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 تحسين أساليب في سهام برامج التأهيل إمدى 

 الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وأنماط تسيير المؤسسات 
 د.العايب عبد الرحمن

 جامعة سطيف                                                     
S 

ؼاٍٚ ٖصٙ ايسضاغ١ ايٛقٛف ع٢ً َا قسَت٘ كتًـ بطاَر تأٌٖٝ 

إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ٗ اؾعا٥ط َٔ إغٗاَات يؿا٥س٠ إ٪غػات ايكػرل٠ 

ػٌ أغايٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل, شيو إٔ اشلسف ا٭زل٢ ٭ٟ ٚإتٛغڀ١ ٗ فاٍ ؼ

بطْاَر تأٌٖٝ ٖٛ ؼػٌ تٓاؾػ١ٝ إ٪غػات إػتؿٝس٠ َٓ٘ ٚإٔ ؼػٌ 

ايتٓاؾػ١ٝ ّط ستُا عدل ايطؾ  َٔ َػت٣ٛ ا٭زا٤ اٱزاضٟ ايصٟ ٜتڀًب 

بسٚضٙ ا٫عتُاز ع٢ً أزٚات تػٝرل ؾعاي١ تكتهٝٗا أغايٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل 

 إعتُس٠. 

ٜكـ ايبشح ع٢ً فُٛع َا قسَت٘ ٖصٙ ايدلاَر َٔ عًُٝات 

تأٌٖٝ ٚايكٝاّ بسضاغ١ ؼ١ًًٝٝ شلا بٓا٤ ع٢ً أضا٤ ايباسح ٚنصيو َا تٛقًت 

إيٝ٘ زضاغات أناز١ّٝ غابك١. ٚىًل ايبشح إٍ اقذلاح إغذلاتٝذ١ٝ ؼكل 

 ايػطض ايصٟ َٔ أدً٘ مت ٚن  بطاَر ايتأٌٖٝ.

 

ٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ تٛاد٘ ايّٝٛ ١ًْ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتإٕ 

َٔ ايتشسٜات اؾٖٛط١ٜ َٚٔ أُٖٗا ايتڀٛض ايتهٓٛيٛدٞ ٚتٛغ  فاٍ 

إٓاؾػ١ إناؾ١ إٍ شيو ايتػرلات ا٫قتكاز١ٜ اييت أقبشت ُتاظ بعسّ 

ْٚٛطا يًتش٫ٛت اييت ٜؿٗسٖا ايٛن  ا٫قتكازٟ اؿايٞ  .ا٫غتكطاض

طان١ َ  ا٫ؼاز ا٭ٚضٚبٞ, خاق١ َٓص زخٍٛ سٝع ايتڀبٝل ٫تؿاق١ٝ ايؿ

  ايعا١ٕٝٓاؾػ١ إأقبشت ٖصٙ إ٪غػات فدل٠ ع٢ً فاب١ٗ 

غذلاتٝذ١ٝ ايتشكٝل شيو, أقبشت إ٪غػات َڀايب١ باْتٗاز 

َا ّٝع , شيو إٔ تػاعسٖا ع٢ً ؼػٌ أزا٤ٖا ٖا ّهٓٗا َٔ ؼػٌ تٓاؾػٝتٗا

غذلاتٝذ١ٝ إ٪غػ١ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٗ اؾعا٥ط ٖٛ اْعساَٗا ٱ
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لط َٔ ٚضا٤ ٖصا ايٛن  ١ًْ َٔ ا٫ْعهاغات ايػًب١ٝ اٚانش١ إعامل, ٚ

ٚيتشكٝل شيو ٜتؿل ْٝ  إدتكٌ ع٢ً  ع٢ً أغايٝب ٚأِاٙ تػٝرلٖا.

ايصٟ تٓؿ٘  ٝ٘احملتأٌٖٝ عٔ ططٜل ٜتِ ايصٟ ٚنطٚض٠ ايكٝاّ بايتأٌٖٝ 

عتُس٠ ٗ ؾٝ٘ ٚنصيو ٚا٭ِٖ َٔ شيو تأٌٖٝ أغايٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل إ

ايتػٝرل. ؾايتأٌٖٝ ٜػاعس ٗ تٛنٝح ايط١ٜ٩ ٕػرلٟ إ٪غػات سٍٛ 

ايطٖاْات اؾسٜس٠ يًُٓاؾػ١ َٚػاعستِٗ ٗ اْتٗاز أسػٔ ايڀطم 

 ٚا٭غايٝب ٗ ايتػٝرل. 

ايػًڀات ايع١َُٝٛ ٚإٍ غا١ٜ َٜٛٓا ٖصا أقسَت  َٓص غ١ٓ 

تأٌٖٝ ط٠ يَتعسز٠ َٚتٓٛع١ َٛد١ٗ َباؾٗ اؾعا٥ط ع٢ً ٚن  بطاَر 

إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ع٢ً ٚد٘ ايعُّٛ ٚإ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ 

ٚخككت شلصٙ ايدلاَر َٝعاْٝات ند١ُ, نُا ع٢ً ٚد٘ اـكٛم. 

غدطت شلا إَهاْٝات َاز١ٜ ٚبؿط١ٜ َعتدل٠. ٚاغتؿازت اؾعا٥ط ٗ شيو َٔ 

اٍ ٜٚأتٞ ايسعِ ايتكين ٚإايٞ شل٦ٝات زٚي١ٝ شات اـدل٠ ٚايهؿا٠٤ ٗ ٖصا اجمل

ع٢ً ضأغٗا بطْاَر ا٭َِ إتشس٠ يًت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ ٚا٫ؼاز ا٭ٚضبٞ 

 ٚايدلْاَر ا٭ٕاْٞ يًتعإٚ ايتكين. 

يكس بٝٓت ايعسٜس َٔ ايسضاغات اييت اٖتُت بتكِٝٝ سٛق١ً َا 

عس٠ آ٫ف َٔ إ٪غػات  سككت٘ بطاَر ايتأٌٖٝ َٔ ْتا٥ر إٔ ٖٓاى

ٚإٔ َعِٛ ٖصٙ  ٖصٙ ايدلاَر َٔايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ قس اغتؿازت 

ككك١ إٍ َعُٛٗا إ٪غػات اغتؿازت َٔ عًُٝات تأٌٖٝ ناْت أٖساف 

َٚ  تػٝرل ٚشيو بٛن  أزٚات تػٝرل سسٜج١. ايتڀٜٛط أغايٝب ٚأِاٙ 

ٖصا ٜبك٢ ايػ٪اٍ سٍٛ َس٣ َػا١ُٖ ٖصٙ ايدلاَر ٗ ؼػٌ أغايٝب 

ف ع٢ً دع٤ َٔ ٚأِاٙ ايتػٝرل زا٥ُا َڀطٚسا, ٖٚصا َا غٓشاٍٚ ايتعط

   اٱداب١ عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح ٚاٱؾهاي١ٝ إڀطٚس١ يًسضاغ١.    

 َؿه١ً ايبشح:

زضاغ١ اٱؾهاي١ٝ اْڀ٬قا ٖا غبل ؾإْ٘ ٖصا ايبشح غٝشاٍٚ 

ايتاي١ٝ "ٌٖ غاُٖت ؾع٬ بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ٗ ؼػٌ 

 اؾعا٥ط١ٜ ؟". أغايٝب ٚأِاٙ تػٝرل إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١
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ٚيٲداب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ايط٥ٝػٞ غتهٕٛ ايتػا٫٩ت َٛنٛع 

 ا٫ٖتُاّ نايتايٞ : 

ايٛن  اؿايٞ ٱزاض٠ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ َا ٖٛ  (

 ؟اؾعا٥ط١ٜ

؟أِٖ بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١َا ٖٞ  (

ايٝب بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ ٗ ؼػٌ أغ ٌٖ غاُٖت (

؟ٚأِاٙ تػٝرل إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ

أؾام ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل ٗ ٌٚ بطاَر ايـتأٌٖٝ َا ٖٞ  (

؟إڀبك١ ٗ اؾعا٥ط

 أ١ُٖٝ ايبشح: 

تبسٚ أ١ُٖٝ ايبشح َٔ نْٛ٘ ٜعاجل أسس إٛانٝ  اييت تڀطح دس٫  

٥طٌٜ ٗ عًِ ٚاغعا يس٣ ١ًْ َٔ ا٭ٚغاٙ أُِٖٗ ايباسجٌ اؾعا

ا٫قتكاز إٗتٌُ بػبٌ ؼػٌ تٓاؾػ١ٝ ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ, ًِٜٚٝٗ 

َػرلٟ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٚنصيو ايػًڀات ايع١َُٝٛ 

ايصٜٔ ٜطٜسٕٚ ايٛقٛف ع٢ً َس٣ دس٣ٚ ٚلاع١ بطاَر ايتأٌٖٝ اييت ؾطع 

 ٗ تڀبٝكٗا َٓص أنجط َٔ عؿط٠ غٓٛات. 

اَر تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ إٕ ايصٟ ٜدلض شيو ٖٛ إٔ بط

ٚإتٛغڀ١ ساظت ع٢ً سٝع نبرل َٔ ايٓكاف ٚدعًت اؿه١َٛ َٓ٘ أسس 

أِٖ قاٚض اٱغذلاتٝذ١ٝ ايكٓاع١ٝ نُٔ بطاَر اٱْعاف ا٫قتكازٟ َٚا 

ظاٍ وٛظ ع٢ً ٖصا ا٫ٖتُاّ إش غدطت ي٘ ايسٚي١ َٝعا١ْٝ َكسض٠ بأنجط 

 ٛات إُتس٠ بٌ ًَٝاض زٜٓاض دعا٥طٟ يؿذل٠ اـُػ١ غٓ َٔ 

َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١ َٔ  ٚايصٟ غتػتؿٝس َٓ٘  ٚ

 كتًـ ايكڀاعات ا٫قتكاز١ٜ.

 أٖساف ايبشح:    

ٜأٌَ ايباسح َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٛضق١ ع٢ً سكط ١ًْ َٔ ا٭ٖساف    

 ٚاييت تتُجٌ ؾُٝا ًٜٞ : 
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تٛنٝح إؿاِٖٝ شات ايع٬ق١ بتأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠  (

تٛغڀ١.ٚإ

ايٛقٛف ع٢ً َا ّٝع إ٪غػ١ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ َٔ نعـ ٗ  (

فاٍ اٱزاض٠ ٚايتػٝرل.

قاٚي١ إبطاظ َا مت ا٫غتجُاض ؾٝ٘ َٔ َٛاضز َاي١ٝ َٚٔ بطاَر  (

تأٌٖٝ َٔ أدٌ ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ تػٝرل إ٪غػات ايكػرل٠ 

ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ.   

ٕس٣ ؾعاي١ٝ ٖصٙ ايدلاَر.قاٚي١ تكسِٜ زضاغ١ ْكس١ٜ َتٛانع١  (

اقذلاح َػا١ُٖ َتٛانع١ ؼتٟٛ ع٢ً إغذلاتٝذ١ٝ تػاعس ع٢ً  (

ٚقٍٛ بطاَر ايتأٌٖٝ إٍ ؼكٝل ا٭ٖساف إٓتٛط٠ َٓٗا.

 َٓٗذ١ٝ ايبشح: 

ٜتِ ا٫عتُاز ع٢ً إٓٗر ايتشًًٝٞ يًُٛنٛع, شيو إٔ ايسضاغ١ 

إٍ  ١ غتهٕٛ َجاب١ ؼًٌٝ ٕا مت تٓؿٝصٙ َٔ بطاَر ؼًٌٝ َٓص غٓ

َٜٛٓا ٖصا َعتُسٜٔ ع٢ً ايتكٛضات ايؿدك١ٝ يًباسح ٚع٢ً ْتا٥ر 

زضاغات غابك١ أقسّ باسجٕٛ دعا٥طٜٕٛ ع٢ً ايكٝاّ بٗا. نُا ٫ ٜػتجين 

ايتشًٌٝ ٚدٗات ْٛط ٚآضا٤ يبعض ايؿاعًٌ ٗ ا٭ٚغاٙ ا٫قتكاز١ٜ 

 إػتؿٝس٠ بؿهٌ َباؾط ٚغرل َباؾط َٔ بطاَر ايتأٌٖٝ.

زاض٠ إ٪غػات ايكػرل٠ إ ٙغايٝب ٚأِااؿايٞ ٭ ٛن اي -أ٫ٚ   

اؾعا٥ط: ٗ ٚإتٛغڀ١ 

إٔ خط٣ إٗت١ُ با٭عاخ ا٭سضاغات ٚاييكس أنست بعض َٔ 

إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ تػرل ٚؾل ططم بسا١ٝ٥ ٫ٚ تت٤٬ّ َ  

َتڀًبات ايتٓاؾػ١ٝ. ٚتط٣ بعض ايسضاغات إٔ إ٪غػ١ ا٫قتكاز١ٜ 

ايّٝٛ أظ١َ سكٝك١ٝ ْتٝذ١ عسّ تبٓٝٗا ٭غايٝب ٚأِاٙ  اؾعا٥ط١ٜ تعٝـ

ايتػٝرل اؿسٜج١. نُا تعاْٞ إ٪غػات ا٫قتكاز١ٜ خاق١ َٓٗا إ٪غػات 

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ايتابع١ يًكڀاع اـام َٔ "نعـ نؿا٠٤ ٚتهٜٛٔ 

ايعٓكط ايبؿطٟ ؾٝٗا ٚاعتُازٖا ع٢ً ٜس عا١ًَ غرل َ٪١ًٖ ٚغرل خبرل٠ 
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ؿا٠٤ ٚايتدكل. ؾأغًب ٖصٙ إ٪غػات أٚ أنجط ٚنعـ َػتٜٛات ايه

ٖٞ َ٪غػات عا١ًٝ٥ ٜعتُس ايتٛٚٝـ ؾٝٗا ع٢ً أؾطاز َٓٗا َٔ 

ايعا١ً٥ ٚا٭قاضب ايصٜٔ ٜؿتكط َعُِٛٗ إٍ ايتهٜٛٔ ٚإػت٣ٛ ايتعًُٝٞ 

ا٥٬ِٕ ٚأغؼ اٱزاض٠ ٚايتػٝرل اؿسٜج١. إش إٔ اغًبِٗ مل ٜتًكٛا أٟ ْٛع 

غًبا ع٢ً إْتاد١ٝ َٚطزٚز١ٜ ٖصٙ إ٪غػات  َٔ ايتهٜٛٔ ٖا اْعهؼ

ٚدعًٗا تعٝـ َطس١ً ايعٛا٥س إتٓاقك١
(1)

."

ٟ  إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜٚعًٝ٘, ؾإٕ َا ّٝع 

فاٍ اٱزاض٠ َا ًٜٞ:

ايككٛض ٗ اـدلات اٱزاض١ٜ ٚايكسضات ايت١ُٝٝٛٓ. (

ٛغڀ١ َ  عسّ ت٩٬ّ ِ٘ ايتػٝرل ٗ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإت (

َج٬ٝتٗا ٗ اـاضز.

نعـ ايتهٜٛٔ اييت تتُٝع ب٘ ا٫طاضات إػرل٠ يًُ٪غػات  (

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١

: اؾعا٥ط١ٜ أِٖ بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ -ثاْٝا 

إ٪غػات اييت اغتؿازت َٓٗا تأٌٖٝ ايبطاَر قبٌ اـٛض ٗ أِٖ 

ٔ ايتعطٜـ َؿّٗٛ ايتأٌٖٝ ٚنصيو , ٫ بس َاؾعا٥ط١ٜ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١

 .أٖساف بطاَر ايتأٌٖٝ

ايتأٌٖٝ: َؿّٗٛ -

يٛظاض٠ايتاب ايكٓاع١ٝايتٓاؾػ١ٝؼػٌقٓسٚمٜعطف بطْاَر

َٔتٓتكٌست٢يًُ٪غػ١ايسعِايكٓاع١ ايتأٌٖٝ ع٢ً أْ٘ "تكسِٜ

ع٢ًَتشطض َٚؿتٛحاقتكازٌٚإٍَػرلاقتكازٌٚٗايعٝـ

اييتٚاـاضد١ٝايساخ١ًٝايٛطٚفع٢ًبايتأثرلشيوٜٚتِ إٓاؾػ١

إَها١ْٝإ٪غػ١إعڀا٤إٍايتأٌٖٜٝٗسفٚبٗصا إ٪غػ١ؾٝٗاتعٝـ

ٚاغتٓاّتٓاؾػ١ٝ أؾهٌإٍٚا٫ضتكا٤ايػٛمَتڀًباتَ ايتأقًِ

ايُٓٛؼكٝلٚنصيوايتكسٜطؾطم
(2)

ا٭ٚضٚبٞ" ٜٚعطؾ٘ ايدلْاَر

َٝسا ع٢ً أْ٘ يدلْاَرايتاب تٛغڀ١ٚإايكػرل٠إ٪غػاتيتڀٜٛط
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يًُٓاؾػ١ اؾسٜس٠ايطٖاْاتسٍٛإ٪غػاتٕػرلٟايط١ٜ٩"تٛنٝح

ٖٛ بصيو. ٚايتأٌٖٝ ايتػٝرلٗايڀطمأسػٔاْتٗازَٗٚػاعستِٗ

ايتؿهرلٚططمٗ إُاضغاتايتػٝرلإسساختؿٌَُػتُط٠ع١ًُٝ

ايتؿهرلٗدسٜس٠ططمانتػابَٖٛٓٗااشلسفٜهٕٛ  ٚا٫تكاٍ

زٜٓاَٝه١ٝأنجطاٱزاض٠ٗدسٜس٠أغايٝبتڀبٝلٚايتكطف ٚنصيو

إبساعاٚأنجط
(3)

ٜعطف تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ع٢ً نُا  "

ع٬ّ اٱ, أْ٘ "ٖٛ قبٌ نٌ ؾ٤ٞ إدطا٤ َػتُط يًتسضٜب, ايتؿهرل

دسٜس٠  ٚغًٛنٝاتٚايتشٌٜٛ بٗسف اؿكٍٛ ع٢ً ططم ٚأؾهاض 

طم تػٝرل زٜٓاَٝه١ٝ َٚبتهط٠.يًُكاٚيٌ, ٚط
(4)

عطؾت٘ ١َُٛٓ ٚقس " 

بأْ٘ عباض٠ عٔ  غ١ٓ  ا٭َِ إتشس٠ يًت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ 

"فُٛع١ بطاَر ٚنعت خكٝكا يًسٍٚ ايٓا١َٝ اييت ٖٞ ٗ َطس١ً 

اْتكاٍ َٔ أدٌ تػٌٗٝ اْسَادٗا نُٔ ا٫قتكاز ايسٚيٞ اؾسٜس 

.ٚايتهٝـ َ  كتًـ ايتػرلات
(5)

ضت٘ خ٬ٍ ايػٓٛات ا٭خرل٠ ثِ طٛ "

إتٛاق١ً ٚاييت تٗسف يتشهرل إ٪غػ١ ٚنصا  اٱدطا٤اتيٝكبح ٜعين 

قٝڀٗا يًتهٝـ َ  َتڀًبات ايتبازٍ اؿط.
(6)

" 

ٖصاٚتڀبٝل, ايكسض٠انتػابٖٛايتأٌَٖٝٚٓ٘ ٜػتدًل إٔ 

قازض٠ٖصٙ ا٭خرل٠إٔ تكبحٜعينا٫قتكاز١ٜإ٪غػ١ع٢ًإؿّٗٛ

زِٕٖٚٚٛاتڀٛضٖاشلاٜهُٔايصٟبايؿهٌْؿاطٗاَعاٚي١ع٢ً

عٓاقطتػتػٌاييتتًوٖٞإ٪١ًٖإ٪غػ١إٕ غرلٖاا٫عتُاز ع٢ً

ايؿطماغتػ٬ٍادٌنعؿٗا َٔعٓاقطَٔايتدًلٚؼاٍٚقٛتٗا

 َٓ٘. تأتٝٗااييتايتٗسٜساتٕٛاد١ٗٚنصيوقٝڀٗاشلآّشٗااييت

٠ ٚإتٛغڀ١ ٗ اؾعا٥ط : نطٚض٠ تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل -

ٜسخٌ تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ نُٔ تطنٝب١ 

اؿًٍٛ اييت تعاجل إؾهاي١ٝ ت١ُٝٓ ٚتڀٜٛط ٖصٙ إ٪غػات. ٖصا ايعٓكط 

نإ َٚا ظاٍ أسس ا٫ٖتُاَات ايط٥ٝػ١ٝ يًسٚي١, ٖٚٞ نُٔ ايطنا٥ع 

ظٜاز٠ ٖصا ا٭غاغ١ٝ يٲغذلاتٝذٝات ايكٓاع١ٝ ٗ اؾعا٥ط. ٚتعٛز أغباب 
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ا٫ٖتُاّ إٍ ا٭زٚاض ايصٟ تًعب٘ ستُا ٖصٙ إ٪غػات ٗ ا٫قتكاز ٚٗ 

اجملتُ  َٚٓٗا إػا١ُٖ ٗ خًل َٓاقب ايؿػٌ ٚا٫غٗاّ ٗ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ 

ٚؼكٝل ايتٛاظٕ اؾػطاٗ بٌ إٓاطل ٚا٭ِٖ َٔ شيو ايطؾ  َٔ َػت٣ٛ 

١ٕ َٔ َتڀًبات تٓاؾػ١ٝ ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ ٗ ٌٚ َا تؿطن٘ ايعٛ

دسٜس٠ ٚأُٖٗا إيػا٤ اؿٛادع اييت ناْت تٛؾط اؿُا١ٜ يًُٓتٛز ايٛطين 

ؿّٗٛ ايتأٌٖٝ أقبح نجرل ٚدعً٘ قازضا ع٢ً فاب١ٗ إٓاؾػ١ ايعا١ٕٝ. ؾُ

ايتساٍٚ ٗ ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ خاق١ َ  خٛض غُاض ايتؿاٚض َ  

ُاّ إٍ ا١ُٕٛٓ اٱؼاز ا٭ٚضٚبٞ ٚ نصيو ضغب١ اؾعا٥ط ايك١ٜٛ ٗ ا٫ْه

ايعا١ٕٝ يًتذاض٠ ٚإؿاضن١ ٗ ايتهت٬ت ا٫قتكاز١ٜ ايهدل٣ ٖٚصا ٫ ٜتشكل 

إ٫ َ٪غػات شات َػت٣ٛ عايٞ َٔ ا٭زا٤ ٖٚٛ ايعاٌَ ايػا٥ب ٗ إ٪غػ١ 

زخًت إ٪غػ١  ٚٗ غٝاب ؾطٚٙ ا٫ْسَاز ٗ ا٫قتكاز ايعإٞ, .اؾعا٥ط١ٜ

ات دصض١ٜ ؼاٍٚ ؾٝٗا اغتسضاى ا٫قتكاز١ٜ اؾعا٥ط١ٜ ٗ تڀبٝل إق٬س

ايتأخط ايصٟ ٜٓككٗا عٔ إ٪غػات إ٪١ًٖ زٚيٝا ٚشيو عٔ ططٜل 

 بطْاَر ٜػتٓس أغاغا إٍ

.اٱْتاز بإٛاقؿات ايسٚي١ٝ (

.اعتُاز إٓاؾػ١ ايؿسٜس٠ نُتػرل هب َٛادٗتٗا (

اٱْتاز يًداضز أٟ ا٫ٖتُاّ بايتكسٜط نٗسف أغاغٞ ٗ  (

.إغذلاتٝذ١ٝ إ٪غػ١

 بٌ َا تػُح بطاَر ايتأٌٖٝ َٔ ؼكٝك٘ َٔ أٖساف َا ًٜٞ:  َٚٔ

 يًتعطف ع٢ً ْكا٥ل َػرلٟ إ٪غػاتطؾ  َػت٣ٛ ٚعٞ اي (

ٚايصٟ ٜعس ايتؿدٝل ,  ٚتتشكل َٔ خ٬ٍ َِ٪غػتٗ

ع٢ً  ايتعطف ٚإسكا٤ع١ًُٝ تأٌٖٝ أٚي١ٝ ٜتِ َٔ خ٬شلا 

َؿانٌ إ٪غػ١. 

, ٚايصٟ إْؿا٤ تِٓٛٝ ؾعاٍٚ اعتُاز أؾهٌ إُاضغات اٱزاض١ٜ (

تؿتكط إٍ تػٝرل إ٪غػات اييت ؼػٌ ٚٚا٥ـ  ٜتِ ٘خ٬ئَ 

  .ايتِٓٛٝ

http://www.andpme.org.dz/index.php?option=com_definition&Itemid=399&lang=ar
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٪غػ١ ايكػرل٠ ٚيتشكٝل ٖصٙ ا٭ٖساف, ؾإْ٘ ٜتڀًب َٔ إ

 ٚإتٛغڀ١ ايكٝاّ َا ًٜٞ: 

تععٜع إٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً كتًـ إػتٜٛات   

ايعٌُ ٗ إطاض ْاعٞ ٚظضع ايجك١ ٚ ؼسٜس إػ٪ٚيٝات 

 سػب ايهؿا٤ات

  ؾٝٗاؾِٗ عُٝل يًػٛم ٚيتُٛق  إ٪غػ١  

ؾعاي١ تػٝرل ٚأغايٝب ايعٌُ ا٫عتُاز ع٢ً أزٚات إزاض٠ ٚ 

فا٫ت كتًـ ٗ دات إ٪غػ١ ٚعكط١ٜ َٚٛانب١ ٫ستٝا

اٱزاض٠ َٔ إْتاز ٚتػٜٛل َٚاي١ٝ ٚقاغب١ َٚٛاضز 

 خل....بؿط١ٜ

دٌ أاييت ٜتِ ا٫غتؿاز٠ َٓٗا َٔ ايتأٌٖٝ نُا إٔ لاح عًُٝات 

تڀبٝل َا تكسَٗا شلا َٔ سًٍٛ ٚططم عٌُ ٚأغايٝب إزاض٠ سسٜج١ 

 ٜػتٛدب َٔ إ٪غػ١ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ إٔ تٛؾط َا ًٜٞ: 

ڀبٝل ٚض٠ ٚن  اٱدطا٤ات إًُٛغ١ إكذلس١ يهُإ تنط (

ات ايُٓٛ إكذلس١ غٛا٤ ٗ اجملاٍ ايبؿطٟ أٚ إازٟ غذلاتٝذٝا

أٚ إايٞ.

 ت١ُٝٝٛٓ ايهطٚض١ٜٚإاز١ٜ ٚاي اٱَهاْات ايبؿط١ٜتٛؾرل  (

ٱلاح عًُٝات ايتأٌٖٝ.

اييت تهُٔ ايػرل ايؿعاٍ يًعًُٝات ايساخ١ًٝ عٓاقط ايؼػٌ  (

.ُ٪غػ١يً

ؼػٌ ايعٓاقط اييت تتٝح ايتعاٌَ ٚايتأقًِ َ  َا ٜؿطن٘  (

ع٢ً إ٪غػ١ َٔ َتڀًبات. جملتُ  بكؿ١ عا١َا

.ايذلنٝع ع٢ً إٛاضز ايبؿط١ٜ شات ايهؿا٠٤ ٚإٗاض٠ (

 .ا٫قتٓاع بإ ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ ع١ًُٝ َػتُط٠ ٗ ايعَٔ (

َٔٗ اؾعا٥ط ٖٞ دع٤ايتأٌٖٕٝ بطاَرإناؾ١ إٍ شيو أ

إٍ َػاعس٠ٚضا٥ٗأَتٗسفاؾعا٥ط١ٜايسٚي١اْتٗذتٗاٝذ١ٝإغذلات
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إُتس٠ايؿذل٠خ٬ٍٚاـامايعاّايكٓاعٞيًكڀاعايتابع١إ٪غػات

اييتايتشسٜاتَٛاد١ٗع٢ًقازض٠دعًٗاقكسٚشيو ٚ بٌ

َٔعًٝٗاَٚا ٜذلتبا٫قتكازٟا٫ْؿتاحٚغٝاغ١ايع١ٕٛتؿطنٗا

ايػٝاغ١ٖصٙع٢ًتطتبيكسا٭دٓب١ٝيًُٓاؾػ١غٛاما٭ؾتحنطٚض٠

إْؿا٤ْٚتٝذت٘ا٭ٚضٚبٞا٫ؼازَ ايؿطان١اتؿاماؾعا٥ط ع٢ًتٛقٝ 

اؿطيًتبازٍَٓڀك١
(7)

"  

ٖصٙاْعهاغاتَٔغرلَٙٔأنجطَعين"ايكٓاعٞايكڀاعإٕ 

إ٪غػاتَٓاؾػ١فاب١ٗإ٪غػات ع٢ًقسض٠إٔشيوا٫تؿاق١ٝ,

َطتبڀ١ٖصٙ اؿطايتبازٍَٓڀك١ٗغتٓؿ٘اييتضٚب١ٝا٭ٚ

َٔساي٘ع٢ًايٛن بكا٤إٔت٪نساؿاي١ٝإ٪ؾطاتؾهٌ بتٓاؾػٝتٗا

اْتٗازٚدبٚبايتايٞ إ٪غػاتتًوظٚاٍع٢ًٜػاعسإٔؾاْ٘

إٓارٚتٛؾرلإ٪غػاتتًوأزا٤ؼػٌع٢ًتػاعسؾا١ًَإغذلاتٝذ١ٝ

بتأًٖٝٗاشيوٜٚتِايتٓاؾػ١ٝتًوؼػٌَٔٓٗاّهايصٟا٥٬ِٕ شلا

إباؾطقٝڀٗاٚتأٌٖٝ
(8)

"

 ا٭زٚات اييت تػُح بتشكٝل ايتأٌٖٝ :  -

 إٕ ا٭زٚات اييت تػُح بتشكٝل شيو تتُجٌ ٗ : 

ندڀ٠ٛ أٍٚ, ّهٔ يًُ٪غػ١ ا٫عتُاز ع٢ً ا٭١ُْٛ اٱزاض١ٜ  (

عس َٔ َتڀًبات تػإعاٜرل ايسٚي١ٝ َڀابك١ ٕا تتڀًب٘ ا

إ٪غػ١ ع٢ً ايطؾ  َٔ ايتٓاؾػ١ٝ ٚايبشح عٔ ايتُٝع. ٚيعٌ 

أزا٠ أغاغ١ٝ تتٝح  ٜعٚ َجٌ ا٭أ١ُْٛ إزاض٠ اؾٛز٠ َجٌ 

شيو. 

قٝاغ١ إغذلاتٝذٝات ِٛ إ٪غػ١ إٕ ناْت َٛدٛز٠ ٚ إعاز٠  (

قٝاغتٗا إشا ناْت إ٪غػ١ تؿتكس شلا. 

اٍ َ  َ٪غػات ضا٥س٠ خاق١ ٗ ف ايكٝاّ َؿاضٜ  ؾطان١ (

 ايتكسٜط. 
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.ايبشح ٚايتڀٜٛطتڀٜٛط ْؿاٙ  (

بهٌ أؾهاشلا ٚيعٌ أُٖٗا ْٛاّ يًٝك١ٛ ٝك١ٛ ٚن  أ١ُْٛ يً (

 .ايتهٓٛيٛد١ٝايتٓاؾػ١ٝ ْٚٛاّ يًٝك١ٛ 

ٚإتٛغڀ١ايكػرل٠اييت عطؾتٗا إ٪غػاتكتًـ بطاَر ايتأٌٖٝ -ثايجا 

 : اؾعا٥طٗ

غا١ٍٜٚإغ١َٓٓص إٔ ؾطعت اؾعا٥ط ٗ ايتأٌٖٝ َٓص

تأٌٖٝ بطاَراؾعا٥ط١ٜا٫قتكاز١ٜإ٪غػاتٖصا, عطؾتَٜٛٓا

  نايتايْٞٚؿكًٗا

  ايدلْاَر ايُٓٛشدٞ ايتاب  يٮَِ إتشس٠ -

ٍَٛ نٌ َٔ بطْاَر ا٭َِ إتشس٠  ابتسا٤ا َٔ غ١ٓ 

١َُٛٓٚ ا٭َِ إتشس٠ يًت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ   يًت١ُٝٓ ايكٓاع١ٝ

َ٪غػ١  َ٪غػ١ اقتكاز١ٜ ع١َُٝٛ ٚ تأٌٖٝ ا مت بطْاف 

. ٚقس سلٌ ٖصا ايدلْاَر تٓؿٝص بعض عًُٝات تأٌٖٝ َتٛغڀ١ قػرل٠

شاتٗا ٚأُٖٗاسسٗإ٪غػاتاػاٙ
(9)

إ٪غػاتشلصٙؾاٌَاغذلاتٝذٞتؿدٝلإدطا٤ 

بٗااـاق١ايتأٌٖٝكڀڀاتقٝاغ١ 

تجُاضاتا٫غخاق١ايتأٌٖٝكڀڀاتعٓاقطبعضٌُٜٛ 

ؾٗازاتع٢ًٚاؿكٍٛإزاض٠ اؾٛز٠أ١ُْٛنإزخاٍإع١ٜٛٓ

يكاحلٚايتسضٜبايتهٜٛٔبطاَربعضٚتٓؿٝصاٜعٚ

ايعُاٍ ٚاٱطاضات

 قٓسٚم ؼػٌ ايتٓاؾػ١ٝ ايكٓاع١ٝ  -

نُٔ ٜٚسخٌ ٜك  ٖصا ايكٓسٚم ؼت إؾطاف ٚظاض٠ ايكٓاع١ 

ٚقس خكل   – ٠ إدڀ٘ ايٛطين يٲْعاف ا٫قتكازٟ يًكذل

. ٚقس غڀط ايكا٥ُٕٛ ًَٕٝٛ زز شلصا ايدلْاَر غ٬ف َايٞ قسضٙ 

َ٪غػ١ اقتكاز١ٜ َٔ ايكڀاعٌ ايعاّ  ع٢ً تٓؿٝص ايدلْاَر تأٌٖٝ 

أٟ خ٬ٍ إطس١ً ا٫ْتكاي١ٝ قبٌ  ٚ ٚاـام خ٬ٍ إُتس٠ بٌ 
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عسز ٫ إٔ إ. غٜٓٛاَ٪غػ١  , َعسٍ اتؿام ايؿطان١ سٝع ايتٓؿٝص

 َ٪غػ١ ؾك٘.  إ٪غػات اييت مت إٛاؾك١ ع٢ً ًَؿاتٗا ٖٛ 

:  ظ َؿاضٜ  ايتعإٚ ايتكين اؾعا٥طٟ ا٭ٕاْٞ ز ت  -

تڀبٝكا يدلْاَر ايتأٌٖٝ ايب٦ٝٞ ْؿصت اؾعا٥ط ١ًْ َٔ ا٫تؿاقٝات 

ايجٓا١ٝ٥ ٖسؾٗا ا٫غتؿاز٠ َٔ اـدلات ايتك١ٝٓ يبعض اشل٦ٝات ايسٚي١ٝ 

 دتك١ َٚٔ بٝٓٗاإ
(10)

:

: ٖٚسف إؿطٚع إٍ تهٜٛٔ عسز َٔ اـدلا٤ َؿطٚع نْٛؿٛضّ  (

اؾعا٥طٌٜ ٗ فا٫ت اٱزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ ٚٚن  إٛاقؿ١ ايكٝاغ١ٝ 

 ٚايتسقٝل ايب٦ٝٞ؛ إٜعٚ

إطع١َؿطٚع اٱزاض٠ ايب١ٝ٦ٝ  (

ايؿعاي١ٝ ا٫قتكاز١ٜ َٔ : ٜٚٗسف إؿطٚع إٍ ؼكٝل 

خ٬ٍ ايتكًٌٝ ٗ ايتهايٝـ ٚؽؿٝض ا٭ثط ايب٦ٝٞ بٛاغڀ١ ايتكًٌٝ َٔ 

ايٓؿاٜات ٚإٝاٙ إػتع١ًُ ٚاشلٛا٤ إٓبعح ٚنٌ إدًؿات ا٭خط٣ 

ٚنصيو تٛؾرل ايتِٓٛٝ إٓاغب ايصٟ ٜػُح بإسساخ ايتػٝرل ٗ 

ايتػٝرل. 

از١ٜ إػتسا١َ ٚايصٟ ٜٗسف ايدلْاَر اؾعا٥طٟ ا٭ٕاْٞ ايت١ُٝٓ ا٫قتك (

إٍ ؼػٌ تٓاؾػ١ٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اييت ٜكٌ عسز 

 عا٬َ. ٚوتٟٛ ايدلْاَر ع٢ً أضبع١ قاٚض أغاغ١ٝ ٖٚٞ عُاشلا عٔ 

(11)
 :

تك١ٜٛ ٚتسعِٝ غٝاغات ٚاغذلاتٝذٝات إ٪غػات  

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١

تڀٜٛط اـسَات إكس١َ يًُ٪غػات ايكػرل٠  

تٛغڀ١ ٚإ

ؼػٌ اـسَات إاي١ٝ إكس١َ يًُ٪غػات ايكػرل٠  

ٚإتٛغڀ١

زعِ اشل٦ٝات ٚاؾُعٝات ا١ٕٝٓٗ  
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َٝسا بطْاَر (

ططفٍَٖٖٔٛٚٛ ٖصا ايدلْاَر ٖٛ دع٤ َٔ بطْاَر َٝساإٕ 

ٚإتٛغڀ١ ٚايكٓاعاتايكػرل٠ايكٓاعاتٚٚظاض٠ا٭ٚضٚبٞا٫ؼاز

غٓٛات. تبًؼٔػ١ٕس٠أٚضًَٕٚٝٛقسضٖاٝعا١َْٝايتكًٝس١ٜ

ـباؾعا٥ط١ٜايسٚي١ٚتػاِٖاٚضًَٕٚٝٛا٫ؼاز ا٭ٚضٚبَٞػا١ُٖ

إ٪غػاتأٚضٚ ؾٗٞ سك١ًَٕٝٛأٚضٚ, أَإًَٝٛ 

 ايدلْاَرَٔٚإػتؿٝس٠إٓدطط١

كسضات ايتشػٌ يكس نإ ٖصا ايدلْاَر َٛد٘ خكٝكا ي

َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١ َٔ ايكڀاع  اؾػ١ٝ ٭نجط َٔ ايتٓ

اـام ٚدعًٗا قازض٠ ع٢ً ايتأقًِ َ  إتػرلات اؾسٜس٠ ٚإٓتٛط٠ 

ٚشيو َٔ خ٬ٍ:  ي٬قتكاز اؾعا٥طٟ

ؼػٌ ٚطٚف ٚقٍٛ ٚسكٍٛ ٖصٙ إ٪غػات إٍ إعًَٛات  (

ا٫قتكاز١ٜ.

َكازض َػاعس٠ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٗ ايٛقٍٛ إٍ  (

ايتٌُٜٛ إٓاغب١.

َػاعس٠ ٚزعِ اؾُعٝات ٚاشل٦ٝات إع١ٝٓ َباؾط٠ بكڀاع  (

إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١.

إ٪غػاتٚتتُجٌ ْؿاطات ايدلْاَر إٛد١ٗ َباؾط٠ يسعِ

ٚإتٛغڀ١ ٗ :ايكػرل٠

يًُ٪غػاتايؿاٌَايتؿدٝل 8

تػٝرل تأٌٖٝ َتُج١ً ٗ ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ ايتٓؿٝص عًُٝات 0

ٚأُٖٗا : 

إ٪غػ١زاخٌايتػٜٛلٚٚٝؿ١إزخاٍ 

ٚايطقاب١ايكٝا١ْٚٚٝؿيتبإزخاٍاٱْتاد١ٝايٛٚٝؿ١تأٌٖٝ 

اؾٛز٠ع٢ً

ايتِٓٛٝع٢ًبايذلنٝعيًُ٪غػ١اٱزاض١ٜايهؿا٠٤َٔايطؾ  
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ع٢ًايذلنٝعَ ٚاحملاغب١ٝإاي١ٝبايٛٚٝؿ١ا٫ٖتُاّ 

ل ِْٛ حملاغب١ سكٝك١ٝ ٚتڀبٝإعًَٛاتتكسِٜنطٚض٠

ايتهايٝـ  

ايتػٝرلَطاقب١بٛٚٝؿ١اٖتُاّ 

ع٢ًايذلنٝعَ ٚإؿذلٜاتايتُٜٛٔبٛٚٝؿ١ا٫ٖتُاّ 

إداظٕ إزاض٠

ايكازضاتتطق١ٝ 

قطٚضع٢ًيًشكٍٛإٛد١ٗايتٌُٜٛكڀڀاتقٝاغ١ 3

بٓهب١

٭قشابا٭ٍٚبايسضد١َٛد١ٗٚتسضٜبتهٜٛٔعًُٝات 4

 .إ٪غػاتَٚػرلٟ

 ْاَر ايٛطين يتڀٜٛط إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ايدل (

تك  َػ٪ٚي١ٝ تػٝرل ٖصا ايدلْاَر ع٢ً عاتل ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ 

, غ١ٓ ٖصا ايدلْاَر اْڀًل  يتڀٜٛط إ٪غػات ايػرل٠ ٚإتٛغڀ١.

. ٫ٚعتباضات قا١ْْٝٛ تٛقـ ايدلْاَر ٚعاٚز ا٫ْڀ٬م َٓص غ١ٓ 

تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ايصٟ  تتُجٌ الاظات بطْاَر

تؿطف ع٢ً تٓؿٝصٙ ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يتڀٜٛط إ٪غػات ايكػرل٠ 

ٚإتٛغڀ١ ٗ ٌَ ًٜٞ 
(12)

 : 

َ٪غػ١ قػرل٠   ٣َػتٛإعساز خڀ٘ ايتأٌٖٝ ع٢ً  

َٚتٛغڀ١ ٚ دس قػرل٠

َ٪غػ١ قػرل٠  تٓؿٝص خڀ٘ ايتأٌٖٝ ع٢ً َػت٣ٛ  

َٚتٛغڀ١ ٚدس قػرل٠

 َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١ إٍ ؾٗاز٠ ايٓٛع١ٝ َطاؾك١ 

زضاغات ايػٛم تٓؿٝص  

زعِ خڀ٘ ايتهٜٛٔ 
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تأٌٖٝ ٗ ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ تػٝرل ايبطاَر  ١ػاُٖتكِٝٝ ٕ -ضابعا 

 : إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ

ٗ تكُٝٝٓا ٕس٣ َػا١ُٖ بطاَر ايتأٌٖٝ ٗ ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ 

٪غػات ايػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ْعتُس ع٢ً ْتا٥ر تٛقٌ إيٝٗا نٌ تػٝرل إ

َٔ إدتكٌ ايكا٥ٌُ ع٢ً إزاض٠ ؾ٪ٕٚ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ 

إطاؾكٌ يع١ًُٝ تڀٛضٜٗا ٚتُٓٝتٗا ٗ إٝسإ نُا تػتٓس ع٢ً ْتا٥ر أعاخ 

ع١ًُٝ تٍٛ إيٝٗا داَعٌٝ دعا٥طٌٜ َٗتٌُ بايبشح ٗ فاٍ تأٌٖٝ 

 ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١.  إ٪غػات

ض١ٜ٩ إدتكٌ ٚإُاضغٌ ٕا سككت٘ بطاَر ايتأٌٖٝ َٔ ْتا٥ر :  -

: َٓتس٣ ض٩غا٤ إ٪غػات  (

ٜط٣ َٓتس٣ ض٩غا٤ إ٪غػات إٔ بطاَر ايتأٌٖٝ اييت ألعتٗا ايسٚي١ 

عسز إ٪غػات اؾعا٥ط١ٜ مل تأتٞ بايجُاض إٓتٛط٠ َٓٗا ٚشيو يهآي١ 

إػتؿٝس٠ َٓ٘. ٚإٔ بطْاَر ايتأٌٖٝ ايصٟ غڀطت اؿه١َٛ اؾعا٥ط١ٜ 

قس ٫ وكل ا٭ٖساف إطد٠ٛ َٓ٘   – الاظٙ خ٬ٍ اـُاغٞ 

ٚشيو يٮغباب ايتاي١ٝ
(13)

 :

عسّ تٛؾط اـدلات اؾعا٥ط١ٜ بايعسز ايهاٗ ٕطاؾك١ إ٪غػات  

تأًٖٝ٘ َٔ َ٪غػات ٚايصٟ إٓدطط١ بايٓٛط إٍ ايعسز إدلَر 

َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١  قس ٜكٌ إٍ 

ْٛطا يًؿهٌ ايكاْْٛٞ يًٛناي١ ايٛط١ٝٓ يتڀٜٛط إ٪غػات  

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٚايصٟ ٜأخص ؾهٌ َ٪غػ١ ع١َُٝٛ شات 

طاب  إزاضٟ َٚا ّٝع ٖصا ايٓٛع َٔ ا٭ؾهاٍ َٔ برلٚقطاط١ٝ ٗ 

أَاّ ايسٜٓاَٝه١ٝ اييت هب إٔ اٱزاض٠, ايؿ٤ٞ ايصٟ قس ٜهٕٛ عا٥كا 

ُٝع إزاض٠ ايدلْاَر
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عسّ إزَاز إ٪غػات ايهبرل٠ اؿذِ ٗ ايدلْاَر, شيو إٔ َٔ  

ؾطٚٙ ا٫غتؿاز٠ َٔ اٱعاْات إاي١ٝ ٖٛ عسّ ػاٚظ ضقِ أعُاٍ 

ًَٕٝٛ زٜٓاض دعا٥طٟ. ؾُجٌ ٖصٙ إ٪غػات  إ٪غػ١ َبًؼ 

ٖا وتِ ا٫عتٓا٤ بٗا أقبشت شات ٚظٕ نبرل ٗ ا٫قتكاز ايٛطين 

ٚايػٗط ع٢ً نُإ ِٖٛا ٚتڀٛضٖا

ٚدٛز ايهباب١ٝ ٗ اٱغذلاتٝذ١ٝ إتبع١ َٔ ططف ايسٚي١ ٗ الاظ  

َجٌ ٖصا إؿطٚع ايهدِ, ٖصا ا٭َط ٜعٜس َٔ كاٚف إٗتٌُ 

بإٔ ٜكٛز شيو إٍ تبسٜس َٛاضز َاي١ٝ َعتدل٠ ٗ َؿطٚع غرل 

َعطٚف ايٓتا٥ر َػبكا    

٫غتؿاضٟ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١: قسّ ض٥ٝؼ اجملًؼ ا (

اجملًؼ ا٫غتؿاضٟ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ْكسا ؾسٜسا 

اغتؿازت َِٓٗ إ٪غػات ايكػرل٠ اييت يٓتا٥ر بطاَر ايتأٌٖٝ 

تأٌٖٝ  إطاضشا قُٓا بتكِٝٝ َا مت الاظٙ ٗ ٚإتٛغڀ١. إش ٜط٣ أْ٘ "إ

يدلاَر مل تأت بايٓتا٥ر إتٛقع١. إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١, ؾإٕ ا

ايط١ٜ٩ ايهٝك١ إتبع١ َٔ ططف  إٍٚا٭غباب َٔ ٚضا٤ شيو تعٛز 

 إغذلاتٝذ١ٝتعتُس ؾٝٗا ع٢ً ٫ , ٚاييت طايػًڀات ايع١َُٝٛ ٗ اؾعا٥

ٚانش١ ؼتٟٛ ع٢ً آيٝات عٌُ تتُاؾ٢ َ  ا٭غطاض َٔ ايتأٌٖٝ 

ٚايسيٌٝ ع٢ً ْتا٥ر.  إٍٚع٢ً َطاسٌ هب تتبعٗا بػطض ايٛقٍٛ 

شيو نجط٠ ايدلاَر
(14)

." 

أضا٤ اـدلا٤ إطاؾكٌ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٗ عًُٝات  (

ايتأٌٖٝ : ٗ ّٜٛ زضاغٞ عكسٙ أسس َهاتب زضاغات ايباضظ٠ ٗ اؾعا٥ط 

َؿاضن١ إسٜط ايػابل يًدلْاَر ا٭ٚضبٞ يتڀٜٛط إ٪غػات ايكػرل٠ 

إسٜط ايػابل ٱعاز٠ ٚ ٚإتٛغڀ١ 
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اشلٝه١ً ايكٓاع١ٝ يٛظاض٠ ايكٓاع١ ٚأسس ايؿاعًٌ ٗ قٝاغ١ اتؿاق١ٝ 

 ْٛؾُدل َٔ غ١ٓ  ايؿطان١ َ  ا٫ؼاز ا٭ٚضبٞ ٚإٓعكس ّٜٛ 

َٛنٛع٘ ايسضٚؽ إػتكا٠ َٔ بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ 

ابك١ مل ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ, مت ايتٛقٌ إٍ إٔ بطاَر ايتأٌٖٝ ايػ

تأتٞ بايجُاض إٓتٛط٠ َٓٗا "شيو أْٗا مل ُؼ إ٫ عسزا ن٬ٝ٦ َٔ 

إ٪غػات. نِ إٔ بطاَر ايتأٌٖٝ ايػابك١ اغتجٓت ٚبكطاس١ 

قڀاعات ١َُٗ ٖٚٞ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ٚايتهٜٛٔ إٗين, 

ٖصٜٔ ايكڀاعٌ شلُا ايسٚض ايباضظ ٗ إ٪غػات إع١ٝٓ بايتاٌٖٝ.
(15)

  " 

٥ر بعض ايسضاغات اؾاَع١ٝ ايػابك١:ْتا -

بايٓػب١ يًباسجٌ اؾاَعٌٝ, ْػتٓس إٍ زضاغتٌ َٝساْٝتٌ َٔ 

 داَع١ ٚضق١ً باؾعا٥ط َٚٔ داَع١ ايػٛضبٕٛ بؿطْػا.

َٔ داَع١ ٚضق١ً  غــًُٝـ١ غـسٜط أٓـسزضاغ١ ٜٛغـ قٛضٜؿٞ ٚ (

ٕ٪غػات إتٛغڀ١ ٚايكػرل٠ ؼت عٓٛإ "ا غ١ٓ  َٔ اؾعا٥ط

. "اؾعا٥ــط "بطْــاَر  ٗ

٬َس١ٛ ايتػرل ٗ غًٛى يكس نإ اشلسف َٔ ايسضاغ١ ٖٛ قاٚي١ 

قٝاؽ ايتڀٛضات ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ يًُ٪غػات ٚض٩غا٤ إ٪غػات 

َعطؾ١ َا َس٣ َػا١ُٖ ايتأٌٖٝ ٚييت خهعت يًتأٌٖٝ ااؾعا٥ط١ٜ 

غ١ ع١ٓٝ . ٚقس سلًت ايسضاعَُٛا ٗ تڀٜٛط تٓاؾػ١ٝ إ٪غػات اؾعا٥ط١ٜ

 َ٪غػ١ قػرل٠ َتٛغڀ١ تطبڀٗا ع٬ق١ بايدلْاَر.  َه١ْٛ َٔ 

ٚناْت ايٓتا٥ر إتٛقٌ إيٝٗا ٖٞ نايتايٞ
(16)

   :

أثط ْؿاطات ايتأٌٖٝ ٗ ايعُّٛ َطنٞ إ٫ إٔ بعض  

إ٪غػات تعتدل أْ٘ مل ٜطنٞ تٛقعاتٗا.

قعٛب١ ضب٘ ايتٓاؾػ١ٝ أٚ إٛق  ايتٓاؾػٞ يًُ٪غػ١ َ   

ؾٛا٥س ايتأٌٖٝ
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 بعسّ ٚدٛز تػٝرلَٔ إ٪غػات إسضٚغ١ قطست  إٔ  

َؼ أغايٝب ٚأِاٙ تػٝرلٖا 

ؾك٘ قطسٛا إٔ َ٪غػاتِٗ َٔ ٖصٙ إ٪غػات  إٔ  

 أقبشت أنجط تٓاؾػ١ٝ

زضاغ١ ١َٝ٫ آظٚاٚ ْٚبٌٝ ع٢ً بٔ ايٛضز  (

َٔ داَع١  غ١ٓ  

إ " ايػٛضبٕٛ َٔ ؾطْػا ؼت عٓٛ

يكس  .

نإ اشلسف َٔ ايسضاغ١ ٖٛ ؼًٌٝ غٝاغات تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ 

ٚإتٛغڀ١.  ٚسلًت ايسضاغ١ ع١ٓٝ َٔ إ٪غػات إػتؿٝس٠ َٔ 

 َ٪غػ١.   بطاَر ايتأٌٖٝ ٚعسزٖا َا١٥ 

َٔ بٌ ايٓتا٥ر اييت تٛقًت إيٝٗا ايسضاغ١ َا ًٜٞ ٚقس نإ 
(17)

   : 

إٔ بطاَر ايتأٌٖٝ مل تًعب زٚض َِٗ ٗ ؼػٌ تٓاؾػ١ٝ  

َ٪ؾطات تٓاؾػ١ٝ إ٪غػات 

إٕ إقڅساّ إ٪غػات ع٢ً بطاَر ايتأٌٖٝ مل ٜأت ْتٝذ١ قٓاع١  

َٔ ططف ض٩غا٤ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٚيهٔ دا٤ 

ٛض غُاض ػطب١ غرل قػٛب١ ايٓتا٥ر ْتٝذ١ ضغب١ ٖ٪٤٫ ٗ خ

.ٚايعٛاقب

إٕ عًُٝات ايتأٌٖٝ ُت بڀطٜك١ غرل ١َُٛٓ ٚغرل َب١ٝٓ  

ع٢ً َٓٗذ١ٝ غ١ًُٝ َٚٛنٛع١ٝ َتبع١ َٔ ططف ايكا٥ٌُ 

ع٢ً إزاض٠ بطاَر ايتأٌٖٝ

َكاض١ْ ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١ َ  ٚد١ٗ ْٛط ايباسح :  -

ُس أ٫ٚ ع٢ً ؼًٌٝ أَا َٔ ٚد١ٗ ْٛط ايباسح, ؾإٕ ايتكِٝٝ ٜعت

 َعس٫ت ايٓتا٥ر احملكك١ ثِ ْٛع١ٝ عًُٝات تأٌٖٝ إػتؿاز َٓٗا.
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َعس٫ت ايٓتا٥ر احملكك١: إٕ ٖصٙ إعس٫ت ٖٞ ْا١ْ عٔ َكاض١ْ ايعسز  (8

إكسض يًُ٪غػات إدڀ٘ تأًٖٝٗا َٔ ططف نٌ بطْاَر ٚايٓتا٥ر 

احملكك١. ٚؾُٝا ًٜٞ عطض يتًو ايٓتا٥ر : 

بإكاض١ْ َ  :  ؾػ١ٝ ايكٓاع١ٝ قٓسٚم ؼػٌ ايتٓا 

َ٪غػ١ غٜٓٛا أٟ  اشلسف ايػٟٓٛ ٚ إتُجٌ ٗ تأٌٖٝ 

إٍ  إُتس٠ َٔ غ١ٓ غٓٛات  َ٪غػ١ خ٬ٍ  

%. ٚعًٝ٘  تتعس٣ , ؾإٕ ْػب١ ؼكٝل ا٭ٖساف ٫ غ١ٓ 

.ّهٔ اعتباض إٔ ايٓتا٥ر احملكك١ تعتدل ن١ًٝ٦

تتُجٌ : َٚٝسا بطْاَر 

سٛق١ً بطْاَر َٝسا يتأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ 

: ( 18)ٗ َا ًٜٞ

o تؿدٝل تؿدٝل أٚيٞ ٚ  لاظ إ 

o غػ١  بتأٌٖٝ  ّايكٝا٪َ

o  زاض٠ ٚايتػٝرلزٚض٠ تسضٜب١ٝ ٗ فا٫ت اٱ عكس

o  َٝساْٞزضاغ١ ٚؼكٝل

  ـَكسض ب بٌ ٖسفَٔ َ٪غػ١  بتأٌٖٝ  ّايكٝاإٕ 

, أٟ إٔ ْػب١ ؼكٝل َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١ َٔ ايكڀاع اـام

  .اشلسف تكاضب 

ايدلْاَر ايٛطين يتڀٜٛط إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١  

, ؾكس  – : ٗ إطاض إدڀ٘ اـُاغٞ  

غذٌ ايدلْاَر 
(19)

: 

o  ا٫ْهُاّ إٍ ا َ٪غػ١ عٔ ضغبتٗ أعطبت ٗ

 ايٛطين يًتأٌٖٝ ايدلْاَر

o َغػ١ طًبات يًشكٍٛ ع٢ً ايعه١ٜٛ   تقس٪َ

ٗ ايدلْاَر ايٛطين يًتأٌٖٝ
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o  عًُٝات ايتؿدٝل  ََٔ٪غػ١  اغتؿازت

. إػبل

بايٓػب١ شلصا ايدلْاَر, يكس نإ َٔ إكطض ايؿطٚع ٗ تأٌٖٝ 

,  – َ٪غػ١ قػرل٠ َٚتٛغڀ١ خ٬ٍ اـُاغٞ  

ٕ عٔ ا٫ْڀ٬م ايؿعًٞ يًدلْاَر إ٫ إٔ اطت غٓتٚيهٔ ا٬ٕسٜ أْ٘ َ

ْتا٥ذ٘ إٝسا١ْٝ مل تٛٗط بعس. ؾبايعٛز٠ إٍ عسز إ٪غػات اييت أعًٓت عٔ 

َ٪غػ١ قػرل٠  ضغبتٗا ٗ ا٫ْهُاّ إٍ بطْاَر ايتأٌٖٝ ٖٚٛ 

َٚتٛغڀ١ ْتا٥ر اييت غتتشكل إشا ٚاقٌ ايذلٜٚر ٚايتػٜٛل يًدلْاَر 

ٔ ايڀُٛسات.   ؾإ ايٓتا٥ر بعٝس٠ دسا ع

ْٛع١ٝ عًُٝات ايتأٌٖٝ ايين َػت إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١  (0

إػتؿٝس٠: إٕ عًُٝات ايتأٌٖٝ اييت اغتؿازت َٓٗا إ٪غػات 

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ تعتدل عاز١ٜ دسا شيو أْٗا ضنعت ع٢ً تڀٜٛط 

إزاض٠ بعض ايٛٚا٥ـ ا٭غاغ١ٝ يًُ٪غػ١ ٚأُٖٗا : 

ًُ٪غػاتيقٝاغ١ اشلٝانٌ ايت١ُٝٝٛٓ  

ٚن  إدطا٤ات ايت١ُٝٝٛٓ ٚإدطا٤ات ايهب٘ ايساخًٞ  

يتك١ٜٛ أ١ُْٛ ايطقاب١ ايساخ١ًٝ

ٚن  ططم إعساز إٛاظْات ايتكسٜط١ٜ  

ػاب ايتهايٝـ ؿ ١ُْٛأٚن   

ٚن  أ١ُْٛ إزاض٠ اؾٛز٠  

ٖٚصا ٜ٪نس إٔ عًُٝات ايتأٌٖٝ مل تٗتِ ببعض ا٭غايٝب اؿسٜج١ 

ٜب إ٪غػات ع٢ً ا٫عتُاز ع٢ً إكاض١ْ ٗ اٱزاض٠ ٜٚأتٞ ع٢ً ضأغٗا تسض

إطدع١ٝ ٚاٱبساع ٚإغؿاٍ ايصنا٤ ا٫قتكازٟ. إٕ شلصٙ ايعٓاقط ايج٬ث١ زٚض 

نبرلا ٗ تسعِٝ تٓاؾػ١ٝ كتًـ ايكڀاعات ا٫قتكاز١ٜ َٔ خ٬ٍ تٛدٝ٘ 

اغذلاتٝذٝات ِٛ إ٪غػات مٛ فا٫ت قٓاع١ٝ كتاض٠ َػبكا. ؾؿٞ فاٍ 

قتكازٟ, ؾتتشٌُ ايسٚي١ دع٤ا نبرلا َٔ إػ٪ٚي١ٝ ٗ اٱبساع ٚايصنا٤ ا٫

ٖصا اجملاٍ ع٢ً اعتباض إٔ ايصٟ ٜ٪زٟ إٍ تڀٜٛطُٖا ٖٛ َا تكسَ٘ ايسٚي١ 

َٔ إعاْات َاي١ٝ ٚسٛاؾع دبا١ٝ٥ ٚططم ٌُٜٛ ١ُ٥٬َ.   
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ٖٚا غبل ٜػتٓتر إٔ َا قسَ٘ ايباسح َٔ آضا٤ تتٛاؾل َ  َا مت 

ا٭ناز١ّٝ ايػابك١ ايصنط َٚا ٜطاٙ  ايتٛقٌ إيٝ٘ َٔ ْتا٥ر ايسضاغات

إدتكٌ َٔ ٚدٗات ْٛط. ؾدلاَر ايتأٌٖٝ مل ؼػٔ َٔ تٓاؾػ١ٝ 

ايكڀاع ايكٓاعٞ اؾعا٥طٟ ٚايصٟ نإ َػڀطا شلا نٗسف ض٥ٝػٞ ٚمل تطؾ  

َٔ َػتٜٛات ايهؿا٠٤ اٱزاض١ٜ إؿطؾ١ ع٢ً إزاض٠ إ٪غػات ايكػرل٠ 

َتٛانع١ ٚأقٌ َٔ إػتٜٛات ٚإتٛغڀ١, شيو إٔ ايٓتا٥ر احملكك١ دس 

 اييت تػُح باؿهِ ع٢ً إٔ أزا٤ٖا َكب٫ٛ.

أؾام ؼػٌ أغايٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل ٗ ٌٚ بطاَر ايـتأٌٖٝ  -خاَػا 

:إڀبك١ ٗ اؾعا٥ط

ٜػُح  ايٛقٍٛ إٍ َػت٣ٛايتأٌٖٝ ٖٛ إبتػ٢ اؿكٝكٞ َٔ ٕ إ

 ِ ٗ ايتهايٝـايتشهتكٛز إٍ اييت ٚؼػٔ ايهؿا٠٤ اٱزاض١ٜ ايتأنٝس َٔ ب

, ٖٚصا عهؼ َا ضؾ  اؿكل ايػٛق١ٝ ٚإهاز َٓاؾص دسٜس٠ يًُٓتذاتٚ

ٜعتكس ب٘ َعِٛ َػرلٟ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط١ٜ ايصٜٔ 

ٜطٕٚ إٔ ايتأٌٖٝ ّط أ٫ٚ ٚأخرلا بانتػاب طاق١ إْتاد١ٝ أندل ٚتهٓٛيٛدٝا 

ٚايتهٓٛيٛدٝا ١ٝ انتػاب ايڀاق١ اٱْتادإٕ . أؾهٌ ٖا تهتػب٘ إٓاؾػ١

ْ٘ إٔ ٜ٪ظّ ٚن  إ٪غػ١ ٗ َٛاد١ٗ أزٕٚ نؿا٠٤ تػٝرل١ٜ عاي١ٝ َٔ ؾ

َكتٓع١ إٔ نػب َعطن١ إٓاؾػ١ تهٕٛ أ٫ٚ ٚأخرلا بايتسبرل بٌ ٌ ٓاؾػإ

 تڀبٝل َباز٨ اؿهِ ايطاؾس.ٚعػٔ ايتسبرل 

ٚبايتايٞ ؾإْ٘ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ ٖصا إبتػ٢, ّهٔ ضب٘ آؾام 

 ٝب ٚأِاٙ ايتػٝرل ٗ ٌٚ بطاَر ايتأٌٖٝ بإغذلاتٝذ١ٝؼػٌ أغاي

اييت هب ع٢ً ايػًڀات ايع١َُٝٛ إٔ تتبٓاٖا. ٚيعٌ احملاٚض ايتاي١ٝ تأٌٖٝ اي

 : تهٕٛ اـڀٛٙ ايعطٜه١ يكٝاغ١ ٖصٙ اٱغذلاتٝذ١ٝ 

ٚشيو بتڀٜٛط ْٛاّ  ؼػٌ قٝ٘ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ (

كٍٛ ع٢ً ايبٝاْات اييت َعًَٛات ؾعاٍ ٜػُح يًُ٪غػات َٔ اؿ

تػُح شلا بايتعطف ع٢ً إٓاؾػ١ بػطض ؼسٜس ُٛقعٗا 

ٚنصيو غٗٛي١ ايكٝاّ بإكاض١ْ إطدع١ٝ ست٢ تعطف  ٞا٫غذلاتٝذ

ع٢ً َا ّٝع إ٪غػات ايطا٥س٠ بػطض ا٫غتؿاز٠ َٓٗا. ٚيعٌ ٖصا 
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احملٛض ٖٛ ايصٟ ٜه  إ٪غػ١ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ع٢ً ططٜل 

ٕ ايتعطف ع٢ً ايتُٛق  ا٫غذلاتٝذٞ اؿايٞ ايتُٝع, شيو أ

ٚإػتكبًٞ يًُ٪غػ١ ٚا٫عتُاز ع٢ً إكاض١ْ إطدع١ٝ ٖٞ َٔ 

ا٭زٚات ايتػٝرل١ٜ ا٭نجط عكط١ْ نُٔ َا مت تڀٜٛطٙ َٔ ططم 

ٚأغايٝب تػٝرل سسٜج١. إٕ أِٖ ا٭زٚات اييت تػُح باؿٍٛ ع٢ً 

ٖصٙ إعًَٛات ٖٞ:  

ات ايكػرل٠ ؽل إ٪غػبٝاْات قٛاعس ٚن   

ٚإتٛغڀ١؛

إٓؿٛضات ٚايسٚضٜات احملت١ٜٛ ع٢ً إعًَٛات إقساض  

ا٫قتكاز١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚايؿ١ٝٓ اييت تِٗ َػرلٟ 

إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١؛

ڀٜٛط ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ يٲع٬ّ ٚا٫تكاٍ ُٚهٌ ت 

ٗا؛اغتدساَإ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ َٔ 

يكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٕدتًـ تػٌٗٝ ٚقٍٛ إ٪غػات ا 

ؼٛظ ع٢ً إع١ًَٛ ايهطٚض١ٜ يتڀٜٛط إطاؾل اييت 

أْؿڀتٗا. 

تڀٜٛط ؾبهات ايطب٘ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٚشيو  (

ؽل ايؿطٚع ٚايكڀاعات  بتؿذٝ  عًُٝات تأٌٖٝ ْاع١ٝ

ٚايكڀاعات ٚإعساز  إلاظ زضاغ١ يًؿطٚعا٫قتكاز١ٜ. إٕ ايكٝاّ 

ؿع ٚقڀاع اقتكازٟ َٔ ؾأْ٘ إٔ و ؾطعقاعس٠ بٝاْات عٔ نٌ 

أقشاب إ٪غػات ايكػرل٠ ع٢ً ايتهتٌ ٗ فُٛعات اقتكاز١ٜ 

ػُعٗا إكًش١ إؿذلن١, ٖا ٜ٪زٟ إٍ تڀبٝل إغذلاتٝذ١ٝ 

 . ايتهاؾط

إٍ إ٪غػات ايكػرل٠ اٱقػا٤ ٚ تڀٜٛط َٓٗر اؾٛاض١ٜ (

ٌٖٝ بإْؿا٤ ٚنا٫ت يدلاَر ايتأ ٗاٚإتٛغڀ١ ٚشيو بايتكطب َٓ

يًكا٤ات إ٪غػات ٚتهجٝـ اقطٜب١ َٔ َطانع تهتٌ ٖصٙ 
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إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ أقشاب ٚض٩غا٤ ٚإٓاقؿات َ  

 .ُج١ً شلاٚاؾُعٝات ا١ٕٝٓٗ ٚاشل٦ٝات إ

ذلنٝع شيو بايٚزعِ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١  ططمتععٜع  (

ٕعٟٓٛ ع٢ً عًُٝات تأٌٖٝ تٗتِ بت١ُٝٓ ٚايطؾ  َٔ ق١ُٝ ضأزلاشلا ا

 تهٜٛٔٚإتُجٌ ٗ َٛاضزٖا ايبؿط١ٜ ٜٚهٕٛ شيو بايذلنٝع ع٢ً اي

ٚيعٌ أِٖ ؾ١٦ زاخٌ إ٪غػ١ إع١ٝٓ بايطؾ  َٔ  .ٚايتسضٜب

نؿا٤تٗا ٚظٜاز٠ قُٝتٗا إع١ٜٛٓ زاخٌ إ٪غػ١ ِٖ أقشاب 

إ٪غػات ٚايكا٥ٌُ ع٢ً إزاضتٗا.

غڀ١ تٛسٝس بطاَر ايتأٌٖٝ إٛد١ٗ يًُ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛ (

ٗ بطْاَر ٚاسس, ٖا ٜػُح بتشكٝل ايؿعاي١ٝ ٚتؿازٟ ايتٓاؾؼ بٌ 

ٖصٙ ايدلاَر ٚتكسِٜ اـسَات اؿكٝك١ٝ ٕا ؼتاد٘ إ٪غػات 

ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٖا ؼتاد٘ َٔ عًُٝات تأٌٖٝ. ؾكبٌ غ١ٓ 

ناْت ٖٓاى ْٛعإ َٔ بطاَر تأٌٖٝ ُٖٚا بطْاَر  

ٜٚعاب  ٚبطْاَر  

عًُٝٗا أُْٗا ناْا َتٓاؾػٌ ؾُٝا بٝٓٗا, ٚسايٝا أٜها ٜٛدس 

بطْافٌ, ا٭ٍٚ ٖٚٛ َٔ ٌُٜٛ دعا٥طٟ ٜٚسخٌ نُٔ بطْاَر 

ٚتؿطف  ٚ اٱْعاف ا٫قتكازٟ يًؿذل٠ إُتس٠ بٌ 

عًٝ٘ ايٛناي١ ايٛط١ٝٓ يتڀٜٛط إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ 

ٖٚٛ َٔ ٌُٜٛ  ٚايجاْٞ ٖٛ بطْاَر  

َؿذلى أٚضبٞ ٚدعا٥طٟ ٜٚؿطف ع٢ً إزاضت٘ ا٫ؼاز ا٭ٚضبٞ 

ٜٚسخٌ نُٔ اتؿاق١ٝ ايؿطان١ ا٭ٚضٚدعا٥ط١ٜ. ٚيكس نإ ٖصا 

احملٛض َڀًبا أغاغٝا يًذُعٝات ٚإُٓٛات ا١ٕٝٓٗ اييت تع٢ٓ 

بؿ٪ٕٚ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ ٜٚأتٞ ع٢ً ضأغٗا َٓتس٣ 

 غػات ض٩غا٤ إ٪

ٚاجملًؼ ا٫غتؿاضٟ يذلق١ٝ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ 
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ٜط٣ َعِٛ إدتكٌ أْ٘ َٔ ايكعب بٌ َٔ ايػابل ٭ٚاْ٘ اؿهِ        

ع٢ً َس٣ لاع١ بطاَر تأٌٖٝ إ٪غػات ايكػرل٠ َٚتٛغڀ١ ٗ اؾعا٥ط 

ٚشيو ْٛطا ٭ٕ ايٓتا٥ر إًُٛغ١ ٚا٫ْعهاغات ع٢ً ؼػٌ تٓاؾػ١ٝ ٖصٙ 

ٝش١. إ٫ إ٪غػات مل تبسأ تٛٗط يًٛدٛز. إٕ ٚد١ٗ ايٓٛط ٖصٙ ؾع٬ قش

أْ٘ ٚع٢ً ايطغِ َٔ ٖصا, ؾإٕ إتُعٔ ٗ ٚن  ايعسز ايكًٌٝ َٔ 

إ٪غػات اييت اغتؿازت بكؿ١ داز٠ ٚؾعاي١ َٔ بطاَر ايتأٌٖٝ ٚٚٚؿت 

َا قسَت٘ شلا ٖصٙ ايدلاَر َٔ عًُٝات زاع١ُ ٚقػ١ٓ ٭ِاٙ ٚأغايٝب 

٬سٜ إٔ تػٝرلٖا ٚإتُج١ً ٗ إزخاٍ ا٭زٚات اؿسٜج١ ٗ ايتػٝرل, إ٫ إْ٘ ٜ

قسض٠ ٖصٙ إ٪غػات ع٢ً إٓاؾػ١ ٗ ٌٚ ايب١٦ٝ اييت تٓؿ٘ ؾٝٗا َا تعاٍ 

عؿط٠ غ١ٓ َٔ عًُٝات  ايهعٝؿ١. ٚعًٝ٘, ؾإٕ ػطب١ َا ٜعٜس عٔ 

تأٌٖٝ َٚا مت قطؾ٘ َٔ َٛاضز َاي١ٝ َٚا مت تػدرلٙ َٔ نؿا٤ات بؿط١ٜ 

١ٜ َٚٔ إَهاْات َاز١ٜ مل ٜٛقٌ إ٪غػ١ ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ اؾعا٥ط

إٍ ايٛن  ايصٟ هعٌ َٓٗا ُتاظ بايتٓاؾػ١ٝ اييت ؼكل شلا ِٖٛا ٚبكا٩ٖا ٗ 

 ٌٚ ب١٦ٝ أعُاٍ َتصبصب١ ٫ تٛؾط شلا أز٢ْ فا٫ت ايؿطم اييت ؽسَٗا.      

اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 

 ع٢ً ٚإتٛغڀ١ ايكػرل٠ إ٪غػات تأٌٖٝٚ تطق١ٝ شٖب١ٝ, اغذلاتٝذٝات يڀطف (1)

أٚضام عٌُ دعا٥ط١ٜ, -ا٫ٚضٚ ايؿطان١ َهاغب يتعِٛٝ ٚاؾع٥ٞٞ ايهً إػتٌٜٛ

إًتك٢ ايسٚيٞ سٍٛ آثاض ٚاْعهاغات اتؿام ايؿطان١ ع٢ً ا٫قتكاز اؾعا٥طٟ 

 84ٚ 83ٚع٢ً ١ََٛٛٓ إ٪غػات ايكػرل٠ ٚإتٛغڀ١ إٓعكس خ٬ٍ ؾذل٠ 

اَع١ ؾعًّٛ ايتػٝرل ايعًّٛ ايتذاض١ٜ ١ًٝٚ ايعًّٛ ا٫قتكاز١ٜ ٚهب 0226ْٛؾُدل 

 .88ايكؿش١ اؾعا٥ط, غڀٝـ, 

تأٌٖٝ ٚٚٝؿ١ إٛاضز ايبؿط١ٜ ٗ ٌٚ ايطٓإ,  عبس ايؿطٜـ ٚايعاٜب ( بك2١)

َتػرلات ايع١ٕٛ: ساي١ إُٓٛات ا٫قتكاز١ٜ ايع١َُٝٛ ٚاـاق١ اؾعا٥ط١ٜ, 

١ٝ اٱزاض١ٜ سٍٛ مٛ أزا٤ َتُٝع ٗ ايكڀاع أٚضام عٌُ إ٪ُط ايسٚيٞ يًتُٓ
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١ ايطابع١ سٍٛ ايطٚح إكا٫ٚت١ٝ ا٭ٜاّ ايسضاغٝأٚضام عٌُ ", EDPME"بطْــاَر 

 ,ــاَع١ قاقسٟ َطبــاحظ 0227أؾطٌٜ  88ٚ 87إٓعكس َٜٛٞ ٚايت١ُٝٓ إػتسا١َ 

 .9م.  اؾعا٥ط, ٚضق١ً,

 .9م.  ْؿؼ إطد  ايػابل,ٜــٛغـ قطٜــؿٞ ٚغــًُٝـ١ غـسٜط أٓـس,  (6)
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إًتك٢ ايسٚيٞ سٍٛ آثاض ٚاْعهاغات اتؿام ايؿطان١ أٚضام عٌُ ٭ٚضٚدعا٥ط١ٜ, ا ايؿطان١
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 اَع١ ؾطسات عباؽظ از١ٜ ٚعًّٛ ايتػٝرلك١ٝ ايعًّٛ ا٫قتًهب 0226ْٛؾُدل  84ٚ 83

 .9م. ؾعا٥ط, اػڀٝـ, ب

 .9ْؿؼ إطد  ايػابل, م.  ,ايطٓإ عبس ايؿطٜـ ٚايعاٜب بك١ (8) 
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