغ ، الجؼاثغ، صاع اإلادمضًت الٗامت، الُبٗت الشاهُت،  -5
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بُٗت وكاَاتها وحجمها،  الخىاع الاظخماعي، خُض جسخل٠ َبُٗت اإلاهام اإلاى٧لت لها بازخالٝ اإلاىٓمت، َو

م٨  1ً جهي٠ُ َظٍ اإلاهام بلى:ومؿخىي جُىعَا، ٍو

ائف الفىُت: -2-1  الْى

ت وحكمل جإمحن وتهُئت ٢ىة الٗمل  ُت اإلاخسههت إلصاعة اإلاىاعص البكٍغ اث٠ الٟٖغ جخٗل٤ بالْى

ا، خماًتها وبظغاء البدىر والضعاؾاث لخُٛحر وجُىٍغ َظٍ ألاهٓمت، وحكمل َظٍ  وم٩اٞإتها، َغ جٍُى

اث٠ ما   ًلي:الْى

ُٟت والخهاثو جدلُل، جىن٠ُ، وجهمُ - ت اإلاخُلباث ألاؾاؾُت ل٩ل ْو اث٠ مً زال٫ مٗٞغ م الْى

 الٟغصًت اإلاىاؾبت لها.

الاؾخ٣ُاب والازخُاع والخُٗحن ٖبر جدٟحز اإلاغشخحن اإلاىاؾبحن ٖلى ج٣ضًم َلباتهم، وازخُاع اإلاغشخحن  -

اث٠ الكاٚغة وحُُٗجهم.  اإلاالثمحن للْى

غ اإلاؿخسضمحن باالَخمام بخضع  - ً وجٍُى  ٍبهم وجىمُت مهاعاتهم وحُٛحر اججاَاتهم وؾلى٦ُاتهم.ج٩ٍى

جىظُه وجدٟحز اإلاؿخسضمحن مً زال٫ الخٗٝغ ٖلى الازخالٞاث بحن ألاٞغاص، وجىظحههم بلى الؿلى٥  -

 الاًجابي ٖلى ؤصائهم.

ل. - ُُٟت لألٞغاص واَخماماتهم اإلاهىُت ٖلى اإلاضي الٍُى  بصاعة اإلاؿاعاث الْى

ت مؿخىي ؤصاء ٧ل ٖامل م٣اعهت بالٗمل اإلاُلىب مىه.ج٣ُُم ؤصاء الٗمل ٖبر م -  ٗٞغ

اث٠ التي ٣ًىمىن بها ومؿخىٍاث  - هٓام الضزل ال٣اثم ٖلى م٩اٞإة ألاٞغاص ٖلى ؤؾاؽ ؤَمُت الْى

 ؤصائهم.

ت: -2-2 ائف الاصاٍع  الْى

ازخ٠ الٗلماء والباخشىن في ؤلاهٟا١ ٖلى حٍٗغ٠ واخض لإلصاعة، ٦ظل٪ ٞةجهم لم ًخ٣ٟىا ٖلى  

اث٠ ؤلاصاعة جدض اث٠ ؤلاصاعة جخمشل في : نى٘ ال٣غاع، الخسُُِ، 2ًض واضر لْى ٞمجهم مً ًغي ؤن ْو

ت،  ٠ُ الُا٢اث البكٍغ اث٠ الضاعة في : الخسُُِ الخىُٓم، جْى ال٣ُاصة، الغ٢ابت، ومجهم مً ًدضص ْو

اث٠ ؤلاصاعة في : نى٘ ال٣غاعاث، الخسُُِ، الخىٓ ل، وعؤي زالض ٌٗغى ْو ب، الخمٍى ُم، الخضٍع

اث٠ ٦ما ًلي:  م٨ً قغح َظٍ الْى  الخىظُه، الغ٢ابت، ٍو

غ  - مؿاولُاث اؾتراجُجُت: وجخمشل في الخ٨ٟحر في مؿخ٣بل ؤلاصاعة ٖلى اإلاضي البُٗض والخإ٦ض مً جٞى

ت اؾتراجُجُت اإلاىٓمت  ت، مٗٞغ خُلب َظا ألامغ مً مضًغ اإلاىاعص البكٍغ زهاثو وقغوٍ هجاخها، ٍو

 وزُُها البُٗضة اإلاضي.

                                                                                 
ت الوؾُلت خمضاوي: بصاعة اإلاىاعص  - 1 ت، الجؼاثغ، مضًٍغ  .35-32، م2004يكغ لجامٗت ٢اإلات، البكٍغ
 .  41-40ص.مضخذ مدمض ؤبى الىهغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  -2
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ها  - ت 1الخسُُِ: َى ٖملُت بعؾاء ألاَضاٝ وجدضًض الخُىاث الالػمت لبلٚى ، وعٚم ٧ىن اإلاىاعص البكٍغ

خباع ًسخل٠ مً مىٓمت بلى  ٖىهغا ؤؾاؾُا للخسُُِ الاؾتراجُجي للمىٓمت، الا ؤن ؤزظَا بٗحن الٖا

غ ال٣ىاٖض وؤلاظغاءاث ووي٘ الخُِ خًمً ٦ظل٪ وي٘ ألاَضاٝ واإلاٗاًحر وجٍُى وجى٢٘  ؤزغي، ٍو

بت.  ألاخضار اإلاؿخ٣بلُت ال٣ٍغ

٣ت مىٓمت ومغجبُت لخد٤ُ٣  - ت وويٗها بٍُغ الخىُٓم: تهضٝ ٖملُت الخىُٓم بلى ججمُ٘ اإلاىاعص البكٍغ

ؤَضاٝ اإلاىٓمت بٟٗالُت، خُض ٌكمل الخىُٓم ٖلى ٧ل الترجِباث اإلاخٗل٣ت بالٗمل ٦خدضًض واظباث 

ت والٗال٢اث  ُٞما بُجهم، الٗما٫ ومؿاولُاتهم وبُٖائهم الؿلُت الالػمت  بخدضًض الخ٣ؿُماث الاصاٍع

ُُٟت  اث ْو ت 2ج٩ىن مهام ألاٞغاص ٦Grade Définitionما ؤن اهخماء ألاشخام بلى مجمٖى ٞحها مٗٞغ

اصي بلى جدؿحن  وواضخت وحصج٘ الخٗاون واإلاٟاويت بحن ألاٞغاص، ًم٨ً مً جد٤ُ٣ الغيا مً هاخُت ٍو

 لى جد٤ُ٣ ٞٗالُت اإلاىٓمت مً هاخُت ؤزغي.مؿخىي ألاصاء الٟغصي والجماعي وا

م ٖالوة ٖلى وي٘ مٗاًحر  - ُٟهم واؾخ٣ُابهم وازخُاَع خًمً جدضًض هٕى ألاٞغاص اإلاغاص جْى ٠ُ: ٍو الخْى

ب ألاٞغاص الٗاملحن.  ألاصاء وجدضًض واإلا٩اٞأث وجضٍع

ها الاوؿان مً بضؤ الخل٣ُت وؤنبدذ يغوعة ال ٌؿخٛ ال٣ُاصة: - جى ٖجها ألًت ْاَغة اظخماُٖت ٖٞغ

ظماٖت ؤو مىٓمت ؤو مجخم٘، وحٗخبر مً ؤ٦ثر ؤصواث الخىظُه ٞٗالُت في مجا٫ جىظُه ألاٞغاص الٗاملحن 

اتهم وػٍاصة صاُٞٗتهم للٗمل.   3باججاٍ ؤصاء ؤٖمالهم وعٞ٘ مٗىٍى

٠ وخشه ٖلى ؤصاء مهامه بك٩ل صخُذ،  - الخدٟحز: ج٣ىم اإلاىٓمت بىي٘ ٖضة ؤهٓمت لخىظُه اإلاْى

٠ خُض ج٣ى  ت بعاصة اإلاْى غ والخدٟحز اإلاىاؾبت لخ٣ٍى ً والخٍُى اث٠، وي٘ ؤهٓمت الخ٩ٍى م بخهمُم الْى

 وجىيُذ مؿاولُاجه في الٗمل.

ٟحن والخإ٦ض مً الىخاثج جد٤٣  الغ٢ابت: - ٟها ٖلى ؤجها هٓام لخدلُل ومغاظٗت ؤصاء اإلاْى ًم٨ً حٍٗغ

اث٠ للخإ٦ض مً ٖملها، مً ألاَضاٝ اإلا٣غعة مؿب٣ا في الخُت، ٦ما جم٨ً الغ٢ابت مً مغا ظٗت الْى

ٟحن بكغوٍ ٖملهم وباألصاء والؿلى٥ الاًجابي الؿلُم، ومً ا٦دكاٝ الٟىاع١ وال٣ُام  التزام اإلاْى

 بالخٗضًالث الالػمت لخصخُدها.

ت  ٗت والخضًشت في ٖاإلاىا اإلاٗانغ حؿخىظب ٖلى ؤلاصاعة الٗمىمُت الجؼاثٍغ بن الخُىعاث الؿَغ

ٗا م٘ البِئ ت، ُٞما ًسو اإلاغجباث و الخ٠ُ٨ ؾَغ ت الضازلُت لها، وطاث الهلت بدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت ٦بحرة  ت جُىعث ٦شحرا وؤنبدذ حكمل مجمٖى ُٟت اإلاىاعص البكٍغ الخدٟحزاث الٟغصًت والجماُٖت، ْٞى

ت.  مً اإلاُاصًً اإلاخىامُت واإلاهام اإلاىػٖت بحن مسخل٠ اإلاؿئىلحن ومهالر اإلاىاعص البكٍغ

                                                                                 
ال٢خه بالدؿُحر الٟٗا٫ في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، اإلالخ٣ى الضولي ألاو٫ خى٫  -1 ت ٖو ؾامُت زغزاف، عابذ بى٢غة، جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

 .5، م2005ت الا٢خهاصًت، الجؼاثغ، اإلاؿُلت، ظامٗت مدمض بىيُاٝ، ماي الدؿُحر الٟٗا٫ في اإلااؾؿ
 .46ص.مضخذ مدمض ؤبى الىهغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م -2
 .99م ،اإلاغظ٘ هٟؿه  -3



2322جانفي  30 تحقيق التنمية المحميةكتاب أعمال الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في    
 

 

 
28 

ٗخبر الخى٢٘  ض مً َو ؤمغ ال مٟغ مىه لخدًغ ؤلاصاعة الٗمىمُت للخٛحراث اإلاؿخ٣بلُت، وإلاىذ اإلاٍؼ

اث٠  ت اإلاخىامُت باؾخمغاع، بلى ظاهب ؤزظ ػمام مهمت الخ٣ُُم ومالثمت الْى خباع لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ الٖا

غ ٢ضعاث  خىاء بالٗمل الغثِـ الظي ٌؿمذ بخٍُى وألاشخام، بةٖضاص خهُلت لل٨ٟاءاث والٖا

ً وؤلاج٣ان. اإلا  1ؿخسضمحن مً زال٫ الخ٩ٍى

ف في الىٓام اإلاغلم وفلا للمسُِ الؿىىي   اإلادىع الثاوي: اإلاؿاع اإلانهي للمْى

اث٠ الكاٚغة  اث٠ بط ًخم قٛل الْى ت ال٩املت باإلاغشخحن لكٛل الْى ت اإلاٗٞغ مً اإلاىاعص البكٍغ

ه، ومً زم جىسٌٟ ص عظت اإلاساَغة ٖىض بىاؾُت شخو مٗغوٝ مً خُض مهاعاجه و٢ضعاجه ومٗاٞع

اثٟهم الؿاب٣ت  اث٠ الجضًضة هٓغا لؿاب٤ ج٣ُُمهم ومالخٓاتهم في ْو خماص ٖلى ألاٞغاص في الْى الٖا

ت للٗاملحن.   باإلااؾؿت، ٦ظل٪ جاصي بلى اعجٟإ الغوح اإلاٗىٍى

ٞالتر٢ُت مً الضازل حٗض مً ؤَم ٖىامل الضاٞٗت والخدٟحز الٗاملحن الخالُحن مما ًاصي بهم بلى 

ض مً الجهض لخد٤ُ٣ الىمى اإلايكىص.بظ٫ ا  إلاٍؼ

ُف الضازلي: -1  الخْى

الاؾخٟاصة مً ٖىامل الىالء الخىُٓمي لألٞغاص، بط ؤن جإزحر ٖىامل الاهخماء واإلاٗاٌكت لضي 

ض بك٩ل ملمىؽ في ٦شحر مً ألاخُان ًٖ جإزحر ٖىامل اإلاهاعة والُمىح لضي الٗاملحن  الٗاملحن باإلصاعة ًٍؼ

ٟحن ؤلاصاعة باإلاٗلىماث اإلاخ٩املت ٖجها الجضص وؤًًا الخٟا ب الٗاملحن هٓغا لإلجمام مْى ّ الخاظت للخضٍع

باء التي  ً بظغاءاث الخٗامل بها ومٗاٌكهم ل٣ُمها وز٣اٞتها باإلياٞت بلى اهسٟاى الخ٩ال٠ُ وألٖا ٖو

ت ٠ُ والازخُاع، ومً الاًجابُاث ٦ظا٥ الخٟاّ ٖلى ؾٍغ ؤصاء  جخدملها ؤلاصاعة في ٧اٞت زُىاث الخْى

ما٫ صازل ؤلاصاعة.     بٌٗ ألٖا

٠ مً زال٫ ؤلُاث حؿمذ بًمان  خُض حك٩ل التر٢ُت صٖامت ؤؾاؾُت في اإلاؿاع اإلانهي للمْى

ُٟي ؤو بخُٛحر الغاجب صازل هٟـ  ٟحن في الهٗىص بلى بخضي صعظاث الؿلم الْى حؿاوي خّٓى اإلاْى

ٟحن ٞهي حك٩ل خاٞؼا لخ٣ضًم الؿل٪ ؤو مً ؾل٪ بلى آزغ، ٞالتر٢ُت وان ٧اهذ خ٤ مً خ٣ى١ اإلا ْى

ُٟي. غ ؤصائهم الْى  2الخضمت وجٍُى

 التركُت: -2

اث ال٨شحرة الخانت بمكا٧ل  ًدخل مىيٕى التر٢ُت اإلاغجبت ألاولى في ألاَمُت مً بحن اإلاىيٖى

غ  ُٟت الٗامت بال٨ٟاءة بطا لم جخٞى ُٟت الٗامت وال ًم٨ً ؤن ًخه٠ ؤي هٓام للْى ألاٞغاص في مُضان الْى

                                                                                 
 .48ص.مضخذ مدمض ؤبى الىهغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  -1
ت الغاًت لليكغ والخىػَ٘ ألا  -2 ض الىلُض ؤلاصاعة الخضًشت للمىاعص البكٍغ  .70م 2009عصن َبٗت بكاع ًٍؼ
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ٗخبر ٞغم ٦شح امت للتر٢ُت، َو ٟحن، ٦ما ؤن وظىص ؾُاؾت ؾلُمت ٖو رة للتر٢ُت والخ٣ضم ؤمام اإلاْى

ٟحن. ا ؤؾاؾُا للمداٞٓت ٖلى ٦ٟاءة اإلاْى  مىيٖى

ت مً ألاَضاٝ ؤَمها: ُٟت الٗامت في جد٤ُ٣ مجمٖى  تهضٝ ؾُاؾت التر٢ُت في مُضان الْى

اث٠ الخ ٩ىمُت واإلاداٞٓت ٖلحها في مُضان ؤ/ مداولت اظخظاب ؤًٞل ال٨ٟاءاث اإلاىظىصة لكٛل الْى

ُٟت الٗامت.  الْى

ُٟي.  ب/ بًجاص قٗىع باألمان والاؾخ٣غاع لضي الٗاملحن هدُجت ج٣ضمهم اإلاؿخمغ في مؿخىاَم الْى

٤ يمان جغ٢ُت ؤًٞل اإلاغشخحن بلى  ٟحن وجدؿحن ْغوٝ الٗمل ًٖ ٍَغ ت للمْى ٘ عوح اإلاٗىٍى ط/ ٞع

لهم زبراتهم و٦ اث٠ الٗلُا الظًً جَا  ٟاءتهم لكٛلها.الْى

ٟحن لبظ٫ ؤ٢صخى ظهىصَم ؤمال في التر٢ُت.  1ص/ بًجاص خاٞؼ لضي اإلاْى

 * التركُت في الضعحاث:

لى مباقغة وجخم بهٟت مؿخمغة  جخمشل التر٢ُت في الضعظاث في الاهخ٣ا٫ مً صعظت بلى صعظت ألٖا

 2خؿب الىجاثغ والخبُٗاث التي جدضصَا ألاهٓمت.

٠ ٌؿخُٟض مً ؤخ٩ام  12مً جغ٢ُت في الضعظت َب٣ا لألخ٩ام اإلااصة  وبهٟت ٖامت ٞان اإلاْى

غث لضًه في  ٟحن وهٓام صٞ٘ عواجبهم بطا جٞى اإلاغؾىم الغثاسخي اإلاخٗل٤ بالكب٨ت الاؾخضاللُت إلاغجباث اإلاْى

ٟحن. 10مً يمً  2-4-4الؿىت خؿب اليؿب   3مْى

٠ جتراوح ما بحن  ٠ َى بظغاء ًغاص به بُٖاء ٖالمت للمْى وحسجل في بُا٢ت  20و  0وجى٣ُِ اإلاْى

٠ ًدخٟٔ بها عثِـ  ت زانت باإلاْى ٠ ًدخٟٔ بها عثِـ اإلاهلخت، باٖخباٍع ؾىٍى ت زانت باإلاْى ؾىٍى

ُٟه وجدخىي َظٍ البُا٢ت  اإلاهلخت، باٖخباٍع ناخب الازخهام في ج٣ضًغ الى٣ُت اإلاىاؾبت إلاْى

ه اإلاهىُ الجه ومٗاٞع ت وؤؾلىبه في الٗمل و٦ظا ٖضص باإلياٞت بلى الى٣ُت اإلا٣غعة مالخٓاث ٖامت ًٖ مَا

ُٟت اإلاُاب٣ت للهُئت الٗلُا اإلاغاص جغ٢ُت  جغ٢ُخه في الضعاظاث ومضي اؾخُاٖت اإلاٗجي ٖلى مماعؾت الْى

لب جىيُداث  . 4الحها، جم جبلُٜ َظٍ البُا٢ت لألٖىان اإلاٗىُحن ختى ًدؿجى لهم ج٣ضًم مالخٓاتهم َو

 * بٖضاص حضٌو التركُت:

ا  ًاءٌٗض َظا الجضو٫ ؾىٍى ت ألٖا ٣ضم بلى اللجىت اإلادؿاٍو التي جضعؾه وجبذ 5مً ٢بل ؤلاصاعة ٍو

ًاء ًإحي  ت ألٖا ُٞه في جهاًت الؿىت واإلاالخٔ ؤن الهضٝ مً ٖغى ظضاو٫ التر٢ُت ٖلى اللجان اإلادؿاٍو

                                                                                 
٘ الجؼاثغي مغظ٘ ؾاب٤ م  -1 ُٟت الٗامت في الىٓم اإلا٣اعهت والدكَغ  .70الؿُض مدمض ًىؾ٠ اإلاٗضاوي صعاؾت في الْى
ُٟت الٗامت اإلاغظ٘ الؿاب٤ اإلااصة  -2  .٢106اهىن ألاؾاسخي للْى
ُٟت الٗمىمُت بحن الخُىع والخدى٫ مً مىٓىع حؿُحر اإلاىاعص الب -3 ت اإلاغظ٘ الؿاب٤ م ؾُٗض م٣ضم الْى  .246كٍغ
٠ ؤٖىان الضولت اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  -4  .134مهُٟى الكٍغ
ُٟت الٗامت اإلاغظ٘ الؿاب٤ اإلااصة  -5  ٢62اهىن ألاؾاسخي للْى
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ًاء  ت ألٖا مً باب ع٢ابت َظٍ ألازحرة للؿلُت اإلاسخهت بالخُٗحن بط مً خ٣ها مً خ٤ اللجان اإلادؿاٍو

 صة في الى٣اٍ. َلب بٖا

ى ج٣ُُم صاثم  ٠ ؤزىاء مؿاٍع اإلانهي، َو غجبِ مٟهىم التر٢ُت ٖمىما بخ٣ُُم ؤصاء ٧ل مْى ٍو

٣ا إلاىاهج مالثمت، ٚالبا ما جاصي بلى التر٢ُت في  الجه اإلاهىُت ٞو ومؿخمغ وصوعي حهضٝ بلى ج٣ضًغ مَا

صاء، ٦ما ٌكمل ؤًًا مىذ الضعاظاث وفي الغجب ؤو بلى مىذ امخُاػاث مغجبُت باإلاغصوصًت وجدؿحن ألا 

ى اإلاٟهىم الظي اؾخ٣غ ٖلُه اإلاكٕغ الجؼاثغي في ٢اهىن ألاؾاسخي  ُٟت واإلا٩اٞأث َو ألاوؾمت الدكٍغ

ُٟت الٗامت  . 1للْى

٠ ؤزىاء مؿاٍع  ٟٞي الىٓام اإلاٛل٤ حٗخبر التر٢ُت مً الخ٣ى١ والًماهاث التي ًخمخ٘ بها اإلاْى

ُٟت 38اإلانهي، وههذ اإلااصة  ً وجدؿحن اإلاؿخىي  مً ٢اهىن الْى ٠ الخ٤ في الخ٩ٍى الٗامت للمْى

بُٗت 2والتر٢ُت ًاء صوعا ٞٗاال في جدضًض اإلاىاهج الخ٣ُُم التي جخالثم َو ت ألٖا ،وجلٗب اللجان اإلادؿاٍو

خم الخ٣ُُم 3وكاَاث اإلاهالر اإلاٗىُت لت، ٍو ،وحٗىص ؾلُت الخ٣ُُم والخ٣ضًغ للؿلُت الؿلمُت اإلاَا

يخج ٖىه ج٣ُُ ٤ بمالخٓت ٖامت.بهٟت صوعٍت ٍو  4م مى٣ِ مٞغ

٠ اإلاٗجي الظي ًم٨ىه ؤن ٣ًضم بكإجها جٓلما بلى اللجىت  ٦ما جبلٜ ه٣ُت الخ٣ُُم بلى اإلاْى

ًاء اإلاسخهت التي ًم٨جها ا٢تراح مغاظٗها. ت ألٖا  5اإلادؿاٍو

 ٠ُ ٣ت ؤزغي للخْى ٠ُ الضازلي وخضٍ بل اٖخمضث وؤؾل٨ذ ٍَغ بن الضولت لم جغ٦ؼ ٖلى الخْى

 ٠ُ ى الخْى ُٟحن الضازلي والخاعجي.َو  الخاعجي ختى ٩ًىن هىاػن بحن الخْى

ٟحن اإلاىظىصًً في ؤلاصاعاث  ٠ُ لتر٢ُت َاالء اإلاْى ٣ت ؤزغي للخْى ولهظا وظض اإلاكٕغ الجؼاثغي ٍَغ

 الٗمىمُت بكغوٍ جدضصَا ال٣ىاهحن وألاهٓمت لتر٢ُتهم في ؾلم ؤٖلى، ؤو صعظت ٖلُا.

٠ُ مؼص ٣ت في الخْى ىان خُض حؿمذ لهم والٛغى مً َظٍ الٍُغ وط ٞهي مً هاخُت جسضم ألٖا

، ومً ظهت ؤزغي جد٤ُ٣ مهلخت ؤلاصاعة في قٛل اإلاىانب الاظخماُٖتبالتر٢ُت اإلاهىُت وبالخالي التر٢ُت 

ا مً  حَر الكاٚغة بإٖىان ا٦دؿبىا نٟاث ٦شحرة ٧الخجغبت والًمحر اإلانهي والخإَُل وال٨ٟاءاث ٚو

اث٠ ٠ُ الخاعجي ال ؾُما اإلاخسغظحن الهٟاث اإلاُلىبت  لكٛل َظٍ الْى ، ٨ٖـ ما هجضٍ في الخْى

 ٠ُ الجضص مً الجامٗاث واإلاضاعؽ، الظًً لم حؿمذ لهم الٓغوٝ با٦دؿاب َظٍ الخجاعب، ؤما الخْى

٠ُ الخاعجي.  6الضازلي ٞاهه ًدؿم بإ٦ثر مالثمت مً الخْى

                                                                                 
لُت  15اإلااعر في  03-06ألامغ  -1 ُٟت الٗامت اإلاغظ٘ الؿاب٤ اإلاىاص  2006ظٍى  .   98-97اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى
   .38اإلااصة  ،هٟـ اإلاغظ٘ -2
 .  100اإلااصة ، هٟـ اإلاغظ٘ -3
 .101هٟـ اإلاغظ٘ اإلااصة 4
 .102هٟـ اإلاغظ٘ اإلااصة 5
٠ ؤٖىان الضولت اإلاغظ٘ الؿاب٤ م 6  130مهُٟى الكٍغ
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ُٟت الٗمىمُت ظا ما ؾىٝ هخُغ١ الُه مً زال٫ ٢اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى في مجا٫ التر٢ُت   1َو

 بجمُ٘ ؤق٩الها.

 * التركُت ٖلى ؤؾاؽ الكهاصاث:

ُٟهم ٖلى قهاصاث  التر٢ُت ٖلى ؤؾاؽ الكهاصاث ٌؿخُٟض مجها اإلاىْٟحن الظًً جدهلىا بٗض جْى

الث ٖلمُت لاللخدا١ بغجبت ٖلُا مً عجبهم ألانلُت في الؿلم ؤلاصاعي في خضوص اإلاىانب الكاٚغة  ومَا

Poste vacants ٠ُ الضازلي َب٣ا لألخ٩ام اإلايكىع ع٢م اإلاس اإلاخٗل٤ باإلاهاص٢ت ٖلى  10ههت للخْى

ت. ت لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ُٟت الٗامت  107وؤقاعث اإلااصة 2اإلاسُُاث الؿىٍى مً ٢اهىن ألاؾاسخي للْى

٠ في مؿاٍع اإلانهي وطل٪ باالهخ٣ا٫ مً عجبت بلى ال غجبت ٖلى ما ًلي: جخمشل التر٢ُت في الغجب في ج٣ضم اإلاْى

لى مباقغة خؿب ال٨ُُٟاث آلاجُت مً بُجها التر٢ُت ٖلى ؤؾاؽ  لى مباقغة في هٟـ الؿل٪ ألٖا ألٖا

 3الكهاصاث.

اإلاخٗل٤ بالتر٢ُت  30/11/2017اإلااعر في  04وؤ٦ضتها ٖضة ههىم جىُٓمُت مً بُجها اإلايكىع ع٢م 

ا مً الىهىم الخىُٓمُت ومً زال٫ َظٍ الكهاصاث حَر اإلاخدهل ٖلحها  ٖلى ؤؾاؽ الكهاصاث ٚو

٠ في مؿاٍع  ؼصاص صزله وج٣ضم اإلاْى ٠ ٞباث مً خ٣ه الاعج٣اء بلى عجبت ٖلُا الظي ٌٗلى مغ٦ٍؼ ٍو اإلاْى

ٟحها جد٤ُ٣  اإلانهي وطل٪ باهخ٣اله مً عجبت بلى عجبت ؤٖلى مباقغة، ٦ما تهضٝ ؤلاصاعة مً زال٫ جغ٢ُت مْى

مل وزل٤ ظمُ٘ الٓغوٝ اإلام٨ىت التي ججٗل ٚاًاث وؤَضاٝ مً بُجها ازخُاع ؤًٞل الٗىانغ لل٣ُام بالٗ

٠ ٖلى الٗمل إلزباث ٢ضعاجه  ؤلاصاعة ؤن ججهٌ وؤن جخُىع وجغقى في زضمت مغا٣ٞها، ٦ما حصج٘ اإلاْى

ت. دىافى في ٖمله وبج٣ان ٖمله وجًمً له امخُاػاث ماصًت ومٗىٍى  و٦ٟاءجه اإلاهىُت ٍو

م الفدو اإلانهي:  * التركُت ًٖ ٍَغ

اإلاخٗل٤ بدىُٓم اإلاؿاب٣اث  194-12ب٣ا إلاا وعص في اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ٣ًهض بالٟدو اإلانهي َ

التي جبحن ٦ُُٟت جُب٣ُُت َى الازخُاع الظي ًدىاٞـ  01والامخداهاث والٟدىم اإلاهىُت، والخٗلُمُت ع٢م 

الث ٖلمُت إلاماعؾت  ُٞه اإلاترشخحن ٖلى مىانب قاٚغة، ٞالٟدىم اإلاهىُت جغج٨ؼ وجخُلب ٦ٟاءاث ومَا

اث ٟحن اإلاىظىصًً في الخضمت ،وج٣ىم ؤلاصاعة بةظغاءاث الالػمت اإلاىهىم ْو ٟحن اإلاْى ٠ ؤزغي للمْى

اإلاخٗل٤ ب٨ُُٟاث جىُٓم اإلاؿاب٣اث والامخداهاث والٟدىم  194-12ٖلحها في اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

                                                                                 
لُت ؾىت  15اإلااعر في  03-06ألامغ ع٢م  -1 ُٟت الٗمىمُت 2006ظٍى  .46ع٢م ، ط ع ، اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى
ت. 08/06/2014اإلااعر في  10ع٢م  ميكىع  -2 ت لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  اإلاخٗل٤ باإلاهاص٢ت باإلاسُُاث الؿىٍى
لُت  15اإلااعر في  03-06ألامغ  -3 ُٟت الٗامت مغظ٘ الؿاب٤ ماصة  2006ظٍى  01ال٣ٟغة  107اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى
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ٝ ؤلاصاعة التي ًشبذ الكغوٍ وال٨ُُٟاث الىاظب بجباٖها مً َغ  35بلى  1اإلاهىُت وخضصتها اإلاىاص مً 

 1ُٞما ًخٗل٤ جىُٓم اإلاؿاب٣اث والامخداهاث والٟدىم اإلاهىُت.

 * التركُت ٖلى ألاؾاؽ الامخدان اإلانهي:

حٗلً ؤلاصاعة ًٖ ٞخذ اإلاؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بالتر٢ُت ٖلى ؤؾاؽ الامخدان اإلانهي ؤو الٟدو اإلانهي بُان 

ا في اإلاترشخحن مً بُجها قغو  حَر ٍ ألا٢ضمُت واإلاىانب الكاٚغة، الاظغاءاث والكغوٍ الىاظب جٞى

ت في اإلااؾؿت  ظا بٗض اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاسُِ الؿىىي للمىاعص البكٍغ واليؿب اإلادضصة لهظٍ الٗملُت َو

لت مً ٢بل  ىٓم الامخدان ٖلى مؿخىي الجامٗاث ؤو اإلاٗاَض ؤو اإلاغا٦ؼ اإلاٗخمضة واإلاَا اإلاؿخسضمت، ٍو

ُٟت الٗمىمُت ت الٗامت للْى ٗحن وبٗض بظغاء 2اإلاضًٍغ اث اإلاؿاب٣ت التي جىٓمها ؤلاصاعة حٗلً الىخاثج َو

ٟحن الىاجخحن ب٣غاعاث ٞغصًت.   اإلاْى

م جىىًٍ مخسهو:  * التركُت ًٖ ٍَغ

ُٟت الٗمىمُت ال ؾُما ال٣ٟغة  107ؤقاعث اإلااصة  التي جىو ٖلى  2مً ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى

ً مخسهو ٞىالخٔ ؤجها جسً٘ لىٟـ بظغاءاث الخ انت ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة صون التر٢ُت بٗض ج٩ٍى

ت  ً ًىاء ٖلى البرهامج اإلاٗض واخخُاظاتها للمىاعص البكٍغ ج٣ضًم َلب ، ألن ؤلاصاعة هي التي هٓمذ الخ٩ٍى

لحن، وؤقاعث اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ٟحن مخ٩ىهحن ومَا  ما ًلي:  92-96مً مْى

ً اإلاخ- اث٠ الٗمىمُت، ًدضص َظا اإلاغؾىم الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بالخ٩ٍى ت لاللخدا١ بالْى سهو الخدًحًر

ت الٗمىمُت وججضًض مٗل ٟحن الخابٗحن للماؾؿاث الاصاٍع ىماتهم ٦ما ًدضص و٦ظا جدؿحن مؿخىي اإلاْى

ً جخم التر٢ُت ب٣غاع ٞغصي. 3ل٪٢ىاٖض و٦ُُٟاث ط  ،وبٗض اهتهاء الخ٩ٍى

م الدسجُل في كائمت الخإَُل:   * التركُت ًٖ ٍَغ

٠ للتر٢ُت بٗض ٢ًاء ٞترة ػماهُت مُٗىت جدضصَا ال٣ىاهحن واللىاثذ وحٗجي ألا٢ضمُت نال  خُت اإلاْى

خدهل ٖلى خ٣ه في التر٢ُت مً زال٫ ال٣ىاهحن واللىاثذ ٠ ٌؿخُٟض ٍو  . 4اإلاسخلٟت، ومً زم ٞان اإلاْى

غ ٞحهم الكغوٍ ال٣اهىهُت والظًً ًشبخىن  ٟحن الظًً جخٞى وج٣ىم ؤلاصاعة اإلاؿخسضمت بةخهاء اإلاْى

ٟحن اإلاٗىُحن  ،1ؾىىاث مً الخضمت الٟٗلُت 10في الغجبت والتي جتراوح  ؤ٢ضمُت وبٗض ظم٘ ملٟاث اإلاْى

                                                                                 
ل ؾىت  25اإلااعر في  194-12مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -1 ضص ٦ُُٟاث جىُٓم اإلاؿاب٣اث والامخداهاث والٟدىم اإلاهىُت في ًد 2012ؤٍٞغ

 . 26ط ع ، صاعاث الٗمىمُت وبظغائهااإلااؾؿاث وؤلا 
ل ؾىت  25اإلااعر في  194-12مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -2 ًدضص ٦ُُٟاث جىُٓم اإلاؿاب٣اث والامخداهاث والٟدىم اإلاهىُت في  2012ؤٍٞغ

 و ماًلحها 2اإلااصة  26ع  اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت وبظغائها ط
ٟحن وبخدؿحن مؿخىاَم وججضًض مٗلىماتهم اإلااصة  1996ماعؽ ؾىت  03اإلااعر في  92-96مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -3 ً اإلاْى ًخٗل٤ بخ٩ٍى

  . 16ألاولى ط ع ع٢م 
ُٟت الٗامت اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  -4  .172مدمض ؤوـ ٢اؾم مظ٦غاث في الْى
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ش  ت بخاٍع صٌؿمبر، زم وكغ َظٍ ال٣ىاثم  31ًخم صعاؾتهم وبٖضاص ٢ىاثم الخإَُل التي ج٩ىن مى٢ٞى

يبػي ؤن حكهغ إلاضة ٧اُٞت ختى ًخم٨ً إل  الاؾمُت خؿب الغجبت والؿل٪ وفي اإلاىا٢٘ اإلاىاؾبت، ٍو الَا

ٟحن الٛحر اإلاىظىصًً في ٢اثمت الخإَُل. م٨ً لإلصاعة ؤن جضعؽ الُٗىن للمْى  ٖلى َظٍ ال٣ىاثم، ٍو

وجهضع ٢اثمت بٗض حسجُل اإلاترشخحن وجغجبهم خؿب ألا٢ضمُت، ًخم اؾخضٖاء ؤًٖاء اللجىت 

ًاء وصعاؾت اإلالٟاث، وجخم اإلاهاص٢ت ٖلى ٢ىاثم الخإَُل الجهاثُت وفي  ت ألٖا اع ًخم اإلادؿاٍو َظا ؤلَا

 ٘ ك٩ل الىز٣ُت ال٣اٖضًت إلوكاء مكاَع بٖضاص مدًغ اظخمإ ممضخي مً ٧اٞت ؤًٖاء اللجىت، َو

ٟحن في عجبت ؤٖلى.  2ال٣غاعاث واإلا٣غعاث اإلاخًمىت جغ٢ُت اإلاْى

٤ الدسجُل في ٢اثمت الخإَُل، لً جخم الا بٗض اإلاهاص٢ت  ظٍ التر٢ُت ٖلى ؾبُل الازخُاع ًٖ ٍَغ َو

ت وو٣ٞا إلاا ظاء في اإلااصة ٖلى اإلاسُِ ا ال٣ٟغة الغابٗت مً ٢اهىن  107لؿىىي لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ُٟت الٗمىمُت.  3الْى

اث٠ ٖلُا في الضولت ومٗىُحن بمغاؾُم وجخىٞغ ٞحهم  ٟحن الظًً ٌكخٛلىن ْو ؤما باليؿبت للمْى

٤ الازخباع ًخم جغ٢ُتهم بلى عجبت ؤٖلى ب٣ىة ال ٣اهىن ولى ٧ان ػاثض ٖلى قغوٍ ألا٢ضمُت للتر٢ُت ًٖ ٍَغ

 الٗضص اإلاُلىب ؤو زاعط اليؿب اإلا٣غعة.

غخذ بٌٗ الدؿائالث خى٫ جُب٤ُ ؤخ٩ام اإلااصة   03- 06ال٣ٟغة الخامؿت مً ألامغ  107َو

٤ الدسجُل في ٢اثمت  ٠ مً التر٢ُت ًٖ ٍَغ ُٟت الٗامت والظي مٟاصَا ال ٌؿخُٟض اإلاْى اإلاخٗل٤ بالْى

 4الخإَُل مغجحن مخخالُخحن.

ان ؤلاظغاء ٩ًىن ابخضاء مً و ؤو  ش ؾٍغ ُٟت الٗمىمُت بإن جاٍع  01ضر اإلايكىع الهاصع ًٖ الْى

٤ الدسجُل في ٢اثمت 2008ظاهٟي  ت ًٖ ٍَغ ٟحن الظًً اؾخٟاصوا مً التر٢ُت الازخُاٍع ، ٞان اإلاْى

ت. 2008ظاهٟي  01الخإَُل ٢بل   5ًم٨جهم الاؾخٟاصة مً التر٢ُت الازخُاٍع

ٟحن في بَاع مً ٢ا 111وههذ اإلااصة  ُٟت الٗامت ٖلى ؤهه ًخم حؿُحر اإلاؿاع اإلانهي للمْى هىن الْى

ت  ت لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ت ج٨غؽ مً زال٫ اإلاسُُاث الؿىٍى ت للمىاعص البكٍغ ؾُاؾت ج٣ضًٍغ

ت ؤو ومسُُاث  ً وجدؿحن اإلاؿخىي. الؿىٍى  اإلاخٗضصة الؿىىاث للخ٩ٍى

ُٟت الٗامت 03-06وبٗض نضوع ألامغ  نضعث ٖضة مغاؾُم جىُٓمُت وميكىعاث  اإلاخٗل٤ بالْى

ُٟت الٗامت.  6وج٣ُُماث ظؿضث جُب٤ُ ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى

                                                                                                                                                                                                                                                             
ت الٗمىمُت.اإلا 04-08اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  -1  خًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام باألمال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث وؤلاصاٍع
م  2014بل٣ِـ لليكغ الجؼاثغ ٦ما٫ ػمىعي الىزاث٤ اإلاهىُت مغقض جُب٣ُي لدؿُحر اإلاؿخسضمحن في اإلااؾؿاث وؤلاصاعة الٗمىمُت صاع  -2

155  . 
ُٟت الٗمىمُت اإلاغظ٘ الؿاب٤. -3  ٢اهىن الْى
ُٟت الٗامت اإلاغظ٘ الؿاب٤ اإلااصة  03-06ألامغ  -4  .107اإلاخٗل٤ بالْى
 اإلاخٗل٤ باٖخماص ألا٢ضمُت. 2010ماي  02اإلااعر في  05اإلايكىع ع٢م  -5
 هٟـ اإلاغظ٘. 03-06ألامغ  -6
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 * التركُت الاؾخثىائُت: 

ٟىن  112ؤقاعث اإلااصة  ُٟت الٗمىمُت ٖلى ؤهه ًم٨ً ؤن ٌؿلم اإلاْى مً ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى

ُت وم٩اٞأث في ق٩ل مُضالُاث اؾخد٣ا١ ؤو شجاٖت وقهاصاث و  ت، وجدضص َب٣ت ؤوؾمت قٞغ ػاٍع

٤ الخىُٓم. ُت واإلا٩اٞأث وزهاثهها و٦ُُٟاث مىدها ًٖ ٍَغ  1ألاوؾمت الكٞغ

ٟحن بٌٗ ال٣ُاٖاث م٩اٞئت لألٖما٫ البُىلُت ؤو للمساَغ التي ٢ض  ًسو َظا هٕى مً التر٢ُت مْى

ماي  15 اإلااعزت في 240ًخٗغيىن لها في ال٣ُام ؤو بمىاؾبت ال٣ُام بمهامهم، و٢ض خضصث الخٗلُمت ع٢م 

ُٟت الٗمىمُت مجا٫ وقغوٍ وبظغاءاث َظا الىٕى مً التر٢ُت. 1995 ت الٗامت للْى  الهاصعة ًٖ اإلاضًٍغ

 (قغوَها:1

 بزباث ال٣ُام بٗمل شجإ ؤو بُىلي مٗتٝر به ؤو بزباث اؾخد٣ا١ شخصخي ممحز. -

غ مٗلل ومٟهل ًٖ ْغوٝ ال٣ُام بهظا الٗمل الاؾخصىاجي ؤو الخسلي بهظا - الاؾخد٣ا١  ج٣ضًم ج٣ٍغ

 الصخصخي.

ًاء.  - ت ألٖا  الخهى٫ ٖلى عؤي مُاب٤ للجىت مدؿاٍو

 (بحغاءاتها:2

ًاء للضعاؾت  - ت ألٖا غ اإلاٗض مؿب٣ا مً َٝغ الؿلُت ناخُت الخُٗحن ٖلى اللجىت اإلادؿاٍو ٖغى الخ٣ٍغ

غ.  واإلاهاص٢ت ٖلى الخ٣ٍغ

غؾل بلى اإلاغاجب اإلاالي للخإقحرة. - غ م٣غع التر٢ُت ٍو  جدٍغ

ُٟت الٗمىمُت بم٣غع التر٢ُت زال٫  جبلُٜ - ش بمًاءٍ والصخيء اإلاالخٔ ٖمال  10مٟدل الْى ؤًام مً جاٍع

ا مً  حَر ٤ ألاوؾمت هجضَا ٖاصة في ؤؾال٥ عظا٫ ألامً والخماًت اإلاضهُت ٚو ؤن َظٍ التر٢ُت ًٖ ٍَغ

 2ألاؾال٥ التي لها َبُٗت وزهىنُاث.

ت: -2  صوع اإلاسُِ الؿىىي لدؿُير اإلاىاعص البكٍغ

ت الظي ؤخضر بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  بن -126اإلاسُِ الؿىىي لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ل 29اإلااعر في  95 ت، وؤصاة جدلُلُت لىٓام  3ؤٍٞغ ٌٗخبر وؾُلت ظضًضة لخىُٓم وحؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

غج٨ؼ ؤؾاؾا ٖلى الدؿُحر الخى٢عي، و  ت، ٍو حر اإلاىاعص البكٍغ َى بمشابت حؿُحر والؿُاؾت اإلاىخهجت في جٞى

٤ اإلاحزاهُت اإلامىىخت ؾىىٍا، لُجٗل مجها ال٣اٖضة اإلاغظُٗت، ٢هض ججؿُض  بغهامج ٖمل ٌٗضٍ اإلاؿحر ٞو

                                                                                 
ُٟت الٗامت اإلاغظ٘ الؿاب٤ اإلااصة  03-06ألامغ  -1  112اإلاخٗل٤ بالْى
ُٟت الٗمىمُت ٖلى يىء الدك -2 ت وبٌٗ الخجاعب ألاظىبُت مغظ٘ ؾاب٤ م َاقمي زغفي الْى ٗاث الجؼاثٍغ  .196- 195َغ
ل  29اإلااعر في  126-95مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -3 اإلاخٗل٤  1966ظىان ؾىت  02اإلااعر في  145-66اإلاٗض٫ واإلاخمم للمغؾىم ع٢م  1995ؤٍٞغ

ٟحن  .  26ط ع ع٢م  بةٖضاص ووكغ بٌٗ ال٣غاعاث طاث الُاب٘ الخىُٓمي والٟغصي اإلاخٗل٤ بىيُٗت اإلاْى
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ت، وجدؿحن مغصوص ال٣ُإ  ألاَضاٝ اإلاؿُغة والتي جخمشل في الاؾخٛال٫ ال٣ٗالوي و ألاهج٘ للمىاعص البكٍغ

يُت. غ اإلاىٓىمت الخ٩ٍى  بخٍُى

ُٟت الٗامتمً مضًغ  240ونضعث الخٗلُمت ع٢م  ٞإقاعث بلى الخظ٦حر بالٛاًت مً  -1الٗام للْى

ت. ُٟت الٗمىمُت خى٫ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  الاظغاءاث الجضًضة للمغا٢بت التي جماعؾها مهالر الْى

ىان  - ٟحن وألٖا بظغاءاث اإلاغا٢بت جماعؽ ٖلى ٧اٞت ٢غاعاث الدؿُحر اإلاخٗل٣ت بالخُاة اإلاهىُت للمْى

وي٘ ؤلُاث في الخد٨م والًبِ في ٖضص اإلاؿخسضمحن، وبصزا٫ هٓام الخض٤ُ٢  الٗمىمُحن، والٗمل ٖلى

L’audit  ُٟت الٗامت، مما ٌؿمذ بخ٣ُُم هجاٖت اإلاهالر اإلا٩لٟت ٦إخض اإلاهام الجضًضة بلى مهالر الْى

ً مؿاولحن ٖلى ٧اٞت ؤٖما٫ حؿُحر الخُاة اإلاهىُت، وؤنبدذ  جٗل اإلاؿحًر ت ٍو بدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ما٫ اإلاخٗل٣ت باإلصاعة، وؤنبذ اإلاؿحر ملتزم ب٩ل الىهىم ال٣اهىهُت ع٢ابت ؾ اب٣ت ٖلى ٧ل ألٖا

اث٠ قغوٍ  والخىُٓمُت واخترام اإلاباصت ألاؾاؾُت التي تهضٝ بلى ٞغى مبضؤ اإلاؿاواة في الالخدا١ بالْى

ا واليؿب.  و٦ُُٟت جىُٓم وؾحر الامخداهاث والكغوٍ الىاظب جىَٞغ

ت مً ٌك٩ل اإلاسُِ الؿىىي لدؿُح  ؤظؼاء مىػٖت ٧الخالي: 3ظضوال م٣ؿمت بلى  14ر اإلاىاعص البكٍغ

واإلاخٗل٣ت بدالت حٗضاص اإلاؿخسضمحن في َُئت ؤو بصاعة  04بلى  01الجؼء ألاو٫: ًخًمً الجضاو٫ مً  -

 ٖمىمُت.

ت  09بلى  05الجؼء الشاوي: ًخًمً الجضاو٫ مً  - واإلاك٩لت إلاسُِ الدؿُحر الخى٢عي للمىاعص البكٍغ

ُٟت الٗمىمُت.وال  خاي٘ مؿب٣ا إلاهاص٢ت مهالر الْى

والظي ًخٗل٤ بالغ٢ابت الالخ٣ت وج٣ُُم صعظت اهجاػ  14بلى  10الجؼء الشالض: ٌكمل الجضاو٫ مً  -

ُٟت الٗمىمُت، ومً زال٫ َظٍ  ت اإلاىجؼة مً َٝغ مهالر الْى مسُِ الدؿُحر الخى٢عي للمىاعص البكٍغ

 ظؼاء بصخيء مً الخٟهُل.الجضاو٫ هداو٫ ؤن هبحن مدخىي َظٍ ألا 

 *:  مدخىي الجؼء ألاٌو

مت إلاجمل ٖملُاث الدؿُحر اإلاخى٢٘ بظغاءٍ زال٫ الؿىت اإلاالُت للمىاعص هاالجضو٫ ألاو٫: ًدخىي ٖلى عػ  -

ت.  البكٍغ

 صٌؿمبر. 31الجضو٫ الشاوي: ًدخىي ٖلى ٩َُلت وحٗضاص اإلاؿخسضمحن خؿب الغجب في جهاًت الؿىت ؤي  -

كمل ٖلى بخهاء مجمٕى لجان الجضو٫ الشالض: ً - ت الضازلُت، َو خًمً بلى ألاظهؼة الاؾدكاٍع

 اإلاؿخسضمحن ولجان الًُٗ.

ت مً ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بدىُٓم وبظغاء الامخداهاث واإلاؿاب٣اث اإلادضصة  - الجضو٫ الغاب٘: ٌكمل مجمٖى

 في ال٣ىاهحن والخىُٓماث.

                                                                                 
 اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ. 126-95ماي اإلاخٗل٣ت ب٨ُُٟاث ؤخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي  27اإلااعزت في  240حٗلُمت ع٢م  -1
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 دخىي الجؼء الثاوي:م* 

ت، ٖمىص مىانب الجضو٫ الخامـ: ًدخىي ٖلى  - خًمً اإلاىانب اإلاالُت الىٍٓغ اإلاسُِ الخى٢ُعي ٍو

٠ُ اإلادضصة ٢اهىها.  1اإلاالُت اإلاكٛىلت، ٖمىص اإلاىانب الكاٚغة، واليؿب اإلاسههت للخْى

ٟحن للخ٣اٖض خؿب ألاؾال٥ والغجب والٗضص  - الجضو٫ الؿاصؽ: ًدخىي ٖلى الخى٢ٗاث إلخالت اإلاْى

ش اإلاخى٢٘ لإلخالت للخ٣اٖ ش ؤلاظغاء الٗملُت.  والخاٍع  ض وجاٍع

-  ٠ُ دىم الخْى الجضو٫ الؿاب٘: ٞهى زام باإلاسُِ الخى٢عي لخىُٓم اإلاؿاب٣اث والامخداهاث ٞو

ضص اإلاىانب  ش الخىُٓم ٖو ً الضازلي والخاعجي وجدؿحن اإلاؿخىي وججضًض اإلاٗلىماث وجاٍع والخ٩ٍى

 2اإلا٣ترخت.

ٟحن بط ٌٗض بم - شابت وؾُلت مخابٗت خغ٦ُت اإلاؿخسضمحن بلى ٚاًت الجضو٫ الشامً: ُٞخًمً خغ٦ت اإلاْى

ىُت، الىيُٗاث ال٣اهىهُت، الاؾخضإ،  31 ً، الخضمت الَى صٌؿمبر مً الؿىت ُٞما ًسو )الخ٩ٍى

ا(. حَر  الاهخضاب، ُٖلت ألامىمت ٚو

ُٟت ومىهب الٗمل  - ىان اإلاخ٣اٖضًً واإلاا٢خحن خؿب الْى الجضو٫ الخاؾ٘: ًخًمً مجمل ألٖا

ا حَر  .  والخهي٠ُ ٚو

 الجؼء الثالث:مدخىي * 

٤ اإلاؿاب٣ت خُض ًخم  - ٠ُ ًٖ ٍَغ الجضو٫ الٗاقغ: ًخًمً َظا الجضو٫ اؾخماعة مغا٢بت ٖملُت الخْى

٤ اإلاؿاب٣ت ؤو ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة ؤو الازخباع ؤو  ٠ُ ًٖ ٍَغ بٖضاص َظا الجضو٫ ل٩ل ٖملُت جْى

غجب خؿب ألاؾال٥ والغجب، مغاظ٘ ٢غاع ٞخذ اإلا ؿاب٣ت، ؤلاقهاع اإلاخب٘، ٖضص اإلاىانب الٟدو اإلانهي، ٍو

ش مدًغ اظخمإ لجىت ال٣بى٫ الجهاجي،  ش بظغاء الازخباعاث، جاٍع الكاٚغة، ٖضص اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن، جاٍع

ىان الىاجخحن.  3ٖضص الىاجخحن، الخض ألاصوى للمٗض٫ اإلا٣غع، ٖضص ألٖا

٤ التر٢ُت الجضو٫ الخاصي ٖكغ: ًدخىي َظا الجضو٫ ٖلى اؾخماعة مغا٢بت ٖم - ٠ُ ًٖ ٍَغ لُت الخْى

ت والخإَُل اإلانهي وبحن ٧ل الاظغاءاث الىاظب اجساطَا َب٣ا إلاا ًٟغيه الجضو٫ )ٖضص اإلاىانب  الازخُاٍع

 اإلاٟخىخت مدل التر٢ُت، ٖضص اإلا٣بىلحن مً اإلاترشخحن اإلاسجلحن(.

ظا الجضو٫ له هٟـ صوع للجضو٫ الؿاب٤ الظ٦غ ع٢م  - ر ؤهه ًسخو في ٚح 11الجضو٫ الشاوي ٖكغ: َو

ت. ٤ الازخُاع اإلانهي والتر٢ُت الازخُاٍع ٠ُ ًٖ ٍَغ  ٖملُت الخْى

                                                                                 
ت صعاؾت خالت وػاعة الكاون الخاعظُت مظ٦غة ماظؿخحر جسهو بصاعة  -1 ت في ؤلاصاعة الجؼاثٍغ َٗبت عابذ الدؿُحر الخيباي للمىاعص البكٍغ

ما٫ ظامٗت الجؼ  ت ألٖا لىم البكٍغ ت ٖو  .73م  2007اثغ ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع
ُٟت الٗمىمُت بحن الخُىع والخدى٫ مغظ٘ ؾاب٤ م  -2  .346ؾُٗض م٣ضم الْى
 .  347م هٟؿه، اإلاغظ٘  -3
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ً خؿب ألاؾال٥ والغجب  - ٤ الخ٩ٍى ٠ُ ًٖ ٍَغ الجضو٫ الشالض ٖكغ: حهضٝ بلى مغا٢بت ٖملُاث الخْى

والجضاو٫ الشالزت الؿالٟت الظ٦غ حكتر٥ في خهت واخضة هي جُغ٢ها بلى الٗضًض مً الٗىانغ اإلادكابهت 

٠ُ مغظ٘ ٢غاع ٞخذ اإلاؿاب٣ت، ٖضص اإلاىانب لجىت الازخُاع، ٖضص اإلاغشخحن اإلا٣بىلحن، مشل  ٖضص الخْى

 1ال٣بى٫ الجهاجي.

 ٠ُ ٠ُ الضازلي والخْى ت ًمـ ٧ل مً الخْى و َظا اإلاسُِ الؿىىي لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

٠، و٧ل الاظغاءاث اإلاخسظة اججاٍ  ٠ مىظ اعجباَه الخاعجي و٧ل ما ًخٗل٤ باإلاؿاع اإلانهي ل٩ل مْى اإلاْى

باإلصاعة بلى ٚحر اه٣ُإ الٗال٢ت التي جغبُه باإلصاعة، وؤنبدذ ؤلاصاعة ملؼمت ًالكٟاٞبت وطل٪ بيكغ ٧ل 

.٠  2ال٣غاعاث واإلا٣غعاث اإلاخسظة في مؿاع اإلانهي للمْى

ت، ًخم اهجاٍػ  وبٗض َظا اإلاسُِ بمشابت همىطط لضٖاماث مسُِ الدؿُحر الؿىىي للمىاعص البكٍغ

خم بزًاٖه مً َ ٝغ الهُإث وؤلاصاعاث الٗمىمُت اإلاؿحرة بمجغص ج٣ضًغ وجدضًض اإلاىانب اإلاالُت، ٍو

ت الٗامت للمحزاهُت ُٟت الٗمىمُت ومهالر مضًٍغ دخىي مسُِ 3للمهاص٢ت مً َٝغ مهالر الْى ،ٍو

ت ٖلى  ظضو٫ و٧ل ظضو٫ ُٞه مىانٟاث ًجب جهيُٟها مً َٝغ ؤلاصاعة  14حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ا.بدظاٞح  َر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
ل  29اإلااعر في  126-95مغؾىم جىُٟظي  -1 لٟغصي الخانت بىيُٗت بةٖضاص ووكغ بٌٗ ال٣غاعاث طاث الُاب٘ الخىُٓمي ؤو ا 1995ؤٍٞغ

ٟحن.     اإلاْى
ت اإلاغظ٘ الؿاب٤ م  -2 ُٟت الٗمىمُت بحن الخُىع والخدى٫ مً مىٓىع حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  .   342ؾُٗض م٣ضم الْى
 . 343م هٟؿه،  اإلاغظ٘  -3
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 الخاجمت: 

ت جلٗب صوعا َاما  ومً زال٫ صعاؾدىا لهظا اإلاىيٕى ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫ بن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ٟحن،  ت والخاعؾت ٖلى ٧ل ما ًسو الخُاة اإلاهىُت للمْى ٗاال في اؾخٛال٫ الٗىهغ البكغي وهي اإلاكٞغ ٞو

ت ب٩ل َا٢مها ؤن ج٩ىن  ظا ولظا ًجب ٖلى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ملمت بال٣ىاهحن والخىُٓماث اإلاٗمى٫ بها َو

ت واؾخٛالله اؾخٛال٫  لى الدؿُحر والخد٨م في بصاعة َظٍ اإلاىاعص البكٍغ ًى٨ٗـ بًجابا ٖلى ٦ٟاءتها ٖو

اًجابُا، ٩ٞل الُا٢اث اإلاىظىصة في ؤلاصاعة وبُٖائها الٟغنت للغقي وللتر٢ُت ختى ال ٩ًىن زمى٫ وع٧ىص 

٠ صاثما ُت ؤزغي في ماؾؿاجه  في ؤلاصاعة، ٞاإلاْى ُٟت ٖلُا وفي مىانب هٖى ًُمذ في عجبت ٖلُا وفي ْو

ت.  الاصاٍع

ت بظغاء ٞٗا٫ لٗملُت الغ٢ابت الالخ٣ت في  م٘ الٗلم ؤن مسُِ الدؿُحر الؿىىي للمىاعص البكٍغ

ؤلاصاعاث الٗمىمُت وجُب٣ُُت بدظاٞحٍر وبجضًت، ٌصج٘ الىٓغة الخىبئُت اإلاؿخ٣بلُت لدؿُحر اإلاىاعص 

ٗالت، خُض ًًبِ َظا اإلاسُِ حٗضاص اإلاؿخسضمحن اإلاىظىصًً في الخضمت البك ت ٞو ٣ت ٖهٍغ ت بٍُغ ٍغ

والبدض ٦ظل٪ ٖلى اإلاخسغظحن مً اإلاضاعؽ واإلاٗاَض اإلاسخهت والجامٗاث لؿض اخخُاظاتها وحؿُحر 

٣ا إلاخُلباث وخاظُاث اإلاجخم٘، بطن ٞمسُِ الدؿُحر الؿىىي َى يابِ ٦مي وهىعي ًٞال  مغا٣ٞها ٞو

ت لإلصاعة الٗمىمُت.ٖ  لى ؤهه يابِ للمحزاهُت ؤلاظباٍع

ت حٗخبر ع٦ىا ؤؾاؾُا في ؤلاصاعاث  وزالنت ال٣ى٫ ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫ ؤن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ؼ ال٣ضعاث الخىُٓمُت مً زال٫ الٗمل ٖلى اؾخ٣ُاب وجإَُل  ت ألجها تهضٝ بلى حٍٗؼ واإلااؾؿاث الاصاٍع

 دضًاث الخالُت واإلاؿخ٣بلُت والخٗاٌل والخ٠ُ٨.ال٨ٟاءاث اإلاىاؾبت ٖلى مىا٦بت الخ

ت اإلاالثمت لؿض اخخُاظاتها مً ال٣ىي الٗاملت  حؿعى ٧ل بصاعة بلى الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص البكٍغ

ت ٖلى يمان  ت باٖخباٍع ؤخض ؤَم ؤوكُت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ؿهغ الدؿُحر الخ٣ضًغي للمىاعص البكٍغ َو

غ َظٍ اإلاىاعص بما ًخ٤ٟ وألاَضا غ جٞى ت التي جخٞى ت مىاعصَا البكٍغ ٝ الاؾتراجُجُت لإلصاعة مً زال٫ مٗٞغ

ٟحن مؿخ٣بال وبالخالي ج٣ضًغ اخخُاظاث ؤلاصاعة مً اإلاؿخسضمحن،  ملُت الخيبا باججاٍ مؿاع اإلاْى ٖلحها ٖو

غ  ت ؾُاؾُا واظخماُٖا وا٢خهاصًا جٟغى ٖلحها ؤن ج٣ىم بضوعَا في جٍُى وحكهض بلضها جدىالث ظظٍع

الٗمىمُت ووي٘ وجىُٟظ بغامجها إلاىاظهت اإلاىاٞؿت الٗاإلاُت ومىا٦بت الخٛحراث الخانلت في ٢ُاٖاتها 

ت الٗاملت. ظا ًخى٠٢ ٖلى ٦ٟاءة ؤصاء مىاعصَا البكٍغ  الٗالم َو

 * الاكتراخاث:

خذ ألاٞا١ لها لًمان ؤصاء  - ت الالػمت لدؿُحر مهالخها، ٞو ت الؿلُت الخ٣ضًٍغ مىذ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 لخىلُض َا٢ت ال٨ٟاءاث واإلاغصوصًت. اؾتراجُجُتا يمً زُت مهامه
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ت اجساط  - بهم ٖلى اإلاغوهت في ؾٖغ ٟحن، وجضٍع ت لضي اإلاْى ت ال٣ضعاث الٗلمُت والٟىُت وؤلاصاٍع جىمُت وج٣ٍى

 الاظغاءاث اإلاالثمت اإلاسخلٟت.

، مً زال٫ بض عوح الخماؽ والاَخمام بىٟىؾهم هدى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ التي حؿعى الحها ؤلاصاعة -

ٗلُت في بصاعة اإلااؾؿت.  اقترا٦هم بهىعة ٖملُت ٞو

٘ ًٖ ٖاج٣هم اإلاكا٧ل  - ايُإل اإلاؿاو٫ بيكاَاث مغئوؾت ومٗالجت اإلاكا٧ل اإلاترجبت ٖلحها ل٩ي ًٞغ

مالهم.  التي حكٛلهم للخٟٙغ ال٩امل أٖل

ًاء( لخ٣ضًم مها - ت ألٖا ت اإلايكىعة )لجان مدؿاٍو مها ؤلاعقاصًت بجاخت الٟغنت للهُئاث الاصاٍع

.٠  والخىظُه، والاؾدكاعة وؤزظَا بٗحن الاٖخباع لدؿُحر اإلاؿاع اإلانهي للمْى

وظىب وظىص ز٣ت بحن الغثِـ واإلاغئوؽ وال٣ضعة ٖلى مباقغة ؾلُت ؤلاقغاٝ والغ٢ابت واؾخسضام  -

 الىؾاثل الٟىُت والٗملُت اإلاخاخت لهم.

 كائمت اإلاغاح٘: 

 * الىخب:

ؼة جُىع صوع ا - ت في اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت، اإلالخ٣ى الضولي خى٫ الخىمُت مدمض بَى إلاىاعص البكٍغ

ت ظامٗت وع٢لت ) غم الاهضماط في ا٢خهاص اإلاٗٞغ ت ٞو  (.2004ماعؽ  10-09البكٍغ

ت مهغ صاع الجامٗت الجضًضة  -  .2004مدمض اؾماُٖل بال٫ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت ملخ٣ى الضولي ألاو٫ خى٫ حؿُحر ٖبض الٟخاح بىزمسم ٞٗالُت صٖم اإلاٗلىماحي في حؿ - ُحر اإلاىاعص البكٍغ

 ٞٗا٫ في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت ظامٗت مؿُلت.

ب الُباٖت لليكغ والخىػَ٘  - ت، بؾتراجُجُت، ال٣اَغة صاع الٍٛغ  2001ٖلي الؿلمي بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، ٖغى والخدلُل ألاعصن صاع الخامض ل - ليكغ والخىػَ٘، َبٗت مدمض ٞاجذ نالر بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .2004ألاولى 

 . 2001هانغ صاصٌٗضوان ،ا٢خهاص اإلااؾؿت في الجؼاثغ صاع اإلادمضًت الٗامت، الُبٗت الشاهُت  -

ت اليكغ ظامٗت ٢اإلات،  - ت الجؼاثغ ،مضًٍغ  . 2004وؾُلت خمضاوي ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

، صاع الؿالم للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ مضخذ مدمض ؤبى الىهغ ؤؾاؾُاث الٗلم واإلاهىت ؤلاصاعة، مهغ -

 .2007والترظمت َُٗت ألاولى 

ال٢خه بالدؿُحر الٟٗا٫ في اإلااؾؿت  - ت ٖو ؾامُت زغزاف، عابذ بى٢غة جسُُِ اإلاىاعص البكٍغ

الا٢خهاصًت، اإلالخ٣ى الضولي ألاو٫ خى٫ حؿُحر الٟٗا٫ للماؾؿت الا٢خهاصًت اإلاؿُلت ظامٗت مدمض 

 .2005بىيُاٝ ماي 

ت،هى  - ت الجامُٗت الجؼاثغ الُبٗت الشاهُت  عي مىحر حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ  .2014صًىان مُبٖى
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مغاص وٗمىوي، مضزل بلى ٖلم الىٟـ الٗمل والخىُٓم، الُبٗت ألاولى، ظؿىع اليكغ والخىػَ٘ الجؼاثغ  -

2014. 

ت، الغاًت لليكغ والخىػَ٘  - ض الىلُض، ؤلاصاعة الخضًشت للمىاعص البكٍغ  .2009ألاعصن َبٗت بكاع ًٍؼ

ت صعاؾت خالت وػاعة الكاون الخاعظُت  - ت في ؤلاصاعة الجؼاثٍغ َٗبت عابذ الدؿُحر الخيباي للمىاعص البكٍغ

ما٫ ظامٗت الجؼاثغ ؾىت   .2007مظ٦غة ماظؿخحر جسهو بصاعة ألٖا

ت وؤزال - ُٟت الٗمىمُت بحن الخُىع والخدى٫ مً مىٓىع حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ٢ُاث ؾُٗض م٣ضم الْى

اث الجامُٗت ؾىت   .2010اإلاهىت صًىان اإلاُبٖى

ت وبٌٗ الخجاعب ألاظىبُت صاع َىمت  - ٗاث الجؼاثٍغ ُٟت الٗمىمُت ٖلى يىء الدكَغ َاقمي زغفي الْى

 .2010ؾىت 

ُٟت الٗامت جغظمت ؤهُىان ٖبضٍ الُبٗت ألاولى ؾىت  -  .1973لىعان بالن الْى

اث٠ ؤلاصاعة -  .2000ميكىعاث ظامٗت صمك٤ ؾىت  ٧اؾغ اإلاىهىع، ًىوـ ٖىاص ْو

 .1972ٖبض  الٟخاح خؿً مباصت ؤلاصاعة الٗامت صاع الجهًت الٗغبُت ال٣اَغة ؾىت  -

ُت صاع  - ت وصوعَا في نى٘ ال٣غاع صعاؾت م٣اعهت ظامٗت اإلاىٞى ٖبض الُٗٓم ٖبض الؿالم ال٣ُاصة الاصاٍع

 الجهًت ال٣اَغة الُبٗت ألاولى.

٘ الجؼاثغي صًىان  الؿُض مدمض ًىؾ٠ اإلاٗضاوي  - ُٟت الٗامت في الىٓم اإلا٣اعهت والدكَغ صعاؾت في الْى

اث الجامُٗت الجؼاثغ ؾىت   .1984اإلاُبٖى

ىُت لليكغ والخىػَ٘ ؾىت  -  مُبٗت الٞىمُ٪. 1981مهُٟى الكٍغ٠ ؤٖىان الضولت الكغ٦ت الَى

اث الجامُٗت الُب - ُٟت الٗامت صًىان اإلاُبٖى ٗت الشاهُت ؾىت مدمض ؤوـ ٢اؾم مظ٦غاث في الْى

1989. 

 * اللىاهين:

ت  -  .2020-2016-2008-1996-1989-1976-1963الضؾاجحر الجؼاثٍغ

٠ُ الٗمىمي ط ع ع٢م  1966ظىان ؾىت  2اإلااعر في  133-66ؤمغ  -  .49اإلاخًمً ٢اهىن الْى

 اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للٗامل. 1978ؤوث ؾىت  5اإلااعر في  12-٢78اهىن ع٢م  -

اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الىمىطجي لٗما٫ اإلااؾؿاث  1985ماعؽ  23اإلااعر في  59-85ىم مغؾ -

 .13وؤلاصاعاث الٗمىمُت ط ع ع٢م 

لُت ؾىت  15اإلااعر في  03-06ألامغ ع٢م  - ُٟت  2006ظٍى اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

 .46الٗمىمُت ط ع ع٢م 

ل  21اإلااعر في  11-٢90اهىن ع٢م  -  .17، ًخٗل٤ بٗال٢اث الٗمل ط ع ع٢م 1990ؤٍٞغ

ل  25اإلااعر في  194-96مغؾىم جىُٟظي  - ًدضص ٦ُُٟاث جىُٓم اإلاؿاب٣اث والامخداهاث  2012ؤٍٞغ

 .26والىهىم اإلاهىُت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت وبظغائها ط ع ع٢م 



2322جانفي  30 تحقيق التنمية المحميةكتاب أعمال الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في    
 

 

 
41 

ً اإلاْى 1996ماعؽ ؾىت  03اإلااعر في  92-96مغؾىم جىُٟظي  - ٟحن وجدؿحن مؿخىاَم ًخٗل٤ بخ٩ٍى

 .16وجدضًض مٗلىماتهم ط ع ع٢م 

ًاء وحك٨ُلها  1984ظاهٟي  14اإلااعر  10-84مغؾىم  - ت ألٖا ًدضص ازخهام اللجام اإلادؿاٍو

ملها ط ع ع٢م   .04وجىُٓمها ٖو

ل 29اإلااعر في   126-95مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -  02اإلااعر في  145-66اإلاٗض٫ واإلاخمم للمغؾىم  1995ؤٍٞغ

ٟحن ط ع ع٢م  1966ظىان  ما٫ الٟغصًت والخىُٓمُت الخانت بىيُٗت اإلاْى .26اإلاخٗل٤ بةٖضاص ووكغ بٌٗ ألٖا  

ت. 08/06/2014اإلااعر في  10ميكىع ع٢م  - ت لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ اإلاخٗل٤ باإلاهاص٢ت باإلاسُُاث الؿىٍى  
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  :ملخو

ً للمىعص البكغي باٖخباٍع ا٨خغم اإلاكٕغ ٖلى ج ـ الخ٩ٍى لُت لالؾخٟاصة مً ال٨ٟاءاث و َغ

ت للدؿُحر و الاصاعة. لت ٢هض ؾض الخاظُاث الًغوٍع اعاث اإلاَا اث التي  الَا ً باث مً الاولٍى ان الخ٩ٍى

تهخم بها اإلااؾؿاث هٓغا إلاا له مً اَمُت و ما ٌٗىص بالٟاثضة ٖلحها مً ظهت، و مضي اعجباَه بالٗىهغ 

ت بىظه ٖام. جبٗا  البكغي الظي ٌٗض اإلادىع الغثِسخي الظي جبجى ٖلُه اؾتراجُجُت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

لظل٪  انبدذ الضولت حؿهغ ٖلى مىا٦بت الخُىعاث و الخٛحراث التي جغجبذ ًٖ الخُىع الخ٨ىىلىجي، و 

ً الهاصٝ لتزوٍض الٗاملحن بمسخل٠ اإلاٗاٝع و اإلاهاعاث و ختى ال٣ضعاث التي جى٨ٗـ  مىه الاَخمام بالخ٩ٍى

 ٖلى خؿً وظه. اصائهم اًجابا ٖلى جدؿحن

.اليلماث اإلافخاخُت:  ُٟت ٖمىمُت، جدؿحن اإلاؿخىي، اإلاٗاٝع ً، ْو  اإلاىعص البكغي، الخ٩ٍى

 

Abstract 4  

The legislator was keen to devote the training of human resources as a 

mechanism to benefit from skills and qualified supervision to meet the necessary 

management and administration needs. Training has become one of the priorities 

that preoccupy institutions because of its importance and its advantages on the 

one hand, and its attachment to the human element, which is the main axis on 

which the management of resources is based. Human. in general. As a result, the 

State is keen to support the changes and changes brought about by technological 

development, hence the interest in training aimed at providing staff with the 

knowledge, skills and even various capacities that will have an impact positive 

effect on improving their performance as it should    

Keywords: human resource, training, public function, level improvement, 

knowledge. 

 

ً اإلاىعص البكغي : صٖامت اؾاؾُت لغف٘ الىفاءاث و اإلاهاعاث   جىٍى
Human Resources formation: A Pillar for Skills and Abilities 

Development  

 ص. مدمض إلاين بً كاًض ٖلي

 امدمض بىكغة بىمغصاؽ حامٗت  -الحلىق و الٗلىم الؿُاؾُت  ولُت
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 ملضمت

بحرة إلاا لهظا الازحر مً جإزحر يخى الاَخمام بالٗىهغ البكغي في آلاوهت الازحرة ٨ًدسخي م٩اهت ٦ؤ

٪ عجلت الىمى زانت اطا حٗل٤  ت لخدٍغ مباقغ ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت اًً ٌٗخبر اؾاؾا و صٖامت ٢ٍى

ت التي ٢ض ج٨دؿب مهاعاث و ٦ٟاءاث مً زالله.  الامغ باإلاىاعص البكٍغ

ً للمىعص البكغي اًً جٓهغ اَمُخه ٧ىهه مً ا إلاىايُ٘ التي و ٢ض ازترها الخُغ١ إلاىيٕى الخ٩ٍى

ـ اؾخ٣اللُت  جدٓى باَخمام واؾ٘ مً ٢بل الضولت زانت في الى٢ذ الغاًَ اًً ٌٗى٫ ٖلى ج٨َغ

ت.  الهُئاث اإلادلُت ًٖ الهُئاث اإلاغ٦ٍؼ

 ً بت في حؿلُِ الًىء ٖلى اَم الٗىانغ اإلاالػمت لخ٩ٍى و ؾبب ازخُاعها لهظا اإلاىيٕى عاظ٘ للٚغ

ؿلُاث اإلادلُت ٖلى ؾىاٖضَا و ام٩اهُاتها الظاجُت في يل اإلاىعص البكغي مً زال٫ ج٨َغـ اٖخماص ال

 الاؾخ٣اللُت مً ظهت، و الخ٣صخي في الاَمُت التي ٨ًدؿحها َظا الٗىهغ ٖلى اعى الىا٢٘.

 لٗل الهضٝ مً وع٢خىا البدشُت ًىدهغ في : 

  ً  ابغاػ اَمُت الخ٩ٍى

 و الٟئت اإلاؿتهضٞت ً  جدضًض هٕى الخ٩ٍى

  البدض ًٖ الؿبل و الاؾالُب ً  اإلاسخلٟت للخ٩ٍى

صوع و اَمُت جىىًٍ اإلاىعص البكغي هدُجت لظل٪ ، وٗالج اإلاىيٕى مً زال٫ الاق٩الُت الخالُت : 

اإلاىهج الخدلُلي  ، التي ججض اظابت ٖلحها مً زال٫ اهتهاظىا اإلاىهج الىنٟي وللغف٘ مً هفاءاجه و مهاعاجه

ً و مضي ٞٗالُخه في الىا٢٘ مً زال٫ جدضًض  بجمُ٘ اصواجه ال٣اهىهُت للىنى٫ الى ابغاػ اَمُت الخ٩ٍى

ً اإلاىعص البكغي )ؤلا  ً َظا اإلاىعص الا بدض اإلاَاع اإلاٟاَُمي لخ٩ٍى و٫(، زم جبُان الخإنُل ال٣اهىوي لخ٩ٍى

 بدض زاوي(.اإلاالبكغي )
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 : اع اإلافاَُمي لخىىًٍ اإلاىعص البكغي اإلابدث الاٌو  الَا

ً للمىعص البكغي مً الٗىانغ الا  بغاػ الاصاء الىاظب ان ٣ًضمه الٟغص بلى بؾاؾُت الغامُت الخ٩ٍى

ت . ها مُضان حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ها و ما ػا٫ ٌٗٞغ  بهٟت ٞٗالت و مؿخمغة جخماشخى و الخُىعاث التي ٖٞغ

ىا ًخماشخى و الخُلٗاث اإلاىخٓغة مىه لخإصًت اإلاهام ٖلى  جإؾِؿا ٖلى طل٪، وظب يمان لهظٍ الٟئت ج٩ٍى

ً )اخؿً وظه مم٨ً  اع الٗام الظي ًخمدىع ٖلُه الخ٩ٍى و٫( صون الخٛايخي الا ُلب اإلام٘ جدضًض الَا

 شاوي(.الُلب اإلا) مبرعاجهابغاػ جدضًض َبُٗخه و ًٖ 

 :  زهائههو ابغاػ  مغاخله، جدضًض مفهىم الخىىًٍاإلاُلب الاٌو

غي للخىم ً مً الٗملُاث الاؾاؾُت التي ججٗل مً اإلاىعص البكغي ٖىهغا ظَى ُت ان الخ٩ٍى

ٟه و ختى جدضًض مٗاإلاه التي ًٟترى  بىظه ٖام ، و اهُال٢ا مً َىا ازخل٠ الٗضًض مً الباخشىن في حٍٗغ

غ  للمهاعاث و ال٨ٟاءاث التي ٢ض ٨ًدؿبها  اإلاخ٩ىن)اوال(،  ان ًخمدىع  خىله الخُٛحر ، الخدؿحن و الخٍُى

 )زاهُا(.م٘ ابغاػ زهاثهه وجدضًض اإلاغاخل التي ًمغ بها 

ف الانُالحياوال: الخى ف اللغىي و الخٍٗغ  ىًٍ بين الخٍٗغ

ً طل٪ اليكاٍ اإلابجي ٖلى الخسُُِ اإلاد٨م الظي حهضٝ الى جؼوٍض الٟغص بجملت  ٣ًهض بالخ٩ٍى

اصة في  ال مدا٫مً اإلاٗاٝع و اإلاٗلىماث التي جاصي  اصة في اإلاهاعاث و ال٨ٟاءاث اإلااصًت الى الٍؼ الى الٍؼ

 1.مٗضالث الاصاء ٖلى اخؿً وظه

٘ ٦م ت مً اليكاَاث اإلاهممت و اإلاىظهت للٟغص اما ب٣هض ٞع ٟه باهه مجمٖى ا ًم٨ً حٍٗغ

اتهم او ؾلى٦ُاتهم  .2اإلاؿخىي، اإلاهاعاث و اإلاٗاٝع و الخبراث ، او الخٗضًل ؤلاًجابي إلاُىلهم و جهٞغ

اهه مداولت لخُٛحر ؾلى٥ الاٞغاص ًجٗلهم ٌؿخسضمىن َغ٢ا و اؾالُب مسخلٟت في ب٦ما ٌٗٝغ 

ًاصاء ا   3.لٗمل بك٩ل ًسخل٠ جماما ٖما ٧اهىا ًدبٗىهه ٢بل الخ٩ٍى

ً مكخ٤ مً الٟٗل ٧ّىن الظي ًغاص به اًجاص و اخضار شخيء ما و بْهاٍع  لٛت، هجض ان الخ٩ٍى

التي هي بضوعَا مكخ٣ت مً ٞٗل  FORMATIONٖلى اعى الىا٢٘ ، التي ج٣ابلها باللٛت الٟغوؿُت 

FORMER  . 

                                                                                 
ت مً الىاخُت الٗلمُت و الٗملُت، صاع ال٨خاب  -1 ت، مهغ ،نالح الضًً مدمض ٖبض الباقي، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ ، 2000الجامُٗت الاؾ٨ىضٍع

 .69م 
ت مً مىٓىع اؾتراجُجي، صاع الجهًت الٗغبُت ، الُبٗت الاولى، بحروث، لبىان،  -2 ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ  .226، م 2002خؿً ابغاَُم بلٍى
ت مضزل اؾتراجُجي، ٖالم ال٨خب الخضًض لل –ٖاص٫ خغخىف  -3 ض ؾُٗض الؿالم، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ يكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الشاهُت مٍا

 .-149-148م م  2007الاعصن، 
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 ً اظغاء مً الاظغاءاث التي مً زاللها جؼوص اإلاخ٩ّىن باهه انُالخا ٖلى ٨ٖـ طل٪ ٌٗٝغ الخ٩ٍى

ت مً اإلاٗاٝع و ا٦دؿاب اإلاهاعاث اإلاخٗل٣ت اؾاؾا بإصاء مهمت ما   1 .بمجمٖى

٦ما ٌٗٝغ ٦ظل٪ باهه وكاٍ طو مغصوصًت ٖبر الؼمً ألظل ب٣اء و صوام اإلااؾؿت ، ًىمي 

 2 .ال٨ٟاءاث و ًجٗل مً الٗىهغ البكغي مٟخاح هجاح

ً جل٨٪ الجهىص الهاصٞت الى جؼوٍض الٟغص باإلاٗلىماث و اإلاٗاٝع م ت  ازغي ، ٌٗخبر الخ٩ٍى ً ػاٍو

   3 .التي ج٨ؿبه مهاعاث في اصاء الٗمل

ً باهه وؾُلت ججٗل مً الٟغص ًخ٠ُ٨  و اإلاىهب الظي َى بهضص ج٣ضًم  ٦ما ٌٗٝغ الخ٩ٍى

ُٟي  4 .الاصاء الْى

ً اإلاىعص البكغي ، الا اجها جهب ٧لها في اججاٍ  في وا٢٘ الامغ ، حٗضصث اإلاٟاَُم الخانت بخ٩ٍى

ت  الٗاملحن صون ق٪ واخض ًخمشل في ا٦دؿاب اإلاٗاٝع و اإلاهاعاث التي ؾدؿاٖض في جإصًت اإلاهام اإلاىَى

 .مبه

ً  اؾدىاصا الى ما ؾب٤،   ًم٨ىىا اؾخيخاط ما ًلي : و م٘ حٗضص اإلاٟاَُم و ٦ثرتها للخ٩ٍى

 وؾُلت لخىمُت ال ً ٨ٟاءاث و ا٦دؿاب اإلاهاعاث و اإلاٗاٝع الٟىُت الخضًشت جؼامىا و ان الخ٩ٍى

ها الخ٨ىلىظُا و جدضًاتها ٖبر الٗالم .  الخُىعاث التي حٗٞغ

  ت مً الؿلى٦ُاث و اإلاٗاٝع ٢هض جدؿحن ً وؾُلت لخل٣حن اإلاىعص البكغي مجمٖى ان الخ٩ٍى

٘ مً الاهخاظُت   . 5الاصاء و الٞغ

 ًوؾُلت ال٦دؿاب و جدض ً  ض الغنُض اإلاٗغفي و الخبرة .ان الخ٩ٍى

 . ل ً اؾدشماع بامخُاػ للمىعص البكغي ٖلى اإلاضي الٍُى  ان الخ٩ٍى

 حهضٝ الى الخهى٫ ٖلى مهاعاث ال ًم٨ً ان ٣ًلضَا اي مىاٞـ ً  . ازحرا ان الخ٩ٍى

  زهائهه زاهُا : مغاخل الخىىًٍ و ابغاػ  

ً الُت للخهى  ، زانت مً خُض ان الخ٩ٍى ٫ ٖلى ٢ضع ٦بحر مً اصخاب جماقُا م٘ ما جم ط٦ٍغ

ل، ٞاهه ٌؿخضعي الامغ الى ابغاػ  م اإلانهي ٖلى اإلاضي الٍُى اإلاهاعاث و طوي الخبراث مً زال٫ جىمُت مؿاَع

                                                                                 
اث الجامُٗت، الجؼاثغ ،  -1 ت ، صًىان اإلاُبٖى  .92، م 2015ؾُٗض بً ًمُىت ، جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت ، مجلت الٗلىم الاوؿاهُت ، ظامٗت بؿ٨غة ، الٗض - 2 ً و جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  . 02،م  2005،  07ص ابغاَُم ٖبض هللا خمُضة، صوع الخ٩ٍى
ت مضزل اؾتراجُجي، الُبٗت الاولى، صاع خامض لليكغ و الخىػَ٘ ،  - 3 ، ٖمان، م 1999ٖبض الغخمً زالض الهُتي ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

200. 
4
  B.GILLET,  la formation continue des adultes, PUF, Paris,1970, p 24. 

ً ٞحها، ألا٧اصًمُت للضعاؾاث الاظخماُٖت و ؤلاوؿاهُت ،  او٦ُل عابذ ، الاصاعة –خبِل ٖلي  -  5 ت و ؤَمُت الخ٩ٍى الخضًشت للمىاعص البكٍغ

  .81م  2019،  24ظامٗت  الكل٠، الٗضص 
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اإلاغاخل التي ًمغ بها الخ٩ىًٍ ختى ًدؿجى لألٞغاص جدهُل ال٣ضع اإلام٨ً مً اإلاٗاٝع و الخ٣ىُاث التي َم 

 في خاظت ماؾت الحها ٖملُا.

اٖت اي ج٩ىًٍ للمىعص البكغي ًسً٘ اؾاؾا الى اجبإ مغاخل و زُىاث مجؿضة في لٗل هجاح و هج

يُت جغجب ازاع  ا في مغخلخحن  بًجابُتق٩ل بغامج ج٩ٍى مً الىاخُت الٗملُت، َظٍ اإلاغاخل ًم٨ً خهَغ

 ؤؾاؾِخحن َما : 

  اإلاغخلت التي حٗخبر ه٣ُت الا ، ً هُال١ مغخلت جدضًض مسخل٠ الٗىانغ و الٟئاث اإلاٗىُت بالخ٩ٍى

ً صازلُا ام زاعظُا. جي مهما ٧ان الخ٩ٍى  ألي بغهامج ج٩ٍى

  مغخلت جدضًض الاخخُاظاث و اإلاخُلباث اإلاغجبُت ؾىاء باإلااؾؿت ، او جل٪ اإلاغجبُت باألٞغاص

ألظل ا٦دؿاب  مسخل٠ اإلاهاعاث و ال٨ٟاءاث اإلاخاخت و الالػمت إلاىا٦بت الخُىعاث الخانلت مً 

٘ ٢ضعاتها الاهخاظُت.ظهت، و مىا٦بت اإلااؾؿاث ال  خُىعاث الخ٨ىىلىظُت التي حؿاٖضَا مً ٞع

ً بجملت مً الخهاثو جمحٍز ًٖ اإلاٟاَُم اإلاكابهت له التي جخمشل في ما    1: ًليَظا و ًخمحز الخ٩ٍى

 ٖلى ان البٌٗ ًغي اهه   :او اإلاهلحت ان الخىىًٍ ٌٗض مً الاوكُت الغئِؿُت في اإلااؾؿت

ً ٦ٗىهغ اؾاسخي  ،مً ٢بُل اليكاَاث الشاهىٍت إلاا للماؾؿاث اإلاسخلٟت هٓغاث مسخلٟت للخ٩ٍى

غ ال٨ٟاءاث و اإلاهاعاث الٗلمُت و الٟىُت و الخ٣ىُت   .لخٍُى

 ِال ٌك٩ل في ؤي خا٫ مً الاخىا٫  هٖلى اؾاؽ اه :ؤن الخىىًٍ ًدؿم بهفت الخيامل والتراب

م مخ٩امال ًخ٩ىن مً إَضاٝ مدضصة و ص٣ُ٢ت ، ٞهى هٓابوكاَا ٖكىاثُا ب٣ضع ما اهه ًخمحز  

ىانغ طاث َاب٘ جباصلي ُٞما بُجها الهضٝ مجها جد٤ُ٣ الاصاءاث اإلاىخٓغة مً وعاثه  ،ؤظؼاء ٖو

  .اإلاهاعاث و ال٨ٟاءاث الالػمت، اإلاخمشلت في ا٦دؿاب اإلاٗاٝع

 :اهه ًخ٩ىن مً مغاخل ٖضة جبضا مً ازخُاع الٗىهغ البكغي الظي  الخىىًٍ وكاٍ مؿخمغ

 ً يُت اإلاخسههت التي جىبش٤ ٖجها ج، ٌٗىُه الخ٩ٍى لُه مغخلت جدضًض و اٖضاص البرامج الخ٩ٍى

اعقاص و جىظُه اإلاىعص البكغي لخدهُل ما َى مبرمج مً مهاعاث و ج٣ىُاث و مٗاٝع ٢ض 

ت مضي ٞٗالُت  اث٠ ٖلى اخؿً ما ًغام لخيخهي بمغخلت الخ٣ُُم و مٗٞغ حؿاٖضٍ ٖلى جإصًت الْى

ً في خض طاجه   .و هجاٖت الخ٩ٍى

 ت حر اإلاىاعص اإلاالُت و ٦ظا  :الخىىًٍ ٖملُت بصاٍع ا ٢اثما اؾاؾا ٖلى جٞى ً ٖمال بصاٍع ٌٗخبر الخ٩ٍى

ت إلهجاخه ، الؿهغ ٖلى جدضًض و جد٤ُ٣ الاَضاٝ اإلاىخٓغة ، الخإ٦ُض ٖلى حؿُحر اإلاغاخل  البكٍغ

ه و  ً مهما ٧ان هٖى   .اإلاخىزاةطل٪ ٧له في اَاع ألاَضاٝ ًىضعط و البرامج التي ٌٗخمضَا الخ٩ٍى

                                                                                 
اى،   1 ت هدى مىهج اؾتراجُجي مخ٩امل، م٨خبت الٗب٩ُان، الٍغ  .139-137م م  2008مدمض بً صلُم ال٣دُاوي، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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 ٌٗخمض ٖلى الخبراث الٟىُت في قتى اإلاجاالث ال ؾُما مجها اإلاجاالث الخىىًٍ ٖمال فىُا  :

٣ت اإلاغجبُت بال٨ُُٟاث و الىؾاثل اإلاىخهجت لى٣ل اإلاهاعاث و اإلاٗاٝع للمخ٩ىّ  ن مباقغة و بٍُغ

  .ص٣ُ٢ت

 ٟت التي ٌكملها االخىىًٍ ٖملُت قاملت ً في مجاالث :  جسو ٧ل الٟئاث الٗاملت و اإلاْى لخ٩ٍى

 .٢ض جسخل٠ مً خُض اإلادخىي بدؿب الخضعط و الخسهو

 َبُٗت الخىىًٍ اإلاىحه للمىعص البكغي و مبرعاجهاإلاُلب الثاوي: 

ت اإلا٩لٟت بدؿُحر  ً مً بحن اليكاَاث التي حؿهغ ٖلى مخابٗتها اخضي اإلاهالر ؤلاصاٍع ٌٗض الخ٩ٍى

ً مً بحن الا  ت ، بدُض ٌٗض الخ٩ٍى اث التي حؿهغ اإلااؾؿت او الاصاعة ٖلى الٗمىم اإلاىاعص البكٍغ ولٍى

ً للمىعص البكغي باليؿبت  جىُٟظٍ ٖلى اعى الى٢٘، و مىه الخإ٦ُض ٖلى الاَمُت التي ٨ًدؿحها الخ٩ٍى

 لإلصاعة  و الٗاملحن الخابٗحن لها.

بىاء ٖلى طل٪ ، البض مً ان هدضص َبُٗت َظا الخ٩ىًٍ مً زال٫ ج٨ُُٟه ٖلى اؾاؽ اجهه ًخسظ 

ً ٢اهىها ) زاهُا(.ٖ غ اَمُت َظا الخ٩ٍى  ضة نىع له مً خُض الخهي٠ُ ) اوال( ، و باإلا٣ابل البض مً جبًر

 اوال : َبُٗت الخىىًٍ اإلاىحه للمىعص البكغي  

ً اإلا هو للمىعص البكغي ، اُٖاثه الخ٠ُُ٨ ال٣اهىوي س٢ض ٣ًهض بضعاؾت َبُٗت الخ٩ٍى

غي للمضخي ٢ضم ا هدى جىمُت َظا اإلاىعص و اُٖاثه اإلا٩اهت التي ٌؿخد٣ها اإلاىاؾب له باٖخباٍع ٖىهغا ظَى

 .  بضون مىإػ

ُخه) ً للمىعص البكغي البض مً ان ٩ًىن مدضص مً خُض هٖى (، 1و ٣ًهض بظل٪ ان الخ٩ٍى

حن ؾىاء حٗل٤ 3(،مدضص ٦ما )2ماؾـ ٢اهىها) (، ٢هض جد٤ُ٣ اَضاٞه التي حٗىص بالىٟ٘ ل٨ال الُٞغ

٠ او اإلاخ٩ّىن مً  مً ظهت ازغي. او اإلاهلخت ظهت ، و الهُئت اإلاؿخسضمت الامغ باإلاْى

 : ان ًىىن الخىىًٍ طاث َبُٗت مدلُت  - 1

ٖلى  جإزحر انبذ اإلاىعص البكغي ٖلى اإلاؿخىي اإلادلى ٌك٩ل اَخمام الؿلُاث اإلادلُت إلاا له مً 

٤ مً ظهت ، و الؿهغ ٖلى ان ٩ًىن طو ٦ٟاءاث و مهاعاث ٖالُت لًما ن طل٪، ما ؾحروعة و صًمىمت اإلاٞغ

ً الىؾُلت و الالُت ال٣اهىهُت للىنى٫ الى اإلابخػى اإلاغظى   . و اإلاىخٓغ اصي الى اٖخباع الخ٩ٍى

يُت مؿُغة مً ٢بل الهُئاث اإلادلُت التي  ٣ا لبرامج ج٩ٍى لهظا ظغث الٗاصة ٖلى ان ٩ًىن طل٪ ٞو

ت ابجخمخ٘ هٕى ما  ً ٖلى اإلاؿخىي االؾخ٣اللُت في َظا اإلاجا٫ ، و اهه ًىُىي جدذ باب المغ٦ٍؼ لخ٩ٍى

 اإلادلي.

 ان ًىىن الخىىًٍ ماؾـ كاهىها   - 2
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٣ا للبرامج  ت اإلاٟٗى٫، َبٗا صاثما ٞو ً زايٗا لل٣ىاهحن  و الاهٓمت ؾاٍع اي ان ٩ًىن الخ٩ٍى

يُت اإلاٗضة مدلُا.  الخ٩ٍى

 جدضًض اإلاىعص مً خُث الىم و الىٕى - 3 

يُت للمىعص البكغي إلاا لها مً  اث َظٍ الُاثٟت مً حٗضصث البرامج الخ٩ٍى ٘ مؿخٍى اَمُت في ٞع

 ظهت، و ما ٢ض ٌٗىص بالىٟ٘ ٖلى الهُئاث اإلاؿخسضمت. 

ٖلى َظا الاؾاؽ البض مً مغاٖاة مؿخلؼماث و مخُلباث الاصاعة اإلادلُت لل٨ٟاءاث و اإلاهاعاث 

ال ًخد٤٣ زانت في اإلاجا٫ الخىُٟظي و حؿُحر اإلاهالر التي حٗخبر الٗهب في الاصاعة اإلادلُت و  تالٗالُ

ً اإلابخػى  .طل٪ الا بخدضًض اإلاىعص البكغي مً خُض الٗضص و مً خُض َبُٗت الخ٩ٍى

 ً  زاهُا : مبرعاث الخىٍى

اعاث طاث  ً للمىعص البكغي ٢هض الخهى٫ ٢ضع ا٦بر مً ال٩ىاصع و الَا ان جبجي ؾُاؾت الخ٩ٍى

ت بِ حؿحّ ال٨ٟاءاث و اإلاهاعاث الٗالُت  جمشل زُىة ظض َامت في اعؾاء ٢ىاٖض و يىا ر بها اإلاىاعص البكٍغ

ٖلى الٗمىم، ٦ما اجها جمشل ٢غاع خاؾما في ابغاػ الاَمُت البالٛت التي اولتها و الػالذ جىلحها الضولت 

ُت مً خُض اإلاىعص البكغي ال ً ٢هض جد٤ُ٣ ه٣لت هٖى ٣ا  ظيللخ٩ٍى اث٠ الدؿُحر و الاصاعة ٞو جى٧ل له ْو

 ألهماٍ مخُىعة.

ـ الخ٩ىًٍ ُٟت الٗمىمُت  ظاءث ٨ٞغة ج٨َغ تها الْى للمىعص البكغي بٗض الانالخاث التي ٖٞغ

ت.  ختى ًدؿجى لإلنالخاث ان جخماشخى و اإلاخُلباث الخضًشت لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 : ًلي في مالٗل مً بحن مبرعاث الخ٩ىًٍ للمىعص البكغي ًم٨ً ؾغصَا 

  ٠ُ الٗكىاجي الظي ال ٌٗخمض ٖلى يىابِ و قغوٍ مُٗىت  و صون ل الخْى الاؾدىاص للمَا

ُٟت او باألخغي قٛل اإلاىهب.  الٗلمي او اإلانهي لخىلي الْى

  .الى٣و الٟاصح لإلَاعاث و ال٨ٟاءاث لدؿُحر مهالر الجماٖاث اإلادلُت 

  ُٟت الٗامت ال ؾُما في ق٣ها اإلاخٗل٤ بةلؼامُه و الانالخاث التي مؿذ الجىاهب ال٣اهىهُت للْى

ً ال٦دؿاب اإلاٗاٝع مً ظ  هت، و ازباث ال٨ٟاءاث و اإلاهاعاث مً ظهت ازغي. خخمُت الخ٩ٍى

  .اصة في هجاٖت اإلاىعص البكغي ً ٢هض الٍؼ خماص ٖلى الاؾالُب الخضًشت للخ٩ٍى  ٖضم الٖا

  م مً اَمُت َظا الازحر ً بالٚغ يُت و اؾدبٗاص بٌٗ الٟئاث مً الخ٩ٍى ي٠ٗ البرامج الخ٩ٍى

ت.  إلاًاٖٟت ال٣ضعاث البكٍغ

ً اؾتراجُجُت بُٗضة الامض.  يغوعة مىا٦بت الاصاعة للٗه  غهت و اإلاضخي ٢ضما هدى ا٢غاع الخ٩ٍى
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 الخإنُل اللاهىوي لخىىًٍ اإلاىعص البكغي : الثاوياإلابدث 

ً اَمُت بالٛت و طل٪ للم٩اهت التي ًدخلها في حؿُحر اإلاىعص البكغي باٖخباٍع الُت و صٖامت  للخ٩ٍى

م ٟحن و ٚحَر ٘ مً ال٣ضعاث و اإلاهاعاث للمْى مً الظًً ٌؿهغون ٖلى الخىُٟظ و الدؿُحر  اؾاؾُت لٞغ

 اإلادلى للمغا٤ٞ الٗامت.

٘ الاؾمى و ٦ظا الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت له )  و٫(، الا ُلب اإلامً َظا اإلاىُل٤، ٦غؾه الدكَغ

ىب ُٞه) بم٘ الازظ  ً اإلاٚغ ه الخ٩ٍى خباع  الخىٕى الظي ٌٗٞغ  شاوي(.الُلب اإلاٗحن الٖا

 : ً اإلاُلب الاٌو ـ الخىٍى ُٗاجىَغ   حكَغ

خه الجماٖاث اإلادلُت مً خُض ٢ىاٖض الدؿُحر و اصاعة اإلاهالر اإلادلُت و  ان الخُىع الظي ٖٞغ

٦ظا جإ٢لمها و الخُىعاث الخانلت في اإلاجا٫ الخ٨ىىلىجي ، ايخى مً الًغوعي ٖلى َظٍ اإلاهالر ان 

٘ في حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت الظي ال ًخد٤٣ الا بىظىص  جغاعي مضي مىا٦بتها لهظا الخُىع و الخُٛحر الؿَغ

ان الخدضي مً خُض الدؿُحر الخؿً و الاصاء الٟٗا٫ للمهالر  ٘ َع ل و ٠٦ء ًٞغ مىعص بكغي مَا

 اإلادلُت مً الىاخُت الٗملُت.

٘ الاؾمى اي الضؾخىع لؿىت  ُٗت ال ؾُما الدكَغ  2020جماقُا م٘ طل٪، ٦غؾذ الىهىم الدكَغ

ً  1 و ختى الضؾاجحر الؿاب٣ت مىه  07ال٣ٟغة  09ذ اخ٩ام اإلااصة هٓماًً  ،اإلاىعص البكغي الؼامُت ج٩ٍى

ت و  نغاخت  بىهها " حصجُ٘ بىاء اكخهاص مخىٕى ًًمً كضعاث البلض ولها الُبُُٗت ، البكٍغ

ٍر و جضًٍغ هفاءاث طاث مهاعاث و الٗلمُت"، التي اٖخبرجه الىؾُلت بامخُاػ للنهىى باكخهاص حؿي  

عف حؿاًغ الخُىع اإلاٗلىماحي الىفُل لدؿير و اصاء مغمىق و كضعاث ٖالُت جىدؿب مٗلىماث و مٗا

 طاث هفاءة ٖالُت.

ت " ضؾخىع ٖلى انهٟـ المً  75في الؿُا١ طاجه ، ا٦ضث اإلااصة   اث ألاواصًمُت وخٍغ الحٍغ

حٗمل الضولت ٖلى جغكُت البدث الٗلمي وجثمُىه زضمت للخىمُت اإلاؿخضامت  .البدث الٗلمي مًمىهت

ً صؾخىعٍا مما ًجٗله الؼامي  ؾىاء هٓمخه الهُئت َظا ال ص ."لألمت ـ الخ٩ٍى اللت ٢اَٗت ٖلى ج٨َغ

 بُلب مً اإلاخ٩ّىن.او ٧ان اإلاؿخسضمت 

ت في ان واخض ٨َْظا ًدبحن اهه في  ل ؤلانالخاث الغامُت الى الجهىى با٢خهاص ٢ىي  و اصاعة ٢ٍى

 
ّ
ً زانت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي ، اول اإلاىعص البكغي باٖخباٍع الضٖامت ذ الضولت الاَمُت ال٣هىي لخ٩ٍى

الاؾاؾُت لدؿُحر ٠٦ء و ؾلُم ، ٧ل طل٪ ًهب في جغؾُش و جشمحن اإلاىعص البكغي و مىه جىمُت َظا 

 الازحر و ابغاػ ٦ٟاءاجه و جغؾُش الٗال٢ت التي ٢ض جيصخئ بِىه و بحن الهُئت اإلاؿخسضمت.

                                                                                 
ش  30/12/2020اإلااعر في  442-20م الغثاسخي اإلاغؾى  - 1 ط ع ٖضص  ،01/11/2020ًخٗل٤ بةنضاع الخٗضًل الضؾخىعي اإلاهاص١ ٖلُه بخاٍع

 . 30/12/2020اإلااعزت في  82



2322جانفي  30  كتاب أعمال الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية 
 

 

 
50 

ً للمىعص البكغي جم اصعاظه في باب الخ٣ى١ التي ًخمخ٘ بها  اؾدىاصا الى ما ؾب٤، ان الخ٩ٍى

٠ و طل٪ بمىظب الامغ  اعاث طاث 1 03-06اإلاْى غي لالعج٣اء باإَل ً ٖىهغا ظَى ، الظي اٖخبر الخ٩ٍى

ذ ُٞه الضولت في َظا اإلاجا٫ مً ظهت، و ،ال٨ٟاءاث الٗالُت  الظي ًىضعط في اَاع الانالح الظي قٖغ

ً اإلاىعص البكغي في  اث٠ ل يمان الىجاٖت ٖبر وظْجشمحن ج٩ٍى ىص مىعص بكغي ٢اصع ٖلى جدمل الْى

ت به و جد٤ُ٣ جُلٗاجه اإلاهىُت اإلاؿخ٣بلُت .  اإلاىَى

ً  ،و في َظا اإلا٣ام مً  ابخضاءهجض ان اخ٩ام الامغ ؾال٠ الظ٦غ ، هٓمذ ٧ل ما ًخٗل٤ بالخ٩ٍى

٠ 38هو اإلااصة  و ًخجلى طل٪ بىيىح مً الىو في خض طاجه  ،مىه الظي ًىضعط يمً خ٣ى١ اإلاْى

ف الحم في الخىىًٍ و جدؿين اإلاؿخىي و التركُت في الغجبت زالٌ خُاجه اء ُٞه الظي ظ " للمْى

٠ مهما ٧اهذ عجبخه او مغ٦ٍؼ  ،"اإلاهىُت ً خ٣ا قغعي و ٢اهىوي للمْى الظي ًٟهم مً زالله ان الخ٩ٍى

.ً  ال٣اهىوي مً ظهت ، و بٌٛ الىٓغ ٖلى هٕى الخ٩ٍى

ا  ،مً هٟـ الامغ ٦104ما جُغ٢ذ اخ٩ام اإلااصة  الى الاظغاءاث  و اإلاخُلباث الىاظب جىاَٞغ

٣ا لبرهامج مؿُغ مؿب٣ا.  ً في ق٩ل صوعاث ٞو  لخىُٓم الخ٩ٍى

اصة ًٖ ٧ل طل٪، اَغ ٧ل مً ال٣اهىن  الخ٩ىًٍ  3 334-11و ٦ظا اإلاغؾىم الخىُٟظي  2 10-11ٍػ

ً للمىعص البكغي بدُض ا٢غ نغاخت جىُٓم صوعاث ج٩ىٍيُت ملؼمت للمىخسبحن الظي ًىضعط  يمً الخ٩ٍى

٠ الٗمىمي  4 .اإلاخىانل للمْى

  هىإ الخىىًٍؤاإلاُلب الثاوي: 

ً الى ٖضة اهىإ ٢ض جسخل٠ مً خُض الهضٝ او اإلابخػى ى مىه ٖلى اإلاغظ ًم٨ً جهي٠ُ الخ٩ٍى

هىي)اوال(،  او مً خُض اإلاخُلباث و الاويإ الجضًضة التي حؿخلؼم اللجىء الى ٢اٖخباع اهه طاث اَمُت 

  اإلاٟاَُم و اإلاٗاٝع الجضًضة)زاهُا(. ٖملُت عؾ٩لت

ً الظي ٩ًى  جىىًٍ كبلي اوال:  ما يغوعي و ٌٗخبر اؾاؾُا، و الظي  ًخسظ ق٩لحن  اٖىه ن ، و َى الخ٩ٍى

 َما : 

                                                                                 
٠ُ الٗمىمي ، ط ع  ٖضص  15/07/2006اإلااعر في  03-06مً الامغ  38اإلااصة  - 1 اإلااعزت في  46اإلاخًمً ال٣اهىن الاؾاسخي الٗام للْى

16/07/2006 . 

ُٟت الٗمىمُت، ٧لُ٪ لليكغ، الجؼاثغ ،   . 07، م 2011اهٓغ ٦ظل٪ : عقُض زلىفي، ال٣اهىن الاؾاسخي الٗام للْى
ش  37ط ع ٖضص  21/06/2011اإلااعر في  بالبلضًت،اإلاخٗل٤  10-11ال٣اهىن  - 2  .03/07/2011الهاصع بخاٍع
ش  334-11اإلاغؾىم الخىُٟظي  - 3 ُٟي اصاعة الجماٖ 20/09/2011الهاصع بخاٍع ث الا٢لُمُت، ط ع ااإلاخًمً ال٣اهىن الاؾاسخي الخام بْى

 .25/09/2011في  اإلااعزت 53ٖضص 
  ، هٟـ اإلاغظ٘. 10-11مً ال٣اهىن  39و  38اإلااصة  - 4
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 ٣ا للماصة  اإلاؿمى بالخىىًٍ الخدًيري ،  الخىىًٍ في فترة التربو و  03-06مً الامغ  84ٞو

ل لهالظي ًسو ٞئت مُٗىت مً اإلا٣بلحن ٖلى الخ ً ٢هض تهُئت اإلاخ٩ّىن لكٛل اإلاىهب اإلاَا ٖلى  ،٩ٍى

٣ا إلاا ج٣خًُه الاهٓمت اإلادضصة للكغوٍ و ال٨ُُٟاث التي ًجغي ٞحها َظا الازحر ً ٞو  .1ان ٩ًىن الخ٩ٍى

ٖضمه ؾُاصي ال مدا٫ الى ٖضم ام٩اهُت الٟغص  ال٣ُام بالٗمل اإلاىٍى به ٖلى  ،هدُجت لظل٪

 اخؿً وظه.  

  و الظي ًإزظ  03-06مً الامغ  109، الظي ٦غؾخه اخ٩ام اإلااصة كبل التركُت الخىىًٍ الخىمُلي

ُٟت الٗامت ٢هض الاؾخٟاصة مً  في الخؿبان الخهى٫ ٖلى قهاصاث ٖلُا ًخُلبها ال٣اهىن اإلاىٓم للْى

٣ا للكغوٍ و ال٨ُُٟاث اإلادضصة مؿب٣ا   2 .التر٢ُت ٞو

 ً يُت مدضصة مً ٖلى اإلاؿخىي الٗملي ، ان مشل َظا الىٕى مً الخ٩ٍى ٣ا لضوعة ج٩ٍى ًخم ٞو

 ٖلى ان ٩ًىن طل٪ بهٟت مؿخمغة مخىانلت او  بهٟت جىاوبُت . 3خُض الؼمً

ً حهضٝ الى حٗم٤ُ اإلاٗاٝع للمخ٩ّىن في مجا٫ مً  ججضع الاقاعة الى ان َظا الىٕى مً الخ٩ٍى

 
ُ
ُٟت اإلا إل ٖلى ٧اٞت اإلاؿخاإلاجاالث اإلاغجبُت اؾاؾا بالْى جضاث الازحرة التي جخماشخى و غقى الحها ، او الَا

 الخُىعاث في مجا٫ ٖمله. 

 : و الظي بضوعٍ ًخسظ ق٩لحن َما :  جىىًٍ بٗضي او الخم زاهُا:

 ىن باإلاخُلباث التي  ٌؿخضٖحها ٧ل ؾل٪ مً جىىًٍ مخسهو ً الظي ٩ًىن مَغ : و َى الخ٩ٍى

ٟحن بازخالٝ صعظاتهم و عجبهم، ٖلى ان ٩ًىن في اَ اع اخخُاظاث الهُئت الاؾال٥ اإلاسخلٟت للمْى

 اإلاؿخسضمت مً ٦ٟاءاث مخسههت بض٢ت في مجاالث لها ٖال٢ت بالخُىع الخ٨ىىلىجي .

  الغامي الى جدؿحن اإلاؿخىي و اإلاٗاٝع  التي جىىًٍ مؿخمغ او لخدؿين اإلاؿخىي ً : و َى الخ٩ٍى

ت ألظل الخإ٢لم و الاويإ الجضًضة التي جخُلبها الؿاخت اإلاهىُت.   انبدذ يغوٍع

 

 

 

 

 

                                                                                 
ً الخدًحري اؾىاء ٞترة التربو لكٛل ب 03/01/2009اإلااعزت في  02اهٓغ الخٗلُمت  - 1 ٌٗ عجب اإلادضصة ل٨ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى

 الاؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث و الاصاعاث الٗمىمُت و البرامج اإلاخٗل٣ت بها. 
ً ٢بل التر٢ُت في بٌٗ عجب الاؾال٥ اإلاكتر٦ت في  01/12/2008اإلااعزت في  45اهُغ الخٗلُمت  - 2 جدضص ٦ُُٟاث جىُٓم و بغامج الخ٩ٍى

 اإلااؾؿاث و الاصاعاث الٗمىمُت. 
ت .......اقهغ باليؿبت  06مضة  - 3  لغجب ملخ٤ اصاعي، ٖىن اصاعي، ٧اجب مضًٍغ

اث .... 09مضة      ، وزاث٣ي امحن مدْٟى  اقهغ باليؿبت لغجبت مخهٝغ
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 زاجمت

اث و الاَخماماث ال٨بحرة بما اهه ٌك٩ل  ً ايخى مً الاولٍى ما ًم٨ً مالخٓخه َى ان الخ٩ٍى

ً وجُىٍغا ل٣ضعاتهم  ُُٟت ٢هضيغوعة ؤؾاؾُت لبىاء ٦ٟاءة ألاٞغاص واإلاؿحًر  الخهى٫ ٖلى مغا٦ؼ ْو

 اإلااؾؿت مً هاخُت ؤزغي.جُٟض مً هاخُت و  جُٟضٍ

ً مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذً ؤَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم م٣ىمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ُٟذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت الخ٩ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍى اث بىذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاء ظهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاػ لدؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُحر ألاٞذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغاص َذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذظا وحٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذض ْو

إلاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا لهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذً جذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذإزحر اًجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابي مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذً خُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذض .والٗال٢ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاث ؤلاوؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاهُت للماؾؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاث الخضًشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت

 ا٦دؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب اإلاٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاٝع و اؾذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخسضامها لخؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذً ؾذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحر اإلاهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالر اإلاسخلٟذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت.

م مذذذذذذذذذذذذذذذذً ؤن           لذذذذذذذذذذذذذذذى الذذذذذذذذذذذذذذذذٚغ لذذذذذذذذذذذذذذذذت ٖو ت مىخجذذذذذذذذذذذذذذذذت ومَا ً َذذذذذذذذذذذذذذذذام ويذذذذذذذذذذذذذذذغوعي لبىذذذذذذذذذذذذذذذذاء ٢ذذذذذذذذذذذذذذذذىة بكذذذذذذذذذذذذذذذٍغ الخ٩ذذذذذذذذذذذذذذذٍى

٧ذذذذذذذذذذذذذذذذذذل الىؾذذذذذذذذذذذذذذذذذذاثل لخىُٟذذذذذذذذذذذذذذذذذذظَا، ٞذذذذذذذذذذذذذذذذذذةن بٟٚذذذذذذذذذذذذذذذذذذا٫ اإلااؾؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ٢ذذذذذذذذذذذذذذذذذذض ويذذذذذذذذذذذذذذذذذذٗذ زُذذذذذذذذذذذذذذذذذذت الٗمذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ووٞذذذذذذذذذذذذذذذذذذغث 

ً الٗذذذذذذذذذذذذذذذاملحن يذذذذذذذذذذذذذذذمً الخُذذذذذذذذذذذذذذذت ٢ذذذذذذذذذذذذذذذض ٩ًذذذذذذذذذذذذذذذىن ؤ٦ثذذذذذذذذذذذذذذذر اإلاؿذذذذذذذذذذذذذذذبباث إلزبذذذذذذذذذذذذذذذاث عجذذذذذذذذذذذذذذذؼ الخُذذذذذذذذذذذذذذذت  ٖملُذذذذذذذذذذذذذذذت ج٩ذذذذذذذذذذذذذذذٍى

 ًٖ ال٣ضعة لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغظىة.

ً فذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي حؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذُحر ألاٞذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغاص الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذظي ٌؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعى بلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذى  و مىذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه وؿذذذذذذذذذذذذذذذذذذذخسلو مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذضي ؤَمُذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت الخ٩ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍى

ذذذذذذذذذذذذذاصة ؤلاهخاجد٣ُذذذذذذذذذذذذذ٤ ٖذذذذذذذذذذذذذضص مذذذذذذذذذذذذذً  يُذذذذذذذذذذذذذت مجهذذذذذذذذذذذذذا ٍػ ذذذذذذذذذذذذذذاث لٟىاثذذذذذذذذذذذذذض باٖخمذذذذذذذذذذذذذاص بذذذذذذذذذذذذذذغامج ج٩ٍى اظُذذذذذذذذذذذذذت وعٞذذذذذذذذذذذذذ٘ مٗىٍى

خم َظا ؾىاء ٢بل الخضمت ؤو ؤزىاء الخضمت  .ألاٞغاص مً خُض اإلاٗاٝع و اإلاهاعاث ٍو

ل في ٖملُت الدؿُحر وبالخالي  و٢ض جًُٟ اإلاؿاولىن بلى مضي ؤَمُت الٗىهغ البكغي اإلا٩ىن واإلاَا

لت هي التي حٗٝغ جد٣ اعاث اإلاَا ٣ُا ألَضاٞها الٗامت و ه٣ى٫ ؤن اإلااؾؿت التي جمل٪ ؤ٦ثر ال٨ٟاءاث وؤلَا

ت لت في الدؿُحر الخؿً للمىاعص البكٍغ  .جغج٣ي الى مه٠ اإلااؾؿاث اإلاَا
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 : كائمت اإلاغاح٘

  باللغت الٗغبُت: -

 : الىهىم ال٣اهىهُت

  ًخٗل٤ بةنضاع الخٗضًل الضؾخىعي اإلاهاص١  30/12/2020اإلااعر في  442-20اإلاغؾىم الغثاسخي

ش   .30/12/2020اإلااعزت في  82ع ٖضص  ، ط01/11/2020ٖلُه بخاٍع

  ش  37ط ع ٖضص  21/06/2011اإلاخٗل٤ بالبلضًت، اإلااعر في  10-11ال٣اهىن الهاصع بخاٍع

03/07/2011. 

  ٠ُ الٗمىمي ،  15/07/2006اإلااعر في  03-06مً الامغ اإلاخًمً ال٣اهىن الاؾاسخي الٗام للْى

 . 16/07/2006اإلااعزت في  46ط ع  ٖضص 

 ُٟش  334-11ظي اإلاغؾىم الخى اإلاخًمً ال٣اهىن الاؾاسخي الخام  20/09/2011الهاصع بخاٍع

ُٟي اصاعة الجماٖاث الا٢لُمُت، ط ع ٖضص   .25/09/2011اإلااعزت في  53بْى

 الخدًحري اؾىاء ٞترة  03/01/2009اإلااعزت في  02لخٗلُمت ا ً اإلادضصة ل٨ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى

اإلااؾؿاث و الاصاعاث الٗمىمُت و البرامج التربو لكٛل بٌٗ عجب الاؾال٥ اإلاكتر٦ت في 

 اإلاخٗل٣ت بها.

  ٢بل التر٢ُت في  01/12/2008اإلااعزت في  45الخٗلُمت ً جدضص ٦ُُٟاث جىُٓم و بغامج الخ٩ٍى

 بٌٗ عجب الاؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث و الاصاعاث الٗمىمُت. 

 :الىخب

 ت هدى مىهجمد ال٣دُاوي اؾتراجُجي مخ٩امل، م٨خبت  مض بً صلُم ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

اى،   .2008الٗب٩ُان، الٍغ

  ت مضزل اؾتراجُجي، الُبٗت الاولى، صاع الخامض الهُتي زالض ٖبض الغخمً ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .1999لليكغ و الخىػَ٘ ، ٖمان، 

  ، ت مً مىٓىع اؾتراجُجي، صاع الجهًت الٗغبُت بلٍى خؿً ابغاَُم ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .2002الاولى، بحروث، لبىان،  الُبٗت

  ، اث الجامُٗت، الجؼاثغ ت ، صًىان اإلاُبٖى  .2015بً ًمُىت ؾُٗض ، جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

  ت مضزل اؾتراجُجي، ٖالم ال٨خب –خغخىف ٖاص٫ ض ،اصاعة اإلاىاعص البكٍغ ؾُٗض الؿالم مٍا

 . 2007الخضًض لليكغ و الخىػَ٘، الُبٗت الشاهُت ، الاعصن، 

 ُٟت الٗمىمُت، ٧لُ٪ لليكغ، الجؼاثغ ،  زلىفي عقُض  .2011، ال٣اهىن الاؾاسخي الٗام للْى
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  ت مً الىاخُت الٗلمُت و الٗملُت، صاع ٖبض الباقي نالح الضًً مدمض ، اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت، مهغ ،  .2000ال٨خاب الجامُٗت الاؾ٨ىضٍع

  :اإلالاالث 

 و جىمُت اإلاىا ً ت ، مجلت الٗلىم الاوؿاهُت ، ابغاَُم ٖبض هللا خمُضة، صوع الخ٩ٍى عص البكٍغ

 . 2005،  07ظامٗت بؿ٨غة ، الٗضص 

  ٞحها، ألا٧اصًمُت  –خبِل ٖلي ً ت و ؤَمُت الخ٩ٍى او٦ُل  عابذ ، الاصاعة الخضًشت للمىاعص البكٍغ

 . 2019،  24للضعاؾاث الاظخماُٖت و ؤلاوؿاهُت ، ظامٗت  الكل٠، الٗضص 
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  :ملخو

ٖٝغ الٗالم في آلاوهت ألازحرة ٖضة جُىعاث وحٛحراث ظاءث هدُجت للٗىإلات والخُىع الخ٨ىىلىجي، 

ت، وبما ؤن مما ؤصي بلى بغوػ ٖضة جدضًاث ، ول٣ض ؾاَم ط ل٪ في حُٛحر بٌٗ اإلاٟاَُم وألاؾالُب ؤلاصاٍع

لجهىى بالخىمُت الكاملت ٖامت والخىمُت اإلادلُت زانت ؤنبذ ًمشل يغوعة ملخت مً اظل ٖملُت ا

جىمُت ا٢خهاصًت واظخماُٖت الهضٝ مجها جغ٢ُت وجُىٍغ اإلاجخم٘ ، ٞةن اإلاىعص البكغي ٦ٛحٍر مً اإلاىاعص 

ٗالت، ألازغي ٌٗخبر مً ؤَم اإلا٣ىماث التي ٌٗى٫ ٖلحها لخل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت والىنى٫ بلى جىمُت ع  اثضة ٞو

ت طاث ٦ٟاءة  خُض ؤن َظٍ ألازحرة حٗخبر مً الغ٧اثؼ ،وبالخالي ٞاإلااؾؿت ج٣اؽ بما لضحها مً مىاعص بكٍغ

الث ال٨ٟاءاث ابخضاء مً ٖملُت ألاؾاؾُت  غ مَا ا، وال ٩ًىن طل٪ بال بخٍُى لًمان ب٣ائها واؾخمغاَع

٤ اإلاٗاًحر الٗلمُت والخ٣ىُت ونىال بلى يغوعة ج٩ى  بها باؾخمغاع وطل٪ بةوكاء مغا٦ؼ الاهخ٣اء ٞو ٍجها وجضٍع

لت لهظا الٛغى والاؾخٟاصة مً الخجاعب الٗاإلاُت الغاثضة .  مَا

ً –اإلاىعص البكغي –الخىمُت اإلادلُت اليلماث اإلافخاخُت:   الخ٩ٍى

: Abstract 

The world has recently known several developments and changes that came 

as a result of globalization and technological development, which led to the 

emergence of several challenges, and this has contributed in changing some 

concepts and management methods, and since the process of promoting overall 

development in general and local development in particular has become an 

urgent necessity for economic and social development its purpose is promoting 

and developing society, and from this point of view the human resource besides 

financial resource is one of the most important components on which to create 

added value. To reach pioneering and effective development. 

ً ؤلاصاعي للمىعص البكغي اإلادلى في الجؼائغ تاؾتراجُجُ      الخىٍى

Management training strategy for the local human resource in Algeria 

 بً خفاف ٖلى   َالب الضهخىعاٍ 

 خمىت لخًغ الىاصي حامٗت الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت ولُت 
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The human resource is considered the most important pillars on which the 

institution is based in order to ensure its survival and continuity, and this can 

only be done by developing the qualifications of competencies from the 

selection process according to scientific and technical standards to the need to 

form and train them continuously and to establish qualified centers for this 

purpose and benefit from leading global experiences. 

Keywords: Local development - human resource - training  

 ملضمت

ت مً بحن ؤَم الاؾدشماعاث إلاىاظهت الخدضًاث في مجا٫ الخىمُت  ٌٗخبر الاؾدشماع في اإلاىاعص البكٍغ

ٖامت وبالخهىم الخىمُت اإلادلُت ،وبالخالي ٞاإلاىعص البكغي َى الٗمىص ال٣ٟغي إلخضار ؤي حٛحر هدى 

ٗا ا مً جىمُت قاملت ٞو غ ؤصائها اٖخمضث الجؼاثغ ٦ٛحَر ت وجٍُى لت ، ومً اظل الاَخمام بال٨ٟاءاث ؤلاصاٍع

مً زال٫ عؾم زُِ وبغامج  الهضٝ مجها مغا٣ٞت  جىمُت ال٨ٟاءاث وال٣ضعاث  ثاؾتراجُجُاالضو٫ 

ً والخٗلُم . ب والخ٩ٍى ت اإلادلُت  وطل٪ بىاؾُت الخضٍع  البكٍغ

ً ؤلاصاعي بما جم اٖخماصٍ مً َٝغ ٌؿخمض َظا البدض ؤَمُخه في عبِ الجا هب الىٓغي للخ٩ٍى

يُت، غ ؤصائها مً ؤظل  الضولت مً مسُُاث وبغامج ج٩ٍى و٦ظل٪ في خاظت ؤلاصاعة اإلادلُت بلى جىمُت وجٍُى

ولً ٩ًىن طل٪ بال  الىنى٫ بلى جلبُت مخُلباث  اإلاجخم٘ ، وجغ٢ُخه بلى مهاٝ الضو٫ اإلاخ٣ضمت،

ً مىاعصَا الب ت التي صٞٗخىا الزخُاع َظا اإلاىيٕى َى باالَخمام بخ٩ٍى ٍغ ت. ومً بحن ألاؾباب الجَى كٍغ

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي، وعبُه  الخٗٝغ ٖلى الجهىص اإلابظولت مً َٝغ الضولت ُٞما ًسو ج٩ٍى

ً ،٦ما ؤهىا اٖخمضها في صعاؾدىا َظٍ ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي مً زال٫  بالجاهب الىٓغي للخ٩ٍى

 دلُل اإلاٗلىماث.ج٣صخى الخ٣اث٤ وج

ً ؤلاصاعي ، ؤَضاٞه ومغاخله و ما هي  ؤلاقيالُت الخالُتوبىاء ٖلى ما ج٣ضم  هُغح  : ماطا ٣ًهض بالخ٩ٍى

ٟي ؤلاصاعة اإلادلُت في الجؼاثغ ؟ تاؾتراجُجُ ً مْى وإلاىا٢كت َظٍ ؤلاق٩الُت اٖخمضها ٖلى الخُت  ج٩ٍى

 الخالُت :

  : ماَُت الخ٩ىًٍ ؤلاصاعي ألاو٫ اإلابدض 

ً ؤلاصاعي اإلاب  دض الشاوي: ؤَضاٝ ومغاخل الخ٩ٍى

ً  تاؾتراجُجُاإلابدض الشالض :  إلاىعص البكغي اإلادلي في الجؼاثغاج٩ٍى
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ٌ اإلابدث   : ماَُت الخىىًٍ ؤلاصاعي ألاو

ت لجإث  في بَاع مؿاًغة الخُىعاث الخضًشت مً زال٫ ا٦دؿاب مسخل٠ اإلاهاعاث الخ٣ىُت وؤلاصاٍع

غ وجىم ً الظي ٌٗخبر مً  بحن ؤَم َغ١ ؤلاصاعة الخضًشت بلى جٍُى ت بىاؾُت الخ٩ٍى ُت ال٣ضعاث البكٍغ

ُٟي في اإلااؾؿت   .وؤؾالُب جىمُت ألاصاء الْى

:  ؤلاَاع الىٓغي إلاهُلح الخىىًٍ  اإلاُلب ألاٌو

ً ٌٗجي في اللٛت الالجُيُت   -FORMER–مكخ٣ت مً ٞٗل ٧ىن  -  FORMATION –الخ٩ٍى

ا حٗجي ؤخضر الصخيء بمٗجي ؤوظضٍ ، ً بضال مً  ولٍٛى ٘ الجؼاثغي اؾخٗمل مهُلر الخ٩ٍى الدكَغ

ت  ب الظي ؤنله في اللٛت الاهجلحًز  TRAINING –1-الخضٍع

ً  ٧ل خؿب جىظهاجه  ، ٣ٞض ٖٝغ  ٠ للخ٩ٍى ل٣ض اَخم الباخشىن واإلا٨ٟغون في بُٖاء ٖضة حٗاٍع

اث اإلاد ت مً الخهٞغ ً اهه " ٖملُت حٗلم ؾلؿلت مً الؿلى٥ اإلابرمج ؤو مجمٖى ٦ما  2ضصة مؿب٣ا"الخ٩ٍى

ه م٨ٟغون آزغون  ؤهه " مجمىٖت مً وكاَاث الخٗلم اإلابرمجت بهضٝ ا٦دؿاب الٟغص والجماٖت  ٖٞغ

ً ٖملُت مبرمجت مؿب٣ا ، ٌكمل حٗلم مجمىٖت مً 3اإلاٗاٝع والاججاَاث "  ،ومىه وؿخيخج ؤن الخ٩ٍى

ً ٖضة ن ىع جدباًً خؿب ألاؾلىب الؿلى٦ُاث واإلاٗاٝع بهضٝ جدؿحن ؤصاء ألاٞغاص والجماٖت ، وللخ٩ٍى

ً ٢بل الالخدا١ بمىهب  ً خؿب الؼمان واإلا٩ان بلى : الخ٩ٍى وألاَضاٝ، ٦ما ًم٨ً جهي٠ُ الخ٩ٍى

ً صازل  ً خؿب اإلا٩ان هجض مً ؤَمها : الخ٩ٍى ً ؤزىاء الٗمل ، ٞإما ؤنىاٝ الخ٩ٍى الٗمل والخ٩ٍى

ً م ً زاعط اإلااؾؿت ، و٢ض هلجإ بلى ٖملُت  الخ٩ٍى ً اظل ججضًض اإلاٗلىماث ؤو لخل٣حن اإلااؾؿت، والخ٩ٍى

ؤهماٍ الؿلى٦ُاث وألاؾالُب الجضًضة ، ؤو بٛغى جدًحر الٗامل لتر٢ُخه بلى صعظت ؤٖلى ٧لها ؤهماٍ 

ً ؤعبٗت مباصت  ً خؿب ألاَضاٝ ، وللخ٩ٍى ٖلى اإلااؾؿت الالتزام بها وبال ٞكلذ ٖملُت 4لٗملُت الخ٩ٍى

ً ًىن٠ ب غ اإلاىعص البكغي مىيٕى الخ٩ىن ، ؤو٫ َظٍ اإلاباصت ؤن الخ٩ٍى إهه ٖمل بصاعي بمٗجي ًجب جٞى

لت لل٣ُام بٗملُت الخ٩ىن م٘ ويىح ألاَضاٝ اإلاغاص الىنى٫ بلحها،  ً بياٞت بلى جىٞغ الخبراث اإلاَا الخ٩ٍى

 ً ً ؤي اإلاىْٟحن ؤو لُا٢م الخ٩ٍى ً وكاٍ مخ٩امل و مخجضص ؾىاء إلاً َم مدل الخ٩ٍى زاهُا ؤن الخ٩ٍى

ً .خؿب اإلاؿخجضاث واإلاخٛ ت الخ٩ىًٍ ، عابٗا ج٩امل ٖىانغ وؤظؼاء الخ٩ٍى  حراث ، زالشا اؾخمغاٍع

                                                                                 
إل ،  http ://formationdz.freealgeria.com/t19-topic  عابذ الٗاًب ، اإلاى٢٘ الال٨ترووي - 1 ش الَا   .51ص 22الؿاٖت  20/11/2021جاٍع
ب وج٣ُُم ؤصاء ؤلاٞغاص ، صاع ؤؾامت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان ، ٖماع بً ِٖصخي ، ا - 2  .80م، م 2012ججاَاث الخضٍع
ت اليكغ لجامٗت  ٢اإلات ، الجؼاثغ،  - 3 ت ، مضًٍغ . 12، م2014خمضاوي  وؾُلت ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ   بخهٝغ
 بخهٝغ . 321،325، نو 2003لخىػَ٘ ، ألاعصن ، مدمض الهحرفي ، بصاعة ؤلاٞغاص والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ، صاع ٢ىضًل لليكغ وا - 4
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ً واإلاهُلحاث اإلاكابه له اإلاُلب الثاوي:  الخىٍى

ب ومهُلر الخٗلم ومٟهىم  بن مً ؤَم اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث اإلاكابهت للخ٩ىن ، مهُلر الخضٍع

ب ًخمشل في ٧ىن مهُلر الخض ً والخضٍع ب طو نلت با٦دؿاب اإلاهاعاث الغؾ٩لت، والٟغ١ بحن الخ٩ٍى ٍع

ً ، وخؿب حٍٗغ٠ ألاؾخاط  ى ق٩ل مً ؤق٩ا٫ الخ٩ٍى ؤن -ٖماع بً ِٖصخى -وال٣ضعاث الٟىُت ، َو

٘ ٢ضعاث ومهاعاث ألاٞغاص ، وج٣٘  ب َى:" وكاٍ مسُِ ًخ٩ىن مً مجمىٖت بغامج بهضٝ ٞع الخضٍع

ب ٖ اصة  ، ٚحر ؤن مهُلر1لى ٖاج٤ الغثِـ اإلاباقغ لألٞغاص"مؿاولُت الخضٍع الخٗلم ٣ُٞهض به ٍػ

اإلاٗلىماث الٗامت وصعظت الٟهم والش٣اٞت وهي مً مهمت اإلاضاعؽ واإلااؾؿاث الخٗلُمُت الغؾمُت ، 

والٟغ١ بُجهما ٨ًمً في ٖملُت الاهخ٣ا٫ مً الخٗمُم بلى الخسهُو ؤي مً الٟهم بلى خالت اإلاهاعة 

ُت، وان ٧لحهما حهضٝ بلى جىمُت ؤلاوؿان والغقي به بلى ت واإلاهاعة . ؤما مٟهىم الغؾ٩لت  الىٖى مؿخىي اإلاٗٞغ

٠ مً مهام بلى مهام ؤٖلى . ً وجخم ٖىض اهخ٣ا٫ اإلاْى   ٣ًهض بها بٖاصة الخ٩ٍى

 اإلابدث الثاوي: ؤَضاف ومغاخل الخىىًٍ ؤلاصاعي 

 ً ، وفي ه٣ُت ؤزغي ًٖ ؤَم وؤَضاٞه هخُغ١ في َظا اإلابدض بلى الخدضر ًٖ ؤَمُت الخ٩ٍى

ً مغاخل   . صاعي ؤلا  الخ٩ٍى

: ً  اإلاُلب ألاٌو  ؤلاصاعي مؼاًا وؤَضاف الخىٍى

٠ و٦ظل٪ للٗاملحن، ومً بحن  ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن للخ٩ىًٍ ؤَمُت بالٛت ؾىاء للماؾؿت ؤو للمْى

 َظٍ اإلاؼاًا ما ًلي:

ٟحن مً ٢ضعة ؤلابضإ وجدؿحن اإلاغصوصًت في ألاصاء ، - ٌؿاٖض في جدؿحن اإلاىار الٗام للٗمل وجم٨حن اإلاْى

 ا ًم٨جهم مً ا٦دؿاب زبراث وج٣ىُاث ٞىُت جدىاؾب وألاَضاٝ اإلاسُِ لها .٦م

ً في جد٤ُ٣ الخىمُت بمسخل٠ ببٗاصَا وجغ٢ُت خُاة الٟغص واإلاجخم٘ .-  ٌؿاٖض الخ٩ٍى

ً بلى جد٤ُ٣ الٗال٢ت الاًجابُت بحن اإلاى٠ْ واإلااؾؿت ،-  ٌؿعي الخ٩ٍى

ت ألاٞغاص وجىُٓمهم وعٞ٘ الغوح- ت لضحهم ، ٌؿاَم في جىمُت مٗٞغ  اإلاٗىٍى

ت الى٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ ؾىاء للٗامل آو اإلااؾؿت ،- ً مً مٗٞغ  ًم٨ً الخ٩ٍى

٠ واإلااؾؿت مٗا ،-  ًم٨ً مً التزوٍض بالخبراث الجضًضة واإلاٗلىماث والبُاهاث اإلاخٗل٣ت باإلاْى

٠ والٗاملحن صازل اإلااؾؿت- ت للمْى ً ؤًًا مً ا٦دكاٝ ال٨ٟاءة ؤلاصاٍع  .2جم٨ً ٖملُت الخ٩ٍى

                                                                                 
 . 80ٖماع بً ِٖصخى ، مغظ٘ ؾاب٤ ط٦ٍغ ، م - 1

ب ؤلاصاعي اإلاٟاَُم وألاؾالُب ، الغاًت لليكغ والخىػَ٘،ٖمان، - 2  . 25، م2013خمضي عيا َاقم ، الخضٍع
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ً ؤلاصاعي بلى زالزت ؤهىإ ؤؾاؾُت وهي:  ل٣ض اٖخمض ال٣ٟه ؤلاصاعي الخضًض ٖلى جهي٠ُ ؤَضاٝ الخ٩ٍى

ُل٤ ٖلحها ٖاصة ألاَضاٝ الغوجُيُت، وهي ؤَضاٝ طاث َاب٘ جىظُهي  بُت الٗاصًت ٍو ؤوال/ ألاَضاٝ الخضٍع

ٟحن باإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالٗمل اإلاغاص ال٣ُام ب ٠ باإلااؾؿت مً ًخم مً زالله جؼوٍض اإلاْى ه والخٍٗغ

و٦ظل٪ واظباث اإلااؾؿت ججاٍ الٗاملحن وخ٣ى١ ألاٞغاص  خُض ألاَضاٝ والىٓام الضازلي للماؾؿت،

وواظباتهم ، ومما ًالخٔ ؤن َظا الىٕى مً ألاَضاٝ ال ًخُلب ظهضا ٦بحر وببضإ مً َٝغ ال٣اثمحن 

٘ مؿخىي ألاصاء الخىُٓمي .  ٖلُه ، الٛاًت مىه ٞع

تاٝ زاهُا/ ألاَض ً ،الٛغى مجها بياٞت ؾلى٦ُاث  الابخ٩اٍع اث الخ٩ٍى وجخمحز ؤجها جهى٠ ٦إٖلى مؿخٍى

خُلب طل٪ ظهىص  خماص ٖلى ال٨ٟاءة والٟٗالُت، ٍو ظا بااٖل ُت ؤلاهخاط َو وؤؾالُب ظضًضة لخدؿحن هٖى

ٟحن . ُت ؾىاء مً َٝغ اإلا٩ىهحن آو اإلاْى  ص٣ُ٢ت وهٖى

ٟحن زالشا/ألاَضاٝ لخل اإلاك٨الث: الٛغى مجها ب ًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت للمك٨الث التي جىاظه ؤصاء اإلاْى

ً ٖلى الخٗامل  ً ؤٞغاص ٢اصٍع خم طل٪ مً زال٫ بٖضاص وج٩ٍى ؤو اإلاك٨الث التي ح٤ُٗ بهخاط اإلااؾؿت، ٍو

ظا بىاؾُت جُب٤ُ الىؾاثل الٗلمُت اإلاخُىعة  .1م٘ اإلاك٨الث َو

ث جخُلب ؤ٦ثر ظهض وجغ٦حز مً واإلاالخٔ مً زال٫ ما ؾب٤ ؤن ألاَضاٝ مً ؤظل خل اإلاك٨ال 

ألاَضاٝ الٗاصًت ، الن الٛغى مً ألاَضاٝ ألظل خل اإلاك٨الث الؿعي بلى بٖاصة الخىاػن للماؾؿت 

 ً ت ٞهي طاث مؿخىي ؤٖلى، ٦ما ؤن بٌٗ اإلا٨ٍٟغ ٟحن ، ؤما ألاَضاٝ الابخ٩اٍع م ٢ضعة ؤصاء اإلاْى وج٣ٍى

ً ؤو الخضٍع ب بلى ؤَضاٝ اظخماُٖت وؤزغي ا٢خهاصًت ، والباخشحن ًمُلىن بلى ج٣ؿُم ؤَضاٝ الخ٩ٍى

٠ مىٟغصا ؤو ؤصاء الٗاملحن صازل اإلااؾؿت ،ؤما الشاهُت جسو ؤصاء اإلااؾؿت  ألاولى جخٗل٤ بإصاء اإلاْى

ومضي اعجباَها باألَضاٝ الٗامت اإلاسُِ لها مً َٝغ اإلااؾؿت ، ومهما ٨ًً مً ؤمغ ٞان ؤَضاٝ 

ً جسخل٠ خؿب َبُٗت ٧ل ماؾؿت بالىٓغ  غوٞها ، ٚحر ؤن مً ؤبغػ َظٍ ألاَضاٝ الخ٩ٍى ألوياٖها ْو

 الٗمل ٖلى زل٤ جىاػن للماؾؿت والٗاملحن مً اظل مىاظهت الخدضًاث.

 مغاخل الخىىًٍ ؤلاصاعي  اإلاُلب الثاوي:

ضاص ؤو الخىُٟظ ،ٚحر اهه  غوٝ ٧ل ماؾؿت ؾىاء مً خُض ؤلٖا ً بُبُٗت ْو ًخإزغ بغهامج الخ٩ٍى

ً بٗضة ضاص زم جلحها مغخلت الخىُٟظ وجسخخم  وبهٟت ٖامت ًمغ الخ٩ٍى مغاخل مً ابغوَا مغخلت ؤلٖا

بمغخلت الخ٣ُُم، خُض حٗخبر َظٍ ألازحرة مً ؤَم اإلاغاخل في اٖخ٣اصها ألهه مً زاللها هخٗٝغ ٖلى مضي 

يُت لألَضاٝ  ٦ظل٪ جم٨ىىا َظٍ اإلاغخلت مً ٢ُاؽ مضي اؾخٟاصة  اإلاؿُغة،مُاب٣ت اليكاَاث الخ٩ٍى

غ اإلااؾؿت.اإلا٩ىهحن مً ال ب ومضي او٩ٗاؾه ٖلى جٍُى  خضٍع

ضاص: ً مً زال٫ ظم٘ وجض٤ُ٢  ؤوال/ مغخلت ؤلٖا في َظٍ اإلاغخلت ج٣ىم اإلااؾؿت بةٖضاص زُت الخ٩ٍى

ً ؾىاء في اإلاهاعاث ؤو ٖلى مؿخىي ال٨ٟاءاث اإلاُلىبت  اإلاٗلىماث بىاؾُت جدضًض اخخُاظاث الخ٩ٍى

                                                                                 
ت والخُب٤ُ ، صاع واثل  - 1 ب ؤلاصاعي بحن الىٍٓغ   .11،م2010اليكغ ، ٖمان مدمض ٖبض الٟخاح باغي ، الخضٍع
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اصة في اإلاٗاٝع بما ًدىاؾب وؤَضاٝ ا إلااؾؿت، بٗض الاهتهاء مً َاجحن الخُىجحن ج٣ىم بٛغى الٍؼ

يُت ، وهي بغمجت ٞٗلُت الخخُاظاث وؤَضاٝ اإلااؾؿت  .1اإلااؾؿت بخهمُم البرامج الخ٩ٍى

زاهُا / مغخلت الخىُٟظ : ًخًمً جىُٟظ بغهامج الخ٩ىًٍ ٖضة ؤوكُت مً ؤَمها جدضًض الجضو٫ الؼمجي 

ً باإلياٞت بلى اإلاخابٗت الُىمُت إلظغاءاث الخىُٟظ ،  للخىُٟظ ،واإلا٩ان الظي ججغي ُٞه ٖملُت الخ٩ٍى

ً ؤو ٞكله له او٩ٗاؽ مباقغ ٖلى مغخلت الخ٣ُُم .  وحٗخبر َظٍ الخُىاث مهمت الن هجاح بغهامج الخ٩ٍى

زالشا /مغخلت الخ٣ُُم: حؿمى َظٍ اإلاغخلت ٖىض بٌٗ الباخشحن بمغخلت اإلاغا٢بت والدسجُل خى٫ مضي 

ٟحن ٦إٞغاص و  ظا باإلظابت ٖلى ٖضة ؤؾئلت  ظماٖت،اؾخٟاصة اإلاْى ً َو و٦ظل٪ اإلااؾؿت مً ٖملُت الخ٩ٍى

ب حٛحرا في ؾلى٦ُاث ألاٞغاص ومغصوصًت اإلااؾؿت ؟ ما هي الى٣اثو  مً ؤَمها : َل اخضر الخضٍع

ًوالاًجابُاث ا  .إلاخدهل ٖلحها مً بغهامج الخ٩ٍى

 ؼائغىعص البكغي اإلادلي في الجاإلاجىىًٍ   تاؾتراجُجُ اإلابدث الثالث:

ب ؤلاصاعي  ً ؤو الخضٍع ٌٗخبر الاؾدشماع في الٗىهغ البكغي مً ؤَم الاؾدشماعاث ، خُض ؤن الخ٩ٍى

ت في اإلااؾؿت ٖلى ٚغاع ماؾؿاث الجماٖاث اإلادلُت في الجغاثغ ، اث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  ًمشل ابغػ ْو

  ً اإلاىعص اإلادلي في الجؼاثغ ، زم ومىذ هدىاو٫ في َظا اإلابدض ؤَم الىهىم ال٣اهىهُت اإلا٨غؾت إلابضؤ ج٩ٍى

ً زال٫ الٟترة ألازحرة.   ًٖ بغامج الخ٩ٍى

:  ؤلاَاع اللاهىوي لٗملُت جىىًٍ اإلاىعص اإلادلي في الجؼائغ   اإلاُلب ألاٌو

ً ؾىاء مً زال٫ الىهىم  ًالخٔ ؤن الؿُاؾاث الٗامت في الجؼاثغ ؤُٖذ خحزا لٗملُت الخ٩ٍى

ُٟت الٗمىمُت لؿىت إلاا 03/06ال٣اهىهُت وؤبغػَا ألامغ ع٢م   ٦ما ،2006خٗل٤ بال٣اهىن ألاؾاسخي للْى

ت ٖامت تهخم بكاون  اَخم ت لإلصاعة اإلادلُت وطل٪ بةوكاء مضًٍغ اإلاكٕغ الجؼاثغي بال٨ٟاءاث البكٍغ

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي ٖلى مؿخىي وػاعة الضازلُت و الجماٖاث اإلادلُت وتهُئت ؤلا٢لُم  .2ج٩ٍى

غ  تاؾتراجُجُفي الجؼاثغ اٖخمضث ؾُاؾت ؤلانالخاث  ىان و٦ظل٪ جٍُى مً اظل جدؿحن ؤصاء ألٖا

غ ٢ضعاث الٗامل بما ٌؿمذ  ٠ ،الهضٝ مجها جٍُى ً ؤلاصاعي للمْى خماص ٖلى الخ٩ٍى ال٨ٟاءاث اإلادلُت بااٖل

ٟحن  ٘ م٘ مهامه ؾىاء ٧ان مً ٞئت اإلاْى له با٦دؿاب مٗاٝع ومهاعاث وزبراث جإَله للخإ٢لم الؿَغ

ٟحن ؤصخاب اإلاىانب حْاث٠ ٖلُاٍ مشل ألامىاء الٗاماإلاُٗىحن في الى  ن للىالًاث ؤو اإلاضعاء، و ٞئت اإلاْى

 و٦ظل٪ لباقي الٗما٫ الظًً ٌؿهغون ٖلى الخىُٟظ، ن للبلضًاث،حالٗالُت عئؾاء اإلاهالر ؤو ال٨خاب الٗام

ظا في بَاع جىظه ؾُاؾت الضولت هدى جىىَ٘ اإلاىاعص اإلادلُ الخيؿ٤ُ، م، َو حَر ؼ الضوع الاجها٫ ٚو ت وحٍٗؼ

                                                                                 
ت في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت خالت ماؾؿت ؾىهاَغا٥ ، عؾالت ص٦خىعاٍ ، ظامٗت الجؼاثغ ،  - 1 ، 2008خؿحن بغقي ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

. 213م  بخهٝغ
ت لىػاعة الضازل 2014ماعؽ  12اإلااعر في  14/104اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - 2 ُت والجماٖاث اإلادلُت ، اإلااصة اإلاخٗل٤ بدىُٓم الاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 ال٣ٟغة ب. 06
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غ مؿخىي ؤإلاٗاشخي  الا٢خهاصي إلهجاح ؤَضاٝ الخىمُت اإلادلُت في زل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت وجغ٢ُت وجٍُى

 للمىاَىحن .

 بغامج ومسُُاث الخىىًٍ ؤلاصاعي  اإلاُلب الثاوي:

يُت للمىعص البكغي اإلادلي َى الاهٟخاح ٖلى  بن مً ؤَم زُىاث جسُُِ الٗملُت الخ٩ٍى

لت  ً اإلانهي، واإلااؾؿاث ألازغي اإلاخسههت ال٣ُاٖاث اإلاَا مشل الخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي، الخ٩ٍى

ً مؿخسضمي الجماٖاث اإلادلُت وجدؿحن مؿخىاَم  ىُت لخ٩ٍى ب ومجها اإلاغا٦ؼ الَى ً والخضٍع في الخ٩ٍى

غان، وججضًض مٗلىماتهم ب٩ل مً والًت الجؼاثغ، ٢ؿىُُىت ووع٢لت التي جم اٞخخاخها مازغا جدذ  َو

ً ًٖ بٗض ، و بٖضاص ٢اثمت ع٢مُت بقغ  ؼ قب٨ت الخ٩ٍى اٝ وحؿُحر وػاعة الضازلُت ، باإلياٞت بلى حٍٗؼ

ً الاٞترايخي ،ؤما في الخاعط الاؾخٟاصة مً ججاعب وزبراث البلضان ألازغي ٖلى ٚغاع صو٫  ؤوعوبا  للخ٩ٍى

ذ وصولت ٧ىعٍا الكمالُت ، جغ٦ُا ، والهحن ....الخ، خُض ؤن الاهٟخاح ٖلى ججاعب  َظٍ الضو٫ التي ٖٞغ

ؼ ال٨ٟاءاث اإلادلُتؤهماٍ حؿُحر مخُىعة وعاثضة في آلاوهت ألازحرة  في بَاع جىُٟظ  ٌؿاٖض في حٍٗؼ

ً مً َٝغ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت جم جىُٓم ٖضة صوعاث تاؾتراجُجُ لٟاثضة بَاعاث  الخ٩ٍى

ت وؤلاصاعة اإلادلُت واإلاىخسبحنومؿخسضمي ؤلاصاعة اإلاغ٦  ،مً ؤَمها :1ٍؼ

ً ألامىاء الٗامحن للىالًاث ٫ 2020و2016بحن  في الٟترة ما - والًت هٓمذ ٖلى مؿخىع  45جم ج٩ٍى

ُت ا٦بر في  ىُت لإلصاعة جدذ ٖىىان صٖم وجدؿحن ٢ضعاث ال٨ٟاءاث مً اظل ٞٗالُت وهٖى اإلاضعؾت الَى

ً عئؾاء اإلاجالـ الكٗبُت الىالثُت ٖلى مؿخىي والًت ؾ٠ُُ والًت،  48بمكاع٦ت  الدؿُحر ، ج٩ٍى

يُت لٟاثضة  ىضعط طل٪ في بَاع جشمحن صوع  1541جىُٓم زالزت صوعاث ج٩ٍى عثِـ مجلـ قٗبي بلضي ٍو

اعاث  في مسخل٠  ؼ ٢ضعاث َظٍ ؤلَا ً ألامىاء الٗامحن للبلضًاث بهضٝ حٍٗؼ اإلاىخسب ، بياٞخا  بلى ج٩ٍى

ت، اله٣ٟاث الٗ ً اإلاُاصًً زانت ما حٗل٤ بدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ مىمُت واإلاالُت اإلادلُت، ٦ظل٪ ج٩ٍى

ً بالخاعط ٞهي ٖضًضة وؾٝى  اإلا٩لٟحن بمهالر الخالت اإلاضهُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي، اما صوعاث الخ٩ٍى

ً  2014اط٦غ مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال الخهغ زال٫ ؾىت  ت  16جم ج٩ٍى بَاع ؾامي باإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ؿغا -بجى٠ُ  يُت ٫جىُٓم صوعة  2016وفي ؾىت  -ؾَى بَاع في مجا٫ الخسُُِ الاؾتراجُجي  12ج٩ٍى

سذ  يُت -09 -جىُٓم -َىلىضا–وحؿُحر ماقغاث ألاصاء هٓم بمضعؾت اإلاىاظمىذ بماؾتًر صوعاث ج٩ٍى

٠ جابٗت لإلصاعة الجماٖاث اإلادلُت في ٖضة جسههاث مً بُجها حؿُحر 100بالهحن قملذ ؤ٦ثر مً  مْى

ً ؤلاصاعة الٗمىمُت ، الخسُُِ الخًغي، جىم ت وبصاعة  20ُت اإلاضن، ج٩ٍى بَاع مً ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 . بةؾباهُاالجماٖاث اإلادلُت في مجا٫ الجباًت اإلادلُت 

 

 

                                                                                 
 . : WWW.INTERIEUR .GOV.DZ  http// مى٢٘ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت - 1
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 : زاجمت

ظا مً زال٫  ت زانت طاث ال٨ٟاءة والخسهو اإلاىاؾب َو ًجب بُٖاء ألاَمُت للمىاعص البكٍغ

لى الجماٖاث اإلادلُت بٖاصة الىٓغ ف ب والخإَُل ، ٖو ً والخضٍع ا الخ٩ٍى َغ ت وجٍُى ي جشمحن ٢ضعاتها البكٍغ

سر اإلاجا٫ ؤمام  ا في زل٤ ال٣ُمت اإلاًاٞت ٞو الن  بَما٫ اإلاىعص البكغي اإلادلي ًاصي ال مدا٫ بلى عجَؼ

ظا ما جغجب ٖىه ُٚاب  ضم التر٦حز ممشلت في الؿُض الىالي وعثِـ الضاثغة ، َو ت ٖو جضزل ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ت   ، وبٞغاٍ في الىناًت واإلاغا٢بت .اؾخ٣اللُت ٞٗلُت للجهاػ الالمغ٦ٍؼ

ت  ً اإلاىعص اإلادلي وباإلاٗاًحر الٗلمُت والىٍٓغ ت لخ٩ٍى غ ؤصاء ؤلاصاعة اإلادلُت  البض مً بُٖاء ألاولٍى ولخٍُى

٤ اإلاغاخل واإلاىهجُت التي ًلحها  ً ٞو ً بل الخ٩ٍى ً مً اظل الخ٩ٍى اإلاٗخمضة صولُا ، وال ٨ًٟي الخ٩ٍى

ُت . ثؾتراجُجُااالخ٣ُُم الضوعي واإلاؿخمغ يمً   وزُِ واضخت ومىيٖى
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 : ملخو

لى َظا ألاؾاؽ   ً في جىمُت الاصاعة اإلادلُت،  ٖو تهضٝ َظٍ اإلاضازلت  بلى الخٍٗغ٠ بضوع الخ٩ٍى

ً وؤَمُخه وؤَضاٞه وؤزٍغ ٖلى اإلاىعص  جيب٘ ؤَمُت اإلاضازلت  ٧ىجها  حؿلِ الًىء ٖلى مٟهىم الخ٩ٍى

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي،  البكغي اإلادلي اإلاخمشل في  اإلاىخسبحن واإلاُٗىحن وهخاثج الؿُاؾت اإلاٗخمضة في ج٩ٍى

٠  باإلاىيٕى  جخطر لىا مٗالم ؤلاق٩الُت لهظٍ اإلاضازلت وهي ماهي اإلا٣اعبت اإلاٗخمضة في  مً زال٫ الخٍٗغ

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي؟  . الجؼاثغ لخ٩ٍى

 .إلادلي، اإلاىخسبين، اإلاُٗىيناليلماث اإلافخاخُت: الخىىًٍ، اإلاىعص البكغي، ا 

Abstract 4  

This intervention aims to define the role of training in the development of 

local administration, and on this basis stems the importance of the intervention 

because it highlights the concept of training and its importance, objectives and 

impact on the local human resource represented by the elected and appointed, 

and the results of the policy adopted in the formation of the local human 

resource, through the definition of the subject become clear. the local human 

resource? 

Keywords: training, local human resource, elected, appointed. 

 

 

ت لخىىًٍ اإلاىعص البكغي اإلادلي  اإلالاعبت الجؼائٍغ

The Algerian approach to training local human resources 

ان ٖبضاإلاالً َالب الضهخىعاٍ  مٍؼ

 ؤمدمض بىكغة بىمغصاؽحامٗت  الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت بىصواو ولُت 
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 : م٣ضمت

ت اإلاخىاظضة باإلااؾؿت ؤو الهُئت ؤو اإلاىٓمت واإلاىػٖت  ت ٧ل الٗىانغ البكٍغ ٣ًهض باإلاىاعص البكٍغ

حٗمل ألظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ مدضصة ٖلى اإلاضي: ال٣هحر، اإلاخىؾِ،  ٖبر مسخل٠ اإلاهالر واإلاىانب وهي

ت للماؾؿت هي بالضعظت ألاولى َا٢ت طَىُت ،1البُٗض ت Brian Power واإلاىاعص البكٍغ  و٢ضعة ٨ٍٞغ

Cognitive   ىهغ ٞاٖل و٢اصع ٖلى اإلاكاع٦ت الاًجابُت ومهضع للمٗلىماث والا٢تراخاث والابخ٩اعاث، ٖو

صع٦غ" ؤن ؤي مىٓمت لها مىعص واخض  ، وهي اإلاىعص الىخُض الخ٣ُ٣ي  خُض ًغي "بُتر 2بال٨ٟغ والغؤي

ت هي مهضع ٧ل هجاح ى ؤلاوؿان، وؤن اإلاىاعص البكٍغ بط جم بصاعتها بك٩ل ظُض وهي مهضع  خ٣ُ٣ي ؤال َو

 .3ٞكل بطا ؾاءث بصاعتها ٧ل 

ت الا٢خهاصًت والتي ج٣خهغ ٖلى طل٪ الجؼء  حن َما اإلاىاعص البكٍغ ت بلى هٖى جى٣ؿم اإلاىاعص البكٍغ

بت في الٗمل وحؿمذ الٓغوٝ الاظخماُٖت وال٣اهىهُت في  ت الظي ًمل٪ ال٣ضعة والٚغ مً اإلاىاعص البكٍغ

ت التي اإلاجخم٘ بدكُٛله  ت ٚحر الا٢خهاصًت والتي ج٣خهغ ٖلى طل٪ الجؼء مً اإلاىاعص البكٍغ واإلاىاعص البكٍغ

 ال ج٣ىم بإي وكاٍ ا٢خهاصي.

ان الخاؾم الظي ٌؿمذ للجماٖاث اإلادلُت  ت ؤخض الكغوٍ ألاؾاؾُت والَغ حك٩ل اإلاىاعص البكٍغ

خهاص الؿى١، الخ٨ىىلىظُا باالعج٣اء بلى مؿخىي اإلاهام الجضًضة التي ًٟغيها ٧ل مً: الٗىإلات، ا٢

ىان  ٘ ٖضص ألٖا ظا مً زال٫ الؿعي بلى ٞع اإلاخُىعة مً زل٤ للثروة، وجد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت، َو

ت اإلادلُت. ت  للخىمُت ؤلاصاٍع ً ؤخض الضٖاثم ال٣ٍى لحن بك٩ل مؿخمغ، لظا ٌٗخبر الخ٩ٍى  الخ٣ىُحن اإلاَا

ت مً ؤَم الٗىامل التي جاز اٖلُت وكاٍ ؤي َُئت ٌٗض حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ غ ٖلى هجاٖت ٞو

ٖمىمُت، بط ٌٗخبر الٗىهغ البكغي ؤؾاؽ ؤي ٖمل ًغاص له الىجاح، ٞهى اإلا٩ل٠ بخ٣ضًم الخضمت 

لُه ٞةن  ؤي َُئت مهما ٧اهذ َبُٗتها ال ًم٨ً ؤن جهل بلى جد٤ُ٣  ُتها، ٖو الٗمىمُت وجدؿحن هٖى

ال  ت جخمخ٘ باإلاَا خماص ٖلى ٢اٖضة بكٍغ ث الٗلمُت واإلاهىُت اإلاُلىبت التي جم٨جها مً ؤصاء ؤَضاٞها بال بااٖل

اثٟها بهىعة ٞٗالت، وبالخالي ًجب ٖلى ألاشخام اإلاؿاَمحن في ٖملُت الخىمُت ؤن ج٩ىن لهم ٢ضعاث  ْو

اث٠ اإلاى٧لت  و٦ٟاءاث مىاؾبت م٘  الٗمل ٖلى جدؿحن مؿخىاَم باؾخمغاع، لخم٨ُجهم مً ؤصاء الْى

مىمي ًبدض ًٖ ؤهج٘ ؤؾالُب الدؿُحر اإلاىاؾبت واإلاالثمت والتي جخىا٤ٞ بلحهم،  لظا هجض ٞةن الخىُٓم الٗ

للىنى٫ بلى جد٤ُ٣ َظٍ ألاَضاٝ ًجب وي٘  وجىُٟظ مجمىٖت مً  م٘ لضًه مً مىعص بكغي،

ً باإلياٞت بلى الخإَُل  الؿُاؾاث جخمشل في اإلاسُِ الؿىىي  ت، مسُِ الخ٩ٍى لدؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ً.الخ٣جي، جسهُو محزاهُت ٧  اُٞت للخ٩ٍى

                                                                                 
ت بالجماٖاث اإلادلُت صعاؾت خالت بىالًت مُلت ، مظ٦غة لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ٖلىم  - 1 ٣ٖىن قغاٝ، ؾُاؾاث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت، ٧لُت ا لىم الدؿُحر، ظامٗت مىشىعي، ٢ؿىُُىت، البكٍغ  . 5،م2007، 2006لٗلىم الا٢خهاصًت ٖو
ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ال٣اَغة، ٍ  -  2 ت ، صاع ٍٚغ  .34،  م1997، 2ٖلي الؿلمي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت مىاهج واججاَاث ومماعؾاث، مهغ، الغ  -  3 ، 2009 وابِ الٗاإلاُت لليكغ والخىػَ٘،مضخذ مدمض ؤبى ههغ، بصاعة جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 .71م 
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ٟحن اإلادلُحن باهتهاط   ت مٗالجت مك٩ل ه٣و الخإَحر وال٨ٟاءة لضي اإلاْى خاولذ الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

يُت ... ٞةطا ٧اهذ الخىمُت اإلادلُت،  ً بدىُٓم التربهاث واإلالخ٣ُاث والضوعاث الخ٩ٍى ؾُاؾُت الخ٩ٍى

لُه ال بض َضٞها ؤلاوؿان اإلادلي، ٞةهه ال ًم٨ً جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت ٢بل جد٣ ت، ٖو ٤ُ الخىمُت البكٍغ

ت للبلضًت ؾىاء حٗل٤ ألامغ باإلاُٗىحن والظًً في ؤٚلب ألاخُان مً  مً مٗالجت مك٩ل ال٨ٟاءاث البكٍغ

ؤصخاب ٣ٖىص ما ٢بل الدكُٛل والكب٨ت الاظخماُٖت ؤو اإلاىخسبحن، ألن الخىمُت اإلادلُت جخُلب اقترا٥ 

 .الجمُ٘ صون بَما٫ ؤي ٞئت

ً وؤَمُخه وؤَضاٞه  حؿلِؤَمُت اإلالخ٣ي وهي  مًازلت اإلاضجيب٘ ؤَمُت  الًىء ٖلى مٟهىم الخ٩ٍى

ً اإلاىعص  وؤزٍغ ٖلى اإلاىعص البكغي اإلادلي اإلاخمشل في اإلاىخسبحن واإلاُٗىحن وهخاثج الؿُاؾت اإلاٗخمضة في ج٩ٍى

 . البكغي اإلادلي

ًوبظل٪   ،  والؿُاؾت ة اإلادلُتفي جىمُت الاصاع   تهضٝ َظٍ اإلاضازلت  بلى الخٍٗغ٠ بضوع الخ٩ٍى

لى يىء ما ج٣ضم ماهي اإلالاعبت اإلاٗخمضة في  الخالُت:وؤلاق٩الُت جُغح  اإلاخبٗت لخد٤ُ٣ ؤَضاٞه ٖو

 الجؼائغ لخىىًٍ اإلاىعص البكغي اإلادلي؟ 

اإلاباخض في زُت حكمل   لإلظابت ًٖ طل٪و٢ض اؾخسضمىا  ٧ل مً: اإلاىهج الىنٟي  واإلاىهج الخدلُلي  

 الخالُت:

ً في ؤلاصاعة اإلادلُتاإلابدض ألا   و٫: مٟاَُم ٖامت خى٫ الخ٩ٍى

 اإلابدض الشاوي: آلُت جدؿحن ٦ٟاءة وؤصاء اإلاىعص البكغي اإلادلي
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: مفاَُم ٖامت خٌى الخىىًٍ في ؤلاصاعة اإلادلي  اإلابدث ألاٌو

ً في ؤلاصاعة اإلادلُت (  هخُغ١ في َظا اإلابدض بلى مٟهىم الخ٩ٍى الثاوي(  ) اإلاُلبوفي)اإلاُلب ألاٌو

ت اإلادلُت ً في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  .هدىاو٫ صوع الخ٩ٍى

: مفهىم الخىىًٍ في ؤلاصاعة اإلادلُت  اإلاُلب ألاٌو

 الٗىانغ الخالُت: في َظا اإلاُلب هخُغ١ بلى

ف الخىىًٍ : حٍٗغ  الفٕغ ألاٌو

ى  ب و الخٗلُم، َو ً ؤٖم وؤقمل مً الخضٍع ت مً وكاَاث  الخٗلم مهُلر الخ٩ٍى :" مجمٖى

ً َى ٖملُت 1إلابرمجت بهضٝ ا٦ؿاب الٟغص والجماٖاث اإلاٗاٝع والاججاَاث"ا ، وفي حٍٗغ٠ آزغ" الخ٩ٍى

ت مجمىٖت مً الؿلى٦ُاث والاججاَاث واإلاٗاٝع لخدؿً ؤصائهم  ًخم بغمجتها لخل٣حن اإلاىاعص البكٍغ

٘ مً  ً ؤخض ؤَم آلالُاث ؤو الخ٣ىُاث الٗاملت ٖلى بٖض 2"بهخاظُتهموالٞغ ت ٌٗخبر الخ٩ٍى اص اإلاىاعص البكٍغ

اث ؤٖلى مً ال٨ٟاءة  ال٣اصعة ٖلى اؾدُٗاب وجُب٤ُ ج٣ىُاث الجىصة الكاملت مً ؤظل جد٤ُ٣ مؿخٍى

 .والٟٗالُت

٣ت صخُدت، الٟٗالُت: حكحر بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ ما٫ واؾخسضام الىؾاثل بٍُغ  ال٨ٟاءة: ؤصاء ألٖا

ً هٓام ٞغعي مً هٓام جىمُت اإلاىاعص البك ت الظي بضوعٍ هٓام ٞغعي مً هٓام ٦ما ٌٗخبر الخ٩ٍى ٍغ

ً مً ججاعب حٗلُمُت ًؼوص بها ناخب الٗمل الٗاملحن لضًه في  خ٩ىن الخ٩ٍى ت، ٍو بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ظٍ الخجاعب جهمم لخىمُت مهاعاث ومٗاٝع ظضًضة ًخى٢٘ ؤن حؿخسضم في الخا٫ ؤو بٗض ٞترة   البضاًت َو

ػمىُت ٢هحرة ٖىض الٗىصة للٗمل
ً ، ومً زال٫ 3 ٠ الخ٩ٍى ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً حٍٗغ بإهه ٖملُت الخٗاٍع

فين  واُٖت ومسُُت حؿتهضف جدؿين ؤصاء اإلاىعص البكغي للمىٓمت باؾخمغاع ؾىاء باليؿبت للمْى

ائف  الجضص ؤو اللضامى مً ؤحل حٗضًل ؾلىههم الىُْفي ؤو جدُين مٗاعفهم ؤو تهُئتهم لكغل ْو

جٗل َظا ال ال للتركُت ؤو قغل مىهب ؤٖلى ؤو الٗمل بمهالح مؿخدضزت ٍو خىىًٍ اإلاىْف مَا

 ؤٖلى وكاصعا ٖلى الخٗامل والخفاٖل م٘ بِئت الٗمل.

ت ٩ٞلما ٧ان لها مىعص بكغي ٦ٟا ٧اهذ لها هخاثج اؾؿٞالخ٩ىًٍ ٨ًدسخي ؤَمُت بالٛت في اػصَاع اإلا  

٠ وم٘ طل٪ ًىٓغ بلُه  بٌٗ اإلاضًغون ٖلى ؤهه و  كاٍ ٚحر مىخج باَغة،  و٦ظل٪ في اإلاؿاع اإلانهي للمْى

حر مغبذ  ى مجغص ٖبء مالي بيافي، لظ٥ ًداولىن جسٌُٟ الى٣ٟاث اإلاخٗل٣ت به بلى ؤ٢ل خض ٚو َو

                                                                                 
ت اليكغ لجامٗت ٢اإلات، الجؼاثغ،  -  1 ت، مضًٍغ  . 25، م 2004خمضاوي وؾُلت، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ً ٞحها، ألا٧اصًمُت لليكغ والضعاؾاث ؤلاظخماُٖت والا -  2 ت وؤَمُت الخ٩ٍى وؿاهُت، خبِل ٖلي و ؤو٦ُل عابذ، ؤلاصاعة الخضًشت للمىاعص البكٍغ

 .81، م 2019، ظاهٟي ٢21ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت، الٗضص 
ب بلى خحز الخُب٤ُ، جغظمت: ٖبض الٟخاح الؿُض الىٗماوي،  -  3 ب: اؾتراجُجُاث ه٣ل ؤزغ الخضٍع ل الخضٍع ماعي بغوص، ظىن هُى ؾتروم، جدٍى

   .221، م  1997الُبٗت الشاهُت، مهغ، 
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ٟحها ، اؾؿمم٨ً، ل٨ً َظا ال ًمى٘ مً ؤن ٖضص ٦بحرا مً اإلا ب مْى اث جى٤ٟ ؤمىا٫ َاثلت ٖلى جضٍع

ب هي ٖباعة ًٖ اؾدشماع في الٗىهغ البكغي  خخما بالٟاثضة  في وؾُٗىص  ألجها حعي ؤن ه٣ٟاث الخضٍع

ب  .اإلاىٓىع ال٣ٍغ

 الفٕغ الثاوي: مفهىم اؾتراجُجُت الخىىًٍ

ً ٣ًىم ٖلى بظغاء جدلُل للٟغم والتهضًضاث في البِئت     ٞاإلاضزل الاؾتراجُجي إلصاعة الخ٩ٍى

ىاملها اإلاسخلٟت ومخٛحراتها  والؿُاؾُت والخ٨ىىلىظُت والاظخماُٖت  الا٢خهاصًتالخاعظُت للمىٓمت ٖو

اُٞت، ٦ظل٪ جدضًض ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ في البِئت الضازلُت للمىٓمت ؾىاء ما حٗل٤ بالٗىامل والش٣

ت ؤو اإلااصًت ؤو اإلاٗلىماجُت   .البكٍغ

بن اإلاىٓماث الىاجخت في ْل الٗىإلات والخٛحراث اإلاؿخمغة ج٣ىم بك٩ل مؿخمغ بخدلُل البِئت 

لى يىثه  حٗض٫ اؾتراجُجُاتها ال٣ا ثمت وجً٘ اؾتراجُجُاث ظضًضة جخماشخى الضازلُت والخاعظُت ٖو

ظا الخٛحر ًازغ ٖلى  واإلاخٛحراث الجضًضة وطل٪ مً ؤظل الخٟاّ ٖلى محزتها و٢ضعتها الخىاٞؿُت َو

ً ُٟت ؤو وكاٍ ومجها وكاٍ الخ٩ٍى ُُٟت ل٩ل ْو   .الاؾتراجُجُاث الْى

ت واإلا٩اهت التي جدَغصًت  ٖال٢ت  جىظض خلها للمىٓماث، بحن اؾتراجُجُت حؿُحر  اإلاىاعص البكٍغ

ا ؤًٞل في مجا٫ جد٤ُ٣  ت مخ٩املت ٩ًىن ؤصاَئ ٞاإلاىٓماث التي حؿخسضم اؾتراجُجُت  مىاعص بكٍغ

مؿخىٍاث ظىصة ٖالُت، وجدؿحن وجُىٍغ ؤصاء ؤٞغاصَا الٗاملحن وبالخالي جد٤ُ٣ ألاَضاٝ بةجبإ 

  .1اؾتراجُجُت ؤلاصاعة باألَضاٝ والتر٦حز ٖلى الٟغص

ً الفٕغ الثالث: ؤَمُت   الخىٍى

ً ؤخض ؤَم الٗىانغ اإلاازغة في ٖملُت ؤلاهخاط وجدؿحن الاهخاظُت، ٞهى ٌؿاَم في   ٌٗخبر الخ٩ٍى

ت ٧ل خؿب ٦ٟاءجه  ٗمل ٖلى خؿً اؾخٛال٫ اإلاىاعص البكٍغ ً ال٣ىي الٗاملت اإلاالثمت وعٞ٘ ألاصاء َو ج٩ٍى

م٨ً ببغاػ  ىالجه، ُو٢ضعاجه وم ً في الى٣اٍ الخالُت : ٍو  ؤَمُت الخ٩ٍى

ؼ ٢ضعاتها  - 01 غ بغامجها وام٩اهُاتها وحٍٗؼ ٌؿاَم في اهٟخاح اإلااؾؿت ٖلى مدُُها الخاعجي بهضٝ جٍُى

.ً اث٠ جٟغى اخخُاظاث ظضًضة للخ٩ٍى  الخىاٞؿُت، خُض ٞغى الخُىع الخ٨ىىلىجي اإلادؿإع ْهىع ْو

ؿت لبلىعة ونُاٚت ٌؿاَم في جدضًض وازغاء اإلاٗلىماث واإلاٟاَُم والؿلى٦ُاث التي جدخاظها اإلااؾ  - 02

ؤَضاٞها وجىُٟظ ؾُاؾتها ومً زال٫ الخ٩ىًٍ جىضر الؿُاؾت الٗامت للمىٓمت وبىاء ٢اٖضة َامت 

 . لالجهاالث والاؾدكاعاث الضازلُت

ت م٘ زٌٟ ج٩لٟت ألاصاء مً و٢ذ  - 03 ؤلاؾهام في ج٣ضًم زضماث طاث ظىصة وتهُئت بِئت اؾدشماٍع

 وؤظىع وه٣ٟاث.
                                                                                 

1
- Appleby, A, and Marvin, S., Innovation Not Limitation: Human Resource Strategy & the Impact on World 

Class Status. Total Quality Management, Vol. 11, No. 415, 2000, pp.554-561. 
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ً اؾخ - 04 جابت الؾدُٗاب مىْٟحن ظضص ؤو بٖاصة الخىُٓم بما ًخًمىه حٗضًل في ٩ًىن الخ٩ٍى

الٗمل ؤو  الازخهاناث ؤو اؾخدضار ؤوكُت ظضًضة، اؾخجابت لخٗضًل في ؾُاؾاث ؤو بظغاءاث 

 ججهحزاجه 

اؾخمغاع الخىُٓم ؤو اؾخ٣غاٍع ومغوهخه، ؤي ٢ضعة الخىُٓم ٖلى الخٟاّ ٖلى ٞاٖلُخه ٣ٟ٦ضاهه ألخض  - 05

 ً لحن لكٛل اإلاضًٍغ ظا ًخد٤٣ مً زال٫ وظىص عنُض مً ألاٞغاص اإلاضعبحن واإلاَا الغثِؿُحن او ٚحٍر َو

ا، اما اإلاغوهت ٞهي ٢ضعة اإلاىٓمت ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ ؤي مخٛحراث في حجم الٗمل  َظٍ اإلاغا٦ؼ ٞىع زلَى

ظا ًخُلب جىاٞغ ؤٞغاص مً طوي اإلاهاعاث اإلاخٗضصة للخم٨ً مً ه٣لهم مً ٖمل الى آزغ خؿب ا  لخاظت.َو

ً في عبِ ؤَضاٝ ألاٞغاص الٗاملحن بإَضاٝ اإلااؾؿت وزل٤ اججاَاث بًجابُت  - 06 ٌؿاَم الخ٩ٍى

ت وج٣لُل  غ ؤؾالُب ال٣ُاصة وجغقُض ال٣غاعاث ؤلاصاٍع اصي بلى جٍُى صازلُت وزاعظُت هدى اإلااؾؿت ٍو

اث.  اإلاىاٖػ

ً ٞغنت للمخ٩ىن لخدؿ – 07  جدؿحن جٟاٖله م٘ بُئخه.ن مغ٦ٍؼ الىُْٟي والاظخماعي و حٌٗض الخ٩ٍى

ً الفٕغ الغاب٘: ؤَضاف الخ  في ؤلاصاعة اإلادلُتىٍى

ً بهٟت ٖامت   بلى جىمُت ظىاهب ٖضًضة في الٟغص  بهٟت زانت ؤلاصاعة اإلادلُت و حهضٝ الخ٩ٍى

 لضًه مجها: تو اإلاسجلاثوؾض الى٣

ت والٗملُت للمخ٩ى   :جىمُت اإلاٗاعف - ً ٖلى جىمُت اإلاٗاٝع الىٍٓغ هحن وججضًض مٗلىماتهم ًغ٦ؼ الخ٩ٍى

٣ا للمؿخجضاث اإلاُلىب  هم ومٗلىماتهم ٞو ؿها لخضمت ؤَضاٝ ؤلاصاعة اإلادلُت ؤي الاعج٣اء بمٗاٞع وج٨َغ

ت الىٓم والخٗلُماث وؤؾالُب وبظغاءاث الٗمل،  ، ٦مٗٞغ ٍغ ؤلاإلاام بها إلج٣ان الٗمل وجٍُى

ال٢اث الٗمل.   والازخهاناث واإلاؿاولُاث والىاظباث ٖو

٣ًهض بها اإلاهاعاث والاؾخٗضاصاث الالػمت ألصاء الٗمل، وطل٪ بجم٘ ٧ل ؤهىإ   :عاث ألافغاصجىمُت مها -

ملُت و ؾلى٦ُت. َظٍ ألازحرة حٗجى زهىنا بالجاهب ؤلاوؿاوي ٖىض  ت، ٖو اإلاهاعاث مً مهاعاث ٨ٍٞغ

  الخٗامل م٘ الٛحر.

ً ٌؿاَم في جىمُت مهاعاث  بُت حؿهل الٗمل وج٣لل م٘ الٛحر وبىاء ٖال٢اث بًجا الاجها٫ٞالخ٩ٍى

غ ال٣ضعة ٖلى   باإلاغج٣ٟحن واإلاىعصًً. الاجها٫مً الدكىجاث صازل ؤلاصاعة اإلادلُت ، باإلياٞت بلى جٍُى

ً ؤًًا بلى مٗالجت مؿإلت قٛل اإلاىانب الٗلُا الكاٚغة،   الخىىًٍ مً ؤحل التركُت: - حهضٝ الخ٩ٍى

ت جٓهغ الا  اؾخٛال٫مً زال٫  ُُٟت، ٞخدضص ؤلاصاعة اإلادلُت مسُِ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ خخُاظاث الْى

اث٠   ؤخض ألاؾلىبحن:  بازخُاع ٠ُ٦ حُُٛت َظا العجؼ في الْى

- : ُٟت الكاٚغة،  ألاؾلىب ألاٌو ً اإلاُلىب لكٛل الْى ٤ التر٢ُت الضازلُت بٗض مخابٗت الخ٩ٍى ًٖ ٍَغ

ً اإلاُلى  ٟحن الظًً ؾِخابٗىن الخ٩ٍى لب بغمجتهم خُض جدضص اإلاىانب الكاٚغة و ٖضص اإلاْى ب َو

ً و٦ٟاًتها.   غ ه٣ٟت الخ٩ٍى  إلاخابٗت ج٩ىجهم، م٘ مغاٖاة جٞى

٤ اإلاؿاب٣ت. ألاؾلىب الثاوي: - ٠ُ الخاعجي ًٖ ٍَغ ٤ الخْى  ًٖ ٍَغ
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ً ٢ض  ً، وبالخالي ٟٞكل الخ٩ٍى باإلياٞت بلى طل٪، ٞةن هجاح ٖملُت التر٢ُت ٌٗخمض ٖلى ظىصة الخ٩ٍى

ب، و بٌٗ ؤَضاٞه،  مٟهىم و  ىًاصي بلى ٞكل ٖملُت التر٢ُت، وبٗض ٖغ  هيخ٣ل بلى صوعٍ ؤَمُت الخضٍع

 في جىمُت اإلاىعص البكغي اإلادلي.

ت اإلادلُت  اإلاُلب الثاوي: صوع الخىىًٍ في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

غ ٢ضعاث   ت وؤؾلىبا ؤؾاؾُا في جٍُى ً مً بحن اؾتراجُجُاث جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ٌٗخبر الخ٩ٍى

 دلي، ًٓهغ طل٪ مً زال٫ ؤَضاٞه .ومهاعاث اإلاىعص البكغي اإلا

بن جد٤ُ٣ الؿحر الخؿً لإلصاعة اإلادلُت ٌٗخمض ٖلى مىعصَا البكغي بالضعظت ألاولى، لظا ًهبذ 

غ ٞغم  ً الظاحي في ْل جٞى لُه ؤن ٌٗمض بلى الخ٩ٍى لؼاما ٖلُه جىمُت مهاعاجه متى ؾىدذ له الٟغنت ٖو

بر الخِ مً ظهت ومً ظهت ؤزغي جد ً ًٖ بٗض ٖو خه للتر٢ُت ؤو الخ٩ٍى ؿحن ؤصاثه في مىهبه وظاٍَؼ

مىخاجه وعٚباجه، خُض ؤزبدذ البدىر الٗلمُت ؤن الخٗلُم  ٌٗض مً بحن ؤَم  قٛل مىهب ًدىاؾب َو

ت، وبالخالي ٞةن ؤي ج٣ضم  ٌٗخمض بضعظت ٦بحرة ٖلى الخٗلم  الُغ١ الىاظٗت لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ً َى ٖملُت ب٦ؿاب اإلا ب، ٦ما ؤن الخ٩ٍى ً والخضٍع ت اإلاٗاٝع واإلاهاعاث التي ججٗلهم ٢اصٍع ىاعص البكٍغ

ً باهه ال ٣ًخهغ ٖلى جىمُت  ٖلى ال٣ُام بمهامهم بىجاح في ؤ٢هغ و٢ذ وبإ٢ل ظهض، خُض ًبرػ صوع الخ٩ٍى

٣ها  ت بل ًخٗضاَا بلى مغخلت اؾدشماع الُا٢اث ال٩امىت والتي لم ججض ٍَغ مهاعاث ومٗاٝع اإلاىاعص البكٍغ

ا، هاَُ٪ ٖ غ ؤؾالُب ألاصاء ؤلاًجابي هدى بُئخه وجدؿً ٞاٖلُخه، وال لخٟجحَر ً حٗضًل الؿلى٥ وجٍُى

ا ؤو ٖملُا. ً الجُض ؾىاء ٧ان هٍٓغ   ًخد٤٣ َظا بال مً زال٫ الخ٩ٍى

بُت  ت مً البرامج والضوعاث الخضٍع ت في ؤلاصاعة اإلادلُت بدىُٟظ مجمٖى حؿمذ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت لخإَُلهم وجدؿحن ؤصائهم  إلادلُت ؤو زاعظها باإلااؾؿاث اإلاخسههت صازل ؤلاصاعة ا للمىاعص البكٍغ

ووي٘ اإلاٟاَُم والاججاَاث اإلاٗانغة في الدؿُحر مىي٘ الخىُٟظ، وجؼوٍضَم باألؾالُب الخضًشت إلصاعة 

بهم ٖلى ٦ُُٟت اؾخٗما٫ الخ٨ىىلىظُا ومىا٦بت جُىعَا في ؤلاصاعة للخٟاّ  اإلاك٨الث والهٗىباث، وجضٍع

لُه ج٣ىم اؾتراجُجُت جىمُت ٖلى اإلاىار  الخىُٓمي والخ٣لُل مً الهغاٖاث وجل٠ُُ مىار الٗمل، ٖو

ت ٖلى وكغ الىعي لضي الٗاملحن، وجىمُت الاججاَاث ؤلاًجابُت هدى الٗمل والاصاعة .  اإلاىاعص البكٍغ

ت والؿلى٦ُت  غ وعٞ٘ اإلاهاعاث وال٣ضعاث البضهُت والٟىُت وال٨ٍٟغ ً حؿتهضٝ جٍُى ٞٗملُت الخ٩ٍى

غ الُا٢ت الخُب٣ُُت لضي الٟغص ؤو الجماٖت، بدُض ًم٨جهم طل٪ مً وي٘ ظمُ٘ اإلاٗاٝع التي ل خٍُى

غ الُا٢اث ٖلى بىاء ألاؾالُب والىؾاثل  ًخىنل بلحها ال٣ٗل والجهض البكغي مىي٘ الخُب٤ُ، وجٍُى

غ الٗملُاث في ظمُ٘ مجاالث الخُاة و٢ُاٖاث الٗمل، وجىمُت  ال٣ضعاث وألاصواث التي حؿاَم في جٍُى

ُٟها بٟٗالُت في ؾحر َظٍ الٗملُاث، ووي٘ ظمُ٘ اإلاٗاٝع الٗلمُت  الالػمت ٖلى الخٗامل مٗها وجْى

٪ في  ٠ بلى ٖهغ الخ٨ىىلىظُا وجم٨ُىه مىه واإلاؿاَمت ٦كٍغ مىي٘ الخُب٤ُ الٗملي والضزى٫ باإلاْى

. ٍغ  خغ٦ت َظا الٗهغ وجٍُى
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ت للبلضًت ٖلى زماهُت قٗب هي:  قٗبت ؤلاصاعة الٗامت، قٗبت الترظمت جىػٕ اإلاىاعص البكٍغ

الم آلالي، قٗبت ؤلا  اث، قٗبت ؤلٖا خهاثُاث، قٗبت الدؿُحر والترظمت الٟىعٍت، قٗبت الىزاث٤ واإلادْٟى

ت الخ٣جي و  الخًغي، قٗبت الىٓاٞت والى٣اوة الٗمىمُت والبِئت، الكٗبت الاظخماُٖت والش٣اُٞت والتربٍى

ايُت، باإلياٞت بلى طل٪ جىظض اإلا ُت للبلضًتوالٍغ  .ىانب الىٖى

 اإلابدث الثاوي: آلُت جدؿين هفاءة وؤصاء اإلاىعص البكغي اإلادلي

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي)اإلاُلب ألاو٫( زم  اع اله٨ُلي وال٣اهىوي لخ٩ٍى في َظا اإلابدض وٗالج ؤلَا

 هخُغ١ بلى الاؾتراجُجُت اإلاٗخمضة لخىمُت اإلاىعص البكغي اإلادلي )اإلاُلب الشاوي(

: ؤلاَاع الهُىلي واللاهىوي لخىىًٍ اإلاىعص البكغي اإلادلياإلاُلب ألا   ٌو

في ْل الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي اإلاؿخمغ والظي ٞغى ٧ىا٢٘ في الخُاة الا٢خهاصًت 

وح٣ٗض وحكٗب الٗمل الاصاعي، ناع لؼاما ٖلى اإلااؾؿت بما  والاظخماُٖت باليؿبت لألٞغاص واإلااؾؿاث،

ُٟها إلاىعص بكغي ٢اصع ٖلى ٞحها الجماٖت اإلادلُت ؤن جىا٦ ظا بخْى ب َظا الخُىع وج٨ُٟها مٗه َو

ىه اإلاؿخمغ إلاٗالجت الى٣اثو التي ٢ض ج٩ىن  اؾدُٗاب مُُٗاث الىا٢٘ والخٗامل مٗها م٘ يمان ج٩ٍى

 ؾببا في ٞكل اإلااؾؿت.

ت لم تهمل اإلاىعص البكغي اإلادلي  خُض ؤوكإث ٩َُل مغ٦ؼي ًخ٨ٟل ب٩ل ما  والؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

ً، ٞةطا عظٗىا بلى الخىُٓم اله٨ُلي لىػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت هجض مً ٌٗخل٤ ب ه مجها الخ٩ٍى

اث  ً وال٣ىاهحن ألاؾاؾُت والتي جًم اإلاضًٍغ ت والخ٩ٍى ت الٗامت للمىاعص البكٍغ اتها اإلاضًٍغ بحن مضًٍغ

 :1الخالُت

                                                                                 

ش الخهٟذ  http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت مخاح ٖلى اإلاى٢٘ اإلاهضع  -  1  ،  جاٍع

 . 20:30ٖلى الؿاٖت  11/12/2021

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar%20،%20%20تاريخ%20التصفح%2011/12/2021
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar%20،%20%20تاريخ%20التصفح%2011/12/2021
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ف اإلادلي في الخىىًٍ : خم اإلاْى  الفٕغ ألاٌو

٠ الٗام اإلاد ً وجدؿحن اإلاؿخىي مًمىن بمىظب اإلااصة خ٤ اإلاْى مً ألامغ ع٢م  38لي في  الخ٩ٍى

ُٟت الٗمىمُت 03 – 06 ، ولخد٤ُ٣ طل٪ ٞغى اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى 1اإلاخٗل٤  بال٣اهىن الاؾاسخي للْى

ً وجدؿحن اإلاؿخىي  لهالر  1052و  104 الاصاعة بمىظب اإلااصجحن مً طاث ألامغ جىُٓم صوعاث ج٩ٍى

٠ بهٟت صاث ٠ بمىظب ال٣ٟغة الشالشت)اإلاْى ا الػما لتر٢ُت اإلاْى ً قَغ ( مً اإلااصة 3مت، وظٗل الخ٩ٍى

 10 – 11مً ال٣اهىن ع٢م  131( مً اإلااصة ٦1ما ههذ ال٣ٟغة ألاولى) ،3مً هٟـ ألامغ 109واإلااصة  107

ً وجدؿحن اإلاؿخىي لهالر مؿخسضمي مهالر وماؾؿاث  4اإلاخٗل٤ بالبلضًت ٖلى الخ٤ في الخ٩ٍى

اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام  04 – 08مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  5ت، بِىما خغنذ اإلااصة البلضً

                                                                                 
ُٟت 2006ًىلُى  15اإلاىا٤ٞ  1427ظماصي الشاهُت ٖام  19ماعر في  03 – 06ؤمغ ع٢م  -  1 الٗمىمُت،  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

ت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .6، م 2006ًىلُى  16ماعزت في  46الجٍغ
 .10هٟـ اإلاغظ٘، م   -2
 .11، م10هٟـ اإلاغظ٘، م   - 3

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت 2011ًىهُى ؾىت  22اإلاىا٤ٞ  1432عظب ٖام  20ماعر في  10 – 11 ع٢م ٢اهىن  -  4 ، ًخٗل٤ بالبلضًت، الجٍغ

ت الٗضص الجؼا  .2011ًىلُى  3اإلااعزت في  37ثٍغ
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ٟحن اإلاىخمحن لألؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت ٖلى حُٗحن اإلاترشخحن الظًً  1باإلاْى

ٟىن في ألاؾال٥ والغجب التي ًد٨مها َظا ال٣اهىن بهٟت متربهحن بمىظب ٢غاع ناصع  ًٖ الؿلُت  ًْى

بي إلاضة ؾىت واخضة، ٦ما ؤلؼم اإلاكٕغ اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث  اإلاسخهت  وبزًاٖهم ٞترة جغبو ججٍغ

ىان الٗمىمُحن ٟحها وألٖا ً وجدؿحن اإلاؿخىي لٟاثضة مْى  . 2الٗمىمُت بدىُٓم صوعاث ج٩ٍى

 الفٕغ الثاوي: ؤقياٌ الخىىًٍ

ٟحن ؤخض ألاق٩ا٫ اإلادضصة بمىظب ً اإلاْى مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  7اإلااصة  جإزظ ٖملُت ج٩ٍى

ٟحن وجدؿحن مؿخىاَم وججضًض مٗلىماتهم الٗمىمُت 194 – 20 ً اإلاْى  . 3اإلاخٗل٤ بخ٩ٍى

 وهي ٖلى نىعجحن:: ؤوال: صوعاث الخىىًٍ

ًالخىىًٍ اإلاخسهو:   -ؤ   ٟحن الظًً َم في خالت زضمت بالتر٢ُت بلى عجبت  ٌؿمذ َظا الخ٩ٍى للمْى

٠ُ اإلاباقغ للمترشخحن في عجبتؤٖلى ؤو الالخدا١ بم ٠ُ صازلي(، ؤو للخْى )همِ  ىهب ؤٖلى) همِ جْى

٠ُ زاعجي(.  جْى

ً ٢بل قٛل مىهب ٖمىمي للمغة ألاولى  :مىهبلكغل  الخىىًٍ الخدًيري  –ب   ًجغي َظا الخ٩ٍى

٠ُ زاعجي(، و٢بل الخُٗحن في مىهب ٖا٫ ؤو مىهب  بٗض بظغاثه ًغؾم اإلاتربو الىاجر )همِ جْى

٠ُ صازلي(.مخسهو ب ٠) همِ جْى  اليؿبت إلاْى

٠ُ الخاعجي. ٠ُ الضازلي والخْى ً اإلاخسهو ٌكمل ٧ل مً الخْى  ٞالخ٩ٍى

 زاهُا: صوعاث جدؿين اإلاؿخىي : 

ً ؤخض  1944 - 20مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  10بمىظب اإلااصة  ًإزظ َظا الك٩ل مً الخ٩ٍى

ً الخ ً ؤو صعاؾاث الخسهو، الخ٩ٍى دًحري للمؿاب٣اث والامخداهاث والٟدىم الهىع الخالُت: الخ٩ٍى

حهضٝ َظا الهى٠ مً  اإلاهىُت، ججضًض اإلاٗاٝع ؤو الىضواث ؤو ٧ل ألاق٩ا٫ ألازغي لخدؿحن اإلاؿخىي 

٠ ؤو الٗىن الٗمىمي وجدؿِىه وجدُِىه مما ًاصي  ً بلى جىؾُ٘ وحٗم٤ُ الغنُض اإلاٗغفي للمْى الخ٩ٍى

ى  ٠، َو ٘ مً ٦ٟاءة وجدؿحن ؤصاء اإلاْى ؿدبٗض اإلا بلى الٞغ ً م٣خهغ ٖلى اإلاُٗىحن َو حن وبظل٪ ترشخج٩ٍى

ً اإلاىهىم ٖلُه في اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ً ٌكمل الخ٩ٍى اإلاخٗل٤  334 – 11ؤنبذ َظا الخ٩ٍى

                                                                                 
ٟحن اإلاىخمحن لألؾال٥ ًخًمً  2008ًىاًغ 19ماعر في اإلاىا٤ٞ  04 – 08مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -  1 ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام باإلاْى

ت الٗضص اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت،  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .5، م 2008ًىاًغ  20ماعزت في  3الجٍغ
لُت  25اإلاىا٤ٞ  1441طي الدجت ٖام  4اإلااعر في  194 – 20مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  2اإلااصة  -  2 ٟحن 2020ظٍى ً اإلاْى ، اإلاخٗل٤ بخ٩ٍى

ت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ىان الٗمىمُحن وجدؿحن مؿخىاَم في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت، الجٍغ ي اإلااعزت ف 43وألٖا

 .5م، م 2020ًىلُى  28
 .2، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 194 – 20مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -  3
 ..5، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 194 – 20مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -  4
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ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت مىه جخىلى  15و 14بط بمىظب اإلااصجحن  1بال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

يُت، صوعاث لخدؿحن اإلاؿخىي، صوعاث بصاعة الجماٖاث اإلادلُت وبهٟت صا ثمت جىُٓم صوعاث ج٩ٍى

ً م٘ مهلخت  ٟحن خؿب الخالت بىاء ٖلى َلبهم ٖىضما ًخىا٤ٞ الخ٩ٍى لخجضًض اإلاٗاٝع لٟاثضة اإلاْى

ؤلاصاعة ؤو بمباصعة مً بصاعة الجماٖت اإلادلُت. ٦ما ؤلؼم اإلاكٕغ ٧ل ماؾؿت ؤو بصاعة ٖمىمُت بمىظب 

، ٖلى يبِ مسُِ ٢ُاعي ؤو ٚحر 1942 – 20مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  12ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

ً وجدؿحن اإلاؿخىي اإلاؿتهضٞت.   ممغ٦ؼ ؤو المغ٦ؼي ؾىىي ؤو مخٗضص الؿىىاث ًخًمً ؤق٩ا٫ الخ٩ٍى

 الفٕغ الثالث: الدصجُ٘ ٖلى الخىىًٍ

ً ؤ٢غ اإلاكٕغ ظملت مً الًماهاث بهضٝ حصجُ٘ ٟحن ٖلى ٖملُاث الخ٩ٍى والخدٟحزاث  ب٢با٫ اإلاْى

 وهي:

 ؤوال الًماهاث اإلالغعة ؤزىاء الخىىًٍ

ً ؤو جدؿحن اإلاؿخىي التي مضتها حؿاوي ؤو جٟى١ ؾخت) – 01 ٠ اإلا٣بى٫ في صوعة ج٩ٍى ( 6وي٘ اإلاْى

ًاث  ً م٘ اؾخمغاع بصاعجه في  صٞ٘ عاجبه الغثِسخي والخٍٗى ؤقهغ في خالت اهخضاب زال٫ مضة الخ٩ٍى

 . 3الٗالواث  اإلاغجبُت باإلاغصوصًت والىخاثج ؤو اإلاماعؾت الٟٗلُت للٗمل صىاءباؾخاإلاغجبُت بغجبخه ألانلُت 

ً زاعط ؤو٢اث الٗمل مً الخماًت ؤلاظخماُٖت ًٖ  - 02 ً ؤزىاء الخ٩ٍى ٠ في ويُٗت ج٩ٍى اؾخٟاصة  اإلاْى

 خىاصر الٗمل وألامغاى اإلاهىُت،

03 -  (ً ٟحن الىاجخحن في ؤخض ؤق٩ا٫ الخ٩ٍى مخىانل، جىاوبي، ًٖ بٗض، ب٢امي( بم٩اهُت اؾخٟاصة اإلاْى

مىذ صعظت بياُٞت، ( 194- 20مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  40مً ؤخض الامخُاػاث اإلا٣غعة في اإلااصة 

 جسٌُٟ ألا٢ضمُت للتر٢ُت، جى٣ُِ بيافي(.

 زاهُا: الخدفيزاث

ً ؤو قهاصة جدؿحن اإلاؿ - 01 خىي للضوعة م٘ جهاًت ٞترة الخ٩ىًٍ مىذ اإلاخ٩ىهحن الىاجخحن قهاصة ج٩ٍى

لت اإلاضي وقهاصة مكاع٦ت بطا ٧اهذ الضوعة ٢هحرة اإلاضي.   اإلاخىؾُت ؤو ٍَى

ً في ٧امل  - 02 ج الضوعة بىجاح مً بٖاصة الخ٩ٍى مىذ ٞغنت للمخ٩ىهحن الظًً لم ًخم٨ىىا مً جخٍى

٣ا للخُاعاث الخالُت  :4الضوعة ؤو ظؼء مجها خؿب نى٠ اإلاخ٩ىن ٞو

                                                                                 
ٟي 2011ؾبخمبر  20اإلاىا٤ٞ  1436قىا٫ ٖام  22ماعر في  334 – 11مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -  1 ، ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

ت الٗضص بصاعة الجماٖا ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .8، م 2011ؾبخمبر  28ماعزت في  53ث ؤلا٢لُمُت، الجٍغ
 .5، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 194 – 20مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -  2
 .9، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 194 – 20مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  38اإلااصة  -  3
 .9 -8م م ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، 194 – 20مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  37اإلااصة  -  4
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 باليؿبت للمتربهين: -ؤ 

ً ٧له ؤو ظؼء مىه، بما - 1 اصة الخ٩ٍى  ٢بىلهم إٖل

 ؤو حُُٗجهم في الغجبت ألاصوى ٖىضما ٌؿمذ ال٣اهىن بظل٪، - 2

٠ُ اإلاباقغ في عجبت مُٗىت. - 3 م مً ٢اثمت اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن للخْى  ؤو ب٢هاَئ

  :باليؿبت للمىْفين –ب 

ً  ج٩ىن الخُاعاث ٧الخالي: ،مهما ٧ان ق٩ل الخ٩ٍى

ً بما ٢بىلهم إل  - 1 ً ٧له ؤو ظؼء مىه بطا ٧ان ال٣اهىن ٌؿمذ بظل٪، باليؿبت للخ٩ٍى ٖاصة الخ٩ٍى

الن ًٖ ٖضم  الخدًحري ٢بل جغؾُم اإلاتربو اقتٍر اإلاكٕغ وظىص خالت جمضًض ٞترة التربو ؤو ؤلٖا

.ً  ٢بىلهم للخ٩ٍى

ً اإلاخسهو مىظه بلى التر٢ُت ؤو ؤلاصماط  - 2  في عجبت مُٗىت،بٖاصتهم بلى عجبتهم ألانلُت بطا ٧ان الخ٩ٍى

3 -  ً بٖالن ٖضم ٢بىلهم للخُٗحن في اإلاىهب الٗالي ؤو اإلاىهب اإلاخسهو اإلا٣هىص باليؿبت للخ٩ٍى

 الخدًحري ٢بل الخُٗحن في مىهب ٖا٫ ؤو مىهب مخسهو.

ً اإلاىخسبين  الفٕغ الغاب٘: هٓام جىٍى

به وبٖضاصٍ بما ٌؿاٖضٍ  ً للمىخسب اإلادلي لخضٍع ٖلى ؤصاء مهامه خغم اإلاكٕغ ٖلى يمان الخ٩ٍى

ٖلى: " ًلؼم اإلاىخسب البلضي بمخابٗت  1اإلاخٗل٤ بالبلضًت 10 – 11مً ال٣اهىن  39جىو اإلااصة خُض 

 ً ً وجدؿحن اإلاؿخىي اإلاغجبُت بالدؿُحر البلضي اإلاىٓمت لهالخه"، واٖخبر ٞترة الخ٩ٍى صوعاث الخ٩ٍى

عزهت ُٚاب مبرعة
ً اإلاىخسبحن اإلادلي بلتز 2 ت . ٣ٞض ظٗل اإلاكٕغ ج٩ٍى ام ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

ً وؤَمُخه في جىمُت اإلاىخسب اإلادلي مما ٌؿاَم بضوعٍ في جد٤ُ٣  ى بمشابت اٖتراٝ بإَمُت الخ٩ٍى َو

 الخىمُت اإلادلُت.

ً مىخسبي اإلاجلـ الكٗبي الىالجي مما  7 – 12ؤما ٢اهىن الىالًت ع٢م  لم ًخُغ١ بلى مؿإلت ج٩ٍى

اإلاكٕغ الجؼاثغي لهالر مىخسبي اإلاجلـ  الكٗبي البلضي ٖلى  ٌُٗي الاهُبإ بخٗامل جًُٟلي مً

خؿاب مىخسبي اإلاجلـ الكٗبي الىالجي،  والؿاا٫ الظي ًُغح َل ٣ٌٗل إلاترشر مدضوص اإلاؿخىي 

ل ٖلمي  ت مجلـ قٗبي والجي ًخُلب في ؤًٖاثه مَا بذجت الضًمى٢غاَُت ؤن ًخ٣ضم بالترشر لًٍٗى

ما٫ اإلا ت باإلاجالـ الكٗبُت الىالثُت زانت في ْل الخىظه هدى الضوع ًخىا٤ٞ م٘ حجم اإلاهام وألٖا ىَى

الا٢خهاصي للجماٖاث اإلادلُت والخُىع الخ٨ىىلىجي الظي ٖم مىاحي الخُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت؟ 

                                                                                 
 .6، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م 10 – ٢11اهىن ع٢م  - 1
ً اإلاىٓمت لهالر  10 – 11مً ال٣اهىن ع٢م  38مً اإلااصة  2جىو ال٣ٟغة  - 2 ٖلى:" ٌٗخبر الاؾخضٖاء ألقٛا٫ اإلاجلـ وصوعاث الخ٩ٍى

 . اإلاىخسبحن مبرعا للُٛاب"
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ًه بمجلـ ٦ٟا ٢اصع ٖلى وي٘ الخلى٫ اإلاىاؾبت  ؤلم ًدً ؤوان جغ٥ ؾُاؾت اإلاجلـ الهىعي وحٍٗى

 ِكها الجماٖاث اإلادلُت؟للىيُٗت الهٗبت التي حٗ

ً مىخسبي اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت صون مىخسبي اإلاجالـ الكٗبُت  اٖخماصعبما ٌٗىص  ج٩ٍى

ت بهم  الىالثُت  والظي ٣ًخهغ في الٛالب ٖلى عئؾاء اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت هٓغا  بلى اإلاهام اإلاىَى

ً بالهٝغ و  غ١ واعجباَها مباقغة بةهٟا١ اإلاا٫ الٗام بهٟتهم آمٍغ إلاٗالجت ٖضم بإلاامهم بإؾالُب َو

الدؿُحر وال ؾُما ُٞما ًخٗل٤ بالجاهب اإلاالي وللخ٣لُل مً آزاع هخاثج الاهخساباث اإلادلُت ؤما اإلاجالـ 

الكٗبُت الىالثُت ٞخٗخبر ظهاػ مضاولت ؤما جىُٟظ اإلاضاوالث ُٞٗهض بها بلى الىالي بهٟخه آلامغ بالهٝغ 

ل ٢اصع ٖلى ج٣ضًم آلاعاء الٟىُت والخ٣ىُت للىالًت، ٦ما ؤن الىالًت جًم مض اث  بها مىعص ٌكغي مَا ًٍغ

٘ واإلاسُُاث اإلا٣ترخت.  واإلاالُت بلى الىالي بكان ٧ل اإلاكاَع

 اإلاُلب الثاوي: الاؾتراجُجُت اإلاٗخمضة لخىمُت اإلاىعص البكغي اإلادلي

ؿاص بصاعي و  جطخم في ألاٞغاص في ْل اإلاكا٧ل التي حِٗكها الجماٖاث اإلادلُت مً بحرو٢غاَُت ٞو

ت بلى  ً  اٖخماصوه٣و اإلاىاعص اإلاالُت، و يِٛ  الٗىإلات والخ٨ىىلىظُا لجإث الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ الخ٩ٍى

غى ؤؾالُب ظضًضة لدؿُحر  ٧ىؾُلت لخل بٌٗ اإلاكا٧ل، بٗهغهت مهالر الجماٖاث اإلادلُت ٞو

اعاث في مسخل٠ ال خسههاث واللجىء البلضًاث ، ومٗالجت ه٣و الخإَحر مً زال٫ بٖاصة عؾ٩لت ؤلَا

.ً ً اإلاىخسبحن في بَاع بغهامج قامل للخ٩ٍى جي الجامٗاث، وج٩ٍى ٠ُ زٍغ  بلى جْى

جي لغئؾاء  ماعؽ الى  22الٟترة اإلامخضة مً  زال٫ 2008بلضًت ؾىت  ٧1541ان ؤو٫ بغهامج ج٩ٍى

غان و ؾ٠ُُ 4، مىػٖحن ٖلى 2008ظىان  22 ً في الجؼاثغ الٗانمت وع٢لت، َو َاع وفي ب . مغا٦ؼ ج٩ٍى

ُت  زضماث اإلاغا٤ٞ الٗامت التي  غ ال٨ٟاءاث وجدؿحن هٖى مىانلت ؾُاؾتها الانالخُت ولٛغى جٍُى

ً للٟترة اإلامخضة بحن  ٣ًضمها مؿخسضمحها، جبيذ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت اؾتراجُجُت ج٩ٍى

 قملذ اإلاداوع الخالُت: 2019- 2015

خماص ٖلى الخىىًٍ اللاٖضي والخىىًٍ -ؤ  ٟحن ابخضاء  الخدًيري: الٖا ً اإلاْى مً زال٫ الاَخمام بخ٩ٍى

ضٍ  ٤ الٗام والاخ٩ام ال٣اهىهُت اإلاىٓمت له، وحٍٗى مً الخدا٢هم باإلااؾؿت لؼعٕ ز٣اٞت مباصت ؾحر اإلاٞغ

 ٖلى الخإ٢لم م٘ بِئت اإلااؾؿت.

اعاث:  –ب  مجىىًٍ ؤلَا ت والجماٖ باٖخباَع اث الخل٣ت الىؾُُت التي جغبِ بحن الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

خباع للخضمت  اإلادلُت، وؤصاة لخىُٟظ الؿُاؾت الانالخُت التي باقغتها الخ٩ىمت الهاصٞت بلى عص الٖا

٘ مىاعص الجماٖاث اإلادلُت والضوع  الٗمىمُت وجغ٢ُتها ال ؾُما في ْل الخىظه الجضًض الغامي بلى جىَى

لُت وزل٤ الثروة، وألن الا٢خهاصي الظي ًجب ؤن جلٗبه َظٍ الازحرة مً زال٫ بٗض الاؾدشماعاث اإلاد

 ً اعاث حكٛل مىانب ووْاث٠ ٖلُا في الجماٖت اإلادلُت ؤههبذ اؾتراجُجت ج٩ٍى َظٍ الٟئت مً الَا

 َظٍ الٟئت ٖلى:
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الاهٟخاح ٖلى ال٣ُاٖاث اإلا٩ىهت ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي، مٗاَض الخ٩ىًٍ اإلانهي لالؾخٟاصة مً  – 01

ٟحن وطل٪   اإلااؾؿاث هخاثج الابدار والضعاؾاث التي ج٣ىم بها َظٍ ؼ وبزغاء  مٗاٝع وزبراث اإلاْى لخٍٗؼ

 بابغام اجٟا٢ُاث م٘:

ً التي جلبي اخخُاظاث الجماٖاث اإلادلُت في جسهو ؤو مىيٕى مٗحن وظامٗت  -ؤ م٘ ظامٗاث الَى

يُت. ً اإلاخىانل لخىُٓم صوعاث ج٩ٍى  الخ٩ٍى

جي لخ –ب  جي للخ٩ىًٍ والخٗلُم اإلانهي، الضًىان الَى ً اإلاخىانل وجغ٢ُخه، اإلاغ٦ؼ اإلاٗهض الَى غ الخ٩ٍى ٍُى

جي للخٗلُم اإلانهي ًٖ بٗض.  الَى

ً جابٗت ل٣ُاٖاث ؤزغي، ٧اإلاٗهض الٗالي للدؿُحر والخسُُِ، مٗهض الا٢خهاص  –ط  ماؾؿاث الخ٩ٍى

غ الُا٢اث اإلاخجضصة.  الجمغ٧ي والجباجي، مغ٦ؼ جٍُى

ؼ ق – 02 ً ًٖ بٗض، حٗض ؤصاة ٞٗالت لخٍٗؼ ً للجماٖاث اإلادلُت، وجإ٦ض اجبإ هٓام الخ٩ٍى ب٨ت الخ٩ٍى

ُض  ( التي ٞغيذ جىُٟظ الٗمل مً البِذ، وهي ٞغنت لخشبُذ وجىؾُ٘ 19-طل٪ ؤزىاء ظاثدت ٧ىعوها) ٧ٞى

 ٢اٖضة ع٢مُت للخ٩ىًٍ ًٖ بٗض )اٞترايخي(.

خد٤٣ طل٪ بابغام اجٟا٢ُاث م٘ الضو٫ الغاثضة في مجا٫ ج٩ى  – 03 ًٍ الاهٟخاح ٖلى هخاثج ججاعب الٛحر: ٍو

٣ت التي جخالءم وزهىنُاث  ُٟها بالٍُغ ت لالؾخٟاصة مً ججاعبها وزبراتها وجْى مىاعصَا البكٍغ

ت خُض ابغمذ اجٟا٢ُاث حٗاون م٘ ٧ل مً ٞغوؿا، اؾباهُا، َىلىضا، بًُالُا،  الجماٖاث اإلادلُت الجؼاثٍغ

 .1ؤإلااهُا، الهحن، ٦ىضا

 الفٕغ الثاوي: خهُلت جىىًٍ اإلاىعص البكغي اإلادلي 

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي وصوعٍ في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت حكٝغ الخ٩ىمت ممشلت هٓغ  ا ألَمُت ج٩ٍى

ً مىخسبي  في الىػاعة اإلا٩لٟت بالضازلُت بهٟتها ؾلُت الىناًت ٖلى الجماٖاث اإلادلُت ٖلى ٖملُاث ج٩ٍى

اث التي حؿاَم في جغ٢ُت الخضماث التي ج٣ض ٟي َظٍ الجماٖاث وحٗضَا مً الاولٍى مها اإلاغا٤ٞ ومْى

ؼ اإلاىعص الب 2الٗامت، ٞاَخمام الخ٩ىمت بخسهُهها ٞهل ٧امل في مسُِ ٖملها كغي باٖخباٍع لخٍٗؼ

 .بُئي ؤؾاؽ هجاح ٧ل مكغوٕ ا٢خهاصي اظخماعي ز٣افيالغؤؾما٫ الخ٣ُ٣ي و 

ً حكمل ظمُ٘ اإلاجاالث التي جسو الجماٖاث اإلادلُت بهضٝ  ٣ٞض اٖخمضث ٖلى اؾتراجُجُت ج٩ٍى

ً مىعص ُٟخه وألاَضاٝ التي جغمي الخ٩ىمت بلى  ج٩ٍى بكغي مدلي ٢اصع ٖلى اؾدُٗاب ٧ل ما ًخٗل٤ بْى

٤ طل٪ ٖبر مسُِ مخٗضص الؿىىاث  ً  2019 – 2015جد٣ُ٣ها مدلُا والخهٝغ ٞو ؾمذ بخ٩ٍى

(83495:ً ٤ همُحن مً الخ٩ٍى  ( بحن مىخسب ومى٠ْ مدلي، ٞو

                                                                                 

 
1
ش الخهٟذ  http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar ٖلى اإلاى٢٘ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت مخاح -  ،  جاٍع

 20:30ٖلى الؿاٖت  11/12/2021
ذ الىػٍغ ألاو٫ ب٣اٖت اإلااجمغاث ًخي عخا٫، ًىم  -  2 ، ؤزىاء بقغاٞه ٖلى مغاؾُم اخُاء الُىم الٗالمي للُٟل  2021مبر هٞى 18ؤهٓغ جهٍغ

مبر مً ٧ل ؾىت، مخاح ٖلى اإلاى٢٘  20اإلاهاصٝ لُىم  إل ٖلُه ًىم   (aps.dz)هٞى ش ؤلَا مبر  18جاٍع  . 14:28ٖلى الؿاٖت  2018هٞى

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar%20،%20%20تاريخ%20التصفح%2011/12/2021
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar%20،%20%20تاريخ%20التصفح%2011/12/2021
https://www.aps.dz/ar/algerie/116219-2021-11-18-08-06-06
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ً و  ى هٓام الخىىًٍ الحًىعي صازل الَى قمل ٧ل مً اإلاىخسبحن واإلاُٗىحن زاعحه الىمِ ألاٌو َو

 مىػٖحن ٧الخالي:

 ؤوال: باليؿبت للمىخسبين

ً 2014ؾىت  ً، جمشلذ ؤَضاٝ  1451: ج٩ٍى ى ٖضص اإلاجالـ البلضًت للَى عثِـ مجلـ قٗبي بلضي َو

ً في: جشمحن صوع اإلاىخسبحن في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت، جؼوٍض اإلاىخسبحن باإلاٗاٝع التي  ٖملُت الخ٩ٍى

 ٨جهم مً الدؿُحر ألامشل للكاون اإلادلُت.جم

ً 2017ؾىت  عثِـ مجلـ قٗبي بلضي في مجا٫ الضًمى٢غاَُت الدكاع٦ُت، بهضٝ ججؿُض  144: ج٩ٍى

مباصت الضًمى٢غاَُت الدكاع٦ُت مُضاهُا واقغا٥ اإلاجخم٘ اإلاضوي واإلاىاَىحن في الدؿُحر، هٟظث َظٍ 

 الكغا٦ت. الٗملُت بالخٗاون م٘ بغهامج صٖم جىُٟظ اجٟا١ 

ً 2018ؾىت  عثِـ مجلـ قٗبي بلضي، اهُل٣ذ ٖملُت الخ٩ىًٍ في بضاًت الٗهضة  1451: ج٩ٍى

الاهخسابُت بٗض اؾخالمهم إلاهام بهضٝ حسجُل اهُال٢ت صخُدت حؿمذ لهم بدؿهُل ؤصاء مهامهم مً 

ً الخام بالبلضًاث ا ت، ي٠ بلى طل٪ ج٩ٍى ؼ ٢ضعاتهم الدؿُحًر ت نالخُاتهم وحٍٗؼ إلاٗىُت زال٫ مٗٞغ

 بغهامج ٧ابضا٫.

 زاهُا: باليؿبت للمُٗىين

 جىىًٍ ألامىاء الٗامين للبلضًاث - 01

ً 2014ؾىت  ؼ مهاعاتهم في حؿُحر قاون البلضًت 1541: ج٩ٍى  .ؤمحن ٖام للبلضًت بهضٝ حٍٗؼ

ً 2017ؾىت  ؤمحن ٖام للبلضًت مىػٖحن ٖلى زمؿت صوعاث في مجا٫ الدؿُحر اإلاالي للبلضًت  127: ج٩ٍى

 بقغاٝ الى٧الت الٟغوؿُت للخىمُت. جدذ

 مؿخسضمي البلضًاث - 02

 : 2014ؾىت 

ً خى٫ اله٣ٟاث الٗمىمُت   -ؤ  يُت ج٩ٍى م٩ل٠ باله٣ٟاث الٗمىمُت  96زهذ َظٍ الضوعة الخ٩ٍى

ت  48ٖلى مؿخىي  والًت ) عئؾاء م٩اجب اله٣ٟاث الٗمىمُت ٖلى مؿخىي ألاماهت الٗامت للىالًت ومضًٍغ

م٩ل٠ باله٣ٟاث  1541م٩ل٠ بالىناًت ٖلى مؿخىي الضواثغ و 548باإلياٞت بلى  ؤلاصاعة اإلادلُت(

  247- 15نضع ٢اهىن اله٣ٟاث الٗمىمُت ع٢م  2015، ل٨ً في ؾىت الٗمىمُت ٖلى مؿخىي البلضًاث

ً بٗض نضوع  مٛاًغ لجمُ٘ ال٣ىاهحن اإلاىٓمت لله٣ٟاث الٗمىمُت، ٧ان مً ألاًٞل جىُٓم ٖملُت الخ٩ٍى

 جيسجم ؤَضاٝ ال٣اهىن م٘ جُب٣ُه، ال٣اهىن ختى

ً   - ب   ٖىن م٩ل٠ باالؾخ٣با٫ والخىظُه ٖلى مؿخىي الاصاعة الا٢لُمُت، 940ج٩ٍى

ً   - ط  ٠ في الاصاعة الا٢لُمُت. 11457ج٩ٍى  مْى
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ً 2016و 2015ؾىتي  عثِـ م٨خب م٩ل٠ بالخالت اإلاضهُت للبلضًت بهضٝ مٗالجت اإلاكا٧ل  1451: ج٩ٍى

ها َظٍ اإلا  هلخت والخدًحر لغ٢مىتها.التي حٗٞغ

ً  - 01: 2016ؾىت  ً  - 02مهىضؽ،  74ج٩ٍى ً  - 03ٖىن قبا٥،  5724ج٩ٍى ٖىن م٩ل  3355ج٩ٍى

 بهُاهت اإلاؿاخاث الخًغاء.

ً  :2017ؾىت  ً  - 2مهىضؽ خى٫ الدؿُحر الخًغي للمضن،  175ج٩ٍى ٟىا  540ج٩ٍى مخهٝغ بلضي ْو

 خضًشا

يُت لٟاثضة مهىضسخي2018ؾىت  حن لالصاعة  : صوعة ج٩ٍى الدؿُحر الخ٣جي والخًغي واإلاهىضؾحن اإلاٗماٍع

 ً مخهٝغ بلضي لخد٤ُ٣ ججاوؿهم وج٨ُٟهم م٘  416الا٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣جي والخًغي، ج٩ٍى

 بِئتهم الجضًضة.

ً  :2019ؾىت  ت   52ج٩ٍى ت ألاإلااهُت بسهىم الٟاٖلُت الُا٢ٍى ٠ في بَاع بغهامج الكغا٦ت الجؼاثٍغ مْى

يُت اإلاسجلت وحٗمُم الُ ىُت إلاهىضسخي اإلاضًىت. تهضٝ َظٍ الضوعة الخ٩ٍى ا٢اث اإلاخجضصة، باإلاضعؾت الَى

ً لؿىت  الغامي لخٗمُم اؾخٗما٫ الُا٢ت الكمؿُت ٖلى مؿخىي اإلاضاعؽ  2019يمً مسُِ الخ٩ٍى

 ٘ ً اإلادلُحن في ال٣ُإ الىاٖض، خُض اؾخٟاص عئؾاء مكاَع ؼ ٢ضعاث اإلاؿحًر الابخضاثُت، وبلى حٍٗؼ

اث الاصاعة اإلادلُت ٫ال ً  26ُا٢اث اإلاخجضصة وعئؾاء اإلاهالر ٖلى مؿخىي مضًٍغ والًت ٚغبُت مً ج٩ٍى

ؤًام، وجإَحر ج٣جي للجماٖاث اإلادلُت ًٖ ٦ُُٟت بٖضاص صٞتر قغوٍ همىطجي  4هٓغي وجُب٣ُي مضجه 

ً   ًخٗل٤ بتزوٍض اإلاضاعؽ الابخضاثُت بالُا٢اث اإلاخجضصة. التي جباصع بها ًًاٝ بلى طل٪ ٖملُاث الخ٩ٍى

 الىالًت.

 20161 - 2014زال٫ الٟترة ٖملُاث جىىًٍ ؤزغي  - 03

يُت ٖلى مؿخىي  جىىًٍ لهالح عئؾاء اإلاجالـ الكٗبُت الىالئُت: -ؤ  جم جىُٓم َظٍ الضوعة الخ٩ٍى

ظا بهضٝ صٖم جدؿحن ٢ضعاث و٦ٟاءاث   48والًت ؾ٠ُُ بذمكاع٦ت  عثِـ مجلـ قٗبي والجي َو

م مً ؤجها الخإَحر في الىالً ُت في مُضان حؿُحر الكاون اإلادلُت، بالٚغ اث للىنى٫ بلى ؤخؿً ٞاٖلُت وهٖى

ً ٞئت مً مىخسبي اإلاجلـ الكٗبي الىالجي ل٨ً ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا ؤهه ال ًىظض هو  باصعة  خؿىت لخ٩ٍى

ً مىخسبي اإلاجالـ الكٗبُت الىالثُت وبالخالي لِؿذ ٖملُت مسُُت ، وبهما هي ٖملُ ت ًدض ٖلى ج٩ٍى

 ظاءث لهٝغ مبلٜ مالي مخب٣ي مً اإلاحزاهُت.

ً إلاهىت الخٟخِل ٖلى مؿخىي اإلاٗهض الٗالي للدؿُحر  جىىًٍ مفدص ي الىالًاث: -ب  هٓمذ صوعة ج٩ٍى

 مٟدل والًت ُٖىىا خضًشا. 43( لٟاثضة ISGPوالخسُُِ )

                                                                                 
ا في ؤلاصاعة اإلادلُت  -  1 َغ ت وجٍُى غ ال٨ٟاءاث في الجماٖاث اإلادلُت في -٢غواٍ ًىوـ، ؤَمُت ال٨ٟاءاث البكٍغ ٖغى الؾتراجُجُت جٍُى

 .48،  م 4ظامٗت اإلاؿُلت، الٗضص  –، مجلت الخىمُت والا٢خهاص الخُب٣ُي -الجؼاثغ
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يُت التي هٓمذ ٖلى مؿخىي  جىىًٍ ألامىاء الٗامين للىالًاث: -ج  ىُت  َظٍ الضوعة الخ٩ٍى اإلاضعؾت الَى

ؤمحن ٖام والًت، وهي تهضٝ بلى صٖم جدؿحن ٢ضعاث و٦ٟاءاث الخإَحر في الىالًاث مً  48لإلصاعة زهذ 

 . ؤظل ٞاٖلُت وهىُٖت  ؤ٦بر في حؿُحر الكاون اإلادلُت

 الىمِ الثاوي:  -

ً ُٞخمشل في مىانلت صوعاث الخٗلُم ًٖ بٗض) ٖبر الخِ( مً زال٫  ؤما الىمِ الشاوي للخ٩ٍى

دت واؾٗت مً مؿخسضمي الجماٖاث  ً قٍغ ى همِ ٌؿمذ بخ٩ٍى ال٣اٖضة الغ٢مُت للجماٖاث اإلادلُت، َو

ً، صون الخإزحر ٖلى  تاإلادلُت بط حُٛب ُٞه اإلاماعؾاث البحرو٢غاَُت في جىػَ٘ مىانب الخ٩ٍى  اؾخمغاٍع

٤ الٗام، و٢لت الخ٩ال٠ُ والخى٣الث التي ًخ٨بضَا اإلاخ٩ىن، بكٍغ جىٞغ الكغوٍ الالػمت لىجاح َظا  اإلاٞغ

 الىمِ مً الخ٩ىًٍ.
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 زاجمت

ً، ًخمشل الاو٫ اإلاىعص البكغي اإلاٗحن والظي  ًدك٩ل اإلاىعص البكغ اإلادلي مً م٩ىهحن مخماًٍؼ

ت اإلاٟٗى٫، ؤما الشاوي ُٞخمشل في اإلاىخسبحن بطا  ًسً٘ في مؿاٍع اإلانهي بلى ال٣ىاهحن وألاهٓمت  الؿاٍع

ً ظضص. 5لُت) البلضًت / الىالًت( ٧ل حٗٝغ الجماٖاث اإلاد  ؾىىاث مؿحًر

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي ؾىاء  تها الجماٖاث اإلادلُت ؤَمُت ج٩ٍى ؤزبدذ الخجاعب واإلاغاخل التي ٖٞغ

مىخسب ؤو مٗحن باٖخباٍع عؤؾما٫ خ٣ُ٣ي ًجب الاؾدشماع ُٞه لخد٤ُ٣ اَضاٝ الخىمُت اإلادلُت التي 

ت ٦ٟاة ٢اصعة ٖل ى الخهىع وبًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت للمكا٧ل والهٗىباث التي جخُلب مىاعص بكٍغ

 حِٗكها الجماٖاث اإلادلُت في الى٢ذ اإلاىاؾب وبإ٢ل الخ٩ال٠ُ.

ً َضٞها جدؿحن ؤصاء اإلاىعص البكغي اإلادلي مً جغؾُش اإلاٗاٝع واإلاهاعاث الىاظب  ملُت الخ٩ٍى ٖو

ا ُٞه ؤو جدُُجها والؿلى٦ُاث الىاظب اجباٖها مً ؤظل ا لىنى٫ بلى مىعص بكغي ٢اصع ٖلى اهخاط جىاَٞغ

ٖملُت مضعوؾت م٣اعبت  بال٨ٟاءاث ،  وهي  ؤ٩ٞاع وؤهماٍ حؿُحر جدؿم باإلاباصعة والىجاٖت  وبالخالي ٞهي 

اصٞت ال ج٣ىم ٖلى ٖاج٤ الخ٩ىمت ٣ِٞ  بل جخُلب ٖمل الاخؼاب  ت َو وقاملت ومؿخمغة ويغوٍع

بهم ٖلى الُغ  ً مىايلُه وجضٍع ١ اإلاشلى للدؿُحر وج٣ضًم اإلاغشر الا٦ٟإ ختى ًخ٨مً الؿُاؾُت ٖلى ج٩ٍى

 مً بهجاح ٖهضجه .

 الىخائج اإلاخىنل بليها:

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي حكمل ٧ل مً اإلاُٗىحن بمسخل٠ عجبهم ومىخسبي اإلاجلـ  - 01 ٖملُت ج٩ٍى

 الكٗبي البلضي،

ً اإلاىخسبحن اإلادلُحن م٣خهغة ٖلى مىخسبي اإلاجلـ الكٗبي - 02 البلضي وال حكمل مىخسبي  ٖملُت ج٩ٍى

 اإلاجالـ الكٗبُت الىالثُت،

 ٖملُت الخ٩ىًٍ وؾُلت للتر٢ُت وجدؿحن الخضمت الٗمىمُت وجد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت، - 03

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي مىظ ؾىت  - 04  ،2014جهاٖض وجىؾ٘ وجحرة ج٩ٍى

ت الاهٟخاح ٖلى ججاعب الضو٫ الغاثضة في مُضان ج٩ىًٍ اإلاىاعص ال -05 ت بهىعة ٖامت واإلاىاعص البكٍغ بكٍغ

 اإلادلُت بهىعة زانت،

ُض  - 06 ً ٖبر الخِ زانت ؤزىاء ظاثدت ٧ىعوها )٧ٞى ( وما بٗضَا إلاا ًىٍٞغ مً 19 –الخىظه هدى الخ٩ٍى

 مؼاًا و٢لت الخ٩ال٠ُ.

ى اإلادؿىبُت  - 07 ً ٖبر الخِ ج٣ضخي ٖلى ؤخض مٓاَغ الٟؿاص في الاصاعة اإلادلُت َو ٖملُت الخ٩ٍى

ً.و   اإلاجامالث في الاؾخٟاصة مً ٖملُاث الخ٩ٍى
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 : الخىنُاث

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي ه٣ترح:  إلهجاح ٖملُت ج٩ٍى

لغبِ الجامٗت بمدُُها ه٣ترح جىؾُ٘ اجٟا٢ُاث اإلابرمت لدكمُل ظمُ٘ الجامٗاث خؿب  - 01

 واإلاؿُلت، 2والبلُضة 3و1الخسهو وال جب٣ى م٣خهغة ٖل ظامٗتي الجؼاثغ 

م بظغا - 02 ً، لخ٣ٍى ء ٖملُت ج٣ُُم خ٣ُ٣ي ألصاء اإلاىعص البكغي اإلادلى الظي اؾخٟاص مً ٖملُاث الخ٩ٍى

.ً  بغامج الخ٩ٍى

 

 :كائمت اإلاهاصع واإلاغاح٘

 : باللغت الٗغبُت

 : الىهىم اللاهىهُت

ًخًمً  2006ًىلُى  15اإلاىا٤ٞ  1427ظماصي الشاهُت ٖام  19ماعر في  03 – 06ؤمغ ع٢م   - 01

ت الٗضص ال٣اهىن ألا  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ُٟت الٗمىمُت، الجٍغ ماعزت  46ؾاسخي الٗام للْى

 م.2006ًىلُى  16في 

، ًخٗل٤ 2011ًىهُى ؾىت  22اإلاىا٤ٞ  1432عظب ٖام  20ماعر في  10 – ٢11اهىن ع٢م  - 02  

ت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  .م2011ًىلُى  3اإلااعزت في  37بالبلضًت، الجٍغ

ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام ًخًمً  2008ًىاًغ 19ماعر في اإلاىا٤ٞ  04 – 08مغؾىم جىُٟظي ع٢م  - 03

ٟحن اإلاىخمحن لألؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت،  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت باإلاْى الجٍغ

ت الٗضص   .م2008ًىاًغ  20ماعزت في  3الجؼاثٍغ

، 2011ؾبخمبر  20اإلاىا٤ٞ  1436قىا٫ ٖام  22ماعر في  334 – 11مغؾىم جىُٟظي ع٢م  - 04 

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت  ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت، الجٍغ ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

ت الٗضص   . م2011ؾبخمبر  28ماعزت في  53الجؼاثٍغ

لُت  25اإلاىا٤ٞ  1441طي الدجت ٖام  4اعر في م 194 – 20غؾىم جىُٟظي ع٢م م  - 05 ، 2020ظٍى

ىان الٗمىمُحن وجدؿحن مؿخىاَم في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت، ً ٟحن وألٖا ً اإلاْى خٗل٤ بخ٩ٍى

ت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  م.2020ًىلُى  28اإلااعزت في  43الجٍغ

 : الىخب

ت اليكغ لجامٗت ٢اإلات، ال  – 01 ت، مضًٍغ  .2004جؼاثغ، خمضاوي وؾُلت، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ب للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ال٣اَغة، ٍ  - 02 ت، صاع ٍٚغ  .1997، 2ٖلي الؿلمي، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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ب بلى خحز الخُب٤ُ،  -03 ب: اؾتراجُجُاث ه٣ل ؤزغ الخضٍع ل الخضٍع ماعي بغوص، ظىن هُى ؾتروم، جدٍى

 .1997جغظمت: ٖبض الٟخاح الؿُض الىٗماوي، الُبٗت الشاهُت، مهغ، 

ت مىاهج واججاَاث ومماعؾاث، مهغ، الغوابِ  - 04 مضخذ مدمض ؤبى ههغ، بصاعة جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 . 2009 الٗاإلاُت لليكغ والخىػَ٘، 

 : اإلالاالث

ً ٞحها، ألا٧اصًمُت لليكغ  - 01 ت وؤَمُت الخ٩ٍى خبِل ٖلي و ؤو٦ُل عابذ، ؤلاصاعة الخضًشت للمىاعص البكٍغ

، ظاهٟي 21وؿاهُت، ٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت، الٗضص والا الاظخماُٖتوالضعاؾاث 

 (. 85 - 77،م)2019

ا في ؤلاصاعة اإلادلُت  - 02 َغ ت وجٍُى ٖغى الؾتراجُجُت جُىٍغ -٢غواٍ ًىوـ، ؤَمُت ال٨ٟاءاث البكٍغ

لت، ظامٗت اإلاؿُ –، مجلت الخىمُت والا٢خهاص الخُب٣ُي -ال٨ٟاءاث في الجماٖاث اإلادلُت في الجؼاثغ

 . 4الٗضص 

غوخاث واإلاظهغاث  : الَا

ت بالجماٖاث اإلادلُت صعاؾت خالت بىالًت مُلت ، مظ٦غة  - ٣ٖىن قغاٝ، ؾُاؾاث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت مىشىعي،  ت، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ٖلىم البكٍغ

 .2007- ٢2006ؿىُُىت، 

 : تاإلاىاك٘ الالىتروهُ

 http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت مخاح ٖلى اإلاى٢٘ - 01

 20:30ٖلى الؿاٖت  11/12/2021،  تاريخ التصفح 

إل ٖلُه ًىم   .dz)(apsاإلاى٢٘  - 02 ش ؤلَا مبر  18جاٍع  .14:28ٖلى الؿاٖت  2018هٞى

 : باللغت ألاحىبُت

- Appleby, A, and Marvin, S., Innovation Not Limitation: Human Resource Strategy & 

the Impact on World Class Status. Total Quality Management, Vol. 11, No. 415, 2000.

http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar%20،%20%20تاريخ%20التصفح%2011/12/2021
http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar%20،%20%20تاريخ%20التصفح%2011/12/2021
https://www.aps.dz/ar/algerie/116219-2021-11-18-08-06-06
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 :ممخـــــــص 

ً مىيٕى الضعاؾت َظٍ حٗالج  زال٫ مً وال٣اهىوي، الىٓغي  بٗضًه في اإلادلي البكغي  اإلاىعص ج٩ٍى

ً إؤهى  ٖلى الى٢ٝى  ؤؾىض التي واإلااؾؿاث الهُا٧ل ومسخل٠ ،اإلادلُت الجماٖاث في اإلاٗخمضة الخ٩ٍى

ً نالخُت بلحها ً اؾتراجُجُت و٦ظا له، اإلاسههت واإلاحزاهُت الخ٩ٍى  ٦ُُٟتو  بغهامجه ومدخىي  الخ٩ٍى

 .اإلاؿُغة ؤَضاٞه لخد٤ُ٣ ج٣ُُمه

ؼ الخىنُاث مً ظملت ج٣ضًم بلى الضعاؾت اهتهذ و٢ض ً الضولت جبظلها التي اإلاجهىصاث لخٍٗؼ  لخ٩ٍى

 اإلاُلىب، باإلاؿخىي  ىمُتٖم زضمت وج٣ضًم دلُتاإلا بالخىمُت للجهىى وجإَُله اإلادلي البكغي  الٗىهغ

ً مجا٫ في ؤلا٢لُمُت الجماٖاث مجها حٗاوي التي وال٣هىع  ال٠ًٗ ؤوظه مسخل٠ ومٗالجت  الخ٩ٍى

 . البكغي  الٗىهغ وجإَُل

 .اإلادلُت الخىمُت اإلادلُت، الجماٖاث اإلادلي، البكغي  اإلاىعص الخ٩ىًٍ،: اإلافخاخُت اليلماث

 

Abstract: 

This study addresses the formation (Training) of the local human resource 

in its theoretical and legal dimensions, by identifying the types of formation 

approved in local collectives, the various structures and institutions entrusted 

with the competence and budget allocated to it, as well as the formation’s 

strategy, the content of its programme and how to assess it in order to achieve its 

established objectives. 

The study concluded with a number of recommendations to strengthen the 

state’s efforts to form and qualify the local human element to promote local 

development and provide a level of public service, and to address the various 

weaknesses and shortcomings experienced by regional collectives in the field of 

formation and rehabilitation of the human element. 
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 : ملضمــــــــــت

ت بالصخهُت اإلادلُت الجماٖاث جخمخ٘ تراٝ ٣ًخضخي مما ؤلاصاعي  والاؾخ٣ال٫ اإلاٗىٍى  لها الٖا

ظا اإلاؿخ٣لت، اإلاالُت الظمت ؤو اإلاالي الاؾخ٣ال٫ بسانُت غ ٌٗجي َو  مً جم٨جها بها زانت مالُت مىاعص جٞى

ت ومىاعص بلحها، اإلاى٧لت الازخهاناث جىُٟظ ب لل٣ُام بكٍغ  مسخل٠ ومىاظهت ٖاج٣ها، ٖلى اإلال٣اة اءباأٖل

اث ظمُ٘ ٖلى اإلادلُت الخىمُت جدضًاث ىُا ب٢لُمُا، صولُا،) اإلاؿخٍى خُلب(. َو غ ٍو  الجماٖاث َظٍ جٍُى

به البكغي  اإلاىعص جىمُت في الاؾدشماع ٖلى الٗمل يغوعة ألاولى بالضعظت ٘ وج٩ىٍىه وجضٍع  ٦ٟاءجه مً للٞغ

غ اإلاهىُت ً بغامج بةٖضاص وطل٪ اإلادلُت، الٗمىمُت الخضمت لجىصة ٣ُ٣اجد وؾلى٦ه ؤصاثه وجٍُى  للخ٩ٍى

 .اإلاؿخ٣بلُت للخٛحراث والاؾخجابت الخالُت الخدىالث م٘ الخ٠ُ٨ ؤؾاؽ ٖلى مبيُت ج٩ىن 

ؿخمض ً مىيٕى َو  اإلاخٗضصة ؤلاًجابُت آلازاع صعظت مً ؤَمُخه اإلادلُت الجماٖاث في الخ٩ٍى

هم بخجضًض ٞغاصألا  ي مؿخى ٖلى ؾىاء  ٖىه، الىاججت ت وعٞ٘ مؿخىاَم وجدؿحن مٗاٞع  لضحهم الجاٍَؼ

ٗالُت، ب٨ٟاءة الٗمل ؤصاء ؤظل مً  ألاَضاٝ جد٤ُ٣ في بمؿاَمخه الجماٖاث َظٍ مؿخىي  ٖلى ؤو ٞو

 بالخهضي وطل٪ الخاعجي، اإلادُِ ٖلى واهٟخاخها الضازلي مدُُها في اؾخمغاعحها و٦ظا ويٗتها، التي

 .الخانلت الخ٨ىىلىظُت الخٛحراث ومؿاًغة للمىاٞؿت

ً مىيٕى صعاؾت وتهضٝ ً آلُت حصخُو بلى اإلادلُت الجماٖاث في الخ٩ٍى  َظٍ في وبُئخه الخ٩ٍى

يُت، الاخخُاظاث جدضًض مً ابخضاء ؤ٦ثر، ٞٗاال ٩ًىن  ختى الجماٖاث بي البرهامج جهمُم بلى الخ٩ٍى  الخضٍع

 ٌٗاوي التي وال٣هىع  ال٠ًٗ مىاًَ ٖلى ٝالى٢ى  و٦ظا  وج٣ُُمه، مخابٗخه بلى وزخاما جىُٟظٍ، ٦ُُٟت و

ُٗت الىهىم مسخل٠ بمغاظٗت ومٗالجتها مجها،  التي واإلااؾؿاث الهُا٧ل وبنالح والخىُٓمُت الدكَغ

ً، نالخُت بلحها ؤؾىض ً ٞٗالت اؾتراجُجُت وجبجي الخ٩ٍى  .مدخىاٍ وصٖم للخ٩ٍى

 اإلادلي البكغي  اإلاىعص جىىًٍ َمُتؤ مضي ما: الخالُت ؤلاق٩الُت َغح ًم٨ً ؾب٤، ما ٖلى وبىاء      

 ٖلى الخىىًٍ باؾتراجُجُت النهىى ؾبُل في الضولت جبظلها التي اإلاجهىصاث هي وما ؟(اإلادلُت ؤلاصاعة)

 ؟ ؤلاكلُمُت الجماٖاث مؿخىي 

ً ٞٗالُت مضي في الضعاؾت َظٍ ؾدبدض اإلاىُل٤، َظا مً ت اإلاىاعص ج٩ٍى  اإلادلُت البكٍغ

 بلى ألاو٫  اإلابدض ًخُغ١ : عثِؿُحن مبدشحن يمً الىنُت الىػاعة ٢بل مً طل٪ في اإلاخبٗت والاؾتراجُجُت

اع ً واإلاٟاَُمي الىٓغي  ؤلَا  وؤهىاٖه، ؤَضاٞه ومسخل٠ وألاَمُت اإلاٟهىم بدىاو٫  البكغي  اإلاىعص لخ٩ٍى

ٗغى  ُتاإلادل الجماٖاث في اإلاٗخمضة البكغي  اإلاىعص ج٩ىًٍ ؤهىإ مسخل٠( جُبـــــــُلي) الشاوي اإلابدض َو

ً، نالخُت بلحها ؤؾىض التي واإلااؾؿاث والهُا٧ل ال٣اهىهُت، الىهىم ؤَم خؿب  اؾتراجُجُت زم الخ٩ٍى

ً جي البرهامج ومدخىي  الخ٩ٍى ً( ج٣ُُم)ج٣ضًغ م٘ اإلادلي البكغي  للمىعص الخ٩ٍى  وفي اإلاىعص، َظا ج٩ٍى

 .والخىنُاث الا٢تراخاث مً ظملت َغح ًخم ألازحر
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: اإلابدث ألا  اع اإلاٌو  ىًٍـــــــــغي للخىــــــمي والىٓـــــــفاَُؤلَا

لًمان ظىصة ألاصاء الىُْٟي وجد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمت، وظب بزًإ ألاٞغاص الٗاملحن بلى 

ً وجدؿحن اإلاؿخىي باؾخمغاع لإلإلاام بٓغوٝ الٗمل ومخُلباجه بما ًى٨ٗـ بًجابا ٖلى الٟغص  الخ٩ٍى

ً مٟهىم اإلابدض َظا في وهدىاو٫ )اإلاخ٩ِىن( واإلاىٓمت.   ؤَضاٞه ومسخل٠ ؤو٫، ٦مُلب وؤَمُخه الخ٩ٍى

 ٖلى طل٪ بؾ٣اٍ م٘ الشالض، اإلاُلب يمً بها ًمغ التي اإلاغاخل مسخل٠ زم الشاوي، اإلاُلب في وؤهىاٖه

ت اإلاىاعص  .الضعاؾت مً الشاوي اإلابدض في الجؼاثغ في اإلادلُت البكٍغ

 :  1خهوؤَمُــــــــــ الخىــــىًٍ مفـــــهىماإلاُلب ألاٌو

٠ حٗضصث ً بكإن الخٗاٍع  الخلُت، الجماٖاث ومجها الٗمىمُت وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث في الخ٩ٍى

ت خؿب  :مجها بٌٗ ازخُاع جم و٢ض بلُه، مجها ًىٓغ التي الؼاٍو

- ً  اإلاىعص لضي اإلاٗلىماث ون٣ل ال٣ضعاث وجىمُت لخُىٍغ ومؿخمغة مسُُت مىٓمت ٖملُت َى الخ٩ٍى

ت واإلاؿاولُاث اإلاهام باثمخُل م٘ ج٨ُُٟه ألظل البكغي   م٘ والخإ٢لم ؤلاصاعة ؤو اإلاىٓمت صازل به اإلاىَى

ُٟت مًمىن  ٖلى جُغؤ ؤن ًم٨ً التي الخٛحراث ال٢اث الْى  ًد٤٣ بما مؿخ٣بلُا، ؤو خالُا الٗمل ٖو

 ٖلى بًجابا ًى٨ٗـ بما ألاصاء ٦ٟاءة وجد٤ُ٣ ،(البكغي  اإلاىعص ؤي)مؿخىاٍ وجدؿحن مٗلىماجه ججضًض

٠وا اإلاىٓمت  .2إلاْى

- ً ت ًٖ ٖباعة َى الخ٩ٍى  ا٦دؿاب ٖملُت ٖلى الخإزحر بلى تهضٝ التي اإلاسُُت ألاوكُت مً مجمٖى

ت اصة ؤظل مً واإلاىا٠٢، واإلاهاعاث اإلاٗٞغ غ١  ألاٞغاص و٦ٟاءة ٞٗالُت ٍػ  .3واإلاىٓماث الٗمل ٞو

ه ٗٞغ اب ٖبض مدمض ٖلي َو  له،مجم في الٟغص مدىعَا مؿخمغة مىٓمت ٖملُت: "ؤهه ٖلى الَى

ىُت ؾلى٦ُت مدضصة حٛحراث بخضار بلى تهضٝ  مؿخ٣بلُت، ؤو خالُت مدضصة اخخُاظاث إلا٣ابلت وطَىُت ٞو

 .4"ال٨بحر واإلاجخم٘ ٞحها ٌٗمل التي واإلاىٓمت ًاصًه الظي والٗمل الٟغص ًخُلبها

                                                                                 
ً،  ازخل٠ الخبراء وال٨خاب في اإلاكغ١ الٗغبي ًٖ هٓغائهم في الىؾِ - 1 ألا٧اصًمي وال٣اهىوي الجؼاثغي في اإلاهُلر الظي ٌٗبر ًٖ الخ٩ٍى

بخُض ٌؿمُه ال٨خاب في اإلاكغ١ الٗغبي  ً ( بِىما ٌؿمى ٖىضهاTraining) بالخضٍع (، ؤما Formationجغظمت للمهُلر الٟغوسخي ) الخىٍى

اع ألاوؾ٘ للٗملُت الخٗلُمُت. الخٗلُم  ٞهى ؤلَا
ً" ٣ُٖلت خاط محهىب ؾُضي مىسخى، - 2 اإلاجلت ألا٧اصًمُت "، صوع الضولت في جثمين اإلاىعص البكغي للجماٖاث اإلادلُت مً زالٌ الخىٍى

ىاٍ، صون ؾىت، م. للبدىر ال٣اهىهُت والؿُاؾُت،  .430الٗضص الغاب٘، اإلاجلض الشاوي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت ألٚا
3
 - Patrick Rivard, Martin Lauzier, La gestion de la formation et du développement des ressources humaine, 2

e 

édition,  presses de l’université de Québec, 2013, p.15.  
ت واك٘ وآفاقه٣ال ًٖ ؤخمض ػع٢ت،  - 4 ً في ؤلاصاعة الٗمىمُت الجؼائٍغ ، )مظ٦غة م٣ضمت لىبل قهاصة اإلااظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت الخىٍى

الم، ظامٗت الجؼاثغوالٗال٢اث ا  .21، م.2012(، 3لضولُت، جسهو: بصاعة الجماٖاث اإلادلُت، ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت وؤلٖا
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ه ٦ما ٠ جم٨ً التي الٗملُت ؤهه ٖلى بىيُاٝ ٖماع ٌٗٞغ  الٗلمُت ٢ضعاجه جىمُت مً اإلاْى

ُٟي ؤصاثه جدؿحن ؤظل مً الالػمت اإلاٗلىماث لىٖ بدهىله  .1الْى

ٟاث زال٫ مً ً حٍٗغ٠ ًم٨ً الؿاب٣ت الخٍٗغ  مهاعاث ا٦دؿاب ٌؿتهضٝ وكاٍ ؤهه ٖلى الخ٩ٍى

٠، مؿخسضم،) اإلاخ٩ّىن  ؤصاء جدؿحن بلى جاصي ؤن قإجها مً وؾلى٧اث ومٗاٝع  إلاهامه...( ٖامل مْى

ُٟخه ومخُلباث ت وعٞ٘ ْو ً) وؤهه مىٓمخه، ٖلى بًجابا ى٨ٗـً بما لضًه الجاٍَؼ  مىٓمت ٖملُت( الخ٩ٍى

 واإلاؿخ٣بلُت، الخلُت الخٛحراث ومسخل٠ اإلاؿخجضاث لخىا٦ب ومؿخمغة لألَضاٝ، الخسُُِ بَاع في جخم

 .   اإلاىٓمت ؤو اإلاهلخت ؤٞغاص ل٩ل وقاملت

لى ً ٨ًدسخي ألاؾاؽ َظا ٖو  ٦بحرة ثضلٟىا جد٣ُ٣ه زال٫ مً وجبرػ ٦بحرة، ؤَمُـــــــت الخ٩ٍى

اصة مً  للماؾؿت،  ألاٞغاص لضي ؤلاًجابُت الاججاَاث وصٖم الخىُٓمي ألاصاء وجدؿحن ؤلاهخاظُت، ٍػ

 الخٛحراث م٘ ًخىا٤ٞ بما وجدضًثها اإلاٗلىمذاث ججضًض ٖلى والبٗض واإلااؾؿت، الٗمل هدى الٗاملحن

ُذغ البِئت، في اإلاسخلٟت ُٟي الاؾخ٣غاع وجٞى  في الى٣و ًٖ الىذاجج الخىجغ ًم والخ٣لُل اإلااؾؿت، في الْى

ت ض ومما. 2ؤلاقغاٝ بلى الخذاظت  الخ٣لُل و٦ظا ، واإلاهذذاعة اإلاٗٞغ اث٠ ْهىع  َى الخ٩ىًٍ ؤَمُت مً ًٍؼ  ْو

٘ الخُىع  بًٟل ظضًضة، الم ج٨ىىلىظُاث في الؿَغ  .زام هٕى مً مهاعاث جخُلب  والاجها٫، ؤلٖا

 ـىًٍالخىــــــ وؤهـــىإ ؤَــــضافاإلاُلب الثاوي: 

ً، حٍٗغ٠ زال٫ مً  ومً ألاٞغاص مً اإلاُلىب ألاصاء يمان َى َضفــــــــه ؤن بجالء ًخطر  الخ٩ٍى

 الىظه ٖلى ؤلاهخاظُت ال٨ٟاءة جد٤ُ٣ بمٗجى ؤي مؿب٣ا، اإلادضصة ألاَضاٝ لبلٙى اإلااؾؿت ؤو ؤلاصاعة

ذ ولظا ألامشل،  ؤلاصاعة ؤو اإلااؾؿت سضمج وؤَضاٝ اإلاخ٩ىهحن ألاٞغاص جسضم ؤَضاٝ بحن ما ألاَضاٝ جىٖى

 .اإلاؿخسضمت

اصة في الخ٩ىًٍ ؤَضاٝ ؤَم وج٨مً ُخه، وجدؿحن ؤلاهخاط ٦مُت في الٍؼ  الى٣ٟاث في والا٢خهاص هٖى

٘ هدُجت  خُاة في الاؾخ٣غاع مً هٕى بسل٤ الٗمل صوعان في والخ٣لُل الٗاملحن، لضي ؤلاهخاظُت ال٨ٟاءة ٞع

ت الغوح وعٞ٘ الٗاملحن  ْغوٝ ؤو الخبرة ه٣و ًٖ الىاججت الٗمل خىاصر مً خ٣لُلوال لضحهم، اإلاٗىٍى

 ألاؾالُب مماعؾت مً وجم٨ُجهم بقغاُٞا، ؤو ؾلى٦ُا ؤو ٞىُا ألاٞغاص لضي ألاصاء مؿخىي  وعٞ٘ الٗمل،

ً حهضٝ ٦ما ،3اإلاُلىبت بالٟاٖلُت اإلاخُىعة  .4اإلاخ٩ىهحن بحن وألا٩ٞاع واإلاٗاٝع الخبراث جباص٫ بلى الخ٩ٍى
                                                                                 

٘ الجؼائغي، صعاؾت في ْل ألامغ ٖماع بىيُاٝ،  - 1 ُفت الٗامت في يىء الدكَغ واللىاهين ألاؾاؾُت الخانت مضٖمت  03 - 06الْى

 .112، م  2015والخىػَ٘، ، ، الجؼاثغ: ظؿىع لليكغ باحتهاصاث مجلـ الضولت
ت بالجماٖاث اإلادلُت صعاؾت خالت بىالًت مُلت٣ٖىن قغاٝ،  - 2 ، )مظ٦غة م٨ملت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر ؾُاؾاث حؿُير اإلاىاعص البكٍغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٢ؿىُُىت،  في ٖلىم الدؿُحر،  (، )نٟدت ٚحر مغ٢مت(.٧2006/2007لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو
تىعي، ه مىحر - 3 اث الجامُٗت، 2، ٍحؿُير اإلاىاعص البكٍغ  .245-243، م.م.2014، الجؼاثغ: صًىان اإلاُبٖى
ُفي للىفاءاثٞاًؼة بىعاؽ،  - 4 ت وجسُُِ اإلاؿاع الْى ت، ظامٗت الضو٫ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 .51، م.2019الٗغبُت، 
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م٨ً ت بلى مدالت ال ًاصي ألاَضاٝ َظٍ جٓاٞغ نبإ ال٣ى٫  ٍو  في ؤلاصاعة ؤو اإلاىٓمت اؾخمغاٍع

 اإلاخ٩ىهحن وقٗىع  لضحها، الخىاٞؿُت ال٣ضعة وجىمُت الخاعجي، اإلادُِ ٖلى واهٟخاخها الضازلي مدُُها

ً ؤَضاٝ ؤن ٚحر اإلاىٓمت، مً ظؼء بإجهم ا ًم٨ً ال الخ٩ٍى  ُٞما ومخضازلت ومخٗضصة، ٦شحرة ٞهي خهَغ

ً، ألَاٝ جهيُٟاث ٖضة َىا٥ ؤن بالظ٦غ وظضًغ. البٌٗ بًٗها ًسضم بما ابُجه  مً ٞهىا٥ الخ٩ٍى

ىا٥ البُٗض، ؤو اإلاخىؾِ، ال٣هحر، اإلاضي ٖلى ؤَضاٝ: بلى الؼمىُت اإلاضة خُض مً ًهىٟها  مً َو

ىا٥ اإلااؾؿت، جسضم وؤزغي  الٟغص جسضم ؤَضاٝ بلى ًهىٟها  ؤَضاٝ بلى ٣ًؿمها آزغ جهي٠ُ َو

 ألاَضاٝ في الخهيُٟاث َظٍ ؤن ٚحر الخُٛحر، ؤظل مً ببضاُٖت وؤَضاٝ اإلاك٨الث، لخل ؤزغي و  ٖاصًت،

 .آهٟا اإلاظ٧ىعة ألاَضاٝ ًٖ جسغط ج٩اص ال

 في مٗخمض مُٗاع ًىظض ال ؤهه بلى ؤلاقاعة بم٩ان ألاَمُت مً ٞةهه ،الخىـــــىًٍ ؤهـــىإ وبسهىم

ً ؤهىإ ً بلى ٣ٞؿمه: الخ٩ىًٍ م٩ان مُٗاع اٖخمض مً َىا٥ ؤن ٚحر. له واضر ج٣ؿُم وال الخ٩ٍى  ج٩ٍى

ً الٗمل صازل ىا٥  الٗمل، زاعط وج٩ٍى ً بلى الؼمً مُٗاع خؿب نىٟه مً َو  اإلاضي ٢هحر ج٩ٍى

ً ل وج٩ٍى ً اإلاىٓمت الىهىم بلى وباليؿبت.  الخ...ألاظل ٍَى  مُٗاع اٖخمضث ٞةجها الجؼاثغ، في للخ٩ٍى

ً مً الهضٝ ؤو الٛغى ه، جدضًض في الخ٩ٍى ظا ؤهٖى  ٖىض الضعاؾت مً الشاوي اإلادىع  ًخًمىه ما َو

ً ؤهىإ بلى الخُغ١   .اإلادلُت الجماٖاث في اإلاٗخمضة البكغي  اإلاىعص ج٩ٍى

 الخىــــــــــــىًٍ مغاخـــــل :الثالث اإلاُلب

ً ؤن ماب  ٞةهه الخٍٗغ٠، في بلُه الخُغ١  جم ٦ما ومؿخمغة، ومسُُت مىٓمت ٖملُت َى الخ٩ٍى

 بمغخلت واهتهاء الاخخُاظاث جدضًض بمغخلت ابخضاء بُجها، ُٞما ومخ٩املت ومخخالُت مترابُت بمغاخل ًمغ

ً، ج٣ُُم م٨ً  الخ٩ٍى ا ٍو  :الخالُت الٗىانغ في( اإلاغاخل) بًجاَػ

 جدضًض اخخُاحاث الخىىًٍ:  -ؤ  

٘ مؿخىاَم في ألاصا ً لٞغ ء ًخم في َظٍ اإلاغخلت بخهاء ألاٞغاص الظًً َم بداظت بلى الخ٩ٍى

بُت بلى زالزت ؤ٢ؿام: اخخُاظاث ٖلى  وجدضًض مخُلباث ؤلاصاعة ؤو اإلااؾؿت. وجى٣ؿم الاخخُاظاث الخضٍع

ُٟت واخخُاظاث ٖلى مؿخىي الٟغص ، وبطا ما 1مؿخىي ؤلاصاعة ؤو اإلااؾؿت، واخخُاظاث ٖلى مؿخىي الْى

اتها، بض٢ت، ٞةن طل٪ ًاصي خخما ب لى هجاح ٖملُت جم جدضًض َظٍ الاخخُاظاث، ٖلى مسخل٠ مؿخٍى

ظا ما ًجٗل َظٍ اإلاغخلت ٖلى ٢ضع ٦بحر مً ألاَمُت، وجيخهي َظٍ اإلاغخلت بىي٘ وجدضًض  ً، َو الخ٩ٍى

يُت.  ؤَضاٝ الٗملُت الخ٩ٍى

 

                                                                                 
 .51ب٤، م.ٞاًؼة بىعاؽ، مغظ٘ ؾا - 1
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ً -ب   :وي٘ وجدضًض ؤَضاٝ الخ٨ذذذذذٍى

ً، والتي جسضم بال ق٪ اإلاخ٩ىّ  ن ؤي جدضًض الىخاثج التي ًغجى الىنى٫ بلحها مً زذذذذال٫ بغامج الخ٩ٍى

غ الؼماهُت للخ٩ىًٍ. كتٍر ؤن ج٩ىن وا٢ُٗت ٢ابلت للخد٤ُ٣ يمً ألَا  واإلااؾؿت، َو

ً( -ط بي )ؤو مسُِ الخ٩ٍى  : جهمُم البرهامج الخضٍع

ًخم في َظٍ اإلاغخلت جغظمت ألاَضاٝ )اإلادضصة في اإلاغخلت الؿاب٣ت( بلى ؤَضاٝ ٖملُت ٖلى ؤعى 

جي ٖضًض الٗىانغ، م ًم البرهامج الخ٩ٍى جها: اهخ٣اء اإلاخ٩ّىهحن )ؤٞغاص ظضص، مىظه ألٞغاص مً الىا٢٘، ٍو

ً، وجدضًض اإلا٩ىهحن الظًً  ً وجدضًض َغ١ وؤؾالُب الخ٩ٍى ؤظل جغ٢ُتهم،...الخ(، ومىيٕى الخ٩ٍى

ً واإلاىا٢كت،  وحُٗحن م٩ان  جي ٖبر اإلادايغاث والخماٍع ىن ٖلى جىُٟظ ومخابٗت البرهامج الخ٩ٍى ٌكٞغ

ً )صازلُا ؤم زاعظُا(، و  ُت الخىاٞؼ اإلاٗخمض ٖلحها إلزاعة صواٞ٘ ألاٞغاص اإلاخ٩ىهحن،  الخ٩ٍى جدضًض هٖى

ً... الخ  . 1وجسهُو محزاهُت ؤو ج٩لٟت الخ٩ٍى

ً) ؤو وي٘ اإلاسُِ خحز الخىُٟظ( -ص  : جىُٟظ بغهامج الخ٩ٍى

ً 2ًخم في َظٍ اإلاغخلت جدضًض الجضو٫ الخىُٟظي للبرهامج ، خُض جدضص مىاُٖض ظلؿاث الخ٩ٍى

ً، واإلاخابٗت اإلاؿخمغة  ومضصَا ومضة الغاخت بحن َظٍ الجلؿاث، وجدضًض اإلا٩ان الظي ًجغي ُٞه الخ٩ٍى

 للم٩ّىهحن واإلاخ٩ّىهحن.

ٌ- ً  : ج٣ُُم بغامج الخ٩ٍى

خم طل٪ مً زال٫ ج٣ُُم ؤصاء  ً، ٍو وهي مغخلت ج٨دسخي ؤَمُت بالٛت لخدضًض مضي ٞٗالُت الخ٩ٍى

ت مضي بقبإ خاظاتهم ومؿخىي ال يُت.اإلاخ٩ىهحن بمٗٞغ  خُٛحر في ؾلى٦هم مً زال٫ الٗملُت الخ٩ٍى

اث مً اإلا٣اًِـ هي: عصوص ٞٗل اإلاكاع٦حن في  جي ٖلى ؤعب٘ مؿخٍى وحٗخمض ٖملُت ج٣ُُم البرهامج الخ٩ٍى

ً خُض ًخم جىػَ٘ اؾخماعاث ٖلى َاالء اإلاكاع٦حن إلالئها، ومضي حٗلم  جي بٗض اهتهاء الخ٩ٍى البرهامج الخ٩ٍى

٤ بظغاء ازخباعاث ٦خابُت، ومضي اؾخسضام اإلاخ٩ىهحن للمدخىي اإلادض جي ًٖ ٍَغ ص في البرهامج الخ٩ٍى

اإلاهاعاث الجضًضة واإلاٗاٝع التي جم ا٦دؿابها بط ًخم ٢ُاؽ ؤصاء اإلاخ٩ىن بٗض مماعؾخه للٗمل وم٣اعهخه  

ً، وؤزحرا الٗىاثض ؤلاظمالُت اإلاد٣٣ت للماؾؿت بٗض جىُٟظ البرهامج  بما ٧ان ٖلُه ؤصاٍئ ٢بل الخ٩ٍى

جي ٢ُاؾا بالخ٩ال٠ُا  .3لخ٩ٍى

                                                                                 
 ٣ٖىن قغاٝ، مغظ٘ ؾاب٤، )نٟدت ٚحر مغ٢مت(. - 1
 .52ٞاًؼة بىعاؽ، مغظ٘ ؾاب٤، م. - 2
 ٣ٖىن قغاٝ، مغظ٘ ؾاب٤، )نٟدت ٚحر مغ٢مت(. - 3
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ً هي مغاخل مترابُت  لى يىء ما ؾب٤، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاغاخل الؿاب٣ت لٗملُت الخ٩ٍى ٖو

ً وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاغظىة مىه،  ومخ٩املت ُٞما بُجها ًجب اخترامها بالدؿلؿل الظي ط٦غ إلهجاح الخ٩ٍى

 ُت. و٦ظا الخدؿحن اإلاؿخمغ لهظٍ اإلاغاخل في ٧ل ٖملُت ج٩ىٍيُت جال

اعاإلابدث الثاوي:   اإلادلُت الجماٖاث في للخىىًٍ والخىُٓمي اللاهىوي ؤلَا

ت الضولت اَخمذ ً ألازحرة آلاوهت في الجؼاثٍغ  لظل٪ ويٗذ بدُض اإلادلُت، الجماٖاث في بالخ٩ٍى

ت اإلااصًت ؤلام٩اهُاث ٧ل ؼػث والبكٍغ ً مىٓىمت ٖو ُٗت الىهىم مً بجملت الخ٩ٍى  والخىُٓمُت الدكَغ

 .ألا٢ل ٖلى م٣بىلت بجىصة مدلُت ٖمىمُت زضمت وج٣ضًم البكغي  بالٗىهغ للجهىى له، اإلاىٓمت

ً ؤهىإ مسخل٠ بلى الخٗغى ؾِخم اإلابدض، َظا وفي  الجماٖاث في اإلاٗخمضة البكغي  اإلاىعص ج٩ٍى

ً نالخُت بلحها ؤؾىض التي واإلااؾؿاث الهُا٧ل ؤَم وبلى ال٣اهىهُت، الىهىم ؤَم خؿب اإلادلُت  الخ٩ٍى

ً اؾتراجُجُت بلى زم لظل٪، اإلاسههت حزاهُتواإلا جي البرهامج ومدخىي  الخ٩ٍى  اإلادلي البكغي  للمىعص الخ٩ٍى

ً( ج٣ُُم)ج٣ضًغ م٘ البكغي،  :ًلي ٦ما اإلادلي، البكغي  اإلاىعص ج٩ٍى

 :   اإلادلُت الجماٖاث في اإلاٗخمضة البكغي  اإلاىعص جىىًٍ ؤهىإاإلاُلب ألاٌو

ً ٖملُت جإزظ  : ال٣اهىهُت الىهىم ؤَم خؿب ؤق٩ا٫ ٖضة اإلادلي البكغي  اإلاىعص ج٩ٍى

ً مً ؤهىإ زالزت جىظض  ،19961 ماعؽ 03 في اإلااعر 92-96 عكم الخىفُظي اإلاغؾىم فبدؿب  الخ٩ٍى

ت للمىاعص ا اإلادلُت، البكٍغ  : ًلي ُٞما هىظَؼ

 : (ألاولي) اإلاخسهو الخىىًٍ - أ

ه  مىهب بكٛل ٌؿمذ بصاعي  بظغاء بإهه الشاهُت ماصجه في الظ٦غ ؾال٠ الخىُٟظي اإلاغؾىم ٖٞغ

 ويُٗت في اإلاىظىصًً للمىْٟحن باليؿبت ٖلُا بغجبت ؤو ٖا٫ بؿل٪ بااللخدا١ ؤو مغة، ألو٫  ٖمىمي

خم اإلاهىُت، والامخداهاث للمؿاب٣اث بالخدًحر ؤو الخضمت، ً َُئاث صازل ٍو  ٧اإلاضعؾت اإلاسخلٟت الخ٩ٍى

ىُت  .لإلصاعة الَى

 : اإلاؿخىي  جدؿين ؤحل مً الخىىًٍ - ب

ً َظا ٌؿمذ ٟحن ألاؾاؾُت وال٨ٟاءاث اإلاٗاٝع بخدؿحن الخ٩ٍى  ويبُها، وحٗم٣ُها وبزغائها للمْى

 ٦شحرة ههىم بكإهه نضعث خُض الخاعط، في ججغي  التي جل٪ ؤو مدلُا اإلاىٓمت الٗملُاث ًًم و٦ظل٪

 .ؾحٍر بظغاءاث وجدضًض لخىُٓمه

                                                                                 
فين وجدؿين مؿخىاَم وججضًض مٗلىماتهم، 1996ماعؽ  3، اإلااعر في 92-96اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - 1 ً اإلاْى ضة ، ًخٗلم بخىٍى الجٍغ

ش 16ت الٗضص الغؾمُ  .5، م.1996ماعؽ  6، الهاصع بخاٍع
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 : اإلاٗلىماث ججضًض ؤحل مً الخىىًٍ -ط

ً مً الىٕى َظا ًيخج ٟحن بخ٠ُ٨ الخ٩ٍى اث٠ اإلاْى  ؤو وج٣ىُاث، وؾاثل لخُىع  ؾىاء ظضًضة، ْو

ملها اإلاهلخت جىُٓم في َامت لخٛحراث  .ومهامها ٖو

ً ٖملُاث الظ٦غ ؾال٠ اإلاغؾىم هٓم و٢ض  ظضًضة ومٟاَُم ؤصواث وجًمً واضر بك٩ل الخ٩ٍى

ً  ؤو الؿىىٍت ال٣ُاُٖت سُُاث٧اإلا( اإلادلُت الجماٖاث ومجها) الٗمىمُت وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث في للخ٩ٍى

ً الؿىىاث اإلاخٗضصة ً، اإلاترشخحن اهخ٣اء ولجان اإلاٗلىماث، وججضًض اإلاؿخىي  وجدؿحن للخ٩ٍى  للخ٩ٍى

ً جىُٓم و٢غاعاث خذ الخ٩ٍى يُت، الضوعاث ٞو ً، ٖملُاث وج٣ُُم الخ٩ٍى ٟحن ووؿبت الخ٩ٍى  اإلاؿمىح اإلاْى

ً، بةظغاء لهم بُٗت الخ٩ٍى يُت اإلااؾؿاث َو لتا الخ٩ٍى ً ٖملُاث لًمان إلاَا  .الخ...الخ٩ٍى

ً ٖملُت ٦غؽ ٞةهه  ،20061 ًىلُى 15في اإلااعر 03 – 06 عكم ألامغ وبدؿب  زال٫ مً الخ٩ٍى

٠) 38 اإلاىاص ً في الخ٤ للمْى  ،(اإلاهىُت خُاجه زال٫ الغجبت في والتر٢ُت اإلاؿخىي  وجدؿحن الخ٩ٍى

ً صوعاث جىُٓم ؤلاصاعة ٖلى ًخٗحن)104و  حؿُحر ًخم) 111و ،(صاثمت بهٟت إلاؿخىي ا وجدؿحن الخ٩ٍى

ت حؿُحر ؾُاؾت بَاع في للمىْٟحن اإلانهي اإلاؿاع ت للمىاعص ج٣ضًٍغ  اإلاسُُاث زال٫ مً ج٨غؽ البكٍغ

ت ت اإلاىاعص لدؿُحر الؿىٍى ت واإلاسُُاث البكٍغ (. اإلاؿخىي  وجدؿحن للخ٩ىًٍ الؿىىاث اإلاخٗضصة ؤو الؿىٍى

ً ؤهىإ ألامغ َظا وؤياٝ  :   الخالُت الخ٩ٍى

 : التربو فترة زالٌ الخدًيري  الخىىًٍ -ص

٩ىن  ٠ُ، بٗض ٍو ُٟت لكٛل للخدًحر واإلاىظه الخْى  ٢ًاء اإلاتربو ٖلى ًجب خُض مُٗىت، ْو

م٨ً ؾىت، مضتها جغبو ٞترة ىا جخًمً ؤن ألاؾال٥ لبٌٗ باليؿبت ٍو ا ج٩ٍى ُٟخه لكٛل جدًحًر  ،2ْو

 02 ع٢م الخٗلُمت ٞدضصتها به اإلاخٗل٣ت البرامجو  الخ٩ىًٍ مً الىٕى َظا جىُٓم ٦ُُٟاث ًسو ُٞما ؤما

 .20093 ًىاًغ 3 في اإلااعزت

 : ؤٖلى عجبت بلى التركُت كبل الخىمُلي الخىىًٍ -ٌ

ً مخابٗت ٖلى مباقغة ؤٖلى ٞىط بلى ٞىط مً جغ٢ُت ٧ل جخى٠٢ خُض  ٖلُه مىهىم مؿب٤ ج٩ٍى

ُما ، اإلاُلىبت الكهاصة ٖلى الخهى٫  ؤو الخانت ألاؾاؾُت ال٣ىاهحن في  جىُٓمه ٦ُُٟاث ًسو ٞو

                                                                                 
ُفت الٗمىمُت، 2006 ًذذىلذذُذذى 15، اإلااّعر في 03 -06ألامغ ع٢م  - 1 ً الــلــاهـىن ألاؾاس ي الٗام للْى ضة الغؾمُت الٗضص ، ًــخــًــم   ،46الجٍغ

ش   .3، م.2006ًىلُى  16الهاصع بخاٍع
 .9م. ، مهضع ؾاب03،٤-06مً ألامغ  84اإلااصة  - 2
ً الخدًيري ؤزىاء فترة التربو لكغل بٌٗ عجب ألاؾالن جدضص ، 2009ًىاًغ 3اإلااعزت في  02الخٗلُمت ع٢م  - 3 هُفُاث جىُٓم الخىٍى

مى٢٘ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت والتهُئت الٗمغاهُت ) اإلاكترهت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت والبرامج اإلاخٗللت به

https://www.interieur.gov.dz: إل ش الَا  (.09/12/2021، جاٍع

https://www.interieur.gov.dz/
https://www.interieur.gov.dz/
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 ٦ُُٟاث جدضص والتي 2008صٌؿمبر 1 في اإلااعزت 45 ع٢م الخٗلُمت خضصتها ٣ٞض به، اإلاخٗل٣ت والبرامج

ً وبغامج جىُٓم   الٗمىمُت، وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث في اإلاكتر٦ت ألاؾال٥ عجب بٌٗ في التر٢ُت ٢بل الخ٩ٍى

ً جىُٓم ٦ُُٟاث ًدضص الظي ،2016 ًىلُى 31 في اإلااعر اإلاكتر٥ الىػاعي  ال٣غاع بلى باإلياٞت  الخ٩ٍى

 ومدخىي  ومضجه ؤلا٢لُمُت الجماٖاث بصاعة ألؾال٥ اإلاىخمُت الغجب بٌٗ بلى التر٢ُت  ٢بل الخ٨مُلي

 .1بغامجه

ُٟت ؤٖلى مجلؿا اؾخدضر 03-06 ألامغ ؤن بلى ؤلاقاعة وججضع  جدضًض بمهمت و٧لٟه الٗمىمُت، للْى

ً ؾُاؾت ٟحن ج٩ٍى  .2مؿخىاَم دؿحنوج اإلاْى

ً بلى جُغ١  ٣ٞض ،20143 ًىلُى 6 في اإلااعر 196 – 14 عكم الغئاس ي اإلاغؾىم ؤما   بالخاعط الخ٩ٍى

(ً ً اإلاؿخىي  لخدؿحن ج٩ٍى  (:ب٢امي وج٩ٍى

 بلى بياٞت مىه، ٌؿخُٟض(: ؤقهغ 6 حؿاوي  ؤو ج٣ل إلاضة) الخاعج في اإلاؿخىي  لخدؿين الخىىًٍ -و

ىن  اإلاؿخسضمىن  ألاظغاء، ٚحر والُلبت الباخشحن ألاؾاجظة  وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث في والخ٣ىُىن  ؤلاصاٍع

 .4الٗمىمُت

ض إلاضة) بالخاعج ؤلاكامي الخىىًٍ -ػ  (: ؤقهغ 6 ًٖ جٍؼ

 الٗمىمُت واإلااؾؿاث ؤلاصاعاث مؿخسضمى الباخشحن، وألاؾاجظة الُلبت بلى بياٞت مىه، ٌؿخُٟض

ً اإلاغؾمحن  .5مٗاصلت قهاصة ؤو عطالخض ؤو ألاو٫  الُىع  قهاصة ٖلى الخاثٍؼ

غ جإَُل ؤظل ومً ً مىٓىمت ٖؼػث الضولت ٞةن اإلادلي، البكغي  اإلاىعص وجٍُى  مً بجملت الخ٩ٍى

ت ٢غاعاث مغاؾُم،) الخىُٓمُت الىهىم  الكٟاُٞت َاب٘ إليٟاء ،6...(مغاؾالث مىاقحر، مكغ٦ت، وػاٍع

ً والغقي اإلاؿخُٟضًً ازخُاع ٖلى ًالخ مسُُاث مسخل٠ زال٫ مً بالخ٩ٍى  واإلاخٗضص الؿىىي ) ٩ٍى

 (. الؿىىاث

                                                                                 
غة ٖلى مى٢٘ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت والتهُئت الٗمغاهُت  - 1 َظٍ الىهىم )الخٗلُمت وال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥( مخٞى

https://www.interieur.gov.dz : إل ش الَا  .09/12/2021، جاٍع
 .7، مهضع ؾاب٤، م.03-06مً ألامغ  59اإلااصة  - 2
ما، 2014 ًذىلذُذى 6، اإلاذذاعر في 196-14اإلاذذغؾذذىم الغثذذاسخي ع٢ذذم  - 3 ً وجدؿين اإلاؿخىي في الخاعج وحؿُيَر ، ًـخـًـمً جـىـُٓم الخىٍى

ضة الغؾمُت الٗضص  ش 42الجٍغ  .12، م. 2014ًىلُى  9، الهاصع بخاٍع
 .36، مهضع ؾاب٤، م.196-14مً اإلاذذغؾذذىم الغثذذاسخي ع٢ذذم  36ة اإلااص  - 4
 .12، مهضع ؾاب٤، م.196-14مً اإلاذذغؾذذىم الغثذذاسخي ع٢ذذم  7اإلااصة  - 5
ً الخدًحري لكٛل بٌٗ الغجب اإلاىخمُت لألؾال٥ الخانت بةصاعة  ٢14/07/2015غاع ماعر في  هظ٦غ مجها: - 6 ًدضص ٦ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى

مخًمً جدُحن اإلاسُِ ال٣ُاعي الؿىىي  07/09/2009ماعر في  21اث ؤلا٢لُمُت ومضجه و٦ظا مدخىي بغامجه، ميكىع ع٢م الجماٖ

ً وجدؿحن اإلاؿخىي وججضًض اإلاٗلىماث، مغاؾلت ع٢م  بسهىم الامخُاػاث  24/03/2007ماعزت في  413واإلاخٗضص الؿىىاث للخ٩ٍى

ً وجدؿحن اإلاؿخىي وجج ماعر في  18ضًض اإلاٗلىماث )عزهت اؾخصىاثُت لىػاعة الضازلُت(، ميكىع ع٢م اإلامىىخت بٗىىان الخ٩ٍى

ٟحن  18/07/2009 ً وجدؿحن اإلاؿخىي وججضًض اإلاٗلىماث للمْى ضاص واإلاهاص٢ت ٖلى اإلاسُُاث ٚحر اإلامغ٦ؼة للخ٩ٍى مخًمً ٦ُُٟاث ؤلٖا

ىان الٗمىمُحن...الخ )مً مى٢٘ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت وال  تهُئت الٗمغاهُت(.وألٖا



2322جانفي  30  كتاب أعمال الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية 
 

 

 
93 

ً ٖلى بالبلضًت اإلاخٗل٤ 10-11 ع٢م ال٣اهىن  ؤ٦ض و٢ض  بمخابٗت البلضي اإلاىخسب ًلؼم بط الخ٩ٍى

ً صوعاث  .1لهالخه اإلاىٓمت البلضي بالدؿُحر اإلاغجبُت اإلاؿخىي  وجدؿحن الخ٩ٍى

  له اإلاسههت واإلايزاهُت اإلادلي البكغي  اإلاىعص جىىًٍ وماؾؿاث َُاولاإلاُلب الثاوي: 

ً في الجماٖاث اإلادلُت، ؤوكإث الضولت الٗضًض مً اإلااؾؿاث التي ؤؾىضث بلحها  للجهىى بالخ٩ٍى

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي، وهي ماؾؿاث ج٣٘ جدذ وناًت وػاعة الضازلت والجماٖاث  نالخُاث ج٩ٍى

 اإلادلُت، مجها:

 : اإلاضعؾت الىَىُت لإلصاعة -

ا بمىظب اإلاغؾىم ع٢م  ، الظي مىدها نٟت ماؾؿت 1964ًىهُى  8اإلااعر في  155 -64جم بوكاَئ

ش الخدا٢ها بىػاعة الخٗلُم  1987وناًت عثاؾت الجمهىعٍت بلى ٚاًت   ٖمىمُت طاث َاب٘ بصاعي جدذ جاٍع

مبر وطل٪ بم٣خضخى  2005الٗالي، زم جم الخا٢ها مغة ؤزغي بىػاعة الضازلُت والجماٖاث مىظ قهغ هٞى

مبر 12اإلااعر في  440-05اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  سً٘ ٢اهىجها ألاؾاسخي ألخ٩ام اإلاغؾىم 22005هٞى ، ٍو

مبر 22اإلااّعر في  419-06الخىُٟظي ع٢م  ا 2006هٞى ىُت لإلصاعة وؾحَر  .3ًخًّمً جىُٓم اإلاضعؾت الَى

ً مؿخسضمي الجماٖاث اإلادلُت وجدؿين مؿخىٍاتهم وججضًض مٗلىماتهم:  - ىُت لخىٍى  اإلاغاهؼ الَى

ً مؿخسضمي 05الضازلُت الجماٖاث اإلادلُت ٖلى زمؿت )جدىػ وػاعة  ىُت لخ٩ٍى ( مغا٦ؼ َو

الجماٖاث اإلادلُت وجدؿحن مؿخىاَم وججضًض مٗلىماتهم في ٧ل مً والًاث:  بكاع والجلٟت ووع٢لت 

ىُت ؤزغي في َىع ؤلاهجاػ. ىا٥ مغا٦ؼ َو  و٢ؿىُُىت ووَغان، َو

ب الفاٖلين اإلادلُين )ؾُفا -  ٌ اإلاغغب الٗغبي( وصزىله خيز الخضمت:اإلاغهؼ الضولي لخضٍع

ل  10اإلااعر في  137-13جم بوكاٍئ بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ًخًمً بوكاء وجىُٓم  2013ؤٍٞغ

ً الٟاٖلحن اإلادلُحن للمٛغب الٗغبي )ؾُٟا٫  اإلاٛغب الٗغب( ، وجخمشل مهامه  -وؾحر اإلاغ٦ؼ الضولي لخ٩ٍى

ً والخبرة في مجا٫ الخ٨ ى ماؾؿت في ج٣ضًم الخ٩ٍى م الغاقض اإلادلي لٟاثضة الٟاٖلحن اإلادلُحن، َو

ت والاؾخ٣ال٫ اإلاالي  .4ٖمىمُت طاث َاب٘ نىاعي وججاعي، ًخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

                                                                                 
ضة الغؾمُت الٗضص ، ًخٗلم بالبلضًت، 2011ًىهُى  22اإلااعر في  10-11مً ال٣اهىن ع٢م  39اإلااصة  - 1 ش  ،37الجٍغ ًىلُى  3الهاصع بخاٍع

 .78، م.2011
مبر  12، اإلااعر في 440 – 06اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  - 2 لُت الىناًت ٖلى ٌؿىض بلى وػٍغ الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت ؾ، 2005هٞى

ىُت لإلصاعة ضة الغؾمُت الٗضص، اإلاضعؾت الَى ش 75 الجٍغ مبر 20، الهاصع بخاٍع  .4، م.2005هٞى
مبر 22، اإلااعر في 419-06اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - 3 ا 2006هٞى ىُت لإلصاعة وؾيَر ً جىُٓم اإلاضعؾت الَى ضة الغؾمُت ، ًخًم  الجٍغ

ش 75الٗضص  مبر  26، الهاصع بخاٍع  .3، م.2006هٞى
ل 10، اإلااعر في 137-13اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  مً 2اإلاضة  - 4 ً الفاٖلين ، 2013ؤٍٞغ ًخًمً بوكاء وجىُٓم وؾير اإلاغهؼ الضولي لخىٍى

ضة الغؾمُت الٗضص  ،اإلاغغب الٗغب( -اإلادلُين للمغغب الٗغبي )ؾُفاٌ  ش  ،21الجٍغ ل  23الهاصع بخاٍع  .2013ؤبٍغ
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  اإلاضعؾت الىَىُت إلاهىضس ي اإلاضًىت )جلمؿان(: -

، الظي ًخًمً بوكاء 2018ًىهُى 14اإلااعر في  164-18اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ؤوكئذ بمىظب

ً وجإَُل وعؾ٩لت اإلاض ا، ومً  بحن مهامها  يمان ج٩ٍى ىُت إلاهىضسخي اإلاضًىت وجىُٓمها وؾحَر عؾت الَى

وجًمً َظٍ   .1بَاعاث ووػاعة الضازلُت الجماٖاث اإلادلُت، وطل٪ في مجاالث الدؿُحر الخًغي والبُئي

ىا مخسهها لاللخدا١ بغجبتي مهىضؽ  صولت لإلصاعة ؤلا٢لُمُت في الدؿُح ر الخ٣جي الخًغي، اإلاضعؾت ج٩ٍى

 ومٟدل عثِسخي لإلصاعة ؤلا٢لُمُت للى٣اوة والىٓاٞت الٗمىمُت والبِئت.

ٟي  وعٚم جىٕى َظٍ اإلااؾؿاث بال ؤن ٖضصَا ًب٣ى ٚحر ٧اٝ الؾدُٗاب الٗضص الهاثل مً مْى

 ومىخسبي الجماٖاث اإلادلُت )مدضوصًت ال٣ضعة الاؾدُٗابُت(.

ً، ٞةن  ل ٖملُاث الخ٩ٍى الظي  وق الخًامً والًمان للجماٖاث اإلادلُتنىضوباليؿبت لخمٍى

ل ؤٖما٫  ًخىلى مهمت حؿُحر نىاص٤ً الخًامً والًمان للجماٖاث اإلادلُت ٩ًل٠ باإلاؿاَمت في جمٍى

ٟحن اإلاىخمحن إلصاعة الجماٖاث اإلادلُت وجدؿحن مؿخىاَم ً اإلاىخسبحن واإلاْى ، ل٨ً جب٣ى َظٍ 2ج٩ٍى

ٖ ً اهاث يُٟٗت وال حُٛي خاظاث الخ٩ٍى  .3لى اإلاؿخىي اإلادليؤلٖا

ٟحن وجدؿحن مؿخىاَم )بم ُٞما ًخٗل٤و  ت 2021-2013حزاهُت ج٩ىًٍ اإلاْى ( للمهالر الالمغ٦ٍؼ

 )مهالر الىالًت(، ٞةن الجضو٫ الخالي ًىضخ حجم اإلابالٜ اإلاغنىصة.

ً اإلاىْفين وجدؿين مؿخىاَم الفترة ) :01حضٌو عكم                   ( 2021-2013ميزاهُت جىٍى

ت )الىالًت(     الىخض  ة: ملُىن صج                                         للمهالح الالمغهٍؼ

 الؿىىاث 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 اإلايزاهُت 129 129 129 129 60 60 60 60 60

خماصاث اإلاسّههت مً بٖضاص الباخض اٖخماصا ٖلى اإلاغاؾُم الخىُٟظًت اإلاخًمىت جىػَ٘ الٖا اإلاهضع:

 (2021-2013لىػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت )

ٟحن وجدؿحن مؿخىاَم،  ً اإلاْى مً زال٫ الجضو٫ ؤٖالٍ ًخطر ي٠ٗ اإلابالٜ اإلاغنىصة لخ٩ٍى

ملُىن صط ) وجحرة زابخت( زال٫  60( بلى 2016-2013ملُىن صط  زال٫ الٟترة )  129و٢ض جغاظٗذ مً 

 .(2021-2016الٟترة ألازحرة )

 

                                                                                 
ىُت إلاهىضس ي اإلاضًىت وجىُٓمها ، 2018ًىهُى 14اإلااعر في  164-18الخىُٟظي ع٢م مً اإلاغؾىم  4اإلااصة  - 1 ًخًمً بوكاء اإلاضعؾت الَى

ا ضة الغؾمُت الٗضص ، وؾيَر ش  ،37الجٍغ  .5. م.2018ًىهُى  20الهاصع بخاٍع
الخًامً والًمان ًخًمً بوكاء نىضوق ، 2014ماعؽ ؾىت  24، اإلااعر في 116-14مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  5اإلااصة  - 2

دضص مهامه وجىُٓمه وؾيٍر ضة الغؾمُت الٗضص ، للجماٖاث اإلادلُت ٍو ش  ،19الجٍغ  .02/04/2014الهاصع بخاٍع
ش  - 3 ىُت لإلصاعة بخاٍع   .2021صٌؿمبر 14م٣ابلت م٘ الؿُض ٖبضالغقُض خىِل، بَاع بىػاعة الضازلُت وم٩ّىن باإلاضعؾت الَى
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 اإلادلي البكغي  للمىعص الخىىٍني البرهامج ومدخىي  الخىىًٍ اؾتراجُجُتاإلاُلب الثالث: 

غ لٛغى ُت وجدؿحن ال٨ٟاءاث جٍُى  اإلادلُت الجماٖاث الضازلُت وػاعة جبيذ اإلادلُت، الخضماث هٖى

ً اؾتراجُجُت خماص :الى٣اٍ ٖضًض خى٫  جمدىعث ،2019-2015 للٟترة ج٩ٍى  ياللاٖض الخىىًٍ ٖلى الٖا

٠ ٌؿمذ الظي الخدًيري  والخىىًٍ ٘ بالخإ٢لم للمْى  جىىًٍو  اإلانهي، ومدُُه الجضًضة مهامه م٘ الؿَغ

اعاث  الضولت ؾُاؾت الخىُٟظ خحز وي٘ مهمت ٖاج٣هم ٖلى ج٣٘ بط ٖلُا ووْاث٠ مىانب حكٛل التي ؤلَا

٘ بلى يالغام الجضًض الخىظه ْل في الؾُما الٗمىمُت، الخضمت وجغ٢ُت جدؿحن بلى الهاصٞت  مىاعص جىَى

ً الٗالي ٧الخٗلُم اإلاىىهت اللُاٖاث ٖلى والاهفخاح اإلادلُت، الخىمُت وبٗض اإلادلُت الجماٖاث  والخ٩ٍى

ؼا بٗض ًٖ الخىىًٍ هٓام واهتهاج  اإلانهي، ً قب٨ت إلم٩اهُاث  حٍٗؼ  الاهفخاح وؤزحرا لل٣ُإ، الخابٗت الخ٩ٍى

 ٞغوؿا،( ألاوعبي الاجداص ٦ضو٫  صو٫  ٖضة م٘ اجٟا٢ُاث ةٖض ٖلى الخى٢ُ٘ جم خُض ،ألاحىبُت الخجاعب ٖلى

 . 1و٦ىضا والهحن  )َىلىضا اؾباهُا،

ت ٖمضث اإلاجا٫، َظا وفي ت للمىاعص الٗامت اإلاضًٍغ ً البكٍغ  بىػاعة ألاؾاؾُت وال٣ىاهحن والخ٩ٍى

ى ،2"ًالخىىٍ ٖملُاث جىُٓم في اإلاغافم" بنضاع بلى ،2021 ماعؽ في اإلادلُت، والجماٖاث الضازلُت  َو

ً ٖملُاث جىُٓم في  ؤلا٢لُمُت الجماٖاث إلاغا٣ٞت صلُل ًٖ ٖباعة  إلاىاعصَا اإلاؿخىي  وجدؿحن الخ٩ٍى

ت، لخو البكٍغ يُت الٗملُت بها جمغ التي اإلاغاخل مسخل٠ الضلُل َظا ٍو  ٖلى ججؿُضَا و٦ُُٟت الخ٩ٍى

 .   الىا٢٘  ؤعى

ً لضوعاث وباليؿبت ٟي لٟاثضة الخ٩ٍى  خهُلت ًىضر الخالي الجضو٫  ٞةن ت،اإلادلُ ؤلاصاعة مْى

ً  ( :2019-2017) للٟترة الخ٩ٍى

 

 ٌ  (2019-2017) الخىىًٍ خهُلت :02 عكم حضو

 الهــــضف ؤو مىيــــٕى الخىىًٍ مىــــــان الخىـــــىًٍ ٖـــــضص اإلاؿخفُضًً الفئــــــــت

اإلاهىضؾىن في مجاالث 

 الدؿُحر الخ٣جي والخًغي. 

مهىضؽ ٖلى  3000

الىالًاث  مؿخىي 

والبلضًاث زال٫ 

 مغخلخحن.

ؤبغمذ اجٟا٢ُت حٗاون 

م٘ ظامٗت اإلاؿُلت 

جي  )اإلاٗهض الَى

للدؿُحر الخ٣جي 

 والخًغي(.

ؼ مٗاٝع مهىضسخي ؤلاصاعة  حٍٗؼ

ؤلا٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣جي والخًغي 

 في مجاالث جسههاتهم.

ىان اإلا٩لٟىن بهُاهت   ٣ٖض اجٟا٢ُت م٘  ٖىن )البلضًاث( 3355ألٖا

                                                                                 

ًدلُت والتهُئت الٗمغاهُت، وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلا -1  :https://www.interieur.gov.dz،  ملف الخىٍى إل ش الَا  .10/12/2021 ، جاٍع
غ ٖلى مى٢٘  -2  ش https://www.interieur.gov.dzوػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت والتهُئت الٗمغاهُت الضلُل مخٞى ، جاٍع

: إل  .10/12/2021الَا

 

https://www.interieur.gov.dz/
https://www.interieur.gov.dz/
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جي  اإلاؿاخاث الخًغاء الضًىان الَى

 ً غ الخ٩ٍى لخٍُى

 اإلاخىانل وجغ٢ُخه.

اإلا٩لٟىن باليكاٍ 

الاظخماعي في ؤلاصاعة 

 ؤلا٢لُمُت. 

م٩لٟا باليكاٍ  48

 الاظخماعي.

ت لدؿُحر  ٖلى مؿخىي الىالًاث. ا٦دؿاب اإلاٗاٝع الًغوٍع

 ملٟاث اليكاٍ الاظخماعي.

الم آلالي  مهىضؾى ؤلٖا

 ت.لإلصاعة ؤلا٢لُمُ

ىُت  مهىضؾا 3500 اإلاضعؾت الَى

 لإلٖالم آلالي.

 

ً في مجا٫ اإلاالُت،  الخ٩ٍى

 اإلاحزاهُت والجباًت اإلادلُت.

 ؤمحن ٖام بلضًت. 1541

م٩لٟا بمهالر  1758

 اإلاحزاهُت وألامال٥.

جمذ بالخٗاون م٘ 

مٗهض الا٢خهاص 

الجمغ٧ي والجباجي 

 )وػاعة اإلاالُت(.

ٟحن  جدؿِـ َظٍ الٟئت مً اإلاْى

ؤَمُت اإلاهام اإلاسىلت لهم مً  بمضي

ؤظل جشمحن ألامال٥ الخانت 

 بالجماٖاث اإلادلُت وجدؿحن مىاعصَا

اث  ً في اإلاىاٖػ الخ٩ٍى

ت  ؤلاصاٍع

اث  1708 م٩لٟا باإلاىاٖػ

وهٕؼ اإلال٨ُت مً ؤظل 

 اإلاىٟٗت الٗمىمُت.

جؼوٍض اإلاكاع٦حن باألصواث اإلاىهجُت  

واإلاٗاٝع الالػمت في مجا٫ جضزلهم 

 .لدؿُحر ؤمشل

ً في مجا٫ الخالت  الخ٩ٍى

 اإلاضهُت.

م٩لٟا بمهالر  1708

الخالت اإلاضهُت ٖلى 

مؿخىي الىالًاث 

 والبلضًاث.

هم وجدؿحن ؤصائهم في   جدُحن مٗاٞع

 مجا٫ الخالت اإلاضهُت.

ً اإلاخٗل٤  الخ٩ٍى

حن  حن ؤلاصاٍع باإلاخهٞغ

 الجضص.

ىن  ىن ؤلاصاٍع اإلاخهٞغ

الجضص )الىالًاث 

 والبلضًاث(.

ٟحن  .2ة ظامٗت البلُض حؿهُل اهضماط َاالء اإلاْى

اإلاتربهحن والؿماح لهم با٦دؿاب 

٤ الٗمىمي.  مٟاَُم و٢ُم اإلاٞغ

ً خهُلت ٖلى اٖخماصا الباخض بٖضاص مً :اإلاهضع  1(2019-2017) الخ٩ٍى

 

 

 

 

 

                                                                                 
ًوػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت والتهُئت الٗمغاهُت،  -1 :https://www.interieur.gov.dz، ٖلى اإلاى٢٘  ملف الخىٍى إل ش الَا  ، جاٍع

10/12/2021. 

https://www.interieur.gov.dz/
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 اإلادلي البكغي  اإلاىعص جىىًٍ جلضًغاإلاُلب الغاب٘: 

ً مجها ٌٗاوي وه٣اثو مٗى٢اث ٖضة َىا٥  صون  وجدى٫  اإلادلُت الجماٖاث خىي مؿ ٖلى الخ٩ٍى

 :الخالُت الى٣اٍ في بًٗها ط٦غ ًم٨ً اإلاغظىة، ألاَضاٝ وجد٤ُ٣ وظه ؤخؿً ٖلى صوعَا ؤصاء مً جم٨جها

ً صوعاث - ٟحن ؤٚلبُت اَخمام حؿخ٣ُب ال آلزغ، خحن مً الضازلُت وػاعة جىٓمها التي الخ٩ٍى  اإلاْى

 جغ٢ُت،) الٗملي الهُٗض ٖلى بجؼاء ألاخُان، ٚالب في ،مصخىبا ٩ًىن  ال الخ٩ىًٍ َظا ألن بها، اإلاٗىُحن

ت ؤو ماصًت خىاٞؼ بُت البرامج وؤن ،1...(مٗىٍى ٣ت بٖضاصَا ًخم الخضٍع كىاثُت اعججالُت بٍُغ  ال ٖو

٘ إلاخُلباث حؿخجُب  البرامج وي٘ في اإلادلُت ؤلاصاعة بقغا٥ ٖضم بلى باإلياٞت ،2ألاصاء مؿخىي  ٞع

بُت تا اإلاىاعص لٟاثضة الخضٍع ٟحن) اإلادلُت لبكٍغ  .  3(ومىخسبحن مْى

ً اؾتراجُجُت -  مخابٗت ه٣و: ٣ٖباث ٖضة لىظىص وطل٪ بٗض، ج٨خمل لم اإلادلي البكغي  اإلاىعص ج٩ٍى

م ً وج٣ٍى ضم الخ٩ٍى ً بغامج جدُحن ٖو  ألاظىع  ي٠ٗ اإلادلُت، الجماٖاث في اإلاؿخجضاث لدؿاًغ الخ٩ٍى

ا والخىاٞؼ ً اَخمامه ٖضم ٖىه هخج مما إلادليا اإلاؿخسضم مغصوص ٖلى ؾلبا وجإزحَر غ بالخ٩ٍى  وجٍُى

ه ُُٟت، مٗاٞع ت البرامج ٖلى اإلادلُت اإلاجالـ مىخسبي جغ٦حز الْى  جىمُت خؿاب ٖلى اإلادلُت الخىمٍى

ُاب اإلادلي، اإلاؿخسضم وز٣اٞت مؿخىي   الجماٖاث مؿخىي  ٖلى الىاقُت الٗمالُت الى٣اباث صوع  ٚو

 حؿحر الاؾتراجُجُت َظٍ ؤن ٦ما ،4اإلادلي للمؿخسضم اإلااصًت الٓغوٝ بخدؿحن ٣ِٞ واَخمامها اإلادلُت

ٟحن مً ال٨شحر َىا٥ وؤن بُُئت بىجحرة ً ًسًٗىا لم اإلاْى  اإلاىا٤َ بٌٗ وفي ألاؾال٥ بٌٗ في للخ٩ٍى

ً ج٩ال٠ُ لخُُٛت ؤلاصاعة محزاهُت ٦ٟاًت لٗضم بما  الضوعاث لخىُٓم اإلاىاؾب اإلا٩ان بًجاص ٖضم ؤو الخ٩ٍى

يُت  .5الخ٩ٍى

ً جإزغ -  بٟٗل و٦ظا(  Covid 19) ٧ىعوها ظاثدت بٟٗل ألازحرة آلاوهت في اإلادلُت الجماٖاث في الخ٩ٍى

ت اإلاىاعص ٖلى ألازغ بالٜ له ٧ان مما له اإلاغنىصة اإلابالٜ ي٠ٗ ً في ه٣و مً اإلادلُت البكٍغ  الخ٩ٍى

 . اإلاؿخىي  في وي٠ٗ

 

 

 
                                                                                 

ضان،  ظما٫ - 1 ، الجؼاثغ: صاع ألامت للُباٖت واليكغ، بصاعة الخىمُت اإلادلُت في الجؼائغ بين الىهىم اللاهىهُت ومخُلباث الىاكٍ٘ػ

 .134، م.2014
 ،10، الٗضص مجلت البضًل الاكخهاصيؤخمض بىقىاٞت، "خضوص الدؿُحر الٗمىمي الجضًض ٦ىمىطط بنالح لإلصاعة الٗامت في الجؼاثغ"،  - 2

 .16، م.2019
، 2017، الجؼاثغ: صاع ألامت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘، الخضمت الٗمىمُت اإلادلُت هماقغ للخىمُت اإلاؿخضامتهىعالضًً خاعوف،  - 3

 .66م.
ً مؿخسضمي الجماٖاث اإلادلُت في الجؼاثغ"،  - 4 ضي، ولُض صعاجي، "الاؾتراجُجُت الجضًضة لخ٩ٍى اإلاجلت الضولُت للبدىر زلُل ٚػ

 .508، م.2021، 01، الٗضص 05، اإلاجلض الؿُاؾُتاللاهىهُت و 
 . ٣ٖ432ُلت خاط محهىب ؾُضي مىسخى، مغظ٘ ؾاب٤، م. - 5
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 زاجمــــــــــت:

ً ٖملُت ؤن  بلى الضعاؾت زلهذ  اإلادلُت الجماٖاث في البكغي  اإلاىعص مؿخىي  دؿحنوج ج٩ٍى

خُلب الجماٖاث، َظٍ ؤولىٍاث يمً ظٗلذ بطا زانت بالٛت، ؤَمُت ج٨دؿب ت بعاصة هجاخها ٍو  ٢ٍى

حن اإلاىخسبحن مً ً ؤَضاٝ لخجؿُض ؾىاء خض ٖلى (اإلاُٗىحن) وؤلاصاٍع  . هخاثجه وج٣ُُم الخ٩ٍى

لى ل٨ً، م ٖو ً ضولتال جبظلها التي اإلاجهىصاث مً الٚغ  وجإَُله اإلادلي البكغي  الٗىهغ لخ٩ٍى

 طل٪، ٨ٖـ ًشبذ  الىا٢٘ ؤن بال اإلاُلىب، إلاؿخىي با ٖمىمُت زضمت وج٣ضًم  اإلادلُت بالخىمُت للجهىى

اع ب٠ًٗ ًخٗل٤ بًٗها ،الجماٖاث َظٍ مؿخىي  ٖلى وال٣هىع  ال٠ًٗ مىاًَ مً ٦شحر ٞهىال٪  ؤلَا

ت للمىاعص الاؾتراجُجي دؿُحرال ز٣اٞت بى٣و ًخٗل٤ آلازغ وبًٗها ال٣اهىوي  ٖغى ًخىظب لظا ،البكٍغ

ت ت حٗخبر التي الخىنُاث مً مجمٖى  :بها ألازظ بلى الضٖىة زم ومً  ،يغوٍع

يُت الٗملُت بجىصة الاَخمام -  ومىا٦بت اإلاجاالث، ظمُ٘ في اإلادلُت ؤلاصاعاث ٖهغهت إلاؿاًغة الخ٩ٍى

ت اإلاٟاَُم مسخل٠  .الخ...والخىانل ؤلال٨تروهُت وؤلاصاعة الدكاع٦ُت واإلاحزاهُت ألاصاء ٦جىصة الٗهٍغ

ً الاَخمام - ً اإلاسههت للمحزاهُت ٢هىي  ؤَمُت وبُٖاء اإلاؿخمغ بالخ٩ٍى  و٦ظا وبغامجه، وإلاضجه للخ٩ٍى

جيال للبرهامج اإلاؿخمغ الخ٣ُُم ٖلى التر٦حز   الٗهغ، مخُلباث م٘ وج٨ُُٟه خ٩ٍى

ً ٖملُاث ج٨ش٠ُ_  يُت، الضوعاث جهمُم ٖىض ،بالتر٦حز الخ٩ٍى ً الخضًشت الىؾاثل ٖلى الخ٩ٍى  للخ٩ٍى

لى ظهت، مً  وبظغاءاث اإلادلُت اإلاالُت٧ ؤزغي، ظهت مً اإلادلُت، ؤلاصاعاث في ؤَمُت طاث ًِـام٣ ٖو

 اإلاىاعص شر مك٩ل مً حٗاوي اإلادلُت الجماٖاث ؤٚلبُت ؤن اٖخباع ٖلى ،(والغؾىم الًغاثب) جدهُلها

غ  وبظغاءاث اإلادلُت، اإلاالُت  مباصت بصزا٫ ٖلى الٗمل و٦ظا ،الٗمىمُت اله٣ٟاث وجىُٟظ ببغام ١ َو

 في الخام ال٣ُإ ؤؾالُب بصزا٫)الخالُت الدؿُحر مكا٧ل مً الٗضًض لخل  الجضًض الٗمىمي الدؿُحر

 (. الٗمىمُت ؤلاصاعاث

ً نالخُت بلحها ؤؾىض التي واإلااؾؿاث الهُا٧ل قب٨ت جىؾُ٘ ٖلى الٗمل -  دلي،اإلا البكغي  اإلاىعص ج٩ٍى

ت،) وؤلام٩اهُاث الىؾاثل ب٩ل وجؼوٍضَا ت، بكٍغ  (.وجىُٓمُت مالُت بُضاٚىظُت، بصاٍع
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 :واإلاغاحــــــــــ٘ اإلاهاصع كائمت

 الٗغبُت باللٛت: ؤوال

 :ال٣اهىهُت الىهىم. ؤ

ُذذى 15 في اإلااّعر ،03 -06 ع٢م ألامغ. 1 ُٟت ٗامال ألاؾاسخي الذذ٣ذذاهذىن  ًذذخذذًذذّمً ،2006ًذذىلذذ  الٗمىمُت، للْى

ضة ش الهاصع ،46 الٗضص الغؾمُت الجٍغ  .2006 ًىلُى 16 بخاٍع

ضة بالبلضًت، ًخٗل٤ ،2011 ًىهُى 22 في اإلااعر 10-11 ع٢م ال٣اهىن . 2  ،37 الٗضص الغؾمُت الجٍغ

ش الهاصع  .2011 ًىلُى 3 بخاٍع

ً جذىذُٓم ًذخذًذمً ،2014ًذىلذُذى 6 في اإلاذذاعر ،196-14 ع٢ذذم الغثذذاسخي اإلاذذغؾذذىم. 3  وجدؿحن الخ٩ٍى

ما، الخاعط في اإلاؿخىي  ضة وحؿُحَر ش الهاصع ،42 الٗضص الغؾمُت الجٍغ  .2014 ًىلُى 9 بخاٍع

 والجماٖاث الضازلُت وػٍغ بلى ٌؿىض ،2005 هىٞمبر 12 في اإلااعر ،440 – 06 ع٢م الغثاسخي اإلاغؾىم. 4

ىُت اإلاضعؾت ٖلى الىناًت ؾلُت اإلادلُت ضة اعة،لإلص الَى ش الهاصع ،75 الٗضص الغؾمُت الجٍغ  20 بخاٍع

مبر  .2005هٞى

ً ًخٗل٤ ،1996 ماعؽ 3 في اإلااعر ،92-96 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم. 5 ٟحن بخ٩ٍى  وجدؿحن اإلاْى

ضة مٗلىماتهم، وججضًض مؿخىاَم ش الهاصع ،16 الٗضص الغؾمُت الجٍغ  .1996 ماعؽ 6 بخاٍع

مبر 22 في اعراإلا ،419-06 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم. 6 ىُت اإلاضعؾت جىُٓم ًخًّمً 2006هٞى  لإلصاعة الَى

ا، ضة وؾحَر ش الهاصع ،75 الٗضص الغؾمُت الجٍغ مبر 26 بخاٍع  .2006 هٞى

ل 10 في اإلااعر ،137-13 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم. 7  اإلاغ٦ؼ وؾحر وجىُٓم بوكاء ًخًمً ،2013ؤٍٞغ

ً الضولي ضة ،(الٗغب اإلاٛغب - ؾُٟا٫) الٗغبي للمٛغب اإلادلُحن الٟاٖلحن لخ٩ٍى  الٗضص الغؾمُت الجٍغ

ش الهاصع ،21 ل 23 بخاٍع  .2013 ؤبٍغ

ىُت اإلاضعؾت بوكاء ًخًمً الظي ،2018ًىهُى 14 في اإلااعر 164-18 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم. 8  الَى

ا، وجىُٓمها اإلاضًىت إلاهىضسخي ضة وؾحَر ش الهاصع ،37 الٗضص الغؾمُت الجٍغ  .2018 ًىهُى 20 بخاٍع

 الخًامً نىضو١  بوكاء ًخًمً ،2014 ؾىت ماعؽ 24 في اإلااعر ،116-14 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم. 9

دضص اإلادلُت للجماٖاث والًمان ، وجىُٓمه مهامه ٍو ضة وؾحٍر  الهاصع ،19 الٗضص الغؾمُت الجٍغ

ش  .02/04/2014 بخاٍع

 : الىخب. ب

ت اإلاىاعص بصاعة ٞاًؼة، بىعاؽ .10  اإلاىٓمت ميكىعاث ،للىفاءاث ُْفيالى  اإلاؿاع وجسُُِ البكٍغ

ت، للخىمُت الٗغبُت  .2019 الٗغبُت، الضو٫  ظامٗت ؤلاصاٍع

٘ يىء في الٗامت الىُْفت ٖماع، بىيُاٝ. 11   03 - 06 ألامغ ْل في صعاؾت الجؼائغي، الدكَغ

 والخىػَ٘، لليكغ ظؿىع : الجؼاثغ ،الضولت مجلـ باحتهاصاث مضٖمت الخانت ألاؾاؾُت واللىاهين

2015. 
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 ألامت صاع: الجؼاثغ ،اإلاؿخضامت للخىمُت هماقغ اإلادلُت الٗمىمُت الخضمت هىعالضًً، خاعوف. 12

 .2017 والخىػَ٘، واليكغ للُباٖت

ضان. 13  ،الىاك٘ ومخُلباث اللاهىهُت الىهىم بين الجؼائغ في اإلادلُت الخىمُت بصاعة ظما٫، ٍػ

 .2014 واليكغ، للُباٖت ألامت صاع: الجؼاثغ

ت اإلاىاعص حؿُير مىحر، عيهى . 14 اث صًىان: الجؼاثغ ،2ٍ ،البكٍغ  .2014 الجامُٗت، اإلاُبٖى

 :واإلالاالث ألاَغوخاث. ج

ت اإلاىاعص حؿُير ؾُاؾاث قغاٝ، ٣ٖىن . 15  ،مُلت بىالًت خالت صعاؾت اإلادلُت بالجماٖاث البكٍغ

لىم اصًتالا٢خه الٗلىم ٧لُت الدؿُحر، ٖلىم في اإلااظؿخحر قهاصة لىُل م٨ملت مظ٦غة)  الدؿُحر، ٖو

 (.2006/2007 ٢ؿىُُىت، ظامٗت

ت الٗمىمُت ؤلاصاعة في الخىىًٍ ؤخمض، ػع٢ت. 16  قهاصة لىبل م٣ضمت مظ٦غة) ،وآفاق واك٘ الجؼائٍغ

 الٗلىم ٧لُت اإلادلُت، الجماٖاث بصاعة: جسهو الضولُت، والٗال٢اث الؿُاؾُت الٗلىم في اإلااظؿخحر

الم، الؿُاؾُت  .2012 ،(3ثغالجؼا ظامٗت وؤلٖا

 ،"الجؼاثغ في الٗامت لإلصاعة بنالح ٦ىمىطط الجضًض الٗمىمي الدؿُحر خضوص" ؤخمض، بىقىاٞت .17

 .2019 ،10 الٗضص ،الاكخهاصي البضًل مجلت

 مً اإلادلُت للجماٖاث البكغي  اإلاىعص جشمحن في الضولت صوع " ٣ُٖلت، مىسخى ؾُضي محهىب خاط. 18

ً زال٫  ٧لُت الشاوي، اإلاجلض الغاب٘، الٗضص ،والؿُاؾُت اللاهىهُت للبدىر تألاواصًمُ اإلاجلت ،"الخ٩ٍى

ىاٍ، ظامٗت الؿُاؾُت، والٗلىم الخ٣ى١   .ؾىت صون  ألٚا

 :ؤلالىتروهُت اإلاىاك٘ .ص

 http://www.interieur.gov.dz  اإلادلُت والجماٖاث الضازلُت وػاعة مى٢٘. 19

 : اإلالابــــــــــالث. ص 

ىُت باإلاضعؾت وم٩ّىن  الضازلُت بىػاعة بَاع خىِل، ضالغقُضٖب الؿُض م٘ م٣ابلت. 20  لإلصاعة الَى

ش  .2021صٌؿمبر 14 بخاٍع

 

 ألاحىبُت باللغت  :زاهُا

21.Patrick Rivard, Martin Lauzier, La gestion de la formation et du 

développement des ressources humaine, 2
e 
édition,  presses de l’université de 

Québec, 2013. 
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  :ملخو

ت، واإلاهاعاث ال٣ٗلُت، الظزحرة ٖلى ؤؾاؾا ًغج٨ؼ اإلادلُت، الجماٖاث وجٟى١  ج٣ضم ؤنبذ  ال٨ٍٟغ

 الخ٨ىىلىظُت الخٛحراث م٘ الخ٠ُ٨ في ؤصاتها ٞهى. اإلادلي البكغي  للمىعص ؤلابضاُٖت وال٣ضعاث،

 والضًمىمت الب٣اء ٖلى ال٣ضعة ٌُٗحها ما٦. اإلاؿخ٣بل وجدضًاث اإلاك٨الث، ومىاظهت ،والش٣اُٞت،

ً بلى ، اإلادلُت الجماٖاث خاظت ؤنبدذ َىا ومً. ؤًٞل بك٩ل ألاَضاٝ بلى ،للىنى٫   مىاعصَا ج٩ٍى

ت  مىاظهت ٖلى وجم٨ُجهم وجشمُجهم ال٩امىت، لُا٢اتهم اؾدشماع بمشابت ألهه مدا٫ ال يغوعة ، البكٍغ

  الخضًشت الخدضًاث

ً البكغي، اإلاىعص اإلادلُت، ماٖاثالج: إلافخاخُتا اليلماث    الخ٩ٍى

 

Abstract 4  

The progress and superiority of local groups is based mainly on the mental 

ammunition, intellectual skills, and creative abilities of the local human 

resource. It is its tool in adapting to technological and cultural changes, and 

facing problems and challenges of the future. It also gives it the ability to stay 

and permanence to reach the goals better. Hence, the need for local communities 

to build their human resources is inevitably a necessity because it is an 

investment in their latent energies, valuing them and enabling them to face 

modern challenges. 

Keywords: local communities, human resource, formation. 
 

 

 

 

 

ً - والىاك٘ الىو بين -اإلادلي البكغي  اإلاىعص جىٍى   
The formation of the local human resource between text and reality 

 ًاؾمُىت الحؿين صهخىعاٍت َالب

 هللا ؾٗض اللاؾم ابى -2- الجؼائغ حامٗت ت الٗلىم الاوؿاهُت ولُ
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 ملضمت

 الخُىعاث، َظٍ ًمحز ما ؤَم ولٗل والخدضًاث، بالخُىعاث ملُئت بمغخلت الُىم الٗالم ًمغ

ت مهضع واٖخباٍع به، والاَخمام البكغي، الٗىهغ بلى الىٓغة  ٖمل، ٧ل اعج٩اػ ومدىع  وببضإ، مٗٞغ

ىه َغ١  ؤو ٦ُُٟت ٖلى ًىهب الخضًض ٧ل الُىم ٞإنبذ  ضاٝؤَ لخد٤ُ٣ م٣ىما ٌٗخبر ٧ىهه ، ج٩ٍى

ت جإزحراجه خُض مً ؤنىلها مً وؤنال.  ألازحرة َظٍ جمخل٨ه مىعص ؤَم ًب٣ي ٦ما ، اإلاىٓمت ٍغ  ٖلى الجَى

  . والُٗاء اإلاض

م جي، اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى للضولت الخىمُت جد٤ُ٣ في اإلادلُت الجماٖاث ؤَمُت مً وبالٚغ  بال والَى

 إلم٩اهُاتها ألامشل الاؾخٛال٫ ًٖ جبخٗض لهاظٗ الظي ألامغ ، الضعاؾاث َظٍ إلاشل جٟخ٣ض جؼا٫ ال ؤجها

ت ت اإلاىاعص ٖلى حٗخمض التي اإلااؾؿاث مً اإلادلُت الجماٖاث ان وبما ، البكٍغ  زضماتها ج٣ضًم في البكٍغ

ً بمىيٕى الاَخمام لٗضم وهٓغا ، ُا٧ل ؤظهؼة ج٩ٍى ت الضولت َو  ٞةن.  الازحرة َظٍ ؾُما ال الجؼاثٍغ

 : الخالُت الاق٩الُت َغح بلى ٣ًىصها  اإلاىيٕى َظا وزهىنُاث َبُٗت

ُٗت اإلاىٓىمت وفم الخىىًٍ جُبُم في اإلادلُت الجماٖاث هجحذ َل  .الخىُٓمُت؟ و الدكَغ

  الضعاؾت ؤَمُت

 مىيٕى جىاولذ بياُٞت، بدشُت مداولت في جخمشل ً ت اإلادلي البكغي  اإلاىعص ج٩ٍى  خ٣ُ٣خه ومٗٞغ

  .اإلادلُت الجماٖاث لضي

 ا  ، بإَمُتهم بخدؿِؿهم اَخمامهم مدىع  اإلاىْٟحن ظٗل اإلادلُت الجماٖاث إلاؿاولي صٖىة وٗخبَر

جهم زال٫ مً اهتهم ج٩ٍى ُُٟت خُاتهم ٖلى بًجابا طل٪ ؾِى٨ٗـ مما ٖملهم مىا٢٘ في إٖل  .الْى

 زُىة ؤو هبظة ج٩ىن  ٢ض الجؼاثغي، اإلاجخم٘ مك٨الث مً َامت مك٩لت بلى الباخشحن هٓغ لٟذ 

ً ٖملُت ي٠ٗ مً ،٣ًلل ٖلمي حرجٟؿ بًجاص في حؿهم بإن ظضًغة   .اإلادلي البكغي  اإلاىعص ج٩ٍى

  الضعاؾت اَضاف

 ؤَمُت جىيُذ بلى الضعاؾت حؿعى ً   .اإلادلي البكغي  الٗىهغ ج٩ٍى

 بت ا مً والخس٠ُٟ الؿاثضة، اإلاك٩لت احؿإ مً الخض في الٚغ  الٗىامل ٖلى لل٣ًاء جمهُضا ؤزاَع

 . الٓاَغة وجٟؿحر قغح وبظل٪. وظىصَا في ؾاَمذ التي وألاؾباب

 ٖلى جغج٨ؼ ،والتي الخٟى١  ٖىامل ؤَم ٦إخض ال٨ٟغي، اإلاا٫ لغؤؽ اإلاخىامي الضوع  ٖلى الخإ٦ُض مداولت 

ت ت اإلاىاعص لضي ال٩امىت اإلاٗٞغ  .البكٍغ

 :مىهجُت البدث

ُٗت  جم اؾخسضام مىهج جدلُل اإلاًمىن في جدلُل البُاهاث واإلاٗلىماث اإلا٨خىبت ٧الىهىم الدكَغ

ً. و٦ظل٪ اإلاىهج الىنٟي للىن٠ اإلاىيىعي للمدخىي اإلاغاص صعاؾخه مً خُض اإلاخٗل٣ت ب ٗملُت الخ٩ٍى

ٟها زهاثهها، وؤهىاٖها، والٗىامل اإلاازغة في طل٪  . حٍٗغ
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 زُت الضعاؾت. 

 مداوع وهي:  3لإلظابت ًٖ الاق٩الُت اعجإًذ الى ج٣ؿُم َظا البدض الى 

اث اإلادلُت ، ماَُت اإلاىعص البكغي ، ماَُت اإلابدض الاو٫ : مٟاَُم ٖامت خى٫ ماَُت الجماٖ -

ً . مٟهىم مسُُاث ً الخ٩ٍى  الخ٩ٍى

- ً ُٗت اإلاىٓمت لٗملُت الخ٩ٍى  اإلابدض الشاوي: اإلاىٓىمت الدكَغ

-  ً  اإلابدض الشالض: مجهىص الجماٖاث اإلادلُت في الخ٩ٍى

 

  اإلابدث الاٌو : ماَُت الجماٖاث اإلادلُت ، اإلاىعص البكغي ، الخىىًٍ

ٞىجاح  اإلاىٓمت ج٩ىًٍ اإلاىعص البكغي اإلادلي مً اَم اإلاىايُ٘ في ٖهغها الخالي  ٌٗخبر مىيٕى

ً اإلاىعص البكغي بالضعظت الاولى واهُال٢ا مً َىا ؾيخُغ١ في َظا اإلابدض  ٌٗخمض ٖلى هجاح ٖملُت ج٩ٍى

ذت مٟهىم اإلاىاعص البك،  الى قغح اعب٘ مٟاَُم مً زال٫ اعب٘ مُالب وهي : مٟهىم الجماٖاث اإلادلُت ٍغ

ً ت و مٟهىم مسُُاث الخ٩ٍى ً اإلاىاعص البكٍغ  ،مٟهىم ج٩ٍى

: مفهىم الجماٖاث اإلادلُت  اإلاُلب الاٌو

جمشل الجماٖاث اإلادلُت ع٦حزة مً ع٧اثؼ الضولت التي حٗخمض وحؿدىض الحها في حؿُحر زضماتها ، ومىه 

٠ الجمؾيومً زال٫ َظا الكغح البؿُِ  اٖاث اإلادلُت  خُغ١ مً زال٫ َظا اإلاُلب لذذذذ : حٍٗغ

 وزهاثهها وؤَضاٞها

ف الجماٖاث اإلادلُت  اوال: حٍٗغ

ت ألاظهؼة الٟىُت والخىُٟظًت التي جخىلى جضبحر الكاون والخضماث الٗامت  هي ٖباعة ًٖ مجمٖى

ت ٖلى َظا اإلاؿخىي خُض جًمً َظٍ  طاث الُاب٘ اإلادلي ، وهي جمشُل للضولت والؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

خباعالجماٖاث بغامج وزضماث جخالء جُلٗاث وخاظاث  م وزهىنُاث البِئت اإلادلُت وجإزظ بٗحن الٖا

 ؾ٩ان الىخضة.

 زاهُا: زهائو وؤَضاف الجماٖاث اإلادلُت

  َ٘الاؾخ٣ال٫ ؤلاصاعي مٗىاٍ بوكاء ؤظهؼة جخمخ٘ ب٩ل الؿلُاث والهالخُاث الالػمت بدُض ًخم جىػ

ت والهُئاث اإلادلُت اإلا ت بحن الخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ اث٠ ؤلاصاٍع ظا في بَاع هٓام ع٢ابت مكضصة الْى ؿخ٣لت َو

 مً َٝغ اإلاد٨مت.
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  ٪ج٣ىم ببؿِ ؤلاظغاءاث وال٣ًاء ٞهي جماعؽ ال٨شحر مً الكاون الخانت بالؿ٩ان اإلادلُحن، وبظل

ت وفي طل٪ ا٢خهاص للى٢ذ والجهض واإلاا٫  .جدل اإلاكا٧ل اإلادلُت بضال مً الغظٕى بلى الخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

 ُت الظي ًاصي بلى جداشخي البُيء في نضوع ال٣غاعاث التي لها نلت حٗمل بإؾلىب ؤلاصاعة اإلادل

باإلاهالر اإلادلُت وطل٪ مً زال٫ مكاع٦ت اإلاىاًَ في بٖضاص وبنضاع ال٣غاعاث اإلادلُت بىاء ٖلى 

 (.1)الخاظُاث مدلُت ومكغوٖاث طاث الٗاثض اإلادلي 

 وجدؿحن اإلاؿخىي اإلاغجب ً ُت بالدؿُحر البلضي اإلاىٓمت ًلؼم اإلاىخسب البلضي بمخابٗت صوعاث الخ٩ٍى

ً وجدؿحن اإلاؿخىي َب٣ا  ؿخُٟض مؿخسضمى اإلاهالر واإلااؾؿاث البلضًت مً الخ٩ٍى لهالخه َو

٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما  (.2)للدكَغ

ـت  اإلاُلب الثاوي : مفهىم اإلاىاعص البكٍغ

ت ومً بحن َظٍ الخٍٗغ ٟاث ل٣ض ازخل٠ وظهاث الىٓغ في بُٖاء مٟهىم مدضص للمىاعص البكٍغ

 ًلي : اإلاُٗاة لهظا اإلاٟهىم هىعص ما

ت: ف اإلاىاعص البكٍغ  اوال: حٍٗغ

ت ال٩لُت واإلاىاَب وال٣ضعاث واججاَاث و٢ُم واٖخ٣اصاث ٢ىة الٗمل اإلاغظىة."          َى ٖباعة ًٖ اإلاٗٞغ

ت ٦إٞغاص بل ؤزخو في ط٦غ ٢ضعاتهم و٦ُُٟت اؾخٛاللها، بي (3) ٠ ال ٣ًهض اإلاىاعص البكٍغ اٞت ٞهظا الخٍٗغ

بلى اإلاىاَب، الاججاَاث، واإلاٗخ٣ضاث و٦ُُٟت بصاعتها. ٞبضون َظٍ اإلاهاعاث ًهبذ الٟغص ٖاظؼا ؤو طو 

 ٢ضعاث مدضوصة جمىٗه مً بخضار الخُٛحر في الجماٖاث اإلادلُت .

ت ٖلى ؤجهم "ظمُ٘ الاٞغاص الظًً ٌِٗكىن في بلض ما،  ٦ما ٖٝغ لخًغ سخىي اإلاىاعص          البكٍغ

ظا ما ٌٗب م مىاَىىن جٓلهم َو حن، باٖخباَع  بٗضص ؾ٩ان الضولت اإلاضهُحن مجهم، والٗؿ٨ٍغ
ً
ر ٖىه بخهاثُا

ا  .  (4)الضولت اظخماُٖا، ا٢خهاصًا، ؾُاؾُا، حٗلُمُا، جغبٍى

ت في الجماٖاث اإلادلُت َم ٖباعة ًٖ ؤٞغاص ؾىاء ٧اهىا عئؾاء، ؤو مغئوؾحن            ٞاإلاىاعص البكٍغ

غ ٞحهم ٦ٟاءاث، ومه اعاث، و٢ضعاث. ًمل٩ىن الاؾخٗضاصاث لخىمُت مهاعاتهم. ًخمخٗىن بالش٣ت، جخٞى

اث٠ مسخلٟت في ؾبُل جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلادلُت . ولِـ َىا٥ مبالٛت  والخماؽ، والاهضٞإ. ٣ًىمىن بْى

ٟحها. ُت، وزبرة، و٦ٟاءة مْى  في ال٣ى٫ بإن هجاح الجماٖاث اإلادلُت ؤو ٞكلها ًخى٠٢ ٖلى هٖى

 

                                                                                 
اص . ؤلاصاعاث الٗامت للجماٖاث اإلادلُت في الجؼاثغ ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت (1)   .11، م 07ظامٗت مدمض زًُغ ، ٕ :،بؿ٨غة  لخًغ، مٚغ
 ، ًخٗل٤ بالبلضًت 2011ًىهُى ؾىه  22اعر في م 11-10مً ٢اهىن ع٢م  131و 39اإلااصة (2)
ت، ٍ(3)  .22، م 1994، ال٣اَغة: صاع الجهًت الٗغبُت،  2خامض ، عمًان ؤخمض .بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

)4(
 Lakhdar, Sekiou. Gestion Des Ressources Humaines, Paris 4Edition D'organisation, 1980, 

P4. 
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ت  اإلاُلب الثالث :  جىىًٍ اإلاىاعص البكٍغ

ت في اإلاىٓماث ٩٦ل والتي حؿعى ظاَضجا الى  اث٠ اصاعة اإلاىاعص البكٍغ ً مً اَم ْو ٌٗخبر الخ٩ٍى

ٟحها ، ٞمً زال٫ َظا اإلاُلب ؾيخُغ١ في الاو٫ الى مٟهىم  لى مْى جُب٣ُها إلاا لها مً ٞاثضة ٖلحها ٖو

ت زم الاَضاٝ والاَمُت زم م٣ىماث ا ً اإلاىاعص البكٍغ ًلج٩ٍى ً وازحرا اهىإ الخ٩ٍى  . خ٩ٍى

ت   اوال: مفهىم جىىًٍ اإلاىاعص البكٍغ

اب بإهه "ٖملُت مىٓمت ومؿخمغة مدىعَا الٟغص في مجمله ، تهضٝ  ه ٖلي مدمض ٖبض الَى ٌٗٞغ

بلى بخضار حُٛحراث مدضصة ؾلى٦ُت وطَىُت إلا٣ابلت اخخُاظاث مدضصة ، خالُت ومؿخ٣بلُت ًخُلبها 

 (1")ٞحها واإلاجخم٘ ال٨بحر واإلااؾؿت التي ٌٗمل الٟغص والٗمل الظي ًاصًه

ً بمٗىاٍ الىاؾ٘ ٖملُت حٗلُم وحٗلم جم٨ً الٟغص مً بج٣ان مهىخه والخ٠ُ٨ لٓغوٝ  والخ٩ٍى

ا ؤو  ٖمله في ا٢هغ و٢ذ وبإ٢ل ظهض مم٨ً، وال ٣ًخهغ ٖلى الىىاحي الٟىُت للٗمل ؾىاء ٧ان ٖمله ًضٍو

ا، ٦ما ال ٣ًخهغ ٖلى الٗما ً ٣ٖلُا ؤو بصاٍع ٟحن، ٦ما ٢ض ًدباصع في الظًَ، بل ٌكمل الخ٩ٍى ٫ واإلاْى

ٟحن (2)مالخٓت ٧ل مً جخُلب ؤٖمالهم الخىظُه واإلاغا٢بت وؤلاقغاٝ والخىُٟظ." ومً زال٫ الخٍٗغ

 وؿخسلو ؤن :

 .ٖمل مىٓم ومؿخمغ ًغج٨ؼ ٖلى الخسُُِ والخىُٓم ً  الخ٩ٍى

 .ٌؿاَم في بلٙى ؤَضاٝ مُٗىت ً  الخ٩ٍى

 َى التزوٍض ً  باإلاٗاٝع وامخال٥ اإلاهاعاث مً اظل بخضار حٛحر في اإلادُِ ؤو البِئت الٗملُت. الخ٩ٍى

  )اصة بعياثه وجىمُت ٢ضعاجه و٦ٟاءاجه(، والٗمل )لخدؿحن الخضماث ً ل٩ل مً الٟغص )لٍؼ الخ٩ٍى

الجماٖاث اإلادلُت، )للىنى٫ الى الٟٗالُت واإلاشالُت (، واإلاجخم٘ ال٨بحر )جد٤ُ٣ الخىمُت والاػصَاع 

 ُىع(.والخ

 زاهُا: ؤَضاف الخىىًٍ

 جؼوٍض وا٦ؿاب الٟغص مٗاٝع و٢ضعاث ومهاعاث ظضًضة، او حٛحر وظهاث الىٓغ وألا٩ٞاع لضي ألاٞغاص. .1

بج٣ان ؤصاء وؤؾالُب ووؾاثل الٗمل الجضًض ،وجىظُه اإلاىعص البكغي اإلادلي بلى ٢ىاٖض اؾخسضامها  .2

اصة الاهجاػ وجدؿحن ا ٖلى ؤًٞل هدى، وجد٤ُ٣ ٍػ ُخه. واؾدشماَع  هٖى

غ١ حؿُحٍر وجدؿُجها .3  (3) ظٗل اإلاىعص البكغي اإلادلي ٖلى صعاًت ووعي ببرامج وؤهٓمت َو

                                                                                 
اب، ٖلى مدمض. الخ(1) اى: مٗهض ؤلاصاعة الٗامت ٖبض الَى غ مضزل ٖلمي الٟٗالُت ألاٞغاص واإلاىٓماث ، الٍغ ب والخٍُى  19، م  1981ضٍع
ت، (2) ت: ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع ذ، اقٝغ مدمض. ٖلم الىٟـ الهىاعي ؤؾؿه وجُب٣ُاجه، ؤلاؾ٨ىضٍع  .130، م 2000قٍغ
ت اَمُتها(3) ، َغابلـ : ميكىعاث ؤ٧اصًمُت  1جىُٓمها مؿاولُتها مهامها، ٍ  بىؾىِىت، الهذض٤ً مىهىع والٟاعسخي ؾلُمان. اإلاىاعص البكٍغ

 .201، م2003الضعاؾاث الٗلُا ، 
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 زالثا: ؤَمُت الخىىًٍ 

ت  باليؿبت للجماٖاث اإلادلُت: .1 غ ألاؾالُب و جغقُذذض ال٣غاعاث ؤلاصاٍع اإلاهاعاث ال٣ذذُاصًت و ؤؾـ  و جٍُى

ؿاٖذذض في جدذذضًذذض اإلاٗلىماث و جدض ت ، َو  .(1)ًثها بما ًخىا٤ٞ م٘ مخٛحراث البِئتؤلاصاٍع

ت اإلادلُت: .2 غ ٞذذغنت الىمى.و خل مكا٧لهم الٗملُت الذذضاُٞٗت في ألاصاء ( 2)باليؿبت للمىاعص البكٍغ  جٍُى

جمخحن الٗال٢ذذاث بحن ألاٞذذذغاص، وجذذضٖذذُم عوح الاجها٫ صازل ( 3)باليؿبت للٗال٢اث ؤلاوؿاهُت: .3

 (4)الجماٖت

ً عابٗا: اإلالىماث ألا   (5)ؾاؾُت للخىٍى

 .يغوعة مغاٖاة الازخُاع الض٤ُ٢ للمخ٩ىهحن .1

2. ً  .يغوعة مخابٗت اإلاخ٩ىن بٗض الخ٩ٍى

 .يغوعة عبِ الخ٩ىًٍ بدىاٞؼ مُٗىت للمخ٩ىن  .3

يُت وجىػَٗها ٖلى مغاخل .4  يغوعة جضعط الٗملُت الخ٩ٍى

 زامؿا: اهىإ الخىىًٍ

ً بم٩ان الٗمل الظي َى  الخىىًٍ ؤزىاء الٗمل: .1 ً ،والغثِـ اإلاباقغ َى ًخم الخ٩ٍى هٟـ م٩ان الخ٩ٍى

 (6)هٟؿه اإلا٩ىن ."

ُٟت ظضًضة، بما لخُىع الىؾاثل  اٖاصة الخىىًٍ : .2 ٟحن بالخ٠ُ٨ م٘ ْو ً الظي ٌؿمذ للمْى ى الخ٩ٍى َو

 ً ملها ؤو مهامها، و زحر مشا٫ ٖلى طل٪ َى ج٩ٍى و الخ٣ىُاث و بما للخٛحراث الهامت في جىُٓم اإلاهلخت ٖو

ٟحن في بَاع  ع٢مىت ؤلاصاعة اإلاْى
(7). 

ً، بذذةٖذذضاص اإلاىعص البكغي اإلادلي لخىلي مىانب ظذذضًضة ؤلاصاعي:  الخىىًٍ .3 ٌؿمذ َظا الىٕى مً الخ٩ٍى

ً ألاولي الظي ههذ ٖلُه بٌٗ ال٣ىاهحن وال٣ُام بمؿاولُاث وواظباث ؤزغي. ى الخ٩ٍى ألاؾاؾُت  َو

 . (1)الخانت ٢هض الخُٗحن في مىهب ٖالي

                                                                                 
ت مذضزل اؾتراجُجي، ٍ (1)  .188–187، م 2006، ٖمان: صاع واثل للذيكغ، 1ؾهذُلت، مدمذض ٖباؽ. بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
 . 189 –188اإلاغظ٘ هٟؿه ، م (2)
لي ، (3) ت ، ٍؾهذُلت ، مدمذض ٖباؽ ٖو  .110، م 1999، ٖمان : صاع واثل للذيكغ ، 1خؿحن ٖلي . بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

)4(
José , Marie 4 Avenue le pilotage de stratégique dans l’entreprise , Paris 4 édition de NRC , 

1988 , p 180. 
ً عئؾاء وػاعة الضازلُت و الجماٖاث اإلادلُت و التهُئت الٗمغاهُت، م٣ُاؽ اإلاى (5) ُٟت الٗمىمُت، ملخ٣ى بغهامج ج٩ٍى ت و الْى اعص البكٍغ

غان، مً   .8، م 2018ظاهٟي  25بلى  21اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت، َو
ت : اإلا٨خب الٗغبي الخذضًض ،(6)  .170، م 1995ٖبذض الباقي ، نالح الضًً مدمذض . بصاعة ألاٞغاص والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ، ؤلاؾ٨ىذضٍع
ٟحن وجدؿحن مؿخىاَم وججضًض مٗلىماتهم، ط  ع، ٕ  1996ماعؽ  03اإلااعر في  92-96ىُٟظي اإلاغؾىم الخ (7) ً اإلاْى ، 16اإلاخٗل٤ بخ٩ٍى

ش   1416قىا٫  17الهاصعة بخاٍع
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غ الى٢ذ ال٩افي و ل: الخىىًٍ كهير ألاح .4 ٌؿخٛغ١ مً ؤؾبٕى بلى ؾخت ؤؾابُ٘، ومً ُٖىبه ٖذذذضم جٞى

ضم الضزى٫ في جٟانُلها ؤو جىيُدها بال٩امل. يُت ٖو  (2) للمخ٩ىن باإلإلاام ب٩اٞت اإلاٗلىماث الخ٩ٍى

٢ذذض جهل الٟترة بلى ؾىت ٧املت ؤو ؤ٦ثر خُض ًدهذل اإلاخ٩ىن ٖلى مٗلىماث الخىىًٍ َىٍل ألاحل:  .5

ً في، بال ؤن مً ُٖىبه ايُغاع ؤلاصاعة بلى حُٗحن ؤشخام ٣ًىمىن بٗمل اإلاخ٩ىن ص٣ُ٢ت  .(3) ٞترة الخ٩ٍى

يُت الخىىًٍ صازل الجماٖاث اإلادلُت:  .6 ٤ مسُُها وجدذ ع٢ابتها، ومً َىا جهبذ الٗملُت الخ٩ٍى ًخم ٞو

 ظؼء ال ًخجؼؤ مً الخُت الٗامت للجماٖاث اإلادلُت .

ٌُٗي "للٗما٫ اإلاكخٛلحن في ٚحر ؤو٢اث الٗمل الغؾمُت، و٢ض ًخم ُت: الخىىًٍ زاعج الجماٖاث اإلادل .7

ً مً الٗمل ٟٗي اإلاىعص البكغي اإلادلي زال٫ ٞترة الخ٩ٍى ٌُ اصة ما  ً ،ٖو  (4)في مغا٦ؼ الخ٩ٍى

ى ٖملُت حؿمذ بكٛل مىهب ٖمىمي للمغة ألاولى، و الالخدا١ بؿل٪ ٖا٫ ؤو  الخىىًٍ اإلاخسهو: .8 َو

 .ٟحن اإلاىظىصًً في ويُٗت زضمت، و الخدًحر للمؿاب٣اث والامخداهاث اإلاهىُتبغجبت ٖلُا باليؿبت للمْى

ً الظي ٌؿمذ بخدؿحن اإلاٗاٝع و ال٨ٟاءاث ألاؾاؾُت الخىىًٍ مً ؤحل جدؿين اإلاؿخىي  .9 : َى الخ٩ٍى

ً الٗملُاث اإلاىٓمت مدلُا ؤو جل٪  ًم َظا الىٕى مً الخ٩ٍى ٟحن و بزغاءَا و حٗم٣ُها ويبُها، ٍو للمْى

ا اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م التي جج اإلاٗض٫  309-03غي في الخاعط الظي نضعث بكإهه ههىم ٦شحرة ؤزَغ

ً وجدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط  196-14الخىُٟظي ع٢م   (   5)اإلاخٗل٤ بالخ٩ٍى

: َى الٗملُت التي ًخم مً زاللها جدًحر اإلاتربهحن للخشبُذ في الخىىًٍ الخدًيري ؤزىاء فترة التربو .10

ُٟت التي  ٠ُ التي جىٓمها ؤلاصاعاث الٗمىمُت، في بٌٗالْى ٤ مؿاب٣اث الخْى  الخد٣ىا بها ًٖ ٍَغ

ً ؤزىاء ٞترة التربو  02ألاؾال٥ ، و في َظا الؿُا١ نضعث الخٗلُمت ع٢م  والتي تهضٝ  اإلاخٗل٣ت بالخ٩ٍى

ً الخدًحري ؤزىاء ٞترة التربو   (6)بلى جدضًض مدخىي ومضة و ٦ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى

٠ بلها ؾىاء ًٖ مُلي كبل التركُتالخىىًٍ الخى .11 : َى قٍغ للخُٗحن في الغجبت التي جمذ جغ٢ُت اإلاْى

٤ الامخدان اإلانهي، ونضعث في َظا الكإن  ٤ الازخُاع، بٗض الدسجُل في ظضو٫ الخإَُل، ؤو ًٖ ٍَغ ٍَغ

                                                                                                                                                                                                                                                             
ً اإلانهي و ٢2006/09/06غاع وػاعي مكتر٥ ماعر في  (1) ً اإلاخسهو لاللخدا١ باألؾال٥ الخانت بالخ٩ٍى ، ًدضص بَاع جىُٓم الخ٩ٍى

ً اإلانهي و الخمهحنباإلاىهب   الٗالي مضًغ مغ٦ؼ الخ٩ٍى
ت :ٖغى وجدلُل ، الاعصن : صاع خامض لليكغ ،(2)  .  109–108، م  2004ٞالر ، نالر مدمذض . بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
  109هٟـ اإلاغظ٘ ، م (3)
ت(4) ت : الضاع الجامُٗت ، ؾلُان ، مدمذض ؾُٗذض . بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  . 107، م 2005، ؤلاؾ٨ىضٍع
ما، ط ع، ٕ  2014/07/06اإلااعر في  196-14اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  (5) ً و جدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط و حؿُحَر ، ًخًمً جىُٓم الخ٩ٍى

42 
ً الخدًحري ؤزىاء ٞترة التربو لكٛل بٌٗ عجب ألاؾال٥  2009/01/03اإلااعزت في  2الخٗلُمت ع٢م (6) ، اإلادضصة ل٨ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى

 .في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت و البرامج اإلاخٗل٣ت به اإلاكتر٦ت
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ً الخ٨مُلي ٢بل التر٢ُت، جُب٣ُا ألخ٩ام اإلاغؾىم  45الخٗلُمت ع٢م  ال٠ الؿ 04-08اإلاخٗل٣ت بالخ٩ٍى

ً ٢بل التر٢ُت   (1)الظ٦غ، والتي تهضٝ بلى جدضًض مدخىي ومضة و ٦ُُٟت جىُٓم الخ٩ٍى

غ هٟؿه مً زال٫ الؿماح له بمخابٗت الخىىًٍ الظاحي للمىْف .12 ٠ مً جٍُى ً اإلاْى : ًم٨ً َظا الخ٩ٍى

٠ بالتر٢ُت ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة بلى عجبت ؤٖلى ف ي صعاؾاث جغجبِ بيكاَاجه اإلاماعؾت، والؿماح للمْى

ل اإلاُلىب لكٛل َظٍ الغجب  (2)خا٫ جدهل ؤزىاء مؼاولت وكاَه ٖلى اإلاَا

ىٓمؤلاكامي:  الخىىًٍ .13 ض إلاضة ٍو ًٖ ؾخت ؤقهغ، ٌؿخُٟض مىه الُلبت ألاواثل في صٞٗاث الخسغط،  جٍؼ

 ٖلى الخاثٍؼً وألاؾاجظة الباخشىن و الباخشىن  ومؿخسضمى ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت اإلاغؾمحن و

 (3) .لها مٗاصلت قهاصة ؤو الخضعط ؤو الاو٫  الُىع  قهاصة لىٖ ألا٢ل

 الخىىًٍ اإلاُلب الغاب٘: مفهىم مسُُاث

خماص  حر او الٖا ُت وظب جٞى يُت بهٟت عؾمت ،واضخت ،٢اهىهُت ومىيٖى ل٩ي حؿحر الٗملُت الخ٩ٍى

يُت ٌؿهل جىُٟظَا  . ٖلى مسُُاث ج٩ٍى

 الخىىًٍ:  اوال: مسُُاث

ه ٢اهىهُت ؤصاة هي  مجا٫ في اخخُاظاتها بخسُُِ الٗمىمُت وؤلاصاعاث للماؾؿاث حؿمذ حؿُحًر

ً  باليؿبت وع٢ابت ٖمل ؤصاة اإلاسُُاث َظٍ حٗخبر ٦ما ظهت، مً مضعوؾت ٖملُت مُُٗاث ٖلى بىاء الخ٩ٍى

ت ُٟت الٗامت للمضًٍغ ظا جىُٟظَا مضي مخابٗت مً جم٨جها خُض الٗمىمُت، للْى  ٖملُت في مكاع٦تها بد٨م َو

ضاص  ٖلحها اإلاهاص٢تو  ؤلٖا

 (4) الخىىًٍ: مسُِ زاهُا: مًمىن 

  صوعاث ًسو ظضو٫ ً  الخاعجي بالخى٠ُْ اإلاخٗل٤ اإلاخسهو الخ٩ٍى

  صوعاث ًسو ظضو٫ ً  الضازلي بالخى٠ُْ اإلاخٗل٤ اإلاخسهو الخ٩ٍى

  اإلاؿخىي  جدؿحن ٖملُاث ًسو ظضو٫ 

  اإلاٗلىماث ججضًض ٖملُاث ًسو ظضو٫ 

  دض الؿاب٣ت الٗملُاث مجمل ٌكمل ظضو٫ خماصاث صٍو ا  اإلاسههت اإلاالُت الٖا  . (1)إلهجاَػ

                                                                                 
اإلااعر في  04-08، مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 220، 217، 190، 180، 166، 160، 127، 121، 69، 57، 55، 40، 30، 18اإلاىاص (1)

ٟحن اإلاىخمحن لألؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾ2008/01/19  3ؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت، ط ع، ٕ ، اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام باإلاْى
، اإلاخًمً ال٣اهىن 04-08، ٌٗض٫ و ًخمم اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 2016/11/02اإلااعر في  280-16اإلاغؾىم ع٢م  مً 209،  208اإلااصة (2)

ٟحن اإلاىخمحن لألؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت، ط ع، ٕ   .66ألاؾاسخي الخام باإلاْى
ما اإلااعر في  ، 196-14ىم الغثاسخي ع٢م اإلاغؾ(3) ً وجدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط و حؿُحَر  2014/07/06مخًمً الخ٩ٍى
ً وجدؿحن اإلاؿخىي 1998ظىان  06اإلااعزت في 01الخٗلُمت ع٢م(4) ت واإلاخٗضصة الؿىىاث للخ٩ٍى  ، اإلاخٗل٣ت باإلاسُُاث الؿىٍى
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 (2) الخىىًٍ مسُِ اٖضاص في اإلاخضزلت زالثا: ألاَغاف

 اإلاٗىُت  الٗمىمُت ؤلاصاعة ؤو اإلااؾؿت 

 ُٟت اإلا٩لٟت الؿلُت   الٗمىمُت بالْى

 مسُُاث بضعاؾت الخانت اللجىت ً  (3)الًُٗ  ولجىت الخ٩ٍى

 الخىىًٍ مسُِ بٖضاص عابٗا: مغاخل

 ت اإلاىاعص لدؿُحر الؿىىي  اإلاسُِ ٖلى تاإلاهاص٢   البكٍغ

 مسُِ مكغوٕ بٖضاص ً ت بلى وبعؾاله الخ٩ٍى ُٟت الٗامت اإلاضًٍغ   الٗمىمُت للْى

 ًائها اللجىت عثِـ اؾخضٖاء   اإلاسُِ مكغوٕ لضعاؾت ٢هض اظخمإ أٖل

 ٣ا الخضٍعب صوعاث مسخل٠ ظضوي  ٞدو  للهضٝ. ٞو

 بص بهجاػ بٗض ؾخمىذ التي الامخُاػاث جدضًض   وعاث الخضٍع

 ُٟت والؿلُت اإلاٗىُت ؤلاصاعة بحن ٖلُه اإلاهاص٢ت   الٗمىمُت اإلا٩لٟت بالْى

ُٗت اإلاىٓمت لٗملُت الخىىًٍ  اإلابدث الثاوي: اإلاىٓىمت الدكَغ

ً في الجؼاثغ ٖضة ٢ىاهحن ومغاؾُم واوامغ ؾهلذ ٖلى اإلاىٓماث ومجها  قهضث ٖملُت الخ٩ٍى

٦ُُٟت جُب٣ُها، اؾخسضامها ، مخُلباتها واَضاٞها ... ٦ال  الجماٖاث اإلادلُت خُض قغخذ واوضخذ لها

خؿب الٟترة التي ظاءث ٞحها ٞمً زال٫ َظا اإلابدض ؾِخم الخُغ١ الى زمؿت مُالب وهي اإلاىٓىمت 

ُٗت الؿاب٣ت للمغؾىم الخىُٟظي  واإلاغخلت التي  92-96ًلحها اإلاُلب الشاوي نضوع اإلاغؾىم  92-96الدكَغ

ً وجدؿحن اإلاؿخىي بالخاعط زم جلُه مً زم اإلاُلب الش الض والظي جًمً الىهىم اإلاىٓمت للخ٩ٍى

اما ازغ مُلب  2000اإلاُلب الغاب٘ والظي قمل الىهىم اإلاىٓمت للخ٩ىًٍ والتي نضعث بٗض ؾىت 

يُت ٨ت في الٗملُت الخ٩ٍى  جًمً الهُئاث واإلااؾؿاث الكٍغ

 : ُٗت الؿابلت للمغؾىم الخىفُظاإلاُلب الاٌو   92-96ي اإلاىٓىمت الدكَغ

 جًمىذ َظٍ اإلاغخلت ؾبٗت مغاؾُم ٧ل واخضة ظاءث لخ٨مل الازغي وهي ٧الخالي : 

 الضولت بلؼام ٖلى ألاولى ههذ خُض ٣ِٞ، 23و 22َظا الامغ ماصجحن ٣ِٞ  ؤٞغص :133-66ألامغ  .1

ً لًمان الالػمت الخضابحر ٧اٞت باجساط الٗمىمُت واإلااؾؿاث و الهُئاث ُٟت اإلاترشخحن ج٩ٍى  للْى

                                                                                                                                                                                                                                                             
  92-96مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  16اإلااصة (1)
 92-96، مً اإلاغؾىم  10، 11، 28اص اإلاى (2)
ت اإلاكتر٦ت ع٢م ( 3)  92-96مً اإلاغؾىم  9اإلاخٗل٣ت باإلاهام اإلاكتر٦ت و اإلااصة  1999یىلیى  27اإلااعزت في  253اهٓغ الخٗلُمت الىػاٍع
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 التي الىاظباث بٌٗ و اإلاخ٩ىن، مجها ٌؿخُٟض التي الامخُاػاث بٌٗ ٖلى الشاهُت في هو و مىمُت،الٗ

 (1)الاصاعة.  ٖاج٣ه اججاٍ ٖلى ج٣٘

 بال٣ُام الٗمىمُت و الهُئاث اإلااؾؿاث و اإلادلُت الجماٖاث و الضولت خُض ؤمغ : 52-69اإلاغؾىم .2

ً صوعاث بدىُٓم طل٪ و الٗمىمُت اإلاهالر بهخاط بخدؿحن ٟحن لهالر الاج٣ان و الخ٩ٍى ىان و اإلاْى  ألٖا

ً صوعاث جىُٓم ٦ُُٟت مىه الشاهُت اإلااصة في خضص ٦ما لها، اإلاىخمحن الٗمىمُحن  اإلااصة في بحن ٦ما ، الخ٩ٍى

٠ جدًحر مجها بما الهضٝ الشالشت ٟحن الخانت اإلاٗاٝع ج٨مُل بما و ، ؤٖلى عجبت لىُل اإلاْى  و باإلاْى

ىان التهم ا٫الاؾخٗم ب٣هض ألٖا اثٟهم، جإصًت بَاع في ألاًٞل إلاَا  اإلاُب٣ت ألاخ٩ام بٌٗ خضص ٦ما ْو

ً اإلاؿخُٟضًً ٖلى  (2)ٖاج٣هم ٖلى اإلاترجبت الالتزاماث و الامخُاػاث مشل بالخ٩ٍى

ُٟت الٗمىمُت بٗض ٞكله في ( 3) :59-85اإلاغؾىم  .3 ظاء لُصدر مى٠٢ اإلاىٓم الجؼاثغي مً الْى

ا في بىج٣ت واخضة م٘ الٗم اإلاخًمً  12-78ل في ال٣ُإ الا٢خهاصي، مً زال٫ ال٣اهىن نهَغ

ٚحر ؤن اإلاى٠٢ لم ٨ًً بىٟـ الىيىح اججاٍ الىهىم اإلاخٗل٣ت  (4)ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للٗامل،

ا باإلاغؾىم  ً في ْل َظا اإلاغؾىم، وب٣ي الٗمل ؾاٍع ً، بط لم جهضع ؤي ههىم جىٓم الخ٩ٍى بالخ٩ٍى

لت133-66خ٩ام ألامغ الظي نضع جُب٣ُا أل  52-69ع٢م   .، وإلاضة ٍَى

ىُت لإلصاعة 1964اإلااعر في حىان  155-64اإلاغؾىم عكم  .4 : والظي ًخًمً بوكاء اإلاضعؾت الَى

حن وال٣اثمحن ٖلى ٖمل الضولت والجماٖاث اإلادلُت  اعاث في اإلاجا٫ الاصاعي ، ٧اإلاكٞغ ً ؤلَا لخ٩ٍى

ضاص والخإَُل الًغوعي  لإلَاعاث بمؿخىي ظامعي ٢بل  وماؾؿاتها، وجىلذ َظٍ اإلاضعؾت ؤلٖا

ُٟت الٗمىمُت   (5)الالخدا١ بالْى

ٌؿعى الى جىُٓم ٧اٞت ظىاهب ٖال٢اث الٗمل في الضولت و :  1978اللاهىن ألاؾاس ي الٗام للٗامل  .5

اث٠ التي ًماعؾها ؤو ال٣ُاٖاث  ًد٨م الٟئاث الٗمالُت ٖلى ازخالٝ انىاٞها وصعظاتها واإلاهً والْى

ً ٖلى ؤجها التي جيخمي بلحها بما  ُٟت الٗامت ، ٦ما ًىٓغ َظا ال٣اهىن بلى ٖملُت الخ٩ٍى ٞحها ٢ُإ الْى

 (6). ٖامل مً ٖىامل التر٢ُت الاظخماُٖت واإلاهىُت للٗما٫ ويمان الخىمُت الا٢خهاصًت للبالص

                                                                                 
ُٟت الٗمىمُت، واإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗ 1966ًىهُى ؾىت  2اإلاىا٤ٞ  1386نٟغ ٖام  12اإلااعر في  133-66ألامغ ع٢م  (1) ام للْى

 اإلاٗض٫ واإلاخمم،
ٟحن وؤٖىان الضولت و 1969/05/12اإلااعر في  52-69مغؾىم ع٢م ( 2) ً و ؤلاج٣ان للمْى اإلاخًمً الخضابحر اإلاسههت لدؿُحر الخ٩ٍى

 495، م 53الجماٖاث اإلادلُت و اإلااؾؿاث و الهُئاث الٗمىمُت، ط ع ،ٕ 
اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الىمىطجي اإلاُب٤ ٖلى ٖما٫ اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت، ط ع  ،1985/03/23اإلااعر في  59–85اإلاغؾىم  (3)

 .333، م 1985/03/24، ماعزت في 13،ٕ 
 724، م1978/08/08، ماعزت في 32، اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للٗامل، ط ع ،ٕ 1978/08/05اإلااعر في  12-78ال٣اهىن ع٢م  (4)
ضة الغؾمُت للجمهىعٍت  1964ظىان  8اإلااعر في  155-64ي ع٢م اإلاغؾىم الخىُٟظ (5) ىُت لإلصاعة )الجٍغ ًخًمً بوكاء اإلاضعؾت الَى

ت ع٢م   48الجؼاثٍغ
 اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للٗامل ، مغظ٘ ؾاب٤  12-78ال٣اهىن (6)
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ظاء َظا اإلاغؾىم لخدضًض ٦ُُٟاث جىُٓم : 1982اإلاخٗلم بدىُٓم الخىىًٍ اإلانهي  298-82اإلاغؾىم  .6

 ً له وجخُب٤ ؤخ٩ام َظا اإلاغؾىم ٖلى ٧ل اإلااؾؿاث التي ٌؿاوي ؤو الخ٩ٍى اإلانهي في اإلااؾؿت وجمٍى

 ً ٟا ، مهما ٧اهذ َبُٗتها ؤو ويُٗتها ال٣اهىهُت  20ًٟى١ ٖضصَا الٗكٍغ ٦ما خضص ؤق٩ا٫  ،مْى

٤ ؤعب٘ ٖملُاث ؤؾاؾُت هي: ً اإلانهي ٞو ً اإلانهي اإلاخسهو ، ٖملُاث جدؿحن ( 1)الخ٩ٍى ٖملُاث الخ٩ٍى

ً ، ٖملُاث مدى ألامُت  ٦ما ا٢ترح بم٩اهُت الخٗاون اإلاكتر٥ . اإلاؿخىي اإلانهي ، ٖملُاث ججضًض الخ٩ٍى

ً، ٦ما  بحن اإلااؾؿاث ُٞما ًخٗل٤ بٗملُاث ً اإلانهي، وطل٪ مً زال٫ جى٢ُ٘ اجٟا٢ُاث ج٩ٍى الخ٩ٍى

 ج٣ىم الضولت وو٣ٞا لهظا اإلاغؾىم بخضُٖم اق٩ا٫ الخ٩ىًٍ 

في الباب  : جدضر59-85جي لٗماٌ اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت اللاهىن ألاؾاس ي الىمىط .7

ً وجدؿحن اإلاؿخىي وججضًض اإلاٗلىماث مً زال٫ اإلااصة  مىه، والتي ههذ  52الغاب٘ مىه ًٖ الخ٩ٍى

ض جدؿحن مؿخىي وججضًض مٗلىماث  ٖلى ؤهه ًخٗحن ٖلى اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت التي جٍغ

 (2)الخىاؾ٤ م٘ مخُلباث الخىمُت، بياٞت بلى يمان التر٢ُت للٗما٫ الٗما٫ جدؿِىا صاثما ، وطل٪ ب

 واإلاغخلت التي جلُه  92-96اإلاُلب الثاوي: نضوع اإلاغؾىم 

ً بك٩ل ص٤ُ٢ و  92-96جًمً َظٍ اإلاغخلت نضوع اإلاغؾىم  والظي ٌٗخبر  ؤو٫ هو ًىٓم الخ٩ٍى

ى ٌكمل ما  ًلي : واضر َو

اع الظي ًدضص الكغوٍ اإلاخٗل٣ت نغح في اإلااصة ألاولى : 92-96اإلاغؾىم  .1 مىه ٖلى ؤهه ؾ٩ُىن ؤلَا

ٟحن الخابٗحن  اث٠ الٗمىمُت و ٦ظا جدؿحن مؿخىي اإلاْى ً اإلاخسهو لاللخدا١ بالْى بإٖما٫ الخ٩ٍى

للماؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت وججضًض مٗلىماتهم، و هجضٍ خضص في اإلااصة الشاهُت ؤهىاٖه بك٩ل 

، ٦م ً في ؤلاصاعة الٗمىمُت و ص٤ُ٢، و ؤبغػ الٛغى مً ٧ل هٕى ا خضص ٦ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى

ً في هُا١  ً ، ٦ما ؤصعط الخ٩ٍى بظغاءاجه، ٦ما ا٢ترح ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت ٖىض جىُٓم ٖملُت الخ٩ٍى

ت، ٦ما ؤلؼم ٧ل ؤلاصاعاث الٗمىمُت بما ٞحها الجماٖاث اإلادلُت  الدؿُحر الخ٣ضًغي للمىاعص البكٍغ

ً ًدضص ٖضص اإلاىانب اإلاُلىب  ؿىىاثبةٖضاص مسُِ ؾىىي ؤو مخٗضص ال إلاسخل٠ ٖملُاث الخ٩ٍى

ٟحن ، ضص اإلاْى ً التي ًجب ؤن جًمً ال٣ُام  قٛلها ٖو مىانب الخإَُل اإلاٗىُت وماؾؿاث الخ٩ٍى

ً  (3) بٗملُت الخ٩ٍى

 

 

 

                                                                                 
ً اإلانهي، ط 298-82مً اإلاغؾىم ع٢م 5،6،7،8،10اإلااصة (1)  168، م  1982صٌؿمبر 05ع، اإلااعزت في  اإلاخٗل٤ بدىُٓم الخ٩ٍى
 ، مغظ٘ ؾاب٤ 59-85اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م (2)
 5، م 92-96مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  1،2،3،4اإلاىاص  (3)
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 اإلاُلب الثالث: الىهىم اإلاىٓمت للخىىًٍ وجدؿين اإلاؿخىي بالخاعج

-71ها اإلاٗضلت واإلاخممت  خُض قمل ٧ل مً ألامغ ع٢م جًمً َظٍ اإلاغخلت ٖضث اوامغ مغاؾُم مج

اإلاٗض٫ واإلاخمم ٧ل مجها ظاءث بةياٞت ظضًضة  209-87و٦ظل٪ اإلاغؾىم  17-81و اإلاغؾىم ع٢م  78

 قملذ ما ًلي : 

ؤو٫ هو ٢اهىوي هٓم الخ٩ىًٍ بالخاعط اإلاخًمً جدضًض الكغوٍ اإلاخٗل٣ت : 78-71ألامغ عكم  .1

ً، جًمً قغوٍ و ٦ُُٟاث و بٌٗ بخسهُو اإلاىذ الضعاؾُت  واإلا غجباث اإلاؿب٣ت وعواجب الخمٍغ

ً في البالص ألاظىبُت، ٦ما هو ٖلى بخضار لجىخحن، ألاولى جدذ وناًت  ألاخ٩ام الخانت بالخ٩ٍى

ُٟت  (1) .الٗمىمُت وػٍغ الخٗلُم الٗالي و البدض الٗلمي، والشاهُت جدذ وناًت الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالْى

ب٩ىهه ؤ٦ثر ص٢ت وجٟهُال مً ؾاب٣ه. خُض ٞغى ٖلى ؤلاصاعاث الٗمىمُت  : جمحز 17-81اإلاغؾىم عكم  .2

ت و مخٗضصة الؿىىاث َب٣ا إلاسُِ  ً بالخاعط يمً مسُُاث ؾىٍى حسجُل ٖملُاث الخ٩ٍى

ً بالخاعط ٞئخحن َما ىُت. ٦ما ٢ُض جىُٓم ٖملُاث الخ٩ٍى الُلبت والٗما٫ اإلاغؾمحن في  الخىمُت الَى

 عجبهم

ً في بَاع  (2)واإلاخمم: اإلاٗضٌ 209-87اإلاغؾىم  .3 ً َامحن َما: ؤن ًىضعط الخ٩ٍى ل٣ض ع٦ؼ ٖلى ؤمٍغ

مسُِ قامل م٨مل للمسُِ اإلاخٗضص الؿىىاث الخام، وؤن ج٣ىم الخ٩ىمت باإلاهاص٢ت ٖلى 

بوكاء مجلـ الخىظُه والخسُُِ وجدؿحن اإلاؿخىي في . اإلاسُُاث ال٣ُاُٖت للخ٩ىن مؿب٣ا

ً في الخاع  غيها ٖلى الخ٩ىمت، ببضاء الغؤي خى٫ ج٣ُُم الخاعط، يمان بغمجت الخ٩ٍى ط ٖو

ً بالخاعط ، م خابٗت جىُٟض و اهجاػ َظٍ الاخخُاظاث ، ا٢ترح ٧ل الخضابحر التي جسو مجا٫ الخ٩ٍى

 . البرامج

 2000اإلاُلب الغاب٘: الىهىم اإلاىٓمت للخىىًٍ والتي نضعث بٗض ؾىت 

ً وهي ٧الخالي : زانت بٗملُت الخ 2000نضعث الٗضًض مً اإلاغاؾُم بٗض ؾىت   ٩ٍى

ً ( 3):309 -03اإلاغؾىم الغئاس ي  .1 الػى َظا اإلاغؾىم ٧ل الىهىم الؿاب٣ت التي هٓمذ الخ٩ٍى

بالخاعط، و ا٢خهغ اإلاغؾىم ٖلى الخسههاث ٚحر اإلاىظىصة في الجؼاثغ ٣ِٞ، ؤما بسهىم ألانىاٝ 

ً ؤلا٢امي في الخاعط ٞهم الُلبت وألاؾاجظة اإلاٗىُحن  ً ألا٧اصًمي التي ؾمذ لها بالخ٩ٍى بالخ٩ٍى

ً ، باإلياٞت بلى جم٨حن ٖما٫ اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت اإلاغؾمحن اإلاخدهلحن  بمىانلت الخ٩ٍى

                                                                                 
، اإلاخًمً جدضًض الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بخسهُو اإلاىذ الضعاؾُت و اإلاغجباث اإلاؿب٣ت وعواجب 1971/12/03اإلااعر في  78-71ألامغ ع٢م (1)

ً في البالص ألاظىبُتالخم ً، جًمً قغوٍ و ٦ُُٟاث و بٌٗ ألاخ٩ام الخانت بالخ٩ٍى  ٍغ
ما  ، اإلاٗض٫ واإلاخمم209-87اإلاغؾىم  (2) ً و جدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط وحؿحَر  اإلاخًمً جىُٓم و جسُُِ الخ٩ٍى
ما 309-03اإلاغؾىم (3) ً و جدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط و حؿُحَر  ، اإلاخًمً جىُٓم الخ٩ٍى
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ً مخسهو في خا٫ ٖضم بم٩اهُت  ٖلى قهاصة الخضعط ؤو قهاصة مٗاصلت لها، مً الاؾخٟاصة مً ج٩ٍى

 .يمان َظا في الجؼاثغ

، التي ههذ ٖلى الخىالي ٖلى 111و 104، 38اإلاىاص مً زال٫  03-٦06غؽ ألامغ ( 1): 03-06ألامغ  .2

٠ في بَاع  ٠ و واظب ٖلى ٖاج٤ ؤلاصاعة ووؾُلت لدؿُحر اإلاؿاع اإلانهي للمْى ً خ٤ للمْى ٧ىن الخ٩ٍى

ً و جدؿحن  ت ؤو مخٗضصة الؿىىاث للخ٩ٍى ت مً زال٫ اإلاسُُاث الؿىٍى ؾُاؾت حؿُحر ج٣ضًٍغ

ت  .اإلاؿخىي ؤو حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

اإلاخًمً اللاهىن ألاؾاس ي الخام باألؾالن اإلاكترهت في  04-08الخىفُظي عكم اإلاغؾىم  .3

ا ؤؾاؾُا للخُٗحن في اإلاىهب اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت، اإلاٗضٌ واإلاخمم  اٖخبر الخ٩ىًٍ قَغ

 ؤو عجبت بلى الازخُاع ؾبُل ٖلى ؤو اإلانهي الامخدان باليؿبت للمىْٟحن الظًً جم جغ٢ُتهم ٖلى اؾاؽ

ً بمخابٗت الغجب ببٌٗ بلخا٢هم جم اللظًً اإلاترشخحن ؤلؼم ٦ما ٖلى،ؤ ؾال٪  التربو. ٞترة ؤزىاء ج٩ٍى

ً و جدؿحن اإلاؿخىي في ( 2): 196-14اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  .4 حهضٝ َظا اإلاغؾىم بلى جىُٓم الخ٩ٍى

ما، خُض عبُهما بٗضص اإلاىانب اإلاٟخىخت والتي جدضص ٖلى ؤؾاؽ  الام٩اهُاث الخاعط وحؿحَر

ً و للخٗلُم َىُتالى  الخإَحر، مجا٫ صٖم ؤلام٩اهُاث الٗلمُت  مً ال٣ُاٖاث خاظاث الٗالي، الخ٩ٍى

و ؤلؼم ؤلاصاعة ؤو اإلااؾؿت اإلاٗىُت بدسجُل ٖملُاث الخ٩ىًٍ يمً اإلاسُِ . والخ٨ىىلىظُت للخىمُت

ً حن اإلاغؾىم َظا ؤصعطو  ال٣ُاعي للخ٩ٍى ً: مً هٖى ً الخ٩ٍى ً لخد الخ٩ٍى ؿحن ؤلا٢امي و الخ٩ٍى

 اإلاؿخىي في الخاعط

يُت ىت في الٗملُت الخىٍى  اإلاُلب الخامـ:  الهُئاث واإلااؾؿاث الكٍغ

اث التي اولتها اَمُت بالٛت  يُت الٗضًض مً الهُئاث واإلااؾؿاث و اإلاضًٍغ قملذ الٗملُت الخ٩ٍى

 ومً بُجها هظ٦غ : 

1. ً ُٟت الٗمىمُت و َُئاث اإلاكاع٦ت في الخ٩ٍى  اله٩ُل اإلاغ٦ؼي للْى

ًاإلاضًغ  .2 ُٟت الٗمىمُت في مجا٫ الخ٩ٍى  (3) ٍت الٗامت للْى

3.  ً ُٟت الٗمىمُت في مجا٫ الخ٩ٍى لى للْى  (4)اإلاجلـ ألٖا

ً في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت .4 ت اإلاكتر٦ت للخ٩ٍى  (1) مهام اللجىت الىػاٍع

                                                                                 
ُٟت  2006ًىلُى ؾىه  15اإلاىا٤ٞ  1427ظماصي الشاهُت ٖام  19ماعر ُٞه  03-06الامغ ع٢م (1) ، ًخًمً ال٣اهىن الاؾاسخي الٗام للْى

 الٗمىمُت
ما اإلااعر في  ، 196-14اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م (2) ً وجدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط و حؿُحَر  2014/07/06مخًمً الخ٩ٍى
ُٟت الٗمىمُت وؤلانالح ؤلاصاعي، ط ع، ٕ 194-14اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  اهٓغ(3) ت الٗامت للْى ، ماعزت في  41، اإلاخًمً جىُٓم اإلاضًٍغ

   170، م2014/07/06
ُٟت الٗمىمُت وحؿلُمه و ؾحٍر ، ماعر في  319-17اهٓغ مغؾىم جىُٟظي ع٢م (4) لى الْى ، اإلاخًمً بٗض حك٨ُلت اإلاجلـ ألٖا

 8، م 66، ٕ 2017/11/02
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ً إلاخابٗت الخ٩ىًٍ و جدؿحن اإلاؿخىي و ججضًض اإلاٗ .5 ٟحن اإلاضٍٖى   .(2) لىماثاللجىت اإلا٩لٟت باهخ٣اء اإلاْى

ً وجدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط:  .6 ىُت للخ٩ٍى  (3)اللجىت الَى

ىُت لخ٩ىًٍ مؿخسضمي الجماٖاث اإلادلُت وجدؿحن مؿخىاَم و ججضًض مٗلىماتهم:  .7  (4)اإلاغا٦ؼ الَى

 اإلابدث الثالث: مجهىص الجماٖاث اإلادلُت في الخىىًٍ

ٟحن  ً اإلاْى ىا صازلُا او  ٦غؾذ الجماٖاث اإلادلُت مجهىصاث ٦بحرة في الخ٩ٍى الٗاملحن بها اما ج٩ٍى

ظا اهُال٢ا مً ؾىت  ىا زاعظُا َو ٞمً زال٫ َظا اإلابدض ؾِخم جىيُذ  2019الى ٚاًت ؾىت  2014ج٩ٍى

ً مً ؾىت   2016- 2014َظٍ اإلاجهىصاث مً زال٫ اإلاُلبحن الخالُحن واللظان قمال ٧ل مً الخ٩ٍى

ً مً ؾىت     2019-2017بك٣ُه الضازلي والخاعجي زم الخ٩ٍى

: الخىىًٍ مً ؾىت    2016- 2014اإلاُلب الاٌو

 : قمل َظا الخ٩ىًٍ صوعاث صازلُت وازغي زاعظُت وهي مىضخت ٖلى الىدى الخالي

 اوال: جىُٓم صوعاث جىىًٍ صازلُت : 

ً لٟاثضة مؿخسضمي ؤلاصاعة اإلادلُت وهي:  (5)هٓمذ الجماٖاث اإلادلُت الٗضًض مً صوعاث الخ٩ٍى

  ً  ؤمحن ٖام والًت  48ج٩ٍى

  ً  مؿخىي والًت ؾ٠ُُ  عثِـ مجلـ قٗبي والجي ٖلى 48ج٩ٍى

  ً     مٟدل والًت ٖلى مؿخىي اإلاٗهض الٗالي للدؿُحر و الخسُُِ 43ج٩ٍى

  لٟاثضة ً  .عثِـ مجلـ قٗبي بلضي 1541جىُٓم زالزت صوعاث ج٩ٍى

  يُت لٟاثضة  ؤمحن ٖام للبلضًت  1541جىُٓم زالزت صوعاث ج٩ٍى

  ً  م٩ل٠ باالؾخ٣با٫ والخىظُه في ؤلاصاعة اإلادلُت  930ج٩ٍى

 والًت  48م٩ل٠ باله٣ٟاث الٗمىمُت ٖلى مؿخىي  96ً ج٩ٍى 

                                                                                                                                                                                                                                                             
ً في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت و جىٓیمها و  146-04ؾىم الخىُٟظي ع٢م اهٓغ اإلاغ (1) ت اإلاكتر٦ت للخ٩ٍى ، ًخًمً بوكاء اللجىت الىػاٍع

 8، م2004/05/19، اإلااعزت في 31ٖملها، ط ع، ٕ 
 92-96مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  7اهٓغ اإلااصة (2)

ا. )ط ع 2014ًىلُى ؾىت  6ماعر في  196-14اهٓغ مغؾىم عثاسخي ع٢م (3)  ً و جدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط و حؿُحَر ، ًخًمً جىُٓم الخ٩ٍى

 2014ًىلُى  9اإلااعزت في  42ع٢م 
 1994/12/19اإلااعر في  450-94مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  2اهٓغ اإلااصة (4)
  https://www.interieur.gov.dz:  مى٢٘ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت مخاح ٖلى الغابِ (5)

  2021 - 12  -20زم الايُإل ٖلُه ًىم        

   

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/2016-03-24-14-05-22.html#faqnoanchor
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/2016-03-24-14-05-22.html#faqnoanchor
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9.html
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  ً  م٩ل٠ بالىناًت ٖلى مؿخىي الضواثغ 548ج٩ٍى

 ً  . م٩ل٠ باله٣ٟاث الٗمىمُت ٖلى مؿخىي البلضًاث 1541ج٩ٍى

 ً  .مؿاٖضة اظخماُٖت لإلصاعة اإلادلُت بمٗض٫ مؿاٖضجحن اظخماُٖخحن ل٩ل والًت 96 ج٩ٍى

  ً  ث اإلادلُتاعقُٟي ٖلى مؿخىي ؤلاصاعا 991ج٩ٍى

  ً ً ٖبر  1541ج٩ٍى  والًت 48م٩ل٠ بالخالت اإلاضهُت ٖلى مؿخىي ٧اٞت بلضًاث الَى

  ً  ؤمحن ٖام صاثغة  250ج٩ٍى

  ً  بَاع مً ؤلاصاعة اإلادلُت  116ج٩ٍى

  ً ٠ متربو مً مجمٕى  11.209ج٩ٍى ً الخدًحري  13.515مْى ٠ مٗجي بالخ٩ٍى  مْى

  ًٖ ما ال ٣ًل ً ٠ ؾىت  20853ج٩ٍى لهالر مؿخسضمي الجماٖاث  .2016ؾىت  5859و 2015مْى

 اإلادلُت، في ظمُ٘ الغجب وألاؾال٥ و في ظمُ٘ اإلاُاصًً 

 (1) زاهُا: جىُٓم صوعاث جىىًٍ بالخاعج

  ً ؿغا ؾىت  2015، زم بالجؼاثغ ؾىت 2014بَاع ؾامي بجى٠ُ ؾىت  16ج٩ٍى  . 2016زم بؿَى

 ت مً صوعة ج٩ٍى حن ازىحن مً ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ  يُت ب٩ىعٍا الجىىبُت اؾخٟاصة مخهٞغ

  يُت  22اؾخٟاص ت وؤلا٢لُمُت مً صوعاث ج٩ٍى  بَاعا جابٗا لإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

  ىُت لإلصاعة بٟغوؿا  34مكاع٦ت ً مىٓمت مً ٢بل اإلاضعؾت الَى  بَاعا في صوعاث ج٩ٍى

  مىٓمت في بَاع الكغا٦ت م٘ الى٧الت الٟغوؿُت للخىمُت 09اؾخٟاص ً  بَاعاث مً صوعاث ج٩ٍى

  ً سذ بهىلىضا 12ج٩ٍى  .بَاع بمضعؾت اإلاىاظمىذ بماؾتًر

  ً  بَاع بالهحن  153ج٩ٍى

  يُت ب٨ىضا  03اؾخٟاصة  بَاعاث مً صوعة ج٩ٍى

  ً ً ٖكٍغ ت وؤلا٢لُمُت بةؾباهُا 20ج٩ٍى   .بَاع مً ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 ت واإلادلُت( ًخابٗان ماؾتر في ؤلاصاعة الٗمىمُت في اله ٦ما ٌؿخُٟض  حنبَاعان )مً ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

 ت ًخاب٘ ماؾتر في الخىمُت والؿُاؾاث الٗمىمُت في ٧ىعٍا الجىىبُت  ٌؿخُٟض بَاع مً ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ً مً ؾىت لاإلاُ  (2) 2019-2017ب الثاوي: الخىٍى

اث  وهي ٦خالي:   قمل َظا الخ٩ىًٍ ٖضة اَاعاث ، بلضًاث ، والًاث و مؿخٍى

 ً  ؤمحن ٖام بلضًت  1541ج٩ٍى

  ً  إلاحزاهُت و ألامال٥م٩ل٠ بمهالر ا1758ج٩ٍى

                                                                                 
 مى٢٘ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت ، مغظ٘ ؾاب٤ ( 1)

 مى٢٘ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت ، مغظ٘ ؾاب٤( 2) 
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  ً  م٩ل٠ بمهالر الخالت اإلاضهُت ٖلى مؿخىي الىالًاث و البلضًاث 1708ج٩ٍى

 ُٟهم ٖلى مؿخىي الىالًاث و البلضًاث حن الجضص الظًً جم جْى حن ؤلاصاٍع ً اإلاخهٞغ  .ج٩ٍى

 

 : الخاجمت

ت هاجخت مخمحزة  م٩ىهت ج٩ى   ٍىاان هجاح الجماٖاث اإلادلُت ًغظ٘ بالًغوعة الى مىاعص بكٍغ

خه و٢ضعجه، وبالخالي  اصة مٗٞغ ً اإلاىعص البكغي اإلادلي ٌؿمذ بٍؼ صخُدا ،بما ًخ٤ٟ واخخُاظاتها، الن ج٩ٍى

ً ؤيخى  ٘ مؿخىي مهاعاجه وزبراجه ، في ظمُ٘ اإلاجاالث ٦ما ؤن الخ٩ٍى ٞغ اصة َا٢خه ومجهىصٍ ، ٍو ٍػ

 :  الىخائج الخالُتالى ٖامال مهما في عؾم ؤي اؾتراجُجُت مؿخ٣بلُت واهُال٢ا مً َظا جم الخىنل 

   ً ُٗت التي ؤ٢ضم ٖلحها اإلاكٕغ الجؼاثغي بسهىم مىيٕى الخ٩ٍى  ٦ثرة وحٗضص الخُىاث الدكَغ

 مسُُاث حٗخبر ً  مجا٫ في اخخُاظاتها بخسُُِ للجماٖاث اإلادلُت حؿمذ التي ال٣اهىهُت ألاصاة الخ٩ٍى

ً   الخ٩ٍى

 في حكتر٥ ً ً ومغا٦ؼ  الجماٖاث اإلادلُت :ٖضة ؤَغاٝ ٖملُت الخ٩ٍى حن الخ٩ٍى ً ٦ُٞغ  في مباقٍغ

ً، اجٟا٢ُت ُٟت اإلا٩لٟت اإلاهالر و الخ٩ٍى  ج٣ىم ع٢ابت ٦هُئاث باإلاالُت اإلا٩لٟت اإلاهالر و الٗمىمُت بالْى

 الٗملُت َظٍ جىُٓم جىاظه التي الاهدغاٞاث

 ُت ه٣لت 92 -96اإلاغؾىم  ًمشل ً، جىُٓم في هٖى  في تٚاثب ٧اهذ جٟانُل مً جًمىه إلاا هٓغا الخ٩ٍى

 ؾاب٣ُه

  وظىص جظبظب واضر في الىهىم ؾىاء مً خُض وجحرة نضوعَا ؤو مً خُض مٗالجتها إلاىيٕى

ً. و ؤوضر مشا٫ َى الهضوع اإلاخإزغ للخىُٓم الظي ًدُلىا بلُه ال٣اهىن في ٧ل مغة مً ظهت،  الخ٩ٍى

 و بن خضر ونضع ج٨ثر ُٞه الخٗضًالث و الىهىم اإلاخممت واإلاٗضلت

 بَاع الجماٖاث اإلادلُت في بها ٢امذ َىا٥ ٖضة مباصعاث الٗملُت مً الىاخُت ً ٟحن ج٩ٍى  اإلاْى

الا اهه ال جىظض  2019الى ٚاًت ؾىت  2014مٗلىماتهم اهُال٢ا مً ؾىت  ججضًض و مؿخىاَم وجدؿحن

ً الجماٖاث اإلادلُت في الؿيخحن اإلاايِخحن    2021-2020اي مباصعة جسو ج٩ٍى

  يُت ٖلى مؿخىي اهاث حٗٝغ البرامج الخ٩ٍى الجماٖاث اإلادلُت بٌٗ الخإزغ م٣اعهت بالخدضًاث والَغ

ا مً ؤظل جد٤ُ٣ َضٝ الخىمُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي   ال٨بحرة التي جيخَٓغ

 الخىنُاث:

  يُت مىظ اهُال٢ها ً والخغم ٖلى مخابٗت وج٣ُُم الٗملُت الخ٩ٍى ت للخ٩ٍى جىُٟظ اإلاسُُاث الؿىٍى

ُٟخه. ٠ بلى ْو  بلى ٚاًت ٖىصة اإلاْى

 و بلؼام الهُئاث اإلاؿخسضمت بٖاصة ً ُٗت اإلاخٗل٣ت بالخ٩ٍى ً مىْٟحها  الىٓغ في اإلاىٓىمت الدكَغ بخ٩ٍى

 .مً زال٫ انضاع ههىم جُب٣ُُت جلؼم بظل٪
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 ؼ بٖاصة اع ال٣اهىوي ٢ُمت حٍٗؼ ً الَا ُٟت ٢اهىن  م٘ ج٨ُُٟه و ٢اهىن، بك٩ل بةنضاٍع للخ٩ٍى  الْى

 .الٗمىمُت

 مغا٦ؼ بخُاء بٖاصة ً ُٟت اإلاخمحز الُاب٘ م٘ جخالءم التي ال٨ٟاءاث بٖضاص في ٞٗالُت مً لها إلاا الخ٩ٍى   للْى

 

 كائمت اإلاغاح٘ 

 الىخب باللغت الٗغبُت 

ت اَمُتها جىُٓمها مؿاولُتها مهامها،  - بىؾىِىت، الهذض٤ً مىهىع والٟاعسخي ؾلُمان، اإلاىاعص البكٍغ

 2003، ميكىعاث ؤ٧اصًمُت الضعاؾاث الٗلُا ، َغابلـ  ،  1ٍ 

ت، ٍ خامض -  1994، صاع الجهًت الٗغبُت، ال٣اَغة ،  2، عمًان ؤخمض ،بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت - ت  ، ؾلُان ، مدمذض ؾُٗذض ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  2005، الضاع الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

ت مذضزل اؾتراجُجي، ٍ  - ، صاع واثل للذيكغ ،ٖمان ، 1ؾهذُلت، مدمذض ٖباؽ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

2006  

ت ، ٍؾهذُ - لي ، خؿحن ٖلي ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ  ، صاع واثل للذيكغ، ٖمان  1لت ، مدمذض ٖباؽ ٖو

ت،  - ت، ؤلاؾ٨ىضٍع ذ، اقٝغ مدمض، ٖلم الىٟـ الهىاعي ؤؾؿه وجُب٣ُاجه، ظامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع قٍغ

2000 

لخذضًض ، ٖبذض الباقي ، نالح الضًً مدمذض ، بصاعة ألاٞغاص والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ، اإلا٨خب الٗغبي ا -

ت ،   1995ؤلاؾ٨ىذضٍع

غ مضزل ٖلمي الٟٗالُت ألاٞغاص واإلاىٓماث ، مٗهض  - ب والخٍُى اب، ٖلى مدمض، الخضٍع ٖبض الَى

اى،    1981ؤلاصاعة الٗامت، الٍغ

، صاع نٟاء  1ٖلُان ، عبخي مهُٟى ، ٖشمان ، مدمض ٚىُم ، مىاهج وؤؾالُب البدض الٗلمي، ٍ  -

 2000لليكغ والخىػَ٘ ، ٖمان ، 

ت :ٖغى وجدلُل ، صاع خامض لليكغ ، الاعصن ، ٞا -   2004لر ، نالر مدمذض ، بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

  :اإلاجالث

ظامٗت  ،مدمض. م٩اهت الجماٖاث اإلادلُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت بالجؼاثغ ،بغابذ  -

لىم الدؿُحر  ت ٖو صاعة والخىمُت للبدىر مجلت ؤلا  ،اإلاضًت :٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

  11ٕ، والضعاؾاث 

اص . ؤلاصاعاث الٗامت للجماٖاث اإلادلُت في الجؼاثغ ، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ، بؿ٨غة  - لخًغ، مٚغ

 07ظامٗت مدمض زًُغ  ، ٕ :
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 اإلالخلُاث 

ُٟت  - ت و الْى وػاعة الضازلُت و الجماٖاث اإلادلُت و التهُئت الٗمغاهُت، م٣ُاؽ اإلاىاعص البكٍغ

غان، مً الٗمى  ً عئؾاء اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت، َو ظاهٟي  25بلى  21مُت، ملخ٣ى بغهامج ج٩ٍى

2018 

ُٗت   اللىاهين الدكَغ

ً و جدؿحن  2014/07/06اإلااعر في  196-14اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - ، ًخًمً جىُٓم الخ٩ٍى

ما، ط ع، ٕ   42اإلاؿخىي في الخاعط و حؿُحَر

، اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام 2008/01/19عر في اإلاا  04-08اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  -

ٟحن اإلاىخمحن لألؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت، ط ع، ٕ   3باإلاْى

، 04-08، ٌٗض٫ و ًخمم اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 2016/11/02اإلااعر في  280-16اإلاغؾىم ع٢م  -

ٟحن اإلاىخمحن  لألؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام باإلاْى

 .66الٗمىمُت، ط ع، ٕ 

ما اإلااعر في  ، 196-14اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  - ً وجدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط و حؿُحَر مخًمً الخ٩ٍى

2014/07/06  

ً و ؤلاج٣ان 1969/05/12اإلااعر في  52-69مغؾىم ع٢م  - اإلاخًمً الخضابحر اإلاسههت لدؿُحر الخ٩ٍى

ٟحن  53وؤٖىان الضولت و الجماٖاث اإلادلُت و اإلااؾؿاث و الهُئاث الٗمىمُت، ط ع ،ٕ  للمْى

، اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الىمىطجي اإلاُب٤ ٖلى ٖما٫ 1985/03/23اإلااعر في  59–85اإلاغؾىم  -

 1985/03/24، ماعزت في 13اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت، ط ع ،ٕ 

ىُت لإلصاعة  1964ظىان  8ي اإلااعر ف 155-64اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - ًخًمً بوكاء اإلاضعؾت الَى

ت ع٢م  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  48)الجٍغ

ً اإلانهي، ط ع، اإلااعزت في  298-82اإلاغؾىم ع٢م  -   1982صٌؿمبر 05اإلاخٗل٤ بدىُٓم الخ٩ٍى

ٟحن وجدؿحن  1996ماعؽ  03اإلااعر في  92-96اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - ً اإلاْى اإلاخٗل٤ بخ٩ٍى

ش 16مؿخىاَم وججضًض مٗلىماتهم، ط  ع، ٕ   1416قىا٫  17، الهاصعة بخاٍع

ً و جدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط  ، اإلاٗض٫ واإلاخمم209-87اإلاغؾىم  - اإلاخًمً جىُٓم و جسُُِ الخ٩ٍى

ما   وحؿحَر

ما 309-03اإلاغؾىم  - ً و جدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط و حؿُحَر  ، اإلاخًمً جىُٓم الخ٩ٍى
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ما اإلااعر في  ، 196-٢14م اإلاغؾىم الغثاسخي ع  - ً وجدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط و حؿُحَر مخًمً الخ٩ٍى

2014/07/06 

ُٟت الٗمىمُت وؤلانالح  194-14اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - ت الٗامت للْى ، اإلاخًمً جىُٓم اإلاضًٍغ

  2014/07/06، ماعزت في  41ؤلاصاعي، ط ع، ٕ

ُٟت الٗمىمُت وحؿلُمه و ، اإلاخًمً بٗض حك٨ُلت ا 319-17مغؾىم جىُٟظي ع٢م  - لى الْى إلاجلـ ألٖا

 66، ٕ 2017/11/02ؾحٍر ، ماعر في 

ت اإلاكتر٦ت للخ٩ىًٍ في اإلااؾؿاث و  146-04اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - ، ًخًمً بوكاء اللجىت الىػاٍع

 2004/05/19، اإلااعزت في 31ؤلاصاعاث الٗمىمُت و جىٓیمها و ٖملها، ط ع، ٕ 

ً و جدؿحن 2014ًىلُى ؾىت  6عر في ما  196-14مغؾىم عثاسخي ع٢م  - ، ًخًمً جىُٓم الخ٩ٍى

ا، ط ع ، ٕ   2014ًىلُى  9اإلااعزت في  42اإلاؿخىي في الخاعط و حؿُحَر

 1994/12/19اإلااعر في  450-94اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  -

واإلاخًمً ال٣اهىن  1966ًىهُى ؾىت  2اإلاىا٤ٞ  1386نٟغ ٖام  12اإلااعر في  133-66ألامغ ع٢م  -

ُٟت الٗمىمُت، اإلاٗض٫ واإلاخمم،ألاؾاسخ  ي الٗام للْى

، اإلاخًمً جدضًض الكغوٍ اإلاخٗل٣ت بخسهُو اإلاىذ 1971/12/03اإلااعر في  78-71ألامغ ع٢م  -

ً، جًمً قغوٍ و ٦ُُٟاث و بٌٗ ألاخ٩ام الخانت  الضعاؾُت و اإلاغجباث اإلاؿب٣ت وعواجب الخمٍغ

ً في البالص ألاظىبُت  بالخ٩ٍى

، ًخًمً  2006ًىلُى ؾىه  15اإلاىا٤ٞ  1427ظماصي الشاهُت ٖام  19ُٞه ماعر  03-06الامغ ع٢م  -

ُٟت الٗمىمُت  ال٣اهىن الاؾاسخي الٗام للْى

، اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للٗامل، ط ع ،ٕ 1978/08/05اإلااعر في  12-78ال٣اهىن ع٢م  -

 1978/08/08، ماعزت في 32

 ًخٗل٤ بالبلضًت،  2011ًىهُى ؾىه  22ماعر في  11-٢10اهىن ع٢م  -

ت واإلاخٗضصة الؿىىاث 1998ظىان  06اإلااعزت في 01الخٗلُمت ع٢م - ، اإلاخٗل٣ت باإلاسُُاث الؿىٍى

ً وجدؿحن اإلاؿخىي   للخ٩ٍى

ت اإلاكتر٦ت ع٢م  -  اإلاخٗل٣ت باإلاهام اإلاكتر٦ت 1999یىلیى  27اإلااعزت في  253الخٗلُمت الىػاٍع

ً الخدًحري ؤزىاء ٞترة ، اإلادضصة ل2009/01/03٨اإلااعزت في  2الخٗلُمت ع٢م  - ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى

التربو لكٛل بٌٗ عجب ألاؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت و البرامج اإلاخٗل٣ت 

 .به
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ً اإلاخسهو لاللخدا١ ٢2006/09/06غاع وػاعي مكتر٥ ماعر في  - ، ًدضص بَاع جىُٓم الخ٩ٍى

ً اإلانهي و باإلاىهب الٗا ً اإلانهي و الخمهحنباألؾال٥ الخانت بالخ٩ٍى  لي مضًغ مغ٦ؼ الخ٩ٍى

  اإلاىاك٘ الالىتروهُت

 https://www.interieur.gov.dz :الغابِوػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت مخاح ٖلى 
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  :ملخو

 ألامشل لالؾخٛال٫ الٟغنت ذیدی ما وھى اإلاىٓمت صازل اليكاٍ ؤؾاؽ البكغي  الٗىهغ ٗخبری

غة اإلاىاعص لباقي  ؤظل ومً وهجاخھا، اإلاىٓمت تیلٟٗال الضاٞٗت ال٣ىة ك٩لی  ؤهه ٦ما باإلااؾؿت، اإلاخٞى

 الخ٣ضم م٘ زانتو  ت،یواإلاؿخ٣بل تیاإلاال راثحالخٛ م٘ ٠یوالخ٨ تیاإلادل لإلصاعة ألاخؿً ریحالدؿ

ت  ٢ضعاتها غیوجُى  اإلاجاالث، قتى في الخ٨ىىلىجي  تیجىم في الجضي رحالخ٨ٟ  ٖلحها لؼاما ؤنبذ ،البكٍغ

هم  مٗلىماتهم ضیوجدض ضیوججض  مىخسبحها تیوجغ٢  وطل٪ ھم مهاعاتهم غیوجُى   اججاَاتهم وحٗض٫ ومٗاٞع

 ًیالخ٩ى  ٤یَغ  ًٖ

 

ً.  ياإلادل البكغي  اإلاىعصاليلماث اإلافخاخُت:  ً الخضًشت ألاؾالُب.  الخ٩ٍى  .للخ٩ٍى

 

Abstract4 

The human element is the basis of activity within the organization, which 

provides the opportunity for optimal utilization of the rest of the resources 

available in the institution, as it constitutes the driving force for the effectiveness 

and success of the organization, and for the better management of local 

administration and adaptation to financial and future changes, especially with 

technological progress in various fields, and the development of its human 

capabilities, it has become necessary for it to think seriously about the 

development and promotion of its elected, renewing and updating their 

information and knowledge and modifying their attitudes and developing their 

skills through training 

 

Keywords: : local human resources. training. modern training methods 
 

 

ً الحضًثت الاججاَاث ً في الحضًثت ألاؾالُب لضوع  صعاؾت للخىٍى  البكغي  اإلاىعص جىٍى

  اإلادلي
Tendances modernes de la formation Une étude du rôle des méthodes 

modernes Dans la formation de la ressource humaine locale 

 الضًً بً وُٗجت  : ٖؼَالب الضهخىعاٍ

 مدمض بىيُاف اإلاؿُلت حامٗت  الحلىق و الٗلىم الؿُاؾُت ولُت 
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 : ملضمت

ّٗغٝ
ُ
ت اإلاىاعص جىمُت ح  واخخُاظاث ًخ٤ٟ بما صخًُدا بٖضاًصا البكغي  الٗىهغ بٖضاص: بإجها البكٍغ

اصة ؤهه ؤؾاؽ ٖلى اإلاجخم٘، ت بٍؼ خُىع  ًؼصاص ؤلاوؿان و٢ضعة مٗٞغ  ًٞال الُبُُٗت، للمىاعص اؾخٛالله ٍو

اصة ًٖ ٣هض ٦ما. وظهىصٍ َا٢اجه ٍػ اصة بها ًُ ت ٖملُت ٍػ  الٗاملت لل٣ىي  واإلاهاعاث وال٣ضعاث اإلاٗٞغ

ا ًخم والتي اإلاجاالث، ظمُ٘ في الٗمل ٖلى ال٣اصعة ا اهخ٣اَئ  ازخباعاث مً ًجغي  ما يىء في وازخُاَع

ت اإلاىاعص ؤَمُت بلى جُغ٢ىا ما وبطا. مسخلٟت  اإلاىاعص جىمُت ٖملُت ٞةّن  اإلادلي، اإلاؿخىي  ٖلى البكٍغ

ت  واؾدىاًصا البكغي  الٗىهغ ؤّن  طل٪ اإلادلُت، الخىمُت ٖملُت جُٟٗل في مهًما صوًعا جلٗب اإلادلُت البكٍغ

اث٠ إلاسخل٠ ٗخبر بها، ٣ًىم التي وألاصواع الْى  الخىمُت بغامج وجىُٟظ جسُُِ في اإلاهمحن الٟاٖلحن مً ٌُ

 ًم٨ً ال اإلادلُت ٞالجماٖاث اإلادلُت، ؤلاصاعة جمل٨ها التي ألاؾاؾُت الضٖاماث بخضي ؤّجها طل٪ اإلادلُت،

ت باإلاهام وال٣ُام قاوجها بدؿُحر ج٣ىم ؤن   بها اإلاىَى
ّ
٤ ًٖ بال  َظا بعاصتها، ًٖ ٌٗبر َبُعي شخو ٍَغ

٠ في ؤؾاًؾا ًخمشل الصخو  ول٣ُىم اإلادلُت، ؤلاصاعة حكخٛل ؤن ًم٨ً ال بضوهه الظي ، اإلادلي اإلاْى

٠ ٗالُت ب٨ٟاءة بىاظباجه والالتزام مهامه صاءبإ اإلادلي اإلاْى  ٖلى الجماٖت حؿهغ ؤن البض وهجاٖت، ٞو

ت اإلاىاعص َظٍ جضبحر خؿً  ٦ألُت الخى٦مت م٣اعبت جبجي هدى الخىظه بَاع وفي الؿُا١، َظا يمً البكٍغ

 كاَاتهاو بخ٨ش٠ُ اإلادلُت والجماٖاث الضازلُت وػاعة ٢امذ الجؼاثغ، في اإلادلُت الخىمُت لخُٟٗل قاملت

يُت  ؤظل ومً لبلضًاتهم، اإلاالي اإلاغصوص جدؿحن لهاالء ًدؿجى ختى اإلادلُحن، اإلاىخسبحن لٟاثضة الخ٩ٍى

 الخ٣ضم م٘ وزانت ت،یواإلاؿخ٣بل تیاإلاال راثحالخٛ م٘ ٠یوالخ٨ تیاإلادل لإلصاعة ألاخؿً ریحالدؿ

 . اإلاجاالث قتى في الخ٨ىىلىجي

ً مذذً اإلاىايُ٘ التي طا بدض اإلاىيٕى في الضعاؾت ؤَمُت ًج٨م  جه، خُض ٌٗخبر مىيٕى الخ٩ٍى

ٟحن واإلاىخسبحن  ً اإلاْى جدخاط بلى البدض والضعاؾت مً َٝغ الباخشحن واإلاسخهحن، ٞٗملُت ج٩ٍى

 .ؤلاصاعي الا٢خهاصي والاظخماعي في الضولت الخىمُت و الخ٣ضم اإلادلُحن ًى٨ٗـ ٖلى وا٢٘ 

تهضٝ الضعاؾت لخىيُذ و زل ؤلاصاعة اإلادلُت حؿعي الضعاؾت لخىيُذ ؤَمُت اإلاىعص البكغي صا

ً بيؿبت للمىخسب اإلادلي  ب و الخ٩ٍى ٠ في الجماٖاث اإلادلُت و ؤَمُت الخضٍع حؿعي الضعاؾت و اإلاْى

 ً  . اإلاىخسب البكغي  اإلاىعصؤلابغاػ ألؾالُب الخضًشت لخ٩ٍى

ت ؤلاصاعة حٗخمض  و٦ظا الٗمىمُت تالخضم جغ٢ُت في عثِؿُت ٦ٗىامل الجضاعة و ال٨ٟاءة ٖلى الٗهٍغ

 في الخ٨ٟحر بٖاصة ٌؿخىظب الظي ألامغ ، اإلاغج٣ٟحن لضي الغيا جد٤ُ٣ و اإلادلُت اإلاغا٤ٞ ظضوي  في

ت للمىاعص حُٗض تاؾتراجُجُ نُاٚت خماص بلي الجهاًت في جاصي التي ، ؤَمُتها و م٩اهتها البكٍغ  ٖلى الٖا

ً في ظضًضة ؤؾالُب  . ال٨ٟاءاث ج٩ٍى

ً لخضًشتا ألاؾالُب حؿاَم ٠ُ٦ -  . ؟ اإلاىخسب اإلادلي البكغي  اإلاىعص  جىمُت في للخ٩ٍى
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 م٩اهت  ،ألاو٫  اإلابدض في جىاولىا خُض، مداوع  زالر بلى الضعاؾت بخ٣ؿُم ٢مىا اإلاىيٕى َظا وإلزغاء     

٠ بلي ،ُٞه وجُغ٢ىا اإلادلُت ؤلاصاعة صازل البكغي  اإلاىعص ً بلى الخاظت و اإلادلُت ؤلاصاعة حٍٗغ  في الخ٩ٍى

ً ال٣اهىوي الىٓام واإلادلُت  جماٖاثال ٠ لخ٩ٍى ً  ، اإلادلي الٗام اإلاْى  و٢ض وؤؾالُب َغ١  ٖضة للخ٩ٍى

 و الشاوي اإلاُلب قي خضًشت ؤؾالُب و ألاو٫  اإلاُلب في ج٣لُضًت ؤؾالُب بلي الشاوي  اإلابدض في ٢ؿمجها

ً ٖملُت لخ٣ُم زهو الشالض اإلاُلب  . الخ٩ٍى

 :  اإلادلُت ؤلاصاعة صازل غي البك اإلاىعص مياهتاإلابدث ألاٌو

 ٖلى والٗمل مكا٧لهم خل في اإلاىاَىحن م٘ حٗاملها مباقغة بد٨م البلضیت الكٗبیت اإلاجالـ بن

لى َظا  بالٛت، ج٨دسخي ؤَمُت  مؿاولیاجھا، بلى وبالىٓغ الضولت، ؾیاؾیت جد٣ی٤  بیجاص وظب ألاؾاؽ ٖو

 وظىصَا . مً الٛایت جد٣ی٤ ؾبیل في َظٍ اإلاجالـ ؤًٖاء لخ٩ىیً مىٓىمت

 : فاإلاُلب ألاٌو  اإلادلُت ؤلاصاعة حٍٗغ

 الضولت في وعثِسخي وخُىي  َام بضوع  جًُل٘"   Administration Locale" اإلادلُت ؤلاصاعة ؤنبدذ

 اإلاؿخضامت الخىمُت في اإلاكاع٦ت بُجها مً ؤصواع ٖضة  جلٗب ٚضة خُض الخايغ، الى٢ذ في زهىنا

ا ال٣غاعاث  نى٘ في واإلاكاع٦ت حَر  . ٚو

ٟاث حٗضصث ٣ضول  ال٣ٟهاء هٓغ لىظهاث جبٗا وطل٪ اإلادلُت ؤلاصاعة مٟهىم جىاولذ التي الخٍٗغ

،ً تاػ  مً اإلادلُت ؤلاصاعة بلى ًىٓغ ٧ان م٨ٟغ ٧ل ؤن بلى ًغظ٘ طل٪ في الؿبب ولٗل واإلا٨ٍٟغ  مُٗىت، ٍو

ً ؤولئ٪ ؤن هجض بالجهاًت ول٨ً  الجماٖاث امبىٓ جخٗل٤ التي ألاؾاؾُت اإلاباصت ٖل اج٣ٟىا ٢ض اإلا٨ٍٟغ

 بلى جضٖىها جد٣ُ٣ها، بلى ًغمىن  التي وألاَضاٝ بها حهخمىن  التي الجىاهب ازخالٝ ؤن ق٪ وال اإلادلُت،

ٟاث َظٍ بٌٗ بلى الخٗٝغ  . اإلادلُت الجماٖاث بمٟهىم الٗال٢ت طاث الخٍٗغ

ها ٣ٞض ُاهُحن اإلاخسههحن ٖٞغ  صون  ٣ِٞ ؤلاصاعة بىُا١ ًخٗل٤ ٞحها مدلي طاحي خ٨م :ؤجها ٖلى البًر

٘  . 1الدكَغ

ها  ٞغ ان" ٖو  اإلاؿاثل  ًسخو الظي الضولت مً الجؼء طل٪ بإجها " Johncherke ا" قاع٥  ظَى

ا  ؤن اإلاالثم مً ؤهه البرإلاان ًغي  التي لألمىع  بياٞت مُٗىت، مى٣ُت ؾ٩ان تهم التي  مدلُت ؾلُاث جضًَغ

ت الخ٩ىمت ج٨مل  مىخسبت  . 2" اإلاغ٦ٍؼ

 

                                                                                 
ت، ، ،اإلادلُت ؤلاصاعة في اإلاغح٘ الجىضي، مهُٟى - 1  1 م ، 1971ميكإة اإلاٗاٝع ،  مهغ: ؤلاؾ٨ىضٍع
ً الٗغبيخؿً ٖىايت،  - 2  اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث  واليكغ  :، بحروث ؤلاصاعة اإلادلُت وجُبُلاتها في الَى

 . 41، م  1983والخىػَ٘ 
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ها ٞغ ٟحرو" ال٣ُٟه ٖو ًاء ال٣اهىن  ٌُٗي خُىما ًىظض الالمغ٦ؼي  الخىُٓم :نبإ "ٍع  مىخسبحن أٖل

ت وخضاث بىاؾُت ت شخهُت طاث بصاٍع  ًخٗل٤ ما بٌٗ ؤو ٧ل ٢غاعاث في بنضاع ؾلُت مؿخ٣لت، اٖخباٍع

 . 1الهُئاث لخل٪ اإلادلُت بالكاون

ها ٣ٞض الٗغبي ال٣ٟه في و  ؤَل مً ىخسبتم َُئاث هي :بال٣ى٫  "الٗغبي هللا ٖبض مدمض" الض٦خىع  ٖٞغ

تهم ٌكمل ؤو ؤًٖائها ظمُ٘ ٌكمل اهخسابا بما - اإلادلُت الىخضة  ؤلاصاعة بلحها حٗهض َُئاث – ؤ٦ثًر

ت  .2اإلادلُت والكاون اإلاغا٤ٞ - بٌٗ ؤو - ب٩ل اإلاغ٦ٍؼ

سه بال٣ضًم لِـ ٢اهىهُت ٦ٓاَغة اإلادلُت ؤلاصاعة هٓام بن عي ٞخاٍع  الخاؾ٘ ال٣غن  بلى ٌٗىص الدكَغ

 ٞحها ٌكتر٥ مدلُت مجالـ للمضن ٨ًً لم اإلادلي الخ٨م هٓام مهض وهي اهجلترا  ٟٞي ٣ِٞ، ٖكغ

٘ ؤو٫  ولٗل  م، 2932 ٖام ٢بل اإلاىاَىىن   2939 ٖام في ؤلانالح ٢اهىن  َى الكإن َظا في نضع حكَغ

ٗاث ْهىع  طل٪ بٗض وجىالذ م،  مدلُه مجالـ بها جيكإ ٞلم ٞغوؿا ؤما اإلادلي، للخ٨م اإلاىٓمت الدكَغ

ت٢غاعاث  بنضاع خ٤ اإلاجالـ َظٍ حِٗ ولم م، 2933 ٖام في بال جمشُلي اؽؤؾ ٖلى  ٖام في بال بصاٍع

 .م 2992

 َىعٍاثاؤلامبر  وكىء ٢بل الٗغبُت البالص في ال٣بلي الىٓام ؾاص ؤلاؾالمي الٗغبي زىااغ ج وفي

ت الخ٩ىمت بغػث ؤلاؾالمُت َىعٍاثار بؤلام وبٓهىع  ؤلاؾالمُت،  ظضًض ٦ك٩ل تالخالٞ ٖانمت في اإلاغ٦ٍؼ

 .اإلاى٣ُت في ؾاثضا ٧ان الظي ال٣بلي للىٓام و٦بضًل وؤلاصاعة، الخ٨م ؤق٩ا٫ مً

٠ بلى اإلاخدضة ألامم َُئت اهتهذ و٢ض ت بإهه :اإلادلي الخ٨م حٍٗغ  ٞىُت اإلادلُت ألاظهؼة مجمٖى

اتها ازخالٝ ٖلى ؤو نىعتها ٧اهذ ؤًا  وجىُٟظًت  مً صوىؤ مؿخىي  وفي الضولت بَاع في اإلاىظىصة مؿخٍى

ت الخ٩ىمت  بصاعة وجخىلى الُٟضعالُت، الضولت في الىالًت خ٩ىمت مً ؤصوى ؤو اإلاىخضة الضولت في ال٣ىمُت اإلاغ٦ٍؼ

 وجماعؽ مٗٓمها، ؤو ٧لها مىخسبت مدلُت ؾلُت ُٞه اإلادلي الُاب٘ طاث الٗامت والخضماث الكاون

٤ ًٖ ازخهاناتها ٌ ؤو الى٣ل ٍَغ  3ال٣ىاهحن ؤو الضؾخىع  بمىظب اله اإلاسىلت الازخهاناث في الخٍٟى

 اإلادلُت الجماٖاث في الخىىًٍ بلى الحاحتاإلاُلب الثاوي : 

ىها اإلاىٓمت هجاح ٧ان بطا  َظٍ لخد٤ُ٣ الىؾُلت َى البكغي  اإلاىعص ٞةّن  ؤَضاٞها بخد٤ُ٣ مَغ

و هدى اإلاتزاًض الاججاٍ ؤّصي ومىه  ألاَضاٝ، ما٫ ؤصاء في الخسهُّ  ُاثالخ٣ى م٘ الخ٠ُ٨ ويغوعة ألٖا

اصة بلى واإلاخالخ٣ت اإلاخٛحرة والٓغوٝ الخضًشت ً بلى الخاظت ٍػ ٟحن ج٩ٍى  ؤَم مً واخضا ل٩ُىن  وبغوٍػ اإلاْى

                                                                                 
1- Jean Rivero , Droit Administratif, Dalloz , Paris,1965, P 280. 

ت الٗلىم مجلت ،واحخماُٖا (  اكخهاصًا اإلاجخمٗاث جىمُت في اإلادلُت ؤلاصاعة صوع )  الٗغبي، هللا ٖبض مدمض -2     الكٗبت ،  01الٗضص ،ؤلاصاٍع

ت ت، للٗلىم الضولي للمٗهض اإلاهٍغ  .98م ، 1967 مهغ، ؤلاصاٍع
جاث اؾماُٖل0  - 3 0 مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام 0 ظامٗت الىاصي ٧لُت مياهت الجماٖاث اإلادلُت في الىٓام ؤلاصاعي الجؼائغي ٍٞغ

 . 15م  2014الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت 0 
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اث٠ حر في حؿاَم التي الْى اث جٞى  ألاظهؼة اخخُاظاث بماًلّبي. لألصاء الٟاٖلت ال٣ضعة مً مخُىعة مؿخٍى

٠ُّ ٚاًا لخد٤ُ٣ الخىُٓمُت ٗت الخٛحراث م٘ والخ٨  اإلاٗاٝع في الهاثل والخض٤ٞ اإلاُلىبت، عاثاإلاها في الؿَغ

 .1ؤٖمالهم مجا٫ في ظضًض ب٩ل ألاٞغاص وعبِ واإلاٗلىماث

 ى١ جخٟ بإن البحرو٢غاَُت لإلصاعة ؾمدذ التي ال٨بري  ألاصاة ؤّن  "فُبر ماهـ" ًغي  الؿُا١ َظا في

لذ
ّ
ت في جمش ً ؤّن  فُبر ٌٗخ٣ض خُض اإلاخسههت، اإلاٗٞغ ا ى باث الخ٩ٍى ض بحرو٢غاَُتال ٞخُّىع  عوٍع

ّ
 ول

ض بك٩ل بٖضاصَم جّم  زبراء لىظىص باؾخمغاع مخىامُت خاظاث ُّ   .2ممّحزة مهام ؤصاء ؤظل مً وممّحز ظ

ٟحن بلى جدخاط التي ثاؤلاصاع  ؤ٦ثر اإلادلُت الجماٖاث حٗخبر ً ٢اص م٩ىهحن مْى  بمهامهم ال٣ُام ٖلى ٍع

ً وظه، ؤخؿً ٖلى  جدخاط َاثلت جُىعاث حٛؼوَا التي الٗهغ ثخاظا إلاىا٦بت ٨ًٟي ال لضحهم ألاولي ٞالخ٩ٍى

ا٫ ٠٦ء بكغي  لٗىهغ مال٨ت اإلاٗانغة ؤلاصاعة ج٩ىن  ؤن بلى ّٗ  جل٣ُه الظي الش٣ُل الٗبء خمل ٖلى ٢اصع ٞو

  .ٖاج٣ه ٖلى ؤلاصاعة

 الكٗبُت الُا٢اث ٞحها جىههغ بط الخىمُت لٗملُت الخ٣ُ٣ُت ألاصاة البلضًتاإلاجالـ  حٗخبر ٦ما

ل البكغي  الٗىهغ بلى جٟخ٣غ ٧اهذ بطا مٗجى ؤي  لها ٩ًىن  ال ل٨ً اإلاسخلٟت،  لخد٤ُ٣ واإلابضٕ واإلاباصع اإلاَا

 بعاصتها .

  هجض
ً
ت البلضًاث ؤّن  ؤًًا ا وؿبت في اهسٟايا حٗٝغ الجؼاثٍغ  م الخد٨م وؤٖىان ثاع ؤلَا

ً
 بإٖىان ٣اعهت

  الىىعي، خؿاب ٖلى ٦مي جطخم مً حٗاوي ؤنبدذ ٞالبلضًت مؿخىي، ؤي ٖاصة ًمل٩ىن  ال الظًً الخىُٟظ

 عجؼ بلى بضوعٍ ؤّصي الظي الدؿُحر ؾىء بلى ؤّصي اإلادلي الخإَحر ي٠ٗ و اإلادلُحن اإلاىخسبحن ؤصاء ٠ًٗٞ

  ،3البلضًاث مً ل٨شحر مالي

ٟحن ؤٚلب ؤّن  ٌٗجي ّمما    َاالء ؤّن  بلى باإلياٞت ٖالي، صعاسخي مؿخىي  ٖلى ًدىػون  ال اإلادلُحن اإلاْى

ىان ً ؤو مىاؾب ًٍلخ٩ى  ًسًٗىن  ال ألٖا  م٘ للخإ٢لم الخإَُلي مؿخىاَم جدؿحن ًًمً مؿخمغ ج٩ٍى

ُٟت مخُلباث  .الْى

شبذ والىا٢٘  اإلاىاعص وًس ُٞما ال٣ٟحر الٗىهغ جب٣ى البلضًاث وزانت اإلادلُت الجماٖاث ؤّن  ًُ

ت، ه الخالت َظٍ وؤمام الخإَُل، في وجضوي الخإَحر في ه٣ها حٗاوي هجضَا  خُض البكٍغ
ّ
 اٖخماص ًم٨ً ال ٞةه

ت ؾُاؾت ؤًت غ صون  المغ٦ٍؼ ت ال٨ٟاءاث جٞى   4.اإلادلُت الجماٖاث صازلبها  والخ٨ٟل البكٍغ

                                                                                 
في ومىخسبي الجماٖاث اإلادلُت في الجؼائغٖماعة خؿِبت ،  - 1 ً مْى ٗلىم الؿُاؾُت و الٗال٢اث الضولُت، ، مظ٦غة ماظؿخحر في ال جىٍى

 . 116،م ٧2018لُت الٗلىم الؿُاؾُت و الٗال٢اث الضولُت ، 3جسهو بصاعة الجماٖاث اإلادلُت ، ظامٗت الجؼاثغ 
و  ، الجؼاثغ : اببن الىضًم لليكغ  مفهىم الىسبت الخىىىكغاَُت صعاؾت في ؤخض ؤهماٍ عؤؽ اإلااٌ اإلاٗغفيٖبض الغيا خؿحن الُٗامىت ،  - 2

  .31،م2015الخىػَ٘ ، 
ت "،  ياؾتراجُجقىقي ظباعي ، بؿمت ٖىالمي ، "حٗبئت اإلاىاعص الجباثُت ٦سباع  - 3 ت لخُُٛت العجؼ اإلاالي للبلضًاث الجؼاثٍغ اإلاجلت الجؼائٍغ

 .31، م 2015، ظىان 02، الٗضص للخىمُت و الاكخهاص

جاث اؾماُٖل0  - .29مغظ٘ ؾاب٤ ، م  اعي الجؼائغي،مياهت الجماٖاث اإلادلُت في الىٓام ؤلاصٍٞغ  4  
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 واججاٍ هوالخس صعظت و٢لت اإلاهىُت ال٨ٟاءاث ٣٦لت البلضًاث ٞحها جخسبِ ٖضة مكا٧ل بلى باإلياٞت     

ٟحن بٌٗ  اإلاضي ُضةبٗ اؾخسالٝ ؾُاؾت وظىص ٖضم م٘ والخبراث، اإلاٗلىماث اخخ٩اع هدى اإلاْى

ىا ٌؿخضعي الظي ألامغ لل٨ٟاءاث حرا ج٩ٍى ت إلاىاعص وجٞى ُت بكٍغ  بلى اإلااّصي ألاصاء ي٠ٗ ًٖ مىإي في ج٩ىن  هٖى

ض ج٣ّبل وبالخالي اإلاىخسبت اإلادلُت جالـاإلا ؤًٖاء ٦ٟاءة ي٠ٗ  ي٠ٗ ومىه اإلاغ٦ؼي، الخضزل مً مٍؼ

ٟحن بهخاظُت خماص وا٦خٟائهم اإلاْى ضمٖلى الخبرة  بااٖل ت باألصواع البلضياإلاجلـ  ؤًٖاء تمٗٞغ ٖو  اإلاىَى

٤ ٣ت الخ٣ىُاث ٖلى اَالٖهم ٖضم و٦ظل٪ 5 اإلادضصة، ال٣ىاهحن ٞو
ّ
 اإلادلُت الٗمىمُت الكاون بدؿُحر اإلاخٗل

م الخجغبت لى٣و هٓغا اصة مجابغ  ًمل٩ىن  ال اإلاىخسبحن ٞإٚلبُت الالػمت، لل٨ٟاءة واٞخ٣اَع  ٩ًىهىن  ما ٖو

ظا 1 البلضًاث، ٖلى ٦بحرا ٖبئا ً بلى بداظت ها٢هت الؿُاؾُت ألاخؼاب ل٩ىن  عاظ٘ َو  الٗمل في ج٩ٍى

م مّما الخؼبي، والكإن الؿُاسخي  .1ؤ٦ثر ؤهٟؿهم ٖلى للٗمل ؾًَُُغ

ً الٗلم حُِٛب ؤو ُٚاب بلى ؤؾاؾا حٗىص التي البلضًت في بهجاػ الال ْاَغة بغوػ ؤًًا هجض  والخ٩ٍى

ُب والخدّى٫  ٟحن،اإلاْى لضي لإلهجاػ الضاُٞٗت بسل٤ ٌؿمذ بك٩ل ذ التي الٗمل ل٣ُم الَغ
ّ
ها خل

ّ
 مدل

ب، وؤلاَما٫ ٧الالمباالة ؾلبُت ؾلى٦ُاث ِّ ىُب٤ والدؿ  بٌٗ هجض خُض البلضًت عئؾاء ٖلى ؤًًا طل٪ ٍو

 وجخمّحز للكٗب، وممشلحن للضولت ٦ممشلحن مهمتهم بحن الٟهل اؾخُاٖتهم ٖضم هدُجت الخىا٢ًاث

ً للبلضًاث الخىُٟظًت الهُئاث ؤًٖاء بزًإ الًغوعي  ٞمً والترّصص، بال٤ًُ طل٪ في متههٓغ   للخ٩ٍى

ً ؤلاًجابي ألازغ بةبغاػ  ال٨ٟاءاث ججىُض ٖلى ٢اصع هٓام ووي3٘ الؿُاسخي، والخش٠ُ٣ والخيكئت للخ٩ٍى

ً واٖخماص اإلانهي اإلاؿاع مسُِ في ٦م والخذ  .2اإلاؿخمغ الخ٩ٍى

ً بلى ال٨بحرة الخاظت ٦ظل٪ وجؼصاص تي ا باإلاىٓمت الخ٩ٍى
ّ
ُت في حُٛحراث بخضار بلى حؿعى ل  هٖى

ت الٗىانغ ظي ألامغ لها، اإلاالثمت البكٍغ
ّ
ب ال

ّ
ً الخٗلُم هٓم في الىٓغ بٖاصة ًخُل  إلاىا٦بت الخالُت والخ٩ٍى

ُت في حُٛحراث وبظغاء  الجضًض ى٫ الخد مخُلباث اث هٖى ٟحن الخانت اإلاهاعاث وجغ٦ُبت ومؿخٍى  مىه  ،3باإلاْى

 الكاون بٌٗ ٖلى ج٣خهغ حٗض ولم وح٣ّٗضث، جُىعث اإلادلُت الجماٖاث ناثازخها َبُٗت ؤّن  هجض

 وجىؾ٘ اإلادلُت الخاظُاث وح٣ّٗض حٗاْم ًٖ هاججا ٦بحرا جطخما جطخمذ بل البؿُُت الٗامت

ب طل٪ و٧ل  اإلاخضزلت، الضولت ازخهاناث
ّ
غ ًخُل ٟحن جٞى  بصاعة ؤظل مً الٗالُت ال٨ٟاءة طوي  اإلاْى

٘   4.خىمُتبال اإلاخٗل٣ت اإلاكاَع

 

                                                                                 
  .118، م مغح٘ ؾابم ٖماعة خؿِبت ،  -1

ُت ،  - 2 ت وصوعٍ في جىمُت ؤلاصاعة اإلادلُت في الجؼائغٖالف ؤخمض ، ٢غامُُت َػ ً اإلاىاعص البكٍغ  خى٫  ألاو٫  الضولي اإلالخ٣ى الٗلمي ،جىٍى

غ   الضو٫  بٌٗ ججاعب صعاؾت – اإلاؿخضامت ُتاإلادل الخىمُت جد٤ُ٣ في وصوعَا اإلادلُت ؤلاصاعة ؤصاء جٍُى
ت في اإلااؾؿت الاكخهاصًت خالت ماؾؿت ؾىهُغان تاؾتراجُجُخؿحن ًغقي،  - 3 ، عؾالت ص٦خىعاٍ في الٗلىم جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 .  72،م2007ر ، ظامٗت الجؼاثغ حالا٢خهاصًت جسهو : ٖلىم الدؿُ
، ملخ٣ى خى٫ حؿحر  ضي اوٗياؽ يٗف الىفاءاث ٖلى حؿير الجماٖاث اإلادلُتمههغ الضًً بً قُٗب ، ٖبض هللا بً مىهىع ،  - 4

ل الجماٖاث اإلادلُت في يىء الخدىالث الا٢خهاصًت ، ظامٗت ابىب٨غ بل٣اًض ، جلمؿان ،   .6، م2005وجمٍى
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ً اإلاىْف الٗام اإلادلي :  اإلاُلب الثالث : الىٓام اللاهىوي لخىٍى

ُٟت الٗمىمُت06/03( مً ألامغ )38بمىظب اإلااصة ) ، ٣ٞض  1( اإلاخمشل في ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى

 ٠ ا له ، وههذ ٖلى اهه للمْى ٠ الٗام التي ا٢َغ ً بخضي خ٣ى١ اإلاْى اٖخبر اإلاكٕغ الجؼاثغي الخ٩ٍى

ً و جدؿحن اإلاؿخىي و التر٢ُت في الغجبت زال٫ الخُاة اإلاهىُت في الٟهل الخامـ في الخ٤ في ال خ٩ٍى

ٟحها ، بٛغى جدؿحن  105و 104اإلااصجحن)  يُت لٟاثضة مْى (مىه ، واقتٍر ٖلى ؤلاصاعة جىُٓم صوعاث ج٩ٍى

(مً  109ؤصائهم مً زال٫ جدؿحن مؿخىاَم بهٟت صاثمت لخإَُلهم و جغ٢ُتهم ، في خحن ؤ٢غث اإلااصة) 

 َظا ال٣اهىن وظىبُت الخ٩ىًٍ ًٖ ٧ل جغ٢ُت. 

ً و جدؿحن اإلاؿخىي  1/(131(٣ٞض ههذ اإلااصة) 11/10في ٢اهىن البلضًت ) مىه ، ٖلى الخ٩ٍى

ت ( مً اإلاغؾىم 05، بِىما اَخمذ اإلااصة) 2لٟاثضة مؿخسضمى اإلاهالر واإلااؾؿاث البلضً

ٟحن اإلاىخمحن لألؾال٥ اإلاكتر٦ت في (اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام باإلا08/04الخىُٟظي) ْى

ٟىن في  ً الخدًحري ، خُض ههذ ٖلى حُٗحن اإلاترشخحن الظًً ًْى اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث بالخ٩ٍى

ألاؾال٥ و الغجب التي ًد٨مها زظا ال٣اهىن بهٟت متربهحن بمىظب ٢غاع الؿلُت اإلاسىلت ؾلُت 

بي إلاضة ؾىت واخ لؼمىن باؾخ٨ما٫ التربو الخجٍغ ً وخؿب اإلاغؾىم الخٗحن، ٍو ُما ًخٗل٤ بالخ٩ٍى ضة . ٞو

غمي بلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جخمشل ُٞما ؤوعصجه اإلااصة )96/92الخىُٟظي)  ( 02( ٞاهه ًإزظ زالر ؤق٩ا٫ ، ٍو

 مً َظا اإلاغؾىم الخىُٟظي : 

ُٟت ٖمىمُت ، ؤو الاهخ٣ا٫ بلى مىهب ؤٖلي  الخىىًٍ اإلاخسهو -ؤ : ٌؿمذ مً زالله بالخهى٫ ٖلى ْو

ٟحن الٗاملحن ،و٦ظا الخدًحر للمؿاب٣اث و الامخداهاث اإلاهىُتباليؿبت بل   .ى اإلاْى

: حهضٝ بلى جدؿحن وبزغاء و حٗم٤ُ و جدضًض اإلاٗلىماث و الاؾخٗضاصاث اإلاهىُت  جدؿين اإلاؿخىي  -ب

٠   .ألاولُت للمْى

ُٟت ظضًضة بؿبب جُىع َغ١ وج٣ىُاث الٗمل او بؿب لغؾيلتا -ط ٠ م٘ ْو ب : تهضٝ بلي ج٠ُ٨ اإلاْى

 حٛحر َام في الخىُٓم . 

ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت اإلاخمشل في اإلاغؾىم  في خحن جىلي ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

مىه ، ٖلى جىُٓم بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت وبهٟت  15و 14وبمىظب اإلااصجحن  11/334الخىُٟظي 

ً ، وجدؿحن اإلاؿخىي ، وججضًض اإلاٗاٝع لهالر ا ٟحن بهضٝ جدحن مٗلىماتهم و صاثمت  صوعاث ج٩ٍى إلاْى

٠ له ؤن  ً خ٤ للمْى م إلاهام ظضًضة ، ٦ما اٖخبر بن الخ٩ٍى جدؿحن ٦ٟإتهم ، وجغ٢ُتهم اإلاهىُت و جدًحَر

                                                                                 
ُفت اإلاخًمً ا 15/07/2006اإلااعر في  06/03ؤمغ ع٢م  -1 ضة ال ،الٗمىمُتللاهىن ألاؾاس ي الٗام للْى غؾمُت للجمهىعٍت الجٍغ

ت،  . 16/07/2006اإلااعزت في  46الٗضص  الجؼاثٍغ
ً و جدؿحن  ،بالبلضًتاإلاخٗلم  11/10مً ال٣اهىن  31/1جىو اإلااصة  -2 ٖلى : ٌؿخُٟض مؿخسضمى اإلاهالر واإلااؾؿاث البلضًت مً الخ٩ٍى

٘ و الخىُٓم اإلاٗمى٫    اإلاؿخىي َب٣ا للدكَغ
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ً ًإحي بمباصعة مً بصاعة الجماٖاث ؤن ًُلبه ٖىضما ًخىا٤ٞ م٘ مهلخت ؤلاصاعة، ٦ما  َظا الخ٩ٍى

 . 1ؤلا٢لُمُت 

ً اإلا ت اإلابدث الثاوي : ؤؾالُب جىٍى  ىاعص البكٍغ

ً و٢ض ٢ؿمجها في َظا اإلابدض بلي ؤؾالُب ج٣لُضًت في اإلاُلب ألاو٫ و  وؤؾالُب َغ١  ٖضة للخ٩ٍى

ً   . ؤؾالُب خضًشت قي اإلاُلب الشاوي و اإلاُلب الشالض زهو لخ٣ُم ٖملُت الخ٩ٍى

 ألاؾالُب الخللُضًت لخىىًٍ: اإلاُلب ألاٌو : 

ً ً لبرامج اإلاغؾىمت ٝألاَضا بها جخد٤٣ وؤؾالُب َغ١  ٖضة للخ٩ٍى ٗخمض الخ٩ٍى  ٧ل اؾخسضام َو

٣ت ً ال٣اثمحن ٢ضعاث ٖلى ٍَغ  َغ١  جسخل٠ ٦ما ، بلحها الىنى٫  اإلاُلىب وألاَضاٝ واإلاخ٩ىهحن بالخ٩ٍى

ً ً مً الٛغى ازخالٝ في واإلاخمشلت الٓغوٝ بازخالٝ الخ٩ٍى ُٟي اإلاؿخىي  وا الخ٩ٍى  للٗما٫ الْى

 ألاؾالُب ؤَم ومً ، اإلاخاخت اإلااصًت ؤلام٩اهُاث ازخالٝ ىبل بياٞت وز٣اٞاتهم، زبراتهم وازخالٝ

يُت ا الخ٩ٍى  :  هي ؾخسضاماوا قُٖى

 ؤؾلىب اإلادايغة: –

ا ومً ؤ٢ضمه ، خُض ٣ًىم اإلا٩ىن بةل٣اء ماصة  ٌٗخبر ؤؾلىب اإلادايغة مً ؤ٦ثر ألاؾالُب قُٖى

يُت بك٩ل مباقغ، بدُض ج٩ىن ٖملُت بحن اإلاخ٩ىن واإلا٩ىن مً ظاهب واخ ى اإلا٩ىن ) اإلادايغج٩ٍى  (ض َو

دىاؾب ً مً الىٕى َظا ٍو غ١  وبظغاءاث  و٢ىاٖض مٗلىماث إلًها٫ خاظت في الخ٩ٍى  أل٦بر الٗمل ؤصاء َو

 ٦ٟاءة ٖلى ألاؾلىب َظا هجاح ًخى٠٢ ٦ما ، ج٩لٟت وبإ٢ل الؿبل ؤ٢هغ وفي اإلاخ٩ىهحن مً مم٨ً ٖضص

م. ٞحهم والخإزحر للمخ٩ىهحن اإلاٗلىماث بًها٫ ٖلى و٢ضعجه اإلاىيٕى مً وجم٨ىه اإلادايغ  اهدكاع  مً وبالٚغ

٣ت واهسٟاى ج٩الُٟها وؤجها  جدخاط بلى بم٩اهُاث ماصًت بال ؤهه ٌٗاب ٖلى َظا ألاؾلىب الَظٍ الٍُغ

اهسٟاى مكاع٦ت الٗما٫ في بغامج الخٗلم ، و٢لت الٟغم لى٣ل اإلااصة اإلاخٗلمت بلى الىا٢٘ بياٞت بلى 

 2َغ١ ؤصاء الٗمل  وبظغاءاث ( ٦حز ٖلى الجاهب الٗملي الخُب٣ُيي٠ٗ الخٛظًت ال٨ٗؿُت ) ي٠ٗ التر 

*وؿخيخج بن َظا ألاؾلىب ًهلر في ا٦دؿاب اإلاٗلىماث واإلاٗاٝع و٢ىاٖض لٗضص ٦بحر مً اإلاخ٩ىهحن ، 

ى اإلا٩ىن  ٩ىن مً َٝغ واخض َو  .ٍو

 

 

                                                                                 
في بصاعة  20/09/2011اإلااعر في  11/334الخىُٟظي مً اإلاغؾىم  15و اإلااصة  14 اإلااصة -1 اإلاخًمً اللاهىن ألاؾاس ي الخام بمْى

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت  ،ؤلاكلُمُتالجماٖاث  ت،الجٍغ  .28/09/2011اإلااعزت في  53الٗضص  الجؼاثٍغ
غ وهجاح اإلااؾؿتٖمغ بلخحر ظىاص ،  - 2 ت في جٍُى ً اإلاىاعص البكٍغ ،  الا٢خهاصًت خت ص٦خىعاٍ في الٗلىم ، ؤَغو الاكخهاصًت  صوع جىٍى

 .38-35، م  5715جسهو حؿُحر ، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ، جلمؿان ، 
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 :  اإلاىاككت ؤؾلىب-

جي هاجر وله محزة ٦ب حرة ٖلى ؤؾلىب اإلادايغة في ؤجها ٌٗخبر ؤؾلىب اإلاىا٢كت ؤؾلىب صعاسخي وج٩ٍى

اث اإلاهمت لى الابخٗاص بها ًٖ  غ حٛظًت ٨ٖؿُت مً الخد٨م في ؾحر اإلاىا٢كت وجىظحهها هدى اإلاىيٖى جٞى

غ اإلاىار لخباص٫ آلاعاء ووظهاث الىٓغ بجضًت جامت ، وجخمحز آلازاع التي جدضثها  ألامىع الجاهبُت ، وجٞى

اإلاخ٩ىهحن في الىخاثج التي ًخم الخىنل بلحها وجدُذ الٟغنت اإلاىا٢كت بىٕى الشباث خُض ٌكاع٥ ظمُ٘ 

لخىمُت ٦دؿاب اإلاهاعاث  وجباص٫ الخجاعب ومماعؾت الاججاَاث الؿلُمت هدى الخٗاون والٗمل الجماعي 

لٗب اإلا٩ىن صوعا مهما في هجاح َظا ألاؾلىب  .والخٟاوى و ألاؾالُب الضًم٣غاَُت في خل اإلاك٨الث ٍو

لى ٖضص اإلاخ٩ىهحن في خل٣ت الى٣اف وإلاضة ػمىُت مً زال٫ ٢ضعجه ٖلى  بصاعجه للمىا٢كت بهىعة مىٓمت ٖو

لت ٞخبٗض اإلالل للٗامل  مالثمت للمىيٕى ، بدُض ال  ج٩ىن ٢هحرة ٞخظَب ٞاثضة اإلاىا٢كت ؤو ٍَى

ض ًٖ ) ض اإلاضة ًٖ 25اإلاخ٩ىن ، بدُض ٩ًىن الٗضص الىمىطجي في خل٣ت الى٣اف ال ًٍؼ ( مخ٩ىها وؤن ال جٍؼ

  .ٖخحنؾا

كاع٥   وؿخيخج ؤن َظا ألاؾلىب ًهلر في ب٦دؿاب اإلاهاعاث وجباص٫ الخجاعب وخل اإلاك٨الث ، َو

 .ظمُ٘ اإلاخ٩ىهحن في الىخاثج ٖلى ؤن ٩ًىن اإلا٩ىن مخد٨م في َظا ألاؾلىب

 الىضوة:ؤؾلىب  -

التي یخم ٞیھا مىا٢كت مىيٕى واخض ٖلى ٖضة مداوع مً ٢بل مخسههحن بدیض ی٩ىن ھىا٥ 

 ؤو مك٩لت مٗیىت ھي مدىع الىضوة ویخم ٞیھا ٖغى وظھت هٓغ ٧ل مخدضر ٖلى خضي.مىيٕى 

 :الظَني ؤؾلىب الٗهف –

ویؿخسضم ھظا الىٕى مً ألاؾالیب لخىلیض ألا٩ٞاع والدصجی٘ ٖلى ؤلابخ٩اع بدیض ی٣ىمىن بخ٣ضیم 

 مىيٕى ؤو مك٩لت ٖلى اإلاخ٩ىهحن وطل٪ مً ؤظل ؤن یجضوا لھا خل مىاؾبا.

  لت:صعاؾت الحا –

اع  ازخباعاویخًمً  جٟهیلیا لىي٘ مدضص ٢ض ی٩ىن خ٣ی٣یا ؤو بٞترايیا وی٣ىم اإلاخ٩ىن في ھظا ؤلَا

بطا ٧اهذ َىیلت  بضعاؾت خالت ما التي ج٩ىن مىػٖت مً َٝغ ال٣اثض بطا ٧اهذ ھظٍ الخالت ٢هحرة ؤما

اث نٛحرة ویخمحز ھظا ألاؾلىب باإلاغو   هت والىا٢ٗیت.ٞی٣ىم ال٣اثض بخ٣ؿیم اإلاخ٩ىهحن بلى مجمٖى

 : اإلاداواة –

ی٣ىم ھظا ألاؾلىب ٖلى بیجاص ظى جضعیبي ٢غیب مً الىا٢٘ ٞھى یؿمذ بخُبی٤ اإلاباصت والىٓغیاث 

 الخغ٦یت والخ٣ىیت. اإلاهاعاث بك٩ل ٖملي ویؿخٗمل لخضعیب اإلاخ٩ىهحن ٖلى 
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 : الؼیاعاث اإلایضاهیت –

جدیذ  ٞهي٩ان الخ٩ىیً ألاؾاسخي وھي جل٪ الجىالث التي ی٩ىن لھا جسُیِ إلا٩ان زاعط هُا١ م

حر مشلها ه٣  جهااإلاباقغة للٗملیاث واإلاىا٠٢ التي ال یم٨ اإلاكاَضة للمخ٩ىهحن ٞغنت  في م٩ان لها ؤو جٞى

 .1الخ٩ىیً 

 لخىىًٍ الحضًثت ألاؾالُباإلاُلب الثاوي : 

ب في اإلاؿخٗملت اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا وؾاثل  التي اثألاصو  مً الٗضًض َىا٥: الال٨ترووي الخضٍع

ؼ في حؿاَم ب حٍٗؼ  وهي الىؾاثل َظٍ بٌٗ صعاؾدىا زال٫ مً ؾىدىاو٫  ؤهىا بال الال٨ترووي الخضٍع

 :٧الخالي

 الاهترهذ: -ؤ

ب الال٨ترووي إلاا جمخاػ به مً  جخإل٠ الاهترهذ مً مجمىٖت مً اإلا٩ّىهاث التي حؿهل ٖملُت الخضٍع

ت في جباص٫ هترهذ ؤجها  حٗمل ٖلى حؿهُل الخٟاٖل بحن اإلاٗلىماث و اإلاٗاٝع ومً ؤ٦بر ٞىاثض الا  ؾٖغ

 ألاٞغاص، ومً جل٪ اإلا٩ّىهاث هظ٦غ مجها:

ض ؤلالىترووي -  : البًر

ٗت إلعؾا٫ واؾخالم  ٣ت ؾَغ ٤ الٗمل ٦ٍُغ ٍغ ض ؤلال٨ترووي مً ٢بل ألاٞغاص ٞو اؾخسضام البًر

اث ؤو آلاعاء ؤو ختى الغؾاثل إلًها٫ ال٣غاعاث و ج٩ل٠ُ الٗمل للٗاملحن ٖلى الخاؾىب وبدباص٫ اإلاٗلىم

ض ؤلال٨ترووي ظؼء مهم مً ٖملُاث  ظا ما ًجٗل البًر جباص٫ الغؾاثل والضعاؾاث ما بحن ألاٞغاص، َو

ى ؤخض الخضماث ألاؾاؾُت  وألا٦ثر اؾخسضاما واهدكاعا بحن مؿخسضمحها،  لألهترهذاإلااؾؿت وؤٖمالها َو

 . ضوهي حؿهل اوؿُابُت بظغاءاث الٗمل وجسٌٟ ج٩لٟت الى٢ذ والجه

 اإلااجمغاث الؿمُٗت ؤو الهىجُت ؤو الفُضًىٍت: -ب

 ؤن  لم ج٨ً بال٨ٟاءة الٗالُت التي
ّ
م ؤّن اإلااجمغاث الؿمُٗت ٚحر ظضًضة بال ٖلحها في الى٢ذ  ٚع

الخايغ، خُض ؤن قغ٧اث الاجهاالث ًٖ بٗض ؤنبدذ ج٣ضم مشل َظٍ الخضمت، ٦ما بّن جُىع 

ت غ بم٩اهُت جد٣ُ الخضماث الخلٍى ت )بحن ٖضص ؤنبدذ جٞى ٤ مشل َظٍ اإلااجمغاث ٖلى الهىاج٠ الخلٍى

الل٣اءاث الؿمُٗت في ؤو٢اث مخ٣اعبت مما ًخُلب  مدضوص مً ألاٞغاص( والتي ٢ض جخ٨غع الخاظت إلاشل َظٍ

ت ٦بحرة ؤو نٛحرة مً ألاٞغاص  الاقترا٥ في مشل َظٍ الخضمت. ؤّما اإلااجمغ الُٟضًىي َى ل٣اء مباقغ إلاجٖى

خباص٫ الىزاث٤ ؤو اإلاٗلىماث وآلاعاء في و٢ذ واخض، "في َظٍ الخالت ًجب اؾخسضام مً ؤما٦ً مسخلٟت ل

                                                                                 
 . 177، م  2007ال٣اھغة: الضاع الش٣اٞیت لليكغ،  ،ؤلاؾدثماع في اإلاىاعص البكغیت للمىافؿت الٗاإلایتمدمىص ظما٫ ال٨ٟافي،  - 1
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ؤؾخىصًى مخسهو وهٓام ؾُذ اإلا٨خب واللىخاث البًُاء" ؤو في ؤو٢اث مسخلٟت "في َظٍ الخالت ًم٨ً 

ض ؤلال٨ترووي ؤو قب٨ت  WANومً ؤظل هجاح  مشل َظٍ اإلااجمغاث ٞةّن طل٪ ًخُلب ، اؾخسضام البًر

ض الهىحي"، باؾخسضام قب٨ت مدلُت عبِ الجماٖت اإلاٗىُت باإلااجمغ بدؿهُالث  LANمىؾٗت  والبًر

 اإلااجمغ مً خُض الىزاث٤ اإلاخ٣اؾمت، وؤزحرا حسجُل و٢اج٘ اإلااجمغ لِؿهل الغظٕى ٖىض الخاظت.

قب٨ت  - Intranetهي حٛحر ٖام في البروجى٧ىالث وألاصواث اإلاٗمى٫ في الاهترهذ، مً زال٫ قب٨ت :

 لىماث الضازلُت مدلُت زانت باإلااؾؿاث. اإلاٗ

ت قب٩اث الاهتراهذ جغجبِ  ٤ : ببًٗهاهي الكب٨ت اإلا٩ىهت مً مجمٖى قب٨ت  - Extranetًٖ ٍَغ

اإلاٗلىماث الخاعظُت الاهترهذ، وجداٞٔ ٖلى زهىنُت ٧ل قب٨ت اإلاٗلىماث الضازلُت مىذ ؤخ٣ُت 

 1الكغا٦ت ٖلى بٌٗ اإلالٟاث والخضماث ُٞما بُجها.

 ؤؾاؾُت مغاخل زالر َىا٥:ٖلحها والاجها٫ اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا جإزحر و الال٨ترووي الخضٍعب مغاخل

 : 2هي

  :ألاولى اإلاغخلت -

بُت الاخخُاظاث ٢ُاؽ ت:الخضٍع  الجاهب في ويٟٗهاة  ٢ى ه٣اٍ مً ٧ل وجدلُل اإلااؾؿت ؤَضاٝ مٗٞغ

ب اإلاخٗل٤ ٟحن بخضٍع بُت البرامج جهمُم زم ؤوال اإلاخضعبحن زهاثو لخدضًض اإلاْى  خُض اإلاُلىبت، الخضٍع

ت بم٩اهُت الضازلُت اإلاٗلىماث قب٨ت ؤجاخذ  التي اإلااؾؿت ويُٗت ًٖ ال٩اُٞت اإلاٗلىماث اإلاضعبحن مٗٞغ

بُت الاخخُاظاث بخدضًض بٗض ُٞما حؿمذ  ٦ما ، اإلاسخلٟت الٗمل بظغاءاث جدب٘ ٦ظل٪ ص٣ُ٢ت، بهىعة الخضٍع

 بخدضًض وا٢خىانها الٟغم ٖلى الخٗٝغ وبالخالي اإلااؾؿت ٖلى ةاإلاازغ  الخاعظُت اإلاٗلىماث قب٨ت ؤجاخذ

بُت الاخخُاظاث  البرهامج مدخىي  بٖضاص بم٩اهُت الاهترهذ جدُذ ٦ما التهضًضاث، وجالفي اإلاىاؾبت الخضٍع

بي،  .اإلاخٗضصة الىؾاثِ بمسخل٠ جىُٟظَا زم الخضٍع

   :الثاهُت اإلاغخلت -

بُت الٗملُت جىُٟظ  ًٖ و     ،ث م٩ىها بمسخل٠ الاجها٫ و اإلاٗلىماث ظُاج٨ىىلى  ؤجاخذ: الخضٍع

٤ بُت الٗملُت جىُٟظ الاٞترايُت بِئتها ٍَغ  ٦ظل٪ وزاعظها، الغؾمُت الٗمل ؤو٢اث يمً بؿهىلت، الخضٍع

  .الجٛغاُٞت الخضوص بلٛاء م٘ ؾاٖت 24 مضاع ٖلى

  :الثالثت اإلاغخلت -

بُت الٗملُت ٦ٟاءة ج٣ُُم  اإلاؿخمغ الخ٣ُُم بم٩اهُت والاجها٫ لىماثاإلاٗ ج٨ىىلىظُا جدُذ الخضٍع

بُت الٗملُت ل٨ٟاءة بي، والبرهامج اإلاؿخسضم مً ٧ل بحن الخٟاٖل زال٫ مً الخضٍع  قب٨ت جدُذ ٦ما الخضٍع

                                                                                 
1 -Michel Paquin ; Gestion des technologies de l’information, éd Agence d’arc, Canada, 1997. 

ب اإلاىؾىي، قٝغ بً ٖلي - 2 غ في جُبُلاجه و الالىترووي الخضٍع ت اإلاىاعص جٍُى ٌ  في الخٗلُم كُإ في البكٍغ  ألاولى الىضوة الٗغبي، الخلُج صو

ب، الخٗلُم في والاجهاالث اإلاٗلىماث ج٣ىُت جُب٣ُاث في  م ، 2010 ؤٍٞغل ؾٗىص، اإلال٪ ظامٗت الخٗلُم، ج٣ىُاث م٢ؿ التربُت ٧لُت والخضٍع

 .7-4م
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بُت الٗملُت وبٗض ٢بل جض٣ٞه ٢ُاؽ وبم٩اهُت الٗمل، جض٤ٞ ؤؾالُب اؾخسضام الضازلُت الٗمل  الخضٍع

ت  .الٟٗلُت ٢ُمتها إلاٗٞغ

  الخىىیً ٖملیت جلییم : لثالثا اإلاُلب

ا و٢یاؽ الخ٩ىیيیت مجاالبر  ج٣ییم یٗخبر  الباخشحن و٦ظا اإلا٩ىهحن جىاظه التي اإلاهام ؤنٗب مً ؤزاَع

ظا ها والتي ، اإلااؾسخي ألاصاء ٢یاؽ م٣اعبت ْهغث اإلاىٓىع  َظا ومً ، البالٛت ألَمیتها اهٓغ  َو  اإلاىٓمت حٗٞغ

 ٖىانغ م٘ جٟاٖلها يىء في اإلاىٓمت ؤٖما٫ لىخاثج اإلاخ٩املت ىٓىمتاإلا " ؤجها ٖلى ؤلاصاعیت للخىمیت الٗغبیت

 .1 " والخاعظیت الضازلیت بیئتها

 في هجاخها ومضي الخ٩ىیيیت مجاالبر  ٦ٟاءة بها ج٣اؽ التي ءاثاغ ظؤلا  جل٪ " ؤهه ٖلى الخ٣ییم یٗٝغ ٦ما 

 ، ٞحهم بخضازه في الخضعیب هجر الظي الخٛحر ومضي اإلاخضعبحن ٦ٟاءة بها ج٣اؽ ٦ما ، اإلاغؾىمت ؤَضاٞها

 . 2 " الخضعیبي الٗمل بدىٟیظ ٢امىا الظیً اإلاضعبحن ٦ٟاءة مضي بها ج٣اؽ و٦ظل٪

 :مجها وؤصواث َغ١  ٖضة زال٫ مً الخ٩ىیً ج٣ییم ویخم

 : ( Questionnaire): الاؾخبُان -

 ،ؾخٟخاءالا  هاحٖل ُل٤ی مً ٞمجهم ؤلاظخماٖیت، البدىر میضان في بها اإلاخٗل٣ت اإلاؿمیاث وجخٗضص

ت " ، ؤجها ٖلى الاؾخماعة ٗٝغیو ... ،الاؾخماعة ،الاؾخ٣هاء  مً ٖضص بلى جغؾل ؤن یم٨ً ألاؾئلت مً مجمٖى

 . 3 " اؾخ٨مالها بٗض وٕاٖاصتها ٖجها لإلظابت صاألاٞغ 

 بىا٢٘ مغجبُت وخ٣اث٤ وبیاهاث مٗلىماث ٖلى للخهى٫  مالثمت ؤصاة " ؤهه قلبي مدمض یغي  ٦ما

 اإلاٗىیحن صاغ ٞألا  مً ٖضص ٢بل مً ٖجها، ؤلاظابت یُلب ألاؾئلت مً ٖضص ق٩ل في خبیانؤلاؾ وی٣ضم مٗحن،

 مجار بال ومسُُى اإلاخمغؾحن واإلا٩ىهحن الخضعیب في ءاالخبر  بةٖضاصَا وی٣ىم ، 4 " الاؾخبُان بمىيٕى

 ، یيیتالخ٩ى  مجاالبر  وج٣ىیم الخ٩ىیً اخخجاظاث ٖلى الخٗٝغ بلى وتهضٝ ، اإلاضعبىن  و٦ظل٪ واإلايؿ٣ىن،

 :Interviewاإلالابلت  -

 ؤظل مً حؿخٗمل ؤلاوؿاهیت  الٗلىم هُا١ يمً البدض ج٣ىیاث مً مباقغة ج٣ىیت هي البدض م٣ابلت

 مىظهت هه٠ بُغی٣ت ظماٖاث مؿاءلت ، الخاالث بٌٗ وفي ، ؤیًا ل٨ً ، مىٗؼلت ب٨یٟیت صاألاٞغ  مؿاءلت

 الخ٣ىیاث ؤًٞل مً وهي ، اإلابدىزحن امألاشخ ٖلى الٗمی٤ الخٗٝغ بهضٝ ٦یٟیت مٗلىماث بإزظ حؿمذ

                                                                                 
 اإلاىاھج صاع ، ألاعصن: الشاوي الجؼء ، الخضعیبي البرهامج وجهمیم الخضعیبیت ؤلاخخیاحاث ؤلاصاعي  الخضعیب ، الهحرفي الٟخاح ٖبض مدمض - 1

 .2 م ، 2009  ، والخىػی٘ لليكغ
 252 ،م 1996 ، الكغو١ صاع : ألاعصن ، 2ٍ . غیتالبك اإلاىاعص بصاعة قاویل، هجیب مهُٟى - 2
 : لیبیا ، 1 ٍ . والخلىیاث واإلاىاھج ألاؾاؾیاث في الىحيز ؤلاحخماٖیت الٗلىم في البدث ، اإلاامً ٖبض مٗمغ ٖلي - 3

 .20 م ، 2008 ، بىٛاػي  ؤ٦خىبغ 7 ميكىعاث .
 1997 ، الجؼاثغ . ألاصواث و ؤلاكتراباث ، ھجاإلاىا ، اإلافاھیم ، الؿیاس ي الخدلیل في اإلاىهجیت ، قلبي مدمض - 4

 242 م .
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 ؤظل مً م٣ابلت حٗجي التي الخیاة ؾحرة ج٣ىیت جُىع  َى طل٪ ٖلى یض٫ وما ،اؾخٗمالها میاصیً في جدىٕى التي

ت وم٣ابلت ، ما شخو مايخي ًٖ یغوي ما ظم٘ ت بها صایغ  التي اإلاجمٖى ت ٞٗل عصوص مٗٞغ  مً مٗیىت مجمٖى

 اإلایضاهیت البدىر مً ی٣غبه ٞاابٖتر  ال٨یٟي البدض ج٨ؿب ٞهي لظا ، ما شخيء في یكتر٧ىن  الظیً صاألاٞغ 

 .1ما٦ضة بٟاثضة الخدالیل جؼوص التي ثاوالخٟؿحر  اإلاٗاوي بلى باإلياٞت الغ٢میت

  L´observation:اإلاالخٓت -

ت وجٟؿحر ، والدسجیل  وؤلاؾدشاعة ؤلازخیاع " ؤجها ٖلى الٗلمیت مالخٓت Weikیٗٝغ وی٪    مجمٖى

 .  2 الٗلمیت وألاَضاٝ یدؿ٤ ع ا جٟسخى الُبیٗیت ْغوٞها في وألاويإ ٧اثالؿلى  مً

ها ٦ما  ت بمالخٓت حؿمذ ، الٗلمي للخ٣صخي مباقغة ج٣ىیت ؤجها ٖلى ؤهجغؽ مىعیـ یٗٞغ  ما مجمٖى

 مالخٓت وهي والؿلى٧اث، اإلاىا٠٢ ٞهم بهضٝ ٦یٟي بسخب ٖاصة ال٣یام ؤظل مً مىظهت ٚحر بُغی٣ت

حن وهي ، بها والخيبا للؿلى٧اث ناص١ بىن٠ ألامغ یخٗل٤ ٖىضما مىخٓمت  وجخُلب باإلاكاع٦ت اإلاالخٓت هٖى

 في ؤلام٩ان وفي ، الىي٘ في شخيء ؤي حٛیحر ٖضم مغاٖاة م٘ الضاعؾت مدل ألاشخام خیاة مجا٫ في الاهضماط

حن وهي اإلاكاع٦ت صون  باإلاالخٓت الا٦خٟاء اإلابدىزحن مغا٣ٞت بلى الخاظت ٖضم خالت ت ؤو مؿخترة هٖى  م٨كٞى

 (Rétrospective) وهي َٝغ مً ٢بىلىا ؤو مكاَضجىا مً جم٨یجهم صون  البدض ٖیىت بمكاَضة ه٣ىم ؤن وهي

 خیاة ون٠ ه٣غع  ٖىضما ؤلاؾخٗاصیت اإلاالخٓت ٦ظل٪ جىظض ٦ما ، اإلاؿعى ؾغیت يمان م٘ اإلابدىزحن

ت  .3الخاصر بهتهاء بٗض مالخٔ بلى اإلابدىر یخدى٫  ٨َظا ، ٞحها ؤًٖاء ؤهٟؿىا هدً ٦ىا ما مجمٖى

 :الٗىائض ؤلاحمالُت اإلادللت للماؾؿت -

ً، بن  جي ٢ُاؾا بالخ٩ال٠ُ ، ؤي جدضًض الٗىاثض الا٢خهاصًت مً الخ٩ٍى بٗض جىُٟظ البرهامج الخ٩ٍى

َظا اإلاُٗاع طو ؤَمُت في م٣اعهت ج٩لٟت البرامج اإلاسخلٟت وجدضًض الخهت الى٣ضًت اإلاىػٖت ٖلى ٧ل مً 

ُظٍ وج٣ُُمه بال ؤهه ًيبػي ؤلاقاعة بلى ؤهه بطا ٧اهذ َىا٥ ؾهىلت وؿبُت في خهغ جهمُم البرهامج وجىٟ

جي، ٞةهه مً الهٗىبت بما ٧ان جدضًض الٗىاثض الا٢خهاصًت مً و عاثه والتي ٢ض  ج٩ال٠ُ البرهامج الخ٩ٍى

ل  . 4جإزظ مضاَا ٖلى اإلاضي الٍُى

 

 

 

                                                                                 
 : الجؼاثغ . ( مايخي ومهُٟى ؾبٗىن  ؾٗیض : جغظمت ،) ٖملیت جضعیباث ؤلاوؿاهیت الٗلىم في الٗلمي البدث مىهجیت ؤهجغؽ، مىعیـ - 1

 . 197.19 8م م ، 2004 ، لليكغ ال٣هبت صاع
 303 م ، 1994 ، الغؾالت ماؾؿت : بحروث ، 1 ٍ. الٗلمي البدث في ؤؾاؾیت كىاٖض ، نیجي بؾماُٖل ؾٗیض - 2
 . 18 م ، الؿابم اإلاغح٘ ، ؤهجغؽ مىعیـ - 3
فينزامغ نالر ،  - 4 ً ؤزىاء الخضمت في جدؿين ؤصاء اإلاْى ، مظ٦غة م٨ملت لىُل قهاصة اإلااؾتر في ٖلم الاظخمإ ، ٢ؿم الٗلىم  صوع الخىٍى

 . 65م    2020ىاصي ،الاظخماُٖت ، ظامٗت الكهُض خمه لخًغ بال
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 :الخاجمت

 10- 11 ٢اهىن  في ظاء ما خؿب اإلا٣ىىت تیالغؾم تیيیالخ٩ى  مجراالب بلى ؤنزلهذ الضعاؾت 

 ٣ٖب ٧اهذ التي 2018 وماعؽ 2014 وؤ٦خىبغ 2008 ؾىتالضوعاث  في ججؿضث والتي تیبالبلضاإلاخٗل٤ 

ظا تیمدل اهخساباث ٧ل  ،واله٣ٟاث تیاإلادل ؤلاصاعة مجا٫ في جهمیوج٩ى  اعیألام رحجإَ ؤظل مً ،َو

 تیؤلاصاع  تیالالمغ٦ؼ  اإلاؿخىي  ٖلى تیاإلادل تیالخىم عجلت وصٞ٘ اإلاىاًَ ؤلاصاعة بیج٣غ  بَاع وفي تیالٗمىم

 ضیوججؿ الىزاث٤ع٢مىه  مجا٫ في زانت تیؤلاصاع  للٗهغهت تیالبلض تیالكٗب اإلاجالـ عئؾاء ،ومىا٦بت

 الدكاع٦ُت.  تیَغام٣یالض

 بخإ٦ُض صخت الٟغيُت التي ج٣ى٫  تبلي ؤلاظابت ٖلى ؤلاق٩الُت الغثِؿُ الضعاؾت جىنلذ ٦ما

ً غامجب حٗض  اإلادلي البكغي  اإلاىعص وؤصاء ٦ٟاءة لخدؿحن ٦ألُت الخضًشت الخ٩ٍى

ً  ثالاججاَا في جخمشل والتي اإلاؿاٖضة ًیالخ٩ى  مجابغ  ؤن ووؿخيخج  ٖلى حٗمل والتي الخضًشت للخ٩ٍى

 الٗمل في البكغي  اإلاىعص لیوجإَ اإلاىخسبت تیالكٗب تیاإلادل اإلاجالـ في همحممشل ٢ضعاث  غیوجُى  ًیج٩ى 

 . اسخيیالؿ

ت مً الخىنیاث والىخاثج هجملھا في ما یلي:  ٦ما جىنلذ الضعاؾت بلى مجمٖى

الٗمل ٖلى جىؾی٘ ٖملیت ج٩ىیً اإلاىخسبحن للخٗضي عثیـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي، وحكمل ٧اٞت  –

 ؤًٖاء اإلاجالـ الكٗبیت البلضیت.

 لیت.الجامٗیت ٦كٍغ ؤؾاسخي في الترشر لالهخساباث اإلادالكهاصاث بصعاط قٍغ  –

الٗمل ٖلى جٟٗیل الالمغ٦ؼیت ؤلاصاعیت بك٩ل یؿمذ للمىخسب اإلادلي بااليُإل بضوعٍ ٖلى ؤ٦مل  –

 وظه. 

الىنیت وجدغیغ اإلاجالـ الكٗبیت البلضیت مً ال٣یىص في الجهاث  جسٟی٠ خضة الغ٢ابت مً َٝغ –

 مجا٫ الخىمیت.

بلى اإلاىاص الضؾخىعیت التي  خخ٩امالا  بَاعمٗالجت بق٩الیت ؤولىیت اإلاىخسب ٖلى اإلاٗحن، زانت في  –

 . همج٨ٟل ازخیاع الكٗب إلامشل
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 . 2007 : لليكغ،ال٣اَغة

ت، ، اإلاٗاٝع ميكإة اإلادلُت، ؤلاصاعة في اإلاغظ٘ ،مهُٟى ، الجىضي -2  1971 ،: مهغ ؤلاؾ٨ىضٍع
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 . الٗلُا ،َغابلـ الضعاؾاث  ؤ٧اصًمُت 3ٍ

ت والضو٫ الىامُت ،ؾلُمان ؤخمض ، اللىػيو  ،مهضي خؿً، ػوٍل٠ -6   مجضالوي  صاع،  الخىمُت ؤلاصاٍع
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ً الٗغبي  .خؿً ،ٖىايت -7  واليكغ  للضعاؾاث الجامُٗت اإلااؾؿت ،ؤلاصاعة اإلادلُت وجُب٣ُاتها في الَى

 . 1983: بحروث ،والخىػَ٘
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 1983، 7،ٖضص 3



 كتاب أعمال الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية 2322جانفي  30
 

 

 
136 

غ وهجاح اإلااؾؿت ابل٣خها، ظىاص -15 ت في جٍُى ً اإلاىاعص البكٍغ صًت ، ؤَغوخت ٖمغ بلخحر ، صوع ج٩ٍى

 2015ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت  ، جسهو حؿُحر ، ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض ، جلمؿان ، 

ذ بً ٖشمان ، صوع الجماٖاث اإلادلُت في الخىمُت اإلادلُت ، مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام ،   -16 قٍى

 . 2011ظامٗت ابي ب٨غ بال٣اًض جلمؿان ، 

جاث اؾماُٖل0 م٩اهت ا -17 لجماٖاث اإلادلُت في الىٓام ؤلاصاعي الجؼاثغي0 مظ٦غة ماظؿخحر في ٍٞغ

 2014ال٣اهىن الٗام 0 ظامٗت الىاصي ٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت 0 

مجلت الٗلىم مدمض ٖبض هللا الٗغبي، صوع ؤلاصاعة اإلادلُت في جىمُت اإلاجخمٗاث ا٢خهاصًا واظخماُٖا،  -18

ت ت، مهغ، (، الكٗبت   01، الٗضص ) ؤلاصاٍع ت للمٗهض الضولي للٗلىم ؤلاصاٍع     1967اإلاهٍغ

یبت بغاػة  ،اؾخ٣ال٫ الجماٖاث اإلادلیت في الىٓام ال٣اهىوي الجؼاثغي ،ؤَغوخت لىیل صعظت  -19 َو

 . 2017مٗمغي جحزي وػو ،  مىلىصالض٦خىعاٍ ،ظامٗت 

ً صوع  ، نالر زامغ-20  قهاصة لىُل م٨ملت غةمظ٦ ، اإلاىْٟحن ؤصاء جدؿحن في الخضمت ؤزىاء الخ٩ٍى

    2020، بالىاصي لخًغ خمه الكهُض ظامٗت ، الاظخماُٖت الٗلىم ٢ؿم ، الاظخمإ ٖلم في اإلااؾتر

 : مغاح٘ باللغت ألاحىبُت

  

-21  Paquin ; Gestion des technologies de l’information, éd Agence d’arc, 

Canada ,1331  

-22 Jean Rivero , Droit Administratif, Dalloz , Paris,1965, P 280. 
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  :ملخو

جي مً ؤلاصاعة الىع٢ُت الخ٣لُضًت بلى  الاهخ٣ا٫بن ٖملُت         ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ًخُلب وي٘ الخضٍع

ت ال٨ُٟلت  اؾتراجُجُاث جغج٨ؼ بالضعظت ألاولى  ٖلى تهُئت البيُت اإلاٗلىماجُت م٘ بٖضاص اإلاىاعص البكٍغ

 . خ٣ا٫الاهبةهجاح ٖملُت 

ب طاث ؤَضاٝ        ً و جضٍع ت ال ٩ًىن بال مً زال٫ بعؾاء هٓم ج٩ٍى بال ؤن بٖضاص اإلاىاعص البكٍغ

٘ مً ال٣ضعة  البُٗض و مضعوؾت ٖلى اإلاضي  ُٟي ؤًٞل و ٦ظا بُٛت الٞغ َظا مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤصاء ْو

 اإلاغا٤ٞ.الخىاٞؿُت و ؤلاهخاظُت للماؾؿاث و 

 

ُٟيالخ٩ىًٍ ، اإلااليلماث اإلافخاخُت:  ٠ ، الٗهغهت ، ؤلاصاعة ا بل٨تروهُت ، ؤصاء ْو  ْى

Abstract4 

      The transition fromtraditionel paper management to electronic management 

requires the development of strategies for primarily on the creation of the 

information structure with the preparation of human resources to the transition 

      Howver , the preparation of human resources is only by establishing systems 

of long-term performance and in order to raise the competitiveness and 

proctivity of  institutions . 

 

Keywords: Training , Emplyee , Modernization ,Electronic management ,Job 

performance . 
 

 

 

 

ت مىاهبت إلا خُلباث ٖمل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُتٖهغهت جىىًٍ اإلاىاعص البكٍغ        
Devloping human resources training to keep pace with the work of 

electronic management 
 ٖضًض ؤمُىتالضهخىعة 

ت و ٖلىم الدؿُير ، كؿم الحلىق، اإلاغهؼ الجامعي ٖبض الحفُٔ  مٗهض الٗلىم الاكخهاصًت و الخجاٍع

  -مُلت–بىالهىف 

 .........،..............حامٗت  ...................ولُت 
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 :مـــــلضمــــــت

٤ ؤو اإلااؾؿت  و ٌكمل اإلاىعص البكغي  ٌٗخبر اإلاىعص البكغي ٖىهغا ؤؾاؾُا مً ٖىانغ اإلاٞغ

ما٫ التي ًباقغوجها ،  ٤ مجمٕى الٗاملحن به مهما ازخلٟذ مؿخىٍاتهم و مهاعاتهم و ؤهىإ ألٖا للمٞغ

٦ظا في مجاالث الخضماث و اإلاهً ٞاإلاىعص البكغي ٌكمل ٧ل َُئت ؤلاصاعة و الٗاملحن في مجا٫ ؤلاهخاط و 

 اإلاؿاٖضة في ؤي ماؾؿت.

ت و ٦ظا الضوع ال٨بحر الظي جاصًه في مجا٫  وهٓغا الحؿإ هُا١ الٟئاث اإلاك٩لت للمىاعص البكٍغ

غ و جىمُت اإلاغا٤ٞ و اإلااؾؿاث ٞةهه مً الًغوعي مىذ ٖىاًت زانت لٗملُت بٖضاص تهُئت اإلاىعص  جٍُى

 لي ؤو ٖلى الهُٗض اإلاغ٦ؼي .البكغي ؾىاء ٖلى الهُٗض اإلاد

بُت  ت ال ٩ًىن بال مً زال٫ بٖضاص الهُئاث و اإلااؾؿاث لبرامج جضٍع بن بٖضاص اإلاىاعص البكٍغ

ُُٟت م٘ التر٦حز ٖلى جهمُم بغامج  اتهم الْى ٘ مً مؿخٍى غ ؤصائهم و الٞغ ت بهضٝ جٍُى إلاىاعصَا البكٍغ

غ مهاعاث اإلا بُت و حٗلُمُت مً قإجها جٍُى يُت ، جضٍع  ىعص البكغي .ج٩ٍى

ٟحن ٣ٞض ؤنبذ    غ ؤصاء الٗما٫ و اإلاْى ً في جىمُت و جٍُى و في ْل الضوع ال٨بحر الظي ًلٗبه الخ٩ٍى

ُٟي الىىعي  ت الٟىُت و الٗلمُت و الٗملُت التي مً قإجها جد٤ُ٣ ألاصاء الْى وؾُلت مً الىؾاثل ؤلاصاٍع

 ٤  ألامشل للمىعص البكغي .  الاؾخٛال٫ًٖ ٍَغ

خماصالخضًشت بلى  الاجها٫جا٫ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث ووؾاثل و٢ض ؤصي جُىع م ٖلى  الٖا

جي مً  الاجها٫الخ٨ىىلىظُا ووؾاثل  ت و َى ما ؤصي بلى جدى٫ جضٍع اإلاخُىعة في ال٣ُام باألوكُت ؤلاصاٍع

ما٫ و  الاهخ٣ا٫الىع٢ُت هدى ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت، ٚحر ؤن مؿإلت  ؤلاصاعة ما٫ الخ٣لُضًت بلى ألٖا  مً ألٖا

ت ، و باٖخباع  الخضماث ؤلال٨تروهُت ٌؿخىظب تهُئت البيُت الخدخُت لألٖما٫ مً مىاعص ماصًت و بكٍغ

اإلاىعص البكغي ع٦حزة ؤؾاؾُت مً ع٧اثؼ الخدى٫ مً ؤلاصاعة الىع٢ُت بلى ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ٞةن ٖضم 

ىه في مجا٫ اؾخسضام ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىما الءًب ٩ىن له جإزحر ؾلبي ث ؾُالٗىاًت الالػمت إلاؿإلت ج٩ٍى

 . مخٗضص الجىاهب

مضي مالئمت هٓم الخىىًٍ و مً َظا اإلاىُل٤ ٞةن بق٩الُت صعاؾت َظا اإلاىيٕى ؾدىهب خى٫ 

 . اإلالغعة كاهىها للمىعص البكغي إلاخُلباث ٖمل ؤلاصاعة الحضًثت ؟

خماص ٖلى اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي و َظا مً زال٫ الى٢ ٝى ٖلى و ؾِخم صعاؾت اإلاىيٕى بااٖل

ت في الجؼاثغ و َظا ٖلى يىء ألامغ ع٢م  ً اإلاىاعص البكٍغ  06/03ؤَم الًىابِ التي جد٨م هٓام ج٩ٍى

ُٟت الٗامت و ٦ظا اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ىان  20/194اإلاخٗل٤ بالْى ٟحن و ألٖا ً اإلاْى اإلاخٗل٤ بخ٩ٍى

 الٗمىمُحن و جدؿحن مؿخىاَم في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت .

ً اإلاىعص البكغي ٖهغهت ت مىيٕى صعاؾ بن إلاخُلباث ٖمل ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ؾِخم  مىا٦بت ج٩ٍى

 الخُت الخالُت :مً زال٫ 
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ت لإلصاعة  : هٓم الخىىًٍ في الجؼائغ بين الًىابِ اللاهىهُت و الؿلُت الخلضًٍغ اإلابدث ألاٌو

 اإلاؿخسضمت

ف اع اللاهىوي اإلاىٓم لٗملُت جىىًٍ اإلاْى ىان الٗمىمُيناإلاُلب ألاٌو : ؤلَا  ُين و ألٖا

فين في ْل ألامغ عكم  ُفت الٗامت 06/03الفٕغ ألاٌو : بعؾاء خم الخىىًٍ للمْى  اإلاخٗلم بالْى

 20/194الفٕغ الثاوي : يىابِ الخىىًٍ اإلالغعة بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

 اإلاُلب الثاوي : ؾلُاث ؤلاصاعة اإلاؿخسضمت في مجاٌ جىىًٍ الٗىهغ البكغي 

 ٌو : يبِ ؤلاصاعة إلاسُُاث الخىىًٍ و جدؿين اإلاؿخىي الفٕغ ألا 

 الفٕغ الثاوي : فخذ صوعاث الخىىًٍ و جدؿين اإلاؿخىي 

ت  اإلابدث الثاوي : خخمُت جُىٍغ هٓم جىىًٍ اإلاىاعص البكٍغ

 اإلاُلب ألاٌو : مبرعاث جُىٍغ هٓم جىىًٍ اإلاىعص البكغي 

 ىتروهُتالفٕغ ألاٌو : بحؿإ صائغة اإلاٗامالث و الخضماث ؤلال

ت في ْل ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ُفي لبٌٗ اإلاىاعص البكٍغ  الفٕغ الثاوي : مدضوصًت ألاصاء الْى

ت  اإلاُلب الثاوي : مخُلباث ٖهغهت هٓم جىىًٍ اإلاىاعص البكٍغ

 الفٕغ ألاٌو : بعؾاء اؾتراجُجُاث جىىًٍ جغجىؼ ٖلى الىؾائل و البرامج ؤلالىتروهُت

 خىىًٍ م٘ َبُٗت اإلاىهب اإلاىول للمىعص البكغي الفٕغ الثاوي : جالءم مدخىي ال
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:اإلابدث  ت لإلصاعة  ألاٌو هٓم الخىىًٍ في الجؼائغ بين الًىابِ اللاهىهُت و الؿلُت الخلضًٍغ

 اإلاؿخسضمت

٠ ً مً الخ٣ى١ اإلا٨ٟىلت ٢اهىها للمْى ، بط ًخٗحن ٖلى ؤلاصاعة اإلاؿخسضمت جىُٓم  1ٌٗخبر الخ٩ٍى

ً و جدؿحن اإلاؿخى  ٠ و جغ٢ُخه اإلاهىُت و جإَُله صوعاث الخ٩ٍى ي بهٟت صاثمت ٢هض يمان جإَُل اإلاْى

 . 2إلاهام ظضًضة

ً اإلاىعص البكغي في الجؼاثغ بلى ؤخ٩ام ألامغ ع٢م  سً٘ ج٩ٍى اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي  03-06ٍو

ُٟت الٗامت ٦مغظ٘ ٖام و ٦ظا ألخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ً  20/194الٗام للْى اإلاخٗل٤ بخ٩ٍى

ٟ ىان الٗمىمُحن و جدؿحن مؿخىاَم في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت .اإلاْى  حن و ألٖا

 

 

اع اللاهىوي اإلاىٓم لٗملُت جىىًٍ  اإلاُلب ىان الٗمىمُين  اإلاىْفينألاٌو : ؤلَا  و ألٖا

ً بإهه ٖملُت مسُُت جيخهجها الهُئت اإلاؿخسضمت مً ؤظل بٖاصة جإَُل  ٠ الخ٩ٍى ًم٨ً حٍٗغ

ب َى الٗملُت اإلاىٓمت التي مً زاللها ًخم مٗاٝع و مهاعاث ؤٞغاص ٘ ٦ٟاءتهم ؤلاهخاظُت ، ٞالخضٍع َا و ٞع

اصة و جدؿحن ٞاٖلُتهم و ؤصائهم ؤو َى طل٪ اإلاجهىص و ، حُٛحر ؾلى٦ُاث و مكاٖغ الٗاملحن مً ؤظل ٍػ

الخانت باإلاؿتهضٞحن  الاججاَاثاليكاٍ اإلاىٓم و اإلاسُِ ال٦دؿاب ؤو حٗضًل ؤو حُٛحر اإلاٗاٝع و 

 . لىنى٫ ألًٞل نىع ألاصاء ؤلاوؿاوي في ْل ألاَضاٝ اإلاُلىبتل

فين في ْل ألامغ عكم  ُفت الٗامت 06/03الفٕغ ألاٌو : بعؾاء خم الخىىًٍ للمْى  اإلاخٗلم بالْى

ٟحن  06/03جًمً ألامغ ع٢م  ً ٦د٤ مً الخ٣ى١ اإلا٨ٟىلت للمْى ُٟت الٗامت الخ٩ٍى اإلاخٗل٤ بالْى

ً و جدؿحن اإلاؿخىي ٚحر ؤهه لم ًٟهل في ال٨ُُٟاث و  و ٢ض اقتٍر ٖلى ؤلاصاعة جىُٓم صوعاث الخ٩ٍى

 . 3الكغوٍ التي جًبِ الخ٩ىًٍ و ؤخا٫ مؿإلت الخٟهُل ٞحها بلى الخىُٓم

 20/194يىابِ الخىىًٍ اإلالغعة بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  الثاوي:الفٕغ 

٣ا لٗضة مٗاًحر جًمجها  ً و جدضًض اإلاؿخىي ٞو اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م جًبِ صوعاث الخ٩ٍى

ً و جدؿحن اإلاؿخىي و ٦ظا 20/194 ، بط جغجبِ زهىنا باخخُاظاث ال٣ُاٖاث في مجا٫ الخ٩ٍى

                                                                                 

ُٟت الٗامت ٖلى  03-06مً ألامغ ع٢م  38( جىو اإلااصة 1) ً و جدؿين اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى ف الحم في الخىٍى :" للمْى

 اإلاؿخىي و التركُت في الغجبت زالٌ خُاجه اإلاهىُت ."

ُٟت الٗامت ، ط ع ٖضص ، ًخًمً  2006ًىلُى  15اإلااعر في  06/03مً ألامغ ع٢م  104( اإلااصة 2) ماعر في  46ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

.  2006ًىلُى  16  
 اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للىُْٟت الٗمىمُت ، مغظ٘ ؾاب٤ . 06/03مً ألامغ ع٢م  105( اإلااصة 3)
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خماصاث ً و اإلا٣اٖض  بااٖل ً باإلياٞت بلى اإلاىانب اإلاالُت اإلاسههت للخ٩ٍى غة للخ٩ٍى اإلاالُت اإلاخٞى

مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  04اصة ، بط ًخطر مً زال٫ ؤخ٩ام اإلا 1البُضاٚىظُت اإلاىظهت لخدؿحن اإلاؿخىي 

ً و جدؿحن اإلاؿخىي ًغجبِ  20/194 غ  اعجباَاؤن جىُٓم صوعاث الخ٩ٍى خماصاثوز٣ُا بخٞى و اإلاىانب  الٖا

ً ًيخج ٖىه في ؤٚلب ألاخُان جغ٢ُت مهىُت. ً و َظا باٖخباع ؤن الخ٩ٍى  اإلاالُت اإلاسههت للخ٩ٍى

ً اإلاخسهو الظي جىو ٖلُه  ًإزظو  ً ق٩ل الخ٩ٍى في الٗاصة ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت الخانت الخ٩ٍى

ً ق٩ل  ٠ُ اإلاباقغ في عجبت ؤو التر٢ُت الى عجبت ؤٖلى ؤو ؤلاصماط في الغجبت ٦ما ٢ض ًإزظ الخ٩ٍى ٢هض الخْى

ً جدًحري لكٛل مىهب ٢بل جغؾُم اإلاتربو ؤو الخُٗحن في مىهب ٖالي ؤو مىهب مخسهو  . 2ج٩ٍى

 ي مجاٌ جىىًٍ الٗىهغ البكغي اإلاُلب الثاوي : ؾلُاث ؤلاصاعة اإلاؿخسضمت ف

ً اإلاىعص البكغي خُض اهه  جخمخ٘ ؤلاصاعة اإلاؿخسضمت بالٗضًض مً الهالخُاث في مجا٫ ج٩ٍى

جٓهغ ظلُا َبُٗت الهالخُاث اإلاخمشلت ؤؾاؾا في يبِ  20/194بالغظٕى بلى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م

ً و جدؿحن اإلاؿخىي  مسُُاث (الخ٩ٍى ً و جدؿحن و ٦ظا مهمت ٞخذ ص )الفٕغ ألاٌو وعاث الخ٩ٍى

 )الفٕغ الثاوي( .اإلاؿخىي 

 و جدؿين اإلاؿخىي  الفٕغ ألاٌو : يبِ ؤلاصاعة إلاسُُاث الخىىًٍ

جًبِ ٧ل ماؾؿت ؤو بصاعة ٖمىمُت مسُُا للخ٩ىًٍ و جدؿحن اإلاؿخىي و ًم٨ً ؤن ٨ًدسخي 

بي ٖبر ٖضة زُىاث مج َابٗا ؾىىٍا ؤو مخٗضص الؿىىاث،  ها :و ًخم جسُُِ البرهامج الخضٍع

ت ألاَضاٝ اإلاُلىب الىنى٫ بلحها ٖ - ً ؤي جىيُذ و مٗٞغ ىض جدضًض جدضًض ؤَضاٝ بغهامج الخ٩ٍى

بُت . الاخخُاظاث  الخضٍع

ؿها للمخضعبحن و التي ًجب  - بي ؤي جدضًض اإلااصة الٗلمُت و الٗملُت التي ؾِخم جضَع جدضًض اإلادخىي الخضٍع

 ؤن جدىاؾب م٘ ألاَضاٝ اإلاغاص جد٣ُ٣ها .

ب جدضًض - حر ٧اٞت الىؾاثل الالػمت للخضٍع ب ؤي جٞى ب م٘ يبِ ؤصواث الخضٍع  . 3ؤؾالُب الخضٍع

  الفٕغ الثاوي : فخذ صوعاث الخىىًٍ و جدؿين اإلاؿخىي 

                                                                                 

ً اإلا 2020ًىلُى  25اإلااعر في  20/194ع٢م  الخىُٟظيمً اإلاغؾىم  04( اإلااصة 1) ىان الٗمىمُحن و جدؿُحن اإلاخٗل٤ بخ٩ٍى ٟحن و ألٖا ْى

 . 2020ًىلُى  23ماعر في  43مؿخىاَم في ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت ، ط ع ٖضص 

 .20/194ع٢م  الخىُٟظيمً اإلاغؾىم  09و  08( اإلااصجحن 2)

ت ، 1) ب اإلاىاعص البكٍغ ت في جضٍع ت ، ظامٗت  ا٢خهاصًتمجلت ؤبدار ( ػاوي نىعٍت ، جىمي مُلىص ، صوع هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ و بصاٍع

 . 236، م  2015، ظىان  17بؿ٨غة ، ٖضص 

ىان الٗمىمُحن و جدؿُحن  2020ًىلُى  25اإلااعر في  20/194ع٢م  الخىُٟظيمً اإلاغؾىم  26( اإلااصة 2) ٟحن و ألٖا ً اإلاْى اإلاخٗل٤ بخ٩ٍى

 مؿخىاَم في ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت ، مغظ٘ ؾاب٤ .



2322جانفي  30  كتاب أعمال الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية 
 

 

 142 

ً وجدؿحن اإلاؿخىي بمىظب ٢غاع ؤو م٣غع مً الؿلُت التي لها نالخُت  جٟخذ صوعاث الخ٩ٍى

 َظا ال٣غاع ؤو اإلا٣غع: الخُٗحن ؤو الؿلُت الىنُت خؿب الخالت و ًجب ؤن ًدضص

ً و جدؿحن اإلاؿخىي . -  الغجب اإلاٗىُت بضوعاث الخ٩ٍى

ٖضص اإلاىانب اإلاالُت اإلاسههت ؤو اإلا٣اٖض البُضاٚىظُت اإلاىظهت لخدؿحن اإلاؿخىي خؿب الخالت  -

ً و جدؿحن اإلاؿخىي اإلاهاص١ ٖلُه .  َب٣ا إلاسُِ الخ٩ٍى

 مضة الضوعاث و م٩ان بظغائها . -

ش ٞخذ و ا - ً و جدؿحن اإلاؿخىي جىاٍع  . 1زخخام صوعاث الخ٩ٍى

 

ت  اإلابدث الثاوي : خخمُت جُىٍغ هٓم جىىًٍ اإلاىاعص البكٍغ

ُٟي و  ٠ و ٦ظا ؤصاثه الْى ب ؤَمُت بالٛت في الخُاة الٗملُت للمْى ً و الخضٍع ٨ًدسخي الخ٩ٍى

ب ًلٗب صوعا َا ٠ و بهما جمـ ب٨ٟاءتهم ؤلاهخاظُت ٖمىما ، ٞالخضٍع ما باليؿبت ؤَمُخه جخٗضي اإلاْى

غ مهاعاث  اصة ؤلاهخاظُت و ألاصاء و َظا مً زال٫ جٍُى ٠ ؤو ؤلاصاعة ٖلى خض ؾىاء ٞهى ٌؿاَم في ٍػ للمْى

غ بظل٪  اإلاىعص غ الٗىامل الضاٞٗت لألصاء و ًٞى البكغي زانت في مجا٫ ال٣ُاصة ٦ما ؤهه مً قإهه جٍُى

٠ ٞغم الخُىٍغ و الخمحز ألامغ الظي مً قإهه ؤن ًاصي بلى زٌٟ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاط مً زال٫  للمْى

 جسٌُٟ الى٢ذ الالػم إلجمام الٗمل اإلاغاص .

٘ الىجحرة في مجا٫ اإلاٗلىماث و وؾاثل  ألامغ الظي  الاجها٫و في ْل الخُىع الخ٨ىىلىجي الؿَغ

 ٠ُ اؾخدبٗه ْهىع بىاصع للخىظه مً ؤلاصاعة الىع٢ُت الخ٣لُضًت بلى ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت مً زال٫ جْى

ت إلاخُلباث ٖمل ؤلاصاعة َظٍ الخ٨ ىىلىظُاث الجضًضة في ٖمل ؤلاصاعة ٚحر ؤن ٖضم مىا٦بت اإلاىاعص البكٍغ

ُٟي و َى ألامغ الظي ؾِخم الخٟهُل ُٞه مً زال٫  ؤلال٨تروهُت مً قإهه ؤن ًازغ ٖلى اإلاغصوص الْى

) ً جخالءم م٘ اإلاىهب اإلاكٛى٫ مً َ )اإلاُلب ألاٌو ٝغ ، و مً زم ٞةن وي٘ اؾتراجُجُاث ج٩ٍى

٠ و ٦ظا التر٦حز ٖلى جل٣ُحن اإلاٗاٝع اإلاخهلت باإلاجاالث الخ٣ىُت و ؤلال٨تروهُت الخُب٣ُُت ٌٗض مً  اإلاْى

ؤَم اإلاجاالث الىاظب التر٦حز ٖلحها في بَاع مؿاعي جدضًض مىٓىمت ج٩ىًٍ اإلاىعص البكغي في 

 )اإلاُلب الثاوي (.الجؼاثغ
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 البكغي  ألاٌو : مبرعاث جُىٍغ هٓم جىىًٍ اإلاىعص اإلاُلب

بن احؿإ هُا١ الخضماث ؤلال٨تروهُت في ٖضة مجاالث ٖلى ٚغاع ٢ُإ الًغاثب و الخجاعة ، 

ٟحن الؾُما في مجا٫ ؤلال٨ترووي و َى ما  البلضًاث و الخٗلُم الٗالي ٌؿخىظب جىؾُ٘ صاثغة مٗاٝع اإلاْى

(ؾِخم الخُغ١ له مً زال٫  عة ؤلال٨تروهُت ج٣خضخي ٖملُت الخدى٫ الىاجر بلى ؤلاصا )الفٕغ ألاٌو

ت في  ت ٣ً٘ ٖلى ٖاج٣ها ججؿُض َظا اإلاكغوٕ و حؿُحٍر بال ؤن اإلاسجل ؤن اإلاىاعص البكٍغ ٦ٟاءاث بكٍغ

مً  الاؾخٟاصةالجؼاثغ جخمحز ببٌٗ الخهاثو التي ح٤ُٗ مسخل٠ اإلااؾؿاث و الهُئاث الٗمىمُت ًٖ 

ت بط ًدؿم اإلاىعص البكغي في الجؼاثغ بظَىُت جازغ في ؤصاثه الىُْٟي و َى ألامغ الظي  الُا٢اث البكٍغ

 )الفٕغ الثاوي( .ؾِخم الخٟهُل ُٞه مً زال٫ 

 صائغة اإلاٗامالث و الخضماث ؤلالىتروهُت احؿإالفٕغ ألاٌو : 

اإلاىظىصة في ؤلاصاعة و التي جٓهغ خالت الالجىاػن بحن ما َى  الاهدغاٞاثبن حجم الخ٣ُٗض ؤلاصاعي و 

مً ؤؾباب جغاظ٘ مؿخىي ال٨شحر مً اإلاغا٤ٞ الٗامت مما ًمهض مىظىص ٞٗال و ما ًجب ؤن ٩ًىن ٌٗض 

٤ لخدؿحن الخضمت الٗمىمُت زانت ٖبر ؤلاصاعاث ؤلا٢لُمُت ٖلى ٚغاع البلضًاث و مهالر  الٍُغ

تروهُت الًغاثب التي حٗض مً اإلاغا٤ٞ ألاؾاؾُت التي ٢ُٗذ ؤقىاٍ مٗخبرة في مجا٫ الخضماث ؤلال٨

٘ ٞالبلضًاث ؤلال٨تروهُت مشال ؤن بدذ جمشل همُا ظضًضا و مخُىعا مً ؤلاصاعة خُض ًخم مً زالله ٞع

ما٫ و ٢ض جم  ت و جدؿحن الٗمل و طل٪ لدؿهُل ٧اٞت الخضماث و ألٖا مؿخىي ألاصاء و ال٨ٟاءة ؤلاصاٍع

ش  جي و طل٪ بىالًت باجىت و٢ض  14/03/2011بخاٍع جضقحن ؤو٫ بلضًت ال٨تروهُت ٖلى اإلاؿخىي الَى

لت بلحها في البضاًت ٖلى اؾخسغاط قهاصحي الؼواط و الىٞاة بل٨تروهُا ٢بل ؤن ًجغي ا٢خهغث اإلاهام اإلاى٧

جىؾُ٘ وكاٍ اإلاىٓىمت الجضًضة الى اؾخسغاط قهاصة اإلاُالص ًٖ بٗض و ٢ض جم حٗمُم الخضمت 

ذ بصزا٫ الىٓام البُىمتري  ؤلال٨تروهُت ٖلى ٧امل جي في الؿىىاث الالخ٣ت و التي ٖٞغ التراب الَى

هغهت َ ت اهجاػ طل٪ٖو ٣ت اؾخسغاط الىزاث٤ و ؾٖغ  . 1ٍغ

ٖلى مؿخىي بصاعة الًغاثب مغخلت َامت في  الاجها٫بن بصزا٫ الخ٨ىىلىظُا الخضًشت لإلٖالم و 

بغهامج الخدضًض ألامغ الظي ًخُلب جإَحر الضزى٫ ؤلال٨ترووي  ٞةصزا٫ ج٨ىىلىظُا اإلاٗلىماث و 

د٤ُ٣ الىجاٖت و مً ؤظذل ويذذذ٘ خحز الخُبُذذ٤ بصاعة في ٖمل ؤلاصاعة الجباثُت حهضٝ بلى ج الاجهاالث

ذالم آلالي  باقغث بصاعة الًغاثب بنالخاث  والاجها٫بل٨تروهُذذت جغج٨ؼ ٖلى اؾخسضام ج٣ىُذاث ؤلٖا

ت جغمي بلى الخدى٫ مً ؤؾلىب الدؿُحر الخ٣لُضي بلى ؤؾلىب الدؿُحر ؤلال٨ترووي و ٢ض جمشلذ َظٍ  ٍغ ظَى

٫ بلى بصاعة بل٨تروهُت في الٗضًض مً الخُىاث مجها بوكاء مى٢٘ بل٨ترووي ؤلاظغاءاث اإلاخبٗت للىنى 

                                                                                 

ت :البلضًت ؤلال٨تروهُت همىطظا ، مجلت ( 1) بؾماُٖل بى٢ىىع، ؾلُم خمُضاوي ،"ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ٦مضزل لخُٟٗل الغقاصة ؤلاصاٍع

  . 10-07، م م  2021، ظىان  01، ٖضص  15و ؤلاوؿاهُت ، ظامٗت ٢اإلات ،اإلاجلض  الاظخماُٖتخىلُاث للٗلىم 
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داث  ت الٗامت للًغاثب و َى بمشابت هاٞظة اإلاٗلىماث الجباثُت  مً ميكىعاث ظباثُت،  جهٍغ للمضًٍغ

 . 1ظباثُت ٢ىاهحن ظباثُت ...الخ للخٟاٖل م٘ مؿخسضمي ألاهترهِذ و ه٣ل اوكٛاالتهم

ثب بلى ج٣ضًم الٗضًض مً الخضماث ؤلال٨تروهُت ٖلى ٚغاع ٖلى اإلاؿخسغط و٢ض باصعث بصاعة الًغا

٠ الجباجي  بي ؤلال٨ترووي و ٦ظا ع٢م الخٍٗغ بي باؾخٗما٫ ألاهترهِذ ؤو ما ٌٗٝغ باإلاؿخسغط الًٍغ الًٍغ

ذ الجباجي ؤلال٨ترووي  . 2ؤلال٨ترووي باإلياٞت بلى الخهٍغ

ت خ٣ُ٣ُت لخل٪ ٚحر ؤن اللخا١ بغ٦ب ؤلاصاعة الٗلمُت ؤلال٨تروه ُت اإلاخ٣ضمت ًخُلب بنالخاث بصاٍع

ضاص الٗلمي اإلاؿب٤ لٗملُت الخدى٫ بلى هٓام ؤلاصاعة الٗامت اإلادلُت ؤلال٨تروهُت و ٌكمل  ؤلاصاعاث م٘ ؤلٖا

 . 3طل٪ صعاؾت جٟهُلُت لألظهؼة الخ٩ىمُت و زضماتها

ت في ْل ُفي لبٌٗ اإلاىاعص البكٍغ  ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت الفٕغ الثاوي : مدضوصًت ألاصاء الْى

٤ الٗمىمي ال ًم٨ً ؤن ًخم بال بطا جم التر٦حز ٖلى الٗىهغ البكغي، ٞخدضًض ؤي  بن ججضًض اإلاٞغ

٤ الٗام ت التي ًيخهجها اإلاٞغ غ و جدضًض ؾُاؾت حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ ٤ ٖام ٣ًخضخي ؤوال جٍُى  ،5مٞغ

ت الٟىُت اإلاخسههت طاث   ُت اإلاٗلىماجُت و هٓم الٗمل ٖلى بالبي الاعجباٍٞةٖضاص ال٩ىاصع البكٍغ

بُت  الاجها٫قب٩اث  ت مً البرامج الخضٍع                  .  4ؤلال٨تروهُت و ًم٨ً جىُٟظ طل٪ مً زال٫ جىُٟظ مجمٖى

ٟحن و ٦ظا  ت بالىؾاثل و البرامج ؤلال٨تروهُت لضي ال٨شحر مً اإلاْى بن اوٗضام الخض ألاصوى مً اإلاٗٞغ

ت ال٣اص غة بلٛاث ال ًخ٣جها ٢لت ال٨ٟاءاث البكٍغ عة ٖلى الخٗامل م٘ ألاظهؼة و البرامج ؤلال٨تروهُت اإلاخٞى

اث بإَمُت الخدى٫  ٟحن هخج ٖىه ٢ىاٖت ال٨شحر مً اإلاؿاولحن و ختى ٖلى ؤٖلى اإلاؿخٍى ٖضص ٦بحر مً اإلاْى

 . 56بلى الخٗامل ؤلال٨ترووي

                                                                                 
بُت باإلقاعة بلى خالت الجؼاثغ ، مجلت ؤوقان ؤخمض ، بلٗؼوػ بً ٖلي ،" ؤلانالخ( 2)1 غ ؤلاصاعة الًٍغ بُت ٦إصاة لٗهغهت و جٍُى اث الًٍغ

لي ،الكل٠ ، ٢ؿم الٗلىم ؤلا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت ، ٖضص  ،  17ألا٧اصمُت للضعاؾاث ؤلاظخماُٖت و ؤلاوؿاهُت ، ظامٗت خؿِبت بً بٖى

 . 71- 70، م م  2017ظاهٟي 

ماعر في  77، ط ع ٖضص  2017ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  2016صٌؿمبر  28اإلااعر في  16/14اهىن ع٢م مً ٢اهىن ع٢م ٢ 67( اإلااصة 3)

 . 2016صٌؿمبر  29

 . 10-9( اؾماُٖل بى٢ىىع ، ؾلُم خمُضاوي ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م م 4)
(5) BENYLLES KARIMA , « LE RENOUVEAU DU SERVICE PUBLIC A TRAVERS UNE POLITIQUES 

DE RESSOURCE HUMAINE DANS LA FONCTIONS PUBLIQUE » , REVUE IDARA , VOLUME 02 , № 

01 , 1992 , P 118  

ت لخُٟٗل ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغي ، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت مدمض ( 1) ب اإلاىاعص البكٍغ غاء ،" ؤَمُت جضٍع َلخي ٞاَمت الَؼ

. 272، م  2014، ماعؽ  34/35زًُغ ، بؿ٨غة ، ٖضص    
. 272-271هٟـ اإلاغظ٘ ، م م ( 2)   
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الهُٗض اإلادلي ؤو اإلاغ٦ؼي لضي اإلاىعص البكغي ؾىاء ٖلى  اإلاخجظعةبن َظٍ ألا٩ٞاع و الظَىُاث 

 ٧ان لها جإزحر ٖلى َظا الخدى٫ الظي ؤنبذ ًخم بىجحرة بُُئت.

ت  اإلاُلب الثاوي : مخُلباث ٖهغهت هٓم جىىًٍ اإلاىاعص البكٍغ

مما ال ق٪ ُٞه ؤن الخبراث و اإلاهاعاث التي ًمل٨ها اإلاىعص البكغي في اإلااؾؿت حؿاَم بك٩ل ٦بحر 

٨تروهُت بض٫ الخ٣لُضًت مما ٌؿاَم في جُٟٗل ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت و في حؿهُل و وكغ الخٗامالث ؤلال

ت يغوعة ملخت و له صوع  ً اإلاىاعص البكٍغ اؾخ٣ُاب ٧ىاصع ٢اصعة ٖلى جُٟٗل ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ، ٞخ٩ٍى

 ٦بحر في جُٟٗل ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت.

ً ًغج٨ؼٚحر ؤن مىا٦بت اإلاىعص البكغي إلاخُلباث ٖمل ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ٣ً  خضخي ازًاٖه لخ٩ٍى

ً الٟٗالُت  ٖلى اؾتراجُجُاث و ؤَضاٝ واضخت مؿُغة مً َٝغ الهُئت اإلاؿخسضمت ختى ًد٤٣ الخ٩ٍى

ً جغج٨ؼ ٖلى الىؾاثل و البرامج  ُٟي ، ٞىي٘ اؾتراجُجُاث مدضصة و اَضاٝ للخ٩ٍى اإلاغظىة في ألاصاء الْى

ً و هي اإلاؿإلت التي ؾِخم الخٟهُل ٞحها مً  ؤلال٨تروهُت ٌٗض ع٦حزة ؤؾاؾُت مً ع٧اثؼ ٖهغهت الخ٩ٍى

(زال٫  . )الفٕغ ألاٌو

ً بسهىم الىؾاثل و البرامج ؤلال٨تروهُت ال ٨ًٟي وخضٍ بل  ٚحر ؤن التر٦حز ٖلى ج٨ش٠ُ الخ٩ٍى

خباع بٗحن  ألازظًجب  ٣ا  الٖا ً ٞو بُٗت اإلاهام التي ًماعؾها اإلاىعص البكغي لخ٠ُُ٨ الخ٩ٍى اإلاىهب َو

ُٟت   . لفٕغ الثاوي()اإلاخُلباث الْى

 الفٕغ ألاٌو : بعؾاء اؾتراجُجُاث جىىًٍ جغجىؼ ٖلى الىؾائل و البرامج ؤلالىتروهُت

ً اإلاىعص البكغي زانت في اإلاجاالث الخ٣ىُت و ؤلال٨تروهُت التي جدخاط بلى زبرة الػمت  بن ج٩ٍى

ل للخٗامل م٘ اإلاٗلىماث و البُاهاث و اإلالٟاث ؤلال٨تروهُت ، بط ًجب ؤن ٩ًىن ال٩ا صع البكغي مَا

بُت اإلاىاؾبت في مجاله و َظا ختى ًهبذ ٢اصعا ٖلى اؾخٗما٫  ومه٣ى٫ و َظا مً زال٫ الضوعاث الخضٍع

٣ت ؾلؿت . و مً زم ًخٗحن الٗمل ٖلى جغ٢ُت  َظٍ ج٣ىُاث الخ٨ىىلىظُا الخضًشت و الخٗامل مٗها بٍُغ

ً اإلاخىانل في مجا٫ اإلاٗلىماجُت .  الخ٩ٍى

 دخىي الخىىًٍ م٘ َبُٗت اإلاىهب اإلاىول للمىعص البكغي الفٕغ الثاوي : جالءم م

اصة ؤلاهخاظُت و ألاصاء ًخى٠٢ بيؿبت ٦بحرة  ً ألَضاٞها اإلاخمشلت ؤؾاؾا في ٍػ بن جد٤ُ٣ بغامج الخ٩ٍى

ً الخسهصخي  ً م٘ مخُلباث اإلاىهب الجضًض ،بط ًيبػي التر٦حز ٖلى الخ٩ٍى ٖلى مضي جخالءم بغامج الخ٩ٍى

ُٟت اإلاؿىضة للمى٠ْ ٖلى هدى ًاصي بلى الظي ٌٗمل ٖلى حٗم٤ُ ا إلاٗلىماث اإلاخسههت اإلاخٗل٣ت بالْى

 جىؾُ٘ و حٗم٤ُ اإلاٗاٝع اإلا٨دؿبت .
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 : زاجمت

ٌٗخبر اإلاىعص البكغي مً ؤَم اإلاىاعص في اإلاىا٤ٞ اإلادلُت و َى بظل٪ ٌٗض ٖامال ؤؾاؾُا مً ٖىامل 

٤ و مما ال ق٪ ُٞه ؤن  ىا ظُضا زال٫ اإلاغاخل باإلاىعص البكغي ٖ الاَخمامجُىع اإلاٞغ ىه ج٩ٍى ٤ ج٩ٍى ً ٍَغ

٤ اإلادلي  اصة ال٣ضعة الخىاٞؿُت للمٞغ ُٟي و ٍػ اإلاسخلٟت مً مؿاٍع اإلانهي ؾِؿاَم في جدؿحن ألاصاء الْى

 م٘ ٚحٍر مً اإلاغا٤ٞ الخانت.

 ًلي : ٚحر ؤهه مً ؤَم الىخاثج التي ًم٨ً الى٢ٝى ٖلحها مً زال٫ َظٍ الضعاؾت ما

ً .احؿإ الؿلُاث و ال -  هالخُاث اإلاسىلت للهُئاث اإلاؿخسضمت في مجا٫ الخ٩ٍى

يُت العجباَها في الٛالب بخىٞغ  - خماصاث٢لت البرامج الخ٩ٍى  و اإلاىانب اإلاالُت . الٖا

- . ً  ٖضم جىاؾب بغامج الخ٩ىًٍ اإلاؿُغة م٘ ؤَضاٝ الخ٩ٍى

ً في الٛالب إلااؾؿاث الخٗلُم الٗالي ٧الجامٗاث و  - اإلاضعاؽ الٗلُا و ظامٗاث ًخم اؾىاص مهام الخ٩ٍى

ً ؤؾاجظة ظامُٗحن ألامغ الظي ًجٗل الخ٩ىًٍ ٌٛلب ٖلُه الُاب٘  غ ٖملُت الخ٩ٍى ً اإلاخىانل و ًَا الخ٩ٍى

 الىٓغي ال٣اثم ٖلى ٨ٞغة جل٣حن اإلاٗلىماث .

- . ً ٠ الخاي٘ للخ٩ٍى  ٖضم جىاؾب بغامج الخ٩ىًٍ م٘ اإلاىهب اإلاؼم٘ قٛله مً َٝغ اإلاْى

-  ً ً ٖلى قهاصة لِؿاوـ في باليؿبت للخ٩ٍى بهضٝ التر٢ُت في الغجبت هجض ال٨شحر مً اإلاىْٟحن مشال خاثٍؼ

التهم الٗلمُت و في بَاع جغ٢ُتهم بلى الغجب الٗلُا  الخ٣ى١ مشال ٚحر ؤجهم ٌكٛلىن مىانب ال جخىا٤ٞ و مَا

م الضعاسخي ألظل هُل  ا في مكىاَع ً و اإلاٗاٝع التي ؾب٤ و ؤن ا٦دؿبَى قهاصة ًخل٣ىن هٟـ الخ٩ٍى

 اللِؿاوـ ألامغ الظي ًشحر بق٩الُت ظضوي و ٞٗالُت َظا الىٕى مً الخ٩ىًٍ .

اع و مً ٢بُل الخىنُاث التي ًم٨ً ج٣ضًمها :ظو في َ  ا ؤلَا

ً ٖلى اإلاضي  - ً جغج٨ؼ ٖلى ألاَضاٝ اإلاخىزاة مً الخ٩ٍى وي٘ اؾتراجُجُاث واضخت اإلاٗالم للخ٩ٍى

 البُٗض .

ً اإلاىعص البكغي .جىؾُ٘ هُا١ و مجاالث الخ٩ٍى -  ً و اهتهاط ألاؾالُب الخضًشت في ج٩ٍى

ت و اإلا٨دؿباث الخُب٣ُُت ألامغ الظي ٣ًخضخي   - ً الظي ًجم٘ بحن اإلاٗاٝع الىٍٓغ التر٦حز ٖلى الخ٩ٍى

ٟحن طوي الخبرة في  ً الى ألاؾاجظة الجامُٗحن مً ظهت بلى ظاهب الخبراء اإلاْى اؾىاص مهمت جإَحر الخ٩ٍى

 غي .اإلاجا٫ مً ظهت ؤز
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 : كائمت اإلاغاح٘

 ؤوال : اإلاغاح٘ باللغت الٗغبُت

 : اإلالاالث

بُت   -1 غ ؤلاصاعة الًٍغ بُت ٦إصاة لٗهغهت و جٍُى ؤوقان ؤخمض ، بلٗؼوػ بً ٖلي ،" ؤلانالخاث الًٍغ

و ؤلاوؿاهُت ، ظامٗت خؿِبت بً  الاظخماُٖتللضعاؾاث  تألا٧اصًمُباإلقاعة بلى خالت الجؼاثغ ، مجلت 

ل  . 71- 70، م م  2017، ظاهٟي  17و ال٣اهىهُت ، ٖضص  الا٢خهاصًتي الكل٠ ، ٢ؿم الٗلىم بٖى

ت :البلضًت   - 2 بؾماُٖل بى٢ىىع ، ؾلُم خمُضاوي ،"ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت ٦مضزل لخُٟٗل الغقاصة ؤلاصاٍع

، ٖضص  15إلاجلض و ؤلاوؿاهُت ، ظامٗت ٢اإلات ،ا الاظخماُٖتؤلال٨تروهُت همىطظا ، مجلت خىلُاث للٗلىم 

 . 10-07، م م  2021ظىان   01

ت ، مجلت   - 3 ب اإلاىاعص البكٍغ ت في جضٍع ػاوي نىعٍت ، جىمي مُلىص ، صوع هٓام مٗلىماث اإلاىاعص البكٍغ

ت ، ظامٗت بؿ٨غة ، ٖضص   . 236، م  2015، ظىان  17ؤبدار ؤ٢خهاصًت و بصاٍع

ب اإلاىاعص ال - 4 غاء ،" ؤَمُت جضٍع ت لخُٟٗل ؤلاصاعة ؤلال٨تروهُت في الجؼاثغي ، َلخي ٞاَمت الَؼ بكٍغ

 . 272، م  2014، ماعؽ  34/35مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت مدمض زًُغ ، بؿ٨غة ، ٖضص 

 : الىهىم اللاهىهُت

ُٟت الٗامت ، ط ع  2006ًىلُى  15اإلااعر في  06/03ألامغ ع٢م -1 ، ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

 . 2006ًىلُى  16ماعر في  46ٖضص 

، ط ع  2017ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  2016صٌؿمبر  28اإلااعر في  ٢16/14اهىن ع٢م ٢اهىن ع٢م  - 2

 .  2016صٌؿمبر  29ماعر في  77ٖضص 

ىان  2020ًىلُى  25اإلااعر في  20/194اإلاغؾىم الخىُٟضي ع٢م  - 3 اإلاخٗل٤ بخ٩ىًٍ اإلاىْٟحن و ألٖا

ًىلُى  23ماعر في  43في ؤلاصاعاث و اإلااؾؿاث الٗمىمُت ، ط ع ٖضص الٗمىمُحن و جدؿُحن مؿخىاَم 

2020 . 

 ثانيا : المراجع بالمغة الفرنسية
 LES ARTICLES : 

BENYLLES KARIMA , « LE RENOUVEAU DU SERVICE PUBLIC A TRAVERS UNE 

POLITIQUES DE RESSOURCE HUMAINE DANS LA FONCTIONS PUBLIQUE » , 

REVUE IDARA , VOLUME 02 , № 01 , 1992 .  
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  :ملخو

  الخىمُت، ججؿُض وفي اإلادلُت، اإلاىاعص حؿُحر في صوع  مً له إلاا مهما اإلادلي البكغي  اإلاىعص ٌٗض

ه وهدُجت ت لغ٢ابت وؤًًا ٦شُٟت، والثدُت  وجىُٓمُت ٢اهىهُت لىهىم زًٖى  حؿُحر في ؾىاء اصاٍع

٠ ُٟخه، ؤصاء في ؤو اإلاْى  ؤَمُت مً له وإلاا اإلاىخسب الًٗى و٦ظا الخىمُت، مؿخىي  جضوي ٖىه جغجب ْو

 الخ٨ىىلىجي الخُىع  ًٖ اإلاترجبت جل٪ ومجها ، الخضابحر مً بجملت بخاَخه ًجب ولظل٪  الدؿُحر، في

هغهت ٍؼ م٘ ال٣ُإ، ٖو  .  الغاقض والخ٨م الخضًض الدؿُحر بمٟاَُم حٍٗؼ

 .الخ٣ضًغي  الدؿُحر ، الال٨ترووي الدؿُحر ، اقضالغ  الخ٨م الخضًض، الدؿُحراليلماث اإلافخاخُت: 

  

Abstract : 

The local human resource is important because of its role in the 

management of local resources, and in embodying development, and as a result 

of being subject to dense legal, regulatory and regulatory texts, and also to 

administrative control, whether in the management of the employee or in 

performing his job, which resulted in a low level of development, as well as the 

elected member and because It is of importance in management, and therefore it 

must be covered by a number of measures, including those resulting from 

technological development and modernization of the sector, with its 

reinforcement with the concepts of modern management and good governance.  

Keywords: : modern management, good governance, electronic management, 

discretionary management. 

 

 

 

 

  الالىترووي الدؿُير ومُلب الغكابت ملخًُاث بين اإلادلي البكغي  اإلاىعص حؿُير
Managing the local human resource between the requirements of 

control and the requirement of electronic management  

ت ؾهُلتالضهخىع    ة بىجٖغ

 آهلي مدىض ؤولحاج بالبىٍغةحامٗت                        الحلىق و الٗلىم الؿُاؾُتولُت 
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 :ملضمت

 الاوؿان، خ٣ى١  هدى ال٨بحر الخىظه بٗض زانت ،اإلادلُت باإلصاعة ألازحرة الٟترة في الاَخمام جؼاًض

، الخ٨ىىلىجي الخُىع  ْل وفي لُه  الضًمٛغافي، الىمى ْاَغة م٘  اإلادؿإع   اإلادلُت الاصاعة ٨ٞغة جإحي ٖو

ى جىُٓمي ل٦د ُٟت بَاع في ؤلاصاعي  الخىُٓم طل٪ َو ب  بلى تهضٝ  الخىُٟظًت الْى  مً الاصاعة ج٣ٍغ

ت حؿمى  اإلاىاًَ ت بالالمغ٦ٍؼ  .الاصاٍع

 الٗمىمُت الخضمت جد٤ُ٣ م٣ىماث ٞمً" البكغ في بال ٢ىة ال و زغوة ال"  ؤهه بىصان ظىن  ًغي    

 ٌٗخمض اإلادلُت ؤلاصاعة جغ٢ُت هدى الخىظه ان ٦ما البكغي، بالٗىهغ الاَخمام َى اإلادلُت الاصاعة في

 اإلاىاعص بصاعة ؤن بلى الضعاؾاث مً الٗضًض صلذ و٢ض بها، البكغي  الٗىهغ ٦ٟاءة ٖلى ٦بحرة بضعظت

ت  الٗىإلات ؤٞغػجه ما ظغاء مً ومؿخ٣بلُت، خالُت جدضًاث جىاظه بالجؼاثغ اإلادلُت الاصاعة في البكٍغ

ال  مالءمت لٗضم ، وآلُاتها ٠ ثمَا ُٟت، ؤصاء مخُلباث م٘ اإلاْى ُُٟت لالخخُاظاث طل٪ الْى  الْى

 طل٪ ٧ل اإلااؾؿاث مً الٗضًض ٩َُلت وبٖاصة ظضًضة نُٛت بًجاص هدى الخ٩ىمُت والخىظهاث باإلصاعاث

ت اإلاُلىبت اإلاغوهت بحن الخىاػن  إلًجاص اثٟهم بمهام لل٣ُام لألٞغاص مىدها ًخٗحن التي والخٍغ  وج٣ضًم ْو

 .وجغ٢ُتها متالٗا الخضماث

 في ًخمشل والظي الاصاعة، في واإلاٗغفي ال٨ٟغي  اإلاا٫ عؤؽ باٖخباٍع مهما البكغي  اإلاىعص ٌٗخبر

٠ ت اإلا٨غؽ لها اإلاؿحر اإلاخسهو اإلاْى ى بها، الاجها٫ لخ٨ىىلىظُا واإلاًُب٤ والٗلىم للمٗٞغ  َو

 اإلااؾؿت في وزانت ،ٖامت بهٟت باإلاىٓماث ؤلال٨تروهُت ؤلاصاعة بخجؿُض ٣ًىم الظي اإلاالثم الصخو

اثٟها ؤصاء ٖىض الغ٢مُت  .اإلاُلىبت الاَضاٝ وجد٤ُ٣ لبىاء الخضًشت اإلاٗلىماث وهٓم ج٨ىىلىظُا ومهام ْو

لُه       ذذذه ٖلذذذى الغ٢مذذذي الخدذذذى٫  ٌٗٝغ ٖو
ّ
ما٫ ؤوكذذذُت ٞذذذي واإلادؿذإع الجذذظعي  ذذذغییالخٛ طل٪ اه  الٖا

مذا٫ وهمذذاطط وال٨ٟذذاءاث واإلاماعؾاث  ًٖ الىاججت والٟغم للخٛحراث ألامشذذذل الاؾذذذخٛال٫ ٢هض الٖا

احوجإز  تیالغ٢م الخ٨ىىلىظُاث  .اإلاجخم٘ في َر

 م٨غؾت ٢اهىهُت آلُاث ٖلى حٗخمض الخالي الخ٣ضًغي  الدؿُحري  همُها في اإلادلُت الاصاعة جؼا٫ ال

 بإق٩الها والغ٢ابت الٟٗالُت ٤جد٣ُ و٦ظل٪  ،اإلاؿُغة الىخاثج جد٤ُ٣ مُلب ْل في والخباَا للغوجحن

ت و الخانل الخُىع  مىا٦بت يغوعة مً مخًاصة بصىاثُت مخٟاوث وا٢٘ امام لىهُضم اإلاخٗضصة،  بظباٍع

 .ال٣اهىن  جُب٤ُ

ت اإلاىاعص إلصاعة همِ َى الخ٣ضًغي  والدؿُحر        والاصاعة  الٗمىمُت، اإلااؾؿاث و الاصاعاث في البكٍغ

 . عجابت ؤ٦ثر و ج٣ُُض بإ٦ثر الىمِ َظا في زام وي٘ لضحها بالخهىم اإلادلُت

 اإلاؿاع جصحُذ ًخم هُف: آلاحي الىدى ٖلى اق٩الُدىا بُغح مضازلخىا في هىُل٤ ؾب٤ ومما      

ُفي  طو الالىترووي والدؿُير الغكابي الباٖث طو الخلضًغي  الدؿُير ْل في  البكغي  للمىعص الْى

 . اإلادلُت؟ الاصاعة في الخىمىي  الباٖث

 :ؤؾاؾُحن مبدشحن في الخضزل ه٣اٍ خهغها الاق٩الُت َظٍ ٖلى لإلظابت و 
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ٌ  اإلابدث ت اإلاىاعص بصاعة اؾتراجُجُت وا٢٘:  ألاو   اإلادلُت ؤلاصاعة في  البكٍغ

 في الغ٢مُت البِئت ججلُاث ذذذذذ البكغي  للمىعص الال٨ترووي للدؿُحر الخىظه يغوعة هدى: الثاوي اإلابدث

 ذذذ اإلادلُت ؤلاصاعة

ا و اإلاالخٓاث ؤَم ٞحها هجمل زاجمت و  َؼ  .جىنُاث و با٢تراخاث حٍٗؼ

  

ٌ  اإلابدث ت اإلاىاعص بصاعة اؾتراجُجُت واك٘:  ألاو  اإلادلُت ؤلاصاعة في  البكٍغ

ت في مخالثمت وؤهماٍ والبِئت الخىُٓم بحن الىؾُُت ال٣ىة: "ؤجها ٖلى الاؾتراجُجُت حٗٝغ     مجمٖى

 للخ٠ُ٨ ؤلاصاعة حؿخسضمها ؤصاة هي ٞاالؾتراجُجُت وبهظا ،"بالبِئت ٗل٤جخ التي الخىُٓمُت ال٣غاعاث مً

 اؾتراجُجُاث اهتهاط مً والبض ٧ان لهظا ، الاصاعة جخسظَا التي ال٣غاعاث مً مجمىٖت زال٫ مً بِئتها م٘

ت اإلاىاعص إلصاعة  ٖام بك٩ل  الاصاعة ؤصاء ٖلى وجإزحراتها الٗىإلات جدضًاث مىاظهت زاللها مً ًم٨ً البكٍغ

لى ت اإلاىاعص ٖو  .بالجؼاثغ  اإلادلُت الاصاعة في زام بك٩ل البكٍغ

ت اإلاىاعص اؾتراجُجُت وحٗٝغ ت اإلاىاعص بىٓام اإلاخٗل٣ت ال٣غاعاث اجساط ٖملُت: "ؤجها البكٍغ  البكٍغ

ت اإلاىاعص هٓام ج٠ُُ٨ جد٤ُ٣ ٖلى حٗمل والتي لى اإلادُُت، الٓغوٝ م٘ البكٍغ  اؾتراجُجُاث جضُٖم ٖو

لُه" تالاؾتراجُجُ ؤَضاٞها د٤ُ٣وج اإلاىٓمت  الدؿُحر بحن اإلاىاػهت جد٤ُ٣ صون  الٟٗالُت جد٤ُ٣ ًخم ال ٖو

 في البكغي  للمىعص الغ٢ابي و الخ٣ضًغي  الدؿُحر اق٩االث  وٗالج ولظا٥ الال٨ترووي، والدؿُحر الخ٣ضًغي 

ٌ  اإلاُلب)  اإلادلُت الاصاعة ( الٗمىمي إلاىاظمىذا)  ٦مسغط الخضًض الدؿُحر آلُاث ٖلى وٗمض و ، (ألاو

 .(الثاوي اإلاُلب)في

ٌ  اإلاُلب  الخىمُت مُلب بين اإلادلي البكغي  للمىعص  والغكابي الخلضًغي  الدؿُير اقياالث: ألاو

ُفت التركُت ويغوعة اإلادلُت  الٗمىمُت بالْى

ذ ل٣ض ت الخ٩ىمت قٖغ  حؿُحر ظىاهب مؿذ ٖم٣ُت بنالخاث في 1995 ؾىت ومىظ الجؼاثٍغ

ت اإلاىاعص  باإلاسُِ ٌٗٝغ ما زال٫ مً ؤلانالخاث َظٍ ججؿضث الٗمىمُت وؤلاصاعاث اإلاىٓماثب البكٍغ

ت اإلاىاعص لدؿُحر الؿىىي   اإلاىاعص حؿُحر ؾُاؾاث قهضتها التي الخٛحراث ؤَم مً ٌٗخبر الظي البكٍغ

ت ت زُت وي٘ بلى حهضٝ ٧ىهه الٗمىمُت وؤلاصاعاث اإلاىٓماث في البكٍغ ت اإلاىاعص لدؿُحر جيبٍا  البكٍغ

 .مىمُتالٗ

ت اإلاىاعص لدؿُحر الؿىىي  اإلاسُِ ت الٗملُاث ٧ل ٞحها حسجل وز٣ُت ًٖ ٖباعة َى البكٍغ  الخيبٍا

٠ُ، اإلاخٗل٣ت ً، التر٢ُت، بالخْى ى الخ٣اٖض، ٖلى ؤلاخالت الاؾدُضإ، ٖلى ؤلاخالت الخ٩ٍى  بظغاء َو

ت َُئاث َٝغ مً الالخ٣ت للمغا٢بت الجضًض للىٓام ٌؿخجُب ُ الٗامت اإلاضًٍغ لُه الٗمىمُت، ٟتللْى  ٖو

ت اإلاىاعص لدؿُحر الؿىىي  اإلاسُِ ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً  حؿُحر ٖملُت لخىُٓم ظضًضة وؾُلت َى البكٍغ

ت اإلاىاعص ت الٗمىمُت وؤلاصاعاث اإلاىٓماث في البكٍغ  والؿُاؾت الدؿُحر لىٓام جدلُلُت وؤصاة الجؼاثٍغ
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حر في اإلاىخهجت ت،  اإلاىاعص جٞى  29 في اإلااعر 126 - 95 ع٢م خىُٟظيال اإلاغؾىم بمىظب ؤخضزذ البكٍغ

ل ت، للمىاعص الخى٢عي الدؿُحر ٖلى ؤؾاؾا ًغج٨ؼ  19951 ؤٍٞغ ى البكٍغ  ٌٗضٍ ٖمل بغهامج بمشابت َو

٤ اإلاؿحر  اإلاؿُغة، ألاَضاٝ ججؿُض ٢هض اإلاغظُٗت ال٣اٖضة مىه لُجٗل ؾىىٍا له اإلامىىخت اإلاحزاهُت ٞو

ت للمىاعص وألاهج٘ ال٣ٗالوي الاؾخٛال٫ في جخمشل والتي ُٟت ٢ُإ مغصوصًت وجدؿحن البكٍغ  الٗمىمُت الْى

غ زال٫ مً يُت، اإلاىٓىمت جٍُى  بٗىاًت  اإلاسُِ َظا ًدًغ ؤن الًغوعي  مً ٞةهه الٛغى ولهظا الخ٩ٍى

 . بهجاٍػ ٖىض ٦بحرة

 ؤن الٗمىمُت وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث ٧ل ٖلى ًخٗحن:" 95/126 اإلاغؾىم مً 3 اإلااصة هو وخؿب

غة اإلاالُت للمىانب جبٗا اإلاهىُت الخُاة لدؿُحر ٍاؾىى  مسُُا حٗض لُه ،..."اإلاخٞى  ٧ل ٖلى ًخىظب ٖو

 الاؾال٥ مسخل٠ جد٨م التي الىهىم إلاسخل٠ جى٢ُٗا مسُُا ؾىت ٧ل بضاًت في حٗض ؤن ٖمىمُت بصاعة

٠ُ مٟدكُت م٘ يبُه وحكتٍر والغجب،  في اإلااعزت 240 ع٢م الخٗلُمت ويٗذ خُض الٗمىمي، الْى

٠ُ الٗام اإلاضًغ ًٖ والهاصعة 27/05/1995  الخىُٟظي اإلاغؾىم ؤخ٩ام جُب٤ُ ٦ُُٟاث الٗمىمي للْى

ت الخٗلُمت وبِىتها ،95/126 ع٢م  جدضص التي 28/05/1995 في اإلااعزت 305 ع٢م اإلاكتر٦ت الىػاٍع

ُُٟت الٗال٢اث ت مهالر بحن الْى ٠ُ للمحزاهُت الٗامت اإلاضًٍغ  نتالخا مهامهم بَاع في الٗمىمي والْى

 .بالغ٢ابت

لُت ؤو٫  مً بضاًت الجضًض ؤلاظغاء َظا اٖخماص وجم      عثِـ ميكىع  ؤ٦ضٍ ما َظا و ،1995 ٖام ظٍى

ت اإلاىاعص لدؿُحر الالخ٣ت الغ٢ابت بةظغاء واإلاخٗل٤ 23/09/1995 في اإلااعر 17 ع٢م الخ٩ىمت  في البكٍغ

٠ُ ٠ُ مٟدكُاث عئؾاء ٧ل بلى اإلاىظهت الٗمىمي الْى  جإقحرة ؤًت مىذ ٖضم ٖلى ما٦ضا الٗمىمي، الْى

٠ُ مٟدكُاث ٢بل مً ش مً ابخضاء الٗمىمي الْى  للمغا٢بت الجضًض ؤلاظغاء وجُب٤ُ ،30/06/1995 جاٍع

ش مً ابخضاء ٩ًىن  الالخ٣ت ت الخاالث مجمل ٖلى 01/07/1995 جاٍع ٟحن ؤلاصاٍع  ٧اهذ مهما للمْى

 ٖلى اإلاهاص٢ت وآظا٫ بٖضاص ٦ُُٟاث ،30/12/1995 في اإلااعزت 1278 ع٢م الخٗلُمت وويٗذ َبُٗتها،

 .الؿىىٍت الدؿُحر مسُُاث

 مً 6 للماصة َب٣ا الالخ٣ت للمغا٢بت الجضًض الىٓام في الضزى٫  وألظل الٗملُت الىاخُت ومً

ُٟت ال٣بلُت الخإقحرة لٗملُاث جهاجي ٚل٤ جم ٣ٞض ،95/126 اإلاغؾىم  مدًغ وبٖضاص الٗمىمُذت، للْى

٠ُ مٟدكُاث ٢بل مً ٖال٣ت ٧اهذ يالت واإلاؿاثل الخاالث ب٩ل  مهالر بلى وبعؾالها الٗمىمي الْى

ت ُٟت الٗامت اإلاضًٍغ  الٗمىمُت وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث اٖالم م٘ لها، مسغط بًجاص ألظل الٗمىمُت للْى

 .اإلاٗىُت

                                                                                 
ل  29ماعر في  126ذ 95مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -  1  1966ًىهُى  02ماعر في   145ذ 66، ٌٗض٫ و ًخمم اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 1995ؤبٍغ

ا، ال ٟحن و وكَغ غ بٌٗ ال٣غاعاث طاث الُاب٘ الخىُٓمي ؤو الٟغصي التي تهم ويُٗت اإلاْى ضة الغؾمُت للجمهىعٍت واإلاخٗل٤ بخدٍغ جٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، الٗضص   .26الجؼاثٍغ
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 اإلا٩لٟت للؿلُت اإلاؿب٣ت للخإقحرة زايٗت جؼا٫ ال والتي الٟغصًت ال٣غاعاث بٌٗ اؾخصىاء جم ل٨ً

ُ اث٠ في الخُٗحن حكمل الٗمىمُت، ٟتبالْى  َب٣ا الٗمىمُت واإلااؾؿاث ؤلاصاعاث ظمُ٘ في الٗلُا الْى

 الخُٗحن ٢غاعاث: بذذ اإلاخٗل٣ت البلضًت بةصاعة الخانت ال٣غاعاث وبٌٗ ،95/126 اإلاغؾىم مً 4 اإلااصة لىو

 ألاؾاسخي لل٣اهىن  خايٗتال ٚحر الهُئاث بلى الاهخضاب ٢غاعاث الٗلُا، واإلاىانب الغجب في اإلاهام واجهاء

ُٟت سخ الخى٠ُْ ٢غاعاث الٗمىمُت، للْى  اإلاخٗا٢ضًً، لألٖىان باليؿبت الكٛل مىانب في ال٣ٗىص ٞو

ظا ت الخٗلُمت خؿب َو ت للخٗلُمت اإلاٗضلت ،01/03/2015 في اإلااعزت اإلاكتر٦ت الىػاٍع  اإلاكتر٦ت الىػاٍع

 اإلاؿخسضمحن حؿُحر ٢غاعاث ٖلى اإلاؿب٣ت بتالغ٢ا بدىُٟظ واإلاخٗل٣ت 11/06/2011 في اإلااعر 6853 ع٢م

ُٟت مهالر بخإقحرة اإلاخٗل٣ت 09/05/2018 في اإلااعزت 07 ع٢م والخٗلُمت البلضًت، إلصاعة الخابٗحن  الْى

لُه الٗمىمُت، ٘ بةٖضاص البلضًت مهالر ج٣ىم ٖو  اإلاهىُت الخُاة جسو التي الدؿُحر ٢غاعاث ظمُ٘ مكاَع

 للخإقحر اإلاالُت الغ٢ابت إلاهالر وجبلُٛها الضعظت في التر٢ُت باؾخصىاء ت،اإلاؿب٣ الغ٢ابت مدل ج٩ىن  والتي

 واإلاخمم، اإلاٗض٫ 16/11/2009 في اإلااعر 09/374 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم مً( 2)05 للماصة َب٣ا ٖلحها

   1. بها ًلتزم التي للى٣ٟاث الؿاب٣ت بالغ٢ابت اإلاخٗل٤

ت،  اإلاىاعص حؿُحر مسُِ بةٖضاص ج٣ىم اإلادلُت الاصاعة ٞةن ؾب٤ ما ٖلى وبىاء  بما او  البكٍغ

ت  اإلاىاعص لدؿُحر الؿىىي  باإلاسُِ  ٌؿمى ً، في البكٍغ  خهىلها بمجغص ألاو٫  الكُغ ٌٗض خُض قٍُغ

 بضاًت في الٗمغاهُت والتهُئت اإلادلُت والجماٖاث الضازلُت وػاعة َٝغ مً اإلاالُت اإلاىانب مضوهت ٖلى

ٗبر الالخ٣ت الؿىت ب٣ى  اإلاسُِ في ألاو٫  الكُغ لخىُٟظ ج٣ُُم ًٖ َو  لدؿُحر الؿىىي  اإلاسُِ ؤن ٍو

ت اإلاىاعص ٟحن ٣ِٞ ٌٗالج ظؼجي مسُِ َى البكٍغ  ، اإلاٗىُت اإلادلُت الاصاعة محزاهُت خؿاب ٖلى  اإلاْى

ت اإلاىاعص لدؿُحر الؿىىي  اإلاسُِ مً ألاو٫  الكُغ ٖلى  اإلاهاص٢ت ٖملُت حٗخبر  َٝغ مً البكٍغ

ُٟت مٟدكُت  ًخٗل٤ ما زانت اإلاسُِ في ظاء ما جُب٤ُ في بالبضء بقٗاع بمشابت ىمُتالٗم الْى

٠ُ ً بالخْى  .والخ٩ٍى

 حٗخبر والتي اإلادلُت الخىمُت بهجاح ٖلى  اإلادلي البكغي  الٗىهغ َظا ٌٗمل ؤزغي  ظهت ومً

ل وجضبحر اؾخسضام ٦ُُٟت في ٨ًٟغ الظي ٞهى اإلادلُت،  الاصاعة لىٓام الجهاجي الهضٝ  إل٢امت الالػم الخمٍى

غ ؤن ًجب لظل٪ وجىُٟظَا، اإلاكغوٖاث ت اإلاىاعص اإلادلُت الاصاعة وخضاث لضي جخٞى لت البكٍغ  ٞىُا اإلاَا

ا  ؤَمُت جبرػ َىا مً م٣ترخاتهم بخ٣ضًم الخىمُت ٖملُاث ظمُ٘ في اإلاىاَىحن مكاع٦ت بلى باإلياٞت وبصاٍع

 اإلاجالـ ؾلُت جخإ٦ض ؤن ًجب الهظ اإلادلُت، الاصاعة م٣ىماث مً َام ٦م٣ىم البكغي  الٗىهغ وظىص

 الكٗب ؾُاصة ًىٓم الظي الُبُعي الىي٘ َى وطل٪ باؾخمغاع الخىُٟظًت الاظهؼة ؾلُت ٞى١  الكٗبُت

ى  في ًخجمض ؤن مً و٢ىٞهم ًدمي الظي والًمان الٗمل ٢اثض َى الكٗب ًٓل بإن ال٨ُٟل َو

ت الاظهؼة ح٣ُٗضاث  .باالةالالم وؤ  الاَما٫ بٟٗل الخىُٟظًت وؤ ذاالصاٍع

                                                                                 
ت، مدايغاث م٣ضمت لُلبت الؿىت الشاهُت ماؾتر جسهو ٢اهىن  - 1 ت ؾهُلت ، الدؿُحر البكغي في الاصاعة الٗمىمُت الجؼاثٍغ ص. بىجٖغ

غة ، الجؼاثغ ،   .51ذ ذ 50، م م 2020ذذ  2019بصاعي، ظامٗت آ٦لي مدىض ؤولخاط البٍى
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ت اإلاىاعص جىاظه ٣باث جدضًاث اإلادلُت البكٍغ  مسخل٠ مىا٦بت بلى الىنى٫  صون  جدى٫  ٖو

ت الاصاعة وجد٤ُ٣ والخٛحراث الخُىعاث  وجدؿحن ألاصاء في الٗالُت والجىصة بالٟٗالُت جخه٠ التي الٗهٍغ

ٟحها مغصوصًت ً الخدٟحز زال٫ مً مْى اصة والخ٩ٍى  ًىمي اإلاؿخمغ ًٍٞالخ٩ى  واإلاىٓمت، الٟغص ٞٗالُت لٍؼ

ىمي مؿخمغة بهىعة الٟغص ؿاٖض ، اإلاىٓمت ٍو اصي اإلاك٨الث خل ٖلى َو  ٢ُمت ألن الٗمل، جدؿحن بلى ٍو

 .ًدؿىه ُٞما الٟغص

٠ الخالي الىا٢٘ ؤما  الاؾتراجُجُت الخٛحراث َظٍ ًٖ البٗض ٧ل بُٗض الجؼاثغ في الٗمىمي للمْى

ت، اإلاىاعص حؿُحر في  بلى ؤصي ظُضة، مهىُت لخُاة آٞا١ ًٟخذ ال ممل ؾ٩ُي٦ال  حؿُحر ٖلى مٗخمض البكٍغ

اعاث مً ال٨شحر َغوب  الىي٘ اؾخمغاع ؤن ٦ما الضازل، ؤو الخاعط في الخام ال٣ُإ بلى اإلامخاػة ؤلَا

ت الخُلٗاث ظمُ٘ بكل حهضص خاله ٖلى ت الخىمُت جد٤ُ٣ بُجها ومً اإلادلُت،  الاصاعة في الخىمٍى  الاصاٍع

 (.والىالًت البلضًت) في مشلتاإلاخ اإلادلُت  لإلصاعة

 ٖلى للى٢ٝى جد٣ُ٣ه اإلاغاص باألصاء الٟٗلي ألاصاء بم٣اعهت الخ٣لُضًت ؤلاصاعة في  اليكاٍ ع٢ابت وجخم

 ًخم ٦ما وجصخُدها، لالهدغاٞاث ًاصي ومما البكغي  اإلاىعص اؾتراجُجُت في ظظعي  حٛحر مً ًدضر ما

ًٖ ٤  الخسُُِ بٗض وجإحي للمايخي مىظهت ٢ابتع  بظل٪ ٞهي باإلاسغظاث، اإلاضزالث م٣اعهت ٍَغ

ظا والخىُٟظ، غ بحن الؼمىُت الٟجىة ًٖ والىاظمت الخ٣لُضًت الغ٢ابت ؾلبُاث مً ٌٗض َو  اإلابرػ الخ٣ٍغ

به وما للخلل
ّ
غ ل٩ىن  الخصخُذ، مغخلت وبحن وجى٢ُ٘ ومغاظٗت ٦خابت مً ًخُل ت صوعٍت ج٩ىن  الخ٣اٍع  قهٍغ

ت ؤو ٞهلُت ؤو  .  ؾىٍى

٠ حؿُحر في ؤلاخ٩ام ؤن ٣ى٫ بال وههل       الاصاء مً مؿخىي  بالًغوعة ًدبٗه اإلادلي الٗمىمي اإلاْى

ُٟي ت م٘ والىدُجت الهضٝ بحن ثالخٟاو  َى هغاٍ ما ل٨ً ، اإلاُلىبت الخىمُت جد٤ُ٣ م٘ الْى  اؾخمغاٍع

ت الغ٢ابت ْل في اإلادلي البكغي  الدؿُحر في  الغ٧ىص ُٟي ألاصاء و الدؿُحر ٖلى اإلابؿَى  هدض ظل٪ل ، الْى

 و اإلادلُت  الخىمُت وجد٤ُ٣ البكغي  اإلاىعص لخُٟٗل الغاقض والخ٨م  الخضًض الدؿُحر آلُاث اٖخماص ٖلى

 .  اإلاىالي اإلاُلب في هدىاوله ما َظا

خماص: الثاوي اإلاُلب   الغاقض والحىم(  الٗمىمي اإلاىاحمىذ) الحضًث الدؿُير آلُاث ٖلى الٖا

ت، والخىُٓمُت اإلااصًت الخىاظؼ لخ٣لُل الالػمت اءاثالاظغ  الجساط اإلادلُت ؤلاصاعة تهضٝ  واللٍٛى

ت الك٩لُاث وجبؿُِ  في اإلاؿاواة جًمً التي الخضابحر واجساط اإلاؿخٗملت، اإلاهُلخاث وجىيُذ ؤلاصاٍع

ؼ ال٣اهىن  ؾُاصة مبضؤ بخُب٤ُ ؤلاصاعة، مىاظهت في اإلاىاًَ يماهاث واخترام واإلاٗالجت، الخٗامل  وحٍٗؼ

ظا ؤلاصاعة، يض اإلاىاَىحن خ٣ى١   الغاقض، الخ٨م ومباصت الضًم٣غاَي للخ٨م ؤؾاؾُا ٖامال ٌّٗض  َو

 واإلاؿاواة والٟاٖلُت، والٗض٫، والهض١، واإلاؿاولُت، الكٟاُٞت، ؤؾاؽ ٖلى واإلابيُت اإلاخٟخدت وؤلاصاعة

 .1 خهاصًتالا٢ والخىمُت الاظخماعي الاؾخ٣غاع جد٤ُ٣ بلى ًٟضخي بما ال٣اهىن، صولت واخترام اإلاٗاملت، في

                                                                                 
ت ؾهُلت ،  اإلاغظ٘ الؿاب٤، ،م  - 1  .223ص. بىجٖغ
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 اإلادلُت الاصاعة في الخ٣لُضي الٗمىمي الدؿُحر جىظه و  جُىع  مضي ما ألاولي الؿاا٫ هُغح بضاًت    

  . الخضًض؟ الٗمىمي اإلاىاظمىذ وؤؾـ مٟاَُم هدى بالجؼاثغ

 ٖلى ٌٗخمض الٗامت اإلاىٓماث لدؿُحر ظضًض ٞهم بُٖاء الدؿُحر ٦خاب و ٖلماء مً ال٨شحر خاو٫ 

ت ٣ٖالهُت  ومً الخ٣لُضًت، الٗامت الاصاعة ٖلحها جغج٨ؼ التي الخ٣لُضًت ال٣اهىهُت ال٣ٗالهُت وب٢هاء حؿُحًر

٠ ٠  الٗمىمي للمىاظمىذ اُُٖذ التي الخٗاٍع  ه٣ل بلى حهضٝ:" بإهه   Françoi  Xavier Merrinحٍٗغ

ل ، الٗمىمي اإلاجا٫ بلى الخانت الدؿُحر ألاؾالُب ت ، الاصاعة همِ جدٍى ًاإلا مؿاولُت ج٣ٍى  و ؿحًر

 حؿُحر َى  الجضًض الٗمىمي للدؿُحر ألاؾاسخي ؤاإلابض ؤن لىا ًخطر و ،" اإلاىاَىحن م٘ الٗال٢ت جدؿحن

 .1..." الٗمىمي الدؿُحر في اإلااؾؿت عوح وبصزا٫ ٦ماؾؿت الخ٩ىمت

ٟحها الٗمىمُت ؤلاصاعة جد٨م التي الٗال٢اث في الىٓغ بٖاصة بن غ ٌٗخبر  وبمؿخسضمحها، بمْى  جٍُى

ت إلاىاعصا بصاعة  ألن وطل٪ والٗهغهت، الخُىع  جد٤ُ٣ في عاٚبت مىٓمت ألي وألاو٫  الغثِسخي اإلاىُل٤ البكٍغ

 ألازغي  اإلاىاعص حؿُحر ؾىء ؤو خؿً ًٖ اإلاؿاو٫ باٖخباٍع ؤلاهخاط ٖىامل ؤَم ٌك٩ل البكغي  اإلاىعص

 بإَمُت للضولت اًضاإلاتز  ؤلاصعا٥ وم٘ اإلاؿُغة، ألاَضاٝ جد٤ُ٣ ًٖ اإلاؿاو٫ وبالخالي واإلاالُت، اإلااصًت

ملذ به اَخمامها صاثغة مً وؾٗذ البكغي  اإلاىعص غ ٖلى ظاَضة ٖو ُٟتها جٍُى  زال٫ مً الٗمىمُت ْو

ت اإلاىاعص بصاعة ؤصواث ه٣ل بلى الؿعي ُٟت ٢ُإ بلى الخام ال٣ُإ مً البكٍغ  وجبجي الٗمىمُت الْى

اع َظا وفي ،الجماعي الٗمل حصجُ٘ الٟٗالُت، الٟاٖلُت، ٧األصاء، ظضًضة مٟاَُم  الٗضًض ه٣ل جم ؤلَا

ُٟت ٢ُإ بلى الخام ال٣ُإ ؤصواث مً  مً الٗضًض في ٦بحرا هجاخا جُب٣ُها ل٣ي والتي الٗمىمُت الْى

٠ُ في ظضًضة مٗاًحر اٖخماص: هجض ألاصواث َظٍ ومً الضو٫   ٖلى ولِـ ال٨ٟاءة مبضؤ ٖلى مبيُت الخْى

خماص اإلاؿاواة، مبضؤ ت للمىاعص الخى٢عي دؿُحرال الخٗا٢ض، مبضؤ ٖلى الٖا  مباصت اٖخماص الٗمىمُت، البكٍغ

 . ٦2ٟاءتهم خؿب ألاٞغاص وم٩اٞإة الخماًؼ مبضؤ ٖلى مبيُت ألاصاء ج٣ُُم في ظضًضة

لُه   اإلادلُت بالجماٖاث  ذذذ الٗالم في الؿاثض ذذذ الخضًض الدؿُحري  ال٨ٟغ وظىص مضي ًٖ هدؿاء٫ ٖو

ت  .بها الخضًض الدؿُحر ماقغاث ًٖ البدضب طل٪؟ ج٨َغـ بلى ؾٗذ و٠ُ٦ الجؼاثٍغ

غ ٖلى ًخى٠٢  اإلادلُت الاصاعة في للدؿُحر الالػم واإلاىار اإلاىاؾب الجى وتهُئت جدٟحز بن  جٍُى

ت اإلاىاعص حؿُحر مجا٫ ا البكٍغ  جد٤ُ٣ و اإلااؾؿت جىمُت ٖلُه جخى٠٢ التي ال٣اٖضي ألاؾاؽ باٖخباَع

ُٟت اإلامىىخت لىؾاثلوا الهُا٧ل بحن الخ٣اعب خ٣٣ىا ٩ٞلما الخضمت،  وجد٤ُ٣ ظهت مً الدؿُحر لْى

 .لخد٣ُ٣ها اإلادلُت الاصاعة حؿعى التي ألاَضاٝ جد٤ُ٣ بلى ههل ؤزغي  ظهت مً اإلاؿُغة ألاَضاٝ

                                                                                 
بُاٍ ههحرة ، حؿُحر الاصاعة الٗمىمُت في الجؼاثغ بحن زهىنُاث الدؿُحر الٗمىمي و مخُلباث اإلاىاظمىذ الٗمىمي،  مجلت الخىمُت و  - 1

ت ، الٗضص الشالض و الخام بٟٗلُاث اإلااجمغ الضولي : اإلااؾؿت بح ت،اصاعة اإلاىاعص البكٍغ ،  3، الٗضص  1اإلاجلض  ن الخضمت و بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 394،م 2015
ت في ْل جُب٤ُ اإلاىاظمىذ الٗمىمي الجضًض بالىٓغ بلى بٌٗ الخجاعب ألاظىبُت  - 2 ُٟت الٗمىمُت الجؼاثٍغ جِكاث ؾلىي ، آٞا١ الْى

٨ُت(، عؾالت م٣ضمت لىُل قهاصة ا لض٦خىعاٍ في: قٗبت: ٖلىم الدؿُحر جسهو: حؿُحر اإلاىٓماث، )هُىػلىضا، ٞغوؿا، والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 .151،  م 2015ذ 2014ظامٗت امدمض بى٢غة بىمغصاؽ، الجؼاثغ،  
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 الؿُاؾت في اإلادلُت للجماٖاث البكغي  الدؿُحر مجا٫ في الانالخاث مً بؿلؿت الجؼاثغ مغث       

لُت 3 ٚاًت لىب 2000 ؾىت مً الاصاعي  لإلنالح الٗامت ش 2014 ظٍى ت اوكاء جاٍع ُٟت الٗامت اإلاضًٍغ  للْى

 ٖلى ؤؾاؾا جغ٦ؼث و الاصاعي، ؤلانالح مهمت جخىلى ألاو٫  للىػٍغ جابٗت ؤلاصاعي  والانالح الٗمىمُت

ت مؿخىي   َٝغ مً اؾخٗمالها ًخم اإلاهالر حؿُحر ؾحر خؿً ٖلى الغ٢ابت آلُت ٞةن اإلادلي ؤما ، اإلاغ٦ٍؼ

 1 .الضاثم الدؿُحر بهضٝ اإلاؿاولحن

ت ألامىع  مً خى٦مت هٓام بوكاء ٌٗخبر        حؿاٖض خُض الغ٢مي الخدى٫  مؿاعي لخد٤ُ٣ الًغوٍع

 جىخُض ٖلى حؿاٖض ٦ما اإلاؿُغة الغئٍا لخد٤ُ٣ الصخُذ اإلاؿاع في اإلادلُت الاصاعة جىظُه ٖلى الخى٦مت

 مً الخى٦مت جم٨ً طل٪ بلى تبياٞ الغئٍا َظٍ لخد٤ُ٣ ألاٞغاص مسخل٠ ًدىػٍ الظي الُا٢اث جىٕى

اث مجاالث وج٣ُُض اإلاؿاولُاث جدضًض  مسخل٠ بحن وج٣ؿُمها اإلاىاعص جسهُو بلى بياٞت الخٍغ

ؼ الىخضاث  ما َظا و ، 2الابضإ لخد٤ُ٣ باإلاهاعاث والتزوٍض الىخضاث مسخل٠ بحن اإلاكاع٦ت وحٍٗؼ

 .اإلاىالي اإلابدض في بلُه ؾيخُغ١ 

 اإلادلي البكغي  للمىعص الالىترووي للدؿُير الخىحه يغوعة هدى :الثاوي اإلابدث :الثاوياإلابدث 

  ــــ اإلادلُت ؤلاصاعة في الغكمُت البِئت ججلُاث ـــــ                                                    

 

ت اإلاٗلىماث مجخم٘ بغوػ ؤصي   و لإلٖالم الخضًشت الخ٨ىىلىظُاث بةصزا٫ الجؼاثغي  واإلاٗٞغ

اوح الاجها٫ َؼ ا ٦ُُٟت في الىٓغ اٖاصة يغوعة بلى الٗمىمُت، الاصاعة في ٍٗؼ  لإلصاعة جىُٓمها و حؿُحَر

 . ؤوؿب بك٩ل للمىاَىحن اإلا٣ضمت الخضمت ج٠ُُ٨ و زهىنا اإلادلُت والاصاعة ٖمىما

 لخدؿحن اإلادلي الخ٨م ؤق٩ا٫ ٖهغهت ٖلى الال٨تروهُت الجؼاثغ بغهامج ع٦ؼ اإلادلي اإلاؿخىي  ٞٗلى

٤ ًٖ وطل٪ َىحناإلاىا ْغوٝ  في الجىصة و الىجاٖت يمان م٘ الٗمىمُت الخضمت صًمىمت بلؼامُت ٍَغ

ت الخضمت ٖلى والتر٦حز اإلا٣ضمت الخضمت  .الجىاٍع

لى   الٗمىمُت الاصاعة ؤصاء جدؿحن بلى الهاصٝ الخ٩ىمت ٖمل إلاسُِ جىُٟظا و الىا٢٘ ؤعى ٖو

٘ ٖضة بخجؿُض اإلادلُت والجماٖاث الضازلُت وػاعة ٢امذ والكٟاُٞت بالٟٗالُت ًخمحز وظٗله  مكاَع

٤ ٖهغهت مجا٫ في َامت لُه ، الخضًشت الخ٨ىىلىظُت الىؾاثل باؾخٗما٫ الٗام اإلاٞغ  في هدباخض ٖو

ٌ  اإلاُلب) بالجؼاثغ  اإلادلُت الاصاعة في الغ٢مُت البِئت بمدضصاث البكغي  اإلاىعص ٖال٢ت  ووي٘ ،(ألاو

 (.الثاوي اإلاُلب) بالجؼاثغ اإلادلُت صاعةالا  في البكغي  للمىعص الال٨ترووي الدؿُحر

 

                                                                                 
ت ٖلى يىع م٣خًُاث الدؿُحر  - 1 ؤخمض بىقاعب، ؤخمض بً ًىؾ٠، ٦جزة بً ٚالُت، هجاٖت الدؿُحر في الجماٖاث اإلادلُت الجؼاثٍغ

ت، اإلاجلض الٗمىمي الخضًض، مجلت آعاء للضعا  .104، م 2019، ؾىت 1، الٗضص 1ؾاث الا٢خهاصًت و الاصاٍع
تزىنت مهُٟى، بً ٖبى الجُاللي،  جدضیاث ع٢مىه بصاعة اإلاىاعص البكغیت  في اإلااؾؿاث  - 2 " صعاؾت ٢ُإ البىى٥ لىالیت   الجؼاثٍغ

 .695،  م 708ذذذ  688، م م 2021، 1، الٗضص 35، اإلاجلض 1مؿخٛاهم ، خىلُاث ظامٗت الجؼاثغ 
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ٌ  اإلاُلب  بالجؼائغ  اإلادلُت الاصاعة في الغكمُت البِئت بمدضصاث البكغي  اإلاىعص ٖالكت:  ألاو

 ٖال٢ت ؤو باإلااؾؿت ؤلاوؿان ٖال٢ت جىُٓم في هي وكاَها هٕى ٧ان مهما ماؾؿت ٧ل مك٩لت بن

لت ٖمل ٖال٢اث بىاء ؤن ًبضو ولهظا بالخ٣ىُت، ؤلاوؿان ا في هي ألاولى للَى َغ  حٗاون، مك٩لت ظَى

 بخٗبحر ؤو الجماٖاث، ؤو ألاٞغاص لؿلى٥ الخ٩امل مً ؤصوى خض بلى حؿدىض البلضًت ومجها اإلادلُت  ٞاإلصاعة

ُه مِكا٫  مً أل٦ثر وطل٪  والجماٖاث ألاٞغاص بض٫ الٟاٖلحن م٣ىلت ًًٟل الظي  M.Crozier ٦غوٍػ

 بحن الخٗاون  ُٞهبذ مخىا٢ًت، ختى وعبما مخباًىت ؤَضاٞا مجهم واخض ٧ل ًُلب ؤٞغاص ل٩ىجهم ؾبب،

ٟها قغوٍ مً قٍغ الاصاعة جُلبه الظي الٟاٖلحن ُّ   ًخّم  لً والظي الجضًض، الىي٘ م٘ ج٨
ّ
 بةصماط بال

٠ ى مكغوٖها في اإلاْى ظا ألاَضاٝ، في الخ٩امل وبُلبه الال٨تروهُت الاصاعة َو  الًغوعي  اإلاُلب َو

 بما ؤو par la contrainte  باإل٦غاٍ بما: بك٩لحن ججؿُضٍ اإلادلُت لإلصاعة ًم٨ً غوٕاإلاك َظا في للخ٣ضم

 . 1بةًضًىلىظُت ؤو/  و influence بالخإزحر الخالٖب manipulation مً به ًغجبِ

ت للمىاعص الاؾتراجُجُت ؤلاصاعة حٗخبر  جد٤ُ٣ ؾِخم ٠ُ٦ للمىٓمت ًدضص الظي اإلاىهج َى البكٍغ

٤ ًٖ ألاٞغاص، زال٫ مً اإلاىٓمت ؤَضاٝ ت اإلاىاعص اؾتراجُجُاث ج٩امل ٍَغ  اؾتراجُجُاث و البكٍغ

 .اإلاىٓمت

ت الغ٢مىت بحن الغبِ ًخم ما ٦شحرا   بلى الباخشحن مً ال٨شحر ٌكحر خُض ؤلال٨تروهُت وؤلاصاعة ؤلاصاٍع

ت ٞالغ٢مىُت للمٟهىمحن اإلاٗىُحن هٟـ ت راجُجُتاؾت: "  ؤجها وحٗٝغ ؤلال٨تروهُت ؤلاصاعة هي ؤلاصاٍع  بصاٍع

 ؤمشل اؾخٛال٫ م٘ اإلااؾؿاث و للمىاَىحن ؤًٞل زضماث جد٤ُ٣ ٖلى حٗمل اإلاٗلىماث لٗهغهت

٠ُ زال٫ مً اإلاخاخت اإلاٗلىماث إلاهاصع ت اإلااصًت اإلاىاعص جْى ت و والبكٍغ  بَاع في اإلاخاخت اإلاٗىٍى

 بالجىصة و اإلاؿتهضٞت للمُالب وجد٣ُ٣ُا والجهض واإلاا٫ للى٢ذ ؤمشل اؾخٛال٫ اظل مً خضًض ال٨ترووي

ذ ٦ظل٪ اإلاُلىبت ل ٖملُت"  ؤجها الال٨تروهُت  الاصاعة ٖٞغ ما٫ ٧اٞت جدٍى ت الخضماث و ألٖا  الاصاٍع

ت جىٟظ بل٨تروهُت وزضماث ؤٖما٫ بلى الخ٣لُضًت  و الىع١ اؾخسضام بضون  و مخىاَُت ص٢ت و ٖالُت بؿٖغ

ت والخضماث  الال٨تروهُت الاصاعة ؤن ه٣ى٫  َىا مً  جىٟظ بل٨تروهُت وزضماث ؤٖما٫ بلى الخ٣لُضًت ؤلاصاٍع

ت  في جخمشل ؤلال٨تروهُت ؤلاصاعة ؤن ه٣ى٫  َىا ومً الىع١ اؾخسضام وبضون  مخىاَُت وص٢ت ٖالُت بؿٖغ

ت الخضماث ج٣ضًم في الخضًصُت ؤلال٨تروهُت الىؾاثل اؾخٛال٫"  اإلاٗامالث حؿهُل ؤظل مً ؤلاصاٍع

ت حر ؤلاصاٍع  وع١ بال بصاعة ؤجها ؤلال٨تروهُت ؤلاصاعة اإلاسخهحن بٌٗ ٝغٌٗ ٦ما الجهض و الى٢ذ وجٞى

٘ ووؾُلت  2 .الخ٨ىىلىظُت الىؾاثل ٖلى ؤؾاؾا وحٗخمض الؿلُت و٦ٟاءة ؤصاء لٞغ

                                                                                 
ُبت ِٖكاوي،  -  1 ت ذذ  تاؾتراجُجُؤخمض لب٣٘، ص. َو اإلاىعص البكغي في ْل جُب٤ُ الاصاعة الال٨تروهُت ، مجلت الخىمُت و بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .225،م 2018، 9، الٗضص 6بدىر و صعاؾاث ذذ اإلاجلض 
ت، مجلت الخٗلُم زحرة بً ًمُىت ، ص. وكإث بصواعص هاقض، ػاصي ؤخمض،  صوع الغ٢مى -  2 ت  و الاصاعة الال٨تروهُت في جشمحن بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

٠، مجلض   .71ذذ  70، م م 100ذذذ  76(، م م 2019)ماًى  12، ٖضص 7ًٖ بٗض و الخٗلُم اإلاٟخىح، ظامٗت بجي ؾٍى
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غ آلُاث ؤَم بحن مً الال٨تروهُت الاصاعة جُب٤ُ ٌٗخبر  وجدؿحن باإلصاعة اإلاىاًَ ٖال٢ت جٍُى

 الخ٣ضم م٘ ج٨ُُٟها و الاصاعة لخُىٍغ آلُاث ٖضة ي٘و  في الكغوٕ جم خُض لهم اإلا٣ضمت الٗامت زضماتها

 :هجض ؤَمها مً و الخ٨ىىلىجي،

 وعزهت الخٍٗغ٠ بُا٢اث و الؿٟغ ظىاػاث و اإلاُالص قهاصاث بنضاع: اإلاضهُت الحالت سجل عكمىتـــــ 

ت الؿُا٢ت  .اإلاضهُت الخالت وزاث٤ ٧ل ٖمىما و... الؼواط ٣ٖىص و ، البحرمُتًر

ب ٖلى جُب٤ُ اوكاء في ًخمشل و: اإلاضهُت الحالت مهلحت عكمىت مكغوٕــــ   البُاهاث بةصزا٫ ٌؿمذ الٍى

 ٖلى مخىاظضة مخُىعة بُاهاث ٢اٖضة مً اإلاضهُت الخالت ووزاث٤ ٣ٖىص مً الجؼاثغي  باإلاىاًَ الخانت

 بىاؾُت ص٣ُ٢ت مٗلىماث ٖلى الخهى٫  بهضٝ ؾىاء الخ٣ا اؾترظاٖها لُخم خٟٓها و عثِؿُت ؤظهؼة

هًج بدض ٠ ٍغ  قب٨ت ٖلى وسخ ٖغى مً اإلاضهُت الخالت يابِ جم٨حن ؤظل مً ؤو البلضًت مْى

 ؤو٫  ٧اهذ و َباٖتها ؤو خٟٓها مً لُخم٨ً باإلاىاًَ الخانت اإلاضهُت الخالت ٣ٖىص و لىزاث٤ ذألاهترهِ

ش باجىت والًت في  اإلاكغوٕ َظا ٞحها َب٤ بلضًت  12 ع٢م مُالص قهاصة ؤو٫  انضعث و 2020 ماعؽ 4 بخاٍع

 حؿلُم و بٖضاص ام٩اهُت ؤًًا ججؿض ظضًضة ج٣ىُت هي و الال٨ترووي الكبا٥ مؿخىي  ٖلى زىاوي بً٘ في

 الخالت إلاغا٦ؼ الؿٟغ ؤو للخى٣ل اإلاىاًَ ًًُغ ؤن صون  الىاخضة البلضًت ٞغوٕ مؿخىي  ٖلى الىزاث٤

اة، قهاصة ، الؼواط قهاصة الٓغوٝ هٟـ في ؤًًا حؿخُُ٘ و اإلاضهُت،  بلى بٗض ُٞما الؿعي زم الٞى

 1. الىزاث٤ ٧ل بلى الٗملُت جمضًض

 في مىاًَ ٧ل ؤعق٠ُ ًسخهغ الظي و 2013 ؤوازغ في الال٨ترووي اإلاىاًَ مكغوٕ بلى باإلياٞت

جي السجل اوكاء ٦ظا و الخُاة، مضي ًدبٗه وخضة  مً اإلاىاًَ ًم٨ً الظي و اإلاغ٦باث لتر٢ُم آلالي الَى

  2   . الدسجُل والًت بلى الخى٣ل ٖىاء ج٨بض صون  و تآهُ بهٟت التر٢ُم بُا٢اث ٖلى الخهى٫ 

لُه  اث٠ ٖلى الال٨تروهُت الغ٢مىت ؤزغث ٣ٞض ٖو ت اإلاىاعص بصاعة ْو  اإلادلُت، باإلصاعاث البكٍغ

 للمىاعص  بل٨ترووي حؿُحر بلى وع٢ُت، مسُُاث ٖلى ٌٗخمض الظي الخ٣لُضي الدؿُحر بصاعة مً لخخدى٫ 

ت ٠ ٧ل جم٨ً التي و اجها٫ وؾاثل مً تآلُ خىاؾِب ٖلى ٌٗخمض  البكٍغ  ؤٖماله ٢ًاء مً ٖام مْى

ت بِؿغ بها اإلا٩ل٠  جشمحن  ٨ٞغة ٖلى هغ٦ؼ الخضًض الٗمىمي الدؿُحر ٞلؿٟت م٘ وج٣اَٗا0 ٢هىي  وؾٖغ

ت اإلاىاعص ً ؾلؿت زال٫ مً وطل٪ ، اإلادلُت الهُئاث ٩َُلت وبٖاصة اإلادلُت للجماٖاث البكٍغ  ج٩ٍى

اعاتها مخسهو  الجماٖاث زاللها اؾخٟاصث خُض قابت ظامُٗت بةَاعاث اإلاىعص ضُٖمج وؤًًا إَل

الم في مهىضؽ 778 مجها ظامعي بَاع 6000 ب اإلادلُت  اهخٓاع في 2009 ؾىت في الٗملُت اهتهذ آلالي الٖا

                                                                                 
ِل، ههحر لٗغباوي، بظغاءاث جدؿحن الخضمت الٗمىمُت الال٨تروهُت  بالجماٖاث اإلا -  1 دلُت مً وظهت هٓغ اإلاىاًَ ذذذ صعاؾت خضة ٢ٖغ

٤ الٗام في الجؼاثغ : الىا٢٘ ، آلاٞا١،  مُضاهُت بلضًت ؾ٠ُُ همىطظا ذذ  م٣ا٫ ميكىع في ٦خاب ظماعي مد٨م"  ع٢مىت زضماث اإلاٞغ

جُت الا٢خهاصًت و الخدضًاث " ،اٖضاص و جيؿ٤ُ ص لبُض ٖماص، ص مىػاي بال٫،  بنضاعاث اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي للضعاؾاث الاؾتراج

 .145، م 2021الؿُاؾُت/ اإلااهُا بغلحن،  
 .145هٟـ اإلاغظ٘ ، م  -  2
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٠ُ ٠ُ ٖملُت في بَاع 3200 بحن مً آلي بٖالم مهىضؽ 1600 جْى  البلضًاث لضٖم مىظهحن ظضًضة جْى

 1.وؿمت 70.000 ؾ٩اجها ٖضص ًٟى١  التي البلضًاث و

 الخ٣لُضًت الٗمل َغ١  اجبإ ٖلى ٌٗخمض الىالًت و٢اهىن  البلضًت ٢اهىن  ٧ل ؤن وظضها ولألؾ٠ ل٨ً

 خًىعي الاظخمإ وبلؼامُت وعقي ْٝغ في الضٖىاث وحؿلُم ، الىع٢ُت السجالث اؾخٗما٫ بلؼامُت مً

٤ ًٖ الاظخمإ في مجلـ ًٖى جهىٍذ و جىانل مكغوُٖت ٖلى الىو صون  البلضًت م٣غ في  ٍَغ

٤ ًٖ مشال الاهترهِذ  م٣غ في اإلاضاوالث هخاثج اإلاخًمىت الىع٢ُت اإلاله٣اث حٗل٤ُ بةلؼامُت و ، skype ٍَغ

٣ت الاؾخضٖاءاث حؿلم:"  البلضًت ٢اهىن  مً 21 اإلااصة جىو مشال البلضًت  مكغوٕ ظضو٫  بمكغوٕ مٞغ

ما٫  ٧املت ؤًام 10 ٢بل ؾ٨ىاَم بم٣غ البلضي الكٗبي اإلاجلـ ؤًٖاء بلى مدمى٫  ْٝغ بىاؾُت ألٖا

ش مً ألا٢ل ٖلى  2  ."اؾخالم ونل م٣ابل الضوعة اٞخخاح جاٍع

ا بلى جغقى ال ل٨جها الىالًت ٢اهىن  في اإلاباصعاث بٌٗ وهجض  الاصاعة لخد٤ُ٣ خ٣ُ٣ا صٞٗا اٖخباَع

 اإلاجلـ ؤًٖاء اؾخضٖاء تام٩اهُ ٖلى جىو التي مىه 17 اإلااصة مشال اإلايكىصة، اإلادلُت الال٨تروهُت

ض ٖبر الىالجي الكٗبي  اما ، الى٢ذ هٟـ في الاؾخالم مدًغ ٖلى  الخى٢ُ٘ وظىب م٘ الال٨ترووي البًر

 اإلاجلـ اًٖاء اؾخضٖاء ٞىع  الضوعة ؤٖما٫ ظضو٫  ًله٤:" ؤهه ٖلى جىو هٟؿه ال٣اهىن  مً 18 اإلااصة

الم اإلاسههت ها١الال ؤما٦ً في و اإلاضاوالث ٢اٖت مضزل ٖىض الىالجي الكٗبي  ؾُما وال ، الجمهىع  إٖل

 3  .لها الخابٗت البلضًاث و الىالًت م٣غ في و مجها الال٨تروهُت

ظا اإلادلي، البكغي  اإلاىعص حؿُحر في و  اإلادلي الال٨ترووي الخدى٫  في تاؾتراجُجُ ألي  بٗض ٞإي       بطا َو

 ؟ ال٣ُاُٖت الٗمىمُت ؿُاؾاثلل مغظٗا حٗض والتي 2008 ثاؾتراجُجُا يمً الؿحر بمبضؤ ؾلمىا

 بالجؼائغ اإلادلُت الاصاعة في اإلاىخسب و البكغي  للمىعص الالىترووي الدؿُير وي٘: الثاوي اإلاُلب

ت اإلاىاعص حؿُحر في ٌٗخمض ٌٗض لم اث٠ وحؿُحر البكٍغ  ؤًً  الخ٣لُضًت، ألاؾالُب ٖلى اإلاسخلٟت الْى

 بٗض، ًٖ الاجهاالث اؾخسضام ٖلى ٗخمضح والتي ال٨ترووي بك٩ل جضاع الُىمُت ؤٖمالها ؤنبدذ

 .مخمحز بإصاء ٚاًتها لخد٤ُ٣ مٗها اإلاخٗاملحن م٘ الاهترهِذ وقب٩اث

 ال٣ضعة له ج٩ىن  ؤن ؤًًا بل آلالي الخاؾب بش٣اٞت ملما ٩ًىن  ؤن اإلاؿحر ٌٗض لم الجاهب َظا ٟٞي

 الدؿُحر ، الؼباثً ، اإلهخاطب تهخم وهي اإلاٗلىماث لخ٨ىلىظُا اإلا٩ىهت اإلاسخلٟت الٗىانغ م٘ الخٗامل ٖلى

ما٫ بصاعة ؤو الضازلي  . اإلااؾؿت لُبُٗت جبٗا َبٗا َظا و َب٣ا َظا و ألٖا

 لخ٨ىىلىظُا اإلا٩ىهت اإلاسخلٟت الٗىانغ م٘ الخٗامل البكغي  اإلاىعص ٖلى ًجب الجاهب َظا وفي

 هٓام في اظهااصم و الخيؿ٤ُ ٦ُُٟت و الاجهاالث قب٨ت البرامج، ، البُاهاث حكُٛل مً اإلاٗلىماث

                                                                                 
 .106ؤخمض بىقاعب  و آزغون ، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  -  1
 .106هٟـ اإلاغظ٘ ، م  -  2
 .106، م  ؤخمض بىقاعب  و آزغون ، اإلاغظ٘ الؿاب٤ -  3
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 ٖلى ؤؾاؾا ٌٗخمض الدؿُحر مً الىٕى ٞهظا بطا للخىُٓم مالثمت ألا٦ثر بالك٩ل بصاعتها ٦ُُٟت م٘  مخ٩امل

  .اإلاهام ؤصاء في اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُا ٖلى ال٣اثم اإلا٩اجب آلُت هٓام

لُه ت للمىاعص الال٨ترووي الدؿُحر ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً ٖو ت البكٍغ  ىمج٣ التي الؿُاؾاث مً مجمٖى

 .البكغي  اإلاىعص بصاعة و حؿُحر في الاجهاالث و اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظُاث ٖلى

٠ ًم٨ىىا  بل٨تروهُا الٗمىمُت اإلااؾؿت إلاىاص بصاعة ٖملُت:" باهه الال٨ترووي الٗمىمي الدؿُحر حٍٗغ

ظا  الٗمىمُت واإلااؾؿاث الهُئاث في الال٨تروهُت الاصاعة جُب٤ُ ؤي اإلاجخم٘ ؤَضاٝ لخد٤ُ٣  ٌٗجي َو

اث٠ ظمُ٘ في ُب٣ُهاج  وفي ،(الضازلُت الٗملُاث)  اإلااؾؿاث َظٍ صازل اليكاٍ ومجاالث الاصاعة ْو

 ال٨ٟاءة جد٤ُ٣ بهضٝ ،(الخاعظُت الٗملُاث) بسضماتها واإلاىخٟٗحن مٗها اإلاخٗاملحن م٘ ٖال٢اتها بصاعة

حر ؤظل مً اإلاخاخت واإلاٗلىماث اإلاىاعص اؾخٛال٫ في والٟٗالُت  وؤٖلى ج٩لٟت بإ٢ل ٖمىمُت زضماث جٞى

ظا ، 1 ظىصة   .الاٞترايخي اإلا٨خب وؿمُه ما ٖلى ًىُب٤ ما َو

٣ها البكغي  الٗىهغ حؿُحر ٖلى الٗمل وظب لحها و الخ٨ىىلىظُت الام٩اهُاث جخجلى  لىا لخيخج ، ٞو

ت اإلاىاعص اصاعة اث٠ مً نىع  بلى هخُغ١  لظل٪ الٗملُت َظٍ حؿهُل في بل٨تروهُا البكٍغ    .الدؿُحر ْو

اث٠ ؤَم مً الالىترووي الخىُْف ٌٗض خُض  بها ٣ًهض و الخ٨ىىلىظُت مؿتها التي الْى

٠ُ اإلاخٗل٣ت الاظغاءاث ٧اٞت إلجهاء الخضًشت الخ٣ىُاث و الاهترهِذ اؾخسضام الن مً بضءا بالخْى  ًٖ الٖا

٠ُ ٠ُ َلب هماطط بخٗبئت مغوعا و الخْى  المالاؾخٗ و اإلا٣ضم ٢بل مً الال٨ترووي الُلب ومخابٗت الخْى

 ال٣ًاء بلى ًاصي مما اإلاى٢٘ في الىخاثج بةٖالن اجهاء و  اإلاخ٣ضمحن بحن بل٨تروهُا اإلاٟايلت بظغاء و ٖىه

 . 2للمىهب اإلا٣ضم الصخو و اإلادلُت ؤلاصاعة بحن مباقغة ٖال٢ت زل٤ و البحرو٢غاَُت، الخىاظؼ ٖلى

اث٠ اٖالن زال٫ مً الالىترووي الاؾخلُاب: مغاخلب ًمغ والظي     مىا٢٘ ٖلى الكاٚغة الْى

 ٧ازخباعاث اإلاخ٣ضمحن مالءمت مضي ٢ُاؽ َى و الالىترووي الازخُاع و الٗمىمُت، الاصاعاث و اإلااؾؿاث

٤ ًٖ ازخُاعاث و مباقغة م٣ابالث و اإلادا٧اة   .الاهترهِذ ٍَغ

٤ ًٖ ًخم  الالىترووي الدؿُير نىع  اَم مً فهى الالىترووي الخىىًٍ ؤما  اإلاخٗاملحن جل٣حن ٍَغ

ًٖ ٤ ت ا٢غام اهترهِذ، اهتراهذ، مشل ؤي الخضًشت بالخ٨ىىلىظُا الاؾخٗاهت ٍَغ     3.مًَٛى

 الكاون جضبحر ٖلى ٢ضعتها ومضي اإلاىخسبت الكٗبُت اإلاجالـ هجاح ًغجبِ ؤزغي  ظهت ومً

 مً اإلاٗخمض الاهخسابي الىٓام مالءمت بمضي ٢اهىها لها اإلاسىلت الهالخُاث بَاع في اإلادلُت الٗمىمُت

                                                                                 
ُحر الٗمىمي الال٨ترووي: مضزل خضًض إلاٗالجت ؤػمت  الدؿُحر الٗمىمي، مجلت ؤ. ص بً ِٖصخي بكحر ، بً ٖبُض ٖبض الباؾِ،  الدؿ - 1

 .396م   37الخ٣ُ٣ت ، الٗضص 
ض الخضمت  - 2 ت، بحن خخمُت اؾخسضام الخ٨ىىلىظُا و مُلب ججٍى ت ؾهُلت، الدؿُِحر البكغي في الاصاعة الٗمىمُت الجؼاثٍغ ص بىجٖغ

٤ الٗام في الجؼاثغ : الىا٢٘ ، آلاٞا١، الخدضًاث " ،اٖضاص و جيؿ٤ُ الٗمىمُت، م٣ا٫ ميكىع في ٦خاب ظماعي مد٨م"   ع٢مىت زضماث اإلاٞغ

الا٢خهاصًت و الؿُاؾُت/ اإلااهُا بغلحن،  تالاؾتراجُجُلبُض ٖماص، ص مىػاي بال٫،  بنضاعاث اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي للضعاؾاث  -ص

 .228ذذ  227،م  م 2021
 . 228هٟـ اإلاغظ٘، م  -  3
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 الىاظب الكغوٍ جل٪ جلٗب لظل٪ ٖمله، َبُٗت م٘ اإلاجالـ َظٍ حك٨ُل في الجؼاثغي  اإلاكٕغ َٝغ 

ا َغ  الخىا٤ٞ وخضور هجاخها في َاما ٖامال اإلادلُت لإلصاعة اإلاؿخ٣بلي البكغي  اإلاؿحر طل٪ اإلاترشر في جٞى

ا لخؿً الالػمحن والاوسجام  .ؾحَر

 مً َٝغ مً ؤ٦ثر ٞحها ٌكاع٥ مؿخمغة ٖملُت وهي ٞىعٍت، ٞخ٩ىن  الالىتروهُت للغكابت وباليؿبت

 حٗمل التي الضازلُت الكب٨ت بمؿاٖضة الىخاثج ؤؾاؽ ٖلى ٢اثمت ع٢ابت وهي الال٨تروهُت، الكب٨ت زال٫

 ٖلى وال٣ضعة ٦بحر بك٩ل الؼمىُت الٟجىة ج٣لُو وبالخالي ٞىعي، بك٩ل اإلاٗلىماث لى٣ل آهُت ٣٦ىاة

ت  لضي ج٩ىن  الّخىُٟظ ٞىع  حسّجل التي ٞاإلاٗلىماث الخ٣ُ٣ي، ٢ذبالى  بالخىُٟظ الخانت اإلاخٛحراث مٗٞغ

ى صوعٍت، ولِؿذ مؿخمغة ع٢ابت الال٨تروهُت الغ٢ابت ًجٗل مما هٟؿه، الى٢ذ في اإلاضًغ ً ما َو
ّ
 ًم٨

ت مً اإلاضًغ إل وبالخالي الخىُٟظ، ٖىض ؤو ٢بل اإلاخٛحراث مٗٞغ  الؿُُغة زاعط اليكاٍ اججاَاث ٖلى الَا

 وجإصًت ألاصاء، ٞجىة ججاوػ  ٖلى ٌؿاٖض بما طاجه، الى٢ذ في الاهدغاٞاث مٗالجت ؤظل مً والخضزل

ٗالُت ب٨ٟاءة الغ٢ابي الٗمل ٤ ًٖ آهُت ومخابٗت وجض٤ُ٢ ٞدو مً الغ٢ابي الٗمل مغاخل ٧ل في ٞو  ٍَغ

٤ ًٖ ال الى٣غاث غ، ٍَغ م ج٩ال٠ُ، وبإ٢ل مجهىص بإ٢ل جخم ًجٗلها مما الخ٣اٍع  ًاازظ البٌٗ ؤن ٚع

ا ؤؾاؽ ٖلى الال٨تروهُت بتالغ٢ا غ ٧ل ؤؾاؽ َى الظي ؤلاوؿاوي للخٟاٖل اٞخ٣اَع  في خ٣ُ٣ي جٍُى

املحن ؤهٓمت مً ؤلاصاعة ا ومٗاًحر ٖو حَر  1 . ٚو

  الاهخساباث بىٓام اإلاخٗل٤ الًٗىي  ال٣اهىن  اإلاخًمً 01 ذذ21 ألامغ خؿب و ؤزغي  ظهت ومً
ت اإلاترشر ٖلى ًيبػي2 غ ؤن البلضي الكٗبي اإلاجلـ لًٍٗى  ال بما الضهُا الٗامت الكغوٍ بٌٗ ُٞه جخٞى

 .بمغ٦ٍؼ ؤو بصخهه جخٗل٤ التي جل٪ الا٢هاء، ؤو بالخغمان اإلاكاع٦ت في خ٣ه ٖلى ٦بحر بك٩ل ًازغ

ت ع٦حزة اإلادلُت الكٗبُت اإلاجالـ في الكٗب ممشلي اهخ٣اء ٖملُت حٗض ٍغ ُٟت هجاح في ظَى  ْو

  الٗامت الترشر قغوٍ ألا٢ل ٖلى حٗض لظل٪ ، اإلادلُت للكاون الخؿً الدؿُحر ويمان الخمشُل

 يمً مسجال الاهخساباث، ٢اهىن  مً(  50)  اإلااصة بمٟهىم هازبا ٩ًىن  ؤن:   هي و الخمشُل ٢اٖضة

ت، ظيؿُت طا الا٢ترإ، ًىم ٧املت ؾىت(  23)  الٗمغ مً ًبلٜ ٞحها، اإلاترشر الاهخسابُت الضاثغة  ظؼاثٍغ

ىُت، الخضمت مً بٖٟاءٍ ؤو ؤصاءٍ ًشبذ ت ؾالبت ب٣ٗىبت جهاثُا ٖلُه مد٩ىما ٩ًىن  وؤال الَى  للخٍغ

 .الٗمضًت ٚحر الجىذ باؾخصىاء اٖخباٍع ًغص ولم ظىدت ؤو ظىاًت العج٩اب

 بىٓام اإلاخٗل٤ الًٗىي  ال٣اهىن  اإلاخًمً(  01 ذذذ 21)  ألامغ مً( 184) اإلااصة ؤياٞذ ٦ما

 بالجزاَت ؤلاقهاص و٦ظا اإلاالُت اإلاىاَىت اًحرمٗ خى٫  جخمدىع  مؿبى٢ت، ٚحر ظضًضة قغوَا الاهخساباث

 بالٟؿاص اإلاخمحزة الؿاب٣ت الخ٨م ٞتراث م٘ ال٣ُُٗت مً هٕى بًجاص مداولت مىه ًٟهم بما الٗامت، لضي

 :في الكغوٍ َظٍ وجمشلذ وؤلاصاعي، اإلاالي، الؿُاسخي،

                                                                                 
ُبت ِٖكاوي، اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  ؤ -  1    227خمض لب٣٘، ص. َو
ضة الغؾمُت للجمهىعٍت  2021/  03/  10اإلااعر في   01ذذ  21ألامغ ع٢م   - 2 اإلاخًمً ال٣اهىن الًٗىي اإلاخٗل٤ بىٓام الاهخساباث، الجٍغ

ت، الٗضص)   . 2021/  03/  10(، اإلااعزت في  17الجؼاثٍغ
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بُت ؤلاصاعة ججاٍ ويُٗخه ًشبذ ؤن ذذذذ ه،الج اإلاىاًَ ٖلى وماقغ ٦ضلُل: الًٍغ ُا، اإلالتزم ًز لى َٖى  ٖو

خم للش٣ت، ؤَلُخه  .الًغاثب بصاعة هدى اإلاالُت ؾاخخه زلى جا٦ض قهاصة بخ٣ضًم بزباتها ٍو

ما٫ اإلاا٫ ؤوؾاٍ م٘ بهلخه الٗامت لضي مٗغوٞا ٩ًىن  ؤال ذذذذ ت وألٖا ٣ت وجإزحٍر اإلاكبَى  ؤو  مباقغة بٍُغ

ى: الاهخسابُت ُتالٗمل ؾحر وخؿً للىازبحن الخغ الازخُاع ٖلى مباقغة ٚحر ا َو  مغب٩ا ٖاما َالمُا قَغ

ٍغ مضي جىضر خضوص ؤو مُٗاع ؤي وظىص لٗضم  َظا في ججغبت ؤي ٣ٞضان م٘ جُب٣ُه ٦ُُٟاث ؤو جٞى

 ويىح اٖخباع ٖلى الٗامت قبهت إلاجغص ألاٞغاص خ٤ لى٨غان مجا٫ ال ؤزغي  ظهت ومً ظهت، مً اإلاجا٫

 بةصاهت ال٨ُٟل وخضٍ ال٣ًاء ؤن ٖلى الىٓغ ٌٚ صون  ٦مؿبى٢حن، مٗهم والخٗامل الترشر قغوٍ

 ًدخم الظي ألامغ وظىصٍ، جبحن خا٫ في الخ٤ َظا مماعؾت مً ألامغ ا٢خضخى بطا ومىٗهم ألاشخام

ا مىه ججٗل ما ال٣اهىهُت ألالُاث بًجاص  ًمىٗهم الؿُاسخي للٗؼ٫  ٢اهىن  ٧اؾخهضاع مدضصا، واضخا قَغ

ىُت الؿلُت ٞةن 2021 ظىان َُٗتالدكغ  الاهخساباث وبمىاؾبت مشال، الترشر مً  اإلاؿخ٣لت الَى

 يمً الكٍغ لهظا بزباجا وز٣ُت ؤي جُلب ال للترشر للمخ٣ضمحن اإلاىضخت بُاهاتها زال٫ مً لالهخساباث

  1. الترشر ملٟاث

 و حامعي حٗلُمي مؿخىي  فيهم جخىفغ فئت مً ٩ًىن  ٦إن الكغوٍ مً بٌٗ ٖلحها ػاص ٦ما  

 ٞغى صون  ظامعي، حٗلُمي  مؿخىي  مً اإلاترشخحن مً الشلض ٖلى رالترش ٢ىاثم جًمحن بكٍغ طل٪

   2.اإلاىخسبت اإلاجالـ صازل ٦مؿحر جىاظضٍ لىًمً اإلا٣اٖض جىػَ٘ مغخلت في اإلاُٗاع َظا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
جاث، ٢غاء  - 1 ( اإلاخًمً ال٣اهىن  01/  21ة في هٓام اهخساب ؤًٖاء اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت ٖلى يىء ألامغ ) ص. اؾماُٖل ٍٞغ

،   م 2021، ؾبخمبر  115ذذ  94، م م 2، الٗضص 12الًٗىي اإلاخٗل٤ بىٓام الاهخساباث، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ، اإلاجلض 

101 
 .100هٟـ اإلاغظ٘ م  -  2
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 : زاجمت

٠ طل٪ ؾىاء بها ٌؿتهان ال ؤَمُت له اإلادلُت باإلصاعة البكغي  اإلاىعص بن  باٖخباع اإلاىخسب ؤو اإلاْى

 .اإلادلُت الخىمُت مىاٍ بصاعجه وؤن مدلي رمؿح ؤهه

ج٨دسخي صعاؾت اإلاىعص البكغي باإلصاعة اإلادلُت ؤَمُت بالٛت باٖخباٍع اصاة مهمت في ْل الخدضًض 

ت حؿحر بإهماٍ  والٗهغهت الظي ًُا٫ ؤلاصاعة الٗمىمُت ٖمىما ، بِىما الجؼا٫ الاصاعة اإلادلُت الجؼاثٍغ

ت اإلا خٗضصة و التي  جٟغى بحرو٢غاَُت ز٣ُلت و مؿخىي ؤصاء مددكم، بُٗضا ٢ضًمت اجه٨تها الغ٢ابت الاصاٍع

ُت اإلاغظىة .  ًٖ الىخاثج اإلابخٛاة و الجىصة و الىٖى

لُه ال ًم٨ىى به٩اع الضوع الظي ًلٗبه اإلاىعص البكغي   في جدؿحن ؤصاء الاصاعة اإلادلُت و التي   اٖو

حر الخضماث  حٗخبر بصاعة وؾُُت بحن اإلاىاًَ و الضولت  و مدل جد٤ُ٣ اَُت للمىاًَ مباقغة م٘ جٞى الٞغ

٣ها الدؿُحر  ت بها حؿاَم في جدؿُجها ٖىضما ًخد٤٣ ٞو اإلادلُت والُىمُت، وؤن اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 الال٨ترووي والجىصة الغ٢مُت .

٦ما ؤن  الخىظه هدى الدؿُحر الٗمىمي الخضًض و الخ٨م الغاقض الًؼا٫ جدذ الخىظه اإلاغ٦ؼي في 

نالخاث اإلاسخلٟت للبلضًت و الىالًت صون الخىظه و جُٟٗل الدؿُحر الالمغ٦ؼي في ٖمل الجماٖاث بصعاط الا 

 اإلادلُت .

لُه   :الا٢تراخاث مً لبٌٗ ونلىا صعاؾخه جم ما ٖلى وبىاءٖو

غ و الانالح في  عاثضة ٖاإلاُت ججاعب اجبإ ذذذذ  .مدلُا الٗمىمي ال٣ُإ جٍُى

ـ ٖلى الؿعي و الٗمل ذذذ  ال٣ُإ في الدؿُحر هدى ٖلى اإلادلُت الاصاعة في البكغي  الدؿُحر ُاثج٣ى ج٨َغ

 ٦ظا و بالىؾاثل، ال باألَضاٝ الدؿُحر هدى باالججاٍ الٗمىمي باإلاىاظمىذ ٌؿمى ما بَاع جدذ الخام

ب و ال٨ٟاءاث اؾخ٣ُاب ٖلى والتر٦حز  اإلاىار وتهُئت جدٟحز  ٖلى الٗمل غ و جضٍع  ٖلى اإلاخاح جٍُى

  .باألَضاٝ الٗمل مىهجُت

  . اإلادلي اإلاؿخىي  ٖلى الخ٨ىىلىجي الدؿُحر جغ٢ُت ذذذذ 

مىمُتها،  اإلادلُت اإلاىخسبت اإلاجالـ في الترشر قغوٍ بٌٗ ٚمىى في الىٓغ بٖاصة ذذذذ   ًاصي والظي ٖو

 بلضًت مجالـ حك٨ُل ٖلى ٢انغا الىٓام َظا وججٗل بالترقُذ، اإلاكاع٦ت في ألاٞغاص خ٣ى١  اهتها٥ بلى

 .ومهضا٢ُت ُتهٖى طاث

 .ٞحهما والخىؾ٘ والجيـ الؿً ٖاملي بض٫ وال٨ٟاءة والخجغبت اإلاؿاواة ٖلى التر٦حز في ؤلاٞغاٍ ذذذ

خماص ذذذ  مً وطل٪ البلضًت، الاهخسابُت الٗملُت بصاعة في الال٨ترووي الدؿُحر و ؤلال٨تروهُت ؤلاصاعة ٖلى الٖا

الم ج٨ىىلىظُا مً الاؾخٟاصة زال٫  . والاجها٫ ؤلٖا
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 : كائمت اإلاغاح٘ 

  باللغت الٗغبُت: -

 :اللاهىهُت الىهىم

 الاهخساباث، بىٓام اإلاخٗل٤ الًٗىي  ال٣اهىن  اإلاخًمً 2021/  03/  10 في اإلااعر  01 ذذ 21  ع٢م ألامغ ذذذذ

ضة ت، للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  . 2021/  03/  10 في اإلااعزت ،( 17) الٗضص الجؼاثٍغ

ل 29 في ماعر 126 ذ95 ع٢م جىُٟظي مغؾىم ذذذذذ  ذ66 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم ًخمم و ٌٗض٫ ،1995 ؤبٍغ

غ اإلاخٗل٤ و 1966 ًىهُى 02  في ماعر 145  التي الٟغصي ؤو الخىُٓمي الُاب٘ طاث ال٣غاعاث بٌٗ بخدٍغ

ا، و اإلاىْٟحن ويُٗت تهم ضة وكَغ ت للجمهىعٍت الغؾمُت الجٍغ  الٗضص الكٗبُت، الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ

26. 

 :إلالاالثا

ت اإلادلُت الجماٖاث في الدؿُحر هجاٖت ٚالُت، بً ٦جزة ًىؾ٠، بً ؤخمض ، بىقاعب ؤخمض ذذذ   الجؼاثٍغ

ت، و الا٢خهاصًت للضعاؾاث آعاء مجلت الخضًض، الٗمىمي الدؿُحر م٣خًُاث يىع  ٖلى  ،1 اإلاجلض الاصاٍع

 .2019 ؾىت ،1 الٗضص

ُبت. ص لب٣٘، ؤخمض ذذذذذ  مجلت ، الال٨تروهُت الاصاعة جُب٤ُ ْل في البكغي  اإلاىعص تاؾتراجُجُ ِٖكاوي، َو

ت اإلاىاعص بصاعة و الخىمُت  .2018 ،9 الٗضص ،6 اإلاجلض ذذ صعاؾاث و بدىر ذذ البكٍغ

جاث، اؾماُٖل. ص ذذذذ  21)  ألامغ يىء ٖلى البلضًت الكٗبُت اإلاجالـ ؤًٖاء اهخساب هٓام في ٢غاءة ٍٞغ

 ، الؿُاؾُت و ال٣اهىهُت الٗلىم مجلت الاهخساباث، بىٓام إلاخٗل٤ا الًٗىي  ال٣اهىن  اإلاخًمً(  01/ 

 .2021 ؾبخمبر ، 115 ذذ 94 م م ،2 الٗضص ،12 اإلاجلض

 مخُلباث و الٗمىمي الدؿُحر زهىنُاث بحن الجؼاثغ في الٗمىمُت الاصاعة حؿُحر ، ههحرة بُاٍ ذذذذ

ت اإلاىاعص اصاعة و الخىمُت مجلت  الٗمىمي، اإلاىاظمىذ  اإلااجمغ بٟٗلُاث الخام و الشالض الٗضص ، البكٍغ

ت، اإلاىاعص بصاعة و الخضمت بحن اإلااؾؿت:  الضولي  .2015  ،3 الٗضص ، 1 اإلاجلض البكٍغ

ت ص  ذذذذ ت، الٗمىمُت الاصاعة في البكغي  الدؿُِحر ؾهُلت، بىجٖغ  الخ٨ىىلىظُا اؾخسضام خخمُت بحن الجؼاثٍغ

ض مُلب و ٤ زضماث ع٢مىت"  مد٨م ظماعي ٦خاب في ىع ميك م٣ا٫ الٗمىمُت، الخضمت ججٍى  الٗام اإلاٞغ

 بنضاعاث  بال٫، مىػاي ص ٖماص، لبُض ص جيؿ٤ُ و ،اٖضاص"  الخدضًاث آلاٞا١، ، الىا٢٘:  الجؼاثغ في

 .2021 بغلحن، اإلااهُا/ الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت الاؾتراججُت للضعاؾاث الٗغبي الضًم٣غاَي اإلاغ٦ؼ

 إلاٗالجت خضًض مضزل: الال٨ترووي الٗمىمي الدؿُحر  الباؾِ، ٖبض ٖبُض بً ، بكحر ِٖصخي بً ص. ؤ ذذذذذ 

 . 37 الٗضص ، الخ٣ُ٣ت مجلت الٗمىمي، الدؿُحر  ؤػمت

ِل، خضة ذذذ  اإلادلُت بالجماٖاث  الال٨تروهُت الٗمىمُت الخضمت جدؿحن بظغاءاث لٗغباوي، ههحر ٢ٖغ

"  مد٨م ظماعي ٦خاب في ميكىع  م٣ا٫  ذذ همىطظا ؾ٠ُُ بلضًت مُضاهُت صعاؾت ذذذ اإلاىاًَ هٓغ وظهت مً

٤ زضماث ع٢مىت  ص ٖماص، لبُض ص جيؿ٤ُ و ،اٖضاص"  الخدضًاث آلاٞا١، ، الىا٢٘:  الجؼاثغ في الٗام اإلاٞغ
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، والؿُاؾُت الا٢خهاصًت تالاؾتراجُجُ للضعاؾاث الٗغبي الضًم٣غاَي اإلاغ٦ؼ بنضاعاث بال٫، مىػاي

 .2021  بغلحن، اإلااهُا

"  تیالجؼاثغ  اإلااؾؿاث في  تیالبكغ  اإلاىاعص بصاعة ع٢مىه اثیجدض  الجُاللي، ٖبى بً ، مهُٟى زىنت ذذذذ

 م ،2021 ،1 الٗضص ،35 اإلاجلض ،1 الجؼاثغ ظامٗت خىلُاث ، مؿخٛاهم  تیلىال  البىى٥ ٢ُإ صعاؾت

 .708 ذذذ 688 م

 جشمحن في الال٨تروهُت الاصاعة و  مىتالغ٢ صوع   ؤخمض، ػاصي هاقض، بصواعص وكإث. ص ، ًمُىت بً زحرة ذذذذ

ت، اإلاىاعص بصاعة  12 ٖضص ،7 مجلض ؾى٠ٍ، بجي ظامٗت اإلاٟخىح، الخٗلُم و بٗض ًٖ الخٗلُم مجلت البكٍغ

 .100 ذذذ 76 م م ،(2019 ماًى)

غوخاث واإلاظهغاث  :الَا

ُٟت آٞا١ ، ؾلىي  جِكاث ذذذذ ت الٗمىمُت الْى  بالىٓغ الجضًض ميالٗمى  اإلاىاظمىذ جُب٤ُ ْل في الجؼاثٍغ

٨ُت اإلاخدضة والىالًاث ٞغوؿا، هُىػلىضا،) ألاظىبُت الخجاعب بٌٗ بلى  قهاصة لىُل م٣ضمت عؾالت ،(ألامٍغ

 بىمبرصاؽ، بى٢غة امدمض ظامٗت اإلاىٓماث، حؿُحر: جسهو الدؿُحر ٖلىم: قٗبت: في الض٦خىعاٍ

 .2015 ذ2014  الجؼاثغ،

 :اإلادايغاث

ت. ص - ت، الٗمىمُت الاصاعة في البكغي  الدؿُحر ، ؾهُلت بىجٖغ  الؿىت لُلبت م٣ضمت مدايغاث الجؼاثٍغ

غة ؤولخاط مدىض آ٦لي ظامٗت بصاعي، ٢اهىن  جسهو ماؾتر الشاهُت  .2020 ذذ 2019 ، الجؼاثغ ، البٍى
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  :ملخو

ماجه  حٗخبر الخىا٢ًاث ال٣اهىهُت مً ؤخض ؤَم الاؾباب التي جمى٘ اإلاىعص البكغي مً ال٣ُام بالتزا

 ومؿاَماجه في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت.

٠ هٟؿه ٖاظؼا ؤمام جُب٤ُ ؤخ٩ام اإلااصة  مً الضؾخىع التي ج٨ٟل للمىاًَ خ٤  55ًجض اإلاْى

٠ ظغاء ٢ُامه بيكغ ؤو  09-21الىٟاط للمٗلىمت و الىزاث٤ ، و بحن مًمىن ألامغ ع٢م  الظي ٌٗا٢ب اإلاْى

ت و الؿماح للمىاًَ بالىٟاط الحها ،ختي جل٪  الىزاث٤  حؿلُم ؤو الخٗل٤ُ ٖلى اإلاٗلىماث و الىزاث٤ الاصاٍع

  ٚحر اإلاهىٟت مجها.

ت   -اإلاىعص البكغي اليلماث اإلافخاخُت:  ٠ في الامغ ع٢م التزاماث  -جهي٠ُ الىزاث٤ الاصاٍع  -09-21اإلاْى

.٠  اإلاؿاولُت اإلاضهُت و الجؼاثُت للمْى

:Abstract 

Legal contradictions are one of the most important reasons that prevent the 

human resource from fulfilling its obligations and contributions to achieving 

local development. 

The employee finds himself unable to apply the provisions of Article 55 of 

the Constitution, which guarantees the citizen the right to access information, 

and the content of Order No. 21-09, which punishes the employee for 

publishing, handing over or commenting on information and administrative 

documents and allowing the citizen to access them, even those documents 

Uncategorized. 

Keywords: human resource-Classified administrative documents-

Obligations of the employee under Order No. 21-09-Civil and criminal 

liability 

 

ت 09-21كغاءة في ؤخيام ألامغ عكم  اإلاخٗلم بدماًت اإلاٗلىماث و الىزائم الاصاٍع  

ف و ٖلىباث حؼائُت جالخله "  "حكضًض ٖلى اإلاْى

A reading of the provisions of Ordinance No. 21-09 relating to the 

protection of information and administrative documents 

Tightening the employee and punishing him with criminal penalties 

  بً ٖىتر لُلىالضهخىع/ 

 بىمغصاؽ حامٗت الحلىق و الٗلىم الؿُاؾُت  ولُت
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 ملضمت:

اث صؾخىعٍت جًمً له الىنى٫ الى اإلاٗلىماث  و  ٠ بد٣ى١ و خٍغ ًخمخ٘ اإلاىاًَ بما ُٞه اإلاْى

ا و جضاولها ٖلى خض حٗبحر هو اإلااصة    و الاخ  الىزاث٤  مً 55هاثُاث و الخهى٫ ٖلحها و ختى ٖلى وكَغ

ت 1صؾخىع   .الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

إل و الخهى٫ ٖلى  لم ٨ًً الضؾخىع الىو ال٣اهىوي الىخُض الظي يمً للمىاًَ الخ٤ في الَا

ت، و اهما حٗضصث الىهىم ال٣اهىه  2اإلاٗلىماث سخ مً الىزاث٤ الاصاٍع
ُ
ُت التي يمىذ َظا الخ٤ مشل و و

الظي ًىٓم  131-88مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  10و  09، 08ما هجضٍ مشال في ههىم اإلاىاص  

الم 05-12مً ال٣اهىن الًٗىي  84، و اًًا هو اإلااصة  3الٗال٢اث بحن الاصاعة و اإلاىاًَ ، 4اإلاخٗل٤ باإٖل

اإلاخٗل٤ بالى٢اًت مً  01-06ال٣اهىن ع٢م مً  11،وهو اإلااصة   5مً ٢اهىن البلضًت 14وهو اإلااصة 

" إليفاء الكفافُت ٖلى هُفُت حؿير الكاون الٗمىمُت، ًخٗين ٖلى ،التي ههذ ٖلى 6الٟؿاص

 :اإلااؾؿاث و الاصاعاث و الهُئاث الٗمىمُت ؤن جلتزم ؤؾاؾا

ا - و باٖخماص احغاءاث وكىاٖض جمىً الجمهىع مً الحهٌى ٖلى مٗلىماث جخٗلم بدىُٓمها و ؾيَر

 .هُفُت اجساط اللغاعاث فيها

ت...". - التي   7باإلياٞت الى ٢اهىن خماًت البِئت في اَاع الخىمُت اإلاؿخضامتبخبؿُِ الاحغاءاث الاصاٍع

ال ؤمىه ٖلى  03ؤ٦ضث اإلااصة  ٌٗض ؤؾاؾا مً الاؾـ التي ٌٗخمض ٖلحها َظا ال٣اهىن ٞىهذ  من مبضؤ الٖا

الم و اإلاكاع٦ت، الظي ٩ًىن بم٣خًاٍ " ًخإؾـ َظا ال٣اهىن ٖلى اإلاباصت ا :ٖلى لٗامت آلاجُت ...مبضؤ الٖا

ل٩ل شخو الخ٤ في ؤن ٩ًىن ٖلى ٖلم بدالت البِئت، و اإلاكاع٦ت في الاظغاءاث اإلاؿب٣ت ٖىض اجساط 

                                                                                 
، ًخٗل٤ بةنضاع الخٗضًل الضؾخىعي، اإلاهاص١ ٖلُه في اؾخٟخاء ؤو٫ 2020صٌؿمبر ؾىت  30ماعر في  442-20مغؾىم عثاسخي ع٢م  -1

مبر ؾىت  ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ط. ع .ط .ط .ٕ 2020هٞى ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ   .2020صٌؿمبر ؾىت  30ماعر في  82، في الجٍغ
الخ٣ى١ اإلاىدكغة في ٧ل الضو٫ الضًم٣غاَُت ن ٦ما ؤهه مً الخ٣ى١ التي حؿاٖض ٖلى ٢ُاؽ  ٌٗخبر الخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت مً -2

ض ؤو٫ صولت ج٣غ َظا الخ٤ في صؾخىعَا لؿىت  .ٖبض ال٣اصع مهضاوي، الخماًت الضؾخىعٍت لخ٤ 1766صًم٣غاَُت الضو٫، و حٗخبر الؿٍى

جىوـ(، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ، ٧لُت الخ٣ى١ و لٗلىم الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث في الضو٫ اإلاٛاعبُت )الجؼاثغ، اإلاٛغب و 

ش ؤ٦خىبغ ؾىت  14الؿُاؾُت ، ظامٗت الكهُض خمت لخًغ ، ٖضص   . 2016، الىاصي بخاٍع

لُت ؾىت  04ماعر في  131-88مغؾىم ع٢م 3 - ًىلُى ؾىت  06ماعر في  27،ًىٓم الٗال٢اث بحن الاصاعة و اإلاىاًَ ،ط.ع.ط.ط.1988ٕظٍى

1988.  
الم، ط. ع. ط .ط. ٕ 2012ًىاًغ ؾىت  12ماعر في  05-٢12اهىن ًٖىي ع٢م  -4  . 2012ًىاًغ ؾىت  15ماعر في  02، ًخٗل٤ باإٖل

، مٗض٫ و مخمم. خُض 2011ًىلُى ؾىت  03ماعر في  37ًخٗل٤ بالبلضًت. ع .ط .ط. ٕ  2011ًىهُى ؾىت  22ماعر في  10-٢11اهىن ع٢م 5 -  

ــبي الـــبــلـــضي وهــظا الـي ههذ ٖلى الت 14ههذ اإلااصة  إل ٖــــــــــــــــلـى مـــؿــخـــســغحـــاث مـــضاوالث اإلاجــلـ الـــكــٗـ ـــلـــــغاعاث " ًمىً ول شخو الَا

 56مـلـت ؤو حـؼئـُـت ٖـلى هـفـلـخه م٘ مغاٖاة ؤخيام اإلااصة الــــبــــلــــضًــــت. و ًمــــىً هـل قــــسو طي مــــهــــلــــدــــت الحـهـٌى ٖـلى وـؿـسـت مـىـهـا هـا

   ."ؤصهاٍ

ماعؽ  08ماعزت في  14، ًخٗل٤ بالى٢اًت مً الٟؿاص و م٩اٞدخه، ط. ع. ط. ط .ٕ 2006ٞبراًغ ؾىت  20، ماعر في 01- ٢06اهىن ع٢م 6 - 

  .، مٗض٫ و مخمم2006

 20ماعر في  43ًخٗل٤ بدماًت البِئت في اَاع الخىمُت اإلاؿخضامت ،ط .ع .ط .ط .ٕ ، 2003ًىلُى ؾىت  19ماعر في  10-٢03اهىن ع٢م  7 - 

  .2003ًىلُى ؾىت 
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مً ٢اهىن البِئت َظا الخ٤ و ٢ؿمخه الى خ٤ ٖام  و  07ال٣غاعاث التي ٢ض جًغ بالبِئت "، و ؤ٦ضث اإلااصة 

ًم٨ىه الخهى٫ ٖلى ٧ل  ل٩ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي  ويمىخهٖالم البُئي ،خ٤ زام في الا 

 .  1اإلاٗلىماث و ٧ل اإلاُُٗاث و الخضابحر و الاظغاءاث اإلاخسظة لخماًت البِئت

ل٣ض جم ج٨َغـ خ٤ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث في اإلاىاز٤ُ الضولُت و الا٢لُمُت ؤًًا ،ال ؾُما 

الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان، و الا ٣ي لخ٣ى١ الٖا جٟا٢ُت ألاوعوبُت لخ٣ى١ الاوؿان ، و اإلاُشا١ الاٍٞغ

الن الٗغبي لخ٣ى١ الاوؿان  .  2الاوؿان، و الٖا

ٚحر ؤن َظا الخ٤ اإلا٨ٟى٫ للمىاًَ ، ٌٗخبر في اإلا٣ابل مً بحن الالتزاماث التي ًجب ٖلى ٧ل 

٠ الامخشا٫ لها ، و التي ٣ًابلها التزام ؾلبي للمى٠ْ ًخٗل٤ ب٨خمان ال ؿغ اإلانهي باٖخباٍع مً ال٣ُىص مْى

مً الامغ  48ال٨الؾ٨ُُت التي جمـ بد٤ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث و الىزاث٤، بدُض ههذ اإلااصة 

٠ الالتزام بالؿغ اإلانهي  033-06ع٢م ُٟت الٗمىمُت ٖلى "ًجب ٖلى اإلاْى اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى

ر ؤو زبر ٖلم به ؤو اَذذذذذل٘ ٖذذذذذلذذذذذُه بمذذىذذاؾذبذذت و ًمى٘ ٖلُه ؤن ٨ًك٠ مدخىي ؤي وز٣ُت بدىػجه ؤو ؤي خض

٠ مً واظب الذؿذغ ا ذنهي بال Iممذاعؾذذت مذهذذذامه مذذا ٖذضا مذذا ج٣خًُه يذغوعة اإلاهلذدذت. وال ًذخدذغع اإلاذْى

لت  .".بترزُو م٨خىب مً الؿلُت الؿلمُت اإلاَا

٠ ًجض هٟؿه بحن يغوعة ٢ُامه بىاظب  اٖالم اإلاىاًَ و مىده الىزاث٤ الالػمت  و ٖلُه ٞان اإلاْى

 ."و بحن يغوعة ٦خماهه للؿغ اإلانهي، ما ًلؼمه باخترام ٢اٖضة "نىن الخ٣ى١ و ا٢غاع الىاظباث

وعٚم ؤن ال٣اهىن لم ٨ًً ًدضص خضوص الؿغ اإلانهي م٨خُٟا بغبُه بٗضم ؤلايغاع باإلاهلخت الٗامت، 

ت في جدضًض الاٞٗا٫ اإلاٗخبرة اٞكاًء للؿغ الاصاعة إلاماعؾت ؾل ممما ٞخذ اإلاجا٫ واؾٗا ؤما ُتها الخ٣ضًٍغ

اإلانهي، ٞان حٛحر اإلاُُٗاث ألامىُت و الؿُاؾُت في الجؼاثغ ؤصي باإلاكٕغ الجؼاثغي الى انضاع ههىم 

ا ، مً زال٫ انضاع ال٣اهىن ع٢م ا ٢اهىهُت ج - 18َغ الخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث و الىزاث٤ و وكَغ

انضاع ألامغ  2021الاشخام الُبُٗحن في مجا٫ مٗالجت اإلاُُٗاث ، زم جالٍ ؾىت  اإلاخٗل٤ بدماًت  074

تاإلاخٗل٤ بدماًت اإلاٗلىما 095-21ع٢م  .ث و الىزاث٤ الاصاٍع

٠ اإلاىاػهت بحن التزاماجه و واظباجه في ْل وظىص ٢ُىص ٢اهىهُت ظضًضة ٞغيها  ٞهل ٌؿخُُ٘ اإلاْى

٣ى٢ه و واظباجه ،و ػاصث مً حجم ال٣ٗىباث اإلاؿلُت و التي ؤصث الى ٖضم جىاػن خ 09-21ع٢ممغ ألا 

                                                                                 
اإلاخٗل٤ بدماًت البِئت ٖلى " ل٩ل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًُلب مً الهُئاث اإلاٗىُت مٗلىماث  10-03مً ال٣اهىن ع٢م  07جىو اإلااصة  -1

غة في ؤي ق٩ل مغجبِ بدالت البِئت و مخٗل٣ت بدالت البِئت، الخ٤ في الخهى٫ ٖلحها.  ًم٨ً ؤن جخٗل٤ َظٍ اإلاٗلىماث ب٩ل اإلاُُٗاث اإلاخٞى

   …"الخىُٓماث و الخضابحر و الاظغاءاث اإلاىظهت لًمان خماًت البِئت و جىُٓمه

 . 102م  101ٖبض ال٣اصع مهضاوي ،مغظ٘ ؾاب٤ ،م  2-
ُٟت الٗمىمُت، ط. ع .ط .ط .ٕ ًخًمً ال٣اه 2006ًىلُى ؾىت  15ماعر في  03-06ؤمغ ع٢م  - 3  16ماعر في  46ىن ألاؾاسخي الٗام للْى

 .  2006ًىلُى ؾىت 
، ًخٗل٤ بدماًت ألاشخام الُبُٗحن في مجا٫ مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘  2018ًىهُى ؾىت  10ماعر في  07-٢18اهىن ع٢م  - 4

 . 2018ًىهُى ؾىت  10، ماعر في  34.ٕ  الصخصخي، ط. ع. ط .ط 
 . 2021ًىهُى ؾىت  09ماعر في  45، ًخٗل٤ بدماًت اإلاٗلىماث و الىزاث٤، ط. ع. ط .ط .ٕ 2021ًىهُى ؾىت  08ماعر في  09-21ع٢م   غؤم - 5
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الم بض٫ اإلاساَغة ب٣ٟض مىهبه؟ ٠ُ٦  ٖلُه مما ظٗله ًًٟل الامخىإ ًٖ ؤصاء واظبه اإلاخٗل٤ باإٖل

 ؾ٩ُىن ؤصاء اإلاىعص البكغي ججاٍ اإلاىاًَ م٣ابل ما ٌٗاهُه مً جىا٢ًاث ٢اهىهُت ناعزت؟

 :ى٣اٍ الخالُتلإلظابت ٖلى الاق٩الُت اإلاُغوخت ، هخُغ١ لل

ت : جهيُاإلابدث ألاٌو   .٠ الىزاث٤ الاصاٍع

٠ َب٣ا لألمغ ع٢م   :اإلابدث الثاوي  09-21التزاماث اإلاْى

٠ َب٣ا لألمغ ع٢م اإلاؿاولُت الخإصًبُت و الجؼاث :اإلابدث الثالث  09-21ُت  للمْى

 

 ٌ ت: اإلابدث ألاو  جهيُف الىزائم الاصاٍع

ؿها في ق٩ل ٢ىاٖض ًخٗحن اٖخمض الضؾخىع في جهي٠ُ الىزاث٤ الاصا ت ٖلى ٖضة مٗاًحر جم ج٨َغ ٍع

إل ؤو الىٟاط للمٗلىمت .  ٖلى الصخو اخترامها ؤزىاء مماعؾت خ٣ه في الَا

ت، ما هخج  09-21بِىما هجض ؤن الامغ ع٢م  ٢ض اٖخمض ٖلى مُٗاع " الخُغ " لخهي٠ُ الىزاث٤ الاصاٍع

ت اإلاهىٟت ، و ع   بِ َظا الخهي٠ُ ب٣ُاٖاث وكاٍ مدضصة .ٖىه ؤعبٗت ؤهىإ مً الىزاث٤ الاصاٍع

ت  اإلاُلب ألاٌو : مٗاًير جهيُف الىزائم الاصاٍع

ت ، و َى مٗ 09-21اٖخمض ألامغ ع٢م  اع صعظت "خؿاؾُت ُٖلى مُٗاع ظضًض لخهي٠ُ الىزاث٤ الاصاٍع

ى ما ًسال٠ اإلاُٗاع الظي اٖخمضٍ الضؾخىع مشال، بدُض ؤن هو اإلااصة ؤو زُىعة  ً م 55الىز٣ُت"، َو

إل و الىنى٫ الى اإلاٗلىماث  تصؾخىع الجمهىعٍت جً٘ زالز مٗاًحر ًجب اخترامها ازىاء مماعؾت خ٤ الَا

 :و الخهى٫ ٖلحها و جضاولها، و جخمشل في

ى ما جغظمه اإلاكٕغ مً زال٫ انضاٍع لل٣اهىن ع٢مًجب ٖضم اإلاؿاؽ بالحُاة الخانت        - -18، َو

في مجا٫ مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي  بدُض مى٘  اإلاخٗل٤ بدماًت الاشخام الُبُٗحن 07

إل ؤو الاؾخٗما٫ ؤو  ٧ل الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بجم٘ و حسجُل و جىُٓم و خٟٔ و حُٛحر و اؾخسغاط ؤو الَا

ال١ و الدكٟحر و اإلاسر و الاجالٝ ، بال بمىا٣ٞت الصخو اإلاٗجي   1الاًها٫ ؤو الاعؾا٫ واليكغ ، و الٚا

ىُت17،18،19،20،21،22و٦ظا الخهى٫ جغزُو )اإلاىاص مال٪ اإلاُُٗاث ، لخماًت   2( مً الؿلُت الَى

                                                                                 

ذ هو اإلااصة  1-  اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاُُٗاث طاث الُب٘ الصخصخي اإلاظ٧ىع ؾاب٤، مىا٣ٞت الصخو اإلاٗجي  07-18مً ال٣اهىن ع٢م  03ٖٞغ

لت  " ول حٗبير ًٖبإجها  الاعاصة اإلاميزة ًلبل بمىحبه الصخو اإلاٗني ؤو ممثله الكغعي مٗالجت اإلاُُٗاث الصخهُت اإلاخٗللت به بٍُغ

ت ؤو الىتروهُت   " .ًضٍو
ت و الاؾخ٣ال٫ اإلاالي ٌكٝغ ٖلحها عثِـ الجمهىعٍت ؤوكإث بمىظب هو اإلااصة  -2 ىُت مؿخ٣لت ، جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى  22وهي ؾلُت َو

 اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ.  07-18ع٢م مً ال٣اهىن 
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ذ )اإلاىاص  ( اإلاؿب٤ لضي الؿلُت 13،14،15،16اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي، وبٗض ال٣ُام بخهٍغ

ىُت  .الَى

و اإلاهالر اإلاكغوٖت للماؾؿاث هي ٧ل اإلاهالر ٖضم اإلاؿاؽ باإلاهالح اإلاكغوٖت للماؾؿاث،       -

لتي ٨ًغؾها ال٣اهىن و ًدمحها، ٞال ًم٨ً حُُٗل جُب٤ُ ال٣اهىن و ججمُض جُب٣ُه ألهه ًخٗاعى و ا

 .مهالر ماؾؿاث الضولت التي ج٩ىن ٚحر مكغوٖت

ني     -  ، بدُض لم ٌٗض ألامً ٣ًخهغ ٖلى مجغص جد٤ُ٣ ؤَضاٝ ٖضم اإلاؿاؽ بملخًُاث ألامً الَى

،مغجبِ بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ ظمُ٘ ماؾؿاث الضولت    1اإلااؾؿت ألامىُت ، واهما ؤنبذ مٟهىما قامال

٣ت جدمي اإلاباصت و الشىابذ الاؾاؾُت التي ج٣ىم ٖلحها الضولت اث و   2بٍُغ ،ٞاألمً مٟهىم "مخٗضص اإلاؿخٍى

ى مٟهىم مغ٦ب و قامل ًبضؤ بخد٤ُ٣ ؤمً ألاٞغاص و ًدؿ٘ هُا٢ه بٗض طل٪ لِكمل ٧اٞت  ألابٗاص، َو

عا للتهضًض، ؾىاء ٧اهذ صازلُت ؤو زاعظُت ، ؤو مكتر٦ت بحن الضازل و الضواثغ التي ًم٨ً ؤن ج٩ىن مهض

 3."الخاعط

و الىزاث٤  بن اإلاٗاًحر التي اٖخمضَا الضؾخىع لخهغ هُا١ الخمخ٘ بد٤ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث       

ت ٣ت جُب٣ُها ، و َى   4الاصاٍع ما  ، حٗخبر مٗاًحر قاملت ، ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ الىهىم ال٣اهىهُت جىيُذ ٍَغ

خماص   09-21جًمىه ألامغ ع٢م  الظي وي٘ مٗاًحر و ٢ىاٖض لخماًت اإلاٗلىماث و الىزاث٤ ،مً زال٫ الٖا

ت ،و ٖٝغ هو اإلااصة  مً هٟـ ألامغ الىزاث٤ اإلاهىٟت  03ٖلى مُٗاع جهي٠ُ الىزاث٤ و اإلاٗلىماث ؤلاصاٍع

ُت ؤو نىعة ؤبإجها  ِ نىحي ؤو ؾمعي "ؤي مىخىب وعقي ؤو الىترووي ؤو عؾم ؤو مسُِ ؤو زٍغ و قٍغ

ا ؤو جلُُض الاَإل  بهغي ؤو ؤي ؾىض ماصي ؤو الىترووي آزغ واهذ مدل جضابير جغمي الى مى٘ وكَغ

 .ُٗاع " الغؾمُت " لخدضًض الىزاث٤ اإلاهىٟتإلا، وبهظا ًا٦ض الىو ٖلى ٖضم اٖخماصٍ ٖليها" 

 اإلاُلب الثاوي: جلؿُم الىزائم اإلاهىفت:

هىإ، و اٖخمض في ج٣ؿُمها ٖلى جدضًض صعظت ٤ اإلاهىٟت الى ؤعبٗت ؤالىزاث 09-21ألامغ ع٢م ٢ؿم 

مُٗاع "الخُغ"، و "الًغع  الىو اؾخٗملصعظت اإلاى٘ اإلاىهب ٖلحها، بدُض   زُىعة الىز٣ُت لخدضًض

                                                                                 
ت الظي خضص ؾخت جدضًاث ظضًضة  قاملت مخٗل٣ت باألمً ، زم  1994جدضص مٟهىم ألامً الكامل في ؾىت  -1 غ الخىمُت البكٍغ بمىظب ج٣ٍغ

ُاة في ٨ٞغة " الخ٨م الغقُض الكامل" ، و جإ٦ض ؤن مٟهىم ألامً الكامل ًجم٘ ؤمً مسخل٠ ظىاهب خ 1995حٗم٣ذ لجىت عامٟا٫ ؾىت 

ت و اإلاٗخ٣ضاث ،و ألامً الاظخماعي ، و ألامً الٗؿ٨غي و ألامً الؿُاسخي  ، الاوؿان، و ًدخىي ٖلى ألامً الاظخماعي الظي ٌكمل خماًت الهٍى

ض مً الخٟانُل خى٫ مٟهىم ألامً الكامل ؤهٓغ ظغاًت الهاص١، جدىالث مٟهىم ألامً في ْل  ألامً الا٢خهاصي ، و ٦ظا ألامً البُئي. إلاٍؼ

، ٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت ، ظامٗت الكهُض خمت  08تهضًضاث الضولُت الجضًضة ، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ، الٗضص ال

 . 26، م2014لخًغ ، الىاصي ، ظاهٟي ؾىت 

  .26ظغاًت الهاص١، هٟـ اإلاغظ٘، م  2-

  .29ظغاًت الهاص١، هٟـ اإلاغظ٘، م  3-
٣ت بإجها" اإلاغاؾالث و اإلادغعاث و اإلاؿدىضاث التي ؤوكإتها ؤو خهلذ ٖلحها ؤي مً الؿلُاث اإلاٗىُت ؤزىاء الىزُ 03ٖٝغ هو اإلااصة  -4

 مماعؾت وكاَها". 
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الخُحر" و "الًغع ألا٦ُض" لخدضًض هُا١ جُب٤ُ خٓغ الخهى٫ ٖلى الىزاث٤ و اإلاٗلىماث، باإلياٞت الى 

جي ، و مً خُض ألاشخام ١ الخُغ مً خُض ال٣ُإ و خهٍغ في ٢ُإ ألا اٖخماصٍ ٖلى هُا مً الَى

الظًً ًهُبهم الًغع ووؾ٘ مجهم لِكملىا: الضولت ، الخ٩ىمت ، ؤو الىػاعاث ،الاصاعاث ؤو اخضي الهُئاث 

 الٗمىمُت.

 :ُٞما ًلي الىزاث٤ اإلاهىٟت  جخمشل  

ت حضا:1 - جي ًخًمً الىزاث٤ التي  وزائم ومٗلىماث ؾٍغ ا يغعا زُحرا باألمً الَى ًاصي اٞكاَئ

الضازلي و الخاعجي، مشل زُِ و جٟهُالث الٗملُاث الخغبُت، و اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بدك٨ُالث ألاظهؼة 

 .ألامىُت و الاؾخسباعاجُت ، و الىزاث٤ و اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت باألؾلخت و الظزاثغ ...الخ

ت: 2- تي ًاصي اٞكائها الى الخا١ يغع زُحر بمهلخت الضولت و جخًمً الىزاث٤ الوزائم ومٗلىماث ؾٍغ

، و اإلاالخٔ ؤن الىو ٌؿخٗمل مهُلر " زُحر" لخدضًض الًغع الظي ٢ض ًاصي الى اإلاى٘، ٦ما ًدهغ 

هدُجت الٟٗل الًاع ٖلى الضولت ٣ِٞ، و مً ؤمشلتها اإلاٗلىماث التي ٢ض جاصي الى اإلاؿاؽ بهُبت الضولت ، 

 .ٝ عوح اإلاىاَىتؤو اخضار ؤزغ ؾحئ ؤو ايٗا

ٌؿخٗمل الىو مهُلر الًغع" ألا٦ُض " لخدضًضَا ، وزائم و مٗلىماث جل٘ جدذ واحب الىخمان: 3-

٦ما ًىؾ٘ مً هُا١ الاشخام اإلاكمىلت بالٟٗل الًاع بلى الخ٩ىمت و الىػاعة و الاصاعاث الٗامت ،و 

 بمهالر الخ٩ىمت ؤو حٗخبر وزاث٤ ج٣٘ جدذ واظب ال٨خمان الىزاث٤ التي ًلخ٤ اٞكائها يغعا ؤ
ً
٦ُضا

الىػاعاث ؤو الاصاعاث ؤو اخضي الهُئاث الٗمىمُت، ومً ؤمشلتها الىزاث٤ الا٢خهاصًت والىزاث٤ اإلاخٗل٣ت 

ٟحن و جغ٢ُاتهم... الخ  .باله٣ٟاث و وقاون اإلاْى

و جخًمً الىزاث٤ التي جاصي الى الايغاع بمهالر الضولت في  وزائم و مٗلىماث طاث جىػَ٘ مدضوص:4-

ُٟتهم ؤو مهامهم خ لحن بد٨م ْو إل ٖلحها الا مً ٢بل الاشخام اإلاَا الت اٞكائها ،و التي ال ًجىػ الَا

إل ٖلحها  .مً الَا

ت التي ؤوعصَا هو اإلااصة        09-21مً ألامغ ع٢م  06بن مداولت جدلُل مجمل الىزاث٤ الاصاٍع

ت ٖلى بؿاَتها ٣ًىصها الى حسجُل الُاب٘ الكامل و الٗام لخهي٠ُ َظٍ الىزاث٤  ، ٩ٞل الىزاث٤ الاصاٍع

إل ٖلحها ؤو خُاػتها، و لٗل مغص طل٪ ًغظ٘ الى ؤن  ًم٨ً ؤن ج٩ىن يمً الىزاث٤ اإلاهىٟت التي ًمى٘ الَا

مً هٟـ ألامغ ًا٦ض ٖلى ؤن الىزاث٤ و الىزاث٤ اإلاهىٟت حٗخبر مل٨ُت ٖمىمُت ،ال ًم٨ً  04هو اإلااصة 

  .الخهٝغ ٞحها ؤو ا٦دؿابها

ظٗل اإلاكٕغ ًدُل ٦ُُٟاث جُب٤ُ  09-21مً ألامغ ع٢م  06يىح و ٖمىمُت هو اإلااصة بن ٖضم و 

ت ًٖ باقي الىزاث٤  ٘ الؿٍغ َظٍ اإلااصة ٖلى الخىُٓم الظي ًدضص هُا١ الىزاث٤ اإلاهىٟت بض٢ت ،و ًٞغ

مً هٟـ ألامغ ٢ض مىدذ للؿلُت الٗمىمُت نالخُت  50الازغي ،ٚحر ؤهىا هجض في اإلا٣ابل هو اإلااصة 

٘ ت ًٖ الىزاث٤ اإلاهىٟت ،ألامغ الظي ٌٗخبر زغ٢ا واضخا لهالخُت الىهىم ال٣اهىهُت ،  ٞع الؿٍغ
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 09-21ٞاألنل ؤن ما ًمىٗه الىو ال٣اهىوي ال ًم٨ً لإلصاعة ان حؿمذ به ؤو جبُده واطا اٖخبر ألامغ ع٢م 

ت مهىٟت ال ًجىػ جضاولها ؤو الخهى٫ ٖلحها ؤو ٖلى مٗلىماث مخٗل٣ت  بها ؤمغا مدٓىعا و الىزاث٤ الاصاٍع

له ٢غاعاث الؿلُاث الٗمىمُت ، و ما ظاء به ال٣اهىن ال ًم٨ً  ا ، ٞان َظا اإلاى٘ ال ًم٨ً ان جٍؼ ممىٖى

له ؤو ًلُٛه ؤو ٌٗضله بال ٢اهىن آزغ مً هٟـ صعظخه و ٢ىجه، و لِـ ل٣غاعاث الاصاعة الٗمىمُت ٦ما  ؤن ًٍؼ

  . مً هٟـ ألامغ 50ظاء بمىظب هو اإلااصة 

 بن جإزغ 
ً
ض ًٖ ؾخت ؤقهغ ُٖل مهالر اإلاىاًَ ، الظي ؤنبذ ٞا٢ضا انضاع الخىُٓم إلاضة جٍؼ

تالخ٣ه في الىنى٫ الى اإلاٗلىماث و    . لىزاث٤ الاصاٍع

ف َبلا لألمغ عكم  اإلابدث الثاوي  09-21:  التزاماث اإلاْى

٤ جدضًض اإلا٣هىص  09-21خضص ألامغ ع٢م  هُا١ جُب٣ُه مً خُض الاشخام ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

٠ الظي ؤزظ  مً زال٫ الامغ اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ مٟهىما ظضًضا و واؾٗا.با  إلاْى

بن ما ٌٗخبر خ٣ا للمىاًَ ، ٌٗض واظبا ٖلى اإلاى٠ْ الٗمىمي الظي ٣ً٘ ٖلُه التزام جم٨حن 

ت  اإلاىاًَ مً خ٣ه الضؾخىعي و ال٣اهىوي اإلاخٗل٤ بالىنى٫ بلى اإلاٗلىمت و الخهى٫ ٖلى الىزاث٤ الاصاٍع

ٖلى ؤن ؤخ٩ام َظا ألازحر ال جمـ بد٤ اإلاىاًَ في  09-21مً ألامغ ع٢م  05اصة بدُض ؤ٦ض هو اإلا

 . الىنى٫ الى اإلاٗلىمت ، صون ؤن جىضر الاظغاءاث الالػمت لخُب٤ُ َظا الخ٤

ف في اَاع  الامغ عكم  ف اإلاْى  :09-21اإلاُلب الاٌو : حٍٗغ

٠ الٗمىمي ، واٖخبرجه 09-21مً ؤمغ ع٢م  03ٖٝغ هو اإلااصة  " ٧ل شخو ٌكٛل مىهبا  اإلاْى

ا ؤو ٢ًاثُا ؤو في ؤخض اإلاجالـ الكٗبُت اإلادلُت اإلاىخسبت، ؾىاء ٧ان مُٗىا ؤو  ُٗا ؤو جىُٟظًا ؤو اصاٍع حكَغ

 .مىخسبا، صاثما ؤو ما٢خا، مضٕٞى الاظغ ؤو ٚحر مضٕٞى ألاظغ، بهٝغ الىٓغ ًٖ عجبخه و ؤ٢ضمُخه

ُٟت ؤو و٧الت بإظ ؿاَم بهظٍ الهٟت في ٧ل شخو آزغ ًخىلى، ولى ما٢خا، ْو غ ؤو بضون ؤظغ، َو

زضمت َُئت ٖمىمُت ؤو ماؾؿت ٖمىمُت ؤو ؤي ماؾؿت ؤزغي جمل٪ الضولت ٧ل ؤو بٌٗ عؤؾمالها، ؤو 

 .ؤي ماؾؿت ؤزغي ج٣ضم زضمت ٖمىمُت

٘ و الخىُٓم اإلاٗمى٫  ٠ ٖمىمي ؤو مً في خ٨مه َب٣ا للدكَغ ٧ل شخو آزغ مٗٝغ بإهه مْى

 ."بهما

مً ال٣اهىن  1 04اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ، م٘ هو اإلااصة 03ىن هو اإلااصة وبم٣اعهت بؿُُت إلاًم

٠ الٗمىمي في ْل ألامغ ع٢م  ُٟت الٗمىمُت ، هجض بإن مٟهىم اإلاْى ًإزظ  09-21ألاؾاسخي الٗام للْى

ٟي اإلااؾؿاث الٗمىمُت الا٢خهاصًت ، و الى٦الء الظًً ٢ض  مٟهىما واؾٗا ظضا ، بدُض ٌكمل مْى

                                                                                 
٠ بإهه  03-06مً الامغ ع٢م  04حٗٝغ هو اإلااصة  -1 ُٟت الٗمىمُت، اإلاْى " ول ٖىن ٖين في اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

ُفت ٖمىمُت صائمت وعؾم ف ف في عجبخه". . ي عجبت في الؿلم الاصاعي ْو  الترؾُم َى الاحغاء الظي ًخم مً زالله جثبُذ اإلاْى
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مىمُت، و بالخالي ٞان الاشخام الظًً ٌٗملىن في ال٣ُإ الخام ٢ض ٌؿاَمىن في زضمت َُئت ٖ

٠ الٗمىمي ختى وان ٧اهىا ًسًٗىن ل٣اهىن الٗمل  ، ٞبمجغص ٧ىن 11-90ًإزظون نٟت اإلاْى

ٟا  02الصخو ٌؿاَم في زضمت َُئت ٖمىمُت ؤو ماؾؿت ٖمىمُت ٌٗخبر في هٓغ هو اإلااصة  مْى

 .ٖمىمُا

 : 09-21ْف َبلا لألمغ عكم اإلاُلب الثاوي : التزاماث اإلاى 

٠ ٢ُامه بدؿلُم الىزاث٤ المً  09-21لم ًجٗل الٟهل الشالض مً ألامغ ع٢م  تزاماث اإلاْى

٠ بالغص ٖلى َلباث اإلاىاًَ  للمىاًَ ؤو جم٨ُىه مً الىنى٫ الى اإلاٗلىمت ، بل ؤهه لم ًلؼم اإلاْى

غ الٞغ  ٌ بن وظض.اإلاخٗل٣ت بالخهى٫ ٖلى الىزاث٤ و اإلاٗلىماث في خالت و جبًر

٠ الٗمىمي َب٣ا لىهىم اإلاىاص   :بما ًلي 09-21مً ألامغ ع٢م  16و 15، 14ًلتزم اإلاْى

وبٗضم اٞكاء مدخىي ؤي وز٣ُت ؤو ؤي مٗلىمت اَل٘ ٖلحها ؤزىاء و بمىاؾبت  : الالتزام بالؿغ اإلانهي1-

هاء الٗال٢ت ( مً اهت10مماعؾت مهامه، و طل٪ َىا٫ ٞترة قٛله للمىهب ، و ختى بٗض ٖكغة ؾىىاث)

اة او الاؾخ٣الت او الاخالت ٖلى الخ٣اٖض ٠ بالؿغ اإلانهي  1اإلاهىُت بالٗؼ٫ ؤو الٞى ٗخبر التزام اإلاْى ...الخ ، َو

ُٟت الٗمىمُت ، ٦ما ههذ ٖلُه مجمل الىهىم  مً الالتزاماث ال٨الؾ٨ُُت التي هو ٖلحها ٢اهىن الْى

  2. ؾاؾُت زانتؤال٣اهىهُت الخانت بمسخل٠ ألاؾال٥ التي جخًمً ٢ىاهحن 

ت لإلصاعة هٓغا    ل٣ض ٧ان جدضًض مىيٕى الالتزام بالؿغ اإلانهي، ومًمىهه ًسً٘ للؿلُت الخ٣ضًٍغ

ظاءث بهُٛت الٗمىم، بدُض ؤن الىو لم ًدضص هُا١  03-06مً ألامغ ع٢م  48ألن هو اإلااصة 

ت واؾٗت لإلصاعة في ج٠ُُ٨ الى٢اج٘ و اٖخباَع ا ازال٫ بااللتزام بالؿغ الالتزام،مما ؤُٖى ؾلُت ج٣ضًٍغ

 . 3اإلانهي

ًخًمً َظا الالتزام ؤًًا ٖضم وسخ نىع ًٖ الىزاث٤  :الالتزام بٗضم ازغاج الىزائم اإلاهىفت 2 -

ا و ازغاط َظٍ  َغ ؾىاء صازل م٩ان الٗمل ؤو زاعظه، ٦ما ًمى٘ ٖلُه ازغاط وسخ مجها ، ؤو جهٍى

٠ بيسخ الىزاث٤ اطا جُلبذ الهىع. ٚحر ؤن َظا الالتزام ًغص ٖلُه اؾخصىاء ؾمذ م ً زالله للمْى

                                                                                 
٠ ًخدغع مً الخ٣ُض بالؿغ  03-06مً الامغ ع٢م 48بالغظٕى  لىو اإلااصة  -1 ُٟت الٗمىمُت هجض بإن اإلاْى اإلاخًمً ال٣اهىن الاؾاسخي للْى

لت، ؤما الامغ ع٢م اإلانهي مً زال٫ خهىله ٖلى جغزُو م٨خىب مً الؿلُت  ب٣ا لىو اإلااصة  09-21الؿلمُت اإلاَا ٞال ًخدغع   50َو

ت ًٖ الىزاث٤ اإلاهىٟت.  ٘ الؿلُاث الٗمىمُت ، الؿٍغ ٠ مً التزامه الا بٗض ان جٞغ  اإلاْى
، 2008ظاهٟي19اإلااعر في  08/04ههذ الٗضًض مً ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت ٖلى يغوعة اخترام الؿغ اإلانهي، مجها اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  -2

ٟي ألاؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت، ط. ع، ٕ  اإلاٗض٫ و اإلاخمم. ٦ظل٪  03ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

لُت 07اإلااعر في  08/167اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ٟي بصاعة السجىن، ط. ع، ٕ 2008ظٍى .  30اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

جي، ط.ع.ٕ 2010صٌؿمبر 22اإلااعر في  10/322م الخىُٟظي ع٢م ؤًًا اإلاغؾى  . 7اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمىْٟي ألامً الَى

ٟي الخماًت اإلاضهُت، ط. ع. ٕ 2011ماعؽ 06اإلااعر في  11/106اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   15اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

ٟي بصاعة الٛاباث، ط.ع.ٕ 2011ماعؽ 22ي اإلااعر ف 11/127.اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  .اإلاغؾىم  18اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

ٟي الجماٖاث الا٢لُمُت، ط.ع. 2011ؾبخمبر20اإلااعر في  11/334الخىُٟظي ع٢م    .53اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
  .09ظبري مدمض، مغظ٘ ؾاب٤، م  - 3
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يغوعة اإلاهلخت ؤو َبُٗت الٗمل طل٪، صون ؤن ٣ًضم الىو خضوص ٨ٞغة اإلاهلخت ؤو الًغوعة التي 

ت لإلصاعة في جدضًضَما  .ًم٨ً ؤن حؿمذ بيسخ الىزاث٤ ، الامغ الظي ًٟخذ باب الؿلُت الخ٣ضًٍغ

م ؤًت وؾائل جىانلُت: الالتزام بٗضم ؤلاصالء بإًت مٗلىمت للجمهىع ًٖ 3- ًمى٘ ال٣اهىن ٖلى  ٍَغ

الم بإًت مٗلىمت ؤو وز٣ُت ٧ان ٢ض اَل٘ ٖلحها بمىاؾبت  ٠ الٗمىمي ؤن ًهغح ؤو ٌٗل٤ لىؾاثل الٖا اإلاْى

٠ مً  ؤصاء مهامه ، ؤو خى٫ مؿاثل الػالذ ٢ُض الضعاؾت لضي الاصاعة التي ٌٗمل بها  ٦ما مى٘ اإلاْى

المُتاٖضاص اًت مضازلت و ال٣ائها ٖبر   . الىؾاثِ الٖا

ها  ٠ ؤًًا ؤن ٌٗل٤ ٖلى ميكىعاث مىا٢٘ الخىانل الاظخماعي ، بإًت مٗلىمت ٌٗٞغ ال ًجىػ للمْى

ُٟخه، ال بالخإ٦ُض و ال بالىٟي  . بد٨م ْو

ذ ؤو الخٗل٤ُ ؤو اٖضاص  ٠ ال٣ُام بالخهٍغ وي٘ اإلاكٕغ لهظا اإلاى٘ اؾخصىاًء، ؤظاػ مً زالله للمْى

ُٟخهاإلاضازالث اإلاخًمىت اإلاٗ ها ؤو ًُل٘ ٖلحها بد٨م ْو بكٍغ ٢ُامه ، لىماث ؤو الىزاث٤ التي ٌٗٞغ

الظي ويٗه اإلاكٕغ 1باؾدئظان الاصاعة مً زال٫ خهىله ٖلى جغزُو بظل٪ . ٚحر ؤن اظغاء الترزُو  

٠ لُلب  ٠ ٚحر واضر ال مً خُض الاظغاءاث وال مً خُض الجهت التي ًخىظه الحها اإلاْى للمْى

ى ما ًاصي الى ب٣اء الاظغاء الترزُو؟ و َل الترز ُو في َظٍ الخالت َى اظغاء صاثم ؤم ما٢ذ ؟ َو

٠ ٌ مىده للمْى حن الٟغاٙ ال٣اهىوي ، و حٗؿ٠ الاصاعة التي جمل٪ ٧امل الؿلُت في  مىده ؤو ٞع  .َع

ف َبلا لألمغ عكم اإلابدث الثالث   :09-21: اإلاؿاولُت الخإصًبُت و اإلاؿاولُت الجؼائُت للمْى

اؾخصىاثُت ظضا ُٞما ًخٗل٤ بال٣ٗىباث الخإصًبُت التي  09-21خ٩ام التي ؤوعصَا ؤمغ حٗخبر ألا   

ُٟت الٗامت في ج٣ضًغ  ٠، ٞهى ًخجاوػ ٢اهىن الْى جهي٠ُ الخُإ الىاجج ًٖ اٞكاء  و  ٞغيها ٖلى اإلاْى

 .الىزاث٤ اإلاهىٟت  و٦ظا ال٣ٗىبت الىاججت ٖىه

 :   فُما ًخٗلم باإلاؿاولُت الخإصًبُت:اإلاُلب ألاٌو

٣ت مخٗمضة وبحن مً ًٟٗل طل٪ ٚحر  محز الىو بحن مً ٣ًىم بةٞكاء الىزاث٤ اإلاهىٟت بٍُغ

 .مخٗمض، بدُض ًاصي اَماله بلى اٞكاء ؤو ازغاط الىزاث٤ اإلاهىٟت

٠  09-21مً الامغ ع٢م  19اٖخبر هو اإلااصة  / الافكاء الٗمضي للىزائم اإلاهىفت:ؤوال ازال٫ اإلاْى

ُٟخه، ؤو بٗض مغخلت اخالخه ٖلى الخ٣اٖض ، زُإ مهىُا بىاظب ٦خمان الؿغ اإلانهي ؤزى اء قٛله إلاىهب ْو

ى الخُإ الظي ٣ًابله ازال٫  مً الضعظت الغابٗت ًيخج ًٖ "الاٞكاء الٗمضي للىزاث٤ اإلاهىٟت" ،َو

                                                                                 
لِسخي و٢اجي ٣ًىم ٖلى الؿلُت الًابُت ، م٣غع لى٢اًت الضولت و الاٞغاص مً ألايغاع التي ٢ض جيكإ ًٖ ٌٗٝغ الترزُو بإهه " اظغاء بى  -1

اث و الخ٣ى١ الٟغصًت ،ؤو لى٢اًت اليكاٍ الٟغصي هٟؿه مما ٢ض ٌٗى١ ج٣ضمه ُٞما لى جغ٥ صون جىُٓم ، ولهظا الؿبب ٌٗخبر  مماعؾت الخٍغ

ت التي جماعؽ ف ا وطل٪ ألن الخٍغ اب هٓاما يغوٍع اء ٖؼ الضًً، خمؼة َو ي ْل الىٓام ال٣ٗابي ٣ِٞ جاصي الى ويُٗت اظخماُٖت ٧اعزُت". ٞو

ظامٗت الازىة  03، الٗضص 31،آلُت الترزُو الاصاعي ٦إصاة لخماًت البِئت ) عزهت البىاء همىطظا (، مجلت الٗلىم الاوؿاهُت ، اإلاجلض 

 . 423م   2020، الجؼاثغ ؾىت 1مىخىعي ٢ؿىُُىت 
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٠ بالتزامه اإلاخٗل٤ بالؿغ اإلانهي اإلاىهىم ٖلُه بمىظب هو اإلااصة  مً ال٣اهىن الاؾاسخي  48اإلاْى

ُٟت الٗمىم  .ُتللْى

٠، ٞهي ٢ض      حٗخبر ٣ٖىبت الضعظت الغابٗت مً ال٣ٗىباث التي ٩ًىن لضحها ؤزغ ماصي ٖلى خُاة اإلاْى

٠ ،و مىه ٣ٞضان بجاصي  ُٟخه  و لهٟخه ٦مْى ٠ لْى ُٟت ، والى ٣ٞضان اإلاْى لى اجهاء ٖال٢ت الْى

٠ و حكمل َب٣ا لل٣اهى  ن ألاؾاسخي مهضع عػ٢ه ٦ما ؤجها مً ؤ٢صخى ال٣ٗىباث التي جُب٤ ٖلى اإلاْى

ذ ل الى الغجبت الؿٟلى مباقغة ؤو الدؿٍغ حن مً ال٣ٗىبت َما الخجًز ُٟت الٗمىمُت هٖى   1 . للْى

في جهي٠ُ الخُإ اإلاخٗل٤ بةٞكاء الؿغ اإلانهي  03-06ًٖ ألامغ ع٢م  09-21ًسخل٠ ألامغ ع٢م 

ٍل ٚحر ٢اهىوي ٌٗخبٍر زُإ مً الضعظت الشالشت، ٩ٞل جدى  03-06الامغ ع٢م  180،بدُض ؤن هو اإلااصة 

ت ،ؤو اٞكاء ؤو مداولت اٞكاء ألاؾغاع اإلاهىُت ،ؤو ازٟاء اإلاٗلىماث طاث الُاب٘ اإلانهي حٗخبر  للىزاث٤ الاصاٍع

خؿب الؿلُت  03-06مً ألامغ ع٢م  163زُإ مً الضعظت الشالشت ، جتراوح ٣ٖىبخه َب٣ا لىو اإلااصة 

ت للجهت الخإصًبُت بحن الخى٠ُ٢ ًٖ الٗمل مً ؤ ل مً 08( الى زماهُت )04عبٗت )الخ٣ضًٍغ ( ؤًام ،ؤو الخجًز

 .الضعظت ؤو الى٣ل الاظباعي 

ٌٗخبر ٧ل اٞكاء ٖمضي للىزاث٤ اإلاهىٟت زُإ مً  09-21مً ألامغ ع٢م  19بِىما هجض هو اإلااصة  

ت لالزخُاع بحن   2الضعظت الغابٗت  ذ ، ٞال جمل٪ الاصاعة الؿلُت الخ٣ضًٍغ ًيخج ٖىه مباقغة ٣ٖىبت الدؿٍغ

ُٟت الٗامت اإلاخٗل٣خحن بإزُاء الضعظت الغابٗت الىاعصة في ا ل٣ٗىبخحن اإلاضعظخحن في ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى

ذ 163هو اإلااصة  ل الى الغجبت الؿٟلي مباقغة ؤو الدؿٍغ  (.) الخجًز

م الاَماٌ:زاهُا  ٠  09-21مً ألامغ ع٢م  20اٖخبر هو اإلااصة  / افكاء الىزائم اإلاهىفت ًٖ ٍَغ اإلاْى

٤ الاَما٫  مغج٨با لخُإ الظي  ٣ت ٚحر ٖمضًت ًٖ ٍَغ ٣ًىم باإلزال٫ بىاظب ٦خمان الؿغ اإلانهي بٍُغ

منهي مً الضعظت الشالشت ، و ؤخا٫ في ج٣ضًغ ٣ٖىبخه و مؿاءلخه جإصًبُا الى ال٣اهىن الاؾاسخي الٗام 

٠ للؿغ  ُٟت الٗمىمُت هجضٍ ًهى٠ اٞكاء اإلاْى ُٟت الٗمىمُت ، و بالغظٕى ل٣اهىن الْى اإلانهي  للْى

 ٠ ٠ ج٣ضًغ ال٣ٗىبت التي حؿلُها ٖلى اإلاْى ٦سُإ مً الضعظت الشالشت ، جمل٪ الؿلُت التي ُٖيذ اإلاْى

 04. وجتراوح َظٍ ال٣ٗىبت بحن الخى٠ُ٢ ًٖ الٗمل مً 03-06مً ألامغ ع٢م  3 161بمغاٖاة هو اإلااصة 

ل مً الضعظت ،و/ؤو الى٣ل الاظباعي  08ؤًام الى   .ؤًام ،و/ ؤو الخجًز

                                                                                 
اث ، مسبر الخ٣ى١ و  باهي -1 ٘ الجؼاثغي، مجلت الخ٣ى١ و الخٍغ ٠ الٗام في الدكَغ َكام ،الضَمت مغوان، ال٣ٗىباث الخإصًبُت للمْى

اث في الاهٓمت اإلا٣اعهت ،اإلاجلض   . 2019، ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة ؾىت 01، الٗضص 05الخٍغ
ُٟت الٗمىمُت جدضًض ؤزُاء الضعظت الغابٗت ،و لم اإلاخٗل٤ بال٣اهىن الا  03-06مً الامغ ع٢م  181جًمً هو اإلااصة  -2 ؾاسخي الٗام للْى

ت ب٣هض الاؾاءة الى الؿحر  ٠ بةجالٝ الىزاث٤ الاصاٍع م ؤجها اقاعث ل٣ُام اإلاْى حكمل َظٍ اإلااصة خ٨ما ًخٗل٤ بةٞكاء الؿغ اإلانهي ، ٚع

  . الخؿً للمهلخت
٠ ٖلى صعظت ظؿامت الخُإ، ٖلى " ًخى٠٢ جدضً 03-06مً الامغ ع٢م  161جىو اإلااصة  - 3 ض ال٣ٗىبت الخإصًبُت اإلاُب٣ت ٖلى اإلاْى

٠ اإلاٗجي، والىخاثج اإلاترجبت ٖلى ؾحر اإلاهلخت و٦ظا الًغع الظي لخ٤ باإلاهلخت ؤو  والٓغوٝ التي اعج٨ب ٞحها، ومؿاولُت اإلاْى

٤ الٗام".   باإلاؿخُٟضًً مً اإلاٞغ
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٠ بىاظب   09-21مً ألامغ ع٢م  20جضًغ باإلاالخٓت ؤن هو اإلااصة ال لم ٌكمل ٣ِٞ ازال٫ اإلاْى

٠ بةزغاط  الىزاث٤ ؤو وسخ ؤو  ٦خمان الىزاث٤ اإلاهىٟت و ٖضم اٞكائها، و اهما جًمً ؤًًا ٢ُام اإلاْى

  .نىع ٖجها زاعط م٩ان الٗمل ، ؤو ال٣ُام بُبٗها زاعط م٩ان الٗمل ؤًًا

 (09-21و ؤمغ  03-06)ؤمغ  مً زالٌافكاء الؿغ اإلانهي و الىزائم اإلاهىفت  ق بينالفغ  حضٌو ًىضح 

ًخًمً اللاهىن ألاؾاس ي    03-06الؿغ اإلانهي وفلا لألمغ عكم 

 الٗام للىُْفت الٗمىمُت

ًخٗلم بدماًت  09-21الؿغ اإلانهي وفلا لألمغ عكم 

ت  اإلاٗلىماث و الىزائم الاصاٍع

 بمجغص مداولت اعج٩اب الٟٗل.ؾىاء جم اعج٩اب الٟٗل ؤو  -

٣ت مخٗمضة ؤو ٚحر مخٗمضة. -  ؾىاء جم اعج٩ابه بٍُغ

ت لإلصاعة -  .جسً٘ جدضًض ٣ٖىبخه للؿلُت الخ٣ضًٍغ

 .180ٌٗخبر زُإ مً الضعظت الشالشت َب٣ا لىو اإلااصة  -

ؤًام ،  08الى  ٣ٖ04ىبخه جتراوح بحن الخى٠ُ٢ ًٖ الٗمل مً  -

ل مً الضعظت ، و الى٣ل   الاظباعي.الخجًز

 

٣ت ٖمضًت ؤو ٚحر ٖمضًت  - اطا  -ًمحز بحن الاٞكاء بٍُغ

٣ت ٖمضًت ؤٖخبر زُإ مً الضعظت  ٧ان الاٞكاء بٍُغ

ذ مً الٗمل.  الغابٗت ، ٣ٖىبخه الدؿٍغ

٠ ؤٖخبر الخُإ مً  اطا ٧ان الاٞكاء بةَما٫ مً اإلاْى

الضعظت الشالشت ، ٣ٖىبخه الخى٠ُ٢ اإلاا٢ذ ًٖ الٗمل 

ل مً الضعظ ت ، الى٣ل الاظباعي ، و ًسً٘ ، الخجًز

ت لإلصاعة.  للؿلُت الخ٣ضًٍغ

 :فُما ًخٗلم باإلاؿاولُت الجؼائُت اإلاُلب الثاوي:

َى اؾخصىاء  09-21بن ؤو٫ ما ًم٨ً مالخٓخه ٖلى الجاهب الجؼاجي الظي جًمىه هو ألامغ ع٢م   

جي و الؿغ الُبي مً ألاخ٩ام الجؼ  اثُت الىاعصة بمىظبه ، و اخالتها اٞكاء الؿغ اإلانهي اإلاخٗل٤ بالضٞإ الَى

جي و اٞكاء  49ٖلى هو ٢اهىن ال٣ٗىباث ، ٞىهذ اإلااصة  مىه ٖلى " جُب٤ ٖلى اٞكاء ؾغ الضٞإ الَى

 ."الؿغ الُبي ال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن ال٣ٗىباث

ض جُب٤ُ ال٣ٗىباث ألاقض في خالت وظىصَا في ٢اهىن ال٣ٗىباث  بدُ 09-21ؤ٢غ هو ألامغ ع٢م 

اؾتهلذ بٗباعة  39و    34،36،37،38، 29ؤن ظل ههىم اإلاىاص اإلاخًمىت ل٣ٗىباث ظؼاثُت مشل اإلاىاص 

٘ الؿاعي اإلاٟٗى٫"، و بالخالي في خالت وظىص  " صون الازال٫ بال٣ٗىباث ألاقض اإلاىهىم ٖلحها في الدكَغ

 .٣ٖىباث ؤقض في ٢اهىن ال٣ٗىباث ًم٨ً ؤن ًخم ازًإ اإلاتهم لها

ت جسً٘ مباقغة ل٣اهىن ال٣ٗىباث و لِـ لألمغ ع٢م ٚحر ؤن ألا بدُض   09-21شخام اإلاٗىٍى

مً هٟـ ألامغ ٖلى طل٪ ب٣ىلها " ٌٗا٢ب الصخو اإلاٗىىي الظي ًغج٨ب اخضي الجغاثم  42ههذ اإلااصة 

 ."اإلاىهىم ٖلحها في َظا الامغ ، بال٣ٗىباث اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن ال٣ٗىباث

ثغة الاٞٗا٫ اإلاجغمت التي جضزل يمً ٨ٞغة اٞكاء الؿغ اإلانهي و مً صا 09-21وؾ٘ ألامغ ع٢م 

الىزاث٤ اإلاهىٟت، ٞؼاص ٖلى ٞٗل اٞكاء ؤو وكغ الىزاث٤ اإلاهىٟت ، ٞٗل خُاػة وز٣ُت مهىٟت صون ؤن 
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م ٞٗل بجالٝ و  1ًمل٪ جإَُال لظل٪ و لم ٣ًضمها للؿلُاث اإلاٗىُت  و بزٟاء  ازخالؽ، ؤياٝ اًًا ججٍغ

 " اللغنىت"هل البدض ًٖ الجغاثم اإلاخٗل٣ت بةٞكاء الىزاث٤ اإلاهىٟت ، ؤًًا ظغم ٞٗل الىزاث٤ التي حؿ
ى الضزى٫ بضون "جغزُو" الى اإلاىٓىمت اإلاٗلىماجُت ؤو اإلاىا٢٘ الال٨تروهُت ؤو  37َب٣ا لىو اإلااصة    2 َو

ض الخهى٫ الكب٩اث ؤلال٨تروهُت ؤو ؤًت وؾُلت مخٗل٣ت باالجهاالث ، جمل٨ها الؿلُاث الٗمىمُت ب٣ه

.٦ما ظغم ؤًًا ٞٗل اوكاء ؤو اصاعة ؤو الاقغاٝ ٖلى اإلاىا٢٘ و الخؿاباث  3ٖلى مٗلىماث و وزاث٤ مهىٟت

اتها . ظغم الىو ٞٗل جضاو٫  الال٨تروهُت ، ؤو اؾخٗما٫  ؤي بغهامج ليكغ الىزاث٤ اإلاهىٟت و مدخٍى

  .الىزاث٤ اإلاهىٟت ؤًًا

،هجض بإهه زغط  09-21بالجاهب الجؼاجي لألمغ ع٢م مً بحن اإلاالخٓاث الهامت ؤًًا ُٞما ًخٗل٤ 

ت ٚحر  ًٖ عبِ الجاهب الجؼاجي بالىزاث٤ اإلاهىٟت ، بدُض ظغم ؤًًا الاٞٗا٫ التي جخٗل٤ بالىزاث٤ الاصاٍع

ت التي ال جىضعط يمً الىزاث٤  اإلاهىٟت ، ٩ٞل مً ٣ًىم بيكغ ؤو جضاو٫ ؤو جىػَ٘ اإلاغاؾالث الاصاٍع

اث بضون مىا٣ٞتها ٌٗا٢ب ب٣ٗىبت خبـ ٢ض جهل الى ؾىت ؤوؾيخحن في اإلاهىٟت الهاصعة مً الؿلُ

  .مً هٟـ ألامغ 41 خالت الٗىص ،ػاثض ٚغامت ٢ض جهل الى مئتي ؤل٠ صًىاع ظؼاثغي َب٣ا لىو اإلااصة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
الظي ًدىػ وز٣ُت مهىٟت حؿلُمها الحها ، ٞهل ًخم حؿلُم الىز٣ُت للجهاث لم ًدضص الىو الجهت اإلاٗىُت التي ًجب ٖلى الصخو  -1

ت ؟   ألامىُت ؤم للجهاث الاصاٍع

Le terme "hacker" ne se contente pas d'une définition unique. Le dictionnaire de la langue  -
2
 

anglaise Collins Cobuild en propose dans son édition de 2000, deux définitions: Un hacker 

informatique est quelqu'un qui tente de s'introduire dans les systèmes informatiques, en 

particulier pour obtenir des renseignements secrets ou confidentiels qui y sont entreposés 

Mohamed Chawki, Essai sur la notion de cybercriminalité, IEHEI, iehei.org, juillet 2006.P32.  

De son côté, le législateur français incrimine l'intrusion à l'intérieur d'un système de -
3
-

traitement automatisé de données sans se référer à la reproduction sans autorisation des 

programmes, laquelle relève du domaine des articles L355-2 et L335-3 du code de la propriété 

intellectuelle .Mohamed Chawki, op .cit, P33.                                                                                                                                                          
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 :الخاجمت

م 09-21صؾخىعٍت هو ألامغ ع٢م  ١/121.م ص/24ؤ٢غ اإلاجلـ الضؾخىعي بمىظب ٢غاٍع ع٢م  .و ٚع

ًم٨ً اه٩اع الخىا٢ًاث ال٨بحرة التي و٢٘ ٞحها ، ؾىاء مً زال٫ حٗاعيه م٘ ههىم ٢اهىهُت طل٪ ال 

ؤزغي ، ؤو مً زال٫ جىُٓمه لالؾخصىاء اإلاخٗل٤ بمى٘ مماعؾت الخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت و الىزاث٤ 

ت ، و جغ٦ه لخىُٓم ال٣اٖضة الضؾخىعٍت ،الٗامت و ألانلُت اإلاخٗل٣ت بُغ١ مماعؾت  اإلاىاًَ لخ٣ه الاصاٍع

إل ٖلحها ، بدُض ؤن هو ألامغ ًسلىا مً ؤًت جىيُذ ؤو جبُان إلظغاءاث و َغ١  في الىٟاط للمٗلىمت و الَا

 .مماعؾت اإلاىاًَ لخ٣ه، في خحن ؤهه ًخًمً ٧ل َغ١ اإلاى٘ اإلام٨ىت لىٟاط اإلاىاًَ للمٗلىمت

ُٟت الٗمى  09-21ًسال٠ ألامغ ع٢م  ٟه هو ال٣اهىن ألاؾاسخي اإلاخٗل٤ بالْى مُت ، مً خُض حٍٗغ

٠، ٞاألمغ ع٢م  ٟحن الٗمىمُحن) ٧ل  09-21للمْى ضزل ٞئت ظضًضة مً ألاشخام في ٞئت اإلاْى ًُ

م ؤجهم ًيخمىن لل٣ُإ الخام ، و اجسظ مُٗاع اإلاؿاٖضة في  شخو ًخىلى و٧الت بإظغ ؤو بضون ؤظغ ( ، ٚع

ٟحن، في خحن ٧ان مً ألاصر  م مْى خباَع ؤن ًضزلهم يمً هُا١ جُب٤ُ ؤصاء زضمت ٖمىمُت ؤؾاؾا اٖل

ٟحن ، ٨ُٟٞي جدضًض هُا١ جُب٤ُ الىو مً خُض الاشخام لِكملهم ألامغ   م مْى ألامغ صون ؤن ٌٗخبَر

٠ الٗمىمي الىاعص بمىظب هو اإلااصة  ٠ اإلاْى م  03بض٫ ويٗهم يمً حٍٗغ مً ألامغ، و اٖخباَع

ٟحن جبٗا لظل٪   .مْى

ىت مً ألاشخام الظًً ًدخاظىن الىزاث٤ لم ٣ًضم الىو ؤًت اؾخصىاءاث مخٗل٣ت بٟئت مُٗ

ت بد٨م هٕى ٖملهم ، ٞاإلادامىن و اإلاىز٣ىن و الاؾاجظة الباخشىن، ًدخاظىن في ٧ل ال٣ًاًا و  الاصاٍع

ت مً الىزاث٤ التي ٌؿدىضون ٖلحها إلاماعؾت مهامهم،  ال٣ٗىص التي ًبرمىجها و البدىر التي ٌٗضوجها ،إلاجمٖى

م طل٪ لم ًمىدهم الىو ؤي اؾ خصىاء ًخٗل٤ بةم٩اهُت خهىلهم ٖلى الىزاث٤ بُلب ٣ًضمىهه الى و ٚع

الاصاعة ، لظل٪ هجض اإلادامحن صاثما ما ًلجاون للٗضالت مً ؤظل حسجُل ؤمغ ٖلى ٍٖغًت إللؼام الاصاعة 

مىدهم الىزاث٤ التي ًدخاظىجها، وعٚم نضوع ؤوامغ اإلاد٨مت في ٦شحر مً اإلاغاث جلؼم مً زاللها الاصاعة 

اث٤ ، الا ؤن َظٍ الازحرة جخٗؿ٠ و جمخى٘ ًٖ طل٪، مما ًًُغ اإلاىاًَ الى جغ٥ هؼاٖه حؿلُم الىز

ت ظضًضة مً ؤظل الخهى٫ ٖلى الىزاث٤ ، ما ًاصي الى يُإ  ألانلي ، و الضزى٫ م٘ الاصاعة في مىاٖػ

ى ما ًازغ ٖلى خ٣ه اإلاغجبِ ب٣ُمت و٢خه و بالىد ُجت و٢خه و ماله و ظهضٍ بحن الاصاعة و اإلاد٨مت، َو

 .حُُٗل الخىمُت اإلاؿخضامت

في جهي٠ُ الخُإ الىاجج ًٖ اٞكاء الىزاث٤ اإلاهىٟت م٘ الخهي٠ُ  09-21ًسخل٠ ألامغ ع٢م 

ُٟت الٗمىمُت ، بدُض ًغبِ ألامغ ع٢م  اٞكاء الؿغ بٗىهغ  09-21الىاعص في ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

 ًُ ذ مباقغة ، ختى و ان لم  دضر اٞكاء الىز٣ُت اإلاهىٟت لًغع الٗمض و ًجٗل له ٣ٖىبت الدؿٍغ

                                                                                 

، ًخٗل٤ بمغا٢بت صؾخىعٍت ألامغ اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاٗلىماث و 2021ًىهُى ؾىت  7ماعر في  ١/21.م ص/٢24غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م  1- 

ت ،ط. ع .ط .ط .ٕ    .2021ًىهُى ؾىت  09ماعر في  45الىزاث٤ الاصاٍع
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باإلاهلخت الٗامت ؤو الخانت . وفي اإلا٣ابل ٞان اٞكاء الىز٣ُت اإلاهىٟت ٌٗخبر زُإ مً الضعظت الشالشت 

٠ و صون ٖمض مىه  .اطا ٧ان بةَما٫ اإلاْى

٠ مً  ذ" ، وهي ال٣ٗىبت ال٨ُٟلت إلاى٘ اإلاْى ًترجب ًٖ اٞكاء الىزاث٤ اإلاهىٟت ٣ٖىبت "الدؿٍغ

إل و الىٟاط للمٗلىمت ،مما ًاصي الى ال٣ى٫ جم٨حن اإلاى  اًَ مً مماعؾت خ٣ه الضؾخىعي اإلاخٗل٤ بااَل

ٌؿلب اإلاىاًَ خ٣ا صؾخىعٍا ٧ان ألاولى جىُٓمه، بض٫ جىُٓم الاؾخصىاء اإلاخٗل٤  09-21بإن ألامغ ع٢م 

إل ، وم٘ ُٚاب الىو الخىُٓمي الظي ًدضص ٧ل هٕى مً ؤهىإ الىزاث٤ اإلاهىٟت ،  بمى٘ اإلاىاًَ مً الَا

إل و الىٟاط للمٗلىمت ذ، و اإلاىاًَ ل٣ٟض خ٣ه الضؾخىعي في الَا ٠ ًسً٘ ل٣ٗىبت الدؿٍغ  .ًب٣ي اإلاْى

ت لضعظت ؤهه مى٘ ختى  ل٣ض ونل اإلاكٕغ الى ٢مت الدكضص ُٞما ًخٗل٤ بالخٗامل بالىزاث٤ الاصاٍع

ت ٚحر اإلاهىٟت ، وبظل٪ ؤنب ٠ جضاو٫ ؤو وكغ ؤو اٞكاء مًمىن الىزاث٤ الاصاٍع ذ ممىٕى ٖلى اإلاْى

حر اإلاهىٟت ت اإلاهىٟت، ٚو  . اٞكاء و جضاو٫ و وكغ الىزاث٤ ؤلاصاٍع
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 :كائمت اإلاغاح٘

 :ؤوال : الىهىم اللاهىهُت

 :ؤ/ الضؾخىع 

، ًخٗل٤ بةنضاع الخٗضًل الضؾخىعي 2020صٌؿمبر ؾىت  30ماعر في  442-20مغؾىم عثاسخي ع٢م  

مبر ؾىت اإلاهاص١ ٖلُه في اؾخٟخاء ؤو  ت ٫2020 هٞى ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، في الجٍغ

 .2020صٌؿمبر ؾىت  30ماعر في  82الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ط. ع .ط .ط .ٕ 

 :ب/ اللىاهين الًٗىٍت

الم، ط. ع. ط .ط. ٕ 2012ًىاًغ ؾىت  12ماعر في  05-٢12اهىن ًٖىي ع٢م  ماعر في  02، ًخٗل٤ باإٖل

 .2012ًىاًغ ؾىت  15

ُٗتج/   :الىهىم الدكَغ

، ًخٗل٤ بدماًت البِئت في اَاع الخىمُت اإلاؿخضامت 2003ًىلُى ؾىت  19ماعر في  10-٢03اهىن ع٢م  1 - 

 .2003ًىلُى ؾىت  20ماعر في  43،ط .ع .ط .ط .ٕ 

، ًخٗل٤ بالى٢اًت مً الٟؿاص و م٩اٞدخه، ط. ع. 2006ٞبراًغ ؾىت  20، ماعر في 01- ٢06اهىن ع٢م   2 -

 .، مٗض٫ و مخمم2006ماعؽ  08ماعزت في  14ٕ ط. ط .

ُٟت الٗمىمُت،  2006ًىلُى ؾىت  15ماعر في  03-06ؤمغ ع٢م 3 -   ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

  .مٗض٫ و مخمم 2006ًىلُى ؾىت  16ماعر في  46ط. ع .ط .ط .ٕ 

ًىلُى  03ماعر في  37.ط. ٕ  ًخٗل٤ بالبلضًت. ع .ط 2011ًىهُى ؾىت  22ماعر في  10-٢11اهىن ع٢م 4 -  

 .، مٗض٫ و مخمم2011ؾىت 

، ًخٗل٤ بدماًت ألاشخام الُبُٗحن في مجا٫  2018ًىهُى ؾىت  10ماعر في  07-٢18اهىن ع٢م 5 -  

 .2018ًىهُى ؾىت  10، ماعر في 34مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخصخي، ط. ع. ط .ط .ٕ 

، ًخٗل٤ بدماًت اإلاٗلىماث و الىزاث٤، ط. ع. ط .ط .ٕ 2021 ًىهُى ؾىت 08ماعر في  09-21ؤمغ ع٢م 6 -  

 .2021ًىهُى ؾىت  09ماعر في  45

 :ص/ الىهىم الخىُٓمُت

لُت ؾىت  04ماعر في  131-88مغؾىم جىُٟظي ع٢م  1 - ،ًىٓم الٗال٢اث بحن الاصاعة و اإلاىاًَ 1988ظٍى

   .1988ًىلُى ؾىت  06ماعر في  27،ط.ع.ط.ط.ٕ

ٟي 2008ظاهٟي19اإلااعر في  08/04ع٢م  مغؾىم جىُٟظي  2 - ، ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

  .اإلاٗض٫ و اإلاخمم 03ألاؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت، ط. ع،ط.ط. ٕ 
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لُت 07اإلااعر في  08/167مغؾىم جىُٟظي ع٢م  3 - اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام  2008ظٍى

ٟي بصاعة السجىن، ط.   .  30ع. ط .ط. ٕ بمْى

اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام  2010صٌؿمبر 22اإلااعر في  10/322مغؾىم جىُٟظي ع٢م  4 -

جي، ط. ع. ط .ط .ٕ  ٟي ألامً الَى   . 7بمْى

ٟي  2011ماعؽ 06اإلااعر في  11/106مغؾىم جىُٟظي ع٢م  5- اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

 . 15 الخماًت اإلاضهُت، ط. ع. ط .ط. ٕ

ٟي  2011ماعؽ 22اإلااعر في  11/127مغؾىم جىُٟظي ع٢م  6- اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

 . 18بصاعة الٛاباث، ط. ع. ط .ط .ٕ 

اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام  2011ؾبخمبر20اإلااعر في  11/334مغؾىم جىُٟظي ع٢م  7-

ٟي الجماٖاث الا٢لُمُت، ط. ع. ط .ط. ٕ   .53بمْى

 :ي اإلاجلـ الضؾخىعيٌ/ عؤ

، ًخٗل٤ بمغا٢بت صؾخىعٍت ألامغ 2021ًىهُى ؾىت  7ماعر في  ١/21.م ص/٢24غاع اإلاجلـ الضؾخىعي ع٢م 

ت ،ط. ع .ط .ط .ٕ   .2021ًىهُى ؾىت  09ماعر في  45اإلاخٗل٤ بدماًت اإلاٗلىماث و الىزاث٤ الاصاٍع

 :زاهُا: اإلالاالث

٘ الجؼاثغي، مجلت باهي َكام ،الضَمت مغوان، ال٣ٗىباث ال1 -  ٠ الٗام في الدكَغ خإصًبُت للمْى

اث في الاهٓمت اإلا٣اعهت ،اإلاجلض  اث ، مسبر الخ٣ى١ و الخٍغ ، ظامٗت 01، الٗضص 05الخ٣ى١ و الخٍغ

 .48-20.نو2019مدمض زًُغ، بؿ٨غة ؾىت 

٣اهىهُت و ظغاًت الهاص١، جدىالث مٟهىم ألامً في ْل التهضًضاث الضولُت الجضًضة ، مجلت الٗلىم ال 2 -

، ٧لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت ، ظامٗت الكهُض خمت لخًغ ، الىاصي ،  08الؿُاؾُت ، الٗضص 

 .31-17.م م2014ظاهٟي ؾىت 

اب ،آلُت الترزُو الاصاعي ٦إصاة لخماًت البِئت ) عزهت البىاء همىطظا (، 3 -  اء ، خمؼة َو ٖؼ الضًً ٞو

، الجؼاثغ ؾىت 1ظامٗت الازىة مىخىعي ٢ؿىُُىت  03ضص ، ال31ٗمجلت الٗلىم الاوؿاهُت ، اإلاجلض 

  .436-421.م م 2020

مهضاوي ٖبض ال٣اصع ، الخماًت الضؾخىعٍت لخ٤ الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث في الضو٫ اإلاٛاعبُت 4 - 

)الجؼاثغ، اإلاٛغب و جىوـ(، مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت و الؿُاؾُت ، ٧لُت الخ٣ى١ و لٗلىم الؿُاؾُت ، 

ش ؤ٦خىبغ ؾىت  14ُض خمت لخًغ ، ٖضص ظامٗت الكه  .108-100. م م2016، الىاصي بخاٍع

 :زالثا: اإلاىاك٘ الالىتروهُت

Mohamed Chawki, Essai sur la notion de cybercriminalité, IEHEI, iehei.org, juillet 2006.PP 

01-36.                                                                                                                                                                           
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  :ملخو

م مً جإ٦ُض الخُاب الؿُاسخي الغؾمي مىظ الاؾخ٣ال٫ ٖلى يغوعة الخىمُت اإلادلُت، بال ؤهه  بالٚغ

لى عؤؾها ، ال جؼا٫ الجماٖاث اإلادلُت ج2021وبلى ٚاًت ؾىت  خسبِ وؾِ مكا٧ل ال خهغ لها، ٖو

ت، بدُض ال ػا٫  الهغاٖاث ال٣اثمت بحن مسخل٠ اإلاىخسبحن، وب٣اءَا جابٗت مالُا للؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ

اإلاىاًَ ٌِٗل ٚبىا اظخماُٖا ٢اجما. ومىه ًم٨ً َغح الدؿائ٫ آلاحي: في ْل ألاويإ الا٢خهاصًت 

ٖىامل بزٟا١ الخىمُت اإلادلُت؟ وؾىٝ هداو٫  الهٗبت التي حكهضَا الجؼاثغ، ٠ُ٦ ًم٨ً ججاوػ 

 : اإلابدشحن آلاجُحنإلاىيٕى مً زال٫ َظا ا مٗالجت

 ٌ  .وؤبٗاصَا : مفهىم الخىمُت اإلادلُتاإلابدث ألاو

ماث الخىمُت اإلادلُتاإلابدث الثاوي كاتها : ملى   .ومٗى 

 .ماث، مّٗى٢اث: جىمُت مدلُت، مىعص بكغي، ؤبٗاص، م٣ىّ ولماث مفخاخُت

Abstract: 

Although the official political discourse since independence has 

emphasized the need for local development, until 2021, local groups are still 

floundering amid countless problems, foremost of which are the existing 

conflicts between the various elected officials, and their remaining financially 

subordinate to the central authorities, so that the citizen still lives We are 

socially bleak. From it, the following question can be posed: In light of the 

difficult economic conditions that Algeria is witnessing, how can the factors of 

local development failure be overcome? We will try to address this issue 

through the following two studies: 

The first topic: the concept of local development and its dimensions. 

The second topic: the components of local development and its obstacles. 

Keywords: local development, human resource, dimensions, ingredients, 

obstacles. 

 بقيالُت الخىمُت اإلادلُت في الجؼائغ: جدضًاتها وؾبل جفُٗلها

The problem of local development in Algeria: its challenges and ways to 

activate it 

 صهخىع: حماٌ فىعاع الُٗضي

 مدمض بىكغة بىمغصاؽؤولُت: الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت     حامٗت: 
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 اإلالضمت:  

ًدٓى مىيٕى الخىمُت اإلادلُت بإَمُت بالٛت لضي عظا٫ الؿُاؾت والا٢خهاص ٖلى الؿىاء، بط  

ت  ه، وطل٪ باالؾخسضام ألامشل للمىاعص البكٍغ حٗخبر الخىمُت اإلادلُت َضٞا عثِؿا حؿعى ظمُ٘ الضو٫ لبلٚى

غة ا لم جهخم بالخىمُت اإلادلُت، خُض ؤهه ال ًم٨ً بخضار جىمُت قاملت م، واإلاالُت والا٢خهاصًت اإلاخٞى

٣ٞض ؤنبدذ جدخل مغ٦ؼا مخ٣ضما بحن مىايُ٘ الخىمُت في ال٨ٟغ الا٢خهاصي والضعاؾاث الاظخماُٖت 

والؿُاؾاث الخ٩ىمُت وبغامج اإلاىٓماث الضولُت وؤلا٢لُمُت؛ وطل٪ ل٩ىجها ٖملُت ومىهجا ًم٨ً مً 

٤ الىمى زالله الاهخ٣ا٫ باإلاجخم٘ مً خالت الخسل٠ والغ٧ىص بلى وي ٘ الخ٣ضم وال٣ىة والؿحر في ٍَغ

حر اإلاىار وألاعيُت اإلاالثمت  والاعج٣اء بلى ما َى ؤًٞل، ٞهي حٗخبر ؤخؿً وؾُلت لخد٤ُ٣ الخىاػن وجٞى

  للخىمُت الكاملت. 

 وؤلاصاعي  والاظخماعي والا٢خهاصي الؿُاسخي بالىٓام ًخإزغ اإلادلُت الخىمُت مىار ؤن ؤلاقاعة وججضع

 بهٟت اإلادلُت الخىمُت و ٖامت، بهٟت الجؼاثغ في الخىمُت ؤن خُض الضولت، في الؿاثض يوالش٣اف وألامجي

 للجؼاثغ الجضًض الا٢خهاصي الخىظه ْل في الجؼاثغي  لال٢خهاص يغوعي  مً ؤ٦ثر مُلب ؤنبدذ زانت،

ى  بلى دلُتاإلا بالجماٖاث لالعج٣اء اإلادلي والاؾدشماع الٟغصًت اإلاباصعاث حصجُ٘ زال٫ مً الؿى١  ا٢خهاص َو

٤  اإلاؿخ٣بلت، وألاظُا٫ الخايغة لألظُا٫ اإلادلُت الخىمُت ٖلى جداٞٔ مد٨مت، آلُاث باٖخماص جىمىي، مٞغ

 الخىمُت جد٤ُ٣ ٢ضعة ٖضم ؤؾباب وحصخُو مجها، ج٣ىى التي الٗغا٢ُل مسخل٠ مً الخض ٖلى والٗمل

 .ومٗالجتها اإلادلُت

في ْل ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت:  البدشُت، الىع٢ت إلاىيٕى اإلابضثُت اإلا٣اعبت َظٍ مً واهُال٢ا

ألاويإ الاكخهاصًت الهٗبت التي حكهضَا الجؼائغ، هُف ًمىً ججاوػ ٖىامل بزفاق الخىمُت 

 . اإلادلُت؟

 :الخُت الخالُتؤلاق٩الُت مً زال٫  وؾٝى هداو٫ ؤن هجُب ًٖ

:  وؤبٗاصَا مفهىم الخىمُت اإلادلُت اإلابدث ألاٌو

: مفهىم  الخىمُت اإلادلُت اإلاُلب ألاٌو

 ؤبٗاص الخىمُت اإلادلُت اإلاُلب الثاوي:

 اإلابدث الثاوي: ملىماث الخىمُت اإلادلُت ومٗىكاتها

:   ماث الخىمُت اإلادلُتملى   اإلاُلب ألاٌو

 كاث الخىمُت اإلادلُتمٗى   اإلاُلب الثاوي:
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: مفهىم الخىمُت اإلادلُت وؤبٗاصَا  اإلابدث ألاٌو

بلى مٟهىم الخىمُت اإلادلُت )مُلب ؤو٫(، زم بلى ؤبٗاص الخىمُت  ؾىداو٫ الخُغ١ في َظا اإلابدض

 اإلادلُت )مُلب زان(:

 ٌ  : مفهىم الخىمُت اإلادلُتاإلاُلب ألاو

ظ٦غ في ألاصبُاث الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت، خُض ٧اهذ ألابدار  ًُ لم ٨ًً مهُلر الخىمُت اإلادلُت 

ت بك٩ل ٖام، ل٨ً مىظ ؾخِىُاث ال٣غن والضعاؾاث جغ٦ؼ ٖلى الىمى الا٢خهاصي والخىمُت الا٢خهاصً

اإلاايخي بضؤث جلىح البىاصع ألاولى لالَخمام بالخىمُت اإلادلُت، مً زال٫ جؼاًض اَخمام الضو٫ بالدؿُحر 

ٌ ؤو ٦بضًل لىٓام الدؿُحر اإلاىّخض ٖلى اإلاؿخىي اإلاغ٦ؼي الظي ٧ان ٌؿُُغ ٖلى ٚالبُت  اإلادلي ٦ٞغ

 ا٢خهاصًاث صو٫ الٗالم.

تراٝ مهُلر ا ول٣ض مغّ  لخىمُت اإلادلُت بمغخلخحن ؤؾاؾِخحن َما: مغخلت الىًا٫ زم مغخلت الٖا

غ اإلاىا٤َ  ٘ التي اَخمذ بخٍُى ذ بضاًت ال٣غن اإلاايخي الٗضًض مً اإلاكاَع اإلاخٗضص ألاق٩ا٫، خُض ٖٞغ

ُٟت اإلاخ٩املت. و٧ان ؤو٫ ْهىع  ُٟت زم الخىمُت الٍغ ُٟت، ٞٓهغ مهُلر جىمُت اإلاجخم٘ زم الخىمُت الٍغ الٍغ

ٞٗلي إلاهلر الخىمُت اإلادلُت في بضاًت الؿخِىاث مً ال٣غن اإلاايخي، وجدضًضا في ٞغوؿا، زم ما لبض ؤن 

تراٝ مً َٝغ مسخل٠ الهُئاث  جُا الٖا ٨ؿب جضٍع ؤزظ مهُلر الخىمُت اإلادلُت ًدىػ ٖلى ال٣بى٫، ٍو

 .الخ٩ىمُت واإلااؾؿاث الجامُٗت

لُه ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الخىمُت اإلادلُت حك٩ل ع٦حزة  مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للخىمُت، بط حؿتهضٝ ٖو

جد٤ُ٣ الخىاػن الخىمىي اإلادلي، بلى ظاهب صوعَا اإلاازغ في جُٟٗل الاؾدشماعاث اإلادلُت، وزل٤ ٞغم 

 الٗمل واإلاكغوٖاث الهٛحرة اإلاضعة للضزل.

وهٓغا ألَمُت مىيٕى الخىمُت اإلادلُت، ٣ٞض خُٓذ باَخمام الباخشحن، خُض ٧اهذ َىا٥ ٖضة 

ها البٌٗ بإجها: )) الٗملُت التي ًم٨ً بىاؾُتها جد٤ُ٣ الخٗاون الٟٗا٫ بحن مداوال  ٟها، ٞٗٞغ ث لخٍٗغ

اث الخجمٗاث اإلادلُت ا٢خهاصًا،  ظهىص اإلاىاَىحن وظهىص الؿلُاث الٗمىمُت )الضولت(، لالعجٟإ بمؿخٍى

ا.. ؤي مً مىٓىع جدؿحن هىُٖت الخُاة صازل مىٓىمت قاملت   . 1ومخ٩املت ((اظخماُٖا، ز٣اُٞا وخًاٍع

ها بإجها: )) الخىمُت اإلادلُت هي جل٪ الٗملُاث التي جىّخض بحن ظهىص ألاَالي وظهىص  ىا٥ مً ٖٞغ َو

الؿلُاث الخ٩ىمُت، لخدؿحن ألاخىا٫ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت للمجخمٗاث اإلادلُت، 

م وجد٣ُ٣ا لخ٩امل َظٍ اإلاجخمٗاث في بَاع خُاة ألامت ومؿاٖضتها ٖلى اإلا ؿاَمت الخامت في الخ٣ٍى

 ((.ال٣ىمي

                                                                                 
غة ماظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم خؿحن ٖبض ال٣اصع، الخ٨م الغاقض في الجؼاثغ وبق٩الُت الخىمُت، مظ٦ - 1

 .54، م 2012الؿُاؾُت، ظامٗت جلمؿان، 
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ذ الخىمُت اإلادلُت بإجها: )) الٗملُاث التي ًم٨ً بها جىخُض ظهىص الؿ٩ان  ؤما ألامم اإلاخدضة ٞٗٞغ

والخ٩ىمت لخدؿحن ألاخىا٫ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت في اإلاجخمٗاث اإلادلُت، ومؿاٖضتها في 

 .       1ج٣ضمها بإ٢صخى ٢ضع مم٨ً ((الاهضماط في خُاة ظماُٖت، واإلاؿاَمت في 

، وؿخسلو ؤن الخىمُت اإلادلُت هي ٖملُت جغا٦مُت ال٣هض مجها جىمُت  ومً زال٫ ما ؾب٤ ط٦ٍغ

اإلاجخم٘ اإلادلي، وطل٪ بخًاٞغ الجهىص الخ٩ىمُت م٘ الجهىص الكٗبُت للمجخم٘ اإلادلي مً ؤظل جد٤ُ٣ 

٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والبُئُت.. ؤي الخىمُت الكاملت واإلاخىاػهت ب٩ل ظىاهبها الؿُاؾُت والا

صون التر٦حز ٖلى ظاهب مٗحن مً ظىاهب مجاالث الخىمُت اإلاسخلٟت، ٖلى اٖخباع ؤن الخىمُت اإلادلُت هي 

  ٦ال مخ٩امال ل٩اٞت ظىاهب ومجاالث الخُاة.   

 : ؤبٗاص الخىمُت اإلادلُت  اإلاُلب الثاوي

لبٗض الا٢خهاصي، والبٗض الاظخماعي، و٦ظل٪ البٗض البُئي. للخىمُت اإلادلُت ٖضة ؤبٗاص، ٞهىا٥ ا

ى ما هبِىه ُٞما ًلي:  َو

:  البٗض الاكخهاصي الفٕغ ألاٌو

جغاعي الخىمُت اإلادلُت البٗض الا٢خهاصي مً ؤظل جىمُت ؤلا٢لُم اإلادلي ا٢خهاصًا، وطل٪ ًٖ 

٤ البدض ًٖ ال٣ُإ ؤو ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت التي ًم٨ً ؤن جخمحز بها اإلاى٣ُت، ؾىاء في اإلاجا٫  ٍَغ

الؼعاعي ؤو الهىاعي ؤو الخغفي ؤو الؿُاحي، ولهظا هجض ؤن اإلاى٣ُت التي جدّضص ممحزاتها مؿب٣ا ج٩ىن 

٤ اإلاىخجاث  حر ٞاثٌ ال٣ُمت ًٖ ٍَغ ٢اصعة ٖلى الجهىى باليكاٍ الا٢خهاصي اإلاىاؾب لها مً ؤظل جٞى

جخم٘ الباخشحن ًٖ ٞغم الٗمل في اليكاٍ اإلاد٣٣ت، وباإلياٞت بلى طل٪ ًم٨ً ؤن جضمج ؤٞغاص اإلا

٤ امخهام البُالت مً  الا٢خهاصي، وبظل٪ جهبذ الخىمُت اإلادلُت جد٤٣ البٗض الا٢خهاصي ًٖ ٍَغ

حر اإلاىخجاث الا٢خهاصًت التي جخمحز بها اإلاى٣ُت مً ظهت ؤزغي، ؾىاء لالؾتهال٥  ٤ جٞى ً ٍَغ ظهت ٖو

 اإلادلي ؤو الخىػَ٘ لأل٢الُم ألازغي. 

ٗخمض الخىمُت اإلادلُت ٖلى بىاء الهُا٧ل ال٣اٖضًت اإلادلُت مً َغ٢اث ومؿدكُٟاث و٦ظل٪ ح 

٤ هدى الجى  ومضاعؽ... ٞهظٍ الهُا٧ل ال٣اٖضًت حؿمذ بضمج َالب الٗمل مً ظهت، ٦ما ؤجها جمهض الٍُغ

اإلاىاؾب ألٞغاص اإلاجخم٘ ال٣اَىحن بظل٪ ؤلا٢لُم، وحؿخ٣ُب ؤصخاب عئوؽ ألامىا٫ اإلاخىاظضًً في 

 . 2الُم ألازغي مً ؤظل الاؾدشماع في َظٍ اإلاى٣ُتألا٢

 

 

                                                                                 
اٖلىن، صاع نٟاء لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، الُبٗت  -  1  .31، م 2015، 1ٞااص بً ًٚبان، الخىمُت اإلادلُت، مماعؾاث ٞو
 .189، م 2003لخىمُت اإلاؿخضامت، ألاَلُت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، باصع مدمض ٖلي وعصم، الٗالم لِـ للبُ٘، مساَغ الٗىإلات ٖلى ا -  2
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  البٗض الاحخماعي الفٕغ الثاوي:

 ًُ 
ّ
ضٞها الجهاجي مً غ٦ غ الخىمُت َو ؼ البٗض الاظخماعي للخىمُت اإلادلُت ٖلى ؤن ؤلاوؿان ٌك٩ل ظَى

حر الخضماث الاظخماُٖت لجمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘،  زال٫ الاَخمام بالٗضالت الاظخماُٖت، وم٩اٞدت ال٣ٟغ وجٞى

 باإلياٞت بلى يمان الضًم٣غاَُت مً زال٫ مكاع٦ت الكٗىب في اجساط ال٣غاع ب٩ل قٟاُٞت.

حر الخُاة الاظخماُٖت  ت، ألن جٞى ولهظا هجض ؤن البٗض الاظخماعي للخىمُت اإلادلُت ًمشل حجغ الؼاٍو

غ الثروة وػٍاصة ال٣ُ  مت اإلاًاٞت.اإلاخُىعة مً قإهه ؤن ٌٗمل ٖلى صمج ٧ل َا٢اث اإلاجخم٘ لخٍُى

ىا٥ مُاصًً ٦شحرة حكملها الخىمُت اإلادلُت في بٗضَا الاظخماعي مشل الخٗلُم، الصخت، ألامً  َو

يبظ  وؤلاؾ٩ان... ٞاَخمام الخىمُت اإلادلُت بهظٍ الجىاهب مً قإهه ؤن ٣ًضم لىا مجخمٗا ًخه٠ بالىبل ٍو

ىه دب َو مت ٍو  .1الجٍغ

 البٗض البُئيالفٕغ الثالث: 

٣ضان َب٣ت ؤصي الخضَىع في ا لىي٘ البُئي ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ممشال في الاخخباؽ الخغاعي ٞو

٣ضان الخىٕى البُىلىجي واحؿإ  ألاوػون وه٣و اإلاؿاخاث الخًغاء وػٍاصة َُى٫ ألامُاع الخمًُت ٞو

هُا١ الخصخغ.. وما بلى طل٪ مً مكا٧ل بُئُت جخٗضي الخضوص الجٛغاُٞت للضو٫ بلى الضٖىة بلى صمج 

لى بزغ طل٪ ٣ٖضث ألامم اإلاخدضة ماجمغا خى٫ البِئت البٗض ال بُئي في الخسُُِ ؤلاهماجي لضو٫ الٗالم. ٖو

ل ؾىت  ى صي ظاهحرو" بالبراٍػ ، خُض ؤٞغػ َظا اإلااجمغ ًٖ الضٖىة 1992والخىمُت )ماجمغ ألاعى( في "ٍع

٧اهذ ؤخض ؤَم بلى صمج الاَخماماث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والبُئُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي، و٢ض 

اإلاؿاثل الغثِؿُت التي جُغ١ بلحها اإلااجمغ هي وي٘ اؾتراجُجُاث وج٣ُُض بظغاءاث لخد٤ُ٣ الخىمُت 

 .2اإلاؿخضامت

 وٍُ 
ّ
ؼ البٗض البُئي للخىمُت اإلادلُت ٖلى مغاٖاة الخضوص البُئُت، بدُض ج٩ىن ل٩ل هٓام بُئي غ٦

ججاوػ جل٪ الخضوص، ٞةن طل٪ ؾُاصي بلى خضوص مُٗىت ال ًم٨ً ججاوػَا مً الاؾتهال٥، ؤما في خالت 

 .3جضَىع الىٓام البُئي

وفي ألازحر ًم٨ً الجؼم بإن الخىمُت اإلادلُت مجبرة ٖلى مغاٖاة البٗاص الشالزت الا٢خهاصًت 

 .4والاظخماُٖت والبُئُت ختى حٗىص بالىٟ٘ الٗام ٖلى ؤٞغاص اإلاجخم٘

                                                                                 
بي ؤخمض، ؤبٗاص الخىمُت اإلادلُت وجدضًاتها في الجؼاثغ، مجلت البدىر والضعاؾاث الٗلُا، ظامٗت  -  1  .1، الٗضص ع٢م 4اإلاضًت، اإلاجلض ٍٚغ
ٗٝغ الخىمُت اإلاؿخضامت بإجها: )) -  2

ّ
ت للخىمُت البُئُت مهُلر ا٢خهاصي اظخماعي ؤممي،  ح عؾمذ به َُئت ألامم اإلاخدضة زاَع

غ وؾاثل ؤلاهخاط  والاظخماُٖت والا٢خهاصًت ٖلى مؿخىي الٗالم، َضٞها ألاو٫ َى جدؿحن ْغوٝ اإلاِٗكُت ل٩ل ٞغص في اإلاجخم٘، وجٍُى

 ٞى١ َا٢خه ((. وؤؾالُبه، وبصاعتها بُغ١ ال جاصي بلى اؾخجزاٝ مىاعص ٧ى٦ب ألاعى الُبُُٗت، ختى ال هدمل ال٩ى٦ب
 .199باصع مدمض ٖلي وعصم، مغظ٘ ؾاب٤، م  -  3
إة  -  4 حٗخمض ألابٗاص الشالزت للخىمُت اإلادلُت ٖلى مٗاًحر مهمت؛ ٞالبٗض الاظخماعي ٌٗخمض ٖلى مٗاًحر: جدؿحن ظىصة الخُاة، جسٌُٟ َو

ٗخمض البٗض الا٢خهاصي ٖلى مٗاًحر جؼوٍض ا ل٨ُاهاث اإلادلُت بٗىاثض مالُت وػٍاصة ؤلاهخاط ٢هض الخإزحر ال٣ٟغ، جد٤ُ٣ الٗضالت واإلاؿاواة. َو
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 كاتهاماث الخىمُت اإلادلُت ومٗى  اإلابدث الثاوي: ملى  

ل٣ض صعط الباخشىن في مىيٕى الخىمُت اإلادلُت ٖلى الخهضي إلاؿإلخحن في ٚاًت ألاَمُت؛ َما 

ى ما ؾىبُىه في اإلاُلبحن آلاجُحن:  م٣ّىماث الخىمُت اإلادلُت ومّٗى٢اتها، َو

 ٌ  ماث الخىمُت اإلادلُت: ملى  اإلاُلب ألاو

ت مً الٗىهغ والغ٧اثؼ ألاؾاؾُت التي ال  بض مً جُٟٗلها وجشمُجها  جخُلب الخىمُت اإلادلُت مجمٖى

 للجهىى بها، وؤَمها: 

: تاإلالى   الفٕغ ألاٌو  ماث البكٍغ

الٗىهغ البكغي مً ؤَم م٣ىماث الخىمُت اإلادلُت، زانت في الٗملُت ؤلاهخاظُت؛ ٞهى الظي  ّٗض ٌُ 

٘، طل٪ ؤن ؤلاوؿان َ ى ٨ًٟغ في ٦ُُٟت اؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت وبصاعة الخمىٍل الالػم إل٢امت اإلاكاَع

ت مً مسخل٠ الجىاهب  وؾُلت جد٤ُ٣ الخىمُت، ٦ما ؤن الخىمُت اإلادلُت هي جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

)ؾُاؾُت، ا٢خهاصًت، اظخماُٖت، وز٣اُٞت(، باٖخباع ؤن ؤلاوؿان لضًه َا٢اث و٢ضعاث طَىُت وظؿضًت 

غ اإلاجخم٘ اإلادلي  .1َاثلت ًم٨ً الاؾخٟاصة مجها لخد٤ُ٣ بهجاػاث الخىمُت اإلادلُت، وجٍُى

اع، ال ًم٨ً بٟٚا٫ الجهىص الظاجُت اإلاجؿضة واإلاخمشلت في اإلاكاع٦ت الكٗبُت، بلى  وفي َظا ؤلَا

ظاهب الجهىص الخ٩ىمُت مً ؤظل جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت، ٦ما ؤن ال٣اٖضة ألاؾاؾُت لىجاح الخىمُت 

ىاعصَا اإلادلُت، اإلادلُت ج٩ىن باإلاكاع٦ت، ٞىجاح ججغبت ؤي صولت في الىمى ًغظ٘ بلى اٖخماصَا ٖلى م

وؤزمً َظٍ اإلاىاعص َى الٗىهغ البكغي، وبطا ما ججاَلذ الضولت َظا الٗىهغ وع٦ؼث ٖلى ٖىانغ ؤزغي، 

٣ل ٦ٟاءة صون ؤن ٣ًضع  ى وظىص ٖىهغ بكغي ًؼصاص ٖضصا ٍو ٞةجها ؾخسل٤ ٖبء مؿخمغ ٖلى الخىمُت، َو

لُه ٞةن جد٤ُ٣ الخىمُت  حن باٖخماص وجُٟٗل ٖلى ج٣ضًم ٢ُمت مًاٞت لخضمت الخىمُت،. ٖو اإلادلُت َع

ت:  الٗىانغ الخالُت والتي جضزل يمً اإلا٣ىماث البكٍغ

 : اإلاكاعهت الكٗبُت ؤوال:

هي صٖامت مً الضٖاثم ألاؾاؾُت للخىمُت اإلادلُت، بط ؤن ٖملُت اإلاكاع٦ت مً ؤ٦ثر ال٣ًاًا 

َُت الخ٣ُ٣ت، وهي حٗجي الخىُٓمُت في نى٘ ال٣غاع، ومً زم جاصي بلى الخجؿُض الٟٗلي إلاباصت الضًم٣غا

)) بقغا٥ اإلاجخم٘ واإلاىاَىحن بىظه ٖام في جدضًض اخخُاظاث الخىمُت ونُاهت الٗمل وجىُٟظَا 

وج٣ُُمها، و٦ظا بقاٖت ؤؾباب الش٣ت بحن ألاٞغاص، بمٗجى جد٤ُ٣ مٟهىم اإلاىاَىت، والظي ٌٗجي جدؿِـ 

                                                                                                                                                                                                                                                             

اث، وه٣ل الخ٨ىىلىظُا الجضًضة، ؤما البٗض البُئي ٞةن مٗاًحٍر هي ج٣لُو اهبٗار ٚاػاث الخضٞئت، والخٟاّ  ؤلاًجابي ٖلى محزان اإلاضٖٞى

 ٖلى اإلاىاعص اإلادلُت...
ت لإل٢خهاص سخي ًُٞل الخاط، خُخالت مٗمغ، بً ُُٖت مدمض، بق٩الُ -  1 ت الخىمُت اإلادلُت ) اإلا٣ىماث واإلاٗى٢اث(، اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .165، م 2017، ظاهٟي 9وؤلاصاعة، الٗضص 



2322جانفي  30 الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية كتاب أعمال   
 

 

 
187 

ت ٣اؽ . خ1ُاإلاىاًَ بضوعٍ وؤَمُخه في اإلاجخم٘ وفي الٗملُت الخىمٍى
ُ
ض ؤنبدذ الخىمُت اإلادلُت ج

باإلاكاع٦ت باإلاٟهىم الىؾ٘، والتي جخٗضص نىعَا، ٣ٞض ج٩ىن ؾُاؾُت مً زال٫ بؾهام الٟغص بضوعٍ 

ٌ لبٌٗ ال٣ًاًا الؿُاؾُت اإلاُغوخت  ٦مىاًَ في الخُاة الؿُاؾُت بةبضاء عؤًه بال٣بى٫ ؤو الٞغ

ؾُت، و٢ض ج٩ىن اإلاكاع٦ت اظخماُٖت مً للى٣اف، ؤو ًترشر لالهخساباث ؤو ٌكاع٥ في ألاخؼاب الؿُا

 .2زال٫ مكاع٦ت الٟغص في بغامج وؤوكُت اظخماُٖت

م مً ٖضم ا٢خهاع اإلاكاع٦ت ٖلى لىن ؤو ظيـ مٗحن، بال ؤن مكاع٦ت الكباب لها  لى الٚغ ٖو

ت إلاا ًخمحز به الكباب مً ٢ابلُت للىمى في الىىاحي الجؿمُت  ؤَمُت ٢هىي في الٗملُت الخىمٍى

ت والىٟؿُت والخٗلُمُت، وبالخالي ٞالكباب َم ؤ٢ضع الٟئاث ٖلى اإلاكاع٦ت في بخضار الخُٛحر والاظخماُٖ

 .3والخُىع في اإلاجخم٘ اإلادلي

 : اإلاجخم٘ اإلاضوي زاهُا:

ٗٝغ اإلاجخم٘ اإلاضوي بإهه ٧اٞت  حٗض مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي مً ؤَم ع٧اثؼ الخىمُت اإلادلُت، وَُ

الاظخماُٖت والش٣اُٞت ٚحر الخ٩ىمُت، التي حٗمل في مُاصًجها اإلااؾؿاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت و

ت للمجخمٗاث اإلادلُت، في اؾخ٣ال٫ وؿبي ًٖ ؾلُت الضولت، خُض  اإلاسخلٟت لخلبُت الاخخُاظاث الًغوٍع

ٌؿاَم اإلاجخم٘ اإلاضوي في نُاٚت ال٣غاعاث الؿُاؾُت، ٦ما ًضاٞ٘ ًٖ اإلاهالر الا٢خهاصًت مً زال٫ 

ً ألاَض  ...4اٝ الش٣اُٞت مً زال٫ اجداص ألاصباء واإلاش٣ٟحنالى٣اباث، ٖو

وجلٗب مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي صوعا ٦بحرا في الخُىع الاظخماعي والا٢خهاصي وصٖم الخىمُت 

اإلادلُت، بدُض ؤنبذ لها وكاَا في بغامج وزُِ الخىمُت، وفي جىُٟظ بٌٗ ؤَضاٝ وبغامج الؿُاؾت 

ت ال٣ٟغ، وهٓغا إلصعا٥ الضو٫ للضوع اإلاهم لهظٍ اإلاىٓماث الؿ٩اهُت، و٦ظا في مجاالث البِئت وم٩اٞد

ام في ٖملُت الخىمُت ا٫ َو ّٗ ٞ ٪  .٢5امذ بدسجُلها واٖخماصَا، وؾاَمذ في ج٣ضًم الٗىن لها ٦كٍغ

وو٣ٞا لظل٪ ؤنبذ صوع اإلاجخم٘ اإلاضوي اإلادلي ُٞما ؤنبذ الُىم ما ٌٗٝغ بالخىمُت الدكاع٦ُت 

ت ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلادلي وؤٞغاصٍ م٘ الضولت صوعا ؤؾاؾُا لخد٤ُ٣ اإلادلُت، والتي حٗجي مكاع٦ت ٧اٞ

ضالتها  .6الخىمُت بكمىلُتها واؾخضامتها ٖو

                                                                                 
ل الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ، وا٢٘ وآٞا١، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت، ظامٗت الجؼاثغ  -  1 ، 2011، 3زىٟغي زًُغ، جمٍى

 .26م 
اء للُباٖت واليكغ، الُبٗت ألاولى، مدمض ؾُض ٞهمي، ال -  2  .138، م2009ٗىإلات والكباب مً مىٓىع اظخماعي، صاع الٞى
 .165سخي ًُٞل خاط، وآزغون، مغظ٘ ؾاب٤، م  -   3
، 2009/2010مجى َغمىف، صوع جىُٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في الخىمُت اإلاؿخضامت، صعاؾت خالت الجؼاثغ، ظامٗت باجىت، عؾالت ماظؿخحر،  -  4

 .19 م
ٖبض الىىع هاجي، صوع مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في جد٤ُ٣ الخ٨م الغاقض في الجؼاثغ، مجلت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت ؾ٠ُُ،  -  5

 .207، م 2007، 5الٗضص 
هغ، الخىمُت اإلادلُت الدكاع٦ُت والضوع الجضًض للمجخم٘ اإلاضوي في الجؼاثغ، مجلت آلاصاب والٗلىم -  6 الاظخماُٖت، ظامٗت  بل٣اؾم هٍى

  . 2011، ظىان 14ؾ٠ُُ، الٗضص 
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٦ما ؤن اإلاجخم٘ اإلاضوي َى ٢ىاة مً ال٣ىىاث التي حٗمل ٖلى جُٟٗل اإلاكاع٦ت الاظخماُٖت للكباب 

إلاكاع٦ت في ألاخؼاب الؿُاؾُت في الخىمُت اإلادلُت، ٧األؾغة واإلاضعؾت ووؾاثل الخٗلُم، وطل٪ مً زال٫ ا

ل اإلاالي مُغوخت  ومسخل٠ الجمُٗاث، زانت جل٪ الىاقُت في مجا٫ الخىمُت. ل٨ً جب٣ى بق٩الُت الخمٍى

ل ًى٨ٗـ ؾلبا ٖلى ؤصاء جل٪  ب٣ىة باليؿبت إلاىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي، خُض ؤن ٢لت َظا الخمٍى

ت  .1الجمُٗاث في ج٣ضًم زضماتها الخىمٍى

 ماث اإلاالُتلى  اإلا الفٕغ الثاوي:

 
ُ
ٗخبر الىؾاثل اإلاالُت ٖامال ؤؾاؾُا في الخىمُت اإلادلُت، بط ؤن هجاح الهُئاث اإلادلُت في ؤصاء ح

حر الخضماث للمىاَىحن، ٣ًخضخي ؤن ج٩ىن َىا٥ مىاعص  باء اإلال٣اة ٖلى ٖاج٣ها بخٞى واظبها، والجهىى باأٖل

الُت التي جسو الجماٖاث ٧لما ؤم٨ً لهظٍ مالُت لخُُٛت ه٣ٟاتها اإلاخٗضصة، خُض ٧لما ػاصث اإلاىاعص اإلا

ل، و٦ُُٟت  ُغح بق٩ا٫ مهضع َظا الخمٍى ًُ ىا  الهُئاث مً مماعؾت ازخهاناتها ٖلى ؤ٦مل وظه، َو

ت  الخهى٫ ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت، باٖخماص الجماٖاث اإلادلُت ٖلى هٟؿها صون اللجىء للخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

 للخهى٫ ٖلى ؤلاٖاهاث اإلاالُت.

، ؤهه ُٞما ًسو اإلاىاعص اإلاالُت اإلادلُت، ٞهىا٥ ما ٌؿمى باإلاىاعص اإلاالُت اإلادلُت، وظضًغ بالظ٦غ

واإلاىاعص اإلاالُت الخاعظُت؛ ٞاألولى ) ؤي اإلاىاعص اإلاالُت اإلادلُت ( هي مجمىٖت اإلاىاعص الىاججت ًٖ الًغاثب 

ىُت، وبًغاصاث ألامال٥ ا لٗامت للهُئاث اإلادلُت، والغؾىم اإلادلُت، واإلاًاٞت بلى الًغاثب والغؾىم الَى

ها مً بلض  بياٞت بلى اإلاىاعص الخانت الىاججت ًٖ حكُٛل واؾدشماع اإلاغا٤ٞ اإلادلُت التي جسخل٠ في جىٖى

 آلزغ، بد٨م ؤلام٩اهاث اإلاالُت والىٓام الا٢خهاصي اإلاخب٘.

اث و  الهباث، وما ؤما الشاهُت ) ؤي اإلاىاعص اإلاالُت الخاعظُت (، ٞخخمشل في ال٣غوى وؤلاٖاهاث والخبٖر

٣ًضمه الهىضو١ اإلاكتر٥ للجماٖاث اإلادلُت. وجلجإ الجماٖاث اإلادلُت لإلًغاصاث الخاعظُت ٖىضما ال 

حؿخُُ٘ حُُٛت ٧اٞت خاظاث ؾ٩اجها بمىاعصَا الظاجُت، ألن خهُلت الًغاثب والغؾىم، وبًغاصاث 

٘ وج٣ضًم الخضماث الالػمت للؿ٩ا   .2نألامال٥ الٗامت، ال ج٨ٟي لخىُٟظ اإلاكاَع

 اإلالىماث الخىُٓمُت واإلااؾؿُت  الفٕغ الثالث:

 وجخمشل َظٍ اإلا٣ىماث ُٞما ًلي:

 : وحىص هٓام لإلصاعة اإلادلُت ؤوال:

وج٩ىن مهمخه بصاعة اإلاغا٤ٞ اإلادلُت وجىُٓم الكاون اإلادلُت، خُض ؤن الخضًض ًٖ الخىمُت 

حر هٓام ال مغ٦ؼي ٦ألُت لخٟ ُٗلها وجيكُُها، واإلا٣هىص بظل٪ َى اإلادلُت واإلاكاع٦ت الكٗبُت ٣ًخضخي جٞى

                                                                                 
 .209ٖبض الىىع هاجي، مغظ٘ ؾاب٤، م  -  1
ت، مهغ،    2 ل اإلادلي والخىمُت اإلادلُت، الضاع الجامُٗت،  ؤلاؾ٨ىضٍع  .22، م 2001ٖبض اإلاُلب ٖبض الخمُض، الخمٍى
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ت بحن الخ٩ىمت في الٗانمت وبحن َُئاث مدلُت ؤو  ُٟت ؤلاصاٍع ت، ؤي جىػَ٘ الْى ت ؤلاصاٍع الالمغ٦ٍؼ

ت ظاهبان: ظاهب ؾُاسخي ًخمشل في جم٨حن ألاظهؼة اإلاىخسبت  ت ؤلاصاٍع مهلخُت مؿخ٣لت. ٦ما ؤن لالمغ٦ٍؼ

ت، وظاهب ٢اهىوي ًخمشل مً ٢بل الكٗب مً حؿُحر قاوجها بىٟؿها بما ً د٤٣ مبضؤ الضًم٣غاَُت ؤلاصاٍع

ت،  ت في الضولت بحن ألاظهؼة اإلاغ٦ٍؼ ُٟت ؤلاصاٍع في ج٣ٍغب ؤلاصاعة مً اإلاىاًَ، مً زال٫ جىػَ٘ الْى

٣ي ؤو اإلاهلخي مً ظهت زاهُت  .1والهُئاث اإلاؿخ٣لت طاث الُاب٘ اإلاٞغ

ت ًدٓى بإَمُت بالٛت في ٖمل لُه، ٞةن ٖىهغ الالمغ٦ٍؼ ٍغ َظا ٖو ُت الخىمُت اإلادلُت، وطل٪ إلاا ًٞى

الٗىهغ مً امخُاػاث ألٞغاص اإلاجخم٘ اإلادلي، مً اإلاكاع٦ت في ال٣غاعاث ، وجدضًض اخخُاظاجه، وعٞ٘ 

اث  اوكٛاالجه مً زال٫ ممشلُه في اإلاجالـ اإلاىخسبت، مما ٌؿهل ٖلى الؿلُاث اإلادلُت، جدضًض ؤولٍى

ت، والتي جسخل٠ خؿب ز ٘ الخىمٍى  .2هىنُاث ٧ل مى٣ُتاإلاكاَع

ٗٝغ بالجماٖاث  ٌُ ومً جُب٣ُاث ؤلاصاعة اإلادلُت في الجؼاثغ، البلضًت والىالًت، ؤو ما ؤنبذ 

اإلادلُت، والتي ًىٓمها ٢اهىوي البلضًت والىالًت؛ واللظان ؾاًغا ؤلانالخاث الؿُاؾُت والا٢خهاصًت التي 

ا نضوع ال٣اهىن اإلاخٗل٤ بالبلضًت  تها الجؼاثغ، ٧ان ؤزَغ ، 20113ظىان  22اإلااعر في  11/10ع٢م ٖٞغ

 .4 2012ُٟٞغي  21اإلااعر في  12/07وال٣اهىن اإلاخٗل٤ بالىالًت ع٢م 

 : البلضًت ومجاالث الخىمُت -1

زو اإلاكٕغ البلضًت بجملت مً الهالخُاث في مجا٫ الخىمُت، خُض وعص في ٢اهىن البلضًت اإلاكاع 

بلى اإلااصة  103البلضًت وصوعَا في الخىمُت مً اإلااصة  بلُه ؤٖالٍ، يمً الباب الشاوي الخام بهالخُاث

، خُض جمشلذ َظٍ الهالخُاث في: التهُئت والخىمُت، الخٗمحر والهُا٧ل ال٣اٖضًت والخجهحز، وكاَاث 124

ايت والكباب والش٣اٞت والدؿلُت والؿُاخت  البلضًت في مجا٫ التربُت والخماًت الاظخماُٖت، الٍغ

لُغ٢اث البلضًت.. ي٠ بلى طل٪، وفي مجا٫ الخىمُت اإلادلُت، هو ٢اهىن والىٓاٞت وخٟٔ الصخت وا

 ٖلى بم٩اهُت الخًامً اإلاالي والخٗاون اإلاكتر٥ بحن البلضًاث اإلاجاوعة. 219بلى  211البلضًت في مىاصٍ مً 

  الىالًت ومجاالث الخىمُت: -2

ٖخبرث الىالًت الجماٖت ؤلا٢لُمُت للضولت، لها ازخهاناث في مجا٫ ا
ُ
لخىمُت الا٢خهاصًت ا

اع اإلاِٗصخي للمىاَىحن ، 5والاظخماُٖت والش٣اُٞت، وخماًت البِئت، و٦ظا خماًت وجغ٢ُت وجدؿحن ؤلَا

. ٦ما جًمىذ نالخُاث اإلاجلـ الكٗبي الىالجي ازخهاناث في 6والخىمُت اإلادلُت ومؿاٖضة البلضًاث

                                                                                 
 .170، م 2007٘، الجؼاثغ، الُبٗت الشاهُت، ٖماع بىيُاٝ، الىظحز في ال٣اهىن ؤلاصاعي، ظؿىع لليكغ والخىػَ -  1
 .167سخي ًُٞل الخاط، مغظ٘ ؾاب٤، م  -   2
ضة الغؾمُت، الٗضص ع٢م  -    3 ش  ٢37اهىن البلضًت ميكىع في الجٍغ لُت  3الهاصعة بخاٍع  .2011ظٍى
ضة الغؾمُت، الٗضص ع٢م  -  4 ش  ٢12اهىن الىالًت ميكىع في الجٍغ  .2012ُٟٞغي  29الهاصعة بخاٍع
 اإلاخٗل٤ بالىالًت. 07 -12ؤهٓغ اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن ع٢م  -   5
 مً ٢اهىن الىالًت. 3ؤهٓغ اإلااصة  -   6
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، الهُا٧ل ال٣اٖضًت الا٢خهاصًت، مجا٫ الخىمُت اإلادلُت مجها: الخىمُت الا٢خهاصًت، الٟالخت والغي 

ً اإلانهي، اليكاٍ الا٢خهاصي والش٣افي، الؿ٨ً.  ججهحزاث التربُت والخ٩ٍى

مً ٢اهىن الىالًت ٖلى مجاالث ؤزغي للخىمُت ًخضاو٫ ٞحها اإلاجلـ الكٗبي  ٦77ما ههذ اإلااصة 

ت، الؿُاخت، الىالجي، وهي: الصخت الٗمىمُت، خماًت الُٟىلت وألاشخام طوي الاخخُاظاث الخان

ايت والدكُٛل، الؿ٨ً والخٗمحر  ً، الكباب والٍغ الم والاجها٫، التربُت والخٗلُم الٗالي والخ٩ٍى ؤلٖا

وتهُئت ب٢لُم الىالًت، الٟالخت والغي والٛاباث، الخجاعة وألاؾٗاع والى٣ل، الهُا٧ل ال٣اٖضًت 

حر اإلااصي والا٢خهاصًت، الخًامً ما بحن البلضًاث اإلادخاظت والتي ًجب جغ٢ُتها ، الترار الش٣افي اإلااصي ٚو

ذي، خماًت البِئت.  والخاٍع

ومسخهغ ال٣ى٫ ؤن للجماٖاث اإلادلُت الضوع اإلاغ٦ؼي واإلادىعي في ٖملُت جىمُت ؤلا٢لُم، بما 

ت  خباٍع اع اؾخٟاصث الىالًت مً الصخهُت الٖا ً ٩٦ل. وفي َظا ؤلَا ٨مل الخىمُت الكاملت للَى ًدىاؾب ٍو

 ُت مً ؤظل ججؿُض بغامج الخىمُت اإلادلُت ٖلى ؤعى الىا٢٘.والاؾخ٣اللُت اإلاال

    زاهُا: بوكاء ٖضة َُئاث لخضُٖم الاؾدثماع 

ب ؤلاصاعة مً اإلاىاًَ، بةوكاء ٖضة َُئاث  ل٣ض ٢ام اإلاكٕغ وفي بَاع حصجُ٘ الاؾدشماع وج٣ٍغ

 لدؿُحر مل٠ الاؾدشماع وؤلاقغاٝ ٖلُه، وجخمشل َظٍ الهُئاث في:

ى - غ الاؾدشماع، اإلايكإة بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م الى٧الت الَى  17اإلااعر في  319 -94ُت لخٍُى

 .1994ؤ٦خىبغ 

وصخئ َظا اإلاجلـ جُب٣ُا لألمغ ع٢م  -
ُ
جي لالؾدشماع: ؤ اإلاخٗل٤ بخُىٍغ الاؾدشماع  03-01اإلاجلـ الَى

 اإلالػى.

 وػاعة الهىاٖت واإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت وجغ٢ُت الاؾدشماع. -

وصخئ بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ال -
ُ
جي للخإمحن ٖلى البُالت: ؤ  6اإلااعر في  188-94هىضو١ الَى

لُت   اإلاٗض٫ واإلاخمم. 1994ظٍى

وكئذ بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  -
ُ
ىُت لدكُٛل الكباب: ؤ  23اإلااعر في  243-96الى٧الت الَى

لُت   .1996ظٍى

وصخنىضو١ يمان ال٣غوى للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخى  -
ُ
-02 م ئ بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢ؾُت: ؤ

مبر  11اإلااعر في  373  .2002هٞى

وكئذ بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  -
ُ
ىُت لدؿُحر ال٣غى اإلاهٛغ: ؤ  22اإلااعر في  13-04الى٧الت الَى

 .2004ظاهٟي 

وصخئ بمىظب اإلاغؾىم الغ  -
ُ
ثاسخي نىضو١ يمان ٢غوى الاؾدشماعاث للماؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت: ؤ

ل  19اإلااعر في  134-04ع٢م   .2004ؤٍٞغ
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ٟاء      ت، ٧اإٖل وعٚم الترؾاهت ال٨بحرة مً ال٣ىاهحن والخىاٞؼ اإلا٣ضمت في مجا٫ الؿُاؾت الاؾدشماٍع

بي في خالت الخهضًغ.. ًب٣ى ؤلا٢با٫ ٖلى الاؾدشماع اإلادلي مً َٝغ الكباب الجؼاثغي مددكما،  الًٍغ

 دلُت اإلاغظىة.وال ٌؿخجُب إلاخُلباث الخىمُت اإلا

كاث الخىمُت اإلادلُت:اإلاُلب الثاوي  : ُمٗى 

ٗخمض  ٌُ ٗض مً ؤَم ألاؾالُب والؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث التي 
ُ
م مً ؤن الخىمُت اإلادلُت ح ٖلى الٚغ

ت  ٖلحها في خل اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت باإلاجخمٗاث اإلادلُت، و٧ىؾُلت لخد٤ُ٣ الخ٩امل بحن ألا٢الُم الخًٍغ

ُٟت بُٛت الىن ٤ الخىمُت والٍغ ى٫ بلى الخىمُت الكاملت واإلاخىاػهت، ل٨ً م٘ طل٪ ال جؼا٫ حٗترى ٍَغ

اإلادلُت في الجؼاثغ ؾلبُاث وبزٟا٢اث مىٗتها مً جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ٖلى الىظه اإلا٣بى٫، وهي مخٗضصة: مجها 

خ ت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت والبُئُت وألامىُت، زانت في ْل الٖا ماص قبه الؿُاؾُت وؤلاصاٍع

ال٨لي ٖلى ٢ُإ اإلادغو٢اث، وي٠ٗ ال٣ُاٖاث ألازغي التي ال جخجاوػ مؿاَمتها في الهاصعاث ؤ٦ثر مً 

 في اإلااثت. 3

لُه، ٞمغاظٗت همىطط الخىمُت في الجؼاثغ ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي َى مُلب ؤ٦ثر مً يغوعي  ٖو

اإلادلُت في الجؼاثغ َى مدضوصًت  لال٢خهاص الجؼاثغي، الؾُما بطا ٖلمىا ؤن ؤ٦بر مك٩ل ًىاظه الجماٖاث

و مً ٞغنت 
ّ
اإلاىاعص اإلاالُت مً ظهت و٢لت الاؾدشماع اإلادلي واإلاباصعة الا٢خهاصًت مً ظهت ؤزغي، مما ٢ل

٤ ج٣لُضي ٦ما َى الخا٫ ٖلُه  ٤ جىمىي، وجم الا٦خٟاء به ٦مٞغ الاعج٣اء بالجماٖاث اإلادلُت بلى مٞغ

 الُىم.

م٨ً ط٦غ اإلاّٗى٢اث التي حٗترى َ ٤ الخىمُت اإلادلُت يمً ؤعب٘ َىاث٠:ٍو  ٍغ

: ت واللاهىهُتكااإلاٗى   الفٕغ ألاٌو  ث الؿُاؾُت وؤلاصاٍع

حٗاوي ؤلاصاعة اإلادلُت بهٟت ٖامت والخىمُت اإلادلُت ٖلى وظه الخهىم مً ٖغا٢ُل ومّٗى٢اث 

ت و٢اهىهُت ٦شحرة، ًم٨ً جلخُهها ُٞما ًلي:  ؾُاؾُت وبصاٍع

صازل اإلاجالـ اإلادلُت وي٠ٗ صعظت ؤلا٢با٫ ٖلى الاهخساباث ه٣و مٓاَغ اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت  -

 اإلادلُت.

ـ الخيكئت الؿُاؾُت والخجىُض الؿُاسخي، وج٣ضًم  - اهسٟاى ؤصاء ألاخؼاب و٢ُامها بضوعَا في ج٨َغ

 البرامج ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت.

 .1990ٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي وزانت بٗض  -

ت نى٘ ا - ت.مغ٦ٍؼ  لؿُاؾاث الٗامت وخهغ ألاَضاٝ في ًض الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

ت للمؿاَمت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت. - ت ؤلاصاٍع  ُٚاب ؤو ي٠ٗ الخُب٤ُ الٟٗلي لالمغ٦ٍؼ

 ُٚاب الخضاو٫ الؿلمي ٖلى الؿلُت والاهٟغاص بالخ٨م. -
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هىع  - الاوك٣ا٢اث  حٗضص اإلاكا٧ل صازل اإلاجالـ اإلادلُت، وجؼاًض خضة الهغإ خى٫ الؿلُت ْو

ت وججمُض الاظخماٖاث واإلاضاوالث في  ٘ الخىمٍى والجزاٖاث ) خالت الاوؿضاص (، مما ًاصي بلى جى٠ُ٢ اإلاكاَع

 اإلاجالـ اإلادلُت.

 جٟصخي ْاَغة الٟؿاص ؤلاصاعي مشل الىؾاَت واإلاداباة واإلادؿىبُت. -

 بؾاءة اؾخسضام الؿلُت ؤو اؾخٛاللها. -

 في الخُِٗىاث والتر٢ُاث. ُٚاب ال٨ٟاءة والخبرة الٗلمُت -

 بِء ؤلاظغاءاث وج٣ضَا ؤزىاء ج٣ضًم الخضماث. -

ت. - غ ؤهٓمت جدٟحًز ضم جٞى  ُٚاب ؤؾـ ومٗاًحر ألاصاء ٖو

ّٗبر ًٖ اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي للخ٣ى١ الٟغصًت والجماُٖت،  - ٌُ ُٚاب اإلاٟهىم الخ٣ُ٣ي للخ٨م الغاقض الظي 

سل٤ والظي ٌؿمذ باؾخٗاصة اإلاٗجى الخ٣ُ٣ي للضًم٣غاَ ض مً ٢ُمت ومهضا٢ُت ال٣اهىن ٍو ٍؼ ُت، ٍو

ُٗت.  الكٟاُٞت والاخترام بحن ألاٞغاص واإلااؾؿاث وألاظهؼة ال٣اهىهُت والدكَغ

 اإلاٗىكاث الاكخهاصًت واإلاالُت: الفٕغ الثاوي:

ٗض اإلاىاعص اإلاالُت الٗمىص ال٣ٟغي ألي هٓام خ٨م مدلي ٞٗا٫، ُٞم٨ً ٢ُاؽ صعظت ٞٗالُت 
ُ
ح

ل بغامجها الخضماجُت وجىُٟظ ؾُاؾاتها واؾخ٣اللُت ؤي ؾلُ ت مدلُت بمضي ٢ضعتها اإلادلُت ٖلى جمٍى

ت. بال ؤن جد٤ُ٣ طل٪ ٌٗتريه الٗضًض مً اإلاٗى٢اث، هظ٦غ مجها:  وزُُها الخىمٍى

بي اإلادلي للضولت مً زال٫ ال٣ُىص اإلاٟغويت ٖلُه والغ٢ابت الىناثُت وجدضًض  - جبُٗت الىٓام الًٍغ

ت وجدهُلها مً َٝغ ؤظهؼة الضولت.مّٗضالث الًغاثب مً َغ   ٝ ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ازخال٫ الخىاػن ما بحن اإلاىاعص والى٣ٟاث؛ خُض حٗاوي الجماٖاث اإلادلُت مً ٖضم ٦ٟاًت اإلاىاعص اإلاالُت،  -

ا، بط ؤن حٗضص وجىٕى  ضم اوسجام َظٍ ألازحرة م٘ الى٣ٟاث التي حٗٝغ اعجٟاٖا مؿخمغا ومدؿاٖع ٖو

ومؿاَمتها في ٧ل اإلاُاصًً ًش٣ل ٧اَلها  -وبالخهىم البلضًاث  -لُت نالخُاث الجماٖاث اإلاد

 بالى٣ٟاث.

با  - ٗت في ه٣ٟاث ؤظىع وج٩ال٠ُ مؿخسضمي البلضًت ) ٖما٫ البلضًت (، والتي جمشل ج٣ٍغ اصة الؿَغ  65الٍؼ

 باإلااثت مً محزاهُت الدؿُحر.

اصة اؾتهال٥ ال٨هغباء، و  - اصة مهاٍع٠ ؤلاهاعة ٖضم الخ٣ضًغ الجُض لبٌٗ الى٣ٟاث، ٦ٍؼ مً زم ٍػ

لذ صًىها مٗخبرة.
ّ
 الٗمىمُت والتي ق٩

بي مً ظهت وه٣و ال٨ٟاءة مً  - ٖضم ٢ضعة ؤظهؼة الجباًت في جدهُل اإلاىاعص اإلاالُت هٓغا للتهغب الًٍغ

بت ٦إصاة ٦ُٟلت  الُت الًٍغ ّٗ بي ؤنبدذ جٟى١ ٞ ٘ الًٍغ ظهت ؤزغي، بلى ظاهب وظىص سٛغاث في الدكَغ

ل اإلاحزا  هُت.لخمٍى
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كاث الاحخماُٖت والثلافُت الفٕغ الثالث:  اإلاٗى 

 وجخمشل في:

مً ؤقض اإلاّٗى٢اث ٞخ٩ا بالخىمُت اإلادلُت هجض مك٩ل ال٣ٟغ الظي َى ؤؾاؽ ل٨شحر مً اإلاًٗالث  -

 الصخُت والاظخماُٖت وألاػماث الىٟؿُت وألازال٢ُت.

الخىؾ٘ الٗمغاوي ٖلى خؿاب ألاعايخي  الاهٟجاع الؿ٩اوي وجضاُٖاجه ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت، هاَُ٪ ًٖ -

 الؼعاُٖت.

ً، ؤي ه٣و اإلاهاعاث الخ٣ىُت  - جإزغ البِئت الاظخماُٖت مخمشلت في ه٣و ومدضوصًت الخٗلُم والخ٩ٍى

ت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي.  وؤلاصاٍع

ٚالبا ما ٩ًىن ؾبب ٞكل مٗٓم اإلاكغوٖاث في اإلاجخمٗاث اإلادلُت هدُجت ظهل الباخشحن لش٣اٞت  -

اث طل٪ اإلاجخم٘ ؤو اإلاى٣ُت؛ ٞما ًهلر في مجخم٘ ما ؤو ظهت ما ؤو مى٣ُت، لِـ بالًغوعة وزهىنُ

٘ مؿخىعصة مً مجخمٗاث جسخل٠ مً  ًهلر في مجخم٘ آزغ ًسخل٠ ٖىه، زانت بطا ٧اهذ جل٪ اإلاكاَع

 خُض اإلاؿخىي الش٣افي والٓغوٝ اإلادُُت بها واإلاخٛحراث اإلاخد٨مت ٞحها.

اث وألا٩ٞاع ًدىي ٢ضعا ٦بحرا مً مٗى٢اث الخىمُت في اإلاجخمٗاث اإلادلُت ٦ظل٪ هجض ؤن وؿ٤ اإلاٗخ٣ض -

بُٗت  اإلاه، وبَاٍع اإلاغظعي اإلادلي.. َو اإلاسخلٟت؛ ٞيؿ٤ اإلاٗخ٣ضاث ًغجبِ بُبُٗت ؤلاوؿان، مؼاظه ٖو

َظٍ اإلاٗخ٣ضاث ج٠٣ مى٢ٟا ؾلبُا ججاٍ الخٛحر، ٞٗاصة ال ج٣بل َظٍ اإلاٗخ٣ضاث الغيىر للخجضًضاث ؤو 

٣ت ؾهلت.الخدضً  ض بٍُغ

ا،  ومً زال٫ ما ؾب٤، ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن مّٗى٢اث الخىمُت اإلادلُت ٦شحرة ومدكٗبت ًهٗب خهَغ

ا  العجباَها بمسخل٠ الٓغوٝ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت.. َظا باإلياٞت بلى حّٛحَر

ا بالٓغوٝ الضولُت التي ؤنبدذ ٞحها ا  وججضصَا باؾخمغاع ٖبر الؼمً وجإزَغ الٗىإلات جٟغى همىطظا جىمٍى

واخضا وقامال ل٩ل الضو٫، مداولت بظل٪ ب٢هاء ٧ل الخهىنُاث والش٣اٞاث اإلادلُت بؿبب َُمىتها 

 .1ٖلى الا٢خهاص الٗالمي

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
ما٫، م  - 1 ضة ٧افي، الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ: ٢غاءة للجهىى باإلا٣ىماث وججاوػ الٗىاث٤، مجلت ا٢خهاصًاث اإلاا٫ وألٖا ػ٦ُت آ٦لي، ٍٞغ

108. 
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 الخاجمت:    

 جإؾِؿا ٖلى ما ؾب٤، وزخاما لهظٍ الىع٢ت البدشُت، ًم٨ً ج٣ضًم ظملت مً الا٢تراخاث:

ت والخىُٓمُت واإلاالُت، خُض جلٗب مً ؤظل الجهىى بالخى - مُت اإلادلُت ًجب الاَخمام باإلا٣ىماث البكٍغ

ت صوعا ٦بحرا في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت زانت ٖىهغ الكباب.  اإلا٣ىماث البكٍغ

جُٟٗل صوع البلضًت ٖلى مؿخىي ألاخُاء وال٣غي الخابٗت للبلضًاث مً زال٫ بقغا٥ لجان ألاخُاء في  -

 الٗمل الخىمىي.

ل اإلاالي اإلادلي، وطل٪ بمٗالجت ي٠ٗ مً  - ؤظل جٟاصي ه٣و اإلاىاعص اإلاالُت، ًجب الخ٨ٟحر في الخمٍى

 الؿُاؾت الجباثُت اإلادلُت وي٠ٗ الاؾدشماع اإلادلي.

٘ الخىمُت اإلادلُت،  - غ بصاعة قٟاٞت حٗمل ظىبا بلى ظىب م٘ اإلاىاَىحن، و٢اصعة ٖلى حؿُحر مكاَع جٍُى

م الخ٣ُٗضاث التي جىاظهها، م ت لدؿُحر الجماٖاث اإلادلُت.ٚع  ٘ جد٨م خ٣ُ٣ي في الخ٣ىُاث الٗهٍغ

حر بِئت مىاؾبت لٗمل ال٣ُإ الخام مً ٧اٞت الىىاحي،  - جُٟٗل صوع ال٣ُإ الخام مً زال٫ جٞى

 واؾخ٣ُاب الاؾدشماعاث ألاظىبُت ٢هض صٞ٘ عجلت الخىمُت. 
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 :كائمت اإلاغاح٘
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  :ملخو

ت اإلادلُت، ٧ىه ت بعؾاء وجُب٤ُ مبضؤ الالمغ٦ٍؼ ه ؤَم مىظ ّٖضة ؾىىاث خاولذ الضولت الجؼاثٍغ

خطر طل٪ مً زال٫ مغاظٗت وجدُحن ههىم ٢اهىن البلضًت والىالًت  وؾُلت لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت. ٍو

ؼ نالخُاث اإلاىخسبحن اإلادلُحن وج٨َغـ ؤبٗاص الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت، ومً زم جبجي  بهٟت صوعٍت لخٍٗؼ

 هجاٖت في نى٘ واجساط ال٣غاع اإلادلي الخىمىي.

ت اجساط ال٣غاع ٞالخىمُت اإلادلُت ب٩ل ؤبٗ ٤ ٖلى مبضؤ خٍغ
ّ
ت جد٣ُ٣ها مٗل ا اإلاخىٖى اصَا ومٓاََغ

ا ٣٦اٖضة جاؾـ للخىمُت اإلادلُت. حَر  اإلادلي ومضي جُٟٗل مسخل٠ آلالُاث ال٣اهىهُت، الخ٣ىُت ٚو

اع  اليلماث اإلافخاخُت: الضًملغاَُت  -الخىمُت اإلادلُت  -ث اإلادلُت االجماٖ -إلافاَُمي اؤلَا

 .الدكاعهُت 

Abstract4 

For several years, the Algerian state tried to establish and implement the 

principle of local decentralization, as it is the most important means for 

achieving local development. This is evident by periodically reviewing and 

updating the texts of the municipal and state law to enhance the powers of local 

elected officials and establish the dimensions of participatory democracy, and 

then build efficiency in local development decision-making and decision-

making. 

Local development in all its dimensions and various manifestations 

depends on the principle of freedom of local decision-making and the extent to 

which various legal, technical and other mechanisms are activated as a basis for 

local development. 

 

Keywords: conceptual framework - local communities - local development - 

participatory democracy. 

 

ا وآلُاتها   الخىمُت اإلادلُت مفهىمها، مٓاََغ

  -(2012 -2011كغاءة في كاهىن الجماٖاث اإلادلُت ) -
Local development concept, manifestations and mechanisms  

- a reading in the Local Authorities Law (2011-2012) 

قىٍذ بً ٖثمانالضهخىع/   

.ؾضي بلٗباؽ حامٗت الحلىق والٗلىم الؿُاؾُتولُت   
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 :ملضمت

جخ٤ٟ مٗٓم الّضعاؾاث ال٣اهىهُت الا٢خهاصًت وألا٧اصًمُت ؤّن مىيٕى الخىمُت اإلادلُت له اعجباٍ 

ػماوي وم٩اوي مغجبِ بهٟت صاثمت ومؿخمغة بدُاة ؤلاوؿان ٖبر مسخل٠ مغاخل جُّىعٍ، لخلبُت خاظُاجه 

 اإلادلُت، والتي جتزاًض هٓغجه للخُاة وجغ٢ُت مؿخىاٍ اإلاِٗصخي.

ىُت إلاخسل٠ بطا ٧اهذ ال ٘ الَى ىُت جخمشل في ججؿُض مسخل٠ البرامج واإلاكاَع خىمُت الَى

ان  ٘ ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي وؤّن الَغ ال٣ُاٖاث، ٞةن الخىمُت اإلادلُت هي اإلاغآة الٗا٦ؿت لخل٪ اإلاكاَع

غة يم الاؾتراجُجُتالجماٖاث اإلادلُت لخُب٤ُ الخالي باليؿبت للضولت َى الاعج٩اػ ٖلى 
ّ
ت اإلاؿُ ً الخىمٍى

بغهامج ؾُاؾتها الٗامت، والتي هجض مكغوُٖتها ؤلاًضًىلىظُت وؤؾاؾها ال٣اهىوي يمً وؿ٤ بغهامج 

الخ٩ىمت في مداوعٍ الؿُاسخي الا٢خهاصي والاظخماعي الظي وي٘ مً ؤظله، ومً زم جإزظ الخىمُت 

اع ال٣اهىوي الخىُٓمي ا لها اإلاالي وؤلَا  إلاغا٤ٞ لها.اإلادلُت ٖضة ؤق٩ا٫ ومٓاَغ جخّٗضص بخّٗضص جمٍى

لُه، و٢هض ؤلاهجاػ الٟٗلي والىا٢عي لبرامج الخىمُت اإلادلُت، ال بّض مً وي٘ آلُاث جدذ  ٖو

 جهٝغ الجماٖاث ؤلا٢لُمُت لخم٨ُجها مً ال٣ُام بٗملها الخىمىي ٖلى ؤخؿً وظه.

، هدؿاءٌ ًٖ ماَُت الخىمُت اإلادلُت؟ وما َى مفهىمها الفىغي واللاهىوي؟  م طهٍغ  إلاا جلض 
ً
جبٗا

ا؟ وآلُاث جُبُلها؟  زم ما هي مٓاََغ

٤ اإلاباخض الخالُت:  لإلظابت ًٖ َظٍ ألاؾئلت ومداولت بزغاءَا ٩ًىن ٞو

 اإلابدض ألاّو٫: مٟهىم الخىمُت اإلادلُت. -

 الخىمُت اإلادلُت.اإلابدض الشاوي: مٓاَغ  -

 اإلابدض الشالض: آلُاث جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت. -

ٌ: مفهىم الخىمُت اإلادلُت.  اإلابدث ألاو 

 بحن مىايُ٘ الخىمُت في ال٨ٟغ الا٢خهاصي والضعاؾاث 
ً
 مهما

ً
ًدخل مىيٕى الخىمُت اإلادلُت مغ٦ؼا

، ٞالخىمُت اإلادلُت ْاَغة زانت ومخمحزة ٞما َى مٟهىمها يمً 1الاظخماُٖت والؿُاؾاث الخ٩ىمُت

ت )بًضًىلىظُت( و٢اهىهُت.  م٣اعبت ٨ٍٞغ

ت. ٌ: الخىمُت اإلادلُت ملاعبت فىٍغ  اإلاُلب ألاو 

مٗىاَا الٗام ؤخّض مسغظاث جُىعاث بال حٗخبر ْاَغة الخىمُت اإلادلُت ٦خهّىع ٨ٞغي ومماعؾت 

ش البكغي،  ٨غي له٤ُ ب٣اهىن جُىع الخاٍع اإلاجخمٗاث اإلاٗانغة بل لها اعجباٍ وز٤ُ ٦مكغوٕ ٖلمي ٞو

صي ٞهي مكغوٕ بوؿاوي ٞلؿٟي هٓامي وجىُٓمي في مجاالث مخّٗضصة ٧ال٨ٟغ ؤلاًضًىلىجي والا٢خها

                                                                                 
اث الجامُٗت، الجؼاثغ، ؾىت  ،2الُبٗت  ؾم، "ؤؾـ الخىُٓم ؤلاصاعي وؤلاصاعة اإلادلُت في الجؼاثغ"،ًىٓغ، ظٟٗغ ؤوـ ٢ا - 1 صًىان اإلاُبٖى

 .64، م. 1998
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ش ؤلاوؿاوي، َى  ظا ما ًبرع مهضا٢ُت وظىص مكغوٕ الخىمُت في الخاٍع اإلاغجبِ بالبٗض الؼماوي واإلا٩اوي َو

ؤّن ؤلاوؿان مىظ نغاٖاجه ألاولى م٘ ٢ىة الُبُٗت مً ؤظل الب٣اء، ٧ان ًاؾـ ًٖ ٢هض ؤو بضوهه 

غ هٓام ٨ٞغة وهمِ مِٗكخه.  إلاكغوٕ الخىمُت، ومً زالله جم جٍُى

م مً ؤلاظمإ الظي ًم٨ً ؤن ٣ًا٫ بسهىم الخىمُت ٦مٟهىم في َظا اإلا٣ام ه بالٚغ
ّ
، هظ٦غ ؤه

ىا وسجل ٖىض اإلاهخمحن والضاعؾحن لهظٍ الٓاَغة، ؤّن َىا٥ ازخالٞاث واضخت خى٫ وؾاثل 
ّ
ٖام، ٚحر ؤه

َظٍ الخىمُت وؤهىاٖها وؤهماَها، بمٗجى ؤن َىا٥ اجٟا١ خى٫ الٛاًت م٘ ازخالٝ خى٫ الىؾاثل، لظل٪ 

٨غي مدل ه٣اف واؾ٘ بحن ٧اهذ ا سُت ٦مٟهىم بًضًىلىجي ٞو لخىمُت اإلادلُت ٖبر ٖضة مدُاث جاٍع

اث واإلا٣اعباث  ت مً الىٍٓغ الباخشحن ال ؾُما الاظخماُٖحن، ٩ٞاهذ مً مسغظاث طل٪ جبلىع مجمٖى

ت التي ما ػالذ مدل ظض٫ ٣ٞهي لخّض الُىم. في الخ٣ُ٣ت بّن َظا الخباًً في اإلاٟاَُم ال٨ٍٟغ ت الخىمٍى

 .1مغّصٍ جُىع اإلادُِ الٗام الا٢خهاصي والاظخماعي والؿُاسخي للمجخم٘ اإلادلي

بّن مٟهىم الخىمُت لم ٨ًخمل مضلىله وم٣هضٍ َى٫ ٞتراث جُىعٍ، ٟٞي ٧ل مغخلت ًٓهغ مٟهىم 

 ظضًض ٌؿاًغ مخُلباث الؼمان واإلا٩ان.

 في ٞغوؿا، ْهغ مٟهىم الخىمُت في ؾىىاث الؿخِىاث 
ً
والؿبُٗىاث، و٧ان ٟٞي ؤوعوبا وجدضًضا

ًغج٨ؼ ٖلى جُب٣ُاث الىٓام ؤلا٢ُاعي ال٣اثم ٖلى عوح اهخماء الؿ٩ان بة٢لُم وكاَهم والضٞ٘ بهم بلى 

 اإلاباصعاث الظاجُت في ظمُ٘ اإلاُاصًً وخؿً اؾخٛال٫ اإلاىاعص اإلادلُت.

 
ّ
 مجهم في بُٖاء حٍٗغ٠ ظام٘ للخىمُت، بال

ً
م الاظتهاصاث اإلابظولت مً الباخشحن مداولت ؤّجهم لم  ٚع

ًٟلخىا في بُٖاء حٍٗغ٠ قامل ومىّخض للخىمُت، مغّص طل٪ بلى ؤّن مٟهىم الخىمُت مً ؤبغػ اإلاٟاَُم 

ت اإلاغظُٗت والخٟاؾحر اإلاسخلٟت مّما ظٗله ؤ٦ثر  اإلاؿخٗملت في الٗلىم ؤلاوؿاهُت جدباًً ُٞه اإلاضاعؽ ال٨ٍٟغ

 في اإلاٟاَُم الٗاإلاُت في ال٣غن )
ً
ت( ٦م٣اعباث ا٢خ21جضاوال  .2هاصًت وؾُاؾُت في الٗملُاث الخىمٍى

ت لألؾباب  م ما اٖتري اإلاهخمحن واإلاخدبٗحن إلاٟهىم الخىمُت مً نٗىباث وب٦غاَاث ٨ٍٞغ ٚع

اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ، ٚحر ؤّن َىا٥ مً خاو٫ بُٖاء نُٛت إلاٟهىم الخىمُت ٦مٟهىم زام ولِـ ٖام، بط 

الخدىالث الظَىُت والاظخماُٖت لؿا٦ىت زلُِ بحن »بإّجها:  (François Bureau) ٌّٗغٞها ال٣ُٟه

٣ت مؿخضامت غ زغواتها الخ٣ُ٣ُت بٍُغ  .3«مُٗىت، والتي جضٞٗها بلى ؤن ج٩ىن ٢اصعة ٖلى جٍُى

مسخل٠ الٗملُاث التي جخىّخض بها ظهىص الؿ٩ان »في طاث الؿُا١، حّٗغٞها ألامم اإلاخدضة بإّجها: 

 .4«الش٣اُٞتوالضولت، لخدؿحن ألاويإ الا٢خهاصًت والاظخماُٖت و 

                                                                                 

 2021يناير  25الع، تاريخ اإلطwww.alhakikia.infoًىٓغ، ؤخمض لبىى، الخىمُت اإلادلُت، مٟهىم وؤهماٍ، و٧الت الخ٣ُ٣ت:  -1 
ت، مهغ، ؾىت  - 2 كت، صعاؾاث في ٖلم اظخمإ الخىمُت، اإلا٨خب الجامعي الخضًض، ؤلاؾ٨ىضٍع ، م 2003ًىٓغ، ٖبض الغخُم جمام ؤبى ٦َغ

 .38 -37م 
صن، م صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاع ، 2ًٍىٓغ، ظما٫ عيا خالوة، ٖلي مدمىص مىسخى نالر، مضزل بلى ٖلم الخىمُت،  - 3

17. 
4 - https://www.un.org.      2021 ديسمثر  13تاريخ اإلطالع   

http://www.alhakikia.info/
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٩ىن ؤلاوؿان مدىعَا  ت ٍو في خحن ًغي بٌٗ بإن الخىمُت ًجب ؤن جخىٞغ ٖلى ٖىهغ الاؾخمغاٍع

ا. ضٞها في طاث الى٢ذ م٘ حٗضص ؤهماَها ومٓاََغ  ووؾُلتها َو

جي لؿىت  ت، وهي جدا٧ي اإلاٟاَُم اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ، هجض ؤن اإلاُشا١ الَى باليؿبت للخجغبت الجؼاثٍغ

. وايُلٗذ 1ىمُت بك٩ل ٖام، مجها الاججاَاث الغثِؿُت للخىمُت وؤَضاٞها ال٨بري جبجى ٨ٞغة الخ 1976

خطر مً طل٪ ؤهه  البلضًاث والىالًاث بهالخُاث لخل اإلاكا٧ل الخانت بها وطاث اإلاهلخت اإلادلُت، ٍو

 ال جىمُت مدلُت صون بقغا٥ الجماٖاث اإلادلُت.

جي لؿىت   ، ؤٖخبر البلضًت ا٦19862ما ؤّن اإلاُشا١ الَى
ً
لخلُت ألاؾاؾُت للضولت وجمشل مىُل٣ا

 للخىمُت ووؾُلت ٞٗالت ؤَضاٝ الخىمُت اإلادلُت.
ً
 ٢اٖضًا

مٟهىم خضًض ألؾلىب الٗمل »يمً َظا اليؿ٤، ّٖغٞها ألاؾخاط مخي الضًً نابغ بإّجها: 

الاظخماعي والا٢خهاصي في مىا٤َ مدضصة، ٣ًىم ٖلى ؤؾـ و٢ىاٖض مً مىاهج الٗلىم الاظخماُٖت 

٣ت الخ٨ٟحر والٗمل والخُاة ًٖ والا٢خ ظا ألاؾلىب ٣ًىم ٖلى بخضار حٛحر خًاعي في ٍَغ هاصًت، َو

ضاص   ٖلى ؤؾاؽ اإلاكاع٦ت في الخ٨ٟحر وؤلٖا
ً
٤ بزاعة وعي البِئت اإلادلُت، وؤن ٩ًىن طل٪ الىعي ٢اثما ٍَغ

 
ً
ا  وبصاٍع

ً
 في ٧ل اإلاؿخىٍاث ٖملُا

ً
 .3«والخىُٟظ مً ظاهب ؤًٖاء البِئت اإلادلُت ظمُٗا

 ملاعبت كاهىهُت. الخىمُت اإلادلُتاإلاُلب الثاوي: 

ت  الخىمُت اإلادلُتبّن  ت الؿاب٣ت جىحي بلى وظىص بؾتراجُجُت جىمٍى خؿب اإلاٟاَُم واإلا٣اعبت ال٨ٍٟغ

ت  غ وجغا٤ٞ الٗمل الخىمىي اإلادلي م٘ مغاٖاة ؤلام٩اهاث اإلاالُت والبكٍغ جبجى ٖلى م٣اعبت ٢اهىهُت جَا

.
ً
 اإلاخاخت مدلُا

خىمُت مٟهىمها ال٣اهىوي مً الىهىم ألاؾاؾُت ه٣هض بظل٪ الضؾخىع والىهىم حؿخمض ال

ت  الخانت بالجماٖاث اإلادلُت، و٦ظا مسخل٠ الىهىم الخىُٓمُت اإلادضصة لخضزل ال٣ُاٖاث الىػاٍع

ت. ٘ الخىمٍى ل وحؿُحر اإلاكاَع  ألازغي اإلاٗىُت بخمٍى

سُت مً خُض ألاؾاؽ الضؾخىعي إلاىيٕى الخىمُت في الجؼاثغ، ومً  زال٫ ٢غاءجىا ومسخىا الخاٍع

 .20204بلى ٚاًت صؾخىع  1963إلاسخل٠ الضؾاجحر مىظ ؾىت 

                                                                                 
جي لؿىت  - 1 لُت  05اإلااعر في  56-76، الهاصع بمىظب ألامغ ع٢م 1976ًغاظ٘، اإلاُشا١ الَى  .1976لؿىت  61، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1976ظٍى
جي لؿىت  - 2 لؿىت  07، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1986ٞبراًغ  08اإلااعر في  22-86م ، الهاصع بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي ع1986٢ًغاظ٘، اإلاُشا١ الَى

1986. 
، ؾىت  - 3 ب الٗالم الشالض، صعاؾت ه٣ضًت في ٖلم اظخمإ الخىمُت، ال٣اَغة، صاع اإلاٗاٝع  .23، م ٦1993ما٫ الخابعي، حٍٛغ
غاظ٘: - 4 ًُ 

 .1963لؿىت  64، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1963صؾخىع  -

 .1976 لؿىت 94، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1976صؾخىع  -

 .1989لؿىت  09، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1989صؾخىع  -



2322جانفي  30 الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية كتاب أعمال   
 

 

 
200 

ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالخىهُو ٖلى مٟهىم الخىمُت اإلادلُت في ٢اهىن البلضًت الهاصع بمىظب ألامغ 

جي 19671ًىاًغ  18اإلاٗض٫ واإلاخمم اإلااعر في  24-67ع٢م  ، جدضر ًٖ بؾتراجُجُت الخىمُت ٦سُاع َو

 ٖلى ما جًمىه ٢اهىن 
ً
لتر٢ُت الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت، ما ًم٨ً ٢ىله ٖلى البلضًت ًىُب٤ جماما

 يمً بغهامج ميسجم ومؿخضام طو ؤمض ٢هحر ومخىؾِ وبُٗض. 382-69الىالًت ع٢م 

و٦مدُت ٢اهىهُت زاهُت مً الخهىع ال٣اهىوي للجماٖاث اإلادلُت جم جغؾُش مٟهىم الخىمُت بإبٗاص 

ظا ما هجضٍ في وجه ىعاث ظضًضة، اٖخمضث بلى بقغا٥ اإلاىاًَ اإلادلي في نى٘ ال٣غاع الخىمىي اإلادلي َو

ل  7اإلااعر في  08-90مًامحن مسخل٠ مىاص ٢اهىن البلضًت ع٢م  )اإلالػى(. والخا٫ ٦ظل٪  19903ؤبٍغ

جي واإلاؿخضام، بط  094-90باليؿبت ل٣اهىن الىالًت ع٢م  بىاؾُتها ًم٨ً )اإلالػى( ببٗضَا اإلادلي والَى

ا٫ بحن ظهىص اإلاىاَىحن وظهىص الؿلُاث الٗمىمُت )الضولت( مً مىٓىع جدؿحن  ّٗ جد٤ُ٣ الخٗاون الٟ

م٨ً ؤن وؿدك٠ وه٣ّغ ؤّن مىيٕى  ُت الخُاة يمً مىٓىمت قاملت ومخ٩املت. ٍو له  الخىمُت اإلادلُتهٖى

 107، في اإلااصة ع٢م 20115بر صٌؿم 22اإلااعر في  07-10اَخمام وجىاظض يمً مىاص ٢اهىن البلضًت ع٢م 

خطر 20126ٞبراًغ  21اإلااعر في  07-12ما ًلحها، ووعص مىيٕى الخىمُت ٦ظل٪ في ٢اهىن الىالًت ع٢م  ، ٍو

وما ًلحها، وج٨َغـ مبضؤ خ٤ اإلاباصعة في الدؿُحر اإلادلي ال ؾُما  77طل٪ مً زال٫ ٢غاءة هو اإلااصة ع٢م 

ت  ٘ الخىمٍى ت وال٣ُاُٖت ٖلى ُٞما ًخٗل٤ بةهجاػاث اإلاكاَع اإلادلُت وجىخُض الجهىص بحن الهُئاث الالمغ٦ٍؼ

م مً جضازل الازخهاناث التي جاصي بلى ٖضم ويىح اإلاؿاولُاث.  اإلاؿخىي اإلادلي، بالٚغ

، و٢هض بقبإ خاظُاث الؿا٦ىت اإلادلُت، هجض ؤّن َظٍ الخحرة ؤزظث ّٖضة نىع وماَغ 
ً
خالُا

 :هخُغ١ بلحها ٖلى الىدى والخٟهُل الخالي

 اإلابدث الثاوي: مٓاَغ الخىمُت

ت  ه ًهٗب جدضًض مٟهىم للخىمُت اإلادلُت، بم٣اعبتها ال٨ٍٟغ
ّ
ؾب٤ وؤن ط٦غها في اإلابدض ألاّو٫ ؤه

ظا لِـ عاظ٘ ٣ِٞ بلى ازخالٝ اإلاضاعؽ واإلاكاعب ؤلاًضًىلىظُت والىهىم ال٣اهىهُت  وال٣اهىهُت، َو

اث الخىمُت وآلازاع اإلاترجبت ٖلحها، ٖلى ٚغاع  اإلاىٓمت لهظٍ الٓاَغة، وبهما باإلآاَغ التي جإزظَا مىيٖى

ت. ُت والش٣اُٞت وؤلاصاٍع ىُت اإلادلُت، اإلاؿخضامت، الصخُت اإلاٗٞغ  الخىمُت الَى

 
                                                                                                                                                                                                                                                             

 .1996لؿىت  76، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1996صؾخىع  -

 .2020لؿىت  82، ط.ع.ط.ط. ٖضص 2020صؾخىع  -
 .1981لؿىت  27اإلاٗض٫ واإلاخمم، ط.ع.ط.ط. ٖضص  1967لؿىت  6ط.ع.ط.ط. ٖضص  - 1
 .1981لؿىت  27، اإلاٗض٫ واإلاخمم، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1969لؿىت  44ط.ع.ط.ط. ٖضص  - 2
 .1990لؿىت  15ط.ع.ط.ط. ٖضص  - 3
 .1990لؿىت  15ط.ع.ط.ط. ٖضص  - 4
 .2011لؿىت  37ط.ع.ط.ط. ٖضص  - 5
 .2012لؿىت  12ط.ع.ط.ط. ٖضص  - 6
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 :ٌ  الخىمُت اإلادلُتاإلاُلب ألاو 

بدؿب اخخُاظاث ؤلا٢لُم اإلادلي وبدؿب  الخىمُت اإلادلُتألانل ؤهه ًخم جدضًض مجاالث 

مً َٝغ الؿا٦ىت بُٛت الاعج٣اء بمؿخىاَم اإلاِٗصخي، م٘ الاؾخٛال٫ ألامشل إلاهاصع  الا٢تراخاث اإلاّٗبر ٖجها

ب٣ى الٗىهغ البكغي وجُىٍٍغ  غة بها م٘ يمان اؾخضامت َظٍ اإلاهاصع، ٍو ت واإلااصًت اإلاخٞى بِئتها البكٍغ

 الكٍغ ألاؾاسخي ل٩ل جىمُت مدلُت
ً
 وعوخُا

ً
 وز٣اُٞا

ً
 .1ماصًا

ؤن »و١ عابخي في ٦خابه "جىمُت اإلاجخم٘ في الضو٫ الىامُت": في َظا اإلا٣ام، ًظ٦غ الض٦خىع ٞاع 

هي جل٪ التي ججم٘ بحن ظٗض ألاَالي وظهض الؿلُاث الخ٩ىمُت، لخدؿحن ألاخىا٫  الخىمُت اإلادلُت

 .2«الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت للمجخمٗاث اإلادلُت

بها الجماٖاث ؤلا٢لُمُت في بَاع  ٦ما ًم٨ً ؤن ههُٛها في آلاحي: ؤّجها مجمٕى اليكاَاث التي ج٣ىم

ما جدىػٍ مً ازخهاناث ٢اهىهُت في اإلاجا٫ الخىمىي، وهي جىٟظ الخىظهاث الا٢خهاصًت والاظخماُٖت 

 والش٣اُٞت للضولت.

٘ اإلاسُُاث البلضًت  وهي مسُُاث زانت  (les PCD)جإزظ الخىمُت اإلادلُت مٓهغ بهجاػ مكاَع

لها محزاهُت الضو  ت، ب٩ل بلضًت مهضع جمٍى ٘ ظىاٍع لت مىظهت لخلبُت خاظُاث اإلاىاَىحن ٦ةهجاػ مكاَع

ا مً اإلاغا٤ٞ اإلادلُت والخضماجُت، التي حؿاٖض ٖلى  حَر ٢اٖاث ٖالط، مضاعؽ ابخضاثُت، مالٖب ٚو

اؾخ٣غاع الؿ٩ان وجدؿحن مؿخىاَم اإلاِٗصخي ٖلى ٚغاع الخ٨ٟل بمىا٤َ الٓل ٖبر بلضًاث الجمهىعٍت 

ت.  الجؼاثٍغ

ج٣ىم ٖلى جضزل الضولت وبُٖائها الضوع  الخىمُت اإلادلُتلى ط٦ٍغ ؤّن ؾُاؾت ما ًيبػي الخغم ٖ

، وفي َظا 3، م٘ يمان وبقغا٥ اإلاكاع٦ت الكٗبُت )اإلاجخم٘ اإلاضوي(الخىمُت اإلادلُتال٣ُاصي في ٖملُت 

لى مؿخىي الالجغ٦حز جإزظ الخىمُت ق٩ل ججؿُض البرامج ال٣ُاُٖت  اع ٖو الخانت  (les PSD)ؤلَا

اث الىالثُت، والتي ؾاَمذ بلى خّض ٦بحر بمهالر ا ا اإلاضًٍغ لضولت ؤي جل٪ التي حكٝغ ٖلى مخابٗت بهجاَػ

في جلبُت الاخخُاظاث اإلادلُت للؿ٩ان وجد٤ُ٣ هٕى مً الخىاػن الجهىي وؤلا٢لُمي والكمىلُت في ؤلاهجاػ. 

ت الاؾدكغاُٞت ؤخض ؤؾـ ٢ُام الخى  لظل٪ ٌٗخبر الخسُُِ والؿُاؾاث الخىمٍى
ً
مُت اإلادلُت وبخضار جبٗا

ت ٖلى الخسُُِ اإلاغ٦ؼي في نىعة بغامج 4الخٛحر اإلاُلىب . لظل٪ اٖخمضث الجؼاثغ في ؾُاؾتها الخىمٍى

 Plans Sectorielsوالخسُُِ ؤلا٢لُمي للخىمُت )( Plans Sectoriels Concentrés)ممغ٦ؼة 

Développés.) 

                                                                                 
ههى الٛهُجي ؤوعجىم، وع٢ت ٖمل بٗىىان: "صوع الىعي البلضي في الخىمُت اإلادلُت"، ماجمغ الٗمل البلضي ألاو٫، مغ٦ؼ البدىر  - 1

ش   .2006ماعؽ  27و 26للماجمغاث بخاٍع
ت، مهغ،  - 2 ، ؤلاؾ٨ىضٍع  .94، م 1971مهُٟى الجىضي، اإلاغظ٘ في ؤلاصاعة اإلادلُت، ميكإة اإلاٗاٝع
ل  12اإلااعر في  139-21ًىٓغ، اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  - 3 جي للمجخم٘ اإلاضوي، ط.ع.ط.ط. ٖضص 2021ؤٍٞغ ل  18، اإلاخٗل٤ باإلاغنض الَى ؤٍٞغ

2021. 
 .12، م 1999مىسخى زلُل، مضزل بلى الخسُُِ، صاع الكغو١ لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، ألاعصن، ؾىت  - 4



2322جانفي  30 الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية كتاب أعمال   
 

 

 
202 

 اإلاُلب الثاوي: الخىمُت اإلاؿخضامت

ت مً اإلاباصت اإلاؿاٖضة ٖلى ؤلاصاعة ، ٢ام اإلا1972في ؾىت  اجمغ البُئي لألمم اإلاخدضة ٖلى مجمٖى

ذ ب٩ىجها جلبي اخخُاظاث الخايغ  الؿلُمت للبِئت، ومً َىا وكإة الىعي بالخىمُت اإلاؿخضامت، والتي ٖٞغ

صون اإلاؿاؽ ب٣ضعاث ظُل اإلاؿخ٣بل. ٢ىام َظا الىمِ مً الخىمُت َى صمج ال٣ًاًا البُئُت م٘ 

الخىمُت الا٢خهاصًت وجلبُت الخاظُاث الٟىعٍت للكٗىب وم٘ طل٪ جىؾ٘ مٗىاَا لضمج ؤ٩ٞاع مخُلباث 

 .1اإلاؿاواة والاٖخماص اإلاخباص٫ لِـ ٣ِٞ بحن ألاظُا٫ ول٨ً بحن الضو٫ وقٗىب ألاعى

 مً 
ً
ٞالخىمُت اإلاؿخضامت بهظا الُغح والخهىع هي بخضي نىع الخىمُت اإلادلُت بل جسل٤ وؿ٣ا

ل بُجهما، ٖلى اٖخباع ؤّن الخىمُت اإلاؿخضامت ٢اثمت ٖلى مبضؤ الخىاع والكغا٦ت واإلاكاع٦ت الخ٩امل والخٟاٖ

وجإمحن خاظُاث ألاظُا٫ الخايغة صون ؤلازال٫ بد٣ى١ ألاظُا٫ ال٣اصمت والتي حٗٝغ باؾم ألاَضاٝ 

ا صٖىة ٖاإلاُت للٗمل ٖلى بجهاء ال٣ٟغ ويمان جمخ٘ ظمُ٘ الىاؽ بالؿالم و الاػصَاع ٖام الٗاإلاُت باٖخباَع

2030. 

ٞالخىمُت اإلاؿخضامت هي التي حٗخمض ٖلى م٩ىهاتها الظاجُت ولِـ ٖلى م٩ّىهاث وم٣ضعة ؤزغي، ٦ما 

ت ؤمام  حر له ٞغم مدؿاٍو ؤّجها تهضٝ للخٟاّ ٖلى ٦غامت ؤلاوؿان مً زال٫ جدؿحن وؾِ مِٗكخه وجٞى

٤ ؤلاصاعة اإلادلُت، وؤٖجي بظل٪ بصاعة  الجماٖاث اإلادلُت، ٧ىجها ًٞاء ظمُ٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ًٖ ٍَغ

ت ٗبر ُٞه ًٖ آٞا٢ه الخىمٍى بضٕ َو  .2جىمىي ًخٟاٖل ُٞه اإلاىاًَ وٍُ

لظا هغي ؤن للجماٖاث اإلادلُت صوع ٦بحر في الضٞإ ًٖ مهالخها مً ؤظل الىٟ٘ الٗام، ٦ما جدٟؼ 

٤ ز ل٤ ٞغم وحصج٘ ٖلى زل٤ ظى وكُِ لخضمت الخىمُت وزل٤ الىؾاثل واإلاىار اإلاىاؾب لها ًٖ ٍَغ

ٖمل للكباب وصٞٗهم للٗمل في جىاٞؿُت ٚحر نغاُٖت وقٟاٞت بلى ظاهب اإلاجخم٘ اإلاضوي وبقغا٦هم في 

ت اإلاغنىصة لٟاثضة الجماٖاث اإلادلُت زانت البلضًت مجها، وؤلانٛاء بلى ممشلي  ٘ الخىمٍى بهجاػ اإلاكاَع

ٟي ومىا٤َ الٓل، ٌك٩ل بظل٪ ٖغا٥ جى 3ألاخُاء بالىؾِ الخًغي  ، ٖالجه الباخض ػعلي و٦ظا الٍغ
ً
ا مٍى

٤ الخهىع الخالي:  مدمض ؤم٣غان مً ظامٗت جحزي وػو ٞو

غ وبٖاصة بوكاء  بن خغ٦ُت الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت هي بمشابت ٖمل مؿخمغ للبىاء ألظل جٍُى

ُت والضًىام٨ُُت، ٞهى ًغي ؤعب٘ ٖىانغ مخ٩املت لدك٨ُل ؤلا٢لُم ؤو ما ٌٗٝغ  ألانى٫ واإلاىاعص الىٖى

                                                                                 
1  -www.environnement.gov.tn     2021إل :   22ديسمثر ش ؤلَا   جاٍع

اإلادلُت اإلاؿخضامت بالجؼاثغ، مجلت ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث، ٖضص مدمض بغابذ، م٩اهت الجماٖاث اإلادلُت في جد٤ُ٣ الخىمُت  - 2

 وما ًلحها. 54، م 06
 ، اإلاخًمً جإؾِـ وؾُِ الجمهىعٍت، ط.ع.ط.ط.2020ٞبراًغ  15اإلااعر في  45-20اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  - 3

ض، مىا٤َ الٓل -  الخىظه الخ٩ىمي الجضًض،  -ًىٓغ ٦ظل٪، مىسخى بً ٍٞغ

https://www.elhiwardz.com.opinions/167144    2021إل :   30ديسمثرر ش ؤلَا        جاٍع

http://www.environnement.gov.tn/
http://www.environnement.gov.tn/
https://www.elhiwardz.com.opinions/167144
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الت باألو ّٗ ٣ت ٞ ؿا١ الجؼثُت )اليؿ٤ ؤلا٢لُمي، الؿُاسخي، الاظخماعي، الش٣افي( َظٍ ألاوؿا١ حؿاَم بٍُغ

 في بهجاػ الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت.

ت  اإلاُلب الثالث: الخىمُت الحًٍغ

ت متزاًضة، ٌك٩ل َظا باٖض ٢ل٤ ٦بحر  حٗٝغ ؤٚلب صو٫ الٗالم ا٦خٓاّ وججمٗاث ؾ٩اهُت خًٍغ

ذ حهضص الخىمُت اإلاؿخ ضامت. َظا الخُىع ٚحر مؿبى١، الجؼاثغ لِؿذ في مىإي ٖىه، ال ؾُما وؤّجها ٖٞغ

ب 
ّ
ُٟت زال٫ ؾىىاث الدؿُٗىاث مّما جخُل وج٨ٟل بًجابي ٌؿاًغ الخىمُت  اؾتراجُجُتهؼوح وهجغة ٍع

ت والٗمغاهُت. ت ب٩ل مجاالتها وؤبٗاصَا الخًٍغ  الخًٍغ

سها الخًاعي وبسجلها الخٟاّ ٖلى م»في َظا الؿُا١، ٣ًى٫ ابً زلضون:  غا٦ؼ اإلاضن بخاٍع

 
ً
الٗمغاوي وجغ٦ُبتها الاظخماُٖت ج٨خب لها الىجاح ولً ًخد٤٣ ما لم جإزظ البٗض الاظخماعي زُا مؿاًغا

ت بطا لم جغاعي زهىنُت البِئت الاظخماُٖت للمضًىت «. لها ؿدك٠ مً َظا الُغح ؤّن ال جىمُت خًٍغ ٌُ

لت  ؤو الىؾِ الخًغي اإلاغاص جىمُخه، ومً زم ٧اهذ وال ػالذ البلضًت في الجؼاثغ هي ال٣اٖضة اإلادلُت اإلاَا

وما جبٗه مً ٢اهىن البلضًت و٢اهىن  1989لل٣ُام بهظا الضوع، ًخجلى طل٪ بٗض الخدى٫ الضؾخىعي لؿىت 

، بدُض جم جىؾُ٘ نالخُاتها ويمان مكاع٦ت ٞٗالت في جُب٤ُ بؾتراجُجُاث التهُئت 1990الىالًت لؿىت 

ٗاث ظضًضة للتهُئت والخٗمحر وال٣ٗاعالٗمغاهُت ٩ىن بظل٪ اإلاكٕغ الجؼاثغي ٢ض 1، بط جم بنضاع حكَغ ، ٍو

 خّضص وبّحن مؿاولُاتها ومهامها، في بَاع خغنه ٖلى جم٨ُجها مً الخ٨ٟل بدؿُحر وتهُئت اإلاضن.

الظي  2بهضوع ؤّو٫ ٢اهىن ظؼاثغي للمضًىت 2006وفي جُىع بًجابي، جىط َظا اإلاؿعى في ؾىت 

٠ ٖىانغ ؾُاؾت اإلاضًىت، في بَاع ؾُاؾت تهُئت حه ضٝ بلى جدضًض ألاخ٩ام الخانت الهاصٞت بلى حٍٗغ

 ؤلا٢لُم والخىمُت اإلاؿخضامت.

و٢اهىن  20113صٌؿمبر  22اإلااعر في  10-11زم بٗض ٢اهىن البلضًت والىالًت ٖلى الترجِب ع٢م 

لخإَحر ال٣اهىوي ج٩ىن الجماٖاث اإلادلُت . بمىظب َظا ا20124ٞبراًغ  21اإلااعر في  07-12الىالًت ع٢م 

 مً ٖملُت ال٣ًاء ٖلى الؿ٨ىاث 
ً
ت بضءا  في الجهىى بالخىمُت الخًٍغ

ً
 جخدمل ظؼء ٦بحرا

ً
اال ّٗ ٞ 

ً
٩ا قٍغ

ت  .5الهكت والبىاءاث الٟىيٍى

مً زال٫ بقغا٥ الجماٖاث اإلادلُت ٦ٟاٖل جىمىي في َظا الىمِ الخًاعي، وظٗلها جيؿ٤ 

ت ج٣ىُت ا٢خهاصًت وبُئُت ومجخم٘ مضوي. الٗمل والاؾدكاعة م٘ ب اقي الٟاٖلحن واإلاٗىُحن َُئاث بصاٍع

                                                                                 
م ، اإلاٗض٫ واإلاخم1990لؿىت  52، اإلاخٗل٤ بالتهُئت والخٗمحر، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1990صٌؿمبر  01اإلااعر في  29-90ًىٓغ، ال٣اهىن ع٢م  - 1

 .2004لؿىت  51، ط.ع.ط.ط. ٖضص 2004اإلااعر ؾىت  05-04بال٣اهىن ع٢م 
 .2006لؿىت  15، اإلاخًمً ال٣اهىن الخىظُهي للمضًىت، ط.ع.ط.ط. ٖضص 2006ٞبراًغ  20اإلااعر في  06-06ال٣اهىن ع٢م  - 2
 .2011لؿىت  37ط.ع.ط.ط. ٖضص  - 3
 .2012لؿىت  12ط.ع.ط.ط. ٖضص  - 4
 اإلاخًمً ال٣اهىن الخىظُهي للمضًىت، مغظ٘ ؾاب٤. 06-٢06اهىن ع٢م  - 5
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لُه ٞالضولت ٢ض ؤصعظذ َظٍ الؿُاؾت يمً ؾُا١ اإلاباصت الٗاإلاُت الخضًشت للخ٨م الغاقض والخىمُت  ٖو

بعاصة ؾُاؾُت »اإلاؿخضامت، وبظل٪ ج٩ىن الضولت ٢ض ؤصع٦ذ ؤن التهُئت والخٗمحر هي ٢بل ٧ل شخيء: 

ؿعى بلى جغ٢ُت الىؾِ اإلاِٗصخي للمىاًَ  اؾتراجُجي وازخُاع حهضٝ بلى جغقُض الىمى الخًغي َو

 .1«وجد٤ُ٣ اإلاهلخت الٗامت وؤلاههاٝ الاظخماعي

، مسُِ قٛل ألاعايخي (PDAU)و (Le POS)في َظا اإلا٣ام، ؤهىٍ ؤّن ٢ىاٖض البىاء والخٗمحر 

ت.الغثِؿُت  ٖلى ألاصواثواإلاسُِ الغثِسخي للتهُئت والخٗمحر   للخىمُت الخًٍغ

 اإلابدث الثالث: آلُاث جدلُم الخىمُت اإلادلُت.

ىن بمضي ٞاٖلُت آلالُاث اإلاؿخٗملت لهظا الٛغى، وال ًخإحى  ٘ الخىمُت اإلادلُت مَغ بن هجاح مكاَع

 مً ٖملُت الخإَحر ال٣اهىوي اإلاغا٤ٞ واإلاىٓم 
ً
ا بضءا  بًمان الخيؿ٤ُ ُٞما بحن آلالُاث آلاحي ط٦َغ

ّ
طل٪ بال

حر الاٖخماصاث اإلاالُت اإلاسههت لإلهٟا١ الٗمىمي باإلياٞت ٖلى خخمُت وظىص للخىمُ ت اإلادلُت وجٞى

ت صازل اليؿُج الٗمغاوي م٘ جيكُِ وجُٟٗل  ٘ الخىمٍى ىُت جدبجى جىجُض اإلاكاَع صعاؾت ٢بلُت ج٣ىُت ٞو

 مكاع٦ت اإلاجالـ اإلادلُت اإلاىخسبت.

ٌ: آلالُاث اللاهىهُت للخىمُت اإلادلُت  .اإلاُلب ألاو 

ت مً َٝغ اإلاكٕغ ٦ألُاث جُٟٗل  وٗجي بها جل٪ الهُئاث والىؾاثل ال٣اهىهُت واإلااصًت اإلاىيٖى

 وهٓام حكاع٧ي لألظهؼة اإلاىخسبت ٖلى مؿخىي البلضًت والىالًت. هداو٫ ببغاػ صوعَا الخىمىي ٦ما ًلي:

ٌ: اإلاجلـ الكٗبي البلضي ههُئت جضاٌو وفاٖل جىمىي.  الفٕغ ألاو 

 لىو اإلااصة
ً
، 2011صٌؿمبر  22اإلااعر في  10-11وما ًلحها مً ٢اهىن البلضًت ع٢م  16ع٢م  جبٗا

ت ال٣غاع الخىمىي  هجض ؤّن اإلاجلـ الكٗبي البلضي ٌؿاَم في جغؾُش الضًم٣غاَُت اإلادلُت وحٗم٤ُ المغ٦ٍؼ

٤ آلُت الخضاو٫  جان اإلا٩ّىهت له2اإلادلي ًٖ ٍَغ
ّ
 .3، ًٓهغ طل٪ مً زال٫ ٖمل اإلاجلـ الكٗبي والل

 الج اإلاجلـ اإلاظ٧ىع ؤٖالٍ قاوهه اإلادلُت بمىظب مضاوالث ويمً ازخهانه.ٌٗ

٣ض ٢اهىوي بمىظبها ًجحز لغثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي بدىُٟظ ال٣غاعاث  ٞاإلاضاولت هي جهٝغ ٖو

، بل ؤن اإلاكٕغ ٖهض بلى اإلاجلـ هٕى مً الخ٤ واإلاغوهت وج٨َغـ عوح 4اإلاخٗل٣ت بالهالر الٗام للبلضًت

                                                                                 
ت، َىضؾت الؿلُت وعَاهاث الخ٨م الغاقض، مجلت مسبر التهُئت الٗمغاهُت،  - 1 مدمض الهاصي لٗغوٝ، حؿُحر وتهُئت الخىايغ الجؼاثٍغ

 .11، م 2008، ؾىت 08ظامٗت مىخىعي، ٢ؿىُُىت، الجؼاثغ، ٖضص 
2 - Définition de délibération :  

Etymologie : du latin délibéré, presser, réfléchir murement, délibérer, examiner. 

Le débattre entre plusieurs personnes. 
 ، مغظ٘ ؾاب10.٤-11مً ال٣اهىن  30بلى  16لالَإل ٖلى ٖمل وؾحر اإلاجلـ الكٗبي البلضي ًغاظ٘ اإلاىاص مً ع٢م  - 3
 ، مغظ٘ ؾاب10.٤-11مً ٢اهىن  ٢61م بلى ع  52ًىٓغ، اإلاىاص مً ع٢م  - 4
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ٌٗالج اإلاجلـ الكٗبي البلضي الكاون »مً ٢اهىن البلضًت:  52إلادلُت، بط ههذ اإلااصة ع٢م اإلاباصعة ا

٤ مضاوالث  «.التي جضزل في مجا٫ ازخهانه ًٖ ٍَغ

ًٟهم مً طل٪ ؤن اإلاجلـ الكٗبي البلضي ال ًىظض ما ًدى٫ بِىه وبحن مماعؾخه ألي ازخهام 

ت مً قإهه بُٖاء صٞ٘ وصًىام٨ُُت واؾٗت للخىمُت اإلادلُ ت، ٖلى اٖخباع ؤّن البلضًت هي ال٣اٖضة الالمغ٦ٍؼ

جخضزل في مسخل٠ اإلاجاالث طاث الهلت بةقبإ خاظاث اإلاىاًَ اإلادلي، وله الخ٤ في بوكاء ماؾؿاث 

ٌ اإلاهالر الٗمىمُت وحؿُحر وجشمحن ممخل٩اث 1ٖمىمُت لٟاثضة البلضًت ، و٦ظا ببغام ٣ٖىص الامخُاػ وجٍٟى

 الضولت.

ت وجدضًض وفي طاث الؿُا١ لل ٘ الخىمٍى مجلـ الكٗبي البلضي خ٤ ا٢تراح ونُاٚت اإلاكاَع

اتها خؿب خاظت اإلاىاًَ لها، بالٗمل والخيؿ٤ُ م٘ لجان اإلاجلـ )الضاثمت واإلاا٢خت( ٦لجىت  ؤولٍى

ا،  حَر الا٢خهاص واإلاالُت، لجىت التهُئت الٗمغاهُت والخٗمحر ولجىت الكاون الاظخماُٖت والش٣اُٞت ٚو

 ه٣ٟاث الٗمىمُت.ومسخل٠ لجان ال

 الفٕغ الثاوي: اإلاجلـ الكٗبي الىالئي ههُئت جضاٌو وفاٖل جىمىي.

 للىهىم ال٣اهىهُت واللىاثذ الخىُٟظًت، وو٣ٞا 
ً
٣ا ًباقغ اإلاجلـ الكٗبي الىالجي ؤٖماله ٞو

ى ٖباعة ًٖ َُئت جضاو٫  ُٟخه َو  .2لىٓامه الضازلي لخىُٓم ٖمله و٦ُُٟت مماعؾت ْو

٤ ًٞاء ومغا٢بت ٞاإلاجلـ الكٗبي الىالج ي ٖامل بًجابي لخُٟٗل الخغا٥ الخىمىي والا٢خهاصي ٞو

ل  ت مسخلٟت اإلاىاهج وألاَضاٝ والخمٍى ٘ جىمٍى ب٢لُمُت لضٖم بوكاء اإلايكأث ال٣اٖضًت يمً مكاَع

 اإلاالي.

 إلاًمىن هو اإلااصة ع٢م 
ً
، ٌؿاَم اإلاجلـ الىالجي في 11-12مً ٢اهىن الىالًت ع٢م  78وجبٗا

 خ٤ اإلاباصعة واإلاكاع٦ت في باقي ال٣ُاٖاث بٖضاص مسُِ تهُ
ً
غا٢ب جُب٣ُه، وله ؤًًا ئت ب٢لُم الىالًت ٍو

ت ألازغي بالىالًت، ٖلى ٚغاع ٢ُإ ألاقٛا٫ الٗمىمُت والغّي وجىؾُ٘ جغ٢ُت ألاعايخي الٟالخُت  الخىمٍى

ؿاَم في بغامج جغ٢ ٗمل ٖلى حصجُ٘ َو ُٟت وجل٪ اإلاسههت بلى مىا٤َ الٓل، َو ُت والبرامج الٍغ

 .3الدكُٛل بالدكاوع م٘ البلضًاث واإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن

 

 

 

 

                                                                                 
 ، اإلاخٗل٤ بالبلضًت، مغظ٘ ؾاب10.٤-11مً ال٣اهىن ع٢م  154و 153ًىٓغ اإلاىاص  - 1
 .2012لؿىت  12، اإلاخٗل٤ بالىالًت، ط.ع.ط.ط. ٖضص 07-12مً ال٣اهىن ع٢م  12ًىٓغ، اإلااصة ع٢م  - 2
 اب٤.، مغظ٘ ؾ07-12وما ًلحها مً ٢اهىن  80ًىٓغ، اإلااصة ع٢م  - 3
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 اإلاُلب الثاوي: آلالُاث الخلىُت ؤعيُت لخدلُم الخىمُت اإلادلُت.

باإلياٞت بلى آلالُاث ال٣اهىهُت، َىا٥ آلالُاث الخ٣ىُت والٟىُت ٞهي ؤؾاؽ عؾم واؾخ٣با٫ 

ت ٖلى اإلاؿخىي  ٘ الخىمٍى م ٖملُاث بهجاػ اإلاكاَع اإلادلي ٞحها ًخم عنض اإلاؿاخاث الكاٚغة وج٣ٍى

ٟاث وجسهُهاث الجُىب  ب اإلاخىؾِ والبُٗض، وال هجض حٍٗغ ٘ بدؿب مضاَا ال٣ٍغ الؾخ٣با٫ اإلاكاَع

 مً زال٫ ما جخبىاٍ ٢ىاٖض التهُئت والخٗمحر.
ّ
ت بال  ال٣ٗاٍع

ٌ: اإلاسُِ الغئِس ي للتهُئت والخٗمير   .(PDAU)الفٕغ ألاو 

والخًغي، جدضص بمىظبه الخىظهاث ألاؾاؾُت للؿُاؾت الٗمغاهُت ومً  ٌٗتر ؤصاة للخسُُِ اإلاالي

ت ٘ الخىمٍى ، ًم٨ً ؤن ًًم بلضًت او مجمىٖت مً 1زالله ًخم يبِ الخى٢ٗاث اإلاؿخ٣بلُت إلهجاػ اإلاكاَع

 البلضًاث ججم٘ بُجهم مهالر.

بجى ٖلحها الٗمل الخىمىي اإلادلي. (PDAU) ٌٗخبر ًُ لُه، هجض ؤن  ال٣اٖضة الخ٣ىُت والٟىُت التي  ٖو

ت للمكاع٦ت في  ت ومىخسبحن ومهالر ج٣ىُت وختى الخغ٧اث الجمٍٗى اإلاكٕغ ؤقغ٥ ٖضة َُئاث بصاٍع

بٖضاص َظٍ الىز٣ُت الخ٣ىُت وؤلاصالء باؾدكاعتهم ومكاع٦تهم في الٗمل ال٣اٖضي الخىمىي الاؾدكغافي 

 مً زالله ًدضص مؿخ٣بل الجماٖاث اإلادلُت في مجا٫ الخىمُت اإلادلُت.

 .2(POS)لفٕغ الثاوي: مسُِ قغل ألاعاض ي ا

 اخض ؤصواث البىاء والخٗمحر، ٌُٛي ب٢لُم بلضًت ٧املت، جدضص ُٞه وبهٟت مىٟهلت 
ً
َى ؤًًا

٢ىاٖض وخ٣ى١ اؾخسضام ألاعايخي والبىاء مً خُض الك٩ل الخًغي للبىاًاث وهٕى وحجم البىاء 

 ىمُت والخًغاء.اإلاؿمىح به و٦ظا اإلآهغ الخاعجي للبىاًاث، اإلاؿاخاث الٗم

 .3ًخم ب٢غاع مسُِ قٛل ألاعايخي بمىظب مضاولت اإلاجلـ الكٗبي البلضي

ت للبلضًت  غى ؤلاؾتراجُجُت الخىمٍى مً زال٫ مضاولت اإلاجلـ الكٗبي البلضي ًخم ج٣ضًم ٖو

ا. حَر  و٦ُُٟت جغ٢ُتها ٖلى اإلاؿخىي الاظخماعي، الا٢خهاصي البُئي ٚو

٢اهىهُت وج٣ىُت ٌؿدىض ٖلحها عثِـ اإلاجلـ الكٗبي  ٌٗخبر مسُِ قٛل ألاعايخي وز٣ُت ؤعيُت

ا مً الغزو. حَر  البلضي إلنضاع عزو البىاء ٚو

 

 

 
                                                                                 

، اإلاٗض٫ 1990لؿىت  52، اإلاخٗل٤ بالتهُئت والخٗمحر، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1990صٌؿمبر  01اإلااعر في  29-90مً ال٣اهىن  16ًىٓغ، اإلااصة  - 1

 .2004لؿىت  51، ط.ع.ط.ط. ٖضص 2004اإلااعر في  05-04واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م 
 .2008لؿىت  44ًىٓغ، ط.ع.ط.ط. ٖضص  - 2
 .1991لؿىت  26، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1991ماي  28اإلااعر في  178-91خىُٟظي ع٢م ًىٓغ، اإلاغؾىم ال - 3
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  زاجمت:

ٖلى يىء ما جّم ٖغيه وجٟهُله مً زال٫ َظٍ الضعاؾت، ًّخطر ؤّن مىيٕى الخىمُت اإلادلُت 

ا ونىعَا والٟاٖلحن في جد٣ُ٣ها، هي مً اإلاىايُ٘ ألا٦ثر   ومجاالتها وحٗضص مٓاََغ
ً
 ؤو حكٗبا

ً
ح٣ُٗضا

ل اإلاالي، وطل٪ ٧ىن َظا اليؿ٤ والًٟاء الخىمىي  غ١ الخمٍى  مً خُض الخىُٓم والدؿُحر َو
ً
وجضازال

ت مىخسبت ج٣ىُت، مّما ٣ًٟضَا في ٦شحر مً ألاخُان الخجاوـ  جخٟاٖل ُٞه ٖضة ٢ُاٖاث وؤظهؼة بصاٍع

ساط ال٣غاع الخىمىي ولى ٖلى خؿاب والٗمل والخيؿ٤ُ ُٞما بىحها، بل ٌؿىصَا الخىاٞـ للٟٓغ بمغ٦ؼ اج

ت.  بَما٫ مهلخت اإلاىاًَ، وببضاء الغيا والىالء لجهاث اإلاغ٦ٍؼ

والخىمُت في بَاع الخ٩امت اإلادلُت الجُضة، حٗجي الخُٛحر في  الضًم٣غاَُتعجباٍ الىز٤ُ بحن الا بن زم 

والٗمل ٖلى بػالت بلحها،  ، ؤًا ٧اهذ اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت التي ًيخميْغوٝ مِٗكت وخُاة الؿا٦ىت اإلادلُت

ٟي  ؛ ٦ما حٗجي جل٪ الٟىاع١ و الخٟايالث بحن اإلاىاَىحن زانت بحن ؾ٩ان الىؾِ الخًغي و الٍغ

اٖلالخُٛحر الظي َى ٞٗل مً طاث ال٩اثً البكغي الظي ٌك٩ل ٖماصا ؤؾاؾُا مكاع٧ا  في ٧ل ٖملُاث  ٞو

 .ظخماعيالا الخدى٫ 

ًٞاء ووؿ٤ و  دلُتا ٦بحرا في حؿُحر الكاون اإلاجلٗب صوع  اإلادلُت،جماٖاث ل٣ض ؤنبدذ ال .

ت ،جخٟاٖل ُٞه ٧ل الٟىاٖل ىُت وختى َُئاث اإلاجخم٘ اإلاضوي.مىخسبت، ؤظهؼة  ،بصاٍع  وظهاث ج٣ىُت ٞو

٪ مهم لها بل ًخطر ؤن للجماٖاث اإلادلُت صوع ٦بحر صازل الضولت  ،زال٫ ما ؾب٤  مً وقٍغ

ان مٗل٤ ٖلحها في  الاظخماُٖت و الا٢خهاصًت و الش٣اُٞت و  ب٩ل ؤبٗاصَا  جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُتالَغ

حر  ٖلىوالؿهغ  ،و طل٪ بالخٟاّ ه الؿُاؾُت و الخغم ٖلى يمان عاخت اإلاىاًَ في ظمُ٘ اخخُاظاج  جٞى

ت تالاؾتراجُج٦ُإخض ألاولىٍاث في الىٓام الٗام  لُه ٞالخهىع اإلاُغوح الُىم مً َٝغ  ،الخىمٍى ٖو

 .٣ٞهاء

وفي بَاع الاججاَاث  اإلادلُت،دضًض ؤولئ٪ اإلاهخمحن بٓاَغة الجماٖاث ال٣اهىن الٗام وبالخ

َى الخىظه هدى ٦ُُٟت زل٤ ظماٖاث ب٢لُمُت طاث مهام  ؤلاصاعي،والخدىالث الجضًض إلاًامحن ال٣اهىن 

ت ا٢خهاصي ؤ٦ثر  ًم٨ً  اإلا٣ام،. في َظا ع٦حزة ؤؾاؾُت للجهىى بمجخمٗها اإلادلي  ٗخبرح، خُض مجها بصاٍع

ت واؾخ٣اللُت مالُت الجماٖاث اإلادلُت في الجؼاثغ جدخاط بلى  نبال٣ى٫:  ت بصاٍع ُٗت وخٍغ  مغوهت حكَغ

في هٓام الجماٖاث اإلاٗالم دؿُحر قاوجها اإلادلُت ،٦ما ًجب و ي٘ ٢ىاهحن و ٢ىاٖض واضخت لؤ٦ثر 

ؾُ٘ ٖلى ؤمل ؤن ًخم اؾخضعا٥ وجى  بمهامها.ؤن ج٩ىن لها مىاعص مالُت ٧اُٞت ختى ج٣ىم و اإلادلُت. 

زال٫ مغاظٗت وجدبحن ٢اهىن الجماٖاث اإلادلُت اإلاؼم٘ بنضاٍع زال٫  الهُئاث مًازخهاناث َظٍ 

ُٗت مغا٣ٞت لضوعَا الخىمىي.   َظٍ الؿىت ٦إعيُت حكَغ

 الاكتراخاث 

ؼ نالخُاث الجماٖاث اإلادلُت وج٨َغـ صل٪ يمً ٢اهىن الجماٖاث  .1 صعاؾت بم٩اهُت حٍٗؼ

ت واؾخ٣اللُت اجداص ال٣غاع الخىمىي اإلادلي.ظاإلادلُت اإلاؼم٘ حٗضًله بالك٩ل ال  ي ًًمً خٍغ
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٤ صٞ٘ اإلاىاًَ الى اإلاكاع٦ت  .2 ًاء الخىمُت اإلادلُت وزل٤ الىعي اإلادلي ًٖ ٍَغ حٗبئت خ٣ل ٞو

الم اإلادلي ووي٘ جدذ جهٝغ  ت اإلادلُت واؾخٛال٫ وؾاثل ؤلٖا والدكاوع خى٫ الؿُاؾت الخىمٍى

٤ بىهىم واؾخٛال٫ الجماٖاث اإلادلُت صلُل جىظُهي  ًخًمً ؤبٗاص الخىمُت اإلادلُت مٞغ

 ٢اهىهُت وجىُٓمه جغقض اإلاؿئىلحن اإلادلُحن.

حن واإلاىخسبحن و٦ضا باقي ألاظهؼة  .3 ج٨َغـ عوح الٗمل والخيؿ٤ُ بحن اإلاؿئىلحن اإلادلحن وؤلاصاٍع

ت والخ٣ىُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي إلهجاح الٗمل الخىمىي.  ؤلاصاٍع

ل مما ًخُلب الخدلي ٖملُت الخىمُت اإلادلُت مجها ما  .4 ًخم اهجاٍػ ٖلى اإلاؿخىي ال٣هحر والٍُى

ا الٗىانغ ألاؾاؾُت لخد٤ُ٣  ـ عوح اإلاىاَىت باٖخباَع بالهبر وبغوح الاهخماء بلى ؤلا٢لُم وج٨َغ

 الخىمُت اإلادلُت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2322جانفي  30 الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية كتاب أعمال   
 

 

 
209 

 : كائمت اإلاغاح٘

 :باللغت الٗغبُت -

 : الىهىم اللاهىهُت

 52، اإلاخٗل٤ بالتهُئت والخٗمحر، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1990صٌؿمبر  01اعر في اإلا 29-90ال٣اهىن ع٢م  .1

لؿىت  51، ط.ع.ط.ط. ٖضص 2004اإلااعر ؾىت  05-04، اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م 1990لؿىت 

2004. 

، اإلاخًمً ال٣اهىن الخىظُهي للمضًىت، ط.ع.ط.ط. 2006ٞبراًغ  20اإلااعر في  06-06ال٣اهىن ع٢م  .2

 .2006لؿىت  15ٖضص 

 52، اإلاخٗل٤ بالتهُئت والخٗمحر، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1990صٌؿمبر  01اإلااعر في  29-90ال٣اهىن  .3

لؿىت  51، ط.ع.ط.ط. ٖضص 2004اإلااعر في  05-04، اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م 1990لؿىت 

2004. 

 .2012لؿىت  12، اإلاخٗل٤ بالىالًت، ط.ع.ط.ط. ٖضص 07-12ال٣اهىن ع٢م  .4

جي ،  56-76ألامغ ع٢م  .5 لُت  05،اإلااعر في اإلاخًمً اإلاُشا١ الَى  61، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1976ظٍى

 .1976لؿىت 

جي لؿىت  .6  .1976اإلاُشا١ الَى

جي لؿىت  .7  .1986اإلاُشا١ الَى

جي،اإلاخًمً  22-86اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  .8 ، ط.ع.ط.ط. 1986ٞبراًغ  08اإلااعر في   اإلاُشا١ الَى

 .1986لؿىت  07ٖضص 

ل  12اإلااعر في  139-21اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  .9 جي للمجخم٘ 2021ؤٍٞغ ، اإلاخٗل٤ باإلاغنض الَى

ل  18اإلاضوي، ط.ع.ط.ط. ٖضص   .2021ؤٍٞغ

، اإلاخًمً جإؾِـ وؾُِ الجمهىعٍت، 2020ٞبراًغ  15اإلااعر في  45-20اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  .10

 ط.ع.ط.ط.

 .1991ؿىت ل 26، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1991ماي  28اإلااعر في  178-91اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  .11

 .1963لؿىت  64، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1963صؾخىع  .12

 .1976لؿىت  94، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1976صؾخىع  .13

 .1989لؿىت  09، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1989صؾخىع  .14

 .1996لؿىت  76، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1996صؾخىع  .15

 .2020لؿىت  82، ط.ع.ط.ط. ٖضص 2020صؾخىع  .16

 .1981لؿىت  27ضص اإلاٗض٫ واإلاخمم، ط.ع.ط.ط. ٖ 1967لؿىت  6ط.ع.ط.ط. ٖضص  .17

 .1981لؿىت  27، اإلاٗض٫ واإلاخمم، ط.ع.ط.ط. ٖضص 1969لؿىت  44ط.ع.ط.ط. ٖضص  .18



2322جانفي  30 الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية كتاب أعمال   
 

 

 
210 

 .1990لؿىت  15ط.ع.ط.ط. ٖضص  .19

 .1990لؿىت  15ط.ع.ط.ط. ٖضص  .20

 .2011لؿىت  37ط.ع.ط.ط. ٖضص  .21

 .2012لؿىت  12ط.ع.ط.ط. ٖضص  .22

 الىخب:

، صًىان 2ي الجؼاثغ"، الُبٗت ظٟٗغ ؤوـ ٢اؾم، "ؤؾـ الخىُٓم ؤلاصاعي وؤلاصاعة اإلادلُت ف .1

اث الجامُٗت، الجؼاثغ،  ؾىت   .1998اإلاُبٖى
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  :ملخو

ىالًت مجاال لخىُٟظ الؿُاؾاث الٗمىمُت باالقترا٥ بحن الجماٖاث الا٢لُمُت والضولت ٖلى حٗخبر ال

ؤؾاؽ الخٗاون والدكاوع، و جلٗب صوع اإلايؿ٤ بحن الجماٖاث اإلادلُت والضولت ، وحٗخبر نالخُاتها في 

غ٦ؼي مجا٫ الخىمُت اإلادلُت نالخُاث جمىذ لها مً الضولت ٖلى ٨ٖـ البلضًت ، خُض ٌؿىص اججاٍ م

ظا ما ظٗل صوعَا ٦جماٖت  07_12ًُػى ٖلى صوع الىالًت في الخىمُت اإلادلُت في ٢اهىن الىالًت  ، َو

مدلُت مدضوصا بؿبب َُمىت ؤظهؼة ٖضم التر٦حز ٖلى بٖضاص و جىُٟظ اإلاسُِ الخىمىي ، باإلياٞت الى 

ل الظاحي والاٖخماص ٖلى مؿاٖضاث الضولت .  مك٩ل الخمٍى

   لوالية ، التنمية المحمية ، الدولةااليلماث اإلافخاخُت: 
Abstract4 

The state is considered a space for implementing solidarity and consultative 

public policies between regional groups and the country, Play the role of 

coordinator between local groups and the country; Its powers in the area of local 

development were considered to be derived from the state, unlike the 

municipality. 

This made its role as a local group limited due to the dominance of the 

organs of not focusing on preparing and implementing the development plan; 

Where a central tendency prevails over the state's role in local development in 

the state law 12_07, In addition to the problem of self- financing and reliance on 

country aids . 

Keywords 4The state, local development, the country 

 

 

 "مؿاَمت الىالًت في الخىمُت اإلادلُت ٖلى يىء كاهىن الىالًت"

Contribution of the state in the local development in the state law 

ت ؾٗاص الضهخىعة    بً ؾٍغ

 ؤمدمض بىكغة _ بىمغصاؽ_حامٗت   -الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت _ بىصواو  ولُت
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 ملضمت :

ى اإلاهُلر الظي اؾخٗمله اإلاكٕغ الجؼاثغي في اإلااصة حٗخبر الىالًت ظم  اٖت ا٢لُمُت للضولت َو

ت الٛحر ممغ٦ؼة للضولت ، 07_12ألاولى مً ٢اهىن الىالًت) ال٣اهىن ع٢م  ( ، ٦ما اٖخبرث الضاثغة الاصاٍع

ترجب ًٖ َظٍ الهٟت ؤجها حٗخبر ًٞاًء لخىُٟظ الؿُاؾاث الٗمىمُت الخًامىُت والدكاوعٍت بحن  ٍو

ا خل٣ت ونل جغبِ بحن الجماٖاث الج ماٖاث الا٢لُمُت والضولت، ومً طل٪ هالخٔ ان اإلاكٕغ اٖخبَر

اإلادلُت والضولت ، ٞاُٖخبرث نالخُاتها في مجا٫ الخىمُت اإلادلُت نالخُاث مكخ٣ت مً الؿُاؾاث 

ت التي ج٣ىم بها الضولت ٖلى ٨ٖـ البلضًت .  الخىمٍى

ى ما ٞمؿاَمت الىالًت في الخىمُت اإلادلُت  جُبٗها ؾماث وزهاثو ججٗلها مغجبُت بالضولت ، َو

ت  ل ُٞه الجماٖت اإلادلُت )الالمغ٦ٍؼ
ّ
مش

ُ
٨ٌٗـ الخىاػن بحن ؤصواع الىالًت التي جخٟٕغ بلى ٢ؿمحن ، ٢ؿم ج

ت ٚحر ممغ٦ؼة. ا َُئت اصاٍع ت( ، و٢ؿم جمشل ُٞه الضولت باٖخباَع  الاصاٍع

 ٖلى ؤلاق٩االث آلاجُت : وؾىداو٫ مً زال٫ َظٍ الىع٢ت البدشُت ؤلاظابت

 ما مضي اؾخلاللُت الىالًت في جىُٓم الٗملُاث الخىمىٍت اإلادلُت ؟،

 وماهي اإلاجاالث الخىمىٍت التي هغؾها كاهىن الىالًت للىالًت؟، 

غ اللاهىهُت التي جمىً الىالًت مً ججؿُض الؿُاؾاث الخىمىٍت اإلادلُت ؟،  وما هي ألَا

 وجدضًاتها الغاَىت ؟وما هي مٗىكاث الخىمُت اإلادلُت 

 ومً ؤحل طلً اكترخىا الخلؿُم آلاحي :

 مجاالث الخىمُت اإلادلُت اإلاىهىم ٖلحها في ٢اهىن الىالًت   مبدث ؤٌو :   

 اإلاجا٫ الا٢خهاصي   مُلب ؤٌو :   

 اإلاجا٫ الاظخماعي والش٣افي  مُلب زاوي :  

 : ٢ُض ٖضم الايغاع بالبِئت    مُلب زالث  

 حر الىالًت لؿُاؾت الخىمُت اإلادلُت جدذ اقغاٝ الضولت جإَ مبدث زاوي :

 ألاؾاؽ ال٣اهىوي لخدضًض مؿاَمت الىالًت في الخىمُت اإلادلُت  مُلب ؤٌو :

 : مسُِ الخىمُت الىالجي ٦ألُت لخجؿُض بقغاٝ الىالًت ٖلى الخىمُت اإلادلُت مُلب زاوي

ضم ا مُلب زالث: ت مسُِ الخىمُت الظي حٗضٍ الىالًت ٖو  ؾخ٣اللُخهمغ٦ٍؼ
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 ٌو : مجاالث الخىمُت اإلادلُت اإلاىهىم ٖليها في كاهىن الىالًتألا بدث اإلا

اث٠ اؾىضث الى الاصاعة اإلادلُت ممشلت في ماؾؿاتها اإلاسخلٟت مً والًت وبلضًت وما  َىا٥ ٖضة ْو

ت اإلاخاخت و  ا باالؾخٗاهت ب٩ل ام٩اهُاتها اإلااصًت والبكٍغ حَر ب٩ل ٢ىتها جدبٗهما مً مهالر وؤ٢ؿام ٚو

م٨ىىا ان هدهغ َظٍ  الخىُٓمُت وال٣اهىهُت التي جدضص لها الاَضاٝ واإلاجاالث التي جسو ٖملها ٍو

اث٠ ُٞما ًلي :  الْى

اث٠ مغجبُت باخخُاظاث الؿ٩ان اإلاباقغة   _ ْو

اث٠ مغجبُت بالخسُُِ اإلاؿخ٣بلي والخىمُت  1 _ ْو

لُه جخمشل مجاالث الخىمُت اإلادلُت التي ج٣ىم بها ال  ىالًت خؿب جدضًض اإلاكٕغ في ٢اهىن الىالًت في ٖو

٤ هٓام زام . ُٟه ٞو  اإلاجا٫ الا٢خهاصي واإلاجا٫ الاظخماعي والش٣افي واإلاجا٫ البُئي الظي جم جْى

 اإلاُلب الاٌو : اإلاجاٌ الاكخهاصي

حٗخبر الخىمُت الا٢خهاصًت مً ؤَم مجاالث الخىمُت اإلادلُت ، خُض ًخم الؿعي مً زاللها  للخٗبحر 

اَخمام الا٢خهاصًحن والؿُاؾُحن الظًً ٩ًىهىن ٖلى نلت مباقغة بٗملُت الخسُُِ الا٢خهاصي  ًٖ

غ وؾاثل اإلاؿاٖضة لخدؿحن طل٪ ، ٦ما اجها  اصة في الىمى والاهخاط وجٍُى الظي حهضٝ بلى جد٤ُ٣ الٍؼ

٤ جدؿحن مؿخىاٍ اإلاِٗصخي، ٦ اَُت الاوؿان ماصًا ًٖ ٍَغ ما ؤن تهضٝ بلى ٚاًت خ٣ُ٣ُت جخمشل في ٞع

غ الىيُٗت  ً الٛغى مجها جٍُى َظا الىٕى مً الخىمُت حهضٝ ؤؾاؾا بلى وي٘ مسُُاث ج٩ٍى

 2الا٢خهاصًت للمجمىٖت اإلادلُت.

ى او٫ ماقغ خٓي باالَخمام الىاؾ٘  ٌٗخبر اإلاجا٫ الا٢خهاصي مً اَم ماقغاث الخىمُت َو

خمشل َظا اإلااقغ ٖمىما في جد٤ُ٣ الخُىع الالػم في الضزل ال٣ىمي  والٟغصي وبالخالي جدؿحن مِٗكت ٍو

الاٞغاص ومداعبت ال٣ٟغ باإلياٞت الى اَخمامه بخدؿحن ٧ل ما له ٖال٢ت بالجاهب الا٢خهاصي مً نىاٖت 

وججاعة وج٣ىٍت البيُت الا٢خهاصًت وفي َظا اإلاجا٫ ٦ظل٪ البض مً جد٤ُ٣ الٗضالت واإلاؿاواة في جدؿحن 

 3مؿخىي مِٗكت اإلاىاَىحن. 

خهاصي للخىمُت اإلادلُت في اَاع الازخهاناث الا٢خهاصًت للمجلـ الكٗبي ًىضعط اإلاجا٫ الا٢

 الىالجي اإلاخمشلت في:

                                                                                 
ؤَمُت هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت في جدلُم الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت ) صوع البلضًت في جدلُم الخىمُت اإلادلُت ، _ ٢غواٍ ًىوـ 1

سخي، جِؿمؿُلذ، الٗضص ، مجلت اإلاُٗاع، اإلاغ٦ؼ الجامعي ؤخمض بً ًدحى الىوك اإلاؿخضامت في الجؼائغ(  . 291، م  2016، صٌؿمحر  16َغ
م ، _ 2 ل اإلادلي لخدلُم الخىمُت اإلادلُت في الجؼائغ  لؼو٫ مدمض ، ظاصة ٖبض ال٨ٍغ جي الاو٫ ،  ؾبل جفُٗل الخمٍى مضازلت في اإلالخ٣ى الَى

ل اإلادلي وصوعٍ في جُٟٗل الخىمُت اإلادلُت بالجؼاثغ "، ظامٗت  .  8، م  2019جُاعث ، صٌؿمبر  خى٫ '' انالح هٓام الخمٍى
اى ،  3 ٗت والا٢خهاص، صوع الجماٖاث اإلادلُت في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼائغ _ ؾالمي ؤؾماء ، بىعَل ٍع ، مجلت الكَغ

ٗت والا٢خهاص  ،اإلاجلض   421،م  434_408، م 2016، ؾىت  10، الٗضص   05ظامٗت ألامحر ٖبض ال٣اصع للٗلىم الاؾالمُت ، ٧لُت الكَغ
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 الاقغاٝ ٖلى جىُٟظ الخُِ الخانت بالخىمُت اإلادلُت ومخابٗتها، 

 ٦ما ٣ًىم اإلاجلـ الكٗبي الىالجي  بة٢غاع مكغوٖاث زُِ الخىمُت الا٢خهاصًت، 

 مؿخىي الىالًت ، ًخ٨ٟل ٦ظل٪ بمهمت جغ٢ُت الاؾدشماع ٖلى 

 ٣ًضع الى٣ٟاث الىاظب جسهُهها في مجا٫ الخىمُت الا٢خهاصًت .

 ٦ما ٌكاع٥ اإلاجلـ الكٗبي الىالجي بك٩ل اؾدكاعي ٣ِٞ ُٞما ًلي :

٤ ج٣ضًم آلاعاء والا٢تراخاث التي ًغي اإلاجلـ 01 ىُت ًٖ ٍَغ _ بٖضاص وجدًحر الخُِ الٗامت الَى

ىُت .الكٗبي الىالجي ؤجها جد٤٣ ج٨ُُٟا ومال  ىُت ؤو الؿُاؾاث الٗامت الا٢خهاصًت الَى  ثمت للخُِ الَى

ىا ٌؿدكاع اإلاجلـ الكٗبي 02 _ بٖضاص وجىُٟظ محزاهُاث الخجهحز والاؾدشماعاث اإلاسههت للىالًت ، َو

خماصاث وه٣ٟاث الخجهحز والاؾدشماع اإلاسههت مً الخ٩ىمت  الىالجي بهظا الهضص في ٦ُُٟت جىػَ٘ الٖا

ت للىالًت  . اإلاغ٦ٍؼ

ُما ًخٗل٤ بالبٗض الا٢خهاصي للخىمُت هالخٔ ما ًلي :  وبالغظٕى الى ٢اهىن الىالًت ٞو

ؼ اإلاكٕغ ٖلُه مً     
ّ
ؤقاعث اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن الىالًت بلى اإلاجا٫ الا٢خهاصي للخىمُت ، و٢ض ع٦

ت للمجلـ الكٗبي ، وحٗخبر الخىمُت الا٢خهاصًت مً الهالخُاث اإلاسىل1زال٫ ٖضة مىاص في ٢اهىن الىالًت

 الىالجي الظي ًباصع ب٩ل الٗملُاث وؤلاظغاءاث التي حؿاَم في جد٣ُ٣ها ول٨ً بكغوٍ : 

اب٘ ٧ل والًت ٖىض ٧ل مباصعة للخىمُت الا٢خهاصًت، 01  _ ؤن جغاعي ٢ضعاث َو

 _ ؤن جمّى٫ ٖملُاث الخىمُت مً محزاهُت الىالًت، 02

ت. _ ؤن جخٗاون الىالًت م٘ البلضًاث الخابٗت ل03  2ها لخد٤ُ٣ َظٍ اإلاباصعة الخىمٍى

، ٦3ما هو اإلاكٕغ ٖلى نالخُاث الىالًت في حصجُ٘ مباصعاث جُٟٗل الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت       

ٓهغ الاَخمام بالخىمُت الا٢خهاصًت مً زال٫ الىو ٖلى جإؾِـ لجىت صاثمت حؿاٖض اإلاجلـ الكٗبي  ٍو

 4الُت ". الىالجي في ٖمله وهي " لجىت الا٢خهاص واإلا

ى الخىمُت اإلادلُت ٖلى        ٦ما ًم٨ً مالخٓت الاَخمام بالخىمُت الا٢خهاصًت مً زال٫ بَاع ٖام َو

" لجىت الخىمُت اإلادلُت ، الخجهيز مؿخىي الىالًت ، التي جخ٨ٟل بها لجىت زانت صاثمت جخمشل في 

 والاؾدثماع والدكغُل ". 

ت الا٢خهاصًت مىيٕى لجىت زانت ، وهالخٔ َىا ًم٨ً ؤن ج٩ىن الخىمُ 33وخؿب هو اإلااصة     

"ؾُاؾت الخسُُِ الاؾتراجُجي الخىمُت الاكخهاصًت ا٢تران الاقاعة بلى البٗض الا٢خهاصي بالىو ٖلى 

 في اَاع اإلاسُِ الىالئي للخىمُت " .
                                                                                 

ضة عؾمُت ٖضص  07_12مً ٢اهىن ع٢م  83الى ٚاًت اإلااصة  80_ وطل٪ مً هو اإلااصة   1 ُٟٞغي  29، 12، ًخًمً ٢اهىن الىالًت ، ظٍغ

2012 . 

 مً ٢اهىن الىالًت . 75_  هو اإلااصة  2
 مً ٢اهىن الىالًت. 75_ هو اإلااصة  3
 مً ٢اهىن الىالًت.  33_ خؿب هو اإلااصة  4
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 اإلاُلب الثاوي  : اإلاجاٌ الاحخماعي والثلافي

حر مسخل٠ اإلا      ت والاظخماُٖت ال٣اٖضًت ٖلى اإلاؿخىي ًخجؿض الجاهب الاظخماعي في جٞى غا٤ٞ الًغوٍع

حر مسخل٠ الخضماث واإلاخُلباث الاظخماُٖت التي ًدخاظها اي ٞغص مً ؾ٨ً، صخت، قٛل،  اإلادلي وجٞى

ا . حهُت ....بلخ ، والؿهغ ٖلى خى٦مت حؿُحَر  1ماؾؿاث حٗلُمُت ، جٞغ

حر ٧ل مل ما له ب  ٗض اظخماعي مشل:وجخمشل اإلااقغاث الاظخماُٖت للخىمُت في جٞى

غ َظا ال٣ُإ م٘  ت والٗمل ٖلى جٍُى اًت الصخُت الالػمت والًغوٍع حر الٖغ *الصخت وطل٪ مً زال٫ جٞى

حر بِئت صخُت  مغاٖاة جد٤ُ٣ الٗضالت صوما في ج٣ضًم َظٍ الخضماث باإلياٞت الى الخغم ٖلى جٞى

 ومالثمت للِٗل ،

بالجاهب الخٗلُمي ومداعبت الجهل والامُت وػٍاصة  *التربُت والخٗلُم والش٣اٞت وطل٪ مً زال٫ الاَخمام

ت والخٗلُمُت،   مؿخىي الخٗلُم لضي الاٞغاص وجدؿحن اإلاىاهج التربٍى

 2*الٗضالت الاظخماُٖت واإلاؿاواة .

ًىضعط اَخمام اإلاجلـ الكٗبي الىالجي باإلاجا٫ الاظخماعي مً زال٫ لجاهه الضاثمت خُض هالخٔ   

ت ألازغي التي زهها اإلاكٕغ بلجىت زانت واخضة ٧اإلاجا٫ جسهُها زانا له ؤ٦ثر مً اإلا جاالث الخىمٍى

خد٤٣ طل٪ مً زال٫ هو ٢اهىن الىالًت ٖلى لجىخحن جخمشالن في :  الا٢خهاصي ، ٍو

ً اإلانهي،   * لجىت التربُت والخٗلُم الٗالي والخ٩ٍى

 3* لجىت الكاون الاظخماُٖت والش٣اُٞت والكاون الضًيُت  . 

اع الٗام للخىمُت في " لجىت الخىمُت اإلادلُت والخجهحز والاؾدشماع باإلياٞت الى اص عاظه يمً الَا

والدكُٛل" ، ٦ما ًم٨ً ؤن ًىضعط يمً اَخماماث ؤزغي للمجلـ الكٗبي الىالجي وجىهب مً ؤظله 

 4لجىت زانت .

 ؤما ُٞما ًخٗل٤ باليكاٍ الاظخماعي للمجلـ الكٗبي الىالجي ُٞخمشل في ما ًلي :

ٌؿاَم في بغامج جغ٢ُت الدكُٛل بالدكاوع م٘ البلضًاث واإلاخٗاملحن الا٢خهاصًحن، _ بهجاػ * ٌصج٘ و 

ىُت وجُب٤ُ جضابحر الى٢اًت الصخُت.  ٣ا للمٗاًحر الَى  5ججهحزاث الصخت الٗمىمُت ٞو

 6* حصجُ٘ اهجاػ َُا٧ل ع٢ابت وخٟٔ الصخت في ألاما٦ً الٗمىمُت واإلاىاص الاؾتهال٦ُت. 

لضًاث في جىُٟظ ؤٖما٫ مخٗل٣ت بمسُِ جىُٓم الاؾٗاٞاث وال٩ىاعر وآلاٞاث *اإلاؿاَمت م٘ الب

 1الُبُُٗت والى٢اًت مً ألاوبئت وم٩اٞدتها .

                                                                                 
اى بىعَل ، _ ؤؾماء   1  430، م  اإلاغح٘ الؿابمؾالمي ، ٍع
اى بىعَل ،_  2  421، م  اإلاغح٘ الؿابمؤؾماء ؾالمي ، ٍع
 مً ٢اهىن الىالًت . 33اإلااصة _ هو   3
 مً ٢اهىن الىالًت . ٣ٞ02غة  33_ خؿب هو اإلااصة   4
 مً ٢اهىن الىالًت . 93اإلااصة _ خؿب هو   5
 ًت .مً ٢اهىن الىال  94خؿب هو اإلااصة _  6
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  2*ٌؿاَم بالخيؿ٤ُ م٘ البلضًاث في ٧ل وكاٍ اظخماعي.

حهُت الخانت بالكباب بالدكاوع م٘  ايُت والتٞر *ٌؿاَم في اوكاء الهُا٧ل ال٣اٖضًت الش٣اُٞت والٍغ

 3اإلاٗىُت . الهُئاث

لت  ذي والخٟاّ ٖلى مؿاَمت اإلاهالر الخ٣ىُت اإلاَا * اإلاؿاَمت في خماًت الترار الش٣افي والٟجي والخاٍع

ما٫ اإلاخٗل٣ت بهظا اإلاجا٫ .  وطل٪ بالخيؿ٤ُ م٘ البلضًاث و٧ل َُئت ؤو ظمُٗت مٗىُت ، و٦ظا جُىٍغ ألٖا

 . 4شماع مخٗل٤ بظل٪* خماًت ال٣ضعاث الؿُاخُت للىالًت وجشمُجها وحصجُ٘ ٧ل اؾد

وفي اَاع اليكاٍ الاظخماعي ًم٨ً اصعاط اليكاٍ في مجا٫ الؿ٨ً ، وطل٪ مً زال٫ الهالخُاث 

 آلاجُت :

 * اإلاؿاَمت في اوكاء بغمج الؿ٨ً ،

ت اإلابيُت والخٟاّ ٖلى الُاب٘ اإلاٗماعي ،  * اإلاؿاَمت في ٖملُاث ججضًض واٖاصة جإَُل الخٓحرة ال٣ٗاٍع

حر واإلاؿاَمت بالخيؿُ ٤ م٘ البلضًاث واإلاهالر الخ٣ىُت اإلاٗىُت في بغهامج ال٣ًاء ٖلى الؿ٨ً الهل ٚو

الهخي ومداعبخه، وما ًم٨ً مالخٓخه ٖلى نالخُاث اإلاجلـ الكٗبي الىالجي وفي اإلاجا٫ الاظخماعي 

ا بالخٗضص .  جمحَز

 اإلاُلب الثالث : كُض ٖضم ؤلايغاع بالبِئت

خىمُت التي ههذ ٖلحها اإلاىٓماث الا٢لُمُت والضولُت حٗخبر خماًت البِئت مً ؤَم ماقغاث ال

ضم اإلاؿاؽ بها ، م٘  حر الغؾمُت ، وجخمشل َظٍ اإلااقغاث في ؤٚلبها في اخترام البِئت ٖو الغؾمُت ٚو

حر بِئت مالثمت ًم٨ً ألي ٞغص الِٗل ٞحها ، صون ؤن جسل٠ ؤي يغع ٖلى الاوؿان ٦ما جغ٦ؼ  مغاٖاة جٞى

٘ اإلاىاعص البُئُت ، التي جم٨ىىا مً الخٟاّ ٖلحها خايغا ؤو مؿخ٣بال ، ٖلى يغوعة جغقُض الخٗامل م

ظا الجاهب ًًمً الخماًت الالػمت ل٩ل ما َى بُئي ٧الٛالٝ الجىي، البدغ ،ألاعى، الخُىان، و  َو

 5الىباث ...بلخ

ت ههذ اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن الىالًت ٖلى صوع الىالًت في خماًت البِئت في بَاع الٗملُاث ال خىمٍى

ل في  " كُض ٖلى الٗملُاث الخىمىٍت "، ٞاإلاجا٫ البُئي في الخىمُت اإلادلُت ْهغ ٖلى ق٩ل 
ّ
مش

َ
" كُض ، وج

مً هٟـ ال٣اهىن ٖلى طل٪ بهٟت ٚحر مباقغة ، وطل٪  75، ٦ما ؤقاعث اإلااصة  ٖضم الايغاع بالبِئت "

٣ا للهىع آلاجُت :  ٞو

                                                                                                                                                                                                                                                             
 مً ٢اهىن الىالًت.  95_ خؿب هو اإلااصة  1
٣ا إلاجاالث خضصتها اإلااصة  2  مً ٢اهىن الىالًت .  96_ وطل٪ ٞو
 مً ٢اهىن الىالًت . 97_ خؿب هو اإلااصة  3
 مً ٢اهىن الىالًت .  99_ خؿب اإلااصة   4
اى بىعَل ، مغظ٘ ؾاب٤ ، م  5  421_ ؤؾماء ؾالمي ، ٍع
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الجي بالخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت بكغوٍ مجها خماًت _ هو اإلاكٕغ ٖلى مباصعة اإلاجلـ الكٗبي الى 01

ت للىالًت ) خماًت الُاب٘ الخام بالىالًت (، ألجها ح٨ٗـ َاب٘ الىالًت وممحزاتها الخانت.  اإلاٗالم الخظ٧اٍع

ابٗها الخام، وجد٤٣ 02 _ حصجُ٘ مباصعاث الخىمُت بكٍغ جد٣ُ٣ها لالوسجام م٘ ب٢لُم الىالًت َو

ب٘ الا٢لُمي للىالًت ، ؤي خماًت ا٢لُم الىالًت مً الخإزحراث الؿلبُت لٗملُاث ٦ظل٪ الخىاػن م٘ الُا

 الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت .

٣ت ٖكىاثُت وبهما 03 _ في اَاع ٖملُاث الخىمُت ًخم اؾخٛال٫ الىُا١ الا٢لُمي للىالًت وطل٪ ال ًخم بٍُغ

٤ جسُُِ مؿب٤ ممشل في " مسُِ تهُئت الا٢لُم " الظي ًدً غ ا٢لُم الىالًت الؾخ٣با٫ ًٖ ٍَغ

 واؾدُٗاب ٖملُاث الخىمُت صون ؤلايغاع باإل٢لُم .

٦ما ًالخٔ ٖلى اإلاكٕغ الجؼاثغي الاقاعة بلى البٗض البُئي للخىمُت اإلادلُت بهٟت مباقغة وزانت 

اع الٗام للخىمُت ، ومً بحن نىع اَخمام  ٢اهىن الىالًت بالخىمُت اإلادلُت  مً زال٫ الاقاعة بلى الَا

خؿب هو  لجىت صائمت زانت " بالصحت والىٓافت وخماًت البِئت "لبُئُت ؤهه هو ٖلى اوكاء ا

لجان صاثمت مً بُجها لجىت الغي والٟالخت  09مً ٢اهىن الىالًت وهي لجىت صاثمت مً ؤنل  33اإلااصة 

،  الدكغُل "" الخىمُت اإلادلُت  ، الخجهيز والاؾدثماع و والٛاباث والهُض البدغي ، باإلياٞت بلى لجىت 

التي ؾخ٣ىم باإلقغاٝ ٖلى مجاالث الخىمُت اإلادلُت بإبٗاصَا الشالر بما ٞحها البٗض البُئي ، ٦ما ًم٨ً 

 مً ٢اهىن الىالًت. 33مً هو اإلااصة  02ؤن ٩ًىن مىيٕى لجىت زانت خؿب ال٣ٟغة 

ٖلى ٖضة وفي اَاع خماًت بِئت الجماٖت اإلادلُت هو ٢اهىن الىالًت في مُضان الٟالخت والغي 

 ٖملُاث تهضٝ الى خماًت البِئت، مً ؤمشلتها  ما ًلي :

ً٘ خحز الىٟاط ٧ل ٖمل مً  _ هو اإلاكٕغ ٖلى اهه مً نالخُاث اإلاجلـ الكٗبي الىالجي ؤن ًباصع ٍو

صج٘ ؤٖما٫ الى٢اًت مً ال٩ىاعر وآلاٞاث الُبُُٗت  قإهه خماًت وجىؾُ٘ وجغ٢ُت ألاعايخي الٟالخُت ، َو

باصع ب٩ل ٖمل إلا  ،1داعبت مساَغ الًُٟاهاث والجٟاٝ ٍو

_ ؤن ًخسظ اإلاجلـ الكٗبي الىالجي بظغاءاث بهجاػ ؤقٛا٫ تهُئت وجُهحر وجى٣ُت مجاعي اإلاُاٍ في خضوص 

 ا٢لُمه.

_ اإلاباصعة ب٩ل ٖمل ًغمي بلى جىمُت وخماًت ألامال٥ الٛابُت في مجا٫ الدصجحر وخماًت التربت وبنالخها ، 

 2اإلاٗىُت . وطل٪ باالجها٫ م٘ اإلاهالر

غ ؤٖما٫ الى٢اًت وم٩اٞدت ألاوبئت في مجا٫ الصخت الخُىاهُت والىباجُت   .3_ اإلاؿاَمت في جٍُى

                                                                                 
 ىن الىالًت مً ٢اه 84_ هو اإلااصة  1
 مً ٢اهىن الىالًت   85_ هو اإلااصة   2
 مً ٢اهىن الىالًت . 86_ هو اإلااصة   3



2322جانفي  30 الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية كتاب أعمال   
 

 

 
218 

لى مؿاٖضة الىالًت ج٣ىُا ومالُا البلضًاث التي حكملها الىالًت في  _ جىمُت الغي اإلاخىؾِ والهٛحر ٖو

٘ التزوٍض باإلاُاٍ الهالخت للكغب والخُهحر واٖاصة اؾخٗما٫ اإلا اع الا٢لُمي مكاَع ُاٍ التي جخجاوػ الَا

 1للبلضًاث .

هالخٔ ؤن ٧ل الهالخُاث في بَاع الخىمُت اإلادلُت ًباصع بها اإلاجلـ الكٗبي الىالجي الظي ٌٗتٝر 

ت ال ًجب ان جسغط ًٖ اإلاسُِ الخىمىي الىالجي  له ٢اهىن الىالًت بضوع مهم ، ل٨ً الٗملُت الخىمٍى

 الظي ٌكٝغ الىالي ٖلُه.

 ثاوي : جإَير الىالًت لؿُاؾت الخىمُت اإلادلُت جدذ اقغاف الضولتالبدث اإلا

ت  جي ، وجخمحز َظٍ الؿُاؾت الخىمٍى ت قاملت طاث بٗض َو حكٝغ الضولت ٖلى بٖضاص ؾُاؾُت جىمٍى

٤ الضوع الظي  بالخىُٓم ال٣ُاعي ، وامخض َظا الخىُٓم ال٣ُاعي بلى ؾُاؾت الخىمُت اإلادلُت ًٖ ٍَغ

ت اإلادلُت التي جخإؾـ ٖلى ؾُاؾت جلٗبه الىالًت باٖخبا ا َُئت ٚحر ممغ٦ؼة ، ٞخىي٘ الؿُاؾت الخىمٍى َع

ؿخُٟض في  الخسُُِ في ًض الىالي الظي ٣ًىم باإلقغاٝ ٖلى الخسُُِ الخىمىي اإلادلي و٦ظا جىُٟظٍ، َو

خا٫ مماعؾت َظٍ الهالخُاث مً مؿاٖضة الضولت ، صون ؤن هى٨غ الضوع اإلاهم الظي ًلٗبه اإلاجلـ 

ى ما ًضٞٗىا للدؿائ٫ خى٫ ٦ُُٟت ال٣ُام بهظٍ الٗملُت التي الكٗب ي الىالجي في الخدًحر لظل٪، َو

 جخضزل ٖضة ؤَغاٝ ٞحها.

 ٌو : ألاؾاؽ اللاهىوي لخدضًض مؿاَمت الىالًت في الخىمُت اإلادلُتألا ُلب اإلا

ى مً ال٣اهىن ًخمشل ألاؾاؽ ال٣اهىوي لخدضًض صوع الىالًت في الخىمُت اإلادلُت في هو اإلااصة ألاول

 اإلاخٗل٤ بالىالًت التي جىو ٖلى ما ًلي : 07_12ع٢م 

 " الىالًت هي الجماٖت الاكلُمُت للضولت .....

ت غير اإلامغهؼة للضولت وحكيل بهظٍ الهفت فًاء لخىفُظ الؿُاؾاث  وهي ؤًًا الضائغة ؤلاصاٍع

 الٗمىمُت الخًامىُت والدكاوعٍت بين الجماٖاث الاكلُمُت والضولت .

ؿاَم م٘ الضولت في بصاعة وتهُئت الاكلُم والخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت وخماًت وح 

اع اإلاِٗص ي للمىاَىين ".  البِئت وهظا خماًت وجغكُت وجدؿين ؤلَا

هالخٔ مً زال٫ طل٪ ؤهه ومً اإلاٟغوى ؤن جىضعط نالخُاث الىالًت في الخىمُت يمً نالخُاتها 

اإلادلُت ولِـ جل٪ اإلاخٗل٣ت بخمشُل الضولت ، ٚحر ؤن اإلاكٕغ اٖخبر نالخُاتها في اإلاخٗل٣ت بخمشُل الجماٖت 

ى ما ًىحي لىا بإن البرامج  مجا٫ الخىمُت اإلادلُت مً اإلاجاالث التي حؿاَم ٞحها بلى ظاهب الضولت ، َو

ىُت . ت الَى ت اإلادلُت التي حكٝغ ٖلحها الىالًت هي امخضاص للبرامج الخىمٍى  الخىمٍى

                                                                                 
 مً ٢اهىن الىالًت . 87_ هو اإلااصة   1
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غ ؤو اإلاكغف "وع الىالًت في الخىمُت اإلادلُت ُٞٗخبر ص ٣ا لل٣اهىن  " صوع اإلاَا اإلاخًمً  07_12ٞو

 ٢1اهىن الىالًت .

 ثاوي : مسُِ الخىمُت الىالئي هألُت لخجؿُض بقغاف الىالًت ٖلى الخىمُت اإلادلُتالُلب اإلا

ى مسُِ ٖلى اإلاضي اإلاخى  ؾِ ًبحن ٌٗض اإلاجلـ الكٗبي الىالجي مسُِ الخىمُت الىالجي ، َو

٘ الضولت والبرامج البلضًت  ت والىؾاثل اإلاٗضة مً َٝغ الضولت في بَاع مكاَع ألاَضاٝ والبرامج الخىمٍى

ٗخبر َظا اإلاسُِ بَاعا للتر٢ُت والٗمل مً ؤظل الخىمُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للىالًت ،  للخىمُت ، َو

ت التي حٗضَا ل٨ىه وم٘ طل٪ ال ٌٗخبر مسُُا مؿخ٣ال بل َى مجغص آلُت للخيؿ ٤ُ بحن اإلاسُُاث الخىمٍى

 الضولت واإلاسُُاث الخىمىٍت اإلادلُت .

ًىا٢ل َظا اإلاسُِ ٖلى مؿخىي اإلاجلـ الكٗبي الىالجي الظي ًبضي ا٢تراخاث بكإهه ، ٞهى 

ىُت للخىمُت ٣ِٞ ، ٦ما ٌٗخمض ُٞه ٖلى الجاهبحن الا٢خهاصي والاظخماعي   .٨ٌٗ2ـ البرامج الَى

٩ىن جدًحٍر بىاء  ٘ في اَاع مضاوالث اإلاجلـ الكٗبي الىالجي ٍو ٖلى صعاؾاث ا٢تراخاث مكاَع

الظي ًهاص١ ٖلُه بٗض طل٪ ، وج٩ىن صعاؾت الجىاهب الخ٣ىُت التي ًخًمجها مً ازخهانا َُئت ج٣ىُت 

ا لهظا الٛغى وج٩ل٠ بظل٪ بٗض اعؾا٫ اإلاسُِ الحها ، زم ًغؾل الى الىالي لُهاص١ ٖلُه  . 3ًخم اوكاَئ

ني في الحلُلت ولِـ طو َاب٘ مدلي ، خُث جىضعج يمىه ول اؾدثماعاث فهى مسُِ  طو َاب٘ َو

سجل َظا اإلاسُِ باؾم الىالي  ت ٖليها ، َو  ُ الىالًت واإلااؾؿاث الٗمىمُت التي جىىن الىالًت ون

ؿهغ َى ٖلى جىفُظٍ  .4 الظي ٌٗخبر َىا َُئت لٗضم الترهيز ، َو

خمشل مًمىن َظا اإلاسُِ الخىمىي اإلادلي  ما ًلي : ٍو

                                                                                 
مجلت ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث ،  ، مياهت الجماٖاث اإلادلُت في جدلُم الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت بالجؼائغ بغابذ مدمض _   1

،  2017، ؾىت   11،  الٗضص  06، مسبر حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت وصوعَا في جد٤ُ٣  الخىمُت ،اإلاجلض  02ٖلى لىهِسخي ، البلُضة  ن ظامٗت

 . 67_66، م  72_34م 
 . مً ٢اهىن الىالًت 80هو اإلااصة  _  2
الخىمُت اإلادلُت ٖلى مؿخىي الىالًت اإلاخٗل٣ت  _ ٌٗخمض اإلاجلـ الكٗبي الىالجي ٖىض اٖضاصٍ ٖلى اإلاٗلىماث والاخهاثُاث ، و٧ل مُُٗاث  3

خم ظم ت ؤو يابِ لها ، ٍو ٘ الخىمٍى ٘ بال٣ُإ الا٢خهاصي والاظخماعي ، باإلياٞت بلى اإلاجا٫ البُئي الظي اٖخبٍر اإلاكٕغ ٣٦ُض ٖلى اإلاكاَع

٣خحن َما :  َظٍ اإلاٗلىماث بىاء ٖلى ٍَغ

ت التي حٗضَا الىالًت ًٖ ٖملُا01 غ الؿىٍى ت جدخىي ٖلى الىخاثج اإلادهل ٖلحها _ الخ٣اٍع ث الخىمُت اإلادلُت ، وهي ٖباعة ًٖ ظضاو٫ ؾىٍى

ت اإلادلُت  مً ٖملُاث الخىمُت الؿاب٣ت ، وجخمحز َظٍ الجضاو٫ بال٣ُاُٖت ، ٞل٩ل ٢ُإ ظضو٫ زام به ًبحن خهُلت اليكاَاث الخىمٍى

٤ الاخهاثُاث و٦ظا ٖغى مٗضالث الىمى .  ٖلى مؿخىاٍ ًٖ ٍَغ

) َظا وكض ؤخاٌ اإلاكٕغ الجؼائغي الى الخىُٓم في لىماث اإلادهل ٖلحها مً زال٫ بى٪ اإلاٗلىماث اإلايصخئ ٖلى مؿخىي الىالًت ، _ اإلا02ٗ

ض مً الخفانُل خٌى َظٍ اإلاؿإلت  عاح٘ هو اإلااصة  ا ، و إلاٍؼ  (  مً كاهىن الىالًت 81ما ًخٗلم بٗملُت  جىُٓم حم٘ اإلاٗلىماث وؾيَر
، مجلت ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر  ، بصاعة الخىمُت اإلادلُت في الجؼائغ ، اإلافاَُم وآلالُاثي َه خؿحن _ قِبٍى ؾلُمان ، هى  4

، مسبر حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت وصوعَا في  02والضعاؾاث ، مجلت ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث ن ظامٗت ٖلى لىهِسخي ، البلُضة 

  262، م   274_249، م  2012و٫ ، ؾىت جد٤ُ٣  الخىمُت اإلاجلض الاو٫ ، الٗضص ألا 
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ؿاَم في بٖاصة جإَُل اإلاىا٤َ الهىاُٖت ومىا٤َ 01 ا َو _ ًدضص اإلاىا٤َ الهىاُٖت التي ؾِخم بوكاَئ

اصة الخإَُل ، و ًبضي عؤًه في طل٪،  ىُت إٖل  اليكاٍ في بَاع البرامج الَى

 _ ٌؿّهل اؾخٟاصة اإلاخٗاملحن مً ال٣ٗاع الا٢خهاصي ،02

ل الاؾدشماعاث ف03  ي الىالًت، _ ٌؿّهل و ٌصج٘ جمٍى

ت في 04 _ ٌؿاَم في اوٗاف وكاَاث اإلااؾؿاث الٗمىمُت اإلاخىاظضة بالىالًت باجساط ٧ل الخضابحر الًغوٍع

 .1اَاع الخىمُت الا٢خهاصًت 

ضم اؾخلاللُخهالُلب اإلا ت مسُِ الخىمُت الظي حٗضٍ الىالًت ٖو  ثالث: مغهٍؼ

ظا ما  07_12ُت في ٢اهىن الىالًت ٌؿىص اججاٍ مغ٦ؼي ًُػى ٖلى صوع الىالًت في الخىمُت اإلادل ، َو

ظٗل صوعَا ٦جماٖت مدلُت ٚامًا وؤخُاها مدضوصا بؿبب َُمىت ؤظهؼة ٖضم التر٦حز ٖلى جىُٟظ 

ت اإلادلُت م٣غعة مً َٝغ الؿلُت الخىُٟظًت ، وهي  اإلاسُِ الخىمىي ، خُض ؤن الؿُاؾاث الخىمٍى

ىُت قاملت ال جغاعي زهىنُت  الجماٖاث اإلادلُ ت، مما ي٤ُ مً صوع ونالخُاث ؾُاؾاث َو

ت ٖلى ب٢لُمه،  ٞمسُِ  ت، و٦ظا نالخُاث الىالي في اجساط ؤي بغهامج ؤو ؾُاؾت جىمٍى ت الاصاٍع الالمغ٦ٍؼ

ت هي التي ج٣ىم بخىػَ٘   اٖخماصاثالخىمُت الىالجي َى مجغص بغهامج جىمىي باٖخباع ؤن الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

خماصاث ٌٛلب ظٍ الٖا ا َاب٘ ٖضم التر٦حز ، ٧ىن الىالي َى اإلاؿاو٫  الخجهحز والاؾدشماع ، َو ٖل حؿُحَر

ظا حهضص الاؾخ٣ال٫ اإلادلي للٗملُت  الاو٫ ٖلى مخابٗتها ، ٞالضولت هي التي جى٤ٟ وج٨ٟل الخىُٟظ ، َو

ت اإلادلُت   .2الخىمٍى

مجغص وجىنلىا في جهاًت َظٍ الضعاؾت الى ؤن مسُِ الخىمُت اإلادلُت الظي جباصع به الىالًت ٌٗخبر 

ني حسجل فُه حمُ٘ مسُُاث الاؾدثماع ، ٞهى ٖباعة   بغهامج كُاعي للخىمُت ًٖ مسُِ َو

٤ لهظا اإلاسُِ ٖلى مؿخىي اإلاجلـ الخانت بالىالًت واإلااؾؿاث الٗمىمُت ٘ ٞو ، وجخم صعاؾت اإلاكاَع

غؾله الى الجهاث اإلاٗىُت . ى الظي ًهاص١ ٖلُه ٍو  الكٗبي الىالجي َو

الىالجي ٖلُه ًغؾل الى الىالي للمهاص٢ت ٖلُه م٘ مىا٣ٞت الهُئاث وبٗض مىا٣ٞت اإلاجلـ الكٗبي 

٤ الازخهام ، وحهضٝ َظا  ٘ مً ٧ل بصاعة مٗىُت ٞو اإلادلُت اإلاٗىُت ، لُخم بٗض طل٪ اهجاػ َظٍ اإلاكاَع

ت مً ألاَضاٝ هي:   اإلاسُِ بلى جد٤ُ٣ مجمٖى

 _ جد٤ُ٣ الخىاػهاث الجهىٍت ، 

ت ،_ ججهحز مغا٦ؼ الخُاة وجُىٍغ الخضم  اث الجىاٍع

 _ جصخُذ الازخالالث اإلادخملت ُٞما ًخٗل٤ بالخىمُت اإلادلُت في خالت جىُٟظ اإلاسُُاث البلضًت للخىمُت ،

٤ حصجُ٘ الاؾدشماع الخام،  ت ًٖ ٍَغ  _ جىمُت التهُئت الخًٍغ

                                                                                 
 مً ٢اهىن الىالًت. 82_ هو اإلااصة   1
 70بغابذ مدمض ، مغظ٘ ؾاب٤ ،  م  _   2
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 _ الضٖم واإلاؿاهضة في زل٤ مىانب قٛل بالبلضًت،   

 1 _ اإلاؿاَمت في جدؿحن ْغوٝ خُاة اإلاىاَىحن.

ت مسخل٠ ال٣ُاٖاث  ا حؿعى لخ٣ٍى في ج٣ُُم مىظؼ للمسُُاث ال٣ُاُٖت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤجها هٍٓغ

حن اإلادلي والىَجي ، ؤما ٖملُا ٞهي ٚالبا ما جىاظه ٖضة ٖىاث٤ مجها :  ٖلى اإلاؿخٍى

٘ مما ًازغ ٖلى ؤلاهجاػ ، 01  _ ؾىء ج٣ُُم اإلاكاَع

خؿاب اإلاىا٤َ اإلاٗؼولت التي هي بداظت ماؾت  _ الاؾدشماعاث اإلاسجلت ٞحها جىظه ٚالبا للمضن ٖلى02

 لهظٍ الٗملُاث ، 

اع 03 _ مدضوصًت صوع اإلاسُُاث ال٣ُاُٖت في الخىمُت اإلادلُت ، والٟىاع١ بحن ألاَضاٝ اإلاؿُغة في ؤلَا

 الىٓغي والىخاثج اإلاد٣٣ت في الىا٢٘ ، ٞمشال :

هالخٔ ٖضم اؾخٛال٫  ،اإلادلُتباليؿبت ل٣ُإ الؼعاٖت الظي ٌك٩ل زىعة ٦بحرة للجماٖاث 

غة،الشىعاث    .هٓغا لُٛاب ؾُاؾت ػعاُٖت اإلاخٞى

٘ ٦ما و٦ُٟا للمخُلباث الخ٣ُ٣ُت ؾىاء  الخٗلُم،وباليؿبت ل٣ُإ  ٖضم اؾخجابت اإلاكاَع

ً اإلانهي،  .2و٦ظا الخا٫ باليؿبت ل٣ُإ الصخت   اإلاضاعؽ، الجامٗاث، مغا٦ؼ الخ٩ٍى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
،  '' الضوع الخىمىي للجماٖاث اإلادلُت في ْل مدضوصًت اإلاىاعص في الجؼائغ ""، مضازلت بٗىىان _ ع٢اب َاع١ ، ٢ىضوػ زالض بً الىلُض  1

ت للجماٖاث اإلادلُت وصوعَا في الخىمُت _ صعاؾت خالت الجؼاثغ وبٌٗ الخجاعب الٗاإلاُت ، ماعؽ اإلالخ٣ى الضولي خى٫ ج غ الهُا٧ل الخىمٍى ٍُى

 . 13،  م  2019
ل الخىمُت اإلادلُت في الجؼائغ ، صعاؾت خالت والًت ؤم البىاقي_٦الف عمِؿت ،   2 ، مظ٦غة ماؾتر ا٧اصًمي في ٖلىم الدؿُحر ،  قٗبت  جمٍى

لىم الدؿُحر ، ظامٗت الٗغبي بً مهُضي ، ؤم البىاقي ، الؿىت الجامُٗت ٖلىم الد ت ٖو ؿُحر ،  ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .81م  2017_2016
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 خاجمت :ال

ُٟت بن الخىمُت اإلاد لُت التي ج٣ىم بها الىالًت هي مجغص جيؿ٤ُ واقغاٝ ٣ِٞ ولِؿذ بْى

خ٣ُ٣ُت، ل٨ً الٗاث٤ الخ٣ُ٣ي الظي ًىاظه ؾُاؾت الخىمُت اإلادلُت التي ج٣ىم بها الجماٖاث اإلادلُت  

ل، باإلياٞت الى نٗىباث ؤزغي جىاظه اصاعة الجماٖاث اإلادلُت، وهي ٧لها  ٩٦ل َى مك٩ل الخمٍى

ت الا٢لُمُت( ،  جدضًاث جازغ ٖلى ؤصاء صوعَا الخضماحي ٧ىجها مغا٤ٞ ٖامت طاث َاب٘ ب٢لُمي ) الالمغ٦ٍؼ

 .هاَُ٪ ًٖ صوعَا الخىمىي الظي ٌٗخبر يُٟٗا للٛاًت 

لُه ًم٨ً جلخُو جدّضًاث الخىمُت اإلادلُت التي ج٣ىم بها الىالًت ُٞما ًلي :   ٖو

ت مؿخ٣لت ًٖ البرامج الى  ُٟت جىمٍى َىُت للضولت لخُٟٗل صوعَا ٦ممشل للجماٖت _ ًجب مىذ الىالًت ْو

 الا٢لُمُت ،

ا ؤخؿً ٩َُل اصاعي  _ الاخخٟاّ بالضوع الاقغافي للخىمُت اإلادلُت الظي ج٣ىم به الىالًت ، باٖخباَع

ى صوعَا ٦هُئت ٚحر  ت اإلادلُت التي ج٣ىم بضوع جىمىي َو ًد٤٣ الخيؿ٤ُ بحن الضولت والهُا٧ل الاصاٍع

 ممغ٦ؼة ،

ل ٖملُاث الخىمُت اإلادلُت ، والخس٠ُٟ مً خضة _ مداولت ال٣ً اء ٖلى ي٠ٗ اإلاىاعص اإلاالُت لخمٍى

ل الظاحي واؾخٛال٫ اإلاىاعص اإلادلُت، ألن ي٠ٗ  ٤ حصجُ٘ مهاصع الخمٍى ل الضولت ، وطل٪ ًٖ ٍَغ جمٍى

ت  ل ًازغ ؾلبا ٖلى مهام وزضماث الىالًت ، و٦ظا م٣ضعتها ٖلى اؾخ٣ُاب ال٨ٟاءاث البكٍغ الخمٍى

 ت، الالػم

ل  _ الخس٠ُٟ مً اٖخماص الجماٖاث اإلادلُت ٖلى بٖاهاث الضولت ال ٩ًىن ٧اُٞا لضٞ٘ ٖملُت الخمٍى

٤ ٧اَل  الظاحي ، بل ًجب ٦ظل٪ ٖضم الا٦شاع مً ال٣غوى البى٨ُت، ألن ؾُاؾت الاؾخضاهت ز٣ل ًَغ

ضم م٣ضعتها ٖلى الىٞاء، اصي بلى بٚغا٢ها بالضًىن ٖو  الجماٖاث اإلادلُت ، ٍو

 وجحرة اؾخسضام اإلاىاعص اإلادلُت اإلاخاخت بلى ؤبٗض الخضوص للضٞ٘ بعجلت الخىمُت اإلادلُت _ جدؿحن 

ت الكضًضة ٖلى الهُئاث اإلادلُت ،  _ الخس٠ُٟ مً خضة الغ٢ابت اإلاغ٦ٍؼ

 _مىذ الىالًت اؾخ٣اللُت جامت في اٖضاص مسُُها الخىمىي اإلادلي ،

ت وػٍاصة عواجب اإلا خماص ٖلى خىاٞؼ مالُت ٢هض حصجُ٘ _جدؿحن ال٣ضعاث الٟىُت والاصاٍع ٟحن والٖا ْى

لت واإلاخسههت. ت اإلاَا  ؾُاؾت ظظب ال٨ٟاءاث البكٍغ
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 : كائمت اإلاغاح٘

 : الىهىم اللاهىهُت

ضة عؾمُت ٖضص  07_٢12اهىن ع٢م   . 2012ُٟٞغي  29، 12، ًخًمً ٢اهىن الىالًت ، ظٍغ

  :اإلالاالث

، مجلت  لخىمُت اإلادلُت في الجؼائغ ، اإلافاَُم وآلالُاث، بصاعة ا_ قِبٍى ؾلُمان ، هىي َه خؿحن 30

ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث ، مجلت ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث ن ظامٗت ٖلى 

، مسبر حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت وصوعَا في جد٤ُ٣  الخىمُت اإلاجلض الاو٫ ، الٗضص  02لىهِسخي، البلُضة 

 274_249، م  2012ألاو٫ ، ؾىت 

، صوع الجماٖاث اإلادلُت في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في الجؼائغ ،ؤؾماء ؾالمي ، بىعَل ٍعاى_  02

ٗت والا٢خهاص   ٗت والا٢خهاص، ظامٗت ألامحر ٖبض ال٣اصع للٗلىم الاؾالمُت ، ٧لُت الكَغ مجلت الكَغ

 434_408، م 2016، ؾىت  10، الٗضص   05،اإلاجلض 

ُت هٓام ؤلاصاعة اإلادلُت في جدلُم الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت ) صوع البلضًت ؤَم،  _  ٢غواٍ ًىوـ03

، مجلت اإلاُٗاع، اإلاغ٦ؼ الجامعي ؤخمض بً ًدحى  في جدلُم الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت في الجؼائغ(

سخي ، جِؿمؿُلذ  ، الٗضص    . 2016، صٌؿمحر  16الىوكَغ

مجلت ،  جدلُم الخىمُت اإلادلُت اإلاؿخضامت بالجؼائغ  مياهت الجماٖاث اإلادلُت في،  بغابذ مدمض_ 04

، مسبر حؿُحر الجماٖاث  02ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث ن ظامٗت ٖلى لىهِسخي ، البلُضة 

 .72_34، م  2017، ؾىت   11،  الٗضص  06اإلادلُت وصوعَا في جد٤ُ٣  الخىمُت ،اإلاجلض 

غوخاث واإلاظهغاث  : الَا

، مظ٦غة ماؾتر  ٍل الخىمُت اإلادلُت في الجؼائغ ، صعاؾت خالت والًت ؤم البىاقيجمى _ ٦الف عمِؿت ، 

لىم الدؿُحر ،  ت ٖو ا٧اصًمي في ٖلىم الدؿُحر ،  قٗبت ٖلىم الدؿُحر ،  ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 2017_2016ظامٗت الٗغبي بً مهُضي ، ؤم البىاقي ، الؿىت الجامُٗت 

 اإلاضازالث:

'' الضوع الخىمىي للجماٖاث اإلادلُت في ، مضازلت بٗىىان ١ ، ٢ىضوػ زالض بً الىلُض _ ع٢اب َاع 01

لُت للجماٖاث اإلادلُت ،  ْل مدضوصًت اإلاىاعص في الجؼائغ "" غ الهُا٧ل الخمٍى اإلالخ٣ى الضولي خى٫ جٍُى

لىم وصوعَا في الخىمُت _ صعاؾت خالت الجؼاثغ وبٌٗ الخجاعب الٗاإلاُت ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصً ت ٖو

 .2019الدؿُحر ، ظامٗت الجلٟت ، ماعؽ 

م، _ _02 ؾبل جفُٗل الخمىٍل اإلادلي لخدلُم الخىمُت اإلادلُت في  لؼو٫ مدمض ، ظاصة ٖبض ال٨ٍغ

ل اإلادلي وصوعٍ في جُٟٗل الخىمُت ، الجؼائغ  جي الاو٫ خى٫ '' انالح هٓام الخمٍى مضازلت في اإلالخ٣ى الَى

ت ، ظامٗت ابً زلضون ،  جُاعث ، اإلادلُت بالجؼاثغ "، ٧لُت الٗل ىم الا٢خهاصًت ، الدؿُحر والٗلىم الخجاٍع

 . 2019صٌؿمبر 
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 ملخو:

ٌٗخبر مىيٕى اإلاىاعص البكغي مً ؤَم اإلاىايُ٘ الهامت التي حكٛل اَخمام ال٣اهىهُحن، ٧ىن ؤن 

خباٍع بن الاعج٣اء بلى جد٤ُ٣  م٘.مً ؤَم ٖىامل ؤلاهخاط في اإلاجخ للٗىهغ البكغي ؤَمُت بالٛت هٓغا اٖل

ت اإلاخاخت ٖلى مؿخىي اإلااؾؿاث صازل اإلاجخم٘ لً ٩ًىن بال بىظىص بصاعة  الاؾخٟاصة مً اإلاىاعص البكٍغ

٦ما ٌٗض اإلاىعص البكغي مً ؤَم الٗىامل اإلاؿاٖضة  ٢اصعة ومؿئىلت وخٍغهت ٖلى جىمُت اإلاىعص البكغي.

ت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت في جُٟٗل الخىمُت اإلادلُت مً زال٫ الٗال٢ت بحن  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 ،بط ال ًم٨ً الىنى٫ بلى الخىمُت اإلادلُت صون الخٗاون م٘ ال٣ُاٖاث الٟٗالت في اإلاجخم٘ . 

ت. جىمُت: ال٩لماث اإلاٟخاخُت  . ٦ٟاءة، ظماٖاث مدلُت، مىاعص بكٍغ

Abstract : 

The subject of human resources is one of the most important topics of 

concern to legal professionals, since the human element is of great importance 

due to its consideration 

It is one of the most important production factors in society. Upgrading to 

benefit from the human resources available at the level of institutions within the 

society will not be without the presence of a capable, responsible and keen 

management of human resource development. 

The human resource is also one of the most important factors assisting in 

activating local development through the relationship between human resource 

management in public institutions and administrations, as it is not possible to 

reach local development without cooperating with effective sectors in society. 

Keywords: Human resources .development local, communities, efficiency. 

 

 

اإلاىعص البكغي في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت ؤزغ   

The impact of haman resource elements on achieiving sustainable 

development 

 حمٗت خمُضةالضهخىعة  

 مدمض بىكغة بىمغصاؽحامٗت  الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت.. ُتول
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  : ملضمت

ت ع٧اثؼ وصٖاثم  ُت ،واإلاٗلىماجُت ،اإلاىاعص اإلاالُت واإلاىاعص البكٍغ حٗخبر اإلاىعص اإلااصًت ،اإلاىاعص اإلاٗٞغ

ت جٓل ألا٦ثر  بلحهاجدخاط  ؤي ماؾؿت او مىٓمت لدؿُحر وجد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلاؿُغة .الا ؤن اإلاىاعص البكٍغ

مً الًغوعي ل٩ل  اصرلظل٪  ٫ والغثِسخي اإلاخىدى لهظا اإلاىعص،ح٣ُٗضا واَخماما هٓغا للضوع الٟٗا

ُت ،ٖلحها ؤن تهخم باإلاىعص البكغي بٟٗالُت جامت  ماؾؿت ؤو مىٓمت بٌٛ الىٓغ ًٖ ٧ىجها عثِؿُت او ٖٞغ

غ١ ٖلمُت خضًشت ومخ٣ضمت ل٩ي ًخم٨ً اإلاىعص البكغي مً ؤصاء ٖملها  لى اؾـ ٖلمُت مضعوؾت َو ٖو

 والٟٗالُت. باإلًجابألاصاء الٗام ب٨ٟاءة ٖالُت جازغ ٖلى 

؟،هجض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي ،ا٢غ للمىاًَ 2020مً صؾخىع  10.16.17واؾدىاصا الى اإلاىاص 

٤ اهخساب ممشلحن مىخسبىن في  الضًم٣غاَُت  بَاع اإلاكاع٦ت في حؿُحر الكاون الٗمىمُت ًٖ ٍَغ

 الدكاع٦ُت .

 . في جدلُم الخىمُت اإلادلُت؟ ماهي اوٗياؾاث اإلاىعص البكغي  اإلاُغوخت: ؤلاقيالُت
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: ت والخىمُت اإلاؿخضامت اإلابدث ألاٌو مفهىم اإلاىاعص البكٍغ  

ت والخىمُت اإلاؿخضامت، ٠حٗاٍعحٗضصث  لًىء ٖلى ؤَم َظٍ ا لظل٪ ؾٝى وؿلِ اإلاىاعص البكٍغ

ٟاث وماهي الٗال٢ت التي جغبِ بُجهما يمً اإلاُلب ألاو٫ زم هخٗغى الى ؤَضاٞهما  يمً اإلاُلب الخٍٗغ

 الشاوي .

: ت  اإلاُلب ألاٌو ف اإلاىاعص البكٍغ حٍٗغ  

ت ٌكحر الى "الٗىهغ البكغي ٩٦ل ؾىاء ٧ان صازل ٢ىة الٗمل او زاعظها،  ان مٟهىم اإلاىاعص البكٍغ

كحر َظا اإلاهُلر في اإلاجا٫ الا٢خهاصي الٗمل في  ٗخبر الٗىهغ البكغي  ؤلاهخاطَو  ؤَموالخضماث ،َو

  .1"ؤلاهخاطالٗىانغ في 

ُٟت التي جًمً الخهى٫ ٖلى ؤَم ٖامل مً  بصاعةجدخل  ت م٩اهت َامت ،ل٩ىجها الْى اإلاىاعص البكٍغ

ى الٗامل البكغي، بال  ؤلاهخاطٖىامل   اإلاا٫ والاؾدشماع اإلاغبذ لجمُ٘ الضو٫ واإلاىٓماث، عؤؽٞهى ًمشل  َو

ت بك٩لها الخضًض لِؿذ ولُضة الؿاٖت ، بصاعةان  جت لٗضة مً الخُىعاث هي هدُ وبهمااإلاىاعص البكٍغ

ت في  بصاعةالتي ؾاَمذ في اْهاع الخاظت الى وظىص  ت مخسههت ،جغعى قاون اإلاىاعص البكٍغ مىاعص بكٍغ

 .ثواإلايكئا  مسخل٠ اإلااؾؿاث

ت حٗٝغ بإجها  بما صخُدا بما ًخ٤ٟ  بٖضاصاالٗىهغ البكغي  بٖضاصجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

اصة م ت و٢ضعة واخخُاظاث اإلاجخم٘ ٖلى ؤؾاؽ اهه بٍؼ خُىع اؾخٛالله للمىاعص  ؤلاوؿانٗٞغ ًؼصاص ٍو

اصة َا٢خه وظهىصٍ.  2الُبُُٗت ًٞال ًٖ ٍػ

٦ما حٗٝغ "جدؿحن وجُىٍغ ؤهماٍ ؾلى٥ ألاٞغاص والٗمل ٖلى جدؿحن اججاَاتهم ومٗخ٣ضاتهم 

 جل٪وطل٪ للخ٠ُ٨ م٘ الٓغوٝ اإلاخٛحرة في البِئت الخاعظُت وظٗل الٟغص ؤ٦ثر ٢ضعة ٖلى الخٗامل م٘ 

اث٠ وؤَضاٝ اإلااؾؿت . جىاػن بحن ؤَضاٞه وصواٞٗه، بةخضارالٓغوٝ وطل٪  3وبحن ْو
 

ت واإلاهاعاث وال٣ضعاث لل٣ىي  بط اصة ٖملُت اإلاٗٞغ ت هي ٍػ ًم٨ً اؾخسالم ؤن جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ا في يىء  ا وازخُاَع مً  ي ما ؤظغ الٗاملت ال٣اصعة ٖلى الٗمل في ظمُ٘ اإلاجاالث والتي ًخم اهخ٣اَئ

٘ مؿخىي ٦ٟاءتهم از  أل٢صخى خض مم٨ً. ؤلاهخاظُتخباعاث مسخلٟت بُٛت ٞع

ت "الخهى٫ ٖلى ؤًٞل ما ًم٨ً مً  بصاعة ؤما زم بٗض طل٪  للمىٓمت، ألاٞغاصاإلاىاعص البكٍغ

ُبهم في الب٣اء لخضمتها ، اًتهم لتٚر ٨ُت  4ما في وؾٗحهم مً مجهىصاتهم " بُٖاءٖع ذ الجمُٗت ألامٍغ ٞغ ٖو

                                                                                 
ت ،ماؾؿت قباب الجامٗت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ . ؤخمض ػ٧ي بضوي .مجمض. - 1   98.م1984معجم اظلحزي ٖغبي الاؾ٨ىضٍع

ت م٘ صعاؾت وا٢٘ في الضو٫ الٗغبُت ،صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘ ٖمان .م مضزل الى  بى٦مل .٫. - 2   .16جىمُت اإلاىاعص البكٍغ
ت ٖمان .صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ . - 3   .78.م2009مدمض ؾمحر .الاصاعة الاقترا٦ُت الاؾتراجُجُت وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ
  .14.م28/29.2008ي باإلااؾؿت الا٢خهاصًت ،الىا٢٘ والخدضًاث ،٢اإلات مدمض مبحر٥ ولىط مىحر ،جُٟٗل صوع اإلاىعص البكغ  - 4
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ت "ًٞ الخهى٫ ٖلى ال٣ىي الٗاملت ٖالُت ال٨ٟاءة  اعةبصألاٞغاص  إلصاعة والاخخٟاّ  وجشمُجهااإلاىاعص البكٍغ

 1. وؤلاهخاظُت٢ضع مم٨ً مً ال٨ٟاءة  بإ٦بر اإلاىٓمت  ؤَضاٝبها ،لخد٤ُ٣ 

ت بإجها " ُٟت في الخىُٓم التي جسخو  جل٪اما مٟهىم حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ باإلاىاعص  ٍباء مضاصالْى

ت الالػمت، بها  البكٍغ كمل طل٪ جسُُِ الاخخُاظاث مً ال٣ىي الٗاملت ،البدض ٖجها جم حكُٛلها وجضٍع َو

ًها   . 2الاؾخٛىاء ٖجها"  وؤزحراوحٍٗى

ت   ت ٖلى ؤهه "مجمٖى وال٣غاعاث والؿُاؾاث ،التي  ؤلاظغاءاث٦ما حٗٝغ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

ت بال٨ٟاءاث ىب ٖلى اإلاىاص البكٍغ والخإَُل واإلاٗاٝع وال٣ضعاث  جم٨ً مً الخهى٫ في الى٢ذ اإلاٚغ

غ  ا وجٍُى اث٠ وجدمل اإلاؿاولُاث  بم٩اهُاتهااإلاُلىبت ،وجدٟحَز لخخم٨ً مً ال٣ُام باليكاَاث او الْى

ا. َغ  3مً ؤظل اؾخمغاع خُاة اإلااؾؿت وجٍُى

ٟاث الؿاب٣ت ؤن  ت جمشل  بصاعةًخطر مً الخٍٗغ اث٠ الهامت في  بخضياإلاىاعص البكٍغ  اإلايكأثالْى

 4ب٩اٞت ؤهىاٖها. اإلايكأثتي جسخو باؾخسضام الٗىهغ البكغي ب٨ٟاءة في الخضًشت ال

ت مهُلر ٖلمي خضًض ٌؿخسضم للضاللت ٖلى الٗلمُت  بصاعةان مهُلر  تاإلاىاعص البكٍغ  ؤلاصاٍع

غ وجدٟحز وع٢ابت  ٠ُ وجىُٓم وجٍُى ت  وبصاعةاإلاخٗل٣ت بخسُُِ وجْى واهخاظُت ظمُ٘ الٗىانغ البكٍغ

 مال للمىٓمت.ومضعاء الظًً ًاصون ٖ

ت اإلاىظىصة في  بصاعة ؤًًا٦ما حٗٝغ  ت بإجها ٖملُت الاؾخسضام ألامشل للمىاعص البكٍغ اإلاىاعص البكٍغ

اإلاىٓمت في اإلاىٓمت والتي حؿاٖض في الخهى٫ والخٟاّ ٖلى جٟى١ اإلاىٓمت ٖلى مىاٞؿحها في ألاؾىا١ 

 اإلاسخلٟت.

اث٠ اإلاىٓمت ال بصاعة بن ُٟت مً ْو ت ْو تي حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٞها ب٨ٟاءة اإلاىاعص البكٍغ

ٗالُت، لُه جدخل ٢ؿم  ؤلاصاعةجامً  ٞو غ ٖملها ،ٖو اإلاىاعص  بصاعةالٗلُا بإَمُت الٗىهغ البكغي في جٍُى

ت م٩اهت  ٩ا  ؤلاصاعةباعػة يمً  اؾتراجُجُتالبكٍغ لجمُ٘ ألا٢ؿام  ؤؾاؾُاالٗلُا في الكغ٦ت باٖخباٍع قٍغ

وزل٤ ز٣اٞت الكغا٦ت التي جد٤٣  ،ؤًًاالكغا٦ت وجىُٟظَا  اجُجُتاؾتر واإلاضعاء الخىُٟظًحن وفي وي٘ 

ت.  5عئٍت وؤَضاٝ اإلاجمٖى

 

 

 

 

                                                                                 
ت والخُب٣ُاث الٗملُت اإلامل٨ت الؿٗىصًت  -1 ت ألاؾـ الىٍٓغ   .2009ماػن ٞاعؽ عقُض .اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ت .. - 2 ت مً الىاخُت الٗملُت والٗلمُت الاؾ٨ىضٍع   2000ٖبض الباقي نالح اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
ت مظ٦غة ماؾترص - 3 ً ولض ؾُض اخمض. وع اصاعة اإلاىاعص البكٍغ   2000مىالي الٍؼ
ت وجىمُتها . - 4   .25/26.م 2014ٖؼام ٖلي اصاعة اإلاىاعص البكٍغ
  .47مجلت ظهُىت اخمض عمًان اليسخت الال٨تروهُت الٗضص -5
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ت والخىمُت اإلادلُت بصاعة ؤَضاف اإلاُلب الثاوي: اإلاىعص البكٍغ  

ت الى جد٤ُ٣ الخىاػن والخ٩امل بحن اإلاىٓمت والٗاملحن بها، بصاعةحؿعى  وجد٤ُ٣  اإلاىاعص البكٍغ

ٗالُت ٖالُت ،خُض ًغي الباخض عوهِـ "ان ؤَضاٝ ؤَضاٝ ل٩ل مجهما ب٨ٟاءة  ت  بصاعةٞو اإلاىاعص البكٍغ

 1هي:

غ ،الضٞاُٖت "الخدٟحز" - ب والخٍُى ٠ُ ،الهُاهت ،الخضٍع بدُض جخمشل َظٍ ألاَضاٝ الٗامت :ان  الخْى

ت مً ألاَضاٝ التي جخه٠ بالٗمىمُت  ظمُ٘ اإلاىٓماث ٖلى ازخالٝ ؤهىاٖها حؿعى الى جد٤ُ٣ مجمٖى

الٗامت ،ال بض مً ؤن  ؤَضاٞهاالغبدُت ،اإلاغوهت ،وألظل ؤن جد٤٣ اإلاىٓمت  ب٣اء ،الخىاٞـ ،الىمى،وهي ال

بٌٗ َظٍ  بظما٫حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ مجمىٖت مً ألاَضاٝ التي حٗخبر ؤ٦ثر زهىنُت بدُض ًم٨ً 

اصة -ألاَضاٝ:  للٗاملحن واإلاىٓمت. ؤلاهخاظُتٍػ

 ث ٖمل ظُضة.جدؿحن خُاة الٗما٫ صازل اإلاىٓمت وزل٤ ٖال٢ا-

ٗاث. بال٣ىاهحنالالتزام -  وألاهٓمت والدكَغ

ا او مىخجاتها او زضماتها. وبًجاصزل٤ -  اإلاحزة الخىاٞؿُت في ٧ىاصَع

 زل٤ خالت الخ٠ُ٨ ل٣ىة الٗمل صازل اإلاىٓمت.-

 ججاٍ الخ٩ىمت. االلتزاماتهاإلاىٓمت  بب٣اءيمان -

ما٫جدلُل الٗمل لخدضًض اإلاخُلباث الخانت -  ًت للمىٓمت.الٟغص باأٖل

 . ؤَضاٞهمالخيبا بمخُلباث ألاٞغاص الالػمحن للمىٓمت لخد٤ُ٣ 

 اإلاخُلباث.جىمُت وجىُٟظ زُت إلا٣ابلت َظٍ -

تجهمُم وجىُٟظ البرامج - غ  ؤلاصاٍع  الخىُٓمي.وبغامج الخٍُى

جهمُم وجُب٤ُ البرامج لًمان صخت وامً ألاٞغاص وج٣ضًم اإلاؿاٖضاث لألٞغاص لخل مكا٧لهم -

 2والتي جازغ ٖلى ؤصائهم في الٗمل. الصخهُت

 ؤما ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت جخمشل :

 : البٗض الاكخهاصي

 جد٤ُ٣ همى ا٢خهاصي مؿخضام -

 والاؾتهال٥ ٚحر اإلاؿخضامحن . ؤلاهخاط ؤهماٍجدؿحن وعٞ٘ مؿخىي اإلاِٗكت وحٛحر -

 واإلاؿاواة في جىػَٗها . تالُبُُٗبدبضًض اإلاىاعص  ب٣ًاٝ-

خماص ٖلى  الىامُت،بُٗت الضو٫ الخ٣لُو مً ج- ت ج٣ىم ٖلى الٖا ويغوعة جبجي َظٍ ألازحرة بغامج جىمٍى

 ال٣ضعاث الظاجُت وجامحن الا٦خٟاء الظاحي.

 

                                                                                 
ؼ الىضعاوي مغظ٘ ؾاب٤ م - 1   .40/41ٖبض الٍٗؼ
ت مدمض خؿحن اصاعة اإلاىا - 2 ت عاٍو ت  الضاع الجامُٗت َب٘ ووكغ الاؾ٨ىضٍع   .20/21.م99/2000عص البكٍغ
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 :الاحخماعيالبٗض 

جي مشال.-  جدؿحن اإلاؿاواة في الخىػَ٘ ٧الضزل الَى

تها لألظُا٫ اإلا٣بلت ومً بُى ج-  الؿ٨ً، جها الٛظاء،ٞحر الخاظُاث ألاؾاؾُت للؿ٩ان ويمان اؾخمغاٍع

 مداعبت البُالت ،...الخ الخٗلُم ،الصخت،

 :يالبُئالبٗض 

 ،اإلاخىاػهت للمىاعص الُبُُٗت ؤلاصاعة-

خماًت الٛالٝ الجىي والٗمل ٖلى الخدى٫ مً هٓام ٖالمي مغج٨ؼ ٖلى الى٢ىص الى هٓام مغج٨ؼ ٖلى -

 َا٢ت ؤ٦ثر هٓاٞت واؾخضامت.

 اٞٓت ٖلى الخىٕى البُىلىجي .اإلاُاٍ الٗظبت واإلاد وبصاعةخماًت -

 م٩اٞدت ال٣ُ٘ الجاثغ للٛاباث وجد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت.-

 :ؤلاصاعي البٗض الخلني 

 الخىمُت للخض مً الخضَىع البُئي. ٞىاهحناؾخسضام -

 ان حؿٟغ الابخ٩اعاث الخ٨ىىلىظُت ًٖ ٞىاثض ا٢خهاصًت واظخماُٖت.-

 1الٗمل ٖلى زٌٟ ج٩ال٠ُ الخلىر البُئي.-

دث الثاوي :صوع الجماٖاث اإلادلُت في جدلُم ؤَضاف الخىمُت اإلاؿخضامتاإلاب  

٤ اإلااقغاث اإلاخ٤ٟ  حٗخبر الجماٖاث اإلادُلت ٦ٟاٖل ؤؾاسخي في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت وطل٪ ٞو

ُض ههذ خ هو ٖلُه اإلاكٕغ الجؼاثغي في مسخل٠ الىهىم ال٣اهىهُت. ًخطر طل٪ مً زال٫ ما ٖلحها،

"ج٣ىم  18"الجماٖاث اإلادلُت للضولت هي البلضًت والىالًت "ما ههذ اإلااصة  2020 صؾخىع  17اإلااصة 

ضم التر٦حز" مباصتالٗال٢اث بحن الضولت والجماٖاث اإلادلُت ٖلى  ت ٖو  . الالمغ٦ٍؼ

ُٟي ًخمشل في الهالخُاث او  ان اإلاٟهىم ألاؾاسخي للجماٖاث اإلادلُت واإلاخٗل٤ بالضوع الْى

وجىُٟظ ال٣غاع الخىمىي اإلادلي ،خُض ٌٗض اؾخ٣ال٫  بٖضاصل٣ُام بمهمت الازخهاناث التي ؤؾىضث لها ا

ت جبحن ؤن البكغ َضٞهم 2للخىمُت اإلادلُت ؤؾاسخيالجماٖاث اإلادلُت ع٦ً  .وازغا ْهىع الخىمُت البكٍغ

الخىمُت ،و٢ض بضا َظا الهضٝ ًىطج ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ٚحر ان َظا اإلاؿاع الاًجابي لل٨ٟغ الخىمىي اهدٝغ في 

اهِىاث ًٖ مؿاٍع ،خُض بضؤ التر٦حز ٖل الىمى الا٢خهاصي وا٢تراح ؾُاؾاث الخ٠ُ٨ اله٨ُلي ٣ٖض الشم

 3الهىاُٖت .  آلاالثالتي نىٟذ البكغ في اإلاغجبت الشاهُت بٗض 

 

 

                                                                                 
  ػواًضًت اٞغاح بمؿاٖضة زالظُت هىعة مسبر اؾتراجُجُاث والؿُاؾاث الا٢خهاصًت في الجؼاثغ مضازلت ملخ٣ى ظامٗت مؿُلت. -1

ل 26/27ههغ الضًً بً يُٟىع ،مدايغة بٗىىان اؾخ٣اللُت الجماٖاث اإلادلُت ظامٗت مٗؿ٨غ  - 2   .2005.ؤٍٞغ
ت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت مظ٦غة ماؾتر ظامٗت الىاصي  - 3   .35م 2016/2015نالخي اًمان .صوع اإلاىاعص البكٍغ
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: صوع وؤَمُت الجماٖاث اإلادلُت اإلاُالب ألاٌو  

ت للضولت، خضص الضؾخىع الجؼاثغي الجماٖاث اإلادلُت "البلضًت والىالًت "خُض حٗض َُئاث  ال مغ٦ٍؼ

ؤو٧لذ لها مهمت حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت وصوعَا في الخىمُت وازخُاع الخُِ والىماطط والضعاؾاث 

البٗض الخىمىي اإلاؿخضام يمً ًٞاء بُئي  بَاع الالػمت واإلاالثمت ال٨ُٟلت لخلبُت خاظُاث اإلاىاًَ في 

 مخجضص.

اث٠ بصاعةجخم  ٤ جىػَ٘ الْى ت الجماٖاث اإلادلُت ًٖ ٍَغ ت في  ؤلاصاٍع بحن الخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

ت  1مؿخ٣بلُت مهلخُهمدلُت او  َُئاثالٗانمت وبحن  اإلاالي في  وباالؾخ٣ال٫.جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

ها للىناًت  تزًٖى ت ،بدُض جدخٟٔ الضولت ٦صخو مٗىىي ٖام  ؤلاصاٍع التي جماعؾها الخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

اإلاغا٤ٞ اإلادلُت ألشخام  وبصاعة بوكاء،م٣ابل مىذ بٌٗ اإلاغا٤ٞ الٗامت  ةباء صاع جمشله الخ٩ىمت 

ت مؿخ٣بلُت مدلُت .  2مٗىٍى

ت اؾـ الضًم٣غاَُت اإلادلُت  م٘ الٗلم ان انبدذ الجماٖاث اإلادلُت اإلاٗانغة في اَاع ج٣ٍى

والخغم ٖلى ٧ىن الجماٖاث اإلادلُت هي لبىت مىضمجت ومترانت بدُض جيخسب الجماٖت ممشلحن لهم 

٤ جىمُت مىاعصَا اإلاالُت  لِكاع٧ىا في اصاعة الكإن اإلادلي للجماٖت وجشمُجها ا٢خهاصًا وز٣اُٞا ًٖ ٍَغ

ا ،اط ًدمل اإلاجلـ  حَر ا بمسخل٠ خاظاث الؿ٩ان في مُاصًً الؿ٨ً ،الصخت والخٗلُم ٚو ،وججهحَز

ت . بًجاصٖلى ٖاج٣ه ٖبء   البيُاث الخدخُت الًغوٍع

جؼاثغي ؤؾىض للجماٖاث اإلادلُت مهمت ال٣ُام .هجض ؤن اإلاكٕغ ال2011بالىٓغ الى ٢اهىن البلضًت 

٢امذ الؿلُاث  اإلادلُت،وبهضٝ جد٤ُ٣ ؾُاؾت الخىمُت  .108و1073 اإلااصجحنوالاعج٣اء وطل٪ مً زال٫ 

٤ ألاؾـ الخالُت: ت ؾُاؾت ٞو  الجؼاثٍغ

  جضزل الضولت:-1

ىُا ومدلُا  بُٖاء االضوع ال٣ُاصي للضولت في الخىمُت اإلادلُت َو  4اإلاجخم٘. ممشلت باٖخباَع

  اإلاكاع٦ت الكٗبُت:-2

ت . بقغا٥  5اإلاىاًَ في ٖملُت جىُٟظ ومغا٢بت وجىظُه مسخل٠ البرامج واإلاسُُاث الخىمٍى

 الخسُُِ :-3

ى  ؤصاةَى  ٞٗالت ًم٨ً جُب٣ُها ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي مهما ٧اهذ َبُٗت الىٓام الا٢خهاصي اإلاٗخمض َو

٤ مجمىٖت ٢غاعاث عقُضة ٣ًىم جىظُه واؾدشماع َا٢اث اإلاجخم٘ ومىاعص اإلاال  ُت ًٖ ٍَغ

                                                                                 
ت والخُب٤ُ .ظؿىع لليكغ والخىػَ٘ اإلادمضًت   - 1   .29.م2014ٖماع بىيُاٝ .الخىُٓم الاصاعي في الجؼاثغ بحن الىٍٓغ
  .66.م2016ميكىعاث ا٧لُ٪ .ثُت، الىهىم ال٣اهىهُت وال٣غاعاث ال٣ًاباهىن الاصاعي مضٖمت  ظباع ظمُلت ،صعوؽ في ال٣ - 2
ضة الغؾمُت ع٢م  10-11مً ٢اهىن  107/108ن ااإلااصج - 3   .٢37اهىن البلضًت الجٍغ
اث الجامُٗت - 4 ا في الجؼاثغ .اإلاُبٖى   .94.م مدمض بل٣اؾم خؿً بهلى٫ .ؾُاؾت جسُُِ الخىمُت واٖضاص جىُٓم مؿاَع
  .1999مىسخى زمِـ .مضزل الى الخسُُِ .صاع الكغ١ لليكغ والخىػَ٘ ٖمان الاعصن  - 5
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باجساطَا زبراء وؤٞغاص الكٗب اإلاؿاولحن اإلادلحن لخد٤ُ٣ َضٝ اظخماعي ؤًٞل للمجخم٘ ٖلى ٧اٞت 

للجماٖاث اإلادلُت بمسخل٠ ؤظهؼتها هي "٧ل ماًهُضع ًٖ  ؤؾىضث التي   ثالازخهانا بن  .1مؿخىٍاجه

ٓهغ  ازخهاناتها في َظا اإلاجا٫ ،في  بجُانفي الخٗبحر ًٖ  عاصتهابالجماٖاث اإلادلُت في اإلاجا٫ الخىمىي ،ٍو

ظحهاث ى اإلاٗمى٫ بها زاهُا ،وفي ْل الخ نال٣ىا هُح وجدضصَا ومترؾمهْل الىهىم اإلاىٓمت لها ؤوال 

 . 2الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت للضولت زالشا" 

 اإلاُلب الثاوي :ٖىامل هجاح الجماٖاث اإلادلُت

مً زال٫ جُب٤ُ  بال الجماٖاث اإلادلُت في الخسُُِ للخىمُت اإلاؿخضامت ًخد٤٣ جُٟٗل صوع 

 الخ٨م الغاقض: مباصت

 :اإلاكاعهت-

بىي٘ 3بُٛت اإلاؿاَمت في ٖملُاث نى٘ ال٣غاعاث. اإلادلُحن للمىاَىحن وآلالُاثحٗجي تهُئت الؿبل 

جدذ َاثلت اإلاؿاولُت ٩ًىن الكٗب ٢اصعا ٖلى اجساطَا لُازغ في نى٘ ال٣غاع وان ًً٘ اإلاؿاولحن  آلُاث

٤ حؿهُل 4 الجماُٖت ً ٍَغ ٤ مباقغ مً زال٫ مجالـ مدلُت مىخسبت حٗبر ًٖ مهالخهم ٖو .اما بٍُغ

اث٠ الٗامت. بَاع الخجضًض اإلادلي لل٣ًاًا واإلاك٨الث في  مً  اإلاىاَىحنًخم٨ً  الخىاٞـ ًٖ الْى

اث الخ٨م.  5اإلاكاع٦ت في الاهخساباث وازخُاع اإلامشلحن في مسخل٠ مؿخٍى

 : لتءاإلاؿا-

 6مداؾبت اإلاؿاولحن ًٖ اصاعتهم للمىاعص الٗامت بهضٝ خماًت اإلاهالر الٗامت.

ُت-  :الكٖغ

ماعؾىجها في اَاع  ٢بى٫ اإلاىاًَ اإلادلي لؿلُت َاالء الظًً ًدىػون ال٣ىة صازل اإلاجخم٘ ،ٍو

حر  ملُاث واظغاءاث م٣بىلت ،وان حؿدىض الى خ٨م ال٣اهىن والٗضالت وطال٪ بخٞى ت  ٢ىاٖض ٖو ٞغم مدؿاٍو

 7للجمُ٘ مً اظل الخٟاّ ٖلى مؿخىي خُاتهم والؿعي الى مؿخىي اًٞل.

 : الىفاءة والفٗالُت-

٘ جلبي خاظُاث  ل اإلاىاعص اإلادلُت الى بغامج وزُِ ومكاَع ٢ضعة ألاظهؼة اإلادلُت ٖلى الخمٍى

 اإلادلُحن. اإلاىاَىحن

 

                                                                                 
  ٢اهىن البلضًت. - 1
ل الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ .اَغوخت ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت ظامٗت الجؼاثغ  - 2   .21.م2011زىٟغي زًُغ جمٍى
اء مٗاوي .الخ٨م الغاقض .٧الُت للخى - 3   .44مُت اإلادلُت في الجؼاثغ مظ٦غة ماظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت ظامٗت باجىت  مٞو
  .136.م2014مدمض ٚغبي .الخدىالث الؿُاؾُت واق٩الُت الخىمُت ابً هضًم لليكغ والخىػَ٘ الجؼاثغ  - 4
اء مٗاوي .اإلاغظ٘ الؿاب٤ م -5   .46ٞو

  .31م 2012لخىمُت اإلادلُت ماظؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت جلمؿان خؿحن ٖبض ال٣اصع خ٨م الغاقض في الجؼاثغ واق٩الُت ا - 6
اء مٗاوي اإلاغظ٘ الؿاب٤ الهٟدت  - 7   .46ٞو
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 : الكفافُت

ىؾُ٘ صاثغة اإلاكاع٦ت والغ٢ابت واإلاداؾبت مً بٗلىُت وصوعٍت مً ؤظل ج   -1ؤن جيكغ اإلاٗلىماث

 ظهت ومً ؤظل جس٠ُٟ مً ْاَغة الٟؿاص مً ظهت ازغي.

 

: الخاجمت   

٣ت ألاهج٘ للضو٫ هدى الخُىع والاػصَاع وطل٪ مً زال٫ ٖملها ٖلى  حٗخبر الخىمُت اإلاؿخضامت الٍُغ

٣ا في ْل الضًم للمىاَىحنٞغنت اإلاكاع٦ت  وبُٖاءاخترام زهىنُاث ٧ل مى٣ُت  ٣غاَُت الدكاع٦ُت ٞو

 . وال٣ىاهحنللضؾخىع 

٤ الخ٨م الغاقض اإلادلي الظي ٌٗخبر ألاؾاؽ  خُض حؿعى الجماٖاث اإلادلُت لخُب٤ُ طل٪ ًٖ ٍَغ

٤  للمىاَىحنفي الخىمُت اإلادلُت هٓغا للضوع الٟٗا٫  ٤   بقغا٥،ًٖ ٍَغ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ًٖ ٍَغ

 مُت اإلاؿخضامت.بضاٞ٘ جد٤ُ٣ الخى اإلاىاَىحنٖملُت جدؿِـ 

 : بلىلىهل 

ت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت مغجبِ بدؿً  بصاعة بن-  .بصاعتهااإلاىاعص البكٍغ

ٗا٫ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت زانت في ْل  - ٌٗخبر اإلاىعص البكغي ؤَم م٣ىم ؤؾاسخي ٞو

 الخُىع الخ٨ىىلىجي.

 بدُض هىصخي :

ظا باالزخُاع ألاوؿب ؤَمُت للمىعص البكغي ال بُٖاءمً الًغوعي  - ظي ًمشل الاؾدشماع الخ٣ُ٣ي َو

تلل٨ٟاءاث  جها يمً زُِ واضخت ومؿخمغة. ؤلاصاٍع  والٗمل ٖلى ج٩ٍى

ال٣ًاء ٖلى ٨ٞغة الاج٩الُت لضي ؤظهؼة الجماٖاث اإلادلُت وصٞٗها لالٖخماص ٖلى مىاعصَا اإلاالُت  -

ت والثرواث التي جؼزغ  . بها لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت  والبكٍغ

اث  - ٟحن ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى ٖىض زل٤ ظى مً الش٣ت بحن الضولت وممشلحن اإلادلُحن ًؼصاص مً صاُٞٗت اإلاْى

 و٢ض ًاصي بلى ؤًٞل الىخاثج ٖلى مؿخىي الٟٗالُت والابخ٩اع .

  

 

 

 

                                                                                 
اء .قغفي امُىت - 1   .32.م٢2013اإلات .، ماؾتر الٗلىم الؿُاؾُت صوع الخ٩ىمت في جدؿحن الاصاعة اإلادلُت الجؼاثغ، اٞالىا ٞو
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 :كائمت اإلاغاح٘

 : الىهىم اللاهىهُت

ت .ٖضص 2020الخٗضًل الضؾخىعي - ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش  82الجٍغ  ..2020صٌؿمبر  20بخاٍع

ضة الغؾمُت الٗضص  22/07/2012ماعر في  ٢11/10اهىن ع٢م  -  23/07/2011الهاصع في  37الجٍغ

 ًخٗل٤ بالبلضًت.

 الىخب: 

ت م٘ صعاؾت الىا٢٘ في الضو٫ الٗغبُت ،صاع الغاًت لليكغ  بى٦مِل ٫. - مضزل الى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 . 2000والخىػَ٘ ٖمان.

ت،  مدمض ؾمحر -  .2009صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَ٘ ٖمان .، الاصاعة الاؾتراجُجُت وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ت .مً اٖضاص .ص.وُٗمت ًدُاوي .ظامٗت الخاط لخًغ باجىت - ؾلؿلت مدايغاث في اصاعة اإلاىاعص البكٍغ

لىم الدؿُحر .لُلبت اإلااؾتر جسهو ا٢خهاص والى٣ل  ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو

 2001/.2000.والخضماث

ت في ْل الخىمُت اإلاؿخضامت وجد٤ُ٣ الكٛل ال٩امل - ً اإلاىاعص البكٍغ ص.زالًجُت هىعة .ػواًضًت ، ج٩ٍى

لىم الدؿُحر ملخ٣ى ٖلمي صولي .مسبر  ت ٖو اٞغاح .ظامٗت اإلاؿُلت ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .2009الاؾتراجُجُاث والؿُاؾاث الا٢خهاصًت في الجؼاثغ.

ت باإلااؾؿت الا٢خهاصًت الىا٢٘ والخدضًاث .مدمض مب-  .2008حر٥ ولىط مىحر ،جُٟٗل صوع اإلاىاعص البكٍغ

ت .الُبٗت ألاولى صاع ٖالم الش٣اٞت لليكغ والخىػَ٘ ، َاَغ مدمض ال٨اللضة- جىمُت واصاعة اإلاىاعص البكٍغ

.2008. 

ت والخُب٤ُ .ظؿى  - ، ع لليكغ والخىػَ٘ الجؼاثغٖماع بىيُاٝ .الخىُٓم الاصاعي في الجؼاثغ بحن الىٍٓغ

2014 . 
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 : ملخو

ت في جد٤ُ٣ ٖملُت الخىمُت  ت مضي مؿاَمت اإلاىاعص البكٍغ تهضٝ َظٍ الىع٢ت البدشُت بلى مٗٞغ

مٗخمضا في طل٪ ٖلى اإلاىهج الىنٟي اإلاالثم لٗغى وون٠ اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت ل٩ل مً الخىمُت واإلاىاعص 

ت، و٦ظا اإلاىهج الخدلُلي مً ٪  البكٍغ ت وجدٍغ ت في صٞ٘ الٗملُت الخىمٍى ؤظل جٟؿحر صوع اإلاىاعص البكٍغ

 عجلت الىمى، في ألازحر جىنلذ الضعاؾت بلى ؤَم الىخاثج الخالُت. 

 .ت لضٞ٘ عجلت الىمى بلى ألامام ت مً ؤَم الٗىانغ الضازلت والًغوٍع  اإلاىاعص البكٍغ

  ب والخٗلُم حٗمل ٖلى جىمُت الٗىهغ البكغي هدى ُٟت الخضٍع ألاًٞل بما ٌؿاَم في جد٤ُ٣  ْو

 الخىمُت.

 .الٗىهغ البكغي ال٠٨ء ٌك٩ل همىطظا ا٢خهاصًا بضًال للىمىطط البجي 

ت الخىمُت؛ اإلاىاعصاليلماث اإلافخاخُت:  ت؛ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  ؛ الخىمُت اإلادلُت.البكٍغ

Abstract:  

This paper aims to know the extent to which human resources contribute to 

achieving the development process, relying on the appropriate descriptive 

approach to present and describe the basic concepts of development and the 

human resources, as well as the analytical approach in order to explain the role 

of human resources in advancing the development process and motivating the 

wheel of growth, in finally the study reached the following most important 

results. 

 The human development are one most important and necessary elements 

to drive growth forward. 

 Training and education function works to develop the human element for 

the better which contributes to achieving development. 

 The efficient human factor constitutes an alterinative economic model to 

the brown economic mode. 

Keywords: Development, Human resources , development, Local development.  

ً ٖملُت الخىمُتامضي جإزير هفاءة اإلاى  ت في جدٍغ اإلادلُت عص البكٍغ  
The extent of the efficiency of human resources in moving the local 

development process   

 ِس ى هغهبَالب الضهخىعاٍ ٖ

لىم الدؿُيرولُت  ت ٖو  -وعكلتحامٗت - الٗلىم الاكخهاصًت والخجاٍع
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 :ملضمت

جذذذذخالػم مذذذذ٘ الخىمُذذذذذت خذذذذضور حٛحذذذذذراث ا٢خهذذذذاصًت واظخماُٖذذذذت َذذذذذضٞها بالضعظذذذذت ألاولذذذذذى جغقذذذذُض اإلاذذذذذىاعص 

ذذذذظا  الُبُُٗذذذذت اإلاخاخذذذذت ا٢خهذذذذاصًا وجدؿذذذذحن ؤصاء الخضمذذذذت الٗمىمُذذذذت اإلا٣ضمذذذذت مذذذذً الىاخُذذذذت الاظخماُٖذذذذت، َو

ت طاث ٦ٟاءة ٖالُت، لظا جمشل ا ت صوع الٗىهذغ ألاؾاسذخي فذي ٖملُذت ًخُلب جىاٞغ ٖىانغ بكٍغ إلاىاعص البكٍغ

الخىمُذذذذت الا٢خهذذذذاصًت والاظخماُٖذذذذت، واإلادذذذذىع الغثِسذذذذخي فذذذذي مىاظهذذذذت جدذذذذضًاث الٗهذذذذغ ومخٛحراجذذذذه اإلاخالخ٣ذذذذت، 

لُذذذذه ٞاالؾذذذذخ٣ُاب والاؾذذذذدشماع فذذذذي ال٣ٗذذذذى٫  ت فذذذذي ظمُذذذذ٘  مُذذذذاصًً الخُذذذذاة، ٖو ومىا٦بذذذذت الخُذذذذىعاث اإلادؿذذذذاٖع

حر ٞذذذذغم ت مذذذذً ٢بذذذذل الذذذذضو٫، وجذذذذٞى ُذذذذت  البكذذذذٍغ ذذذذت واإلاٗٞغ الٗمذذذذل لهذذذذم باإليذذذذاٞت بلذذذذى اخخًذذذذان ٢ذذذذضعاتها ال٨ٍٟغ

ذذذذذاصة ٞاٖلُذذذذذت ألاصاء صازذذذذذل  هم فذذذذذي جسُذذذذذُِ وجىُٟذذذذذظ وج٣ُذذذذذُم بذذذذذغامج الخىمُذذذذذت ٌٗمذذذذذل ٖلذذذذذى ٍػ ُذذذذذ٠ مٗذذذذذاٞع لخْى

 ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت.

ل٣ذذذض ؤنذذذبذ عؤؽ اإلاذذذا٫ البكذذذغي الذذذظي ؤزبذذذذ هجاخذذذه فذذذي الٗضًذذذض مذذذً البلذذذضان مشذذذل الُابذذذان، الهذذذحن، 

ذذ٪ مالحز  لذذت فذذي جدٍغ ًذذا لذذه ؤَمُذذت ٦بحذذرة فذذي الى٢ذذذ الذذغاًَ م٣اعهذذت بذذغؤؽ اإلاذذا٫ اإلاذذاصي الذذظي ٖمذذغ ل٣ٗذذىص ٍَى

ل الخىمُت.    وجمٍى

خماص ٖلى ما ؾب٤ ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت:    وبااٖل

ً ٖملُت الخىمُت اإلادلُت؟ تعص البكٍغاما مضي جإزير هفاءة اإلاى   في جدٍغ

 ىا بهُاٚت الٟغيُاث الخالُت:٢هض ؤلاخاَت  بةق٩الُت البدض ٢م

 .ت  جد٤ُ٣ الخىمُت ًدىاؾب جىاؾبا َغصًا م٘ الاَخمام باإلاىاعص البكٍغ

 .ت بهىعة ٞٗالت جم٨ً مً الخىنل بلى الخىمُت اإلايكىصة  جىمُت الٗىانغ البكٍغ

 .ت مخٗلمت طاث ٦ٟاءة ٖالُت غ مىاعص بكٍغ  حؿخلؼم الخىمُت في الى٢ذ الغاًَ جٞى

قذذذ٩الُت اإلاُغوخذذذت جذذذم اٖخمذذذاص اإلاذذذىهج الىنذذذٟي و٦ذذذظا اإلاذذذىهج الخدلُلذذذي ٦مذذذا مذذذً ؤظذذذل ؤلاظابذذذت ٖلذذذى ؤلا 

 ًلي:

 :ت. اإلاىهج الىنفي ت الخانت بالخىمُت واإلاىاعص البكٍغ  ٖغى وون٠ اإلاٟاَُم الىٍٓغ

 :ت في جد٤ُ٣ الخىمُت.     اإلاىهج الخدلُلي  جدلُل صوع اإلاىاعص البكٍغ

 ًلي: تهضٝ َظٍ الىع٢ت البدشُت بلى ما

 ت.جىيُذ اإلا  ٟاَُم ألاؾاؾُت للخىمُت واإلاىاعص البكٍغ

  .الخىمُت ٪ خماص ٖلُه ٦ىمىطط ا٢خهاصي خضًض في جدٍغ  ببغاػ صوع اإلاىعص البكغي الٟٗا٫ بااٖل
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 جٓهغ ؤَمُت مىيٕى الضعاؾت في الى٣اٍ الخالُت:

 .ت مً ؤَم الٗىانغ الضازلت في الٗملُت ؤلاهخاظُت  اٖخباع اإلاىاعص البكٍغ

 ذذذذ٪ الٗملُذذذذت يذذذذغوعة الالخٟاجذذذذت ب لذذذذى الٗىهذذذذغ البكذذذذغي للى٢ذذذذٝى ٖلذذذذى اَخماماجذذذذه ومكذذذذاع٦خه فذذذذي جدٍغ

ت اإلادلُت.  الخىمٍى

ت والخىمُذذتجىدهذغ صعاؾذذدىا إلاىيذذٕى  ُذذت اإلاذذىعص اإلاذذىاعص البكذذٍغ البكذذغي  فذذي مداولذذت ببذذغاػ مؿذذاَمت هٖى

خه فذي صٞذ٘ عجلذت وبالخذالي مكذاع٦ ،طوي الخبراث واإلاهاعاث الٗالُت في جىمُت ؤلاصاعة اإلادلُذت ال٠٨ء واإلاخٗلم

 الخىمُت اإلادلُت. 

 .ب٩امل ظىاهب مىيٕى الضعاؾت جم ج٣ؿُمه بلى زالر مباخضلإلإلاام 

: ٠. اإلابدث ألاٌو  ظاء جدذ ٖىىان الخىمُت مٟاَُم وحٗاٍع
ت.اإلابدث الثاوي  : جىاولىا ُٞه اإلاىٓىع اإلاٗغفي للمىاعص البكٍغ

ت.: جم زالله الخُغ١ بلى صوع اإلاىعص البكغ اإلابدث الثالث ٪ الٗملُت الخىمٍى  ي في جدٍغ
ف : الخىمُت مفاَُم وحٗاٍع  .ؾاؾُاث الخىمُتؤ اإلابدض بلىَظا  مً زال٫ ًخم الخُغ١ : اإلابدث ألاٌو

 ٌ ا وانُالخا: : مفهىم الخىمُتاإلاُلب ألاو  .في َظا اإلاُلب هخٗغى بلى مٟهىم الخىمُت لٍٛى

 : ف اللغىي الفٕغ ألاٌو اصة في ٦م ألاقُاء :الخٍٗغ ُتها. حٗجي الٍؼ  ؤو ٦ُٟها وهٖى

 
ف الانُالحيالفٕغ الثاوي:   الخٍٗغ

٠ والُغوخذاث التذي جسخلذ٠ بخٗذضص الؼواًذا  ٧لمت لها ؤ٦ثر مً مٟهىم، خُض جشحر الٗضًض مذً الخٗذاٍع

٠ التي حٗغيذ لهظا اإلاهُلر هظ٦غ.  التي ًىٓغ مجها بلى ال٩لمت طاتها ومً بحن الخٗاٍع
غ ؤهمذاٍ الخُذا ة الا٢خهذاصًت اإلاٗاقذت والاظخماُٖذت والصذخُت، والبُئُذت الخىمُت حٗجي جدؿحن وجُذٍى

بهذذذذضٝ الخهذذذذذى٫ ٖلذذذذذى الاخخُاظذذذذاث ؤلاوؿذذذذذاهُت اإلاسخلٟذذذذذت بذذذذىمِ هذذذذذىعي ؤ٦ثذذذذذر ٦ٟذذذذاءة مذذذذذ٘ البِئذذذذذت لخجؿذذذذذُضَا 

 1والاعج٣اء بها.

ذذذ٤ إلاُٗذذذاع الخدؿذذذً وبدىذذذٕى ٧ذذذل مذذذا  ٦مذذذا حٗذذذٝغ ٖلذذذى ؤجهذذذا "الخذذذضزل اإلاذذذىٓم فذذذي الكذذذاون الجماُٖذذذت ٞو

ذي، بمٗجذذى ٌٗخبذذر جدؿذذىا و٧ذذل مذذا ٌ ٣ذذا للُب٣ذذت الاظخماُٖذذت والش٣اُٞذذت والؿذذُا١ الخذذاٍع ٗخبذذر جذذضزال م٣بذذىال ٞو

 2هي ٖمل م٣هىص ومخٗمض إلخضار حٛحراث اًجابُت لهالر ؤلاوؿاهُت".

ؤمذذذذا البروٞؿذذذذذىع ٦ذذذذذُم ُٞذذذذذىم ٣ٞذذذذذا٫ فذذذذذي قذذذذذإن الخىمُذذذذذت بإهذذذذذه "ال ًىظذذذذذض ٖلذذذذذى ْهذذذذذغ ألاعى مجخمذذذذذ٘ بلذذذذذٜ 

 إلاا الخىمُت هي وي٘ مشالي".الخىمُت، ٞالضهُا ٧لها ال ػالذ مخسلٟت َا

                                                                                 
 .17، م. 2009الخىمُت اإلاؿخضامت، صاع الُاػوعي الٗلمُت لليكغ والخىػَ٘، ٖمان،  الؿامغاجي مجُض ملى٥، الجٛغاُٞا وؤٞا١ - 1
لؿىن ظىعصون، - 2   ،1ٍ. جغظمت صابٍى ٖبض الخمُض مدمض، م٩اصي ٖلي، ،مً ؤظل الخىمُت مؿاثل في الخىمُت الخٗلم ظىوؿىن َاػ٫، ٍو

ت الٗامت لل٨خاب،  .19، م. 2011، ال٣اَغة الهُئت اإلاهٍغ
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ذذاصة اإلاُذذغصة فذذي مجذذاالث الخُذذاعاث والٟذذغم اإلاخاخذذت للٟذذغص فذذي جسُذذُِ  هذذا الذذبٌٗ بالٍؼ فذذي خذذحن ٖٞغ

 ومماعؾت خُاجه خؿب ؤعاثه الصخهُت في الؿٗاصة ومُالب الخُاة.

ذذاصة التذذي جُذذغؤ ٖلذذى الىذذاجج ال٣ذذىمي فذذي ٞتذذرة  ٦Kindlebergerمذذا ٣ًهذذض بالخىمُذذت خؿذذب عؤي  "بالٍؼ

ىُذذذذذذت فذذذذذذي اإلااؾؿذذذذذذاث ؤلاهخاظُذذذذذذت ال٣اثمذذذذذذت ؤو التذذذذذذي ًيخٓذذذذذذغ م غ حٛحذذذذذذراث ج٨ىىلىظُذذذذذذت ٞو ُٗىذذذذذذت مذذذذذذ٘ يذذذذذذغوعة جذذذذذذٞى

ا".  1بوكاَئ

و٢ذذذض جُذذذىع مٟهذذذىم الخىمُذذذت ٖبذذذر ال٣ٗذذذىص، خُذذذض ٧ذذذان ًغ٦ذذذؼ ؾذذذاب٣ا ٖلذذذى ؤَمُذذذت التذذذرا٦م الغؤؾذذذمالي فذذذي 

 ٗض٫.ٖملُاث الىمى الا٢خهاصي، وبالخالي اهخ٣ل مً اإلاٟهىم الخ٣لُضي بلى اإلاٟهىم اإلا

 َى ٖباعة ًٖ الاؾدشماع ألامشل للمىاعص الُبُُٗت. اإلافهىم الخللُضي:

ًمشذذذذذذل الاؾذذذذذذخسضام ألامشذذذذذذل للمذذذذذذىاعص اإلاخاخذذذذذت لذذذذذذضي ؤو اإلاخاخذذذذذذت لذذذذذذضي الٛحذذذذذذر، بلذذذذذذى الخىمُذذذذذذت  اإلافهـــــىم اإلاٗــــــضٌ:

ُذت الخُذاة البكذغي، ومذً زذم ٞذةن  ُت الخُاة، بدُذض يذم َذظا اإلاٟهذىم جدؿذحن هٖى ت، بلى جىمُت هٖى البكٍغ

 2الخٍٗغ٠ ٌكمل ٖضص مً الٗىانغ هي: َظا

 .الاَخمام بالٗىهغ البكغي 

 .بجاخت وجىؾُ٘ ٞغم ومجاالث الازخُاع ؤمام الٗىهغ البكغي 

 .ت والضًم٣غاَُت ؤمام الٗىهغ البكغي  ؾُاصة الكٟاُٞت والخٍغ

ٖلى بزغ اإلاٟذاَُم الؿذاب٣ت ًم٨ذً اؾذخيخاط ؤن الخىمُذت هذي ٖملُذت م٣هذىصة مخٗذضصة الجىاهذب حؿذهغ 

ت طاث ٦ٟذذذاءة ًذذذخم مذذذً زاللهذذذا الاؾذذذخٛال٫ ألامشذذذل إلاٗٓذذذم زذذذغواث الذذذبالص لبلذذذٙى ٖلذذذ ى  جىُٟذذذظَا ٣ٖذذذى٫ بكذذذٍغ

 الخىمُت الخ٣ُ٣ت واإلايكىصة، ُٞى٨ٗـ طل٪ بًجابا ٖلى ألاٞغاص صازل مجخمٗاتهم.

   جمُيز بٌٗ اإلاهُلحاث اإلادكابهت م٘ الخىمُتاإلاُلب الثاوي: 

 ُلخاث التي لها نلت بالخىمُت.يمً َظا اإلاُلب ًخم ط٦غ مٟاَُم بٌٗ اإلاه

 :  الىمى الاكخهاصيالفٕغ ألاٌو

ذذذل ٞهذذذى بذذذظل٪  ذذذاصة ؤلاهخذذذاط فذذذي اإلاذذذضي الٍُى ٌٗخبذذذر مٟهذذذىم الىمذذذى الا٢خهذذذاصي مٟهىمذذذا ٦مُذذذا ٌٗبذذذر ٖذذذً ٍػ

ذاصة  ٣ذت جىػَذ٘ الٍؼ ذ٘ مؿذخىي خُذاة ألاٞذغاص اإلااصًذت، ٞالكذٍغ ألازذغ َذى ٍَغ ا ول٨ً ٚحر ٧افي لٞغ ا يغوٍع قَغ

ا قذذذاث٩ا مغجبُذذذا بُبُٗذذذت الذذذىٓم الا٢خهذذذاصًت والؿُاؾذذذُت فذذذي ٧ذذذل اإلاد٣٣ذذذت ٖلذذذى ألاٞذذذ غاص التذذذي حٗذذذض مىيذذذٖى

 صولت.

 

                                                                                 
ل الخىمُت الا٢خهاصًت خالت الجؼاثغ، مظ٦غة ماظؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت زالصي  - 1 هىع ال٣ُحن، صوع الاصزاع الٗاثلي في جمٍى

لىم الدؿُحر، ظامٗت الجؼاثغ  ت ٖو  . 11، م. 2011، 3والخجاٍع
ت،  - 2  . 20م. ٚحر مىظىصة، مهغ، ٖالم ؾٗض َه، مداوع لخىمُت اإلاجخم٘، مٗهض الخسُُِ ال٣ىمي، م٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ
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 الخُىع الفٕغ الثاوي: 

٣ذذذا لدؿلؿذذذل مغخلذذذي وػمجذذذي، وبالخذذذالي َذذذى مٟهذذذىم  ًخًذذذمً ونذذذٟا لخالذذذت الاهخ٣ذذذا٫ مذذذً ويذذذ٘ ألزذذذغ ٞو

اث ألاخضار، ٦ما ًبحن ٦ُُٟت خضوثها وما ًخهل بها مذً ْذغوٝ  مداًضا ألهه ًمشل حسجُال للى٢اج٘ ومجٍغ

ا. حَر ُت ٚو  وم٣اًِـ ٦مُت وهٖى

 الخدضًث والحضازتالفٕغ الثالث: 

ت )ججهحذزاث، ج٨ىى  لىظُذا، ؾذل٘ مهُلر ٌٗجي ظلب عمذىػ الخًذاعة الخضًشذت وؤصواث الخُذاة الٗهذٍغ

ى ال ٌكحر في الخ٣ُ٣ُت بلى خضور جىمُت. وؤهماٍ اؾتهال٦ُت(،  1َو

 اإلاُلب الثالث: ؤعوان ٖملُت الخىمُت

ذذت والتذذي ًجذذب ؤن ج٣ذذىم بالذذضوع ألاؾاسذذخي الخذذام باإلاٟذذاَُم والذذضلُل الٗملذذي َ ٍغ ىذا٥ زذذالر ٢ذذُم ظَى

مذذً اظذذل ٞهذذم اإلاٗجذذى الذذضازلي للخىمُذذت، َذذظٍ ال٣ذذُم جمشذذل ؤَذذضاٝ ميكذذىصة مذذً ٢بذذل ألاٞذذغاص واإلاجخمٗذذاث 

 :ولخىيُدها ؤ٦ثر هلخو ٧ل واخضة مجهم ٖلى الىدى الخالي

 : ت للِٗلبقبإ الحاحاث الًغ الفٕغ ألاٌو  وٍع

ٌٗجذذي ال٣ذذضعة ٖلذذى ؾذذض الخاظذذاث ألاؾاؾذذُت، ٞجمُذذ٘ البكذذغ لذذضحهم اخخُاظذذاث عثِؿذذُت مُٗىذذت والتذذي 

بذذذذذذضوجها جهذذذذذذبذ الخُذذذذذذاة مؿذذذذذذخدُلت، خُذذذذذذض جخًذذذذذذمً َذذذذذذظٍ الخاظذذذذذذاث ألاؾاؾذذذذذذُت اإلاضٖمذذذذذذت للخُذذذذذذاة الٛذذذذذذظاء، 

غ للىذذاؽ ال٣ذذضع ال ُٟذذت ؤي وكذذاٍ ا٢خهذذاصي البذذض ؤن ًذذٞى ٩ذذافي مذذً الؿذذ٨ً، الصذذخت، الخٗلذذُم، لذذظا ٞذذةن ْو

الىؾذذذذذاثل التذذذذذي بًٟذذذذذلها ًذذذذذخم الخٛلذذذذذب ٖلذذذذذى ٖذذذذذضم اإلاؿذذذذذاواة واإلاإؾذذذذذاة الىاظمذذذذذت ٖذذذذذً ُٚذذذذذاب وه٣ذذذذذو الُٗذذذذذام 

 والٛظاء والؿ٨ً والصخت وألامً بلى ٚاًت جدؿحن ظىصة الخُاة. 

 جلضًغ الظاث والكٗىع باإلوؿاهُت الفٕغ الثاوي:

ظا ًخجؿض في ؤلاخؿاؽ باألَلُت واختذرام الذىٟـ، والكذٗىع بإهذ٪ ل ؿذذ ؤصاة ٌؿذخسضمها ألاٞذغاص َو

لُذذه حؿذذعى الكذذٗىب واإلاجخمٗذذاث الُذذىم لخد٣ُذذ٤ الخىمُذذت ٧ىجهذذا  ً مذذً ؤظذذل مهذذالخهم الخانذذت، ٖو آلازذذٍغ

 وؾُلت مهمت ال ٚجى ٖجها ال٦دؿاب ٖؼة الىٟـ.

 

 

                                                                                 
ت للُباٖت واليكغ،  1مهُٟى ٖبض الل٠ُُ، ؾاهُت ٖبض الغخمان، صعاؾاث في الخىمُت الا٢خهاصًت، ٍ. - 1 ، م٨خبت خؿحن الٗهٍغ

 .17، م 2014بحروث، 
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ت واللضعة ٖلى الازخُاعالفٕغ الثالث:   بجاخت الحٍغ

ـ ٖلذذذى الٗال٢ذذذت بذذذحن الىمذذذى َذذذى ؤن ٩ًذذذىن للبكذذذغ الخذذذ٤ فذذذي الازخُذذذاع، ٞل٣ذذذض ع٦ذذذؼ الا٢خهذذذاص ي آعزذذذغ لذذذَى

ذذذذذت مذذذذذً الاؾذذذذذخٗباص ٖىذذذذذضما اؾذذذذذخيخج ؤن محذذذذذزة الا٢خهذذذذذاص ال ج٨مذذذذذً فذذذذذي الؿذذذذذٗاصة الخاصزذذذذذت  الا٢خهذذذذذاصي والخٍغ

ذذذت فذذذي ازخُذذذاع عاخذذت ؤ٦بذذذر فذذذي الخهذذذى٫  بؿذذبب الثذذذروة، وبهمذذذا فذذذي هُذذا١ الازخُذذذاع البكذذذغي الذذذظي ٌُٗذذحهم الخٍغ

ذذت ال ذذاث مجهذذا ألامذذً ٖلذذى ؾذذل٘ وزذذضماث ؤ٦ثذذر، ٦مذذا ؤن ٨ٞذذغة الخٍغ ت جخًذذمً م٩ىهذذاث ؤزذذغي مذذً الخٍغ بكذذٍغ

ت الخٗبحر واإلاكاع٦ت الؿُاؾُت واإلاؿاواة في الٟغم.    1الصخصخي، ؾُاصة ال٣اهىن، خٍغ

   اإلاُلب الغاب٘: مؿخىٍاث ومجاالث الخىمُت

بن جىذذذذٕى اإلاذذذذىاعص الُبُُٗذذذذت وازذذذذخالٝ ؤؾذذذذالُب جىػَٗهذذذذا ٖلذذذذى اإلاىذذذذا٤َ ؤلا٢لُمُذذذذت جذذذذاصي بلذذذذى ازذذذذخالٝ 

اتها ومجاالتها ٦ماصعظاث و   ًلي: َبُٗت الخىمُت وجباًً مؿخٍى

: مؿخىٍاث الخىمُت   الفٕغ ألاٌو

حن:  2ًم٨ً جهي٠ُ الخىمُت بلى مؿخٍى

ىُت: -1    الخىمُت الَى

غ الخسهذذذو والخيؿذذذ٤ُ بذذذحن الىخذذذضاث ؤلاهخاظُذذذت فذذذي بَذذذاع ٖال٢ذذذاث بهخاظُذذذت  هذذذي ٖملُذذذت جخُلذذذب جذذذٞى

 ً.واؾٗت حكمل ٧ل ألا٢الُم وال٣ُاٖاث ٖبر الَى

  الخىمُت اإلادلُت: -2

ذذت مذذً الٗملُذذاث جخىخذذض ٞحهذذا ظهذذىص ألاَذذالي مذذ٘ الؿذذلُاث الغؾذذمُت بهذذضٝ جدؿذذحن ألاخذذىا٫  مجمٖى

الاظخماُٖذذت والش٣اُٞذذت والا٢خهذذاصًت للمجخمٗذذاث اإلادلُذذت وجم٨ُجهذذا مذذً اإلاؿذذاَمت بضعظذذت ٢هذذىي فذذي ج٣ذذضم 

ً ٩٦ل.  الَى

 مجاالث الخىمُت الفٕغ الثاوي:

 :ٖلى الىدى الخاليحز بحن الٗضًض مً اإلاجاالث مُت همباليؿبت إلاجاالث الخى

  الخىمُت الاكخهاصًت: -1

                                                                                 
ش لليكغ، الٍغ - 1 ب ومغاظٗت مدمىص خؿحن، مدمىص خامض مدمىص، صاع اإلاٍغ ، م. 2006اى، مِكُل جىص اعو، الخىمُت الا٢خهاصًت، حٍٗغ

59 . 
 .20، م. 2017، خىى الٟغاث، بٛضاص، 1ال٣غشخي ٖلي خاجم، ا٢خهاصًاث الخىمُت، ٍ. - 2
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٣ًهض بها الؿُاؾاث وؤلاظغاءاث اإلا٣هىصة واإلاسُُذت التذي تهذضٝ بلذى جد٣ُذ٤ الخ٣ذضم الا٢خهذاصي 

ٗت وصاثمذذت  ذذاصة ؾذذَغ ٣هذذض مجهذذا ٍػ والاظخمذذاعي، والتذذي ج٣ذذىم بةخذذضار حٛحذذراث فذذي ٩َُذذل الا٢خهذذاص ال٣ذذىمي، ٍو

 ؾِ صزل الٟغص الخ٣ُ٣ي ٌؿخُٟض مجها ٚالبُت ؤٞغاص اإلاجخم٘. في مخى 

   الخىمُت الاحخماُٖت: -2

ذذذذذ٤ ال٣ذذذذذضعاث  ذذذذذً ٍَغ ٖملُذذذذذاث حُٛحذذذذذر اظخمذذذذذاعي ًلخذذذذذ٤ بالبىذذذذذاء الاظخمذذذذذاعي ووْاثٟذذذذذه صون مذذذذذا جبُٗذذذذذت ٖو

 الخال٢ت لٛالبُت الىاؽ في اإلاجخم٘ بٛغى بقبإ الخاظاث الاظخماُٖت لألٞغاص.    

   ت:الخىمُت الؿُاؾُ -3

حكذذ٩ل الخىمُذذت الؿُاؾذذُت فذذي مجملهذذا صٖامذذاث ٧ذذل ٖمذذل جىمذذىي، وتهذذضٝ بلذذى حُٛحذذر البىذذاء الؿُاسذذخي 

غ ؤو اؾذذذخدضار هٓذذذام ؾُاسذذذخي ٖهذذذغي طي محذذذزاث وزهذذذاثو ج٣ضمُذذذت بضعظذذذت ؤو  للمجخمذذذ٘ مذذذً ؤظذذذل جُذذذٍى

 1ؤزغي، ٞهي بظل٪ جغج٨ؼ ٖلى زالر ٖىانغ ؤؾاؾُت:

  .ُت الىٓام الؿُاسخي  قٖغ

 ب في ا  لىمى.وظىص مجخم٘ ًٚغ

 .ت  وظىص ماؾؿاث صًم٣غاَُت مبيُت ٖلى الخٗضصًت واإلاؿاواة والخٍغ

ت: -4   الخىمُت ؤلاصاٍع

ذذذ٘ مؿذذذخىي  غ الجهذذذاػ ؤلاصاعي فذذذي الضولذذذت ؾذذذُٗا وعاء ٞع هذذذي الجهذذذىص التذذذي ًجذذذب بذذذظلها باؾذذذخمغاع لخُذذذٍى

٤ وي٘ الهُا٧ل الخىُٓمُت اإلاالثمت لخاظاث الخىمُت. ت ًٖ ٍَغ  ال٣ضعة ؤلاصاٍع

ت:الخىمُت  -5   البكٍغ

ٖملُذذذذذت جىؾذذذذذُ٘ الخُذذذذذاعاث اإلاخاخذذذذذت للىذذذذذاؽ، بخم٨ُذذذذذجهم مذذذذذً الخهذذذذذى٫ ٖلذذذذذى اإلاذذذذذىاعص الالػمذذذذذت لخد٣ُذذذذذ٤ 

لذذت زالُذذت مذذً الٗلذذل، ومذذً ؤن ٨ًدؿذذبىا اإلاٗذذاٝع التذذي جُذذىع  مذذت، وؤن ٌِٗكذذىا خُذذاة ٍَى مؿذذخىي خُذذاة ٦ٍغ

الٗذذذِل ب٨غامذذذت  ٢ذذذضعاتهم وحؿذذذاٖضَم ٖلذذذى جد٣ُذذذ٤ بم٩اهذذذاتهم ال٩امىذذذت وبىذذذاء ز٣ذذذتهم بإهٟؿذذذهم وجم٨ذذذجهم مذذذً

  2والكٗىع باإلهجاػ واخترام الظاث.

 

 

                                                                                 
لىم الدؿُحر،  - 1 ت ٖو ت في الجؼاثغ الىا٢٘ وألاٞا١، مظ٦غة ماظؿخحر، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع بعي ؾىؾً، الخىمُت البكٍغ مٍغ

  .16، م. 2012، ٢ؿىُُىت، 02ظامٗت مىخىعي 
 .37، م. 2001، صاع الكغو١، ال٣اَغة، 1الِٗؿىي ببغاَُم، الخىمُت في ٖالم مخٛحر صعاؾت في مٟهىم الخىمُت وماقغاتها، ٍ. - 2
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 اإلاُلب الخامـ: ملاًِـ الخىمُت

 ًخم ٢ُاؽ الخىمُت باٖخماص زالر ماقغاث هي:

:  ماقغاث الضزل الفٕغ ألاٌو

حٗخبذذذر مٗذذذذاًحر الذذذذضزل التذذذذي ؾذذذذدىاولها ؤن الذذذذضزل َذذذذى اإلااقذذذذغ ألاؾاسذذذذخي الذذذذظي ٌٗخمذذذذض ٖلُذذذذه فذذذذي ٢ُذذذذاؽ 

ُت هي:الخىمُت وصعظت الخ٣ضم الهى  اعي. وجخ٩ىن َظٍ اإلااقغاث مً مٗاًحر ٖٞغ

  مُٗاع الضزل اللىمي الىلي: -1

٢ُذذاؽ الىمذذى الا٢خهذذاصي باٖخمذذاص الذذضزل ال٣ذذىمي ال٨لذذي، بال ؤن َذذظا  "Meade"٣ًتذذرح ألاؾذذخاط مُذذض 

اإلا٣ُذذذاؽ لذذذم ًل٣ذذذى ٢بذذذىال فذذذي الىؾذذذِ الا٢خهذذذاصي ألهذذذه ال ٌٗبذذذر بكذذذ٩ل صذذذخُذ ٖلذذذى خذذذضور همذذذى ا٢خهذذذاصي، 

ذذاصة الذذ ذذاصة ٖذذضص الؿذذذ٩ان بمٗذذض٫ ؤ٦بذذر، ٦مذذذا ؤن ه٣ذذو الذذذضزل ٍٞؼ ضزل ال٣ذذذىمي ال حٗجذذي همذذى ا٢خهذذذاصي بٍؼ

 ال٣ىمي ال ٌكحر بلى خضور جسل٠ ا٢خهاصي ٖىضما ًىسٌٟ ٖضص الؿ٩ان.

 : مُٗاع الضزل اللىمي اإلاخىك٘ -2

٣ًتذذذذرح بٗذذذذٌ الا٢خهذذذذاصًحن ٢ُذذذذاؽ الىمذذذذى الا٢خهذذذذاصي ٖلذذذذى ؤؾذذذذاؽ الذذذذضزل اإلاخى٢ذذذذ٘ ولذذذذِـ الذذذذضزل 

غ لهذذذا ؤلام٩اهُذذذاث اإلاسخلٟذذذت لالؾذذذخٟاصة مذذذً الٟٗلذذذي،  ٣ٞذذذض ٩ًذذذىن لذذذضي الضولذذذت مذذذىاعص ٧امىذذذت ٚىُذذذت ٦مذذذا جخذذذٞى

خبذذاع جلذذ٪  زغواتهذا ال٩امىذذت، بلذى ظاهذذب مذذا بلٛخذه مذذً ج٣ذذضم ج٣جذي ُٞىصذذخي بٗذٌ الا٢خهذذاصًحن ؤزذذظ بٗذحن الٖا

 اإلا٣ىماث ٖىض ٢ُاؽ حجم الضزل0

 :  مُٗاع مخىؾِ الضزل الحلُلي -3

مذذذذً الذذذذضزل ال٣ذذذذىمي الخ٣ُ٣ذذذذي ؤ٦ثذذذذر اإلاٗذذذذاًحر اؾذذذذخسضاما ونذذذذض٢ا ٖىذذذذض  ٌٗذذذذض مخىؾذذذذِ ههذذذذِب الٟذذذذغص

٢ُذذاؽ مؿذذخىي الخ٣ذذضم الهذذىاعي فذذي مٗٓذذم الذذضو٫، ٚحذذر ؤن َىذذا٥ نذذٗىباث ومكذذا٧ل ٖذذضة جىاظذذه الذذضو٫ 

 الىامُت للخهى٫ ٖلى بُاهاث صخُدت جسو الضزل الخ٣ُ٣ي للٟغص.   

 اإلااقغاث الهُيلُت الفٕغ الثاوي:

ؤن  Colin Clarkاصي للبلذض، بدُذض ًذغي بٗذٌ الا٢خهذاصًحن ومذجهم جه٠ زهاثو الجهاػ الا٢خه

م٨ذذً ؤلاقذذاعة لهذذظٍ اإلااقذذغاث  الخىمُذذت ج٣ذذاؽ بيؿذذبت مؿذذاَمت ال٣ُاٖذذاث الهذذىاُٖت فذذي الذذضزل ال٣ذذىمي ٍو

 :1الا٢خهاصًت ٦ما ًلي

 

                                                                                 
، م. مهُُٟى ٖبض الل٠ُُ، ؾاهُت ٖبض الغخمان - 1  .46، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ



2322جانفي  30 الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية كتاب أعمال   
 

 

 
242 

   ماقغاث الخهيُ٘: -1

 :  وؤَمها

 .الىػن اليؿبي للهاصعاث الهىاُٖت بلى بظمالي الهاصعاث الؿلُٗت 

 .الىػن اليؿبي للىاجج الهىاعي في الىاجج اإلادلي ؤلاظمالي 

 .وؿبت الٗاملحن في ال٣ُإ الهىاعي بلى بظمالي ال٣ىة الٗاملت 

 :  ماقغاث بهخاحُت -2

 ٌٗخمض ٖلى َظٍ اإلااقغاث ل٣ُاؽ جىاٞؿُت الضولت، وهي مخٗضصة ومً بُجها:

 بلذذذذى اإلاذذذذضزالث ومذذذذً ؾذذذذلبُاجه  ماقذذذذغ ؤلاهخاظُذذذذت ال٩لُذذذذت لٗىانذذذذغ ؤلاهخذذذذاط: ٣ًذذذذِـ وؿذذذذبت اإلاسغظذذذذاث

نذذذذٗىبت الخهذذذذى٫ ٖلذذذذى بُاهذذذذاث لذذذذبٌٗ ٖىانذذذذغ ؤلاهخذذذذاط ٦ذذذذغؤؽ اإلاذذذذا٫ بهذذذذضٝ بظذذذذغاء م٣اعهذذذذاث بذذذذحن 

 الضو٫.

  ذذذى ٌؿذذذاوي ماقذذذغ ج٩لٟذذذت وخذذذضة الٗمذذذل: ٌؿذذذخض٫ ٖىذذذه بماقذذذغ ال٨شاٞذذذت اليؿذذذبُت لٗىهذذذغ الٗمذذذل، َو

إلاىػٖذذذذذذذت فذذذذذذذي بظمذذذذذذذالي ألاظذذذذذذذىع اإلاىػٖذذذذذذذت فذذذذذذذي الهذذذذذذذىاٖت م٣ؿذذذذذذذىما ٖلذذذذذذذى ال٣ُمذذذذذذذت اإلاًذذذذذذذاٞت الهذذذذذذذاُٞت ا

جي ألاصوذذذذى اإلاًذذذذمىن اإلاُبذذذذ٤ فذذذذي ٢ُاٖذذذذذاث  87الهذذذذىاٖت، بدُذذذذض َب٣ذذذذا للمذذذذاصة  ًدذذذذضص ألاظذذذذذغ الذذذذَى

اليكذذذذذذاٍ بمىظذذذذذذب مغؾذذذذذذىم بٗذذذذذذض اؾدكذذذذذذاعة ه٣ابذذذذذذاث الٗمذذذذذذل واإلاؿذذذذذذخسضمحن والخىُٓمذذذذذذاث الى٣ابُذذذذذذت 

 ألا٦ثر جمشُال وطل٪ بمغاٖاة الى٣اٍ الخالُت:

 .ىُت اإلاسجلت  مخىؾِ ؤلاهخاظُت الَى

 لُت ألؾٗاع الاؾتهال٥.ألاع٢ام الاؾخضال 

  .الٓغوٝ الا٢خهاصًت الٗامت 

 الفٕغ الثالث: ماقغاث احخماُٖت

ُذذذت الخذذذضماث التذذذي حٗذذذاٌل الخُذذذاة الُىمُذذذت  ٣ًهذذذض بهذذذا الٗضًذذذض مذذذً اإلاٗذذذاًحر الخانذذذت التذذذي حٗجذذذى بىٖى

ظًذت ألٞغاص اإلاجخم٘ وما ٌٗترحها مذً حٛحذراث ٞهىذا٥ الجىاهذب الصذخُت والخٗلُمُذت والجىاهذب الخانذت بالخٛ

 باإلياٞت بلى ظىاهب ح٨ٗـ مؿخىي اإلاِٗكت.

 اإلاٗاًير الصحُت:  -1

 مً ؤَم اإلااقغاث التي حؿخسضم ل٣ُاؽ مضي الخ٣ضم الهخي باإلاجخم٘ هي:

 .ُاث ل٩ل ؤل٠ مً الؿ٩ان  ٖضص الٞى

 .مٗض٫ جى٢٘ الخُاة ٖىض اإلاُالص 
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  اإلاٗاًير الخٗلُمُت: -2

اؾذذذذدشماعا ولذذذذِـ اؾذذذذتهال٧ا، ٞهذذذذى ًد٣ذذذذ٤ ٖاثذذذذذضا َىذذذذا٥ بظمذذذذإ ٖلذذذذى ؤن ؤلاهٟذذذذا١ ٖلذذذذى الخٗلذذذذُم ًمشذذذذل 

مغجٟٗذذذذذا ؾذذذذذىاء لألٞذذذذذغاص ؤو اإلاجخمذذذذذ٘ ٩٦ذذذذذل، ومذذذذذً بذذذذذحن اإلااقذذذذذغاث التذذذذذي ٌٗخمذذذذذض ٖلحهذذذذذا للخٗذذذذذٝغ ٖلذذذذذى اإلاؿذذذذذخىي 

 1الخٗلُمي والش٣افي باإلاجخم٘ هي:

 .٘ىن ال٣غاءة وال٨خابت مً ؤٞغاص اإلاجخم  وؿبت ألاٞغاص الظًً ٌٗٞغ

  الىاجج اإلادلي، و٦ظل٪ بلى بظمالي ؤلاهٟا١ الخ٩ىمي.وؿبت اإلاى٤ٟ ٖلى الخٗلُم بلى بظمالي 

  .٘وؿبت ألاٞغاص اإلاسجلىن في مغاخل الخٗلُم اإلاسخلٟت في اإلاجخم 

  مٗاًير الخغظًت: -3

 للخٗٝغ ٖلى مؿخىي الخٛظًت باإلاجخم٘ وؿخسضم اإلااقغاث الخالُت:

 .ت  مخىؾِ ههِب الٟغص الُىمي مً الؿٗغاث الخغاٍع

  ًت للٟغص.وؿبت الىهِب الٟٗلي م ت بلى مخىؾِ اإلا٣غعاث الًغوٍع  الؿٗغاث الخغاٍع

ُت الحُاة اإلااصًت: -4   صلُل هٖى

َذذى ٖبذذاعة ٖذذً ججمُذذ٘ لذذشالر مذذً اإلااقذذغاث اإلاخاخذذت التذذي ح٨ٗذذـ جىذذٕى الخاظذذاث ألاؾاؾذذُت لإلوؿذذان 

 وهي:

 .جى٢٘ الٗمغ ٖىض اإلاُالص ًمشل اإلااقغ الهخي لل٨باع 

 ٟا٫ ًمشل اإلااقغ الهخ ُاث ألَا  ي للهٛاع.مٗض٫ ٞو

 .وؿبت ألامُت جمشل اإلااقغ الخٗلُمي 

ت: -5    صلُل الخىمُت البكٍغ

ى ٖباعة ًٖ ماقغ مغ٦ب هخج ؾىت  م مذً ٢بذل بغهذامج 1990ؤو ما ٌؿمى بمُٗاع الخ٣ضم البكغي، َو

 ، بدُض ًخ٩ىن مً ؤعب٘ ماقغاث وهي:) UNDP)2ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي

 .جى٢٘ الخُاة ٖىض اإلاُالص 

  ذذت ال٣ذذغاءة وال٨خابذذت ومخىؾذذِ ٖذذضص ؾذذذىىاث مُٗذذاع الخدهذذُل الٗلمذذي الذذظي ٌكذذمل ٧ذذل مذذذً مٗٞغ

 الضعاؾت في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت.

                                                                                 
ؼ، وآزغون، الخىمُت الا٢خهاصًت اإلاٟاَُم والخهاثو - 1 اث الاؾتراجُجُاثا -عجمُت مدمض ٖبض الٍٗؼ اإلاك٨الث، مُبٗت البدحرة،  -لىٍٓغ

 .113، م. 2008
 .187، م. 2019، صاع الخامض لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، 1بً ٢اهت بؾماُٖل، وآزغون، مضزل بلى الضًمٛغاُٞا الٗامت، ٍ.  - 2
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 .مخىؾِ ههِب الٟغص مً الضزل اإلاٗض٫ بال٣ضعة الكغاثُت 

ت  اإلابدث الثاوي: اإلاىٓىع اإلاٗغفي للمىاعص البكٍغ

اع  زال٫ هدىاو٫  تالىٓغي َظا اإلابدض ؤلَا  .للمىاعص البكٍغ

تاإلاُلب ألا  : مفهىم اإلاىاعص البكٍغ  ٌو

ت ؤَذذذذم ٖىهذذذذغ مذذذذً ٖىانذذذذغ ؤلاهخذذذذاط  مهذذذذُلر ًُلذذذذ٤ ٖلذذذذى ٢ذذذذىة الٗمذذذذل فذذذذي اإلاىٓمذذذذت، واإلاذذذذىاعص البكذذذذٍغ

اثذذذذذضة  ألازذذذذذغي ٧ذذذذذاألمىا٫، الخ٨ىىلىظُذذذذذا والدؿذذذذذهُالث ألازذذذذذغي ٞهذذذذذي ججٗذذذذذل مذذذذذً جلذذذذذ٪ الٗىانذذذذذغ طاث مٗجذذذذذى ٞو

ا ٞٗالُت وجذإزحرا ٖلى جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الٗمل.    1للمىٓمت وحٗخبر ؤ٦ثَر

ت  اإلاُلب الثاوي: مخُلباث جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ذذاصة ٢ذذضعاتها ٖلذذى ؤصاء الٗمذذل الاًجذذابي فذذي جد٣ُذذ٤ الخىمُذذت   ؿذذخلؼمٌ ت لٍؼ جد٣ُذذ٤ جىمُذذت اإلاذذىاعص البكذذٍغ

 2بٌٗ اإلاخُلباث هي:

ت فذذذذذي اإلاجخمذذذذذ٘ زذذذذذال٫ اإلاغاخذذذذذل الخٗلُمُذذذذذت بخٗذذذذذاون ٧امذذذذذل  - الاَخمذذذذذام بالخيكذذذذذئت الاظخماُٖذذذذذت لل٣ذذذذذىي البكذذذذذٍغ

ً اإلاذذذذذذىاًَ الهذذذذذذالر ال٣ذذذذذذاصع ٖلذذذذذذى اإلاكذذذذذذاع٦ت الاًجابُذذذذذذت والٟٗالذذذذذذت فذذذذذذي قذذذذذذئىن  اإلااؾؿذذذذذذاث اإلاجخمُٗذذذذذذت لخ٩ذذذذذذٍى

اًذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت الاظخماُٖذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت اإلاخ٩املذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ل٩اٞذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذت ؾذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٩ان اإلاجخمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ٘. حر زذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذضماث الٖغ  مجخمٗذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذه وجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٞى

ذذذذاء باخخُاظذذذذاث   - ب والبدذذذض الٗلمذذذذي بمذذذذا ًذذذذاصي بلذذذذى الٞى غ هٓذذذذم وؾُاؾذذذذاث الخٗلذذذذُم والخذذذذضٍع ًخُلذذذب جُذذذذٍى

وال٨ُذذ٠ فذذي الخسههذذاث واإلاهذذاعاث اإلاُلىبذذت وبمذذا ًذذاصي بلذذى جد٣ُذذ٤ الخذذىاػن بذذحن  اإلاجخمذذ٘ مذذً خُذذض ال٨ذذم

لت ٖلى اإلاضي ال٣هحر والبُٗض. ت اإلاخسههت واإلاضعبت واإلاَا  الاخخُاظاث ؤلاهخاظُت واإلاىاعص البكٍغ

ذذاع  - ت مذذً زذذال٫ الاَخمذذام بخسُذُِ ال٣ذذىي الٗاملذذت، صازذذل ؤلَا جد٣ُذ٤ الاؾذذدشماع ألامشذذل فذذي ال٣ذىي البكذذٍغ

ذذ٤ جىظُذذه جلذذ٪ ال٣ذذىي  الؾذذتراجُجُتلٗذذام ا ت ٖذذً ٍَغ الخىمُذذت بمذذا ًد٣ذذ٤ الاؾذذدشماع ال٩امذذل للُا٢ذذاث البكذذٍغ

مذذذا٫ التذذذي جدىاؾذذذب مذذ٘ذ اؾذذذخٗضاصاتهم الُبُُٗذذذت ومُذذذىلهم الخانذذذت، بلذذذى ظاهذذذب الٗمذذذل ٖلذذذى نذذذُاهت  بلذذذى ألٖا

ت بما ٨ًٟل الخٟاّ ٖلى ٢ضعاتها وبهخاظُتها ل٩ي جد٤٣ ؤ٢صخى بهخاط م  م٨ً.اإلاىاعص البكٍغ

ذذت ال٣ذذغاعاث  - ذذا الٗملُذذت التذذي ًيذذخج ٖجهذذا مجمٖى ت باٖخباَع الاَخمذذام بخسُذذُِ ؾُاؾذذت جىمُذذت ال٣ذذىي البكذذٍغ

ت فذذذذذذي اإلاجخمذذذذذذ٘ مذذذذذذً زذذذذذذال٫ الخُذذذذذذِ والبذذذذذذرامج  التذذذذذذي جم٨ذذذذذذً مذذذذذذً جدؿذذذذذذحن ٢ذذذذذذضعاث ومهذذذذذذاعاث اإلاذذذذذذىاعص البكذذذذذذٍغ

بُذذذذت والخىظحهُذذذذت والخٗلُمُذذذذت التذذذذي ًم٨ذذذذً مماعؾذذذذتها زذذذذال٫ ٞتذذذذرة ػمى ذذذذ٪ ونذذذذ٣ل واإلاكذذذغوٖاث الخضٍع ُذذذذت لخدٍغ

ت في ظىاهبها الٗلمُت والٗملُت والؿلى٦ُت.  وجىمُت ال٣ضعاث وال٨ٟاءاث البكٍغ

                                                                                 
ت، ٍ.  - 1  .8، م. 2008والخىػَ٘، ٖمان،  ، صاع ٖالم الش٣اٞت لليكغ 1ال٨اللضة َاَغ مدمىص، بصاعة وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ
ب واليكغ، 1ٍ.  ماقغاتها، -ؤبٗاصَا -مضخذ ؤبى الىهغ، ًاؾمحن مضخذ مدمض، الخىمُت اإلاؿخضامت مٟهىمها - 2 ت الٗغبُت للخضٍع ، اإلاجمٖى

 .168، م. 2017ال٣اَغة، 
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ت مً زال٫ ظاهبحن ؤؾاؾُحن:  -  الىٓغ بلى الخىمُت البكٍغ

 .ت ت وجىمُتها وجدؿحن مؿخىي الصخت واإلاٗٞغ  حك٨ُل ال٣ضعاث البكٍغ

 ٠ُ ال٣ضعة اإلا٨دؿبت في ؤلاهخاط واإلاكاع٦ت في جد٤ُ٣ ؤَضا  ٝ الخىمُت.جْى

ت  اإلاُلب الثالث: َغق جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ا ًجذذذذب ٖلذذذذى ٧اٞذذذذت اإلايكذذذذأث ال٣ُذذذذام بذذذذه للخهذذذذى٫ ٖلذذذذى  ت مُلذذذذب يذذذذغوٍع حٗخبذذذذر جىمُذذذذت اإلاذذذذىاعص البكذذذذٍغ

زذذضماث َذذظٍ اإلاذذىاعص والخٟذذاّ ٖلحهذذا، ألجهذذا جمشذذل الضٖامذذت ألاؾاؾذذُت لخد٣ُذذ٤ الىجذذاح والاؾذذخمغاع والىمذذى 

ذذذاث٠ التذذذي ٖلذذذى لهذذذظٍ اإلايكذذذأث، ومذذذً ؤظذذذل بلذذذٙى طلذذذ ذذذت مذذذً الْى ٪ ٧ذذذان البذذذض ٖلذذذى ؤلاصاعة ؤن حٗخمذذذض مجمٖى

ت. غ اإلاىاعص البكٍغ ا ًخم جىمُت وجٍُى  بزَغ

 : ُفت الخىىًٍالفٕغ ألاٌو  ْو

ٟحن  اصة ٞاٖلُذت اإلااؾؿذت مذً زذال٫ جدؿذحن مهذاعاث و٢ذضعاث اإلاذْى ً صوعا عثِؿُا في ٍػ ًلٗب الخ٩ٍى

ذاثٟهم بكذ٩ل ظُذض ومىا ٦بذت الخُذىعاث الخانذلت ٖلذى مؿذخىي اإلادذُِ اإلانهذي التي حؿذاٖضَم ٖلذى بصاعة ْو

ٟحن ؤزىذذذاء الخضمذذذت يذذذغوعة خخمُذذذت ال ًم٨ذذذً الاؾذذذخٛىاء  ً اإلاذذذْى الذذذضازلي ؤو الخذذذاعجي لهذذذا، ٣ٞذذذض ؤنذذذبذ ج٩ذذذٍى

ُذذذذذذذت زذذذذذذذضماتها والاعج٣ذذذذذذذاء بهذذذذذذذا بلذذذذذذذى مؿذذذذذذذخىي اإلاىاٞؿذذذذذذذت  ٖجهذذذذذذذا مذذذذذذذً َذذذذذذذٝغ اإلااؾؿذذذذذذذاث بطا ؤعاصث جدؿذذذذذذذحن هٖى

ًخٗذذذذذحن ٖلذذذذذذى ؤلاصاعة جىٓذذذذذذُم صوعاث  104هىهُذذذذذذت وبمىظذذذذذب اإلاذذذذذذاصة والاؾذذذذذخمغاع والخُذذذذذذىع، ومذذذذذً الىاخُذذذذذذت ال٣ا

ذ٠ وجغ٢ُخذه اإلاهىُذت، وجإَُلذه  ً وجدؿذحن اإلاؿذخىي بهذٟت صوعٍذت، ٢هذض يذمان جدؿذحن جإَُذل اإلاْى الخ٩ٍى

 إلاهام ظضًضة.

ُفت الخٗلُمالفٕغ الثاوي:   ْو

ذاصة الٌ ٨ٟذاءة ؤلاهخاظُذت، ٗض الخٗلُم مً ؤَم مخُلباث الخ٣ضم الا٢خهاصي هٓغا إلاا ٌؿذاَم بذه فذي ٍػ

ب ٖلذذذذى الٟىذذذذىن ؤلاهخاظُذذذذت الخضًشذذذذت  ٞذذذذالخٗلُم ال ٣ًهذذذذض بذذذذه فذذذذي َذذذذظٍ الخالذذذذت اإلاٟهذذذذىم الٗذذذذام، وبهمذذذذا الخذذذذضٍع

ذت التذي ًخسههذىن بهذا ختذى ٩ًىهذىا ٖلذى صعاًذت وبإلاذام  زانت باليؿبت للٗاملحن في ٧ل ٕٞغ مذً ٞذغوٕ اإلاٗٞغ

 1باألنى٫ الٗلمُت والٟىُت لٗملهم.

ُفت االفٕغ الثالث:  بْو  لخضٍع

ت الٗملُاث والىؾاثل والخ٣ىُذاث اإلاسُُذت التذي مذً زاللهذا ًذخم٨ً  ب ٖلى ؤهه مجمٖى ٌٗٝغ الخضٍع

ذذذذذاصاتهم والاؾذذذذذخٛال٫ ألامشذذذذذل لُا٢ذذذذذاتهم، بهذذذذذضٝ  هم والخُٛحذذذذذر فذذذذذي ؾذذذذذلى٦ُاتهم ٖو ألاٞذذذذذغاص مذذذذذً جدؿذذذذذحن مٗذذذذذاٞع

                                                                                 
ت والا٢خهاصًت، ٍ - 1  .96، م. 2012اب الخضًض، ال٣اَغة، ، صاع ال٨خ1الؿِسخي نالح الضًً خؿً، جسُُِ وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ
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ظٗذذذذذل ألاٞذذذذذغاص  ، ٦مذذذذذا حهذذذذضٝ بلذذذذذى1جد٣ُذذذذ٤ ؤَذذذذذضاٝ اإلااؾؿذذذذذت بالضعظذذذذت ألاولذذذذذى، وؤَذذذذذضاٞهم بالضعظذذذذت الشاهُذذذذذت

ؿذذاَم ؤًًذذا بجٗلهذذم ٣ًىمذذىن بةجمذذام الٗمذذل بالكذذ٩ل الذذظي  ًخذذإ٢لمىن مذذ٘ اإلادذذُِ الذذظي ٌِٗكذذىن ُٞذذه، َو

 ًىاؾب الخايغ واإلاؿخ٣بل.    

ت  اإلاُلب الغاب٘: ؤَمُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ذذ٘ غ ال٣ذذُم الخانذت بذذه، ومباصثذذه والٞغ ذاصة بهخاظُذذت الٟذذغص وجُذذٍى مذذً  حؿذتهضٝ ٖملُذذت جىمُذذت اإلاذذىاعص ٍػ

ذذذاصة الٟٗالُذذذت ال٩لُذذذت لضًذذذه، ومذذذً ؤظذذذل طلذذذ٪ ٞذذذةن  ٢ضعجذذذه ٖلذذذى الخ٨ُذذذ٠ مذذذ٘ البِئذذذت اإلادُُذذذت بذذذه، ومذذذً زذذذم ٍػ

اث. ت له ؤَمُت ٦بحرة ٖلى ٖضة مؿخٍى  2الٗمل هدى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 :  ألاَمُت ٖلى مؿخىي الٗاملينالفٕغ ألاٌو

ت ًد٤٣ لألٞغاص ماًلي:  بن الٗمل بمٟهىم جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 .اصة بهخاظُت الٟغص  يمان جىاٞغ اإلاىار اإلاالثم لٍؼ

 .بزغاط ال٣ىة الضاٞٗت لضي ألاٞغاص للىمى وجد٤ُ٣ الظاث 

  ت مذذذً بقذذذبإ الاخخُاظذذذاث ألاؾاؾذذذُت لألٞذذذغاص، وبالخذذذالي ذذذض ألازذذذظ بمٟهذذذىم جىمُذذذت اإلاذذذىاعص البكذذذٍغ ًٍؼ

ما٫ التي ٞحها جدضي ل٣ضعاتهم.  ًبدشىن ًٖ ألٖا

 ت ٖذذذذذذذً الٟذذذذذذذغو١ الٟغصًذذذذذذت بذذذذذذذحن ألاٞذذذذذذذغاص، وبالخذذذذذذذالي ٨ًكذذذذذذ٠ ألازذذذذذذذظ بمٟهذذذذذذذىم جىمُذذذذذذذت ا إلاذذذذذذىاعص البكذذذذذذذٍغ

٤ ج٩لُٟاث جدىاؾب والٟغو١.  الاؾخٟاصة مجها في ؤلاهجاػ ٞو

 .ض مً ٢ضعاتهم ٖلى جدمل اإلاؿاولُت  ٌؿاٖض الٗمل بهظا اإلاٟهىم في جىمُت ألاٞغاص، مما ًٍؼ

 ألاَمُت ٖلى مؿخىي حماٖاث الٗملالفٕغ الثاوي: 

ت ٖلى مؿخىي ظماٖاث الٗمل في ماًلي:جبرػ ؤَمُت جىمُت اإلا  ىاعص البكٍغ

  ًت حؿذذاٖض ٖلذذى حٗذذاون ظماٖذذاث الٗمذذل ُٞمذذا بُجهذذا مذذً ؤظذذل الاؾذذخٟاصة مذذ جىمُذت اإلاذذىاعص البكذذٍغ

 اإلاىاعص اإلاخاخت وجدؿحن ال٨ٟاءة ؤلاهخاظُت.

  ذذاصة ٢ذذضعة الجماٖذذت ٖلذذى جدلُذذل اإلاكذذ٨الث، وويذذ٘ الخلذذى٫ ت بلذذى ٍػ جذذاصي جىمُذذت اإلاذذىاعص البكذذٍغ

 ىاؾبت لها.اإلا

 

 

                                                                                 
ب ٖلى بهخاظُت اإلااؾؿت صعاؾت خالت ماؾؿت ؾىهلٛاػ، مظ٦غة ماظؿخحر في ٖلىم الدؿُحر، ٧لُت الٗلىم  -1 ىة الغبُ٘، جإزحر الخضٍع ٍغ بٖى

لىم الدؿُحر، ظامٗت بىمغصاؽ،  ت ٖو  . 22، م. 2006الا٢خهاصًت والخجاٍع
ت، ٍ.اإلاٛغبي مدمض الٟاجذ، بصاعة اإلاىا - 2  . 41، م. 2013، صاع اليكغ للجامٗاث، ال٣اَغة، 1عص البكٍغ
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 ألاَمُت ٖلى مؿخىي اإلايكإةالفٕغ الثالث: 

ت ؤَمُت ٦بحرة ٖلى مؿخىي اإلايكإة جخطر في ماًلي:  ج٨دسخي جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

  ٗالُذذت اإلايكذذإة، وبذذظل٪ جد٣ذذ٤ الىمذذى وال٣ذذضعة ٖلذذى ذذاصة ٢ذذضعة ٞو ت بلذذى ٍػ جذذاصي جىمُذذت اإلاذذىاعص البكذذٍغ

 مىاظهت اإلاىاٞؿت في البِئت اإلادُُت بها.

 ت فذذي ؤي ظذذؼء مذذً ؤظذذؼاء اإلايكذذإة ؾذذُضٞ٘ بهذذا بلذذى بظذذغاء وجىمُذذت للمذذىاعص هجذذا ح جىمُذذت اإلاذذىاعص البكذذٍغ

ت في اإلاجاالث ألازغي.  البكٍغ

ت في اإلايكإة  اإلاُلب الخامـ: هخائج ؤلاصاعة الجُضة للمىاعص البكٍغ

ذذذذاث٠ ألاٞذذذذغاص فذذذذي اإلايكذذذذإة بصاعة ٞٗالذذذذت، ٞذذذذةن هخاثجهذذذذا الخخمُذذذذت  ًم٨ذذذذً ؤن بطا ٧اهذذذذذ ؤٖمذذذذا٫ بصاعة ْو

 1حكخمل ٖلى:

 جد٤ُ٣ الجىصة الكاملت. 

 جد٤ُ٣ بهجاػاث وبهخاظُت مغجٟٗت. 

 مغ٦ؼ مغمى١ في ألاؾىا١. 

 ٢ضعة جىاٞؿُت ٞاث٣ت. 

ت ٖالُت لألٞغاص.   عوح مٗىٍى

 ٢ضعة ٖالُت ٖلى ظظب الٗمالت اإلامحزة. 

 عبدُت مغجٟٗت وبهخاظُت مخُىعة. 

٤ اإلاخماؾ٪.   اهدكاع عوح الٍٟغ

ت في جدلُم ٖملُت الخىمُت اإلادلُتاإلابدث الثالث: صوع ا  إلاىاعص البكٍغ

ذذذذ٪  ت ٖمذذذذاص الخ٣ذذذذضم ؤلاوؿذذذذاوي وؤخذذذذض الذذذذضٖاثم الغثِؿذذذذُت للخىمُذذذذت وؤؾذذذذاؽ جدٍغ حٗخبذذذذر اإلاذذذذىاعص البكذذذذٍغ

ت ًالخذذذٔ ؤن َىذذذا٥ خًذذذاعاث ٖاقذذذذ ٢ذذذضًما وؤزذذذغي جبٗتهذذذا  ش البكذذذٍغ عجذذذالث الىمذذذى، ٞذذذاإلاخدب٘ لخُذذذىع جذذذاٍع

ى الٛاًذذذذت مذذذذً بًجذذذذاص اإلاىذذذذاٞ٘ وػٍاصتهذذذذا وفذذذذي هٟذذذذـ الى٢ذذذذذ َذذذذى ٧ذذذذان الذذذذغابِ الىخُذذذذض بُذذذذجهم َذذذذى ؤلاوؿذذذذان، ٞهذذذذ

ت مىذذظ ال٣ذضم ؤنذذل ز٣اٞذذت وخًذاعة الٗذذالم ؤظمذ٘، ٦مذذا اٖخبذذرث  الىؾذُلت لذذظل٪، ٣ٞذض مشلذذذ اإلاذذىاعص البكذٍغ

ذذذذذل الخدذذذذذضًاث بلذذذذذى ٢ذذذذذضعاث  ت لخدٍى اث مهذذذذذضع ألا٩ٞذذذذذاع وألاصاة الًذذذذذغوٍع ت ٖلذذذذذى ٧ذذذذذل اإلاؿذذذذذخٍى اإلاذذذذذىاعص البكذذذذذٍغ

ت فذذذذي جُبُذذذذ٤ جىاٞؿذذذذُت، خُذذذذض ؤن اإلاكذذذذاع٦ت  الٟٗالذذذذت لل٣ٗذذذذل البكذذذذغي والُا٢ذذذذاث الظَىُذذذذت للمذذذذىاعص البكذذذذٍغ

ذذذذل ألا٩ٞذذذذاع بلذذذذى مىخجذذذذاث وزذذذذضماث جغيذذذذخي  ذذذذت وؤؾذذذذاؽ ال٣ذذذذضعة ٖلذذذذى جدٍى بذذذذغامج الخىمُذذذذت ٧ىجهذذذذا مهذذذذضع اإلاٗٞغ

ت للخىمُت.   ألاٞغاص هي بمشابت صٞٗت ٢ٍى

                                                                                 
ت، ٧لُت الا٢خهاص الخغبي، ظامٗت خلىان،  - 1 اء ٞااص، وآزغون، بصاعة وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ  .20، م. 2003قلبي ٞو
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ذذذت ٌؿذذذخلؼم ٦ٟذذذاءة الٗىهذذذغ البكذذذغي بط ال ًم٨ذذذً ال خ٨ٟحذذذر فذذذي الخىمُذذذت فذذذي بن اؾذذذخمغاع الٗملُذذذت الخىمٍى

ذذذت وج٣ُُمهذذذذا  ذذذاث٠ الخسُذذذُِ، و٦ذذذذظا بٖذذذضاص البذذذرامج الخىمٍى ٖذذذضم وظذذذىص َذذذظا اإلاذذذىعص الذذذذظي حؿذذذدىض بلُذذذه ْو

ت ٖلذذى ؤن  52/1961ٞذذاإلاىعص البكذذغي َذذى ؤؾذذاؽ الخىمُذذت وبصاعتهذذا، بط ٌكذذحر ال٣ذذغاع  اإلاخٗلذذ٤ بالخىمُذذت البكذذٍغ

ذذ٪ الخىمُذذت الىذذاؽ َذذم مدذذىع الكذذىاٚل اإلاخهذذلت بالخىمُذذت ألن اإلاذذىعص ال بكذذغي ًمشذذل ٖذذامال البذذض مىذذه لخدٍغ

اإلادلُذذت، ٦مذذا ؤن اه٣ؿذذام الٗذذالم بلذذى ٢ذذىي مخُذذىعة وؤزذذغي مخسلٟذذت ا٢خهذذاصًا مذذا َذذى بال صلُذذل واضذذر ٖلذذى 

ذت الٗذالم مذً ػمذً بلذى ؤزذغ، ٞالٗىهذغ البكذغي الٟٗذا٫ ؤنذبذ  مضي ٞٗالُت الٗىهغ البكذغي فذي عؾذم زاَع

عهذذت بذذالىمىطط الخ٣لُذذضي اإلابجذذي بيؿذذبت ٦بحذذر ٖلذذى عؤؽ اإلاذذا٫ ًمشذذل همذذىطط ا٢خهذذاصي ظضًذذض ٌٗذذى٫ ٖلُذذه م٣ا

لُذذذه ٞذذذةن ٖملُذذذت جإَُذذذل الٗىهذذذغ البكذذذغي حٗذذذض واظبذذذت فذذذي الى٢ذذذذ الذذذغاًَ، بدُذذذض ال ًم٨ذذذً ألي  اإلاذذذاصي، ٖو

، مذذا لذذم جخذذىاٞغ 2صولذذت مهمذذا حٗاْمذذذ بم٩اهُاتهذذا اإلااصًذذت واإلاالُذذت جد٣ُذذ٤ الخىمُذذت اإلايكذذىصة ٖلذذى ؤ٦مذذل وظذذه

ت  لذذذذذت و٢ذذذذذاصعة ٖلذذذذى جىُٟذذذذذظ اإلاهذذذذذام اإلاى٧لذذذذذت بهذذذذذا ممذذذذا ًيذذذذذخج ٖجهذذذذذا ٦ٟذذذذذاءة ألاصاء وػٍذذذذذاصة لذذذذضحها ٖىانذذذذذغ بكذذذذذٍغ مَا

غ الٗىهذذذذذذغ البكذذذذذذغي الٟٗذذذذذذا٫  ىهذذذذذذت بخذذذذذذٞى ؤلاهخاظُذذذذذذت، ؤي ؤن بلذذذذذذٙى الخىمُذذذذذذت الخ٣ُ٣ُذذذذذذت جٓذذذذذذل مىسًٟذذذذذذت ومَغ

 اإلاُٛب.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
ضة، مؿاَمت اإلاىعص البكغي في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت صعاؾت خالت ماؾؿت ؤلاؾمىذ - 1 اػي ٍٞغ بذجاع الؿىص، ؾ٨ُ٨ضة، مجلت  بٚى

 . 25، م. 2019، 1الباخض الا٢خهاصي، الٗضص
ت  - 2 ت مً مىٓىع ال٣ُاؽ وؤلاٞهاح وجُب٣ُها في اإلااؾؿاث الجؼاثٍغ ت وجُب٣ُُت –خضاص هىع الهضي، مداؾبت اإلاىاعص البكٍغ  -صعاؾت هٍٓغ

لىم الدؿُحر، ظا ت ٖو  .23، م. 2014مٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع
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 الخاجمت:

ذذذذذذذظا ٨ًؿذذذذذذذبها صوعا عثِؿذذذذذذذُا ذذذذذذذت َو غ الٗملُذذذذذذذت الخىمٍى ت جمشذذذذذذذل ظذذذذذذذَى فذذذذذذذي عؾذذذذذذذم الخُذذذذذذذِ  اإلاذذذذذذذىاعص البكذذذذذذذٍغ

اإلادلُذذذت اإلاذذذغاص ججؿذذذُضَا ٖلذذذى اعى الىا٢ذذذ٘، ومذذذً زذذذم جىُٟذذذظَا  والاؾذذذتراجُجُاث الخانذذذت ببذذذرامج الخىمُذذذت

باإليذذذذاٞت بلذذذذى مخابٗتهذذذذا وج٣ُُمهذذذذا ٦مذذذذا جٓهذذذذغ ٞٗالُذذذذت الٗىهذذذذغ البكذذذذغي ؤًًذذذذا فذذذذي الاؾذذذذخٛال٫ ألامشذذذذل إلاٗٓذذذذم 

لُذه ٞضعاؾذدىا لهذظا اإلاىيذٕى جىنذلذ بلذى ظملذت  زغواث البالص، ممذا ًذاصي فذي ألازحذر بلذى الىمذى والاػصَذاع، ٖو

 مً الىخاثج والا٢تراخاث:

 اؾدىاصا ٖلى الٗمل البدثي اإلا٣ضم جىنلىا بلى الىخاثج الخالُت: الىخائج: -1

 .ٌٗخبر اإلاىعص البكغي اإلا٩ىن واإلاضعب ؾالح البلضان لبلٙى الخىمُت الخ٣ُ٣ُت 

  ت هي بمشابت همىطط ا٢خهاصي بضًل للىمى  طط الا٢خهاصي الخ٣لُضي البجي. اإلاىاعص البكٍغ

  ذذذاصة بهخاظُذذذت ت ؤ٦ثذذذر ٞاٖلُذذذت جذذذاصي بلذذذى ٍػ ت حٗمذذذل ٖلذذذى بىذذذاء زذذذغوة بكذذذٍغ جىمُذذذت اإلاذذذىاعص البكذذذٍغ

 ألاٞغاص ٦ال ٖلى مؿخىاٍ.

 .ت ًيخج ٖجها بهجاػاث وبهخاظُت مغجٟٗت مً ٢بل ألاٞغاص  ؤلاصاعة الجُضة للمىاعص البكٍغ

 

 الاكتراخاث: -2

ت مً الا٢تراخاث:جماقُا والىخاثج اإلاخده   ل ٖلحها ؾاب٣ا خاولىا ج٣ضًم مجمٖى

  ت بكذ٩ل صوعي لخدؿذحن ٢ذضعاتهم يُت لٟاثضة الٗىانغ البكٍغ البض ٖلى الضولت ال٣ُام بضوعاث ج٩ٍى

ظا ًضزل يمً مخُلباث الا٢خهاص الخضًض.  و٦ٟاءتهم ؤ٦ثر َو

 ي ٧امذذذذذذل يذذذذذذغوعة الاَخمذذذذذذام بذذذذذذاإلاىعص البكذذذذذذغي بهذذذذذذٟخه عؤؽ مذذذذذذا٫ بكذذذذذذغي مٗذذذذذذى٫ ٖلُذذذذذذه مؿذذذذذذخ٣بال فذذذذذذ

 اإلاجاالث.

  ًحر الخذذذذضماث الاظخماُٖذذذذت ألاؾاؾذذذذُت اإلاخمشلذذذذت فذذذذي الخٗلذذذذُم، الصذذذذخت، الخٛظًذذذذت والؿذذذذ٨ ًجذذذذب جذذذذٞى

 بهضٝ جىمُت مؿخىي خُاة الٗىهغ البكغي.

 .ت  الا٢خضاء بخجاعب الضو٫ الغاثضة في مجا٫ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ
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 :كائمت اإلاغاح٘

ىمُذذذذذذت اإلاؿذذذذذذخضامت، صاع الُذذذذذذاػوعي الٗلمُذذذذذذت لليكذذذذذذغ الؿذذذذذذامغاجي مجُذذذذذذض ملذذذذذذى٥، الجٛغاُٞذذذذذذا وؤٞذذذذذذا١ الخ .1

 .17، م. 2009والخىػَ٘، ٖمان، 

لؿذذىن ظذذىعصون، الذذخٗلم .2 جغظمذذت صابذذٍى  ،مذذً ؤظذذل الخىمُذذت مؿذذاثل فذذي الخىمُذذت ظىوؿذذىن َذذاػ٫، ٍو

ت الٗامذذت لل٨خذذاب،  ،1ٖبذذض الخمُذذض مدمذذض، م٩ذذاصي ٖلذذي، ٍ. ، م. 2011ال٣ذذاَغة،  الهُئذذت اإلاهذذٍغ

19. 

ذذذل الخىمُذذذت الا٢خهذذذاصًت خالذذذت الجؼاثذذذغ، مذذذظ٦غة زذذذالصي هذذذىع ال٣ُذذذحن،  .3 صوع الاصزذذذاع الٗذذذاثلي فذذذي جمٍى

لذذذىم الدؿذذذُحر، ظامٗذذذت الجؼاثذذذغ  ذذذت ٖو ، م. 2011، 3ماظؿذذذخحر، ٧لُذذذت الٗلذذذىم الا٢خهذذذاصًت والخجاٍع

11 . 

ت،  .4 ٖذذذذالم ؾذذذذٗض َذذذذه، مدذذذذاوع لخىمُذذذذت اإلاجخمذذذذ٘، مٗهذذذذض الخسُذذذذُِ ال٣ذذذذىمي، م٨خبذذذذت ألاهجلذذذذى اإلاهذذذذٍغ

 . 20م. مهغ، ٚحر مىظىصة، 

، م٨خبذذت  1مهذذُُٟى ٖبذذض اللُُذذ٠، ؾذذاهُت ٖبذذض الغخمذذان، صعاؾذذاث فذذي الخىمُذذت الا٢خهذذاصًت، ٍ. .5

ت للُباٖت واليكغ، بحروث،   .17، م. 2014خؿحن الٗهٍغ

ذب ومغاظٗذت مدمذىص خؿذحن، مدمذىص خامذض مدمذذىص،  .6 مِكذُل جذىص اعو، الخىمُذت الا٢خهذاصًت، حٍٗغ

اى،  ش لليكغ، الٍغ  .  59، م. 2006صاع اإلاٍغ

 .20، م. 2017، خىى الٟغاث، بٛضاص، 1شخي ٖلي خاجم، ا٢خهاصًاث الخىمُت، ٍ.ال٣غ  .7

ت فذذذي الجؼاثذذذذغ الىا٢ذذذ٘ذ وألاٞذذذذا١، مذذذظ٦غة ماظؿذذذذخحر، ٧لُذذذذت الٗلذذذذىم  .8 بعذذذي ؾىؾذذذذً، الخىمُذذذذت البكذذذذٍغ مٍغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت مىخىعي  ت ٖو  . 16، م. 2012، ٢ؿىُُىت، 02الا٢خهاصًت والخجاٍع

، صاع 1ٖذذذذذالم مخٛحذذذذذذر صعاؾذذذذذت فذذذذذي مٟهذذذذذذىم الخىمُذذذذذت وماقذذذذذذغاتها، ٍ.الِٗؿذذذذذىي ببذذذذذغاَُم، الخىمُذذذذذذت فذذذذذي  .9

 .37، م. 2001الكغو١، ال٣اَغة، 

ذذذذؼ، وآزذذذذغون، الخىمُذذذذت الا٢خهذذذذاصًت اإلاٟذذذذاَُم والخهذذذذاثو .10 ذذذذاث  -عجمُذذذذت مدمذذذذض ٖبذذذذض الٍٗؼ الىٍٓغ

 .113، م. 2008اإلاك٨الث، مُبٗت البدحرة،  -الاؾتراجُجُاث

، صاع الخامض لليكذغ والخىػَذ٘، 1غاُٞا الٗامت، ٍ. بً ٢اهت بؾماُٖل، وآزغون، مضزل بلى الضًمٛ .11

 .187، م. 2019ٖمان، 

ت، ٍ.  .12 ، صاع ٖذذالم الش٣اٞذذت لليكذذغ والخىػَذذ٘، 1ال٨اللذذضة َذذاَغ مدمذذىص، بصاعة وجىمُذذت اإلاذذىاعص البكذذٍغ

 .8، م. 2008ٖمان، 

 ماقذذغاتها، -ؤبٗاصَذذا -مذذضخذ ؤبذذى الىهذذغ، ًاؾذذمحن مذذضخذ مدمذذض، الخىمُذذت اإلاؿذذخضامت مٟهىمهذذا .13

ب واليكغ، ال٣اَغة، 1. ٍ ت الٗغبُت للخضٍع  .168، م. 2017، اإلاجمٖى

ت والا٢خهذذاصًت، ٍ .14 ، صاع ال٨خذذاب 1الؿِسذذخي نذذالح الذذضًً خؿذذً، جسُذذُِ وجىمُذذت اإلاذذىاعص البكذذٍغ

 .96، م. 2012الخضًض، ال٣اَغة، 
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ب ٖلذذذى بهخاظُذذذت اإلااؾؿذذذت صعاؾذذذت خالذذذت ماؾؿذذذت ؾذذذىهلٛاػ، مذذذظ٦غة  .15 ذذذىة الغبُذذذ٘، جذذذإزحر الخذذذضٍع ٍغ بٖى

لذذذذذذذىم الدؿذذذذذذذُحر، ظامٗذذذذذذذت ماظ ذذذذذذذت ٖو ؿذذذذذذذخحر فذذذذذذذي ٖلذذذذذذذىم الدؿذذذذذذذُحر، ٧لُذذذذذذذت الٗلذذذذذذذىم الا٢خهذذذذذذذاصًت والخجاٍع

 . 22، م. 2006بىمغصاؽ، 

ت، ٍ. .16 ، م. 2013، صاع اليكذذغ للجامٗذذاث، ال٣ذذاَغة، 1اإلاٛغبذذي مدمذذض الٟذذاجذ، بصاعة اإلاذذىاعص البكذذٍغ

41 . 

ت، ٧لُذذذذذذت الا٢خهذذذذذذ .17 ذذذذذذاء ٞذذذذذذااص، وآزذذذذذذغون، بصاعة وجىمُذذذذذذت اإلاذذذذذذىاعص البكذذذذذذٍغ اص الخغبذذذذذذي، ظامٗذذذذذذت قذذذذذذلبي ٞو

 .20، م. 2003خلىان، 

ذذذذضة، مؿذذذذاَمت اإلاذذذذىعص البكذذذذغي فذذذذي جد٣ُذذذذ٤ الخىمُذذذذت اإلاؿذذذذخضامت صعاؾذذذذت خالذذذذت ماؾؿذذذذت  .18 ذذذذاػي ٍٞغ بٚى

 . 25، م. 2019، 1ؤلاؾمىذ بذجاع الؿىص، ؾ٨ُ٨ضة، مجلت الباخض الا٢خهاصي، الٗضص

ت مذذذذذذً مىٓذذذذذذذىع ال٣ُذذذذذذاؽ وؤلاٞهذذذذذذذاح وج .19 ُب٣ُهذذذذذذا فذذذذذذذي خذذذذذذضاص هذذذذذذذىع الهذذذذذذضي، مداؾذذذذذذذبت اإلاذذذذذذىاعص البكذذذذذذذٍغ

ذذذت  ذذذت وجُب٣ُُذذذت –اإلااؾؿذذذاث الجؼاثٍغ ؤَغوخذذذت ص٦خذذذىعاٍ، ٧لُذذذت الٗلذذذىم الا٢خهذذذاصًت  -صعاؾذذذت هٍٓغ

لىم الدؿُحر، ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ، ؾ٠ُُ،  ت ٖو  .23، م. 2014والخجاٍع
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  :ملخو

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي ٖلى  ت بلى اؾخٗغاى ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بخ٩ٍى ُّ تهضٝ َظٍ الىع٢ت البدش

ً اإلاخبّىاة مً َٝغ وػاعة  اؾتراجُجُتوالخٗٝغ ٖلى  194-20ء اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م يى الخ٩ٍى

 الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت والتهُئت الٗمغاهُت.

ً اإلاىعص البكغي، واَخمام  وزلو البدض بلى هخاثج ؤبغػَا َى اَخمام اإلاكّغٕ الجؼاثغي بخ٩ٍى

ت والتهُ ُّ ً مً زال٫ جبّىحها وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادل  الؾتراجُجُتئت الٗمغاهُت بٗملُت الخ٩ٍى

جي، وعٚم طل٪  ٟحها ٖلى اإلاؿخىي الَى يُت لٟاثضة مْى لت اإلاضي، وجىُٓم ٖضة صوعاث ج٩ٍى ً ٍَى ج٩ٍى

ً ال جىا٦ب الىماطط الخضًشت  ٞةّن اإلاالخٔ ُٚاب عئٍت اؾتراجُجُت الىاضخت، ٦ما ؤن َغ١ الخ٩ٍى

ً ٖلى مؿخىي ٖالمي،  ً ٞٗالت ًجب ؤن جبجى ٖلى عئٍت  اؾتراجُجُتوختى ج٩ىن للخ٩ٍى  اؾتراجُجُتالخ٩ٍى

 ً غة لٗملُت الخ٩ٍى
ّ
واضخت؛ م٘ يغوعة الاَخمام بٗملُت الخ٣ُُم وجدضًض الٟجىة بحن ألاَضاٝ اإلاؿُ

 .وألاَضاٝ التي جم جد٣ُ٣ها

ً؛ الخىمُت اإلاد اؾتراجُجُت: اإلاىعص البكغي اإلادلي؛ اإلافخاخُت اليلماث اع ال٣اهىوي الخ٩ٍى لُت؛ ؤلَا

ً؛ الجماٖاث اإلادلُت.  والخىُٓمي للخ٩ٍى

Abstract 4 

This research paper aims to review the rules related to the formation of the 

local human resource in the light of Executive Decree No. 20-194 and to 

identify the training strategy adopted by the Ministry of Interior, Local 

Communities and Urban Development. 

The research concluded with results, the most prominent of which is the 

Algerian legislator’s interest in the formation of human resources, and the 

interest of the Ministry of the Interior, local communities and urban 

development in the training process by adopting a long-term training strategy, 

and organizing several training courses for the benefit of its employees at the 

national level. That the training methods do not keep pace with modern models 

of training on a global level, and in order for the training strategy to be effective, 

it must be based on a clear strategic vision; With the need to pay attention to the 

evaluation process and to identify the gap between the goals outlined for the 

training process and the goals that have been achieved. 

Keywords: local human resource; Training strategy; local development; legal 

and regulatory framework for training; Local Communities. 

ً اإلاىعص البكغي اإلادلي ٖلى يىء اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  وصوعٍ في  194-20جىٍى

  جدلُم الخىمُت اإلادلُت

س يالضهخىعاٍ تَالب  :  خىُمت كَى

لىم الدؿُير ولُت  ت ٖو  1ٖباؽ ؾُُففغخاث حامٗت  الٗلىم الاكخهاصًت والخجاٍع
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 ملضمت

ُت الٗضًض مً الخدّض              
ّ
ُت في قّتى جىاظه الجماٖاث اإلادل

ّ
ًاث، ؤبغػَا جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادل

ت ال بّض مً جىاٞغ مىعص بكغّي ًخمّخ٘ بال٨ٟاءة الالػمت، ٧ىن اإلاىعص  اإلاجاالث، ولخد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخىمٍى

ت.  البكغي َى الٗىهغ ألاَم الظي ٌؿهغ ٖلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الخىمٍى

ألانى٫ ٚحر اإلالمىؾت ، ٞهى الثروة الخ٣ُ٣ُت  ٞاإلاىعص البكغي في الى٢ذ الخالي ٌٗخبر ؤزمً             

والضاثمت  التي جدخاط بلى اؾدشماع صاثم ومخجّضص؛ لظل٪  جؼاًض خغم اإلاكّغٕ الجؼاثغي ٖلى ؤَمُت 

ت.  جشمحن، وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ؼ وجُىٍغ               ت مً زال٫ حٍٗؼ ً ٖىهغا ؤؾاؾُا في ٖملُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ٗض الخ٩ٍى َو

ا ٢ ضعاتهم ومهاعاتهم وزبراتهم الالػمت ألصاء مهامهم ووْاثٟهم التي ٌكٛلىجها، والتي ًم٨ً ؤن ٌكٛلَى

اٖلُت. ٤ التر٢ُت ب٨ٟاءة ٞو  مؿخ٣بال ًٖ ٍَغ

ً وؤَمُخه، وهلمـ طل٪ مً زال٫ وظىص               وخغم اإلاكّغٕ الجؼاثغي ٖلى يغوعة الخ٩ٍى

ت مً ال٣ىاهحن واإلاغاؾُم الخىُٓمُت ً وجدؿحن اإلاؿخىي، وجُىعَا اإلاؿخمغ،  مجمٖى اإلاخٗل٣ت بالخ٩ٍى

اع وجُب٣ُا ألخ٩ام اإلااصجحن  لُت  15اإلااعر في  03-06مً ألامغ ع٢م  111و 105وفي َظا ؤلَا  2006ظٍى

ُٟت الٗمىمُت، نضع  ً  اإلاخٗل٤ 194-20اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى بخ٩ٍى

ىان الٗمى  ٟحن وألٖا ضٞٗىا طل٪ اإلاْى مُحن وجدؿحن مؿخىاَم في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت، ٍو

 لُغح ؤلاق٩الُت مً زال٫ َغح الؿاا٫:  

ىم الخىُٟظي ذذذذذذىء اإلاغؾذذذذذذذذذغي اإلادلي ٖلى يذذذذذذذىعص البكذذذذذذذذذً اإلاذذذذذذذذت اإلاخٗل٣ت بخ٩ٍىذذذذذذذذض الٗامذذذذذ"ما هي ال٣ىاٖ

ُت الخالُت: 194-20 مذذذذذذذذذذذذذذذذع٢  ؟" ولإلظابت ٖلى َظا الؿاا٫، هُغح ألاؾئلت الٟٖغ

 ٠ُ الٗمىمي؟ ً اإلاىعص البكغي في الْى غ ال٣اهىهُت والخىُٓمُت لٗملُت ج٩ٍى  ما هي ألَا

  اإلاىعص البكغي اإلادلي ٖلى يىء اإلاغؾىم  الٗامت اإلاىٓمتما هي ال٣ىاٖض ً لٗملُت ج٩ٍى

 ؟194-20الخىُٟظي ع٢م 

 راجُجُت اإلاخبّىاة مً َٝغ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت والتهُئت الٗمغاهُت ما هي الاؾت

ي؟  
ّ
ً اإلاىعص البكغي اإلادل  لخ٩ٍى

 ؿعى في َظٍ الىع٢ت البدشُت بلى:و

  اؾخٗغاى اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت؛ 

 ي؛
ّ
ً اإلاىعص البكغي اإلادل غ ال٣اهىهُت والخىُٓمُت لٗملُت ج٩ٍى  الخٗٝغ ٖلى ألَا

 اإلاىعص البكغي اإلادلي ٖلى يىء اإلاغؾىم بؾخٗغاى ال٣ىا ً ٖض الٗامت  اإلاىٓمت لٗملُت ج٩ٍى

 ؛194-20الخىُٟظي ع٢م 

 ت في جد٤ُ٣ الخىمُت؛ ً اإلاىاعص البكٍغ  ببغاػ صوع ج٩ٍى
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  اإلاخبّىاة مً َٝغ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت  اؾتراجُجُتالخٗٝغ ٖلى ً الخ٩ٍى

 والتهُئت الٗمغاهُت.

َظٍ الىع٢ت البدشُت ٖلى صعاؾت وزاث٣ُت، مً زال٫ جدلُل وزاث٣ي لبٌٗ ال٣ىاهحن  اٖخمضث                  

ُت.
ّ
ت اإلادل ت اإلاخٗل٣ت بخ٩ىًٍ اإلاىاعص البكٍغ  واإلاغاؾُم الخىُٓمُت والخٗلُماث ؤلاصاٍع

، ؾىداو٫ مىا٢كت َظٍ ؤلاق٩الُت مً زال٫ اإلاداوع الخال              ُت: ولإلإلاام بمسخل٠ ظىاهب اإلاىيٕى

 اإلابدث : ً والخىمُت اإلادلُت. ألاٌو  مٟاَُم ؤؾاؾُت خى٫ الخ٩ٍى

 ذً وجدؿُذذذً اإلاؿخذذذذىي ٖلى يذذذذىء اإلاغؾذذذىم  الثاوي: اإلابدث ال٣ىاٖذذذض الٗامذذذت اإلاخٗل٣ت بالخ٩ٍى

 . 194-20الخىُٟظي 

 ٌ  : مفاَُم ؤؾاؾُت خٌى الخىىًٍ والخىمُت اإلادلُتاإلابدث ألاو

ً ف  في عؤؽ اإلاا٫ البكغي، خُض ٌٗخبر مً ؤَم الؿبل ل٣ض ؤنبذ الخ٩ٍى
ً
ي الى٢ذ الخايغ اؾدشماعا

ً مىاعص  ت مىاؾبت مً خُض ال٨م والىٕىألاؾاؾُت لخ٩ٍى ومً زال٫ َظا اإلابدض ؾيخُغ١ بلى ، بكٍغ

ً، والخىمُت اإلادلُت  ً في جد٤ُ٣ باإلياٞت بلى مٟاَُم ؤؾاؾُت خى٫ الخ٩ٍى صوع اإلاىعص البكغي والخ٩ٍى

 اإلادلُت.الخىمُت 

 :  مفاَُم ؤؾاؾُت خٌى الخىىًٍاإلاُلب ألاٌو

ف الخىىًٍؤوال:    حٍٗغ

خمشل  ت، ٍو ً جمذ نُاٚخه بىاؾُت لجىت زضماث ال٣ىة البكٍغ ٠ قامل لٗملُت الخ٩ٍى ى حٍٗغ َو

ت ؤو الؿلى٥ اإلاهاعي مً زال٫ ا٦دؿاب  ً ٖملُت مضعوؾت لخٗضًل الاججاٍ ؤو اإلاٗٞغ ُٞما ًلي: "الخ٩ٍى

خمشل الهضٝ مً َظٍ بٌٗ الخبرة لخد ت مً ألاوكُت، ٍو ٤ُ٣ ؤصاء ٞٗا٫ في وكاٍ واخض ؤو مجمٖى

غ ٢ضعاث ألاٞغاص وجلبُت اخخُاظاث ألاشخام الٗاملحن في  الٗملُت في اإلاىا٠٢ الخانت بالٗمل في جٍُى

 1اإلااؾؿت في الى٢ذ الخايغ وفي اإلاؿخ٣بل".

ف اؾتراجُجُت الخىىًٍزاهُا:    حٍٗغ

ُٟت هي ٖملُت حؿتهضٝ بظغاء  حُٛحر صاثم وؿبُا في ٢ضعاث الٟغص مما ٌؿاٖض ٖلى ؤصاء الْى

ت واإلاهاعة اإلاخٗل٣ت  ه البٌٗ بإهه بظغاء مىٓم ًتزوص ألاٞغاص مً زالله باإلاٗٞغ ٗٞغ ٣ت ؤًٞل، َو بٍُغ

ت  ً ًم٨ً الىٓغ بلُه باٖخباٍع ؤصاة إلخضار الخُٛحر في اإلاٗٞغ بإصاء مهمت ؤو مهام مدضصة، بن الخ٩ٍى

 2ججاَاث ؤو الؿلى٥.واإلاهاعاث والا

                                                                                 
تباعي ٦كىاي،  جغظمت: ٢ؿم الترظمت بضاع الٟاعو١  - 1  .118، م 2006، صاع الٟاعو١، ال٣اَغة، 2. ٍبصاعة اإلاىاعص البكٍغ
تؾامذ ٖبض اإلاُلب ٖامغ،  - 2  .352، م2011، صاع ال٨ٟغ، ٖمان، 1، ٍاؾتراجُجُاث بصاعة اإلاىاعص البكٍغ
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ً: بإهه ٖملُت مسُُت ومىٓمت  ٠ قامل للخ٩ٍى ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً بُٖاء حٍٗغ مً زال٫ الخٗاٍع

خم مً زاللها حٗلُم ألاٞغاص اإلاهاعاث واإلاٗاٝع الالػمت  ت ٍو ومؿخمغة، تهضٝ بلى جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ا وحٗضًل ؾلى٦ُاتهم واججاَاتهم مً ؤظل جم٨ُجهم مً ؤصاء  َغ مهامهم ووْاثٟهم بمؿخىي ٖا٫ٍ وجٍُى

 مً ال٨ٟاءة.

 لخىىًٍا اؾتراجُجُت ألاَضافاإلاُلب الثاوي: 

ملُت حٗلم حهضٝ بلى ما ًلي: ٧اؾتراجُجُتالخ٩ىًٍ       1ٖو

  ت ٠ُ٦ جخالفى ظىاهب ال٠ًٗ في ؤصائها الخالي وجاصي اإلاُلىب مجها حٗلُم اإلاىاعص البكٍغ

ظىصة في مٗاٝع ومهاعاث وؾلى٦ُاتها بك٩ٍل صخُذ وطل٪ مً زال٫ ؾض الشٛغاث اإلاى 

 الخالُت؛ 

  ت ٠ُ٦ جىمي ظىاهب ال٣ىة في ؤصائها الخالي لالؾخٟاصة مجها بك٩ل ؤ٦بر حٗلُم اإلاىاعص البكٍغ

 مؿخ٣بال؛

  ًت لخم٨ُجها م ت مٗاٝع ومهاعاث واججاَاث ؾلى٦ُت ظضًضة ومخىٖى ب٦ؿاب اإلاىاعص البكٍغ

 ٓمت؛ؤصاء ؤٖما٫ ظضًضة في اإلاؿخ٣بل جدخاظها اإلاى

  ت م٘ حٛحراث البِئت التي جًُغ اإلاىٓمت بلى بصزالها ٖلى مجاالث ج٠ُُ٨ اإلاىاعص البكٍغ

 الٗمل ٞحها؛ 

 جإَُل وبٖضاص ٧ىاصع مهىُت ظضًضة ٢اصعة ٖلى حؿلم ػمام ال٣ُاصة في اإلاؿخ٣بل؛ 

 .ُُٟت إلاسخل٠ مؿمُاتها في اإلاىٓمت  جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاؿاعاث الْى

 خٌى الخىمُت والجماٖاث اإلادلُت مفاَُم ؤؾاؾُتاإلاُلب الثالث: 

ف الخىمُت اإلادلُتؤوال:   حٍٗغ

حٗٝغ ٖلى ؤجها الٗملُت التي بىاؾُتها ًم٨ً جد٤ُ٣ الخٟاٖل بحن الجهىص الكٗبُت والجهىص             

الخ٩ىمُت لالعجٟإ بمؿخىي الخجمٗاث اإلادلُت والىخضاث اإلادلُت، ا٢خهاصًا واظخماُٖا وز٣اُٞا 

ا وبصماظها في مىٓىمت الخىمُت ال٣ىمُت بإ٦ملها ل٩ي حكاع٥ مكاع٦ت ٞٗالت في الخ٣ضم ٖلى  وخًاٍع

 2اإلاؿخىي ال٣ىمي.

 

 

                                                                                 
ت بٗض اؾتراجُجي، ٍٖمغ ونٟي ٣ُٖ - 1  .439،  م 2005،  صاع واثل،  ٖمان،  01لي،  بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 .250م ، 2012، 1ٗضص قِبٍى ؾلُمان، هىي َه خؿحن، "بصاعة الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ: اإلاٟاَُم وآلالُاث"، مجلت  ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث، ال - 2
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ف اإلاىعص البكغي اإلادليزاهُا:    حٍٗغ

ٟىن الظًً ًيخمىن بلى ؤؾال٥ بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت في الخضمت لضي البلضًاث  َم اإلاْى

ت والىالًاث و٦ظا اإلااؾؿاث الٗمىمُت الخابٗت لهما.  م٨ً ؤن ٌؿخضٖىا للٗمل لضي ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ ٍو

 1واإلاهالر ٚحر اإلامغ٦ؼة للىػاعة اإلا٩لٟت والجماٖاث ؤلا٢لُمُت.

ف البلضًت زالثا:   حٍٗغ

ت والظمت اإلاالُت  البلضًت هي الجماٖت ؤلا٢لُمُت ال٣اٖضًت للضولت وجخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

 2اإلاؿخ٣لت.

ف الىالًت عابٗا:   حٍٗغ

ت والظمت اإلاالُت اإلاؿخ٣لت، وهي ؤًًا الضاثغة  لجماٖت ؤلا٢لُمُت للضولت وجخمخ٘هي ا الىالًت اإلاٗىٍى

ت ٚحر اإلامغ٦ؼة للضولت وحك٩ل بهظٍ الهٟت ًٞاء لخىُٟظ الؿُاؾاث الٗمىمُت الخًامىُت  ؤلاصاٍع

ىمُت والدكاوعٍت بحن الجماٖاث ؤلا٢لُمُت والضولت، وحؿاَم م٘ الضولت في بصاعة وتهُئت ؤلا٢لُم والخ

اع اإلاِٗصخي للمىاَىحن.  3الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت وخماًت البِئت وجغ٢ُت وجدؿحن ؤلَا

 اإلادلُت ؤَمُت اإلاىعص البكغي في جدلُم الخىمُتاإلاُلب الغاب٘: 

ت بهٟت  بن اإلاىعص البكغي في الى٢ذ الخالي ٌٗخبر ؤَم الٗىامل اإلاهمت لخد٤ُ٣ الخىمُت ؤلاصاٍع

دلُت بهٟت زانت، ٞهى الغؤؾما٫ الخ٣ُ٣ي لإلصاعة والثروة التي ال ًم٨ً ؤن حؿدبضلها ٖامت والخىمُت اإلا

بٗىامل ؤزغي وال ًم٨ً بًجاص بضاثل جىاٞؿها في ألاَمُت، ٚحر ؤن اإلاىعص البكغي م٘ ؤَمُخه ال٨بحرة، 

ت )الخٗلُم، الخض اث٠ الغثِؿُت لٗملُت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ب، ًدخاط بلى جىمُت مً زال٫ الْى ٍع

.)ً  4الخ٩ٍى

ا ٖىهغا ؤؾاؾُا مً  ت باٖخباَع لظل٪ جدغم اإلاجخمٗاث الخضًشت ٖلى جىُٓم مىاعصَا البكٍغ

جها وعٞ٘ مؿخىي ٦ٟاًت ألاٞغاص ختى ًم٨ً الاؾخٟاصة مً  ت وطل٪ بخىظحهها وج٩ٍى ٖىانغ الخىمُت ؤلاصاٍع

   5َظٍ الُا٢اث الخُت.

 

                                                                                 
ٟي بصاعة الجماٖاث اإلادلُت.، 2011 ؾبخمبر 20ماعر في  334-11م مً ٢اهىن ع٢ 01اإلااصة   -1  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

ضة الغؾمُت الٗضص 2011ظىان  22اإلااعر في  10-11مً ٢اهىن ع٢م  01اإلااصة   -2   53،  ًخٗل٤ بالبلضًت. الجٍغ

ضة الغؾمُت الٗضص ،  ًخٗل٤ بالب2012 ُٟٞغي  21اإلااعر  07-12مً ٢اهىن ع٢م  01 اإلااصة  -3  12لضًت. الجٍغ

ت ٖلى جىمُت ؤلاصاعة اإلادلُت في الجؼاثغ"هىا٫ بى٦ٗباف،   -4 الم، ظامٗت "-صعاؾت خالت والًت ظُجل- جإزحر اإلاىاعص البكٍغ ، عؾالت ماظؿخحر )ٚحر ميكىعة(، ٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت، ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت وؤلٖا

 .240، م2010/2011، 3الجؼاثغ

 .142ظ٘ هٟؿه، م اإلاغ  - 5
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 الخىمُت اإلادلُت ؤَمُت الخىىًٍ وصوعٍ في جدلُماإلاُلب الخامـ:  

ذذذذذذذت مً ٢بل  ً آزاع بًجابُت ٖضًضة ومخىىٖت حؿاَم مباقذذغة في جد٤ُ٣ ألاَذذذذذذذذذضاٝ اإلاىيٖى للخ٩ٍى

ا وعٞ٘ ماقغ مً ماقغاث الخىمُت  ؤلاصاعة الٗامذذذذذذذذذذذذذذذذذت وجخٗضاَا بلى يمان اؾخمغاع اإلااؾؿت واؾخ٣غاَع

ت ٖلى مؿخىي اإلاجخم٘. ٞمً ظهذذ ً ٧ىؾُلت للخىمُت الا٢خهاصًت البكٍغ ذذذذذذذذت ًجب الىٓغ بلى الخ٩ٍى

٤ بم٩اهاث التر٢ُت  ُت الٗمل اإلا٣ضم، وفي الخدٟحز ًٖ ٍَغ والاظخماُٖت حؿاَم في جدؿحن ٦مُت وهٖى

َىِمي  ًُ ً وكاَا طا مغصوصًت ٖبر الؼمً ألظل ب٣اء وصاوم اإلااؾؿت،  ٗض الخ٩ٍى ٌُ اإلاٗغويت، ومً ظهت ؤزغي 

جٗ  1ل الٗىهغ البكغي مٟخاح هجاح.ال٨ٟاءاث ٍو

اللىاٖض الٗامت اإلاخٗللت بالخىىًٍ وجدؿين اإلاؿخىي ٖلى يىء اإلاغؾىم الخىفُظي الثاوي: بدث اإلا

20-194 

ُٟت الٗمىمُت، م٘ َظا اإلابدض ؾيخُغ١ بلى  في ً في الْى ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل٣ت بٗملُت الخ٩ٍى

ً التي   194-20حؿلُِ الًىء ٖلى اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  باإلياٞت بلى اؾخٗغاى اؾتراجُجُت الخ٩ٍى

 جبىتها وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت والتهُئت الٗمغاهُت. 

    : ُف الٗمىمي:اإلاُلب ألاٌو ً في الْى  اللىاهين واإلاغاؾُم والىهىم الخىُٓمُت اإلاخٗللت بالخىٍى

٠ُ الٗمىمي  ا إلاجمٕى اإلاغاؾُم والىهىم الخىُٓمُت اإلاخٗل٣تملخهفي ما ًلي  ً في الْى بالخ٩ٍى

ت، مبِىت في الجضو٫  ُّ ٟي الجماٖاث اإلادل باإلياٞت بلى بٌٗ ال٣ىاهحن واإلاغاؾُم اإلاخٗل٣ت بةصاعة ومْى

 :(01ع٢م )

 اإلاغاؾُم والىهىم الخىُٓمُت اإلاخٗللت بالخىىًٍ ملخو(: 1حضٌو عكم )

ش الىو اللاهىوي  اإلاىيٕى الهاصع بخاٍع

 اٖاث اإلادلُتال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بالجم

 ًخٗل٤ بالىالًت 2012ُٟٞغي  21 07-٢12اهىن ع٢م 

 ًخٗل٤ بالبلضًت 2011ظىان  22  10-٢11اهىن ع٢م 

ُٟت الٗمىمُت  ألامغ اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى

لُت  15 03-06ألامغ ع٢م  ُٟت الٗمىمُت 2006ظٍى  اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

ُٟت الٗمىمُتاإلاغاؾُم الخىُٟظًت اإلاخ ً في الْى  ٗل٣ت بدىُٓم وحؿُحر الخ٩ٍى

ذذً وؤلاج٣ذذذان  1969مذذاي  12 52-69اإلاغؾذذىم ع٢ذذذذم  واإلاخًمذذذً الخضابُذذذغ اإلاسههذت لدؿُِذذذغ الخ٩ٍى

ُٟذذً وؤٖذذذىان الذضولذت والجمذاٖذذاث اإلادلُت  للمْى

                                                                                 
ت"، مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت، الٗضص 1 ً في جشمحن و جىمُت اإلاىاعص البكٍغ  .3، م 2005، ظامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة،  ُٟٞغي 7ابغاَُمي ٖبض هللا، خمُضة اإلاسخاع، "صوع الخ٩ٍى
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 واإلااؾؿاث والهُئذاث الٗمذىمُذت

ذً وجدؿُذً اإلاؿخذذىي  1987ؾبخمبذغ  08 209-87ذم اإلاغؾذذىم الخىُٟظي ع٢ذ واإلاخًمذذً جىُٓذذم جسُُذِ الخ٨ذذٍى

مذا  ٞذذي الخذاعط وحؿُِذذَغ

ذم اإلا٩اؾذب  1992ظاهذذٟي  09 09-92اإلاغؾذىم الخىُٟذظي ع٢ذذم  ذً وج٣ذٍى اإلاخٗل٤ ب٨ُُٟاث جدضًذذض ؤهماٍ الخ٩ٍى

 اإلاهىُت

ٟحن و جدؿحن مؿخىاَم وججضًض  1996ماعؽ  03 92-96اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ً اإلاْى اإلاخٗل٤ بخ٩ٍى

 مٗلىماتهم

جهم في  2002صٌؿمبر  07 427-02اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ًخٗل٤ بكغوٍ جىُٓم حٗلُم الٗما٫ وبٖالمهم وج٩ٍى

 مُضان الى٢اًت وألازُاع اإلاهىُت

ً و جدًخًمً جىُٓم الخ٩ 2003ؾبخمبر  11 309-03اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  ؿحن اإلاؿخىي في الخاعط ٍى

او   حؿُحَر

خمم اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  2004ظاهٟي  22 17-04اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   92-96ٌٗض٫ ٍو

ً في  2004ماي  19 146-04اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ت اإلاكتر٦ت للخ٩ٍى ًخًمً بوكاء اللجىت الىػاٍع

ملها  اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت وجىُٓمها ٖو

ً وجدؿحن اإلاؿخىي في الخاعط  2014ًىلُى  06 196-14ىُٟظي ع٢م اإلاغؾىم الخ ًخًمً جىُٓم الخ٩ٍى

ما  وحؿُحَر

٤  2015ؾبخمبر  16  247-15اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  ًاث اإلاٞغ اإلاخًمً جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت وجٍٟى

 الٗام

ىان 2020ًىلُى  25 194-20اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ٟحن وألٖا ً اإلاْى الٗمىمُحن وجدؿحن  ًخٗل٤ بخ٩ٍى

 مؿخىاَم في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت

ٟحن اإلادلُحن ً اإلاْى  اإلاغاؾُم الخىُٟظًت اإلاخٗل٣ت بخ٩ٍى

ً مؿخسضمي  1994صٌؿمبر  19 450-94اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ىُت لخ٩ٍى ًدضص ٢ىاٖض بوكاء مغا٦ؼ َو

اتهم وججضًض  الجماٖاث اإلادلُت وجدؿحن مؿخٍى

ملها، اإلاّٗض٫ واإلاخّمم. مٗلىماتهم وجىُٓم  َظٍ اإلاغا٦ؼ ٖو

ً مؿخسضمي الجماٖاث  1995ُٟٞغي  18 59-95اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ىُت لخ٩ٍى ًخًمً بوكاء مغا٦ؼ َو

اتهم وججضًض مٗلىماتهم، اإلاّٗض٫  اإلادلُت وجدؿحن مؿخٍى

 واإلاخّمم.

ٟي بصاعة ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي  2011ؾبخمبر  20 334-11اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  الخام بمْى

 الجماٖاث ؤلا٢لُمُت

 ًخًمً ألاخ٩ام اإلاُب٣ت ٖلى ألامحن الٗام للبلضًت 2016صٌؿمبر  13 320-16اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ت  ال٣غاعاث الىػاٍع

لُت  14 ٢غاع وػاعي مكتر٥  ً الخدًحري لكٛل بٌٗ  2015ظٍى ًدضص ٦ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى
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بةصاعة الجماٖاث الغجب اإلاىخمُت لألؾال٥ الخانت 

 ؤلا٢لُمُت ومضجه ومدخىي بغامجه

لُت  31 ٢غاع وػاعي مكتر٥  ً الخ٨مُلي ٢بل التر٢ُت بلى  2016ظٍى ًدضص ٦ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى

بٌٗ الغجب اإلاىخمُت لألؾال٥ الخابٗت إلصاعة الجماٖاث 

 ؤلا٢لُمُت ومضجه ومدخىي بغامجه

 

 

 الخٗلُماث واإلايكىعاث

ت و اإلاخٗضصة  1998ان ظى  06 01حٗلُمت ع٢م  اإلاخٗل٤ باإلاسُُاث ال٣ُاُٖت الؿىٍى

ً لخدؿحن اإلاؿخىي و ججضًض اإلاٗلىماث  الؿىىاث للخ٩ٍى

ت اإلاكتر٦ت ع٢م  الخٗلُمت الىػاٍع

253  

لُت  27 ٠ُ  1999ظٍى ُُٟت بحن مهالر الْى اإلاخٗل٣ت بالٗال٢اث الْى

الٗمىمي ومهالر اإلاحزاهُت ُٞما ًسو اإلاهاص٢ت ٖلى 

ً وجدؿحن اإلاؿخىي اإلاسُُاث  ت للخ٩ٍى ال٣ُاُٖت الؿىٍى

 وججضًض اإلاٗلىماث

ً ٢بل التر٢ُت في بٌٗ  2008صٌؿمبر  01 45الخٗلُمت ع٢م   جدضص ٦ُُٟت جىُٓم وبغامج الخ٩ٍى

 عجب ألاؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت

ً الخدًح 2009ًىاًغ 03 02الخٗلُمت ع٢م  ري ؤزىاء ٞترة جدضص ٦ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى

التربو لكٛل بٌٗ عجب ألاؾال٥ اإلاكتر٦ت في اإلااؾؿاث 

 وؤلاصاعاث الٗمىمُت والبرامج اإلاخٗل٣ت به

اإلاخٗل٣ت باإلاىانب اإلاالیت اإلاسههت في اإلاسُُاث  2009 ماعؽ 31 3 الخٗلیمت ع٢م

الؿىىیت لدؿیحر اإلاىاعص البكغیت للتر٢یت في بَاع الخ٩ىیً 

 اإلاؿب٤

ً والغؾ٩لت وجدؿحن اإلاؿخىي  2014ؤوث  13 198حٗلُمت ع٢م  مخٗل٣ت ببرهامج الخ٩ٍى

ت وؤلا٢لُمُت   لٟاثضة مؿخسضمي ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

لُت  18 ٥ ر/ م ٕ و ٕ 18اإلايكىع ع٢م  ضاص و اإلاهاص٢ت ٖلى اإلاسُُاث ٚحر  2009ظٍى اإلاخٗل٤ ب٨ُُٟاث ؤلٖا

ً وجدؿحن اإلاؿخىي وججضًض اإلاٗلىماث  اإلامغ٦ؼة للخ٩ٍى

ٟحن ىان الٗمىمُحن للمْى  وألٖا

اإلاخٗل٤ بخدُحن اإلاسُِ ال٣ُاعي الؿىىي واإلاخٗضص  2009ؾبخمبر  7 / م ٕ و 21ٕاإلايكىع ع٢م 

ً وجدؿحن اإلاؿخىي وججضًض اإلاٗلىماث  الؿىىاث للخ٩ٍى

اإلاخٗل٤ بالؼیاصاث اإلامىىخت في بَاع جىٓیم صوعاث الخ٩ىیً  1999 ؤوث  9   م ٕ و ٕ /٥ ر 263 اإلايكىع ع٢م

 ؿحن اإلاؿخىي و ججضیض اإلاٗلىماثو جد
 .اإلاهضع: مً بٖضاص الباخشت
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ً اإلاُلب الثاوي:   ؤَمُت الخىٍى

 ً ُف الٗمىمي ؤوال: ؤَمُت الخىٍى  في الْى

ت، خُض اٖخبر ألامغ ع٢م  ً ٦ٗملُت يغوٍع اإلاخًمً  03-06ؤولى اإلاكٕغ الجؼاثغي اَخماما بالخ٩ٍى

ُٟت الٗمىمُت مغخل ت َامت في اإلاؿاع الكامل لٗهغهه ؤلاصاعة الٗمىمُت ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

الث َب٣ا إلاخُلباث  ت لظل٪ ٦غؽ الخضابحر التي مً قإجها جدؿحن ال٨ٟاءاث واإلاَا وجشمحن مىاعصَا البكٍغ

ت وهاظٗت.   بصاعة ٖهٍغ

٠ زال٫ مؿاٍع اإلانهي، ٖلى ٚغاع ؤًًا جدؿحن اإلاؿخىي  ا به للمْى ً خ٣ا مٗتٞر ٗخبر الخ٩ٍى َو

ت م٘ جُىع مهام ؤلاصاعة.وججضًض اإلا  1ٗلىماث، بهضٝ ج٠ُُ٨ اإلاىاعص البكٍغ

ً وجدؿحن اإلاؿخىي والتر٢ُت في  38خُض ههذ اإلااصة  ٠ الخ٤ في الخ٩ٍى ٖلى ما ًلي: )للمْى

 الغجبت زال٫ خُاجه اإلاهىُت(.

ً و جدؿُذذً اإلاؿ خذذىي ٦ما ؤلؼم ال٣اهىن ٧اٞت الهُئاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت بدىُٓذذذذم صوعاث الخ٩ٍى

ٟحن، خُض ظاء في اإلااصة   مً هٟـ اإلاغؾىم ما ًلي : "ًخٗحن ٖلى  104وججضًض اإلاٗلىماث لخإَُل اإلاْى

 ٠ ً وجدؿحن اإلاؿخىي بهٟت صاثمت، ٢هض يمان جدؿحن جإَُل اإلاْى ؤلاصاعة جىُٓم صوعاث الخ٩ٍى

 . 2وجغ٢ُخه اإلاهىُت"

فين اإلادلُينزاهُا:   ؤَمُت الخىىًٍ باليؿبت للمْى

اإلاخًمً  2011ؾبخمبر  20اإلااعر في:  334-11اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م مً  14صة ههذ اإلاا

ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت ٖلى ما ًلي: "جىٓم بصاعة الجماٖاث  ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

ٟحن بهضٝ  ً وجدؿحن اإلاؿخىي وججضًض اإلاٗاٝع لهالر اإلاْى ؤلا٢لُمُت وبهٟت صاثمت صوعاث ج٩ٍى

م إلاهام ظضًضة.جدُحن مٗلىماته  م وجدؿحن ٦ٟاءاتهم وجغ٢ُتهم اإلاهىُت وجدًحَر

اإلاخًمً ألاخ٩ام الخانت  2016صٌؿمبر  13اإلااعر في:  320-٦16ما ؤ٦ض اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

يُت، خُض  اإلاُب٣ت ٖلى ألامحن الٗام للبلضًت ٖلى بم٩اهُت مخابٗت ألامىاء الٗامحن للبلضًاث لضوعاث ج٩ٍى

يُت جدضص مضتها ومدخىاَا  ٖلى 17ههذ اإلااصة  ما ًلي: "ًم٨ً لألمحن الٗام للبلضًت ؤن ًخاب٘ صوعاث ج٩ٍى

 و٦ُُٟاث جىُٓمها ب٣غاع مً الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالجماٖاث ؤلا٢لُمُت".

ظىان  22اإلااعر في  10-11مً ال٣اهىن ع٢م  39وباليؿبت للمىخسب البلضي ٣ٞض ههذ اإلااصة 

"ًلؼم اإلاىخسب البلضي بمخابٗت صوعاث الخ٩ىًٍ وجدؿحن اإلاؿخىي واإلاخٗل٤ بالبلضًت ٖلى ما ًلي:  2011

 . اإلاغجبُت بالدؿُحر البلضي اإلاىٓمت لهالخه"

                                                                                 
لُت  18اإلااعر في  ٥2009 ر/م ٕ و ٕ/ 18ميكىع ع٢م  - 1 ت الٗامت 2009ظٍى ً وجدؿحن اإلاؿخىي  الهاصع ًٖ اإلاضًٍغ ضاص واإلاهاص٢ت ٖلى اإلاسُُاث ٚحر اإلامغ٦ؼة للخ٩ٍى ُٟت الٗمىمُت اإلاخًمً ؤلٖا للْى

ىان الٗمىمُت. ٟحن وألٖا  وججضًض اإلاٗلىماث للمْى

لُت  15اإلااعر في  03-06ألامغ ع٢م   -2 ضة الغؾمُت ، الٗضص  2006ظٍى ُٟت الٗمىمُت ، الجٍغ ش ، ا 46اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى  .10، م2006ًىلُى  16لهاصعة بخاٍع
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  194-20اللىاٖض الٗامت اإلاخٗللت بالخىىًٍ وجدؿين اإلاؿخىي في اإلاغؾىم الخىفُظي اإلاُلب الثالث: 

ٟحن  ٣تبلى جدضًض ال٣ىاٖض الٗامت اإلاخٗل 194-20حهضٝ اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ً اإلاْى بخ٩ٍى

ىان الٗمىمُحن وجدؿحن مؿخىاَم في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت، جُب٣ُا ألخ٩ام اإلااصجحن   105وألٖا

لُت  15اإلااعر في  03-06مً ألامغ ع٢م  111و  .2006ظٍى

 92-٦96ما جلػى ٧ل ألاخ٩ام اإلاسالٟت لهظا اإلاغؾىم وال ؾُما مجها ؤخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ً وجدؿحن اإلاؿخىي اإلاىٓمان في الخاعط زايٗحن ألخ٩ام اإلاغؾىم اإلاّٗض  ٫ واإلاخّمم، ٦ما ًب٣ى الخ٩ٍى

لُت  6اإلااعر في  196-14الغثاسخي ع٢م   .2014ظٍى

 ؤهىإ الخىىًٍؤوال: 

 صوعاث الخىىًٍ: .ؤ 

 صوعاث الخىىًٍ اإلاخسهو وجخًمً: -1

 ٠ُ اإلاباقغ في عجبت؛  ٢هض الخْى

 التر٢ُت بلى عجبت ؤٖلى؛ 

 ي عجبت.ؤلاصماط ف 

ً الخىىًٍ الخدًيري لكغل مىهب:  -2 ا لكٛل مىهب ٧ل ج٩ٍى ىا جدًحًر خُض ٌّٗض ج٩ٍى

مىهىم ٖلُه في ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت الخانت ٢بل جغؾُم اإلاتربو ؤو الخُٗحن في مىهب 

 ٖا٫ٍ ؤو في مىهب مخسهو.

 صوعاث جدؿين اإلاؿخىي: وجخًمً:  .ب 

 ؤو صعاؾاث الخسهو؛ ً  الخ٩ٍى

 الخدًحري للمؿا ً  ب٣اث والامخداهاث والٟدىم اإلاهىُت؛الخ٩ٍى

 .ججضًض اإلاٗاٝع ؤو الىضواث و٧ل ألاق٩ا٫ ألازغي لخدؿحن اإلاؿخىي 

  الخىىًٍ بالخاعج : ج.    

ً ًىضعط في بَاع ؤخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  لُت  06اإلااعر في  196-14باٖخباٍع ٧ل ج٩ٍى ظٍى

ً و جدؿحن اإلاؿخىي في الخا 2014 ما.اإلاخًمً جىُٓم الخ٩ٍى  عط و حؿُحَر

 ؤَضاف الخىىًٍزاهُا: 

ً وجدؿحن اإلاؿخىي لٟاثضة           ًخٗحن ٖلى اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت جىُٓم صوعاث ج٩ٍى

ىان الٗمىمُحن مً ؤظل:  ٟحها وألٖا  مْى
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  م للتر٢ُت اإلاهىُت ومماعؾت ىان الٗمىمُحن وجدًحَر ٟحها وألٖا الث مْى جدؿحن مَا

 مهام ظضًضة؛

 ًاصة مغصوص  ت وؤصاء مهالخها؛ ٍػ

 ُت زضماث اإلاهالر الٗمىمُت؛  جدؿحن هٖى

  ت ٟحن مً ا٦دؿاب اإلاٗاٝع الىٍٓغ ً اإلاخسهو بلى جم٨حن اإلاْى حهضٝ الخ٩ٍى

 والخُب٣ُُت إلاماعؾت اإلاهام اإلاغجبُت بالغجبت اإلاغاص الاهخماء بلحها؛

  ً٠ م ً الخدًحري لكٛل مىهب  بلى جم٨حن اإلاتربو واإلاْى حهضٝ الخ٩ٍى

ٗاٝع ج٨مُلُت حؿمذ له بمماعؾت اإلاهام اإلاغجبُت بمىهب الكٛل ؤو ا٦دؿاب م

 اإلاىهب الٗالي اإلاغاص قٛله؛

  ًىان الٗمىمُحن م ٟحن وألٖا ً وصعاؾاث الخسهو بلى جم٨حن اإلاْى حهضٝ الخ٩ٍى

ىاتهم ألاولُت؛ الث ظضًضة بٛغى اؾخ٨ما٫ وجدؿحن ج٩ٍى  ا٦دؿاب مَا

 الخدًحري للمؿاب٣اث والامخداه ً اث والٟدو اإلاهىُت بلى جم٨حن حهضٝ الخ٩ٍى

ىان الٗمىمُحن مً جدًحر ازخباعاث َظٍ اإلاؿاب٣اث والٟدىم  ٟحن وألٖا اإلاْى

 اإلاهىُت؛

  الث حهضٝ ججضًض اإلاٗاٝع وصوعاث جدؿحن اإلاؿخىي بلى ججضًض ؤو جدؿحن مَا

ٟحن ؤو ج٨ُُٟهم م٘ اإلاخُلباث الجضًضة للمىهب.  اإلاْى

ً الامخُاػاث التي ًدهل ٖليها اإلازالثا:   ىْف بٗض  الخىٍى

ٟىن الظًً جابٗىا بىجاح   ؤخض الامخُاػاث آلاجُت:. صوعة جىىًٌٍؿخُٟض اإلاْى

: حُُٗجهم بهٟت في صوعاث الخىىًٍ اإلاخسهو اإلاىحه بلى الخىُْف اإلاباقغ -1

باث  ىظهىن خؿب اخخُاظاث اإلاهلخت وبُا٢ت الٚغ متربهحن في الغجب اإلاٗىُت ٍو

 وصعظت اؾخد٣ا١ اإلاٗىُحن؛

جغ٢ُتهم ؤو بصماظهم خؿب الخالت في  اإلاخسهو كبل التركُت ؤو ؤلاصماج: في صوعاث -2

 الغجبت اإلا٣هىصة؛

٤ الكغوٍ  في صوعاث الخىىًٍ  الخدًيري كبل الترؾُم: -3 جغؾُمهم في عجبتهم ٞو

 اإلاىهىم ٖلحها في الخىُٓم اإلاٗمى٫ به؛

ٌٍ ؤو مىهب مخسهو: -4 م ًخم حُُٗجه في صوعاث الخىىًٍ كبل الخُٗين في مىهب ٖا

٤ الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها  في اإلاىانب الٗلُا ؤو اإلاىانب اإلاخسههت طاث الهلت ٞو

 في الخىُٓم اإلاٗمى٫ به.
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ٟىن الظًً جابٗىا بىجاح صوعة جدؿحن مؿخىي مً ؤخض الامخُاػاث آلاجُت:   ٦ما ٌؿخُٟض اإلاْى

 ( لت اإلاضة: جمىذ لهم صعظت بياُٞت في خضوص ( 03في صوعاث جدؿحن اإلاؿخىي ٍَى

م اإلانهي، وجسٌُٟ ألا٢ضمُت في التر٢ُت بلى عجب ؤٖلى إلاضة صعظا ث زال٫ مؿاَع

 حؿاوي مضة صوعة جدؿحن اإلاؿخىي؛

  في صوعاث جدؿحن اإلاؿخىي مخىؾُت اإلاضة: جسٌُٟ ألا٢ضمُت في التر٢ُت بلى عجب

 ؤٖلى إلاضة حؿاوي مضة صوعة جدؿحن اإلاؿخىي و٦ظا التر٢ُت في الضعظت؛

 حرة اإلاضة: ؤزظ َظٍ الضوعة بٗحن الاٖخباع مً ؤظل في صوعاث جدؿحن اإلاؿخىي ٢ه

جى٣ُِ اإلاٗىُحن لتر٢ُتهم في الضعظاث و٦ظا مً ؤظل حُُٗجهم في اإلاىانب اإلاىا٣ٞت 

 لُبُٗت صوعة جدؿحن اإلاؿخىي.

  ؤو جدؿحن اإلاؿخىي التي جىٓم ً ٠ اإلا٣بى٫ إلاخابٗت صوعة ج٩ٍى ٦ما ٌؿخُٟض اإلاْى

( ؤقهغ مً الاهخضاب زال٫ مضة 06ت )بك٩ل مخىانل وحؿاوي مضتها ؤو جٟى١ ؾخ

خ٣ايخى عاجبه ألانلي مً بصاعجه ألانلُت، باؾخصىاء الٗالواث اإلاغجبُت  َظٍ الضوعة، ٍو

 باإلاغصوصًت والىخاثج ؤو اإلاماعؾت الٟٗلُت للٗمل.

ً وجدؿحن اإلاؿخىي بدؿلُم:  ٦ما ج٣ىم اإلااؾؿت التي ج٨ٟلذ بةظغاء الخ٩ٍى

 ٟٗحن الظًً جاب ً للمْى  ىا بىجاح صوعة ج٩ىًٍ،قهاصة ج٩ٍى

  ٟحن الظًً جابٗىا بىجاح صوعة جدؿحن اإلاؿخىي قهاصة جدؿحن مؿخىي، للمْى

لت، اإلاضي. ٍى  مخىؾُت َو

  ٟحن الظًً جابٗىا بىجاح صوعة جدؿحن مؿخىي ٢هحرة قهاصة مكاع٦ت، باليؿبت للمْى

 اإلاضي. 

:ً ٟىن الظًً لم ًخابٗىا بىجاح صوعة ج٩ٍى  ؤما اإلاْى

 : إلاخسهو اإلاىحه بلى الخىُْف اإلاباقغفي صوعاث الخىىًٍ ا -1

 ؤو ٧لها؛ ً اصة بظغاء ظؼء مً صوعة الخ٩ٍى  بّما ٢بىلهم إٖل

 وبّما حُُٗجهم في الغجبت ألاصوى مباقغة؛ 

  ٠ُ اإلاباقغ في الغجبت م مً ٢اثمت اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن للخْى وبّما ب٢هاَئ

 اإلاٗىُت.

  في صوعاث اإلاخسهو كبل التركُت ؤو ؤلاصماج: -2

 ؤو ٧لها؛بّما ٢ب ً اصة بظغاء ظؼء مً صوعة الخ٩ٍى  ىلهم إٖل

 .وبّما بٖاصة بصماظهم في عجبهم ألانلُت 

  في صوعاث الخىىًٍ  الخدًيري كبل الترؾُم: -3
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  ؤو ٧لها في خالت جمضًض ٞترة ً اصة بظغاء ظؼء مً صوعة الخ٩ٍى بّما ٢بىلهم إٖل

 التربو؛

 .ً  وبّما بٖالن ٖضم ٢بىلهم للخ٩ٍى

ٌٍ ؤو مىهب مخسهو:في صوعاث الخىىًٍ ك -4   بل الخُٗين في مىهب ٖا

 ؤو ٧لها؛ ً اصة بظغاء ظؼء مً صوعة الخ٩ٍى  بّما ٢بىلهم إٖل

  وبّما بٖالن ٖضم ٢بىلهم للخُٗحن في اإلاىهب الٗالي ؤو اإلاىهب اإلاخسهو

 اإلا٣هىص.

ف في مجاٌ الخىىًٍ وجدؿين اإلاؿخىي عابٗا:   واحباث اإلاْى

ً؛ -1  ًسً٘ للىٓام الضازلي إلااؾؿت الخ٩ٍى

ً ؤو جدؿحن مؿخىي، بال٣ُام بسضمت ٞٗلُت لضي ؤلاصاعة  -2 ًلؼم ٧ل مترشر جاب٘ صوعة ج٩ٍى

( 7( مغاث مضة الضوعة اإلاخابٗت في خضوص مضة ؤ٢هاَا ؾب٘ )3الٗمىمُت إلاضة جىا٤ٞ زالر )

 ؾىىاث؛

ً ؤو جدؿحن مؿخىي، واه٣ُ٘ ٖجها بمدٌ بعاصجه ًٖ  -3 ٠ اؾخٟاص مً صوعة ج٩ٍى ٧ل مْى

( صون مبرع 1د٤ بمىهب حُِٗىه ٖىض جهاًت الخ٩ىًٍ في ؤظل ؤ٢هاٍ قهغ )الضوعة، ؤو لم ًلخ

ش جبلُٛه بم٣غع الخُٗحن، ؤو ٚاصع ؤلاصاعة ٢بل جهاًت اإلاضة اإلادضصة،  م٣بى٫، ابخضاء مً جاٍع

٠ اإلاترجبت ًٖ الخ٩ىًٍ وجدؿحن اإلاؿخىي    .ٞةهه ًلؼم بدؿضًض ٧امل اإلاهاٍع

 وجدؿين اإلاؿخىي  هُفُاث جىُٓم وفخذ صوعاث الخىىًٍزامؿا: 

 بَاع جىُٓم صوعاث الخىىًٍ اإلاخسهو والخىىًٍ الخدًيري: . ؤ

بمىظب ٢غاع مً الؿلُت اإلا٩لٟت  جدضصباليؿبت للغجب الخابٗت لألؾالن اإلاكترهت:  -1

ُٟت الٗمىمُت.  بالْى

ُت -2  : جدضصباليؿبت للغجب ؤو اإلاىانب الٗلُا ؤو اإلاخسههت الخابٗت لألؾالن الىٖى

ُٟت الٗمىمُت. بمىظب ٢غاع مكتر٥ بحن   الىػٍغ اإلاٗجي والؿلُت اإلا٩لٟت بالْى

 وجدضص َظٍ ال٣غاعاث:

 الكغوٍ ال٣اهىهُت ألاؾاؾُت لل٣بى٫ في مسخل٠ الضوعاث؛ 

 مضة وق٩ل الضوعة؛ 

 ًٍاإلااؾؿت التي جًمً الخ٩ى 

 ً؛  بغهامج صوعة الخ٩ٍى

 ً؛  ٦ُُٟاث مغا٢بت بظغاء صوعة الخ٩ٍى
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 اصاث التي ًم٨ً ؤن ٌؿخُٟض مج ٘ َبُٗت الٍؼ ٣ا للدكَغ ها بٌٗ اإلاترشخحن ٞو

 اإلاٗمى٫ بهما.

 بَاع جىُٓم جدؿين اإلاؿخىي:  . ب

بمىظب ٢ذذذذذذذذذذغاع ؤو مذذذذذ٣غع الىػٍذذذذغ اإلاٗجي ؤو اإلاؿاو٫ اإلاٗجي، بَاع جىُٓم صوعاث جدؿحن  ًدذذذذذذضص

ىضر ٖلى الخهىم:  اإلاؿخىي ٍو

 قغوٍ ومٗاًحر اهخ٣اء اإلاترشخحن؛ 

 مضة وق٩ل الضوعة؛ 

 ت التي جًمً جدؿحن اإلاؿخىي؛اإلااؾؿ 

 بغهامج جدؿحن اإلاؿخىي؛ 

  ٘ ٣ا للدكَغ اصاث التي ًم٨ً ؤن ٌؿخُٟض مجها بٌٗ اإلاترشخحن ٞو َبُٗت الٍؼ

 اإلاٗمى٫ بهما.

 هُفُت فخذ صوعاث الخىىًٍ وجدؿين اإلاؿخىي:  . ط

ً وجدؿحن اإلاؿخىي بمىظب ٢غاع ؤو م٣غع مً الؿلُت التي لها نالخُت  جٟخخذ صوعاث الخ٩ٍى

جب ؤن ًدضص ما ًإحي:الخُٗ ت، ٍو ُّ  حن ؤو الؿلُت الىن

 وجدؿحن اإلاؿخىي؛ ً  الغجب اإلاٗىُت بضوعاث الخ٩ٍى

  ً ٖضص اإلاىانب اإلاالُت اإلاسههت ؤو اإلا٣اٖض البُضاٚىظُت َب٣ا إلاسُِ الخ٩ٍى

 وجدؿحن اإلاؿخىي اإلاهاص١ ٖلُه؛

 مضة الضوعاث وم٩ان بظغائها؛ 

 ش ٞخذ وازخخام الضوعاث؛  جىاٍع

٣ت ب٣اثمت زم ًخم جبلُٜ  ُٟت الٗمىمُت، مٞغ وسخت مً ال٣غاعاث بلى مهالر الؿلُت اإلا٩لٟت الْى

ش جى٢ُٗه.07بؾمُت للمترشخحن اإلا٣بىلحن في ؤظل ؾبٗت )  ( ؤًام ٖمل ابخضاء مً جاٍع

ُٟت الٗمىمُت بةبضاء الغؤي في مُاب٣ت ال٣غاع في ؤظل ؤ٢هاٍ         ٦ما ج٣ىم الؿلُت اإلا٩لٟت الْى

ش اؾخالمه، وباه٣ًاء ألاظل َظا ٌٗخبر عؤي اإلاُاب٣ت م٨دؿبا وال ( ؤًام 07ٖؾبٗت ) مل ابخضاء مً جاٍع

 جىُب٤ ألاخ٩ام اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ٖلى صوعاث جدؿحن اإلاؿخىي ٢هحرة ألاظل. 

 بضوعاث الخىىًٍ و جدؿين اإلاؿخىي: الالخداققغوٍ  . ص

وبمىظب ج٩ىن بمىظب ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت الخانت بضوعاث الخىىًٍ:  الالخداققغوٍ  -1

.ً  الىهىم الخىُٓمُت اإلاخًمىت بوكاء وجىُٓم ماؾؿاث الخ٩ٍى

ج٩ىن بمىظب ٢غاع ؤو م٣غع مً الىػٍغ ؤو بضوعاث جدؿين اإلاؿخىي:  الالخداققغوٍ  -2

 اإلاؿاو٫ اإلاٗجي خؿب الخالت.
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 اإلااؾؿاث التي جًمً بحغاء صوعاث الخىىًٍ وجدؿين اإلاؿخىي: .ٌ 

 ا ً لت ؤزغي َب٣ا اإلااؾؿاث الٗمىمُت التي جخ٨ٟل بالخ٩ٍى لٗالي ؤو ؤي ماؾؿت مَا

 ً للخىُٓم اإلاٗمى٫ به، باليؿبت للغجب التي ٌكتٍر لاللخدا١ بها خُاػة قهاصة ج٩ٍى

 ٖا٫ٍ؛

  لت َب٣ا ً اإلاخسهو ؤو اإلانهي ؤو ؤي ماؾؿت ؤزغي مَا اإلااؾؿاث الٗمىمُت للخ٩ٍى

 للخىُٓم اإلاٗمى٫ به.

 ت باليؿبت لضوعاث جدؿحن اإلاؿخىي ٢هحرة اإلاضي ًم٨ً بظ ُّ ا في م٣غ اإلااؾؿت اإلاٗى غاَئ

لت، بهٟت ٧املت ؤو ظؼثُت، زال٫ ؤو٢اث الٗمل ؤو زاعظها  ً مَا ؤو لضي ماؾؿت ج٩ٍى

٘ اإلاٗمى٫ به.  َب٣ا للدكَغ

 َغق الخىىًٍ ؾاصؾا: 

  ًم٨ً جىُٓم صوعاث الخ٩ىًٍ وجدؿحن اإلاؿخىي بك٩ل مخىانل ؤو جىاوبي ؤو ًٖ بٗض ؤو

لت؛ ً مَا  ب٢امي لضي ماؾؿت ج٩ٍى

 ٠ُ اإلاباقغ، ٞةهه ًجب ؤن جخم بك٩ل بال ً اإلاخسهو مً ؤظل الخْى يؿبت للخ٩ٍى

لت. ً مَا  مخىانل ؤو ب٢امي لضي ماؾؿت ج٩ٍى

 مسُُاث الخىىًٍ وجدؿين اإلاؿخىي )اإلافهىم، ألاَمُت، اإلادخىي وهُفُت بٖضاصَا(اإلاُلب الغاب٘: 

 جدؿين اإلاؿخىي هىم وؤَمُت مسُِ الخىىًٍ و ؤوال: مف

٤ َى وز          ت ٞو ُّ الهُئت اإلاؿخسضمت، ًخم ٞحها  اؾتراجُجُت٣ُت ؤو زُت قاملت مّٗضة بهٟت جى٢ٗ

جدضًض وجهي٠ُ اخخُاظاث مؿخسضمحها مً الخ٩ىًٍ وجغجُبها خؿب ؤولىٍاتها، وجسهُو اإلاىاعص 

ؾىىاث، م٘ مغاٖاة الهٗىباث  04ؤو  03ال٩اُٞت لخجؿُض وجىُٟظ َظٍ الخُت زال٫ مضة مُٗىت 

 ملت زال٫ الخىُٟظ.والٗىاث٤ اإلادخ

ُٟت الٗمىمُت في اإلااصة           مىه، اإلاسُِ الؿىىي ؤو  111و٦غؽ ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

ت في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث  ً وجدؿحن اإلاؿخىي ٦إصاة للخىمُت اإلاىاعص البكٍغ اإلاخٗضص الؿىىاث للخ٩ٍى

 1الٗمىمُت.

 مدخىي مسُِ الخىىًٍ وجدؿين اإلاؿخىي زاهُا: 

ذذذذذذً ما ًذذذذذذذلي :           ًجذذذب ؤن جبُذذذذً مسُُذذذذذاث الخ٩ٍى

                                                                                 
ً وجدؿحن اإلاؿخىي  2009ؾبخمبر  07ماعر في  ٥2009 ر /م ٕ و ٕ / 21ميكىع ع٢م  -  1 ُٟت الٗمىمُت اإلاخٗل٤ بخدُحن اإلاسُِ ال٣ُاعي الؿىىي واإلاخٗضص الؿىىاث للخ٩ٍى ت الٗامت للْى الهاصع ًٖ اإلاضًٍغ

 وججضًض اإلاٗلىماث. 
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 وجدؿحن اإلاؿخىي؛ ً  هٕى صوعاث الخ٩ٍى

 وجدؿحن اإلاؿخىي؛ ً  الغجب اإلاٗىُت باالؾخٟاصة مً صوعاث الخ٩ٍى

  ضص اإلا٣اٖض البُضاٚىظُت اإلاىظهت ً ٖو ٖضص اإلاىانب اإلاالُت اإلاسههت للخ٩ٍى

 لخدؿحن اإلاؿخىي؛

  ٟحن ؤو ً ؤو بخدؿحن اإلاؿخىي؛  ٖضص اإلاْى ىان الٗمىمُحن اإلاٗىُحن بالخ٩ٍى  ألٖا

 لت اإلاضي(؛ ٍى ً وجدؿحن اإلاؿخىي ) ٢هحرة، مخىؾُت، َو  مضة صوعاث الخ٩ٍى

 .وجدؿحن اإلاؿخىي ً ً التي جًمً صوعاث الخ٩ٍى  ماؾؿاث الخ٩ٍى

 هُفُاث بٖضاص مسُُاث الخىىًٍ وجدؿين اإلاؿخىي وججضًض اإلاٗلىماثزالثا: 

ً وجدؿحن اإلاؿخىي في بَاع ؾُاؾت الدؿُذذذذذحر الخ٣ضًغي  ج٣ىم اإلااؾؿت بةصعاط مسُُاث الخ٩ٍى

ت، مً زال٫:   للمىاعص البكٍغ

  ت؛  مسُُاث حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

  وجدؿحن اإلاؿخىي؛ ً ت ومخٗضصة الؿىىاث للخ٩ٍى  اإلاسُُاث ال٣ُاُٖت الؿىٍى

ً وجدؿحن اإلاؿخىي َاب            م٨ً ؤن ٨ًدسخي مسُِ الخ٩ٍى ا ؤو مخٗضص الؿىىاث ٦ما ٍو ٗا ؾىٍى

ا.  ًم٨ً ؤن ٨ًدسخي َابٗا ٢ُاُٖا ؤو ٚحر ممغ٦ؼ ؤو ال مغ٦ٍؼ

ىان الٗمىمُحن اإلا٣بىلحن للمكاع٦ت في صوعة  ٦ما ال         ٟحن وألٖا ًجب ؤن ًٟى١ الخض ألا٢صخى للمْى

٪ جُب٣ُا %مً الخٗضاص الخ٣ُ٣ي للؿل٪ ؤو الغجبت ؤو اإلاىهب اإلا٣هىص وطل30جدؿحن اإلاؿخىي وؿبت 

ٟحن  2020ًىلُى ؾىت  25اإلااعر في  194-20ألخ٩ام اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ً اإلاْى ًخٗل٤ بخ٩ٍى

ىان الٗمىمُحن وجدؿحن مؿخىاَم في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت.  وألٖا

ً وجدؿحن اإلاؿخىي )بمىظب اإلااصة ع٢م              مً هٟـ اإلاغؾىم(  ٦25ما ًسً٘ مسُِ الخ٩ٍى

ُٟت الٗمىمُت بٗض بظغاء ٖملُت الخ٣ُُم، وبهظا للضعاؾت وا إلاهاص٢ت مً َٝغ الؿلُت اإلا٩لٟت بالْى

 ً غ ًٖ بهجاػ الٗملُاث اإلاسجلت في مسُُاتها للخ٩ٍى الهضص ج٣ىم ٧ل ماؾؿت ٖمىمُت بةٖضاص ج٣ٍغ

 ماعؽ بٗىىان الؿىت اإلاالُت اإلاىالُت للؿىت اإلاٗخبرة، وجغؾله بلى الؿلُت 31وجدؿحن اإلاؿخىي، ٢بل 

ُٟت الٗمىمُت.   اإلا٩لٟت بالْى

ت اؾتراجُجُتاإلاُلب الخامـ:   ُ ت اإلادل  جىىًٍ اإلاىاعص البكٍغ

غ ال٨ٟاءاث وجدؿحن هىُٖت الخضماث التي ٣ًمها  في بَاع مغا٣ٞت ؾُاؾتها ؤلانالخُت ولٛغى جٍُى

ت  ُّ ذ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادل
ّ
ا، جبي َٟى ً للٟترة ) اؾتراجُجُتمْى جخمدىع  (2019-2015ج٩ٍى

 :1خى٫ الى٣اٍ آلاجُت
                                                                                 

ًماٖاث اإلادلُت والتهُئت الٗمغاهُت، وػاعة الضازلُت والج -1    ،الخىٍى
-%D9%88-https://interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1

https://interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/2016-03-24-14-05-22.html#faqnoanchor
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  ٠ ًجب ً اإلاْى ً الخدًحري خُض ؤن الاَخمام بخ٩ٍى ً ال٣اٖضي والخ٩ٍى خماص ٖلى الخ٩ٍى الٖا

٤ الٗام وز٣اٞت الضولت ٦ما  ؤن ٩ًىن مىظ الخدا٢ه بمىهبه ختى ًخم الترؾُش لضًه ز٣اٞت اإلاٞغ

٘ م٘ مه امه الجضًضة واإلادُِ ؤهه ٌؿمذ له با٦دؿاب مٗاٝع وزبراث حؿمذ له بالخإ٢لم الؿَغ

 اإلانهي.

 اعاث ٟحن التي حكٛل مىانبا ووْاث٠ ٖلُا صوعا َاما في جىىًٍ ؤلَا : جلٗب َظٍ الٟئت مً اإلاْى

جىُٟظ وهجاح ؤلانالخاث، بط ج٣٘ ٖلى ٖاج٣هم مهمت وي٘ خحز الخىُٟظ ؾُاؾت الضولت الهاصٞت 

٘ مىاعص بلى جدؿحن وجغ٢ُت الخضمت الٗمىمُت، ال ؾُما في ْل الخىظه الجضً ض الغامي بلى جىَى

ً َظٍ  لُه ٞخ٩ٍى ؼ الضوع الا٢خهاصي للبٗض بالخىمُت اإلادلُت ٖو الجماٖاث اإلادلُت وحٍٗؼ

ً ال٣ُإ. اعاث ٌّٗض مدىعا ؤؾاؾُا يمً اؾتراجُجُه ج٩ٍى  ؤلَا

 اإلانهي( لالؾخٟاصة مً هخاثج الخبراث  الاهفخاح ٖلى اللُاٖاث اإلاىىهت ً )الخٗلُم الٗالي، والخ٩ٍى

ؼ مٗاٝع وزبراث والب دىر والضعاؾاث التي ج٣ىم بها َظٍ ال٣ُاٖاث والتي مً قإجها بزغاء وحٍٗؼ

لى َظا ألاؾاؽ، جم الخى٢ُ٘ ٖلى ٖضة اجٟا٢ُاث م٘ وػاعة الخٗلُم الٗالي  اعاث ٖو ٟحن وؤلَا اإلاْى

ً جابٗت ل٣ُاٖاث ؤزغي  ووػاعةوالبدض الٗلمي  ً والخٗلُم اإلاهىُحن وماؾؿاث ج٩ٍى الخ٩ٍى

غ الُا٢اث )اإلاٗه ض الٗالي للدؿُحر والخسُُِ، مٗهض الا٢خهاص الجمغ٧ي والجباجي، ومغ٦ؼ جٍُى

 اإلاخجضصة(.

 الخابٗت لل٣ُإ. و٢ض جم  اهتهاج هٓام الخىىًٍ ًٖ بٗض ً ؼ بم٩اهُاث قب٨ت الخ٩ٍى وطل٪ لخٍٗؼ

 .الاٞترايخيبٖضاص ٢اٖضة ع٢مُت للخ٩ىًٍ 

 ؿُحر في آلاوهت ألازحرة ٖضة جُىعاث ٖلى : حٗٝغ ؤهماٍ الدالاهفخاح ٖلى الخجاعب ألاحىبُت

الهُٗض الضولي وال بض مً مؿاًغتها والؿهغ ٖلى جباص٫ الخبراث م٘ الضو٫ الغاثضة في َظا اإلاجا٫ 

اع جم الخى٢ُ٘ ٖلى ٖضة اجٟا٢ُاث  ؼ ٦ٟاءاث ومٗاٝع بَاعاث ال٣ُإ، وفي َظا ؤلَا لًمان حٍٗؼ

 هُا، َىلىضا( والهحن و٦ىضا.ألاوعوبي )ٞغوؿا، بؾبا الاجداصم٘ ٖضة صو٫ ٦ضو٫ 

 ىُت لخىىًٍ مؿخسضمي الجماٖاث اإلادلُت وجدؿين مؿخىاَم وججضًض مٗاعفهم : اإلاغاهؼ الَى

ىُت لخ٩ىًٍ مؿخسضمي 05جدىػ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت ٖلى زمؿت ) ( مغا٦ؼ َو

(. ٦ما ًيخٓغ الجماٖاث اإلادلُت في ٧ل مً والًاث: )بكاع، الجلٟت، وع٢لت، ٢ؿىُُىت، ووَغان

ىُحن ظضًضًً واإلاخمشلحن في:  ً َو ً بةهجاػ مغ٦ٍؼ  جىؾُ٘ قب٨ت الخ٩ٍى

 بدُاعث؛ ً جي للخ٩ٍى  اإلاغ٦ؼ الَى

 .بٗىابت ً جي للخ٩ٍى  اإلاغ٦ؼ الَى

                                                                                                                                                                                                                                                             
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1

22.html#faqnoanchor-05-14-24-03-%D8%A9/2016  ، :ش ض بخاٍع  .14/12/2021قَى

 

https://interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/2016-03-24-14-05-22.html#faqnoanchor
https://interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/2016-03-24-14-05-22.html#faqnoanchor
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ب الٟاٖلحن اإلادلُحن )ؾُٟا٫ اإلاٛغب الٗغبي( خّحز الخضمت.  باإلياٞت بلى صزى٫ اإلاغ٦ؼ الضولي لخضٍع

 :زاجمـــــت

 اؾت زلهىا بلى هخاثج ؤَّمها:مً زال٫ َظٍ الضع 

  ً حؿاَم بك٩ل ؤؾاسخي في بىاء وججضًض مٗاٝع ومهاعاث اإلاىاعص  ٧اؾتراجُجُتؤَمُت الخ٩ٍى

اث٠ ؤو  ت وجدؿحن ألاصاء ومؿاٖضتها للخ٠ُ٨ م٘ الخُٛحراث التي جُغؤ ٖلى مؿخىي الْى البكٍغ

ً صوع مهما في جد٤ُ٣ ال ت بها ومىا٦بتها؛ ٦ما ؤن للخ٩ٍى ت؛اإلاهام اإلاىَى ُّ  خىمُت اإلادل

  ًت م ً اإلاىعص البكغي الظي ًّخطر مً زال٫ وظىص مجمٖى اَخمام اإلاكّغٕ الجؼاثغي بخ٩ٍى

ً؛ والخُىع اإلالخّى  ٠ الٗام في الخ٩ٍى ال٣ىاهحن واإلاغاؾُم الخىُٓمُت التي جا٦ض ٖلى خ٤ اإلاْى

ا نضوعا ا ً اإلاىعص البكغي التي ٧ان آزَغ إلاغؾىم الخىُٟظي في ال٣ىاهحن واإلاغاؾُم اإلاخٗل٣ت بخ٩ٍى

ً اإلاىعص البكغي ماػالذ ال حؿخجُب للخُىعاث 194-20ع٢م   ؤهه في ما ًخٗل٤ بُغ١ ج٩ٍى
ّ
؛ بال

ً زانت  ت، ّبط ؤهه مً الًغوعي مىا٦بت الخٛحراث والخُىعاث الخضًشت في مجا٫ الخ٩ٍى اإلادؿاٖع

ً؛     في ما ًخٗل٤ بُغ١ الخ٩ٍى

  ت و ُّ ً مً زال٫ جبّىحها بَخمام وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادل التهُئت الٗمغاهُت بٗملُت الخ٩ٍى

ٟحها ٖلى اإلاؿخىي  يُت لٟاثضة مْى لت اإلاضي، وجىُٓم ٖضة صوعاث ج٩ٍى ً ٍَى الؾتراجُجُه ج٩ٍى

جي؛   الَى

  باالَخمام ال٩افي اؾتراجُجُتُٚاب عئٍت 
َ
  .واضخت؛ ٦ما ؤن ٖملُت الخ٣ُُم لم جدٔ

 الخىنُاث:

الخ٩ىًٍ ٞٗالت وحؿاَم في جىمُت وجشمحن اإلاىعص البكغي  اؾتراجُجُتج٩ىن اهُال٢ا مما ؾب٤ وختى         

ي وبالخالي حؿاَم بك٩ل ٞٗا٫ في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت، ه٣ترح ما ًلي: 
ّ
 اإلادل

  م خغم اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى ٠، ٚع ً ل٩ل مْى ت وصًمىمت الخ٩ٍى الخغم ٖلى اؾخمغاٍع

ً زال٫ مؿاٍع اإلانه ٠ مً الخ٩ٍى ت اؾخٟاصة اإلاْى ي، ٚحر ؤهه لم ًا٦ض ٖلى يغوعة اؾخمغاٍع

٠ ؤزىاء خُاجه اإلاهىُت؛ ً اإلاخىانل ل٩ل مْى  الخ٩ٍى

  واضخت؛ م٘ يغوعة الاَخمام  اؾتراجُجُتالخُت الاؾتراجُجُت للخ٩ىًٍ ًجب ؤن جبجى ٖلى عئٍت

ً في ال٣ُإ ٩٦ل، ول٩ل مغاخل ٖملُت  ٗالُت اؾتراجُجُت الخ٩ٍى بٗملُت الخ٣ُُم إلاضي هجاٖت ٞو

ً وظٗلها طاث بٗض  ت الى٣اثو اإلاسجلت زال٫ جىُٟظ زُت  اؾتراجُجيالخ٩ٍى ت إلاٗٞغ ٧ىجها يغوٍع

ً وألاَضاٝ التي جم جد٣ُ٣ها  غة لٗملُت الخ٩ٍى
ّ
ً و٦ظا جدضًض الٟجىة بحن ألاَضاٝ اإلاؿُ الخ٩ٍى

ٖلى ؤعى الىا٢٘ ومً زّم ًم٨ً  مٗالجت مىاًَ الخلل وال٣هىع وبخضار حُٛحراث ؾىاء ٖلى 

ً ومغاخله.   مؿخىي   ال٣ىاهحن ؤو ٖلى مؿخىي َغ١ الخ٩ٍى
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 : كائمت اإلاغاح٘

  باللغت الٗغبُت: -

 لاهىهُت: الىهىم ال . ؤ

ًخًمً  2006ًىلُى ؾىت  15اإلاىا٤ٞ  1427ظماصي الشاهُت ٖام  19ماعر في  03-06ألامغ ع٢م  -

ضة الغؾمُت الٗضص  ُٟت الٗمىمُت، الجٍغ  .46ال٣اهىن ألاؾاسخي للْى

، ًخٗل٤ بالبلضًت،  2011ًىهُى ؾىت  22اإلاىا٤ٞ  1432عظب ٖام  20ماعر في  10 -11 ٢اهىن ع٢م -

ضة الغؾمُت الٗضص   .53الجٍغ

، ًخٗل٤ بالىالًت، 2012ٞبراًغ ؾىت  21اإلاىا٤ٞ   1433عبُ٘ ألاو٫ ٖام  28ماعر في  07-٢12اهىن ع٢م  -

ضة الغؾمُت الٗضص   .12الجٍغ

ًخًمً  2011ؾبخمبر ؾىت  20اإلاىا٤ٞ  1432قىا٫ ٖام  22ماعر في  334-11مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -

ضة الغؾمُت الٗضص  ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت. الجٍغ  .53ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

، ًخٗل٤ 2020ًىلُى  25اإلاىا٤ٞ  1441طي الدجت ٖام  4ماعر في  194-20مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -

ىان الٗمىمُحن وجدؿحن  ٟحن وألٖا ً اإلاْى ضة بخ٩ٍى مؿخىاَم في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت، الجٍغ

 .43الغؾمُت الٗضص 

لُت  18اإلااعر في  ٥2009 ر/م و ٕ/ 18ميكىع ع٢م  - ضاص واإلاهاص٢ت ٖلى  2009ظٍى اإلاخًمً ؤلٖا

ىان الٗمىمُحن.  ٟحن وألٖا ً وجدؿحن اإلاؿخىي وججضًض اإلاٗلىماث للمْى اإلاسُُاث ٚحر اإلامغ٦ؼة للخ٩ٍى

ُٟت الٗمىمُت.الهاصع ًٖ اإلاض ت الٗامت للْى  ًٍغ

اإلاخٗل٤ بخدُحن اإلاسُِ ال٣ُاعي  2009ؾبخمبر  07اإلااعر في  ٥2009 ر/ م ٕ و ٕ/ 21ميكىع ع٢م  -

ت الٗامت  ً وجدؿحن اإلاؿخىي وججضًض اإلاٗلىماث. الهاصع ًٖ اإلاضًٍغ الؿىىي واإلاخٗضص الؿىىاث للخ٩ٍى

ُٟت  الٗمىمُت. للْى

 : الىخب . ب

ت. جغظمت ٢ؿم الترظمت بضاع الٟاعو١، ٍباعي ٦كىاي. بصاعة ا - ، صاع الٟاعو١، ال٣اَغة، 2إلاىاعص البكٍغ

2006. 
، دار الفكر، عمان، 1سامح عثد المطلة عامر، استراتيجياخ إدارج الموارد الثشريح، ط -

2011. 
، دار وائل، عمان، 1عمر وصفي عقيلي، إدارج الموارد الثشريح تعد استراتيجي، ط - 

2005. 

 : اإلالاالث . ج

، َه خؿحن هىي، بصاعة الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ: اإلاٟاَُم وآلالُاث"، مجلت ؤلاصاعة  - ؾلُمان قِبٍى

 .02012 1والخىمُت للبدىر والضعاؾاث، الٗضص
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ت"، مجلت الٗلىم  - ً في جشمحن و جىمُت اإلاىاعص البكٍغ ٖبض هللا ابغاَُمي، اإلاسخاع خمُضة، "صوع الخ٩ٍى

 .2005،  7ؤلاوؿاهُت، الٗضص

 : الغؾائل . ص

ت في جد٤ُ٣ اإلاؿاولُت الاظخماُٖت في اإلااؾؿاث  - ٖماص مؿاٖضًت، "صوع جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

لىم الدؿُحر،  ت ٖو الا٢خهاصًت"، عؾالت ماظؿخحر )ٚحر ميكىعة(، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاٍع

 .2013/2014، 1ظامٗت ٞغخاث ٖباؽ ؾ٠ُُ

ت ٖلى جىمُت ؤلاصاعة اإلادلُت في الجؼاثغ : صعاؾت خالت والًت ظُجل". هىا٫ بى٦ٗباف، "جإزحر اإلاىاعص  - البكٍغ

الم، ظامٗت الجؼاثغ  .2010/2011، 3عؾالت ماظؿخحر )ٚحر ميكىعة(، ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت وؤلٖا

 : اإلاىاك٘ ؤلالىتروهُت . و

-  .ً وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت، الخ٩ٍى
https://interieur.gov.dz/index.php/ar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A

%D8%B1-%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D9%88%D8

%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/2016-03-24-14-05-22.html#faqnoanchor ض   ، قَى

ش:  .14/12/2021بخاٍع  
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 : لخوم

ت حؿعى بلى جد٤ُ٣ الخمحز والخٟى١، ٌٗض الاَخمام باإلاىعص البكغي الكٛل الكاٚل ألي مىٓم

ىه وجدٟحٍز بٛغى جدؿحن ؤصاثه وػٍاصة  وألظل طل٪، جيخهج ؤلاصاعاث اإلادلُت الؿبل ال٨ُٟلت لخ٩ٍى

ً مىاعصَا  ٘ مً ٦ٟاءجه. وحٗض الضولت والجماٖاث اإلادلُت ؤولى بال٣ُام بٗملُت ج٩ٍى مغصوصًخه والٞغ

ٟحها مً ظهت، ومىاَىحها مً ؤظل الجهىى بالخىمُت اإلادلُت، إلاا  تالبكٍغ جىلُه مً مؿاولُاث ججاٍ مْى

 مً ظهت ؤزغي.

ً اإلاىعص البكغي ومضي مؿاَمخه في جدؿحن      حؿعى الضعاؾت بلى البدض في مىيٕى ج٩ٍى

ً وقغوٍ ٞاٖلُخه وصوعٍ في جد٤ُ٣ مسخل٠ مجاالث  الخىمُت اإلادلُت مً زال٫ جىيُذ ؤَمُت الخ٩ٍى

ً الجماٖاث اججٍ طل٪ ٖلى الخىمُت اإلادلُت م٘ مداولت بؾ٣ا عب لبرامج الخىمُت اإلادلُت في بَاع ج٩ٍى

 اإلادلُت.

ً، الخىمُت اإلادلُت، الجماٖاث اإلادلُت.اليلماث اإلافخاخُت:   اإلاىعص البكغي، الخ٩ٍى

 

Abstract:  

Attention to the human resource is a preoccupation for any organization 

that seeks to achieve excellence and superiority, and for this reason, local 

administrations pursue ways to train and motivate it in order to improve its 

performance, increase its profitability, and raise its efficiency. State and local 

communities are the first to carry out the process of formation their human 

resources in order to promote local development, due to its responsibilities 

towards its employees on the one hand, and its citizens on the other hand. 

The study seeks to research the issue of human resource formation and the 

extent of its contribution to improving local development by clarifying the 

importance of formation and the conditions for its effectiveness and its role in 

ً اإلاىعص البكغي في جدؿين الخىمُت اإلادلُت  مؿاَمت جىٍى

ً الجماٖاث اإلادلُت  ججاعب -  -لبرامج الخىمُت اإلادلُت في بَاع جىٍى

The contribution of human resource formation to improving local development 

- Experiences of local development programs within the framework of the 

formation of local communities – 

 الضهخىعة عػق هللا خىان

 اإلاضعؾت الٗلُا للمداؾبت واإلاالُت بلؿىُُىت
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achieving various areas of local development, with an attempt to project this on 

the experiences of local development programs within the framework of the 

formation of local groups. 

Keywords: human resource, formation, local development, local communities 

 

 :ملضمت

ًم٨ً جمُحز ؤصاء مىٓمت ًٖ مىٓمت ؤزغي بما ج٣ضمه مً ظىصة في زضماتها لؼباثجها وحٗاملها م٘ 

غظ٘ طل٪ ؤؾاؾا لخؿً اهخ٣اء اإلاىٓمت الىاجخت م ٟحها واؾخجابتها إلاخُلباث وجى٢ٗاث مىاَىحها، ٍو ْى

م وج٣ُُم ؤصائهم. وبن اٖخ٣اص مجمٕى اإلاىٓماث في مجخم٘ ما ٖلى ٧ىن اإلاىعص  جهم وجدٟحَز ٟحها وج٩ٍى إلاْى

الجه م ىه البكغي مً ؤَم اإلاىاعص التي البض الاؾدشماع ُٞه واؾخٛال٫ َا٢اجه ومَا ً زال٫ خؿً ج٩ٍى

ت به مً ؤظل جد٤ُ٣ الخىمُت في اإلاجخم٘ اإلادلي وؤلاصاعة اإلادلُت ألمغ  وبٖضاصٍ لخدمل اإلاؿاولُت اإلاىَى

 ٌؿخضعي البدض ُٞه مً زال٫ نُاٚت ؤلاق٩الُت الخالُت: 

 هُف ًمىً ؤن ٌؿاَم جىىًٍ اإلاىعص البكغي في جدؿين الخىمُت اإلادلُت؟       

ُت الخالُت:ًخمسٌ ًٖ الدؿائ٫ الغ   ثِسخي الدؿائالث الٟٖغ

ً اإلاىعص البكغي وقغوٍ ٞاٖلُخه؟ ما -  هي ؤَمُت ج٩ٍى

ً اإلاىعص البكغي في جد٣ُ٣ها؟ما  -  هي ؤَم مجاالث الخىمُت اإلادلُت وصوع ج٩ٍى

ً الجماٖاث ما هي ؤَم الخجاعب الضولُت اإلاؿخٟاصة مً  - بغامج الخىمُت اإلادلُت في بَاع ج٩ٍى

 .؟اإلادلُت

ت صازل ؤلاصاعاث اإلادلُت ج٨مً ؤَمُت ا  لبدض في بٞؿاح اإلاجا٫ لالَخمام بةصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ا ال ج٣ل ؤَمُت ًٖ بصاعة مىاعصَا اإلاالُت  ا مجاال خٍُى ً باٖخباَع ُٟت الخ٩ٍى م مً ؤن الؾُما بْى ٞبالٚغ

ؼ الخىمُت وم٨دؿباَ ت لخد٤ُ٣ الىجاح بال ؤجها ٚحر ٧اُٞت لخٍٗؼ   .اَظٍ ألازحرة حك٩ل ؤَمُت خٍُى

 ؤما ًٖ ؤَضاٝ الضعاؾت ٞخخمشل في:

ببغاػ صوع اإلاىعص البكغي صازل اإلاىٓمت باٖخباٍع الدجغ ألاؾاؽ الظي جغج٨ؼ ٖلُه ؤلاصاعاث  -

 والظي ًًاهي ؤو ًٟى١ الاَخمام باإلاىعص اإلاالي.

الخىظه هدى الاَخمام ب٣ًاًا الخىمُت اإلادلُت الظي حٗض وال جؼا٫ مً بحن الاوكٛاالث الضولت  -

 اٖاث اإلادلُت.والجم

ً اإلاىعص البكغي في جدؿحن الخىمُت اإلادلُت. -  جىيُذ الضوع اإلادىعي لخ٩ٍى

 و٢ض اٖخمضث الضعاؾت الخالُت ٖلى صعاؾاث ؾاب٣ت ؤَمها:
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ت اإلادلُت الضعاؾت التي ٢امذ بها الباخشت "ٖضوم خمُضة وآزغون " بٗىىان " - الخىمُت ؤلاصاٍع

ب وجىىٍ تهضٝ . 2021ظىان ، 1" ً اإلاىْفين اإلادلُينوؤَمُت الُلٓت الخىىىلىحُت في جضٍع

ٟي ؤلاصاعة اإلادلُت وبُٖاء جهىع إلاا  ً مْى ب وج٩ٍى َظٍ الضعاؾت بلى البدض في مىيٕى جضٍع

جهم بإؾالُب ٖلمُت مخُىعة جى٨ٗـ ٖلى  ٟحن وج٩ٍى ب اإلاْى ًجب ؤن ج٩ىن ٖلُه هٓم جضٍع

ٟحن. جىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن ؤصاء ٟي ؤلاصاعة اإلادلُت مغجبِ  ظىصة و٦ٟاءة ؤصاء اإلاْى مْى

اعجباَا ٧لُا بمضي اهٟخاح ؤلاصاعة اإلادلُت ومغئوؾحها ٖلى ٨ٞغة ٢بى٫ الخُٛحر والخُىع وجدضًض 

ً َظا الٗىهغ اإلاهم. ب ج٩ٍى  اإلاٗلىماث مما ٌؿخضعي جدضًض ؤؾالُب جضٍع

لُت في الجؼائغ بقيالُت الخىمُت اإلاد الضعاؾت التي ٢امذ بها الباخشت "بغاَُمي ههحرة" بٗىىان " -

مبر 2صعاؾت خالت والًت ؾُضي بلٗباؽ"، تهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى ال٣ُام بخدلُل  2020هٞى

بي ألَم الٗىامل اإلاازغة ٖلى ججؿُض وجإزغ الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ، بازخباع  هٓغي وججٍغ

ًت مؿخجىب مً ؤًٖاء اإلاجالـ الكٗبُت البلض 500الىمىطط اإلاٟاَُمي ٖلى ُٖىت م٩ىهت مً 

لىالًت ؾُضي بلٗباؽ. جا٦ض الىخاثج اإلاخىنل بلحها بإن ؤَم الٗىامل اإلاازغة ٖلى ٖضم ججؿُض 

وجإزغ الخىمُت اإلادلُت هي ٖضم ٦ٟاءة الٗىهغ البكغي ٦إٖلى وؿبت ًلحها مكا٧ل الخىمُت 

ل اإلاغ٦ؼي بٗضَا جإحي ؤلام٩اهُاث اإلاخاخت والؿُاؾاث اإلاىخهجت بك٩ل ؤ٢ل  .وبق٩الُت الخمٍى

 : بلى زالر مباخضالضعاؾت  ًء ٖلى ما ؾب٤ جم ج٣ؿُموبىا

ً اإلاىعص البكغي وقغوٍ ٞاٖلُخه بدضاإلا  ألاو٫: ؤَمُت ج٩ٍى

ً في جد٤ُ٣ مجاالث الخىمُت اإلادلُت بدضاإلا  الشاوي: صوع الخ٩ٍى

ً الجماٖاث اإلادلُتاالشالض: جج بدضاإلا  عب لبرامج الخىمُت اإلادلُت في بَاع ج٩ٍى

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
ٟحن اإلادلُحن، مجلت اإلا٨ٟغ، اإلاجلض ٖضوم خمُضة وآزغون، الخىمُت ؤلا  -1 ً اإلاْى ب وج٩ٍى ت اإلادلُت وؤَمُت ال٣ُٓت الخ٨ىىلىظُت في جضٍع صاٍع

 .262- 245، م م 2021، 01الٗضص 16
بغاَُمي ههحرة، بق٩الُت الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ صعاؾت خالت والًت ؾُضي بلٗباؽ، ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاٍ في الٗلىم  -2

 .2020ؾُضي بلٗباؽ،  –خهاصًت جسهو اإلا٣اولخُت والخىمُت اإلادلُت ظامٗت الجُاللي الُابـ الا٢
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 :  ؤَمُت جىىًٍ اإلاىعص البكغي وقغوٍ فاٖلُخهاإلابدث ألاٌو

ً وؤَمُخه،  وقغوٍ ٞاٖلُخه لُخم في مدىع  زهاثههوؿتهل اإلادىع ألاو٫ بالخٗٝغ ٖلى الخ٩ٍى

 .اإلاسخلٟت الخىمُت اإلادلُتمجاالث زاوي جىيُذ ٖال٢خه بخد٤ُ٣ 

 :  مفهىم الخىىًٍ اإلاُلب ألاٌو

 ،ً ٟها للخ٩ٍى لُه ؾِخم ج٣ضًم ؤَم ما ظاءل٣ض حٗضصث وازخلٟذ ألاصبُاث في حٍٗغ به مً  ثٖو

ً. ممًامحن لُخم اؾخسال      مٟهىم قامل للخ٩ٍى

ت، والتي حؿتهضٝ  ت والخىُٓمُت اإلاغجبُت بدالت الاؾخمغاٍع ٌٗٝغ ٖلى ؤهه "جل٪ الجهىص الاصاٍع

بظغاء حُٛحر مهاعي، مٗغفي وؾلى٧ي في زهاثو الٟغص الخالُت واإلاؿخ٣بلُت ل٩ي ًخم٨ً مً ؤلاًٟاء 

ً َى 1لباث ٖمله ؤو ًُىع ؤصاءٍ الٗملي والؿلى٧ي بك٩ل ؤًٞل"بمخُ ٠ بإن الخ٩ٍى . ًُٟض َظا الخٍٗغ

ٖباعة ًٖ ج٩از٠ الجهىص وبك٩ل مؿخمغ هدى جدؿحن مهاعاث ومٗاٝع وؾلى٦ُاث الٟغص بما ًخىا٤ٞ 

 ومخُلباث ٖمله.

ً ٦ظل٪ ٖلى ؤهه " ضٝ بلى ٖملُت مىٓمت ومؿخمغة مدىعَا الٟغص في مجمله، تهٌٗٝغ الخ٩ٍى

ىُت وطَىُت إلا٣ابلت اخخُاظاث مدضصة خالُت ؤو مؿخ٣بلُت ًدخاظها الٟغص في  بخضار حٛحراث ؾلى٦ُت ٞو

٠ 2الٗمل الظي ًاصًه واإلاىٓمت التي ٌٗمل ٞحها واإلاجخم٘ ٩٦ل" . ًا٦ض َظا الخٍٗغ٠ ما ظاء به الخٍٗغ

ً َى ٖملُت حٗضًل مؿخمغة ى ؤن الخ٩ٍى  ه ختى جهاًت مكىاٍع اإلانهيمالػمت للٟغص مىض حُِٗى الؿاب٤ َو

٘ مً مهاعاجه التي ًدخاظها خالُا ؤو مؿخ٣بلُا.  جغ٦ؼ ٖلى ؾلى٦ُاث الٟغص َضٞها الٞغ

ً "بالخىظُه والاصماط والخدٟحز وعٞ٘ ألاصاء والخصخُذ وه٣ل اإلاٗاٝع والٗلىم وحُٛحر  حهخم الخ٩ٍى

٘ الؿلى٥ والاججاَاث وجغ٢ُت ظىصة الٗمل ٖلى اإلاؿخىٍحن ؤلاصاعي والد كُٛلي، ٦ما ًمخض لِؿاَم في ٞع

٠ بخ٣ىُاث ومضازل الدؿُحر الخضًشت والخٍٗغ٠ بمخٛحراث  ً والخٍٗغ الخ٨ٟحر الاؾتراجُجي لضي اإلاؿحًر

اجه اإلاخٗضصة" ً 3ومؿخدضزاث اإلادُِ بإبٗاصٍ اإلاسخلٟت ومؿخٍى ٠ بلى ؤن الخ٩ٍى . ٠ًًُ َظا الخٍٗغ

ا بهضٝ الاعج٣اء  ٌٗمل ٖلى جىظُه ألاٞغاص وبصماظهم صازل بِئت الٗمل م ماصًا ومٗىٍى الجضًضة وجدٟحَز

 ٘ ً مً زال٫ الٞغ مخض طل٪ لِكمل اإلاؿحًر حن ؤو الٗاملحن اإلاهىُحن ٍو بجىصة الٗمل ؾىاء ٧ان طل٪ لإلصاٍع

٤ اؾخسضام ج٣ىُاث الدؿُحر الخضًشت. م الاؾتراجُجي ًٖ ٍَغ  مً ج٨ٟحَر

                                                                                 
ً في جىمُت ؤصاء اإلاىعص البكغي في اإلاىٓماث الا٢خهاصًت بال٣ُإ الؿُاحي الجؼاثغي  - 1 صعاؾت خالت، مجلت -ٖاص٫ ؤمحن مهمل، صوع الخ٩ٍى

 .204، م 2018-02الٗضص -21ؿُحر والخجاعة( / اإلاجلض مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت )مجلت ٖلىم الا٢خهاص والد
اى،  -2 غ: مضزل ٖلمي لٟٗالُت ألاٞغاص واإلاىٓماث، مٗهض ؤلاصاعة الٗامت، الٍغ ب والخٍُى اب، الخضٍع  .19، م:1981ٖلي مدمض ٖبض الَى
ً وصوعَا في جىمُت اإلاىعص البكغي صازل اإلااؾؿت الا٢خهاصًت -3 ضوص ؾهُل، اؾتراجُجُت الخ٩ٍى ، ظامٗت الخاط لخًغ، مجلت الا٢خهاص ٚػ

 .272، 271، م م: 2015، باجىت،  8الهىاعي، الٗضص 
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ت مً وكاَاث الخٗلُم ا ً ٖلى ؤهه "مجمٖى إلابرمجت بهضٝ ب٦ؿاب الٟغص ٦ما ٌٗٝغ الخ٩ٍى

والجماٖاث اإلاٗاٝع واإلاهاعاث والاججاَاث التي حؿاٖضَم ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ اإلادُِ الاظخماعي اإلانهي مً 

ً َى 1ظهت وجد٤ُ٣ ٞٗالُت الخىُٓم الظي ًيخمىن بلُه مً ظهت ؤزغي" ٠ بإن الخ٩ٍى . ٣ًغ َظا الخٍٗغ

اإلا٩ىهحن ٖلى الخ٠ُ٨ م٘ ألاٞغاص اإلاخىاظضًً ٖباعة بغمجت وكاَاث حٗلُمُت تهضٝ مً زاللها مؿاٖضة 

اصة ٞٗالُتها.  صازل اإلاىٓمت وبالخالي ٍػ

ً بإهه "مداولت لخُٛحر ؾلى٥ ألاٞغاص بجٗلهم ٌؿخسضمىن َغ٢ا وؤؾالُبا  ًم٨ً ؤن هه٠ الخ٩ٍى

ً، وحكمل  ً ٖما ٧اهىا ًدبٗىهه ٢بل الخ٩ٍى مسخلٟت في ؤصاء ؤٖمالهم وبك٩ل ًسخل٠ بٗض الخ٩ٍى

في ؾلى٥ الٗاملحن ٖلى حُٛحر اإلاٗاٝع واإلاٗلىماث، حُٛحر اإلاٟاَُم وال٣ُم والاججاَاث، حُٛحر  الخُٛحراث

ً وبٗضٍ مً خُض الجىاهب 2اإلاهاعاث وال٣ضعاث" ٠ بحن ؾلى٦ُاث ألاٞغاص ٢بل الخ٩ٍى .ًمحز َظا الخٍٗغ

غ١ ؤصائهم ل ا والتي جازغ بًجابا ٖلى ؤؾالُب َو حَر ُت وؤلاصعا٦ُت ٚو  لٗمل.اإلاهىُت واإلاٗٞغ

ى ٖباعة ًٖ بخضار حُٛحراث ؾلى٦ُت  ٠ الؿاب٣ت ًم٨ً وي٘ مٟهىم للخ٩ىًٍ َو مً زال٫ الخٗاٍع

ً مً ؤَمُت  ُت وحٗلُمُت حٗلمُت لألٞغاص مً ؤظل جدؿحن ؤصائهم والاعج٣اء بجىصة ٖملهم إلاا للخ٩ٍى مٗٞغ

 حٗىص ٖلى اإلاىٓمت وألاٞغاص.

 ؤَمُت الخىىًٍ اإلاُلب الثاوي:

ً َى نٟت اإلا ىٓماث الخضًشت التي جدغم ٖلى مىا٦بت ٧ل حٛحر في اإلاجاالث الخ٨ىىلىظُت الخ٩ٍى

ت مُىعة و٢اصعة ٖلى اؾدُٗاب الخٛحر لً حؿخُُ٘ اإلاىٓمت جد٤ُ٣ ؤَضاٞها. ت، ٞبضون ٢ىة بكٍغ  وؤلاصاٍع

ىمي مهاعاجه، ٞةهه ومً َظا اإلاىُل٤ ٌؿاَم مباقغة في  ً ًدؿً مً ٢ضعاث الٟغص ٍو وخُض ؤن الخ٩ٍى

ُٟي.جدؿحن اإلا ض في صعظت ؤماهه الْى ٍؼ ً ؤَمُت ٦بحرة  ؿخىي الا٢خهاصي والاظخماعي للٟغص ٍو وللخ٩ٍى

 :3باليؿبت للمىٓمت، ٦ما َى الكإن باليؿبت لألٞغاص الٗاملحن

 ؤَمُت الخىىًٍ باليؿبت للمىٓمت: -1

ً ٞىاثض ٦بحرة للمىٓمت، مجها:  ًد٤٣ الخ٩ٍى

اصة ؤلاهخاظُت وجدؿحن ألاصاء الخىُٓمي، خُض ؤن - ا٦دؿاب ألاٞغاص للمهاعاث واإلاٗاٝع الالػمت ألصاء  ٍػ

اثٟهم ٌؿاٖضَم ٖلى جىُٟظ اإلاهام اإلاى٧لت بلحهم ب٨ٟاءة وج٣لُو الى٢ذ الًاج٘ واإلاىاعص اإلااصًت  ْو

 اإلاؿخسضمت في ؤلاهخاط وؤصاء اإلاهام، وبالخالي جضُٖم اإلاحزة الخىاٞؿُت.

                                                                                 
ت في جد٤ُ٣ جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت  -1 ً اإلاىاعص البكٍغ ً الؿُاحي في  –مغوان صخغاوي وآزغون، صوع ج٩ٍى هٓغة ٖلى زُت الخ٩ٍى

 .233م: ، 2016مجلت اإلاُٗاع، الٗضص الؿاصؽ الٗكغ، صٌؿمبر   -الجؼاثغ 
 .68، م: 2019ؤما٫ بً ؾمكت، ألاصاء البكغي باإلصاعة اإلادلُت، ظامٗت مدمض الكٍغ٠ مؿاٖضًت، ؾى١ اَغاؽ،  -2
ت، الضاع الجامُٗت، ال٣اَغة،  - 3  .367-365، م م: 2004مهُٟى مدمىص ؤبى ب٨غ، اإلاىاعص البكٍغ
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ً ٖلى صٖم الاججاَاث ؤلاًجابُت لضي ألا  - اصي ٌؿاٖض الخ٩ٍى ٞغاص الٗاملحن هدى الٗمل واإلاىٓمت، ٍو

ض اإلاىٓمت  تهم إلاا جٍغ ٤ مٗٞغ بلى جىيُذ الؿُاؾاث الٗامت لها، وبظل٪ ًغجٟ٘ ؤصاء الٗاملحن ًٖ ٍَغ

 مجهم مً ؤَضاٝ.

ً ٖلى ججضًض اإلاٗلىماث وجدضًثها بما ًخىا٤ٞ م٘ الخٛحراث اإلاسخلٟت في البِئت، خُض  - ًبٗض الخ٩ٍى

ً ٌؿاٖض ٖلى م ت، ٞمً الىخاثج الخ٣ضم ؤن الخ٩ٍى ىا٦بت الخُىعاث الخ٨ىىلىظُت اإلادؿاٖع

ٟحها  ً مْى الخ٨ىىلىجي اهدكاع واؾخٗما٫ آلاالث الخضًشت واإلا٣ٗضة، مما ًىظب ٖلى اإلاىٓماث ج٩ٍى

 ٖلى اؾخٗما٫ ونُاهت ٧ل ما َى ظضًض مً ألاظهؼة الخضًشت.

ُٟي صازل اإلاىٓمت، وا٦دؿا - حر الاؾخ٣غاع الْى ً بخٞى بها نٟت الاؾخ٣غاع والهىعة ٌؿمذ الخ٩ٍى

ب الؼبىن مً اإلاىٓمت مما ٌؿمذ لهم بخ٣ضًم زضماث في  الجُضة في اإلاجخم٘. خُض ٌٗمل ٖلى ج٣ٍغ

 اإلاؿخىي اإلاُلىب واإلاغيخي.

 ؤَمُت الخىىًٍ باليؿبت لألفغاص الٗاملين:  -2

٠ صون آزغ، ؤ        ً، ٞهى ال ٣ًخهغ ٖلى مْى ُٟت صون ٧ل الٗاملحن في اإلاىٓمت ًدخاظىن للخ٩ٍى و ْو

 ٠ دخاظه اإلاْى ُٟت الجضًضة اإلا٩ل٠ بها، ٍو ٠ الجضًض ًدخاط بلُه لًمان بج٣اهه للْى ؤزغي، ٞاإلاْى

اص مهاعاجه وبصاعة ٖمله بك٩ل ؤًٞل.  ال٣ضًم لٍؼ

ً والتي حٗبر ًٖ الخهاثو     جٓهغ ؤَمُت الخ٩ىًٍ مً زال٫ ججؿُض ألاؾـ التي ٌٗخمض ٖلحها الخ٩ٍى

ت.التي جمحٍز ًٖ باقي ؤوكُ  ت بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

 زهائو الخىىًٍاإلاُلب الثالث: 

ً ٖلى الٗضًض مً الخهاثو والتي حٗض بمشابت ؤؾـ ومباصت ال بض للم٩ىن الالتزام  ٌٗخم الخ٩ٍى

ً والتي ٌٗخمض ٖلحها بها مً ظهت والاٖخماص ٖلحها مً ظهت ؤزغي. و  مً الخهاثو الهامت التي جمحز الخ٩ٍى

جي ما ًليٖىض جسُُِ البرهامج الخ  :٩1ٍى

ٌؿاٖض الخ٨غاع ٖلى حٗلم ؤصاء ؤي ٖمل، ؤما م٣ضاع الخ٨غاع ُٞخى٠٢ ٖلى َبُٗت اإلاهاعة اإلاغاص الخىغاع:  -

.ً لى الُغ١ اإلاؿخسضمت في الخ٩ٍى لى شخهُت اإلاخٗلم ٖو  حٗلمها ٖو

ً اإلا٣ترن باإلعقاالاعقاص والخىحُه:  - ت الخٗلم وص٢خه، ٞالخ٩ٍى ص ٌؿاٖض الاعقاص اإلاخٗلم ٖلى ؾٖغ

٤ الهىاب ُٞه ا٢خهاص للى٢ذ  ً بضون بعقاص، ٞةعقاص اإلاخٗلم بلى الٍُغ ؤًٞل ب٨شحر مً الخ٩ٍى

 والجهض، خُض ًخٗلم الاؾخجاباث الصخُدت مً ؤو٫ مداولت بضال مً حٗلم الخغ٧اث الخاَئت. 

                                                                                 
ت ٖل -1 ً اإلاىعص البكغي في اإلااؾؿت الجؼاثٍغ ى يىء الخدضًاث الغاَىت، مجلت الخ٣ى١ والٗلىم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت ٖلىاٍ البخى٫، ج٩ٍى

 . 78-77الجلٟت، الٗضص الؿاب٘ ٖكغ، م م: 
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ت الخٗلم وا٦دؿاب  الضاف٘ والحافؼ: - ا لضي اإلاخ٩ىن ٧لما ؾاٖض طل٪ ٖلى ؾٖغ ٧لما ٧ان الضاٞ٘ ٢ٍى

اصة صزله ا ، مشل الٗمل ٖلى ٍػ ت واإلاهاعة الجضًضة، ٦ما ج٣ترن ٞاٖلُت اإلاخ٩ىن بمضي جدٟحٍز إلاٗٞغ

ً بىٓام الشىاب وال٣ٗاب، ٞىجاح اإلاخ٩ىن في البرهامج ًاصي بلى  وجغ٢ُخه...الخ. غجبِ هٓام الخ٩ٍى ٍو

 م٩اٞإجه اما ج٣هحٍر ُٞٗغيه لل٣ٗاب اإلااصي ؤو اإلاٗىىي.

لت اليلُت والجؼئُت  - ٣ت ال٩لُت هي التي ج٣خضخي ؤن ًخٗلم اإلاخٗلم ؤصاء الٗمل  في الخٗلم:الٍُغ الٍُغ

٣ت الجؼثُت ٞهي التي ج٣خضخي بخ٣ؿُم اإلااصة بلى وخضاث ظؼثُت زم  ٧له صٞٗت واخضة، اما الٍُغ

 خٟٓها ؤو حٗلمها ٖلى مغاخل خؿب ؤظؼاثه.

٣ضعاث والُمىح والاججاَاث : بن الازخالٞاث بحن ألاٞغاص مً خُض الظ٧اء والمغاٖاة الفغوق الفغصًت -

 ً ب، ومً زم ٞةن َظٍ الٟغو١ ًجب مغاٖاتها ٖىض جسُُِ بغامج الخ٩ٍى لها ؤزغ ٦بحر ٖلى الخضٍع

 وجدضًض الُغ١ اإلاىاؾبت إلًها٫ اإلاٗلىماث لألٞغاص.

حصجُ٘ اإلاخ٩ىهحن الخٗلم مً بًٗهم البٌٗ مً زال٫ اجاخت الٟغنت للخىانل م٘ الخٗلم اإلاخباصٌ:  -

 .٢1هض جم٨ُجهم مً جباص٫ الخبراث واإلاٗاٝع بًٗهم البٌٗ

ً ال ٠٨ً لبلٙى الهضٝ اإلاخى٢٘ مىه مالم ًالػمه اخترام الٗضًض مً       بن الالتزام بسهاثو الخ٩ٍى

 .اال و٦ُٟال بخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاىٓمتالكغوٍ التي ججٗله ٞٗ
 

 قغوٍ فاٖلُت الخىىًٍاإلاُلب الغاب٘: 

امت مً ؤظل بلٙى وجد٤ُ٣جلتزم اإلااؾؿاث الخضًشت بالٗضًض مً  ت َو  الكغوٍ والتي حٗض يغوٍع

٘ مً ؤصاء الٟغص  ى الٞغ ً َو وجىمُخه ومىا٦بخه ألؾالُب الخ٨ىىلىظُا الخضًشت. الهضٝ الغثِسخي مً الخ٩ٍى

خباعاث لُه، جخمشل ؤَم الكغوٍ والالتزاماث والٖا ً اإلاىعص البكغي: ٖو  ٖىض بٖضاص بغهامج ج٩ٍى

ً وكاٍ حٗاووؤن ٩ًىن  - ي، ومً زم ٞةن جد٤ُ٣ ؤَضاٞه ًخى٠٢ ٖلى صعظت الخٗاون بحن الخ٩ٍى

غاٝ اإلاسخلٟت اإلاكتر٦ت، ٞاإلصاعة واإلا٩ىن واإلاخ٩ىن، ٧ل ٖلُه التزاماث مدضصة ال بض مً الىٞاء بها  ألَا

ً الىجاح والٟٗالُت.  ختى ًخد٤٣ للخ٩ٍى

ً ًٖ ا٢خىإ خ٣ُ٣ي بإَمُخه وبما - ًم٨ً ؤن ًخد٤٣ ٖىه  مهمت ؤلاصاعة هي ان ج٣بل ٖلى وكاٍ الخ٩ٍى

 للمىٓمت مً ٞىاثض.

                                                                                 
 .238، م: 1994نالر ٖىصة ؾُٗض، بصاعة ألاٞغاص، الجامٗت اإلاٟخىخت، َغابلـ،  -1
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جي اإلاسخلٟت، وجد٤ُ٣ الخىاؾ٤  - يُت في عبِ ؤظؼاء اليكاٍ الخ٩ٍى ًى٨ٗـ صوع اإلا٩ىن في الٗملُت الخ٩ٍى

والخجاوـ بُجهما مً هاخُت، وببضاء الغوح ال٣ُاصًت ألانُلت التي حُٗي للمخ٩ىهحن اإلاشل الهاص١ ًٖ 

 ُت.همِ الؿلى٥ اإلاٟغوى ؤن ٌؿل٩ٍى مً هاخ

اإلاخ٩ىن َى اإلا٣غع ألازحر إلاضي ٞاٖلُت و٦ٟاءة الخ٩ىًٍ مً خُض ا٦دؿابه للمهاعاث واإلاٗلىماث  -

 الجضًضة، ولظل٪ ٞان ازخُاع اإلا٩ىهحن ٖملُت ؤؾاؾُت في بهجاح الخ٩ىًٍ.

وظىص مىار جىُٓمي مىاؾب ًىٞغ للمخ٩ىن الٟغم اإلاىاؾبت لخُب٤ُ ألا٩ٞاع وألاؾالُب الجضًضة في  -

 الٗمل.

ً ؤن ٩ً - ً َاصٞا ؤي ؤن ًخم بٛغى جد٤ُ٣ َضٝ مٗحن، بط ؤن ٖضم ويىح ؤَضاٝ الخ٩ٍى ىن الخ٩ٍى

ً لم ٨ًً واضر  ً ألن ما َغح في الخ٩ٍى ًاصي بلى الٟكل في الىنى٫ بلى الىخاثج اإلاغظىة مً الخ٩ٍى

 الهضٝ مىض البضاًت.

ً نٟت الضوعٍت َىا٫ ال - ُُٟت، ؤن ٩ًىن مىخٓما، والاهخٓام َىا ٌٗجي ؤن ًإزظ الخ٩ٍى خُاة الْى

ً، خؿب ما ًىا٤ٞ اخخُاظاتها، و٢ض جدغم اإلاىٓماث اإلاخمحزة  وجدضص ٧ل مىٓمت همِ صوعٍت الخ٩ٍى

ُٟي ٩ُٞىن  جي م٘ مىخى اإلاؿاع الْى يُت إلايؿىبحها جىضر ج٣اَٗاث اإلاىخى الخ٩ٍى ُت ج٩ٍى ٖلى عؾم زٍغ

٠ ٖلى مضاع مضة زضمخ ً الظي ؾٝى ًدهل ٖلُه ٧ل مْى ه، بطا ٞاالهخٓام مٗغوٞا مؿب٣ا الخ٩ٍى

ُا لؿبب  ً ٚحر اإلاىخٓم الظي ٣ً٘ ْٞغ ً الخ٣ُ٣ي ؤما الخ٩ٍى ت َى قٍغ ؤؾاسخي للخ٩ٍى والاؾخمغاٍع

و٢تي ٧الضٖاًت للمىٓمت مشال وجدؿحن نىعتها ؤمام الجماٖاث اإلاٗىُت بها ؤو الظي ًخم بٛغى اؾدىٟاط 

جي ؤو التروٍج ًٖ قاٚلي بٌٗ اإلا ُُٟت، ٞهظا لِـ اإلاحزاهُت اإلاسههت لليكاٍ الخ٩ٍى ؿخىٍاث الْى

مىخاث. ىا خ٣ُ٣ُا وال ًيخٓغ مىه ما ٌٗى٫ ٖلُه مً هخاثج َو  ج٩ٍى

جي، مغوعا  - ً بجمُ٘ خل٣اجه اإلاخ٩املت في وؿ٤ مترابِ ًبضؤ بخدضًض الاخخُاط الخ٩ٍى ؤن ًجغي الخ٩ٍى

ً اإلاىاؾبت، وعنض ألاصواث اإلاىاؾبت  غ ؤؾالُب الخ٩ٍى واإلاؿاٖضاث بخهمُم البرامج اإلاالثمت، زم ج٣ٍغ

يُت الالػمت واهتهاء باإلاخابٗت وج٣ُُم اإلاغصوص.  الخ٩ٍى

جي َى ؤخض  - ت في اإلاىٓمت، ٞاليكاٍ الخ٩ٍى خٟاٖل م٘ باقي ؤوكُت اإلاىاعص البكٍغ ً ٍو ؤن ًخ٩امل الخ٩ٍى

ت، وبالخالي ال ًخهىع ؤن ًجغي بمٗؼ٫ ٖجها صون ؤن ًسخل ؤصاءٍ. ُت للمىاعص البكٍغ  ألاوكُت الٟٖغ

٠ ؤًا ٧ان مى٢ٗه في  ؤن حُٛي مٓلت - ً ٧امل ٢ىة الٗمل باإلاىٓمت، وؤن ًسً٘ له ٧ل مْى الخ٩ٍى

ُٟي.  اله٩ُل الخىُٓمي، مً ؤ٢ل مؿخىي بلى ؤٖلى صعظت في الؿلم الْى

غ اإلاٗاٝع ؤو  - ً مخُىعا، ٞةطا ٧ان الخُىٍغ َى الهضٝ ألاؾمى للخ٩ىًٍ ؾىاء جٍُى ؤن ٩ًىن الخ٩ٍى

ن َظا الخ٩ىًٍ َى في طاجه مخُىعا باؾخمغاع في اإلاىهج، في ألاؾالُب ؤو الؿلى٦ُاث ٞاألخغي ؤن ٩ًى 

يُت.  الىؾُلت، في ألاصاة وفي ٧ل ما ًخٗل٤ بٗىانغ الٗملُت الخ٩ٍى
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٘ ؤصاء  ً وقغوٍ ٞاٖلُخه ًاصي مباقغة بلى ٞع بن الخد٨م الجُض للمىٓمت في ؤؾـ الخ٩ٍى

ظا ٣ًىص ولى بهٟ اصة مغصوصًت اإلاىٓماث َو ت ٚحر مباقغة في جدؿحن الخىمُت ألاٞغاص، وبالخالي بلى ٍػ

وحٗخبر الخىمُت اإلادلُت ع٦ىا ؤؾاؾُا مً ؤع٧ان الخىمُت الكاملت والتي جخٗضص مجاالتها مً اإلاجا٫  اإلادلُت.

 الا٢خهاصي بلى اإلاجا٫ الاظخماعي وؤلاصاعي والؿُاسخي. 

 صوع الخىىًٍ في جدلُم مجاالث الخىمُت اإلادلُتاإلابدث الثاوي: 

ت واُٖت مىظهت لهُاٚت بىاء خًاعي اظخماعي مخ٩امل ًا٦ض في اإلاجخم٘ اإلادلي حٗض الخىمُت ٖملُ

خه وطاجِخه وببضاٖه مً زال٫ مبضؤ اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت الٟاٖلت بضءا بالخسُُِ واجساص ال٣غاعاث،  ٍَى

٘ الخىمُت اإلاجخمُٗت وبغامجها.  مغوعا بالخىُٟظ وجدمل اإلاؿاولُاث واهتهاء باالهخٟإ مً مغصوص مكاَع

وحٗٝغ الخىمُت اإلادلُت ٖلى ؤجها "الٗملُت التي بىاؾُتها ًم٨ً جد٤ُ٣ الخٗاون الٟٗا٫ بحن 

الجهىص الكٗبُت والجهىص الخ٩ىمُت لالعجٟإ بمؿخىي الخجمٗاث اإلادلُت والىخضاث اإلادلُت ا٢خهاصًا 

ا وبصماظها في مىٓىمت الخىمُت ال٣ىمُت بإ٦ملها ل٩ي حكاع٥ م كاع٦ت ٞٗالت واظخماُٖا وز٣اُٞا وخًاٍع

 1في الخ٣ضم ٖلى اإلاؿخىي ال٣ىمي"

٘ وبزغاء ألاوكُت الا٢خهاصًت والاظخماُٖت في ب٢لُم ما مً زال٫  ٦ما حٗٝغ ٖلى ؤجها "ٖملُت جىَى

ا٢اتها مما ًجٗل مؿاخت الخىانل هي ٖباعة ًٖ مؿاخت  الٗمل ٖلى حٗبئت وجيؿ٤ُ مىاعصَا َو

 .2للخًامً اليكِ"

:  ُت اإلادلُتمجاالث الخىم اإلاُلب ألاٌو

ا مً  والخ٩ىماث ثجماٖاؤن الخىمُت اإلادلُت، هي هدُجت حٗاون ال J. Parysekًا٦ض  حَر اإلادلُت ٚو

خى٫ ؤعبٗت مجاالث:  L. Bagdzińskiاإلاىٓماث وال ؾُما اإلاىٓماث ٚحر الهاصٞت للغبذ وجخمدىع خؿب 

 :3والتي هظ٦غ ؤَمها جخٗضص مجاالث الخىمُت اإلادلُتا٢خهاصًت واظخماُٖت وؾُاؾُت وز٣اُٞت. بطن 

 الخىمُت الاكخهاصًت: -

اصة في الىمى وؤلاهخاط وهي      الخىمُت التي حٗجى بالخسُُِ الا٢خهاصي الظي ٌؿعى بلى جد٤ُ٣ الٍؼ

غ الىؾاثل اإلاؿاٖضة لخدؿحن طل٪، وهي تهضٝ غ  وجٍُى بلى وي٘ مسُُاث ٩ًىن الٛغى مجها جٍُى

ت اإلادلُت ؾىاء ٧ا ا، ٦ما الىيُٗت الا٢خهاصًت للمجمٖى حَر هذ في الجاهب الهىاعي، الؼعاعي ٚو
                                                                                 

ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث، ظامٗت ٖلي قِبٍى ؾلُمان وآزغون، بصاعة الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ: اإلاٟاَُم وآلالُاث، مجلت  -1

 .250، م:2012، 1، الٗضص 2لىهِسخي البلُضة 

2
-Adeline Chambe, Les ressources du développement local, Journée d’étude du 10 septembre 2004, association 

de professionnels- développement urbain et coopération, p :15. 
ل الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ "وا٢٘ وآٞا١"، ؤَغوخت الض٦خىعاٍ في ٕٞغ الخدلُل الا٢خهاصي،  -3 ، م 2011-2010زىٟغي زًُغ، جمٍى

 .22-21م:
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حكحر بلى الجاهب اإلااصي الظي حٗمل الضولت ٖلى جىمُخه، وهي مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت ألي جىمُت ٞهي 

اصة الُا٢ت ؤلاهخاظُت للمىاعص الا٢خهاصًت، ٦ما حٗخبر الخىمُت الا٢خهاصًت  جىهٝغ بلى بخضار ٍػ

٘ مؿخىي الضزل ال٣ىمي بدُض ً ترجب جباٖا ٖلى َظا اعجٟإ في مخىؾِ ههِب صزل ٖملُت لٞغ

 الٟغص.

 الخىمُت الاحخماُٖت: -

َى ؤؾلىب للخُٛحر الاظخماعي اإلاسُِ في اإلاجخمٗاث اإلادلُت الظي ٌٗجى بًغوعة الالتزام مً 

ظاهب الضولت بالخىمُت ومخُلباث اإلاىاَىحن واخخُاظاتهم والٗمل ٖلى بقغا٦هم وحٗاوجهم واؾخٛال٫ 

اَُت اإلاجخم٘اإلاىاعص لخد٣ وحٗٝغ الخىمُت الاظخماُٖت بإجها:" جىمُت الٗال٢اث والغوابِ ال٣اثمت في  .٤ُ1 ٞع

ضٍ، وعٞ٘ مؿخىاٍ اإلاِٗصخي  اإلاجخم٘ وعٞ٘ مؿخىي الخضماث التي جد٤٣ جإمحن الٟغص ٖلى ًىمه ٚو

ُاة والش٣افي والهخي، وػٍاصة ٢ضعاجه ٖلى جٟهم مكا٧له وحٗاوهه م٘ ؤٞغاص اإلاجخم٘ للىنى٫ بلى خ

 .2ؤًٞل"

ت: -  الخىمُت ؤلاصاٍع

ت هي ٖملُت حُٛحر مسُِ لها حؿخسضم مً زاللها ؤؾالُب ٖلمُت جم٨ً  ٣ًهض بالخىمُت ؤلاصاٍع

ت اإلاالثمت وج٨ُُٟها في  الجهاػ ؤلاصاعي مً جدضًض ألاهماٍ الخىُٓمُت والؿلى٦ُت وبقبإ الهُا٧ل ؤلاصاٍع

ً لخىمُت ٢ضعاث يىء اإلاخٛحراث البُئُت وجضُٖمها باإلاهاعاث البكٍغ خذ اإلاجا٫ للخ٩ٍى ت، ٞو ت الًغوٍع

غ وجىمُت مٗلىماث ومهاعاث واججاَاث  ٗاث اإلاٗمى٫ بها، وجٍُى ال٣ىة الٗاملت وجدضًض ال٣ىاهحن والدكَغ

وؾلى٥ ؤٞغاص اإلاىٓمت، وجدؿحن بِئت الٗمل ؤلاصاعي، وطل٪ مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ اؾتراجُجُت 

 .3ءة والٟاٖلُتللخىمُت الكاملت بإ٢صخى صعظت مً ال٨ٟا

 الخىمُت الؿُاؾُت: -

سُت مخٗضصة ألابٗاص والؼواًا حؿتهضٝ جُىع  حٗٝغ الخىمُت الؿُاؾُت بإجها ٖملُت اظخماُٖت جاٍع

ت مً وؿ٤ بًضًىلىجي ج٣ضمي مالثم ًدؿ٤ م٘  ؤو اؾخدضار هٓام ؾُاسخي ٖهغي ٌؿخمض ؤنىله ال٨ٍٟغ

                                                                                 
هجاة ًدُاوي، مٗى٢اث الخىمُت الاظخماُٖت في اإلاجخم٘ اإلادلي "صعاؾت مُضاهُت في بلضًت ٖحن الىا٢ت"، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة  -1

 .10، م: 2004-2003في ٖلم الاظخمإ، ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، اإلااظؿخحر 
، 2-ؾ٠ُُ –ِٖؿاث الٗمغي، مٗى٢اث الخىمُت الاظخماُٖت باإلاجخم٘ اإلادلي وعَاهاث الٟٗل الخىمىي، ظامٗت مدمض ملحن صباٚحن  -2

ت   .167، م: 2016، 2ؾ٠ُُ  –/الٗضص الشاوي  07اإلاجلض -مجلت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ
٧لُت الٗلىم ، صعاؾت جدلُلُت إلاخٛحر البحرو٢غاَُت في الجؼاثغ، ؤَغوخت الض٦خىعة اؾتراجُجُت الخىمُت الؿُاؾُت. ضًً َاقمت،بىم -3

الم، ظامٗت الجؼاثغ،   .275، م2007الؿُاؾُت وؤلٖا
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ك٩ل ؤؾاؾا مىاؾب خإل٠ بىاء الىا٢٘ الاظخماعي والش٣افي للمجخم٘، َو ا لٗملُت الخٗبئت الاظخماُٖت، ٍو

ُت التي جخماًؼ ًٖ بًٗها بىاثُا  ت مً اإلااؾؿاث الؿُاؾُت الغؾمُت والُٖى َظا الىٓام مً مجمٖى

ُُٟا، وجمشل الٛالبُت الٗٓمى مً  وجدباص٫ الخإزحر ُٞما بُجها ظضلُا، وجخ٩امل م٘ بًٗها البٌٗ ْو

ٗا٫  الثم إلاكاع٦تها في الخُاة الؿُاؾُت بك٩ل اًجابيالجماَحر وح٨ٗـ مهالخها وجيهئ اإلاىار اإلا ٞو

حر ؤويإ  دُذ الٟغنت لخٞى ٌؿاٖض ٖلى حٗم٤ُ وجغؾُش خ٣اث٤ وبم٩اهاث الخ٩امل الاظخماعي والؿُاسخي ٍو

  . 1مىاجُت لخد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع صازل اإلاجخم٘ بىظه ٖام

٤ُ٣ الخ٩امل والاؾخ٣غاع ؤجها ٖملُت ؾُاؾُت مخٗضصة الٛاًاث حؿتهضٝ ٨ٞغة اإلاىاَىت، وجد٦ما 

صازل عبٕى اإلاجخم٘، وػٍاصة مٗضالث مكاع٦ت الجماَحر في الخُاة الؿُاؾُت وجضُٖم ٢ضعة الخ٩ىمت 

ت ٖلى بٖما٫ ٢ىاهُجها وؾُاؾاتها ٖلى ؾاثغ ب٢لُم الضولت، وعٞ٘ ٦ٟاءة َظٍ الخ٩ىمت ُٞما ًخهل  اإلاغ٦ٍؼ

ُت ٖلى الؿلُت بدُض حؿدىض بلى بخىػَ٘ ال٣ُم واإلاىاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت، ًٞال ًٖ ب يٟاء الكٖغ

 .2ؤؾاؽ ٢اهىوي

 بىاء كضعاث ألافغاص في جدؿين الخىمُت اإلادلُت صوع اإلاُلب الثاوي: 

مً ؤظل الىنى٫ بلى جىمُت مدلُت خ٣ُ٣ُت ج٨ٟل وحؿهم في ججؿُض الٗضالت واإلاؿاواة بحن ؤٞغاص 

ٓه ً صوعا مهما في جد٣ُ٣ها، ٍو  غ طل٪ مً زال٫:اإلاجخم٘ اإلادلي، ًلٗب الخ٩ٍى

 في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت الا٢خهاصًت: صوعٍ -

ً ٌؿاَم في جدؿحن الخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت، والضلُل ما  ج٣غ الٗضًض مً اإلاىٓماث ؤن الخ٩ٍى

ٟه للخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت ٖلى ؤجها "بىاء ال٣ضعاث الا٢خهاصًت في  ؤ٢ٍغ البى٪ الضولي ٖىض حٍٗغ

غ ظىصة ومؿخ٣بل الا٢خهاص للجمُ٘، وهي ٖملُت ٌكتر٥ ٞحها ال٣ُإ  اإلاىا٤َ اإلادلُت مً ؤظل جٍُى

٘ واإلاجخم٘ اإلاضوي مً زال٫ ٖملهم اإلاكتر٥ اإلاخ٩امل، لخل٤ ْغوٝ  الٗام والخام مً ؤصخاب اإلاكاَع

حر ٞغم الٗمل"  .3ؤًٞل لضٖم الىمى الا٢خهاصي وجٞى

ؼ ال٣ لُه، تهضٝ الخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت بلى حٍٗؼ ضعاث الا٢خهاصًت إلاى٣ُت مدلُت مً ؤظل ٖو

جدؿحن مؿخ٣بلها الا٢خهاصي ومؿخىي اإلاِٗكت ٩٦ل في َظٍ اإلاى٣ُت. ٞهي ٖباعة ًٖ ٖملُت ٣ًىم مً 

ما٫ باإلياٞت بلى ال٣ُإ ٚحر الخ٩ىمي بالٗمل بك٩ل  زاللها الكغ٧اء مً ال٣ُإ الخ٩ىمي وال٣ُإ ألٖا

حر ْغوٝ ؤًٞل لخد٤ُ٣ الىم  .4ى الا٢خهاصي وزل٤ ٞغم الٗملظماعي مً ؤظل جٞى

                                                                                 
اث، -1 ت،  الؿُض الٍؼ ، ؤلاؾ٨ىضٍع  150، م1984الخىمُت الؿُاؾُت، صعاؾت في ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي. صاع اإلاٗاٝع
ت،  -2 اًاث الخىمُت الؿُاؾُت، صاع الجامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع بان، الخسل٠ الؿُاسخي ٚو  141-140، م2003، 2002ؤخمض َو
 .2018-2016اؾتراجُجُت الخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت إلاداٞٓت اعبض، مىٓمت الٗمل الضولُت، بحروث،  -3

http ://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/arabstates/ro-beirut/documents/publication/wcms.pdf 
ىبرن وآزغون، الخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت "صلُل وي٘ وجىُٟظ اؾتراجُجُاث جىمُت الا٢خهاص اإلادلي وزُِ الٗمل بها"،  - 4 ً ؾٍى ظٍى

 .9، م:2004صعاؾت مكتر٦ت ناصعة ًٖ مضن الخُٛحر البى٪ الضولي، 
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ً الٟٗا٫ ٖلى اعجٟإ مخىؾِ ؤظىع ؤٞغاص اإلاجخم٘ واهسٟاى مٗضالث      بطن ٌؿاَم الخ٩ٍى

 البُالت واهسٟاى مٗضالث ال٣ٟغ.

 صوعٍ في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت الاظخماُٖت: -

غ ؤؾالُب الخٟاٖل الاظخماعي بحن ألاٞغاص الٗاملحن وجشمحن ً في جٍُى الٗال٢ت بحن  ٌؿاَم الخ٩ٍى

مخض طل٪ مً زال٫ ج٩ىًٍ ٖال٢اث ونضا٢اث زاعط اإلاىٓمت مً زال٫ 1ؤلاصاعة وألاٞغاص الٗاملحن . ٍو

 الخٟاٖل م٘ الؼباثً واإلاىعصًً واإلاىاٞؿحن.
 

ت: صوعٍ -  في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت ؤلاصاٍع

٘ مغصوصًت الٗمل ً والخىظُه وج٣ضًم اإلاؿاٖضاث الضٖامت ألاؾاؾُت لٞغ ؤلاصاعي  ٌٗض الخ٩ٍى

٘ مً  لى َظا ألاؾاؽ جبظ٫ ؤلاصاعة اإلادلُت ٧ل الجهىص مً ؤظل الٞغ ال إلصاعة الخىمُت، ٖو وظٗله مَا

اصة ٢ضعاتها ٖلى الٗمل الاًجابي وجم٨جها مً جد٤ُ٣ ألاَضاٝ  ت مً ؤظل ٍػ ٗالُت ألاظهؼة ؤلاصاٍع ٦ٟاءة ٞو

 اإلاغؾىمت لها بإ٢ل ج٩لٟت مم٨ىت.

ت الٟٗالت مَغ اٖلت لها ال٣ضعة ٖلى بض عوح والخىمُت ؤلاصاٍع ت م٩َىهت ٞو ىهت بىظىص ٢ُاصة بصاٍع

اجه وجىمُت ألاٞغاص مً خُض عوح الخ٩امل وؤلاخؿاؽ بإجهم  اليكاٍ الخُىي في ظىاهب الخىُٓم ومؿخٍى

 ظماٖت واخضة ومترابُت حؿعى بلى جد٤ُ٣ ألاَضاٝ اإلايكىصة.

ت ؤ٦ثر بدىمُت وجُىٍغ ا    ٣ترن مٟهىم الخىمُت ؤلاصاٍع ت في ؤلاصاعة لخد٤ُ٣ ٖىهغ ٍو ل٣ضعاث البكٍغ

ت الٗلمُت وػٍاصة مهاعاتها و٢ضعاتها ٖلى اؾخسضام َظٍ الُغ١ في  ال٨ٟاءة والٟٗالُت في اإلااؾؿاث ؤلاصاٍع

غ ؾلى٦ها بما ًد٤٣ ؤ ٢صخى صعظت مً الخىمُت خل ما ًىاظهها مً مكا٧ل وعٞ٘ مؿخىي ؤصائها وجٍُى

 الا٢خهاصًت.

ً الجماٖاث اإلادلُتعب لبر اججاإلابدث الثالث:   امج الخىمُت اإلادلُت في بَاع جىٍى

وؿدكهض بخجاعب لبرامج الخىمُت اإلادلُت في بَاع ج٩ىًٍ الجماٖاث إلادلُت بالضو٫ ألا٢ل ج٣ضما 

بغهامجا ججغبت جدضًض ؤلاصاعة اإلاالُت للبلضًاث في لبىان و والظي ظؿضٍ نىضو١ اإلاٗضاث لألمم اإلاخدضة، 

ً التي جبيخه وػاعة  ت وظماٖاتها اإلادلُت.لخ٩ٍى  الضازلُت الجؼاثٍغ
 

: ججغبت  (في الضٌو ألاكل جلضماFENUاإلاٗضاث لألمم اإلاخدضة) نىضوق  اإلاُلب ألاٌو

ل٣ض ؤوكإ نىضو١ اإلاٗضاث لألمم اإلاخدضة مدٟٓت بغامج الخىمُت اإلادلُت للبلضان ألا٢ل ج٣ضما، 

٣ُا وآؾُا والتي ًخم جىُٟظَا خال صولت.  تهضٝ َظٍ البرامج  25ُا في خىالي زانت جل٪ التي ج٣٘ في ؤٍٞغ

                                                                                 
ً ٞحها، ألا٧اصًمُت للضعاؾاث الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت )٢ؿم الٗلىم خبصخي ٖلي وآزغون، ؤلاصاعة الخضًشت لل -1 ت وؤَمُت الخ٩ٍى مىاعص البكٍغ

 82-81. م م  2019ظاهٟي  - 21الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت( ظامٗت البىٍغة، الٗضص 

 Fonds d’Equipement des Nations Unies 
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ُٟت جخمحز  غ هماطط إلوكاء البجى الخدخُت وج٣ضًم الخضماث مً َٝغ الجماٖاث اإلادلُت الٍغ بلى جٍُى

ل"  بال٨ٟاءة وؤلاههاٝ واإلاؿاولُت مً زال٫ الجم٘ بحن الابخ٩اعاث اإلاخٗل٣ت ب٩ل مً "آلُاث الخمٍى

ً ألاٞغاص(" في  ؼ ال٨ٟاءاث )ج٩ٍى مجاالث الخسُُِ واإلاىاػهت ومؿاءلت اإلاؿاولحن اإلاىخسبحن و"حٍٗؼ

 واإلاؿاولحن اإلادلُحن.

ً ال بض مً جدلُل مؿب٤ حكحر بغامج الخىمُت اإلادلُت ؤهه مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤي بغهامج للخ٩ٍى

ه٣و جإَُل ألاٞغاص ؤو إلاسخل٠ ال٣ُىص التي ًم٨ً ؤن جازغ ٖلى ؤصاء الجماٖاث اإلادلُت، ؤَمها مك٩لت 

م )مشل ؤمىاء الجماٖاث اإلادلُت الظًً ًٟخ٣غون بلى اإلاهاعاث في ألاعقٟت ٖضم بصعا٦ هم بكإن ؤصواَع

ا  ًُ ا ؤؾاؾ
ً
ً قَغ ا في اإلاجالـ(؛ في هٟـ الى٢ذ ال حٗخبر الخ٩ٍى

ً
ًاء اإلاىخسبحن خضًش واإلاداؾبت، ؤو ألٖا

ت، بذجت ؤهه ال ًيبػي ج٩ل٠ُ الجماٖاث اإلادلُت باإلاؿاولُت  غ مؿب٣ًا لخد٤ُ٣ الالمغ٦ٍؼ صون جٍُى

ُٟت بلى ال٣ضعة ٖلى جهمُم وخؿاب ج٩ال٠ُ مكغوٕ  ال٣ضعاث اإلادلُت مؿب٣ًا، ٣ٞض جٟخ٣غ البلضًاث الٍغ

ما)بوكاء ؾض نٛحر للغي مشال(، ل٨جها حؿخُُ٘ ؤن جخٗا٢ض مً الباًَ م٘ قغ٦ت مً اإلاهىضؾحن ؤو 

ً ؤٞغاص البلض ُٟت ُٞما ًخٗل٤ مىٓمت ٚحر خ٩ىمُت. لظل٪ مً ٚحر اإلاجضي جماًما ال٣ُام بخ٩ٍى ًاث الٍغ

بدىمُت اإلاهاعاث الخ٣ىُت ٖىضما ًمخل٪ آلازغون َظٍ اإلاهاعاث. مً هاخُت ؤزغي، ًم٨ً الخإ٦ُض بك٩ل 

ً ؤٞغاص البلضًاث في مجا٫ الخٗا٢ض مً الباًَ والخٟاوى بكإن ال٣ٗىص، صون ؤن جمخل٪  ؤ٦بر ٖلى ج٩ٍى

 .1ُت الٗامتبالًغوعة ال٣ضعاث الخ٣ىُت الالػمت لبىاء البيُت الخدخ

ت ؤن حؿدىض ٖلى   : 2ٞمً زال٫ ما ؾب٤، ًخٗحن ٖلى زُِ جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ا وال٨ٟاءاث اإلاىظىصة ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي )صازل وزاعط َُا٧ل  - اث٠ التي ًخٗحن قَٛغ ج٣ُُم الْى

 .الجماٖاث اإلادلُت(

ؤًً ًجب ؤن  جدلُل ال٨ٟاءاث التي مً زاللها ًم٨ً الخٗٝغ ٖلى مىاًَ ال٠ًٗ في ال٣ضعاث -

.ً  جغ٦ؼ ٖلحها ظهىص الخ٩ٍى

ً، اإلاىاعص  - ً اإلاؿتهضٞت )اإلا٩ىهىن الىؾاثل اإلااصًت للخ٩ٍى جدضًض اإلاىاعص الالػمت لخىُٟظ ؤوكُت الخ٩ٍى

 .اإلاالُت(

- ً  .زُت جىُٟظًت حكحر بىيىح بلى ػمً وم٩ان ؤوكُت الخ٩ٍى

ً.مىهجُت للخ٣ُُم الظاحي حؿمذ لذ بغامج الخىمُت اإلادلُت ب٣ُاؽ جإز -  حر ؤوكُت الخ٩ٍى
 

                                                                                 
1
-Roger Shotton et al, Relever le Défi Renforcer les capacités des collectivités locales pour réaliser les objectifs 

du Millénaire pour le développement, Un guide pour le praticien Elaboré à partir des expériences du FENU dans 

les Pays les Moins Avancés «  Fonds d’Equipement des Nations Unies », Library of CongressCataloging-in-

Publication Data, Two United Nations Plaza, 26th floor, New York, NY 10017, pp :234-236 
2

- ibid, p :240 
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يُت  ٤ بغهامج الخىمُت اإلادلُت ؤهه ال بض مً مغاظٗت مدخىي البرهامج واإلاىاص الخ٩ٍى ا٦ض ٍٞغ ٍو

 :1ومهاعاث اإلا٩ىهحن مً ؤظل يمان الخض ألاصوى مً الجىصة مً زال٫

ب اإلاغقضًً )اإلاىظهحن(: ٖىضما ج٩ىن و٧االث الخ٩ىًٍ اإلاخسههت في الضولت ٚحر مىظىصة ؤو ٚحر  -  جضٍع

ً مىظهحن مدلُحن ٧اهىا  ً ألاٞغاص، جلجإ بغامج الخىمُت اإلادلُت لخ٩ٍى مىاؾبت لخ٣ضًم زضماث ج٩ٍى

ؼ ال٣ضعاث ألاؾاؾُت، والتي ًم٨ً لهظٍ  م مؿاولحن مؿخ٣بال ًٖ بغامج حٍٗؼ ىُحن باٖخباَع ؤو َو

 .ً  البرامج ه٣لها بلى آلازٍغ

ؼ ٢ضعاث اإلاىاعص ال - اعاث بلى الغخالث الضعاؾُت: ًم٨ً ؤن جإزظ حٍٗؼ ت ق٩ل عخالث صعاؾُت )ٍػ بكٍغ

م مً ؤن  ٘ ؤزغي، ؤو ظماٖاث مدلُت ؤزغي، ؤو في بٌٗ الخاالث بلضان ؤزغي(. ٖلى الٚغ مكاَع

يُت للٛاًت، ٞمً اإلاهم مغاٖاة الى٣اٍ الخالُت ٢بل الكغوٕ ٞحها   :َظٍ الغخالث ٚالًبا ما ج٩ىن ج٩ٍى

بىن في ا٦دؿاب مهاعاث ٖىضما حؿمذ للمكاع٦حن با٦دكاٝ مىاهج ؤو مٟاَُم ظ - ضًضة وججٗلهم ًٚغ

 ظضًضة، وبال ٞةن الغخالث الضعاؾُت ال حؿمذ لهم با٦دؿاب َظٍ اإلاهاعاث؛

اعاث  - ًجب جىُٓم الغخالث الضعاؾُت والخسُُِ لها بٗىاًت. ج٩ىن الغخالث الضعاؾُت الضولُت )ٍػ

ألاشخام اإلاغا٣ٞىن لضحهم بغامج الخىمُت اإلادلُت اإلاىٟظة في بلضان ؤزغي( ؤ٦ثر بهخاظُت بطا ٧ان 

٘ طاث اإلا٣اعباث اإلادكابهت.  زبرة صولُت في جىُٟظ اإلاكاَع

ًم٨ً لٗضص ٢لُل مً ألاشخام ٣ِٞ اإلاكاع٦ت في َظٍ الغخالث الضعاؾُت )لظل٪ ًجب ازخُاع  -

 . اإلاكاع٦حن بٗىاًت ختى ٩ًىن للمباصعة ؤ٢صخى جإزحر(

ؼ ٢ضعا ً َى الضٖامت ألاؾاؾُت لخٍٗؼ الًبا ما ٩ًىن مغا٣ٞا بطن ٌٗخبر الخ٩ٍى ت، ٚو ث اإلاىاعص البكٍغ

يبػي  ً جسخل٠ مً ؾُا١ بلى آزغ، ٍو م٘ الخىظُه والضٖم في م٩ان الٗمل، بال ؤن اخخُاظاث الخ٩ٍى

ؼ ال٣ضعاث في بغهامج الخىمُت اإلادلُت. ٌؿغص الجضو٫  جدضًضَا بىيىح ٖلى مؿخىي اؾتراجُجُت حٍٗؼ

ىاث الغثِؿُت التي ًجب ؤن ج خباع ٦جؼء مً َظٍ الخالي الخ٩ٍى إزظَا بغامج الخىمُت اإلادلُت في الٖا

 . (1الاؾتراجُجُاث )اإلالخ٤ 

 2010و 1998جدضًث ؤلاصاعة اإلاالُت للبلضًاث في لبىان بين ٖامي  ججغبتاإلاُلب الثاوي: 

ما  2010و 1998ل٣ض اؾخٟاصث مً ججغبت جدضًض ؤلاصاعة اإلاالُت للبلضًاث في لبىان بحن ٖامي 

ت، الظي ٌؿاٖض البلضًاث ٖلى بصاعة بل ٣ً766اعب  غ بَاع هٓم اإلاٗلىماث اإلاالُت وؤلاصاٍع ضًت، ٖبر جٍُى

واعصاتها وجغقُض ه٣ٟاتها وػٍاصة بهخاظُتها، بياٞت الى بعؾاء الكٟاُٞت في ؤلاصاعة اإلاالُت بىاًء ٖلى 

 . 2مٗلىماث ٖلمُت ومضعوؾت

                                                                                 
1

- ibid, pp :243-245 
ىع٥ -2 ت للبلضًاث: ججغبت ظامٗت والًت هٍُى غ ال٣ضعاث اإلاالُت وؤلاصاٍع اإلاالي والا٢خهاصي ؤلباوي، مٗهض باؾل ٞلُدان -مدمىص البخلىوي، جٍُى

 . 19، م: 2015الؿاصؾت لليكغ، 
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٪ عج لت الخىمُت، زانت في ْل الخدضًاث وهٓغا ألَمُت الٗمل البلضي في لبىان وصوعٍ في جدٍغ

ت، ًٞال ًٖ جؼاًض اإلاؿاولُاث والىاظباث الخضماجُت وؤلاهماثُت  وال٣ُىص التي حٗاهحها الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ

اإلال٣اة ٖلى ٖاج٤ البلضًاث، ٌٗض جىُٓم اإلاىاعص اإلاالُت للبلضًاث وؾبل بصاعتها مً ؤَم الخدضًاث التي 

٠ُ اإلاا٫ جىاظهها َظٍ اإلااؾؿاث إلاا لها مً جإ زحر مباقغ ٖلى الى٣ٟاث والىاعصاث والكٟاُٞت في جْى

 الٗام.

ت  ؾىت 35وبٗض ُٚاب الاهخساباث البلضًت في لبىان أل٦ثر مً  وما ؤهخج ٖجها مً ؾلُت مغ٦ٍؼ

ؾُُغث ٖلى مٗٓم مٟانل الخ٨م، ٧ان للبىان ؤن ًجهٌ ب٣ُاٖه البلضي في مىاظهت جدضًحن 

وجٟا٢م اإلاك٨الث والخدضًاث، وزاهحهما ي٠ٗ ؤلام٩اهاث اإلاالُت  ؤؾاؾُحن: ؤولهما، جغا٦م اإلاهماث

لُه، ٧ان مً الًغوعي بظغاء حُٛحر ظظعي في آلُت الٗمل البلضي والاهخ٣ا٫ بلى  ت. ٖو ت وؤلاصاٍع والبكٍغ

ؤؾالُب ٖمل مىٓمت ومبؿُت حؿاٖض البلضًاث ٖلى بصاعة واعصاتها وجغقُض ه٣ٟاتها وػٍاصة اهخاظُتها، 

 ؾاء الكٟاُٞت في ؤلاصاعة اإلاالُت.بياٞت بلى بع 

٨ُت للخىمُت الضولُت وظامٗت  وفي بَاع الاجٟا٢ُاث الخانلت بحن لبىان مً ظهت والى٧الت الامٍغ

ىع٥ ؤلباوي مً ظهت ؤزغي، ظغي بحن ٖامي  ال١ ٖملُت  2010و 1998والًت هٍُى وي٘ الدجغ ألاؾاؽ إَل

٤ بنالح ؤلاصاعة اإلاالُت للبلضًاث  ٤ م٣اعبت لٍٟغ ظامٗت ؤلباوي ال٣اثمت ٖلى الخ٩امل بحن الخُىع ٞو

ا  ا قَغ َغ الخ٨ىىلىجي وجىمُت ٢ضعاث الجهاػ ؤلاصاعي في البلضًاث. ومً بحن الجىاهب التي ٌٗض جٍُى

 .1لخُٟٗل الخ٨م اإلادلي َى جإَُل الٗىهغ البكغي 

اث، ٣ٞض واهُال٢ا مً ؤن مبضؤ هجاح ٖملُت الخىُٓم ٌٗخمض ؤؾاؾا ٖلى مضي ٢ىاٖت عئؾاء البلضً

بُت لغئؾاء البلضًاث وللٗاملحن في ال٣ُإ اإلاالي في البلضًاث. وحكحر  هٓمذ وعف ٖمل وصوعاث جضٍع

غ ٢ضعاث الجهاػ البكغي ال جى٨ٗـ وخؿب بًجابُا ٖلى مؿخىي ؤلاصاعة اإلاالُت وبهما  الخجغبت بلى ؤن جٍُى

ؼ الش٣ت م٘ اإلاىاَ  ىحن باإلصاعة اإلادلُت.ٖلى مؿخىي ج٣ضًم الخضمت الٗامت مما ؾاَم في حٍٗؼ

ت في بهجاػ اإلاٗامالث مً  في اإلائت، واإلاؿاٖضة اإلا٣ضمت مً  57في اإلائت بلى  35و٢ض اعجٟٗذ الؿٖغ

ٟحن في البلضًت مً  ظٍ ألاع٢ام هي ظؼء مً اؾخُالٖاث للغؤي التي  68في اإلائت بلى  44اإلاْى في اإلائت. َو

َم ٖكىاثُا خى٫ عؤحهم في الخُىعاث التي قهضَا مىاًَ جم ازخُاع  0400ا٫ ؤظغتها الجامٗت إلاا ٣ًاعب 

 .2007و 2004بلضًاث( ما بحن ٖامي 8الٗمل البلضي في ٖضص مً البلضًاث ال٨بحرة والهٛحرة )

ل٣ض ؾاَم ج٣ضًم الضٖم الٟجي والخ٣جي للبلضًاث في جدؿحن بهجاػاتها و٢ض ْهغ طل٪ ظلُا ٢بل 

، ٞمشال في بلضًت ػخلت مداٞٓت الب٣إ 2004وبٗض ج٣ضًمه ؤي بٗض ؾىت  2004ج٣ضًم الضٖم ؾىت 

 31مىاًَ ًغون بإن بهجاػ اإلاٗاملت صون وؾاَت ٢ض جدؿيذ واعجٟٗذ مً  500وخؿب اؾخُالٖاث ٫

  50بلى   ؤما في بلضًت مٛضوقت مداٞٓت لبىان الجىىبي وخؿب هٟـ ٖضص اإلاكاع٦حن في

                                                                                 
 لت التي امخضث مىظ ش بظغاء ؤو٫ اهخساباث بلضًت. 1998بلى ٚاًت  1963ؾبب ُٚاب الاهخساباث هي ٖضص ؾىىاث الخغوب الٍُى  جاٍع

، م م: 1  22-20مدمىص البخلىوي، مغظ٘ ؾب٤ ط٦ٍغ
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، ؤما في بلضًت ٦ترماًا 79بلى  64الاؾخُإل  ٣ٞض جدؿيذ اإلاؿاٖضة اإلا٣ضمت مً اإلاىْٟحن مً 

 (.2)اإلالخ٤ 48بلى  29مداٞٓت ظبل لبىان ٣ٞض اعجٟ٘ ٢بى٫ مؿاولحها ال٢تراخاث اإلاىاَىحن مً 

 

ت وحماٖاتها اإلادلُت  بغهامجاإلاُلب الثالث:  -2017الخىىًٍ التي جبيخه وػاعة الضازلُت الجؼائٍغ

20221: 

ً اإلاسُِ  2022-2017زال٫ الٟترة  وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُتل٣ض جبيذ  بغهامج الخ٩ٍى

ا٢م البلضًاث، وجمشل ُٞما ًلي:  لٟاثضة اإلاؿاولحن اإلاىخسبحن َو

 :جىىًٍ اإلاؿاولين اإلاىخسبين -1

 :جىىًٍ عئؾاء اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت -

ً ظؼًءا مً بغهامج الٗمل الخ٩ىمي لهالر  عثًِؿا للمجالـ الكٗبُت  1541ٌٗض َظا الخ٩ٍى

ً البلضًاث بمجغص جىلحهم مهامهم ونالخُاتهم الجضًضة  .2022-2017للٟترة  البلضًت، حهضٝ بلى بضء ج٩ٍى

ت. ولهظٍ  ؼ ٢ضعاتهم ؤلاصاٍع م زال٫ والًتهم، وحٍٗؼ وبٖضاصَم إلاىاظهت الخدضًاث وال٣ًاًا التي جيخَٓغ

ت. بصاعة اإلاالُت اإلا ً اإلاداوع الخالُت: بصاعة اإلاىاعص البكٍغ دلُت؛ الضًم٣غاَُت الٛاًت، ٌُٛي الخ٩ٍى

ت؛  اث ؤلاصاٍع الدكاع٦ُت؛ بغامج الخىمُت اإلادلُت؛ زُِ جىُٓم الُىاعت؛ الخًامً بحن البلضًاث، اإلاىاٖػ

 .بصاعة الٗملُاث؛ الاجها٫

ً ُٞما ًخٗل٤ بالضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت بالكغا٦ت م٘ بغهامج صٖم جىُٟظ اجٟا٢ُت الكغا٦ت -  :الخ٩ٍى

يُت ال ٓمذ في ٖام اؾخمغاًعا للضوعة الخ٩ٍى
ُ
 144خى٫ الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُت لهالر  2017تي ه

 ،ً ت اإلا٨دؿبت زال٫ َظا الخ٩ٍى ا ًيخمىن بلى ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت، ولخم٨ُجهم مً جُب٤ُ اإلاٗٞغ ًً مضًًغا جىُٟظ

جي لهالخهم. ًم٨ً جلخُو ؤَضاٝ َظا ؤلاظغاء ٖلى الىدى الخالي  :2جم الخسُُِ لٗمل ج٩ٍى

 .اعؾت الضًم٣غاَُت الدكاع٦ُتججؿُض اإلاباصت ومم -

جهم في ٖام  -  ً الخىُٟظًحن الظًً جم ج٩ٍى  2017يمان ؤصاء ؤًٞل للمضًٍغ

 .الاهسغاٍ واإلاكاع٦ت الٟٗالت للمىاَىحن وممشلي اإلاجخم٘ اإلاضوي في الٗملُت الدكاع٦ُت -

 

 

                                                                                 
1
Programme-des-actions-de-formations-prvues-fr.pdf  (https://www.interieur.gov.dz › images › Program...) 

 
ش -   2  مى٢٘ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت اَل٘ ٖلُه بخاٍع

https://www.interieur.gov.dz/index.php/ A9/2016-03-24-14-05-22.html 
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 :جىىًٍ مؿاولي البلضًت -2

ً مؿخىي ماؾتر منهي ًٖ بٗض في "بصاعة الجماٖاث اإلادل ؼ ال٣ضعاث ج٩ٍى ُت والظي حهضٝ بلى حٍٗؼ

ل الجماٖاث اإلادلُت، وبصاعة الخضماث  ت لألمىاء الٗامحن للبلضًاث، ال ؾُما في مجاالث جمٍى ؤلاصاٍع

ت، والخسُُِ ؤلا٢لُمي، وج٣ىُت نى٘ ال٣غاع، والدكُٛل ؤلاصاعي.  الٗمىمُت اإلادلُت، وبصاعة اإلاىاعص البكٍغ

في  -3  :في ثالبلضًاجىىًٍ مْى

الم آلا - الم آلالي في بصاعة البلضًت، وحهضٝ بلى : ليؤلٖا ً إلاهىضسخي ؤلٖا ًسهو َظا الىٕى مً الخ٩ٍى

هم و٢ضعاتهم لخم٨ُجهم مً مخابٗت وجىُٟظ ؤلانالخاث التي ٣ًىم بها ال٣ؿم الىػاعي في  ؼ مٗاٞع حٍٗؼ

 بَاع جدضًض ؤلاصاعة والخضمت الٗامت. 

ت - اث ؤلاصاٍع ً في اإلاىاٖػ ً : الخ٩ٍى اث ٖلى مؿخىي ًىظه َظا الخ٩ٍى بلى عئؾاء م٩اجب اإلاىاٖػ

ت لهالر عئؾاء م٩اجب  اث ؤلاصاٍع البلضًاث. وحهضٝ بلى يمان صٖم ومغا٢بت ؤًٞل إلصاعة اإلاىاٖػ

اث ٖلى مؿخىي البلضًاث.  اإلاىاٖػ

ً اإلاهىضؾحن في مجاالث الدؿُحر الخ٣جي والخًغي  - ؼ مٗاٝع : ج٩ٍى ً َى حٍٗؼ الهضٝ مً َظا الخ٩ٍى

٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣جي والخًغي في مجاالث جسههاتهم، وا٦دؿاب الخبراث مهىضسخي ؤلاصاعة ؤلا

ً: الخسُُِ .الالػمت لخىُٟظ مهامهم في مجا٫ الدؿُحر الخ٣جي والخًغي  ُٛي َظا الخ٩ٍى َو

.٘ ت، بصاعة اإلاكاَع ت، بصاعة اإلاساَغ الخًٍغ ٗاث الخًٍغ  الخًغي، بصاعة الىٟاًاث، الدكَغ

حن - حن ؤلاصاٍع ً اإلاخهٞغ ُٟهم خضًشا ج٩ٍى حن : الظًً جم جْى ً بلى جم٨حن اإلاخهٞغ حهضٝ َظا الخ٩ٍى

ُٟهم خضًشا مً الخ٠ُ٨ م٘ بِئتهم اإلاهىُت وا٦دؿابهم ز٣اٞت ومباصت  حن الظًً جم جْى ؤلاصاٍع

الخضمت الٗمىمُت في اإلاجاالث الخالُت: الخىُٓم اإلااؾسخي وؤلاصاعي، اإلاالُت الٗامت واإلادلُت، اصاعة 

ت، ت اإلاىاعص البكٍغ ت، ؤلاخهاء وال٨خابت ؤلاصاٍع اث ؤلاصاٍع  .اإلاىاٖػ
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 :الخاجمت

ت والتي جدض ٖلحها  اث٠ بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ً مً ؤَم اليكاَاث التي جغج٨ؼ ٖلحها ْو ٌٗض الخ٩ٍى

ً، مً زال٫ ججؿُض ؤؾؿه واخترام قغوٍ ٞاٖلُخه،  مسخل٠ اإلاىٓماث. وبن الاَخمام بٗملُت الخ٩ٍى

ٞغاص اإلاىٓماث. وخُض ؤن الخىمُت ؤَضاٝ الخىمُت، والتي ٖاصة ما حٗخمض ٖلى ٢ضعاث ًاصي بلى بلٙى ؤ

اإلادلُت حؿعى بلى جد٤ُ٣ الخٗاون وجٓاٞغ ظهىص ألاٞغاص ٖلى اإلاؿخىي الا٢خهاصي والاظخماعي وؤلاصاعي 

ت في مى٣ُت ؤو ب٢لُم ؤو وخضة مدلُت، ٞهي جهبى بلى الاعج٩اػ ٖلى مىاعص  لت و٦ٟئت حؿخُبكٍغ ُ٘ مَا

خماص ٖلحه  .االٖا

لُه ال بض مً  ا ٖو و٢ض ؤ٣ًىذ اإلاىٓماث ؤن اإلاىعص البكغي َى الٗهب الغثِسخي لىجاخها وجمحَز

ىا ٞٗاال مً زال٫ الالتزام وجُب٤ُ مًامُىه اإلاسُِ لها مؿب٣ا،  ىه ج٩ٍى خىاء به والخغم ٖلى ج٩ٍى الٖا

 والخإ٦ض بإن ما زُِ له مؿب٣ا ًخىا٤ٞ م٘ ما جم الخىنل بلُه. 

ً اإلاىعص البكغي ٌؿاَم في جدؿحن الخىمُت اإلادلُت      لُه ومً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن ج٩ٍى ٖو

حر ٞغم جُب٤ُ ألاؾالُب الجضًضة،  مً زال٫ الا٢خىإ الخ٣ُ٣ي بإَمُخه، وتهُئت اإلاىار اإلاالثم لخٞى

غاٝ اإلاكتر٦ت، وجىيُذ َضٝ ال٣ُام به ختى ًخم الخىنل بلى ال ىبت وؤن والخٗاون بحن ألَا ىخاثج اإلاٚغ

 ًخه٠ بالضوعٍت والخضازت.

 ٖلى ٚغاع الىخاثج التي جم الخىنل بلحها، ًم٨ىىا وي٘ الخىنُاث الخالُت:

ً مً زال٫ جسهُو محزاهُت مبرمجت مؿب٣ا جخىا٤ٞ  -1 ٖلى الضولت الاَخمام بيكاٍ الخ٩ٍى

.ً  ومخُلباث الخ٩ٍى

ً هاجخا ال بض مً الخإ٦ض مً جإَُل و٦ٟ -2 اءة اإلا٩ىهحن ألامغ الظي ًخ٨ٗـ ٖلى ختى ٩ًىن الخ٩ٍى

 اإلاخ٩ىن ٞهى ٌٗض بمشابت حٛضًت عظُٗت إلاا ٣ًضمه له اإلا٩ىن.

3- .ً ض صاُٞٗت اإلاخ٩ىن والتزامه بالخ٩ٍى ً جدٟحز ماصي ومٗىىي ختى جٍؼ  ال بض ؤن ًغا٤ٞ الخ٩ٍى

ً جخىا٤ٞ م٘ ؾى١ الٗمل، بمٗجى جىا٤ٞ ٖغوى  -4 الؿعي واإلاداولت لجٗل مسغظاث بغامج الخ٩ٍى

 ٗمل والُلب ٖلى الٗمالت.ال

ً، ٞالبٌٗ ٌٗخبٍر مًُٗت للى٢ذ واإلاا٫  -5 ٖلى مؿاولي اإلاىٓماث الا٢خىإ الخ٣ُ٣ي بإَمُت الخ٩ٍى

 وؤهه ال ًازغ ٖلى ؤصاء الٟغص وجىمُت اإلاىٓمت.

ً ٞٗاال البض مً بظغاء ج٣ُُم للخ٩ىًٍ مً زال٫ ال٣ُام بازخباعاث جهاثُت جخه٠  -6 ختى ٩ًىن الخ٩ٍى

ًت، وج٣ُُم طاحي مً زال٫ جىػَ٘ اؾدباهاث جُٟض بمضي اؾخٟاصة اإلاخ٩ىهحن مً بالجزاَت والجض

.ً ً خؿب ما ًغوهه َُلت ٢ُامهم بٗملُت الخ٩ٍى ً والخٗٝغ ٖلى مىاًَ ي٠ٗ الخ٩ٍى  الخ٩ٍى

الٗمل ٖلى مدا٧اة ججاعب صولُت هاجخت ومداولت جُب٣ُها وما ًدىاؾب وم٘ ْغوٝ البِئت  -7

 ىاهحن الضولت، مخُلباث ؾى١ الٗمالت...(الضازلُت والخاعظُت للمىٓمت )٢
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 كائمت اإلاغاح٘:

 باللغت الٗغبُت: -

 الىخب: 

ت،  -1 اًاث الخىمُت الؿُاؾُت، صاع الجامٗت ؤلاؾ٨ىضٍع بان، الخسل٠ الؿُاسخي ٚو  -2002ؤخمض َو

2003. 

-2016اؾتراجُجُت الخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت إلاداٞٓت اعبض، مىٓمت الٗمل الضولُت، بحروث،  -2

2018. 

ؤما٫ بً ؾمكت، ألاصاء البكغي باإلصاعة اإلادلُت، ظامٗت مدمض الكٍغ٠ مؿاٖضًت، ؾى١ اَغاؽ،  -3

2019. 

اث، -4 ت،  الؿُض الٍؼ ، ؤلاؾ٨ىضٍع الخىمُت الؿُاؾُت، صعاؾت في ٖلم الاظخمإ الؿُاسخي. صاع اإلاٗاٝع

1984. 

 .1994نالر ٖىصة ؾُٗض، بصاعة ألاٞغاص، الجامٗت اإلاٟخىخت، َغابلـ،  -5

غ: مضزل ٖلمي لٟٗالُت ألاٞغاص واإلاىٓماث، مٗهض ؤلاصاعة ٖلي مدمض  -6 ب والخٍُى اب، الخضٍع ٖبض الَى

اى،   .1981الٗامت، الٍغ

ت، الضاع الجامُٗت، ال٣اَغة،  -7  .2004مهُٟى مدمىص ؤبى ب٨غ، اإلاىاعص البكٍغ

 اإلالاالث : 

ىبرن وآزغون، الخىمُت الا٢خهاصًت اإلادلُت "صلُل وي٘ وجىُٟظ اؾتراجُجُ -1 ً ؾٍى اث جىمُت ظٍى

 .2004الا٢خهاص اإلادلي وزُِ الٗمل بها"، صعاؾت مكتر٦ت ناصعة ًٖ مضن الخُٛحر البى٪ الضولي، 

ً ٞحها، ألا٧اصًمُت للضعاؾاث  -2 ت وؤَمُت الخ٩ٍى خبصخي ٖلي وآزغون، ؤلاصاعة الخضًشت للمىاعص البكٍغ

غ  ظاهٟي  - 21ة، الٗضص الاظخماُٖت وؤلاوؿاهُت )٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت( ظامٗت البٍى

2019 . 

ً وصوعَا في جىمُت اإلاىعص البكغي صازل اإلااؾؿت الا٢خهاصًت،  -3 ضوص ؾهُل، اؾتراجُجُت الخ٩ٍى ٚػ

 .2015، باجىت، 8ظامٗت الخاط لخًغ، مجلت الا٢خهاص الهىاعي، الٗضص 

ً في جىمُت ؤصاء اإلاىعص البكغي في اإلاىٓماث الا٢خهاصًت ب -4 ال٣ُإ ٖاص٫ ؤمحن مهمل، صوع الخ٩ٍى

صعاؾت خالت، مجلت مٗهض الٗلىم الا٢خهاصًت )مجلت ٖلىم الا٢خهاص والدؿُحر -الؿُاحي الجؼاثغي 

 .2018-02الٗضص -21والخجاعة( / اإلاجلض 

5-  ً ب وج٩ٍى ت اإلادلُت وؤَمُت ال٣ُٓت الخ٨ىىلىظُت في جضٍع ٖضوم خمُضة وآزغون، الخىمُت ؤلاصاٍع

ٟحن اإلادلُحن، مجلت اإلا٨ٟغ، اإلاجلض   . 2021، 01الٗضص 16اإلاْى

ت ٖلى يىء الخدضًاث الغاَىت، مجلت  -6 ً اإلاىعص البكغي في اإلااؾؿت الجؼاثٍغ ٖلىاٍ البخى٫، ج٩ٍى

 الخ٣ى١ والٗلىم ؤلاوؿاهُت، ظامٗت الجلٟت، الٗضص الؿاب٘ ٖكغ.
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ِٖؿاث الٗمغي، مٗى٢اث الخىمُت الاظخماُٖت باإلاجخم٘ اإلادلي وعَاهاث الٟٗل الخىمىي، ظامٗت  -7

ت 2-ؾ٠ُُ –صباٚحن  مدمض ملحن  –/الٗضص الشاوي  07اإلاجلض -، مجلت جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

 .2016، 2ؾ٠ُُ 

ىع٥ -8 ت للبلضًاث: ججغبت ظامٗت والًت هٍُى غ ال٣ضعاث اإلاالُت وؤلاصاٍع ؤلباوي، -مدمىص البخلىوي، جٍُى

 . 2015مٗهض باؾل ٞلُدان اإلاالي والا٢خهاصي الؿاصؾت لليكغ، 

ت في جد٤ُ٣ جىاٞؿُت الىظهت الؿُاخُت مغوان صخغاوي وآزغون،  -9 ً اإلاىاعص البكٍغ هٓغة  –صوع ج٩ٍى

ً الؿُاحي في الجؼاثغ   .2016مجلت اإلاُٗاع، الٗضص الؿاصؽ الٗكغ، صٌؿمبر -ٖلى زُت الخ٩ٍى

  :غوخاث  ألَا

بغاَُمي ههحرة، بق٩الُت الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ صعاؾت خالت والًت ؾُضي بلٗباؽ، ؤَغوخت  -1

ُل قهاصة ص٦خىعاٍ في الٗلىم الا٢خهاصًت جسهو اإلا٣اولخُت والخىمُت اإلادلُت ظامٗت م٣ضمت لى

 .2020ؾُضي بلٗباؽ،  –الجُاللي الُابـ 

ت ٖلى جىمُت ؤلاصاعة اإلادلُت في الجؼاثغ "صعاؾت خالت والًت  هىا٫ -2 بى٦ٗباف، جإزحر اإلاىاعص البكٍغ

في الٗلىم الؿُاؾُت والٗال٢اث ظُجل"، عؾالت م٣ضمت يمً مخُلباث هُل قهاصة اإلااظؿخحر 

 .2011-2010، 3-الضولُت ظذذذذذامٗت الجذذذذؼاثذذغ

ل الخىمُت اإلادلُت في الجؼاثغ "وا٢٘ وآٞا١"، ؤَغوخت الض٦خىعاٍ في ٕٞغ  -3 زىٟغي زًُغ، جمٍى

 .2011-2010الخدلُل الا٢خهاصي، 

اهُت في بلضًت ٖحن هجاة ًدُاوي، مٗى٢اث الخىمُت الاظخماُٖت في اإلاجخم٘ اإلادلي "صعاؾت مُض -4

الىا٢ت"، مظ٦غة م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااظؿخحر في ٖلم الاظخمإ، ظامٗت مدمض زًُغ، بؿ٨غة، 

2003-2004. 

صعاؾت جدلُلُت إلاخٛحر البحرو٢غاَُت في الجؼاثغ،  اؾتراجُجُت الخىمُت الؿُاؾُت. بىمضًً َاقمت، -5

الم، ظامٗت جسهو جىُٓم ؾُاسخي وبصاعي، ٧لُت الٗلىم ال ؤَغوخت الض٦خىعة ؿُاؾُت وؤلٖا

 .2007الجؼاثغ، 

 :اإلاىاك٘ الالىتروهُت 

ش  : 2021صٌؿمبر 10 مى٢٘ وػاعة الضازلُت والجماٖاث اإلادلُت اَل٘ ٖلُه بخاٍع
https://www.interieur.gov.dz/index.php/ A9/2016-03-24-14-05-22.html 
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réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement, Un guide pour le praticien Elaboré 

à partir des expériences du FENU dans les Pays les Moins Avancés «  Fonds d’Equipement 

des Nations Unies », Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, Two United 

Nations Plaza, 26th floor, New York, NY 10017. 
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- Adeline Chambe, Les ressources du développement local, Journée d’étude du 10 septembre 

2004, association de professionnels- développement urbain et coopération. 

 

ً مً ؤظل جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت (:1اإلالحم ) ا في بغامج ج٩ٍى ًٖ  اإلاىيىٖاث ألا٦ثر قُى
البمدان التي تم فيها  مالحظات المتمقي لمتكوين المحتمل المحتوى موضوع التكوين

 اختيار الموضوع

اآلليات المؤسسية 
 األساسية

الجماعات المحمية؛ التعريفات قوانين وأنظمة 
 والوظائف والمسؤوليات، إلخ.

المسؤولون المنتخبون )مستشارون، رؤساء 
، فريق إدارة الجماعات المحمية، فرق (بمديات

إشرافيه، موظفون من خدمات الدولة 
 الالمركزية، قادة البمديات

يحتمل أن تكون ضرورية 
عندما تكون إصالحات 

 الالمركزية حديثة

 ومالي السنغال

كبار المسؤولين المنتخبين، فريق إدارة  األرشفة والتصنيف وعقد االجتماعات وغيرها. اإلدارة األساسية
 الجماعات المحمية

غالًبا ما تتجاهل برامج 
التنمية المحمية الموضوع 
 عمى الرغم من أهميته

 بنغالديش، مالي

مرأة والرجل دور المستشارين؛ أولويات التنمية لم امرأة-إشكالية رجل 
 ودورها في عممية التخطيط المحمي

المسؤولون المنتخبون، فريق إدارة التنمية 
المحمية موظفون من خدمات الدولة 

 الالمركزية، قادة البمديات

  
 أوغندا، بنغالديش

جراءات الميزانية واألدوات واألساليب التخطيط المتكامل المحمية المسؤولون المنتخبون، فرق التنمية  التخطيط وا 
التنفيذية، موظفون من خدمات الدولة 

 الالمركزية، قادة المجتمع

أوغندا، مالوي،  
موزمبيق، فيتنام، 

 كمبوديا
طمبات العروض 

 والمشتريات
إجراءات طمبات العروض، تقييم العروض 

 والتفاوض التعاقدي
كبار المسؤولين المنتخبين، فريق قيادة التنمية 

 البمديات،ادة المحمية، أمناء الخزينة، ق
 المقاولون

روابط فيتنام ومالي  
وتنزانيا * لمواد 

 تدريبية
إدارة وصيانة البنية 

 التحتية
اإلدارة، مساهمات المستخدمين، التخطيط السنوي 

 من حيث اإلدارة والصيانة، إعداد الميزانية
كبار المسؤولين المنتخبين وفريق قيادة 
 الجماعات وقادة البمديات والمقاولون

الًبا ما تتجاهل برامج غ
التنمية المحمية الموضوع 
عمى الرغم من أهميته 

 القصوى

 فيتنام

كبار المسؤولين المنتخبين، وفريق إدارة  المحاسبة، الحسابات، إدارة األموال اإلدارة المالية
التنمية المحمية، وموظفي خدمات الدولة 

 الالمركزية

 نيبال 

جمع الضرائب 
 والرسوم

ريبية، الرسوم، الضرائب، مساهمات الموائح الض
 المستخدمين، طرق تحصيل الضرائب

كبار المسؤولين المنتخبين، فريق إدارة التنمية 
 المحمية، أمناء الخزينة

غالًبا ما تتجاهل برامج 
 التنمية المحمية الموضوع 

 أوغندا

 الفرق التنفيذية من التنمية المحمية، أمناء إجراءات وطرق التدقيق التدقيق
 الخزانة

غالًبا ما يتم تجاهل الموضوع 
من قبل برامج التنمية المحمية 
عمى الرغم من أهميته في 
 عممية المساءلة التصاعدية

 

كبار المسؤولين المنتخبين، فريق إدارة التنمية  اإلعالن والعالقات العامة وخيارات وسائل اإلعالم اتصاالت ومعمومات
 المحمية

 غالًبا ما تتجاهل سياسات
التنمية المحمية هذا الموضوع 
عمى الرغم من أهميته في 

 تعزيز الشفافية

 

إدارة قواعد البيانات وأنظمة إدارة المعمومات وطرق  المتابعة والتقييم
 المتابعة والتقييم

كبار المسؤولين المنتخبين، فريق إدارة التنمية 
 المحمية

 نيبال 

خماص ٖلى:   اإلاهضع: مً بٖضاص الباخشت بااٖل
Roger Shotton et al, Relever le Défi Renforcer les capacités des collectivités locales pour réaliser les objectifs du 

Millénaire pour le développement, Un guide pour le praticien Elaboré à partir des expériences du FENU dans les 

Pays les Moins Avancés «  Fonds d’Equipement des Nations Unies », Library of Congress Cataloging-in-

Publication Data, Two United Nations Plaza, 26th floor, New York, NY 10017, p : 242. 
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 2007و 2004الخُىعاث التي قهضَا الٗمل البلضي في لبىان ما بحن ٖامي (: 2اإلالحم)
 زغرتا زحمة روم  السمقانية مغدوشة كترمايا مودبرج ح بيت مري البمدية

 20 20 02 9 01 01 20 01 عدد األعضاء 
 لبنان الشمالي البقاع لبنان الجنوبي جبل لبنان لبنان الجنوبي  جبل لبنان جبل لبنان جبل لبنان المحافظة

 133 133 033 133 133 133 033 133 عدد االستطالعات
 بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل بعد قبل النسب العامة

إنجاز المعاممة من دون 
 ( وساطة )

30 10 22 30 10 22 13 01 19 22 12 02 00 13 20 00 

المساعدة المقدمة من 
 (الموظفين )

10 22 02 00 31 20 03 29 13 29 33 00 29 10 03 12 

تنظيم اإلجراءات الالزمة 
 (مة )لتنظيم أي معام

33 02 01 00 33 23 11 01 10 20 10 00 02 00 22 32 

السرعة في إنجاز المعاممة 
() 

30 02 29 12 09 02 10 02 00 10 11 01 09 09 22 30 

تنفيذ مشاريع اجتماعية أو 
 (ثقافية )

03 00 02 22 3 2 00 00 2 00 00 00 02 31 00 20 

تنفيذ مشاريع بنى تحتية 
() 

22 03 03 09 32 22 19 03 3 2 32 02 23 30 02 02 

مدى تقبل المسؤولين في 
البمدية القتراحات المواطنين 

() 

20 03 23 01 29 32 30 03 03 11 39 11 00 20 00 20 

 01 32 23 10 00 03 12 19 03 10 31 10 20 32 20 02 (المجموع )
ت لل اإلاهضع: غ ال٣ضعاث اإلاالُت وؤلاصاٍع ىع٥مدمىص البخلىوي، جٍُى ؤلباوي، مٗهض باؾل ٞلُدان اإلاالي -بلضًاث: ججغبت ظامٗت والًت هٍُى

 .28، م: 2015والا٢خهاصي الؿاصؾت لليكغ، 
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  :ملخو

اإلاٗض٫ واإلاخمم للبلضًت الٗضًض مً الهالخُاث لخد٤ُ٣ الخىمُت  11/10زى٫ ٢اهىن البلضًت ع٢م 

ت، َظٍ ألازحرة خؿب اإلااصة  اإلادلُت، ومً ؤظل طل٪ جم جؼوٍضَا بىؾاثل ماصًت ومالُت مً  15وبكٍغ

ُئت جىُٟظًت: عثِـ اإلاجلـ الكٗبي  طاث ال٣اهىن جخمشل في َُئت جضاولُت: اإلاجلـ الكٗبي البلضي:  َو

ً الٗلمي  ٤ الاهخساب، الظي اٞغػ ي٠ٗ ؾُاسخي وخضوصًت الخ٩ٍى البلضي واللخان جدك٨الن ًٖ ٍَغ

ت بؿبب ي٠ٗ اإلاباصعة واإلاٗغفي لضي اإلاىخسب اإلادلي ؤصي بلى خاالث  اوؿضاص وحُٗل الخغ٦ت الخىمٍى

اإلادلُت مً اإلاىخسب، لظل٪ جم جضُٖم البلضًت بةصاعة ًيكُها ألامحن الٗام، َظا ألازحر خٓي باَخمام 

ملخّى ٨ٖؿخه الىهىم ال٣اهىهُت للؿىىاث الازحرة طاث الهلت، بدُض جم جىيُذ ال٣ىاٖض التي 

ا جد٨مه مً خُض الخُٗحن وقغوَه، الخ٣ َؼ ى١ والىاظباث ؤما ُٞما ًخٗل٤ باإلاهام، جم جضُٖمها وحٍٗؼ

٤ البلضًت .  ت مٞغ ضم حُٗلها و الخٟاّ ٖلى اؾخمغاٍع  بهضٝ صٞ٘ عجلت الخىمُت اإلادلُت ٖو

 البلضًت، الخىمُت اإلادلُت ، ألامحن الٗام ، الخُٗحن والكغوٍ، الهالخُاث  اليلماث اإلافخاخُت: 

Abstract: 

Municipal Law No11/10, amended and supplemented, gave the 

municipality many powers to carry out local development, And this is why, it 

has acquired material, financial and human resources, and the later according to 

the article 15 of the same law, is represented by a deliberative body: the 

Municipal People's Council: and an executive body: the President of the 

Municipal People's Council, which are formed by elections. This has  resulted in 

political weakness and limitations in the scientific training and knowledge of the 

local elected official, which has led to cases of obstruction and disruption of the 

development movement due to weak local initiative of the elected. Therefore, 

the municipality was strengthened with an administration activated by the 

Secretary 

General who has been the subject of remarkable attention reflected in the 

relevant legal texts of recent years. in which the rule that govern him in terms of 

appointment and its conditions, rights and duties have been specified, for the 

missions, they have been reinforced in order to advance local development, not 

to disturb it, and tomaintain the continuity of municipal equipment. 

 صوع الامين الٗام للبلضًت في جدلُم الخىمُت اإلادلُت 
The role of the secretary general of the municipality in achieving local 

development 

  : قمـــــــــىن ٖلجُت الضهخىعة 

 الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت امدمض بىكغة بىمغصاؽولُت 
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 : ملضمت

جؼوٍضَا  وفي اإلا٣ابل جم  ،ٖضص مً الهالخُاث واإلاهامضًت اؾىضث للبلاإلادلُت  خد٤ُ٣ الخىمُتل

ا  بمىاعص مالُت وماصًت  ت ، َظٍ الازحرة حٗخبر ٖىانغ اؾتراجُجُت في ٖمل الهُئاث اإلادلُت، باٖخباَع وبكٍغ

ت الا٢لُمُت وبىاؾُتها ع٧اثؼ ج٣ىم ٖلحها ال ت بهالمغ٦ٍؼ  ا، وفي طل٪ًخم جُٟٗل وججؿُض الهالخُاث اإلاىَى

جخ٩ىن مً َُئت جضاولُت وهي  ؤجهاجىو اإلاٗض٫ واإلاخمم  10 -11مً ٢اهىن البلضًت  15اصة إلاهجض ا

مخمشلت في عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي  واصاعة ًيكُها الامحن  ، َُئت جىُٟظًتاإلاجلـ الكٗبي البلضي

ًاثبإ بن حك٨ُل اإلاجلـ.   ؾلُت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي جدذ ه ؾلىب الاهخساب ال٨لي أٖل

م ٖضم ٦ٟاءتهم واوٗضام مؿخىي جإَُلهم  ب م٨ً الٗضًض مً ألاشخام ت باإلاجلـ ٚع ٗىص الًٍٗى َو

ل ؤن  صون ، الترشرجخىٞغ في الكغوٍ ام٩اهُت  مىذ اإلاكٕغ الخ٤ ل٩ل ٞغص لىبطل٪  ٌكتٍر اإلاَا

لى الخىمُت اإلادلُت ٩٦ل ٨ٗـ ؾلبا ٖلى اصاء اإلاجلـ اإلادليمما او1،الٗلمي ضًت خُض جمحزث البل ،ٖو

بلى  بياٞت بىاظباتها، ال٣ُام في إلاجالؿها اإلاخ٨غع  والٟكل اإلادلي، الدؿُحر ٖلى اإلاترجبت اإلاكا٧لبترا٦م 

ها اإلاجالـ َظٍ في الاوؿضاص ْاَغة اهدكاع  الكإن زضمت مً بضال الخؼبُت ضخُت الهغاٖاث وو٢ٖى

   .اإلادلي

م مً اإلا بإصاء  ٞ٘ بالجماٖاث الا٢لُمتمً ؤظل الض جهىصاث اإلابظولت مً َٝغ الخ٩ىمتٖلى الٚغ

ومً  ،الىخاثج جب٣ى صاثما ٚحر مغيُتؤن صوعَا في ٖملُت الخىمُت والٗمل ٖلى جدٟحز الاؾدشماع اإلادلي ٚحر 

٘ الخىمُت اإلاباصعة ببجل٪ اإلاخ٣ٗلت ؾباب الا  ؤَم بحن و خ٣ُ٣ُت الامغ َى ُٚاب الخ٨ٟحر في اخضار ؤمكاَع

حٗض اظهؼة ٚحر ٢اصعة ٖلى الاؾخٛال٫ الامشل للمىاعص  ظٍ اإلاجالـٞههي مهمت الٗىهغ البكغي  و  الخُٛحر 

تللاإلاالُت  ٘ جىمٍى لها إلاكاَع  .بلضًت وجدٍى

                                                                                 

م  مً ان اإلاكٕغ خاو٫ جضاع٥ طل٪  مً زال٫ ههه في اإلااصة  - 1 لى الٚغ ، ًخٗل٤ 22/06/2011ماعر في  10-11مً ال٣اهىن  39ٖو

مازغ في  67، ط ع ٖضص 31/08/2021ماعر في  13-21مٗض٫ ومخمم بمىظب الامغ ع٢م  07/07/2011ماعر في  37بالبلضًت ، ط ع ٖضص 

ً وجدؿحن اإلاؿخىي اإلاغجبُت بالدؿغع البلضي اإلاىٓمت لهالخه  31/08/2021  بىهها ٖلى : ًلؼم اإلاىخسب البلضي بمخابٗت صوعاث الخ٩ٍى

ٟي اصاعة الجماٖاث الا٢لُمُت ، ط ع  11/334مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ٦14ما ههذ اإلااصة  ٖضص ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

ظا . 28/09/2011ماعر في  53 ً مُاب٤ إلاهلخت ؤلاصاعة  َو ٠ ٖىضما ٩ًىن الخ٩ٍى ً بمباصعة مً الاصاعة ؤو بُلب مً اإلاْى ٩ىن الخ٩ٍى ٍو

  15خؿب اإلااصة 

ً  مً ظهت  ، مً هاخُت ازغي اطا ٧ان اإلا ل الٗلمي والخبرة جسًُٟا لخ٩ال٠ُ الخ٩ٍى ىخسب وفي َظا الكإن  ٧ان مً الاًٞل اقتراٍ اإلاَا

ىه   حٗخبر مجهىصاث  ًم٨ً ججاوػَا بخٗضًل قغوٍ الدكغح للمجالـ  ً  ٞهل ٩ًىن ٢اصع  ٖلى ج٩ٍى اإلادلي لم ًخل٣ى ؤي  حٗلُم ٞإي ج٩ٍى

 اإلادلُت 
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ىا ًبرػ اَمُت اإلاىيٕى في البدض ًٖ خلى٫ لهظٍ الىيُٗت مً زال٫ جضُٖم البلضًت بمىعص  َو

كاون اإلادلُت ب٩ل ال ٣ضعة ٖلى حؿُحر ًمل٪ الٞالخىمُت اإلادلُت جخُلب مىعص بكغي ٞٗا٫ بكغي ٞٗا٫ ،

ً الٗلمي واإلاٗغفي للمىخسبحن ٦ٟاءة ، و٢ض ازبذ وا٢٘ اإلاماعؾت ي٠ٗ الخإَحر الؿُاسخي ومدضوصًت الخ٩ٍى

ت ٦م ت ببٌٗ اإلاجاالث الاؾاؾُت والخٍُى جا٫ الخٗمحر  واله٣ٟاث اإلادلُحن زانت ُٚاب الاإلاام بمٗٞغ

ُٖت في مجا٫ الخىُٓم والدؿُحر  ختى ٞغى ٖلى الضولت الاهخ٣ا٫ الى مغخلت هى الىي٘ َظا  اإلاحزاهُت

 الخضًشت الدؿُحر ؤؾالُبمً زال٫ التر٦حز   عَا في الخىمُت وجُىٍغ اإلاجخم٘،جخم٨ً البلضًت مً اصاء صو 

ؼ طل٪ ٩ٞان .والٟٗا٫  ءالتي جغ٦ؼ ٖلى الٗىهغ البكغي ال٠٨  باٖخباٍع ت ألامحن الٗام للبلضًت م٩اه بخٍٗؼ

٠  لىي٘ ال٨ٟاءاث و٦ًماهت ؤلاصاعي، الدؿُحر بخ٣ىُاث ملم ًجٗله بصاعي  جسهو طو ؾامي مْى

اعاث ت اإلاهالر عؤؽ ٖلى وؤلَا  . ؤلاصاٍع

خمشل الهضٝ مً الضعاؾت في البدض ًٖ صوع ألامحن الٗام للبلضًت في الضٞ٘ بعجلت الخىمُت  ٍو

لألمحن الٗام في  اإلادلُت ٧ىهه شخو مٗحن بكغوٍ ومؼوص بمهام ونالخُاث َامت،  ٞإي مؿاَمت

 . ؟٠ًٗ الظي ًمحز عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضيالد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت ْل ج

ولإلظابت ٖلى ؤلاق٩الُت  ٩ًىن مً زال٫ الخُغ١ الى ألاخ٩ام ال٣اهىهُت التي جىٓم الامحن الٗام  في 

 مبدض ؤو٫  ، وابغاػ صوعٍ و نالخُاجه في الضٞ٘ بعجلت الخىمُت  في مبدض زان .

: ألاخي  ألامين الٗام اللاهىهُت اإلاُبلت ٖلى اماإلابدث الاٌو

ؼب  مً زال٫ الىهىم ال٣اهىهُت التي جُغ٢ذ إلاىهب الامحن الٗام هالخٔ اَخمام اإلاكٕغ به  خٍٗؼ

، وجدضًض قغوٍ (اإلاُلب ألاو٫  )مً زال٫ ج٠ُُ٨ اإلاىهب  ؤلا٢لُمُت، الجماٖت َظٍ مؿخىي  ٖلى مغ٦ٍؼ

غ١ حُِٗىه  .(اإلاُلب الشالض  ) واظباجه  ،و جىيُذ خ٣ى٢ه و  (اإلاُلب الشاوي  )َو

 اإلاُلب ألاٌو :  جىُُف  مىهب الامين الٗام 

ُٟت ٖلُا بحنألامحن الٗام  إلاىهب ج٨ُُٟه محز اإلاكٕغ في  ألاؾاؽ وظٗل ٖالي مىهب ؤو اٖخباٍع ْو

اث٠ يمً للبلضًت الٗام ألامحن مىهب ُٞهى٠ . تالبلضً ؾ٩ان ٖضص طل٪ في  هو خؿب الٗلُا، الْى

اث٠ ٢اثمت ًدضص الظي  1  91 / 27ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم مً ىألاول اإلااصة  ظاء البلضًت لإلصاعة الٗلُا الْى

اث٠ البلضًت ؤلاصاعة بٗىىان جدضر " ٞحها ا آلاحي الٗلُا الْى  :ط٦َغ

 .والخيؿ٤ُ الخًغي  للمجلـ ٖام ٧اجب_

 " وؿمت 100.000 ؾ٩اجها ٖضص ًٟى١  التي للبلضًاث ٖام ٧اجب-

                                                                                 

اث٠ الٗلُا لإلصاعة البلضًت، ط ع ٖضص 02/02/1991ماعر في  27-91مغؾىم جىُٟظي ع٢م  - 1 ماعر في  06، ًدضص ٢اثمت الْى

، ًخًمً 2016صٌؿمبر  ؾىت  13ماعر في   320-16مً  اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  28ػي َظا اإلاغؾىم بمىظب اإلااصة لؤ 06/02/1991

 15/12/2016ماعر في  73الاخ٩ام الخانت اإلاُب٣ت ٖلى الامحن الٗام  للبلضًت  ، ط ع ٖضص 
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اث٠ ل٣اثمت مدضصا ظاء اإلاغؾىم َظا ؤن بلُه ؤلاقاعة ًجب ما الهضص َظا وفي  البلضًت ؤلاصاعة في الٗلُا الْى

  نالخُاتها ختى وال ٞحها قغوٍ الخُٗحن جدضًض صون 

  الاخ٩ام الخانت اإلاُب٣ت ٖلى الامحن الٗام ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم به ما الىو الؿاعي الٗملؤ

ُٟت “ ىهب ألامحن الٗام بىهها مىه م ٦19ُٟذ اإلااصة  16 / 320 للبلضًت   :للبلضًت الٗام ألامحن ْو

ُٟت   .وؿمت 100.000 ؾ٩اجها ٖضص ًٟى١  التي البلضًاث في للضولت ٖلُا ْو

 ٣ًل البلضًاث ؾ٩ان ٖضص ٧ان ما بطا ٖالي، مىهب ههؤ ٖلى للبلضًت الٗام ألامحن مىهب ٠ُ٨ً بِىما

 الؿاب٤ 16 / 320 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم مً 02 ٣ٞغة 19 اإلااصة في ظاء خؿب ما وؿمت 100.000 ًٖ

،  91/26.1الخىُٟظي  مً اإلاغؾىم 117 اإلااصة هو في ظاء ما خؿب وؤًًا ط٦ٍغ

 الخُب٤ُ الىاظبت ال٣اهىهُت ألاخ٩امًاصي الى جمُحز  الجؼاثغي  اإلاكٕغ به ازظ الظي الخمُحز بن َظا

 ألخ٩ام ًسً٘ ٖا٫ مىهب ههؤ ٖلى هبهمى ٠ُ٦ بطا الٗام ألامحن ؤن هجض بط ،اإلاىانب َظٍ ٖلى  مشل

ُٟت الٗمىمُت 03-06 ألامغ 2ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى
ُٟت ؤجها ٖلى ٠ُ٦ مىهبه بطا بِىما   ْو

 90.3 / 226 ع٢م الخىُٟظي اإلاغؾىم ألخ٩ام ،طل٪ ٖلى ٖالوة ًسً٘ ٞةهه ٖلُا

ُت مىانب" :ؤجها ٖلى االٗلُ اإلاىانب ٖٝغ 10/02في اإلااصة  03-06ع٢م ألامغ بلى وبالغظٕى  هٖى

ُٟي ؤو ٨َُلي َاب٘ طاث للخإَحر ت اليكاَاث الخ٨ٟل بخإَحر بًمان وحؿمذ ْو  في والخ٣ىُت ؤلاصاٍع

ظٍ اإلااصة جشحر  . الٗمىمُت وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث مىهب هىعي طا  زغ َل مىهب الامحن الٗامآحؿائ٫  َو

ُٟي   4.َاب٘ ٨َُلي ؤو  ْو

                                                                                 

ٟي اصاعة الجم  334   -11غؾىم جىُٟظي  م  - 1 ، بمىظب اإلااصة  مغظ٘ ؾاب٤اٖاث الا٢لُمُت ، ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

، ط ع واإلاخًمً ال٣اهىن الاؾاسخي للٗما٫ اإلاىخمحن ل٣ُإ البلضًاث 2/02/1991اإلااعر في   26-91الػى  اإلاغؾىمحن الخىُٟظًحن  ع٢م  363

اإلاىانب الٗلُا في الاصاعة البلضًت ،  اإلاُب٣ت ٖلى باألخ٩امب٣ى ٖلى اخ٩ام الباب الغاب٘ مىه التي جخٗل٤ ؤو  06/02/1991ماعر في  06ٖضص 

 واإلاخًمً اوكاء ههب مؿدكاع ج٣جي لضي الجماٖاث اإلادلُت .  27/01/1996مغر في  61-96ظي ع٢م  ٦ُما  الػى اإلاغؾىم الخىٟ

، 2016ؾىت   صٌؿمبر  13ماعر في   320-16مً  اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  28الػي ما جب٣ى مً مىاص جسو الامحن الٗام  بمىظب  اإلااصة  -

 15/12/2016ماعر في  73ًخًمً الاخ٩ام الخانت اإلاُب٣ت ٖلى الامحن الٗام  للبلضًت  ، ط ع ٖضص 

ُٟت الٗمىمُت،15/07/2006ماعر في  03-06امغ  - 2  .16/07/2006ماعر في  46ط ع ٖضص  ، ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

 ، مغظ٘ ؾاب٤. 16/320مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  ع٢م  02اإلااصة  - 3

اث٠ بحن الخمُحز ًم٨ً- 4  زال٫ مً 06 / 03 ألامغ مً 17 بلى 10 مً اإلاىاص اؾخ٣غاء زال٫ مً الٗلُا واإلاىانب الْى

٣ت :ؤوال ٤ ًٖ بما جيكإ ،الٗلُا اإلاىانب ؤن طل٪ ؤلاوكاء ؤو الاؾخدضار ٍَغ  ؤؾال٥ بٌٗ جد٨م التي الخانت ألاؾاؾُت ال٣ىاهحن ٍَغ

ٟحن ُٟي، الُاب٘ طاث الٗلُا باإلاىانب ًخٗل٤ ُٞما اإلاْى ٤ ًٖ وبما الْى  وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث بةوكاء اإلاخٗل٣ت الخىُٓمُت الىهىم ٍَغ

 .اله٨ُلي الُاب٘ طاث الٗلُا باإلاىانب ًخٗل٤ ُٞما الٗمىمُت

٣ت باليؿبت ؤما ائف بوكاء لٍُغ ى الٗمىمُت، وؤلاصاعاث اإلااؾؿاث جىُٓم بَاع في جيكإ ٞةجها الٗلُا، الْى ب ج٨ُُٟها مً ًجٗل ما َو  بلى ٢ٍغ

  جىُٓمي هو بمىظب جيكإ ألازحرة َظٍ ؤن بال اله٨ُلي الُاب٘ طاث الٗلُا اإلاىانب

ُٟت في الٗمل ؤن ٖلى الخإ٦ُض :زاهُا ذ بىو وعص ما خؿب وطل٪ الضولت باؾم ٩ًىن  الٗلُا الْى  الخا٫ وبُبُٗت .  الظ٦غ الؿاب٣ت اإلاىاص في نٍغ

ُٟي اإلاىهب لُبُٗت ج٨ُُٟه يف اإلاكٕغ محز مشلما ٞةهه  طل٪ في بما الخُٗحن لها نالخُت التي الؿلُت بحن محز ٢ض ٞةهه للبلضًت الٗام لألمحن الْى

 الخُٗحن ؤصاة
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ُٟت باليؿبت ؤما  مماعؾت ٞخخمشل في ؤٖالٍ 03-06مً الامغ  15لضولت خؿب اإلااصة ل الٗلُا للْى

  الٗمىمُت الؿُاؾاث وجىُٟظ وبٖضاص جهىع  في مباقغة اإلاؿاَمت ٢هض الّضولت، باؾم مؿاولُت

اث٠ اإلاىانب اؾخدضار ًخم  جغ٥ م٘ ؤلاصاعة، ٩َُلت في اإلاغوهت ٖىهغ بيٟاء ٢هض الٗلُا والْى

ت َامل اث ج٠ُُ٨ و٢هض ُت،للؿلُاث الٗمىم مٗخبرة خٍغ  الدؿُحر، م٣خًُاث م٘ ال٣ُاصًت اإلاؿخٍى

ٟحن مؿاؽ بىيُٗت مهضع الكإن َظا في مباصعتها ج٩ىن  ؤن بضون   1.اإلاْى

ىا٥ مً ًغي  خماص في ما خض بلى ُو٤ٞ ٢ض الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤنَو  ٦مُٗاع الّؿ٩ان حٗضاص ٖلى الٖا

ُٟت ؤؾاسخي لخهي٠ُ ظا للبلضًت، الٗام ألامحن ْو باء ٣ُ٣تخ ٨ٌٗـ َو  ٩ٞلما ألازحر، َظا ٖلى اإلال٣اة ألٖا

 ألازحر َظا ؤٖباء ًىٟي ال َظا ؤن ٚحر.للبلضًت الٗام ألامحنومك٣ت  مهام ػاصث ٧لما ٦بحرا ٖضص الّؿ٩ان ٧ان

، خُض مً بلُه اإلاؿىضة اإلاهام بإصاء مُالب ٧ىهه البلضًاث الّهٛحرة، في ؿم والتي الّىٕى
ّ
 ؤلالؼامُت بُاب٘ جد

ٗبي اإلاجلـ ّخدًحر لضوعاثال ٚغاع ٖلى
ّ

ت، ال٣غاعاث جىُٟظ اإلاضاوالث، بٖضاص البلضي، الك  بٖضاص ؤلاصاٍع

٘ ً، مؿخىي  ٖلى البلضًاث بٌٗ في الّؿ٩ان ٖضص ٢لت وبالخالي ٞةن الخ،... اإلاحزاهُت، مكاَع  مً حُٟٗه ال الَى

 2 .٢اهىها له اإلاسىلت مجاالث الازخهام ٧ل في بلُه اإلاؿىضة اإلاهام ؤصاء

ٖضص الؿ٩ان ال ًىاؾب َظا الخهي٠ُ و٧ان مً ألاًٞل اما  مً وظهت هٓغها هغي بإن مُٗاع  ل٨ً

خماص ٖلى مُٗاع  ٧ىجها بلضًاث  مضي الخُىع والخ٣ضم في ٖملُت الخىمُت و٦ظا مُٗاع الخهي٠ُ مًالٖا

جابٗت إلاىا٤َ الٓل لخهي٠ُ اإلاىهب ؤو جىخُض مىهب ألامحن الٗام جٟاصًا إلاك٩ل حٗضص الىهىم 

  ل٣اهىهُت التي جد٨مه بازخالٝ ٖضص ؾ٩ان البلضًت .ا

 ال بض جىخُض اإلاىهب وألاخ٩ام ال٣اهىهُت التي جد٨مه ٖلى ظمُ٘ البلضًاث.لظا 

 ألامين الٗام حُٗين  :  هُفُاث وقغوٍ  اإلاُلب الثاوي  

اٖخمض ٖلى هٟـ  ن اإلاكٕغ اٖخمض ٖلى مُٗاع الخٗضاص الؿ٩اوي في ج٠ُُ٨ اإلاىهب ٦ظل٪ؤبما 

  وقغوَه.ُٗاع ُٞما ًخٗل٤ بخُِٗىه اإلا

 الىالًاث وبلضًاث م٣غ والبلضًاث )ؤل٠ مئت( 100.000 ؾ٩اجها ٖضص ًٟى١  التي باليؿبت للبلضًاث

ت البلضًاث( الٗانمت الجؼاثغ ت الضواثغ ٦ظل٪ حؿمى التي الخًٍغ  les arrondissements الخًٍغ

urbainsُٟت ٤ ًٖ والبلضًاث الٍغ ،  100.000ًٖ  ؾ٩اجها ٖضص ٣ًل جل٪ التي ءباؾخصىا اإلاسالٟت، ٍَغ

ُٟت ٖلُا ؤباٖخباع   320-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  19خؿب اإلااصة ن الامحن  في َظٍ  البلضًاث ٌٗخبر ْو

مً  اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  8/ 03واإلااصة ًخًمً الاخ٩ام الخانت اإلاُب٣ت ٖلى ألامحن الٗام للبلضًت 

لم ًدضص َبُٗت  320-16ظي ن ٧ان اإلاغؾىم الخىُٟبو  عثاسخيهه ٌٗحن بمىظب مغؾىم ة، 99-240ٞ

                                                                                 

زلىص  ٦الف ، مىهب الامحن الٗام للبلضًت بحن يغوعة يمان ٞٗالُت الدؿُحر  ومدضوصًت الؿلُت ،  مجلت الخ٣ى١ والٗلىم  - 1

 .145-144، م   2020ا٦خىبغ  03الاوؿاهُت ،  الٗضص 

٘  الجؼاثغي    - 2 ان  -مسىاف عػ٣ٍت،  ألامحن الٗام للبلضًت في الدكَغ صعاؾت م٣اعهت ، مجلت الٗلىم  ال٣اهىهُت وؤلاظخماُٖت ، ظامٗت ٍػ

 162- 161، م  2019ماعؽ  04اإلاجلض  01ٖاقىع الجلٟت،  الٗضص 
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ظا  مغؾىم هه ؤًٟهم ٖلى  240-99مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  08ل٨ً خؿب اإلااصة  اإلاغؾىم عثاسخي َو

ؤنبدذ َظٍ  همى 04/04ٞدؿب اإلااصة  ما بٗض نضوعٍؤ 1، 39-20نضوع اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م  ٢بل

 2. ؤي ٌٗحن بمىظب مغؾىم جىُٟظي الهالخُت  مً ازخهام الىػٍغ ألاو٫ 

 مً الٟئت َظٍ حُٗحن قغوٍ ًدضص لمؤٖالٍ  320-16م٘ الاقاعة الى ان اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

الؿلُت ب عثِـ الجمهىعٍت ؾاب٣ا ، خالُا الىػٍغ ألاو٫ ًخمخ٘  َظا، مً ًٟهم ٞهل، الٗامىن  ألامىاء

ت  الخ٣ى١  ًدضص الظي 226-90 خىُٟظي ع٢مال اإلاغؾىم في وعصث التي لكغوٍا ٕو اخترام الخ٣ضًٍغ

اث٠ ًماعؾىن  الظًً للٗما٫ والىاظباث مىه قغوٍ الخُٗحن  21بدُض خضصث اإلااصة  3في الضولت، ٖلُا ْو

اث٠   والجزاَت، والتي جب٣ى ٚحر واضخت مً خُض الضعظت الٗلمُت مً بُجها قغوٍ ال٨ٟاءةفي َظٍ الْى

اث٠ الٗمىمُتٗامت لاللخدلى اؾخٟاء الكغوٍ الب باإلياٞت ً ٖا٫ ب، ا١ بالْى و مؿخىي مً ؤزباث ج٩ٍى

ا لظل٪ زمـ ؾىىاث  05دُض ٩ًىن ٢ض ماعؽ الٗمل إلاضة ب لى قٍغ الخبرةبياٞت ، باإل الخإَُل مؿاٍو

ظا ما ًٟخذ الباب  و في اإلااؾؿاث والهُئاث الٗمىمُتؤو الاصاعاث الٗمىمُت ؤٖلى ألا٢ل في اإلااؾؿاث  َو

ت للؿلُت    .الخىُٟظًتللؿلُت الخ٣ضًٍغ

 -مىهب ٖاٌ  -وؿمت    100.000ًٖ  التي ٌؿاوي ؤو ٣ًل ٖضص ؾ٩اجها  البلضًاث ؤما

-90الاولى مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  واإلااصة 320-16إلاغؾىم الخىُٟظي مً ا 21اؾدىاصا الى هو اإلااصة  

تراح مً عثِـ ًخم حُٗحن الامحن بمىظب ٢غاع  ناصع ًٖ الىالي اإلاسخو ا٢لُمُا بىاءا ٖلى ا٢  99

 اإلاجلـ  الكٗبي البلضي 

 هه جم جدضًض قغوٍ الخُٗحن وطل٪ خؿب ٖضص الؿ٩ان :ؤوما ٌؿخدؿً 

  وؿمت ٞإ٢ل ، ٌٗحن الامحن الٗام مً بحن  20.000باليؿبت للبلضًاث التي ًبلٜ ٖضص ؾ٩اجها 

ٟحن اإلاغؾمحن الظًً ًيخمىن  /01 ىضؽ عثِـ ، مه٢ل، بلى عجبت مخهٝغ ب٢لُمي عثِسخي، ٖلى الااإلاْى

مً الخضمت الٟٗلُت بهٟت  ؾىىاث 03الر ز عة ؤلا٢لُمُت ؤو عجبت مٗاصلت لها، الظًً ًشبخىن لإلصا

.٠  مْى

ٟحن الظ02 ٗاصلت لإلصاعة ؤلا٢لُمُت ؤو عجبت مًً ًيخمىن بلى عجبت مخهٝغ ب٢لُمي، مهىضؽ صولت / اإلاْى

 4.ت الهٟ زمـ ؾىىاث  مً الخضمت الٟٗلُت بهظٍ 05لها ، الظًً ًشبخىن 

                                                                                 

ت للضولت ، ط  ع ٖضص 2020ؾىت ٞبراًغ  02ماعر في  39-20مغؾىم عثاسخي ع٢م  - 1  06، ًخٗل٤ بالخُٗحن في الىْاث٠ اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ

 21ماعر في  30، ط  ع ٖضص 2020ماًى ؾىت  16ماعر في   122-20، مخمم  بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي ع٢م   2020ٞبراًغ ؾىت  02ماعر في 

 .2020ماًى ؾىت 

ت  240-99اإلاغؾىم الغثاسخي لػى اخ٩ام ا مىه  7بمىظب اإلااصة  م٘ الاقاعة ان َظا اإلاغؾىم اث٠ اإلاضهُت والٗؿ٨ٍغ اإلاخٗل٤ بالخُٗحن في الْى

 للضولت ،و٦ظا ٧ل الاخ٩ام اإلاسالٟت له 

 . 21م   01ٖضص   26حجم   ،هانغ لباص ،  صوع ألامحن الٗام للبلضًت ، م٣اعبت  مً مىٓىع الدؿُحر الٗمىمي، مجلت اصاعة  - 2

اث٠ ٖلُا في الضولت، ع ط 25/07/1990ماعر في   226-90مغؾىم جىُٟظي ع٢م   - 3 ًدضص الخ٣ى١ والىاظباث  للٗما٫ الظًً ًماعؾىن ْو

 . 1990 /28/07ماعر في  31ٖضص 

 . مغظ٘ ؾاب٤ًخًمً الاخ٩ام الخانت اإلاُب٣ت ٖلى الامحن الٗام  للبلضًت  ، ، 320-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  22اإلااصة  - 4
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  صط  50.000الى  20.001باليؿبت للبلضًاث التي ًبلٜ ٖضص ؾ٩اجها 

ٟحن اإلاغؾمحن الظًً ًيخمىن  /01 ، ٖلى الا٢ل، بلى عجبت مخهٝغ ب٢لُمي عثِسخي ، مهىضؽ عثِـ اإلاْى

مً الخضمت الٟٗلُت بهٟت  ؾىىاث 03عة ؤلا٢لُمُت ؤو عجبت مٗاصلت لها، الظًً ًشبخىن زالر لإلصا

.٠  مْى

مٗاصلت ٟحن الظًً ًيخمىن  بلى عجبت مخهٝغ ب٢لُمي ، مهىضؽ صولت  لإلصاعة ؤلا٢لُمُت ؤو عجبت / اإلاْى02

 1ؾىىاث  مً الخضمت الٟٗلُت بهظٍ  الهٟت . ؾذ 06لها ، الظًً ًشبخىن 

 وؿمت ٌٗحن الامحن الٗام مً  100.000الى   50.001*باليؿبت للبلضًاث التي ًبلٜ ٖضص ؾ٩اجها  مً 

ٟحن اإلا01 ، ٖلى الا٢ل، بلى عجبت مخهٝغ ب٢لُمي عثِسخي ، مهىضؽ عثِـ غؾمحن الظًً ًيخمىن /اإلاْى

مً الخضمت الٟٗلُت بهٟت  ؾىىاث 03عة ؤلا٢لُمُت ؤو عجبت مٗاصلت لها، الظًً ًشبخىن زالر لإلصا

.٠  مْى

ٟحن الظًً ًيخمىن  بلى عجبت مخهٝغ ب٢لُمي ، مهىضؽ  لإلصاعة ؤلا٢لُمُت ؤو عجبت مٗاصل02 ت لها ، / اإلاْى

 2ؾب٘  ؾىىاث  مً الخضمت الٟٗلُت بهظٍ  الهٟت .  07الظًً ًشبخىن 

حن "َما ٣ِٞ ؾل٨حن في الٗامحن حُٗحن ألامىاء خهغ ن اإلاكٕغ الجؼاثغي ؤهالخٔ    اإلاخهٞغ

 لها التي الغجب ٧ل ؤي اإلاٗاصلت، بلى الغجبت ؤقاع ؤهه مً وبالّغٚم ،"ؤلا٢لُمُت ؤلاصاعة مهىضسخي ؤلا٢لُمُحن،

ب٨ت في الّخهي٠ُ هٟـ
ّ

ٟحن إلاغجباث الاؾخضاللُت الك   صٞ٘ وهٓام اإلاْى
ّ
 بلى جغظ٘ اإلاؿإلت َظٍ ؤّن  عواجبهم، بال

ت الّؿلُت  للبلضًت ألامحن الٗام مىهب م٘ اإلاترشر مىانٟاث جىاؾب مؿإلت لضعاؾت للىالي، الّخ٣ضًٍغ

ً بلى باالؾدىاص  3 .اإلانهي إلاؿاعا زال٫ والاهجاػاث اإلاهىُت الخبرة اإلاٗجي، وقهاصة ج٩ٍى

ؾىىاث   05زمـ  إلاضة هخ٣الُتالا  ٟترةال زال٫ مغوهت، ؤ٦ثر قغوَا الجؼاثغي  ٦غؽ اإلاكّغ٦ٕما 

ش مً ابخضاء ضة في 320-16ع٢م  الّخىُٟظي اإلاغؾىم وكغ جاٍع ت للجمهىعٍت الّغؾمُت الجٍغ  الجؼاثٍغ

ٗبُت،  الّضًم٣غاَُت
ّ

 حُٗحن ًخم خُض الّخإَحر، ٫مجا في البلضًاث بٌٗ الخخُاظاث اؾخجابت وطل٪ الك

ٟحن بحن مً  14/12/2021للبلضًاث الى ٚاًت  الٗامىن  ألامىاء  ؾىىاث زالر ًشبخىن  الظًً اإلاغؾمحن اإلاْى

 ؾ٩اجها ٖضص ًتراوح التي والبلضًاث ٞإ٢ل، وؿمت20.000 طاث للبلضًاث باليؿبت الّهٟت بهظٍ ٞٗلُت زضمت

 .وؿمت 50.000 بلى20.001 بحن

 زمـ بزباث ِٞكتٍر وؿمت 100.000الى 50.001 بحن ؾ٩اجها ٖضص ًتراوح التي بلضًاثلل باليؿبت ؤما

 4.  لها مٗاصلت عجبت ؤو ؤلا٢لُمُت لإلصاعة صولت مهىضؽ ب٢لُمي، مخهٝغ عجبت في ٞٗلُت زضمت ؾىىاث

-٢16م مً اإلاغؾىم الخىُٟظي   ع   21و  20جهاء مهام الامحن الٗام  واؾدىاصا الى اإلاىاص ما باليؿبت إلؤ 

ظا اختراما ل٣اٖضة جىاػي ألاق٩ا٫ .  320 ٣ت الخُٗحن َو  ًخم خؿب الاق٩ا٫ هٟؿها لٍُغ

                                                                                 

 . ، مغظ٘ ؾاب320٤-16م الخىُٟظي مً اإلاغؾى 23اإلااصة  - 1

 . ، مغظ٘ ؾاب٤ 320-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي 24اإلااصة  - 2

٘  الجؼاثغي    - 3  163صعاؾت م٣اعهت ، مغظ٘  ؾاب٤، م  -مسىاف عػ٣ٍت،  ألامحن الٗام للبلضًت في الدكَغ

 . مغظ٘ ؾاب٤الامحن الٗام  للبلضًت  ،  ًخًمً الاخ٩ام الخانت اإلاُب٣ت ٖلى،  320-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي 25اإلااصة  - 4
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 خلىق وواحباث ألامين الٗام  :لثاإلاُلب الثا 

  03-06بالخ٣ى١ والىاظباث اإلاىهىم ٖلحها بمىظب ألامغ  محن الٗام  للبلضًت بضاًتًخمخ٘ الا 

ُٟت الٗمىمُت. اإلاخًمً ا  ل٣اهىن ألاؾاسخي للْى

بٌٗ َظٍ الخ٣ى١ َى ،320-16و٦ما ًخمخ٘ بالخ٣ى١ والىاظباث اإلادضصة في اإلاغؾىم الخىُٟظي  

ُٟت الٗمىمُت 03-٦06ُض ما ظاء به الامغ إج ٦ما َى الخا٫ باليؿبت  ال٣اهىن الاؾاسخي الٗام للْى

ضًت البل وهيمً ظمُ٘ اق٩ا٫ الًِٛ والتهضًض ازىاء اصاء اإلاهام وخلى٫ الهُئت اإلاؿخسضمت  للخماًت

٠ ؤي الامحن الٗام ٌ  ٞهى خ٤ مىهىم ٖلُه في اإلااصة  مدل اإلاْى مً الامغ  30للخهى٫ ٖلى الخٍٗى

06-03 . 

ًاث الىاظمت ًٖ الخىاصرلى حُُٛت البلضًت مباب باإلياٞت الًاعة التي جُغؤ لألمحن  لٜ الخٍٗى

لت اإلاخابٗت ال٣ًاثُت بؿبب ، ٦ما جدمي  البلضًت الامحن في خازىاء مماعؾت اإلاهام او بمىاؾبتهاالٗام  ا

٣ي ؤيالخُإ في الخضمت  ٌ   ،الخُإ اإلاٞغ طا بال ب٦ما جدمُه مً ال٣ٗىبت اإلاضهُت ؤي صٞ٘ مبلٜ الخٍٗى

ُٟت   320-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  5-3اإلاىاص  خؿب  ٧ان الخُإ شخصخي مىٟهل ًٖ الْى

-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   12الى  7ما ُٞما ًسو الىاظباث ٣ٞض جُغ٢ذ الحها اإلاىاص  مً ؤ

ُٟت الٗمىمُت  03-06َى جإ٦ُض إلاا ظاء في الامغ . ومجها ما 320 ٧ىاظب اصاء ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

الىالي ًٖ  بةٖالمواخترام ال٣ىاهحن والخىُٓماث وفي ؾبُل جد٤ُ٣ طل٪ ٞهى ملؼم  هت وخُاصًتاإلاهام  بإما

٤ عثِـ اإلاجلـ الكٗبي الب ، الضٞإ ًٖ مهالر الجماٖت كاَاجه يمً خؼب الؿُاسخيلضي ب٩ل وٍَغ

ً اقاعة الجماٖت الا٢لُمُت ولظل٪ ًجب ؤالا٢لُمُت واإلاداٞٓت ٖلحها ، و  ن ٣ًُم في ا٢لُم ؤن ٩ًىن َع

٩ىن طل٪ بترزُو مً الىالي ، وبالخالي وجدذ ؾلُت عثِـ بالبلضًت  ال في الخاالث الاؾخصىاثُت  ٍو

ى  اإلاداٞٓت ٖلى ممخل٩اث البلضًت والخٟاّ ٖلحها وجشمُجها . الؿهغ ٖلاإلاجلـ الكٗبي البلضي ملؼم ب

 الؼامُت الخدلي بالؿحرة والؿلى٥ اللظان ًدىاؾبان  واإلاؿاولُاث اإلاؿىضة له .

ي ؾبب ٧ان و ٣ًبل بؿبب مهامه وأل ؤل٣ى خن ًؤخُض ًمى٘ ٖلُه  ملؼم بىاظب الجزاَت ؤهه٦ما 

ال ٩ًىن في ٖال٢اث جبُٗت ؾلمُت  نؤ، و م٩اٞأث ؤو مؼاًا ؤزغي  و ؤو َباث ؤَضاًا  وبإي ق٩ل مً ألاق٩ا٫

 لى ٚاًت الضعظت الشاهُت . ب٢اعبه ؤخض ؤو ؤمباقغة م٘ ػوظه 

ُٟت ٖلُا     100.000البلضًاث التي ًٟى١ ٖضص ؾ٩اجها  -ي٠ الى طل٪ الامحن الٗام للبلضًت ْو

خ٣ى١ الظي ًدضص  226-90ُٟظي وؿمت ًخمخ٘ بالخ٣ى١ والىاظباث اإلاىهىم ٖلحها في اإلاغؾىم الخى

اث٠ ٖلُا في الضو   :  جخمشل الخ٣ى١ في لت وواظباتهم ، اإلاٗض٫ واإلاخمم .الٗما٫ الظًً ًماعؾىن ْو

ُٟت اإلاغجبُت والخبٗاث بلُه، اإلاؿىضة اإلاؿاولُاث مؿخىي  ًىاؾب مغجب في الخ٤ -  ٌكٛلها، التي بالْى

ُت اإلاغجبُت باءباأٖل جخهل زانت وؾاثل مً الاؾخٟاصة بلى باإلياٞت ُٟت بىٖى  .بها ًًُل٘ التي الْى
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خضاءاث وال٣ظٝ جم والّل  وؤلاَاهاث التهضًضاث ٧ل مً خماًخه في الخ٤ - ها ٨ًً مهما والٖا  بؿبب هٖى

بخضي  مغج٨بي مً خ٣ى٢ه ٖلى الخهى٫  في جدل الضولت مدله ٦ما بمىاؾبتها، ؤو مماعؾت مهامه

٘ و٦ظا اإلاسالٟاث، ٤ ًٖ صٖىي مباقغة ٞع  .الجىاجي ال٣ًاء ؤمام اإلاضوي بالخ٤ اإلاُالبت ٍَغ

 وبطا ٞىعا، الؿلمُت ؾلُخه بزُاع ًجب بلُه التهمت جىظه ؤهه ال٣ًاجي الخد٤ُ٣ زال٫ اخخما٫ خا٫ في -

اثٟه مماعؾخه لضي اعج٨بذ ٢ض بها ًتهم التي الى٢اج٘ ٧اهذ  مً بصاعي  بخد٤ُ٣ ال٣ُام وظب بمىاؾبتها، ؤو ْو

 ؤلاصاعي  الخد٤ُ٣ هخاثج وجبلُٜ اإلاٗجي، مؿاولُت وجدضًض الى٢اج٘، خ٣ُ٣ت مضي مً اإلاٗىُت، للخإ٦ض الهُئت

 .اإلاسخهت ال٣ًاثُت الؿلُت  اإلاٗىُت بلى الهُئت بغؤي مكٟىٖت

 الخضابحر الجساط بظل٪، ؾلُخه الؿلمُت بٖالم وظب ظىدت ؤو ظىاًت باعج٩اب اتهامه اخخما٫ خا٫ في -

 وظب بالجىاًت، الخلبـ بظغاء بَاع في الاتهام نضع خا٫ وفي اإلاٗىُت، الهُئت مهالر ٖلى للمداٞٓت الالػمت

 .ٞىعا بظل٪ الؿلُت الؿلمُت بٖالم

بلحها وهي  ًيخمي التي الهُئت ٖلى وظب الخضمت، في زُإ بؿبب الٛحر َٝغ مً ال٣ًاثُت مالخ٣خه خا٫ في -

 1 .مهامه مماعؾت ًٖ ٞهله ي٣ًخضخ شخهُا زُإ ًغج٨ب لم ما اإلاضهُت، ال٣ٗىباث مً البلضًت ؤن جدمُه

  320-16و٦ظا اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  06-06ٞهي  مىهىم ٖلحها في الامغ  ؤما ُٞما ًخٗل٤ بالىاظباث

 ها : َموا

٘ ٢ُمتها والخغم  - ن ال ًخم اؾخٗمالها ؤواظب اإلاداٞٓت ٖلى ممخل٩اث البلضًت ونُاهتها والؿعي لٞغ

  ،زاعط الاَضاٝ اإلادضصة

خجىب ؤيالخدلي بؿلىب م- ه ٦غامت قإهه مً مى٠٢ ىاؾب ختى زاعط اإلاهام  ٍو  بلُه اإلاؿىضة اإلاهمت حكٍى

ذ-  وويُٗت ًدىافى ػوظخه ٖمل وبطا ٧ان ػوظخه، به ج٣ىم منهي وكاٍ بإي الؿلُت الؿلمُت لضي الّخهٍغ

ت و٦ُٟلت جغاَا التي ضابحرخال جخسظ اإلاسخهت الؿلُت ٞةّن  بلُه، اإلاؿىضة اإلاؿاولُاث  الهُئت ًتبدما يغوٍع

 ،اإلاٗىُت الٗمىمُت

ضم اإلانهي بالّؿغ ًلتزم- ظا مهامه، مماعؾت ٖلحها زال٫ اَل٘ التي اإلاٗلىماث ؤو الى٢اج٘ ٦ك٠ ٖو  بٗض ختى َو

 خٟل ب٢امت مً ؤقهغ ٢بل زالزت ػواظه ب٣ٗض الؿلمُت ٦خابُا هؾلُخ بةزباع ًلؼم ٦ما.ألازحرة َظٍ اهتهاء

م٨ً الؼواط،  ٞاثضة ٖلى ال٨ُٟلت باإلاداٞٓت الخضابحر ٧اٞت الٟترة َظٍ زال٫ سظجخ ؤن للؿلُت الؿلمُت ٍو

 ٦خابُت عزهت بلى مدؿً بهٟت ولى ٞحها مكاع٦ت ؤو ؤظىبُت ظمُٗت بلى اهسغاَه ًسً٘ ٦ما اإلاهلخت،

 بمهام ال٣ُام باؾخصىاء آزغ مإظىع  وكاٍ ؤي مماعؾت ٖضم ٖلُه ًجب ٦ما الٗلُا، الؿلُت  مً ٢بلُت

 2 .البدض ؤو ًؤو الخ٩ٍى الخٗلُم 

                                                                                 

اث٠ ٖلُا في الضولت،  226-90مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  08الى  04اإلاىاص  مً  - 1  ًدضص الخ٣ى١ والىاظباث  للٗما٫ الظًً ًماعؾىن ْو

 مغظ٘ ؾاب٤ .

اث٠ ٖلُا في الضولت،ًدضص الخ٣ى١ والىاظباث  للٗ  226-90مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  20الى  09اإلاىاص  مً  - 2  ما٫ الظًً ًماعؾىن ْو

 مغظ٘ ؾاب٤.
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ًالخٔ مما ج٣ضم حٗضص الىهىم ال٣اهىهُت الىاْمت لخ٣ى١ وواظباث الامحن الٗام للبلضًت 

ا هدُجت ٖضم الخيؿ٤ُ بحن الىهىم .  ظا ما ًاصي بلى ج٨غاَع  خؿب جهي٠ُ اإلاىهب، وازخالٞها ، َو

 في جدلُم الخىمُت اإلادلُتنالخُاث الامين الٗام للبلضًت صوع اإلابدث الثاوي : 

ً ؤظل الضٞ٘ بٗملُت جىُٟظ الخىمُت اإلادلُت ؤؾىضث لألمحن الٗام للبلضًت الٗضًض مً اإلاهام م

، الظي ٌٗخبر الؿبُل (اإلاُلب الشاوي )، وفي اإلاجا٫ اإلاالي (اإلاُلب ألاو٫ )والهالخُاث  في اإلاجا٫ الخىمىي 

ت خحز الخىُٟظ، باإلياٞت بلى صوع َام في حؿُحر اص ٘ الخىمٍى  .(اإلاُلب الشالض ) اعة البلضًت إلصزا٫ اإلاكاَع

:اإلاُلب    الٗام للبلضًتمين الهالخُاث الخىمىٍت لأل   ألاٌو

لُت، ٞٗملُت دالجهىى بالخىمُت اإلا مً ؤظلنالخُاث َامت  ٧ان ٢اهىن البلضًت اؾىض للبلضًت بطا

ت،  ٤ بغامج جىمٍى حصج٘ مم اإلاٗض٫ واإلاخ10-11مً ٢اهىن البلضًت  175/2و اإلااصة جىالخىمُت ج٩ىن ٞو

٘ طاث مىٟٗت  البلضًت وجضٖم ٧ل وكاٍ ؤو مؿاَمت ؤو مباصعة ٞغصًت ؤو ظماُٖت تهضٝ الى اهجاػ مكاَع

 ٖامت . 

" ٩ًىن ازخُاع الٗملُاث  التي  107ىي ، خُض جىو اإلااصة مجضعط َظٍ اإلاباصعاث في مسُُتها الخى

 لبلضي .جىجؼ في اَاع اإلاسُِ البلضي للخىمُت مً نالخُاث  اإلاجلـ الكٗبي ا

ت٣ًىم اإلاجلـ الكٗب التهُئت والخىمُت اإلادلُتٟٞي اَاع  ت  ي البلضي باٖضاص بغامجه الخىمٍى الؿىٍى

هاص١ ٖلحها وحؿهغ ٖلى جىُٟظَا في اَاع الهالخُاث  واإلاخٗضصة الؿىىاث اإلاىا٣ٞت إلاضة ٖهضجه اإلاضي ٍو

جي للتهُئت والخىمُت اإلاؿخض و٦ظا اإلاسُُاث  لال٢لُم امتاإلاؿىضة لها وباوسجام م٘ اإلاسُِ الَى

 1الخىظحهُت ال٣ُاُٖت  .

٘ التهُئت الٗ ل إلاكاَع غاهُت والخىمُت موحٗخبر اإلاسُُاث البلضًت للخىمُت اصاة جسُُِ ووؾُلت جمٍى

٘ ال هجضَا مبضثُا يمً البرامج  اإلادلُت، و٢ض ؤؾـ َظا البرهامج في الؿبُٗىاث لُخ٨ٟل بمكاَع

٘ مً قإجها مدى  سُُاثوتهضٝ َظٍ اإلا و ٚحر اإلامغ٦ؼةؤ٣ُاُٖت اإلامغ٦ؼة ال لًمان اهجاػ مكاَع

٤ جشبُذ  ٟي ًٖ ٍَغ ت ٖبر جغ٢ُت اإلاىا٤َ اإلادخاظت، ومداعبت ؤؾباب الجزوح الٍغ الٟىاع١ الجهٍى

كمل َظا البرهامج ٖلى الخهىم التزوٍض بمُاٍ الكغب والخُهحر والُغ١ البلضًت   الؿ٩ان، َو

٪ الٗؼلت   2.والكب٩اث ٞو

ت  ٧ىجها آلالُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت، ومً  ألَمُتوهٓغا  ظل ججؿُضَا  ؤَظٍ البرامج  الخىمٍى

٤ ما زُِ لها  ٣ٞض اؾىض اإلاغؾىم الخىُٟظي  مىه الى ألامحن الٗام للبلضًت   16في هو اإلااصة  320-16ٞو

                                                                                 

ضة ، صوع الجماٖاث اإلادلُت في مجا٫ الاؾدشماع ، اإلالخ٣ى الضولي الخامـ خى٫" صوع الجماٖاث اإلادلُت في الضو٫ اإلاٛاعبُت"  -  1 اوي ٍٞغ مٍؼ

٘ ، ٢ؿم الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مً َٝغ مسبر ازغ الاظتهاص ال٣ًاجي ٖلى خغ٦ت الدك 2009ماي  04و  03اإلاى٣ٗض ًىمي  َغ

 مدمض زًُغ  بؿ٨غة  بالخيؿ٤ُ م٘ ظمُٗت َاوـ نُض٫ 

 . 94-93زغشخي الىىي ، مغظ٘ ؾاب٤، م  - 2
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ا اإلاجلـ الكٗبي البلضي .وهي ٘ التي ؤ٢َغ ت و٦ظا  اإلاكاَع مهمت ظضًضة بٗض  مخابٗت جىُٟظ البرامج الخىمٍى

 1، ال٣ابٌ البلضي، مهلخت الخجهحز ت بحن عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضيمهمت مىػٖن ٧اهذ مً ٢بل ؤ

و٫ مغة ًخم  ج٩ل٠ُ الامحن الٗام للبلضًت بك٩ل وأل وفي الجاهب الخىمىي صاثما ومً ظاهب خماًت البِئت  

ذ  بدىُٟظ اظغاءاث الىٓاٞت والى٣اوة بمىظب ٞهى ًلٗب صوع َام في  ، 320-16ُظي اإلاغؾىم الخىٟ نٍغ

 خماًت البِئت مً زال٫ : 

 وبةم٩اهه اإلاحزاهُت، مكغوٕ بةٖضاص اإلا٩ل٠ َى للبلضًت الٗام ألامحن٧ىن جىظُه الخسهُهاث اإلاالُت -

٤ُ جىظُه  طاث وألاصواث الىؾاثل ال٢خىاء اإلاالُت اإلابالٜ جسهُو مً زال٫ البُئُت اإلاجاالث وحُُٛت وجٞى

 وتهُئتها، الخًغاء بةهجاػ اإلاؿاخاث مجها اإلاخٗل٣ت الؾُما جالبرام جسهُو و٦ظا البِئت ًتبدماهلت ال

 الهٝغ الهخي. قب٩اث تهُئت الٗمىمُت، الخضاث٤ بهجاػ

ت ال٣غاعاث بٖضاص -  َى للبلضًت الٗام ألامحن ؤّن  هجض ألاخُان مً ٦شحر في: البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت ؤلاصاٍع

ت ال٣غاعاث بةٖضاص اإلا٩ل٠  الٗامت ٓاٞتىال ٖلى باإلاداٞٓت اإلاخٗل٣ت ٧ال٣غاعاث البِئت بدماًت اإلاخٗل٣ت ؤلاصاٍع

ت اإلادالث ٚل٤ الٗامت، ٢غاعاث ٨ُىتّؿ ال لخٟٔ الغامُت ال٣غاعاث البلضًت، مؿخىي  ٖلى  بهٟت الّخجاٍع

تؤلا  والىزاث٤الّخٗلُماث  مسخل٠ بةٖضاص ٣ًىم ٦ما ،الىٓاٞت قغوٍ حؿخىفي ال ٧اهذ بطا ما٢خت  الغامُت صاٍع

ظاعاث البِئت لخماًت غ ٧اإٖل  مى٘ عمي ال٣مامت، ظم٘ الخالت خؿب ج٣خضخي التي واإلاغاؾالث والّخ٣اٍع

ا، البىاء مسلٟاث حَر ٧اإلاضاوالث  البُئي بالجاهب اإلاخٗل٣ت اإلاضاوالث مسخل٠ بةٖضاص ال٣ُام بلى باإلياٞت ٚو

 2.الٗمغاهُت اإلاسُُاث مسخل٠ ٖلى اإلاهاص٢ت اإلاخًمىت

 ُلب الثاوي : نالخُاث الامين الٗام في مجاٌ  ؾير مضاوالث اإلاجلـ الكٗبي البلضي اإلا

خدًحر وحؿُحر ومخابٗت جىُٟظ مضاوالث اإلاجلـ ام الٗضًض مً اإلاهام اإلاغجبُت بالٗ لألمحناؾىضث 

ت اإلادلُت ٞهي ٢غاعاثهي ٖباعة ًٖ الخضاو٫ في  و الكٗبي البلضي،   في مسخل٠ مجاالث الكاون الخىمٍى

ظا ما ًجٗل الامحن الٗام  صوع َام في اإلاجا٫ الخىمىي   مً زاللها. الخىمُت َو

 ماهت اإلاجلـ الكٗبي البلضي ؤ الفٕغ ألاٌو : جىلي

ًًمً الامحن الٗام ؤماهت  مٗض٫ ومخمم،اإلاخٗل٤ بالبلضًت  10-11مً  ٢اهىن  29خؿب اإلااصة 

لي الاماهت ، ًجب الخدًحر لهظٍ الجلؿت جدذ اقغاٝ عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي . و٢بل جى 

ٖلى : ًخىلى الامحن الٗام للبلضًت جدذ  هٟـ ال٣اهىن مً  129الاظخماٖاث، وفي طل٪  ههذ اإلااصة 

                                                                                 

ت لألبدار والضعاؾاث ،  - 1 ض مً الخٟانُل، قامي ٌؿحن، الىٓام الاظغاجي لخدًحر اإلاسُُاث البلضًت للخىمُت ،  اإلاجلُت الجؼاثٍغ إلاٍؼ

  136م  03/03/2019،  01ع٢م  02لهض٤ً بً ًدحى ظُجل ،  حجم ظامٗت ا

 .2016، ظىان  09البلضي للخىمُت وصوعٍ في جىمُت البلضًت، مجلت الباخض للضعاؾاث ألا٧اصمُت ، الٗضص  اوهِسخي لُىضة ، اإلاسُِ -

 .2012/2013،  01ٗت الجؼاثغ بً هملت نلُدت ، مسُُاث الخىمُت اإلادلُت في ْل الانالح اإلاالي ، عؾالت ص٦خىعاٍ ، ظام-

 .175مسىاف عػ٣ٍت ، مغظ٘ ؾاب٤،م   - 2
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بهضوع اإلاغؾىم  ،يمان جدًحر اظخماٖاث اإلاجلـ الكٗبي –ؾلُت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي 

ٟي 334-11الخىُٟظي ع٢م  اصاعة الجماٖاث الا٢لُمُت لم ٌكغ  اإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

مىه ٖلى مىهب ميؿ٤ ؤقٛا٫ صوعاث اإلاجالـ  29الى مىهب ألامحن الٗام للبلضًت ، بل هو في اإلااصة 

ممازلت  1اإلاىخسبت ولجاجها واٖخبر مىهب ٖالي في الاصاعة الٗامت للجماٖاث الا٢لُمُت واؾىضث له مهام

ظا ما ًاصي  لهالخُاث ألامحن الٗام نٗىبت جدضًض الجهت التي ج٣ىم  و ضازل في الهالخُاث، لى جبَو

 بهظٍ اإلاهام .

مىه ٖلى :  20، خُض ههذ اإلااصة خاو٫ اػالت الٛمىى 2 105-13بهضوع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

٠ ٌُٗىه عثِـ اإلاجل ـ ًخىلى الامحن الٗام للبلضًت ؤماهت الجلؿت، وبطا حٗظع طل٪ ًخىلى ألاماهت مْى

 تهه في خالؤالٗام للبلضًت ٚحر  لألمحن ماهت الجلؿت حٗىصؤم  مً اإلااصة ؤن ألانل ًٟهالكٗبي البلضي، 

٠ ًضعى ماإلاهمت  ٗىصح ،وظىص ٖظع  جدذ الؿلُت  يؿ٤ ؤقٛا٫ صوعاث اإلاجالـ اإلاىخسبت ولجاجهاإلاْى

 3الٗام باٖخباٍع مؿحر إلاؿخسضمي البلضًت . لألمحنالؿلمُت التي مً اإلاٟترى ؤن ج٩ىن 

لمُت لغثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي هٓغا ألهه َى جدذ الؿلُت الؿ  هظٗلخ ٍاٖال  20ل٨ً اإلااصة 

، ٦ما ؤن َظٍ اإلاهمت ؤنال لألمحن الٗام التي ًماعؾها جدذ اقغاٝ عثِـ اإلاجلـ الكٗبي مً ٌُٗىه

 البلضي 

ن ٢اهىن البلضًت َى الىو ألا٢ىي مً خُض مبضؤ جضعط اإلاٗاًحر ةوللٟهل في ٧ل َظا الجض٫ ٞ

٠ اإلايؿ٤.مواؾخصىاء لل الٗام اإلاجلـ لألمحنؤماهت  ىهُت لظل٪ حٗىصال٣اه  ْى

 في مجاٌ ؾير مضاوالث اإلاجلـ الكٗبي البلضي الفٕغ الثاوي :

ظا بٗض اؾدكاعة  عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضيًخىلى  ش الضوعاث َو ما٫ وجاٍع جدضًض ظضو٫ ألٖا

ظا خؿب اإلاغؾىم  اهىابه  وبدًىع ألامحن الٗام  م٘ عئؾاء اللجان الضاثمت   -13لخىُٟظي للبلضًت َو

ة  ، وان ٧اهذ َظٍ اإلااصمىه 06في اإلااصة   ًدضص الىٓام الضازلي الىمىطجي للمجلـ الكٗبي البلضي105

٣ا للماصة  لم  جىضر  صوع ألامحن  الٗام، خىُٟظي ٣ٞض اؾىضث له مً هٟـ اإلاغؾىم ال 20ٚحر ؤهه ٞو

 وهي : عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي  ولُت مؿا  مهام َامت  في ؾحر اإلاضاوالث جدذ

                                                                                 

ٟي اصاعة الجماٖاث الا٢لُمُت ،   334-11مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  95خؿب اإلااصة - 1 مغظ٘ ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

اٖضاص وجبلُٜ الاؾخضٖاءاث  –م٘ اإلاهالر اإلاٗىُت  جدًحر اظخماٖاث اإلاجلـ ولجاهه  بالخيؿ٤ُ -اؾىضث للميؿ٤  اإلاهام الخالُت :  ؾاب٤،

ًاء اإلاجلـ واللجان  جغجِب وخٟٔ سجالث مضاوالث اإلاجلـ واللجان َب٣ا لل٣ىاهحن والخىُٓماث  -يمان ؤماهت اإلاجلـ واللجان –أٖل

 اإلاٗمى٫ بها.

ماعر في  15لكٗبي البلضي، ط ع ٖضص ، ًدضص الىٓام الضازلي الىمىطجي للمجلـ ا17/03/2013ماعر في  105-13مغؾىم جىُٟظي - 2

17/03/2013. 

ت للٗلىم ال٣اهىهُت 16/320واإلاغؾىم الخىُٟظي  10/11نالخُاث ألامحن الٗام بحن ٢اهىن البلضًت ٖماعة مؿٗىص ،  - 3   ،  اإلاجلت  الجؼاثٍغ

 .71-70، م  04ٖضص  5والؿُاؾُت ، حجم  
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 1صخت الى٧االث ا٦خما٫ الىهاب ال٣اهىوي ومغا٢بت مؿاٖضة عثِـ الجلؿت في الخإ٦ض مً 

غػَا  .واإلاكاع٦ت في ٖضص ألانىاث ٞو

ً اإلاضاوالث في سجل اإلاضاوالث ، و خؿب اإلااصة    مً   27بٖضاص مدًغ الجلؿت والؿهغ ٖلى جضٍو

حن الجلؿت ٌٗض مدًغ الجلؿت باللٛت الٗغبُت وجًمً ؤَم آلاعاء ، جىو ٖلى ؤن ؤم 13-105

ٗغى للخى٢ُ٘ ؤزىاء الجلؿت اإلاٗبر ٖجها مً ؤًٖاء اإلاج ً .لـ  َو ًاء الخايٍغ  ٖلى ظمُ٘ ألٖا

ًاء، والخ٨ٟل ب٩ل اإلاهام   مؿاٖضة عثِـ الجلؿت في ج٣ضًم مسخل٠ الىزاث٤ وجىػَٗها ٖلى ألٖا

 ٢هض يمان الؿحر الخؿً ألقٛا٫ اإلاجلـ.   ي البلضياإلاجلـ الكٗباإلاى٧لت له مً عثِـ 

ٌؿاٖض ألامحن الٗام للبلضًت عثِـ الجلؿت   105-13اإلاغؾىم الخىُٟظي مً   24وخؿب اإلااصة  

حر اإلاىا٣ٞحن  ذ لخدضًض اإلاىا٣ٞحن ٚو ً ٖىض الخهٍى ًاء الخايٍغ في خؿاب ؤنىاث ألٖا

ذ في سجل اإلاضاوالث  م ذ واإلامخىٗحن، وجضون هخاثج الخهٍى  ٘ ؤلاقاعة الى مضلى٫ الخهٍى

مً هٟـ اإلاغؾىم ٞةن ألامحن الٗام ًخىلى جدذ ؾلُت عثِـ  ٦35ما اهه واؾدىاصا للماصة   

 اإلاجلـ الكٗبي البلضي مؿ٪ سجالث مضاوالث اإلاجلـ الكٗبي البلضي .

   ؤ٦ض ٖلى هٟـ الهالخُاث التي ظاءث في  ٢اهىن البلضًت 320-16وبهضوع اإلاغؾىم الخىُٟظي 

ولم ًإث  ًدضص الىٓام الضازلي الىمىطجي للمجلـ الكٗبي البلضي 105-13إلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م وا

 . 2بجضًض

٣خهغ صوع ن ٧ان اػا٫ اللبـ ُٞما ًخٗل٤ بالجهت التي جخىلى حُٗحن اإلايؿ٤، بو  الٗام ٖلى  الامحن ٍو

 عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي.ٖلى حُِٗىه  الظي  ٌٗخبر مً نالخُاث  الؿهغ 

خٔ مما ج٣ضم ؤن َظٍ اإلاهام ٣ًىم بها الامحن جدذ اقغاٝ عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي، هال 

له ٚحر ؤجها  ن حؿىض َظٍ اإلاهامؤول٨ً بما ؤن للمجلـ الكٗبي البلضي له عثِـ ٩ٞان مً اإلاٟغوى 

                                                                                 

بان الامحن   ص الىٓام الضازلي الىمىطجي للمجلـ الكٗبي البلضي، مغظ٘ ؾاب٤ًدض 105-13مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  21خؿب اإلااصة - 1

م٨ً ان ًى٧ل ًٖى بمىظب و٧الت  الٗام ٣ًىم بخى٢ُ٘ الى٧الت اإلا٣ضمت مً اخض اًٖاء اإلاجلـ في خالت الاؾخعجا٫ او ماو٘ ٚحر مخى٢٘، ٍو

٩ىن ا  للجىء الى َظٍ الخالت اؾخصىاء ًى٢ٗها ًٖى آزغ  بهٟخه قاَض ؤو ًى٢ٗها ألامحن الٗام للبلضًت ٍو

ذ ان ًى٧ل ًٖىا  زال٫ الجلؿت بمىظب و٧الت ماقغة مً َٝغ عثِـ الجلؿت   ٦ما ًم٨ً ٧ل ًٖى مجبر ٖلى الاوسخاب ٢بل الخهٍى

٠ آزغ ٌُٗىه عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي   ؤو ؤمُجها  ؤو اي مْى

ٖلى ؤهه:  مغظ٘ ؾاب٤  ٩ام الخانت اإلاُب٣ت ٖلى الامحن الٗام  للبلضًت، ، ًخًمً الاخ 320-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  14جىو اإلااصة  - 2

جدًحر ٧ل الىزاث٤ الالػمت ألقٛا٫  -في اَاع جدًحر اظخماٖاث اإلاجلـ الكٗبي البلضي، ٩ًل٠ ألامحن الٗام للبلضًت ٖلى الخهىم ،بما :

 اإلاجلـ الكٗبي البلضي ولجاهه،

ت واإلااصًت الًغو - ت جدذ جهٝغ ؤًٖاء اإلاجلـ مً ؤظل الؿحر الخؿً ألقٛا٫ اإلاجلـ ولجاهه، وي٘ ٧ل الىؾاثل البكٍغ  ٍع

 جدذ بقغاٝ عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي، اإلاجلـ،يمان ؤماهت ظلؿاث  -

٠ اإلا٩ل٠ بخيؿ٤ُ صوعاث اإلاجلـ الكٗبي البلضي ولجاهه -  الؿهغ ٖلى حُٗحن اإلاْى

٘ وال-  خىُٓم اإلاٗمى٫ بهما . يمان الخٟٔ الجُض لسجالث اإلاضاوالث َب٣ا للدكَغ
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ى ما ال ًخىاٞغ لضي  ههٓغا إلاا جخُلب لألمحناؾىضث  الث ٖلمُت وزبرة  َو ٗبي عثِـ اإلاجلـ الكمً مَا

 .ٖملُت الخىمُت اإلادلُت اؾىضث لألمحن الٗام خُُٗل ل وجٟاصًا البلضي

 نالخُاث الامين الٗام في مخابٗت وجىفُظ  مضاوالث اإلاجلـ الكٗبي البلضي الفٕغ الثالث :

ٖلى نالخُاث الامحن الٗام في مخابٗت جىُٟظ   320-16ُٟظي ع٢م ىمً اإلاغؾىم الخ 15جىو اإلااصة 

جها لم ًجٗل َظٍ اإلاهمت جدذ اقغاٝ ؤوما ًالخٔ ٖلى َظٍ اإلااصة  1كٗبي البلضي،مضاوالث اإلاجلـ ال

مً هٟـ اإلاغؾىم الخىُٟظي ظٗلذ ٧ل اإلاهام  13عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ، وان ٧ان اإلااصة 

  2 :وجخمشل في جدذ ؾلُت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي لألمحناإلاؿىضة 

 البلضي الى الؿلُت الىنُت : ضاوالث اإلاجلـ الكٗبي معؾاٌ بؤوال /

 اإلاضاوالث اًضإ خ٤ ؤُٖى اإلاكٕغ اإلاٗض٫ واإلاخمم 10-11مً ٢اهىن البلضًت  56/2خؿب اإلااصة 

 ا ؤن نغاخت هو 320-16 الخىُٟظي اإلاغؾىم البلضي، ل٨ً الكٗبي اإلاجلـ لغثِـ الىنُت الؿلُت لضي

 ؤظل مً الىنُت الؿلُاث بلى البلضي ٗبيالك اإلاجلـ بةعؾا٫ مضاوالث اإلا٩ل٠ َى للبلضًت الٗام ألمحن

تي الخىُٓم والكاون  :في الؿلُاث َظٍ اإلاىا٣ٞت جخمشل و اإلاغا٢بت والي الىالًت ، عثِـ الضاثغة ، مضًٍغ

  3الٗامت والاصاعة اإلادلُت.

 يمان وكغ مضاوالث اإلاجلـ الكٗبي البلضي : زاهُا/ 

 زال٫ مً البلضي الكٗبي اإلاجلـلى ٖمل َى ايٟاء الكٟاُٞت ٖ ؤلاظغاء َظا وعاء مً الهضٝ بن

 اإلاضاولت مؿخسغط ٌٗل٤ 105-13 اإلاغؾىم مً  32اإلااصة  في َظا ٖلى هو اإلاكٕغ هجض خُض اإلاضاوالث، وكغ

الم و اإلاسههت لإللها١، اإلاىا٢٘ في ت اإلالخ٣اث و البلضًت مؿخىي  ٖلى الجمهىع  إٖل  اإلاىضوبُاث و ؤلاصاٍع

                                                                                 

ظاء هو اإلااصة ٦ما ًلي :  في بَاع مخابٗت جىُٟظ مضاوالث اإلاجلـ  الكٗبي البلضي ، ٩ًل٠ ألامحن الٗام للبلضًت ٖلى الخهىم بما  - 1

 ًإحي :

 بعؾا٫ مضاوالث اإلاجلـ الكٗبي البلضي بلى الؿلُت الىنُت، للغ٢ابت واإلاىا٣ٞت ٖلحها،-

 البلضي،الكٗبي  يمان وكغ مضاوالث اإلاجلـ-

 يمان جىُٟظ ال٣غاعاث طاث الهلت بخُب٤ُ اإلاضاوالث اإلاخًمىت اله٩ُل الخىُٓمي ومسُِ حؿُحر اإلاؿخسضمحن ، -

ا اإلاجلـ الكٗبي البلضي . جىُٟظ البرامجمخابٗت - ٘ التي ؤ٢َغ ت البلضًت واإلاكاَع  الخىمٍى

ٖلى اهه : ٩ًل٠ ألامحن الٗام للبلضًت ، جدذ ؾلُت عثِـ اإلاجلـ  اب٤،، اإلاغظ٘ الؿ 320-16ظي ُمً اإلاغؾىم الخىٟ  13جىو اإلااصة  - 2

 الكٗبي البلضي ، بما ًإحي : 

 يمان جدًحر اظخماٖاث اإلاجلـ الكٗبي البلضي ، -

 يمان مخابٗت جىُٟظ مضاوالث اإلاجلـ الكٗبي البلضي،-

ت والخ٣ىُت للبلضًت.-  جيؿ٤ُ وجيكُِ ؾحر اإلاهالر الاصاٍع

ض مً الخٟ - 3 ل ، ٖبروؽ خمُض ، َُبي ؾٗاص ،  صوع الامحن الٗام للبلضًت في مخابٗت جىُٟظ مضاوالث اإلاجلـ الكٗبي البلضي ُانإلاٍؼ

 2019، الؿىت  02، الٗضص  04، مجلت ألاؾخاط الباخض للضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، اإلادلض 320-16خؿب اإلاغؾىم الخىُٟظي 

 .1964-196م
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 ٖامت، و ؤخ٩اما ًخًمً مدخىاَا ٧ان بطا الخىُٟظ، خحز اإلاضاولت صزى٫  جلي التي ؤًام 08 البلضًت، زال٫

ا للمجلـ ًم٨ً خ٩اما ٞغصًت جبلٜ ؤًمً خً ما اطا ٧ان مدخىاَاؤ .)ع٢مُت بىؾُلت بياُٞت بهٟت وكَغ

 (ؤهه ٖلى جىو 10-16الخىُٟظي اإلاغؾىم مً 02 اإلااصة خؿب ٦ما ال جيكغ مضاوالث الجلؿاث اإلاٛل٣ت

 الكاون اإلادلُت  حؿُحر خى٫  اإلاىاَىحن بٖالم حؿهُل بلى الغامُت الخضابحر ٧ل البلضي كٗبيال إلاجلـا ًخسظ

إل مً حؿدشجى "اإلاضاوالث التي ال جيكغ بىهها 1901-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  03خضصث اإلااصة   ؤلَا

 :ًلي بما اإلاخٗل٣ت الىزاث٤ و ال٣غاعاث البلضًت

 .الٟغصي الُاب٘ طاث البلضًت ال٣غاعاث- .الٗام الىٓام ٖلى بالخٟاّ تاإلاغجبُ اإلاؿاثل- .الخإصًبُت الخاالث-

 ".ال٣ًاثُت ؤلاظغاءاث ؾحر -

 اإلااصة هو زال٫ مً اإلاكٕغ ؤ٦ض ٣ٞض البلضي الكٗبي اإلاجلـ مضاوالث حٗل٤ُ و وكغ م٩ان ًسو ُٞما ؤما

 :ؤهه ٖلى البلضي ًدضص الىٓام الضازلي الىمىطجي للمجلـ الكٗبي 105-13 الخىُٟظي اإلاغؾىم مً 33

ا اإلاضاوالث مؿخسغظاث حٗل٤ُ م٩ان ٩ًىن  ؤن ًجب -  قبا٥ ؤو/و واظهاث ػظاظُت بىاؾُت مدْٟى

 .مٗضوي

 ألا٢ل ٖلى الًُٗ ؤظل هٟاط ختى ؤو واخض، قهغ ًٖ ج٣ل ال إلاضة حٗل٣ُها بب٣اء-

إل ؾهل و الجمهىع  مخىاو٫  في الخٗل٤ُ م٩ان ٩ًىن  ؤن ًجب-  .الَا

 للغاعاث اإلاىبثلت والىاججت ًٖ مضاوالث اإلاجلـ الكٗبي البلضي يمان جىفُظ ا/ زالثا

 في البلضي الكٗبي اإلاجلـ عثِـ ًخسظ ؤهه ٖلى10-11البلضًت  ٢اهىن  مً 90 اإلااصة في هو اإلاكٕغ

 الكٗبي البلضي. اإلاجلـ جىُٟظ مضاوالث ٢هض ٢غاعاث نالخُاجه بَاع

 جىُٟظ يمان للبلضًت الٗام ألامحن 320-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  15ة اإلااص ض اؾىضث وخهغثو٢

ظا . َو  اإلاؿخسضمحن حؿُحر مسُِ و الخىُٓمي اله٩ُل اإلاخًمىت بخُب٤ُ اإلاضاوالث الهلت طاث ال٣غاعاث

ت ال٣غاعاث مً ال٨شحر ، ل٨ً في الخ٣ُ٣ت  ؤنما ا٦ض ٖلُه اإلاغؾىم الخىُٟظي  ألامحن ٌؿهغ البلضًت ؤلاصاٍع

 2البلضي. الكٗبي اإلاجلـ عثِـ َٝغ مً اإلاخسظة الهلت باإلاضاوالث طاث يه و جىُٟظَا، ٖلى للبلضًت الٗام

ت اإلادلُت خُض ب ن يمان ؤن مىذ الامحن الٗام َظٍ الهالخُاث ٌؿاَم في مىانلت الٗملُت الخىمٍى

جىُٟظ ال٣غاعاث، ًضٞ٘ بغثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي باجساط ال٣غاعاث الالػمت لخىُٟظ اإلاضاوالث والتي في 

اإلاخًمىت اله٩ُل  ما ُٞما ًخٗل٤ بخُب٤ُ اإلاضاوالثؤ، ٢غاعاث مًمىجها الخىمُت اإلادلُت ٣ت هيالخ٣ُ

٤ للخضمت الٗمىمُت . ت ج٣ضًم اإلاٞغ  الخىُٓم ؤهما ٌؿاَم في اؾخمغاٍع

٤ ما ؾُغجه الخ٩ىمت جم ج٩ل٠ُ الامحن  ؤوصاثما مً  ظل الجهىى ومخابٗت مؿاع الخىمُت اإلادلُت ٞو

ت .بمخابٗت جىُٟظ البرا ٘ الخىمٍى ت البلضًت  واإلاكاَع  مج الخىمٍى

                                                                                 

إل ٦ُُٟاث ًدضص ، 2016 ًىهُى 30 في اعراإلا 190-16الخىُٟظي اإلاغؾىم- 1  و البلضي الكٗبي اإلاجلـ مؿخسغظاث مضاوالث ٖلى ؤلَا

ش ، 41 ط ع ٖضص البلضًت، ال٣غاعاث  .2016 ًىلُى 12 بخاٍع

 .1966ٖبروؽ خمُض، َُبي ؾٗاص، مغظ٘ ؾاب٤،م  - 2
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 نالخُاث الامين الٗام للبلضًت في اإلاجاٌ اإلاالي اإلاُلب الثاوي : 

محن الٗام للبلضًت اؾىضث لأل  320-16واإلاغؾىم الخىُٟظي  11/10اؾدىاصا الى ٢اهىن البلضًت 

ا الخٟاّ ٖلى ممخل٩اث نالخُاث َامت في اإلاجا٫ اإلاالي اَمها اإلاحزاهُت، اله٣ٟاث الٗمىمُت و٦ظ

٘ البلضًت ، وهي نالخُاث طاث ٖال٢ت مباقغة بالخىمُت ، ٧ىجها ٖملُاث حؿمذ بخجؿُض اإلاكاَع

ت ٖلى اعى الىا٢٘ .  واإلاسُُاث الخىمٍى

 الفٕغ ألاٌو : في  مجاٌ اإلايزاهُت 

 غج٣ضً ظضو٫ "جها ؤٖلى محزاهُتها  اإلاٗض٫ واإلاخمم 10-11مً ٢اهىن البلضًت 176اإلااصة  ذٖٞغ

ت والى٣ٟاث ؤلاًغاصاث  وجىُٟظ البلضًت بؿحر اإلاهالر حؿمذ وبصاعة جغزُو ٣ٖض وهي للبلضًت، الؿىٍى

والظي نضع بمىظب  م جدضًض ق٩ل اإلاحزاهُت ومًمىجهالذ الى الخىُٓاواخ "والاؾدشماع للخجهحز بغهامجها

 1 .  12/315اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

مً ٢اهىن  180محزاهُت البلضًت خؿب اإلااصة  مهمت جدًحر مكغوٕ ول٣ض اؾىضث الى الامحن

ٗخبر َظٍ  مً اَم الهالخُاث هٓغا حو  320-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  16ة و خؿب اإلااص 2البلضًت

ظل جىُٟظ ؤاإلاىاعص اإلاالُت مً  ُوهٞاإلاحزاهُت هي التي حؿمذ  بخس عجباَها الىز٤ُ  بٗملُت الخىمُتال 

ى  لى  عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي با اؾىضث بِىم ،بغامج الخىمُت في قتى اإلاجاالث مهمت جىُٟظَا  َو

، و٢ض جم اقغا٥ الامحن  في جىُٟظ اإلاحزاهُت  11/10مً ٢اهىن البلضًت   81خؿب اإلااصة  آلامغ بالهٝغ

 خُض ًخىلى جدذ ؾلُت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي يمان جىُٟظَا .

 مجاٌ الهفلاثالفٕغ الثاوي : في 

مً ٢اهىن البلضًت ، ٞدؿب  191خؿب اإلااصة ى في اللجىت البلضًت للمىا٢هت ًٖبضاًت ٌٗخبر 

ٌكاع٥ ٦ًٗى في اللجىت البلضًت للمىا٢هت بِىما حٗىص   320-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  16اإلااصة 

 لغثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي عثاؾت اللجىت .

                                                                                 

ؾبخمبر  09ماعر في  49ضًت ومًمىجها ، ط ع ٖضص ، ًدضص ق٩ل محزاهُت البل 2012اوث  21ماعر في   315-12مغؾىم جىُٟظي ع٢م - 1

2012 . 

ًبِ ٖىىان  وع٢م وج٣ؿُماث الابىاب  والخؿاباث ،  ط   06/01/2014ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥ اإلااعر في   اع محزاهُت البلضًت ٍو اإلادضص اَل

 .23/04/2014ماعر في  23ع ٖضص 

:  ًخىلى ألامحن الٗام ، جدذ ؾلُت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي إلاخمم، مغظ٘ ؾاب٤اإلاٗض٫ وا 11/10مً ٢اهىن البلضًت  180جىو اإلااصة   2

 البلضي، اٖضاص مكغوٕ اإلاحزاهُت . ٣ًضم عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي مكغوٕ اإلاحزاهُت ؤمام اإلاجلـ للمهاص٢ت ٖلُه .
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ى الامغ الظي لم ٨ًً مىظ م ؤهه ٖملُا ٞان الخىُٓم َظٍ اإلاىاص ٖؼػث مً نالخُاجه ، َو ىصا مً ٢بل ٚع

ما : مهلخت الاماهت الٗام ومهلخت اله٣ٟاث بلضي ًً٘ جدذ جهٝغ ألامحن الٗام ال مهلخخحن َو

 1الٗمىمُت 

ت .  ٘ وزُِ البرامج الخىمٍى ظٍ اله٣ٟاث جبرم في اَاع جىُٟظ اإلاكاَع  َو

ٞبهظٍ  اللجىت ، في ًٖىا لٗام للبلضًتا ألامحن اٖخبر ؤهه خُض مً ٤ٞ و الجؼاثغي  اإلاكٕغ ؤّن  واإلاالخٔ

ه ؤ ٦ما صٞاجغ الكغوٍ ، بسهىم ومؿاٖضاجه ومىا٣ٞخه وجدٟٓاجه مالخٓاجه ببضاء ًم٨ىه الهٟت
ّ
 ه

  .بلُه جدخاط وما البلضًت ْغوٝ ٖلى اَالٖا ألا٦ثر

 ؤَل٤ خُض الجؼاثغي  ّعٕ اإلال َٝغ مً مغاظٗت بداظت بلى اللجىت بالٗغبُت َظٍ حؿمُت ؤّن  ٦ما 

ٛت الٗغبُت بمىظب اإلااصة ب اإلادغع  الّىو في"للمىا٢هت البلضًت اللجىت" اؾم ٖلحها
ّ
 ؤّن  خحن في 191الل

 2. ٖملُت اإلاؼاًضة جىُٓم َى مجها اإلاخىدى الٛغى

٘  اخترام بًمان ملؼم للبلضًت الٗام ألامحن ٦ما ؤن  اله٣ٟاث   مجا٫ في والخىُٓم  الدكَغ

 الٗمىمُت، الّه٣ٟت  بها جمغ التي ٧ل اإلاغاخل في ال٣اهىهُت ؤلاظغاءاث بخُب٤ُ ملؼم، ولظل٪ ٞهى  الٗمىمُت

 حك٨ُلت في الؾُما الٗمىمُت، اله٣ٟاث  ٢اهىن  في بَال٢ا بلُه ٌكغ لم الجؼاثغي  اإلاكٕغ م٘ الٗلم ؤن

 ٦ما.247-15مً اإلاغؾىم الغثاسخي    174اإلاىهىم ٖلحها في اإلااصة  البلضًت لله٣ٟاث الٗمىمُت اللجىت 

٣ا  جبرم التي ال٣ٗىص ًسو ُٞما صوعا ًلٗب  ٣ٖض حؿخىظب ال بٗملُاث اإلا٨ُٟت اإلاخٗل٣ت لإلظغاءاثٞو

٣ا الُلب وؾىضاث ال٣ٗىص مسخل٠ ببغام ٖلى ٌؿهغ ؤًً ن٣ٟت،  بلى باإلياٞت. ٣ًخًُه ال٣اهىن  إلاا ٞو

ت ال٣ٗىص ًاث الخانت ؤلاصاٍع ٤ بخٍٟى  3.لخا...ؤلاًجاع، الامخُاػ، ٣ٖىص ٚغاع ٖلى الٗام اإلاٞغ

 ٖلى امالن البلضًت  في مجاٌ اإلادافٓت الفٕغ الثالث:

٢ض و مً ٢اهىن البلضًت ،  157للبلضًاث امال٥ ٖمىمُت وامال٥ زانت  خؿب اإلااصة  ؤنهجض 

 159مما جدك٩ل الامال٥ الٗمىمُت للبلضًت ، بِىما خضصث اإلااصة مً هٟـ ال٣اهىن   158خضصث اإلااصة  

خم ا اَم اإلامخل٩اث الخانت للبلضًت، ، خُض ًخم جسهُو خهاء َظٍ الامال٥ في سجالث للجغصٍو

ت وسجل لأل مال٥ سجل لأل    . 4بر مؿ٪ َظٍ السجالث الؼاميخٗمال٥ اإلاى٣ىلت ، َوال٣ٗاٍع

سجالث الجغص  مهمت الؿهغ ٖلى مؿ٪ وجدُحن 162ة ول٣ض اؾىض ٢اهىن البلضًت بمىظب اإلااص

٦ما ًخسظ   لُت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ،مؿاو  جدذ ألامحن الٗام الى   ٥الخانت بمسخل٠ الامال

                                                                                 

 .73ٖماعة مؿٗىصة ، مغظ٘ ؾاب٤، م  - 1

 .174مسىاف عػ٣ٍت،  مغظ٘ ؾاب٤، م  - 2

 177-176عػ٣ٍت، مغظ٘ ؾاب٤، م  مسىاف - 3

 ، اإلاٗض٫ واإلاخمم، مغظ٘ ؾاب10.٤-11مً ٢اهىن البلضًت   161و   160اإلااصة  - 4
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بهٟت صوعٍت مسخل٠ الخضابحر الالػمت مً اظل جشمحن الامال٥ البلضًت اإلاىخجت للمضازُل وظٗلها ا٦ثر 

 1 .مغوهت

اظت ، لظل٪ حٗخبر خجمشل ٖملُاث الجغص ؤصاة مً اصواث حؿُحر اإلاسؼون، وبالخالي الخٗبحر ًٖ ال

ت مً الىهىم ال٣اهىهُت والخىُٓمُتبٖملُت الجغص  مهمت اظ ت ، جٟغيها مجمٖى مشل ال٣اهىن   2،اٍع

ىُت  و٢ىاهحن اإلاالُت  واإلاغؾىم  باألمال٥الخام  واإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  3  427-12ع٢م  يالخىُٟظالَى

مبر  23ماعر في  91-455 ىُت 1991هٞى ذ اإلااصة  4ًخٗل٤ بجغص الامال٥ الَى مىه الجغص  02والظي ٖٞغ

مي لجمُ٘ الامال٥ الخانت "  لي : ٦ما ً ىُت، الدسجُل الىنٟي والخ٣ٍى ٌٗجي الجغص الٗام لألمال٥ الَى

و التي جسهو للماؾؿاث والهُئاث ؤلحها بوالٗامت الخابٗت للضولت واإلااؾؿاث والهُا٧ل  التي جيخمي 

ىُت   . "الَى

٢خهاصًت ، ٦ما ٌؿمذ وحٗخبر ٖملُت الجغص اَمُت في ٖملُت الخىمُت وجد٤ُ٣ اٚغاى اخهاثُت وا

غة او اإلادخمل ا٦د اث مسخل٠ الامال٥  اإلاخٞى م ٦مُاث او مؿخٍى ا في الجغص  بخ٣ٍى كاٞها ٢هض اؾدشماَع

٘ الخىمُتممسخل٠   .كاَع

والىزاث٤ اإلاخٗل٣ت به   الٗىانغ واإلاٗلىماثو ؤن حٗض الجغص ؤلظل٪ ٞاهه ًجب ٖلى ٧ل ؾلُت مٗىُت 

  5  .٘  والخىُٓمخؿب الكغوٍ اإلاىهىم ٖلحها في الدكَغ

يمان مخابٗت   320-16مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  16الٗام  بمىظب اإلااصة  لألمحنلظل٪ ٣ٞض ٧ل٠ 

ت  ألامال٥ سجل جدُحن ٖلى ٌؿهغ الهٟت حؿُحر اإلامخل٩اث البلضًت وخًٟها ونُاهتها ، وبهظٍ ال٣ٗاٍع

حر للمضازُل اإلاىخجت  .اإلاىخجت ٚو

 ُير اصاعة البلضًت :  نالخُاث في مجاٌ حؿالغاب٘ اإلاُلب 

اؾىضث لألمحن الٗام  للبلضًت الٗضًض مً  10-11مً ٢اهىن البلضًت   129و  125اؾدىاصا  للماصة 

اإلاكٕغ صوع الامحن   انبٜ اإلاهام  جخٗل٤ بدؿُحر البلضًت جدذ ؾلُت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ٣ٞض

 6.الٗام بمىهب اصاعي بدذ

                                                                                 

 ، اإلاٗض٫ واإلاخمم، مغظ٘ ؾاب10.٤-11مً ٢اهىن البلضًت  163اإلااصة  - 1

٘ في اَاع جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت ، صاع الخلضوهُت ، الجؼاثغ  - 2  25-24، م 2011زغشخي الىىي حؿُحر اإلاكاَع

ىُت والخانت الخابٗت للضولت ، 2012صٌؿمبر  16ماعر في  427-12مغؾىم جىُٟظي ع٢م  - 3 ، ًدضص قغوٍ و٦ُُٟاث  اصاعة الامال٥ الَى

 19/12/2012ماعر في   69ط  ع ٖضص 

مبر  23ماعر في  455-91اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - 4 ىُت 1991هٞى   .24/11/1991ماعر في  60ط  ع ٖضص ، ًخٗل٤ بجغص الامال٥ الَى

ىُت 455-91ع٢م مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  42اإلااصة - 5  ، مغظ٘ ؾاب٤ .ًخٗل٤ بجغص الامال٥ الَى
 69-68م مغظ٘ ؾاب٤، ص/ ٖماعة مؿٗىصة ، - 6
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مىه خضص  بك٩ل واضر نالخُاث  16بمىظب اإلااصة  320-16وبهضوع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ت والخ٣ىُت للبلضًت، خُض ٩ًل٠ ٖلى  الامحن الٗام في اَاع جيكُِ وجيؿ٤ُ ؾحر اإلاهالر الاصاٍع

 الخهىم  ب : 

 ،ؾلُت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي مماعؾت الؿلُت الؿلمُت ٖلى مؿخسضمي البلضًت، جدذ -

ٌ مً عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي،مماعؾت ؾلُت الخُٗحن ٖلى مؿخسض -  مي البلضًت بٗض جٍٟى

 ا٢تراح الخُِٗىاث في اإلاىانب الٗلُا مىانب الكٛل اإلاخسههت في البلضًت ، -

٘ والخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما - ت والد يمان اخترام الدكَغ الي واإلاحزاوي ر اإلاحؿُفي مجا٫ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

 ،واله٣ٟاث الٗمىمُت

 اصي إلاهالر البلضًت ومغا٢بت وكاَها ،يمان الؿحر الٗ-

 ا٢تراح ٧ل جضبحر مً قإهه جدؿحن ؤصاء مهالر البلضًت، واجساطٍ، -

 مؿ٪ بُا٢ُت الىازبحن وحؿُحر الٗملُاث الاهخسابُت ،-

ٟحن اإلاىاَىحن  اإلاىلىصًً في البلضًت ؤو اإلا٣ُمحن بها ، خؿب قغاثذ الؿً، في اَاع - يمان اخهاء اإلاْى

ىُت،حؿُحر بُا٢ُت ا  لخضمت الَى

 يمان جىُٟظ اظغاءاث الىٓاٞت والى٣اوة الٗمىمُت،-

ا،-  يمان اٖالن ال٣غاعاث البلضًت  ووكَغ

اث البلضًت -  مخبٗت ٢ًاًا مىاٖػ

 اإلاكاع٦ت ٦ًٗى في  اللجىت البلضًت للمىا٢هت-

 يمان حؿُحر ألاعق٠ُ البلضي ، وخٟٓه  واإلاداٞٓت ٖلُه ،-

 جدًحر مكغوٕ محزاهُت البلضًت -

 يمان جىُٟظ اإلاحزاهُت، جدذ ؾلُت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي،-

 يمان مخابٗت حؿُحر اإلامخل٩اث البلضًت وخٟٓها ونُاهتها،-

خاص البلضًت،- ت وصٞاجغ ظغص ؤزار ٖو  مؿ٪ وجدُحن سجل ألامال٥ ال٣ٗاٍع

والغثِـ ٖهضجه  لـ الكٗبي البلضي اإلاىتهُتاٖضاص مدًغ حؿلُم واؾخالم اإلاهام بحن عثِـ اإلاج -

 الجضًض 

 ٌ  البلضًت إلاؿخسضمي باليؿبت للبلضًت الٗام ألامين نالخُت :الفٕغ ألاو

ظا البلضًت، مؿخسضمي ٖلى الخُٗحن ؾلُت و٦ظا الؿلمُت  ت الؿلُتللبلضً الٗام ألامحن ًماعؽ  َو

ٌ الكٗبي البلضي اإلاجلـ عثِـ جدذ ؾلُت ٟحن حُٗحن با٢تراح ٣ًىم ٦ما مىه، وبخٍٟى  انباإلاى في اإلاْى

 والخانت البلضًت، في اإلاخسههت  الكٛل ومىانب بلضًت، ب٩ل الخام الخىُٓمي في اله٩ُل اإلادضصة الٗلُا
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ىن  اإلاضهُت الخالت بمٟىى  إلاؿاٖضة مخهٝغ حُٗحن با٢تراح ٣ًىم ؤهه ٦ما اإلاضهُت، لخالتا قبا٥ٖو

 1اإلاىضوبُت البلضًت. قاون ًخىلى الظي البلضي اإلاىضوب

ُت ًاصي مهمت الغ٢ابت والاقغاٝ والخىظُه لًمان اؾخ٣غاع الؿلُت ٖلى وبمماعؾخه لهظٍ الؿل

ظا ما ًًمً  ضّٗ وبظل٪ ٌ لضًتاٖىان الب ملخ٤ ؾىىي للمؿخسضمحن الضاثمحن وقهغي للمخٗا٢ضًً َو

٤ الٗام  ت في ج٣ضًم الخضمت الٗمىمُت ؾحروعة اإلاٞغ  2. واؾخمغاٍع

 الىَىُت والخضمت الاهخساباث اٌمج في للبلضًت الٗام ألامين نالخُتالفٕغ الثاوي :

 لبُا٢ُت الجُض  اإلاؿ٪ يمان زال٫ مً الاهخساباث مهلخت جيكُِ ٖلى للبلضًت الٗام ألامحن ٌؿهغ

ت باللجىت ًٖىا ٌٗخبر ،٦ما الاهخسابُت الٗملُاث مسخل٠ وحؿُحر الىازبحن،  البلضًت، الاهخسابُت ؤلاصاٍع

 ؤو ٧ل ؾىت، مً ألازحر الشالسي زال٫ ومغاظٗتها هخسابُتالا  ال٣ىاثم بٖضاص بمغا٢بت ًًُل٘ الهٟت وبهظٍ

عثِؿها،  مً اؾخضٖاء ٖلى بىاء البلضًت بم٣غ اللجىت ججخم٘ خُض الاؾخصىاثُت، الخالت في مغؾىم بم٣خضخى

دغم بخهاء  ٖلى ؤًًا ٌؿهغ وازخخامها ٦ما الاهخسابُت لل٣ىاثم اإلاغاظٗت ٞترة ٞخذ بقهاع حٗل٤ُ ٖلى ٍو

 تذذذذذذذالخضم بُا٢ُت حؿحر بَاع في الؿً قغاثذ خؿب بها ًذذذاإلا٣ُمُ ؤو البلضًت في ًًاإلاىلىص اإلاىاَىحن

ىُ  3 .تذذذذذذالَى

٦ما ًٓهغ صوع الامحن الٗام للبلضًت في مغخلت ججضًض اإلاجلـ الكٗبي البلضي مً زال٫ الخدًحر  

ٓهغ لالهخساباث زانت مً الجاهب اإلااصي بهٟخه اإلاؿاو٫ ًٖ حؿُحر البلضًت ختى اه تهاء الاهخساباث، ٍو

ٗخبر في َظٍ الخالت وصون  مبالٛت ٦غثِـ للبلضًت .  4صوعٍ  مىش زال٫ م٨خب الاهخساباث َو

 ألاعقُف  حؿُير في للبلضًت الٗام ألامين نالخُت الفٕغ الثالث:

اث باألعق٠ُ ٣ًهض  ومهىٟت مغجبت ج٩ىن  ما ٖاصة خُض الهامت، واإلالٟاث الىزاث٤ مً اإلادْٟى

٤ اصًمُاؤ٧ جهيُٟا  وال٣غاعاث، ال٣ٗىص اإلاضهُت، الخالت سجالث مشال الىزاث٤ ومً ٖلمُت، َغ١  ٞو

ت اإلاسُُاث ا ال٣ٗاٍع حَر ه ٖلى ألاعقُُٟت الىزاث٤ الجؼاثغي اإلاكٕغ  ّٖغٝ ٦ما . 50 ٚو
ّ
وزاث٤  ًٖ ٖباعة" ؤه

سها ٨ًً مهما ؤزباعا جخًمً ؤو  ٧ان َبُُٗا شخو ؤي ؾلمها ؤو ؤهخجها اإلااصي، ؾىضَا ؤو ق٩لها ؤو جاٍع

ا  ألاعق٠ُ ٌٗخبر ،٦ما 51 "وكاَها مماعؾت ؤزىاء زانت ؤو ٧اهذ ٖمىمُت َُئت ؤو مهلخت ؤًت ؤو مٗىٍى

جي ز٣افي جغار" ى وألاخضار للى٢اج٘ بزباث وؤصاة ماصي وقاَض َو  واظب مً طا٦غتها، ٌك٩ل لألمت، مل٪ َو

ت الهُئاث ت اإلاغ٦ٍؼ  اؾىض  و٢ض . وجبلُٛه اؾخٛالله خؿً لىٖ الؿهغ الضولت وماؾؿاث واإلاهىُت ؤلاصاٍع

ٟحن حُٗحن زال٫؛ مً البلضي ألاعق٠ُ حؿُحر يمان مهمت  للبلضًت الٗام لألمحن لحن لهظا اإلاْى  اإلاَا

                                                                                 

 .171مسىاف عػ٣ٍت، مغظ٘ ؾاب٤، م  - 1

 .149زلىص ٦الف ، مغظ٘ ؾاب٤، م  - 2

 .171مسىاف عػ٣ٍت، مغظ٘ ؾاب٤، م  - 3

 .73م مغظ٘ ؾاب٣،٤ال ًٖ ٖماعة مؿٗىصة  ، ه   206، م 1999صخلب ، الخىُٓم الاصاعي ميكىعاث  -صاعي هانغ لباص، ال٣اهىن الا  - 4
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إل جًمً التي ع١  بالِ خٟٓه ٖملُت ٖلى والؿهغ الٛغى، ٣ا والاؾخٛال٫ الَا ال٣اهىن،  ٖلُه ًىو إلاا ٞو

ؿبت ؾىاء
ّ
تؤلاص والهُئاث لإلصاعاث بالي ؿبت ؤو اٍع

ّ
  .للمىاَىحن بالي

 بدؿُحر للبلضًت الٗام ألامحن ج٩ل٠ُ ٣ٞض جم 320-16وخؿب ٢اهىن البلضًت واإلاغؾىم الخىُٟظي 

 مً التي ؤلاظغاءاث ٧ل البلضي الكٗبي اإلاجلـ عثِـ ؾلُت جدذ ًخسظ الخهىم وبهظا البلضًت، ؤعق٠ُ

ت ًخهوخما وحؿُحٍر خٟٓه ؤٖباء حك٩ل خُض ٖلُه، اإلاداٞٓت قإجها   . البلضًت محزاهُت يمً ه٣ٟاث بظباٍع

 اإلاهام وحؿلُم اؾخالم مدًغ بٖضاص في للبلضًت الٗام ألامين نالخُت الفٕغ الغاب٘: 

 الكٗبي اإلاجلـ عثِـ بحن اإلاهام، واؾخالم حؿلُم مدًغ بةٖضاص للبلضًت الٗام ألامحن ًًُل٘

 َظا مً وسخت وجغؾل جىهِبه، جلي التي مؤًا زماهُت زال٫ الجضًض، ٖهضجه والغثِـ اإلاىتهُت البلضي

خضص 1 11/12/2012اإلااعر في  12/129ن اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ؤؤلاقاعة  وججضع الىالي بلى اإلادًغ

٤  اٖضاص ٞغ ٤ همىطط ملخ٤ به ، ٍو  :الخهىم ٖلى ًخًمً للبلضًت ج٣ضًم بمظ٦غة مدًغ الدؿلُم ٞو

م التهُئت والخٗمحر ،الخىمُت آٞا١ ،جهحز والاؾدشماعالخ بغامج واإلاداؾبت، اإلاحزاهُت البلضًت، بصاعة  مً وبالٚغ

ضاص جىُٟظي مغؾىم جسهُو ه بال اإلادًغ، َظا إٖل
ّ
 ٖضم خا٫ في اإلاترجبت ال٣ٗىبت ًدضص ؤو لم ٌكغ ؤه

ٗبي اإلاجلـ عثِـ َٝغ مً بمًاثه ٖضم خا٫ ؤوفي بٖضاصٍ،
ّ

  .الجضًض ؤو ٖهضجه البلضي اإلاىتهُت الك

ت اللغاعاث مجاٌ في للبلضًت الٗام ألامين ُتنالخالفٕغ الخامـ:    البلضًت ؤلاصاٍع

 ضولتو الؤفي اَاع مماعؾت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي للمهام اإلاؿىضة له ؾىاء ٦ممشل للبلضًت 

ا وختى ا٢تراح   ظًخس َغ الٗضًض مً ال٣غاعاث، وفي َظا الهضص ٞان الامحن الٗام ٌؿهغ ٖلى اٖضاصَا وجدٍغ

ٍ ٌٗمل ٖلى ال مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ؤٖ 16ِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي ، وخؿب اإلااصة  اجساطَا ٖلى عث

ظا ختى ًم٨ً جىُٟظَا . ا واٖالمها للمساَبحن بها َو  وكَغ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

٤ بحن عثِـ اإلاجلـ الكٗبي اإلاىتهُت ٖهضجه  16/12/2012ماعر في  429-12مغؾىم جىُٟظي ع٢م  - 1 اإلاخٗل٤ بمدًغ حؿلُم اإلاٞغ

 .23/12/2012في  ماعر 30والغثِـ الجضًض، ط ع ٖضص 
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 الخاجمت : 

ى مٗحن، ًد٤٣ مؿاَمخه  خ٣ُ٣ت ض مً الهالخُاث َو جضُٖم الامحن الٗام للبلضًت ومىده اإلاٍؼ

ًاء اإلاىخسبحن والضٞ٘ بعجلت الٟٗالت في حؿُحر البلضًت  تها زانت في خالت الهغاٖاث بحن الٖا واؾخمغاٍع

ل الٗلمي  الخىمُت، ٦ما ٌؿاَم في حُُٛت الى٣و لضي عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي بؿبب ي٠ٗ اإلاَا

والخبرة في مجا٫ الدؿُحر الاصاعي واإلاالي، لظا ًجب  الٗمل ٖلى اخ٩ام ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي جد٨م 

ب ، والخيؿ٤ُ بحن مسخل٠ الىهىم ال٣اهىهُت واػالت الخضازل ُٞما بُجهما، باإلياٞت بلى جىخُض اإلاىه

 ج٠ُُ٨ اإلاىهب. 

ؼ ؤن  ٚحر  نالخُاث الامحن الٗام في اإلا٣ابل ٌؿاَم ايٗاٝ في مىهب عثِـ اإلاجلـ الكٗبي  حٍٗؼ

ٗت جىُٟظ زانت ُٞما ًخٗل٤ بمخاب البلضي خُض سخبذ مىه نالخُاث واؾىضث لألمحن الٗام،

 اإلاضاوالث، وبن ٧ان عاظ٘  لٗضم ٢ضعة اإلاىخسبحن ٖلى اصاء اإلاهام بؿبب ي٠ٗ اإلاؿخىي او ه٣و الخبرة

وإلامشل لبلضي ًمىذ الٟغنت للًٗى اإلاٗحن بن ي٠ٗ اإلاىخسب اإلادلي ؤي عثِـ اإلاجلـ الكٗبي ا

باجه زانت ما حٗل٤ با ٤ ٚع ت لُدل مدله ًىظه اإلاجالـ اإلادلي ٞو ت الؿلُت اإلاغ٦ٍؼ ٘ الخىمٍى إلاكاَع

ت  الا٢لُمُت . ظا ًدىا٢ٌ م٘ الالمغ٦ٍؼ جٗله مؿُُغ ٖلى الجماٖت اإلادلُت َو  وال٣غاعاث اإلاالُت ٍو

لى الغ  مىذ الامحن الٗام ن اإلاغؾىم ؤمً ٚم وعثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي هٟـ الهالخُاث، ٖو

ـ اإلاجلـ الكٗبي ٢ض ظٗل الامحن الٗام ًماعؽ مهامه جدذ اقغاٝ عثِ 320-16الخىُٟظي ع٢م 

ظل خؿً الخىُٟظ وجٟاصي لخضازل وجىإػ الازخهام ال بض ؤالبلضي، ل٨ً مً الىاخُت ال٣اهىهُت ومً 

 .واإلاىخسبحن  الٗام  اإلاهام والٗال٢اث بض٢ت بحن الامحن  ًضضمً جد

ن اإلاكٕغ ٌؿخٗمل مهُلخاث ًٟٞايت ٖىض جدضًضٍ لهالخُاث الامً الٗام ٖلى ٚغاع  ؤهالخٔ 

 ؿهغ ، .....  ٞال بض مً جدضًض اإلاهام بض٢ت لخٟاصي ؤي لبـ. يمان ، ٌ

٦ظل٪ لم ًخم جدضًض آلالُاث التي ٌٗخمض ٖلحها الامحن مً ؤظل اصاء مهامه مشل : ٢غاعاث ، اوامغ   

ابٗها الالؼامي زانت في خالت ٖضم اؾخجابت عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي   جضابحر ،حٗلُماث  ومضي َو

 . ىيُدهالظل٪ ًجب جلجهىصٍ 

وزالنت ال٣ى٫ ؤن جضُٖم اإلاغ٦ؼ ال٣اهىوي لألمحن الٗام له الٗضًض مً الاًجابُاث ل٨ً في اإلا٣ابل  

ت وهي ؤٌؿاَم في َضم  ال ًجب ؤن وٟٛل ؤن َظا الخضُٖم له آزاع ؾلبُت خُض خض م٣ىماث الالمغ٦ٍؼ

ٖلى  بنالح الًٗى  مامالاَخاإلاؿاؽ باؾخ٣اللُت البلضًت، لظل٪ ًجب ؤن ًىهب اإلاجالـ اإلاىخسبت ؤي 

اإلاىخسب ؤي عثِـ اإلاجلـ الكٗبي البلضي مً زال٫ وي٘ قٍغ ال٨ٟاءة الٗلمُت والخبرة ٦كغوٍ 

 بخضُٖمه وانالخه . الاَخمامللترشر وجىلي اإلاىهب، ومىه ام٩اهُت الٛاء مىهب ألامحن الٗام ولِـ 

 

 

 



2322جانفي  30 الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية كتاب أعمال   
 

 

 
316 

 :  كائمت اإلاغاح٘

 : الىهىم اللاهىهُت

ُٟت الٗمىمُت،ط ع ٖضص 15/07/2006ماعر في  03-06ؤمغ -  46، ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

 .16/07/2006ماعر في 

مٗض٫  07/07/2011ماعر في  37، ًخٗل٤ بالبلضًت ، ط ع ٖضص 22/06/2011ماعر في  10-٢11اهىن -

  . 31/08/2021مازغ في  67، ط ع ٖضص 31/08/2021ماعر في  13-21ومخمم بمىظب الامغ ع٢م 

اث٠ اإلاضهُت 2020ٞبراًغ ؾىت  02ماعر في  39-20عثاسخي ع٢م  مغؾىم- ، ًخٗل٤ بالخُٗحن في الْى

ت للضولت ، ط  ع ٖضص  ، مخمم  بمىظب اإلاغؾىم الغثاسخي   2020ٞبراًغ ؾىت  02ماعر في  06والٗؿ٨ٍغ

 . 2020ماًى ؾىت  21ماعر في  30، ط  ع ٖضص 2020ماًى ؾىت  16ماعر في   122-20ع٢م 

ًدضص الخ٣ى١ والىاظباث  للٗما٫ الظًً 25/07/1990ماعر في   226-90ظي ع٢م مغؾىم جىُٟ-

اث٠ ٖلُا في الضولت، ع ط ٖضص   . 1990 /28/07ماعر في  31ًماعؾىن ْو

واإلاخًمً ال٣اهىن الاؾاسخي للٗما٫ اإلاىخمحن  2/02/1991اإلااعر في   26-91ع٢م  مغؾىم جىُٟظي -

 ملػى  06/02/1991ماعر في  06، ط ع ٖضص ل٣ُإ البلضًاث

اث٠ الٗلُا لإلصاعة البلضًت، ط 02/02/1991ماعر في  27-91مغؾىم جىُٟظي ع٢م  - ، ًدضص ٢اثمت الْى

 ملػى06/02/1991ماعر في  06ع ٖضص 

مبر  23ماعر في  455-91مغؾىم جىُٟظي ع٢م  - ىُت 1991هٞى  60ط  ع ٖضص ، ًخٗل٤ بجغص الامال٥ الَى

 .24/11/1991ماعر في 

، ًدضص قغوٍ و٦ُُٟاث  اصاعة الامال٥ 2012صٌؿمبر  16ماعر في  427-12ُٟظي ع٢م مغؾىم جى -

ىُت والخانت الخابٗت للضولت ، ط  ع ٖضص   19/12/2012ماعر في   69الَى

، ًدضص ق٩ل محزاهُت البلضًت ومًمىجها ، ط ع  2012اوث  21ماعر في   315-12مغؾىم جىُٟظي ع٢م -

  2012ؾبخمبر  09ماعر في  49ٖضص 

٤ بحن عثِـ  16/12/2012ماعر في  429-12مغؾىم جىُٟظي ع٢م  - اإلاخٗل٤ بمدًغ حؿلُم اإلاٞغ

 .23/12/2012ماعر في  30اإلاجلـ الكٗبي اإلاىتهُت ٖهضجه والغثِـ الجضًض، ط ع ٖضص 

، ًدضص الىٓام الضازلي الىمىطجي للمجلـ الكٗبي 17/03/2013ماعر في  105-13مغؾىم جىُٟظي  -

 .17/03/2013ماعر في  15ضص البلضي، ط ع ٖ

ٟي اصاعة الجماٖاث الا٢لُمُت ،  11/334غؾىم جىُٟظي ع٢م م- ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

  . 28/09/2011ماعر في  53ط ع ٖضص 

إل ٦ُُٟاث ًدضص ، 2016 ًىهُى 30 في اإلااعر 190-16جىُٟظي غؾىمم -  مؿخسغظاث مضاوالث ٖلى ؤلَا

ش ، 41 ط ع ٖضص البلضًت، ال٣غاعاث و البلضي الكٗبي اإلاجلـ  .2016 ًىلُى 12 بخاٍع
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، ًخًمً الاخ٩ام الخانت اإلاُب٣ت 2016صٌؿمبر  ؾىت  13ماعر في   320-16غؾىم جىُٟظي ع٢م م-

 .15/12/2016ماعر في  73ٖلى الامحن الٗام  للبلضًت  ، ط ع ٖضص 

اع مح 06/01/2014وػاعي اإلاكتر٥ اإلااعر في  ٢غاع  - ًبِ ٖىىان  وع٢م اإلادضص اَل زاهُت البلضًت ٍو

 .23/04/2014ماعر في  23وج٣ؿُماث الابىاب  والخؿاباث ،  ط  ع ٖضص 

 لىخب : ا

٘ في اَاع جىُٓم اله٣ٟاث الٗمىمُت ، صاع الخلضوهُت ، الجؼاثغ  ،زغش ي الىىي  -  .2011حؿُحر اإلاكاَع

  .1999الخىُٓم الاصاعي ميكىعاث صخلب ،  -ال٣اهىن الاصاعي  هانغ لباص،-

 اإلالاالث : 

، تألا٧اصًمُالبلضي للخىمُت وصوعٍ في جىمُت البلضًت، مجلت الباخض للضعاؾاث  اإلاسُِ اوهِس ي لُىضة، -

 .2016، ظىان  09الٗضص 

، مىهب الامحن الٗام للبلضًت بحن يغوعة يمان ٞٗالُت الدؿُحر  ومدضوصًت الؿلُت ،  زلىص  هالف -

 .  2020ا٦خىبغ  03الٗضص   مجلت الخ٣ى١ والٗلىم الاوؿاهُت،

ت لألبدار  قامي ٌؿين، - الىٓام الاظغاجي لخدًحر اإلاسُُاث البلضًت للخىمُت ،  اإلاجلُت الجؼاثٍغ

  . 03/03/2019،  01ع٢م  02والضعاؾاث ، ظامٗت الهض٤ً بً ًدحى ظُجل ،  حجم 

ضاوالث اإلاجلـ الكٗبي صوع الامحن الٗام للبلضًت في مخابٗت جىُٟظ م  ٖبروؽ خمُض ، َُبي ؾٗاص ،-

، مجلت ألاؾخاط الباخض للضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، 320-16البلضي خؿب اإلاغؾىم الخىُٟظي 

 . 2019، الؿىت  02، الٗضص  04اإلادلض 

،   16/320واإلاغؾىم الخىُٟظي  10/11نالخُاث ألامحن الٗام بحن ٢اهىن البلضًت  مؿٗىص،ٖماعة  -

ت للٗلىم   . 04ٖضص  5ال٣اهىهُت  والؿُاؾُت ، حجم  اإلاجلت  الجؼاثٍغ

٘  الجؼاثغي    مسىاف عػٍلت، - صعاؾت م٣اعهت ، مجلت الٗلىم   -ألامحن الٗام للبلضًت في الدكَغ

ان ٖاقىع الجلٟت،  الٗضص  والاظخماُٖتال٣اهىهُت    2019ماعؽ  04اإلاجلض  01، ظامٗت ٍػ

ضة ، -. اوي فٍغ ؾدشماع ، اإلالخ٣ى الضولي الخامـ خى٫" صوع صوع الجماٖاث اإلادلُت في مجا٫ الا  مٍؼ

مً َٝغ مسبر ازغ الاظتهاص  2009ماي  04و  03الجماٖاث اإلادلُت في الضو٫ اإلاٛاعبُت" اإلاى٣ٗض ًىمي 

٘ ، ٢ؿم الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت مدمض زًُغ  بؿ٨غة   ال٣ًاجي ٖلى خغ٦ت الدكَغ

 . بالخيؿ٤ُ م٘ ظمُٗت َاوـ نُض٫

  26حجم   ،صوع ألامحن الٗام للبلضًت ، م٣اعبت  مً مىٓىع الدؿُحر الٗمىمي، مجلت اصاعة  هانغ لباص ،-

 .  01ٖضص 

غوخاث :  ألَا

مسُُاث الخىمُت اإلادلُت في ْل الانالح اإلاالي ، عؾالت ص٦خىعاٍ ، ظامٗت الجؼاثغ  بً هملت نلُدت ، -

01  ،2012/2013. 



2322جانفي  30 الممتقى الوطني االفتراضي: دور المورد البشري في تحقيق التنمية المحمية كتاب أعمال   
 

 

 
318 

 
 

 

 

 

 

  :ملخو

٤ الؿُاخت ٢ُإ  حٗخمض ٖلى ٫ التيللضو  ؤزبدذ الخجغبت باليؿبت مد٨مت صوعٍ في  اؾتراجُجُتٞو

ىُت واإلادلُت. جي بما ٌٗىص بالٟاثضة ٖلى الخىمُت الَى وعٚم الٓٝغ الهخي  جضُٖم الا٢خهاص الَى

ت ٖلى ال٣ُإ  ت والظي ؤزغ  بهٟت ملخْى ًب٣ى في ٧ل الٗالم،  الؿُاحيالٗالمي الظي حٗاٌكه البكٍغ

غ الضولُت  ىُت مً ال٣ُاٖاث التي ًم٨جها ؤن حٗاٌل َظا الٓٝغ الٗالمي وجخجاوػٍ خؿب الخ٣اٍع والَى

جي للُحران الضولي الظي ًضٖم الؿُاخت  ٤ صٖم الؿُاخت الضازلُت في اهخٓاع الاؾخئىاٝ الخضٍع ًٖ ٍَغ

 الضولُت.

ت مً الٗىامل اإلاهمت هظ٦غ مجها اإلاىعص البكغي الظي  ٌكتر٥ في بهجاح ال٣ُإ الؿُاحي مجمٖى

م ٖلُه وصوعٍ في جد٤ُ٣ الخىمُت، ومىه جإحي َظٍ الىع٢ت البدشُت إلبغاػ َظا الضوع والخإ٦ُض ؤن ٣ًى 

 اإلاىعص البكغي ٌٗض مً ؤَم ع٧اثؼ هجاح ٢ُإ الؿُاخت.

ً.اليلماث اإلافخاخُت:   الؿُاخت، الٟىض٢ت، الخىمُت اإلادلُت، الخ٩ٍى

Abstract4 

The experience for countries that depend on the tourism sector according to 

a well-rounded strategy has proven its role in strengthening the national 

economy in a way that benefits national and local development. Despite the 

global health condition that humanity coexists with, which has significantly 

affected the tourism sector all over the world, it remains, according to 

international and national reports, one of the sectors that can coexist and 

overcome this global circumstance by supporting domestic tourism, pending the 

gradual resumption of international aviation that supports international tourism. 

A number of important factors are involved in the success of the tourism 

sector, including the human resource on which it is based and its role in 

achieving development and from this research paper comes to highlight this role 

and confirm that the human resource is one of the most important pillars of 

tourism success. 

Keywords: Tourism, the hotel industry, local development, training. 

 صوع اإلاىعص البكغي للُإ الؿُاخت في جدلُم الخىمُت اإلادلُت
The role of the human resource for the tourism sector 

 in achieving local development 

ُت  الضهخىعة /  ِٖس ى َػ

لُت الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت ؤمدمض بىكغة بىمغصاؽو  
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 : ملضمت

ما في بًغاصاتها ؾىاء ٌٗخبر ال٣ُإ الؿُاحي باليؿبت للٗضًض مً الضو٫ مهضعا ؤؾاؾُا ومه

 ٤ ىُت ؤو الهٗبت، و٢ض ؤزبدذ الخجغبت باليؿبت للضو٫ التي اٖخمضث ٖلى َظا ال٣ُإ ٞو بالٗملت الَى

ىُت ومضعوؾت مد٨مت  اؾتراجُجُت جي بما ٌٗىص بالٟاثضة ٖلى الخىمُت الَى صوعٍ في جضُٖم الا٢خهاص الَى

 .ٖلى خض ؾىاء واإلادلُت

ت مىظ ؾىت عٚم الٓٝغ الهخي الٗالمي الظي و  ت  2019حٗاٌكه البكٍغ والظي ؤزغ بهٟت ملخْى

ىُت مً ال٣ُاٖاث ؤهداء ٖلى ال٣ُإ الؿُاحي في ٧ل  غ الضولُت والَى الٗالم، بال ؤهه ًب٣ى خؿب الخ٣اٍع

 ٤ صٖم الؿُاخت ٖضة خلى٫ ولٗل ؤبغػَا التي ًم٨جها ؤن حٗاٌل َظا الٓٝغ الٗالمي وجخجاوػٍ ًٖ ٍَغ

جي للُحران الضولي الظي ًضٖم شحرا في َظٍ اإلاغخلت، اإلاٗى٫ ٖلحها ٦الضازلُت  في اهخٓاع الاؾخئىاٝ الخضٍع

 . الؿُاخت الضولُت

ت مً الٗىامل جغجبِ بهٟت مباقغة ؤو ٚحر مباقغة  كتر٥ إلهجاح ال٣ُإ الؿُاحي مجمٖى َو

ذي والش٣افي للبلض، الخىُٓم الهُ ٨لي الظي ج٣ىم بالؿُاخت هظ٦غ مجها: اإلا٣ىماث الُبُُٗت واإلاىعور الخاٍع

ت واإلادلُت، ؤَمُت اإلااؾؿاث جدذ وناًت الىػاعة اإلا٩لٟت  ٖلُه ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بالؿُاخت اإلاغ٦ٍؼ

بالؿُاخت، َُا٧ل ؤلاًىاء الؿُاحي والٟىضقي ب٩ل ؤهىاٖه وؤنىاٞه، ؤؾُى٫ الى٣ل البري، البدغي 

ال٣ُإ الؿُاحي، اإلاىعص  والجىي، ألامً الؿُاحي ب٩ل م٣ىماجه، الاؾدشماع اإلاىظه لضٞ٘ عجلت همى 

ً في اإلاجا٫ الؿُاحي والٟىضقي، جىاٞغ الش٣اٞت الؿُاخُت لضي اإلاجخم٘  البكغي لل٣ُإ الؿُاحي، الخ٩ٍى

٤ ألاَضاٝ  ا مً ؤبٗاص الخىمُت اإلاؿخضامت اإلاٗى٫ ٖلحها ٦شحرا ٞو خباَع اإلادلي، الخٟاّ ٖلى البِئت اٖل

 .2030ألاممُت الؿبٗت ٖكغ لؿىت 

زال٫ ما ط٦غ ؤن للمىعص البكغي صوع مهم ظضا في صٞ٘ عجلت الىمى في ال٣ُإ ًخطر ظلُا ومً 

الؿُاحي والٟىضقي، والظي ًد٤٣ مً زالله الخىمُت بمٟهىمها الخ٣لُضي والخضًض ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي 

جي ؤو اإلادلي، و٢ض ؤزبدذ الخجغبت في الٗضًض مً الضو٫ َظا الخىظه، لظا ؾٗذ الٗضًض مجها بلى وي٘  الَى

ت حٗىص بالٟاثضة ٖلُه.بَا  ع مد٨م لتزوٍض ال٣ُإ الؿُاحي بمىاعص بكٍغ

٘ اإلاىٓم للؿُاخ والٟىض٢ت صوع اإلاىعص  تومىه جإحي َظٍ الىع٢ت البدشُت لخىيُذ مً زال٫ الدكَغ

لُه ًم٨ً َغح ؤلاق٩الُت الخالُت:  ال٢خه بالخىمُت. ٖو هي بؾهاماث  ماالبكغي بهظا الخهىم ٖو

٘ الؿُاحي والفىض  ؟وصوعٍ في جدلُم الخىمُتقي في ببغاػ ؤَمُت اإلاىعص البكغي للُإ الؿُاخت الدكَغ

٤ مدىعًٍ ؤؾاؾُحن، ًخًمً ؤولهما ؤَمُت اخخُاظاث  وؤلاظابت ًٖ َظٍ ؤلاق٩الُت ج٩ىن ٞو

ال٣ُإ الؿُاحي والٟىضقي إلاىعص بكغي مخسهو في اإلاجا٫ الؿُاحي، زم مدىع زان ًخًمً ؤَمُت 

ً في اإلاجا٫ الؿُا  حي والٟىضقي. الخ٩ٍى
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 : ٘ الؿُاحي والفىضقي في جدضًض اإلاىعص البكغي لللُإ الؿُاحياإلابدث ألاٌو  بؾهام الدكَغ

٘ اإلاىٓم لل٣ُإ الؿُاحي صوع مهم في ببغاػ ؤَمُت اإلاىعص البكغي لل٣ُإ بهٟت ٖامت  للدكَغ

ال٢خه وصوعٍ في جد٤ُ٣ الخىمُت ب٩ل ؤبٗاصَا  (ٖو مُت بهٟت ؤ٦بر مً وبغػث َظٍ ألاَ ،)اإلاُلب ألاٌو

 .)اإلاُلب الثاوي( زال٫ اإلاغاؾُم اإلاخًمىت ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت لألؾال٥ الخانت ب٣ُإ الؿُاخت

 : ٘ اإلاىٓم للؿُاخمياهت الخىمُت واإلاىعص البكغي اإلاُلب ألاٌو   تفي الدكَغ

٘ اإلاىٓم لل٣ُإ الؿُاحي، ٣ٞض وعص ب ًٖ الدكَغ ال٢خه بالؿُاخت لِـ بٍٛغ ث مٟهىم الخىمُت ٖو

ٞبراًغ  17اإلااعر في  01-03ال٣اهىن الخىمُت في ٖضة ههىم ٢اهىهُت اإلاىٓمت للؿُاخت هظ٦غ ؤبغػَا 

ت مً ألاَضاٝ هظ٦غ مجها: 1اإلاخٗل٤ بالخىمُت اإلاؿخضامت للؿُاخت 2003 ، ال٣اهىن الظي ؾُغ مجمٖى

غا٦ت في الؿُاختجغ٢ُت الاؾدش"
ّ

 الضولُت للؿُاخت بصماط م٣هض "الجؼاثغ" يمً الّؿى١ ، ماع وجُىٍغ الك

ٍغ ؤق٩ا٫ بٖاصة الاٖخباع للماّؾؿاث الٟىض٢ُت والّؿُاخُت وجُى ، مً زال٫ جغ٢ُت الّهىعة الؿُاخُت

مىخاتهم في مجا٫، ظضًضة لألوكُت الؿُاخُت الّؿُاخت والاؾخجمام  جلبُت خاظاث اإلاىاَىحن َو

بُُٗت والش٣اُٞت ضعاث اجشمحن ال٣اإلاؿاَمت في خماًت البِئت وجدؿحن بَاع اإلاِٗكت و ، والدؿلُت
ّ
لُ

سُت ُت الخضماث الّؿُاخُت، والخاٍع ٛل في اإلاُضان الّؿُاحيجغ٢ُت و ج، جدؿحن هٖى
ّ

غ ، ىمُت الك الخٍُى

جياإلايسجم و  ، ؤَضاٝ جهبى ٧لها بلى 2"اإلاخىاػن لليكاَاث الؿُاخُت لخشمحن الترار الؿُاحي الَى

ىُت واإلادلُت بمٟهىمها الخ٣لُضي و   .3الخضًضجد٤ُ٣ الخىمُت الَى

و٢ض وضر ال٣اهىن هٟؿه في ماصجه الغابٗت ٖلى ؤن ألاوكُت الؿُاخُت ج٨دسخي َاب٘ اإلاىٟٗت 

الٗامت ومىه حؿخُٟض مً صٖم الضولت والجماٖاث ؤلا٢لُمُت، و٢ض وعصث ؤَمُت اإلاىعص البكغي في بَاع 

الؿُاخُت،  بط َظا ال٣اهىن مً زال٫ ال٣ؿم الشاوي مً الٟهل الشاوي مىه اإلاخًمً حصجُ٘ الخىمُت 

  ً لم ٌٟٛل اإلاكٕغ ًٖ ببغاػ  صوع اإلاىعص البكغي في ال٣ُإ الؿُاحي مً  زال٫ اٖخماص ؾُاؾت ج٩ٍى

ت وحصجُ٘ الاختراُٞت وعوح ؤلابضإ والابخ٩اع  .4وحؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

٦ما بغػ صوع اإلاىعص البكغي في بَاع َظا ال٣اهىن مً زال٫ ال٣ؿم ألاو٫ اإلاخًمً جشمحن 

ً اإلاىعص البكغي وبصماظه الخضما ث الؿُاخُت في بَاع الٟهل الشالض مىه، والظي ع٦ؼ ٖلى مىيٕى ج٩ٍى

في ال٣ُإ الؿُاحي مً زال٫: "حصجُ٘ الضولت ؤلاصماط اإلا٨ش٠ لخٝغ الؿُاخت يمً اإلاىٓىمت 

                                                                                 
ضة 2003ٞبراًغ ؾىت  17اإلاىا٤ٞ لذ 1423طي الدجت ٖام  16اإلااعر في  01-٢03اهىن ع٢م  -1 ، ًخٗل٤ بالخىمُت اإلاؿخضامت للؿُاخت، الجٍغ

ت الٗضص   م.2003ٞبراًغ  19ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1423طو الدجت ٖام  18، اإلااعزت في 11الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ
 ، اإلاغظ٘ هٟؿه.اإلااصة الشاهُت -  2
ها ال٣اهىن  -  3 الخىمُت اإلاؿخضامت همِ جىمُت جًمً  في ماصجه الشالشت: " .... 01-03بط ًغجبِ مٟهىم الخىمُت بالخىمُت اإلاؿخضامت والتي ٖٞغ

غم الخىمُت التي جداٞٔ ٖلى البِئت  واإلاىاعص الُبُُٗت والترار الش٣افي لألظُا٫ ال٣اصمت."، اإلاغظ٘ ه  ٟؿه.ُٞه الخُاعاث ٞو
 ، اإلاغظ٘ هٟؿه. 01-03مً ال٣اهىن  19البىض الشامً مً اإلااصة  -  4
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يُت ظضًضة في مسخل٠ قٗب الؿُاخت، بوكاء ماؾؿاث  ً اإلانهي، بوكاء ماؾؿاث ج٩ٍى ىُت للخ٩ٍى الَى

ًٍ الؿُاخت مً َٝغ الخىام، بخضار با٧الىعٍا مهىُت في الؿُاخت، ٞخذ قٗب في الا٢خهاص ج٩ى 

 .1الؿُاحي ٖلى مؿخىي الخٗلُم الٗالي"

٘ الؿُاحي والٟىضقي، جًمىذ مىاعص  ججضع ؤلاقاعة له ؤن الىهىم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت للدكَغ

ت ولى ؤجها ال جيخمي ل٣ُإ الؿُاخت ول٨ً حٗمل مً زال٫ َظ ٍ الىهىم في ؾُا١ جد٤ُ٣ الخىمُت بكٍغ

في اإلاجا٫ الؿُاحي، هظ٦غ مجها ممشلي الجماٖاث اإلادلُت في ال٣ُإ الؿُاحي ؾىاء الىالة ؤو عئؾاء 

 17اإلااعر في  02-03البلضًاث ؤو اإلاجالـ الكٗبُت اإلادلُت، مً زال٫ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ال٣اهىن ع٢م 

، والظي ظاء مً بحن ئ٫ والاؾخٛال٫ الؿُاخُحن للكىاَاإلادضص لل٣ىاٖض الٗامت لالؾخٗما 2003ٞبراًغ 

حر قغوٍ جىمُت ميسجمت ومخىاػهت للكىاَئ حؿخجُب لخاظاث اإلاهُاٞحن مً خُض  ؤَضاٞه جٞى

، ٦ما بحن َظا ال٣اهىن صوع الىالة في بنضاع ٢غاعاث ٞخذ 2الىٓاٞت والصخت واْلمً والخماًت البُئُت

ما بحن صوعَم وصوع اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت بسهىم اإلاؿمىخت للؿباخت مً ٚل٣ها، ٦ ئالكىاَ

٤ ٣ٖىص الامخُاػ، وصوع اإلاجالـ الكٗبُت البلضًت في الخٟاّ ٖلى  ٖملُاث اؾخٛال٫ الكىاَئ ًٖ ٍَغ

البِئت وصخت  اإلاهُاٞحن مً زال٫ ٖملُاث الىٓاٞت والخ٣ُٗم التي ج٣ىم بها، ٦ما ًٓهغ صوع عثِـ 

ايُتاإلاجلـ الكٗبي البلضي في جدضًض ج  .3ى٢ُذ مماعؾت بٌٗ ألاوكُت الٍغ

ًخٗل٤ بمىا٤َ  2003ٞبراًغ  17اإلااعر في  03-03ًًاٝ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ بلى طل٪ ال٣اهىن 

، الظي ٌكمل يمً َُاجه صوع الضولت والجماٖاث ؤلا٢لُمُت في جد٤ُ٣  4الخىؾ٘ واإلاىا٢٘ الؿُاخُت

لخىؾ٘ الؿُاحي واإلاىا٢٘ الؿُاخُت الخىمُت الؿُاخُت مً زال٫ جدضًض بظغاءاث خماًت مىا٤َ ا

لت لظل٪.5وجغ٢ُتها ٢هض جىمُتها ت مَا  ، وال ًخإحى طل٪ بال مً زال٫ جىاٞغ مىاعص بكٍغ

ت ؤزغي في جد٤ُ٣ الخىمُت الؿُاخُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي مً زال٫  ؿهم مىاعص بكٍغ
ُ
٦ما ح

ت مً ألاؾال٥ التي جيكِ في اإلاجا٫ الغ٢ابي في اإلاجا٫ الؿُاحي م ً زال٫ مٗاًىت اإلاسالٟاث مجمٖى

اإلاغج٨بت في جُب٤ُ الىهىم ال٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بالؿُاخت، هظ٦غ مجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في اإلاجا٫ 

                                                                                 
 ، اإلاغظ٘ هٟؿه.22اإلااصة  -  1
اإلادضص ، 2003ٞبراًغ ؾىت  17اإلاىا٤ٞ لذ 1423طي الدجت ٖام  16اإلااعر في  02-03ال٣اهىن ع٢م ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة الشاهُت مً  - 2

ت، الٗضص ال٫ الؿُاخُحن للكىاَئ، لل٣ىاٖض الٗامت لالؾخٗما٫ والاؾخٛ ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ طو  18اإلااعزت في  11الجٍغ

 م.2003ٞبراًغ  19ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1423الدجت ٖام 
ض مً الخٟهُل ؤهٓغ اإلاىاص مً  -  3  مً هٟـ ال٣اهىن، اإلاغظ٘ هٟؿه. 38بلى  4إلاٍؼ
ضة ًخٗل٤ بمىا٤َ الخىؾ٘ واإلاىا٢٘ الؿُاخُت،  17/02/2003ىا٤ٞ ٫اإلا 1423طي الدجت ٖام 16اإلااعر في ٢03/03اهىن ع٢م  - 4 الجٍغ

ت، الٗضص   م.2003ٞبراًغ  19ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1423طو الدجت ٖام  18اإلااعزت في  11الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ
 ، اإلاغظ٘ هٟؿه.03-03مً ال٣اهىن  30ال٣ٟغة ألازحرة مً اإلااصة  - 5

 خماًت وجشمحن مىا٤َ الخىؾ٘ الؿُاحي واإلاىا٤َ الؿُاخُت: ٦ما وعصث يمً هٟـ اإلااصة بسهىم

اع بظغاءاث جى٠ُ٢ ألاقٛا٫ ؤو تهضًم البىاءاث  - هت ٢اهىها، و جخسظ في َظا ؤلَا
ّ
ٛل الالمكغوٕ لألعايخي و البىاءاث ٚحر اإلاغز

ّ
و مداعبت الك

٘ و الخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما.   بٖاصة اإلاىا٢٘ بلى خالتها ألانلُت في بَاع الدكَغ

 اؾخٗما٫ مىا٤َ الخىّؾ٘ واإلاىا٢٘ الؿُاخُت َب٣ا لُابٗها. -
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الظي ًدضص ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالٟىض٢ت،  1999ظاهٟي  6الاعر في  01/ 99الٟىضقي مً زال٫ ال٣اهىن 

ت ال٣ًاثُت الظًً ًم٨جهم الخضزل إلاٗا ًىت اإلاسالٟاث و٦ظا جضزل ال٣ىة الٗمىمُت يباٍ وؤٖىان الكَغ

 . 1بُلب مً مٟدصخي الؿُاخت في خا٫ ٖغ٢لت ؤصاء مهامهم 

 ألاؾالن اإلاىخمُت للمىعص البكغي الخام باللُإ اإلايلف بالؿُاخت اإلاُلب الثاوي: 

ت مً ألاؾال٥ مجها ألاؾال٥ اإلاكتر٦ت  ٣ًىم اإلاىعص البكغي لل٣ُإ الٗمىمي للؿُاخت ٖلى مجمٖى

ت واإلادلُت، ٦ما َىال٪ ؤؾال٥ زانت بال٣ُإ جم الت ي جًمها مسخل٠ ؤلاصاعاث الٗمىمُت اإلاغ٦ٍؼ

ٟحن اإلاىخمحن لؿل٪ مٟدصخي الؿُاخت، ومٟدصخي  جىُٓمها في بَاع ٢ىاهحن ؤؾاؾُت هظ٦غ مجها اإلاْى

ت واإلاهالر الخاعظُت الخابٗت لها   الهىاٖت الخ٣لُضًت، ٦ما جًم الىهىم اإلاىٓمت لإلصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ت مً اإلاىانب الخانت بال٣ُإ الؿُاحي.  مجمٖى

جم  و٢ض وؿخضعط في َظٍ اإلاضازلت ؾل٪ مٟدصخي الؿُاخت باٖخباٍع ؾل٩ا زانا بهظا ال٣ُإ،

ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي  2008ؾبخمبر  24اإلااعر في  302-08جىُٓمه بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ٟحن اإلاىخمحن لؿل٪ مٟدصخي الؿُاخت دضص َظا اإلاغؾىم ألاخ٩ام التي جُب٤ ٖلى 2الخام باإلاْى ، ٍو

اث٠ اإلاُاب٣ت لهظٍ الغجب و٦ظا  ٟي مىخمحن لؿل٪ مٟدصخي الؿُاخت ٦ما ًدضص ٢اثمت اإلاىانب والْى مْى

ٟحن الخايٗحن ألخ٩ام َظا   قغوٍ الالخدا١ بها. و٢ض ههذ اإلااصة الشاهُت مىه ٖلى ؤهه: " ًىظض اإلاْى

ت لإلصاعة اإلا٩لٟت بالؿُاخت و٦ظا ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام في ويُٗت ال خضمت لضي اإلاهالر اإلاغ٦ٍؼ

ت واإلااؾؿاث الٗمىمُت الخابٗت لها".  اإلاهالر ٚحر اإلاغ٦ٍؼ

  302-08مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  18ٌكمل ؾل٪ مٟدصخي الؿُاخت ٖلى عجب خضصتها اإلااصة 

خٗل٤ ألامغ ؤؾاؾا ب٩ل مً عجبت مٟدل، مٟدل عثِسخي ومٟدل ٢ؿم ٠ُ، في اإلاظ٧ىع آهٟا ٍو خم الخْى ، ٍو

٤ قغوٍ خضصتها اإلااصة  ٤ اإلاؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ  22َظٍ الغجب ٞو مً اإلاغؾىم هٟؿه، ًٖ ٍَغ

ً ٖلى قهاصة اللِؿاو  في الخٗلُم الٗالي ؤو قهاصة مٗاصلت لها.  ـالازخباعاث مً بحن اإلاترشخحن الخاثٍؼ

٠ُ في َظٍ ال خٗل٤ ألامغ و٢ض جم الخٟهُل في َبُٗت الخسههاث اإلا٣بىلت في الخْى غجب، ٍو

لىم الدؿُحر  ت، الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو ؤؾاؾا بخسههاث : الٟىض٢ت والؿُاخت، الخ٣ى١، الٗلىم الخجاٍع

                                                                                 
، ًدضص ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالٟىض٢ت، 1999ًىاًغ 6اإلاىا٤ٞ لذ  1419عمًان ٖام 19اإلااعر في  01-٣99اهىن ع٢م مً ال 70و 69اإلاىاص  - 1

ت، ٖضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  م.1999ًىاًغ  10ىا٤ٞ لذٌ اإلا1419عمًان ٖام  23اإلااعزت في  02الجٍغ
ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام ، 2008ؾبخمبر  24اإلاىا٤ٞ لذ  1429عمًان ٖام  24اإلااعر في  302-08مغؾىم جىُٟظي ع٢م  - 2

ضة الغؾمُت ٖضص  ٟحن اإلاىخمحن لؿل٪ مٟدصخي الؿُاخت، الجٍغ  م.2008ؾبخمبر  28ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1429عمًان ٖام  28اإلااعزت في  56باإلاْى

 2006ًىلُى  15اإلاىا٤ٞ لذ  1427ظماصي الشاهُت ٖام  19اإلااعر في  03-06مً ألامغ ع٢م  11و 3ع َظا اإلاغؾىم جُب٣ُا للماصجحن نض

ت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ُٟت الٗمىمُت، الجٍغ ظماصي الشاهُت  20اإلااعزت في  46واإلاخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

 م.2006ًىلُى  16لذٌ اإلاىا٤ٞ 1427ٖام 
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م٘ بم٩اهُت جخمُم ٢اثمت َظٍ الخسههاث ؤو حٗضًلها ٖىض الا٢خًاء ب٣غاع بحن الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالؿُاخت 

ُٟت الٗمىمُت  .1والؿلُت اإلا٩لٟت بالْى

ب٣ا للمغؾىم هٟؿه ت مً اإلاهام اإلاى٧لت لهظٍ الغجب جهبى في مجملها بلى جغ٢ُت  َو خضصث مجمٖى

٘ والخىُٓم في مُضان الؿُاخت  ٍغ وجىمُخه مً زال٫: الؿهغ ٖلى جُب٤ُ الدكَغ ال٣ُإ الؿُاحي وجٍُى

والٟىض٢ت، بظغاء جد٣ُ٣اث جخٗل٤ باليكاٍ الؿُاحي والٟىضقي، اإلاؿاَمت في حُٗحن بُا٢ُاث اإلااؾؿاث 

ٗامُت، اإلاكاع٦ت في بٖضاص الضعاؾاث خى٫ ألاوكُت الؿُاخُت، ا٢تراح ٖىض  الٟىض٢ُت والؿُاخُت وؤلَا

٘ والخىُٓم في مُضان الؿُاخت، اإلاكاع٦ت في  الا٢خًاء ٧ل الخضابحر الغامُت بلى يمان ج٠ُُ٨ الدكَغ

ً اإلاىْٟحن الخابٗحن لل٣ُإ وفي جدؿحن مؿخىاَم وججضًض مٗلىماتهم، اإلا كاع٦ت في ججؿُض ؤٖما٫ ج٩ٍى

٘ طاث َاب٘ ج٣جي، اإلاكاع٦ت في جهىع ؤصواث ومىاهج وم٣اًِـ وبظغاءاث  جيؿ٤ُ مكغوٕ ؤو ٖضة مكاَع

جضزل مٟدصخي الؿُاخت، ج٣ُُم ألاوكُت اإلاؿُغة مً َٝغ مهالر مٟدكُت الؿُاخت وا٢تراح ٧ل 

ً اإلا ٟحن الخابٗحن الخضابحر الغامُت بلى جدؿحن هجاٖتها، واإلاكاع٦ت في جدضًض البرامج وؤٖما٫ ج٩ٍى ْى

 .2لل٣ُإ وجدؿحن مؿخىاَم

خبن مً زال٫ ما ط٦غ ألاَمُت التي ؤوالَا الخىُٓ اإلاظ٧ىع آهٟا إلاىيٕى الخ٩ىًٍ وصوعٍ في بىاء  مٍو

٧ىاصع طاث مؿخىٍاث ٖالُت في ال٣ُإ الؿُاحي ًد٤٣ مً زاللها ٖضة ؤَضاٝ مً بُجها جد٤ُ٣ الخىمُت 

جي واإلادلي.  ٖلى اإلاؿخىي الَى

ٟحن الخابٗحن لألؾال٥  وجد٣ُ٣ا ً اإلاْى لظل٪ نضعث ٢غاعاث مهمت في ؾُا١ مىيٕى ج٩ٍى

الخانت ل٣ُإ الؿُاخت، هظ٦غ مجها ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥ الظي ًدضص بَاع جىُٓم اإلاؿاب٣اث ٖلى 

ؤؾاؽ الازخباعاث والامخداهاث اإلاهىُت لاللخدا١ بالغجب الخابٗت لؿل٪ مٟدصخي الؿُاخت، و٦ظا ال٣غاع 

ً الخدًحري ؤزىاء ٞترة التربو لكٛل بٌٗ الغجب لؿل٪ مٟدصخي اإلادض ص ل٨ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى

 . 3الؿُاخت ومضجه و٦ظا مدخىي بغامجه

٢ُإ الؿُاخت بضي واضخا في جد٤ُ٣ الخىمُت  اؾتراجُجُتومً زال٫ ما ط٦غ آهٟا ًدبحن ؤن 

خإحى طل٪ بال مً زال٫ ٖضة الؿُاخُت مً زال٫ الىهىم ال٣اهىهُت التي ههذ نغاخت ٖلى طل٪، وال ً

ىُت واإلادلُت. ت ٢اصعة ٖلى ازظ ال٣ُإ في ٢ُاع الخىمُت الَى حر مىاعص بكٍغ  ٖىامل ًىضعط يمجها جٞى

 

                                                                                 
. 302-08خضصث اإلااصة الشامىت مً اإلاغؾىم  - 1 ٤ الخسههاث اإلاظ٧ىعة، اإلاغظ٘ الؿاب٤ ط٦ٍغ  َاالء اإلاغشخحن ٞو

 مً اإلاغؾىم هٟؿه. 21بلى  19ؤهٓغ اإلاىاص مً  -  2
اإلاؿاب٣اث ٖلى ؤؾاؽ الازخباعاث  ًدضص بَاع جىُٓم 2011ؾبخمبر  21اإلاىا٤ٞ لذ  1432قىا٫  23ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥ اإلااعر في  - 3

ت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  11اإلااعزت في  39والامخداهاث اإلاهىُت لاللخدا١ بالغجب الخابٗت لؿل٪ مٟدصخي الؿُاخت، الجٍغ

ًدضص ٦ُُٟاث  2012 ماًى 6اإلاىا٤ٞ لذ   1433 ظماصي الشاهُت 14، و٦ظا ال٣غاع اإلااعر في م2012ٌ اإلاىا٤ٞ لذ ؤو٫ ًىلُى 1433قٗبان 

ضة الغؾمُت  ً الخدًحري ؤزىاء ٞترة التربو لكٛل بٌٗ الغجب لؿل٪ مٟدصخي الؿُاخت ومضجه و٦ظا مدخىي بغامجه، الجٍغ جىُٓم الخ٩ٍى

 .3م 2013ماعؽ   31ٌ اإلاىا٤ٞ لذ  1434ظماصي ألاولى ٖام  19للجمهىعٍت الجؼاثغي الٗضص اإلااعزت في 
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 صوع ماؾؿاث الخٗلُم الٗمىمُت في جىىًٍ اإلاىعص البكغي للُإ الؿُاختاإلابدث الثاوي: 

ً ٦ًغوعة ؤؾاؾُت لالؾخجابت إلاخُلباث الخىمُت في اإلاجا٫ الؿُاحي، وحؿعى  جٓهغ ؤَمُت الخ٩ٍى

ً الىىعي اإلاخسهو مً زال٫ ماؾؿاث ٖمىمُت وزانت جيكِ في َظا  اع  للخ٩ٍى الضولت في َظا ؤلَا

(،اإلاجا٫  وؾبب طل٪ زهىنُت الٗمل في ال٣ُإ الؿُاحي مً زال٫ مجمٕى  )اإلاُلب ألاٌو

الؿُاخت الٗاإلاُت  ثبااليكاَاث الؿُاخُت التي ًىٓمها والظي ٣ًىم ٖلى ج٣ضًم زضمت حؿخجُب إلاخُل

 .(الثاوي)اإلاُلب والتي جغاعي في الى٢ذ هٟؿه ؤَضاٝ الخىمُت اإلاؿخضامت 

ىُت الٗلُا للؿُاخت همىطج عائض في جىىًٍ اإلاىعص البكغي للُإ  : اإلاضعؾت الَى اإلاُلب ألاٌو

 الؿُاخت

جُت جهاٖضًت بلى ظٗل الخ٩ ؾٗذ الضولت ً مً مىظ الاؾخ٣ال٫ مً زال٫ بغامجها وبهٟت جضٍع ٍى

جي، قملذ َظٍ  اتها للجهىى بمسخل٠ ال٣ُاٖاث بؾهاما مجها للخ٣ضم والغقي باال٢خهاص الَى بحن ؤولٍى

اث مسخلٟت حؿخجُب الخخُاظاث ٧ل ٢ُإ. ً يمً مؿخٍى  البرامج  اؾخدضار ماؾؿاث للخ٩ٍى

ؿهم في ٖملُت 
ُ
ت مً اإلااؾؿاث التي ح ٌٗض ٢ُإ الؿُاخت مً بحن ال٣ُاٖاث التي حكمل مجمٖى

ىُت  اع  هضعط ماؾؿت مهمت ظضا وهي اإلاضعؾت الَى ً اإلاخسهو في اإلاجا٫ الؿُاحي. وفي َظا ؤلَا الخ٩ٍى

ً اإلاخسهو في اإلاجا٫ الؿُاحي والٟىضقي،  الٗلُا للؿُاخت، التي حٗض ؤَم ماؾؿت ٖمىمُت ٖلُا للخ٩ٍى

٣ت اختراُٞت ب لحن مىاَىحن وؤظاهب بٍُغ ً ٧ىاصع مَا اٖخباع ؤن زغجي وحؿاَم مىظ ؤمض بُٗض في ج٩ٍى

اث٠ ومىانب الكٗل ؾىاء في لاإلاضعؾت ًخم٨ىىن بمجغص الخهى٫ ٖلى قهاصتهم باال خدا١ بالْى

ت جدذ وناًت  ال٣ُإ الٗمىمي في عجب مٟدصخي الؿُاخت ؤو مىانب ٖلُا، و٦ظا في اإلااؾؿاث اإلاىيٖى

والٟىض٢ُت اإلا٣ىىت الىػاعة اإلا٩لٟت بالؿُاخت، وؤًًا في ال٣ُإ الخام إلاماعؾت ألاوكُت الؿُاخُت 

 ؤؾاؾا في وكاٍ الٟىض٢ت، و٧االث الؿُاخت وألاؾٟاع، وؤلاعقاص الؿُاحي. ع والتي جخمدى 

 1994ٚكذ  17اإلااعر في  255-94جم اؾخدضار اإلاضعؾت بمىظب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ىُت الٗلُا للؿُاخت، اإلاٗض٫ واإلاخمم باإلاغؾىمحن الخىُٟظًحن ع   104-٢98م اإلاخًمً بوكاء اإلاضعؾت الَى

مبر   9اإلااعر في ذ 376-13، واإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 1998ماعؽ ؾىت ، 31اإلااعر في   .  20131هٞى

                                                                                 
ىُت الٗلُا  1994ٚكذ  17اإلاىا٤ٞ لذ  1415عبُ٘ ألاو٫ ٖام  9اإلااعر في  255-94اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  - 1 اإلاخًمً بوكاء اإلاضعؾت الَى

ت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، اإلاٗض٫ واإلاخمم 1994ًٚذ  24اإلاىا٤ٞ لذ  1415عبُ٘ ألاو٫   16اإلااعزت في  54للؿُاخت، الجٍغ

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت 1998ماعؽ ؾىت ، 31اإلاىا٤ٞ لذ 1418طي الدجت  3عر في اإلاا  104-98باإلاغؾىمحن الخىُٟظًحن: ع٢م  ، الجٍغ

ت الٗضص  ل  1418طو الدجت  4اإلااعزت في  19الجؼاثٍغ  1435مدغم  5اإلااعر في  376-13، واإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 1998اإلاىا٤ٞ لذ ؤو٫ ؤبٍغ

مبر   9اإلاىا٤ٞ لذ ضة الغؾمُت للجمهىعٍت ال 2013هٞى ت، الٗضص ، الجٍغ مبر  13ٌ  اإلاىا٤ٞ لذ 1435مدغم  9اإلااعزت في  57جؼاثٍغ  م.2013هٞى

ت ٖلى  - ت جدذ وناًت الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالؿُاخت، ٦ما جماعؽ الىناًت التربٍى َب٣ا للماصة الشاهُت مً اإلاغؾىم هٟؿه، اإلاضعؾت مىيٖى

 بالؿُاخت. اإلاضعؾت باالقترا٥ بحن الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالخٗلُم الٗالي والىػٍغ اإلا٩ل٠

ضة الغؾمُت اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ  ً في اإلاجا٫ الؿُاحي والٟىضقي وعصث ههىنها في هٟـ الجٍغ ؤقإث ماؾؿاث ٖمىمُت ؤزغي حٗجى بالخ٩ٍى

جي للخ٣ىُاث الٟىض٢ُت والؿُاخُت و٦ظا مغ٦ؼ الٟىض٢ت والؿُاخت.  1994لؿىت  خٗل٤ اإلاغ ؤؾاؾا ب٩ل مً : اإلاٗهض الَى  ٍو
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لمي  ا مضًغ ٖام، وهي مؼوصة بمجلـ جغبىي ٖو ؿحَر ، 1ٌكٝغ ٖلى اإلاضعؾت مجلـ جىظُه، َو

غ مجاالث الؿُاخت والٟىض٢ت والخماماث  ىُت لخٍُى اإلاٗضهُت ٖلى وجخىلى اإلاضعؾت في بَاع الؿُاؾت الَى

 الخهىم بما ًلي:

ً ٖا٫ مخسهو في الخضعط وما بٗض الخضعط في مسخل٠ مىاص الؿُاخت والٟىض٢ت -" ج٣ضًم ج٩ٍى

 والخماماث اإلاٗضهُت،

جهم اإلاخىانل - جدؿً مؿخىي اإلاؿخسضمحن الخ٣ىُحن في الؿُاخت والٟىض٢ت والخماماث اإلاٗضهُت وج٩ٍى

 وججضًض مٗلىماتهم،

اث الاؾدكغاُٞت في مُاصًً جسههها ٢هض الاؾخجابت للُلب اإلاٗبر ٖىه مً ال٣ُام بجمُ٘ الضعاؾ-

 خٗاملحن، اإلا

ىُت ؤو الضولُت طاث-  اإلاكاع٦ت في مسخل٠ الضعاؾاث اإلاىجؼة باالجها٫ م٘ مسخل٠ اإلااؾؿاث الَى

 بدىمُت الؿُاخت والٟىض٢ت والخماماث اإلاٗضهُت، الهلت

 جإؾِـ عنُض وزاث٣ي ًغجبِ بمُضان وكاَها،-

لى ٧ل الضٖاثم - جهىع بغامج لخٗمُم ج٣ىُاث الؿُاخت والٟىض٢ت والخماماث اإلاٗضهُت ب٩ل الىؾاثل ٖو

 اإلاالثمت،

 بوكاء مجلت مخسههت في الؿُاخت والٟىض٢ت والخماماث اإلاٗضهُت،-

غ البدض الٗلمي والخ٣جي في مُاصًً ازخهاناتها"-  .2اإلاكاع٦ت في جٍُى

خطر ظلُا مً زال٫ ما ط٦غ صوع اإلاض ىُت الٗلُا للؿُاخت عؾتٍو في مجا٫ الخىمُت اإلاؿخضامت  الَى

ـ في اإلاضعؾت، والتي ًخم الالخدا١ بها  للؿُاخت، والظي ًا٦ض طل٪ بصعاظها ٦خسهو في بغامج الخضَع

الخًٕى بلى مؿاب٣ت جىٓم في بضاًت ٧ل ؾىت ظامُٗت، مٟخىخت لخاملي قهاصة البا٧الىعٍا  مً زال٫

ت ؤو اإلاايُت و  لم ٌؿب٤ له ؤن سجل بالجامٗت، في الخسههاث حؿُحر وا٢خهاص، للؿىت الجاٍع

بُت، ؤو قهاصة ؤظىبُت مٗاصلت لها، وجخًمً اإلاؿاب٣ت ازخباعاث  ايخي، ٖلىم ججٍغ ايُاث، ج٣جي ٍع ٍع

٦خابُت وقٟهُت، وجىٓم اإلاؿاب٣ت مً َٝغ لجىت اإلاؿاب٣ت جدك٩ل مً ممشل الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالؿُاخت، 

لخٗلُم الٗالي، مضًغ اإلاضعؾت، ؤؾخاطًً مُٗىحن مً بحن ألاؾاجظة الضاثمحن ممشل ًٖ الىػٍغ اإلا٩ل٠ با

 .3باإلاضعؾت

ً زًٕى اإلالخد٣حن بها بلى بغامج ج٩ىًٍ جًم صعوؽ  والظي ًمحز هٓام اإلاضاعؽ في مؿاع الخ٩ٍى

ت، وؤٖما٫ مىظهت و٦ظا صعوؽ جُب٣ُُت بياٞت بلى التربهاث اإلاُضاهُت اإلاخبٗت زاللها، ؤي٠ بلى  هٍٓغ

                                                                                 
ض مً الخٟ - 1 . 255-94مً اإلاغؾىم الخىُٟظي اإلاغؾىم الخىُٟظي  20ب٫  5هُل اإلاىاص مً ؤهٓغ إلاٍؼ  اإلاٗض٫ واإلاخمم، اإلاغظ٘ الؿاب٤ ط٦ٍغ

مبر  9اإلااعر في ذ 376-13اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م مً  3، اإلاٗضلت بمىظب اإلااصة 255-94مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  3اإلااصة  -  2  .2013هٞى
قغوٍ الالخدا١ وهٓام الضعاؾاث لىُل قهاصة  2018ًىاًغ  29اإلاىا٤ٞ لذ  1439ظماصي ألاولى  11ر في ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥ اإلااع  - 3

ضة الغؾم ىُت الٗلُا للؿُاخت، الجٍغ ت الٗضص اللِؿاوـ ألا٧اصًمُت مً اإلاضعؾت الَى مدغم  14، اإلااعزت في 56ُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 .م2018ؾبخمبر  24ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1440
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ؿهم في ط
ُ
جي اإلاضاعؽ مٗاٝع ومهاعاث ح سخي ٨ًؿب زٍغ ً، َظا الىمِ الخضَع ل٪ الهغامت في الخ٩ٍى

لت التي ًم٨ً  ت اإلاَا ٣ت اختراُٞت مما ٌؿهل صمجهم يمً اإلاىاعص البكٍغ ُٟت والٗمل بٍُغ مماعؾت الْى

 
ُ
الث ج م٨ً مً ؤن حٗى٫ ٖلحها ال٣ُاٖاث صون خاظت في ٦شحر مً ألاخُان بلى زبرة مهىُت، َظٍ اإلاَا

اث٠ في ٢ُإ الؿُاخت الٗمىمي، وجم٨ً مً الجىصة في ج٣ضًم الخضماث مما  اإلاهاعة ٖىض ج٣لض الْى

غ عجلت الىمى. ؿهم في جٍُى ٌُ 

لت  ت اإلاَا الكخه باإلاىاعص البكٍغ الكتها بالخىمُتاإلاُلب الثاوي: زهىنُت اليكاٍ الؿُاحي ٖو  ٖو

ت مً اليكاَاث الؿ ُاخُت والٟىض٢ُت التي جلٗب صوعا مهما في ٣ًىم اإلاجا٫ الؿُاحي ٖلى مجمٖى

جي، وجٓهغ َظٍ ألاَمُت في مؿاَمت ٦ال ال٣ُاٖحن الٗام  جد٤ُ٣ الخىمُت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي والَى

الث مهمت  ٘ الؿُاحي والٟىضقي جىاٞغ مَا والخام في طل٪، ٞلمماعؾت َظٍ اليكاَاث اقتٍر الدكَغ

ت للم٣بلحن ٖلى مماعؾتها ختي ًخم اؾخٛاللها ٞو ٘ اإلاٗمى٫ به، والظي ًغمي بلى جد٤ُ٣ مجمٖى ٤ الدكَغ

ا مً اإلا٣انض التي جد٤٣ الخىمُت ٖلى ٧ل  حَر مً اإلا٣انض طي ؤبٗاص اظخماُٖت، ا٢خهاصًت، بُئُت ٚو

٘ في الىا٢٘ ويمان  اإلاؿخىٍاث، و٢ض بغػ جضزل الضولت مً زال٫ ماؾؿاتها لخجؿُض َظا الدكَغ

 سخو بالغ٢ابت في اإلاجا٫ الؿُاحي والظي ط٦غ آهٟا. اخترامه، مً زال٫ اإلاىعص البكغي اإلا

٘ اإلاىٓم ليكاَاث الؿُاخت والٟىض٢ت،  ل وعص ظلُا ؤبًا في الدكَغ بن ب٢دام اإلاىعص البكغي اإلاَا

٘ الٟىضقي مً زال٫ ال٣اهىن  ظاهٟي  6اإلااعر في   01-99وهظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ في َظا الؿُا١ الدكَغ

ا الؾخٛال٫ ماؾؿت لظي وعص يمىه ؤن مً ، وا1اإلاخٗل٤ بالٟىض٢ت  1999 ؤَم الكغوٍ الىاظب جىاَٞغ

الث ًدضصَا الخىُٓم، ٞىض٢ُت َى  ٤ مَا ناخب اإلااؾؿت اٞغ وفي خالت ٖضم جى اٖخماص مؿحر لها ٞو

الث، ًجب ٖلُه حُٗحن مؿحر  ل ٖلى َظٍ اإلاَا مٗخمض مً َٝغ ؤلاصاعة اإلا٩لٟت بالؿُاخت، وجسخل٠ مَا

الث مً م واإلادضصة يمً  ؤزغي خؿب صعظت ؤَمُت جهيُٟها بلىاؾؿت ٞىض٢ُت صعظت َظٍ اإلاَا

ل  30 اإلااعر في 158-19اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  دضص قغوٍ ، 2019ابٍغ ٌٗٝغ اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت ٍو

 .2و٦ُُٟاث اؾخٛاللها وجهيُٟها واٖخماص مؿحرحها

                                                                                 
ضة الغؾمُت 1999ًىاًغ 6اإلاىا٤ٞ لذ  1419عمًان ٖام19ماعر في  01-٢99م ٢اهىن ع  - 1 ،ًدضص ال٣ىاٖض اإلاخٗل٣ت بالٟىض٢ت، الجٍغ

ت، الٗضص   م.1999ًىاًغ10ٌ  اإلاىا٤ٞ لذ1419عمًان ٖام 23اإلااعزت في ذ 02للجمهىعٍت الجؼاثٍغ
ٖلى ألا٢ل قهاصة لِؿاوـ في الٟىض٢ت ؤو الؿُاخت،ؤو قهاصة  ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ٌكتٍر لدؿُحر ٞىض١ طي هجمت، ؤن ٩ًىن اإلاضًغ خاثؼا -2

هجىم، ِٞكتٍر  5ج٣جي ؾام في الٟىض٢ت م٘ زبرة ؾىت في الٟىض٢ت ؤو ج٣جي في الٟىض٢ت م٘ زالر ؾىىاث زبرة في الٟىض٢ت.، ؤما مضًغ ٞىض١ 

ا زالر ؾىىاث او قهاصة  الؿُاخت، لدؿُحٍر قهاصة لِؿاوـ في الٟىض٢ت او ج٣جي ؾام في الٟىض٢ت م٘ زبرة زمـ ؾىىاث في م٘ زبرة ٢ضَع

الث و الخبراث اإلاه ىُت الٟىض٢ت ؤو ج٣جي في الٟىض٢ت م٘ ؾب٘ ؾىىاث زبرة في الٟىض٢ت.، الخ، ٩ٞلما اعج٣ُىا في الخهي٠ُ هغج٣ي في صعظت اإلاَا

ض مً الخٟهُل ؤهٓغ: ملخ٤ اإلا ل  30ىا٤ٞ لذاإلا 1440قٗبان ٖام  24اإلااعر في  19/158غؾىم الخىُٟظي ع٢م إلاٍؼ ، ٌٗٝغ 2019ابٍغ

ت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ دضص قغوٍ و٦ُُٟاث اؾخٛاللها وجهيُٟها واٖخماص مؿحرحها، الجٍغ  33اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت ٍو

 م،2019ماًى ؾىت  19ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1440عمًان ٖام  14اإلااعزت في 
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صًت التي جًمً لؼباثً ؤزبذ جىاٞغ الخإَُل ؤَمُخه في حؿُحر اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت في الٓغوٝ الٗا

اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت الؿالمت في ؤبضاجهم وؤمخٗتهم، باٖخباع ؤن اؾخٛال٫ اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت ًسً٘ 

َظٍ اإلاٗاًحر بهٟت ص٣ُ٢ت ومٟهلت هظ٦غ  158-19إلاٗاًحر ألامً والؿالمت و٢ض خضص اإلاغؾىم الخىُٟظي 

٣ا لألخ٩ام  اخترام ٢ىاٖض الىٓاٞت والصخت الٗمىمُت و٢ىاٖض ألامًمجها،  والخماًت يض الخغاث٤ ٞو

ُٗت اإلاٗمى٫، جُب٤ُ ٢ىاٖض خماًت البِئت مً زال٫ الٟغػ الاهخ٣اجي للىٟاًاث، ؤلازالء الهخي  الدكَغ

اث مالثمت، نُاهت  ُت اإلاىاص الضؾمت، ٖؼ٫ اإلاىاص اإلالىزت في خاٍو للىٟاًاث الؿاثلت والهلبت، نُاهت ؤٖو

ُاٍ، جضابحر ا٢خهاص الُا٢ت والاؾخسضام الٟٗا٫ للُا٢ت الكمؿُت اإلاؿاخاث الخًغاء، جضابحر ا٢خهاص اإلا

ت  .1زانت في اإلاىا٤َ الصخغاٍو

٤ مٗاًحر  اختراُٞت اإلاىعص البكغي في ال٣ُإ الؿُاحي مً زال٫ اؾخٛال٫ اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت ٞو

إلاُت التي صولُت حؿخجُب إلاخُلباث الخىمُت اإلاؿخضامت ؤزبدذ مٟٗىلها في مىاظهت ألاػمت الصخُت الٗا

اًا اإلاىاَىحن مً الضو٫  هغ طل٪ ظلُا في الٟترة التي جم ٞحها بظالء الٖغ ؾببتها ظاثدت ٧ىعوها، ْو

ىُت، وق٩لذ  ألاظىبُت، ؤًً جُلب ألامغ يغوعة بزًاٖهم للدجغ الهخي بمجغص ونىلهم لألعايخي الَى

اًا ٞترة الدجغ ختى مسخل٠ اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت لل٣ُإ الٗام والخام اإلالجإ آلامً إل٢امت َاال ء الٖغ

 . 2ًخم الخإ٦ض مً ؾالمتهم ويمان بظل٪ ٖضم جٟصخي الٟحروؽ

جم٨ً اإلاىعص البكغي للماؾؿاث الٟىض٢ُت مً الخد٨م في الىيُٗت ومؿاًغتها باختراُٞت ؾببه 

٘ الخإَُل  غ مً َٝغ مؿحري اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت الظًً ٌكتٍر ٞحهم الدكَغ الث َظا اإلاىعص اإلاَا مَا

ؿمذ باؾخٛال٫ َظٍ اإلااؾؿاث ب٩ل ؤمان في الٓغوٝ الٗاصًت والاؾخصىاثُت، ٦ما لٗبذ الىػاعة الظي ٌ

ت اإلاخسههت زانت مٟدكحها اإلاىػٖحن ٖبر  اإلا٩لٟت بالؿُاخت صوعا مهما مً زال٫ مىاعصَا البكٍغ

اث الؿُاخت في ؤلاصاعة اإلادلُت في ٖملُت الغ٢ابت الهاعمت زال٫ جل٪ الٟترة للخإ٦ض مً  يغوعة مضًٍغ

جي،  جُب٤ُ اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت للبروجى٧ى٫ الهخي الظي جم حٗمُمه ٖلى ٧ل اإلااؾؿاث في التراب الَى

لى البِئت بما ًىٟ٘  وبظل٪ ؾاَم ٢ُإ الؿُاخت وبك٩ل ٞٗا٫ في الخٟاّ ٖلى الصخت الٗمىمُت ٖو

ىُت واإلادلُت.  الخىمُت الَى

ً ٧ان وال ًؼا٫ َضٝ ج ٣ىم ٖلُه الٗضًض مً الضو٫ باٖخباٍع ؾبب الخإَُل الظي ًغج٨ؼ ٖلى الخ٩ٍى

مً ؤؾباب الخُىع في قتى اإلاجاالث، و٢ض وعص طل٪ ظلُا في مسُُاث الجؼاثغ  لخىمُت ال٣ُإ الؿُاحي 

ت مً ألاَضاٝ مجها  ت الظي ٣ًىم ٖلى مجمٖى وبالًبِ مً زال٫ مسُِ ظىصة  الؿُاخت الجؼاثٍغ

ت في ال٣ُإ الؿُاحي و  اصٖم ٦ٟاءة اإلاىاعص البكٍغ َغ غ الهاصعة ًٖ 3جٍُى . ٦ما وعص طل٪ ؤًًا في الخ٣اٍع

                                                                                 
 اإلاغظ٘ هٟؿه. -  1
2  - ُ خالت الدجغ الهخي -ت، صوع الىٓام ال٣اهىوي للماؾؿاث الٟىض٢ُت في جد٤ُ٣ ألامً الهخيؤهٓغ بسهىم طل٪: ص/ ِٖسخى َػ

ُض لُت 34، اإلاجلض 1، خىلُاث ظامٗت الجؼاثغ 19-إلاىاظهت ٧ٞى  .469 -455، م.م2020، ٖضص زام، ظٍى
ت  - 3 ان عابذ ٞلىٗمل مٗا، وػاعة الجىصة َع -صلُل الجىصة–وػاعة الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت، مسُِ ظىصة الؿُاخت الجؼاثٍغ

 .6، م2014الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت، الجؼاثغ 
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خماص ٖلى اؾتراجُجُاث الخٗلُم  اإلاىٓمت الٗاإلاُت للؿُاخت مً زال٫ الاؾدشماع في عؤؽ اإلاا٫ البكغي والٖا

ب ال٩اُٞت لًمان ٢ىة ٖاملت ماَغة، وبىاء قغا٦ت  ل٣ُإ الؿُاحي ابحن اإلاخٗاملحن في والخضٍع

، لُدبحن مً زال٫ ما ط٦غ ؤن جد٤ُ٣ الخىمُت ال ًم٨ً 1بمسخل٠ ؤهىاٖها ماؾؿاث الخٗلُم والخ٩ىًٍو 

ت مً ال٣ُاٖاث مجها ال٣ُإ  خُلب ُٞه الخسهو في مجمٖى ًُ ه بال بخىاٞغ اإلاىعص البكغي والظي  بلٚى

 الؿُاحي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
ُت،   - 1 ض مً الخٟهُل ؤهٓغ: ص/ ِٖسخى َػ ُض اؾتراجُجُتإلاٍؼ  19-مىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت للجهىى بال٣ُإ الؿُاحي بٗض ظاثدت ٧ٞى

ت للٗلىم ال٣اهىهُت والؿُا  .24 -1، م.م2021، 2، الٗضص58ؾُت، اإلاجلض جد٣ُ٣ا للخىمُت اإلاؿخضامت، اإلاجلت الجؼاثٍغ
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 : زاجمت

ت الىمى في مسخل٠ ًخجلى مً زال٫ ما ط٦غ ؤن للمىعص البكغي صوع عاثض ومهم في صٞ٘ عجل

ت  ال٣ُاٖاث ٞمهما جىٞغث الىؾاثل ًب٣ى هجاح ؤي مكغوٕ مغجبِ بمضي جىاٞغ الُا٢اث واإلاىاعص البكٍغ

لت ل٣ُاصجه.  اإلاَا

٘ اإلاىٓم لل٣ُإ  ال ًسغط ٢ُإ الؿُاخت ًٖ َظا اإلاىخى بط ؾٗذ الضولت مً زال٫ الدكَغ

ؤو طا٥ اإلاخٗل٤ باألؾال٥ الخابٗت لل٣ُإ،  الؿُاحي ؾىاء طا٥ اإلاىٓم للهُئاث ؤو اإلااؾؿاث الؿُاخُت،

ت وصوعَا في  ٘ اإلاىٓم لليكاَاث الؿُاخُت والٟىض٢ُت إلبغاػ م٩اهت اإلاىاعص البكٍغ ؤو مً زال٫ الدكَغ

الث  جد٤ُ٣ الخىمُت بهٟت ٖامت والخىمُت الؿُاخُت بهٟت زانت في مًامُجها، مً زال٫ اقتراٍ مَا

 جخماشخى ومخُلباث وزهىنُاث ال٣ُإ.

غ وجدؿحن ألاصاء في ال٣ُإ الؿُاحي هضعط بٌٗ مً الخىنُاث التي وؾ ُٗا للمضخي ٢ضما في جٍُى

ا ُٞما ًلي:  ؿهم في جد٤ُ٣ الىمى في َظا ال٣ُإ وظٗله ٞٗال مهضعا للثروة والتي هىظَؼ
ُ
 ٢ض ح

لُه يغوعة الؿع- لت، ٖو ت مَا ي في ؤلاًمان بإن هجاح ؤي ٢ُإ ال ًخإحى بال مً زال٫ جىاٞغ مىاعص بكٍغ

ً بمسخل٠ صعظاتها بط ؤزبدذ الخجغبت ؤن  ً ال٣اٖضي ٖلى مؿخىي ماؾؿاث الخ٩ٍى الجىصة في الخ٩ٍى

غ مغجبِ ؤؾاؾا بما ًمخل٨ه مً م٩اؾب مؿب٣ت.  ٢ابلُت اإلاىعص البكغي للخٍُى

ت هٓغا لخهىنُت ال٣ُاٖاث  - ظٗل الخٗلُم الٗالي في بَاع اإلاضاعؽ الٗلُا لبٌٗ الخسههاث ؤولٍى

ا، باٖخباع ؤن ا٦دؿاب الخبرة في َظٍ اإلاضاعؽ ٩ًىن يمً اإلاؿاع الخٗلُمي مما التي ًضعط  جَى ٞحها زٍغ

 ًم٨ً اإلاخسغط مجها مً مباقغة مهامه في ال٣ُاٖحن الٗام والخام صون نٗىبت.

ٟحن في مسخل٠ - ً الخُب٣ُي واإلاىظه في الُىع الجامعي مما ٌؿهل بصماط اإلاْى التر٦حز ٖلى الخ٩ٍى

 ؿاث الٗمىمُت والخانت.ؤلاصاعاث واإلااؾ

ً ال٣اٖضي اإلاخسهو.-  بُٖاء ؤَمُت ؤ٦بر للمىعص البكغي في ال٣ُإ الؿُاحي مً زال٫ الخ٩ٍى

٠ُ في ال٣ُإ الؿُاحي ٖلى اإلاؿخىي اإلاغ٦ؼي واإلادلي للخاملحن - ت ال٣هىي في الخْى بُٖاء ألاولٍى

ل تلكهاصاث في الخسههاث الؿُاخُ ت إلاىذ َظٍ الكهاصاث، والٟىض٢ُت مً زغجي اإلااؾؿاث اإلاَا

 زانت في ؤؾال٥ الغ٢ابت للخهىنُت التي ًخمحز  بها ال٣ُإ.

٘ ٢ضعاث اإلاىعص البكغي في ال٣ُإ الؿُاحي بما ًخماشخى وظٗل َظا ال٣ُإ مغظٗا َاما لخد٤ُ٣ - ٞع

 الخىمُت اإلاؿخضامت.

ً اإلاخسهو واإلاخىانل للمىعص البكغي ل٣ُإ الؿُاخت إلاىا٦ب- ت اإلاؿخجضاث ٖلى التر٦حز ٖلى الخ٩ٍى

جي والضولي.  اإلاؿخىي اإلادلي، الَى

بخهاء وج٣ُُم مغصوص اإلاىعص البكغي ل٣ُإ الؿُاخت صوعٍا ٖلى اإلاؿخىي اإلاغ٦ؼي واإلادلي، وبىاء --

٤ هخاثجه. اؾتراجُجُت  الخىمُت ٞو
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ًب٣ى في ألازحر ؤن جد٤ُ٣ ؤي مكغوٕ ٌؿخضعي جًاٞغ الجهىص مً َٝغ الجمُ٘، صولت، ماؾؿاث 

اث بما ٌٗىص بالٟاثضة وؤٞغاص ت حؿهغ ٖلى يمان الىمى والخُىع ٖلى ٧ل اإلاؿخٍى ا، ٢هض بىاء صولت ٢ٍى

 والخحر ٖلى البالص والٗباص.

 

 : كائمت اإلاغاح٘

  الىهىم اللاهىهُت:

 اللىاهين وألاوامغ:

ت ، ًدضص ال٣ىاٖض اإلاخٗل1999٣ًىاًغ 6اإلاىا٤ٞ لذ  1419عمًان ٖام 19اإلااعر في  01-٢99اهىن ع٢م  -

ت، ٖضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ٌ اإلاىا٤ٞ 1419عمًان ٖام  23اإلااعزت في  02بالٟىض٢ت، الجٍغ

 م.1999ًىاًغ  10لذ

، ًخٗل٤ بالخىمُت 2003ٞبراًغ ؾىت  17اإلاىا٤ٞ لذ 1423طي الدجت ٖام  16اإلااعر في  01-٢03اهىن ع٢م -

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاث ت الٗضص اإلاؿخضامت للؿُاخت، الجٍغ طو الدجت ٖام  18، اإلااعزت في 11ٍغ

 م.2003ٞبراًغ  19ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1423

اإلادضص ، 2003ٞبراًغ ؾىت  17اإلاىا٤ٞ لذ 1423طي الدجت ٖام  16اإلااعر في  02-٢03اهىن ع٢م -

ت، لل٣ىاٖض الٗامت لالؾخٗما٫ والاؾخٛال٫ الؿُاخُحن للكىاَئ،  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ الجٍغ

 م.2003ٞبراًغ  19ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1423طو الدجت ٖام  18اإلااعزت في  11ص الٗض

ًخٗل٤ بمىا٤َ الخىؾ٘  17/02/2003اإلاىا٤ٞ ٫ 1423طي الدجت ٖام 16اإلااعر في ٢03/03اهىن ع٢م -

ت، الٗضص واإلاىا٢٘ الؿُاخُت،  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ طو الدجت ٖام  18اإلااعزت في  11الجٍغ

 م.2003ٞبراًغ  ٤19 لذ ٌ اإلاىا1423ٞ

واإلاخًمً ال٣اهىن  2006ًىلُى  15اإلاىا٤ٞ لذ  1427ظماصي الشاهُت ٖام  19اإلااعر في  03-06ألامغ ع٢م  -

ت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ُٟت الٗمىمُت، الجٍغ  20اإلااعزت في  46ألاؾاسخي الٗام للْى

 م.2006ًىلُى  16ٌ اإلاىا٤ٞ لذ1427ظماصي الشاهُت ٖام 

 اإلاغاؾُم:

اإلاخًمً  1994ٚكذ  17اإلاىا٤ٞ لذ  1415عبُ٘ ألاو٫ ٖام  9اإلااعر في  255-94غؾىم جىُٟظي ع٢م م -

ت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ىُت الٗلُا للؿُاخت، الجٍغ اإلااعزت في  54بوكاء اإلاضعؾت الَى

 104-98اإلاغؾىمحن الخىُٟظًحن: ع٢م ، اإلاٗض٫ واإلاخمم ب1994ًٚذ  24اإلاىا٤ٞ لذ  1415عبُ٘ ألاو٫   16

ت 1998ماعؽ ؾىت ، 31اإلاىا٤ٞ لذ 1418طي الدجت  3اإلااعر في  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، الجٍغ

ل  1418طو الدجت  4اإلااعزت في  19الٗضص   376-13، واإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 1998اإلاىا٤ٞ لذ ؤو٫ ؤبٍغ

مبر 9اإلاىا٤ٞ لذ 1435مدغم  5اإلااعر في  ت، الٗضص  2013  هٞى ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  57، الجٍغ

مبر  13ٌ  اإلاىا٤ٞ لذ 1435مدغم  9اإلااعزت في   م.2013هٞى
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ًخًمً ، 2008ؾبخمبر  24اإلاىا٤ٞ لذ  1429عمًان ٖام  24اإلااعر في  302-08مغؾىم جىُٟظي ع٢م -

ٟحن اإلاىخمحن لؿل٪ مٟدصخي الؿُاخت، ا ضة الغؾمُت ٖضص ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام باإلاْى  56لجٍغ

 م.2008ؾبخمبر  28ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1429عمًان ٖام  28اإلااعزت في 

ل  30اإلاىا٤ٞ لذ 1440قٗبان ٖام  24اإلااعر في  158 -19غؾىم جىُٟظي ع٢م م- ، ٌٗٝغ 2019ابٍغ

ضة الغؾمُت  دضص قغوٍ و٦ُُٟاث اؾخٛاللها وجهيُٟها واٖخماص مؿحرحها، الجٍغ اإلااؾؿاث الٟىض٢ُت ٍو

ت الٗضص للج  م،2019ماًى ؾىت  19ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1440عمًان ٖام  14اإلااعزت في  33مهىعٍت الجؼاثٍغ

 اللغاعاث:

ًدضص بَاع جىُٓم  2011ؾبخمبر  21اإلاىا٤ٞ لذ  1432قىا٫  23ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥ اإلااعر في -

ٗت لؿل٪ مٟدصخي اإلاؿاب٣اث ٖلى ؤؾاؽ الازخباعاث والامخداهاث اإلاهىُت لاللخدا١ بالغجب الخاب

ت الٗضص  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1433قٗبان  11اإلااعزت في  39الؿُاخت، الجٍغ

  م.2012ؤو٫ ًىلُى 

ً  2012ماًى  6اإلاىا٤ٞ لذ  1433 ظماصي الشاهُت14ال٣غاع اإلااعر في  - ًدضص ٦ُُٟاث جىُٓم الخ٩ٍى

ل٪ مٟدصخي الؿُاخت ومضجه و٦ظا مدخىي بغامجه، الخدًحري ؤزىاء ٞترة التربو لكٛل بٌٗ الغجب لؿ

ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغي الٗضص ٌ اإلاىا٤ٞ لذ   1434ظماصي ألاولى ٖام  19اإلااعزت في  18 الجٍغ

 .م 2013ماعؽ  31

قغوٍ الالخدا١  2018ًىاًغ  29اإلاىا٤ٞ لذ  1439ظماصي ألاولى  11ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥ اإلااعر في  -

ضة وهٓام الض ىُت الٗلُا للؿُاخت، الجٍغ عاؾاث لىُل قهاصة اللِؿاوـ ألا٧اصًمُت مً اإلاضعؾت الَى

ت الٗضص   .م2018ؾبخمبر  24ٌ اإلاىا٤ٞ لذ 1440مدغم  14، اإلااعزت في  56الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 الىخب:

ت - ان  -صلُل الجىصة–وػاعة الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت، مسُِ ظىصة الؿُاخت الجؼاثٍغ الجىصة َع

 .2014عابذ ٞلىٗمل مٗا، وػاعة الؿُاخت والهىاٖت الخ٣لُضًت، الجؼاثغ 

  اإلالاالث:

ُت، صوع الىٓام ال٣اهىوي للماؾؿاث الٟىض٢ُت في جد٤ُ٣ ألامً الهخي- خالت الدجغ -ص/ ِٖسخى َػ

ُض لُت 34، اإلاجلض 1، خىلُاث ظامٗت الجؼاثغ 19-الهخي إلاىاظهت ٧ٞى ، 2020، ٖضص زام، ظٍى

 .469 -455مم.

ُت، بؾتراجُجُت مىٓمت الؿُاخت الٗاإلاُت للجهىى بال٣ُإ - ُض الؿُاحيص/ ِٖسخى َػ -بٗض ظاثدت ٧ٞى

ت للٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت، اإلاجلض  19 ، 2، الٗضص58جد٣ُ٣ا للخىمُت اإلاؿخضامت، اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .24 -1، م.م2021
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  :ملخو

بخم٨ُىه  لتي حؿهغ الجماٖاث اإلادلُت جد٣ُ٣ها للمىاًَ لِـالخىمُت ا ؤخض مىايُ٘حٗض البِئت 

ا  . بل مِٗصخي ؾلُم ٞدؿبالِٗل في بَاع  مُلب مً مخُلباث جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت  .  باٖخباَع

 لخٟاّ ٖلىحسخحر مؿخسضمحن في اإلاجا٫ لخد٤ُ٣ الخىمُت اإلاخُل٘ لها و ل  في ؾبُل جد٤ُ٣ طل٪ جم

ٟي بصاعة  ألاؾاسخي ًخًمً ال٣اهىن  334-11خىُٟظي ع٢م ٗالجها اإلاغؾىم الٌالبِئت،  الخام بمْى

 .   ٢لُمُتالجماٖاث الا

ٟي ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت ٖلى ألازو  خىُٟظيالاإلاغؾىم  ٠ُ مْى الث في جْى حهخم بال٣ضعاث و اإلاَا

ؤن َظٍ  ٚحر مجا٫ البِئت الٗمغاهُت. في الٗلمُت، وطل٪ في مُضان الىٓاٞت و الصخت الٗمىمُت و

ٟاءاث حٗض ٚحر ٧اُٞت  لخد٤ُ٣ الخىمُت في ْل مدضوصًت اإلاىاعص اإلاالُت للجماٖاث اإلادلُت التي ججٗلها ال٨

ؾىاء بةوكاء ماؾؿاث ٖمىمُت ؤزغي و اؾدىاصا ألخ٩ام ٢اهىوي البلضًت و الىالًت جلجإ بلى ؤؾالُب حؿُحر 

 ٠ُ ٤ الٗمىمي لخٓهغ زهىنُت ؤزغي في الخْى ًاث اإلاٞغ باب آزغ للبدض جٟخذ مدلُت ؤو جٍٟى

 الخ٣ُُم.و 

 .، جىمُت مدلُت334-11: ظماٖاث مدلُت، مغؾىم جىُٟظي ع٢م اليلماث اإلافخاخُت

: bstractA 

The environment is one of developement topics, assured by local 

communities not only for acheving the citizen to live in a sound frame work of 

living,  but it has became requirement to achieve sustainable development. In 

getting there mobilized employees in the field to achive the aspired development 

and protect the environment, has been addressed by Executive Decree No. 11-

334 that includes the law on local government administration employees. 

    The executive decree interest in capabilities and qualifications in employing 

the staff of the regional administration, especially the scientific ones, in the field 

of hygiene, public health and the field of the built environment. However, these 

competencies are considered insufficient to achieve development in light of the 

limited financial resources of local communities, which make them, based on 

the provisions of the municipal and state laws, resort to management methods, 

 صوع هفاءة مؿخسضمي الحفاّ ٖلى البِئت في جدلُم جىمُت مدلُت مؿخضامت
The role of the efficiency of environmental conservation users in 

achieving sustainable local development 

 : جىاحي ههيرةالضهخىعة 

 بىمغصاؽ حامٗت                   الٗلىم الؿُاؾُت الحلىق و  ولُت 
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whether by establishing local public institutions or delegations of the public 

utility, to show another specificity in employment that opens another door for 

research and evaluation. 

Keywords: local communities, Executive Decree No. 11-334, local 

development. 

 

 : م٣ضمت

ت ع٦حزة ؤؾاؾُت لخد٤ُ٣ الخىمُت في ظمُ٘ اإلاجاالث مجها في مجا٫ خماًت البِئت  حٗض اإلاىاعص البكٍغ

التي ؤنبدذ و مىظ جهاًت ال٣غن اإلاايخي مدل اَخمام اإلاجخم٘ الضولي ٦إخض مخُلباث جد٤ُ٣ الخىمُت 

في مىاعص الُبُُٗت و خماًت خ٣ى١ ألاظُا٫ اإلاؿخضامت التي حٗجي بخلبُت خاظُاث الجُل الخايغ 

ال٣اصمت، و طل٪ ؾُٗا إلاىاظهت اإلاساَغ البُئُت ؾىاء ٧ان بٟٗل جؼاًض حجم و ٦مُت الىٟاًاث ؤو  الىمى 

ا ... و طل٪ ٧له  الضًمٛغافي و ما ؤٞغػجه مً مكا٧ل بُئُت ٧االخخباؽ الخغاعي ، الخٛحراث اإلاىازُت و ٚحَر

اَُت يم ً.في ؾبُل جد٤ُ٣ الٞغ  ً الخُىع الخ٨ىىلىجي الظي ًمحز ال٣غن الىاخض و الٗكٍغ

في الىالًت  جخمشلؤؾلىب مً ؤؾالُب الخىُٓم ؤلاصاعي في الجؼاثغ حٗض الجماٖاث ؤلا٢لُمُت 

ىعٍا في ج٣ضًم الخضماث للمىاًَ و مىاظهت اإلاكا٧ل مجها البُئُت التي صوعا مد و هي جلٗب1والبلضًت.

٠ُ مخسههحن في اإلاجا٫.  التي جخُلب ٣ٗضةاإلاٟىُت الخ٣ىُت و ال حٗخبر مً اإلاؿاثل ألظل َظا هجض جْى

ا ل٣اهىن البلضًت ع٢م  ًخًمً  334-11ؤنضعث اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  11-10ؤن الجؼاثغ بٗض بنضاَع

ٟي بصاعة الجماٖاث الا ، ٢هض جىيُذ ألاخ٩ام الخانت اإلاُب٣ت ٢2لُمُتال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

مىن بلى ؤؾال٥ بصاعة الجماٖاث اإلادلُت  و جدضًض ٢اثمت الكٗب اإلاغجبُت يخالظًً ًٖلى اإلاؿخسضمحن 

بها و قغوٍ الالخدا١ بمسخل٠ الغجب و اإلاىانب. و مً بحن َظٍ الكٗب جل٪ التي حؿعى لخد٤ُ٣ 

 . ٟاّ البِئتخال

ُف اإلاؿخسضمين الخلُين في مماهي  َظا ما ًجٗلىا هُغح ؤلاق٩الُت الخالُت:  جاٌ مٗاًير جْى

اع اإلاِٗص ي البُئي للمىاًَ اؾدىاصا للمغؾىم الخىفُظي عكم  334-11خماًت البِئت و جدؿين ؤلَا

فيألاؾاس ي  ًخًمً اللاهىن  بصاعة الجماٖاث ؤلاكلُمُت؟ و بلى ؤي مضي ًمىً ؤن  الخام بمْى

 . حؿاَم هفاءتهم في جدلُم جىمُت مدلُت مؿخضامت؟

                                                                                 
إلاهاص١ ا، ًخٗل٤ بةنضاع الخٗضًل الضؾخىعي 2020صٌؿمبر 30عبي 28 ماعر في 442-20مغؾىم عثاسخي ع٢م في ظمُ٘ الضؾاجحر مجها  - 1

مبر ؾىت ضة الغؾمُت، في 2020ٖلُه في اؾخٟخاء ؤو٫ هٞى ت الضًم٣غ  الجٍغ ت الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ اَُت الكٗبُت، ط ع، ٕ الجؼاثٍغ

:" البلضًت هي الجماٖت ال٣اٖضًت." و ؤهٓغ: 2"  و في  ال٣ٟغةهي البلضًت و الىالًت . اإلادلُت للضولت"الجماٖاث  1ال٣ٟغةفي  17اإلااصة جىو   .82

 جحن:و اإلااص. 37، ط ع ٕ البلضًت ب  ًخٗل٤ 2001ظىان  22اإلاىا٤ٞ لذ  1432عظب  20ماعر في   10-11ع٢م  مً ٢اهىن  02  و   01 جحن:اإلااص

 .12ًخٗل٤ بالىالًت، ط ع ، ٕ  2012ُٟٞغي 21ظماصي ألاولى اإلاىا٤ٞ لذ 15 اإلااعر في  07-12ع٢م  ٢اهىن مً   03و    02
ٟي  2011صٌؿمبر  30اإلاىا٤ٞ لذ  1432قىا٫  22اإلااعر في  334-11الخىُٟظي ع٢م  اإلاغؾىم -2 ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

 .53اٖاث ؤلا٢لُمُت، ط ع ٕ بصاعة الجم
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٤ إلبغاػ  ؤجها حؿعىج٨مً ؤَمُت اإلاضازلت  اإلاجا٫ الخ٣جي لخماًت البِئت الظي ًخم ًٖ ٍَغ

مؿخسضمحن ٖلى مؿخىي ظماٖاث اإلادلُت، ما ٌؿخلؼم ٦ٟاءتهم اإلاهىُت في اإلاجا٫ لخد٤ُ٣ زضمت 

ٖمىمُت طاث ظىصة و مً زم  جد٤ُ٣ جىمُت مدلُت مؿخضامت. و ٢ض جم ازخُاع َظا اإلاىيٕى في ؾبُل 

 الىنى٫ لألَضاٝ الخالُت:

 خ٣ىُت في مجا٫ خماًت البِئت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي،جىيُذ الاؾال٥ ال-

٠ُ ألاؾال٥ الخ٣ىُت اإلاظ٧ىعة و مضي ٦ٟاًتها،-  جىيُذ اإلاٗاًحر التي جترظم مبضؤ ال٨ٟاءة في جْى

 جىيُذ اؾهام ألاؾال٥ الخ٣ىُت في جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت.-

 ًخم مٗالجت اإلاىيٕى في الخُىاث الخالُت:

  : ٠ُ الٗمىميال٨ٟاءة مبضاإلابدث ألاٌو  ؤ مً مباصت الخْى

اع اإلاِٗصخي اإلابدث الثاوي:  ٠ُ اإلاؿخسضمحن في مجا٫ الخٟاّ ٖلى البِئت و جدؿحن ؤلَا ال٨ٟاءة في جْى

 للمىاًَ.

 . مؿاَمت مؿخسضمي خماًت البِئت في جد٤ُ٣ جىمُت مدلُت مؿخضامتاإلابدث الثالث: 
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:  الىفاءة مبضؤ مً مباصئاإلابدث ألا   الخىُْف الٗمىمي ٌو

٠ُ بال ؤهه لم  م ؤَمُخه ٦مبضؤ مً مباصت الخْى ُٟي ٚع ال٨ٟاءة ؤو الجضاعة في الاؾخد٣ا١ الْى

ذ له) وطل٪( اإلاُلب ألاو٫ ًدٔ بمٟهىم ماو٘ ) (، خُض اإلاُلب الشاويلٗضم الخ٨َغـ ال٣اهىوي الهٍغ

      (.اإلاُلب الشالض) آلُاث ٢اهىهُتًترظم جُب٣ُه في 

ُفت الٗمىمُتاإلاُلب ألا       : مفهىم الىفاءة في مجاٌ الْى  ٌو

٠ ص٤ُ٢ إلاهُلر 1في ْل ٢لت الضعاؾاث ال٣اهىهُت  إلاىيٕى مباصت الخى٠ُْ ْل جدضًض حٍٗغ

ُٟي و جدؿحن الخضمت 2ال٨ٟاءة  مؿإلت جدخاط الخىيُذ و الاَخمام هٓغا ألَمتها في الاعج٣اء باألصاء الْى

٠  الٗمىمُت و جد٤ُ٣ الخىمُت. خُض جبضو بٌٗ الضعاؾاث ال٣ٟهُت التي جُغ٢ذ لظل٪ جغج٨ؼ في الخٍٗغ

ُٟت بُٗضا ًٖ اإلاداباة و اإلادؿىبُت. َظا  بال٨ٟاءة ٖلى ؤجها جخٗل٤ في ه٣اٍ نالخُت الصخو ألصاء الْى

٠ الخالُت:  3ما جىاولخه الخٗاٍع

ٟحن و الاخخٟاّ بهم  ٖلى - ؤؾاؽ ألاؾخاط "جىػلي صلُم" :"طل٪ الىٓام الظي ًجٗل ازخُاع اإلاْى

 الهالخُت و لِـ ٖلى ؤؾاؽ اإلاداباة."

اث٠ الٗمىمُت - ص."الؿُض اإلاٗضاوي":" طل٪ اإلابضؤ الظي ًدُذ الٟغم اإلاخ٩اٞئت ؤمام اإلاىاَىحن لخىلي الْى

 ٖلى ؤؾاؽ الهالخُت، ولِؿذ ٖلى ؤؾاؽ اإلادؿىبُت  الؿُاؾُت و الاظخماُٖت."

ٟحن الٗمىمُحن و حؿُحر خُاتهم ا- ُت، "ؤؾلىب ازخُاع اإلاْى ُُٟت و الاخخٟاّ بهم ٖلى ؤؾـ مىيٖى لْى

٠ امخداهاث الدؿاب٤."  ٢4ىامها ال٣ضعة و الهالخُت، بُٗضا ًٖ اإلاداباة  و اإلادؿىبُت، و طل٪ ًٖ ٍَغ

                                                                                 
ا:" اهخاط ؤ٦بر ٢ضع مً الىخضاث بإ٢ل  - 1 ٖلى زالٝ الضعاؾاث الا٢خهاصًت، التي جغبِ ال٨ٟاءة ٖلى ألازو ب٨ٟغة ؤلاهخاط  و حٗخبَر

٠ وعص في: َالب ؤخمض صهُا،  ت مؿاَمت الج٩ال٠ُ مم٨ىت   و الاؾخسضام ألامشل للمىاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت للمجخم٘." حٍٗغ ٨ٟاءاث البكٍغ

، صعاؾت خالت ماؾؿت اإلاُاخً ال٨بري للجىىب ؤوماف بؿ٨غة، ماؾتر ٖلىم الدؿُحر، في الدصخُو الاؾتراجُجي في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت

ت و ٖلىم الدؿُحر ،ؾىت  -2013ٕٞغ حؿُحر اإلاىٓماث، جدهو الدؿُحر الاؾتراجُجي للمىٓماث،  ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الٗلىم الخجاٍع

 .4، م2014
٩ي و ألاوعوبي ...اْهغ مهُلر ال٨ٟاءة  في الؿبُٗىاث يمً الَا -2 ٨ُت و ألاوعبُت بلى و بع الا٢خهاصي ألامٍغ خٗغى اإلاىٓماث الامٍغ

ت مؼاًاَا  الخىاٞؿُت ّٞد  و بدشذ ًٖ  ىلذ اَخمامها  هدى الٗىهغ البكغي اإلاىاٞؿت الكضًضة ؤلؼمها  بًجاص َغ١ ظضًضة للمداٞٓت و ج٣ٍى

ُاهُا مشال  ويٗذ ؾُاؾاث جدض ٖمل ا٦ثر مغوهت ٦ما اَخمذ بال٨ٟاءاث الٟغصًت و ٞغ١ الٗمل و اٖخبرتها ٖىامل اهخاط ، و َغ١  في بٍغ

٘ مؿخىي ٦ٟاءاث ً حصجُ٘ الخٗلم  و اوكاء ما ٌؿمى ٖلى وظه الخهىم ٖلى ٞع ت و ٦ٟاءة اإلاؿحًر  National vocational اإلاىاعص البكٍغ

qualification  ٨ُت جم اوكاء ؾىت  ٗاًُحر جدضص قغوٍ الالخدا١ بمىهب الٗمل.بىي٘ م  National 1994ؤما في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

Skills standard Board    .اث٠ جي مُٗاعي لل٣ضعاث و ال٨ٟاءاث لل٣ُام باإلاهام و الْى ىت، ؤهٓغ: مهمخه  وي٘ هٓام َو صوع   بغواوي نبًر

تبصاعة ال٨ٟاءاث في جىمُت اإلاىاعص  ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم  -ؤم  البىاقي-صعاؾت خالت وخضة بىاء الهُا٧ل اإلاٗضهُت اإلاهىٗت   البكٍغ

 33، م2014/2015الدؿُحر، ظامٗت ام البىاقي، ماؾتر ا٧اصًمي، 
٠ُ آلُت لخدؿحن الخضمت الٗمىمُت، غي اًمانهبً ػ  - 3 ىن اصاعي، ٧لُت الخ٣ى١ ،جسهو ٢اهماؾتر  ، مظ٦غةمبضؤ ال٨ٟاءة في الخْى

 .15 م و 14،م 2015.2016 ،بؿ٨غة  الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت 
 .15قمـ الضًً بكحر الكٍغ٠، ط٦غ في:  بً ػ٦غي اًمان، مغظ٘ ؾاب٤، م حٍٗغ٠ - 4
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جبضو َظٍ الخٗاٍع٠ ؾُدُت ٧ىجها لم جىضر مٗاًحر الازخُاع و ج٨خٟي بغبِ ال٨ٟاءة باإلاؿاواة في    

.٠ُ  الخْى

٠ الا  ألا٢غب للمضلى٫ خُض ٌٗخبر   (Jean Yves Buck)٢خهاصي الظي ظاء بهفي خحن ًٓهغ الخٍٗغ

ت اإلاٗاٝع و الخبراث و الخجاعب و الخإَُل و اإلاىاَب.  "ال٨ٟاءة بإجها الخىلُٟت اإلا٩ىهت مً مجمٖى

اإلادهلت مً الؼمً باليؿبت للٟغص  ؤو اإلاىٓمت و هي م٩ىهت مً: مٗاٝع ٖامت و زانت، مهاعاث ٖملُت 

مهاعاث الخهٝغ  -مهاعاث اصعا٦ُت،- مهاعاث ٣ٖالهُت،  -مهاعاث ٧امىت، -:لى اهجاػ اإلاهامبمٗجى ال٣ضعة ٖ

الث الٟغصًت الخانت-الجىصة و الاؾخٗضاص،  -صازل مدُِ مدضص ،  1".اإلاَا

َظا الخٍٗغ٠ ظم٘ م٣ّىماث جّم٨ً الصخو مً ألاصاء ؾىاء ٧اهذ َظٍ اإلا٣ّىماث ٣ٖالهُت ٖلمُت 

اث يمً مٗاٝع ٨ًدؿبها الصخو  الصخو مً ا٦دؿاب زبرة. و اإلاحزة في َظا   ٖملُت جّم٨ًؤو جهٞغ

 الخٍٗغ٠ َى عبِ  ال٨ٟاءة بمىيٕى الجىصة.

 : ألازال٢ُت و الصخُت و الٗلمُت2في َظا الكإن هجض ال٣ٟه ًً٘ جهيُٟا لل٨ٟاءة مً زالر ػواًا 

ت الهٟاث و الخها٫ التي ًخدلى بها الصخو، ٞهي - بؿلى٦ه له٣ُت ألازال٢ُت: ؤؾاؾها مجمٖى

 وظىص جىافي ظؼاجي. و ٖضمشخهِخه. و م٣ىماتها ال٣اهىهُت جخجؿض في خؿً الؿمٗت و 

٤ قهاصة َبُت.- ُٟت. و جشبض ًٖ ٍَغ  الصخُت: جىضعط يمً ال٣ضعة البضهُت ٖلى ال٣ُام بإٖباء الْى

اإلادضص و : جسو الهالخُت الٗلمُت و الخبرة اإلاهىُت. جخٗل٤ باإلاهً ال٣اثمت ٖلى الخسهو ٗلمُتال-

ُٟت الُبُت   الض٤ُ٢ ٧الْى

٠ُو في ْل ؤَمُت     ٠ُ٦ ٨ًغؽ  بطن3الصخو و التي جب٣ى نٟت طاجُت في شخهه ال٨ٟاءة لخْى

اث٠ الٗمىمُت؟  ال٣اهىن الجؼاثغي ال٨ٟاءة في مجا٫ ج٣لض الْى

ـ اللاهىوي للىفاءة  اإلاُلب الثاوي:           ُفالخىَغ  هكٍغ للخْى

ُٟت لها ؤؾاهض يمً مسخل٠ الؼواًا التي هجض  ٠ بال٨ٟاءة في مجا٫ الْى ًًٗها ال٣ٟه في الخٍٗغ

. الضؾاجحر ) الٟٕغ ألاو٫(، الاجٟا٢ُاث الضولُت )الٟٕغ الشاوي( و ال٣ىاهحن) الٟٕغ الشالض( الىهىم ال٣اهىهُت

ذ الٗباعة بال في بٌٗ الخاالث. َ ظا ل٨ً م٘ َظا  ْل مهُلر ال٨ٟاءة ٚحر مٗخمض في الىو ال٣اهىوي بهٍغ

ُٟت الٗامت في الجؼاثغ. غة للْى  ما ًبضو  مً زال٫ جٟدو الىهىم ٖبر اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت اإلاَا

     : ـ الىفاءة في الضؾاجير الفٕغ ألاٌو  جىَغ

٣ت يمىُت في  ت مىيٕى ال٨ٟاءة و طل٪ بٍُغ اث٠ حٗالج الضؾاجحر الجؼاثٍغ يمً خ٤ ج٣لض الْى

ذ الىو. ٚالب الىهىم خُض ججمٗها م٘ مبضؤ اإلاؿاواة ا  لىاعص بهٍغ

                                                                                 

ىت ، مغظ٘ ؾاب٤ في: وعص - 1        .20، مبغ٧اوي نبًر
 .26اًمان ، مغظ٘ ؾاب٤،م ٦غي بً ػ  -  2

 .14مان، مغظ٘ ؾاب٤، مي ا٦ًغ بً ػ  - 3      
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ُٟت بض٢ت يمً مهُلر   19761صؾخىع ؾىت   ٌٗض الىخُض الظي ٦غؽ ال٨ٟاءة في مجا٫ الْى

اث٠ الضولت و اإلااؾؿاث الخابٗت لها مخاخت ل٩ل اإلاىاَىحن و هي في "  :44الاؾخد٣ا١ بىهه: في اإلااصة  ْو

ؾىت )ت." ؤما باقي الضؾاجحر و الاَلُ باالؾخدلاقمخىاولهم بالدؿاوي و بضون قٍغ  ما ٖض اإلاخٗل٣ت 

:" حؿاوي 2جم ج٨َغـ ال٨ٟاءة بهٟت يمىُت و بىو مخ٨غع في ٧ل الضؾاجحر (2016و  1996و 1989

اث٠ في الضولت  صون قغوٍ ازغي غير الكغوٍ التي ًدضصَا ظمُ٘ اإلاىاَىحن في ج٣لض اإلاهام و الْى

ل الصخو للخهى٫ ٖلىاللاهىن   اإلاىهب. ". لخٓهغ مؿإلت ال٨ٟاءة في قغوٍ جَا

" حؿتهضٝ  2ٝ 35هجض ؤهه ًىو في اإلااصة  2020ؤما باليؿبت للخٗضًل الضؾخىعي ؾىت 

ماؾؿاث الجمهىعٍت يمان مؿاواة ٧ل اإلاىاَىحن و اإلاىاَىاث في الخ٣ى١ و الىاظباث بةػالت ال٣ٗباث 

و  التي حٗى١ جٟخذ شخهُت الاوؿان و جدى٫ صون اإلاكاع٦ت الٟٗلُت للجمُ٘ في الخُاة الؿُاؾُت

" ًدؿاوي ظمُ٘ اإلاىاَىحن في ج٣لض اإلاهام و  67الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و الش٣اُٞت." و في هو اإلااصة 

ىُحن." اث٠ طاث الهلت بالؿاصة و ألامً الَى اث٠ في الضولت، باؾخصىاء اإلاهام و الْى  الْى

 ًدضص ال٣اهىن قغوٍ جُب٤ُ َظا الخ٨م."

ل للىو. ًال  ّٗ ًغ٦ؼ ٖلى   67خٔ ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي في اإلااصة في ْل ُٚاب هو ال٣اهىن اإلاٟ

٠ُ التي ؾاعث ٖلحها الضؾاجحر الؿاب٣ت.  اث٠ خُض خظٝ الكغوٍ الخْى  اإلاؿاواة اإلاُل٣ت في ج٣لض الْى

 ما ًُغح ٖالمت اؾخٟهام مً ٖضة ظىاهب:

 ماهي  م٩اهت ال٨ٟاءة يمً ال٣اٖضة الضؾخىعٍت ؟ - 

اث٠ الؿُاصًت  التي ٌؿتهضٞه - اث٠ ألازغي ٚحر الؿُاصًت؟ماهي الْى  ا الىو؟ و ماطا ًٖ الْى

ـ الىفاءة في الاجفاكُاث الضولُت الفٕغ الثاوي:        جىَغ

الن الٗالمي لخ٣ى١ الاوؿان ؾىت  " ل٩ل شخو ٣ٞ2غة  21في اإلااصة  3 1948ًدىاو٫ ؤلٖا

اث٠ الٗامت في بلضٍ . ً خ٤ ج٣لض الْى الضولي  ٞا للٗهضزال َظا الىو ظاء مُل٣ا.  "بالدؿاوي م٘ الازٍغ

خُض وعص في هو اإلااصة ،  1(1976)هٟاطٍ ؾىت 1966للخ٣ى١ الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و الش٣اُٞت ؾىت 

                                                                                 
مبر  22اإلااعر في  97-76ؤمغ ع٢م  - 1 ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ط ع، ٕ  1976هٞى  .94ًخًمً انضاع صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 في 1989ٞبراًغ  23ًخٗل٤ بيكغ حٗضًل الضؾخىع اإلاىا٤ٞ ٖلُه في اؾخٟخاء  1989ُٟٞغي  28ماعر في  18-89مغؾىم عثاسخي ع٢م  - 2

ضة ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ط ع ٕ  الجٍغ ؾبخمبر  07اإلااعر في  433-96و مغؾىم عثاسخي ع٢م  .( 48. )اإلااصة09الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

مبر  28ًخٗل٤ بةنضاع هو حٗضًل الضؾخىع اإلاهاص١ ٖلُه في اؾخٟخاء  1996 ت  1996هٞى ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ في الجٍغ

   .14ًخًمً الخٗضًل الضؾخىع، ط ع، ٕ  2016ماعؽ 07  اإلااعر في 01-16(  و ٢اهىن ع٢م  51. )اإلااصة 76ٕ الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ط ع 

 (.63)اإلااصة
    constitution 1963 JON°64 .64.ميكىع ط ع، ٖضص1963صؾخىع ؾىت  اٖخمض في  -  3
لٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت                      ًخًمً الاهًمام بلى ا 1989ماي  16اإلااعر في  67-82ع٢م  اإلاغؾىم الغثاسخي -1

                              و الش٣اُٞت والٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت والؿُاؾُت والبرجى٧ى٫ الازخُاعي اإلاخٗل٤ بالٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت    

 .20، ط ع، ٕ  1966صٌؿمبر  16مت لألمم اإلاخدضة  ًىم و الؿُاؾُت مً َٝغ الجمُٗت الٗا
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غاٝ في َظا الٗهض ل٩ل شخو مً خ٤ في الخمخ٘ بكغوٍ ٖمل ٖاصلت و مغيُت  07 " حٗتٝر الضو٫ ألَا

 ج٨ٟل ٖلى الخهىم....

خباعي  صازل ٖملهم  جغ٢ُت)ط( حؿاوي الجمُ٘ ٖلى ٞغم  بلى مغجبت اٖلى صون ازًإ طل٪ بال اٖل

 ."الىفاءةالا٢ضمُت و 

ُٟت. و ظمٗذ بحن مىيٕى  َظٍ اإلااصة عبُذ ال٨ٟاءة بالتر٢ُت صون ؤن جىو ٖلى الالخدا١ بالْى

.٠ُ ا للخْى  ال٨ٟاءة  و اإلاؿاواة لخٗخبر ال٨ٟاءة قَغ

ُف الٗمىمي الفٕغ الثالث:   ـ الىفاءة في كاهىن الْى  جىَغ

٠ُ الٗمىمي في الجؼاثغ ٖبر انضاع ههىم ٢اهىهُت جىا٤ٞ ٧ل مغث ا إلاىٓىمت ال٣اهىهُت للْى

اإلاغخلت في زهىنُتها الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت. َظٍ الخهىنُاث ججض لها مى٨ٗؿاث 

٠ُ الٗمىمي( 1 133-66في مىايُ٘ مجها مؿإلت ج٨َغـ ال٨ٟاءة. خُض هجض ؤمغ ع٢م  )ؤو٫ هو للْى

اث٠ الٗلُا بكٍغ الاهخ٣اء ٦غؽ في الض ُٟت الٗمىمُت و عبِ الْى ًباظت مبضؤ الضزى٫ اإلادؿاوي في الْى

" الٗمل  04وعص في هو اإلااصة  2يمً اإلاُٗاع ألازالقي و الٗلمي. و في ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للٗامل 

لظي ًامً به قٍغ ؤؾاسخي للخىمُت الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و الش٣اُٞت للبالص و مهضع عػ١ الٗامل ا

و ل٩ل خؿب  م٣ضعجهوؾاثل ِٖكه و ٣ًىم اإلاجخم٘ الجؼاثغي ٖلى الٗمل و ًسً٘ إلابضؤ ' مً ٧ل خؿب 

َظا الىو ًلمذ إلاىيٕى ال٨ٟاءة ٖبر مهُلر) اإلا٣ضعة(. لُٓهغ اإلاهُلر بهغاخت الٗباعة في  " ٖمله.'

" ًجب ٖلى  21 ل٨ً مً ؤظل جد٤ُ٣ ٚاًت زضمت خؼبُت ؾُاؾُت  في هو اإلااصة3 59-85مغؾىم 

 الٗما٫ ؤن ًلتزمىا بسضمت الخؼب و الضولت.

ٗالُت و ًجب ٖلحهم ؤن ٌؿاَمىا ب ا ال٣ُاصة الؿُاؾُت..."٨ٟاءة ٞو ما٫ التي جباقَغ  في ألٖا

ُٟت الٗمىمُت ؾىت  بهضٝ الخجاوب  4 2006في ال٣غن الخالي ؤنضعث الجؼاثغ ٢اهىها ظضًضا للْى

ٗاث الضولُت في مجا٫ الخىمُت  م٘ اإلاُُٗاث الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت الجضًضة ؤَمها مىا٦بت الدكَغ

اإلاؿخضامت ٦ىمىطط جىمىي ٌؿتهضٝ جد٤ُ٣ الخىمُت يمً بٗض خماًت البِئت التي زهها اإلاكٕغ هي 

٘ ظضًض ؾىت  ٤ُ بحن   04اإلاُت 04اٖخبر يمجها  في اإلااصة1 2003ألازغي بدكَغ الخىمُت اإلاؿخضامت: " الخٞى

خهاصًت ٢ابلت لالؾخمغاع و خماًت البِئت، ؤي اصعاط البٗض البُئي في اَاع جىمُت جىمُت اظخماُٖت و ا٢

 جًمً جلبُت خاظاث ألاظُا٫ الخايغة و ألاظُا٫ اإلاؿخ٣بلُت."

                                                                                 
ُٟت الٗمىمُتًخٗل٤ بال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام  1966ًىهُى 02ماعر في  133-66 ع٢م ؤمغ  - 1  .46ٕ  ، ط عذللْى
 .32ط ع ٕ   ،اإلاخٗل٤ بال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للٗامل 1987ؤوث  05 اإلاىا٤ٞ لذ 1398ؤو٫ عمًان  اإلااعر في 12 -٢78اهىن ع٢م  -  2
ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الىمىطجي لٗما٫ اإلااؾؿاث و ؤلاصاعاث  1985ماعؽ  23 اإلاىا٤ٞ لذ 1405ؤو٫ عظب  ماعر في 59-85مغؾىم  - 3

 . 13ٕ  ط ع، الٗمىمُت،
ُالٗام ل ال٣اهىن ألاؾاسخي ًخًمً  2006ًىلُى  15ظماصي  الشاهُت اإلاىا٤ٞ لذ  19إلااعر فيا 03-06ع٢م  ؤمغ  -4  460ٕ  ، ط ع ،ٟت الٗمىمُتلْى

ًخًمً  خماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت ، ط ع   2003ًىلُى  19اإلاىا٤ٞ ٫ 1424ظماصي ألاولى  19اإلااعر في    10-03ع٢م  ٢اهىن  - 1

 ٕ،43.. 
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ت هٕى مً الخىمُت الاظخماُٖت التي جاؾـ ؤخض مغج٨ؼاث ب اٖخباع مىيٕى بصاعة اإلاىاعص البكٍغ

ا... البٗض الاظخماعي للخىمُت اإلاؿخضامت يمً الخ م للمىاًَ و ٚحَر ض مً ال٣ٟغ و جد٤ُ٣ الِٗل ال٨ٍغ

دت  ٠ُ مجها بهٟت نٍغ ٠ُ الٗمىمي جغّسخ مباصت في الخْى مً َظا اإلاىُل٤ هجض ؤخ٩ام ٢اهىن الْى

٠ بؿبب آعائهم ؤو ظيؿهم ؤو ؤنلهم ؤو 27باليؿبت للمؿاواة و ٤ٞ اإلااصة  :"ال ًجىػ الخمُحز بحن اإلاْى

ُت ؤو الاظخماُٖت." )َظا اإلابضؤ الظي ٌٗض في ؤنله ٖالمي بؿبب ؤي ْٝغ مً ْغوٞهم الصخه

اث٠ الٗمىمُت." 74وصؾخىعي(، و هو في اإلااصة  ٠ُ بلى مبضؤ اإلاؿاواة في الالخدا١ بالْى :"ًسً٘ الخْى

ُٟت ٖمىمُت 75لُلحها في اإلااصة   ٧ان في ْو
ّ
٠ ؤًا ما لم جخىفغ فُه الكغوٍ :"ال ًم٨ً ؤن ًْى

٠ لخ٨غؽ يمىُا مبضؤ ."َظٍ اإلااصة جدض الاجُت.. مً مبضؤ اإلاؿاواة يمً قغوٍ جخد٤٣ في اإلاْى

٠. ؤًً  ُٟي بٗض اإلاؿاب٣ت و في بَاع ج٣ُُم اإلاْى ال٨ٟاءة الظي ًٓهغ في مىيٕى الاؾخد٣ا١ الْى

ذ الٗباعة مهُلر ال٨ٟاءة في اإلااصة ٠ُ الٗمىمي بهٍغ مىه :"ًغج٨ؼ  99ٌؿخٗمل اإلاكٕغ في ٢اهىن الْى

٠ ٖلى مٗاً ُت تهضٝ  ٖلى وظه الخهىم بلى ج٣ضًغ:ج٣ُُم اإلاْى  حر مىيٖى

-الىفاءة اإلاهىُت. -اخترام الىاظباث الٗامت و الىاظباث اإلاىهىم ٖلحها في ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت. -

٠ مً -الٟٗالُت و اإلاغصوصًت.  ٦ُُٟت الخضمت..." َظا الىو ال٣اهىوي  هجضٍ ًً٘ مٗاًحر لخ٣ُُم اإلاْى

 ؤظل التر٢ُت ؾىضَا ال٨ٟاءة.

ُف الٗمىمياإلاُلب الثالث :        آلُاث جُبُم مبضؤ الىفاءة في مجاٌ الْى

٠ُ الٗمىمي مجها اإلاؿاب٣ت في  ت بظغاءاث ًىٓمها ٢اهىن الْى ًترظم جد٤ُ٣ ال٨ٟاءة يمً مجمٖى

٠ُ و التر٢ُت   و بزًإ الٗىن للتربو و الخ٣ُُم مً ؤظل التر٢ُت. الخْى

 :  اإلاؿابلت و الغكابت ٖليها الفٕغ ألاٌو

تهضٝ الىنى٫ ألخؿً الٗىانغ و ؤ٦ٟإَا.  1ؿاب٣ت ؤؾلىب ٖٝغ جُب٣ُها في ٖهىع ؾاب٣تاإلا

٠ُ الٗمىمي في  هو اإلااصة  ٨ً80:٤غؾها ٢اهىن الْى اث٠ الٗمىمُت ًٖ ٍَغ  : " ًخم الالخدا١ بالْى

ٟحن،  اإلاؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ الازخباعاث، اإلاؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ الكهاصاث باليؿبت لبٌٗ ؤؾال٥ اإلاْى

 اإلانهي،الٟدو 

ىا مخسهها مىهىنا ٖلُه في ال٣ىاهحن  ٠ُ اإلاباقغ مً بحن اإلاترشخحن الظًً جابٗىا ج٩ٍى الخْى

لت". وهٓغا ألَمُتها جم جضُٖم اظغاء اإلاؿاب٣ت بىهىم  ً اإلاَا ألاؾاؾُت لضي ماؾؿاث الخ٩ٍى

                                                                                 
٨ُت بٗض ب٢ -  1 غاع البرإلاان إلاكغوٕ ٢اهىن "بىضلخىن" لخىُٓم و مشال ْهغ في ٖهغ ؤلامبراَىعٍت الهحن ال٣ضًمت ٦ما ؤزظث به الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ت صعاؾت خالت حكاث ؾلىي ؤهٓغ:  .1883جدؿحن الخضمت اإلاضهُت ؾىت  ٟحن باإلصاعاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ ٠ُ الٗمىمي ٖلى ٦ٟاءة اإلاْى ، ؤزغ الخْى

ت و ٖلىم الدؿُحر  .74و م34م ،2009/2010ظامٗت امدمض بى٢غة بىمغصاؽ ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الخجاٍع
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٤ إلاا خضصٍ ال٣اهىن الظي ٌكتٍر في الصخو اإلالخد٤  1جىُٓمُت. ُٟت جبحن زُىاتها و قغوَها ٞو بالْى

ُٟي بةزباث ال٣ضعة البضهُت ٤ ما خضصجه اإلااصة  ؤن ًشبذ ظضاعجه في الاؾخد٣ا١ الْى الث ٞو  75ومَا

الث الٗلمُت في التر٢ُت َظا ما جدىاوله اإلااصة 03-06مً ١ ع٢م  ٣ٞ6غة  :"ًخى٠٢ 79. ٦ما جشبذ اإلاَا

 ً."الالخدا١ بالغجبت ٖلى ازباث الخإَُل بكهاصاث ؤو بظاػاث ؤو مؿخىي ج٩ٍى

٠ُ، ؤوكإث ؤظهؼة حؿهغ ٖلى  ةال٨ٟاءوجد٣ُ٣ا للجزاَت و ؾُٗا الهخ٣اء الٗىانغ  في ٖملُت الخْى

٠ُ الٗمىمي ط٦غتها اإلااصة: ٠ُ  55الْى لى للْى ٠ُ الٗمىمي، اإلاجلـ ألٖا اله٩ُل اإلاغ٦ؼي للْى

ل اإلاهالر الخابٗت للؿلُت اإلا٩لٟت بالى٠ُْ الٗم ىمي الٗمىمي، لجان اإلاكاع٦ت و الًُٗ. و جَا

 (.194-12مغؾىم جىُٟظي ع٢م  35- 32بالغ٢ابت) الم 

ُفي مً ؤحل الخىهِب في الىُْفت و مً ؤحل التركُت الفٕغ الثاوي:      الخلُُم الْى

ُٟت الٗمىمُت بهٟت متربو) بال ما اؾخصىاٍ ال٣اهىن(. و  ًخم حٗحن اإلاتّرشر الىاجر في عجبت الْى

٦ما ًسً٘  2غا ألَمُت َظٍ اإلاغخلت جضّٖمذ بىو جىُٓمي.َظا لخ٣ُُمه في مضي ظضاعجه باإلاىهب. و هٓ

 ً
ّ
٠ ؤزىاء مؿاٍع اإلانهي لخ٣ُُم صوعي في ؾبُل جد٤ُ٣ ظىصة  للخضمت الٗمىمُت، خُض جم٨ اإلاْى

ُت مجها :  ً  ؤو الخهى٫ ٖلى التر٢ُت. و ٌٗخمض في الخ٣ُُم ٖلى مٗاًحر مىيٖى الٗملُت مً مىذ الخ٩ٍى

٤ مىاهج. و هٓغا ألَمُت ال٨ٟاءة اإلاهىُت، الٟٗالُت و  اإلاغصوصًت و  ٦ُُٟت الخضمت. و جخم ٖملُت الخ٣ُُم ٞو

٠ بىو جىُٓمي. اطن ٠ُ٦ ًخم ج٣ضًغ ٦ٟاءة مؿخسضمي خماًت البِئت ٖلى  3الاظغاء جّضٖم ج٣ُُم اإلاْى

 . مؿخىي الجماٖاث اإلادلُت؟

 

 

 

 

 

 

                                                                                 
ل  25 ظماصي الشاهُت اإلاىا٤ٞ لذ 03 اإلااعر في  194-12 ُٟظي ع٢مجى ؾىم مغ  - 1                      اإلاخٗل٤ بخدضًض ٦ُُٟاث  جىُٓم اإلاؿاب٣اث و الامخداهاث 2012ؤبٍغ

ل  28اإلااعر في  07اإلايكىع ع٢م  .26ٕ  ، ط عذ،و الٟدىم اإلاهىُت في اإلااؾؿاث الٗمىمُت و بظغاءاتها ًخٗل٤ بمٗاًحر الاهخ٣اء في اإلاؿاب٣اث  2011ؤٍٞغ

ُٟت الٗمىمُت. ٠ُ في عجب الْى  ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة للخْى
مبر  02اإلااعر في  1439نٟغ  13 عر فيا اإلا 322-17مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -2 ًدضص ألاخ٩ام اإلاُب٣ت ٖلى اإلاتربو في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث  2017هٞى

 .66الٗمىمُت، ح ع ٕ 
٠. ، ً 2019ى ماً 27 اإلاىا٤ٞ لذ 1440عمًان  22 اإلااعر في 165-19 ُٟظي ع٢مجىغؾىم م - 3  .37ٕ ط ع ،دضص ٦ُُٟاث  ج٣ُُم اإلاْى
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ُف اإلاؿخسضمين في مجاٌ الحفاّ ٖلى ااإلابدث الثاوي اع : الىفاءة في جْى لبِئت و جدؿين ؤلَا

 اإلاِٗص ي للمىاًَ.

٠ُ الٗمىمي في الجؼاثغ ؤهه ٢اثم ٖلى هٓام الؿل٪ ٦إنل ٖام )اؾخصىاء ًدبجى  ًخمحز الْى

( اإلاُلب ألاو٫  الخٗا٢ض(.مً َظٍ ألاؾال٥ هجض جل٪ اإلاهخمت بمجا٫ خماًت البِئت  ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي)

 .(اإلاُلب الشاوي ىهب )ما ٌؿخضعي البدض في مٗاًحر ج٣ضًغ ظضاعتها باإلا

    :  ؤؾالن زانت بمؿخسضمي البِئت ٖلى مؿخىي الجماٖاث اإلادلُتاإلاُلب ألاٌو

ٟحن ًدىمىن بلى هٟـ الغجبت ؤو ٖضة عجب و  ت مً اإلاْى هٓام الؿل٪ َى الظي ًًم مجمٖى

ًسًٗىن لىٟـ ال٣اهىن ألاؾاؽ الخام، َظٍ الغجبت  جسخل٠ ًٖ مىهب الكٛل و هي الهٟت التي  

اث٠ اإلاسههت لها.جسى   ٫1 لهاخبها الخ٤ في قٛل الْى

٠ُ الٗمىمي  11و  3و مً بحن ألاؾال٥ التي ويٗذ جُب٣ُا ألخ٩ام هو اإلااصجحن  مً ٢اهىن الْى

ا بخضي   2011طل٪ ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمؿخسضمي الجماٖاث اإلادلُت ؾىت   03-06ع٢م  باٖخباَع

٠ وكاَه.  2ؤلاصاعاث التي ًماعؽ ٞحها اإلاْى

الظي ٌؿدىض في  ٢2010اهىن البلضًت ؾىت  ؤهه ؤنضع بٗض 334-11ًخمحز اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  

. ما ًجٗل مً مىيٕى 10-03صًباظخه ألخ٩ام ٢اهىن خماًت البِئت في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت ع٢م 

ث اإلادلُت خماًت البِئت و جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت ؤخض مجاالث الخىمُت اإلادلُت التي جلٗب الجماٖا

٤ ٢اهىن البلضًت ع٢م  صوعا باعػا في الاعج٣اء بها و جد٤ُ٣ خاظُاث اإلاىاًَ يمً مخُلباث الخىمُت ٞو

-11. ألظل َظا هجض مً بحن ألاؾال٥ التي ًىٓمها اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 07-12و ٢اهىن الىالًت  10-11

لبِئت. و هي جسو في ألاؾاؽ اإلادُِ الدؿُحر الخ٣جي  و الخًغي، الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت و ا3 334

 في مجا٫ البِئت الٗمغاهُت و ٦ظا الىٓاٞت و الصخت. اإلاِٗصخي للمىاًَ

 :  قٗبت الدؿُير الخلني و الحًغي الفٕغ ألاٌو

عجبت و هي جسو  12و التي جًم  الكٗبت ألاعبٗتؤؾال٥  334-11مً اإلاغؾىم  222وّضخذ اإلااصة 

 َم: مهىضؽ، ج٣جي، ٖىن، مهىضؽ مٗماعي( و 

 مهىضؾى ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣جي و الخًغي،-

 ج٣ىُى ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣جي و الخًغي،-

                                                                                 

ُٟت الٗمىمُت. 03-06ع٢م  ؤمغ   06و  05 اصجحن:اإلا - 1      ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى
ُٟت الٗمىمُت.ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام ل 03-06 ع٢مؤمغ  02اإلااصة  - 2       لْى

 : " ٌٗخبر ؤؾال٧ا في بصاعة الجماٖاث اإلادلُت الاؾال٥ التي جيخمي بلى الكٗب الخالُت:  334-11مغؾىم جىُٟظي ع٢م  03 اصةاإلا - 3     

اث،    –الترظمت  -ؤلاصاعة الٗامت،- الم ألالي، -الترظمت الٟىعٍت، الىزاث٤ و اإلادْٟى الىٓاٞت و -الخًغي،  الدؿُحر الخ٣جي و -الاخهاثُاث، -الٖا

ايُت."-الى٣اوة الٗمىمُت و البِئت،  ت و الٍغ  الاظخماُٖت و التربٍى
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ىان ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣جي و الخًغي،-  ألٖا

ىن لإلصاعة ؤلا٢لُمُت. -  اإلاهىضؾىن  اإلاٗماٍع

 و٧ل ؾل٪ ًًم عجب خُض:

 عجب: 04ًًم 1ُمُت في الدؿُحر الخ٣جي و الخًغي،ؾل٪ مهىضؾى ؤلاصاعة ؤلا٢ل-

 عجبت عثِـ اإلاهىضؾحن -عجبت مهىضؽ عثِسخي -عجبت مهىضؽ صولت -عجبت مؿاٖض

 ، ًًم عجبخحن:2ؾل٪ ج٣ىُى ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣جي و الخًغي -

 عجبت ج٣جي ؾام  -عجبت ج٣جي 

ىان ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣ج-  ، ًًم زالر عجب:3ي و الخًغي ؾل٪ ألٖا

 عجبت مٗاون ج٣جي  -عجبت ٖىن ج٣جي مخسهو  -عجبت ٖىن ج٣جي 

ىن لإلصاعة ؤلا٢لُمُت-  ، ًًم زالر عجب:4ؾل٪ اإلاهىضؾىن اإلاٗماٍع

ً. -عجبت مهىضؽ مٗماعي عثِسخي -عجبت مهىضؽ مٗماعي   عجبت عثِـ اإلاهىضؾحن اإلاٗماٍع

 ٗلمُت اإلاخسههت في مجا٫ الٗماعة.اإلاالخٔ ؤن َظٍ الاؾال٥ مً طوي الغجب ال

 قٗبت الىٓافت و الىلاوة الٗمىمُت و البِئت الفٕغ الثاوي: 

و َم) مٟدل، مغا٢ب، ٖىن،  278عجبت(، وضختها اإلااصة  12ؤؾال٥ جًم اظمالُا )  04هجض 

 بُُغي(:

 و الى٣اوة الٗمىمُت و البِئت، الىٓاٞت مٟدكى -

 و البِئت،مغا٢بى  الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت -

 ؤٖىان الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت،-

باء البُاَغة لإلصاعة ؤلا٢لُمُت.-  ألَا

 و٧ل ؾل٪ ًًم عجب ٦ما ًلي:

 عجب: 04ًدخىي 5الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت و البِئت   ؾل٪ مٟدكى-

 عجبت عثِـ اإلاٟدكحن -عجبت مٟدل ٢ؿم  -عجبت مٟدل عثِسخي   -عجبت مٟدل 

 :نعجبخحًًم  1و الى٣اوة الٗمىمُت و البِئت ؾل٪ مغا٢بي الىٓاٞت -

 عجبت مغا٢ب عثِسخي  -عجبت مغا٢ب  

                                                                                 
ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت. 334-11ع٢م مغؾىم جىُٟظي  223اصة اإلا - 1  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
ٟي 334-11 مغؾىم جىُٟظي ع٢م 239 اصةاإلا - 2  بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت. ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت. 334-11ع٢م مغؾىم جىُٟظي  250اصة اإلا - 3  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت. 334-11ع٢م مغؾىم جىُٟظي  259 اصةاإلا - 4  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت 334-٢11م ع مغؾىم جىُٟظي  279اإلااصة  - 5  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت 334-11ع٢م مغؾىم جىُٟظي  295اإلااصة  - 1  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
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 ًًم زالر عجب: 1الى٣اوة الٗمىمُتؾل٪ ؤٖىان الىٓاٞت و -

 عجبت ٖىن عثِسخي في الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت-عجبت ٖىن الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت.

ىان في الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت  .عجبت عثِـ الٖا

باء البُاَغة لإلصاعة ؤلا٢لُمُت  ًًم زالر عجب: 2ؾل٪ ألَا

باءعجبت عثِـ - -عجبت َبِب عثِسخي --بُُغي  عجبت َبِب-  ألَا

ُف مؿخسضمي خماًت البِئتاإلاُلب الثاوي:        مٗاًير جلضًغ الىفاءة في جْى

٠ُ و ؤزغي جسو التر٢ُت      .همحز بحن مٗاًحر الخْى

 :  ُفمٗاًير الخْىالفٕغ ألاٌو

٠ُ لاللخدا١ بؿل٪ مؿخسضمي خماًت البِئت ٖلى مؿخىي الجماٖاث اإلادلُت  ٣ًخهغ الخْى

الث زانت الٗلمُت  هٓغا ألن ألامغ ًخٗل٤  334-11اؾدىاصا للمغؾىم الخىُٟظي ع٢م  بلى لؼوم جىاٞغ مَا

ؿاب٣ت  جا٦ض بمىيٕى ٞجي ٌؿخلؼم ؤَل ٖلم ص٤ُ٢ في اإلاجا٫ ، بال ؤن َظا ال ٨ًٟي بل ال بض مً اإلاغوع باإلا

 الجضاعة و الاؾخد٣ا١ .

الث اإلاُلىبتؤوال:   : في ؤؾالن الحفاّ ٖلى البِئت اإلاَا

٠ُ في مسخل٠ ؤؾال٥ قٗبت  334-11بخٟدو اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م     هجض ؤهه ٌكتٍر للخْى

ًٍ الدؿُحر الخ٣جي و الخًغي  و ٚالبُت ؤؾال٥ قٗبت الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت و البِئت) اإلاظ٧ىع 

ىان(    3.ؾاب٣ا ماٖض ألٖا

  ٠ُ الث  جْى  ؤؾال٥ قٗبت الدؿُحر الخ٣جي و الخًغي :مَا

  ٤ ؤلاكلُمُتمؿاٖضو اإلاهىضؽ ؤلاصاعة ا  ٩ًىن خاثؼ لهظٍ الغجبت ًجب ؤن  اإلاترشر ٞةن : 228 اصةاإلا : ٞو

و هي:  235 اصةخض الخسههاث اإلادضصة في اإلاؤقهاصة اللِؿاوـ ؤو قهاصة مٗاصلت لها اإلادضصة في ٖلى 

 الخلهىضؾت اإلاضهُت ...الجٛغاُٞا.. اإلايكئاث الخ٣ىُت، ألاقٛا٫ الٗمىمُت...

 ٤  الا٢لُمُت  جلني ؤلاصاعة ٖلى قهاصة ج٣جي ؤو قهاصة  ا ٩ًىن خاثؼ ًجب ؤن  اإلاترشر ٞةن   242 اصةاإلا: ٞو

الكب٩اث  مخابٗت ؤقٛا٫ البىاء، الُغ١ و  وهي:   246مٗاصلت في ؤخض الخسههاث اإلادضصة في اإلااصة

 . الخ ...، الُبىٚغاُٞا، الغي، ال٨هغباءاإلاسخلٟت، الٗمغان

                                                                                 
ٟي بصاعة الجماٖا 334-11ع٢م  مغؾىم جىُٟظي 304اإلااصة -  1  ث ؤلا٢لُمُتًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت 334-11ع٢م  مغؾىم جىُٟظي 313اإلااصة  -  2  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
ٟي بصاعة الجماٖاث  334-11ع٢م  مغؾىم جىُٟظي 247و  246و   235و  301و 291 ىاص:اإلا - 3 ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

 ؤلا٢لُمُت. 
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 ٤ الاكلُمُت جلني ؾام في ؤلاصاعة  ا ٖلى ىن خاثؼ جب ؤن ٩ًًللغجبت  ترشر ٞةن اإلا  247 اصةاإلا : ٞو

الث في ؤخض الخسههاث آلاؤقهاصاث   ..، الٗمغان، ال٨ترو ج٣جيُت: الُغ١ و الكب٩اث اإلاسخلٟتجو مَا

 .الخ

  ى ٤في ؤلاصاعة الاكلُمُت ان الخلىُىن ألٖا ٞةن اإلاترشر  للغجبت ًجب ؤن ٩ًىن خاثؼا   254اصة اإلا : ٞو

، ٦هغباء الؿُاعاث، ٦هغباء البىاًاث: كهاصة ال٨ٟاءة اإلاهىُت او قهاصة مٗاصلت في اخض الخسههاث ل

 . الخ ...م٩اهُ٪ و جهلُذ ٖخاص الىعقاث

  قهاصة ا ٖلى إلاترشر خاثؼ ًجب ؤن ٩ًىن ا 264إلااصةا ٤ٞو  في ؤلاصاعة الاكلُمُت: اإلاهىضؽ اإلاٗماعي

 اإلاهىضؽ اإلاٗماعي ؤو قهاصة مٗاصلت.

  ٠ُ الث جْى  :ؤؾال٥ قٗبت الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت و البِئت مَا

٤ اإلااصة   جخٗل٤ بالخسههاث الخالُت: 291ًُلب مً اإلاترشخحن قهاصاث ٖلمُت  ٞو

تالبُىلىظُا و اإلا٨ُغوبُىلىظُا الالبِئت،  ت و البدٍغ ٖلىم اإلااء و  ،ٖلم البِئت ٖلىم البداع ،ال٨ُمُاء ،بًر

م البِئت. ض الا٢خًاء ب٣غاع مكتر٥ ىن حٗض٫  ؤو جمم ٢اثمت الخسههاث اإلاىهىم ٖلحها ؤٖالٍ ٖؤ ٨ً ٍو

٠ُ الٗمىمي ٠ُ اإلا٩ل٠ بالجماٖاث  ؤلا٢لُمُت  و الؿلُت اإلا٩لٟت  بالْى .هي مُلىبت لكٛل  بحن الْى

 ت:الغجب الخالُ

 ٤ اإلااصةفي ؤلاصاعة الاكلُمُت اإلافدل قهاصة لِؿاوـ ؤو ا ٖلى اإلاترشر خاثؼ جب ؤن ٩ًىن ً 284 :  ٞو

 . 291 اصةاإلافي الخسههاث اإلادضصة في  قهاصة الضعاؾاث الٗلُا ؤو قهاصة مٗاصلت

 ٤  اإلااصة في ؤلاصاعة الاكلُمُت مفدل عئِس ي لت ؤو قهاصة صو ا ٖلى اإلاترشر خاثؼ جب ؤن ٩ًىن 286ً :  ٞو

 .291 اإلادضصة في اإلااصة قهاصة مٗاصلت في ؤخض الخسههاث

 ٤ اإلااصةفي ؤلاصاعة ؤلاكلُمُت مفدل كؿم قهاصة اإلااظؿخحر ا ٖلى  ٩ىن اإلاترشر خاثؼ جب ؤن ًً 288 : ٞو

 . 291ؤو قهاصة مٗاصلت لها في ؤخض الخسههاث اإلادضصة في اإلااصة 

 ٤الىٓافت و الىلاوة الٗمىمُت مغاكب ٠ مغا٢بىا  الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت و ً 298" اصةاإلا :  ٞو ْى

ا٫ الىٓاٞت و الى٣اوة جقهاصة ج٣جي ؤو قهاصة مٗاصلت في م ًٍ خاثؼ البِئت مً بحن ...مً بحن اإلاترشخحن ال

  الٗمىمُت  و البِئت.

لؿلُت وجدضص ٢اثمت الكهاصاث اإلاظ٧ىعة ؤٖالٍ ب٣غاع مكتر٥ بحن الىػٍغ اإلا٩ل٠ بالجماٖاث ؤلا٢لُمُت و ا

ُٟت الٗمىمُت."  اإلا٩لٟت بالْى

 ٤ اإلااصة  :في الىٓافت و الىلاوة الٗمىمُت مغاكب عئِس ي ًخم الخى٠ُْ في الغجبت  مً بحن  301ٞو

ً و  : البُىلىظُاآلاجُت لكهاصة ج٣جي ؾام ؤو قهاصة مٗاصلت  في ؤخض الخسههاث اإلاترشخحن الخاثٍؼ

ت، ال٨ُمُاء، ٖلم البِئ ُت في الهىاٖاث اإلا٨ُىبُىلىظُا و البدٍغ ت، ٖلىم البداعذ، مغا٢بت  الىٖى

الٛظاثُت، اؾخٛال٫ قب٩اث اإلاُاٍ الهالخت للكغب، اؾخٛال٫ و نُاهت قب٩اث الخُهحر، اؾخٛال٫ 

 مدُاث اإلاٗالجت، حؿحر و ا٢خهاص اإلاُاٍ، اإلادُِ و الىٓاٞت، حؿُحر و بٖاصة  جإَُل الىٟاًاث.
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٤ اإلااصة  ٠ الا 254ٞو و  طل٪  إلصاعة الخ٣ىُت في الدؿُحر الخ٣جي و الخًغي ٖىان الخ٣ىُىن ل، ًْى

ً لكهاصاث ال٨ٟاءة اإلاهىُت ؤو قهاصة مٗاصلت في ؤخض الخسههاث آلاجُت:  باليؿبت للمترشخحن الخاثٍؼ

ٜ، ؾُا٢ت و ٦هغباء الؿُاعاث ، ٦هغباء البىاًاث، م٩ُ٨اهُ٪ و جهلُذ ٖخاص الىعقاث و الى٣ل و الخَٟغ

( ٠ْ255  بهٟت ٖىن ج٣جي مخسهو لإلصاعة ؤلا٢لُمُت ) اإلااصةنُاهت ٖخاص الىعقاث . و ًى 

اإلاترشخىن الخاثؼون لكهاصاث الخد٨م اإلانهي ؤو قهاصة مٗاصلت في ؤخض الخسههاث  آلاجُت: ٦هغباء 

٤ اإلااصة    235م٩ُ٨اهُ٪، م٩ُاهُ٪ جهلُذ الؿُاعاث، م٩ُ٨اهُ٪ جهلُذ ججهحزاث الطخ الضًاػا٫. و  ٞو

٠ُ في عجب مؿاٖض اإلاهىضؽ لإلصاعة ؤلا٢لُمُت و  232بلى  228و التي جدُل للمىاص  ، ٞةهه ًخم جْى

ً لكهاصاث في  مهىضؽ صولت لإلصاعة ؤلا٢لُمُت و مهىضؽ ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت باليؿبت للمترشخحن الخاثٍؼ

غاُٞا....  جسههاث: الهىضؾت اإلاضهُت، الجٛغاُٞا، الُبٚى

مجاالث جىا٤ٞ اإلاىهب اإلاسهو هي جخٗل٤ ب ٖلمُت و مسخل٠ الكهاصاث اإلاُلىبت اإلاالخٔ ؤهه 

 لخلبُت الخضمت.

  :٠ُ ؤٖىان الىٓاٞت الث جْى  مَا

غ  ُٟهم مً بحن اإلاترشخحن الظًً جخٞى  البضويهم قغوٍ الخإَُل ٞحبِىما ؤٖىان الىٓاٞت ًخم جْى

 1الظي ًخىا٤ٞ م٘ َبُٗت اليكاٍ.

 ؤؾالن الحفاّ ٖلى البِئت لخىُْف اإلاؿابلتزاهُا: 

ٟي ؤلاصاعة  ًخًمً 334-11زال٫ اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ًٓهغ مً     ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

٠ُ ًٖؤلا٢لُمُت ًخم  ٤ اإلاؿاب٣ت الخْى  ٖلى ؤؾاؽ الازخباع ؤو الٟدىم اإلاهىُت. ٍَغ

 :اإلاؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ الازخباع 

الخ٣جي و ٣ًخهغ جى٠ُْ ؤؾال٥ قٗبت الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت و البِئت و قٗبت الدؿُحر  

٠ُ ًم٨ً اهخ٣اء  اظغاء  ٖلى، الخًغي  اإلاؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ الازخباع باٖخباع َظا ألاؾلىب في الخْى

: مؿاٖضو اإلاهىضؾحن،  و اإلاخمشلت ؤًٞل اإلاترشخحن لخ٣لض عجب ؤؾال٥ قٗبت الدؿُحر الخ٣جي و الخًغي 

عجب ؤؾال٥ الىٓاٞت و  ؤو 1مهىضؽ صولت، اإلاهىضؽ الغثِسخي، ج٣جي، ج٣جي ؾام، مهىضؽ مٗماعي عثِسخي.

 .2: مٟدل الىٓاٞت، مٟدل الغثِسخي في الىٓاٞت و مغا٢ب الىٓاٞت اإلاخمشلت في الى٣اوة الٗمىمُت و البِئت

 :الٟدىم اإلاهىُت 

٤ اإلااصجحن  ٠ الا  255و 254ٞو و الٗىن   ٖىان الخ٣ىُىن لإلصاعة الخ٣ىُت في الدؿُحر الخ٣جي و الخًغي ًْى

٤ ٞدىم مهىُت، الخ٣جي اإلاخسهو  لإلصاعة ؤلا  ٢لُمُت ًٖ ٍَغ

                                                                                 
ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت. 334-11 ؾىم جىُٟظي ع٢ممغ  308اإلااصة  - 1  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
ٟي بصاعة الجماٖاث  334-11 غؾىم جىُٟظي ع٢مم 265، 264، 242، 232، 230، 228: اإلاىاص -  1 ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

 ؤلا٢لُمُت.
ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت. 334-11 ي ع٢ممغؾىم جىُٟظ 298/1و 286/1و  284/1 : اإلاىاص -  2  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
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 ُف:   مٗاًير الازخُاع  في اإلاؿابلت للخْى

 ٤ الخام باإلاؿاب٣ت ٞةهه بٗض بظغاء اإلاؿاب٣ت) الازخباع  194-12الخىُٟظي ع٢م  ؤخ٩ام اإلاغؾىمٞو

٤ الخالت. هجاح اإلاترشر ًخم بدهىله ٖلى مٗض٫ ٖام ٌؿاوي ٖلى ألا٢ل  مً  10ؤو الٟدو اإلانهي( ٞو

الا٢هاثُت. و جدضص ٢اثمت اإلاترشخحن اإلا٣بىلحن جهاثُا خؿب صعظت الاؾخد٣ا١ و في  صون الى٣ُت 20

 (.23 اصةخضوص اإلاىانب اإلاالُت اإلاٟخىخت.)اإلا

في ؤؾالن الحفاّ ٖلى البِئت  جغكُت مٗاًير الفٕغ الثاوي:   مْى

 البِئت ٖلى مؿخىي الجماٖاث اإلادلُت اؾدىاصا للمغؾىم الخٟاّ ٖلىجخم جغ٢ُت مؿخسضمي 

٤ الازخُاع. 334-11الخىُٟظي ع٢م   بما ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة ؤو الامخدان اإلانهي ؤو ًٖ ٍَغ

 التركُت ٖلى ؤؾاؽ الكهاصة : 

 
ّ

ل ٖلمي في ؤخض الخسههاث اإلاُلىبت.جخم التر٢ُت بٗض خهى٫ اإلاترش  1ر ٖلى مَا

ُٟهم الخ٣ىُىن الؿامىن اإلاّغؾمىن الظًً جدهلىا  ،ًغقى لغجبت مهىضؽ لإلصاعة ؤلا٢لُمُت بٗض جْى

٤ اإلاؤ ٖلى قهاصة اللِؿاوـ   . 235 اصةو قهاصة مٗاصلت لها  في ؤخض الخسههاث اإلادضصة ٞو

 م الامخدان اإلانهي  :ًٖ ٍَغ

٠ُ  ؾىىاث( في مىهب. 07و  05زباث اإلاترشر لخضمت ٞٗلُت ) بجخم التر٢ُت بٗض  جىاولذ الخْى

ت مىاص ٤ الغجبت مجمٖى  . 2ٞو

زمـ ؾىىاث   امؿاٖضو اإلاهىضؾحن الظًً ؤزبخى التي جسو جغ٢ُت  ٣ٞ2غة    230 هظ٦غ اإلااصةمشال 

 .مً الخضمت الٟٗلُت

 م الازخُاع  :ًٖ ٍَغ

ت)   10( و الظًً ًشبخىن %20و %10جخم بٗض الدسجُل في ٢اثمت الخإَُل في خضوص وؿب مئٍى

 1ؾىىاث مً الخضمت الٟٗلُت بهظٍ الهٟت.

بٖاصة جىُٓم م٨خب الصخت لُخالءم و  هٓغا لضوع َظٍ ألاؾال٥ زانت في مجا٫ الصخت  جم

اٖخبر مؿخسضمى بصاعة الجماٖاث اإلادلُت 2 368-20اإلاخُلباث الجضًضة بمىظب مغؾىم جىُٟظي ع٢م 

 ألاؾال٥ آلاجُت:

                                                                                 
ًخًمً ال٣اهىن  334-11ع٢م . مغؾىم جىُٟظي  300و   289و  287و  285 و 266 و  245 و  243 و  233 و  231و   229 ىاص:اإلا -1

ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت.  ألاؾاسخي الخام بمْى
ع٢م مغؾىم جىُٟظي   .319 و 318 و 299 و 290 و 288و  286و  284 و 267 و  265 و  256و   255و   244 و 234 و  232 اإلاىاص:  - 2

ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت. 11-334  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى
-11ع٢م مغؾىم جىُٟظي   3190 و 318و 309 و 299 و 291 و 288 و 286 و 284 و  267 و256 و 255 و  244 و 234 و  232 اإلاىاص:  -3

ٟي بصاعة الجماٖاث ؤلا٢لُمُت. 334  ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام بمْى

 . 75ٕط ع، ، ًخًمً بٖاصة جىُٓم م٨خب خٟٔ الصخت البلضي.2020صٌؿمبر  08 عبُ٘ الشاوي اإلاىا٤ٞ لذ 22 اعر فيم 368 -20غؾىم جىُٟظي ع٢م م 2      
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باء  - مٟدكى الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت و البِئت، مغا٢بى  الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت و البِئت، ألَا

ىن لإلصاعة الا٢لُ  مُت.البٍُُغ

مهىضؾى ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣جي و الخًغي، ج٣ىُى ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت في الدؿُحر الخ٣جي و  -

 الخًغي،

ىن لإلصاعة ؤلا٢لُمُت." - ٠ُ٦ جخم مؿاَمت مؿخسضمي ألاؾال٥ اإلاظ٧ىعة في جد٤ُ٣ اطن   اإلاهىضؾىن اإلاٗماٍع

 الخىمُت اإلادلُت؟

 ت البِئت في جدلُم جىمُت مدلُت مؿخضامت: مؿاَمت مؿخسضمي خماًاإلابدث الثالث

اع اإلاِٗصخي  ج٣ضم الجماٖاث اإلادلُت زضماث للمىاًَ في مُاصًً خماًت البِئت و جدؿحن الَا

ت مخسههت )اإلاُلب ألاو٫ ) مىهىم ٖلحها ٢اهىها  (.اإلاُلب الشاوي( جخىالَا ج٣ىُا مهالر و مىاعص بكٍغ

    :  خماًت البِئتنالخُت الجماٖاث اإلادلُت في اإلاُلب ألاٌو

ألاويإ الاظخماُٖت ٨ًغؽ ٢اهىوي البلضًت و الىالًت نالخُاث للهُئاث يمً مُُٗاث جىا٤ٞ 

الصخت  الٗمغان،الا٢خهاصًت التي ٌِٗكها اإلاىاًَ في ؾبُل مىاظهت مكا٧ل مدلُت ؾىاء في مُضان و

 والىٟاًاث...

 :  الهالخُاث البُئُت في كاهىن البلضًت الفٕغ ألاٌو

ت مً الهالخُاث البُئُت ؤؾىضث للهُئت الخضاولُت و ٦ظا  11-10البلضًت ع٢م  ٌٗالج ٢اهىن  مجمٖى

 الهُئت الخىُٟظًت. 

ت  مً اللجان مجها: الصخت و الىٓاٞت  الكٗبي البلضي، ٖلى مؿخىي اإلاجلـخُض   جيكإ مجمٖى

( و ًخم اٖضاص 31 و الٟالخت  و الهُض البدغي.) الم   و خماًت البِئت، تهُئت ؤلا٢لُم و الخٗمحر، الغي 

ت مً َٝغ  جي للتهُئت اإلاجلـ الكٗبي البلضي  بغامج ؾىٍى و الخىمُت اإلاؿخضامت  في بَاع اإلاسُِ الَى

(  مجها مسُُاث حؿحر الىٟاًاث اإلاجزلُت و ما 107 اصةلإل٢لُم و ٦ظا اإلاسُُاث الخىظحهُت ال٣ُاُٖت  )اإلا

 الىٟاًاث(.  اهىن مً ٢ 33-29 ىاص) اإلا 19 -01قابهها التي ٌٗالجها ٢اهىن الىٟاًاث ع٢م 

زضمت للمىاًَ، خماًت ألاعايخي  الكٗبي البلضي ومً اإلاُاصًً التي حهخم بكاوجها اإلاجلـ

(. و خماًت التربت و اإلاىاعص اإلااثُت وحؿهغ ٖلى الاؾخٛال٫ 110 اصةالٟالخُت و اإلاؿاخاث الخًغاء ) اإلا

 (.112اصةألاًٞل )اإلا

جىػَ٘ اإلاُاٍ الهالخت للكغب، -:  ٖلى ( 123 اصةهالر الخ٣ىُت )اإلا٦ما حؿهغ البلضًت بمؿاَمت اإلا

م٩اٞدت هىا٢ل الامغاى  -ظم٘ الىٟاًاث الهلبت و ه٣لها و مٗالجتها،-نٝغ اإلاُاٍ اإلاؿخٗملت ومٗالجتها، -
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ظًت و ألاما٦ً و اإلااؾؿاث اإلاؿخ٣بلت للجمهىع، -اإلاخى٣لت،  نُاهت َغ٢اث -الخٟاّ ٖلى صخت ألٚا

 قاعاث اإلاغوع الخابٗت لكب٨ت َغ٢اتها.ب -البلضًت،

٘ و  اع اإلاِٗصخي للمىاًَ و في خضوص بم٩اهاتها و َب٣ا للدكَغ جخ٨ٟل البلضًت في مجا٫ جدؿحن الَا

الخىُٓم اإلاٗمى٫ بهما بتهُئت  اإلاؿاخاث الخًغاء و وي٘ الٗخاص الخًغي و حؿاَم في نُاهت  ًٞاءاث 

ُه   و الكىاَئ.) اإلا  (.124 اصةالتٞر

الؿهغ ٖلى هٓاٞت الٗماعاث و -(:94اصة) اإلا خؿب ِـ اإلاجلـ مً الهالخُاث اإلاسىلت لهؤما عث

.  الؿهغ ٖلى اخترام حٗلُماث هٓاٞت اإلادُِ و خماًت البِئت .-يمان ؾهىلت الؿحر في الكىإع

 هالخُاث البُئُت في كاهىن الىالًت    فٕغ الثاوي: الال

٤ ٢اهىن الىالًت والثُت في  اإلاجلـ الكٗبي الىالجي جيكإ لجان  هجض ٖلى مؿخىي  07-12 ع٢م ٞو

الصخت و الىٓاٞت و خماًت البِئت، تهُئت ؤلا٢لُم و الى٣ل، الغي و الٟالخت و الٛاباث خى٫:  اإلاجا٫ البُئي

 (. 33 اصةو الهُض البدغي و الؿُاخت )اإلا

الٛاباث،  في مجاالث: الصخت الٗمىمُت، الٟالخت و الغي و  الكٗبي الىالجي و ًخضاو٫ اإلاجلـ

اع ًباصع اإلاجلـ الكٗبي الىالجي و ًً٘ خحز الخىُٟظ ٧ل ٖمل في ، ( 77 اصةخماًت البِئت )اإلا و في َظا ؤلَا

ٟي) اإلا ( و ًباصع باالجها٫ 84 اصةمجا٫ خماًت و جىؾُ٘ و جغ٢ُت  ألاعايخي الٟالخُت و التهُئت و الخجهحز الٍغ

ما٫ اإلاىظهت بلى:   م٘ اإلاهالر اإلاٗىُت ب٩ل  ألٖا

 ( 85 اصةجىمُت و خماًت ألامال٥ الٛابُت في مجا٫ الدصجحر و خماًت التربت و بنالخها) اإلا 

 غ ٧ل ؤٖما٫ الى٢اًت و م٩اٞدت ألاوبئت في مجا٫ الصخت الخُىاهُت و الىباجُت.)اإلا  (86 اصةجٍُى

٘ التزوٍض باإلاُاٍالكٗبي الىالجي  و ٌؿاٖض اإلاجلـ  الهالخت  ج٣ىُا و مالُا بلضًاث الىالًت في مكاَع

 (.2ٝ 87اصة الكغب و الخُهحر وبٖاصة اؾخٗما٫ اإلاُاٍ ) اإلا

 في جدلُم الخىمُت  صوعَا  اإلاهالح الخلىُت اإلادلُت و  اإلاُلب الثاوي:   

اع اإلاِٗصخي للمىاًَ و  جباقغ الجماٖاث اإلادلُت ازخهاناَا في مجا٫ الخىمُت لخدؿحن ؤلَا

طل٪ مهالخها الخ٣ىُت، بال ؤن البلضًت ٢ض جلجإ  حؿخسضم لخد٤ُ٣و الخضماث طاث البٗض البُئي، 

٤.   حر مهالخها الٗمىمُتُألؾالُب حؿ ٌ اإلاٞغ   بإؾلىب اوكاء ماؾؿاث ؤو جٍٟى

 :  334-11مهام اإلاهالح الخلىُت وفم اإلاغؾىم الخىفُظي عكم الفٕغ ألاٌو

 : و َم خًغي اإلاهام اإلاؿىضة ألؾال٥ الدؿُحر الخ٣جي و ال 334-11ًدضص اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 

ما٫  (227-224 ىاص) اإلا جدىاو٫ مهامهم  ؾل٪ مهىضسخي ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت - هظ٦غ مجها: اهجاػ مسخل٠ ألٖا

الخ٣ىُت  اإلاخسههت، يمان  مخابٗت ألاقٛا٫ و مغا٢بتها، اؾخالم اإلايكئاث و اإلاىا٣ٞت ٖلى خاالث 

ت للجما  ٖاث ؤلا٢لُمُت...الاقٛا٫، اإلاؿاَمت في بٖضاص اإلاسُُاث الخىظحهُت الخىمٍى
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هظ٦غ مجها: جىُٟظ و مخابٗت ججؿُض  (241-239 ىاص) اإلا جدىاو٫ مهامهم  ؾل٪ ج٣جي ؤلاصاعة ؤلا٢لُمُت-

ال٣غاعاث و ألاوامغ و الخىظحهاث اإلاخسظة في مجا٫ ازخهانهم، ال٣ُام بٗملُاث الغ٢ابت اإلاخٗل٣ت بدىُٟظ 

 ألاقٛا٫ و ج٣ُُم الىخاثج،...

ىان الخ٣ىُحن - هظ٦غ مجها: يمان مخابٗت  (253-250 ىاص)اإلا ؤلا٢لُمُت جدىاو٫ مهامهملإلصاعة ؾل٪ ألٖا

ىان الخ٣ىُحن، ٢غاءة و جغ٢ُم الغؾىم و اإلاسُُاث الخ٣ىُت....  ألاقٛا٫ في الىعقاث و جإَحر ٞغ١ ألٖا

ً لإلصاعة ؤلا٢لُمُت- هىع في هظ٦غ مجها: الخ (.263-260 ىاص)  اإلاجدىاو٫ مهامهم  ؾل٪ اإلاهىضؾحن اإلاٗماٍع

ت و/ؤو الٗمغان، مخابٗت اهجاػ الضعاؾاث الخ٣ىُت اإلاخسههت للميكئاث اإلا٣ٗضة  مُضان الهىضؾت اإلاٗماٍع

٘ ال٨بري...  و اإلاكاَع

 باليؿبت ألؾال٥ الىٓاٞت و الى٣اوة و البِئت خضصث مهام:

٣ت بالخُهحر . هظ٦غ مجها: مٗاًىت اإلاسالٟاث اإلاخٗل(283 280 ىاص) اإلامهامهم  اإلاٟدكحن جدىاو٫ ؾل٪ -

 والىٓاٞت و الى٣اوة...

، هظ٦غ مجها: اإلاؿاَمت في اٖضاص بغهامج الخٟٔ (297-296 ىاص) اإلا جدىاو٫ مهامهم  ؾل٪ اإلاغا٢بحن-

 والهُاهت و جىُٟظٍ...

هظ٦غ مجها: جىُٟظ ٖملُاث  (307-305 ىاص)اإلا جدىاو٫ مهامهم ؾل٪ ؤٖىان الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت-

ت في ألاما٦ً الٗمىمُت الخاعظُت، الخُهحر مً الخكغاث، ٩ًل٠  الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت  الخًٍغ

ما٫ الخ٣ىُت للىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت  ىان الخ٣ىُىن في الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت الؾُما باأٖل ألٖا

ملُاث للبىاًاث و الُغ١ و الكب٩اث اإلاسخلٟت و اإلاؿاخاث الُبُُٗت و اإلاؿاخاث الخًغاء، مغا٢بت ٖ

 ظم٘ و اٞغاٙ و بػالت ال٣ماماث اإلاجزلُت و الىٟاًاث الهلبت.

حن لإلصاعة ؤلا٢لُمُت- باء البٍُُغ هظ٦غ مجها: مغا٢بت جُب٤ُ  (.316-314ىاص) اإلا جدىاو٫ مهامهم ؾل٪ ألَا

ت...  الخىُٓماث الصخُت، اإلاكاع٦ت في مغا٢بت اإلاظابذ، التربُت الصخُت البٍُُغ

اإلاؿاَمت  : مشال و ٞىُت ٖلى مؿاثل ج٣ىُت( ماٖضا مهام  ؤٖىان الىٓاٞتجىهب ) َظٍ اإلاهام ًالخٔ ؤن   

في جُب٤ُ الخٗلُماث الصخُت )مٟدل الىٓاٞت و الى٣اوة الٗمىمُت و البِئت( الخهىع في مُضان الهىضؾت 

ت و الٗمغان )اإلاهىضؽ اإلاٗماعي(.  اإلاٗماٍع

 ي الجماٖاث اإلادلُت:ؤؾالُب جلضًم الخضماث البُئُت ٖلى مؿخى الفٕغ الثاوي: 

٤ بوكاء      ٤ ؤو ًٖ ٍَغ ًخم اؾخٛال٫ و ج٣ضًم الخضماث البُئُت بإؾلىب الاؾخٛال٫ اإلاباقغ للمٞغ

ٌ ؤو الامخُاػ  .ماؾؿت مدلُت. ٦ما ٢ض جلجإ بلى ؤؾلىب آزغ و َى الخٍٟى

 حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت لخضماث الىٓاٞت و الصخت و البِئت بإؾلىب الاؾخٛال٫ اإلاباقغ 

مهالر ٖمىمُت  ج٣ىُت  ٢هض  ،جدضر ٖلى مؿخىي بصاعة البلضًت بياٞت بلى مهالر ؤلاصاعة الٗامت      

: التزوٍض باإلاُاٍ  الخ٨ٟل ٖلى وظه الخهىم، بمهام جٓهغ ٖلى ألازو في مجا٫ البُئي) اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا(

، نُاهت الُغ٢اث الهالخت للكغب و نٝغ اإلاُاٍ اإلاؿخٗملت، الىٟاًاث اإلاجزلُت و الًٟالث ألازغي 
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ً الٗمىمُت، الخًاثغ  و  وبقاعاث اإلاغوع، الاهاعة الٗمىمُت، ألاؾىا١ اإلاُٛاة و ألاؾىا١ و اإلاىاٍػ

 البلضًت(.  اهىن ٢ 149مؿاخاث الخى٠٢، اإلاظابذ البلضًت، اإلاؿاخاث الخًغاء.) 

الثُت ٦ما ًم٨ً للىالًت ؤن جيكإ ٢هض جلبُت الخاظاث الجماُٖت إلاىاَىحها مهالر ٖمىمُت و 

للخ٨ٟل ٖلى وظه الخهىم بما ًإحي: الُغ١ و الكب٩اث اإلاسخلٟت،.. الى٣ل الٗمىمي، الىٓاٞت و الصخت 

اصة الىالًت( و طل٪ اؾدىاصا لىو اإلا اهىن ٢ 141 اصةالٗمىمُت و مغا٢بت الجىصة، اإلاؿاخاث الخًغاء..)اإلا

٤ ن ٌؿخٛل مباقغة ؤ"ًم٨ً اإلاجلـ الكٗبي الىالجي  :٢اهىن الىالًت 142 مهالخه الٗمىمُت ًٖ ٍَغ

ت  للىالًت ،  ٠ الىالًت ٖلى خؿاب اإلاحزاهُت الالمغ٦ٍؼ الاؾخٛال٫ اإلاباقغ." و في ؾبُل طل٪ :" جْى

حن لؿحر مهالخها  ًىاؾب ام٩اهُاتها  و بىاء ٖلى اخخُاظاتها.  اإلاؿخسضمحن الًغوٍع

٘ و الخىُٓم   اإلاٗمى٫ بهما.جدضص قغوٍ حؿُحر َاالء اإلاؿخسضمحن و حُٗجهم َب٣ا للدكَغ

٤ الخىُٓم:" )اإلا  الىالًت( اهىن ٢ 129 اصةجدضص ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ًٖ ٍَغ

  حؿُحر الجماٖاث اإلادلُت لخضماث الىٓاٞت و الصخت و البِئت بإؾلىب الاؾخٛال٫ ٚحر اإلاباقغ 

حؿُحر  هٓغا لخ٣ُٗض الخاظُاث و مىاظهت إلادضوصًت الخمىٍل جلجإ  الجماٖاث اإلادلُت بلى ؤؾالُب   

اإلادضص لكغوٍ اوكاء جىُٓم و ؾحر اإلااؾؿت  200-٦83ةوكاء ماؾؿاث ٖمىمُت اؾدىاصا للمغؾىم

  1الٗمىمُت اإلادلُت.

اع ًّم  البلضًت حؿُحر الخضماث الٗمىمُت في ق٩ل  11-10 ع٢م ٨ً ٢اهىن البلضًتفي َظا الَا

٦ما ًم٨جها اللجىء  (154 صةاماؾؿت ٖمىمُت بلضًت طاث َاب٘ اصاعي ؤو طاث َاب٘ نىاعي و ججاعي.)اإلا

٤ الامخُاػ ؤو الخٟىٌٍ )اإلا (. لحزوص مؿخسضمي اإلاهالر و 156 اصةاإلا) و  ( 155 اصة)اإلا ( و 150 اصةبلى ٍَغ

ُٟت الٗمىمُت ب٣اهىن ؤؾاسخي زام  اإلااؾؿاث البلضًت ٚحر الخايٗحن لل٣اهىن ألاؾاسخي للْى

 (.130اصة)اإلا

اء ماؾؿاث ٖمىمُت والثُت مؿخ٣لت لدؿُحر اإلاهالر اوك 07-12 ع٢م ٨ً ٢اهىن الىالًتؤًًا ًّم 

( خُض جخسظ ق٩ل ماؾؿت طاث َاب٘ اصاعي ؤو ماؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ 146 اصةالٗمىمُت)اإلا

٤ اإلااصة 149 اصة( ؤو جلجإ بلى الامخُاػ في اؾخٛال٫ اإلاهالر الٗمىمُت )اإلا147اصةنىاعي و ججاعي)اإلا (. و ٞو

ىالثُت و اإلااؾؿاث الٗمىمُت اإلادلُت الخابٗت لها ب٣اهىن ؤؾاسخي. :" ًؼوص مؿخسضمى اإلاهالر ال130

٤ الخىُٓم."  جدضص  ٦ُُٟاث جُب٤ُ َظٍ اإلااصة ًٖ ٍَغ

ا اإلاباقغ  في ج٣ضًم الخضماث البُئُت و جلجإ إلوكاء  ٞالجماٖاث اإلادلُت ٢ض ال ج٨خٟي بدؿُحَر

حمً ماؾؿاث ٖمىمُت مدلُت  م٩لٟت  بالىٓاٞت   "ماؾؿت  :مشال ،ن اإلادُِظم٘ الىٟاًاث و جٍؼ

حن اإلادُِ ٧لحن" ) باجىت( ً الكل٠" "اإلااؾؿت الٗمىمُت البلضًت للخى٠ُٓو  1.الىٓاٞت و جٍؼ . و" 1و التًز

                                                                                 
ا، ط ع   1983ماعؽ  19اإلااعر في  200-83 الخىُٟظي ع٢م إلاغؾىما -1 ًدضص قغوٍ اوكاء اإلااؾؿت الٗمىمُت اإلادلُت و جىُٓمها و ؾحَر

 ٕ12 . 
 www.ech-chaab.comموقع  - 1
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وػاعي  خجاعي ؤوكئذ بمىظب ٢غاع الو  هىاعيالُاب٘ الطاث  إلااؾؿت الىالثُت مخُجت هٓاٞت ")البلُضة( ا

 2.(الىٟاًاث اإلاجزلُتالجت مٗ تهخم بجم٘ و   2016ظاهٟي  07 مكتر٥ ناصع في
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 الخاجمت:

٠ وكاَه، في ؾبُل ؾحر  الجماٖاث اإلادلُت بخضي ؤلاصاعاث الٗمىمُت التي ًماعؽ ٞحها اإلاْى

ت و ج٣ضًم زضماث للمىاًَ و جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت مجها في مجا٫ خماًت البِئت التي  اإلاغا٤ٞ ؤلاصاٍع

٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت. َظٍ الخضماث التي ًخىلى جد٣ُ٣ها ؤشخام جخُلب ؤنبدذ مً مخُلباث جد

ت وال٣ضعة ًىٓمها اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ، ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الخام  334-11ٞحهم اإلاٗٞغ

ٟي بصاعة الجماٖاث اإلادلُت، ُٞدىاو٫ جدضًض قغوٍ الالخدا١ بالغجب و اإلاهام اإلاؿىضة ألؾال٥  بمْى

             ىاء في مجا٫ الدؿُحر الخًغي الخ٣جي ) الٗمغان( ؤو ما ًسو الىٓاٞت و الى٣اوة و البِئتخماًت البِئت ؾ

الصخت و الىٟاًاث ؤي اإلادُِ اإلاِٗصخي. جُغ٢ذ َظٍ اإلاضازلت البدض ًٖ مؿإلت ج٣ضًغ ٦ٟاءة 

ٞخبحن  ،تاؾهامهم في جد٤ُ٣ الخىمُالبدض ًٖ و  334-11ع٢م  اإلاؿخسضمحن مً زال٫ اإلاغؾىم الخىُٟظي

 الىخائج الخالُت:

ذ ال ٦مهُلر لمال٨ٟاءة  -  في الىهىم ال٣اهىهُت. ٗباعةًٓهغ بهٍغ

٦مٟهىم  ًترظم في ، و َى ٖملُت الخ٣ُُم مً ؤظل التر٢ُت  م٘ مبضؤ اإلاؿاواة و ال٨ٟاءة اعجبِ مضلى٫ -

٠ ظىاهب جُب٣ُُت ٨ًغّ  و ؤظهؼة الغ٢ابت  لُاث آلايمً و  اإلاؿاب٣ت  ؾها ال٣اهىن في مجا٫  جغ٢ُت اإلاْى

غ بكهاصاث َبُت مٖلحها و مً زال٫ الكهاصاث التي جشبذ طل٪ والهاصعة مً ؤَل الٗلم ؾىاء حٗل٤ ألا 

ت. الث ٨ٍٞغ  جشبذ ٦ٟاءة بضهُت ؤو ٖلمُت جشبذ ٢ضعاث و مَا

٠ُ يمً  ذهه ظاء مسالٟا للضؾاجحر اإلاخٗا٢بت التي عبُؤ 2020جمحز الخٗضًل الضؾخىعي ؾىت - الخْى

ًدهغ ال٨ٟاءة في  2020صَا ال٣اهىن، في خحن هجض الخٗضًل الضؾخىعي الجضًض ؾىتقغوٍ ًدض

اث٠ الٗلُا.   الْى

ُٟت مىظ بضاًت الاؾخ٣ال٫ - ذ الجؼاثغ اَخماما بكاون الْى ٢ىاهحن تهخم بمؿخسضمي ؤلاصاعاث  بؿًٖٞغ

 لبِئتاّ ٖلى الخ٫ٟ اجازهذ بصاعة الجماٖاث اإلادلُت بإؾال٥ مجها في م 2011الٗمىمُت بال ؤهه ؾىت 

ُٟ يًغاع 334-11اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م بمىظب  اث٠  حهافي جْى الخسهو الٗلمي إلاماعؾت الْى

حر خاظُاث اإلاىاًَ في اإلاجا٫ الصخت، الىٓاٞت و  الخًغاء في ؾبُل جد٤ُ٣ الخىمُت اإلادلُت و جٞى

 الٗمغان...

٤ مؿاب٣ت ٖلى ؤؾاؽ  - ٠ُ و جغ٢ُت مؿخسضمي خماًت البِئت ًخم ٞو الازخباع و الٟدو اإلانهي يمً جْى

الث ٖلمُت و زبرة مهىُت. ٤ مَا الث. ٦ما جخم التر٢ُت ٞو  جىاٞغ مَا

 . ًٞال ًٖجد٤ُ٣ بِئت هُٟٓتؾبُل  اوكاء ماؾؿاث ٦ُٟلت في ٌؿخضعي  ىاظهت ال٣ًاًا البُئُت  م  -

ت اإلا٩لٟت باإلاهمت بالٗخاص   ء مهالر مسخهت.و الىؾاثل اإلااصًت مخُىعة و اوكا جضُٖم اإلاىاعص البكٍغ

ت زغوة و هي ع٦حزة لخد٤ُ٣ جىمُت قاملت و مؿخضامت -  .اإلاىاعص البكٍغ
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 :الخىنُاث

دت يمًصعاط ال٨ٟاءة بهُٛت ب - مً الخٗضًل الضؾخىعي  67لىو اإلااصة  هو الضؾخىع بةياٞتها نٍغ

2020. 

ً بإ - ت و هي الخٗلُم و الخ٩ٍى ن ٩ًىن مخجاوبا م٘ جد٤ُ٣ الاَخمام بال٣اٖضة ألاؾاؾُت في الخىمُت البكٍغ

 الخىمُت اإلادلُت و مخىا٣ٞا م٘ اإلاؿخجضاث و الخُىعاث. 

ت و مجاالث الخىمُت اإلادلُتوي٘ مسُِ اؾتراجُجي مد٨م ًىّ - يمً  ٤ٞ بحن حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

غة هُاثم٘ الام٩االاَخمام بال٨ٟاءاث،  و ًخٟاٖل   .الاؾخٗاهت بالخجاعب الضولُت.  م٘ اإلاخٞى

 ُم زام بمؿخسضمي خماًت البِئت في بَاع اإلااؾؿاث الٗمىمُت اإلادلُت اإلايكإة.وي٘ جىٓ-

ت اإلا٩لٟت بدماًت البِئت ٖلى مؿخىي الجماٖاث اإلادلُت بالٗخاص و الىؾاثل اإلااصًت - جضُٖم اإلاىاعص البكٍغ

٘ الخىمُت اإلادلُت  .اإلاخُىعة إلهجاح مكاَع
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 كائمت اإلاغاح٘: 

 اهىهُت:الىهىم الل

إلاهاص١ ا، ًخٗل٤ بةنضاع الخٗضًل الضؾخىعي 2020صٌؿمبر 30ماعر في 442-20مغؾىم عثاسخي ع٢م  -

مبر ؾىت ضة الغؾمُت، 2020ٖلُه في اؾخٟخاء ؤو٫ هٞى ت  الجٍغ ت الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ الجؼاثٍغ

 .82الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ط ع، ٕ 

    .14ًمً الخٗضًل الضؾخىع، ط ع، ٕ ًخ 2016ماعؽ 07 فياإلااعر  01-٢16اهىن ع٢م -

ًخٗل٤ بيكغ حٗضًل الضؾخىع اإلاىا٤ٞ ٖلُه في  1989ُٟٞغي  28ماعر في  18-89مغؾىم عثاسخي ع٢م -

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ط ع ٕ  في 1989ٞبراًغ  23اؾخٟخاء  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ  . 09الجٍغ

ًخٗل٤ بةنضاع هو حٗضًل الضؾخىع اإلاهاص١  1996بر ؾبخم 07اإلااعر في  433-96مغؾىم عثاسخي ع٢م -

مبر  28ٖلُه في اؾخٟخاء  ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ط  1996هٞى ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ في الجٍغ

 . 76ع ٕ 

مبر  22اإلااعر في  97-76ؤمغ ع٢م - ت الضًم٣غاَُت  1976هٞى ًخًمً انضاع صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

 .94الكٗبُت، ط ع، ٕ 

    constitution 1963 JON°64 .64.ميكىع ط ع، ٖضص1963صؾخىع ؾىت  1963صؾخىع - 

ًخًمً الاهًمام بلى الٗهض الضولي الخام  1989ماي  16اإلااعر في  67-82ع٢م  اإلاغؾىم الغثاسخي-  

و بالخ٣ى١ الا٢خهاصًت و الاظخماُٖت و الش٣اُٞت و الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت و الؿُاؾُت 

البرجى٧ى٫ الازخُاعي اإلاخٗل٤ بالٗهض الضولي الخام بالخ٣ى١ اإلاضهُت  و الؿُاؾُت مً َٝغ الجمُٗت 

 .20، ط ع، ٕ  1966صٌؿمبر  16الٗامت لألمم اإلاخدضة  ًىم 

  .12ًخٗل٤ بالىالًت، ط ع ، ٕ  2012ُٟٞغي 21في اإلااعر 07-12ع٢م  ٢اهىن  - 

 .37، ط ع ٕ البلضًت ب  خٗل٤ً 2001ظىان  22ماعر في   10-11ع٢م  ٢اهىن -

الٗام  ال٣اهىن ألاؾاسخي ًخًمً  2006ًىلُى  15ظماصي  الشاهُت اإلاىا٤ٞ لذ  19إلااعر فيا 03-06 ع٢مؤمغ  -

ُٟت الٗمىمُتل  460ٕ  ، ط ع ،لْى

ًخًمً  خماًت البِئت   2003ًىلُى  19اإلاىا٤ٞ ٫ 1424ظماصي ألاولى  19اإلااعر في    10-03ع٢م  ٢اهىن  - 

 .43اع الخىمُت اإلاؿخضامت ،ط ع ،ٕ في بَ

ُٟت  الٗمىمُت 1966ًىهُى 02ماعر في  133-66 ع٢م ؤمغ  -   ٕ  ، ط عذًخٗل٤ بال٣اهىن ألاؾاسخي الٗام للْى

46. 

اإلاخٗل٤ بال٣اهىن ألاؾاسخي  1987ؤوث  05 اإلاىا٤ٞ لذ 1398ؤو٫ عمًان  اإلااعر في 12 -٢78اهىن ع٢م    -  

 .32،  ط ع ٕ الٗام للٗامل

، ًخًمً بٖاصة 2020صٌؿمبر  08 عبُ٘ الشاوي اإلاىا٤ٞ لذ 22 اعر فيم 368 -20غؾىم جىُٟظي ع٢م م - 

 .  75ٕط ع، جىُٓم م٨خب خٟٔ الصخت البلضي.
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دضص ٦ُُٟاث  ، ً 2019ى ماً 27 اإلاىا٤ٞ لذ 1440عمًان  22 اإلااعر في 165-19 ُٟظي ع٢مغؾىم جىم -

 .٠  .37ٕ ط ع ،ج٣ُُم اإلاْى

ًدضص ألاخ٩ام اإلاُب٣ت ٖلى اإلاتربو في  2017هىٞمبر  02في  اإلااعر 322-17ع٢م مغؾىم جىُٟظي  -

 .66اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث   الٗمىمُت، ط ع ٕ 

ل  25 ظماصي الشاهُت اإلاىا٤ٞ لذ 03 اإلااعر في  194-12 ُٟظي ع٢مجى ؾىم مغ  - اإلاخٗل٤ بخدضًض  2012ؤبٍغ

ٕ  ، ط عذ،هىُت في اإلااؾؿاث الٗمىمُت و بظغاءاتها٦ُُٟاث  جىُٓم اإلاؿاب٣اث و الامخداهاث و الٟدىم اإلا

26.   

ًخًمً ال٣اهىن ألاؾاسخي الىمىطجي لٗما٫ اإلااؾؿاث و  1985ماعؽ  ؤو٫  ماعر في 59-85مغؾىم -

 130ٕ  ط ع،    ؤلاصاعاث الٗمىمُت،

ل  28اإلااعر في  07اإلايكىع ع٢م- لكهاصة ًخٗل٤ بمٗاًحر الاهخ٣اء في اإلاؿاب٣اث ٖلى ؤؾاؽ ا 2011ؤٍٞغ

ُٟت الٗمىمُت. ٠ُ في عجب الْى  للخْى

غ:  -    غ مجلـ اإلاداؾبت ؾىت ج٣اٍع  2019ج٣ٍغ

 :اإلاظهغاث الجامُٗت

ت صعاؾت خالت ، حكاث ؾلىي  - ٟحن باإلصاعاث الٗمىمُت الجؼاثٍغ ٠ُ الٗمىمي ٖلى ٦ٟاءة اإلاْى ، ؤزغ الخْى

ت و ٖلىم الدؿُحر، مظ٦غة ماظؿخحر ، ظامٗت امدمض بى٢غة بىمغصاؽ ٧لُت الٗلىم الا٢خها صًت و الخجاٍع

2009.2010. 

ت في الدصخُو الاؾتراجُجي في اإلااؾؿت الا٢خهاصًت، َالب ؤخمض صهُا - ، مؿاَمت ال٨ٟاءاث البكٍغ

صعاؾت خالت ماؾؿت اإلاُاخً ال٨بري للجىىب ؤوماف بؿ٨غة، مظ٦غة ماؾتر ٖلىم الدؿُحر، ٕٞغ حؿُحر 

لىم اإلاىٓماث، جسهو الدؿُحر الاؾتراجُجي للم ت ٖو ىٓماث، ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والٗلىم الخجاٍع

 .2014-2013الدؿُحر ،ؾىت 

ىت،- ت بغواوي نبًر صعاؾت خالت وخضة بىاء الهُا٧ل اإلاٗضهُت  صوع بصاعة ال٨ٟاءاث في جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

ر، ظامٗت ام ، مظ٦غة ماؾتر ا٧اصًمي ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُح -ؤم  البىاقي-اإلاهىٗت 

 .2014/2015البىاقي ، 

٠ُ آلُت لخدؿحن الخضمت الٗمىمُت، غي اًمانهبً ػ - الخ٣ى١، ماؾتر  ، مظ٦غةمبضؤ ال٨ٟاءة في الخْى

 . 2015/2016 ،بؿ٨غة٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، ظامٗت 
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