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من أجل تأسيس التواصل والتفاعل بين الثقافات املختلفة وتشكيل مجتمع علمي يضم 

 .باحثين من املحيط إلى الخليج إضافة ملعالجة املشاكل الحضارية املشتركة

ولـي العلمي وقائع  أشغال
َّ
الـمؤتمـر الـد

 عنوان تحت االفتراضي
 

دور املؤسسات في تحقيق التنمية املستدامة في ظل 

 االوبئة العاملية

 2020يوليوز  16و  15أيام 

حاضر املرئي عبر تطبيق
َّ
ة الت   – Zoom بواسطة تقنيَّ

 

 تنظيم

 برلين، ألمانيا –المركز الديمقراطي العربي 

 بالتعاون مع

 التطبيقي واإلقتصاداللوجستيك الحكامة  البحث: التدبيرمخبر 

MALOGEAالعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  ة، كلي

 بتطوان، المغر

 اإلقتصادي، اإلجتماعي والنوعية لإلرتقاءمخبر التطبيقات الكمية 

 رغرداية، الجزائ ةالجزائرية، جامعوالبيئي بالمؤسسات 
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 :تقديم
شهد العالم تغيرات متعددة ومعه أصبحت التنمية املستدامة الشغل الشاغل ألغلب دول العالم،  

حيث تكاثفت الجهود وازدادت الدراسات واالهتمام بها، وفرضت نفسها كمفهوم عملي للمشاكل التي 

األزمة الوبائية والهدف تحقيق تنمية املستدامة على كل املستويات االقتصادية تتحدى فئات املجتمع جراء 

 .االجتماعية والبيئية

ان األزمة التي يعيشها العالم اليوم، تفرض وضع خطة ودراسة تعمل عليها املؤسسات الحكومية 

التنمية املستدامة ومؤسسات عامة وخاصة، التضامن والتآزر وتحويل هذه األزمة الى زخم عاملي لتحقيق 

 .في املستقبل

تمثل األزمة نقطة تحول حاسمة في االستعداد لحاالت الطوارئ األخرى صحية اقتصادية 

واجتماعية، األمر الذي نلمسه في سياسة التعامل التي انتهجتها كل دول العالم تماشيا مع حركة االستدامة 

بحث العلمي عن طريق التعليم االلكتروني واالدارة من تطوير الوسائل القانونية واالقتصادية، عبر دعم ال

الحديثة الرقمية أو تحفيز التجارة االلكترونية وإرساء نظام الحماية االجتماعية يوفر للجميع خدمات 

 .صحية ضد هذه االوبئة، وأيضا وضع استراتيجيات للستهلك الرشيد للموارد

 

في تحقيق التنمية املستدامة في ظل األوبئة يهدف هذا امللتقى العلمي األول: دور املؤسسات 

 :العاملية لإلجابة على عدة تساؤالت منها

 فيما تتمثل أهداف التنمية املستدامة في زمن األوبئة العاملية؟ 

  ماهي االستراتيجيات املنتهجة من طرف املؤسسات لدعم وتقييم التصدي لتفش ي األوبئة

 العاملية؟

  نموذجا(؟ 19-مسايرة أثار األوبئة العاملية )كوفيدألي مدى وفقت املؤسسات في 
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  ( في التعامل مع األوبئة العامليةوشعوبإظهار مدى قدرة الدول )حكومات 

  الخروج بنتائج وتوصيات، لكي تنتهج مستقبل لضمان االستقرار القانوني واالقتصادي

 .واالجتماعي

 

 

 :محاور المؤتمر

  التدابير الوقائية املطبقة على النشاطات التجارية لتحقيق التناسق التجاري في ظل االوبئة: األول  املحور. 

  جهود املؤسسات للحد من تأثير األوبئة العاملية على التنمية االقتصادية: رؤية مبكرة لتأثير األوبئة على : الثاني املحور
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  ماعي: التعليم اإللكتروني )التعليم عن بعد(، النقل املنافسة، قانون التدابير املتخذة في املجال االجت: الثالث املحور
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  املخاطر، تحديات احتواء األوبئة صحيا، نظام الصحة، االحصاء الصحي، نظام إدارة األوبئة )إدارة : السابع املحور

 شامل(صحي  نظام
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وس كورونا" ي ظل الوباء العالمي " فتر
 
ونية ف  (Covid 19)متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر
بالجمهورية اليمنية –عمران  –بكلية المجتمع   

 
Requirements for implementing e-administration in light of the global 

epidemic "Corona virus" (19 Covid) 
College of Society - Imran - Republic of Yemen 

 
حمد جبرأن
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 ملخص: 

ية، والتقنية الالزمة  هدف البحث الحالي لمعرفة التعرف عىل المتطلبات التنظيمية، والمالية والبشر
وس كورو  ي ظل الوباء العالمي " فتر

 
ونية ف نا" بكلية المجتمع عمران. ولتحقيق هدف لتطبيق اإلدارة اإللكتر

، واستبانة مكونة من ) ي المسحي
ستخدم المنهج الوصف 

ُ
( فقرة موزعة عىل ثالثة مجاالت هي 23البحث أ

عت عىل 
ّ
ية، والتقنية(، وبعد التأكد من صدق األداة وثباتها وز المتطلبات: )التنظيمية، والمالية والبشر

، تم50عينة البحث البالغ )
ً
ي  ( فردا

 
اختيارهم بطريقة الحرص الشامل من األكاديميير  واإلداريير  العاملير  ف

صت SPSSالكلية كلية المجتمع عمران، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية )
ُ
(، وخل
وس كو  ي ظل الوباء العالمي " فتر

 
ونية ف رونا" نتائج البحث إل أن المتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر

" عىل مستوى األداة ككل وعىل مستوى كل مجال من 
ً
ي مجملها كانت " عالية جدا

 
بكلية المجتمع عمران ف

ونية )التنظيمية،   حول متطلبات اإلدارة اإللكتر
ً
مجاالتها.  وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا

، الت ي
عزى لمتغتر )المسم الوظيف 

ُ
ية، التقنية( ت ة(، عىل مستوى المالية والبشر خصص، سنوات الختر

 المجاالت واألداة ككل. 
وس كورونا"، كلية الكلمات المفتاحية:  ونية، الوباء العالمي " فتر متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر

 المجتمع عمران. 

Abstract 
The aim of the current research is to find out about the regulatory, financial, human, and 

technical requirements necessary to implement electronic management in light of the global 
epidemic "Corona Virus" at Community College Omran. To achieve the research goal, the 
survey descriptive approach was used, and a questionnaire consisting of (23) paragraphs 
distributed in three areas are requirements: (organizational, financial, human, and technical), 
and after making sure of the tool's sincerity and reliability, it was distributed to the research 
sample of (50) individuals, who were chosen in a way The comprehensive inventory of 
academics and administrators working in the college, Omran Community College, and the data 
was analyzed using the Statistical Packages Program (SPSS),The research results concluded 
that the requirements for the application of electronic management in light of the global 
epidemic "Corona Virus" at Community College Imran in its entirety were "very high" at the 
level of the tool as a whole and at the level of each field. The results showed that there are no 
statistically significant differences on the requirements of electronic management 

mailto:Amerjubran2017@gmail.com
mailto:Almorad9@gmail.com
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(organizational, financial, human, technical) due to a variable (job title, specialization, years of 
experience), at the level of the fields and the tool as a whole. 

Key words: E-Administration application requirements, global epidemic "Corona virus", 

Imran Community College. 

 مقدمة

ي شتر شئون الحياة، وأتاح الفرصة 
 
ي تطوير أساليب العمل ف

 
ي الحديث ف أسهم التقدم التكنولوجر

ي من شأنها أن توفر مناخ إداري فّعال يساعد عىل اختصار الوقت 
لتحسير  وسائل االتصال اإلداري والتر

ي إنجاز األ 
 
عمال إل األساليب والجهد، كل ذلك فرض عىل المؤسسات التحول من األساليب التقليدية ف

ونية.    اإللكتر
وس كورونا " ي ظل الوباء العالمي فتر

 
" الذي يعيشه العالم؛ توجهت غالبية المؤسسات Covid 19وف

ونية كبديل أنسب لضمان استمرار عملية االتصال  ومنها المؤسسات التعليمية نحو اإلدارة اإللكتر
معامالت بأقل وقت وجهد، من خالل عدة تطبيقات والتواصل وتقديم الخدمات اإلدارية، ورسعة إنجاز ال

نت.  ونية عتر شبكة اإلنتر
 ووسائط إلكتر

ونية اإلدارة وتعتتر    اإللكتر
ا
  مدخل

ً
 مشكالت اإلدارة عىل والقضاء المنظمات لتطوير وتحديث معارصا

ونية اإلدارة أن اعتبار عىل وذلك لديها، التقليدية   تعتمد اإللكتر
ً
 المعارص،الفكر  تطبيق عىل أساسا

ونية التقنيات وتستخدم ي  الفعال التأثتر  ذات المتقدمة اإللكتر
 
 لهم كل تقدم حيث الناس، حياة ف

نت شبكة عتر  معهم وتتعامل الخدمات ي  غاية بوسائل اإلنتر
 
الذي  اآلمر والكفاءة واالنضباط السهولة ف

ي  فعالة مساهمة يساهم
 
ي  والعقبات المشكالت عىل القضاء ف

ض التر ي  الناس هؤالء تعتر
 
تعامالتهم  ف

األعمال  تنفيذ عند والشفافية والدقة العدالة تحقيق ضمان إل وباإلضافة المنظمات، مع المختلفة
 . (1)المختلفة  والمعامالت

   ، ي
ون  ونية تهدف إل تحويل العمل اإلداري العادي من النمط اليدوي إل النمط اإللكتر واإلدارة اإللكتر

ي اتخاذ القرار بأرسع وقت وبأقل التكاليف، وهذا وذلك باالعتماد عىل نظم 
 
معلوماتية قوية تساعد ف

ي اتخاذ القرار بالتوفتر الدائم 
 
ي إنجاز العمل والمساعدة ف

 
تب عليه فوائد كالشعة ف بطبيعة الحال يتر

للمعلومات بير  يدي متخذي القرار، مع خفض تكاليف العمل اإلداري ورفع أداء اإلنجاز، وتجاوز مشكلة 
ي الهيكل اإلداري ا

 
وقراطية والرشوة أي إحداث إصالحات ف ، ومعالجة البتر ي

ي والزمت 
 
لبعدين الجغراف

بالمجتمع وتطوير آلية العمل ومواكبة التطورات، إضافة لتجاوز مشاكل العمل اليومية مع وجود بنية 
 . (2) تحتية معلوماتية آمنة وقوية ومتوافقة فيما بينها

ونية اإلدارة إن ل: القو  يمكن سبق، ما كل من عتتر ثورة اإللكتر
ُ
ي  حقيقية علمية ت

 
ونقلة  اإلدارة، مجال ف

ي  نوعية
 
ي  التقليدي اإلداري العمل تغيتر  ف

 
ي  المؤسسات ف

ة لخلق تسىع التر الكفاءة  وتحقيق التنافسية المتر 
ي  والشعة بالدقة تتمتر   فهي  المرجوة، والفاعلية

 
هات إل باإلضافة اإلدارية، إجراء األعمال ف للوقت  وفتر

 المعامالت.  تنفيذ عند بالشفافية وتمتعها والجهد،
 مشكلة البحث:    
ي ظل الوباء العالمي " فايروس كورونا" )    
 
والذي نتج عنه فرض الحجر الصحي ومنع  Covid 19)ف

ازية من خطر اإلصابة من الفايروس، حيث أدى ذلك إغالق  ي معظم بلدان العالم كوقاية احتر
 
التجوال ف

الكثتر من المؤسسات ومنها المؤسسات التعليمية بكامل مرافقها اإلدارية، األمر الذي فرض عىل قادة 

                                                           

44 2003 1  
2008 2

69



 يق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحق

3 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

ونية وتفعيلها والبحث عن متطلبات تطبيقها، عىل نحو يسمح  تلك المؤسسات التوجه نحو اإلدارة اإللكتر
عد اإلدارة بضمان أداء خدماتها بيش وسهولة، من خالل استخدام وسائل التكنولوجيا الحدي

ُ
ي ت
ثة، والتر

 منها. 
ا
ونية واحدة  اإللكتر

ي تلبية احتياجات 
 
ليات المجتمع باليمن ومنها كلية المجتمع عمران ف

ُ
 للدور الكبتر الذي تلعبه ك

ً
ونظرا

ي الغالب باألساليب التقليدية رغم 
 
المجتمع وسوق العمل من الكوادر المؤهلة؛ إال أنها ما زالت تدار ف

ي اإلدارة حاجتها لمواكبة ا
 
ي أساليب حديثة ف

لتطورات الحديثة والمتسارعة، ولذلك فهي بحاجة إل تبت 
ي تمكنها من تحقيق أهدافها بفعالية عالية، وهذا

ونية، التر  دراسة الدعيس، أكدته ما ومنها اإلدارة اإللكتر
ي 
ي  اإلدارة ، عىل أن(3)والدحيان 

 
 إل وتحتاج يةتقليد بأساليب تدار مازالت المجتمع اليمنية كليات ف

ي ذات السياق أشار  بكفاءة تحقيق أهدافها عىل قدرتها من ترفع ومتطورة حديثة أساليب
 
وفعالية، وف

ي اليمن مراجعة 
 
ي ف

ي والمهت 
ورة مراجعة واقع التعليم الفت  ي توصياته برص 

 
المجلس األعىل للتخطيط ف

ي ضوء االتجاهات 
 
ي بنية النظام ككل وإصالح أوضاعه ف

 
ي اإلدارة شاملة وجدية ف

المعارصة، ومنها تبت 
ونية بما يحقق تطلعات وآمال المجتمع الحالية والمستقبلية   . (4)اإللكتر

ي      
، والجربان  ورة حث القيادات األكاديمية واإلدارية بكلية المجتمع  (5)كما أكدت دراسة العروسي عىل رص 

ي العمل األكاديمي واإلد
 
 اري. عمران، عىل استخدام التقنيات الحديثة ف

    : ي السؤال الرئيس التالي
 
ي ضوء ما سبق تتبلور مشكلة البحث ف

 
 وف

ي كلية المجتمع    
 
ونية ف  عمران؟  –ما المتطلبات الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر

 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:   
ي  .1

 
ونية ف  ظل الوباء العالمي "كورونا" بكلية ما المتطلبات التنظيمية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر

 المجتمع عمران؟
ي ظل الوباء العالمي "كورونا"  .2

 
ونية ف ية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر ما المتطلبات المالية والبشر

 بكلية المجتمع عمران؟
ي ظل الوباء العالمي "كورونا" بكلي .3

 
ونية ف ة ما المتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر

 المجتمع عمران؟ 
( بير  استجابات أفراد العينة 05. 0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .4

ونية تعزى لمتغتر 
، التخصص، سنوات ) حول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر ي

المسم الوظيف 
ة(؟  الختر
 أهداف البحث: 

 يهدف البحث إل التعرف عىل: 
ي ظل الوباء العالمي "كورونا" بكلية  المتطلبات التنظيمية الالزمة .1

 
ونية ف لتطبيق اإلدارة اإللكتر

 المجتمع عمران. 
ي ظل الوباء العالمي "كورونا"  .2

 
ونية ف ية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر المتطلبات المالية والبشر

 بكلية المجتمع عمران. 
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ي ظل الو  .3
 
ونية ف باء العالمي "كورونا" بكلية المتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر

 المجتمع عمران. 
( بير  استجابات 05. 0معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة ) .4

ونية تعزى لمتغتر 
، التخصص،  أفراد العينة حول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر ي

)المسم الوظيف 
ة(.   سنوات الختر

 أهمية البحث:     
ي ظل تنب

 
ونية ف ي معرفة متطلبات اإلدارة اإللكتر

 
ثق أهمية الدراسة من أهمية موضوعه المتمثل ف

ي 
ي تم التوصل إليها، والتر

ي النتائج التر
 
الوباء العالمي "كورونا" بكلية المجتمع عمران، كما تتمثل أهميته ف

ونية  ي توجيه جهود الكلية نحو تطبيق اإلدارة اإللكتر
 
لتحسير  وتطوير أدائها أزمة يمكن االستفادة منها ف

ي هذا الموضوع. 
 
، باإلضافة إل فتح المجال أمام بحوث ودراسات مستقبلية ف  الوباء العالمي

  حدود البحث: 
ً
اقترص البحث عىل رصد وجهات نظر األكاديميير  واإلداريير  حول متطلبات موضوعيا

ونية من حيث المتطلبات )التنظيمية، المال ية، التقنية(، تطبيق اإلدارة اإللكتر  ية والبشر
ً
يا  شملوبشر

، ا  ألكاديميير  واإلداريير 
ً
 الجمهورية اليمنية،  -كلية المجتمع عمران  ومكانيا

ً
ي  وزمانيا

 
تم تطبيق البحث ف

 م(.      2019/2020العام )
 مصطلحات البحث: 
ونية  : اإلدارة اإللكتر

ونية: بأنها تحويل كافة العمليات اإلدا عرف اإلدارة اإللكتر
ُ
رية ذات الطبيعة الورقية إل عمليات ذات ت

ي اإلدارة 
 
ونية ف ونية باستخدام مختلف التقنيات اإللكتر  . (6)طبيعة إلكتر

 : ي
 
استخدام كافة التقنيات اإلدارية الحديثة وشبكات االتصاالت إلنجاز العمليات اإلدارية  التعريف اإلجراب

جتمع عمران من تحقيق أهدافها بأقل وقت من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، لكي تتمكن كلية الم
 وجهد ممكن. 

ونية:  اإلدارة تطبيق متطلبات  اإللكتر
ونية: بأنها عرف متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر

ُ
ية توافره من يجب ما كل ت  يتيح مما ومادية عنارص بشر

ي  تسهم حديثة تكنولوجية بأساليب اإلدارية العملية تنفيذ
 
ونية اإل اإلدارة إنجاح برامج ف  . (7)لكتر

ي 
 
ية، وتقنية من توفره يجب ما كل : التعريف اإلجراب ي  ،)متطلبات )تنظيمية، ومالية وبشر

 تنفيذ تتيح والتر
ي  تسهم حديثة بأساليب تكنولوجية اإلدارية العملية

 
ي كلية المجتمع  اإلدارة إنجاح برامج ف

 
ونية ف اإللكتر

 عمران. 
وس كورونا":  " فتر ة فصيلة هي  الوباء العالمي وسات من كبتر ي  الفتر

 للحيوان المرض تسبب قد التر
ا عددا أن المعروف واإلنسان، ومن وسات من كبتر الجهاز  عدوى حاالت  البشر  لدى تسبب كورونا فتر

ي  التنفسي 
اوح التر د نزالت  من حدتها تتر ق مثل وخامة األشد األمراض إل الشائعة التر  األوسط متالزمة الشر
وس ويسبب ،)السارس(الوخيمة  الحادة نفسيةالت والمتالزمة و التنفسية   كورنا المكتشف فتر

ً
 مؤخرا

وس كورونا مرض    .Covid 19( (8) (فتر

                                                           
6

2004111 
7       2013        

    144  501 – 531  
(8) 2020
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 اإلطار النظري: 
ونية:   المحور األول: اإلدارة اإللكتر

ونية:   مفهوم اإلدارة اإللكتر
 :  كما يىلي

ونية حسب أدبيات الباحثير   لقد تعددت وتنوعت تعاريف اإلدارة اإللكتر
عرف 

ُ
ونية ) ت ي تتضمن تبادل المعلومات،  E – Managementاإلدارة اإللكتر

( بأنها: الجهود اإلدارية التر
وتقدم الخدمات للمواطنير  وقطاع األعمال بشعة عالية وتكلفة منخفضة عتر أجهزة الحاسب وشبكات 

نت مع ضمان رسية أمن المعلومات المتناقلة   . (9)اإلنتر
نت وشبكات األعمال بأنها "ال (10)عرفها نجم  كما ة لإلنتر عملية اإلدارية القائمة عىل اإلمكانات المتمتر 

كة واآلخرين بدون حدود من أجل  من تخطيط وتوجيه ورقابة عىل الموارد والقدرات الجوهرية للشر
  ." ي

 
 تحقيق رأس المال المعرف

 عىل استخدام تكنولو وعليه 
ً
ونية تعتمد أساسا  جيا المعلوماتيمكن القول: إن اإلدارة اإللكتر

ي القيام بجميع العمليات اإلدارية الخاصة بمؤسسة ما، وذلك 
 
ية والمالية ف واالتصاالت والموارد البشر

. به  دف تحسير  أداءها وتعزيز مركزها التنافسي
ونية:   أهمية اإلدارة اإللكتر

ي قدرتها عىل مواكبة التطور النوعي والكمي       
 
ونية ف ي مجال تطبيق  تتضح أهمية اإلدارة اإللكتر

 
الهائل ف

تقنيات ونظم المعلومات، ويمكن تسميتها بالثورة المعلوماتية المثمرة، أو ثورة تكنولوجيا المعلومات 
 من االستجابة القوية لتحديات القرن 

ً
ونية نوعا مثل اإلدارة اإللكتر

ُ
 عن ذلك ت

ا
واالتصاالت الدائمة، فضل

ين، وتتجىل أهمية اإلدارة اإل ات الواحد والعشر ي قدرتها عىل التعامل بفاعلية وكفاءة مع المتغتر
 
ونية ف لكتر

ي يمر بها عرصنا الحارص  
 . (11)التر

ونية":   أهداف "اإلدارة اإللكتر
: أنها  ي

ي اآلنر
 
ونية ف تقديم الخدمات للمستفيدين بصورة مرضية ُيمكن تلخيص أهم أهداف اإلدارة اإللكتر

شعة المطلوبة إلنجاز العمل وبتكلفة مالية مناسبة، ساعة وطيلة أيام األسبوع، وتحقيق ال 24خالل 
، وتعميق مفهوم الشفافية والبعد عن  ي ات العرص التكنولوجر وإيجاد مجتمع قادر عىل التعامل مع متغتر
المحسوبية، والحفاظ عىل حقوق الموظفير  من حيث تنمية روح اإلبداع واالبتكار، والحفاظ عىل أمن 

 . (12)ر فقدها ورسية المعلومات وتقليل مخاط
ونية:   أسباب التحول لإلدارة اإللكتر

ي كما يىلي     
ون   : (13)ويمكن تلخيص األسباب الداعية للتحول اإللكتر

 اإلجراءات والعمليات المعقدة وأثرها عىل زيادة تكلفة األعمال.   .1
ورة توحيد البيانات عىل مستوى المنظمة.   .2  رص 
ي اتخاذ القرار.  التوجه نحو توظيف استخدام التطور التكنولو  .3

 
ي واالعتماد عىل المعلومات ف  جر

ورة وجود آليات للتمتر  داخل كل منظمة تسىع للتنافس.   .4  ازدياد المنافسة بير  المنظمات ورص 

                                                           
92011181 
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ورة تحقيق االتصال والتواصل بير  العاملير  كاستحقاق اتساع نطاق العمل.    .5  رص 
ونية:  : متطلبات تطبيق "اإلدارة اإللكتر ي

 
 المحور الثاب

ي     
من أهم هذه المتطلبات ما يىلي قريسر

 : (16)، وجعفر (15)، وخليفة (14)
1 - :   المتطلبات التنظيمية: وتتمثل فيما يلي

يعات والنصوص القانونية ُيسهل  .أ يعية وتحديثها وفقا للمستجدات: وجود التشر وضع األطر التشر
وعية والمصداقية عىل كافة  ي عليها المشر

ونية ويضف  تبة عمل اإلدارة اإللكتر النتائج القانونية المتر
 .  عليها 

اتيجيات وخطط التأسيس .ب يتطلب ذلك تشكيل إدارة أو هيئة لتخطيط ومتابعة : وضع االستر
وع ونية واالستعانة بالجهات االستشارية والدراسة  وتنفيذ ووضع الخطط لمشر اإلدارة اإللكتر

ونية، و  التكامل والتوافق بير  لدراسة ووضع المواصفات العامة ومقاييس اإلدارة اإللكتر
 .   المعلومات المرتبطة بأكتر من جهة

وع كان هو القيادة وهي المفتاح  .ج ي أي مشر
 
القيادة والدعم اإلداري: من أهم العوامل المؤثرة ف

 .  الرئيسي للنجاح أو الفشل
: أصبح النموذج الهرمي التقليدي للمؤسسة الذي واكب عرص الصناعة لم يعد  .د الهيكل التنظيمي

 لنماذج األعمالمال 
ً
ونية، إذ نجد أن  ئما ي عرص تكنولوجيا المعلومات واألعمال اإللكتر

 
الجديدة ف

ونية هي المصفوفات والشبكات وتنظيمات الخاليا  الهياكل التنظيمية المالئمة لألعمال اإللكتر
 الحية المرتبة بنسيج االتصاالت.  

ونية إ .ه : تتطلب اإلدارة اإللكتر ي نوعية الموارد تعليم وتدريب العاملير 
 
ات جذرية ف حداث تغتر

ية ي إعادة النظر بنظم التعليم والتدريب الحالية لمواكبة متطلبات  البشر
المالئمة لها وهذا يعت 
ي ذلك

 
امج التحول الجديد بما ف واألساليب التعليمية والتدريبية عىل كافة  إعداد الخطط والتر

 المستويات. 
ية: - 2  المتطلبات البشر
ي أي ُيعتتر ا    

 
وع وف ي أي مشر

 
ي يمكن استثمارها لتحقيق النجاح ف

ي من أهم الموارد التر لعنرص البشر
ونية.  مؤسسة، ونية حيث ُيعتتر المنشأ لإلدارة اإللكتر ي تطبيق اإلدارة اإللكتر

 
ة ف  وله أهمية كبتر

 المتطلبات التقنية:  - 3
ي     

ونية والتر ي توفتر البنية التحتية لإلدارة اإللكتر
 
تشمل تطوير وتحسير  شبكة االتصاالت بحيث  وتتمثل ف

ي آن واحد، لكي تحقق الهدف  تكون
 
متكاملة وجاهزة لالستخدام واستيعاب الكم الهائل من االتصاالت ف

نت   . من استخدام شبكة اإلنتر
 المتطلبات األمنية:  - 4
؛ بمعت  أن الم    

ً
ونيا عد مسألة أمن المعلومات من أهم ُمعضالت العمل إلكتر

ُ
ي ت

علومات والوثائق التر
ونيا لتنفيذ متطلبات العمل يجب الحفاظ  يجرى حفظها وتطبيق إجراءات المعالجة والنقل عليها إلكتر

 عىل أمنها.   
 الدراسات السابقة 
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-  ، ي
، والجربان  تقييم وتحليل نظم المعلومات  : هدفت الدراسة التعرف(17)( 2019دراسة )العروسي

ي كلية المجتمع عمران، وتم ا
 
، واعتمدت االستبانة كأداة لجمع ف ي المسحي

ستخدام المنهج الوصف 
ي كلية المجتمع عمران 

 
صت الدراسة إل أن واقع استخدام نظم المعلومات ف

ُ
المعلومات، وخل

ي 
 
 حول واقع استخدام نظم المعلومات ف

ً
متدنية، كما توصلت إل عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ي )التخصص، الم (، عىل مستوى جميع المجاالت، عدا مجال الكلية تعزى لمتغتر ي
سم الوظيف 

ة من ) ة( ولصالح أصحاب الختر )سنوات الختر ي متغتر
 
( 10-6جودة المعلومات وجود فروق ف

ة من ) .  11سنوات، وأصحاب الختر  ( سنة فأكتر

-  ، ي
 اإلدارة تطبيق عىل متطلبات : هدفت الدراسة التعرف(18)( 2018دراسة )الدعيس، والدحيان 

ونيةاإللك ي  تر
 
،  صنعاء بالجمهورية مجتمع كلية ف ي المسحي

اليمنية، وتم استخدام المنهج الوصف 
صت الدراسة إل أن درجة

ُ
 متطلبات عىل الموافقة واعتمدت االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وخل

ونية اإلدارة تطبيق ي  اإللكتر
 
 وىمست جدا(عىل عالية(كانت اليمنية بالجمهورية صنعاء مجتمع كلية ف

 عدم عن نتائج  الدراسة كشفت كما الدراسة، مجاالت  من مجال كل مستوى وعىل ككل األداة
ي  إحصائية داللة ذات ق فرو وجود

 
ات الديموغرافية  تعزى الدراسة عينة أفراد استجابات ف للمتغتر

، والتوصيف الجنس،( ي
، والمؤهل الوظيف  ة وسنوات العلمي  عىل مستوى وذلك ،)اإلدارية الختر

 الدراسة.  مجاالت  من مجال كل مستوى وعىل لألداة الكلية رجةالد

ونية لتطوير (19) (2007دراسة فوزية بخش ) - : هدفت الدراسة إل معرفة كيفية تطبيق اإلدارة اإللكتر

ي ضوء التحوالت المعارصة، 
 
بية للبنات بالمملكة ف ، كليات التر ي المسحي

وتم استخدام المنهج الوصف 
ي توصلت إليها الدراسة أن اإلدارة أداة لجمع المعلومات، واعتمدت االستبانة ك

وكانت أهم النتائج التر
اتيجية أو تعليمات  بية للبنات، وال توجد خطة استر ي كليات التر

 
 ف

ً
ونية ليست مطبقة حاليا اإللكتر

ي وضعف الكفاية 
ي قلة الدعم الفت 

 
ونية يتمثل ف واضحة لتطبيقها، وأن أبرز معوقات اإلدارة اإللكتر

 لتقنية.  ا

ونية  Felck. 2010( (20)(دراسة فيليك  - هدفت الدراسة إل الكشف عن مدى استخدام اإلدارة اإللكتر
ي الجامعات الوطنية الكرواتية، وتكونت عينة الدراسة 

 
ي إدارة األقسام اإلدارية ف

 
امج الملحقة بها ف والتر

ي األقسام اإلدارية المختل36من )
 
خدمت االستبانة كأداة ( رئيس قسم من الذكور يعملون ف

ٌ
فة، واست

خفف من عبء العمل 
ٌ
ونية ت ي توصلت إليها الدراسة أن اإلدارة اإللكتر

للدراسة، وكانت أهم النتائج التر
قلل األخطاء.  

ٌ
ة العمل وت شع من وتتر

ُ
 عىل رؤساء األقسام، وت

دارة هدفت الدراسة إل الكشف عن فاعلية تطبيق اإل  Seresht. 2009( (21)(دراسة رسشت  -
ي الدراسة هي 

 
ي الجامعات اإليرانية، وكانت أداة الدراسة المستخدمة ف

 
ونية ومعوقات تطبيقها ف اإللكتر

( عضو هيئة تدريس وإداري وقد أظهرت 239االستبانة والمقابلة، وقد تكونت عينة الدراسة من )
                                                           

172019
342019 

2018 18

8  
2007 19

 
 (20) Felck, C. (2010). Using Computers in Croatia National University Divisions. Journal of 

Research in Higher Education, v (2) , n (1) ,111- 169.  

 (21) Seresht, H. (2009). E- Management: Barriers and challenges in Iran. Phd. Dollamed 

Tabateebe University.  
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ونية، وأن فاعليتها تتحقق بدرجة  نتائج الدراسة وجود معوقات إدارية وثقافية لتطبيق اإلدارة اإللكتر
ي حال زوال معوقات تطبيقها.  

 
 أفضل ف

: التعقيب عل الدراسات السابقة: 
ً
 رابعا

، يمكن البحث وبير   بينها واالختالف التشابه أوجه تتضح السابقة، الدراسات باستعراض      الحالي
 :التالي  النحو عىل إجمالها

الدراسة، حيث  منهج حيث من السابقة اتالدراس معظم مع الحالي  البحث يتفق التشابه:  أوجه -
، تم استخدام المنهج ي

 حيث من السابقة الدراسات أغلب مع الحالي  البحث يتفق كما الوصف 
،  البيانات، كما اتفق البحث لجمع كأداة االستبانة عىل اعتماد البحث الحالي مع دراسة )العروسي
 ، ي
، 2019والجربان  ي

ي  التطبيق حيث من( 2018(، ودراسة )الدعيس، والدحيان 
 
كليات المجتمع  ف

 اليمنية الحكومية. 

من حيث الموضوع، حيث  السابقة بعض الدراسات مع الحالي  البحث اختلف االختالف:  أوجه -
ي كلية المجتمع 

 
ونية ف عمران، بينما  –تناول هذا البحث موضوع متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر

عن درجة توافر متطلبات تطبيق اإلدارة  معظم الدراسات السابقة تناولت موضوع الكشف
ي اختيار األداة عن دراسة

 
ي الجامعات والمدارس الثانوية، كما اختلف ف

 
ونية ف  .Seresht) اإللكتر

ة(2009 ي استخدمت االستبانة والمقابلة المبارسر
 . التر

ي  السابقة الدراسات من كبتر  بشكل الحالي  البحث استفاد : أوجه االستفادة -
 
مشكلة  صياغة ف

ي  وتساؤالته، البحث
 
ي  النظري اإلطار بناء وف  أداة البحث، تطوير إل باإلضافة للبحث، والمنهحر

 المناسبة، والمراجع ذات الصلة.  اإلحصائية المعالجات واستخدام
 إجراءات البحث الميدانية: 

ي  المنهج البحث استخدممنهج البحث: 
ون المسحي  الوصف  ي ية لمعرفة متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر

 
ف

 ويقوم فيها، األكاديميير  واإلداريير   نظر وجهة من المجتمع عمران،ظل الوباء العالمي "كورونا" بكلية 
ي أن ما وصف ثم ومن كائن، هو ما وصف عىل المنهج هذا

 ومعلومات بيانات جمع خالل من يكون، ينبىع 
ه والمعلومات هذه البيانات تحليل ثم ومن البحث موضوع الظاهرة عن  إل والوصول ا،وتفستر

ي  تساعد وتعميمات استنتاجات
 
 . (22)وآخرون  )عبيداتبحثه  يتم الواقع الذي وتطوير فهم ف

ي كلية المجتمع  البحث وعينة مجتمع تكونمجتمع وعينة البحث: 
 
 -من جميع األكاديميير  واإلداريير  ف

 ، وقد75عمران، والبالغ عددهم )
ً
تم إعداد استبانة  يثح الدراسة، معظم مجتمع استهداف تم (فردا

، الواتس( ي
ون  يد اإللكتر ونية وإرسالها عتر مواقع التواصل االجتماعي )التر

ي  للمتواجدين إلكتر
 
الغالب  ف

، واستجاب منهم عدد )63بالكلية وعددهم )
ً
 بنسبة )50( فردا

ً
%( من إجمالي مجتمع الدراسة 67( فردا

ات بحسب البحث عينة يوضح توزي    ع التالي  والجدول  :همتغتر
ات1جدول رقم )  ( وصف عينة البحث حسب المتغتر

ات  النسبة % التكرار المتغتر

ي 
 المسم الوظيف 

 %70 35 أكاديمي 

 %30 15 إداري

 التخصص
 44% 22 إنسانية

 56% 28 تطبيقية

ة  سنوات الخت 
 30% 15 ( سنوات 5 - 1من )
 42% 21 ( سنوات10 - 6)

                                                           
22 2005)       191
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( 10أكتر من )
 سنوات

14 %28 

باالستفادة  المعلومات لجمع استبانة بإعداد الباحثان قام البحث أهداف تحقيق أجل من لبحث: أداة ا
: )التنظيمية،  تضمن البحث وقد السابقة، الدراسات إل والرجوع البحث أدبيات من ثالثة مجاالت هي

ية، الفنية(،    فقرات االستبانة من فقرة كل إعطاء وقد تمالمالية والبشر
ً
 لسلم ليكرت متدرج وف وزنا

ً
قا

، الخماسي 
ً
  عالية، متوسطة، منخفضة، )منخفضة جدا

ً
 ) ويمثل ،)عالية جدا

ً
( 5،4،3،2،1االستجابة رقميا

.  عىل  التوالي
ة  ذوي من مجموعة عىل بعرضها لألداة الظاهري الصدق من التحقق تم الصدق الظاهري:  الختر

ي  شهادة الدكتوراه حملة من والكفاءة
 
لب والتقويم، حيث والقياس مناهج،وال اإلدارة، مجال ف

ُ
 منهم ط

 باإلضافة صياغتها اللغوية، ودقة وسالمتها، وضوحها، مدى حيث االستبانة من فقرات حول الرأي إبداء
ي  للمجال مالءمتها مدى إل

ي  تم وقد تحته، تندرج التر
 
 النهائية بناءا عىل صيغتها إعداد االستبانة ف

.  مالحظات  المحكمير 
: ا االتساق صدق ي

 
ي  االتساق صدق وإليجاد لبناب

الكلية  بالنتيجة المجاالت  ارتباط مدى قياس تم البنان 
ي المستوى المقبول وذات داللة إحصائية عند مستوى ) لألداة،

 
( مما 0. 05وكانت جميع المعامالت ف

 يشتر إل صدق االتساق الداخىلي بير  كل فقرة من فقرات االستبانة وجميع فقراتها. 
ي  مبينة هي  كما النتائج وكانت كرونباخ، ألفا طريقة باستخدام األداة ثبات من التحقق تم : األداة ثبات

 
ف

 :التالي  الجدول
 كرونباخ لقياس ثبات أداة البحث ألفا ( معامل2جدول )

 المجاالت  م
عدد 
الفقرا
 ت

معامل ألفا 
 كرونباخ

 91 .0 6 المتطلبات التنظيمية 1
ية 2  97 .0 10 المتطلبات المالية والبشر

 96 .0 7 المتطلبات الفنية 3

 98 .0 23 إجمالي األداة ككل
ي الجدول السابق أن قيمة ألفا كرونباخ كانت مرتفعة تراوحت بير  )

 
 0. 91يتضح من النتائج الموضحة ف

ي أن معامل الثبات 0. 98(، كذلك كانت قيمة معامل ألفا إلجمالي األداة ككل )0. 97 -
(، وهذا يعت 

 االعتماد عليه.  مرتفع ويتم
اإلحصائية  المعالجات استخدام تم بياناته وتحليل البحث أهداف لتحقيق : اإلحصائية المعالجات

 ارتباط ومعامل ،(Valid Percent)المئوية  ، والنسب (Frequencies) )التكرارات :التالية
سون ، (Mean)سابية الح والمتوسطات ، (Cronbach’s Alpha)كرونباخ ألفا معامل ، (Pearson)بتر

-Independent)مستقلتير   لعينتير   (T) واختبار(Standard Deviation) المعياري واالنحراف
Samples T-test) ، األحادي  التباين تحليل واختبار(One Way ANOVA) .  

:  محك البحث:   الدرجات عىل النحو التالي
 لتحديد معيار االستجابة تم حساب المدى بير 

، وتم تقسيم المدى عىل المقياس الخماسي 4=  1-5أعىل درجة وأقل درجة = المدى = الفرق بير  
، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة 80. 0=  5÷  4عدد الفئات =÷ بالطريقة اآلتية: طول الفئة = المدى 

ي المقياس )الواحد الصحيح(، وهكذا أصبح طول الخاليا/المستويات )الحدود الحقيقية 
 
إل أقل قيمة ف

:  لقياس ي الجدول التالي
 
( عىل النحو المبير  ف ي  المتوسط الحسانر

ي لمحاور األداة3جدول )  ( يبير  الحدود الحقيقية لقياس المتوسط الحسانر
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 الدرجة
الحدود 
 الحقيقية

التقدير 
ي 
 اللفظ 

1 1 :1 .80  
ً
 منخفضة جدا

 منخفضة 60. 2: 81. 1 2

 متوسطة 40. 3: 61. 2 3

 عالية 20. 4: 41. 3 4

5 4 .21  :5  
ً
 عالية جدا

 نتائج البحث ومناقشتها: 
ي ظل لإلجابة السؤال األول والذي نصه

 
ونية ف " ما المتطلبات التنظيمية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر

 الحسابية، واالنحرافات المتوسطات حساب تم عمران ؟" –الوباء العالمي "كورونا" بكلية المجتمع 
كانت  المجال ككل، وقد مستوى عىل ترتيب الفقرات وكذلك الدراسة عينة لتقديرات أفراد المعيارية

مستوى فقرات مجال  عىل البحث عينة لتقديرات أفراد المعيارية الحسابية واالنحرافات المتوسطات
ي  موضحة هي  المتطلبات التنظيمية كما

 
ي  الجدول ف

 :اآلنر
المتطلبات لمجال أفراد العينة  ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لتقديرات4جدول )

 التنظيمية

 :  يتضح من الجدول السابق ما يىلي
المتطلبات التنظيمية الالزمة لتطبيق حول "  نة البحثأن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عي-

ي كلية المجتمع 
 
ونية ف ( وبانحرافات معيارية 4.48 -3.90 عمران" قد تراوحت ما بير  )اإلدارة اإللكتر

ي لتقديرات أفراد عينة البحث 1.27-. 740تراوحت ما بير  ) لهذا المحور  (  وقد بلغ المتوسط الحسانر

 الفقرات م
الر
 تبة

المت
وسط 
الحس
ي   اب 

االنحرا
ف 
المعيار
 ي

مست
وى 
الموا
 فقة

ي الكلية.  6 ونية لدى منتسب 
 740. 48 .4 1 نشر ثقافة اإلدارة اإللكتر

عالية 
 
ً
 جدا

5 
مساندة اإلدارة العليا بالوزارة قيادة الكلية لتطبيق تكنولوجيا 

ي الكلية.  المعلومات
 
 ف

2 4. 48 .950 
عالية 
 
ً
 جدا

ونية.  1  14 .1 34 .4 3 إصدار القوانير  واألنظمة الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر
عالية 
 
ً
 جدا

ونية.  3  10 .1 31 .4 4 تغيتر السياسات التقليدية بما يتناسب مع اإلدارة اإللكتر
عالية 
 
ً
 جدا

ونية. إعداد اللوائح المنظمة لعمل اإلدارة اإل 2  27 .1 24 .4 5 لكتر
عالية 
 
ً
 جدا

4 
ي الجوانب الهيكلية والتنظيمية بما يتناسب مع 

 
ات ف إجراء تغيتر

ونية.   مبادئ اإلدارة اإللكتر
 عالية 11 .1 90 .3 6

 866. 41 .4  المتوسط العام 
عالية 
 
ً
 جدا
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(، ومما سبق يتضح أن . 866ياري)( وبانحراف مع4.41ككل )
ً
المتطلبات ( وبدرجة موافقة )عالية جدا

ي كلية المجتمع 
 
ونية ف  عمران كانت بمستوى "عالية جدا ". التنظيمية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر
 : ي
 وبتحليل نتائج فقرات هذا المحور يتضح اآلنر

 وهي الفقرات رقم )بدرجة عا ( فقرات عىل موافقة أفراد عينة البحث5حصلت ) -
ً
 (.   1،2،3،5،6لية جدا

 (. 4بدرجة عالية وهي الفقرة رقم) حصلت فقرة واحدة عىل موافقة أفراد عينة البحث -
ي الكلية( ونصها " 6حصلت الفقرة رقم ) - ونية لدى منتستر

" عىل المرتبة األول  نشر ثقافة اإلدارة اإللكتر
ي ) نشر ثقافة اإلدارة .( ويعزو الباحثان ذلك إل أن 740( وبانحراف معياري )4.48بمتوسط حسانر

ونية يعد متطلب أساسي ترتكز عليه بقية المتطلبات، كما أن نشر الثقافة والوعي الكامل لدى  اإللكتر
ونية  ي كلية المجتمع بأهمية تطبيق اإلدارة اإللكتر

 
 إل االرتقاء بأداء الكلية والوصول العاملير  ف

ً
سيؤدي حتما

ي جميع إداراتها وأقسامها. بها إل مست
 
 وى عالي من التمتر  ف

ي الجوانب الهيكلية والتنظيمية بما يتناسب مع مبادئ ( ونصها " 4حصلت الفقرة رقم ) -
 
ات ف إجراء تغيتر

ونية ي ) اإلدارة اإللكتر ة بمتوسط حسانر ( ويعزو 1.11( وبانحراف معياري )3.90" عىل المرتبة األختر
ات قد يحتاج إل المزيد من الوقت والجهد والمال، والذي قد الباحثان ذلك إل أن إجرا  ء مثل هذه التغيتر

ي تمر بها البلد. 
ي ظل الظروف التر

 
 ف
ً
 ال تتوفر للكلية خصوصا

ي والذي نص   ه
ونية لإلجابة الس   ؤال الثان  ية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر رر " ما المتطلبات المالية والبشر

ي ظل الوباء العالمي "كورونا
 
الحس                ابية،  المتوس                طات حس                اب تم عمران؟" –" بكلية المجتمع ف

المجال ككل،  مس       توى عىل ترتيب الفقرات وكذلك البحث عينة لتقديرات أفراد المعيارية واالنحرافات
مس          توى  عىل البحث عينة لتقديرات أفراد المعيارية الحس          ابية واالنحرافات كانت المتوس          طات وقد

ية كمافقرات مجال المتطلبات المال ي  موضحة هي  ية والبشر
 
ي  الجدول ف

 :اآلنر
المالية لمجال ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العينة 5جدول )

ية  والبشر

 الرتبة الفقرات م
المتوسط 
ي   الحساب 

االنحراف 
 المعياري

مستوى 
 الموافقة

ونية.  3  08 .1 34 .4 1 رصد موازنة لخطة تطبيق اإلدارة اإللكتر
عالية 
 
ً
 جدا

1 
ية الالزمة لتطبيق اإلدارة  توفتر الكوادر البشر

ونية.   اإللكتر
2 4. 27 1. 09 

عالية 
 
ً
 جدا

2 
( عل مهارات  ، وإداريير  تدريب العاملير  )أكاديميير 

ونية.   تطبيق اإلدارة اإللكتر
3 4. 24 1. 12 

عالية 
 
ً
 جدا

4 
، توفتر االحتياجات التدريبية للعاملير  )أكادي ميير 

ونية.  ( لتطبيق اإلدارة اإللكتر  وإداريير 
4 4. 24 1. 29 

عالية 
 
ً
 جدا

8 
اء األجهزة  توفتر المخصصات المالية الالزمة لشر

امج والتطبيقات.   الحاسوبية والت 
5 4. 20 1. 17 

عالية 
 
ً
 جدا

5 
توفتر القاعات المناسبة لتدريب العاملير  

 .) ، وإداريير   )أكاديميير 
 اليةع 13 .1 17 .4 6

9 
 
ً
ونية بالكلية ماديا ي اإلدارة اإللكتر

 
تحفتر  العاملير  ف

 .
ً
 ومعنويا

 عالية 37 .1 10 .4 7

10 
توفتر بدائل إلنتاج الطاقة الكهربائية تضمن 

 االستمرارية. 
 عالية 16 .1 06 .4 8

ي  7
 
اء ف  يةعال 32 .1 03 .4 9رصد مبالغ مالية مخصصة لالستعانة بخت 
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المتطلبات حول "  يتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة البحث 
ية   الالزمة لتطب ي كلية المجتمع المالية والبشر

 
ونية ف -4.34عمران" قد تراوحت ما بير  )يق اإلدارة اإللكتر

ي لتقديرات أفراد 1.37-1.08( وبانحرافات معيارية تراوحت ما بير  )3.93 ( وقد بلغ المتوسط الحسانر
( وبدرجة موافقة )عالية(.  ومما سبق 1.05( وبانحراف معياري)4.17لهذا المحور ككل ) عينة البحث
ي كلية المجتمع يتضح أن 

 
ونية ف ية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر عمران كانت المتطلبات المالية والبشر

 بمستوى "عالية ". 
 : ي
 وبتحليل نتائج فقرات هذا المحور يتضح اآلنر

 وهي الفقرات رقم ) ( فقرات عىل موافقة أفراد عينة البحث5حصلت ) -
ً
 (.   1،2،3،4،8بدرجة عالية جدا

 (.   5،6،7،9،10بدرجة عالية وهي الفقرات رقم ) قرات عىل موافقة أفراد عينة البحث( ف5حصلت ) -
ونية ( ونصها 3حصلت الفقرة رقم ) - " عىل المرتبة األول " رصد موازنة لخطة تطبيق اإلدارة اإللكتر

ي ) رصد موازنة لخطة ( ويعزو الباحثان ذلك إل أن 1.08( وبانحراف معياري )4.34بمتوسط حسانر
ونية رصد موازنة يعد متطلب أساسي ترتكز عليه بقية المتطلبات، كما أن عمل  تطبيق اإلدارة اإللكتر

ي نحو التطور واالرتقاء. للخطة   سوف يعمل عىل ستر كلية المجتمع بشكل إيجانر
متابعة أثر التدريب للعاملير  الذين تم تدريبهم عىل برامج اإلدارة ( ونصها " 6حصلت الفقرة رقم ) -
ونيةاإل ي ) لكتر ة بمتوسط حسانر ( ويعزو الباحثان ذلك 1.25( وبانحراف معياري)3.93" عىل المرتبة األختر

إل أن متابعة أثر التدريب للعاملير  سيجعل من قياس مستوى أداء العاملير  ومقارنته مع المستوى السابق 
، والذي سوف يساعد عىل االرتقاء بالكلية والصعود بها إ

ا
 سهل

ً
ل مستوى عالي من التجدد لهم أمرا

 والحداثة. 
ي ظل لإلجابة الس      ؤال الثالث والذي نص      ه

 
ونية ف " ما المتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر

 الحس    ابية، واالنحرافات المتوس    طات حس    اب تم عمران؟" –الوباء العالمي "كورونا" بكلية المجتمع 
كانت  المجال ككل، وقد مس              توى عىل ترتيب الفقرات ذلكوك البحث عينة لتقديرات أفراد المعيارية

مس     توى فقرات مجال  عىل البحث عينة لتقديرات أفراد المعيارية الحس     ابية واالنحرافات المتوس     طات
ي  موضحة هي  المتطلبات التقنية كما

 
ي  الجدول ف

 :اآلنر
المتطلبات لمجال ة ( المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد العين6جدول )

 التقنية

ونية.   اإلدارة اإللكتر

6 
متابعة أثر التدريب للعاملير  الذين تم تدريبهم عل 

ونية  برامج اإلدارة اإللكتر
 عالية 25 .1 93 .3 10

 عالية 05 .1 17 .4  المتوسط العام 

 الفقرات م
الر
 تبة

المت
وسط 
الحس
ي   اب 

االنحرا
ف 
المعيار
 ي

مست
وى 
الموا
 فقة

نت محدث.  2 ي للكلية عل شبكة اإلنتر
 
وب  26 .1 37 .4 1 توفتر موقع إلكتر

عالية 
 
ً
 جدا

ي الكلية.  7
 
امج والتطبيقات المستخدمة ف  13 .1 31 .4 2 تطوير الت 

عالية 
 
ً
 جدا

 25 .1 31 .4 3 أنظمة حماية متطورة لحماية بيانات الكلية. توفتر  6
عالية 
 
ً
 جدا

عالية  28 .1 31 .4 4 تطوير وتحسير  شبكة االتصاالت بالكلية.  3
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  :  يتضح من الجدول السابق ما يىلي
المتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة حول "  ية لتقديرات أفراد عينة البحثأن المتوسطات الحساب-

ي كلية المجتمع 
 
ونية ف ( وبانحرافات معيارية تراوحت ما 4.17-4.37عمران" قد تراوحت ما بير  )اإللكتر

ي لتقديرات أفراد عينة البحث1.28-1.12بير  ) ( 4.27لهذا المحور ككل ) ( وقد بلغ المتوسط الحسانر
(.  ومما سبق يتضح أن 1.05وبانحراف معياري)

ً
المتطلبات التقنية الالزمة ( وبدرجة موافقة )عالية جدا

ي كلية المجتمع 
 
ونية ف ". لتطبيق اإلدارة اإللكتر

ً
 عمران كانت بمستوى "عالية جدا

 : ي
 وبتحليل نتائج فقرات هذا المحور يتضح اآلنر

 وهي الفقرات رقم  بحث( فقرات عىل موافقة أفراد عينة ال6حصلت ) -
ً
بدرجة عالية جدا

(1،2،3،5،6،7   .) 
 (. 4بدرجة عالية وهي الفقرة رقم ) حصلت فقرة واحدة عىل موافقة أفراد عينة البحث -
نت محدث( ونصها " 2حصلت الفقرة رقم ) - ي للكلية عىل شبكة اإلنتر

ون  " عىل المرتبة  توفتر موقع إلكتر
ي ) توفتر موقع ( ويعزو الباحثان ذلك إل أن 1.26بانحراف معياري )( و 4.37األول بمتوسط حسانر

نت محدث ي للكلية عىل شبكة اإلنتر
ون  يعد متطلب أساسي ترتكز عليه بقية المتطلبات، كما أن عمل  إلكتر

نت للكلية سيوف يخدم الكلية بصفة خاصة ويخدم الطالب بصفة عامة.  ي عىل شبكة اإلنتر
ون   موقع إلكتر

ات وحاسبات آلية،.. " ( ونصها 4رقم ) حصلت الفقرة - توفتر التكنولوجيا الرقمية المالئمة من تجهتر 
ي ) " .  إلخ ة بمتوسط حسانر ( ويعزو الباحثان ذلك إل 1.22( وبانحراف معياري )4.17عىل المرتبة األختر

، وقد يحتاج إل بذل المزيد من والمتابعة وكذا ق
ً
ات مكلف جدا د يحتاج إل أن توفتر مثل هذه التجهتر 

ي الوضع الراهن. 
 
 ف
ً
ة، وهذا قد ال يمكن تحقيقه خصوصا  مبالغ كبتر

 عند مستوى داللة 
ً
ي   ( ≤ 0. 05)إلجابة السؤال الرابع والذي نصه: هل توجد فروق دالة إحصائيا

 
ف

ي ظل الوباء العالمي  متوسط تقديرات أفراد عينة البحث
 
ونية ف حول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر

ة(؟"ك ، التخصص، سنوات الخت  ي
ات )المسم الوظيف   ورونا" بكلية المجتمع عمران، تعزى لمتغتر

ونية لحساب الفروق بير  تقديرات عينة البحث ، تم استخدام حول متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر
ي )

ي T-TESTاالختبار التان 
ات )المسّم الوظيف  ل التخصص(، كما تم استخدام اختبار تحلي –( لمتغتر

: ONE WAY ANOVAالتباين األحادي ) ي
ة( ويمكن توضيح ذلك كما يأنر  ( لمتغتر )سنوات الختر

 : ي
 أوال: بحسب متغتر المسم الوظيف 

تعزى لمتغتر  ( لفحص داللة الفرق بير  تقديرات عينة البحثT. TEST( نتائج اختبار )7جدول )
ي 
 المسم الوظيف 

 المتغتر  المحور
عدد 
 العينة

المتوسط 
ي   الحساب 

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 71772 .1 7857 .8 35 أكاديمي 

 
ً
 جدا

امج والتطبيقات.  5  12 .1 24 .4 5 توفتر برامج الصيانة للشبكة الداخلية والت 
عالية 
 
ً
 جدا

1 
امج الالزمة تحديد االحتياجات من األجهزة والمعد ات والت 

ونية.   لتطبيق اإلدارة اإللكتر
6 4. 24 1. 15 

عالية 
 
ً
 جدا

4 
ات وحاسبات  توفتر التكنولوجيا الرقمية المالئمة من تجهتر 

 آلية...إلخ. 
 عالية 22 .1 17 .4 7

 05 .1 27 .4  المتوسط العام 
عالية 
 
ً
 جدا
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متطلبات 
 تنظيمية

 . 755 123 .- 80739 .1 8667 .8 15 إداري
غتر 
 دالة

متطلبات مالية 
ية  وبشر

 57204 .2 0000 .8 35 أكاديمي 
028 . 846 . 

غتر 
 58865 .1 6667 .8 15 إداري دالة

لبات متط
 تقنية

 98898 .1 4286 .8 35 أكاديمي 
-. 298 963 . 

غتر 
 28869 .2 6667 .8 15 إداري دالة

 فأقل (0.05*مستوى الداللة )
ي الجدول السابق إل أن قيمة )

 
 عند مستوى Tتشتر النتائج الموضحة ف

ً
( المحسوبة غتر دالة إحصائيا

ونية، حيث كانت قيم  (، حول تقديرات أفراد عينة البحث0.05الداللة ) لمتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر
 بير  متوسطات 0.05مستويات الداللة اإلحصائية أكتر من )

ً
ي عدم وجود فروق دالة إحصائيا

(، مما يعت 
ونية  استجابات أفراد عينة البحث عىل مستوى جميع المجاالت حول لمتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر
ي واألداة ككل تعزى لمتغتر الم

بغض  ، وهذا يدل عىل تقارب وجهات نظر أفراد عينة البحثسم الوظيف 
 النظر عن مسمياتهم الوظيفية. 
 أوال: بحسب متغتر التخصص: 

تعزى لمتغتر  ( لفحص داللة الفرق بير  تقديرات عينة البحثT. TEST( نتائج اختبار )8جدول )
 التخصص

 المتغتر  المحور
عدد 
 العينة

المتوسط 
ي   الحساب 

راف االنح
 المعياري

 tقيمة 
مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

متطلبات 
 تنظيمية

 68346 .1 7562 .8 22 إنسانية
-. 121 734 . 

غتر 
 77721 .1 8263 .8 28 تطبيقية دالة

متطلبات مالية 
ية  وبشر

 53260 .1 1201 .8 22 إنسانية
029 . 825 . 

غتر 
 50456 .1 4313 .8 28 تطبيقية دالة

ات متطلب
 تقنية

 96783 .1 4425 .8 22 إنسانية
-. 274 942 . 

غتر 
 24562 .2 6235 .8 28 تطبيقية دالة

 فأقل (0.05*مستوى الداللة )
ي الجدول السابق إل أن قيمة )    

 
 عند مستوى Tتشتر النتائج الموضحة ف

ً
( المحسوبة غتر دالة إحصائيا

ونية، حيث كانت قيم  بحث(، حول تقديرات أفراد عينة ال0.05الداللة ) لمتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر
 بير  متوسطات 0.05مستويات الداللة اإلحصائية أكتر من )

ً
ي عدم وجود فروق دالة إحصائيا

(، مما يعت 
ونية استجابات أفراد عينة البحث عىل مستوى جميع المجاالت  حول لمتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر

بغض النظر  ، وهذا يدل عىل تقارب وجهات نظر أفراد عينة البحثالتخصص واألداة ككل تعزى لمتغتر 
 عن اختالف تخصصاتهم. 

ة:   أوال: بحسب متغتر سنوات الخت 
ة( لفحص داللة الفرق T. TEST( نتائج اختبار )9جدول )  لمتغتر سنوات الختر

 المتغتر  المحور
درجة 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 مستوى
 الداللة

نوع 
 الداللة

متطلبات 
 تنظيمية

 062 .3 123 .6 2 بير  المجموعات
1. 

020 
. 374 

غتر 
 دالة

داخل 
 المجموعات

47 78. 015 3. 001 
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  138 .84 49 المجموع

متطلبات 
ية  مادية وبشر

 680 .4 361 .9 2 بير  المجموعات

1. 
056 

. 362 
غتر 
 دالة

داخل 
 المجموعات

47 115. 191 4. 430 

  552 .124 49 المجموع

متطلبات 
 تقنية

 027 .3 055 .6 2 بير  المجموعات

. 661 . 525 
غتر 
 دالة

داخل 
 المجموعات

47 119. 118 4. 581 

  172 .125 49 المجموع
 فأقل (0.05* مستوى الداللة )

ي الجدول السابق إل أن قيمة )
 
 عند ( المحسو Fتشتر النتائج الموضحة ف

ً
بة غتر دالة إحصائيا

ونية، حيث  (، حول تقديرات أفراد عينة البحث0.05مستوى الداللة ) لمتطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر
 بير  0.05كانت قيم مستويات الداللة اإلحصائية أكتر من )

ً
ي عدم وجود فروق دالة إحصائيا

(، مما يعت 
ونيةحول لمتطلبات ت متوسطات استجابات أفراد عينة البحث عىل مستوى جميع  طبيق اإلدارة اإللكتر

ة  ، وُيعزى ذلك إل تقارب وجهات نظر أفراد عينة البحثالمجاالت واألداة ككل تعزى لمتغتر سنوات الختر
ة أي تأثتر   دون أن يكون لسنوات الختر

حات:   خالصة النتائج والتوصيات والمقتر
ص البحث إل النتائج التالية:  

ُ
 خل

ي ظل الوباء العالمي "كورونا" بكلية أن المتطلبات التن .1
 
ونية ف ظيمية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر

( حسب استجابات أفراد عينة البحث، بمتوسط 
ً
المجتمع عمران كانت بمستوى )عالية جدا

ي )  (. 866.( وبانحراف معياري)4.41حسانر
ي  .2

 
ونية ف ية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر  ظل الوباء العالمي "كورونا" أن المتطلبات المالية والبشر

( حسب استجابات أفراد عينة البحث، بمتوسط 
ً
بكلية المجتمع عمران كانت بمستوى )عالية جدا

ي )  (. 1.05( وبانحراف معياري)4.17حسانر
ي ظل الوباء العالمي "كورونا" بكلية  .3

 
ونية ف أن المتطلبات التقنية الالزمة لتطبيق اإلدارة اإللكتر

( حسب استجابات أفراد عينة البحث، بمتوسط المجتمع عمران ك
ً
انت بمستوى )عالية جدا

ي )  (. 1.05( وبانحراف معياري)4.27حسانر
ونية )التنظيمية،  .4  حول متطلبات اإلدارة اإللكتر

ً
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا

، التخصص، سنوات ي
عزى لمتغتر )المسم الوظيف 

ُ
ية، التقنية( ت ة(، عىل  المالية والبشر الختر

 مستوى المجاالت واألداة ككل. 
حات التالية:      ي ضوء نتائج البحث يمكن الخروج بالتوصيات والمقتر
 
 ف
ي ظل  .1

 
ونية، كبديل مناسب لتسيتر الخدمات اإلدارية خاصة ف زيادة الوعي بأهمية اإلدارة اإللكتر

ونية لدى العاملير  
ي كلية المجتمع. األوبئة العالمية، ودعم ثقافة اإلدارة اإللكتر

 
  ف

ي تطبيقات  .2
 
ي كلية المجتمع عمران عىل استخدام الطرق الحديثة والمتنوعة ف

 
تدريب العاملير  ف

ونية، بما يتناسب مع عملية التحديث والتطوير للمتطلبات التقنية.   اإلدارة اإللكتر
ي بإصدار القوانير  واألنظمة الالزمة ل .3

ي والتدريب المهت 
تطبيق اإلدارة قيام وزارة التعليم الفت 

ي كليات المجتمع. 
 
ونية ف  اإللكتر

ونية الحديثة.  .4  مواكبة كلية المجتمع عمران للتقنيات اإللكتر
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ي متطلبات التغيتر ومواجهة تحديات األوبئة  .5 إعادة بناء الهياكل التنظيمية وتصميم الوظائف بما يلتر
 العالمية. 

و  .6  نية. تبت  اإلدارات العليا لمفاهيم تطبيق اإلدارة اإللكتر
امج الحاسوبية(  .7 توفتر البت  التحتية الالزمة من )أجهزة حاسوبية وملحقاتها، شبكات االتصال، والتر

ي جميع إدارات وأقسام الكلية بأرسع وقت.  
 
ونية ف ي تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكتر

 
ي تساهم ف

 التر
ي الكلية.  .8

 
ونية لحماية بيانات العاملير  ف

  توفتر أفضل برامج الحماية اإللكتر
 إجراء دراسات مماثلة عىل كليات المجتمع.  .9
 إجراء دراسات مماثلة عىل جامعات أخرى حكومية وأهلية.  .10

 المراجع: 

 المراجع العربية: أوال: 
ي المملكة العربية السعودية،  .1

 
ي المؤسسات العامة ف

 
ونية ف أبو مغايض، يحي محمد، الحكومة اإللكتر
 . 57، ص2004لملك سعود، رسالة ماجستتر غتر منشورة، الرياض، جامعة ا

، وموس عبد النارص ) .2 ي
ي تطوير العمل اإلداري 2011أحمد قريسر

 
ونية ف (، مساهمة اإلدارة اإللكتر

، ، مجلة الباحث، جامعة بسكرة، الجزائر ، ع)  (. 9بمؤسسات التعليم العالي
ونية، )آفاق الحارص  وتطلعات المستقبل(، ا2003أحمد محمد غنيم ) .3 لمكتبة (، اإلدارة اإللكتر

 المرصية. 
ي إدارة الجودة الشاملة، دراسة حالة 2014جعفر، قبس زهتر عبدالكريم، ) .4

 
ونية ف (، أثر اإلدارة اإللكتر

ي دائرة تكنولوجيا المعلومات بوزارة العلوم والتكنولوجيا، بغداد، الكلية اإلدارية، مجلة اإلدارة 
 
ف

 (. 100واالقتصاد، السنة السابعة والثالثون، ع)
ية والمادية لتطبيق اإلدارة 2008بن صالح بن خليفة المسعود )خليفة  .5 (، المتطلبات البشر

ي المدارس الحكومية، رسالة ماجستتر غتر منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية 
 
ونية ف اإللكتر
 السعودية. 

 نشر لل الفكر دار وأساليبه، مفهومه وأدواته -العلمي  البحث).2005 (وآخرون ذوقان عبيدات، .6
 .عمان والتوزي    ع،

ي ) آل سعيد عىلي  بن هللا عبد .7
ونية اإلدارة تطبيق (، متطلبات2013هتاش الشمران   اإللكتر

ي  العلمي  الدراسة مجلة السعودية.  العربية بالمملكة بالمؤسسات التعليمية
 
بية، ف  مرص، التر

 .  531 – 501 (، ص ص4(، ع)14مج)
ي )عبدالكريم سعيد عبده قاسم الدعيس، ونارص سع .8

(، متطلبات تطبيق اإلدارة 2018يد الدحيان 
ي كلية المجتمع صنعاء بالجمهورية اليمنية، ع)

 
ونية ف ي الدراسات النفسية 8اإللكتر

 
(، مجلة الجامع ف

بوية، جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائر، ص ص   . 135-103والعلوم التر
، نرص صالح .) .9 ي

، عبدالسالم والجربان  ي كلية (. تقييم و 2019العروسي
 
تحليل نظم المعلومات ف

ة من  ي للعلوم اإلنسانية للفتر
م، 2019مارس  4-3المجتمع عمران، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثان 

 جامعة األندلس، صنعاء. 
بية للبنات بالمملكة العربية السعودية 2007فوزية حبيب بخش ) .10 ي كلية التر

 
ونية ف (، اإلدارة اإللكتر

ي ضوء التحوالت المعارصة،
 
رسالة دكتوراه غتر منشورة، جامعة أم القرى، المملكة العربية  ف

 السعودية. 
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ي مركز نظم المعلومات التابع 2008كلثم محمد الكبيسي ) .11
 
ونية ف (، متطلبات تطبيق اإلدارة اإللكتر

اضية الدولية برنامج  ي دولة قطر، رسالة ماجستتر غتر منشورة، الجامعة االفتر
 
ونية ف للحكومة اإللكتر

 ستتر )إدارة أعمال(. الماج
ونية، ط)2009محمد أحمد سمتر ) .12 ة، عمان، األردن. 1(، اإلدارة اإللكتر  (، دار المستر
ي ) .13 ي المدارس الثانوية بمحافظات 2009مريم السمتر

 
ونية ف (، درجة توافر متطلبات اإلدارة اإللكتر

 غزة وسبل التطوير، رسالة ماجستتر غتر منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. 
ي وآخرون، ) .14

، عمان. 1(، قضايا إدارية معارصة، ط2011المعان   ، دار وائل للنشر
وس كورونا المستجد( متاح عتر 2020منظمة الصحة العالمية ) .15 (،دليل توعوي صحي عن )فتر

 م. 2020 / 6 / 22تاري    خ الدخول  https//www.who.int/ar/emergenciesالرابط: 
اتيجية والوظائف والمشكالت(، دار المري    خ، (، اإلدارة اإللكتر 2004نجم عبود نجم، ) .16 ونية )االستر

 المملكة العربية السعودية. 
: المراجع األجنبية: 

ً
 ثانيا
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 أزمة كورونا العالمية
ي وحتمية تقوية األنظمة الصحية 

 
ن التهديد الوباب  بي 

 د. سكوتي خالد
 دك توراه في القانون العام، جامعة غرداية، الجزائر

Sekkouti.k@hotmail.fr 

 
 ملخص: 

ي إطار "المعالجة 
ن
ن الحياة االنسانية وفق رؤية أحيائية دقيقة، يفرض تدخالت جزئية جديدة ف إن تأمي 

ي ال تضمن فقط حماية السكان ضد األخطار البيولوجية وإنما حتى 
ي سياسة األمن التى

ن
الدوائية" ف

إىل مثل هذه الدفاعات الدوائية يمكن أن يساعد االقتصادات المدنية؛ ذلك أن الوصول عىل نطاق واسع 

ي األمراض 
ي التقليل إىل أدنن حد من االضطراب االجتماعي واالقتصادي الهائل المرتبط بتفش 

ن
أيضا ف

المعدية، حيث ال تضطر الحكومات حتى إىل فرض سياسات الصحة العامة األكثر تقييدا، مثل الحجر 

 الصحي وحظر السفر واغالق المدارس. 

 . األمن، األخطار، األمراض، الصحة، الحجر الصحي  الكلمات المفتاحية: 

Abstract  : 

Sécuriser la vie humaine selon une vision biologique précise impose de 

nouvelles interventions partielles dans le cadre du "traitement médicamenteux 

" dans la politique de sécurité, qui garantit non seulement la protection de la 

population contre les risques biologiques, mais même les économies civiles; Un 

large accès à ces moyens de défense contre les drogues peut également aider à 

minimiser les turbulences sociales et économiques massives associées à la 

propagation des maladies infectieuses, où les gouvernements n'ont même pas à 

imposer des politiques de santé publique plus restrictives, telles que la 

quarantaine, l'interdiction de voyager et la fermeture des écoles . 

Key words :  sécurité  - les risques  - des maladies – santé  - la quarantaine . 

 مقدمة: 

ت عىل نطاق واسع، وأصابت  -عثر التاري    خ–واجهت المجتمعات االنسانية  ي انتش 
بعض األوبئة التى

ة. وقد أثرت هذه األزمات عىل األفراد  ة زمنية قصث 
ي فثى

ن
ن ف ، كما أودت بحياة الماليي  أعداد هائلة من البش 

ت جانبا من اتجاهاتهم القيمية، وأثارت لديهم العديد من  ة االستثنائية، إذ غثر الذين عاشوا هذه الخثر
كيبة النفسية ألجيال  ات عىل الثى ي بعض الحاالت تأثث 

ن
ي ال إجابات لها، بل وتركت ف

األسئلة الوجودية التى
ي إن استطاعت النجاة البدنية من الوباء، فإنها لم تتعاف

  من آثاره النفسية واالجتماعية.  كاملة، والتى
، تجعلها  ي هذه الورقة إىل جائحة كورونا الوبائية وتداعياتها الممتدة عىل نطاق عالمي

ن
سيتم التطرق ف

ي ذاتها )بوصفه مستقال( وليس لذاتها )بوصفه تابعا(، وذلك عىل الرغم من 
ن
ي ف تظهر كأنها هجوم بيولوجر

ي الطبيعي لل
ي اثباته باالستناد إىل نموذج كونها تطابق مواصفات التفش 

ن
مرض، وهو ما ستجتهد الورقة ف

ي غث  عادي" 
ي أدبيات حوكمة الصحة العالمية: هو نموذج تحليل "حدث وبان 

ن
 Unusualتحليىلي شاسع ف

Epidemiologic Event ض، الورقة تبعا لذلك، أن ما جعل دينامية انتشار الجائحة تخرج عن . كما تفثى
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ل المنتظر توجيهه لمكافحة المرض، بحيث جرى ترجيح استجابات محلية للوباء السيطرة، هو تردد الفع
 .  عىل جهود مكافحته عىل المستوى العالمي

ي سياق أمننة الصحة العامة العالمية
ن
ي جديد ف   : أوال: تهديد بيولوج 

ن   المرتبط باحتماالت  (Uncertainty)أثناء انتشار األوبئة ال يواجه الفرد مخاطر انعدام اليقي 
، وهو (The Unknown)إصابته بالمرض من عدمه، بل إنه يواجه عبئا مرتبطا بحالة كاملة من المجهول

ي قد تكون أكثر خطورة عىل 
ي تصاعد مشاعر الخوف والقلق مقارنة باألمراض العادية، والتى

ن
ما يتسبب ف

ن فقط، بل إنها تشمل حياة الفرد ومقارنة بالوباء إذا أصاب الفرد. ولذلك ال ترتبط هذه الحالة بالمصا بي 
المجتمع كله بدرجة أو بأخرى، فهي حالة مرتبطة بشعة انتشار الوباء، وعدم وجود القدرة عىل توقع متى 

ن بظهور دواء معالج.                                        1وكيف ينتهي الوباء، وال يوجد سقف واضح أو يقي 
ي األوبئة هي مجموعة

فرعية من أحداث الطوارئ الصحية، إنها جزء من مجموعة  عموما، إن أحداث تفش 
ي صارت تتحدى أنظمة الصحة العامة عىل مستوى العالم وعىل 

من األحداث المرضية غث  المتوقعة التى
ي والدوىلي 

ي عل الصعيدين الوطتن
ن االنسانن كث 

نحو مستمر، وهو ما أدى إىل تحويل الصحة العامة من الثى
، مع ما ين ي

ن أمتن ي األولويات، أي إن أسس رصد األمراض انتقلت من إىل تركث 
ن
ات ف تج من ذلك من تغث 

وس كورونا رسي    ع التطور حتى  . لقد تفش  فث  ي نحو حماية التجارة الدولية واألمن القومي
العمل اإلنسانن

بلدا، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لمساعدتها عىل منع انتقال العدوى  60وصل اآلن إىل أكثر من 
ي األرواحوالحد م

ن
. وستكون االستجابة أكثر فعالية لو أن الحكومات والقطاع الخاص اتخذوا 2ن الخسائر ف

                                                    إجراءات منسقة ورسيعة. 
، وذلك    ن الجائحات والتجارة الدولية قديمة تعود إىل الرب  ع األخث  من القرن التاسع عش  العالقة بي 

ي باريس عام ح
ن
ي لممارسات  1851ينما عقد أول مؤتمر دوىلي للصحة ف ي محاولة للحد من التأثث  السلتر

ن
ف

 ، ي وضع اللبنة األوىل للتنظيم الصحي الدوىلي
ن
ي التجارة الدولية، وكان السبب ف

ن
الحجر الصحي المختلفة ف

مة للصحة تابعة ، الذي تالها إنشاء منظ1907وذلك مع إحداث المكتب الدوىلي للصحة العامة عام 
                              لعصبة األمم. 

، هي ظاهرة حديثة نسبيا، ارتبطت بالحاجة إىل منظمة     إن أمننه األوبئة عىل المستوى العالمي
ي عام 

ن
بشأن تأسيس منظمة الصحة العالمية،  1946صحية عالمية جديدة؛ إذ منذ المداوالت األولية ف

ي تقرير  كان هناك ارتباطا قوميا 
ن
'  ف ، "وقد ظهرت عبارة 'األمن الصحي  الصحة العامة واألمن الدوىلي

ن بي 
ي أعقاب نهاية الحرب الباردة،  1994عام 

ن
، الذي دعا إىل أنه ف ي

الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمان 
ي تركز عىل الدولة إ

ىل نهج كانت هناك حاجة إىل اطار مرجعي جديد يبتعد عن وجهات النظر األمنية التى
ا عىل االنسان" ن  تركث 

 .                                                                                3أكثر
ن الصحة واألمن، إذ كان هناك  ي البداية وجود عالقة رسمية بي 

ن
رفضت منظمة الصحة العالمية ف

لقد روجت منظمة الصحة العالمية تخوفا من إساءة استخدام العمل الصحي المحايد ألغراض سياسية. 
، والتهديدات المحتملة 2001سبتمثر  11"لمفهوم ضيق لألمن الصحي محوره الدولة تأثر أيضا بأحداث 

، GHSI، وكان ذلك مع االجتماع األول للمبادرة العالمية لألمن الصحي  4لألسلحة البيولوجية واإلرهاب"
ي  ،2001مشكلة بعد رسائل الجمرة الخبيثة لعام 

ن
ي تم اطالقها ف

وهي المبادرة السياسية الجديدة التى
اجتماع لوزراء من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والواليات المتحدة 
والمكسيك، إىل جانب ممثىلي المفوضية األوروبية ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لمواجهة تهديد 

، ولكنه تطور  ي ت وتوسعت بشعة لتشمل التهديدات الوبائية كذلك. وقد أرسلت هذه اإلرهاب البيولوجر
 مجاىلي الصحة واألمن عىل نحو أوثق من أجل 

ن المبادرة إشارات سياسية قوية عن بداية التقارب بي 
ي 
ن
مواجهة األخطار البيولوجية مواجهة أفضل للمستقبل. وقد كانت مشاركة منظمة الصحة العالمية ف

ي ما وراء حدود  المبادرة مهمة، ألنها 
ن
، خاصة ف ي لشواغل األمن الصحي

ن
أشارت إىل مزيد من التوسع الجغراف

، حيث  ي النظام الدوىلي
ن
البلدان المرتفعة الدخل. فيما بعد، ستكتسب فكرة األمن الصحي قوة أكثر بكثث  ف
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. كما أن العديد من  صارت تتخلل عىل نطاق واسع السياسة الرسمية والخطاب السياسي الدوىلي
ي الح

ن
ي جميع أنحا العالم أصبح تدرك أهمية تهديدات األمن الصحي وتقوم بدمجها ف

ن
كومات ف

ة للتهديدات.  ي تفرض تطورها االستجابة للتصورات المتغث 
اتيجياتها األمنية التى  اسثى

، 2003" عام SARSومع أزمة اندالع متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد، وما عرف بوباء "سارس    
ن أن األمرا ض لم تعد مجرد قضايا تقليدية للطب الشيري أو الصحة العامة، ولكن أيضا باعتبارها تبي 

ي هذا أن جميع المشكالت الصحية تعتثر 
. وال يعتن  الدوىلي

، وحتى  انتشارا لألمن القومي
تهديدات أكثر

، وهن ي جداول أعمال األمن الدوىلي
ن
اك تهديدات أمنية، ولكن أخذت تظهر بعض األمراض عىل نحو بارز ف

بالتأكيد مجموعة فرعية من األمراض تجذب قلقا أمنيا أكثر شموال ومستداما؛ ذلك ألن هذه األمراض 
ة من اإلصابات والوفيات، وتسبب أيضا صدمات اقتصادية  يمكن أن تتسبب بشعة مستويات كبث 

ن السكان. إذا، ف هذا الفهم شديدة، كما يمكن أن تثث  الخوف عىل نطاق واسع واضطرابات اجتماعية بي 
للصحة بوصفها مقابال لألمن، هو ما سيقود إىل إعادة صياغة عقد التفويض الرسمي للصحة من أجل 

ي لوائح منظمة الصحة العالمية عام 
ن
، حيث لم يعد ينظر إىل الصحة عىل أنها وسيلة لضمان 2005األمن ف

ف بها أنها قضية أمنية مش   ، ولكن بدال من ذلك، أصبح يعثى ي حد ذاتها. وهكذا، األمن الدوىلي
ن
وعة ف

، صار األمن ضمن مفردات منظمة الصحة العالمية، واصبحت المنظمة تستخدم 2007وانطالقا من عام 
ي ذلك، 

رسميا مصطلح األمن الصحي العالمي مرادفا لإلنذار بحدوث األوبئة واالستجابة له. وأصبح يعتن
بوصفها مسألة أمنية، بما يفرض  إىل جانب معالجة الصحة بوصفها قضية دولية، التعامل معها 

ي )تفش متعمد لألوبئة(،  استجابات جماعية وتضامنية للتهديدات األمنية، سواء كانت ذات طابع بيولوجر
ي القرن الواحد 

ن
وناجمة عن انتشار الجائحات العالمية )تفش طبيعي لألوبئة(. وهكذا يتغث  األمن ف

ي نتخيل بها الحياة 
ين، ألن الطريقة التى تتغث  أيضا، ما يفرض إدماج األبعاد غث  التقليدية لمفهوم والعش 

ي األوبئة. فالتحول 
ي تعريف التهديدات، لتشمل أحد المظاهر غث  الصلبة وهو خطر تفش 

ن
األمن والتوسع ف

ي فهمنا األساسي للحياة ينتج بالفعل مخاوف قوية بشأن عدد من التهديدات الكامنة عىل 
ن
المهم ف

، حيث ت ي
، تمثل المستوى الجزن  ي تحدث عىل نحو طبيعي

ي ال يمكن التنبؤ بها، والتى
ي األمراض التى

فش 
ي تواجه العالم اليوم. 

 محور األخطار البيولوجية التى
ي ظل حركة العولمة الفائقة من 

ن
اد العدوى مع سيولة تنقالت األفراد والبضائع ف إن رهان منع استث 

األمراض الوبائية، يستدم بتحدي سؤال عن  خالل تطوير نظام عالمي شامل لإلنذار المبكر ومكافحة
ي 
ي مواجهة مستوى غث  معروف من التهديد يتعلق بعامل بيت 

ن
ي الجانب اآلمن ف

ن
كيفية أن تكون كل دولة ف

وس كورونا، الذي لم يعد مضادا لألمن الصحي العالمي فحسب، ولكن  ي كما هو الشأن بالنسبة إىل فث 
جزن 

ي مفاعيل العالقات الدولية
ن
ي  مؤثرا ف

ن
ي سيتم التعرض لها ف

برمتها، وذلك بالنظر إىل تداعيات انتشاره التى
 . ن ي ايقاف حركة المالحة    المحورين التاليي 

ن
ة، كما تسبب ف وس كورونا إىل معاناة انسانية كبث  لقد أدى فث 

ن الدول، وفرض الحجر الصحي  ي معظم أنحاء العالم وإغالق الحدود بي 
ن
ي ف الجوية والبحرية والنفل الثر

عىل السكان، واغالق االجتماعات واألنشطة الثقافية والرياضية الدولية والمحلية، وإغالق المحالت 
ن الناس، وعمت أحيانا  المرافق، وشل الدراسة والعمل؛ فانهارت بذلك البورصات، وانتشار الهلع بي 

 الفوضن االجتماعية. 
ي طبيعي يحاكي هجوما بيولوجيا -ثانيا

                                                                                                 تفش 
ات تآمريه النتشار مرض كورونا، عىل الرغم من أن  ي بعض األوساط اإلعالمية والسياسية تفسث 

ن
ترددت ف

، وعثر العالم، حيث ال يمتلك أ ن ن وغث  سياسيي  وس أثبت قدرته عىل إصابة الجميع، سياسيي  حد، الفث 
ن منه بلقاح أو الدفاع المسبق ضد العدوى. ومع ذلك، لم يسلم كورونا من  إىل اآلن، القدرة عىل التحصي 

" ي وس بأنه أجنتر ، وهو ما ظهر عىل الخصوص  5تسيس حينما أخذ "يتم تصوير التهديد القادم من الفث 
وس القاتل.  ن والواليات المتحدة األمريكية، حول أصل الفث  ن الصي   مع تبادل االتهامات بي 
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ن  ن الصي  وس الجديد إىل أداة للوصم، وحملة للتشويه المتبادل بي  وقد تحول سؤال منشأ الفث 
، تشاو ىلي جيان، أن "الجيش والواليات المتحدة األمريكية، حيث زعم المتحدث باسم الخارجية الصينية

ي مقابل لذلك، استخدم الرئيس 
ن
ي ظهر بها أول مرة. وف

وس كورونا إىل مدينة أوهان " التى األمريكي جلب فث 
"، وبدوره سع وزير خارجيته، مارك بومبيو، لتحميل  ي

وس الصيتن األمريكي دونالد ترامب، عبارة "الفث 
ي الوباء، وأطلق عليه مرار 

ن مسؤولية تفش  وس أوهان"الصي  .وتعكس هذه التسمية غث  6ا تسمية "فث 

وس  يطانية، احتملت فيه أن يكون اندالع الفث  الحيادية، ما ذهب إليه تقرير لصحفية ذو ديىلي ميل الثر
ي للسالمة اإلحيائية الذي يهتم بدراسة مسببات األمراض 

ي من مختثر أوهان الوطتن ناتجا من تشب بيولوجر
، غث  أن ا  7.األكثر خطورة ي ي مجال التسلح البيولوجر

ن
ن ف ن الواليات المتحدة األمريكية والصي  نعدام الثقة بي 

ي الحضور حتى بعد انضمام البلدين 
ن
أو حتى بالنسبة إىل الحوادث البيولوجية، ليس بالجديد، فقد استمر ف

ي تسعينيات
ن
ن ف ن أن اتهموا الصي  القرن  معا إىل معاهدة حظر األسلحة البيولوجية، حيث سبق لألمريكيي 

وسيالت ي بزراعة داء الثر
اء عسكريون صينيون أن تكون جراثيم الجمرة 8الماضن ي المقابل، احتمل خثر

ن
، وف

ي هجمات عام 
ن
ن قد تشبت من معامل  2001الخبيثة ف عىل مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقرطيي 

، بل أكثر من ذلك، ذهب البعض اآلخر منهم إىل أن الواليات الم تحدة هي من قامت الجيش األمريكي
ي عامي 

ن
. وعىل الرغم من أن هذه االتهامات 2003و 2002بتسليح مرض سارس وأنفلونزا الطيور ف

ن لم يتم اثباتها من قبل بأدلة موثوقة، فإن المنشورات العلمية الرسمية لنتائج  ن الطرفي  المتبادلة بي 
ات الكيمياء البيولوجية لديهما، تشث  ب ي مختثر

ن
ي مستمر ومنظم، األبحاث الجارية ف

الفعل إىل نشاط بحتر
ي من خالل السعي لتطوير التقنيات البيولوجية وتصنيع  ي بعض أبعاده بسباق تسلح بيولوجر

ن
يتعلق ف

وسات وتعديلها وراثيا.    الفث 
، فإن  ن ن الطرفي  ي ظل استمرار عدم الثقة المتبادل بوصفه رمزا إىل معضلة أمنية كالسيكية بي 

ن
وف

وس ا ي يظل غث  مدعوم علميا، لكن نقيضه مدعوم تماما االدعاء بأن الفث  ي الجديد هو سالح بيولوجر لتاجر
وس "تتوافق تماما مع التطور  ي الفث 

ن
د تاليا؛ فقد أشار العلماء إىل أن الطفرات ف من الناحية العلمية كما سث 

". ووفقا لمجلة  حق " عىل نحو سا ، استنتج علماء من دول متعددةThe Lancet  ذو النسيتالطبيعي
ية" ي الحياة الثر

ن
ي الجديد نشأ ف وس التاجر ، سنعتمد طريقة فالدان  . 9أن الفث  وحتى تتضح الرؤية أكثر

ي غث  عادي، وذلك 
ي حالة حدث وبان 

ن
ي المتعمد ف

ي الطبيعي والتفش 
ن التفش  ن بي  رادوسافليفتش للتميث 

ي غث  عادي"، وبمقارنة العنارص المتقابلة التالية: 
"خزان أو مصدر العدوى مقابل استنادا إىل "حدث وبان 

، وآليات وعوامل انتقال المرض مقابل وسائط  ي ، والعوامل المسببة للمرض مقابل الفاعل البيولوجر ي
الجانن

                             10ووسائل التوصيل، والسكان المعرضون مقابل الهدف"
ي 1

ن
                                                                       . خزان أو مصدر العدوى مقابل الجاب

ي الهجوم الطبيعي    
ن
. ف ي وباء طبيعي

ن
، هو خزان أو مصدر العدوى ف ي ي هجوم بيولوجر

ن
ي ف

ما يقابل الجانن
ي فرصة

ي لمنح الجانن
ة الفاصلة نش  سالح حيوي وآثاره طويلة بما يكفن  الذي يقوم عىل الشية، فإن الفثى

ي  للهروب، لذلك يمكن أن يكون من الصعب جدا العثور عىل مرتكب الجريمة. يتدرج الهجوم البيولوجر
نا أن النطاق  ي واسع النطاق. وإذا اعتثر اتيحر من تكتيكي ضيق النطاق، إىل عمىلي متوسط المدى، إىل اسثى

وس كورونا عىل مدى أكثر من ثالثة أشهر يجعله يبدو كأنه هج ي أن الواسع الجتياز فث 
، فينبعن ي وم بيولوجر

يقوم دليل عىل تورط مؤسسات الدول، مثل القوات العسكرية أو أجهزة المخابرات أو المنظمات الممولة 
، وهو األمر المستبعد إىل اآلن،  ي ي ارتكاب مثل هذا الهجوم البيولوجر

جيدا وربما المدعومة من الدول، ففن
ي اتهامها للجيش األمريكي أن تث

ن
ن ف ات عىل أنشطة استخباراتية رسية لم تستطع الصي  بت عالمات أو مؤرس 

وس داخل ترابها، ولذلك لم تذهب أجهزتها إىل إطالق أي تحذير مسبق من  ي الفث 
امن أو تتعلق بتفش  ن تثى

ي محتمل.   هجوم بيولوجر
ي يمكن التعرف إليه وتحميله   ي تنتش  طبيعيا من دون أن يكون لها مسبب بش 

ي األوبئة التى
ن
أما ف

مسؤولية، فإن مصدر أو خزان العدوى يترصف دائما وفقا للخصائص الوبائية. فحيث ال توجد رسية، 
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معتادة. وال يمكن اكتشاف مصادر العدوى عن طريق االستقصاءات الروتينية الوبائية والمكروبيولوجية ال
ة  ة الحضانة وفثى توجد اتجاهات تبقيها غث  معروفة، حيث يرتبط " عدد مصادر العدوى وتوزيعها بفثى
ات  انتقال المرض ... وتنتش  العدوى عن غث  قصد وعىل نحو فردي، وترتبط عىل نحو صارم من خالل فثى

وس كورونا، وعىل الرغم م  11حضانة المرض وتواصله." ن أن السلطات الصينية قللت فبالنسبة إىل فث 
ن  ي البداية من إمكانية انتقال العدوى من اإلنسان إىل اإلنسان، أصبح واضحا اآلن انتقال العدوى بي 

ن
ف

وس إىل  ن قد ينقلون الفث  الناس عىل نحو كبث  ومستمر. وقد حذر علماء صينيون من أن بعض المصابي 
وس ينتش  عشوائيا 12عراض "آخرين حتى قبل أن يصابوا بالمرض أو يعانون أي " أ ، وهو ما يؤكد أن الفث 
 . ي ي حالة الهجوم البيولوجر

ن
 وليس عىل نحو مدبر كما ف

ي 2                                                                                 . العامل المسبب للمرض مقابل الفاعل البيولوج 
ي الطبيعي للمرض إىل عامل مم

. لكن يرجع التفش  ي ي المتعمد عىل فاعل بيولوجر
ن يعتمد التفش  ي حي 

ن
رض، ف

ي الطبيعي ومصادر انتقال 
ي غياب المضيف أو الخزان الحيوانن

ن
، ف ي مفاجر 

" قد يشث  حدوث مرض حيوانن
ي  ، حيث يسبق المرض البش  ي حالة ما يسم االنتشار العكشي

ن
أخرى محتملة، إىل سبب غث  طبيعي ... وف

، أو يحد ي
ي انتشار المرض الحيوانن

ن
ي وقت واحد، يجب عىل المرء أن ينظر ف

ن
ي ف

ي والحيوانن ث المرض البش 
 . ي المنشأ، إذ قبل سنوات توصل 13غث  طبيعي

وس كورونا المستجد حيوانن وبخالف ذلك، يظهر أن فث 
ي مجموعة 

ن
ن  Eco Health Allianceعلماء ف ي الصي 

ن
البحثية من خالل تحليلهم لعينات جمعوها ف

ي  400أنها تحمل نحو  لحيوان الخفاش، إىل
ن
وسات التاجية، وأن أحدها كان السبب ف ساللة من الفث 

وس سارس ولذلك 14انتشار مرض "سارس" وس كورونا المستجد قريب جينيا من فث  ، ومعلوم أن فث 
ي حيوان الخفاش،  SARS-COV-2.فاسمه العلمي الدقيق 

ن
ية، وتحديدا ف ي الثر

ن
وس كورونا ف فنشوء فث 

ية والحيوانية والبيئية، بل يجعل العالقات يعكس التهديد الثال ن الصحة البش  ي الذي يتخىط الحدود بي 
نر

متبادلة بينها وفق ما يصطلح عليه نهج الصحة الواحدة، حيث العوامل المعدية يمكن أن تنتقل من 
ة باستمرار. ول ذلك مضيفات الحيوانات إىل مضيفات البش  والعودة والتكيف مع البيئة الطبيعية المتغث 

ي المائة من أحداث األمراض المعدية الناشئة ينجم عن انتقال عامل معد من الحيوانات  60فأكثر من 
ن
ف

ية.  75)األمراض الحيوانية المنشأ(، حيث ينشأ  ي المائة من هذه األمراض من الحياة الثر
ن
   15ف

                                                                                     وعوامل النقل مقابل وسائط ووسائل التوصيل . آليات3
، فيجب أن يكون  ي

ي بؤرة التفش 
ن
إذا وجدنا نوعا من "التخذير" أو نظام التوصيل أو نظام نش  المرض ف

ي الممنهج للمرض عىل الطعام أو الماء وسيلة للتوصيل، 
ذلك دليال عىل وباء متعمد، فقد يعتمد التفش 

 تسخث  حيوانات تجلب إصابات جديدة إىل مناطق لم تتأثر من قبل. كما يمكن أن يعتمد أو قد يعتمد عىل
ي تستبعد أي نش  متعمد  16عىل عوامل الطقس، خاصة اتجاه الري    ح. 

ي المسارات الطبيعية للعدوى التى
ن
وف

ات الحضانة ومعدال  ت للعوامل البيولوجية، فالعرض االكلينيكي للمرض مختلف إىل حد بعيد، حيث فثى
وس.   الوفيات تعتمدان عىل طريقة انتقال الفث 

وس كورونا، ولكن ثبت أنه ال ينتقل  صحيح أن عامىلي الحرارة والرطوبة محددان مهمان النتشار فث 
عثر الهواء إال عن طريق رذاذ العطس أو السعال، حيث "يمكن للمرض أن ينتقل من شخص إىل شخص 

ي تتناثر من
ة التى ات الصغث  األنف أو الفم عندما يعسل الشخص المصاب بمرض كوفيد  عن طريق القطث 

ات عىل األشياء واألسطح المحيطة بالشخص، فال يمكن حينها أن  19 أو يعطس. وتتساقط هذه القطث 
عند مالمستهم لهذه األشياء أو األسطح ثم لمس أعينهم أو  19يصاب األشخاص اآلخرون بمرض كوفيد 

ي تخرج من  19يصاب األشخاص بمرض كوفيد أنوفهم أو أفواههم. كما يمكن أن 
ات التى إذا تنفسوا القطث 

ه" ي ظل ذلك، وحيث أن الكثث  من الناس أكثر قدرة  17الشخص المصاب بالمرض مع سعاله أو زفث 
ن
وف

، فإن لديهم امكانات أكثر لنقل المرض إىل مناطق لم تكن متوطنة به  ن عىل الحركة والتفاعل مع المصابي 
ن أثناء الحضانة أو مراحل األعراض الشيرية. من خالل النقل غث    المعروف لعوامل أو ألشخاص مصابي 

ن  اوته وتركث  ولذلك، فشعة انتشار الوباء تتحدد بالنظر إىل درجة العدوى وشدة انتقاله، أي تبعا لرصن



 دور المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالمية

 

23 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

ي هذا الجهد، تواجه البلدان مستويات مختلفة من  العامل الممرض وقدرة السكان عىل الممانعة. 
ن
وف

وس، وسوف تحتاج إىل أشكال مختلفة من المساعدة،  ي مواجهة هذا الفث 
ن
الخطر وقابلية التأثر ف

، ومن ثمة ستكون للمرونة ورسعة االستجابة أهمية بالغة.   ومستويات مختلفة من الدعم الماىلي
                                                                                                        . السكان المعرضون مقابل الهدف4

ي كل من 
ن
ي الطبيعي ال يوجد هدف، ولكن هناك مجموعة سكانية حساسة )متأثرة أو مهددة(. وف

ي التفش 
ن
ف

قب: مبارس  )المرض و/ أو الموت(، األوبئة الطبيعية أو المتعمدة، يمكن أن يكون هناك نوعان من العوا
ة مقصودة  ي تفش متعمد، عادة ما تكون اآلثار غث  المبارس 

ن
وغث  مبارس  )سياسي واقتصادي(. ومع ذلك، وف

ارا جانبية" أو عواقب  ي كل مرة "أرصن
ن
ة ف ي األوبئة الطبيعية، تكون اآلثار غث  المبارس 

ن
؛ وف ولها تأثث  كبث 

ي بعض األحيان من الكوارث. 
ن
اضافة إىل ذلك، فإن استخدام بعض العوامل البيولوجية، وحتى  متوقعة ف

ي تحدث 
ي األوبئة التى

ن
ي السكان بوجه عام. وف

ن
التهديد باستخدامها، يمكن أن يكون له آثار نفسية شديدة ف

، ألن األهداف الصلبة )مثل رؤساء الدول أو  ، تتأثر األهداف "الرخوة" عىل نحو أساسي عىل نحو طبيعي
(الشخصيات الم ن . وعندما 18همة األخرى( محمية أفضل من األهداف "الرخوة" )مثل السكان غث  محميي 

ي  ن الهجوم البيولوجر ن بي  تكون آثار الديناميات الطبيعية النتشار المرض صارخة، يظل من الصعب التميث 
ي المرض عىل نحو كبث  ليس سوى 

ي تفش 
ن
. فالتسبب العمودي ف ي تحدث عىل نحو طبيعي

والتفشيات التى
ار سياسية واقتصادية، وذلك عثر نش  الخوف ه ي إحداث أرصن

ن
ي المتمثل ف

دف ثانوي لبلوغ الهدف النهان 
ن السكان، وزعزعة الثقة بالحكومة، وتعطيل السفر والتجارة.                                                  ن بي                                                                                               والقلق وعدم اليقي 

ي بلغت إىل غاية تاري    خ كتابة هذه 
ية المرتفعة لمرض كورونا المتجدد، التى وهكذا، فالحصيلة البش 

وهي حصيلة حرب كما وصفها ’ ألف حالة ووفا 51السطور، أكثر من مليون مصاب حول العالم وأكثر من 
من أنها ليست دليال عىل تفش متعمد للمرض عند النظر إليها فرديا، إال بعض زعماء الدول، عىل الرغم 

، وما يليها من تبعات سياسية؛ ذلك  ي النظر إليها بمعية التداعيات االقتصادية للتفكك االجتماعي
أنه ينبعن

، ال   أن اجراءات مثل التباعد االجتماعي واالنفصال والعزلة المفروضة عىل السكان بدافع الحجر الصحي
ي خضم 

ن
ي تحفز النتاج والنمو االقتصادي والعمالة، إذ مع بداية الوباء " وف

تتوافق بطبيعتها مع العوامل التى
ي 
ن
اكات ف ي مع انقطاع االنتاج، تعطل عمل سالسل التوريد العالمية، وبدأت الش 

تباطؤ االقتصاد الصيتن
ن تشهد تقلصات ي تعتمد عىل التوريدات من الصي 

ي االنتاج. وأدى النقل المحدود،  جميع أنحاء العالم التى
ن
ف

ي األنشطة االقتصادية العالمية، واألهم من ذلك أن بعض 
ن
ن البلدان، إىل مزيد من التباط  ف وحتى المقيد بي 

ي 
ن
كات قد شوهت أنماط االستهالك المعتادة وأوجدت تشوهات ف ن والش  ن المستهلكي  حاالت الذعر بي 

ات األسهم العالمية السوق، فقد استجابت األسواق المالية العا ات، وانخفضت مؤرس  لمية أيضا للتغيث 
ي الركود عام 19"

ن
؛ وسيكون االنكماش مفاجئا وحادا، بحيث 2020، وهكذا سيدخل االقتصاد العالمي ف

ي  2.9إىل النصف، من  2020خفضت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مؤخرا توقعاتها بنمو عام 
ن
ف

ي المائة 1.5المائة إىل 
ن
ي "ترديد الجدل السياسي . أ20ف

ن
ي المعلوم، فتتمثل ف

ما التبعات السياسية للغزو الوبان 
وس كورونا لصدى االنعزالية وسياسة األبواب المغلقة،  ي الواليات المتحدة وأوروبا حول فث 

ن
الحاىلي ف

ي الوحدة األوروبية، عامل الخوف من 
ن
ن ف ن المتشكلي  ، وأيضا بعض األوروبيي  ن ويستغل بعض األمريكيي 

 "21 لوباء لفرض المزيد من الحواجز وأمن الحدود. ا
ي  22وقد رصح السيد ديفيد مالباس   

ن
اتنا ف (: "لقد تعلمنا من خثر )رئيس مجموعة البنك الدوىلي
ي تتخذ عىل وجه الشعة تستطيع البلدان وقف 

أزمات اإليبوال وسارز وزيكا، أنه بالتدابث  الصحيحة التى
ي ضعف أنظمتها انتشار أمراض مثل هذا المرض وحماي

ة األرواح، ونعلم أيض أن البلدان األفقر تعانن
ي تؤثر بشكل غث  متناسب عىل أكثر فئات 

را من مثل هذه األوبئة التى ي الغالب األكثر ترصن
ن
الصحية هي ف

كة  السكان ضعفا وقابلية للتأثر، وهي األقل استعدادا للحد من انتشار مسببات األمراض. إن أهدافنا المشثى
ي مرحلة مبكرة وعزلهم واضحة جلي

ن
، ونقوم بتحديد المرضن ف ن البش  ة، إذ يجب أن نحد من المرض بي 
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اك المجتمعات المحلية  ي المجتمعات المحلية، وتقديم الدعم إلرس 
ن
ورعايتهم، وتقليل انتقال العدوى ف

 وتقليص اآلثار االجتماعية واالقتصادية إىل أدنن حد."
وس كورونا     وعامله الممرض وآليات انتشاره تقدم الدليل عىل أنه وباء ولكل ذلك، فإن مصدر فث 

تيب مظاهر الهدم  ن بثى ، غثر أن استهدافه للسكان، بمن فيهم قادة وزعماء سياسيون، حينما يقثى طبيعي
، فإنه يقدم  ي خلفها توسعه عىل نطاق عالمي

االجتماعي والتدمث  االقتصادي والضغوط السياسية التى
ي تفش كذلك سمة لتعقد الوضع 

ن
ي المرض يمثل صعوبة للتحقيق ف

ي الراهن، حيث إن تقيم تفش 
الوبان 

ي عداد الوباء المختلط، 
ن
غث  مسبوق أدخل العالم برمته إىل غرفة االنعاش، ما يمكن معه ادراج المرض ف

وس نفسه عىل نحو اعتباطي غث  واع.  ي الطبيعي يحاكي هجوما بيولوجيا يقوده الفث 
 حيث التفش 

وس                                                          خارج السيطرة أم حسابات السياسة واالقتصاد؟ثالثا: في 
ي إطار     

ن
ن الحياة االنسانية وفق رؤية أحيائية دقيقة، يفرض تدخالت جزئية جديدة ف إن تأمي 

ي ال تضمن فقط حماية السكان ضد 
ي سياسة األمن التى

ن
األخطار البيولوجية وإنما "المعالجة الدوائية" ف

حتى االقتصادات المدنية؛ "ذلك أن الوصول عىل نطاق واسع إىل مثل هذه الدفاعات الدوائية يمكن أن 
ي 
ي التقليل إىل أدنن حد من االضطراب االجتماعي واالقتصادي الهائل المرتبط بتفش 

ن
يساعد أيضا ف

 تقييدا وغث  األمراض المعدية، حيث ال تضطر الحكومات حتى إىل فرض سي
اسات الصحة العامة األكثر

، مثل الحجر الصحي وحظر السفر واغالق المدارس، وهلم جر. فمن شأن التوافر  ي
ي الماضن

ن
المرغوب ف

ي أن التدفقات المختلفة من األشخاص والسلع والخدمات 
ي اآلمن والفعال، أن يعتن

الشي    ع للتدخل الدوان 
. 23ي، يمكن أن تستمر إىل حد بعيد خالل الحاالت الطارئة"الالزمة لدعم النشاط االجتماعي واالقتصاد

وس  س كما هو حال الساللة المستجدة لفث  وس رس  ي من درجة فث  ومع ذلك، حينما يكون الخطر البيولوجر
وسية أقل  ي األمراض الفث 

ن
ي يبدو ضبابيا والحالة هذه حيث الخيارات الطبية ف كورونا، فإن المشهد العالجر

يا. بكثث  مقارنة بنظث   وسات تميل إىل أن تكون فزيائيا أصغر بكثث  من البكتث  ية؛ ذلك أن "الفث  تها البكتث 
ي االستهداف دوائيا خاصة من دون تدمث  

ن
ية، وهذا يجعلها أكثر صعوبة ف كما أنها تتكاثر داخل الخاليا البش 

ي هذه العملية"
ن
ية المضيفة ف  . 24الخاليا البش 

سانة من القو     ة العسكرية والردع النووي أو القدرات االستخباراتية الشية لن من الواضح أن الثى
وسات، ومن ثم ال يمكن حماية السكان عىل نحو أفضل من مثل هذا  ي بالحماية المرجوة ضد غزو الفث 

تفن
. بالتأكيد، ترغم  ي

، وتحديدا الدفاع الدوان  ي
ي مدنن ي دفاع بيولوجر

ن
ي الفتاك، إال من خالل االستثمار ف

التفش 
ي أن تكون لديه القدرة عىل تطوير تدابث  طبية جديدة بشعة استجابة حكومات 

ن
الدول الصناعية ف

ي كما هو حاصل مع جائحة كورونا. ولهذا، فقد بدأت العمل عن كثب مع 
ي االنتشار الوبان 

لمخاطر تفش 
كات الخاصة لتطوير الدفاعات الدوائية المضادة للمرض. غث  أن "تطوير األدوية الجديدة ه و إىل حد الش 

ي الغالب بالمنطق 
ن
ي تشكل هذه الصناعة مدفوعة ف

كات التى بعيد من اختصاص الصناعات الدوائية، والش 
ي تسع إىل تعزيز 25التجاري وقوى السوق وليس بسبب المخاوف األمنية"

، حيث تميل الدول التى
سة تنافسية بدال من مصالحها الوطنية أو االقتصادية إىل النظر إىل العلوم عىل نحو أكثر من خالل عد

 . 26التعاون، ويمكن لألدوية واللقاحات أن تدر عائدات ضخمة
ية من قبضة األوبئة المستجدة؛     مع ذلك، فإن ثقة الجمهور بالعلوم والطب غث  كافية إلنقاذ البش 

ي كل مرة ظهور وباء غث  متوقع كانت، 27ذلك أن إعادة تشكيل نظام األمن الصحي العالمي 
ن
ي فرضها ف

 التى
وستظل، عملية سياسية جدا، وليس مجرد حلول تقنية. "فقد تطلب هذا الواقع الجديد من 
ن والعلماء لتطوير طرق جديدة  ن الصحيي  ن وصناع السياسات االنضمام إىل الممارسي  الدبلوماسيي 
ي األمراض المعدية. وكانت النتيجة ظهور 

ي تواجه صحة االنسان بسبب تفش 
للتصدي للتهديدات التى

باعتبارها أحد الشواغل الرئيسية المعارصة للسياسة الخارجية واألمنية وميالد" دبلوماسية الصحة 
األمراض "حيث حاولت الدول التفاوض حول طرق لتعزيز جماعي للنظام العالمي لرصد األمراض 
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اء والحكومات ومنظمة الصحة العالمية مجتمعة 28ومكافحتها" ي سعي الخثر
ن
ي ترجمت ف

، وهي الجهود التى
ي غضون أربعة أشهر من العمل. ال 

ن
 حتواء وباء "سارس" سابقا وتحقيق هذا الهدف بنجاح ف

ن أن     ، وتبي  ي المرض الطبيعي
لة تحذير من التهديد الذي يمثله تفش  ن لقد كان وباء "سارس" بمثن

 الحاجة إىل معالجة مثل هذا التهديد من خالل شبكة عالمية أكثر فعالية لمراقبة األمراض، من الواضح
ي االمكان 

ن
أنه ليس شيئا يمكن أن تحققه دولة بمفردها، لقد " كانت النتيجة شعورا شائعا بأنه لم يعد ف

احتواء مسببات األمراض داخل حدود الدولة ) إن أمكن ذلك (، وأن هناك حاجة إىل مقاربة جديدة 
ي األمراض"

ي ظل حركة العولمة الموسومة بتواتر ورس 29الستجابة تفش 
ن
عة السفر والتجارة ، وذلك خاصة ف

الدولية وعمليات أخرى مثل زيادة الهجرة.                                                    عادة ما يصاحب األوبئة 
ن عىل استعداد  ي يطلقها البعض وينجرف خلفها ماليي 

وقلة المعلومات عنها، موجة من الشائعات التى
ي أي شائعة لتفسث  ما يحدث حولها. و 

ات البيئة الخصبة لصعود نظرية المؤامرة، ليس لتلفى تعد هذه الفثى
ن والواليات المتحدة  ن الصي  ن الدول، ولعل االتهامات المتبادلة بي  ن الشعوب وبعضها بل أيض بي  فقط بي 

ويزداد                                       األمريكية دليل عىل ذلك.                                                                                    
، فمن ناحية يتم استغاللها من بعض التيارات المتطرفة  األمر سوءا مع مواقع التواصل االجتماعي
ي محاولة يائسة إلثارة األفراد عثر تحميل 

ن
ي المجتمع، ف

ن
الستغالل هذه األزمة إلثارة الفزع والخوف ف

ي مواجهة األ
ن
ها معلومات مغلوطة عن أساليب الحكومات بالتقصث  ف وبئة. ومن ناحية أخرى، تنتش  عثر

ن الذين  وس، ويتم تداولها عىل نطاق واسع، وأحيانا ترصن هذه المعلومات باألفراد العاديي  مواجهة الفث 
ته صحيفة "ساوث تشاينا موالنينغ بوست" حول قصة امرأة اضطرت  ينساقون وراءها، ومن ذلك ما نش 

ي 
ن
ي العالج ف

ي الحلق بعد تناولها  لتلفى
ن
                                                                                                                30كلغ من الثوم.   1.5المستشفن بسبب تعرضها اللتهاب شديد ف

ة من أمرها، علما  ي حث 
ن
ي تهشيم لكن لماذا تبدو دبلوماسية المرض مع جائحة كورونا ف

ن
وس يستمر ف أن الفث 

ات اآلالف من األشخاص، فضال عن الديناميات االجتماعية للسكان والقدرات  األجهزة التنفسية لعش 
ي ظل 

ن
االنتاجية للدول؟ فقد ظهرت منظمة الصحة العالمية بوصفها الهيئة الوصية المغلولة األيدي ف

ي األمراض، 
ورة عدم االبالغ الفوري والشفاف عن تفش  الذي أصبح ممارسة شائعة، خاصة من طرف سث 

ي المرض، 
ي ظهر فيه المرض أوال؛ فنخاوف البلد بشأن سمعته ومكانته أخرت اإلبالغ عن تفش 

ن التى الصي 
ومن ثم لم تمتلك المنظمة معلومات للتحقق منه رسميا والترصف بناء عىل ذلك، ولذا، فإن فعالية لوائح 

ي االنتشار الدوىلي للمرض قد أعاقت بوضوح مواجهة منظمة الصحة العالمية بوصفها مسيلة ل
ن
لتحكم ف

اماتها.                إن توفر بيانات  ن ي الوفاء بالثى
ن
ة المتثال الدول باالعتماد عىل الحكومات ف مثبطات كبث 

ي األمراض واحتوائها، طبعا 
ي منع تفش 

ن
ي الوقت المناسب، هو األداة الوحيدة األكثر أهمية ف

ن
وبائية دقيقة ف

ها وتطبيقها من أجل تطوير ال ي حد ذاتها غث  كافية، إذ تحتاج المنظمة إىل تفسث 
ن
بيانات الوبائية الخام ف

ها  ي المرض تنش 
ي تبلغ بها المنظمة عن حاالت تفش 

تدخالت صحية فعالة. صحيح أن المعلومات التى
ي  وتعممها عىل الدول األخرى للسماح لها باتخاذ التدابث  المناسبة، غث  أن كونها 

مجرد متلق لتقارير تفش 
ي لوائحها ما ينص عىل كيفية تعاونها 

ن
ي احتوائه، حيث ليس هناك ف

ن
المرض، يجعلها تفتقد لدور رسمي ف

ي منع انتشار المرض؛ ذلك أن المنظمة مصممة لتعمل بوصفها سلطة توجيه فحسب، 
ن
مع البلد المتأثر ف

ن الدول ضد انت ة فحسب، وإنما كي حيث تضييق نطاق تدخلها ال يراد منه تحضي  هاك سيادة هذه األخث 
ال تقود الحاجة إىل الحد من انتشار المرض عىل الصعيد الدوىلي إىل تعطيل السفر والتجارة الدولية. 
ي بدور منسق االستخبارات الوبائية ومستشار السياسات الصحية من دون دور 

ولذلك فالمنظمة تكتفن
                                                           المقيم والناقد للحكومات.                

ي الوقت الذي تظل فيه منظمة الصحة العالمية مسؤولة من الناحية السياسية أمام الدول 
ن
وف

ي الواقع، قدرة 
ن
األعضاء عن تحقيق مهمتها، فإنها تفتقر عمليا إىل الوسائل المادية الالزمة للقيام بذلك. وف

ي 
ن
انياتها ف ن ن ونصف الساعة من االنفاق العسكري العالمي  2001عام مث  . وسيكلفنا 31بما يعادل نحو ساعتي 

، والسيما أن تطوير عالجات 32التأهب لمواجهة األوبئة القدر نفسه الذي ننفقه اليوم لحفظ السالم
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، يحتاج إىل مساهمات مالية دولية، لذل ي
ك خاصة بالجينات لمهاجمة وعالج األمراض عند ظهور التفش 

"فنظرا إىل أن التهديد العالمي وأن الموارد الالزمة لتمويل مثل هذه األبحاث تفوق بكثث  قدرة أي دولة 
وري تطوير طريقة لتمويل جهود البحث الدولية والموافقة عليها وتنفيذها" ، يمكن 33مفردها، فمن الرصن

 أن ترعاها الهيئة الدولية ذات الصفة والصالحية. 
ي كذلك ظهر قصور نظا    

ن
ي المرض ف

ه بعيدا عن احتواء تفش  ن ي تركث 
ن
م األمن الصحي العالمي ف

ي شكلت 
المصدر، إىل الضوابط المفروضة عىل الحجر الصحي ومراقبة الحدود، وهو ما جعل الدول التى

ي اإلجراءات القائمة الحتواء انتشار المرض. 
ن
انها ف وس لتستحرصن مسؤوليتها تجاه جث  بؤرا الندالع الفث 

ي تهدد الصحة وإذا تكشف م
ع أزمات صحية عالمية سابقة استعداد المجموعة الدولية إلدارة المخاطر التى

وس كورونا أظهر مدى انخفاض التعاون الدوىلي  العامة واالستقرار االجتماعي والنمو االقتصادي، فإن فث 
ي دول أخرى من األوبئة، أما عن

ى عىل استعداد للتعاون فقط عندما تعانن دما تختثر كل وأن القوى الكثر
دولة منها قصة لمهنة خاصة، فإنها تنشغل بالتنافس عىل الموارد، ومن ثم العودة إىل االقتصاد الطبيعي 
ي ومنع تصدير االمدادات الحيوية نتيجة التباع سياسة االعتماد عىل الذات، 

والتحرك نحو االكتفاء الذانى
ن بل بلغ األمر أحيانا حد اندالع رصاع عىل هذه الموارد ح يث "فجرت أزمة كورونا حربا وتهافتا غث  مسبوقي 

اد الكمامات، وأجهزة التنفس االصطناعي لمواجهة المرض، بل اتهمت دول دوال  ن دول غربية عىل استث  بي 
. عادة ما تنتج األمراض المعدية فرصا 34أخرى باستيالء عىل شحنات معدات طبية كانت موجهة إليها"

؛ إذ خالل حقبة ي السابق والواليات  للتعاون الدوىلي
ي االتحاد السوفيانى

ن
الحرب الباردة، قام العلماء ف

ن لقاح شلل األطفال، كما أدت روح التعاون نفسها إىل تنشيط االستجابة  المتحدة بتطوير وتحسي 
وس "سارس" –األمريكية  ي فث 

 .  35الصينية لتفش 
ي قبضة الوباء الفتاك وبدت أضعف بكثث  من

ن
ي ترزح ف

وحدتها الظاهرة، فقد أخذ منها  أما أوروبا التى
ن الدول األوروبية، وعدم  وس المرض؛ ذلك أن " إغالق الحدود الفاصلة بي  وس التفكك ما أبقاه فث  فث 
ي كورونا، يثث  انتقادات حادة حول جدوى وجود 

را بسبب تفش  تمكن االتحاد من إنقاذ الدول األكثر ترصن
وقراطية ي البث 

ن
ي يفرضها عىل  االتحاد ذاته، والتضخم الحاد ف

والمؤسسات التابعة له، والقيود المالية التى
ن كان من الممكن التعويل عليهما لمواجهة أزمة الوباء 36الدول األعضاء " ن اللتي  . وقد ظهر أن القوتي 

ن إىل  كة ولم ترتقيا فوق خالفاتهما، فقد "أدى افتقار بكي 
، لم تدرك حجم المخاطر المشثى العالمي الحاىلي

ن واشنطن عىل المنافسة قد الشفافية لتف ن أن تركث  ي حي 
ن
اقم األزمة الصحية العالمية والتعاون المحدود، ف

ي البحث عن 37زاد من عدم الثقة"
ن
ن والواليات المتحدة تعرقل التقدم ف ن الصي  ، ولذلك فالتوترات بي 
ن البلد وس القاتل، خاصة أن التعاون العلمي بي  ين قد خمد الدفاعات الدوائية المطلوبة لمكافحة الفث 

ي ونقل التكنولوجيا. لقد اتضح أن 
ي ظل مخاوف الواليات المتحدة بشأن التجسس الصيتن

ن
قبل سنوات ف

ي الجديد، وتنازلت تحت ضغط  وس التاجر ي االستجابة العالمية للفث 
ن
ي العالم لم تكن رائدة ف

ن
القوة األوىل ف

ن ال كث 
ي مقابل الثى

وس نفسه عن هذا الدور لغريمتها. ففن ي قبضة الفث 
داخىلي لسياسة الواليات المتحدة، التى

ن  وس بدال من منظور الجغرافيا السياسية، تريد الصي  ي الفث 
تعلق إىل حد بعيد باإلدارة المحلية ألزمة تفش 

ي االستجابة للوباء، حيث 
ن
ي الوباء من تلقاء نفسها وبوصفها زعيما عالميا ف

أن تبدو قادرة عىل إدارة تفش 
لمادية للبلدان األخرى، خاصة أن الكثث  مما يعتمد عليه العالم لمكافحة تعمل عىل تقديم المساعدة ا

ن تتخلص من سوء إدارتها ألزمة اندالع  عت فيه الصي  ي الوقت الذي رس 
ن
. وهكذا، وف ن ي الصي 

ن
كورونا ينتج ف

، فإنها تعمل عىل تحويل عالمات  ي
ي البداية، وحيث أخذت تسيطر عىل الوضع الوبان 

ن
وس ف ي الفث 

وتفش 
ن الالعب هذا ال ي ستجعل الصي 

نجاح المبكر إىل رواية أكثر لبث األمل إىل بقية العالم، وهي الرواية التى
ي االنتعاش العالمي القادم. 

ن
 األساسي ف

ويتحرك البنك الدوىلي ومؤسسة التمويل الدولية اآلن بشعة لمساعدة البلدان عىل تقوية األنظمة 
، والتأكد من تمكينهم من 38لحماية شعوب  ها من هذا الوباءالصحية المحلية والرعاية الصحية األولية 

الحصول عىل معلومات مراقبة األمراض واالستفادة من تدخالت الصحة العامة. كما تم االعالن عن 
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ي تحتاج إىل تمويل لمواجهة هذه األزمة كي  12حزمة تمويل أولية تصل قيمتها إىل 
مليار دوالر للبلدان التى

وس كورونا، ويتضمن أحد المكونات الرئيسية تتمكن من تلبية احتي ي فث 
اجاتها الفورية الناجمة عن تفش 

ي ضوء قلة الموارد وضعف القدرات 
ن
لهذه الحزمة تقديم تمويل تجاري لتيسث  واردات القطاع الخاص. وف

لمواجهة الحكومية، ال تمتلك الكثث  من البلدان األشد فقرا، البنية التحتية أو الموارد الكافية للتأهب ل
ي المرض

ي المرض واالستجابة الطارئة الشيعة قد تساعد عىل الحد 39عند تفش 
. ولكن رسعان رصد تفش 

ي يمكن تفاديها، وتقليل اآلثار االقتصادية واالجتماعية واألمنية. 
 من األمراض والوفيات التى

اء هذا التهديد الصحي الشامل والمدمر، وحيث بدت حركة العول    مة هشة، اآلن، ومع استش 
ي إال عندما تتأكد 

ن
ي التعاف

ن
ابط. ولن يبدأ هذا االقتصاد ف سيكون من الصعب إعادة تشغيل اقتصاد عالمي مثى

ي االنتظار، مع ما 
ن
وس بعد احتوائه عىل أيدي مسؤوىلي الصحة العامة. وف لدى الناس حصانتهم ضد الفث 

ي اطار ما يسم اقتصاد األ
ن
ي الحياة االقتصادية ف

ن
ي أن يكون الهدف الرئيشي تبفى من دبيب ف

زمة "ينبعن
)وربما الوحيد( للسياسة االقتصادية اليوم هو منع االنهيار االجتماعي )....( حيث أهم دور يمكن أن تؤديه 

" ي
، 40السياسة االقتصادية اآلن هو الحفاظ عىل الروابط االجتماعية قوية تحت هذا الضغط االستثنان 

ية المتواصلة سوف  ي قد تؤدي إىل ما هو ألن الخسائر البش 
لن تكون، عىل فداحتها، سوى التكلفة التى

ي صورة تفكك مجتمع؛ ذلك أن هاجس االصابة بالمرض والخوف من الموت هما 
ن
أكثر فداحة منها ف

، وفقدانهم لدخلهم،  اللذان يفرضان توقف مجموعة من الناس عن العمل، عىل خلفية الحجر الصحي
ن حاجاتهم.ك ما يجب أن تعمل كل الحكومات لتعزيز األمن الصحي لبلدانها، ومن ثم عجزهم عن تأمي 

. وال تبدو األعذار 41وأكثر الطرق لتحقيق هذا الهدف هو توفث  أنظمة صحية قوية للرعاية الصحية األولية

الشائعة عن األوليات المتعارضة، والنواتج غث  المنظورة ونقص التمويل المخصص للمنافع العامة اآلن 
 اإلطالق. منطقية عىل 

ي نهاية المطاف، يجدر التأكيد أن معركة كل دولة ضد عدوى رسيعة االنتقال ترتبط بطبيعتها    
ن
وف

انها، سواء األصدقاء أم األعداء، ولذلك فالجميع يحتاج إىل كسب المعركة،  منذ البداية بمكافحة جث 
ي ظل تمدد حالة الجائحة العالمية الراهنة، فإن أفق قيمة التعاون

ن
يظل مفتوحا بوضوح، وهو ما  حيث ف

يمكن فقط أن يرجح، بخصوص مسار توقعات األزمة، السيناريو "القائم عىل فرضية نجاح إجراءات 
ي الرفع من الحظر وإجراءات 

ن
ي من العام، والبدء ف

وس خالل الرب  ع الثانن ي الحد من انتشار الفث 
ن
االحتواء ف

ي استع
ن
ي الرب  ع الثالث من العام."االحتواء تدريجيا، ليبدأ النشاط االقتصادي ف

ن
 42ادة عافيته تدريجيا ف

ا، يمكن القول أنه    ي تتخذها  وأخث 
ي هذا الوباء، وذلك من خالل اإلجراءات التى

يمكن احتواء تفش 
ي تحديد 

ن
اآلن البلدان والمجتمع الدوىلي عىل انقاذ األرواح. وسيكون نطاق هذه االستجابة حاسما ف

فعاليتها ونجاحها، ويجب عىل البلدان أيضا تقوية أنظمتها لمراقبة األوضاع الصحية والصحة األولية، 
ي المستقبل.  ألنها ذات

ن
ي إيقاف انتشار هذا المرض وأي أمراض أخرى ف

ن
 أهمية بالغة ف

 الهوامش: 

مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، "سيكولوجية األوبئة" ماذا يحدث للمجتمعات عند 

؟،  . 2020مارس  17تعرضها لوباء مفاجر   
2https://twitter.com/intent/tweet?(D9%88%D8%A7%D8%AD&url=https://blog
s.worldbank.org/ar/voices/coronavirus-covid19-highlights-need-strengthen-
health-systems/?cid=EXT_WBBLogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank) 
3 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref1) Adam 
Kamradt-Scott, Managing Global Health Security : The World Health 

                                                           



 دور المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالمية

 

28 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

                                                                                                                                                                                     

Organization and Disease Oubreak Control (New York : Palgrave Macmillan, 
2015), p.84. 
4  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref2) Ibid.,p.154. 
5 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref3 محمد 
الية )الجزء 2(، مركز الجزيرة  وس كورونا وتآكل النيوايثر قاوي "التحوالت الجيوسياسية لفث   الش 
(https://bit.ly/3bVbez0  : ي

ن
ي 2020/4/5، ف

ن
   للدراسات، 30/3/2020، ص 8، شوهد ف

6 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref4) وس        " فث 
وس  ن وترامب يدافع عن عبارة الفث  ن واشنطن وبكي  كورونا: اتهامات بشن حمالت تشويه بي 
(https://bit.ly/2V33p3f(https://bit.ly/2V33p3f  فرانس ،" ي

، 17/03/202، 24الصيتن
ي 
ن
: 5/4/202شوهد ف ي

ن
، ف     

7 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref 5     " هل هرب

ي " الجزيرة نت، 
ي صيتن وس كورونا من مختثر بيولوجر ي 25/01/2020فث 

ن
، شوهد ف
(https://bit.ly/2V33p3f(https://bit.ly/2V33p3f : ي  05/04/2020

ن
ف  

8)https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref 6هو  مرض
 أو لحم غث  مهو جيدا، من منتجات 

ي  المنشأ شديد العدوى، ينتج من تناول حليب غث  مبسثى
حيوانن

أيضا بالحم المتماوجة أو الحم  الحيوانات المصابة، أو من االتصال المبارس  بإفرازاتها، كما يعرف
 المالطية وحم البحر المتوسط. 
9  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref7) Yanzhong 
Huang, “U.S.-Chines Distruct is Inviting Dangerous CoronaVirus Conspiracy 
theories,” foreign Affairs, 5/3/2020, accessed on 5/4/2020, at: 
https://fam.ag/2UHd9lg (https://fam.ag/2UHd9lg). 
10  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref8) Vladan 
Radosavljevic, “A New Method of Differentiation Between a Biological Attack 
and other Epidemic, “ in: Iris Hunger et al.(eds), Biopreparedness and Publik 
Health (Dordecht, Netherlands: Springer, 2013), p.18. 
11  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref9)  lbid, p.20. 
12  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref10)  Sidney 
Osler, coronavirus Outbreak all the Secret Revealed atbout the Covid-19 
Pandemic: A complete Rational Guid of its Evolution Expansion Symptoms and 
First Defense ([n.c.]: [n.p.], 2020), p.10.  

https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref3
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref3
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref3
https://bit.ly/3bVbez0
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref5
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref5
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref5
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref5
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref6
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref6
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref6
https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref6
https://fam.ag/2UHd9lg
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13  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref11)  
Radosavljevic, p.21. 
14  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref12)  Nurith 
Aizenman, « New Research : Bats Harbor Hundreds of Coronavirusesand 
spillovers aren't Rare,” NPR: National Public Radio, 20/2/2020, accessed on 
5/4/2020, at: https: //n.pr/2x2nb7i(https://n.pr/2 x2nb7i) 
15 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref13)  Ronald 
M, Atlas, “One Health: Its Origins and Future, in: John S. Mackinzie et al.(eds), 
One Health: The Human-Animal-Environment Inerfaces in Emerging Infectious 
Diseases: The Concept and Examples of a One Health Approach (Berlin: Springer, 
2013), p. 13.  
16 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref14)  
Radosavljevic, p.22. 
17 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref15)   مرض

وس كورونا )كوفيد ي 19-فث 
ن
ي 5/4/202(. أسئلة وأجوبة"، منظمة الصحة العالمية، شوهد ف

ن
، ف
https://bit.ly/3alMTfK 
18 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref16)  
Radosavljevic, p.23. 
19 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref17)  Warwick 
McKibbin , Roshen Fernando, « The Economic Impact of COVID-19, « in : Richard 
Baldwin, Beatrice Weder di Mauro (eds.), Economic in the Time of COVID-19 
(London: Center for Economic Policy Research, 2020), p.46. 
20 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref18)  
Mohamed A, El-Erian, « The Coming Coronavrus Recession and the Uncharted 
Territory Beyond, » Foreign Affairs, 17/3/2020, accessed on 5/4/2020, at: 
https://fam.ag/2XhGdRM (https://fam.ag/2XhGdRM).  
21 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref19)   .قاوي  الش 
 لمجموعة البنك الدوىلي  22

 الرئيس الثالث عش 
23 )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref20)  Stefan 

https://fam.ag/2XhGdRM
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Elbe, Pandemic, pills And Politics: Governing Global Health Security (Baltimore: 
The Johns Hopkins University Press, 2018), p.09. 
24  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref21)  lbid, 
p.37. 
25  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref22)  lbid, p. 2. 
26  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref23)  Mahlet 
Mesfin, “It Takes a World to End a Pandemic: Scientific Cooperation Know No 
Boundaries-Fortuntely,” foreign Affairs, 21/3/2020, accessed on 5/4/2020, at: 
https://fam.ag/2yDQP3v (https://fam.ag/2yDQP3v) 
27  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref24)   المقصود
 .  نظام االستجابة العالمية لألمراض واألوبئة الذي تقوده منظمة الصحة العالمية عىل المستوى الدوىلي
28  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref25)  Sara E. 
Davies, Adam Kamradt- scott, Simon Rushton (eds.), Disease Diplomacy 
International Norms and Global Health Security (Baltimore : The Johns Hopkins 
University Press, 2015), p.1. 
29  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref26)  lbid, p. 
20. 
مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة، "سيكولوجية األوبئة" ماذا يحدث للمجتمعات عند  30

؟،  . 2020مارس  17تعرضها لوباء مفاجر   
31  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref27)  lbid, p. 
40.  
32  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref28)    ججيجوش

ي عالم متغي  كوودكو، 
ن
، ترجمة رحاب صالح الدين حقائق وأخطاء وأكاذيب: السياسة واالقتصاد ف

،   ، )القاهرة: 2يوسف، ط  جمة والنش  . 481(، ص 2012كلمات عربية للثى   
33  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref29)  Michel C. 
LeMay, Global Pandemic Threats : A Reference Handbook (Santa Barbara, Ca : 
ABC-CLIO, 2016), p. 108. 
34  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref30)    حرب"

ي 4/4/202، لجزيرة نتاكمامات وأجهزة تنفس.. كورونا تضع الدول الغربية وجها لوجه"، 
ن
، شوهد ف
 : ي
ن
  2020/4/5https://bit.ly/2UKagir (https://bit.ly/2UKagir)، ف

https://fam.ag/2yDQP3v
https://bit.ly/2UKagir
https://bit.ly/2UKagir
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35  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref31)  
Yanzhong Hung, “The U.s and China Could Cooperte to Defeat the Pandemic, 
Instead, Their Antagonism Makes Matters Worse,” Foreign Affairs, 24/3/2020, 
accessed on 5/4/2020, at: https://fam.ag/3dW5sim (https://fam.ag/3dW5siM) 
36  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref32)   محمد عبد

)مركز دراسات خاصة هللا يونس، "كيف ترسم المفاهيم المتداولة مالمح 'عالم ما بعد كورونا؟"، 
(، العدد  -المستقبل للدراسات المتقدمة ي ي 9(، ص 2020)آذار/مارس  2أبو ظتر

ن
، 5/4/2020، شوهد ف

 . ي
ن
 https://bit.ly/2ReQgU : (https://bit.ly/2ReQgU1 ف

37  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref33)  Paul 
Haenle, Lucas Tcheyan, “Can the United States and China Cooperate on the 
Coronavirus? Carnegie Endowment for International Peace, 20/3/2020, accessed 
on 5/4/2020, at: https://bit.ly/2UY3d5K(https://bit.ly/2UY3d5K) 
38https://twitter.com/intent/tweet?(D8%A8%A7%D8%A1&url=https://blogs.w
orldbank.org/ar/voices/coronavirus-covid19-highlights-need-strengthen-
health- systems/?cid=EXT_WBBLogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank) 
 
39https://twitter.com/intent/tweet?(D9%85%B1%D8%B6.&url=https://blogs.w
orldbank.org/ar/voices/coronavirus-covid19-highlights-need-strengthen-
health- systems/?(cid=EXT_WBBLogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank 
40  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref34)  Beanko 
Milanovic, “The Real Pandemic Danger Is Social Collapse: As the Global Economy 
Comes Apart, Societies May, Too,” Foreign Affairs, 19/3/2020, accessed on 
5/4/2020, at: https://fam.ag/39KCwHd (https://fam.ag/39KCwHd) 
41https://twitter.com/intent/tweet?(D9%84%D9%8A%D8%A9.&url=https://blo
gs.worldbank.org/ar/voices/coronavirus-covid19-highlights-need-strengthen-
health- systems/?cid=EXT_WBBLogTweetableShare_D_EXT&via=WorldBank) 
42  )https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-Global-Covid-
19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.aspx=ftnref35)   وباء"
"، المركز  وس كورونا المستجد، نماذج من استجابات الدول للوباء وتداعياته عىل االقتصاد العالمي فث 

ي  ي 34(، ص 2020)نيسان/ أبريل  2، العدد تقاريرلألبحاث ودراسة السياسات ، العرنر
ن
، شوهد ف
 : ي
ن
 https://bit.ly/3e68eSC (https://bit.ly/3e68eSC)2020/4/5، ف

https://fam.ag/3dW5sim
https://bit.ly/2ReQgU
https://fam.ag/39KCwHd
https://bit.ly/3e68eSC
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 جائحة كورونا بالمغرب: تطور الوضعية الوبائية

 وتدخل الدولة لمحارصة الوباء 

لهام كريم  -د. زهير النامي   ا 
داب والعلوم اإلنسانية سايس

آ
 -المغرب -فاس  باحثين في الجغرافيا، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا كلية ال

ilham.karim@usmba.ac.ma           zouhair.ennamy@usmba.ac.ma 

 
 ملخص: 

ية جمعاء تطورا مهما ورسيعا عىل جميع المستويات مما أدى إىل  ة الحياة لقد عرفت البشر ارتفاع وتير
بصفة عامة، وهذا انعكس عىل حجم المخاطر والكوارث أيضا، حيث ازدادت حدتها من جهة، وقلت 
ية حسب الخطر المتوقع  مدة تعاقبها من جهة أخرى، وتختلف المخاطر والكوارث الطبيعية والبشر

ة التدبير خاصة وأنها تكون ومدى رسعة انتشاره وآليات حرصه والتحكم فيه، مما يجعلنا أمام مشاكل صعب
 غير متوقعة ومفاجئة، األمر الذي يزيد من حدتها. 

ي تراجعت  ية لقرون متعددة، لكن مع التطور الطت 
ي هددت البشر

ن أهم المخاطر الت  وتعد األوبئة من بير
، لكن ومع نهاية سنة  تها بشكل كبير ، رسعان ما انتشر بشكل رسي    ع  2019وتير ن ي الصير

ن
ظهر وباء خطير ف

ية لي ، ومئات اآلالف من القتىل، األمر الذي جعل البشر ن ن من المصابير شمل جل دول العالم، مخلفا الماليير
ي هذه الورقة العلمية إلبراز تطور الحالة الوبائية بالمغرب 

تدرك فداحة وخطورة األمراض واألوبئة. وتأت 
 ة انتشار الوباءمنذ ظهور الوباء إىل اليوم، وكذلك إبراز مختلف تدخالت الدولة لمحاص 

 المغرب.  -الدولة  -المخاطر  –جائحة كورونا  الكلمات المفتاحية: 

Abstarct :  

All humankind has experienced an important and rapid development at all 
levels, which led to an increase in the pace of life in general. This was reflected 
in the size of risks and disasters as well as it increased in intensity on the one 
hand and the duration of its succession decreases on the other hand. Natural 
and human risks and disasters differ according to the expected risk, the extent 
of its speed of spread, and the mechanisms for constraining and controlling it.  

This makes us face difficult problems, especially as they are unexpected and 
sudden, which increases their severity. Epidemics are among the most important 
risks that have threatened humanity for many centuries, but with medical 
development their pace has declined dramatically. Nevertheless, with the end of 
the year 2019, a dangerous epidemic appeared in China, which quickly spread to 
most of the countries of the world, leaving millions of infected people and 
hundreds of thousands dead ones. This made humanity aware of the horror and 
seriousness of diseases and epidemics. This paper is an attempt to highlight the 
development of the epidemiological situation in Morocco since the outbreak of 
the epidemic until today, as well as highlighting the various state interventions 
to besiege the spread of the epidemic. 

Key words: Corona virus, risks, government, Morocco.  
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 مقدمة: 

ة، نبعت لنا  ي تعتي  العالم بأرسه قرية صغير
ي إطار دراسة ظاهرة العولمة الت 

ن
ية تؤثر عىل ف أزمة بشر

مصير اإلنسانية ككل ويتعلق األمر بوباء كورونا، هذا األخير الذي لم يتم االتفاق عىل سببه األصىلي 
وتداعيات انتشاره، هل هي طبيعية أم مفتعلة؟ إال أنه أثر بشكل كبير عىل جميع جوانب حياة اإلنسان. 

ام بمجمو  ن ازية حيث أجي  فايروس كورونا العالم بأرسه االلي  عة من الضوابط والخضوع إلجراءات احي 
م الجميع بتطبيق تعليمات الدولة منذ  ن مهمة يتم من خاللها تحديد مصير المستقبل المجهول. حيث الي 

يل مختلف اإلجراءات لمواجهة الوباء.  ن  اإلعالن عن حالة الطوارئ، وبداية تين
ي إعادة كتابة التاري    خ لقد شكلت جائحة كورونا ثورة حقيقية لعبت دورا مفصليا ومرح

ن
لة حاسمة ف

ة ومختلفة عما سلف، حيث أنها لمست مناحي الحياة من زوايا مختلفة جعلت  ن العالمي بطريقة جد متمير
درجة التأثر بها يرتفع من مستوى آلخر. والمغرب أيضا لم يسلم من فتك هذا الوباء العالمي وتداعياته 

عمل جاهدا عىل التصدي له من خالل تعبئة جميع عناصه  االقتصادية واالجتماعية والنفسية، إال أنه
ومكونات مجتمعه مؤسسات وأفراد لمكافحة هذه الكارثة والحد من انتشارها خاصة وأن انتشار هذا 
ي بادئ األمر كتوصيات 

ن
ي جاءت ف

الوباء واكبه فرض مجموعة من التدابير الوقائية الخاصة باألفراد الت 
ي توجيهية من طرف منظمة الصح

ن
ي تجلت ف

ة العالمية يجب محورتها حسب الخصوصية الوطنية، والت 
ي وتعقيم جميع المرافق العمومية ومنع التجمعات 

 
ي التباعد االجتماعي وإلزامية ارتداء القناع الواف

ن
مجملها ف

ى.  ية بما يوازي ذلك منع المناسبات والتظاهرات الكي   البشر
قط بل شملت جميع المؤسسات والهيئات العمومية وطبعا لم تقترص هذه التدابير عىل األفراد ف

 إىل تكبيل األنشطة التجارية وبالتاىلي شل الحركة االقتصادية لتصبح 
والخاصة، مما أدى بشكل مبارسر

ي البنية الوظيفية للمجتمع ككل، مما 
ن
عدوى الوباء اجتماعية واقتصادية أيضا، كما رافق ذلك عجز ف

ي من 
 جهة، وكيفية مواجهة األزمة من جهة أخرى. انعكس عىل تطور الوضع الوبات 

ي يمر منها 
إن فكرة إنتاج هذا المقال العلمي ليست وليدة الصدفة، إنما نتاج للظروف الصعبة الت 

ي واكبت الجائحة العالمية كوفيد 
ي خوض هذه 19المغرب والت 

ن
ت بتفردها ف ن ، إال أن الدولة المغربية تمير

. التجربة ووضعت رهانا صعبا للخروج م  ن األزمة بأقل الخسائر، مما يستدعي الدراسة والتفسير
 إشكالية الدراسة .1

غذى المغرب ساحة من ساحات حرب انتشار وباء فتاك، جعله يخوض تجربة استثنائية، تستلزم 
التعبئة والتجدد لتأسيس واقع جديد ما بعد األزمة، ومن أجل تفسير الظاهرة علميا وتحليلها، من هنا 

"كيف تطورت هذا المقال والذي يمكن صياغته من خالل السؤال اإلشكاىلي التاىلي  تتبلور إشكالية
ي قامت بها الدولة لمواجهة وباء كورونا؟"

 الوضعية الوبائية بالمغرب وما هي مختلف التدخالت الت 
 ولإلجابة عن هذه اإلشكالية الرئيسية قسمناها إىل األسئلة الفرعية التالية: 

 الوبائية بالمغرب؟كيف تطورت الوضعية  -
ي قامت بها الدولة لمواجهة لوباء كورونا؟ -

 ما هي مختلف التدخالت الت 
اتيجيات الدولة ما بعد أزمة كورونا لمواجهة المخاطر بمختلف أنواعها؟ ؟ -  ما هي اسي 
 فرضيات البحث .2

ي تؤسس لإلشكالية 
ال شك أن الفرضية من أساسيات البحث العلمي ومن المنطلقات األولية الت 

ي نهاية البحث بعد التوصل للنتائج النهائية. ولإلجابة عن اإلشكالية 
ن
الرئيسية، يتم تفنيدها أو دحضها ف

 الرئيسية انطلقنا من الفرضيات التالية: 
o  .ي الدول

 
ة تطور الوضعية الوبائية بالمغرب كانت رسيعة لكن متحكم فيها مقارنة بباف  وتير



 األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة في ظل 

 

34 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

o  ي اتخذت الدولة المغربية مجموعة من التدابير
ي عدم تفاقم الوضع الوبات 

ن
ي ساهمت ف

 الوقائية الت 
 وانتشاره بجميع جهات المملكة. 

o  .ة ما بعد األزمة ي في 
ن
اتيجيات ف ي مجموعة من االسي 

ن
ورة إعادة التفكير ف  صن

 منهجية االشتغال واألدوات المستعملة .3
ي النتائج المتوصل إليها، حيث أنه يتحكم

ن
ي دقتها من جهة،  يؤثر المنهج المعتمد بشكل أو بآخر ف

ن
ف

 ، ي هذه الدراسة عىل المنهج االستنباطي
ن
ي طريقة الوصول إليها من جهة أخرى. لذلك ارتأينا االعتماد ف

ن
وف

، من خالل التطرق إىل  وذلك باالنطالق من العام نحو الخاص، أي من مقياس صغير إىل مقياس أكي 
 اإلشكالية وطنيا، وجهويا، وإقليميا. 

ي معالجة اإلشكالية األساسية، تم االعتماد عىل البحث  أما فيما يخص األدوات
ن
المستعملة ف

ي من خالل قراءة وتمحيص مختلف ما كتب حول الموضوع، ورصد المراجع المتعلقة بجائحة 
ن
البيبليوغراف

كورونا وتداعيات الوباء بهدف االستئناس، واالستفادة من الدراسات السابقة، إضافة إىل االعتماد عىل 
ي معطيات وزارة الصحة والداخلية. المعطيات 

ن
 الرسمية والمتمثلة باألساس ف

 أهداف الدراسة  .4
ي بالمغرب باعتباره 

من خالل هذه الورقة العلمية سنحاول عرض وتفسير أسباب تطور الوضع الوبات 
ي طالتها الجائحة، باإلضافة إىل أهم التدابير المتخذة من أجل التصدي لهذه الكارثة 

العالمية، من الدول الت 
ح طرح  ن أن يكون هذا العمل بمثابة مقي  ي حدود المعلومات والمعطيات المتوفرة لدينا. راجير

ن
وذلك ف

اف  ي خاصة وأن مسألة استباق األمور واالستشر
نقاش عام حول ما يحدث عىل المستوى الوطتن

ء ا ي
ن المستقبل الغامض الشر ي حير

ن
لذي يزيد من المستقبىلي لما ستؤول إليه األوضاع مستقبال تدخل ف

صعوبة األمور. ولعلنا بهذا المقال نكون قد أثرنا إشارات أولية لطرح مجموعة من المواضيع ذات الصلة 
ة بتدبير األخطار والكوارث الطبيعية لتفادي المخططات وليدة الظرفية.   المبارسر

اتيجية للتنمية بالمغرب، إضافة إ ام ينسجم هذا المقال العلمي ومتطلعات الرؤية االسي  ن ىل االلي 
ي الموكول لهيئات البحث العلمي الخاصة بتحليل وتفسير الظواهر اآلنية وربطها بالمستقبل  اإليجات 
ي مقاربة متعددة التخصصات لإلحاطة بالجائحة باعتبارها موضوع 

واستباق التدبير لها، من خالل تبتن
ي بدون شك صفة الشمولية

ي سيضفن
ودراسة جميع جوانب  الساعة بامتياز. هذا التعدد الموضوعات 

الظاهرة.ولعل الهدف الرئيشي من هذه الدراسة إبراز المالمح البارزة للوباء وتحيينها باالعتماد عىل 
 : ي
ن
 المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، أما األهداف الثانوية لهذه الدراسة فتتجىل ف

 ي موضوع كورونا؛
ن
ي توفير مادة علمية أكاديمية ف

ن
 المساهمة ف

 تهيتر  األرضية لطرح نقاش علمي حول أهمية تدبير األخطار والكوارث الطبيعية؛ 
 طرح أهم المستجدات المتعلقة بالوباء؛ 
  ي لألخطار المحتملة

 
حات الخاصة بكيفية التدبير االستباف اح مجموعة من التوصيات والمقي  اقي 

ي أفرزها هذا الوباء. 
 بهدف تجاوز أهم الصعاب والتحديات الت 

I. يم المؤطرة للدراسةالمفاه 
ي بصدد 

ي تأطير وتحديد التوجه العام للمادة العلمية الت 
ن
يلعب التأصيل المفاهيمي دورا محوريا ف

ي تؤطرها من جهة، وتسليط الضوء عىل 
ن عىل المفاهيم األساسية الت  كير

الدراسة، وذلك من خالل الي 
ي المفهوم من جهة أخرى، خاصة وأن المفاهيم

ن
ي  الجانب الذي يهمنا ف

ن
أصبحت تكتشي طابع التعدد ف
ن أيضا، وسنقترص عىل  ي واالستعمال أيضا، وتختلف حسب الحقول العلمية، وحسب الباحثير

المعاتن
وس كورونا ومفهوم المخاطر.   دراسة مفهومي فير

وس كورونا 1 وس يهاجم الجهاز التنفشي مما يؤدي إىل ظهور مجموعة من األعراض فير : هو فير

ي ا
ن
ي الموازية، وتتمثل ف

رتفاع درجة الحرارة، وصعوبة التنفس، كما أنه من الفايروسات المعدية الت 
وسات تسبب حاالت  ة من الفير وسات كورونا هي فصيلة كبير تنتشر عي  اإلفرازات التنفسية، وفير
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د إىل األمراض األشد )منظمة الصحة  اوح حدتها من نزالت الي 
ي تي 

عدوى الجهاز التنفشي الت 
 (4 ، ص2020العالمية، 

ي يمكن أن تحدث بطريقة  : مفهوم المخاطر 2
"يقصد بالمخاطر كل األخطار الحتمية والمرئية الت 

ا، ويعرف الخطر أيضا كل حدث  ا وخطير ي يمكن أن يكون وقعها عىل اإلنسان كبير
فجائية والت 

ية مهمة."  صنف المخاطر  ) 4، ص 2014، عىلي  أيت احساين(يقود إىل خسارة مادية أو بشر
ُ
ت

: وفقا لل  عوامل المسببة لها وهي
...إلخ؛  - ن اكير  المخاطر جيولوجية: الزالزل، الي 
 المخاطر المناخية: العواصف، الفيضانات، التصحر...إلخ؛ -
 عزة أحمد عبد هللا) المخاطر الجيومورفولوجية: االنهيارات األرضية، سقوط الصخور... إلخ.  -

 (. 531ص ، 2002، عزة
ي تخلف خسائر معنوية ) نفسية( ومادية  -

المخاطر االجتماعية: كإشكالية حوادث السير الت 
 )األرواح( 

ي والبحري...إلخ.  -
 المخاطر البيئية: التلوث الهوات 

ورة العمل عىل التقليص من مخاطر الكوارث بما يسمح بإنقاذ وقد  حصل توافق دوىلي حول صن
ية والتخفيف من الخسائر  ي تنتج عن األرواح البشر

ي تقع جراء هذه الكوارث، حيث تزداد الخسائر الت 
الت 
 الكوارث الطبيعية عىل الخصوص بفعل: 

  ي؛ ي والتمركز الحرصن
ن
 النمو الديموغراف

  ي البناء؛
ن
ام ضوابط السالمة ف ي العمومية وعدم احي 

ي جودة المساكن والمباتن
 تدتن

  ات والبنيات التحتية؛ ن  ضعف وهشاشة التجهير
  ي

ن
ي الموجودة داخل المناطق المحفوفة بالمخاطر مثل عدم التحكم ف

استعمال األراضن
 السهول المعرضة للفيضانات ومجاري الوديان...؛

 ي تتعرض لها البيئة
ات الت  ار والتغيير  . األصن

ي 
ن
ي أصبحت تكتسيها هذه المخاطر، كانت وراء تطوير السياسات الدولية ف

ى الت  إن األهمية الكي 
نظمة األمم المتحدة أن تحتفل باليوم العالمي للوقاية من الكوارث الطبيعية، مجال الكوارث. فقد قررت م
 وقد تم سنة 1999إىل  1990وحددت العقد الممتد من 

ً
ية عالمية اتيجية  2000عشر اعتماد االسي 

ي تدعمها سبعة وثالثون وكالة ومؤسسة 
العالمية للوقاية من الكوارث للوقاية من الكوارث الطبيعية، والت 

عة لأللم المتحدة. )تقرير المجلس األعىل للحسابات للمملكة المغربية حول تقييم تدبير الكوارث تاب
 (5، ص 2016الطبيعية، 

إال أنه عندما يتم الحديث عن األخطار والكوارث الطبيعية فيكون المقصود األخطار الطبيعية 
ي 
، واألخطار البيئية كالفيضانات والتلوث البيت  ن اكير ن يتم إغفال خطر انتشار األمراض كالزالزل والي  ي حير

ن
، ف

. وبالتاىلي فخطر األوبئة  ي قد تجتاح أي مجتمع بشكل مفاح   كما عليه الواقع العالمي الحاىلي
واألوبئة الت 

ي أنواع الكوارث الطبيعية األخرى مع مراعاة 
 
أصبح واردا أكير من قبل، حيث يجب التصدي له كباف

 محاربته. خصوصيته أثناء وضع برامج ومخططات 
II.  ي

 
ي تطور الوضع الوباب

 
 وباء كورونا بالمغرب: أهم المراحل الحاسمة ف

ي يبلغ عدد سكانها 
مليون نسمة،  11بدأت جائحة كورونا الصحية من مدينة ووهان الصينية الت 

، حيث ظهرت أعراض اإلصابة بالتهاب رئوي ألحد مالكي المتاجر بسوق 2019يومه الثامن من دجني  
ت البحرية، ليتم تأكيد إصابته بفايروس كورونا، وعىل إثر ذلك تم اتخاذ مجموعة من هونان للمأكوال 

ي 
ن
تفع عدد حاالت اإلصابة ف ي بداية شهر يناير. لير

ن
ي إغالق السوق ف

ن
ي تمثلت ف

ازية األولية الت  التدابير االحي 
ة، بل تف 4بادئ األمر من  ات. إال أن الوضع لم يتطور بنفس الوتير اقم بشكل رسي    ع جدا حاالت إىل العشر



 األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة في ظل 

 

36 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

لينتقل إىل دول أخرى بشعة غير متوقعة، وذلك راجع لمجموعة من األسباب كان لوسائل النقل حصة 
ي الوباء. 

ي انتقال وتفشر
ن
 األسد منها، حيث أنها ساهمت بشكل مبارسر ف

، حيث سجلت أول حالة بالمغرب يوم  مارس  02ولم يكن المغرب بمنأى عن هذا الوباء الخطير
ي اتجاه مدينة الدار البيضاء، بينما سجلت أول حالة محلية لم 2020

ن
ي قادم من إيطاليا ف واطن مغرت 

ن وكذلك القتىل، وقد سارعت الدولة إىل احتواء هذا الوباء  2020مارس  13بتاري    خ  تفع عدد المصابير لير
وتعزيز  من خالل إجراءات متعددة كإيقاف حركة التنقل دوىلي والحجر الصحي وإعالن حالة الطوارئ،

 . ي المحور المواىلي
ن
...إلخ، وسنتطرق بالتفصيل إىل اإلجراءات المتخذة ف  النظام الصحي

وس كورونا المستجد،  بعد تسجيل أول حالة إصابة بالمغرب، تطورت بعد ذلك الحالة الوبائية لفير
يا إىل حدود  بينما بلغ حالة،  14730يوليوز حواىلي  8حيث بلغ العدد اإلجماىلي للحاالت المؤكدة مخي 

ن  والمبيان التاىلي يوضح هذا  . % 1,63حالة وفاة بنسبة  240حالة، وسجلت  10848عدد المتعافير
 يوليوز.  02التطور بداية من تاري    خ تسجيل أول حالة إىل تاري    خ الخميس 

 
ي رقم 

 
 يوليوز 08: تطور الوضعية الوبائية بالمغرب إىل غاية 1رسم بياب

 
 باالعتماد عىل المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة بالمغربالمصدر: إنجاز شخصي 

يمثل الشكل أعاله تطور الحالة الوبائية بالمغرب، من خالل ارتفاع إجماىلي عدد اإلصابات المؤكدة، 
، إضافة إىل عدد الوفيات. وكما هو مالحظ بشكل جىلي أن عدد اإلصابات بلغ ذروته  ي

ن
وعدد حاالت التعاف

ي شهر يولي
ن
ي أججت ف

، باإلضافة إىل اكتشاف مجموعة من البؤر الت  وز، ويعزى ذلك إىل رفع الحجر الصحي
ي تم 

ي وأدت إىل ارتفاع عدد اإلصابات، وأخص بالذكر هنا البؤر الصناعية كتلك الت 
من الوضع الوبات 

ي إىل 
، حيث وصل مجموع عدد حاالت اإلصابة بآسفن ي

األكي  حالة، وهو العدد  642اكتشافها بمدينة آسفن
 منذ بداية الجائحة. 

ي شهر مارس، هذا األخير الذي عرف أكي  
ن
أما عدد الوفيات فقد ارتفع هو اآلخر بشكل ملحوظ ف

ي بلغت 
ي 2020مارس  27وفاة بتاري    خ  13نسبة وفيات منذ ظهور الوباء، والت 

ن
. إال أن هذا العدد بدأ ف

ة، إثر تطور وسائل التطبي ي األشهر األخير
ن
ب باإلضافة إىل االكتشاف المبكر لإلصابة االنخفاض خاصة ف

ي تدارك الوضع الصحي وعدم تفاقمه. 
ن
 مما يساهم ف

2
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ي فقد ارتفع بشكل ملحوظ، وذلك راجع باألساس إىل االكتشاف 
ن
ي ما يخص عدد حاالت التعاف

ن
أما ف

ية اليومية، يبلغ ، باإلضافة إىل ارتفاع عدد التحاليل المخي  ن متوسط  المبكر للمرض عي  ترصد المخالطير
 سنة.  35سن حاالت اإلصابة 

 
ي رقم 

 
 2020يوليوز  5: توزي    ع حاالت اإلصابة بالمغرب حسب الجنس إىل حدود 2رسم بياب

 
 المصدر: إنجاز شخصي باالعتماد عىل المعطيات الرسمية لوزارة الصحة

ي الشكل أعاله لعدد اإلصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة وإىل حدود 
ن
، 2020ليوز يو  5إن التوزي    ع ف

، فيتأكد لنا إصابة الذكور أكير من النساء بنسبة  ي
ي الشكل الثاتن

ن
 . %52وكما هو ممثل ف

ي لحاالت اإلصابة، تسجل جهة الدار البيضاء أعىل نسبة ب 
ن
 25.19عىل مستوى التوزي    ع الجغراف

، هذا التوزي    ع يتأثر بوج % 19.08تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة ب  % ي
ود ثم جهة مراكش آسفن

ى وبالمجاالت الصناعية.   المدن الكي 
إصابة،  12453872يوليوز حواىلي  10وعىل المستوى العالمي بلغ عدد اإلصابات إىل غاية يوم 

ي  558639و
ر من هذه الجائحة  7258862وفاة وشفن  الواليات المتحدة األمريكية أكي  مترصن

حالة، وتبف 
ازيل ثم الهند فرو  3235926ب  ي السعودية إصابة، تليها الي 

و، وعىل مستوى الدول العربية تأت  سيا ثم البير
ي المرتبة األوىل ب 

ن
حالة.  79254إصابة ثم مرص بحواىلي  102630إصابة، تليها قطر ب  226486ف
(www.worldometers.info/coronavirus/) 

III.  وس كورونا: أهم التدابير الوقائيةتدخل الدولة المغربية  للتصدي لفير
ت الدولة باتخاذ مجموعة من التدابير المتتالية، ومع ارتفاع عدد  وس كورونا، بارسر فور ظهور فير
ي شخص جميع 

ن
ي العدوى وانتشار الوباء، عملت الدولة المغربية ف

اإلصابات المستمر، وتنامي خطر تفشر
ام بمجموعة من التدابير هياكلها أفرادا ومؤسسات، وضع رهان  ن

ي التصدي لهذا الوباء وااللي 
ن
محدد يتجىل ف

ي إطار الحفاظ عىل المصلحة العامة. 
ن
 الوقائية ف

ي للرصد والتصدي لفايروس كورونا كوفيد .1
 19-المخطط الوطت 

ي للرصد والتصدي لفايروس 
ي تدخل فريد من نوعه، تمت بلورة مخطط وطتن

ن
، وف بشكل استعجاىلي

ي القطاعات 19-كوفيدكورونا المستجد  
 
، يهدف أساسا إىل تنظيم وتوحيد تدخل القطاع الصحي وباف

، من خالل تقوية وتكثيف الوسائل الوقائية ومراقبة الوضعية الصحية  ي
األخرى عىل الصعيد الوطتن

 : ي
ن
 بالبالد، يرتكز هذا المخطط عىل أرب  ع محاور رئيسية تتجىل ف

  ،بهدف الكشف المبكر عن حاالت اإلصابة؛تقوية األنشطة الخاصة باليقظة والمراقبة 
 ي العدوى؛

ن
 تحضير جهاز الدعم، مراقبة والتحكم ف

52%

48%

الذكور اإلناث

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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 الحكامة والتنسيق؛ 
 (.توفير المعلومة والتواصلMinistère de la santé, 2020, p 4) 
 إحداث لجنة اليقظة  .2

ن أثنا  ن والمتدخلير ن جميع الفاعلير أس هذه اللجنة وزير الصحة، وتسهر عىل التنسيق بير يل يي  ن ء تين
، أيضا تسهر هذه اللجنة عىل التعبئة الخاصة بالموارد  ي

ي بها المخطط الوطتن
ي يأت 

التدخالت الصحية الت 
ية الالزمة لتحدي األزمة والخروج منها.   خاصة الموارد البشر

 المراقبة الصحية عىل مستوى نقاط النقل الجوية والبحرية .3
وس من التسلل للمغ ن االعتبار ألهم التطورات كخطوة أوىل لمحاولة منع الفير رب، وأخذا بعير

، قرر المغرب تفعيل المراقبة الصحية بجميع نقاط  ي تهم انتشار هذا الوباء العالمي
والمستجدات الت 

، مستبقا بذلك تدابير  النقل سواء تعلق األمر بتلك الجوية أو البحرية، متخذا ذلك كإجراء أوىلي احتياطي
ي تهم هذا الوقاية، وأيضا بهدف الكشف المبك

ن أهم اإلجراءات الت  ر لحاالت اإلصابة الوافدة. ومن بير
التفعيل، يتعلق األمر قياس درجة الحرارة، وإلزامية المسافرين عىل تعبئة مطبوع يتضمن المعلومات 
، إضافة إىل تعقيم وسائل  ن ن أو المخالطير الخاصة بالمسافر ليسهل الوصول إليه إذا ثبت أنه من المصابير

 ل الحاالت المشتبه فيها. النقل، وعز 
 تعليق الرحالت الدولية .4

ي اجتاحت العالم، عمدت الدولة المغربية عىل تعليق الرحالت 
من أجل التصدي لجائحة كورونا الت 

، لتشهد 2020مارس  15الدولية الجوية والنقل البحري للمسافرين من وإىل العديد من البلدان، بتاري    خ 
 ية ركودا استثنائيا. بذلك المطارات ونقط النقل البحر 

ها، كفرنسا وإسبانيا  ي بادئ األمر، تعلق أمر تعليق الرحالت وإغالق الحدود ببعض الدول دون غير
ن
ف

تغال، لتقرر بعد ذلك منع جميع  والجزائر، ليليها بعد ذلك تعليق رحالتها من وإىل ألمانيا وبلجيكا والي 
 الرحالت من وإىل تراب المملكة. 

 غربتوقيف الدراسة بالم .5
ي 
ن
ي والتعليم العاىلي والبحث العلمي 2020مارس  16ف

بية الوطنية والتكوين المهتن ، أعلنت وزارة الي 
عن قرار يهم تعليق الدراسة بجميع األقسام والفصول الدراسية بجميع المؤسسات سواء تعلق األمر 

ة من نوع خاص وهي بالمؤسسات العمومية أو الخاصة. ولم يتعلق األمر بعطلة استثنائية بل بدأت رحل
ي تعوض الدروس الحضورية. 

 رحلة التعليم عن بعد الت 
 فرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب .6

ي البالد، بهدف السيطرة عىل الوباء 
ن
أعلن المغرب عن فرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة ف

وبائية، حيث أصبحت ومحاربة انتشاره بشت  الوسائل. وقد جاء هذا القرار عىل إثر تطور الوضعية ال
 حاالت اإلصابة المحلية ترتفع بعدما كانت الحاالت المؤكدة وافدة فقط. 

اط وثيقة رسمية صادرة عن  ، واشي  ن ي فرض حالة الطوارئ الصحية بتقييد حركة المواطنير
ويقتصن

ن إىل الع ي التنقل عىل األشخاص المتوجهير
ن
مل أعوان السلطة لمغادرة مقرات السكن. حيث تم االقتصار ف

وريات الحياة المعيشية، أو التطبيب والعالج. باإلضافة إىل  وري وجودهم، أو بهدف اقتناء صن والرصن
ي حالة الطوارئ الصحية. 

 
ي وخارف

 ذلك، تم وضع مجموعة من العقوبات الزجرية لمخالفن
، حيث تم إعالنها  4كما أن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب عرفت تمديدا لمدة  مرات عىل التواىلي

ن  2020مارس  20ول مرة يوم أل  10عىل السادسة مساء، وآخرها تمدي حالة الطوارئ الصحية ما بير
 . 2020غشت  10يوليوز و

 فرض الحجر الصحي  .7
ي سياق حالة 

ن
ي تم سنها ف

ي إطار مجموعة من اإلجراءات الت 
ن
جاء قرار فرض إجراء الحجر الصحي ف

، محاصة الوباء، ومراقبة النظام الصحي العمومي والتحكم فيه.  ن الطوارئ الصحية بهدف حماية المواطنير
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ي 
ن
ل بدون ورقة ممنوحة من طرف ا2020مارس  20وكان ذلك ف ن لسلطات ، حيث يمنع الخروج من المين

ن  18.00المحلية، إضافة إىل منع التنقل ما بعد  مساء ألي سبب من األسباب، إضافة إىل منع التنقل بير
وري...إلخ(  ي الحاالت االستثنائية )المرض، عمل صن

ن
 المدن، إال ف

 تخفيف إجراءات الحجر الصحي  .8
ي خلفها إن مسألة تخفيف الحجر الصحي بالمغرب كانت حتمية خاصة بعد االنعكاسات السل

بية الت 
فايروس كورونا عىل المستوى االجتماعي واالقتصادي. وبالتاىلي كان البد من تحريك عجلة االقتصاد، وبث 
ام بإجراءات حالة الطوارئ. وتم بذلك اإلعالن عن تخفيف الحجر الصحي عي   ن روح الحياة بعد مدة االلي 

ي 
ن
ن كانت األوىل ف ي  10مرحلتير

ن
 ، بجميع مدن المملكة باستثناء أرب  ع أقاليم. 2020يونيو  24يونيو والثانية ف

يل المرحلة األوىل من "مخطط تخفيف الحجر  ن ي هذا القرار بناء عىل خالصات التتبع اليومي لتين
ويأت 

وط  "، وبعد إجراء "لجان اليقظة والتتبع" المعنية لتقييم دقيق لإلجراءات الواجب تنفيذها والشر الصحي
لكن يبف  تخفيف أو رفع الحجر الصحي يعتي  مغامرة بحد ذاته، خاصة  .توفرهاوالمعايير الصحية الالزم 

ي تبف  المالذ الوحيد للنجاة من هذا الوباء. 
ام بقواعد النظافة، ووسائل الوقاية الفردية الت  ن  إذا لم يتم االلي 

ي من انتشار وظهور حاالت اإلصا ي الحد النست 
ن
بة إذن، كانت كلها إجراءات ساهمت بشكل كبير ف

ي عدم التوصل إىل لقاح مضاد بعد ما يزيد من 
ي تقتصن

ي ظل الظروف الحالية والت 
ن
الجديدة، خاصة وأنه ف

حدة الوضع، األمر الذي ال يجعلنا نخرج من دائرة السياسات االستعجالية واآلنية، ويمكن القول أن هذه 
ي 
ن
. السياسات المتبناة من قبل الدولة المغربية أتت أكلها، وتم التحكم ف ي

 الوضع الوبات 
ي الراهن بالمغرب ال يزال متحكم فيه، خاصة ما إذا قارنا ذلك   

كما تجدر اإلشارة إىل أن الوضع الوبات 
ي عرفت نزيفا مشهودا وتاريخيا، خاصة وأن عدد الوفيات 

ي بعض دول العالم الت 
ن
مع الوضعية العالمية ف

ي العالم عىل عتبة نسف مليون 
ن
ي خلفها فايروس كورونا ف

ضحية، مما يؤكد عىل تفاقم الوضع الت 
 وخطورته. 

 إقامة عيد األضح .9
ي يعيشها المغرب، سيقام عيد األضح، ولمواكبة ذلك وتجنب انتشار العدوى، 

رغم الظرفية الت 
 : ي الداخلية والفالحة بالغا يضم مجموعة من التوجهات وهي كالتاىلي

 أصدرت وزارت 
  الواجب تطبيقها يوم العيد، وخاصة من  19فيد إصدار دليل اإلجراءات الصحية الوقائية ضد كو

ي أسواق الماشية المخصصة لعيد 
ن
ي يجب تنفيذها ف

طرف الجزارين والتدابير التنظيمية الت 
 األضح؛

 ة عيد األضح؛  إحداث أسواق مؤقتة إضافية لتعزيز األسواق الموجودة خالل في 
  ي

ن
؛تعزيز تدابير المراقبة عىل نقل الماشية المخصصة للعيد ف ي

اب الوطتن  جميع أنحاء الي 
  توسيع نطاق اإلجراءات الصحية، لتشمل المهن الموسمية المرتبطة بعيد األضح وذلك حفاظا

ي الداخلية والفالحة 
 ( 2020عىل فرص الشغل المحدثة بهذه المناسبة. )وزارت 

 فتح المساجد  .10
طات الصحية واإلدارية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بأنه تقرر، بعد استشارة السل أعلنت

ي ألداء الصلوات الخمس، وذلك ابتداء من صالة إعادة فتح المساجد، 
اب الوطتن ي مجموع الي 

ن
تدريجيا، ف

، مع مراعاة الحالة الوبائية المحلية 2020يوليوز  15ـه / موافق  1441ذي القعدة  23ظهر يوم األربعاء 
ي ستدبرها لجان محلية 

وط المراقبة الصحية الت  بأبواب المساجد. وستظل المساجد مغلقة بالنسبة ورسر
فتح فيه ألداء هذه الصالة. 

ُ
ي وقت الحق، عن التاري    خ الذي ست

ن
 لصالة الجمعة إىل أن ُيعلن، ف

 : ي
ن
 رافق هذا البالغ توجيهات صارمة تتجىل ف

  ي من كل شخص يحس
عية من عدم إلحاق أذى العدوى باآلخرين تقتصن مراعاة المصلحة الشر

 الوباء عدم التوجه إىل المسجد؛بأعراض 
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  ي المسجد عىل إجراءات الوقاية، والسيما وضع الكمامات ومراعاة
ن
ن ف وجوب حرص المصلير

ط تراص الصفوف؛ ن توفر رسر ن شخص وشخص إىل حير ي الصف بمسافة مي  ونصف بير
ن
 التباعد ف

  .تجنب التجمع داخل المسجد، قبل الصالة وبعدها، وتجنب المصافحة واالزدحام 
 م اليدين بمحلول وقياس الحرارة مع الحرص عىل استعمال السجادات الخاصة؛تعقي 
  ،(. 2020استمرار إغالق المرافق الصحية بالمساجد. )بالغ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ي  .11  فتح حركة النقل الخارج 
ن بعد تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب، أعلنت الجهات المختصة أنه بات بإمكان ا  لمواطنير

ن األجانب بالمملكة وكذا عائالتهم الولوج إىل  ي ابتداء من المغاربة والمقيمير
اب الوطتن  2020يوليوز  14الي 

مج الخطوط الجوية الوطنية عددا  ..) عند منتصف الليل( عي  نقط العبور الجوية والبحرية حيث ستي 
 .كافيا من الرحالت الجوية إلنجاح هذه العملية

ن عىل المسافرين ساعة  48ال يقل عن  (PCR) تقديم قبل صعود الطائرة اختبار الكشف ويتعير
ي سيت بفرنسا، وجينوى 

، كما سيتم برمجة بواخر لهذا الغرض حرصيا من مينات  ي يولوح  وكذا اختبار سير
ن بالخارج وكذا األجانب ن بالمغرب  بايطاليا، باستثناء أي ميناء آخر، كما يمكن للمغاربة المقيمير المقيمير

 . المملكة عقب مدة إقامتهم بنفس الوسائل الجوية والبحريةمغادرة 
اتيجيات ما بعد األزمة  .12  اسي 

ال يجب الوقوف عند إبراز االنعكاسات االقتصادية واالجتماعية لوباء كورونا بالمغرب فقط، بل 
ي معالجته

اتيجيات ما بعد األزمة، فالوباء أظهر مجموعة من مكامن النقص ينبغن ز اسي  ا يجب أن ني 
ي من شأنها معالجة آثار وباء كورونا عىل المغرب

احات الت   : وترميمها، وفيما يىلي بعض االقي 
  ؛  تطوير القطاع الصحي
  تطوير قطاع التعليم؛ 
  ؛  تطوير القطاع الصناعي
  معالجة اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن الوباء؛ 
  ، ي األخطار ضمن سياسة الدولة. )النامي زهير

 (167، ص 2020إلهام كريم، تبتن
 خاتمة 

عالجت هذه الدراسة إشكالية جائحة كورونا واإلجراءات المتخذة الحتوائها، حيث سعت الدولة 
إىل احتواء الوباء من خالل إجراءات متعددة، يمكن اإلشادة بها وتثمينها، وبعد دراسة اإلشكالية الرئيسية 

ي انطل
 قنا منها. بات باإلمكان التحقق من الفرضيات الت 

ة تطور الوضعية الوبائية بالمغرب كانت رسيعة لكن متحكم فيها مقارنة  كانت الفرضية األوىل "وتير
ي الدول" وهي فرضية صحيحة، فالمغرب تفادى سيناريو 

 
حالة وفاة يوميا كما أشار إىل ذلك  6000بباف

، وبمقارنة الوضعية الوبائية بالمغرب مع دول الجوار )إسبان ن يا، فرنسا...( يمكن القول أن عدد المسؤولير
 اإلصابات ضعيف. 

ي 
ن
ي ساهمت ف

أما الفرضية الثانية فكانت "اتخذت الدولة المغربية مجموعة من التدابير الوقائية الت 
ي وانتشاره بجميع جهات المملكة" وهي فرضية صحيحة أيضا، حيث توالت 

عدم تفاقم الوضع الوبات 
ي من حالة الطوارئ اإلجراءات حسب تطور الوضعية الوبا ئية، لتبدأ مرة التخفيف والخروج التدريح 

 الصحية. 
ة ما بعد   ي في 

ن
اتيجيات ف ي مجموعة من االسي 

ن
ورة إعادة التفكير ف ة "صن وكانت الفرضية األخير

األزمة" وهي فرضية صحيحة أيضا، فالوباء خلف آثارا اقتصادية واجتماعية ونفسية وخيمة، ال بد من 
ي نمط تنموي جديد يشكل قطيعة مع التدبير التقليدي، هذا إعادة تنشيط االق

ن
ي والتفكير ف

تصاد الوطتن
 . ورة التغيير  األخير برزت معالمه وسط األزمة، حيث أجمع الكل عىل صن
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يه، مما يزيد  إن المغرب يجب أن يواجه هذا الوباء بالتعايش معه، خاصة وأن الغموض الزال يعي 
ح بعض من خطورته. والتعامل معه يكون  . لذلك نقي  وفق مجموعة من اإلجراءات والحذر الكبير

ي يمكن اتباعها لزاما للتعايش مع الجائحة: 
حات الت   التوصيات والمقي 

  .ورة إدماج األخطار ضمن سياسة الدولة  صن
  .تعزيز ودعم الجهات المراقبة للنظم الصحية وتعبئة جميع الموارد لذلك 
 ي جديد خاص بالم

ورة سن إطار قانوتن  ؤسسات الصحية بهدف إعادة هيكلتها تحسبا ألي طارئ. صن
  مراقبة الوحدات الصناعية وإلزامية تزودها بجميع الوسائل الوقائية وتوفير الظروف الصحية لجميع

 أطرها. 
  ام الوسائل واإلجراءات الصحية ورة مراقبة احي   .صن
  .انية خاصة بالحاالت الطارئة المحتملة ن  تخصيص مير
 نظومة األخطار الطبيعية. دمج األمراض ضمن م 
  .ي التعويض عن الخسائر

ن
اكها ف ي تدبير المخاطر وإرسر

ن
ن ف كات التأمير  دمج رسر

  .ي تجاوز األزمة
ن
ي هذا الصدد واعتمادها ف

ن
 االستفادة من التجارب العلمية واألبحاث األكاديمية ف

  .وضع لجنة وزارية تسهر عىل تدبير األخطار الطبيعية 
 ن القطاعات الخاصة ي تعويض الخسائر الناجمة عن الكوارث  التنسيق بير

ن
والعمومية للمساهمة ف

 بجميع أنواعها. 
  .ي التدبير لألزمات

ن
اكات مع الجامعات المغربية لمواكبة التطور ف  عقد رسر

  .ي مجال الخسائر الطبيعية
ن
ة الوطنية ف  تطوير الخي 

  .رة من الجائحة  دعم القطاعات المترصن
 الئحة المصادر والمراجع 

o طة، العدد 2002 عزة، أحمد عبد هللا ، "أساليب مواجهة الكوارث الطبيعية"، مجلة مركز بحوث الشر
21. 

o  ، ات الفصل السادس حول جغرافية 2014أيت احساين عىلي ، "المخاطر الطبيعية"، محاصن
 .المخاطر الطبيعية، جامعة ابن زهر، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

o  2020إعادة فتح المساجد، بخصوص بالغ وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
o  ن بالغ وزارة الداخلية ووزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات جميع المهنيير

ي سياق 
ن
ي يجب اتخاذها لضمان الظروف الصحية المناسبة ف

ن بالتدابير الالزمة الت  ن المعنيير والفاعلير
 19جائحة كوفيد 

o   وس  www.covidmaroc.maكورونا بالمغرب، البوابة الرسمية لفير
o  ،2016تقرير المجلس األعىل للحسابات للمملكة المغربية حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية . 
o  ،وس كورونا المستجد، دليل توعوي صحي شامل" ال2020منظمة الصحة العالمية نسخة ، "فير

 األوىل؛ 
o  ،كريم إلهام ، وباء كورونا وانعكاساته االقتصادية واالجتماعية بالمغرب: دراسة ”، 2020النامي زهير

، المجلد “ميدانية ن االجتماعي  ، يونيو، الجزائر. 02، العدد  02، مجلة التمكير
o Ministère de la santé, 2020, « Plan national de veille et riposte à l’infection 

par le Coronavirus 2019 » 
o www.worldometers.info/coronavirus 
 
 
 

 

http://www.covidmaroc.ma/Pages/AccueilAR.aspx
http://www.worldometers.info/coronavirus
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 تداعيات جائحة كرونا عىل العقود الكرائية
ي   ي المغرب 

 
ي    ع والعمل القضاب ي ضوء التشر

 
ف  

 مـــــــــراد دهـــــــــــــام
ستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بتازة، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس  .ا   

mouraddahham2019@gmail.com 

 ملخص: 
ام بأداء السومة الكرائية من أجل استقرار الحقوق و المراكز القانونية،  ز الوضع الطبيعي هو تنفيذ االلت 

ا ما يحدث أن تتغتر وب  هذا تتحقق الغاية المتوخاة من عقد الكراء و هذا هو األصل، أما االستثناء  فكثتر
الظروف عىل إثر حادث طارئ لم يكن موجودا وقت التعاقد كما هو الشأن لجائحة كورونا، ويكون من 
ي ظل فرض الحجر 

ي و قد تجعل تنفيذه غتر عادل فز ام المكت  ز شأن هذه الظروف الطارئة أن تؤثر عىل الت 
ورة ال ي عدم الخروج من المنازل إال للضز

قصوى وما واكب ذلك من إغالق المقاهي الصحي الذي يقضز
 والمطاعم، ووقف العديد من الورشات المهنية و المصانع عن العمل. 

ي  ، نجد أن المكت  ي
ملزم بعدم مغادرة بيته، وفقد جميع موارده، وعاجز عن  فبخصوص الكراء السكنز

ي ما ز  ، مع أن االستفادة ما زالت مستمرة، ألن المكت  ي
اة، أداء كراء المحل السكنز ز المكت  ال منتفعا بالعير

حيث إنه ال يمانع عن األداء، ولكنه يثتر عدم قدرته عىل الوفاء حاال ومستقبال بسبب هذا الظرف الطارئ 
 .و المستعجل 

اة بسبب   ز المكت  ي وضعية عدم االنتفاع بالعير
ي يوجد فز ي والتجاري"، فالمكت 

أما بالنسبة "للكراء المهنز
ي منعت است

ي هذه الصورة إزاء عدم اكتمال فعل السلطة الن 
مرار هذه األنشطة، وبالتالي توقفها، وإن كنا فز

امات المرتبة عىل عاتق المكري، ألن االنتفاع غتر متحقق، نظرا طبعا ليس لخطأ الدائن، وإنما لعدم  ز االلت 
، إم ز ي هذه الحالة، أمام ترجيح مصلحتير

اة، وبالتالي نكون فز
ز المكت  ي من العير

ا مصلحة انتفاع المكت 
ي ونقول ز  المكت  ي باألداء رغم أنه لم ينتفع بالعير

بعدم وجوب أداء الكراء، أو مصلحة المكري ونلزم المكت 
 .المكراة
ز المتعاقدين، فكما هو معروف أن المكري ليس دائما شخصا   فالقضاء مطالب بتحقيق التوازن بير

ي الوجيبة الكرائية غنيا ومستغنيا عن الوجيبة الكرائية، فهناك العديد من المال
ك يتمثل مصدر عيشهم فز

ي نفس الوقت القضاء مطالب 
ي حرمانهم من مصدر عيشهم، و فز

ي يحصلون عليها و عدم تسديدها يعنز
الن 

ي 
د من المحالت المعدة للسكن أو لالستعمال المهنز ي من مخاطر تعرضه لإلفراغ و التشر بحماية المكت 

ي هذه الظرفية االستثنائية
ال . وهذا ما اتضح جليا من خالل األحكام القضائية الصادرة عنه أو التجاري فز

ي العالقة التعاقدية، مع الحرص عىل تحقيق "عدالة 
و الهادفة إل خلق حماية خاصة للطرف الضعيف فز

ي تعرف انتشارا للوباء
ة الن  ز خالل هذه الفت   .التسبيب"، لمصلحة المتقاضير

ي -كرونا    -الظرف الطارئ :  الكلمات المفتاحية
ي والتجاري  -الكراء السكنز

 –األداء   -الكراء المهنز
 . السلطة القضائية

Résumé :  

La situation naturelle est l'exécution de l'engagement à payer le montant de 
location afin de stabiliser les droits et les centres juridiques, et donc l'objectif 
souhaité du contrat de location est atteint, ce qui est l'origine. En ce qui concerne 
l'exception, il arrive souvent que les circonstances changent suite à un imprévu 
qui n'existait pas au moment de la signature de contrat, comme c'est le cas pour 
la pandémie de Corona. 

 

mailto:mouraddahham2019@gmail.com
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Et, ces conditions d'urgence affecteraient l'engagement du locataire et 
pourraient rendre sa mise en œuvre injuste compte tenu de l'imposition de la 
quarantaine, qui oblige à ne pas quitter les foyers sauf pour l'extrême nécessité 
avec la fermeture des cafés et restaurants, et la suspension du travail de 
nombreux ateliers professionnels et usines  

En ce qui concerne la location résidentielle, nous constatons que le locataire 
est obligé de ne pas quitter son domicile, a perdu toutes ses ressources et n'est 
pas en mesure de payer le loyer du local résidentiel, bien qu'il profite toujours 
du local loué , car il ne refuse pas de payer mais évoque son incapacité à 
respecter son engagement actuel et futur en raison de ces circonstances 
urgentes et imprévues 

En ce qui concerne le "leasing professionnel et commercial", le locataire se 
trouve en situation de ne pas utiliser le local loué en raison de l'action des 
autorités qui a empêché la poursuite de ces activités, et donc leur arrêt, bien 
qu'on soit dans cette situation concernant le caractère incomplet des obligations 
imposées au locataire , car l'utilisation n'est pas respectée, étant donné bien sûr 
que ce n'est pas la faute du créancier, mais plutôt parce que le locataire n’a pas 
bénéficié du local loué, et on est donc dans cette situation, devant deux intérêts. 

Soit l'intérêt du locataire et on dit qu'il n'est pas obligé de payer le loyer .soit 
l'intérêt du loueur et on engage le locataire à effectuer le payement malgré qu'il 
n'a pas profité du local loué  

Le pouvoir judiciaire est tenu de trouver un équilibre entre les contractants, car 
il est connu que le loueur n'est pas toujours une personne riche qui n'a pas 
besoin d'un loyer . Il existe de nombreux propriétaires dont la source de 
subsistance est le loyer qu'ils perçoivent et le fait de ne pas le payer signifie les 
priver de leur gagne-pain et en même temps, le pouvoir judiciaire est demandé 
à protéger le locataire des risques de sortir du local et de se retrouver sans abri 
dans le cas des logements ou à un usage professionnel ou commercial dans cette 
circonstance exceptionnelle. Cela est évident à travers les décisions judiciaires 
rendues par ce même pouvoir et visant à créer une protection spéciale pour la 
partie faible dans la relation contractuelle, tout en veillant au respect ( des 
causes de la justice ) soit réalisée, dans l'intérêt des litigants pendant cette 
période qui connaît une propagation pandémique notable. 
Key words : situation exceptionnelle - Corona- location résidentielle  - leasing 

professionnel et commercial- la performance -Le pouvoir judiciaire . 
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 مقدمة: 

ة الزمنية أحد أصعب األزمات  ي هذه الفت 
ي ذلك المغرب فز

تواجه دول العالم دون أدنز شك، بما فز
ي وباء 

ي عرفها التاري    خ عىل جميع المستويات االجتماعية و السياسية والقانونية، وذلك نتيجة لتفشر
الن 

ي تضافر  -19كوفيد  -كورونا 
الذي صنف حسب منظمة الصحة العالمية كجائحة شديدة اآلثار تقتضز

 جهود جميع الدول لمواجهتها والحد من نتائجها الوخيمة. 
وس   ئ و غتر المتوقع لظهور هذا الفتر ولعل ما زاد من تفاقم األوضاع و سوئها، وهو الطابع المفاج 

ء الذي خلق ارتباكا واضطرابا وجدته وقدرته عىل االنتشار الش  ي
ي    ع وارتفاع حدة العدوى الناتجة عنه، الشر

ي مقدمتها المغرب عىل اتخاذ مجموعة من التدابتر 
ي كيفية مواجهته، حيث أقدمت جل الدول وفز

فز
ازية والوقائية أمالها الواقع العمىلي و الظرف المستعجل، كما هو الشأن من سن مرسوم بقانون 

االحت 
، والذي تم من خالله فرض الحجر الصحي عىل 1أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية المتعلق بسن 

ي والرفع من حالة التأهب وتعبئة الوسائل واإلمكانات الكفيلة لتدبتر المرحلة 
اب الوطنز سائر أرجاء الت 

 . والحد من تفاقم الوضعية الوقائية
ي اتخذتها بالدنا بقصد ال 

ز صفوف ومن اإلجراءات االستباقية الن  ي الوباء وانتشاره بير
حد من تفشر

ورة  ي بعدم الخروج من المنازل إال للضز
ز والمواطنات، ومن ذلك فرض الحجر الصحي الذي يقضز المواطنير

كات والمحالت 2القصوى من أجل التبضع أو العمل أو االستشفاء ، مما ترتب عن ذلك إغالق كثتر من الشر
ين عن دفع إيجار التجارية وتعطل كثتر من المهن الحرفية  والتجارية و الصناعية ، وعجز غالبية المكتر

اماتهم المالية شبه مستحيل  .  ز  الشقق والمحالت التجارية. وبالتالي أصبح اإليفاء بااللت 
فعقد الكراء هو عقد منفعة متبادلة بمقتضاه يمنح احد طرفيه لآلخر منفعة منقول او عقار خالل  

ي مقابل اجر محدد،
م الطرف اآلخر بدفعها مدة معينة فز ز ي  3يلت  ز المكت  ، أي أن المكري ملزم بتمكير

ي ملزم بنفس المدة بالوفاء باألجرة .  اة، والمكت  ز المكت   باالنتفاع بالعير
ز   ي مقابل انتفاعه بالعير

ام يرتبه عقد الكراء عىل المكت  ز وتأسيسا عىل أهمية الوجيبة الكرائية كالت 
ي 
ي ظل الظروف االستثنائية الن 

م دفعها عند حلول وقتها دون زيادة و نقصان ، فإنه فز ز ي يلت 
المكراة ، والن 

ي ا
ون للتوقف عن دفع أجرة الكراء فز لوقت المحدد بالعقد طبقا تعيشها بالدنا ، اضطر معه المكت 

ز  تب عن 5 49/16من القانون رقم  7و المادة  4 67/12من القانون رقم  12لمقتضيات المادتير . فهل يت 
ة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية فسخ عقد الكراء  ي عن أداء واجبات الكراء عن الفت  تخلف المكت 

ي حل أجلها رغم ا
لتوصل باإلنذار باألداء و عدم االستجابة لذلك بسبب عدم أداء الوجيبة الكرائية الن 

ز  داخل األجل ؟ وإل أي حد استطاع القضاء الحد من تأثتر جائحة كورونا عىل العالقة التعاقدية بير
ي ظل هذه الظرفية الحالية؟ و 

ي؟ وكيف تم التلطيف من القوة الملزمة للعقود الكرائية فز المكري والمكت 

                                                           

ي  2.20.292مرسوم بقانون رقم  -1
ز
( يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 2020مارس  23)  1441رجب  28صادر ف

 الصحية و إجراءات اإلعالن عنها . 
ي  2.20.293مرسوم رقم  -2

ز
اب 2020مارس 24)  1441رجب  29صادر ف ( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الت 

وس كورونا  ي فتر
ي لمواجهة تفشر

  19كوفيد–الوطنز
 2020مارس 16أنظر كذلك بالغ وزارة الداخلية بتاري    خ  -
 .من ق ل ع  627أنظر الفصل  - 3
يف رقم  -4 ي  صادر  1.13.111ظهتر شر

ز
المتعلق  67.12( بتنفيذ القانون رقم 2013نوفمت   19) 1435من محرم  15ف

ي الجريدة 
ز
، المنشور ف ي

ي للمحالت المعدة للسكنز أو لالستعمال المهنز ز المكري والمكت  بتنظيم العالقات التعاقدية بير
 . 7328(، ص 2013نوفمت   28)1435محرم  24بتاري    خ  6208الرسمية عدد 

يف رقم -5 ي  1.16.99 ظهتر شر
ز
المتعلق بكراء  49.16( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر ف

ي الجريدة الرسمية عدد 
ز
ي ،المنشور ف

ز
 6490العقارات أو المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرف

 . 5857(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاري    خ 
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يعي ي العقود الكرائية؟ ولمقاربة هذه ماهي أهم التحديات التشر
ي تحقيق التوازن العقدي فز

ة و القضائية فز
 اإلشكاليات ارتأيتنا تقسيم هذا الموضوع إل محورين : 

 األول  : مدى تأثير جائحة كورونا عىل العقود الكرائية السكنية و التجارية حور الم
ي العقود الكرائية 

 
ي تحقيق التوازن العقدي ف

 
يعية و القضائية ف ي  : التحديات التشر

 المحورالثاب 
 السكنية و التجاريةتأثير جائحة كورونا عىل العقود الكرائية  مدىالمحور األول : 

ام بأداء السومة الكرائية من أجل استقرار الحقوق و المراكز   ز الوضع الطبيعي هو تنفيذ االلت 
ا ما يحدث 6قانونية، وب  هذا تتحقق الغاية المتوخاة من عقد الكراء و هذا هو األصلال ، أما االستثناء فكثتر

أن تتغتر الظروف عىل إثر حادث طارئ لم يكن موجودا وقت التعاقد كما هو الشأن لجائحة كورونا، 
ي و قد تجعل تن ام المكت  ز ي ظل ويكون من شأن هذه الظروف الطارئة أن تؤثر عىل الت 

فيذه غتر عادل فز
ورة القصوى وما واكب ذلك من إغالق  ي عدم الخروج من المنازل إال للضز

فرض الحجر الصحي الذي يقضز
المقاهي والمطاعم، ووقف العديد من الورشات المهنية و المصانع عن العمل و إن كان من حق المكري 

ام ز ي الوجيبة الكرائية من الناحية القانونية، فما مصتر الت 
ي ظل ظروف معينة،  ثم  فز

ي الذي صدر فز المكت 
ي 
 أدت إل استحالته؟   -19كوفيد–طرأ حادث استثنانئ

نحاول من خالل هذا المحور استجالء األحكام العامة المتعلقة بنظرية الظروف الطارئة والقوة  
ها عىل القوة الملزمة لعقد الكراء  ي عن )أوال(، القاهرة ومدى تأثتر ثم نعرج الحديث عن أثر تخلف المكت 

ي ظل جائحة كورونا 
 )ثانيا(. أداء الوجيبة الكرائية فز

 أوال : تأثير نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة عىل القوة الملزمة لعقد الكراء 
يعة المتعاقدين "، وهذه    تخضع العقود بصفة عامة لقاعدة أساسية تقوم عىل فكرة " العقد شر

ام الق ي احت 
ي يتمثل فز

ي قوامه مبدأ سلطان اإلرادة و ثانيهما أخالف 
ي عىل ثالثة أسس أولها قانونز

اعدة تنبنز
جمه وجوب استقرار المعامالت، وهي فكرة  العهود والمواثيق، وثالثهما دو طابع اجتماعي و اقتصادي يت 

ام مضمون العقد سواء من طرف المتعاقدين أو من جانب القضاء   . 7توجب احت 
ي إطار مقتضيات الفصل   

من ق  230وقد تم التأكيد عىل هذه القاعدة و التنصيص عليها قانونا فز
امات التعاقدية المنشأة عىل وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إل ل ع الذي نص عىل أن " ز االلت 

ي الق
ي الحاالت المنصوص عليها فز

 ".  انونمنشئيها، وال يجوز إلغاؤها إال برضاهما معا أو فز
ي قوته  

ئ عن العقد يعادل فز ام الناشر ز ي تفيد أن االلت 
يعة المتعاقدين، والن  فالقاعدة إذن أن العقد شر

ي جميع ما اشتمل عليه، 
ئ من القانون،  فإذا نشأ العقد صحيحا ملزما، فالواجب تنفيذه فز ام الناشر ز االلت 

ي العقد كما لو كان يطبق القانون، ألن العقد يقوم 
ي تنظيم العالقة التعاقدية ويطبق القاضز

مقام القانون فز
ز أطرافه، فإذا تول المتعاقدان بإرادتهما تنظيم الرابطة التعاقدية فيما بينهما كان هذا العقد هو القانون  بير

ز  ي أن يعدل العقد 8الذي يشي عليهما فال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفير
، كما ال يجوز للقاضز

 ن النقض أو التعديل تقتضيهما العدالة . أو ينقضه بدعوى أ
اخية التنفيذ كعقد الكراء المؤجل  ي العقود المت 

ا ما يحدث فز هذا هو األصل العام، أما االستثناء فكثتر
ي أبرم خاللها العقد عىل إثر حادث طارئ لم يكن من الممكن توقعه عند إبرام 

األداء أن تتغتر الظروف الن 
ي بأداء السومة العقد، كأن يصادف أجل تنفي ام المكت  ز ة الطوارئ من شأنه أن يجعل تنفيذ الت  ام فت  ز ذ االلت 

الكرائية صعب التنفيذ، السيما أن حالة الطوارئ المرتبطة بجائحة كورونا أدت بتوقيف مجموعة من 

                                                           

ي    ع و القضاء ، دراسة تأصيلية، الطبعة الثانية  للتوسع اكتر  - 6 ي التشر
ز
، 1416/1996أنظر عبد العزيز توفيق، عقد الكراء ف

 و ما يليها .  44ص 
امات، )دون  - 7 ز ، الجزء األول، مصادر االلت  ي امات والعقود المغرن 

ز ي ضوء قانون االلت 
ز
امات ف ز مأمون الكزبري، نظرية االلت 

 .  246ذكر الطبعة و المطبعة( ص 
 مرجع سابق، نفس الصفحة .  - 8
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امات كرائية ،  ز ز الذين لهم الت  األنشطة المهنية والتجارية، وهذا ما سيوقف دخل مجموعة من المواطنير
ئ  ي يعانون منها نظرا لتوقفهم المفاج 

بحيث لن يستطيعوا تأدية الوجيبة الكرائية بسبب األزمة المالية الن 
امه بوجود الظروف  ز ي الذي عجز عن تنفيذ الت  ي مثل هذه الحالة تمسك المكت 

عن العمل، فهل يمكن فز
 الطارئة ؟

يعة المتعاقدي ي بأن العقد شر
ي ملزما بالوفاء إن القواعد العامة التقليدية تقتضز ن، وأن المكت 

ي  امات المكت  ز بالوجيبة الكرائية طيلة مدة الكراء، والعدالة تهدف مراعاة ما تغتر من الظروف وتعديل الت 
ة بأنها  ، وهذا ما تقول به نظرية الظروف الطارئة. ويمكن أن نعرف هذه األختر بما يتناسب مع هذا التغيتر

ي يطرأ في
حادث لم يكن متوقع، من شأنه أن -بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه -ها )الحالة االستثنائية الن 

ام الملق  عىل عاتق المدين  ز ز اختالال فادحا، إذ يصبح االلت  امات الطرفير ز
ز الت  يؤدي إل اختالل التوازن بير

تب عىل تنفيذه له خسارة فادحة(  . 9مرهقا له إرهاقا شديدا ويت 
ط أن يكون ا ي وإلعمال هذه النظرية يشت 

اخية التنفيذ، سواء أكان العقد فز لعقد من العقود المت 
أصل طبيعته من عقود المدة أي من العقود المستمرة أو الدورية التنفيذ، ام كان من العقود الفورية 
التنفيذ ولكن كان تنفيذه مؤجال، وهذا الوصف ينطبق عىل عقد الكراء الذي ينعقد لمدة مستمرة تتجدد 

اما ز ز األطراف فيصادف أن تتبدل الظروف مع استمرار عقد الكراء فيصبح من خاللها االلت  ت المتقابلة بير
ي هذه الظرفية االستثنائية 

ي بأداء الوجيبة الكرائية مرهقا فز ام المكت  ز  . 10الت 
ي 
ي الظروف العادية، ولكن الظروف الن 

ض مثال أن عقد الكراء قد أبرم فز ولتوضيح ذلك أكتر نفت 
ي ظلها قد 

ت بصورة وطريقة لم تكن بحسبان المتعاقدين، األمر الذي جعل من تنفيذ  أبرم العقد فز تغتر
ي الذي فقد عمله  ي ذمة المكت 

ام فز ز ام ليس مستحيال استحالة مطلقة، ولكن جعل من تنفيذ االلت  ز االلت 
اما شاق ومرهق له.  ز ي كانت مورد رزقه الوحيد، الت 

 بسبب جائحة كورونا والن 
ط أن يكون الحادث  استثنائيا، ويعرف بأنه األمر الذي يندر حدوثه، فهو أمر غتر متوقع كما يشت 

ي الحياة كما هو الشأن بوباء كورونا كوفيد
ي أن يكون 19بحسب المألوف فز

ي الحادث االستثنانئ
ط فز ، ويشت 

ي ذلك شأن القوة القاهرة، وإن كان نظرية الظروف الطارئة تختلف عن القوة 
عاما وغتر متوقع شأنه فز

ألنه وإن كان الجامع بينهما هو صفة المفاجأة، إذ إن كليهما ال يمكن توقعه وال يستطاع دفعه،  القاهرة،
ام، بل إل جعله مرهقا للمدين، لذلك يكون  ز إال أن الفارق بينهما أن األول ال تؤدي إل استحالة تنفيذ االلت 

ي 
ام إل حد المعقول، أما الثانز ز ام الملق   -القوة القاهرة-الجزاء فيه رد االلت  ز فمن أثره استحالة تنفيذ االلت 

امه .  ز  عىل عاتق المدين وانقضائه تبعا لذلك، وال يتحمل المدين تبعة عدم تنفيذ الت 
ي لجائحة كورونا يمكن اعتباره من جهة قوة قاهرة ألنه جعل تنفيذ 

ي نظرنا أن التكييف القانونز
وفز

تب عنه انفساخ العق ام مستحيال و بالتالي يت 
ز امات المقابلة االلت  ز ام و االلت  ز د من تلقاء نفسه و انقضاء االلت 

ي كانا عليها قبل إبرام العقد ، و من جهة ثانية يمكن تكييفه عىل أساس 
له و إعادة المتعاقدين إل الحالة الن 

ام مستحيال بل مرهقا ألحد األطراف أو لكليهما  ز نظرية الظروف الطارئة حيث ال يؤدي إل جعل تنفيذ االلت 
 . ز ام إل الحد المعقول و توزي    ع الخسارة عىل الطرفير ز

تب عليهما رد االلت   و يت 
ي قرار حديث صادر عن محكمة 

ي الفرنشي وخاصة فز
ي هذا السياق، اعتت  االجتهاد القضانئ

وفز
أن محكمة االستئناف تعذر عليها إحالة المستأنف عىل " Colmar  courd'appel"11االستئناف كولمار
وس  الجلسة لالستماع ي فتر

ي تفشر
ي ال يمكن التغلب عليها، والمتمثلة فز

إليه بسبب الظروف االستثنائية الن 

                                                           

امات، الكتاب األول، الطبعة الرابعة - 9 ز ، مطبعة 2014عبد القادر العرعاري، نظرية العقد دراسة مقارنة، مصادر االلت 
 . 319و  318ص -األمنية الرباط

، الطبعة األول- 10 ي ي المغرن 
ي ضوء القانون المدنز

ز
ي نظرية العقد ف

ز
ز ف –طبعة أنفوبرانت ،م2005محمد المهدي، الوجتر

 . 113و  112الليدو فاس ص 
11 - cour d’appel Colmar ;6e chambre 12 Mars 2020 R.G 20/01098 n 80/2020- 
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ض معه طابع القوة القاهرة خلصت المحكمة إل أن غياب المستأنف كان بسبب هذه  .كورونا والذي يفت 
ي تكتشي طابع القوة القاهرة لكونها أسبابا خارجية ال يمكن التنبؤ 

 "بها ومقاومتهاالظروف االستثنائية الن 
ي من أداء السومة الكرائية طيلة مدة بقاء هذه  ي هذا اإلطار تجدر اإلشارة إل أن إعفاء المكت 

وفز
ي من 

 خاضع للسلطة التقديرية للمحكمة، ذلك أنه يمكن أن يكون هناك إعفاء كىلي أو جزنئ
الجائحة يبق 

ي 
ي المحل التجاري أو الحرفز ي هذه  أداء السومة الكرائية بالنسبة لمكت 

ي فز ، باعتبار أن المكت  ي
أو المهنز

وط القوة القاهرة  ي تعتت  كارثة تنطبق عليها شر
اة بسبب هذه الجائحة الن  ز المكت  الحالة لم ينتفع بالعير

ي الفصل 
ي حالة مطل  269المنصوص عليها فز

ط أن ال يكون فز ي شر امات و العقود المغرن 
ز من ظهتر االلت 

ي ذمته بعد قبل تحقق القوة القاهرة، بمعنز أ
ي الذي لم يقم بأداء الواجبات الكرائية المتخذة فز ن المكت 

ي حالة مطل قبل تحقق 
مطالبته بها من طرف المكري بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا و اصبح فز

وط القوة القاهرة ال يمكن له االستفادة من هذا اإلعفاء ، وهذا ما يستشف بإعمال مفهوم المخالفة  شر
ي جاء فيها  355لفصل لمقتضيات ا

امات و العقود الن  ز ي حالة مطل " "…من ظهتر االلت 
وقبل آن يصتر فز

ي يعتمد فيها دخل .أ
ما بخصوص المحالت السكنية ممكن أن يكون فيها اإلعفاء جزئيا خاصة الحالة الن 

ي تم توقيفه من طرف السلطات ومنع من ممارسته بسبب 
ي عىل ممارسة نشاط تجاري أو حرفز المكت 

 . نتشار هذه الجائحةا
ي 

وط المتقدمة البيان وجب تطبيق نظرية الظروف الطارئة، فيجوز للقاضز وعموما إذا توفرت الشر
ام المرهق إل الحد  تبعا للظروف ز ي، أن يرد االلت  ز المكري والمكت  ز مصلحة الطرفير وبعد الموازنة بير

امات المتعا ز ز الت  ي إعادة التوازن بير
ي بإعفائه من المعقول .وقد يختار القاضز ام المكت  ز قدين ال بإنقاص الت 

ع  ام كما فعل المشر ز ام المكري بحرمانه منها، وإنما يختار أن يوقف االلت  ز الوجيبة الكرائية، وال زيادة الت 
امات القانونية  6بموجب المادة  ز من المرسوم أعاله والذي جعل من ظاهرة الطوارئ الصحية موقفة لاللت 

ي جانب اآلجال وباألحر 
امات التعاقدية حن  تنتهي هذه الظروف االستثنائية وتعود األمور إل فز ز ى االلت 

 .  مجراها الطبيعي
ي يدل عىل 

امات و العقود ، نجده ال يحتوي عىل أي نص قانونز ز كمالحظة بالرجوع إل قانون االلت 
ز  إقرار نظرية الظروف الطارئة ، و يمكن االستناد عليه لألخذ بها بشكل رصي    ح ، و إن كان بعض الباحثير

امات و العقود تعتت  من تطبيقات نظرية الظروف  ز ع نص عىل قواعده ضمن قانون االلت  ون أن المشر يعتت 
ي الفقرة الثانية من الفصل 

 243الطارئة ، كما هو الحال بالنسبة لمنح مهلة الميشة المنصوص عليها فز
يشة من تطبيقات نظرية الظروف الطارئة من ق ل ع . مقابل ذلك هناك اتجاه آخر ال يعتت  أن مهلة الم

، إذ يقول أن نظرة الميشة ما هي إال تكريس واضح لنظرية سلطان اإلرادة أكتر ما هو قيد لها ، ألنها تهدف 
ط"   . 12إل الحفاظ عىل العالقة التعاقدية كما هي عن طريق منح األجل دون قيد أو شر

ي اعتقادنا أنه ال يمكن الجزم بأن اإلمهال
ي المادة  وفز

ي المنصوص عليه فز
من القانون  149القضانئ

ي الفصل  31.08رقم 
ي بتحديد تدابتر لحماية المستهلك أو مهلة الميشة فز

من ق ل ع من  243القاضز
ط لألخذ بها  ز : أولهما أن نظرية الظروف الطارئة يشت  كما سبق   -تطبيقات لنظرية الظروف الطارئة لسببير

ط ذلك بحيث أن يكون الحادث است -ذكره  ي فال يشت 
ثنائيا و عاما ، أما نظرة الميشة أو اإلمهال القضانئ

قد يكون الحادث يخص المدين وحده فقط ، كما أن مهلة الميشة تمنح للمدين حسب ظروفه أجال 
ز العالقة التعاقدية  ز الطرفير فقط من أجل الوفاء ما بذمته من دين دون االنقاص منه أو توزي    ع الخسارة بير

ي النظرية الظروف الطارئةأو إ
ام إل الحد المعقول  وهذا ما نجده فز ز  . نقاص من االلت 

ي و يضع إطارا قانونيا  ع المغرن 
ولهذا نطالب ما بعد جائحة كورونا ، أنه أن األوان لكي يتدخل المشر

ي أقرب اآلجال ، 
امات و العقود فز ز ترقبا لنظرية الظروف الطارئة من خالل تعديل مقتضيات قانون االلت 

                                                           

ي نظرية العقد ، رسالة دبلوم -12
ز
امات و العقود ، أسسه و مظاهره ف ز ي ضوء قانون االلت 

ز
محمد الشيلح ، سلطان اإلرادة ف
ي القانون الخاص ، 

ز
 . 272ص  1983جامعة محمد الخامس ، كلية الحقوق أكدال ، الرباط ، الدراسات العليا ف
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ع  ي تعتت  األوبئة بشن  أنواعها أحد أبرز صورها ، كما فعل المشر
لألحداث المستقبلية غتر المتوقعة و الن 

ي الفصل 
ي البلونز

ي الفصل 13 1934الصادر سنة  296المدنز
ع المضي فز ع  ،14147، و كذا المشر و المشر

اير  10الفرنشي الذي أقرها مؤخرا بتاري    خ  ي الفصل  2016فت 
 .15منه 1195فز

ي ظل جائحة كورونا
 

ي عن أداء الوجيبة الكرائية ف  ثانيا: أثر تخلف المكير
ي مختلف المجاالت، من 

، أفضز إل عدة آثار فز ي
حالة الطوارئ وفرض الحجر الصحي كإجراء وقانئ

ي تجمع المكري 
بينها مجال عقود الكراء . فمن المعلوم أن آثار هذه الجائحة قد انصبت عىل العالقة الن 

ا من بالمكت   ي عقد الكراء بنوعيه، وأفرزت عنهما مجموعة من اإلشكاالت، خصوصا وأن عددا كبتر
ي فز

، أو بسبب توقفهم عن استعمال  ي
ين قد توقفوا عن أداء المستحقات، بسبب توقف نشاطهم المهنز المكت 

ي  ي طلب إفراغ المكت 
اة بسبب إغالقها، وهذا ما طرح إشكال حول حق المكري فز من المحالت المكت 

ي حالة مطل بسبب عدم أداء هذا األختر للمستحقات الكرائية، فإل أي حد أثرت 
المحل، كلما ثبت أنه فز

ي القانون؟
 جائحة كورونا عىل قواعد المطل مثلما هي منظمة فز

                                                           

ي األخذ بهاته النظرية ، و ذلك من خالل الفصل 13-
ز
ي الذي كان له السبق ف

ي البولونز
من قانون  296نص القانون المدنز

ي الصادر سنة 
امات و العقود البولونز ز ة ، كحرب أو وباء أو الذي جاء فيه ما يىلي " إذا وجدت حوادث استثنائي 1934االلت 

ام محوطا بصعوبات شديدة أو صار يهدد  ز هالك المحصول هالكا كليا أو غتر ذلك من النوازل الطبيعية ، فأصبح تنفيذ االلت 
ورة  أحد المتعاقدين بخسارة فادحة لم يكن المتعاقدان يستطيعان توقعهما وقت إبرام العقد ، جاز للمحكمة إذا رأت رصز

ام أو أن تحدد مقداره ، لذلك تطبيقا لمبادئ  ز ز طريقة تنفيذ االلت  ز ، أن تعير ز مصلحة الطرفير حسن النية و بعد الموازنة بير
ي الجديد ، الجزء االول ، نظرية 

ح القانون المدنز ي شر
ز
ي بفسخ العقد " ، أورده عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ف

بل و أن تقضز
ام بوجه عام  ز ام  -االلت  ز وت منشورات الحل -مصادر االلت  ي الحقوقية ، بتر ، ص  2011لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة  -ن 

716 . 
ي الفقرة الثانية من الفصل -14

ز
ع المضي ف بقوله " ...و مع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن  147نص المشر

ام التعاقدي ، إن لم يصبح مست ز ي الوسع توقعها        وترتب عىل حدوثها أن تنفيذ االلت 
ز
حيال صار مرهقا للمدين بحيث ف

ام المرهق إل الحد  ز ز أن يرد االلت  ز مصلحة الطرفير ي تبعا للظروف و بعد الموازنة بير
يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضز

ي  1948لسنة  131القانون رقم  " المعقول ، و يقع باطال كل اتفاق عىل خالف ذلك
ز
ي ، نشر ف

، بإصدار القانون المدنز
اير  20بتاري    خ  الجريدة الرسمية  1954فت 

ي الفصل -15
ز
ع الفرنشي ف ي الظروف بشكل غتر متوقع ، يجعل التنفيذ  1195نص المشر

ز
عىل أنه " إذا كان هناك تغيتر ف

مرهق للغاية ألحد األطراف الذي لم يوافق عىل تحميل المخاطر ، يجوز له أن يطلب إعادة التفاوض بشأن العقد مع 
ز االتفاق عىل متعاقده ، مع مواصلة أداء ال ي حالة الرفض أو عدم إعادة التفاوض ، يجوز للطرفير

ز
امه أثناء التفاوض ،  وف ز ت 

ي حالة 
ز
ي الموافقة عىل إعادة تعديل العقد ، و ف

ي يحددونها ، أو أن يطلب من القاضز
وط الن  ي التاري    خ وفقا للشر

ز
فسخ العقد ف

ي بن
ة زمنية معقولة ، يجوز للقاضز ي غضون فت 

ز
ز أن يعدل العقد أو يضع حدا عدم وجود اتفاق ف اء عىل طلب أحد الطرفير

ي يحددها
وط الن  ي التاري    خ و بالشر

ز
 . " له ف

-Article 1195 
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 

"Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend 
l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le 
risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle 

continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. 
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution 
du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun 
accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le 
juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux 

conditions qu'il fix" 
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، بمعنز أن المكري 16المبدأ أن الكراء يطلب وال يعرض إعماال لقاعدة أن الكراء مطلوب ال محمول 
اة الستالم الوجيبة الكرائية، فإن لم يقم بهذا اإلجراء فال يجب أن يتوجه إل ز المكت   مكان وجود العير

ي بالوفاء  ورة إنذار المكت  ام باألداء، مما يتطلب رصز ز ي بكونه أخل بالت  يجوز له االحتجاج ضد المكت 
ل تحقق عنض بالسومة الكرائية ،وإذا امتنع فإن ذلك يعتت  بداية لتحقق المطل الذي قد يتحول بدوره إ

 17اإلفراغ . 
ام ما كليا أو جزئيا من غتر سبب مقبول،  ز ي التأخر عن الوفاء بالت 

ويتحقق المطل المعتت  قانونا فز
ي الفصل  

ي حالة مطل، إذا تأخر عن 254وهذا ما ورد فز
من ق ل ع الذي نص عىل أنه " يكون المدين فز

امه، كليا أو جزئيا، من غتر سبب مقبول".  ز  تنفيذ الت 
ي حالة إخالله بهذا فدف

ز المكراة، وفز ي مقابل انتفاعه بالعير
ام المكت  ز ع أجرة الكراء هو محل الت 

ام اعتت  متماطال عن األداء وفق مدلول الفصل  ز ، وترتب عن ذلك فسخ الكراء  18من ق ل ع  663االلت 
ي الفصل 

 19من ق ل ع .  692وفقا لما تم نص عليه فز
ي فقرته األول ينص عىل أنه 255وإذا كان الفصل   

ي حالة َمْط ل  من ق ل ع فز
" يصبح المدين فز

ام ز ئ لاللت  ي السند المنشر
". إال أن الكراء رغم أنه يتماشر مع قواعد المطل  …بمجرد حلول األجل المقرر فز

ي حقه 
امات والعقود، فإنه يعرف مسطرة خاصة وجب عىل المكري أن يتبعها حن  يستقز ز ي قانون االلت 

فز
ي بمبلغ  ي يسبقها إجراء إنذار المكت 

ي المتماطل ، وهي المسطرة المصادقة عىل اإلنذار الن  من المكت 
، أو القانون  67.12ام مقتضيات القانون الكراء غتر المؤدى، مع احت   ي

إذا  49.16إذا تعلق األمر بكراء مدنز
 تعلق األمر بكراء تجاري. 
اعتت  أن عنض التماطل المؤدى إل الفسخ ال يثبت بوجود عدم أداء  67.12فحسب القانون 

ي حل أجلها بل البد للمكري بأن يطلب من رئيس المحكمة االبتدائي
ة اإلذن له بتوجيه واجبات الكراء الن 

ي وفقا للمادة  من القانون أعاله، ويحدد اإلنذار أجال ال يقل عن خمسة عشر  23إنذار باألداء إل المكت 
ز يدي  ة بير ي ما عليه من المبالغ غتر المؤداة إما مباشر يوما يبتدئ من تاري    خ تبليغ اإلنذار لتسديد المكت 

، أو بإيداعها بصندوق المحكمة أو بأي المكري أو من ينوب عنه مقابل وصل، أو وضعها  بحسابه البنكي
 (. 25وسيلة تثبت األداء وتاريخه )المادة 

من هذا القانون للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة االبتدائية المصادقة عىل  26وخولت المادة 
ي للمبالغ المستحقة والمحدد

ي حالة عدم األداء الكىلي أو الجزنئ
ي اإلنذار. اإلنذار واألمر باألداء فز

 ة فز
ي ومن يقوم مقامه، دون  كما يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء وإفراغ المكت 
ي حل أجلها رغم 

ي عدة حاالت من بينها، عدم أداء الوجيبة الكرائية الن 
توجيه أي إشعار باإلفراغ وذلك فز

ي ظل هذا الظرف الطارئ الذي من هذا القانون .  56توصله باإلنذار استناد عىل مقتضيات المادة 
وفز

                                                           

ي حكم لها يحمل رقم -16
ز
ي عدد 558هذا ما أكدته المحكمة االبتدائية المدنية بالدار البيضاء ف

ي ملف مدنز
ز
 89/3842، ف

اير  01بتاري    خ  اة، فإنه مطلوب ال محمول، وبالتالي   لما »، جاء فيه أن: 1993فت 
ز المكت  ي مكان وجود العير

ز
كان الكراء يؤدى ف

ي إال إذا وجه إليه إنذار باألداء، وأمهل أجال معقوال طبقا لمقتضيات الفصل  امات  255ال يثبت مطل المكت  ز من قانون االلت 
 والعقود....". 

ي الفقرة األول من -
ز
من ق ل ع الذي نص عىل أنه "يدفع الكراء بالنسبة  666الفصل وأصل هذه القاعدة منصوص عليها ف

ي مكان إبرام العقد....". 
ز
اة، وبالنسبة إل المنقوالت ف ز المكت  ي المكان الذي توجد فيه العير

ز
 إل العقارات ف

ي ، عقد الكراء المد - 17
ي النظرية العامة للعقود المسماة، الكتاب الثانز

ز
ز ف ، مطبعة الكرامة عبد القادر العرعاري ، الوجتر ي

نز
 . 131-130ص  -دون ذكر الطبعة–الرباط 

ز : أ  663ينص الفصل  - 18 ز أساسير امير ز
ي الت   أن يدفع الكراء.........."  –من قلع  "يتحمل المكت 

ي التعويض إن اقتضز األمر:  692ينص الفصل  - 19
ز
 من قلع  "للمكري فسخ الكراء مع حفظ حقه ف

 .............  -أوال 
 ...................... ثانيا ... 
 إذا لم يؤدا الكراء الذي حل أجل أدائه . -ثالثا
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ي المحالت السكنية للوجيبة الكرائية، األمر الذي  تشهده البالد، تثار إشكالية عدم وفاء العديد من مكت 
ي حالة إفراغهم من 

ي حالة التماطل الموجب لإلفراغ، وبالتالي تهديد استقرارهم العائىلي فز
يمكن اعتبارهم فز

 المحل المعد للسكن. 
ي الفرع الثالث تحت عنوان 49.16من القانون رقم  8 كما أن المادة

" اإلعفاء من ، حيث جاء فز
ي مقابل اإلفراغ  التعويض " : ال يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكت  ي فقرتها األول نصت عىل ما يىلي
فز

ي الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاري    خ تو  ي الحاالت اآلتية: إذا لم يؤد المكت 
صله فز

 .باإلنذار، وكان مجموع ما بذمته عىل األقل ثالثة أشهر من الكراء..."
ى محال  ي هذه الظرفية االستثنائية، والذي سبق له أن اكت 

ي فز ام المكت  ز هنا نتساءل ما مصتر الت 
ليمارس فيه التجارة أو الصناعة أو الحرفة ، وتقاعس عن أداء مقابل الكراء لمدة ثالثة أشهر ، وبالتالي 
ي تاجرا،  سيكون معرض للحكم عليه باإلفراغ دون أداء أي تعويض مقابل ذلك اإلفراغ، وإذا كان المكت 
فإنه سيفقد التعويض عن ضياع أصله التجاري، والذي قد تكون قيمته أكت  من قيمة ذلك العقار الذي 

 .يمارس فيه التجارة
وط ور  ي اعتقادنا أن تطبيق المادة الثامنة مرهون بتوفر شر

ي مواد أخرى سابقة عىل المادة فز
دت فز

امات والعقود كما سبق ذكرها أعاله ، تعالج 8 ز ي قانون االلت 
، وكذلك بوجود فصول قانونية وردت فز

امات إذا كانت هناك ظروف قاهرة أو الحادث  ز ه من االلت  ي األداء مقابل الكراء أو غتر
موضوع المماطلة فز

ي مو 
ام فز ز ي يحوالن دون تنفيذ االلت 

عده المحدد، كما أن تلك الفصول تعرف المقصود من المماطلة، الفجانئ
ي نظرنا من النظام 

ي معها حالة المماطلة، وأن تلك المواد أو الفصول تعتت  فز
ي تنتقز

وما هي األسباب الن 
العام، ألن أغلبها مقرون بجزاء، ولذلك، فإن المحكمة تحكم بتلك المواد تلقائيا ولو لم يطلب المدع 

من قانون المسطرة المدنية، إذ جاء  3تلك المواد أو الفصول، وهذا ما ينص عليه الفصل  عليه تطبيق
ز المطبقة عىل النازلة، ولو لم يطلب األطراف ذلك بصفة  فيه: وثبت   أي المحكمة   دائما طبقا للقوانير

 رصيحة. 
ي مطالب  ع المغرن 

يرات المشار إليها أعاله ، فالمشر بإدخال تعديالت لكن ، بالرغم من هذه التت 
ة المتعلقة  ي عن الفت  عىل المادة السابقة ، وذلك بالتنصيص عىل أن المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكت 

بإعالن حالة الطوارئ الصحية  2.20.293بحالة الطوارئ الصحية المنصوص عليها بمرسوم بقانون عدد 
وس كورونا  ي فتر

ي لمواجهة تفشر
اب الوطنز ، دينا عاديا يستوفز بالمساطر  19كوفيد  –بسائر أرجاء الت 

 . القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطال موجبا لإلفراغ دون تعويض
ي المنظومة 

ي الكشف عن مكامن الخلل والضعف فز
صفوة القول، إن انتشار هذا الوباء ساهم فز

ي أو الكراء التجاري ، إضافة 
ي و المهنز

ي ظهتر القانونية المنظمة للكراء السكنز
إل القواعد العامة الواردة فز

ي عدم مواكبة هذه النصوص القانونية للوضع المعاش 
امات و العقود ، حيث ينجىلي ذلك باألساس فز ز االلت 

ي تشهدها البالد ، إضافة إل عدم اتصاف هذه النصوص بالمرونة، 
ي هذه الظروف االستثنائية الن 

خاصة فز
ي و ال

ي المادة وإن كنا نجد بخصوص الكراء السكنز
ي فقرتها الثانية و  12.67من القانون  29مهنز

تخول فز
اع أمام المحكمة االبتدائية طبقا لنفس القواعد.  ز ي حالة قبول الطلب أن يرفع التز

ي فز الثالثة الحق للمكت 
ي 
يمكن للمحكمة وبصفة استثنائية أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم معلل بناء عىل طلب خاص مستقل فز

ي مهلة إضافية يصطلح  هذا الشأن .وهذا  ي أن يستند عليه لمنح المكت 
ي يخول للقاضز

المقتضز القانونز
ي 
ي  20عليها بمهلة الميشة أو اإلمهال القضانئ

من أجل أداء الوجيبة الكرائية أو حن  اإلفراغ من المحل السكنز
ي حالة صدور حكم سابق باإلفراغ وتزامن تنفيذه مع هذه الظرفية االستثنائية . 

 فز

                                                           

امات والعقود بصفة عامة ومقتضيات الفصل -20 ز منه لم تحدد بشكل رصي    ح الظروف المتعلقة  243إذا كان قانون االلت 
، فإن القانون رقم  ي

بيل المثال ال حض المتعلق بحماية المستهلك، حددت هذه الظروف عىل س 08.31باإلمهال القضانئ
امات والعقود، وهو األمر الذي نصت عليه الفقرة األول من المادة  ز من القانون  149متجاوزا بذلك مقتضيات قانون االلت 
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ي هذ 
ي أمر صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بالخميسات وفز

ا صدد نجد اجتهادا قضائيا قد قضز فز
ي حيثياته ما يىلي 

من قانون المسطرة المدنية وبناء عىل الطلب  148:"بناء عىل الفصل 21، المتضمن فز
اري    خ بت 5741/2020والمؤدى عنه الرسوم القضائية الوصل رقم ….. عنوانها ….. الذي تقدمة به السيدة 

حامية من أجل أداء الوجيبة الكرائية وذلك ألنها  24/03/2020 تلتمس فيه إصدار أمر بمنحها مهلة است 
ي تمر بها المملكة …. ستكون عرضة للشارع هي وأبناء الصغار

و حيث إنه أمام الوضعية االستثنائية الن 
ي انتشار وباء

ينتج عنه من مساس الوضعية المستجد و ما يمكن أن ” كورونا”  المغربية و المتمثلة فز
ز بمساكنهم و عدم االختالط، فإن  ام المواطنير ز

ي الت 
ز خاصة أمام قرار الدولة المتمثل فز الصحية للمواطنير

ار والمساس بالصحة العامة  ي الوقت الراهن من شأنه اإلرصز
ى هي و أبنائها الصغار فز إفراغ المحل المكت 

ز ا را ويتعير . مما يكون معه الطلب وجيها و مت  ز الستجابة إليه و ذلك بمنحها أجال مناسبا لكال الطرفير
حامية"-ألجله   نمنح الطالبة أجل شهر كمهلة است 

امات  ز ي كرس قاعدة هامة مستنبطة من قانون االلت  فمن خالل هذا األمر يتضح لنا أن القضاء المغرن 
ي الفقرة الثانية من الفصل 

ي جاء فيها :"ومع  243والعقود وهي مهلة الميشة المنصوص عليها فز
منه الن 

ي نطاق ضيق، أن يمنحوه 
ذلك يسوغ للقضاة مراعاة منهم لمركز المدين، ومع استعمال هذه السلطة فز

ي يتسم بطابعه االجتماعي وانطلق من مبدأ " أن 22آجاال معتدلة للوفاء" 
. كما أن هذا االجتهاد القضانئ
والمثىل لمهلة الميشة هي المحافظة والعمل عىل  النفس أول بالحماية من المال" ألن الغاية األساسية

ي 
ع سلطة القاضز ي للمهلة القضائية جعل المشر

انقاد العقد بدل التعجيل بإنهائه. وحرصا عىل البعد الحمانئ
ي العقد عىل مخالفة أحكامها، وبالتالي 

ي منح المهلة من النظام العام، بحيث ال يصح مطلقا االتفاق فز
فز

ي إعمال هذا األجلتعطيل السلطة التقدي
 . 23رية الممنوحة للقضاء فز

تب    ي بوجود الجائحة، لذلك فزوال هذه الجائحة يت 
كما ان األمر االستعجالي ربط عدم التنفيذ اآلنز

عنه بقوة القانون تنفيذ األحكام القضائية و تطبيق النصوص القانونية السارية المفعول، ومن جهة أخرى 
ية مهلة إل ي هذه الظروف بمنح المكت 

ل هي و يالحظ أن موقف القضاء يتسم بالمرونة فز ز فراغها من المتز
أبنائها الصغار، وينم عىل مراعاة مبدأ التضامن و تحمل األعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية وحماية 
ز والمواطنات خصوصا منهم الفئات الهشة أمام المستجدات الطارئة و من بينها خطر  لحقوق المواطنير

وس كورونا، ويتماشر مع التدابتر االحت   ي البالد كوسيلة ال محيد انتشار فتر
ازية الهادفة إل تقييد الحركة فز

وس تحت السيطرة.   عنها إلبقاء هذا الفتر

                                                           

ي  243من الفصل  2بالرغم من أحكام الفقرة  " أعاله
ز
يف الصادر ف ( 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9من الظهتر الشر

امات وا ز ي حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غتر متوقعة أن يوقف تنفيذ بمثابة قانون االلت 
ز
لعقود، يمكن والسيما ف

تب عليها  ي األمر عىل أن المبالغ المستحقة ال تت 
ز
امات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة. و يمكن أن يقرر ف ز الت 

 فائدة طيلة مدة المهلة القضائية...."
 318/1109/2020، ملف عدد  318ب رئيس المحكمة االبتدائية بالخميسات تحت رقم أمر استعجالي صادر عن نائ-21

 غتر منشور .  16/3/2020بتاري    خ 
ي الفصل  -22

ز
ي اتجاه منح مهلة الميشة مادام أنه ال يوجد ف

ز
من ق ل ع ما  243المالحظ أن القضاء االستعجالي يذهب ف

ي    ع الفرنشي الذي  ي هذا السياق جاء يمنع ذلك، وأحيانا قياسا عىل التشر
ز
ي المستعجالت، وف

يسند هذا االختصاص لقاضز
ي 
ز
امات المنصوص عليها ف ز ي نطاق االلت 

ز
ام يدخل ف ز : " وحيث إن الطلب يتعلق باألداء وهو الت  ي األمر االستعجالية ما يىلي

ز
ف

ي االستعج 243الفصل 
ي يعطي لقاضز ي    ع المغرن 

ز التشر ي    ع الفرنشي المماثل لقوانير ال السلطة من ق ل ع، وأن التشر
ام، ونظرا لحالة االستعجال والظروف المحيطة بالقضية وعدم مساس هذا  ز التقديرية لمنح أجال استعطافية للوفاء بااللت 

ي التنفيذ، ويمنح  243الطلب بالجوهر، وعمال بمقتضيات الفصل 
ز
من ق ل ع نأمر برفض الطلب الرامي إل إثبات صعوبة ف

للتجديد مدته ثالثة أشهر".امر استعجالي صادر عن الرئيس األول لمحكمة االستئناف العارضة أجال استعطافيا غتر قابل 
 . 58ص  1978، لسنة 18،منشور بمجلة المحاكم المغربية ، العدد 1978شتنت   20،بتاري    خ 759بالدار البيضاء ،رقم 

ألول، مطبعة النجاح الجديدة ، محمد الكشبور ،نظام التعاقد ونظريا القوة القاهرة والظروف الطارئة ، الطبعة ا - 23
 176ص  1993الدار البيضاء، 
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، مصلحة المكري صاحب العقار، الذي ليس دائما شخصا  ز ز متعارضير إذن، نحن هنا أمام مصلحتير
ي العالقة الت

عاقدية غنيا ومستغنيا عن الوجيبة الكرائية ، وحماية حقوق ومصالح الطرف الضعيف فز
ز  ي لحماية المصالح المتعارضة بير

يعي وقضانئ المتأثرة بسبب جائحة كورونا، و من هنا البد من تدخل تشر
ي العقود الكرائية بالموازاة مع 

ي تعرفها البالد لتحقيق التوازن العقدي فز
ي ظل الظرفية الن 

األطراف فز
ي تتخذها المملكة للحفاظ عىل

ازية والوقائية الن  ز والمواطنات.  اإلجراءات االحت   سالمة وأمن المواطنير
ي العقود الكرائية 

 
ي تحقيق التوازن العقدي ف

 
يعية والقضائية ف ي : التحديات التشر

 المحور الثاب 
ر المكري من جراء هذا االمتناع قد يخلق  ي عن األداء بسبب عجزه عن ذلك، وتضز إن توقف المكت 

ي المحل لنا نزاع، حيث أن المكري من جهة سيتبع مسطرة اإلن ره من عدم أداء مكت  ذار واإلفراغ لتضز
ي من جهة أخرى سيحاول اقناع المكري  ي أو التجاري للمستحقات الكرائية ، والمكت 

ي أو المهنز
السكنز

اة. لذلك كان من الالزم البحث عن الحلول الالزمة من  ز المكت  بعجزه عن األداء من أجل االحتفاظ بالعير
اعات سنقسمها  ز ي هذا المحور إل تحديات قانونية  أجل فض هذه التز
 .) ثانيا(و تحديات قضائية  )أوال(فز

ي العقود الكرائية السكنية والتجارية
 

ي تحقيق التوازن العقدي ف
 

يعية ف  أوال : التحديات التشر
يعية متناسقة و متالئمة تستحضز كل  ي مرتبط بوجود منظومة تشر

إن الحديث عن األمن القانونز
ب القاعدة القانونية و أبرز لنا فراغات عىل المخاطر واألوبئة ،  وس كورونا نجده رصز لكن بالرجوع إل فتر

امات  ز ي ظهتر االلت 
ي أو التجاري، إضافة للقواعد العامة فز

ي و المهنز
مستوى النصوص المنظمة للكراء السكنز

ي النصوص القانونية السابقة بما يض
ي إعادة النظر فز ع المغرن 

من تحقيق والعقود .مما حتم عىل المشر
ي ظل ما خلفه قرار الطوارئ الصحية من أثار سلبية 

ي العقود الكرائية فز
ي   والتوازن العقدي فز

األمن القانونز
رت جراء هذا  ، حيث أن هناك فئات عريضة من المجتمع تضز ز عىل مستوى المعيشة اليومية للمواطنير

، الناتج عن فرض الحجر الصحي ومنع ال ي
ازي والوقانئ ورة اإلجراء االحت  خروج من المنازل إال للضز

ائح واسعة عن العمل بسبب اإلغالق المؤقت لعدد من الورشات  القصوى، مما أدى إل توقف شر
ي  ي من إشكالية عدم وفاء العديد من مكت 

الصناعية و المهنية ... وما ترتب عن هذا الوضع االستثنانئ
ي حالة التماطل المحالت السكنية و التجارية للوجيبة الكرائية ، األمر ال

ذي يمكن أن يؤدي إل اعتبارهم فز
 الموجب لإلفراغ. 

ح قانون يرمي 
اكي بمجلس النواب، إل تقديم مقت 

وتفاديا لوقوع مثل هاته األمور بادر الفريق االشت 
ي للمحالت  67.12إل تعديل القانون رقم  ز المكري والمكت  المتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بير

ي ظل الحجر الصحي الذي تعيشه البالد جراء جائحة كورونا. المعدة للسكنز 
، فز ي

  أو لالستعمال المهنز
ي قانون الكراء، للباب الرابع منه )المادة 

مكرر(،  30ويروم هذا المقتضز إل إضافة مادة جديدة فز
 : ي " استثناًء من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بتكون عىل الشكل التالي ذمة المكت 

ة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفز بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار  عن الفت 
 ذلك تماطال موجبا لإلفراغ دون تعويض". 

ي تعيشها بالدنا، وكذا مبدأ التضامن 
وحيث أن هذا التعديل استحضز الظروف االستثنائية الن 

، وإقرار وتحمل األعباء الناتجة  ز عن حالة الطوارئ الصحية، وحماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنير
ة المتعلقة  ي عن الفت  ي عقد الكراء عىل اعتبار أن المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكت 

مبدأ التوازن لطرفز
ي أدائه والمطالبة به. 

 بحالة الطوارئ الصحية تعتت  دينا عاديا يخضع للقواعد العامة فز
ي أعمال القضاء عت  الحد من السلطة التقديرية لقضاة وهذ

ا التعديل محل نظر، لكون فيه تدخل فز
ي    ع واالجتهاد العتبار التماطل قائم من عدمه. ومن جهة أخرى أن مدة  الموضوع الذين أوكل لهم التشر

 2.20.292من مرسوم رقم  6حسب مقتضيات المادة  حالة الطوارئ هي مدة واقفة لآلجال القانونية
"يوقف شيان  المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها الذي جاء فيه 

ة  يعية والتنظيمية الجاري بها العمل خالل فت  ي النصوص التشر
مفعول جميع اآلجال المنصوص عليها فز
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والي ليوم رفع حالة الطوارئ حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الم
 المذكورة". 

وعليه تكون القراءة أن التماطل الموجب لإلفراغ سيحتسب بعد رفع حالة الطوارئ، وكمثال إذا 
ي ظل قانون األكرية هو توجيه إنذار بعد عدم أداء ثالثة أشهر من 

كان موجب المطالبة باإلفراغ فز
ي إطار السلطة التقديرية الكرائية، فإن أجل ثالثة أشهر هذا لن  الوجيبة

تحتسب فيه مدة حالة الطوارئ؛ فز
ي التماطل عن سداد الديون العادية.  للقضاء مع تعليل مقرراتهم. 

ز االعتبار حن  فز   وهذه األمور تؤخذ بعير
ي  والمفروض حماية للحقوق وعىل غرار ما قامت به وزارة األوقاف بأمر مولوي سامي بإعفاء مكت 

المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات والسكن ما عدا المساكن بعض المحالت الحبسية 
ز مؤقتا من أداء واجبات الكراء طيلة مدة الحجر الصحي  المكرين  ، وجب إقرار إعفاء24المكراة للموظفير

ين.  ائب توازي ما سيسقطونه عن المكت   من مجموعة من الضز
ي العالقة الكرائي

ي لطرفز
ي إطار تحقيق األمن القانونز

من  56ة البد من إدخال تتميم عىل المادة وفز
ي  للمحالت المعدة للسكنز  12.67القانون رقم  ز المكري والمكت  المتعلق بتنظيم العالقة التعاقدية بير

 : ي  وتكون الصيغة كالتالي
 أو االستعمال المهنز

.اإلنذار "يمكن للمكري أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الكراء.................................. 
ي المادة 

 أعاله .  27المنصوص عليه فز
ي أداء الوجيبة الكرائية بسبب القوة القاهرة، حسب مفهوم الفصل  " غتر انه إذا تعذر عىل المكت 

ي  269
يف الصادر فز امات 1913أغسطس  12)1331رمضان  9من " الظهتر الشر ز ( بمثابة قانون االلت 

ز المكراة .  والعقود، فإنه ال مجال للحكم باإلفراغ من  العير
ي ذمته عن المدة المذكورة خالل أجل أقصاه سنة واحدة 

ي يبق  ملزما بأداء ما تخلد فز غتر أن المكت 
ي حالة مطل موجب للحكم باإلفراغ "

 من انتهاء القوة القاهرة، تحت طائلة اعتباره فز
ي ظل جائحة كورونا هو  

ي حالة امتناع عن األداء فز
ي الموجود فز فهذا التعديل جاء ليؤكد أن المكت 

امه، كما  ز ز أداءه اللت  ي حالة مطل، إذا ما أثبت أن هذه الجائحة تعتت  قوة قاهرة حالة بينه و بير
ال يعتت  فز

ي 
م بعد رفع حالة الطوارئ أن يؤدي المبالغ المستحقة للمكري فز ز أجل أقصاه سنة تحت طائلة  أنه يلت 

اإلفراغ مع التعويض، إال أنه نرى أن أجل سنة هو مجحف بالنسبة للمكري و كان من الواجب تقليصه 
ز  ز مصلحة كال الطرفير  .حن  يحفظ التوازن بير

ح القانون الذي تقدم به فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب مكونا  ي هذا الصدد نورد مقت 
وفز

المتعلق بتنظيم  67.12حيث تنص المادة األول منه عىل انه" استثناء من القانون رقم  من أرب  ع مواد ،
ي ، والقانون رقم 

ي للمحالت المعدة للسكنز أو االستعمال المهنز ز المكري و المكت  العالقات التعاقدية بير
ي ، و المتعلق بكراء العقارات أو المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي و  49.16

الحرفز
امات والعقود ، واستثناء من كل مقتضز مخالفا ز ي الذي تأثر دخله  قانون االلت  تب عن تخلف المكت  يت 

ة الطوارئ الصحية  19بسبب جائحة " كوفيد " أداء الوجيبة الكرائية تماطال طيلة مدة فت 
 1444رجب  28(  2020مارس  23الصادر بتاري    خ ) 2.20.292بموجب المرسوم بقانون رقم  المحددة

 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها . 
أما عن المادة الثانية فقد نصت انه " تعد الوجيبة الكرائية المنصوص عليها بالمادة األول من هذا 

ح دينا عاديا ، عن المدة المقررة فيها تطبيق حالة الطوارئ الصحية ، و لغاية مرور  من  يوما  60المقت 
تاري    خ رفعها بمقتضز مرسوم تحديد مدة شيان حالة الطوارئ الصحية . يحق للمكري المطالبة باستيفاء 
تب عن عدم أدائها عن المدة المذكورة فسخ عقود الكراء ،  ة حالة الطوارئ الصحية . ال يت  بعد انتهاء فت 

ي األداء " . 
 و ال تستحق عنها فوائد و ال تعويضات عن التأختر فز

                                                           

 .  2020أبريل 08بتاري    خ  64مذكرة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، عدد  - 24
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عن المادة الثالثة فقد نصت أن " يقدم طلب استيفاء الوجيبة الكرائية من طرف المكري  أما 
ي من جميع الرسوم و المصاريف القضائية ، أمام السيد رئيس المحكمة المختصة . 

بموجب طلب معقز
يوما ، حسب ظروف كل  90لرئيس المحكمة أن يمنح المدين ، بناء عىل طلبه ، مهلة لألداء ال تتعدى 

 نازلة  وحسب وضعية المدين ". 
ح تنص عىل أن : " يشي هذا القانون عىل دعاوى المطالبة  ا فإن المادة الرابعة من المقت  وأختر
بالديون الكرائية المتعلقة بمدة شيان حالة الطوارئ ، ولو لم تتم المطالبة بها إال بعد رفع الحالة المذكورة 

 . " 
ح كما تم  ي الذي تأثر بالرجوع ال مواد المقت  ي مصلحة المكت 

تفصيلها أعاله نجدها كلها تصب فز
و لم يتمكن من أداء الوجيبة الكرائية ، حيث تحولت هذه الوجيبة بفضل  19بسبب جائحة كورونا كوفيد

ح إل دين عادي يمكن استيفاؤه طبقا للقواعد العامة ، و ال يمكن المطالبة به إال بعد رفع حالة  المقت 
ة ، وتقتض المطالبة فقط عىل الوجيبة الكرائية وحدها دون المبالغ اإلضافية كفوائد أو الطوارئ الصحي

ي خالل هذه  ي االداء ، بل أكتر من ذلك فعدم أداء واجبات الكراء من طرف المكت 
تعويضات عن التأختر فز

 المرحلة ال يمكن اعتباره سببا للمطالبة بفسخ عقد الكراء . 
ي يمكنه أن يطلب من رئيس المحكمة الذي قدم إليه طلب كما أنه من مزايا هذا ال   ح أن المكت  مقت 

يوما حسب ظروف كل نازلة و حسب وضعية المدين .و يشي  90االداء بأن يمنحه مهلة لألداء ال تتعدى 
هذا الحكم حن  عىل الوجيبة الكرائية للشهرين الموالية لتاري    خ رفع حالة الطوارئ الصحية .وإن كان هذا 

ي مصلحة المكري وهو تمكينه من تقديم طلب المق
ي مجموعه نص عىل مقتضز واحد يصب فز

ح فز ت 
استيفاء الوجيبة الكرائية بموجب طلب معقز من جميع الرسوم و المصاريف القضائية أمام رئيس 

 . المحكمة المختصة
ح أن المادة األول أغفلت كيفية إثبات هذا التأثر هل  سيكون بورقة لكن ما يعاب عىل هذا المقت 

ي  تثبت ذلك أم أن األمر راجع للقضاء ، كما أن هذه المادة لم تحدد معيار التأثر هل له عالقة بعمل المكت 
ي الذي قفل محله أو مكتبه بسبب 

ى ، ألنه يمكن اعتبار التاجر أو المهنز أم بنشاطه المرتبط بالمحل المكت 
ي الذي رغم ممارسة  أوامر السلطة أو توقف عمل المحاكم توقفا عن ممارسة

نشاطه، و التاجر أو المهنز
نشاطه لكن أصبحت مدخوالته محدودة، يعتت  دخله كذلك متأثرا من جراء هذه الجائحة . أضف إل 

كة  –ذلك أن المادة الثانية قد تخلق إشكاال بالنسبة للتاجر  ي محله  –خصوصا إذا كانت شر الذي يكت 
ي مواجهته، مما سيجعل التجاري و توقف عن الدفع، حيث سيتم ف

تح مساطر صعوبات المقاولة فز
 المكري يضح بدينه العادي أمام السنديك و انتظار امكانية أدائه. 

ي ديباجته عىل 
ح لم يراعي بتاتا وضعية المكري رغم أنه نص فز عالوة عىل ما سبق أن هذا المقت 

ا بمصلحته و بحقوقه، خ ار كبتر ورة مراعاة ظروفه. وهذا يشكل إرصز صوصا من كانت الوجيبة الكرائية رصز
مصدر عيشه ،كيف سيكون وضعه ما دام أنه لم يستخلص فلسا واحدا خالل ثمانية أشهر ؟ . و بالتالي 

ي يوفرها القضاء لألطراف العالقة التعاقدية 
ي زمن كورونا ؟نتساءل ما الحماية الن 

 فز
ي العقو 

 
ي تحقيق التوازن العقدي ف

 
ي زمن كوروناثانيا : التحديات القضائية ف

 
 د الكرائية ف

اعات القائمة  ز ي إيجاد حل للتز
ي و التجاري فز

لم تفلح النصوص القانونية المنظمة للكراء بنوعيه المدنز
ي لمبلغ الكراء، كان من الالزم البحث عن حلول 

ي عقد الكراء بسبب عدم األداء الكىلي أو الجزنئ
ز طرفز بير

ي العالقة التع
ي قد تحفظ حق كال طرفز

ي و التجاري. قضائية الن 
ي عقد الكراء السكنز

 اقدية فز
ي زمن كورونا ، نجده قد أرش قواعد ظرفية )مرتبطة بشكل كبتر بظرفية 

ي فز
بالرجوع للعمل القضانئ

( ، و هذا ما اتضح جليا من خالل األحكام القضائية الصادرة عنه و الهادفة إل خلق  19جائحة كوفيد
ي العالقة الت

عاقدية، مع الحرص عىل تحقيق "عدالة التسبيب"، حماية خاصة للطرف الضعيف فز
ي تعرف انتشارا للوباء 

ة الن  ز خالل هذه الفت    .لمصلحة المتقاضير



 يق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحق

 

55 
 

 

ي المركز الديمقراطي   ألمانيا -العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

ي العاجز عن األداء خالل جائحة كورونا له أن يستنجد برئيس المحكمة المختصة بصفته   فالمكت 
ن يتبع مسطرة العرض واإليداع قاضيا للمستعجالت من أجل منع المكري من إفراغه إذا ما حاول ذلك أو أ

ي حالة رفض المكري عن 
ة حالة الطوارئ فز ي فت 

ي تماطله فز
ي قادرا عىل األداء حن  ينقز ي حالة كان المكت 

فز
ي حكم استعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بسيدي 

تسلم مبالغ الكراء المستحقة و هذا ما جاء فز
ي  01/07/2020سليمان المؤرخ بتاري    خ 

أن المدعي تقدم بطلب إل   "25حيثيات الطلب ما يىلي  ورد فز
ي المحل التجاري الكائن ...، و أن نظرا 

المحكمة يدعي فيه أنه تربطه عالقة كرائية بالمطلوب ضدها فز
ي واضطراري بإغالق المحل المذكور تنفيذا 

لظروف الحجر الصحي و توقفه عن مزاولة نشاطه المهنز
ي العمل ، حصل ألوامر السلطات العمومية ، و ب

وع فز عد رفع الحجر الصحي عن االنشطة المهنية و الشر
ي 
ي بتمكينها من واجب الكراء الشهري المحدد فز

ز صاحبة المحل يقضز ي بينه و بير درهم ،  800اتفاق حن 
ز تسوية مبالغ الكراء ابتداء من تاري    خ أبريل ...وحيث أن  ي كل شهر إل حير

إضافة إل نصف هذا المبلغ فز
ي هذا الطلب  هذا الطلب

ز بهذه المحكمة بالقيام بما جاء فز ز القضائيير وجيه و معلل ، نأمر أحد المفوضير
ي عن المدة المذكورة المطلوبة و إيداعه بصندوق  2400) عرض مبلغ  ي ذمتة المكت 

تب فز درهم المت 
  المحكمة رهن إشارته( ، مع تحرير محضز بذلك للرجوع إليه عند االقتضاء"

ي أن أصدر أحكاما قضائية قضت بعدم تنفيذ أحكام إفراغ المنازل، نظرا وقد سبق للقضاء  المغرن 
الذي تم بموجبه منح  حكم رئيس المحكمة االبتدائية بالخميسات لحالة الطوارئ الصحية، فإل جانب
حاميا مدته شهر  ي أخر  المدعية أجال است 

يه، نص حكم قضانئ ل كانت تكت  ز واحد، لتأجيل إفراغها من متز
بصفته قاضيا  08/04/2020المؤرخ بتاري    خ  26صادر عن مؤسسة الرئيس بالمحكمة االبتدائية بطنطان

وحيث إن طرد للمستعجالت رفض االستجابة لطلب المدعي بإفراغ المدع عليه، معلال ذلك بما يىلي " 
ي يبق غتر مؤسس واقعا و قانونا خاصة بالنظر إل التدابتر  المدعي المدع عليه من

السكن الوظيقز
ي اتخذتها المملكة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد حماية للصحة العامة، وهي تدابتر 

ازية الن  االحت 
اء أخذت بالفعل شكلها وصيغتها القانونية بصدور مرسوم بقانون إعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرج

ي 
، وعليه فإن هذه التدابتر ال يمكن تعطيل أثارها القانونية أو الخروج عىل مقتضياتها إال فز ي

اب الوطنز الت 
ي إطار قاعدة 

ي يقررها تدبتر الحظر نفسه أو قرارات الحقة متخذة من نفس السلطة وذلك فز
الحاالت الن 

ي هذه الظرفية يبق  
ز رفضه توازي الشكليات، وعليه فإن االستجابة للطلب فز  "غتر ذي أساس         ويتعير

، بإرجاع المدعية إل 202027مارس  31كما قضت المحكمة االبتدائية بالناظور المؤرخ بتاري    خ 
ي تعيشها 

ر أن حالة الطوارئ الن  بيتها "المشاع"رغم وجود دعوى القسمة بخصوص هذا العقار، وذلك بمت 
عن للقضاء المستعجل  ي بدون البالد بسبب وباء كورونا يشر

ل الورثة لتسكنه أخته الن  ز األمر بفتح متز
 مأوى. 

ي وقائع هذا الملف أن المدعية تقدمت بدعوى قضائية بتاري    خ 
تعرض فيها  10-03-2020وجاء فز

ال  1353أنها تملك الحظ األوفر من قطعة أرضية من إرث والدتها، ذات مساحة  ز ا مربعا، تضم متز مت 
ع عليه تقارب مساحته ثالثة مئة مت  مرب  ع، و 

ّ
ل، قبل أن تفاجأ بأخيها المد ز ز بهذا المتز أنها اعتمرت غرفتير

عية من المحكمة إلزام أخيها بفتح باب 
ّ
ل ويستولي عىل جميع حوائجها. والتمست المد

ز يطردها من المتز
اضه عىل ولوجها إليه مستقبال،  ي وجهها، وعدم اعت 

طرد منه فز
ُ
ل الذي تقول إنها كانت تسكنه قبل أن ت ز المتز

                                                           

بتاري    خ  344/1109/2020،ملف عدد  344أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بسيدي سليمان عدد -25
 غتر منشور.  01/07/2020
 غتر منشور.  8/4/2020استعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بطنطان بتاري    خ  أمر  - 26
بتاري    خ  279/1101/2020، ملف عدد 257أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بالناظور تحت رقم - 27
 غتر منشور.  31/3/2020

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6559
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6559
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عية، معلال أقواله بكونها لم تثبت مزاعمها بأي حجة، ملتمسا عدم ف
ّ
ع عليه ما زعمت المد

ّ
يما نقز المد
 قبول الدعوى. 

ل ألخته قصد تمكينها من الولوج إليه بكونها و  ز ع عليه بفتح باب المتز
ّ
عللت المحكمة إلزام المد

نكر احتياجها للسكن، وه ع عليه لم يُ
ّ
را لتدخل المحكمة قصد فتح بدون مأوى وبأن عىل المد ذا يعد مت 

ي الوضع الراهن الذي يعرف تفشيا لمرض 
ي وجهها، و إرجاع الحالة إل ما كانت عليه، خصوصا فز

المسكن فز
ورة لزوم األفراد منازلهم استجابة لظروف حالة الطوارئ الصحية المعلنة 19-كوفيد ، وما يرتبط به من رصز

 ." ي
اب الوطنز  بسائر أرجاء الت 

ل هذه األوامر القضائية الواردة عىل سبيل المثال ال الحض، لعب القضاء االستعجالي دورا من خال
ي إن صح القول لمقتضيات مرسوم الطوارئ الصحية، و هذا ما اتضح جليا 

رياديا بمناسبة التفعيل الحقوف 
ي بال 

ي أبانوا عنها بمناسبة تحييث قراراتهم أعاله، والن 
شك ستبق  وساما يزين من خالل مكنة التعليل الن 

 صدر قضاة وقاضيات المملكة جميعا. 
ي هذه الظروف 

ي األختر نود بهذه المناسبة التأكيد عىل أن القضاء يجب أن يكون أكتر مرونة فز
وفز

ي مقابل ذلك، نؤكد عىل الجميع أن يتحىل بمكارم األخالق، فمن كانت له القدرة 
أثناء تطبيقه للقانون، فز
ي إطار عىل األداء فعليه أن 

ي وظروفه فز يؤدي، ومن كان ميسورا من المكرين فعليه أن يراعي حالة المكت 
 التضامن والتقاسم والمساعدة وعدم إغراق المحاكم بطلبات أداء الوجيبة الكرائية واإلفراغ. 

 خاتمة: 
ع وخصها بعد  ي نظمها المشر

ز أهم العالقات التعاقدية الن  ة ختاما يمكن القول إن عقد الكراء من بير
ي جو من وئام و ثقة وتفاهم، وخلق نوع 

ي فز ز المكري والمكت  ز العالقة الكرائية بير ز تهدف إل تحسير قوانير
من التوازن العقدي بينهما. ذلك أن أغلب السكان ال يملكون مساكنهم وأغلب التجار ال يملكون متاجرهم 

ز ال يملكون محالت حرفهم ية الساحقة من األفراد داخل وهكذا أصبحت األغلب .وأغلب الصناع والحرفيير
ي.   المجتمع إما تحمل صفة مكري أو تحمل صفة مكت 

ي وباء كورونا ،كان له أثار سلبية واضحة عىل العالقات  
وبالنظر إل الطبيعة غتر المتوقعة لتفشر

الكرائية ، حيث تصدعت هذه الروابط نتيجة الركود أو الشلل الذي أصيب الورشات المهنية والمصانع 
د عن ا ة مما يجعلها عرضة لإلفراغ والتشر لعمل ،وهو ما رتب مآشي اجتماعية خاصة بالنسبة لألش الفقتر

بسبب توقف مصدر دخلها ، أو عجزها عن الوفاء باألجرة الكرائية للمحالت التجارية و المهنية والحرفية 
 . 

ي العالقة الكرائية ، عمل القضاء االستعجالي عىل تجاوز  
ز طرفز إال أنه و تحقيقا لمبدأ التوازن بير

ز القواعد العامة و الخاصة المنظمة لعقد الكراء ، وهذا ما اتضح جليا من خالل األحكام  الخلل الذي متر
ي الع

القة التعاقدية، مع القضائية الصادرة عنه و الهادفة إل خلق حماية خاصة للطرف الضعيف فز
ي تعرف انتشارا للوباء 

ة الن  ز خالل هذه الفت  الحرص عىل تحقيق "عدالة التسبيب"، لمصلحة المتقاضير
. 

وبعد معالجتنا لتداعيات جائحة كرونا عىل المنازعات المتعلقة بالعقود الكرائية السكنية والتجارية 
 أمكننا الخروج بالتوصيات التالية : 

الجميع يجب أن يتحىل بمكارم األخالق، فمن كانت له القدرة عىل األداء فعليه * التأكيد عىل أن 
ي إطار التضامن والتقاسم 

ي وظروفه فز أن يؤدي، ومن كان ميسورا من المكرين فعليه أن يراعي حالة المكت 
 والمساعدة وعدم إغراق المحاكم بطلبات أداء الوجيبة الكرائية واإلفراغ. 

ورة تدخل القضاء لت ي ظل جائحة *رصز
ين المحالت السكنية و التجارية فز خفيف العبء عىل مكت 

 إل األحكام الخاصة بنظرية 
ً
اماتهم المالية اتجاه المكرين استنادا ز كورونا ،حن  يتسنز لهم تنفيذ أداء الت 

ي الظروف الطارئة المرتبطة بجائحة كورونا  ، ومن صور ذلك اعتبار المبالغ الكرائية العالقة بذمة المك ت 
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ة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفز بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار  عن الفت 
 ذلك تماطال موجبا لإلفراغ دون تعويض. 

ي  ، من خالل التدخل لمنع إفراغ أي مكت  ي
ورة مؤازرة السلطة المحلية واألمنية للجهاز القضانئ *رصز

ي من خرق القانون بسبب هذا الظرف القاهر والطا
رئ، مع تحذير مالك المنازل المعدة للكراء السكنز

ين خارج اإلجراءات المسطرية المعمول بها بخصوص تأخر أداء الواجبات  والقيام بعمليات طرد للمكت 
ورة الحصول عىل أحكام قضائية وتنفيذها.   الشهرية أو االمتناع عن ذلك، ورصز

رين ، وتعويض  ين المتضز وس *إعفاء المكت  المكرين من طرف الصندوق الخاص بتدبتر جائحة فتر
يبة المستحقة عن المداخيل الكرائية.   " 19كورونا " كوفيد  أو عىل األقل إعفائهم من الضز
 قائمة المراجع: 

 المراجع باللغة العربية: 
 الكتب :  -1
ي الجديد، الجزء األول ،  عبد الرزاق السنهوري،-

ح القانون المدنز ي شر
ام بوجه عام الوسيط فز ز نظرية االلت 

ام  - ز وت  -مصادر االلت  ي الحقوقية ، بتر  .  2011لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة  -منشورات الحلن 
- ، ي

، عقد الكراء المدنز ي
ي النظرية العامة للعقود المسماة، الكتاب الثانز

ز فز عبد القادر العرعاري، الوجتر
 الرباط.  –دون ذكر تاري    خ الطبع -مطبعة الكرامة 

، الجزء األول، مصادر - ي امات والعقود المغرن 
ز ي ضوء قانون االلت 

امات فز ز مامون الكزبري، نظرية االلت 
امات، )دون ذكر الطبعة والمطبعة(  ز  االلت 

محمد الكشبور، نظام التعاقد و نظريا القوة القاهرة والظروف الطارئة، مطبعة النجاح الجديدة، -
 الدار البيضاء،.  1993الطبعة األول 

ي    ع والقضاء، دراسة تأصيلية، - ي التشر
الطبعة  -دون ذكر المطبعة -عبد العزيز توفيق، عقد الكراء فز

 . 1416/1996الثانية 
امات، الكتاب األول، مطبعة األمنية،  ز عبد القادر العرعاري ، نظرية العقد دراسة مقارنة، مصادر االلت 

 ، الرباط. 2014الطبعة الرابعة 
ز - ،، مطبعة أنفو برانت محمد المهدي، الوجتر ي ي المغرن 

ي ضوء القانون المدنز
ي نظرية العقد فز

الليدو –فز
 فاس.  2005الطبعة األول 

 : األطروحات و الرسائل -2
ي نظرية العقد -

امات و العقود ، أسسه و مظاهره فز ز ي ضوء قانون االلت 
محمد الشيلح ، سلطان اإلرادة فز

ي القانون ا
لخاص ، جامعة محمد الخامس ، كلية الحقوق إكمال ، الرباط ، رسالة دبلوم الدراسات العليا فز

 . 272ص  1983، 
 : المج    الت -3
 1978،لسنة 18مجلة المحاكم المغربية، العدد -
 : الظهائر و المراسيم-4
يف رقم - ي  1.13.111الظهتر الشر

( بتنفيذ القانون رقم 2013نوفمت   19) 1435من محرم  15صادر فز
ي للمحالت المعدة للسكنز أو المتعلق بتن 67.12 ز المكري والمكت  ظيم العالقات التعاقدية بير

ي الجريدة الرسمية عدد 
، المنشور فز ي

نوفمت   28)1435محرم  24بتاري    خ  6208لالستعمال المهنز
 . 7328(، ص 2013

يف رقم ال- ي  1.16.99ظهتر الشر
( بتنفيذ القانون رقم 2016يوليو  18) 1437من شوال  13صادر فز

ي  49.16
المتعلق بكراء العقارات أو المحالت المخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفز
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ي الجريدة الرسمية عدد 
(، ص 2016اغسطس  11) 1437ذي القعدة  7بتاري    خ  6490،المنشور فز

5857 . 
يف رقم - ي  1.11.03الظهتر الشر

اير  18) 1432من ربيع األول  14صادر فز ( ، بتنفيذ القانون 2011فت 
ي بتحديد تدابتر لحماية المستهلك، الجريدة الرسمية عدد  31.08رقم 

جمادى  3بتاري    خ  5932القاضز
 . 1072(، ص 2011أبريل  7) 1432األول 

ي  2.20.292مرسوم بقانون رقم -
( يتعلق بسن أحكام 2020مارس  23)  1441 رجب 28صادر فز

 خاصة يحالة الطوارئ الصحية و إجراءات اإلعالن عنها . 
ي  2.20.293مرسوم رقم -

( يإعالن حالة الطوارئ الصحية 2020مارس  24)  1441رجب  29صادر فز
وس كورونا  ي فتر

ي لمواجهة تفشر
اب الوطنز  . - 19كوفيد –بسائر أرجاء الت 

 غات: المذكرات والبال 5
 .  2020أبريل  08بتاري    خ  64مذكرة وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية، عدد -
  2020مارس  16بالغ وزارة الداخلية بتاري    خ -
ي  : 6

 : العمل القضاب 
، ملف عدد 318أمر استعجالي صادر عن نائب رئيس المحكمة االبتدائية بالخميسات تحت رقم -

 منشور . غتر  16/3/2020بتاري    خ  318/1109/2020
 غتر منشور .  8/4/2020أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بطنطان بتاري    خ -
، ملف عدد 257أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بالناظور تحت رقم -

 غتر منشور.  31/3/2020بتاري    خ  279/1101/2020
،ملف عدد   344ي سليمان عدد أمراستعجالي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بسيد-

 غتر منشور.  01/07/2020بتاري    خ  344/1109/2020
شتنت   20، بتاري    خ 759أمر استعجالي صادر عن الرئيس األول لمحكمة االستئناف بالدار البيضاء، رقم -

 ، منشور . 1978
ي عدد 558حكم المحكمة االبتدائية بالدار البيضاء رقم -

ي ملف مدنز
اير  01بتاري    خ  89/3842، فز فت 

 ، منشور. 1993
-cour d’appel Colmar ;6e chambre 12 Mars 2020 R.G 20/01098 n 80/2020- 
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ي تحقي 19-تأثير جائحة كوفيد 
 
دراسة -ق التنمية المستدامةعىل دور ودوافع منشآت األعمال ف

 نظرية

حمد محمد رأجح
 
 د/ ميثاق أ

ستاذ ألمحاسبة ألمساعد 
 
 ألجمهورية أليمنية -ألجامعة ألوطنية –أ

methak_rageh@yahoo.com 

 

 ملخص: 
ي تحقيق التنمية  19-هدفت الدراسة اىل بيان تأثير جائحة كوفيد

 
عىل دور ودوافع منشآت األعمال ف

 المستدامة. 
ات جائحة كوفيد ي تحقيق  19-ولتحقيق هذا الهدف ناقشت الدراسة تأثير

 
عىل قدرة منشآت االعمال ف

ات ضمن نطاق أعمالها  ابعاد ومبادئ االستدامة المختلفة، من منظور قدرتها عىل تضمير  هذه التأثير
ي األجل الطويل. 

 
 الحالية والمستقبلية، باعتبارها من أهم محددات النجاح ف

ات جائحة كوفيد كما ناقشت عىل دوافع منشآت األعمال نحو تحقيق التنمية  19-الدراسة تأثير
ي بالمعايير ذات الصلة، أو ما 

 
ام األخالف المستدامة، خاصة ما يتعلق باللوائح والقوانير  اإللزامية أو االلي  

ات االجتماعية والثقافية، وندر  ة الموارد يخص الدوافع األخرى مثل: ضغوط أصحاب المصالح، والتغير
 الطبيعية، وحدة المنافسة، وخلق القيمة ألصحاب المصالح، والحد من المخاطر. 

Abstract  : 

The study aimed to demonstrate the impact of the Covid-19 pandemic on the 
role and motives of business enterprises in achieving sustainable development. 

To achieve this goal, the study discussed the effects of the Covid-19 pandemic 
on the ability of business enterprises to achieve different dimensions and 
principles of sustainability from the perspective of its ability to include these 
impacts within the scope of current and future business, as the one of the most 
important determinants of long-term success. 

The study also discussed the effects of the Covid-19 pandemic on the motives 
of business enterprises towards achieving sustainable development, especially 
with regard to mandatory laws, regulations and ethical compliance with related 
standards or as regards other drivers such as: stakeholder pressure, social and 
cultural changes, scarcity of natural resources, unity of competition, value 
creation for stakeholders, and risk reduction. 

 

 مقدمة: 

لمصاحبة ، البيئيةواالجتماعية ت المشكالامة بتفاقم المستدالتنمية م امفهور تبط ظهوار
لمتعلق ط اليها بالنشاإحيث ينظر ارد، للمود ستنفااما ينتج عنها من ، ويةدالقتصاالتنمية ت العمليا
ارد لموام استخدالناتج عن دي االقتصاح النجاايهتم بالتنسيق بين ي لذ، واألجلاطويلة ارات لقرذ اباتخا

ق بما يضمن حقوى، وخرألمجتمع من ناحية اسالمة ولبيئة المحافظة على ابين ، ولطبيعية من ناحيةا
لتنمية م اعن تطبيق مفهوت لحكوماول والدت اقد عجزارد. ولمواهذه ام ستخدامة في دلقال االجياا
 ت األعمال. آعن منشل مة بمعزالمستدا

mailto:methak_rageh@yahoo.com
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االستدامة، تها على تحقيق رقد، ولمختلفةاتبط بتحقيق قضاياها ت ارآلمنشاهذه ح نجاأن ا كم   
عند قيامها ر، العتباالمختلفة في المصالح ب اصحات أحتياجات، واخذ متطلباأهمية ألتي تقتضي وا

ام ستخدل الك من خال، وذلحاليةالمحافظة على حقوقهم ابما يضمن أنشطتها المختلفة، وسة ربمما
لتكنولوجيا بالمشكالت البيئية، ودور المجتمع اعي وتعزيز ارد، ولموام استخدامتعلقة بترشيد وات أد
ت حتياجاع اللمجتمع بإشباة لحياالى تحسين نوعية إباإلضافة ت، لمشكالالحد من هذه الحديثة في ا
 لمستقبلية.والحالية اها ادفرأ

د القتصاد الركو، وا19-تفشي كوفيدمة منذ االستداعلى تحقيق ل ألعمات اآمنشرة قدت تأثرو  
تشكلت ت، حيث آلمنشالشلل لبعض الى حالة اصلت ولتي ، والجائحةاصاحب هذه ي لذالعالمي ا
ي امالية كبيرادر ألزمة بو

 
بالتالي ، ويونهااد دتها على سدرقد، وعدم ألسهماقيمة ض نخفاة، تمثلت ف

للتكاليف ت آلمنشاتحمل ج وإلنتاالمتوقعة بسبب توقف الخسائر انتيجة ار الستمراتها على رقد
لمختلفة في المصالح ب اصحات أحتياجات، واخذ متطلباأتها على رثر على قدألك ذكل ولثابتة. ا
 أنشطتها المختلفة. سة رعند قيامها بممار العتباا

لتالي: ما تأثير جائحة ؤل التسااإلجابة على الى إلحالية اسة رالدف اتهدص لخصوا افي هذو 
 ؟ مةالمستدالتنمية افي تحقيق ل ألعمات اآفع منشدور ودواعلى  19-كوفيد
ل مة من خالالمستدالتنمية افي تحقيق ل ألعمات اآمنشدور همية أمن ، سةرالداهمية ز أتبرو

، يةدالقتصاامة االستدد ابعاأعلى  19-لجائحة كوفيدلمصاحبة ات التأثيرر االعتبااألخذ في ا
ق مة ضمن نطااالستددئ امباالخاصة بتضمير  ية دارإلاارات لقرذ اتخااعند ، لبيئية، واالجتماعيةوا
 الطويل. ألجل افي ح لنجادات اهم محدأها من رباعتبا، لمستقبليةوالحالية لها اعماأ

ي ضوء ما سبق تم تقسيم الدراسة إىل ثالثة محاور أساسية، المحور األول وتناول مفهوم التنمية 
 
وف

ي والثالث فتطرقت
تيب لتأثير جائحةكوفيد المستدامة. أما المحاور الثان  عىل كل من دور ودوافع  19-بالي 

 منشآت األعمال نحو تحقيق التنمية المستدامة. 

 -محاور الدراسة: 

 -مفهوم التنمية المستدامة:   -المحور األول 

جاء االهتمام العالمي بقضايا المجتمع والبيئة، بهدف الحفاظ عىل حقوق األجيال القادمة من  
ية. وصاحب هذا االهتمام  اف الموارد الطبيعية، وتلوث البيئة، وعدم تنمية الموارد البشر مخاطر استي  

ي العديد من التقارير والمؤتمرات
 
اإلقليمية  ظهور مجموعة من األفكار الجديدة للتنمية، نوقشت ف

(، ومؤتمر األمم المتحدة لبيئة اإلنسان (WCEDوالدولية، مثل: تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 
ي ستوكهولم عام 

 
و 1972الذي عقد ف ي ريودي جانير

 
م، 1992م، ومؤتمر البيئة قمة األرض الذي عقد ف

ج  ي جوهانسير
 
ي أكدت جميعها عىل 2002ومؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة المنعقد ف

م. والت 
ي التعرف عليها وتحديدها 

ي ظل محددات اجتماعية وبيئية أساسية، ينبغ 
 
ورة النظر إىل التنمية ف ض 

ام بها. كما أكدت جميعها عىل أن التنمية المستدامة هي إطار جديد لمفهوم التنمية االقتصادية  وااللي  
ي االعتبار كافة هذه المحددات عند اتخا

 
 ذ القرارات ذات الصلة. يأخذ ف

ي رافقت اهتمام الباحثير  بالتنمية المستدامة متفقة مع المفهوم  
وقد جاءت غالبية المفاهيم الت 

ي حاجات الحاض  (WCEDالذي قدمته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية  ي تلتر
ي عرفتها بالتنمية الت 

(، والت 
ي تلبية حاجاتهم

 
حيث . (Burton, Ian, 1987, p.25من الموارد ) دون المساس بقدرة األجيال المقبلة ف

ي ظل برامج تسغ 
 
عرفت كذلك بأنها االستغالل األمثل للموارد من خالل القيام بأنشطة متعددة ف

ي 
 
اف، وبما يحقق الكفاءة والفعالية ف للتحسير  المستمر، والحفاظ عليها من التدهور والتدمير واالستي  

ي إشباع احتياجاتهم)نهال عملية االستخدام للحفاظ عىل حق األ 
 
جيال القادمة، وإعطائهم نفس الفرصة ف
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ي تتصف باالستقرار، وتمتلك عوامل االستمرار، 141، ص2007محمد، 
(. كما عرفت بالتنمية الت 

، ونظام اقتصادي)خالد  (، ونظام اجتماعي ي
ي )بيت  : نظام ايكولوجر والتواصل، والتفاعل بير  ثالثة أنظمة هي

، ، وكالهما يعمالن داخل (. 20، ص2010مصطف  حيث يعمل النظام االقتصادي داخل النظام االجتماعي
ي إطار المحددات االجتماعية 

 
. كما أن النمو االقتصادي يجب أن يتم ف ي

نظام أكير يمثله النظام البيت 
تها والبيئية، كضمان لتحقق هذا النمو واستمراريته. والذي ال يتم إال حينما تكون أهداف اإلدراة وإجراءا

عملية ومرغوبة وقابلة للتطبيق من الناحية االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية)دوجالس موسشيت، 
ار 73، ص2000 ي األجل الطويل، يتأثر كلما زادت حجم األض 

 
(. وبالتاىلي فإن النمو االقتصادي ف

 االجتماعية والبيئية المصاحبة لهذا النمو. 

مة بالنشاط المتعلق باتخاذ القرارات طويلة األجل، والذي ومن ثم فإنه ينظر إىل التنمية المستدا
يهتم بالتنسيق بير  النجاح االقتصادي الناتج عن استخدام الموارد من ناحية، وبير  سالمة المجتمع 

 والمحافظة عىل البيئة من ناحية اخرى. 

ي 
 
ي تحقيق التنمية ا 19-تأثير جائحة كوفيد-المحور الثاب

 
 -لمستدامة: عىل دور منشآت األعمال ف

ي تحقيق أبعاد 
 
ي تحقيق التنمية المستدامة، من خالل تناول دورها ف

 
يتضح دور منشآت األعمال ف

ام بمبادئها المختلفة. وفيما يىلي تناول لهذا الدور ومدى تأثره بجائحة كوفيد
 :  19-االستدامة، وااللي  

 تحقيق أبعاد االستدامة:  -1

ي مسئولية منشآ 
 
ت األعمال تجاه أصحاب المصالح، تركز هذه المنشآت نتيجة للتطور المستمر ف

 لتعدد وتنوع الجوانب TBLعىل إدارة مسؤولياتها من خالل التوازن بير  مثلث أبعاد االستدامة )
ً
(. ونظرا

المكونة لهذه األبعاد، والتداخل الواضح فيما بينها، فإنه يمكن االستعانة بالتصنيف الخاص بالمبادرة 
 Coalition for، الصادر عن تحالف االقتصاديات المسئولة عن البيئة(GRI)تقارير العالمية إلعداد ال

Environmentally Responsible Economies (CERES)  ي حددت الجوانب ذات الصلة بكل
، والت 

 :  بعد من أبعاد االستدامة، كما يىلي

 البعد االقتصادي:  -1/1

ات المنش ة عىل الظروف يتناول البعد االقتصادي لالستدامة تأثير ة وغير المباشر أة المباشر
ي تغير وجهة نظر المنشأة المقترصة عىل تعظيم منافع 

االقتصادية ألصحاب المصالح، وهو ما يعت 
مساهميها فقط نتيجة استغالل كافة الموارد المتاحة للمجتمع، لتشمل تعظيم منافع كافة اصحاب 

هها، بما يحقق الحفاظ عىل البيئة، وصحة المصالح. وذلك من خالل حسن استغالل الموارد وتوجي
ية محلية قادرة 145، ص 2007االنسان )نهال محمد،  (. باإلضافة إىل توجيهها نحو تحقيق تنمية بشر

ي تتوافق 
ي مختلف أماكن التشغيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة الت 

 
عىل تحسير  مستوى المعيشة ف

ام بكافة اإلج راءات القانونية حيال مكافحة الفساد والسلوك المناهض مع أهداف المجتمع، مع االلي  
 للمنافسة ومكافحة االحتكار. 

ا لألعمال  19-وقد مثلت جائحة كوفيد
ً
ا ليس فقط عىل صحة اإلنسان ولكن أيض ً ا كبير

ً
تهديد

ي تتخذها الحكومات 
التجارية للكثير من منشآت األعمال، حيث من المحتمل أن تؤدي الخطوات الت 

ي الطلب عىل منتجات وخدمات هذه الحتواء ال
 
مخاطر عىل الصحة العامة إىل انخفاض مفاجر  ف

اء)  ,E&Oالمنشآت، ونقص العمالة وانقطاع اإلمدادات، وانخفاض االستهالك، واختالف طرق الشر
2020, p.1 فقد أطلقت هذه الجائحة العنان لرياح معاكسة تهدد بالحد من استجابة منشآت األعمال .)

ي وضع اقتصادي صعب)لحتمية 
 
 Davis, Jenny and Jeanاالستدامة، وجعلت العديد منها اآلن ف

van den, 2020, p.2 حيث أن انقطاع سلسلة التوريد، وبما تسببه من مشاكل للتدفق النقدي وعدم .)
ي عىل الواردات من السلع والخدمات، وزيادة 

القدرة عىل تلبية مواعيد التسليم، وضعف الطلب النهان 
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ي األسواق المالية، وانخفاض األعمال، كل ذلك سيؤثر بشكل كبير عىل الثقة ا
 
لنفور من المخاطر ف

ي المستقبل )
 
ي السوق ف

 
 ,OECDبالمنشآت وسالسل التوريد الخاصة بها، وبالتاىلي عىل مخاطر تواجدها ف

2020, p.2 .) 

ي   -فقد بدأت آثار هذا الخطر الوجودي تظهر عىل االقتصاد 
 
 مخاطر التنمية كما هو معتاد ف

بطرق قد تؤدي إىل أن يصبح رأس المال االقتصادي الخطر الوجودي للعديد من األفراد  -المستدامة
ي قد تختار إجراء عمليات ضخ مالية تقلل 

ي تتمتع بموارد اقتصادية مستقرة، والت 
والمنشآت، حت  تلك الت 

ي السغي لتحقيق من المخاطر االقتصادية، وبالتاىلي ال يمكن اعتبار رأس المال 
 
 مفروغا منه ف

ً
االقتصادي أمرا

ي 
ي نهاية المطاف يتفاعل رأس المال االجتماعي واالقتصادي والبيت 

ي ذلك  -التنمية المستدامة، فف 
 
بما ف

 (. Hishan ,Sanil S & other, 2020, p.1694لدعم أو تأخير التنمية المستدامة) -العدالة االجتماعية 

اىل األسواق المالية الرئيسية شهدت اضطرابات  (2Cohen, 2020, p .,Maurie J.كما يشير )
ي حالة اضطراب، مما دفع المديرين إىل البحث عن مصادر محلية 

 
بارزة، وأن سالسل التوريد الدولية ف

، وتأجيل العديد من األنشطة والفعاليات، وتشجيع أعداد  للمواد المصنعة للحفاظ عىل اإلنتاج الصناعي
ايدة من الم اء التنبؤ االقتصادي من أن الناتج مي   نشآت للعاملير  عىل أخذ إجازة من العمل، حيث حذر خير

ي المستقبل. 
 
 المحىلي اإلجماىلي للعديد من البلدان سيتقلص، وربما بشكل كبير جدا ف

وقد تطلبت إجراءات مكافحة الجائحة من المنشآت المتنافسة عادة الخروج عن مجاالت 
ا فرصة االستدامة، من خالل التع

ً
اون بطرق قد ال تتوافق مع قوانير  مكافحة االحتكار، وقد تكون أيض

ي ممارسات غير تنافسية، عىل سبيل المثال: اتفاقيات بينية لتضخم األسعار 
 
لبعض المنشآت للدخول ف

ي القطاع، أو لبناء مراكز هيمنة واحتكار 
 
عىل السلع األساسية مثل منتجات الحماية أو لخفض األجور ف

 (. OECD, 2020, P. 4تجات الحيوية كاألدوية )للمن

ات جائحة كوفيد  وما صاحبها من توقف االنتاج وانقطاع سالسل  19-ويتضح مما سبق، أن تأثير
ي الحد من قدرة منشآت األعمال عىل تعظيم منافع اصحاب المصالح، وحسن 

 
التوريد، ساهمت ف

عىل البيئة وصحة االنسان، باإلضافة اىل تأثر االستغالل األمثل للموارد المتاحة الذي يحقق الحفاظ 
ام بكافة اإلجراءات القانونية حيال مكافحة الفساد والسلوك المناهض  قدرة هذه المنشآت بااللي  

ي تعد من أبرز الجوانب ذات الصلة بالبعد االقتصادي للتنمية المستدامة. 
 للمنافسة واالحتكار، والت 

1/2-  :  البعد االجتماعي

لبعد إىل المسئولية االجتماعية لمنشآت األعمال، والمرتبطة بمجموعة من األنشطة يشير هذا ا 
ي 
 
ي تقوم بها هذه المنشآت من منظور أخالف

ي المدى الطويل-الت 
 
وذلك بهدف -قد تعود عليها بالنفع ف

 Van(. وبالرغم من أن البعض )29، ص2007تطوير المجتمع ورفاهيته )نور الدين عبدهللا، 
Marrewijk, Marcel, 2003, p. 101 تناول مفهوم المسئولية االجتماعية كمرادف لمفهوم )

االستدامة من منظور منشآت األعمال. إال أن هناك من يرى عكس ذلك، ويفرق بير  هذه المفاهيم، عىل 
اعتبار أن مفهوم المسئولية االجتماعية للمنشآت يعكس الجوانب المتعلقة ببعد واحد فقط من األبعاد 

ة لالستدامة، وبالتاىلي تفتقر هذه النظرة إىل منظور طويل األجل يضمن بقاء واستمرار هذه المنشآت الثالث
ي السوق)

 
 (.  ,Larsso, 2007. P. 6  Robertف

 The World Business Council forوقد عرف مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة   
Sustainable Development (WBCSD)  ام المستمر من قبل المنشأة المسئولية اال جتماعية بااللي  

، والمجتمع ككل.  ي سلوكها وترصفاتها، وتحسير  جودة معيشة العاملير 
 
 بمراعاة الجوانب االخالقية ف

ي هذا الخصوص حددت إرشادات المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
 
إطار البعد االجتماعي  (GRI)وف

ي -الداخلية والخارجية- كافة فئات المجتمعلالستدامة، بتناوله تأثير المنشأة عىل
ي نطاقها، والت 

 
ي تعمل ف

الت 
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تحددها المجاالت المتعلقة: بممارسات التوظيف، والعالقات بير  العمال، والصحة والسالمة المهنية، 
، والحرية النقابية والمفاوضات الجماعية، وعمالة  والتدريب، والتنوع وتكافؤ الفرص، وعدم التميير 

ي، والممارسات األمنية، وحقوق الشعوب األصلية، وتقييم حقوق األنسان،  األطفال، والعمل الجير
والمجتمعات المحلية، والتقييم االجتماعي للمورد، والسياسة العامة، وصحة وسالمة العمالء، 

 وخصوصية العميل، واالمتثال االجتماعي واالقتصادي. 

ازية المت ي أغلب  19-خذة لمواجهة انتشار جائحة كوفيدومما ال شك فيه، أن اإلجراءات االحي 
 
ف

دول العالم تعد عائقا أمام قطاع األعمال بجميع مجاالته، خاصة أصحاب المهن الحرة، أو العمالة غير 
ي العديد من المجاالت لتخفيض تكاليف العمل للتصدي 

 
المنتظمة، ناهيك عن تشي    ح بعض العمالة ف

معرضة بشكل أكير خطرا لصدمات العرض والطلب الجارية، النخفاض العوائد، حيث تعد تلك الفئة 
ي وظائف غير رسمية، 

 
ي الظروف المالية، فقد تأثر نحو ملياري شخص يعملون ف

 
والتضييق الشديد ف

ي الدول النامية )األمانة العامة التحاد الغرف 
 
ي وظائف رسمية، معظمهم ف

 
ات الماليير  من العاملير  ف وعشر

ي تحارب عدم (.  24، ص 2020التجارية، 
كما تأثرت قدرة المنشآت عىل تطبيق المعايير االجتماعية الت 

)هيئة األمم المتحدة للمساواة بير  الجنسير  وتمكير  المرأة،   (. 6-1، ص2020التميير 

ومن المتوقع أن تكون اإلجراءات الحكومية المتعلقة بتطبيق إجراءات الحجر الصحي تتعارض مع 
ي تنظم جوانب األداء االجتماعي لمنشآت األعمال، عىل سبيل المثال: العديد من المعايير والسياس

ات الت 
، وخصوصية العميل، وتكافؤ الفرص، حقوق االنسان.   حقوق العاملير 

1/3-  : ي
 البعد البيئ 

ينتج عن ممارسة منشآت األعمال ألنشطتها وما تقدمه من منتجات أو خدمات آثار بيئية  
منشآت أن تغي جميع الجوانب البيئية ذات الصلة بأدائها. وترتبط متعددة، وهو ما يتطلب من هذه ال

ي تؤديها للمحافظة عىل البيئة، ومحاولة إزالة 
المسئولية البيئية للمنشأة بمجموعة األنشطة اإللزامية الت 

ار بسبب ممارستها ألنشطتها المختلفة، بغض النظر عن إمكانياتها المادية)محمد  ما يلحق بها من أض 
 (. 30، ص2006حميد، عبد ال

 ( ( إىل أن تحديد البعد Jasch, Christine and Žaneta Stasiškienė,2005, p.1220ويشير
ورة إىل  اض أن كافة المدخالت من المواد والطاقة، يجب ان تتحول بالرص  ي لالستدامة يقوم عىل افي 

البيت 
، أو عىل شكل نفايات، ومخلفات،  ي

وانبعاثات. لذا ال بد من مراعاة قاعدتير  مخرجات عىل شكل منتج نهان 
 ، ، وذلك كما يىلي )خالد مصطف 

 (: 34-32، ص ص  2005أساسيتير 

بة، والهواء(. والموارد غير المتجددة  -
قاعدة المدخالت: والمتمثلة بالموارد المتجددة )كالي 

ي يجب الحفاظ عليها من خالل حماية الموارد الطبيعية
، والمحافظة عىل )كالخامات المعدنية(، والت 

ي  ي التنوع البيولوجر
 
، وصيانة ثراء األرض ف ي

، وحماية المناخ من  Biodiversity المحيط المان  ي
أو البيت 

 االحتباس الحراري. 

قاعدة المخرجات: مراعاة تكوين مخلفات ال تتعدى قدرة استيعاب األرض لهذه المخلفات، أو  -
 .
ً
 ترص  بقدرتها عىل االستيعاب مستقبال

ي هذا 
 
ي  (GRI)الخصوص، حددت إرشادات المبادرة العالمية إلعداد التقارير وف

إطار البعد البيت 
لالستدامة، بتناوله لتأثير المنشأة عىل األنظمة الطبيعية، وتغطي الجوانب المتعلقة بالموارد )مثل: 
المواد، والطاقة، والماء(، والمخرجات )مثل: االنبعاثات، والنفايات السائلة والمخلفات(، عالوة عىل ذلك 

، وال ي ها من الجوانب ذات الصلة تشمل المجاالت المتعلقة بالتنوع البيولوجر ، وغير ي
توافق والتقييم البيت 

ات البيئية للمنتجات والخدمات.   بالتأثير
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ات جائحة كوفيد ات البيئية عىل العمال، فضال عن أن التداول المستمر  19-وترتبط تأثير بالتأثير
ا إىل زيادة التأثير 

ً
ات البيئية من جهة للسلع والمنتجات قد يصبح أمر محتمل لنقل التلوث، وقد يؤدي أيض

ات كوفيد OECD, 2020,p.3أخرى) ايضا اىل كيفية التحول للمخاطر الرئيسية  19-(.كما تشير تأثير
ي ركزت سابقا عىل تلوث الهواء واالحتباس الحراري، باعتباره التحدي الحاسم 

للتنمية المستدامة، والت 
قد تسببت اإلجراءات الحكومية . ف (Hishan ,Sanil S & other, 2020, p.1694للنمو العالمي )

ي انبعاث الكربون وتراجع استهالك الطاقة)ياسير  خرشوفة، 
 
ي انخفاض ف

 
المتخذة للحد من انتشار الوباء ف

 (. 25، ص 2020

ي بعض النواجي 
 
ونتيجة لتوقف العمليات اإلنتاجية للعديد من المنشآت، فقد أصبحت الجائحة ف

ة جافة لتحقيق أجندة االستدا مة، وفرصة للمنشآت لكي ترى كيف يمكنها أن تعالج مجموعة بمثابة في 
واسعة من التحديات البيئية، ومدى استعداد هذه المنشآت لمواجهة خطر انتشار هذا الوباء، ومع ذلك 

 Davis, Jenny andفقد كشفت األزمة عن عدم قدرة العديد منها عىل التكيف مع هذه التحديات)
Jean van, 2020, p.1 .) 

ام بمبادئ االستدامة: اال-2  لي  

ام بمجموعة من   ي سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة االلي  
 
يتطلب من منشآت االعمال ف
ي تتمير  بالمواصفات Principles of Sustainabilityالمبادئ تعرف بمبادئ االستدامة 

. والت 

  :(,.Epstein,2008, p. 36  Marc Jالتالية)

  دقة. تجعل تعريف االستدامة أكير  - 

ي عمليات اتخاذ القرارات التشغيلية اليومية.  -
 
 تعزز من إمكانية دمج أبعاد االستدامة ف

ي صورة نقدية  -
 
تعزز من إمكانية التعبير عن آثار االستدامة )االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية( ف

  أو كمية. 

عىل أن مبادئ ( Epsten, Marc J. and Marie-Josee Roy, 2003, p.18-28كما يؤكد) 
ي تسليط الضوء عىل اآلثار المتوقعة لمنتجات، وخدمات، وعمليات، وأنشطة 

 
االستدامة، تساهم ف

ي حددها المجلس 
شاد بالمبادئ الت  ي هذا الخصوص، يمكن االسي 

 
المنشأة عىل أصحاب المصالح. وف
 International Council on Mining and Metals (ICMM)الدوىلي للتنقيب واستخراج المعادن 

ي هذا المجال بتطبيقها، وفيما يىلي تناول لهذه المبادئ، وأبرز جوانب 
 
ي تعمل ف

، والذي ألزم المنشآت الت 
 عليها:  19-تأثير جائحة كوفيد

تنفيذ الممارسات التجارية األخالقية والنظم السليمة لحوكمة منشآت األعمال، وذلك من  -2/1
م اإلدارة بتطبيقها داخل خالل تطوير وتنفيذ قوائم خاصة بالمباد ي تلي  

ئ األخالقية والممارسات الت 
ام  بالمتطلبات والقوانير  واللوائح الحكومية، فضال عن العمل مع الجهات الحكومية   

المنشأة، وااللي 
ها من أصحاب المصالح لتحقيق وتنفيذ سياسة عامة مناسبة وفعالة،  ، وغير ي

وأجهزة المجتمع المدن 
ي التنمية المستدامة. لتدعيم مساهمة المنشأ

 
 ة ف

ي عملية اتخاذ القرار داخل المنشأة، وذلك من خالل دمج  -2/2
 
دمج اعتبارات التنمية المستدامة ف

ي سياسات وممارسات المنشأة، وتخطيط وتنفيذ الممارسات واالبتكارات لتحسير  
 
مبادئ االستدامة ف

، وتعزيز األدا  ي
ء االقتصادي، باإلضافة إىل تشجيع العمالء، األنشطة المرتبطة باألداء االجتماعي والبيت 

ي مبادئ وممارسات مماثلة لما تتبعه المنشأة، مما يجعلها قابلة للمقارنة. 
 والموردين عىل تبت 

ام الثقافات والعادات والقيم لجميع أصحاب المصالح  -2/3 دعم حقوق اإلنسان األساسية واحي 
، والتعويض العادل المتأثرة بأنشطة المنشأة، وضمان أجور عادلة، و  ظروف عمل آمنة لجميع العاملير 
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ام ثقافة وتراث جميع فئات المجتمع، بما فيهم  ي ال يمكن تجنبها، مع احي 
لآلثار السلبية عىل المجتمع الت 

 .  السكان األصليير 

اتيجيات إدارة الخطر عىل أساس معلومات علمية صحيحة وسليمة، وذلك من  -2/4 تنفيذ اسي 
ي تحديد وتقييم وإدارة جميع قضايا الصحة والسالمة، خالل: التشاور م

 
ع األطراف المهتمة والمتأثرة ف

واآلثار االجتماعية، والبيئية، واالقتصادية المرتبطة بأنشطة المنشأة، وتحديث نظم إدارة المخاطر، 
ة من مخاطر عمليات وأنشطة المنشأة، عن ا ي يحتمل أن تتأثر بدرحة كبير

لتدابير واإلفصاح لألطراف الت 
ي سيتم اتخاذها إلدارة المخاطر المحتملة عىل نحو فعال. 

 الت 

التحسير  المستمر لألداء المتعلق بالصحة والسالمة، وذلك من خالل: تنفيذ النظم اإلدارية  -2/5
ات الهامة عىل صحة وسالمة  ي تركز عىل التحسير  المستمر لجميع جوانب العمليات ذات التأثير

الت 
، واإلصابات، واألمراض العاملير  بالمنشأة ، واتخاذ جميع التدابير المعقولة والعملية للقضاء عىل التميير 

، مع تدريبهم عىل إجراءات الصحة والسالمة.  ي يتعرض لها العاملير 
 الت 

، وذلك من خالل: تقييم اآلثار البيئية اإليجابية  -2/6 ي
التحسير  المستمر ألداء المنشأة البيت 

ة وغير  ة للمشاري    ع الجديدة، وتنفيذ نظام اإلدارة البيئية، وتصميم وتخطيط  والسلبية، المباشر المباشر
وتنفيذ جميع العمليات بما يحد من آثارها البيئية، مع تقديم طرق آمنة لتخزين النفايات المتبقية 

 والمخلفات والتخلص منها. 

(، وذلك من خالل: تعزيز ال -2/7 ي
ي )البيت  ي حفظ التنوع البيولوجر

 
ات المساهمة ف ممارسات والخير

، مع دعم تطوير وتنفيذ إجراءات سليمة وشفافة لنهج متكامل  ي ي مجال تقييم وإدارة التنوع البيولوجر
 
ف

ام المناطق المحمية.  ، والتعدين، واحي  ي ، والحفاظ عىل التنوع البيولوجر ي
 لتخطيط استخدام األراض 

خالل: تشجيع دعم البحث  تشجيع تصميم المنتجات البيئية، وإعادة التدوير، وذلك من -2/8
ي استخدام الطاقة، والموارد الطبيعية، 

 
واالبتكار عىل استخدام المنتجات والتكنولوجيا اآلمنة والفعالة ف

ي تشجع عىل 
ها من الموارد، باإلضافة اىل تطوير سياسات سليمة بوجود معايير الختيار المواد الت  وغير

 سلبية. االستخدام اآلمن للمنتجات وتحد من آثارها ال

ي التنمية االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات المحلية، وذلك من خالل:  -2/9
 
المساهمة ف

رة للمناقشة بشأن إدارة اآلثار االجتماعية، باإلضافة إىل تشجيع  الدخول بشكل عمىلي مع األطراف المترص 
امج )مثل: الصحة،  اكة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية لضمان ان الير والتعليم، وتطوير الشر

 األعمال التجارية المحلية( مصممة بشكل جدي وفعال. 

ي  -2/10
 
تقديم تقارير تتصف بالفعالية والشفافية ألصحاب المصالح شاملة تقارير المساهمة ف
ي واالجتماعي واالقتصادي للمنشأة، 

التنمية المستدامة، وذلك من خالل تقديم تقارير عن األداء البيت 
ي الوقت المناسب. تتضمن معلومات 

 
 دقيقة وف

فقد كان لها تأثير واضح عىل مبادئ االستدامة السابقة، حيث  19-ونتيجة لظهور جائحة كوفيد 
-أن بعض المنشآت استخدمت كوفيد (Davis, Jenny and Jean van den, 2020, p.3يؤكد كل من)

اتها، ألن   19 ي التعامل مع تأثير
 
ي كفرصة لالعتماد عىل االستدامة ف

 
الجائحة ابرزت العوامل الهامة ف

لهذه المنشآت، كما أكدوا عىل أن االستدامة ستظل  -خاصة لإلدارة العليا-الجوانب واإلجراءات اإلدارية 
ي ظل الجائحة. وتوقع ذات الباحثير  أن الجائحة سوف توفر 

 
ها عىل البقاء ف أولوية قصوى حت  مع تركير 

اتيجيا ت أكير استدامة، تعتمد عىل تكنولوجيا االبتكار القائم عىل إعادة فرص لإلدارة العليا بتطبيق اسي 
ي أوقات األزمات، 

 
 مهًما ف

ً
ونية أداة / حًل التدوير، والعمل المسؤول. كأن يمكن أن تكون التجارة اإللكي 

ة) ي ذلك المنشآت الصغير
 
 (. WTO, 2020, p. 6ومحرك اقتصادي لكافة المنشآت بما ف
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يف أن المخاطر الرئيسية للتنمية المستدامة ستتحول مع تزايد ك19 -وتوضح جائحة كوفيد
(. حيث اكدت دراسة Hishan ,Sanil S & other, 2020, p.1691التحديات البيئية العالمية)

( ان معالجة اآلثار الصحية واالجتماعية واالقتصادية الالزمة، تستدعي OECD, 2020, P. 1أخرى)
ار  الحاجة العاجلة وغير العادية ألن ا طارئة للتغلب عىل األض 

ً
تطرح العديد من المنشآت خطط

ي عقود اكير 
االقتصادية، بحيث تضمن أجور العمال، ودعم مورديهم بتقديم المساعدات المالية أو تبت 

ي تؤدي إىل 
مرونة، وإعادة توجيه خطوط اإلنتاج نحو المنتجات الصحية الحرجة، لتتجنب التدابير الت 

، تشي    ح العمال، وإلغا  ي
ر البيت  ء العقود عىل المدى القصير مع الموردين، وانتهاكات حقوق اإلنسان، والرص 

ي قد يكون لها 
ها من الممارسات غير القانونية، والت  وكذلك الممارسات المناهضة للمنافسة والفساد وغير

ج إعادة آثار قانونية وسمعة طويلة المدى عىل هذه المنشآت. لذا تحتاج االستجابة للجائحة اىل منه
ام بالمعايير ذات الصلة   

ي فرض االلي 
 
تصميم عمليات المنشأة وسالسل التوريد، وزيادة دور الحكومات ف

 بمخاطر الجائحة ومعالجة اآلثار السلبية لها. 

كات عىل  19-ومن منظور آخر فإن تأثير كوفيد عىل فقدان الوظائف، وقدرة األفراد واألش والشر
ي االقتصادي عىل جميع مستويات التنمية دفع فواتير االستهالك، يعك

س األهمية الحاسمة لالكتفاء الذان 
، وأهمية تدريبهم  ي عىل العاملير  المحليير 

المستدامة، وهو ما يعزز من أهمية االعتماد واالكتفاء الذان 
ي ظل الجائحة، والذي يعد من أهم مبادئ االستدامة )

 
 Hishan ,Sanil Sوتأهيلهم وحماية حقوقهم ف
& other, 2020, p.1694 ي تعزز من سمعتها كمنشآت مستدامة خالل

(. حيث أن المنشآت الت 
، وبناء عالقات أكير صالبة مع العمالء  ي أقوى، نتيجة تحسير  االنتاجية ووالء العاملير 

الجائحة، سوف تأن 
ي األجل الطويل مقارنة بالمنشآت الغير مستدامة

 
 Davis, Jenny) والموردين، وبالتاىلي بقائها واستمرارها ف

2020, p. 6 and Jean van den,) .  

ي ظل الجائحة، يمكن 
 
ي لديها ممارسات قوية إلدارة الصحة والسالمة المهنية ف

كما أن المنشآت الت 
ي الوقت المناسب وبطريقة 

 
ة المدى، وف أن تستفيد عملياتها بشعة أكير لالستجابة للتهديدات قصير

عن الصحة والسالمة عىل مستوى المنشأة أو المنشآت التابعة لها موثوق بها، حيث تتوافر معلومات 
ي تهدف إىل االستجابة 

ن هذه العمليات بسياسات المنشأة الواضحة الت  والموردين، وذلك عندما تقي 
الشيعة لتجنب الحوادث أو حماية العمال، وستثبت بشكل خاص أمر بالغ األهمية لمرونة المنشأة عىل 

 (. Davis, Jenny and Jean van den, 2020, p. 6ويل)المدى القصير والط

ي اتجاه آخر تشير احدى الدراسات )عىلي مال هللا، عبدالواحد غازي، 
 
( إىل وجود 5، ص 2020وف

ات جائحة كوفيد ضمن  19-اهتمام كبير من قبل المنظمات المهنية المحاسبية بقياس واالفصاح عن تأثير
ورة  ، من حيث ض  ي القوائم المالية نظم االفصاح الماىلي

 
ات ف مراقبة ومتابعة واالفصاح عن هذه التأثير

 ، ة ارشادية أخرى )الهيئة السعودية للمحاسبير  القانونير  ي نشر
 
ت 5، ص 2020وملحقاتها. وف (، اعتير

ي تتعامل مع أكير اجتهادات اإلدارة صعوبة  19-كوفيد
مصدر من مصادر عدم التأكد بشأن المستقبل، والت 

ها خضو  ، ومن ثم يلزم اإلفصاح الماىلي وغير الماىلي إليضاح حالة عدم التأكد أو أكير عا للتقدير الشخصي
ي 
تلك، ونتائجها المحتملة بدرجة معقولة. ومن منظور آخر فمن المتوقع أن توضح المعلومات الت 

ي تحسير  أو تدهور الظ
 
ي ظل الجائحة، كيفية إسهام المنشاة مستقبال ف

 
روف تتضمنها تقارير االستدامة ف

 .  االقتصادية والبيئية واالجتماعية عىل المستوى المحىلي أو اإلقليمي أو العالمي

تأثير واضح عىل مبادئ االستدامة، حيث  19-ومن كل ما سبق، يمكن القول ان لجائحة كوفيد
ي سعيها لتحقيق االستدامة، 

 
ي االعتبار ف

 
أضافت إجراءات ومتطلبات يجب عىل منشآت االعمال أخذها ف

ي تحقيق ذلك يتطلب تضمير  هذه اآلثار ضمن نطاق أعمالها الحالية والمستقبلية، باعتبارها وأن نج
 
احها ف

ي األجل الطويل. 
 
 من أهم محددات النجاح ف
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ي تحقيق التنمية  19-تأثير جائحة كوفيد -المحور الثالث
 
عىل دوافع منشآت األعمال ف

 -المستدامة: 

لتنمية المستدامة العديد من الدوافع )ميثاق أحمد، تقف وراء سغي منشآت األعمال نحو تحقيق ا 
 : 19-(. وفيما يىلي مناقشة لهذه الدوافع ومدى تأثرها بجائحة كوفيد18-10، ص ص 2013

ألغراض تنظيم العالقة بير  منشآت األعمال والمجتمع، وضمان  اللوائح والقوانير  الحكومية: 
هم من أصحاب المصالح.  اتجهت معظم الدول إىل تطوير اللوائح  حماية حقوق حملة األسهم، وغير

ي تعالج قضايا 
والقوانير  الخاصة بتنظيم قواعد السلوك الصناعي لهذه المنشآت، بما فيها تلك الت 

االستدامة المتعلقة باألجور، واإلجازات، وحماية حقوق اإلنسان، والحد من التلوث، والمواصفات 
ي 
ها من القضايا، والت  قد تختلف باختالف طبيعة، ونوع، وحجم الصناعة أو  والمقاييس البيئية، وغير

وي    ج، وهولندا،  الخدمة لتلك المنشآت. عىل سبيل المثال اعتمدت كل من: الدانمارك، والسويد، والي 
 عن اتجاه دول 

ً
، فضال ي

 إلزامية تفرض عىل منشآت معينة كالتقرير عن األداء االجتماعي والبيت 
ً
وطا شر

بإجراء استعراض لألداء التشغيىلي والماىلي يشمل أهداف المنشأة،  أخرى إىل إلزام بعض المنشآت
اتيجياتها، والدوافع المحركة ألدائها، واستعراض أعمالها التجارية، وإعداد قائمة بسياسات المنشأة،  واسي 

 (. 10-9، ص ص 2004والمنافع المحققة ألصحاب المصالح)األمم المتحدة، 

ي ضوء تطورات ظهور كوفيد 
 
تدخل الدول والحكومات بفرض تدابير واجراءات غير  زاد  19-وف

ي تفرضها الحالة الصحية، وقد أدت هذه اإلجراءات إىل 
مسبوقة الحتواء الوباء، غالبيتها ذات األولوية الت 

إغالق العديد من منشآت األعمال بشكل مؤقت، وقيود واسعة النطاق عىل السفر، والتنقل، واالنتاج، 
، خاصة فيما يتعلق OECD, 2020, pp. 1-2والعمل )

ً
(. ومن المتوقع أن يزداد دور الحكومات مستقبال

 بأداء هذه المنشآت المتصل بصحة وسالمة المجتمع. 

ويقصد بها اتجاه منشآت األعمال نحو تطبيق المعايير  الضوابط والمعايير غير اإللزامية:  -2
االجتماعية، والبيئية عىل المستوى الدوىلي والمحىلي بصورة اختيارية. ويعتير هذا النمط هو األحدث 
، وذلك من خالل  ي

للمسئولية االجتماعية، حيث يجعل منشآت األعمال ذات حس اجتماعي توقغي ووقان 
القضايا االجتماعية، والبيئية ذات الصلة بنشاطها)طارق رضوان،  االستجابة بشكل تطوعي لمعالجة

( إىل أن Beckett, Robert and Jan Jonker, 2002, p.39(. حيث أشار كل من )48، ص 2008
ذلك يهدف إىل تعزيز الثقة بير  أصحاب المصالح وبير  منشآت األعمال، من خالل ربط االستدامة 

ي توفرها هذه 
ي تساعد عىل فهم أبعادها المختلفة. ومن أهم المعايير بمقاييس األداء الت 

، والت  المعايير
م، 1999الصادر عن معهد المساءلة االجتماعية واألخالقية عام  AA 1000واالرشادات ذات الصلة: 

SA 8000 م1997الصادر عن المنظمة الدولية للمساءلة االجتماعية ، UN Global Compact  الصادر
،  ISOم، 2000ام عن االمم المتحدة ع  OHSAS 18001الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي

ي للمقاييس، مبادرات التقارير العالمي 
يطان  الصادر عن تحالف االقتصاديات (GRI) الصادر عن المعهد الير

الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي  RBC، سلوك االعمال المسؤول )CERES(المسئولة عن البيئة
كات متعددة الجنسياتوالتنم  . OECDية الموجهة إىل لشر

( GRIوبصفة عامة تناولت هذه المعايير واالرشادات أبعاد االستدامة بصورة منفصلة، باستثناء )
ي تهدف إىل التكامل بير  كافة األبعاد. وتجدر اإلشارة إىل 

ات ومقاييس األداء الت  الذي قدم العديد من مؤشر
ام منشآت األعمال بهذ ه المعايير واالرشادات يساعدها عىل تحقيق االستدامة، من خالل جعل أن الي  

ي ظل التأكيد عىل أن أداء المنشآت 
 
ي صلب عملية اتخاذ القرارات. خاصة ف

 
القضايا االجتماعية والبيئية ف

مة بهذه المعايير كان أفضل   
ي افتقرت إىل ذلك -عىل المدى البعيد-الملي 

ها من المنشآت الت  من أداء غير
ام )األمم المتحدة، اال  (. 12، ص2004لي  
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ي ظل جائحة كوفيد 
 
( أن Davis, Jenny and Jean van den, 2020, p. 7يؤكد )19-وف

ي لديها ممارسات قوية إلدارة الصحة والسالمة، تكون أكير قدرة عىل االستجابة للتهديدات 
المنشآت الت 

ي الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها عىل مس
 
ة األجل ف توى المنشأة أو عىل مستوى الموردين، قصير

ي تهدف إىل االستجابة الشيعة لتجنب الحوادث أو حماية 
الذين يطبقون سياسات المنشاة الواضحة الت 

م بمعايير االستدامة أكير قدرة ومرونة   
ي تلي 

ي أن المنشآت الت 
العمال، وضمان استمرارية العمل. بما يعت 

ي األجل عىل مواجهة آثار هذه الجائحة، وأنه
 
ي تسببت بها هذه الجائحة، خاصة ف

ار الت   باألض 
ً
ا اقل تأثرا

 .  القصير

ات االجتماعية والثقافية:  -3 ي التغير
 
ي للمجتمع ككل ف

 
ساهمت مشاكل التحول االجتماعي والثقاف

زيادة توقعاتهم تجاه منشآت األعمال، خاصة فيما يتعلق بأهمية الحفاظ عىل البيئة، والموارد الطبيعية، 
، وارتفاع مستوى و  تعزيز المساهمات االقتصادية. ومن أبرز هذه المشاكل: ظاهرة تعدد جنسيات العاملير 

التعليم والمعرفة للفرد العادي، وظهور العمالة الماهرة القادرة عىل االبتكار، وتراجع وانسحاب الدولة من 
ي 
ايد. العديد من وظائفها االجتماعية واالقتصادية، إضافة إىل النمو السكان    المي  

ية، واألنماط   ات بعض اآلثار عىل أهداف اإلدارة، وأساليبها التحفير  وترتب عىل هذه التغير
االستهالكية للمجتمع ككل، وهو ما تطلب إعادة تصميم األنشطة، والسلع، والخدمات المؤداة لتأخذ 

 ، ي
ي االعتبار)فؤاد القاض 

 
ي الدول المتقدمة  (. كما أن تغير نمط الحياة55، ص 2006هذه اآلثار ف

 
خاصة ف

، وبالتاىلي لم تعد زيادة اإلنتاجية، وتعظيم الرب  ح 
أدى إىل نمو رغبات ومتطلبات بيئية واجتماعية أكير

(. حيث ظهرت 38م، ص 2007بمثابة األهداف األساسية لمنشآت األعمال)نور الدين المحمودي، 
ام احتياجات وحقوق عمالئها، بتقدي م منتجات وخدمات ذات مستويات أهداف جديدة تعلقت باحي 

ام بسالمة المنتجات أو الخدمة المقدمة لهم. وتعرف هذه المنتجات  ي ذلك االلي  
 
جودة بيئية عالية، بما ف

اء  Sustainable Productsبالمستدامة  ي تعير عن  Green Products أو المنتجات الخرص 
، والت 

، واألمان، حيث تغطي هذه المسئولية كافة دورة شعور المنشأة بالمسئولية نحو خصائص المنتج البيئية
 بمرحلة اإلنتاج والتوزي    ع، وانتهاء بمرحلة 

ً
 من مرحلة التصميم، والتصنيع، ومرورا

ً
حياة المنتج، بدءا

بصفة  -(. وتتحدد قيمة المنتجات والخدمات Zsolnai, 2002, P.658 Laszloالتخلص من النفايات)
 (. 155، ص 2003حصول عليها)رزان حسير  كامل، بمقدار ما يدفعه العميل لل -عامة

ي هذا الخصوص يؤكد )
 
(  أن جائحة Davis, Jenny and Jean van den, 2020, pp. 2-3وف

ي العمليات اإلنتاجية الحالية، وفتحت المجال أمام المنشآت   19-كوفيد
 
كشفت عن نقاط الضعف ف

 اجتما
ً
ي نفس الوقت عىل مراعاة لتقصير سالسل التوريد وجعلها أكير شفافية ووعيا

 
، وأكدت ف

ً
 وبيئيا

ً
عيا

كيفية تطبيق فرص االستدامة عىل المنتجات، بعد ترك العديد من المنتجات أثناء اإلغالق، خاصة ان  
ي يجلبونها مرة أخرى إىل حياتهم، من منظور ما إذا كانت جيدة 

المستهلكون مشوشير  حول العناض الت 
ة طويلة أن ظهور نتائج الكوارث لهم وللعالم. وقد أدرك علماء اال   - 19-بما فيها كوفيد -جتماع منذ في 

( (. حيث إن الوباء الذي (.Cohen Maurie J., 2020,  p. 2تميل إىل تحفير  عمليات التغيير االجتماعي
قلب حياة الماليير  من البشر والمنشآت ال يحتاج إىل إبطاء السغي إىل تحقيق االستدامة، بل عىل العكس 

ي من 
 
كة للجميع بما فيهم المجتمع، والذي يعد أمر جيد ف ذلك، فإنه يسلط الضوء عىل المسئولية المشي 

 (. Davis, Jenny and Jean van den, 2020, p. 7نهاية المطاف لألعمال التجارية )

 -جماعات الضغط -ترتب عىل ظهور المنظمات غير الحكومية  ضغوط أصحاب المصالح:  -4
ورة وما رافق ذلك من  ي الضغوط عىل منشآت األعمال برص 

 
نمو الوعي بقضايا التنمية المستدامة، زيادة ف

تحسير  العالقة معهم، وذلك لتعزيز والء وثقة المجتمع والجهات المعنية األخرى، وبما يضمن قدرتها 
ة عن (. كما أن اآلثار الناتج.Epstein, Marc J., 2001,  p. 21عىل تأدية أعمالها عىل أساس مستدام)

سوء إدارة العالقة مع أصحاب المصالح يعرض سمعة المنشأة كأصل غير ملموس للخطر، وهو ما قد 
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، 2004يؤثر عىل مبيعاتها، وحصتها السوقية، وقدرتها عىل الحصول عىل األموال )االمم المتحدة، 
لح دفع ( إىل أن تزايد ضغوط أصحاب المصا.Epstein, Marc J., 2001,  p. 65(. حيث أشار )12ص

منشآت األعمال إىل وضع بيان بأهداف وسياسات االستدامة، وإعداد برامج عمل للقضايا االجتماعية 
 والبيئية، بما فيها برامج إدارة ومراجعة حساباتها. 

ي نفس االتجاه، فإن جائحة كوفثيد 
 
اليوم أكدت عىل أن منشآت االعمال أمام اختيار ما إذا  19-وف

ام بالنموذج األكير تقليدية )كانت جاهزة لتصبح مستدا  ,Eccles, Robert G., & otherمة أو االلي  
2012, pp.1-2 ي التوقعات

 
ات ف (. عىل الرغم من أن كل منشأة يجب أن تتخذ هذا الخيار لنفسها، فالتغير

االجتماعية وتوقعات المستثمرين لن يؤدي إال إىل زيادة الضغط عىل هذه المنشآت العتماد نموذج 
، والحفاظ عىل  مستدام،  مع أصحاب المصلحة الخارجيير 

ً
لذا يجب عليها أن تتعلم كيفية التعامل علنا

اتيجيات مستدامة وتنفيذها، من خالل مشاركة واسعة النطاق للعاملير  
الشفافية واللجوء إىل تطبيق اسي 

 وفق آليات محددة للتنفيذ. 

شكل أساسي عىل الموارد الطبيعية يعتمد نشاط منشآت األعمال ب الندرة النسبية للموارد:  -5
ايد الطلب عىل السلع  ي حجم اإلنتاج المصاحب لي  

 
بشقيها المتجددة وغير المتجددة، وقد شكل التوسع ف

 بنضوب الموارد المتسمة بالندرة، وهو ما قد يحد من الفرص المتاحة لألجيال القادمة. 
ً
والخدمات تهديدا

 ، ي هذا الخصوص أكد )أحمد فرغىلي
 
عىل أن التنمية المستدامة تتأثر بمجموعة  (20-19ص ص  ،2007وف

 : ي االعتبار، وهي
 
ي يجب عىل منشآت األعمال أخذها ف

 من العوامل، والت 

ي تحقق أعىل  -
التوزي    ع واالستخدام األمثل للموارد المتاحة، بتخصيصها عىل االستخدامات الت 

 نواتج ممكنة، وأقل المعدالت السالبة لآلثار البيئية. 

 لالحتياجات الخاصة بأسواق المنتج أو الخدمة. اال  -
ً
 نتفاع بالطاقات اإلنتاجية المتاحة طبقا

ي الناتج عن مزاولة (EMS)تطبيق نظم إدارة بيئية  -
ي تعمل عىل الحد من التلوث البيت 

، والت 
لتخلص المنشآت ألعمالها، باإلضافة إىل زيادة حجم اإلنتاج من خالل إعادة تدوير الجزء الذي ال يتم ا

 منه. 

ي تحقيق  19-وبظهور جانحة كوفيد
 
ازدادت درجة تأثير العوامل السابقة عىل قدرة هذه المنشآت ف

ي لديها ممارسات قوية إلدارة OECD, 2020, p.10االستدامة. حيث تؤكد دراسة)
( أن المنشآت الت 

ي الو 
 
ة األجل ف قت المناسب وبطريقة الصحة والسالمة، تكون أكير قدرة عىل االستجابة للتهديدات قصير

ي 
موثوق بها عىل مستوى المنشأة أو عىل مستوى الموردين الذين يطبقون سياسات المنشاة الواضحة الت 

تهدف إىل االستجابة الشيعة لتجنب الحوادث أو حماية العمال، وضمان استمرارية العمل. كما تؤكد 
أظهرت الحاجة إىل  19-ة كوفيدأن جائح (Maria, Nicola & others, 2020, p.190دراسة أخرى )

، وبحيث يشجع عىل ريادة  ي
ي ذلك النظام البيت 

 
تطوير نظام اجتماعي واقتصادي واسع النطاق، بما ف

 األعمال، وبما يمكن أصحاب النماذج التجارية القوية والمستدامة من االزدهار. 

ي نفس االتجاه يشير تقرير)
 
دي والتنمية ( لمنظمة التعاون االقتصاOECD, 2020, p.1وف

ي تتبع نهج العمل المسؤول )
ي التنمية RBCللمؤسسات المتعدد الجنسيات، أن المنشأة الت 

 
( تساهم ف

المستدامة، من خالل تجنب ومعالجة اآلثار السلبية ألنشطتها المختلفة، عىل طوال سالسل التوريد 
ي كشفتها جائحة كوفيد

ي تتضمنها 19-الخاصة بها الت 
ي RBC)، وأن التوجيهات الت 

 
( يمكن أن تساعد ف
ي أثارتها الجائحة، 

اتخاذ القرارات المتعلقة بمعالجة القضايا البيئة واالجتماعية وقضايا الحوكمة الت 
ولضمان أن هذه االستجابات ال تخلق المزيد من المخاطر ألصحاب المصالح. وذلك من خالل اتخاذ 

خفف من اآلثار السلبية عىل العمال، وبما خطوات استباقية لمعالجة المخاطر ذات الصلة، وبطريقة ت
يعزز من قدرتها عىل بناء سالسل قيمة مرنة، وتحسير  قابليتها للبقاء عىل المدى القصير وآفاق االنتعاش 
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ام هذه عىل المدى المتوسط  ي تقييم مدى الي  
 
إىل الطويل. كما أشار ذات التقرير اىل أن االستمرار ف

ي خضمRBCالمنشآت بتطبيق )
 
الجائحة سيعزز من قدرتها عىل االستجابة لتقليل اآلثار الضارة عىل  ( ف

 االقتصاد والبيئة والمجتمع بغض النظر عن قدرتها عىل مواصلة عملياتها أم ال. 

ي االتفاقيات العامة للتعريفة الجمركية  تزايد حدة المنافسة:  -6
 
ي ظل سغي الدول نحو الدخول ف

 
ف

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)  ،
ً
وظهور ما يعرف بالسوق المفتوح عالميا
ي نظم اجتماعية وبيئية متكاملة، وتهتم باالستغالل األمثل 

امها بتبت  والذي يضم منشآت أعمال تتمير  بالي  
ي السوق. 

 
 لكافة أصولها الملموسة وغير الملموسة لتحقيق مزايا تنافسية تعزز من موقفها ف

ة التنافس  ية قدرة المنشأة عىل تقديم إضافة أو قيمة ال يقدمها المنافسون )يوسف ويقصد بالمير 
 ، ي
 
(. حيث تعد بمثابة مورد أساسي ينعكس أثره عىل قيمة المنشأة االقتصادية، 65، ص 2003عبد الباف

ي 12-11، ص ص 2005وبالتاىلي تحقيق أهدافها المرتبطة بالبقاء، والنمو، والربحية)صالح عمران، 
 
(. وف

ي أحد مدخلير  لتحقيق مزايا تنافسية، 9ص  2007صوص أشار )معن وعد هللا، هذا الخ
( إىل إمكانية تبت 

 :  والحد من مخاطر فقدانها أو تقليصها، وذلك كما يىلي

النظرة المستندة إىل اقتصاديات وخصائص منشآت األعمال، والمتعلقة بمدى تعقد الصناعة   -
ي قد ال تتوافر لدى العديد من المنشآت المنافسة. 

 واحتياجها لالستثمارات المالية الضخمة، والت 

ي تركز عىل تراكمية الResource Based View (RBV)النظرة المستندة إىل الموارد   -
موارد ، والت 

ي 
 
ي تملكها منشآت األعمال كوسيلة أساسية لتحقيق المزايا التنافسية )شوف

الملموسة وغير الملموسة الت 
 ، ي (. كما تشير هذه النظرة إىل أن تعظيم الرب  ح هو الهدف األساس الذي يدفع هذه 14، ص 2010ناجر

ي الوقت نفسه يدفعها نحو البحث عن الوسا
 
ي تساعدها المنشآت إىل ممارسة أعمالها، وف

ئل الكفيلة الت 
ي تحقيق ما يفوق العوائد المستهدفة، وبما يقود إىل تحقيق المزايا التنافسية، وبالتاىلي تحقيق األداء 

 
ف

 االقتصادي المتمير  والمستمر. 

ي عىل خصائص الصناعة، إىل االهتمام  
 تركير  اهتمام منشآت األعمال المبت 

ً
وتحول مؤخرا

ي تؤديها بالكفاءات األساسية كمصدر أس
ي يقصد بها كافة األنشطة الت 

ة التنافسية، والت  اسي لتحقيق المير 
المنشأة عىل نحو خاص، وبشكل جيد مقارنة بمنافسيها، ومن خاللها تحقق القيمة لمنتجاتها أو خدماتها 

ة زمنية طويلة األجل)باسم شمس،  (. حيث ترافق هذا التحول مع تزايد 218، ص 2004عىل مدى في 
فسة العالمية، وتحول االهتمام نحو الموارد غير الملموسة كأهم مصادر هذه الكفاءات)باسم حدة المنا
 (. 230، ص 2004شمس، 

ي هذا الخصوص، حددت دراسة ) 
 
أربعة مصادر أساسية لتحقيق  (Mills, Roger, 1995, p.2وف

ة تنافسية، هي الشهرة أو السمعة  ، Innovationار ، واالبتكDesigning، والتصميم Reputationمير 
اتيجية  ية أو اإلسي  ي تحقيق التنمية Strategic Assetsواألصول البشر

 
.  واتجاه منشآت األعمال ف

( إىل Mahler, Daniel, 2007,p.59المستدامة يعزز من دور هذه المصادر، حيث تشير دراسة أخرى)
ي تحقيق األه

 
ي اتجاهها هذا ال تسغ إىل المساهمة ف

 
داف االجتماعية والبيئية فقط، أن منشآت األعمال ف

ة التنافسية عىل المدى الطويل. وتؤكد كثير من الدراسات   للمير 
ً
 أساسيا

ً
وإنما بوصف االستدامة مصدرا

(Epstein, Marc J. and Priscilla S. Wisner, 2001, p.9 ، ي
( إىل 342، ص 2003(، )نادية راض 

تكاليف التشغيلية بما فيها تكاليف الطاقة والمواد، أن ذلك يوفر العديد من المزايا من أهمها: تخفيض ال
 ، ي

والحد من الغرامات القانونية، ووفرة االبتكارات، وتحسير  اإلنتاجية، باإلضافة إىل زيادة الرض  الوظيف 
، وتقوية ثقة ومصداقية السوق بالمنشأة ببناء عالقات قوية  ي

وجذب عمالء جدد يتصفون بالوعي البيت 
 مع أصحاب المصالح. 
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ي ضوء ما سبق، تؤكد دراسة )
 
( إن تعقيدات p.1690 Hishan, Sanil S & other ,2020 ,وف

ي أوجدتها كوفيد
ي  19-التحديات والفرص الت 

 
تخلق فرًصا لتعميق فهمنا للتكنولوجيا القوية والمستدامة ف

اتيجية االستدامة  ي واالجتماعي واالقتصادي المتقدم. حيث أن اسي  التنافسية تتطلب المناخ التكنولوجر
، والحفاظ عىل   مع أصحاب المصلحة الخارجيير 

ً
من منشآت األعمال أن تتعلم كيفية التعامل علنا

اتيجية يتطلب مشاركة  اتيجيات تنافسية دفاعية، كما أن تنفيذ هذه االسي  الشفافية دون اللجوء إىل اسي 
ي السوق التنافسي واسعة النطاق للعاملير  وآليات منضبطة للتنفيذ، وبما يظهرها كم

 
نشأة مستدامة ف

 الجديد الذي خلقته الجائحة. 

من وجهة النظر االقتصادية التقليدية فإن منشآت خلق القيمة لكافة أصحاب المصالح:  -7
ة المنافسة بير  المتعاملير  االقتصاديير  من أجل  ي ظل تسارع وتير

 
األعمال تسغ إىل تعظيم الرب  ح، وف

ي التأثير عىل سياساتها وأهدافها لتحقيق مردودية مقبولة الحصول عىل األموال، وبروز 
 
دور المساهمير  ف

ي السوق، 
 
ي إطار ظروف السوق، لم تعد هذه النظرة الضيقة تعكس حقيقة نجاح هذه المنشآت ف

 
ف

وبالتاىلي فقد توسعت وجهة النظر االقتصادية لتشمل تعظيم قيمة األسهم المشكلة لرأس المال بأقل 
 (. 7-6، ص ص2009)بريكة السعيد،  Value Creationو ما يعرف بخلق القيمة تكلفة ممكنة، وه

ي ضوء سغي منشآت األعمال نحو تحقيق التنمية المستدامة بكافة أبعادها، فقد ارتبط مفهوم  
 
وف

 .Lo´pez, M., & other, 2007, pخلق القيمة للمساهمير  بالقيمة التبادلية مع أصحاب المصالح )
 للتعبير عن العالقات بير  األطراف المختلفة ألصحاب  (. والذي يعد 286

ً
من بير  أكير المفاهيم جدال

المصالح، حيث يتوقع كل طرف الحصول عىل منفعة ما مقابل ما يقدمه للطرف اآلخر، وذلك من منظور 
ي،  ي توازن هذه العالقات 8، ص 2007التعويضات أو الحصص )سعيد العي  

 
(. وبالتاىلي فإن أي خلل ف

كة فيها. يؤدي  ار بمصالح األطراف المشي   إىل تدمير شبكة العالقات واإلض 

ي قدرتها عىل  
 
ولتوضيح طبيعة العالقة المتبادلة بير  أصحاب المصالح والمنشأة، وتأثير ذلك ف

وري تحديد األطراف المستفيدة من ذلك، وعالقتها بكافة المجاالت  خلق القيمة لهم، فمن الرص 
 ما كان ينظر إىل وجود تعارض بير  المجاالت المكونة لهذه األبعاد، وأن المختلفة ألبعاد االستدا

ً
مة، وغالبا

 ، ي خلق القيمة ألصحاب المصالح يحد من قدرتها عىل خلق وتعظيم القيمة للمساهمير 
 
نجاح المنشأة ف

ي ضوء قدرة المنشأة عىل استغالل الجوانب االجتماعية والبيئية لتعزي
 
ت ف ز موقفها إال أن هذه النظرة تغير

ي السوق، وبالتاىلي خلق قيمة مستدامة 
 
ي    Sustainable Valueالتنافسي ف

 
لكافة أصحاب المصالح ف

 األجل الطويل. 

( إلطار القيمة المستدامة والذي يمكن استخدامه لفهم كيفية خلق 1ومن الشكل التاىلي رقم )
ي ظل االثار المصاحبة لجائحة كوفيد

 
، يالحظ أن القيمة لكل من 19-القيمة ألصحاب المصالح ف

ي قد 
(، قد تتأثر بمخاطر هذه الجائحة، والت  ي

( وأصحاب المصالح )محور أفف  المساهمير  )محور رأسي
ي تحقيق االستدامة، مثل: الغرامات، وانخفاض المبيعات، ومردودات المبيعات، ت

 
شير اىل فشل المنشأة ف

وذلك نتيجة االغالق أو لعدم االهتمام بالجوانب االجتماعية والبيئية. كما أن التحول نحو تعظيم القيمة 
 المصالح. للمساهمير  دون االهتمام بهذه الجوانب، يؤدي إىل انخفاض القيمة ألصحاب 
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 القيمة للمساهمير                                                                                                 

 

 

 

 

 

 القيمة ألصحاب                       

 المصالح                           

 
 ( إطار القيمة المستدامة1شكل  رقم )

(Laszlo, Chris, & other, 2003, p.9) 

ي اتجاه آخر، فإن اهتمام 
 
ي مبادرات مستدامة ذات وف

المنشأة بخلق القيمة ألصحاب المصالح بتبت 
ي ظل تأثر سلسلة التوريد 

 
تكلفة عالية، يحد من قدرتها عىل خلق وتعظيم القيمة للمساهمير  خاصة ف

كير  عىل 
ي خلق قيمة مستدامة، يتطلب الي 

 
بالجائحة وتوقف اإلنتاج لبعض الوقت. وبالتاىلي فإن نجاحها ف

بادلية بير  المساهمير  وبقية أصحاب المصالح، وبما يعزز من خلق القيمة لكافة هذه العالقات الت
اتيجيات ومبادرات اجتماعية وبيئية، تعزز من  ي محاولة اكتشاف إسي 

 
ي وقت واحد، وذلك ف

 
األطراف ف

، حيث يمكن استخدام ابتكارات تكنولوجيا صديقة للبيئة أو استخدام التس ويق النتائج اإليجابية للطرفير 
ي قد تواجهها 

، لتحقيق أعىل قدر من الفوائد، والحد من المخاطر االجتماعية والبيئية الت  ي
ون  االلكي 
 المنشآت. 

ي تواجهها منشآت  الحد من المخاطر:  -8
بالرغم من عدم وجود تصنيف موحد ألنواع المخاطر الت 

 عىل أنها يمكن أن تنتج من مصادر داخلية
ً
وخارجية خاصة بهذه المنشآت،  األعمال، إال أن هناك اتفاقا

)معيار إدارة الخطر، الجمعية المرصية إلدارة األخطار،  ي مجموعات رئيسة، هي
 
وبالتاىلي إمكانية تصنيفها ف

 (:  3ص 

ي طلبات العمالء، باإلضافة إىل  -
 
ي الصناعة أو ف

 
ات ف اتيجية: تتأثر بالمنافسة، والتغير

مخاطر إسي 
 األصول غير الملموسة. 

ي معدالت الفائدة، وأسعار الرصف، مخاطر م  -
 
ات ف الية: ناتجة عن عوامل خارجية مثل التغير

 واالئتمان، باإلضافة إىل تأثرها بعوامل داخلية مثل السيولة، والتدفقات النقدية. 

، وأنشطة سلسلة التوريد،  - مخاطر تشغيلية: تتأثر بالعديد من العوامل مثل اختيار العاملير 
 األخرى. واألنشطة التشغيلية 

مخاطر بيئية: وتؤثر فيها العديد من العوامل مثل الرأي العام، والعقود، والعالقات مع أصحاب  -
ات المناخية.   المصالح، باإلضافة إىل التغير

ي التعرف عىل المخاطر المصاحبة ألنشطتها ومواجهتها بشكل منظم  
 
وتعتمد منشآت األعمال ف

ي تساعد ع
ىل فهم الجوانب اإليجابية والسلبية المحتملة للعوامل المؤثرة عىل كثير من اإلجراءات، والت 

عىل قدرتها عىل تحقيق هدف تعظيم القيمة، سواء بزيادة احتمال النجاح، أو بخفض احتمال الفشل 

 قيمة مستدامة

 + +                              قيمة غير مستدامة

                               - +  

    

انخفاض في القيمة               قيمة غير مستدامة  
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)معيار إدارة الخطر، الجمعية Risk Management وعدم التأكد، وتعرف هذه العملية بإدارة المخاطر 
ي هذا الخصوص تؤكد دراسة )عفاف مبارك،  3ار، ص المرصية إلدارة األخط

 
عىل أنه  (176م، 2005(. وف

ي يمكن أن تساعد عىل تجنب كوارث 
ينظر إىل التنمية المستدامة عىل أنها نوع من إدارة المخاطر، والت 

امج اجتماعية وبيئية مرافقة ألنشطة وعمليات المنشأة، عىل أساس أن تكلفة برامج األمن والسالمة أو الير 
ي يمكن ان تسببها إصابات العمل، أو انبعاثات بيئية 

البيئية تعتير ضئيلة، مقارنة بالخسائر االقتصادية الت 
فوق الحدود المسموح بها. وبالتاىلي فإن المزايا الناتجة عن إدارة المخاطر تعد من أبرز الدوافع وراء توجه 

ي ظل تأثير منشآت األعمال نحو تحقيق التنمية المستدامة. حيث برز م
 
فهوم إدارة المخاطر بشكل كبير ف

ي األجل الطويل )19-المخاطر الناتجة عن جائحة كوفيد
 
 ,Davisعىل قدرة هذه المنشآت عىل االستمرار ف

Jenny and Jean van den, 2020, pp. 2-3 .) 

 نتائج الدراسة: 

ي ثنايا هذه الدراسة البحثية، يخلص الباحث إىل النتا 
 
 ئج التالية: عىل ضوء ما جاء ف

ات جائحة كوفيد   - وما صاحبها من توقف االنتاج وانقطاع سالسل التوريد، ساهمت  19-أن تأثير
ي الحد من قدرة منشآت األعمال عىل تعظيم منافع اصحاب المصالح، وحسن االستغالل للموارد 

 
ف

ام بكافة اإلجراءات القانونية حيال مكافحة الفساد والسلوك ال مناهض للمنافسة المتاحة، وااللي  
 واالحتكار. 

، مع  - من المتوقع أن تتعارض اإلجراءات الحكومية المتعلقة بتطبيق إجراءات الحجر الصحي
ي تنظم جوانب األداء االجتماعي لمنشآت األعمال، عىل سبيل المثال: 

العديد من المعايير والسياسات الت 
، وخصوصية العميل، وتكافؤ الفرص، حقوق اال   نسان. حقوق العاملير 

ات كوفيد  - ي  19-تشير تأثير
 
واإلجراءات الحكومية المتخذة للحد من انتشار الوباء اىل انخفاض ف
انبعاث الكربون وتراجع استهالك الطاقة. فضال عن عدم قدرة العديد من منشآت األعمال عىل التكيف 

ي خلفتها هذه الجائحة. 
 مع التحديات األخرى الت 

واضح عىل مبادئ االستدامة، حيث أضافت إجراءات ومتطلبات  تأثير  19-ان لجائحة كوفيد -
ي تحقيق ذلك 

 
ي سعيها لتحقيق االستدامة، وأن نجاحها ف

 
ي االعتبار ف

 
يجب عىل منشآت االعمال أخذها ف

يتطلب تضمير  هذه اآلثار ضمن نطاق األعمال الحالية والمستقبلية لها، باعتبارها من أهم محددات 
ي األجل الطويل

 
 . النجاح ف

، خاصة فيما يتعلق بأداء منشآت األعمال المتصل  -
ً
من المتوقع أن يزداد دور الحكومات مستقبال

م بمعايير االستدامة، أكير قدرة ومرونة عىل مواجهة  بصحة وسالمة المجتمع  
ي تلي 

خاصة أن المنشآت الت 
ي تسببت بها. 

ار الت   باألض 
ً
 آثار جائحة كوفيد، وأنها اقل تأثرا

كة للجميع بما فيهم المجتمع، والذي  19-كوفيد  سلطت جائحة - الضوء عىل المسئولية المشي 
ي سعيها نحو تحقيق االستدامة. 

 
ي نهاية المطاف لألعمال الخاصة بمنشآت األعمال ف

 
 يعد أمر جيد ف

ي مبادرات مستدامة ذات تكلفة عالية، يحد  -
اهتمام المنشأة بخلق القيمة ألصحاب المصالح بتبت 

ي ظل تأثر سلسلة التوريد بالجائحة. وبالتاىلي من قدرتها ع
 
ىل خلق وتعظيم القيمة للمساهمير  خاصة ف

كير  عىل العالقات التبادلية بير  المساهمير  وبقية 
ي خلق قيمة مستدامة، يتطلب الي 

 
فإن نجاحها ف

اتيجيات مستدامة توازن بير  صحة
 أصحاب المصالح، والحفاظ عىل الشفافية واللجوء إىل تطبيق اسي 

 العاملير  والمجتمع وبير  عائدها االقتصادي. 

ي يمكن أن تساعد عىل تجنب  -
ينظر إىل التنمية المستدامة عىل أنها نوع من إدارة المخاطر، والت 

، 19-آثار كوفيد ي
ون  ، كما يمكن استخدام ابتكارات تكنولوجيا صديقة للبيئة أو استخدام التسويق االلكي 
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ي ظل لتحقيق أعىل قدر من الفوائد، وا
 
ي قد تواجهها المنشآت ف

لحد من المخاطر االجتماعية والبيئية الت 
 الجائحة. 
 

 -مراجع الدراسة: 
 أوال : المراجع العربية: 

ي أحمد فرغىلي حسن، " - ي والتقييم المحاسئ 
 
"، البيئة والتنمية المستدامة اإلطار المعرف

 م. 2007االوىل، مارس، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، جامعة القاهرة، الطبعة 
وس كورونا األمانة العامة التحاد الغرف التجارية، " - األثار االقتصادية واالجتماعية لفير

ي   م. 2020"، ابريل، المستجد عىل الوطن العرب 
كات عىل المجتمعاألمم المتحدة، " - االتجاهات  -كشف البيانات المتعلقة بتأثير الشر

 م. 2004حدة للتجارة والتنمية، نيويورك وجنيف، "، مؤتمر األمم المتوالقضايا الراهنة
اتيجيةباسم شمس الدين، " - ، اإلدارة االسي   م. 2004"، غير مبير  دار النشر
، "تقييم المنشأة االقتصادية: مدخل القيمة االقتصادية  - بريكة السعيد، مسغ سمير

ي المؤسسات االقتصادية،"، EVAالمضافة 
 
: صنع القرار ف  الدولي

جامعة محمد  الملتق 
 م. 2009بوضياف، الجزائر، ابريل، 

ي ظل العولمة المعارصة"،خالد مصطف  قاسم،  -
 
 "إدارة البيئة والتنمية المستدامة ف

 م. 2010الدار الجامعية، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، 
الدار الدولية لالستثمارات  "مبادىء التنمية المستدامة"،دوجالس موسشيت،  -

 م. 2000وىل، الطبعة األ الثقافية، القاهرة،
رسالة دراسة حاله"،  –رزان حسير  كمال، "تحليل سلسلة القيمة ألغراض خفض التكلفة  -

 م. 2003، كلية التجارة، جامعة عير  شمس، ماجستير غير منشورة
ي دراسات إدارة األعمال"،  -

 
ي، "محاولة جادة لتأطير نظرية أصحاب المصالح ف سعيد العي  

، العدد 13، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، المجلد واإلدارية مجلة العلوم االقتصادية
 م. 2007، 48

، "أثر تفعيل المعرفة  - ي
ي جواد، د. هيثم عىل حجازي، ود. محمد إقبال العجلون  ي ناجر

 
شوف

ح للمنظمات األردنية"،  ي المنظمات الريادية أنموذج مقي 
 
المؤتمر العلمي الدولي السنوي ف

ي العاشر 
 
-26 مجتمع المعرفة، كلية افقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة الردنية،  ، الريادة ف

 م. 2010أبريل 29
اتيجية"،  - رسالة صالح محمد عمران، "إطار المحاسبة اإلدارية ألغراض اإلدارة اإلسي 

 م. 2005، كلية التجارة، جامعة اسيوط، دكتوراه غير منشورة
ي والمسئولية االجتماعية عىل الفعالية طارق رضوان محمد رضوان، "أثر الدور  -

 
األخالف

ي مرص"، -التنظيمية لمنظمات األعمال المرصية
 
كات انتاج الدواء ف رسالة دراسة تطبيقية عىل شر

 م. 2008التجارة، جامعة طنطا،  كليةدكتوراه غير منشورة، 
ي إطار المسا  -

 
ءلة عفاف مبارك محمد، "مراجعة قياس والتقرير عن التنمية المستدامة ف

، كلية التجارة، جامعة المنوفية، العدد الثالث والرابع، يوليو مجلة آفاق جديدةالمحاسبية"، 
 م. 2005وأكتوبر، 
عىلي مال هللا عبدهللا، عبدالواحد غازي محمد، "موقف المنظمات المهنية المحاسبية  -

ات جائحة  ونية بعنوان االثار المحتملة " COVED-19من تأثير لجائحة كورونا الورشة االلكي 
جامعة  -، كلية االدارة واالقتصادعىل الموازنة العامة  للدولة ومهنة المحاسبة والتدقيق

 م. 2020نيسان، 21الموصل،
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- " ، ي
اتيجيات التنمية التنظيميةفؤاد القاض  ، الطبعة الخامسة، اسي  "، غير مبير  دار النشر

 م . 2006القاهرة،  
- ، وس كورونا )كوفيد" لهيئة السعودية للمحاسبير  القانونيير  ( عىل 19-آثار انتشار فير

 م. 2020"، إعداد القوائم المالية ومراجعتها
دراسة نظرية -محمد عبد الحميد مطاوع، "نحو إطار فكري للمحاسبة اإلدارية البيئية -

كلية التجارة، جامعة المنوفية، العدد األول   مجلة آفاق جديدة للدراسات التجارية،تطبيقية"، 
، يناير  ي

 م. 2006ابريل،  -والثان 
اتيجية المسببة لفقدان المنظمة للمزايا  - معن وعدهللا المعاضيدي، "إدارة المخاطر االسي 

إدارة المخاطر "، المؤتمر العلمي السابع، التنافسية اآلليات والمعالجات : دراسة نظرية تحليلية
 . 2007ابريل،  18-16كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة الزيتونة، األردن،   معرفة،واقتصاد ال
www.erma-. ترجمة الجمعية المرصية إلدارة األخطارمعيار إدارة الخطر،  -

egypt.org  
ي ضوء التوجه  -

 
ميثاق أحمد محمد راجح، "تطوير النموذج المحاسبية لتقييم األداء ف

ي نحو التنمية المستدامة اتيحر ، جامعة رسالة دكتوراه غير منشورةدراسة تطبيقية"، -االسي 
 م. 2013اسيوط، 
ي  -

 
ي عبد الحليم، "نحو تطوير منظومة المحاسبة اإلدارية البيئية للمساهمة ف

نادية راض 
ي سويف، جامعة  -كلية التجارةمجلة الدراسات المالية والتجارية، ة المستدامة"، التنمي

بت 
، يوليو  ي

 م. 2003القاهرة، العدد الثان 
ي الصناعات  -

نهال محمد فتحي الشحات درغام، "برنامج لتطبيق نظم اإلدارة البيئية ف 
ة لتحقيق التنمية المستدامة"،  لدراسات والبحوث ، معهد ارسالة دكتوراه غير منشورةالكبير

 م. 2007البيئية، جامعة عير  شمس، 
"، الدار نحو نظرية المحاسبة البيئية واالجتماعيةنور الدين عبدهللا المحمودي، " -

ية العظم،  ، طرابلس، الجماهير جمة والنشر  م. 2007األكاديمية للطباعة والتأليف والي 
آثار جائحة كوفيد عىل "  هيئة األمم المتحدة للمساواة بير  الجنسير  وتمكير  المرأة، -

ي المنطقة العربية
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ات ي ظل المتغير
 
 التوجه نحو سياسة عقابية جديدة ف

 د.عادل المعروفي
ستاذ جامعي

 
 ا

 المغرب –كلية المتعددة التخصصات الرشيدية 
Adil_elmaaroufi@hotmail.fr 

 
 

 ملخص: 
ة فرضشهدت دول العالم ومن بينها        ي اآلونة األخير

 
الصحية، وصاحبها  الطوارئ حالة المغرب ف

 بمقتض   عليها المنصوص الصحية الطوارئ وخرق حالة مخالفة جرائم وأفعال عدة نسبة ارتفاع تسجيل
 االعالن وإجراءات الصحية الطوارئ بحالة خاصة بسن أحكام المتعلق 2.21.292 رقم قانون مرسوم
 .عنها
ع التدخل  19وتحسبا من انتشار الوباء بسبب كوفيد          أجل من بديلة بعقوبات كان لزاما عىل المشر
ي  السجون، خاصة واكتظاظ االحتياطي  االعتقال نسبة ارتفاع من الحد

 
ي  االستثنائية المرحلة هذه ف

 الت 
، المواطنير   لكافة الصحية الحماية توفير  تفرض  قضائية.  أو إدارية أطر أو سواء معتقلير 

ي معظم      
 
ي ف

ع تحت ترصف القاض  ي بطريقة أكير مرونة، يضع المشر
لضمان تحقيق التفريد القضائ 

ي من 
الجرائم نظام االختيار النوعي للعقوبة كوسيلة لتفريد العقاب، فمن خالل هذه الوسيلة يمكن القاض 

ي بحسب ظروف الجريمة، وذلك عندما يض
ع للجريمة أكير من اختيار العقوبة المالئمة للجائ  ع المشر

ي للعقوبة ضمن العقوبات 
ك الخيار أن تكون المسألة موضوعية، وهي حالة تقدير القاض  عقوبة، ويي 

ية والبديلة.   التخيير
ي االختيار النوعي للعقوبة من خالل      

 
ي حرية واسعة ف

ية والبديلة تتيح للقاض  ي ظل العقوبات التخيير
فف 

ي هذا االختي
 
ار انسجاما مع مبدأ تفريد العقاب، مع أخذه بعير  االعتبار شخصية المجرم اتساع سلطته ف

ي 
ي كانت وراء ميوله إلرتكاب الجريمة، وهذا من ضمن السياسة الجنائية الحديثة الت 

وظروفه والدوافع الت 
تركز عىل المجرم باألساس عوض الجريمة. وللحديث أكير عن هذا النوع من التفريد سنقوم بالحديث 

(. عن ن ي
ي )المبحث األول( ونظام العقوبات البديلة )المبحث الثائ 

 
ية ف  ظام العقوبات التخير

ي  –البدائل  –العقاب  : حيةكلمات المفتاال
 . اختيار العقوبات –سياسة أمنية  –القاض 

 

Résumé : 

      Les pays du monde dont le maroc ont récemment été témoins de l'imposition 
d'un état d'urgence sanitaire , cet état accompagné de la montée de plusieurs 
infractions, des actes et violations de l'état d'urgence sanitaire , conformément 
au décret - loi numéro 2,21,292,concernant la promulgation du dispositions 
spéciales de l'état d'urgence sanitaire et les mesures de leur déclaration . Et en 
prévision de la propagation de l'épidémie, en raison de covid 19 . Le législateur 
a dû intervenir par des sanctions alternatives pour limiter le taux élèvé de 
détention provisoire et de surpeuplement des prisons et notamment , dans cet 
étape exceptionnelle qui exige la protection de la santé de tous les citoyens , 
qu'il s'agisse des détenus , ou des cadres administratifs ou judiciaires 
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       Pour garantir l'execution de l'individualisation judiciaire d'une maniére plus 
souple , le législateur est mis à la disposition du juge dans la plupart des 
infractions un système de sélection qualitative du peine en tant que moyen de 
l'individualisation de punition par lequel le juge peut choisir la peine approprée 
pour le délinquant selon la situation de l'infraction et c'est lorsque le législateur 
met pour l'infraction plus qu'une peine , et laisse le choix que la question d' être 
objectif de discrétion, c'est le cas du juge de la peine dont les peines facultatives 
et alternatives. 

      À la lumière des sanctions facultatives et alternatives ,elle permet au juge 
une grande liberté dans le choix qaulitatif de la peine par l'élargissement de son 
autorité dans ce choix , conformément au principe de l'individualisation du peine 
, en compte tenu de personnalité la situation et les motifs du délinquant qui 
étaient à l'origine de sa tendance à commettre l'unfraction , et cela fait partie de 
la politique pénale moderne qui ce concentre sur le criminel principalement au 
lieu de l'infraction , et pour parler plus fe ce genre de l'individualisation on va 
parler notamment sur système des peines facultatives (SECTION 1) et système 
des peines alternatives (SECTION 2) 

Mots-clés: Punition – Alternatives – Le Juge – Politique de sécurité – Choisir les 
peines 

 

 مقدمة: 

ي مجال تطبيق العقوبة، وذلك 
 
ي سلطة واسعة ف

ي الجنائ 
يعات الجنائية الحديثة للقاض  تمنح  التشر

وظروف كل جريمة ومرتكبها من جهة  إلحداث نوع من المالئمة بير  العقاب المحدد نظريا من جهة،
ي مجرد موزع

ي  أخرى، فلم يعد القاض 
 
ي حددها القانون، بل أصبح لديه مرونة واضحة ف

آلي للعقوبات الت 
ع يحدد لكل جريمة عقوبتها ولكنها ليست عقوبة ثابتة ذات حد واحد، وإنما هي  هذا الصدد، والمشر

ل دونه، واآلخر أقض ال يجوز أن يعتليه، عقوبة موضوعة بير  حدين إحداهما أدئ  ال يجوز ل ي أن يي  
لقاض 

ي ذلك عىل ظروف المجرم 
 
ي معتمدا ف

وبير  هذين الحدين يوجد متسع من المجال يتحرك فيه القاض 
 ومالبسات جريمته للوصول إل العقوبة المالئمة. 

ي القانون بغية
 
مناهضة االجرام،  العقوبة والتدابير الوقائية يوقعان بناء عىل جريمة منصوص عليها ف

ي الخطورة 
 
ي ف

وتعد الخطيئة اإلصالحية للمسؤولية الجنائية مناط توقيع العقاب، بينما يجد التدبير الوقائ 
را إلنزاله، ومن هنا نلمس أخالقية العقوبة النطوائها عىل اللوم المصوب إل من توقع عليه،  اإلجرامية مير

ي التدابير الوقائية
 
 . األمر الذي ال مجال له ف

ي نظام موحد لإلجراءات الجنائية من خالل        
 
كما يتعير  عىل ذلك ادماج العقوبة والتدابير الوقائية ف

تطبيقه لضوابط طبيعية واجتماعية وأخالقية، وتهيمن عليه سياسة جنائية يحتل فيها قانون العقوبات 
ي وظيفته تقديم الضمانات األساسية لحماية الحر 

 ية الفردية. دوره األساسي كأسلوب فت 
، بينما يتسم        ي

 
، وتشمل دور تربوي ذات مضمون أخالف إال أنه لما كانت العقوبة تعير عن لوم اجتماعي

ي بنفعية طابعه واستهداف مواجهة الخطورة االجرامية، ومن ثم فهو يتوجه إل مستقبل 
التدابير الوقائ 
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ر نتيجة إجرامية،  ي حماية المجتمع من ض 
يعات المجرم بغية توخ  ي معظم التشر

 
ي النظامان ف

فقد بف 
ي لكل منهما موضعه عىل حدى بير  النصوص العقابية. 

 الجنائية وبف 
، وجعل لكل منهما مجاله وقواعده، وهي         ي عندما احتفظ بالنظامير  ع المغرئر

ولقد أحسن المشر
ي والمرصي. 

 
ي والسوري والعراف ع الليتر

ي اعتنقها المشر
 الخطة الت 

ا يهدد الحريات الفردية، إال أن         ي استعمالها، قد تكون سالحا خطير
هذه السلطة إذا ما أساء القاض 

ي مواجهة 
 
وعية الجنائية الذي يعد حائط أمان ف ي باإلفالت من مبدأ المشر

وتصبح أداة تسمح للقاض 
، ي
ي الجنائ 

 تعسف القضاة وجنوحهم، من هنا ظهرت أهمية وجود آليات لفرض رقابة عىل سلطة القاض 
ي 
ي لهذه السلطة، والعمل عىل تصحيح األخطاء الت 

تهدف باألساس إل ضمان حسن استعمال القاض 
 يمكن أن يرتكبها أثناء تفريده للعقوبة. 

ي تقدير العقوبة الجنائية، فإنه كان لزاما   
 
ة ولها دور فعال ف ولما كانت هذه السلطة ذات أهمية كبير

ي 
ي ظل الظرفية االستثنائية الوبائية الت 

 
 شهدتها دول العالم ومن بينها المغرب والذي واكبه فرض الحجر ف

ي ظل 
 
ي تروم للحفاظ عىل صحة وسالمة األفراد، وف

الصحي ومواكبته بالعديد من القوانير  والمراسيم والت 
، وظهور عدد من الجرائم المرتبطة  حالة الطوارئ تم ايقاف عدد من المخالفير  لتدابير الحجر الصحي

ي سياسة عقابية بهذه الظرفية 
ي المؤسسات السجنية كان البد من تبت 

 
االستثنائية ولتجنب االكتضاض ف

ي تفريد العقوبة بديلة لتجاوز 
 
ي سلطة ف

جديدة تقوم عىل ايجاد عقوبات بديلة، فضال عن منح القاض 
 تداعيات أزمة. 

ي        ي المغرئر
ي يقوم عليها القانون الجنائ 

قد اعتمدت عىل العقوبات فالتوجهات العقابية التقليدية الت 
ة تبث أنها ال تتناسب مع طبيعة الشخص الجانح  السالبة للحرية كعقوبة مركزية، إال أن هذه األخير

 وظروفه، فتتحول إل تدبير اعتباطي بدل تحقيق نتائج نفعية للمحكوم عليه ولمحيط أرسته. 
ي بطريقة أكير مرونة، يضع المشر      

ي معظم لضمان تحقيق التفريد القضائ 
 
ي ف

ع تحت ترصف القاض 
ي من 

الجرائم نظام االختيار النوعي للعقوبة كوسيلة لتفريد العقاب، فمن خالل هذه الوسيلة يمكن القاض 
ع للجريمة أكير من  ي بحسب ظروف الجريمة، وذلك عندما يضع المشر

اختيار العقوبة المالئمة للجائ 
ك الخيار أن تكون المسألة موضوعية، وهي  ي للعقوبة ضمن العقوبات عقوبة، ويي 

 حالة تقدير القاض 
ية والبديلة.   التخيير

ي مدى توفق السياسة العقابية      
 
وتأسيسا عىل ما سبق فإن هذا الموضوع يطرح إشكالية جوهرية تتمثل ف

ي الحد من الظاهرة االجرامية؟ وأي أفاق أكير تحقيقا للردع بدون مساس بحرية 
 
المتبعة حاليا بالمغرب ف

؟ الفرد  ي مقابل الحفاظ عىل األمن المجتمعي
 
 ف

ي االختيار النوعي للعقوبة من خالل      
 
ي حرية واسعة ف

ية والبديلة تتيح للقاض  ي ظل العقوبات التخيير
فف 

ي هذا االختيار انسجاما مع مبدأ تفريد العقاب، مع أخذه بعير  االعتبار شخصية المجرم 
 
اتساع سلطته ف

ي كانت ور 
ي وظروفه والدوافع الت 

اء ميوله إلرتكاب الجريمة، وهذا من ضمن السياسة الجنائية الحديثة الت 
تركز عىل المجرم باألساس عوض الجريمة. وللتوسع أكير عن هذا الموضوع سيتم الحديث عن نظام 

 .) ي
ي )المبحث األول( ونظام العقوبات البديلة )المبحث الثائ 

 
ية ف  العقوبات التخير

ية المبحث األول: نظام العقوبات  . التخيير
يعات        ي التشر

 
ي ظهرت ف

ية من مستحدثات السياسة الجنائية الحديثة الت  يعد نظام العقوبات التخيير
ي للعقاب 

الجنائية المعاضة، وذلك تدعيما لمبدأ تفريد العقاب، فهو يعد من أفضل وسائل التفريد القضائ 
ي مجال اختيار العقوبة 

 
ي ف

 الذي هو جوهر سلطته.  1األكير مالئمة،لما يحققه من توسيع سلطة القاض 
ي يراها مالئمة لشخصية       

ي قصد اختيار العقوبة الت 
ية ترك الحرية للقاض  ويقصد بالعقوبات التخيير

، وقد أخذت به معظم  ي النوع أو بكليهما أو أكير
ي وظروف الجريمة من بير  عقوبتير  مختلفت 

الجائ 

                                                           

ي تقدير العقوبة" عام  - 1
 
ي ف

ي الجنائ 
ي كتابه "الحدود القانونية لسلطة القاض 

 
 . 126، ص 1996اكرم نشأت، إبراهيم ف
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يعات المعاضة بنظام العقوبات التخي ي مجال تفريد التشر
 
ي ف

ية باعتباره من النظم المساعدة للقاض  ير
 .2العقاب

ي إبراز أهمية هذا النظام       
 
وقد ساهم كل من "فان هامل"، و"أميل جارسون" و"ريمون ساالي" ، ف

ي سلطة االختيار 
ورة منح القاض  ي للعقوبة ، وأكد " فان هامل" عىل ض 

كوسيلة لتحقيق التفريد القضائ 
ن العقوبة كالحبس والغرامة، ليتمكن من مالئمة العقوبات طبقا لظروف المجرم والجريمة، بير  نوعير  م

ي سنة 
 
ي ذلك" جارسون" بتقديره المقدم للمؤتمر الدولي لجمعية السجون العامة ف

 
يعرض  1896وأيده ف

ي بوضع مجموعتير  من العقوبات، األول مشينة ت
ي تفض 

طبيق من خالله نظرية العقوبات المتوازنة الت 
ط أن ال تكون  ، بشر إذا كان الباعث وراء ارتكاب الجريمة دنيئا، والثانية غير مشينة إذا كان الباعث غير دئ  
ي سلطة اختيار العقوبة 

ي الجريمة تثير سخط الرأي العام، مع تخويل القاض 
 
الوسائل المستخدمة ف

ي إحدى المجموعتير  لكل مجرم
 
" أيضا اقتنا3المناسبة ف عه بنظرية العقوبات المتوازنة، ، وأعلن " سالي

ض عىل اعتبار الباعث معيارا للتفرقة ألنه  ا إياها وسيلة للوصول إل تفريد عادل للعقوبة إال أنه يعي  معتير
ي 
ورة مالئمة العقوبة للجريمة ينبع  ي حير  أن ض 

 
ليس سوى جزءا من الظروف المتصلة بالفعل المرتكب، ف

 .4أن تقع طبقا لشخصية المجرم
ي شهدتها       

ية، يعد من أهم التطورات الت  وتأسيسا عىل ما سبق يمكن القول أن نظام العقوبات التخيير
ي 

ي للعقوبة، وذلك عير تمكير  القاض 
ي سعيها إل تأكيد وتحقيق مبدأ التفريد القضائ 

 
السياسة الجنائية ف

المجرم من جهة سلطة تقديرية واسعة الختيار العقوبة المالئمة باالعتماد عىل ظروف وشخصية 
ي دفعته الرتكاب الجريمة من جهة اخرى. 

 واألسباب والعوامل الت 
ي حرية االختيار        

ك القانون للقاض  ي بي 
يعات الحديثة هذا النظام الذي يقض  وقد تبنت العديد من التشر

ي الحكم عىل المجرم بإحدى عقوبتير  مختلفتير  النوع أو بكليهما، أو بعقوبة واحدة أو عقوبت
 
ير  من بير  ف

ي ارتكبها ذلك المجرم، وتعتير كل عقوبة من العقوبات 
عقوبات أو اكير مختلفة النوع محددة لكل جريمة الت 

ي يراها مناسبة 5المحددة لتلك الجريمة صنوا لألخرى
ي الحكم بالعقوبة الت 

 
ي الحرية الكاملة ف

، أي أن للقاض 
ع، واالختيار النوعي  ي رصدها المشر

 للعقوبة يتأرجح حسب االنظمة القانونية بير  من بير  العقوبات الت 
 . 6االختيار النوعي الحر، واالختيار النوعي المقيد

ية المطلقة.   المطلب األول: نظام العقوبات التخيير
ي يرتئيها من ضمن العقوبات       

ي الحكم بالعقوبة الت 
 
ي بحرية االختيار ف

بمقتض  هذا النظام يتمتع القاض 
ي االختيارالمقررة للجريمة، 

 
، والقانون ال يلزمه اتباع أية قاعدة معينة ف ،وإن 7سواء كانت عقوبتير  أو أكير

ي ذلك الباعث عىل 
 
كانت السياسة الجنائية الحديثة تمىلي عليه مراعاة شخصية المجرم وظروفه، بما ف

 . 8ارتكاب الجريمة عند اختيار العقوبة المالئمة من بير  العقوبات المقررة

                                                           

ي للعقوبة،   - 2
 . 158، ص 2014كلية الحقوق، جامعة عدن، دار الثقافة للنشر والتوزي    ع فهد هادي حبتور، التفريد القضائ 

 . 106،208اكرم نشأت، ابراهيم مرجع سابق، ص  - 3
ي تفريد الجزاء، طبعة - 4

 
ي ف

ي الجنائ 
: حدود سلطة القاض  ي

، لطيفة المهدائ  ي
، مطبعة 2013لسنة  3أورده لطيفة المهدائ 

 .Raymond salelles. ‘’lindivdualistiin de la peine’’ op cit. p113، نقال عن 86بريس، الرباط، ص
 . 108اكرم نشأت   مرجع سابق، ص   -5

نيت، أطروحة لنيل ديبلوم  - 6 عبد االله اعصيفر، الحماية القانونية لإلنسان من جريمة التشهير عير شبكة األنتير
ي القانون الخاص ، جامعة عبد المالك السعدي، كلية ا

 
لعلوم القانونية  واالقتصادية واالجتماعية طنجة، الدكتوراه ف

 138ص:  2017/2018الموسم الجامعي 

ي تقدير العقوبة، دون ذكر الطبعة، دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية،  - 7
 
ي ف

ي الجنائ 
يوسف جوادي، حدود سلطة القاض 

 . 32، ص2011
ي للعقوبة، كلية الحقوق، - 8

 . 164، ص 2014جامعة عدن، دار الثقافة للنشر والتوزي    ع  فهد هادي حبتور، التفريد القضائ 



 يق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحق

 

82 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

، وعىل العكس يأخذ بالعقوبة األخف       ي هنا باألخذ بأشد العقوبتير  إذا كان الباعث دنتر 
م القاض  ويلي  

، أو األخذ بمبدأ المالئمة، أو بخطورة الجريمة  إذا كان الباعث عىل ارتكاب الفعل االجرامي غير دنتر 
ي أخذت بنظام العقو 

وط أخرى، ومن القوانير  الت  ية الحرة القوانير  وشناعتها، أو اعتماد رسر بات التخيير
ي المادة 

 
ي ف ي فقد أقترص عىل 372االنجلوسكسونية بشكل عام، والقانون الليتر ، أما القانون المغرئر

ي عدة مواد وهي )
 
ية الحرة ف ي كل منها بعقوبة الحبس أو 469/370/479العقوبات التخيير

( حيث تقض 
 .  الغرامة أو لكلتا العقوبتير 

: نظام ا ي
 
ية المقيد. المطلب الثاب  لعقوبات التخيير

ي االختيار بينهما، وإنما         
 
ي حرية مطلقة ف

ي ظل هذا النظام تكون العقوبات متعددة، ليس للقاض 
 
ف

ي االخذ بهذا النظام وذلك لتفرعه إل ثالث صور، 9بضوابط وشكليات معينة
 
يعات ف ، وقد اختلفت التشر

ي الحقي
 
ن بالباعث ومقيدة به، وهي ف ي جاء به األول تقي 

قة تطبيقا لنظرية العقوبات المتوازنة الت 
ي الشدة عىل سبيل التخير مع  10"جارسون"

 
ع للجريمة عقوبتير  متباينتير  ف ي هذه الصورة يضع المشر

 
،وف

ي بأن يحكم بالعقوبة األشد أو منعه من الحكم بالعقوبة األخف، عندما يكون الباعث دنيئا 
إلزام القاض 

ي ال يملك إال أن يوقع ،وهذ11عىل ارتكاب الجريمة
، ألن القاض  ي

ي التفريد القضائ 
 
ه الصورة ال شأن لها ف

يف.   العقوبة األشد مت  ثبت الباعث غير رسر
ي سلطة االختيار بير  العقوبة السالبة       

ع للقاض  ي المالئمة عندما يخول المشر
 
والصورة الثانية تكمن ف

بة السالبة للحرية إال إذا كان الحكم بالغرامة غير للحرية وعقوبة الغرامة، ويجب عليه أال يحكم بالعقو 
ي أن يختار العقوبة األكير مالئمة لشخص المجرم وظروفه الشخصية وما 12مالئم

، وهنا يتعير  عىل القاض 
ي 
ي تحقيق التفريد القضائ 

 
ي المجتمع، إال أن هذه الصورة ال تصلح ف

 
يساعد عىل اصالحه وإعادة ادماجه ف

ي فيها محدودة. بطريقة مرنة، عىل اعتب
 ار أن حرية القاض 

ع للجريمة عقوبة       ، وذلك كأن يحدد المشر ي
والصورة الثالثة تتمثل ببشاعة الجريمة أو خطورة الجائ 

ة أي األشد واجبة التوقيع إذا  ، ويجعل العقوبة األخير السجن المؤبد وعقوبة االعدام عىل سبيل التخيير
ي ارتكب

بها والظروف المحيطة تجعل الفعل شنيعا، أو كان المجرم  كانت طبيعة الفعل والطريقة الت 
وط 13خطرا عىل االمن العام ي سلطة اختيار العقوبة المالئمة، فمت  توافرت الشر

،وهنا أيضا ال يملك القاض 
ي وأهدافه. 

 طبقت العقوبة الشديدة الوحيدة، وهنا ال يتفق مع مفاهيم التفريد القضائ 
ي      

 
وط معينة، مثال ذلك قانون العقوبات  وتجدر اإلشارة إل أنه ف ة البد من توافر رسر الصورة األخير

ع لبعض الجرائم االقتصادية جزاء إداريا خاصا بالمخالفات، أو عقوبة جنحية  ، حيث حدد المشر الروسي
ط سابق توقيع جزاء إداري عىل  ي توقيع العقوبة الجنحة بشر

ي يجوز فيها للقاض 
مع تفسير الحالة الت 

                                                           

 . 97يوسف جوادي، مرجع سابق، ص  - 9

ي تطبيق العقوبة وتشديدها وتخفيف ووقف تنفيذها، دار  - 10
 
ي ف

ي الجنائ 
محمد علتر كيك، السلطة التقديرية للقاض 

 _. 161، ص 2007المطبوعات الجامعة االسكندرية، 

ي عىل نحو يلزم باتخاذ صفة الباعث عىل ارتكاب الجريمة مثال عىل ذلك قانون  - 11
ي الذي يقيد القاض 

العقوبات األلمائ 

ي يكون فيها هاتان العقوبتان مقررتير  عىل سبيل 
ي الحاالت الت 

 
معيارا لالختياربير  عقوبتير  االشغال الشاقة والسجن ف

 التخيير لجريمة واحدة. 

ي الذي - 12
ي المادة  مثال ذلك قانون العقوبات البولوئ 

 
بأنه إذا خول القانون للمحكمة سلطة االختيار بير   57/2قرر ف

عقوبتير  سالبة للحرية وعقوبة الغرامة فأن المحكمة ال تحكم بعقوبة السالبة للحرية إال اذا كان الحكم بالغرامة غير  مالئم، 

 . 125، ص 2008والتوزي    ع. عمان،  أورده اكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية،دراسة مقارنة،دار الثقافة للنشر 

ازية، دار النشر المعارف باالسكندرية، - 13 ي تقدير العقوبة والتدابير االحي 
 
ي "ف

ي الجنائ 
، ص 2002حاتم بكار، سلطة القاض 

186 . 



 يق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحق

 

83 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

ط ممارسته للصناعة المحظورة عىل نطاق واسع كجريمة ممارسة مرتكب الج ريمة من واقعة مماثلة أو رسر
وعة وبات الروحية بطريقة غير مشر  .   14نشاط اقتصادي محظور عىل األفراد، مثال بيع وحيازة المشر

ية المقيدة بالصورة المشار إليها سابقا        ال تصلح ويرى جانب من الفقه أن نظام العقوبات التخيير
ي 
ع مختلف العوامل الت  ي وفقا للسياسة الجنائية الحديثة، ويجب أن  يجمع المشر

كنظام للتفريد القضائ 
ي    ع لتكون بمثابة ضوابط  ي التشر

 
ي موضوع واحد ف

 
يرد أن يجعل فيها أساسا للتشديد أو التخفيف، ويردها ف

ام الدقيق بها عىل أال  ورة االلي   ي دون أن يلزم برص 
 . 15يفرط فيها إرشادية للقاض 

ي المنظومة الجنائية المغربية كان       
 
ية، إال أن نصيبها ف ي أخذ بنظام العقوبات التخيير ع المغرئر

والمشر
، ي
ي بعض الفصول من القانون الجنائ 

 
ي الحبس والغرامة ف

 16ضئيال نسبيا، واقترصت فقط عىل عقوبت 
 . 18ىل المخدرات والمواد السامة من قانون المتعلق بزجر اإلدمان ع 8والفصل  17وقانون الصحافة،

ي بموجب هذا الفصل سلطة االختيار ما بير  الحكم بعقوبة سالبة للحرية أو      
ع للقاض  حيث ترك المشر

وريا.   االقتصار فقط عىل غرامة مالية أو الحكم بهما معا وإذا رأى أن ذلك ض 
ية، قد يفهم منه اقتناعه       ي األخذ بنظام العقوبات التخيير

 
ي ف ع المغرئر

وهذا التوجه الذي سلكه المشر
ي لسلطته 

بعدم جدوى العقوبات السالبة للحرية، وهذا ما دفعه ال ترك المجال مفتوحا إلعمال القاض 
ة األمد فأنها غالبا التقديرية للحكم بالغرامة فقط عوض العقوبة السالبة للحرية، خصوصا إذا ك انت قصير

ي تحقيق الردع العام من جهة، وعجزها عن اصالح المحكوم 
 
ما تكون عديمة الجدوى نظرا إلخفاقها ف

 عليه من جهة أخرى. 
ي تقدير العقوبة عن      

 
ي ف

ونحن أيضا من جانبنا نتفق مع هذا الرأي، فيجب عدم تقيد سلطة القاض 
ية بشر  ي سلطة تقديرية طريق نظام العقوبات التخيير

ط، عند توافر مثل تلك المعايير يجب تخويل القاض 
عىل أنها غير ملزمة له، وإنما إرشادية لسلطته التقديرية يستطيع من خالها اختيار العقوبة المالئمة 
لجسامة الجريمة وخطورة المجرم، سواء عن طريق هذه الوسيلة أو أية وسيلة أخرى تمكنه من تفريد 

 العقاب. 
: نظام العقوبات البديلة.  المبحث ي

 
 الثاب

 من عقوبة للجريمة الواحدة وتكون من نوعيير         
نكون أمام هذا النوع من العقوبات، عندما توجد أكير

ي إحالل أحدهما محل اآلخر، سواء قبل الحكم بالعقوبة أو بعدها
، 19مختلفير  بحيث يجير  القانون للقاض 
الحتمال تعذر تنفيذها، أو مالئمة تنفيذ العقوبة االصلية أخذا بعير  إما لتعذر تنفيذ العقوبة االصلية أو 

ع وأن يكون االستبدال تبعا لتغير  االعتبار شخصية المتهم. والبد أن يكون االستبدالها مباحا من المشر

                                                           

 . 163فهد هادي حبتور، مرجع سابق.  - 14

ي القانون المقارن ، الجزء االول، اال  - 15
 
، الجرائم االقتصادية ف حكام العامة واالجراءات الجنائية، الطبعة محمد مصطف 

 م. 41. ص1979الثانية 

 448، 452، 255، 388، 387، 345، 349 378،373،366،362، 382، 384، 431،430،390، 433الفصول ) - 16

،470 ،469،458،479 . 

يف بمثابة قانون رقم 41، 42، 43، 44، 45، 47، 51، 52،  53، 56الفصول  - 17 الصادر  378.58.1، من ظهير رسر

 4 240( بشأن قانون الصحافة بالمغرب. منشور بالجريدة الرسمية عدد 1958نونيو  15) 378جمادى االول  3بتاري    خ 

ي 
 
 . 27/11/1958ف

يف بمثابة قانون رقم  - 18 ي  28بتاري    خ  282.73.1ظهير رسر
( النتعلق بزجر االدمان عىل 1974مايو  21) 1394ربيع الثائ 

ي الجريدة الرسمية عدد المخدرات السامة وال
 
 . 1974 / 06 / 05بتاري    خ  2 314وقاية منها، منشور ف

نيت، أطروحة لنيل ديبلوم  - 19 عبد االله اعصيفر، الحماية القانونية لإلنسان من جريمة التشهير عير شبكة األنتير

ي القانون الخاص ، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية  واالقت
 
صادية واالجتماعية طنجة، الدكتوراه ف

 142ص  2017/2018الموسم الجامعي 
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طبيعة الجريمة من سياسية إل عادية مثال، أو كون مرتكب الجريمة شخصا معنويا يخرج من نظام 
 . 20بديلة. العقوبات ال

 المطلب األول: نطاق العقوبات البديلة
ي المرسوم له، أي أن إجراء التبديل النوعي      

ي حدود النطاق القانوئ 
 
ي بعملية االستبدال ف

يقوم القاض 
ي الجرائم المشمولة بهذا النظام دون سواها، ويخرج عن نطاق 

 
ي يكون فقط ف

للعقاب من قبل القاض 
ي بإجراء االستبدال عند توافر السلطة التقديرية، حاالت اال 

ع القاض  ي يلزم فيها المشر
يعي الت  ستبدال التشر

ي المادة 
 
ي الذي كان مقررا ف ي االستبدال الوجوئر

 
من قانون  العقوبات  72ظروف معينة كما هو الحال ف

ة، إذ يعد ذلك من قبيل  ي سن الخامسة عشر إل سن السابعة عشر
 
ي شأن المجرمير  االحداث ف

 
المرصي ف

يعي الت
 . 21فريد التشر

ي دائما ما       
يعات العقابية الحديثة تباينت مواقفها تجاه العقوبات السالبة للحرية والت  فنجد أن التشر

ي العقوبة 
 
يعات أخذت بفكرة التنوع ف تكون محورا لالستبدال بعقوبات أكير فعالية، فأكير هذه التشر

 . 22مقسما إياها إل عقوبة السجن المؤبد والسجن المحدد
ي أصبح لها عددا من األهداف، ومن خالل ما أظهره      

ومن خالل التطور الكبير الذي لحق بالعقوبة، والت 
ة المدة بشكل خاص، فإن اإلشكالية  التطبيق العمىلي للعقوبات السالبة للحرية بشكل عام ولعقوبات قصير

: ما مدى فاعلية العقوبات السالبة للحرية وإل ي يمكن اثارتها هي
أي حد يمكن أن يكون للبدائل األخرى  الت 

 من فاعلية؟
ة المدة عاجزة عن تحقيق أي       هذا ويجمع علماء العقاب وكما أوردنا سابقا، أن عقوبة الحبس قصير

هدف، بل هي ضارة وذات نتائج سيئة، فهمي من جهة عاجزة عن تحقيق الردع بشقيه العام والخاص، 
ي مواجهة المحكوم عليه، السيما المجرم  وكذلك أن قرص مدة العقوبة ال يضمن

 
تحقيق الردع الخاص ف

ل ضيفا عىل السجون، بل أن هناك طائفة من المجرمير  الذين ال يهابون مطلقا   
المعتاد الذي تعود أن يي 

ي المحكوم عليه 23من الحكم للعقوبة السالبة للحرية
، ومن هنا أتجه البحث عن إيجاد بدائل أخرى تغت 

د سواء مضار العقوبات السالبة للحرية، لكونها تتعارض مع برامج اصالحهم وإعادة والمحتجز عىل ح
ي 
 . 24ادماجهم وذلك باستبدالها بعقوبات غير سالبة للحرية كالغرامة والعمل اإلصالخي واالختيار القضائ 

ي ارتفعت ضد هذا النوع  من     
العقوبات وطالبت بالتخىلي عنها،  إال أن هناك العديد من األصوات الت 

ي مجرد استثناء، وهناك 
 
ت العقوبة السالبة للحرية هي العقوبة األساسية والمثىل، أما البدائل ف واعتير

أصوت أخرى ترى ان العقوبة الحبسية ليست الحل الوحيد للعقاب، ولكنهم يرون أيضا أن وضع بدائل 
اتيجة محفوفة بالمخاطر، ونادرا ما حلت هذه لسجن بشكل خاص وللعقوبات الحبسية بشكل عام ا سي 

 . 25البدائل ضاحة محل عقوبة الحبس
: صور العقوبات البديلة القضائية.  ي

 
 المطلب الثاب

يعات والنظم القانونية المقارنة نجد أن استبدال العقوبة قضائيا يظهر من خالل صور      من خالل التشر
 متعددة: 

                                                           

 . 100محمد عىل الكيك، مرجع سابق، ص - 20

 . 164فهد هادي حبتور، مرجع سابق، ص  - 21

 . 69، ص 2001عبد الرحمن أبو توتة، أصول علم العقاب، ذكر دون الطبعة، منشورات  مالطا.  - 22

 . 84عبد الرحن ابو توتة، مرجع سابق، ص - 23

ي  - 24
 
، ندوة السياسة الجنائية ف ي ي الوطن العرئر

 
واثبة دود السعدي، مقال تحت عنوان واقع وفاق العدالة الجنائية ف

ي نظمتها وزارة العدل بلمللكة المغربية، مراكش 
، شغال الندوة الت  ي  . 101، ص 2006ابريل  27/26الوطن العرئر

، بدائل الدعوة العمومية، وبد - 25 ي
ي نظمتها عبد الحليل القيدائ 

ائل العقوبات السالبة للحرية، اشغال المناظرة الوطنية الت 

بمكناس،  2004دجنير  9/10/11وزارة العدل تحت عنوان: السياسة الجنائية بالمغرب واقع وافاق، المجلد االول/ ايام

 . 71نشر المعلومة القانونية والقضائية، ،ص
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وله مظهرين إيجابيير  أو لهما إلزام صاحبة بالقيام بعمل ما يدل عقوبة : العمل لفائدة المصلحة العامة
السجن، وثانيهما االدماج داخل المجتمع ، ويجب أن يحرص  الشخص عند النطق بالعقوبة وموافقته عىل 
ف  ي حقه، لكن األشغال الشاقة أصبحت غير قانونية، وهذا بيير  أن المجرم يعي 

 
البديل المرصح به ف

ي أخذت بهذه الصورة من صور العقوبات البديلة 26ر عقوبتهبخطئه ويختا
يعات الت  ، ومن أهم التشر
ي المادة 

 
، حيث أورد تطبيقا لها ف ي ع المغرئر

ي تنص عىل أنه لكل محكوم  18المشر
من قانون العقوبات، الت 

ارج عليه بالحبس البسيط مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر، أن يطلب بدال من تنفيذ الحكم عليه تشغيله خ
 . 27السجن...ما لم ينص الحكم عىل حرمانه من هذا الخيار

: وهي أكير العقوبات قابلة للتفريد، وطبيعة عقوبة الغرامة تسمح الغرامة كبديل للعقوبة الحبسية

ي توافقها مع ظروف كل مجرم، فإذا كان يعاب عليها عدم عدالتها  وأنها 
 
ي تفريدها، أي ف

 
ة ف بإمكانيات كبير

ء  فأنه يمكن عن طريق التفريد مالئمة الغرامة لظروف كل مجرم عىل حدى مع مراعاة عقوبة االثريا 
خطورة جريمته، ومراعاة ظروفه الشخصية واالجتماعية ومركزه االقتصادي وأعبائه العائلية، فإذا تحقق 

ي ،ومثال عىل ذلك قانون العقوبات السويشي الذي يجير  للق28ذلك تحققت عدالتها وقيمتها العقابية
اض 

ي الدليل عىل عدم امكانية دفعها
 . 29توقيع عقوبة الحجز بدال من عقوبة الغرامة مت  قدم الجائ 

ونية وط معينة منها ما يخص مدة الوضع تحت المراقبة االلكير : ويلجأ لهذا البديل بتوافر ظروف ورسر

ة زمنية العقوبة ومنها ما يخص ظروف الجريمة ومرتكبها، والوضع تحت المراقبة هنا يكون محد دا بفي 
له أو عن المنطقة  ونية بعدم التغيب عن مي   م المدان الذي وضع تحت الرقابة االلكي  معينة، ويلي  
ي يشتغل فيها أو يتابع فيها تكوينا ما، كما يمكن منعه 

، باستثناء األوقات الت  ي
المحددة له من طرف القاض 

كائه بالجريمة أو ارتياد بعض األ  ي من االتصال بالضحية أو رسر
، وهناك ما 30ماكن المحدد من طرف القاض 

ونيا للمراقبة عن بعد  (، وأصبح هذا النوع يتبت  نظاما إلكي  لي
ونية )السجن المي   يطلق عىل المراقبة االلكي 

مون بالبقاء باألماكن المحددة  ي يرتادونها، وهل يلي  
بموجبه يتم التأكد من حركة األشخاص واألماكن الت 

ي لهم بموجب الحكم القضا
 
ي معصم المحكوم عليه أو ف

 
ونية ف ، كل هذا عن طريق وضع قطعة االلكي  ي

ئ 
) ي
وئ  ي    ع 31أسفل قدمه تسم )بالسوار االلكي  ي أخذت بهذه الصورة التشر

يعات الت  ومن أهم التشر
ي  المغرئر

32 . 

                                                           

، بدائل الدعوة العمومية، - 26 ي
ي نظمتها  عبد الجليل القيدائ 

وبدائل العقوبات السالبة للحرية، اشغال المناظرة الوطنية الت 

بمكناس،  2004دجنير  9/10/11وزراة العدل تحت عنوان: السياسة الجنائية بالمغرب واقع وفاق، المجلد االول/ أيام 

 . 75.، ص2004نشر المعلومات القانونية والقضائية،

ي هذه السلطة بالنسبة لعدد غير قليل من الجرائم. ومثال عىل ذلك ايضا قاون العقوبات  - 27
، حيث يمنع القاض   الروسي

ة المدة, المركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية, قسم بحوث  - 28 أحمد المجذوب، الغرامة كبديل للحبس قصير

 . 119المعاملة الجنائية, القاهرة ، ص

، مرجع سابق، ص - 29 ي
 . 75، 75عبد الجليل الفدائ 

ي سابقا رقم و  - 30
يعات الجنائية استبدال سلب الحرية بالغرامة: مثال ذلك قانون العقوبات اليمت  قد حظرت بعض التشر

ي المادة 1976لسنة  3
 
ي تنص عىل أنه " ال يجوز ابدال الغرامة بقيد الحرية أو القيد الحرية بالغرامة مع  52/3، وذلك ف

الت 

 من هذا القانون.  53مراعات احكام المادة 

ي السياسة العقابية الفرنسية/ مجلة جامعة دمشق  - 31
 
ونية ف ينة : السوار االلكي  ،الوضع تحت المراقبة االلكي  ي

صفاء أوتائ 

 . 129 ص 2009العدد  25للعلوم االجتماعية والقانونية/ المجلد 

ي من خالل القان - 32 ونية ال النظام العقائر
ع الفرنسي الوضع تحت المراقبة االلكي  بتاري    خ  97 1159ون رقم أدخل المشر

، وقد تم  2000من قاونو االجراءات الجزائية "حزيران  723 14، وأكمل عير القانون رقم 1997كانون األول   19 الفرنسي

ونية بموجب القانون رقم  والقانون رقم  2002ايلول  9بتاري    خ  2002 1138تعديل احكام الوضع تحت المراقبة االلكي 

 . 2004تاري    خ اذار  2004  204
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ي تعرفها البالد من حالة الطوارئ الصحية تبف  هذه الصور       
ي ظل هذه الوضعية االستثنائية الت 

 
وف

ي عىل أكمل وجه، ولذلك م
ي مت  يقوم بعملية التفريد القضائ  ي بسلطة اإلحالل العقائر

الئمة بتمتع القاض 
وط إذ أن  ي اختيار العقوبة المناسبة عن طريق وسيلة التخيير أو االحالل بشر

 
ي ف

يجب تقييد سلطة القاض 
، اختيار العقاب يتعارض مع وسائل السلطة التقديرية بالشكل الذي يتفق مع مف ي

هوم التفريد القضائ 
ي سلطة تقديرية بعد أن توافرت لديه عناض التفريد، وذلك لضمان تحقيق 

ومن ثم يجب تخويل القاض 
ي بوسائل متعددة واألنواع تضمن المالئمة العقابية

 .. 33التفريد القضائ 
 خاتمة: 
ي  الوضعية االستثنائية حتمت      

ي  المغرب يعيشها الت 
 
ورة مراجعة  الصحية الطوارئ حالة ظل ف ض 

ورة الملحة التجريم سياسة منظومة وتحديث  تحقيق أجل من والعقاب لمسايرة التحوالت الراهنة والرص 
 حاالت  المجتمعات، والتقليص من لالنضباط والصالح عىل اعتبارها أساسا العقوبة من والهدف الغاية
 العود. 

ي اك السالبة إن اتباع سياسة العقوبات     
 
يل  وعدم السجون تظاظللحرية ساهمت ف القدرة عىل تي  

امج الء المؤسسات السجنية ومرد ذلك الير  لعدم القدرة االستيعابية االصالحية بشكل فعال لي  
ي  خاصة السجنية للمؤسسات

 
الصحية وما صاحبها من خرق لقوانير  الحجر الصحي  الطوارئ حالة ظل ف

ي تستلزم
 بهدف للحرية السالبة للعقوبة بديلة عقوبات تطبيق وحالة الطوارئ المفروضة بالمغرب، والت 

ي إدماج منفعة عامة تحقيق وكذا للمجرم الردع تحقيق
 
 .وتخليق حياة المجتمع بمساهمة األفراد ف

ي التقليص من الجريمة بل ذلك هو      
 
إن إصالح السياسة الجنائية وحده لن يحقق الهدف المتمثل ف

، وكذلك هو شأن حكومي يجب ان شأن مجتمعي يجب أن تساهم فيه جميع فعالي ي
ات المجتمع المدئ 
ي السياسات العمومية األخرى. 

 
 تتظافر وتعمل من أجل تحقيق باف

         :  وتأسيسا عىل ما سبق يمكن استنتاج ما يىلي

 ، ي شقها الردعي واالصالخي
 
 عدم فاعلية العقوبات السالبة للحرية ف

 ئ الصحية،اكتضاض المؤسسات السجنة نتيجة خرق حالة الطوار  

ي يشهدها العالم، 
ي ظل التحوالت االجتماعية والسياسية الت 

 
 قدم وجمود النصوص العقابية ف

ي بالمغرب  
ي الجنائ 

ية إال أنها تعرف نوعا من الجمود ألن القاض  ي سلطة تخيير
رغم منح القاض 

 يقترص فقط عىل توقيع وإفراد العقاب،

ية ليس تعطيل ال  عقوبات السالبة للحرية، وإنما هي عقوبات يبف  الهدف من العقوبات التخيير
 سلكت طريقا تصاعديا،

ح بعض التوصيات من أجل سياسة عقابية ناجعة وفعالة   ومن أجل تجاوز هذه المعيقات نقي 
 : ي
 
 والممثلة ف

ي ظل خرق حالة الطوارئ الصحية يجب التوجه نحو عقوبات بديلة منها العمل بشكل تطوعي  
 
ف

ي تسع إل توعية المواطنير  بمخاطر خرق حالة الطوارئ لفائدة احدى المؤسسات الم
دنية الت 

 الصحية،

ي ظل حالة الطوارئ الصحية، 
 
ي حالة ضاح ف

 
 متابعة المخالفير  ف

ي بعض القضايا، 
 
ونية بدال من العقوبات السالبة للحرية ف  اعتماد نظام المراقبة االلكي 

                                                           
دراسة مقارنة، أطروحة لنيل ديبلوم الدكتوراه  –نعيمة بروحو، السياسة العقابية زانعكاسها عىل ظاهرة جنوج األحداث  -  33

ي القانون الخاص ، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية  واالقتصادية واالجتماعية طنجة، الموسم الجامعي 
 
ف

 158ص  2018 / 2017
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ستقبال وحجز الجناة إل التوجه نحو تغيير وضعية المؤسسات السجنية من مؤسسات ا 
مؤسسات منتجة تنفتح عىل الصناعات والتكوينات والعمل لفائدة الصالح العام وفق ضوابط 

 محددة،

ي لتطبيق العقوبات المناسبة بحسب الظروف االجتماعية  
فسح مجال أوسع أمام القاض 
 واالقتصادية والنفسية للمتهم. 

 قائمة المراجع: 
  :الكتب الخاصة 
  ة المدة, المركز القومي للبحوث االجتماعية أحمد المجذوب، الغرامة كبديل للحبس قصير

 والجنائية, قسم بحوث المعاملة الجنائية, القاهرة ،
  ،2008اكرم نشأت إبراهيم، السياسة الجنائية،دراسة مقارنة،دار الثقافة للنشر والتوزي    ع. عمان، 
 ي كتابه "الحدود الق

 
ي تقدير العقوبة" عام اكرم نشأت، إبراهيم ف

 
ي ف

ي الجنائ 
انونية لسلطة القاض 

1996، 
  ازية، دار النشر المعارف ي تقدير العقوبة والتدابير االحي 

 
ي "ف

ي الجنائ 
حاتم بكار، سلطة القاض 

 ،2002باالسكندرية،
  ي للعقوبة، كلية الحقوق، جامعة عدن، دار الثقافة للنشر

فهد هادي حبتور، التفريد القضائ 
 ،2014والتوزي    ع 

  ي تطبيق العقوبة وتشديدها وتخفيف
 
ي ف

ي الجنائ 
محمد علتر كيك، السلطة التقديرية للقاض 

 ،2007ووقف تنفيذها، دار المطبوعات الجامعة االسكندرية، 
  ي القانون المقارن ، الجزء االول، االحكام العامة واالجراءات

 
، الجرائم االقتصادية ف محمد مصطف 

 ،1979الجنائية، الطبعة الثانية 
  .2001عبد الرحمن أبو توتة، أصول علم العقاب، ذكر دون الطبعة، منشورات  مالطا، 
  ي تفريد الجزاء، طبعة

 
ي ف

ي الجنائ 
: حدود سلطة القاض  ي

، لطيفة المهدائ  ي
، مطبعة  3لطيفة المهدائ 
 ،2013 بريس، الرباط 

 ي تقدير العقوبة، دون ذكر الط
 
ي ف

ي الجنائ 
بعة، دار الجامعة يوسف جوادي، حدود سلطة القاض 

 ،2011الجديدة ، االسكندرية، 
  األطروحات 
  نيت، أطروحة عبد االله اعصيفر، الحماية القانونية لإلنسان من جريمة التشهير عير شبكة األنتير

ي القانون الخاص ، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية  
 
لنيل ديبلوم الدكتوراه ف
 2017/2018ة طنجة، الموسم الجامعي واالقتصادية واالجتماعي

  أطروحةدراسة مقارنة، –نعيمة بروحو، السياسة العقابية زانعكاسها عىل ظاهرة جنوج األحداث 
ي القانون الخاص ، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية  

 
لنيل ديبلوم الدكتوراه ف

 2017/2018واالقتصادية واالجتماعية طنجة، الموسم الجامعي 
 

 الندوات والمجالت 
  بدائل الدعوة العمومية، وبدائل العقوبات السالبة للحرية، اشغال المناظرة ، ي

عبد الحليل القيدائ 
ي نظمتها وزارة العدل تحت عنوان: السياسة الجنائية بالمغرب واقع وافاق،  المجلد 

الوطنية الت 
 بمكناس، نشر المعلومة القانونية والقضائية، 2004دجنير  9/10/11االول/ ايام

  ي السياسة العقابية الفرنسية/ صفاء
 
ونية ف ينة : السوار االلكي  ،الوضع تحت المراقبة االلكي  ي

أوتائ 
 ،2009العدد  25مجلة جامعة دمشق للعلوم االجتماعية والقانونية/ المجلد 
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  ي ، ندوة ي الوطن العرئر
 
واثبة دود السعدي، مقال تحت عنوان واقع وفاق العدالة الجنائية ف

ي نظمتها وزارة العدل بلمللكة المغربية، السياسة الجنائية 
، شغال الندوة الت  ي ي الوطن العرئر

 
ف

 ،2006ابريل  27/26مراكش 
   القوانير 
  يف بمثابة قانون رقم نونيو  15) 378جمادى االول  3الصادر بتاري    خ  378.58.1ظهير رسر

ي  4 240( بشأن قانون الصحافة بالمغرب. منشور بالجريدة الرسمية عدد 1958
 
ف

27/11/1958 ، ي  المغرئر
  يف بمثابة قانون رقم ي  28بتاري    خ  282.73.1ظهير رسر

( النتعلق 1974مايو  21) 1394ربيع الثائ 
ي الجريدة الرسمية عدد 

 
 2 314بزجر االدمان عىل المخدرات السامة والوقاية منها، منشور ف

، 1974 / 06 / 05بتاري    خ  ي  المغرئر
  من قاونو  723 14، وأكمل عير القانون رقم 1997 كانون األول  19بتاري    خ  97 1159القانون رقم

، 2000االجراءات الجزائية "حزيران   الفرنسي
  2004تاري    خ اذار  2004  204والقانون رقم  2002ايلول  9بتاري    خ  2002 1138القانون رقم 

 .  الفرنسي
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 اشتوكة: الدينامية المجالية والتحوالت -الموارد الغابوية بسوس

له بجان عبد ألإ
 
 ذ. أ

نسانية دأب وألعلوم ألإ
آ
كادير –جامعة أبن زهر  كلية أل

 
 أ

abdelilahabajan@gmail.com 
 

 
 ملخص: 

ي عقود متتالية من 
من خالل االستقصاء الموضوعي للحالة الراهنة للمجال الغابوي لألركان بعد مض 
فضال عن سنوات  ،االستغالل المفرط لمواردها الطبيعية من طرف اإلنسان والحيوان عىل حد سواء 

ها، لكفيل إلماطة اللثام عما شهده هذا المجال الغابوي الممتد  اف الفرشاة المائية وغنر الجفاف واستن  
ي حالة عدم توقفه. و  871 200عىل مساحة 

 
وة الوطنية ف ي بات يهدد النر

 هكتار من استغالل عشوائ 
ي تشملها أشجار األركان بمجموعة من ا

ايد يرتبط تدهور المساحات الت  لعوامل المتداخلة، تتجىل فين  
ي وتنامي الضغط المباشر الذي يشكله ذلك عىل الموارد 

 
ي للمراكز  النمو الديموغراف

والتوسع العشوائ 
ية وخلق البنيات التحتية.  عند هدا الحد بل تتعداه  ألركانالغابوي المجال وال تقف حالة تدهور الحض 

فالحة  انتشار المساحات الفالحية المسقية وماوكبها من بروز  بعد لتصبح الوضعية أكنر خطورة، خاصة 
ي البيوت البالستيكيةعضية ومكثفة 
 
ات المناخيةفضال  ،ف من خالل توالي سنوات الجفاف  عن تأثنر التغنر

وتكثيف ضخ المياه و تطور وارتفاع درجة الحرارة مما دفع بالعديد من المستغلير  حفر العديد من اآلبار 
ي كانت تنعش الجذور القريبة. وسائله، م

 ما قض  عىل أهم الفرشاة القريبة الت 
وتعتنر أوالد تايمة وأيت ملول ومراكز واد الصفا وسبت الكردان والكدية وسيدي الدحمان والكفيفات 
، إذ تتوسع اليوم باعتبار موقعها والوضعية العقارية السائدة  ي

ة بهذا التدهور البيت  معنية بكيفية مباشر
، مسكينة، الحفايا وأيت اكاس(، الذي عىل حس اب المجال الغابوي المحاذي لها )غابة منتاكة، ادمير 

يتعرض اليوم لضغط قوي ومبادرات متعددة الحتالله واستغالله، ولعل المنطقة الصناعية بأوالد تايمة 
ة الذين تم إحداثهم، ألكنر دليل عىل  اعتماد الحلول وبأيت ملول والمركب الجامعي بأزرو ومطار المسنر

ايدة ولو عىل حساب المجال الغابوي ات   .السهلة الستجابة للحاجيات المن   ات التغنر كما أصبحت تأثنر
عة من شأنها أن تعجل بتفاقم ظاهرة  المناخية تطرح مشكال بيئيا حقيقيا، خاصة وأن استمرار هذه الن  

ي للغابة. ومن تم اإلخالل بالتوازن البالتصحر واكتساح الكثبان الرملية، 
كنتيجة منطقية لهدا النمط و  يت 

ات المناخية، قدر  من االستغالل غنر المعقلن وما تتعرض له المنطقة من انعكاسات ناجمة عن التغنر
. أما معدالت % 2.7الماضية عند  17فقدان الغطاء الغابوي بهذا المجال والذي تراكم عىل مدى السنوات 

ي  % 0.21سنة، وفقدانها من حيث المساحة وصل  22خالل  % 2.4فقدان كثافة األركان فقد بلغ 
 
 13ف

ي سنة، مما يوضح  
ي عىل الوسط الطبيعي وعىل الموارد والتغنر المناخ 

ي تدهور  أن الضغط البشر
 
تسبب ف

ي للغابة ي  نوعي لخصائص النظام االيكولوخر
 . تجاوز بشكل كبنر حدود التحمل البيت 

ات المناخية، الدينامية السكانية، أركان، المجال الغ الكلمات المفتاحية:  ، التغنر ي
ابوي، التدهور البيت 

 . التكثيف الزراعي

Abstract  : 

Through the objective investigation to the current situation of the forest field 
of Argan after successive decades of over-exploitation of natural resources by 
both human and animal, as well as years of drought and the depletion of aquifer 
and others, All that is suffient to reveal what this environmental field witnessed, 
it is worth mention that this area is about 871 200 Hectares which suffered from 
random exploitation that start to threatens the nation wealth in case of non-
stop. 

mailto:abdelilahabajan@gmail.com
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The deterioration of the area of the trees of Argan is linked to a combination 
of interrelated factors, such as the increasing of both the demographic growth 
and the direct pressure on the resources and the indiscriminate expansion of 
urban centers and the creation of infrastructure. In addition to this the case of 
the deterioration of the forest field of Argan does not stop here but it becomes 
more dangerous, especially after the spread of the irrigated agriculture lands and 
the appearance of modern and intensive agriculture in the green houses. As well 
as drilling many wells and intensifying the pumping of water and the 
development of its means, this kills the most important nearby aquifer which 
was refreshing the nearer roots.  

Ouled Teima, Ait Melloul, Oued Essafa Centers, Sebt El Guerdane , El Koudia, 
Sidi Dahmane and Lagfifat are all directly concerned with this environmental 
deterioration, As it is expanding today according to its location and the prevailing 
real estate situation at the expense of adjacent forest area (Forest of Montakah, 
Edmin, Hafay and Ait Akas) which is currently exposed to a strong pressure and 
multiple intiative for occupation and exploitation, also setting up the following 
facilities, Industrial Zone of Ouled Teima and Ait Melloul and Azro Campus and 
Al Massira Airport, is the Biggest evidence of the adoption of easy solutions to 
respond to the increasing needs ; even at the expense of the forest area. 

Therefore, this expansion movement poses real environmental problem, 
especially that the continuation of this tendency may accelerate the aggravation 
of desertification and the invasion of sand dunes which will lead to a violation of 
the ecological balance of the forest, as a logical consequence of this pattern of 
irrational exploitation. 

The loss of forest covers in this area which is accumulated over the 17 years 
was estimated at 2.7%, Whereas the rates of density loss of Argan has reached 
about 2.4% during 22 years and the loss in terms of area is around 0.21% in 13 
years, which illustrates the human pressure on the natural environment and 
resources caused a qualitative deterioration of the characteristics of the forest 
ecosystem which exceeded the limits of environmental endurance. 
Key words: Argan, Environmental deterioration, weather changes, Urban 
expansions, Agricultural intensification . 
 

 مقدمة: 

ي شي    ع االنتشار والتداول بير  عامة الناس وخاصتهم، كما أضىح 
أصبح الحديث عن التدهور البيت 

ين. لذلك يرتبط هذا  ي تتحدى حضارة االنسان بالقرن الواحد العشر
التصحر من الظواهر المزعجة والت 

ايد بالمشاكل البيئية نظرا لطابع الخطورة الذي بدا يتسم به حيث يهدد  بشكل مباشر االمن االهتمام المن  
ي للسكان وسالمة صحتهم، وذلك عن طريق االخالل بالتوازنات البيئية وعن طريق إحداث 

الغذائ 
ي الميكانزمات القائمة بير  تفاعالت المجال الحيوي بسبب تأثنر الضغوطات الممارسة والغنر 

 
اضطرابات ف
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ي االخالل بالتوازن الذي خلفته وحافظت 
 
عليه االجيال السابقة. فجل الدراسات المعقلنة مما له انعكاس ف

المسؤول عن أغلب التحوالت الحاصلة، عن طريق التوسعات  تكاد تجزم بأن االنسان الذي قد يكون أو
العمرانية عىل حساب المجاالت الغابوية، وما ينتج عن ذلك من تحوالت وأثار عىل التوازنات 

 االيكولوجية. 
ي هذه المقالة بدراسة وتقييم أمام هذه القضايا المتعلقة بتفاعل 

 
االنسان بوسطه انصب اهتمامنا ف

ي الحالي عىل حساب المجاالت 
حالة الموارد الغابوية بسوس ماسة من دافع االهتمام بآثار التوسع الحض 

ات البيئية والدينامية العمرانية  الغابوية المحيطة به. وأيضا بغية فهم طبيعة التفاعالت بير  التغنر
ي فهم طرق اشتغال نظم المجال الحيوي ألركان، وتحديد، قدر والتحوالت ا

 
الجتماعية، قصد االسهام ف

ي يتعرض له. وذلك من أجل 
االمكان، االليات والعوامل المنشطة له، وسبل الحد من التهديدات الت 

ي المت احات انمائية قادرة عىل انعاش والحفاظ عىل هذا النظام االيكولوخر ي بلورة اقن 
 
عدد المساهمة ف

ي 
 
ة بكونها شيعة التحوالت ف ي منطقة ذات بيئة جافة، متمنر 

 
الوظائف. خاصة أن هذا المجال يتواجد ف

ية والطبيعية، بسبب موجات الجفاف المتكررة وتزايد االستغالل المفرط للموارد النادرة.   مظاهرها البشر
 التقنيات والمنهجية المستعملة

ي تزايد تدهور المجاالت الغابوية، كان لزاما علينا  ةتتساءل عن االسباب الكامن لكون المقالة
 
ف

ي وتزايد 
 
استخالص تأثنر السكان والتعمنر عىل الوسط، وذلك من خالل الوقوف عىل تأثنر النمو الديموغراف

 المتطلبات والحاجيات سواء من حيت السكن واألنشطة االقتصادية عىل الموارد الطبيعية الرئيسة. 
ي الحقيقة سيكون من 

 
الصعب علينا تحقيق أهداف هذا التناول، لو لم تكن هذه المقالة استمرارية ف

ي تشكل أرضية صلبة لدراسية الدينامية الحالية بهذه المنطقة. إذ تشكل دراسة 
ألبحاث جامعية سابقة، الت 

تب عن تدهور هذا النظام وأي ي ستن 
ضا نظام اشتغال المجال الغابوي دعامة أساسية لتحديد مدى أثار الت 

ي بلورة وتقدير قيمة الموارد الطبيعية، هذا باإلضافة ال القيام بتحليل دقيق لآلليات 
 
من خالل االسهام ف

والعوامل المنشطة لمظاهر التدهور الحالي للمجاالت الغابوية، بغية تقدير تكاليف ازالة وتدهور الغابات. 
ي تتعرض لها الغابات

مع تحديد التكاليف االقتصادية الرئيسية  هذا مع الوقوف عىل المشاكل الرئيسة الت 
ي االخنر ابراز اهم االستنتاجات، 

 
ات وف ات حديثة التداول، مع إبراز الثوابت والمتغنر من خالل تقديم مؤشر

ي لحقت المجال الحيوي ألركان. 
 الت 

ي ذلك 
 
ومن أجل دراسة وتحليل المظاهر النوعية لتدهور المحيط الحيوي لغابة اركان اعتمدنا ف

 مجموعة من الدراسات الوثائقية والمعطيات اإلحصائية والمعطيات الكارطوغرافية بهدف إنتاج عىل
ي بعض الحاالت بتحليل بعض الصور الجوية 

 
خرائط موضوعاتية هذا مع القيام بزيارات ميدانية المعززة ف
ي عرفتها مجال سوس م وسمح لنا ذلك بإبراز دينامية تدهور الوسط الطبيعي ألركان

اسة، من حيت الت 
اكتساح المدرات المسقية واالنشطة االقتصادية وما نتج عنه من الضغط عىل المجاالت الغابوية ومن 

ة تطور أشكال التعرية وما و انتعاش ظاهرة التصحر.   نتائج ذلك تزايد وثنر
 : المناقشة والنتائج

: أهميته وأدواره (1 ي  المجال الغابوي المغرب 
المتوسط والمحيط األطلسي والصحراء، وهو موطن لنباتات يقع المغرب بير  البحر األبيض 

منطقة بيوجغرافية  30ويتوفر عىل سبعة مجموعات من المناطق االيكولوجية و وكائنات حيوانية غنية،
 Haut Commissariat aux Eaux et)منظومة بيئية غابوية  30منظومة ايكولوجية قارية منها  39و

Forêts et à la Lutte Contre la Désertification., 2015)) ،وعىل الصعيد السوسيواقتصادي .

من احتياجات الماشية من % 17من الحصيلة الطاقية الوطنية، و  %18تسهم الغابات المغربية بنسبة 
 ,.Croitoru et al)من الحرفيير  من المواد االولية 6000وحدة صناعية، وأكنر من  60االغدية، وامداد 

، ولها قيمة ترفيهية وهي أيضا تؤ   (2017 ي بة وحفظ التنوع البيولوخر دي دورا رئيسيا من حيث حماية الن 
ة. وعىل الرغم من هذه المزايا والفوائد، فإن هذه التشكيالت مهددة بشدة. حيث يسهم التوسع  كبنر
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ي ازالة 
 
ي وف

ي استخدام االراض 
 
ي والممارسات الغنر المالئمة ف الغابات الزراعي وتغنر المناخ والتوسع الحض 

 وتدهورها. 
من المساحة االجمالية للبلد، وهذه النظم % 12.7مليون هكتار، أي  9ويغطي المجال الغابوي 

االيكولوجية هي مملوكة للدولة. وتتكون باألساس من أنواع مختلفة من التشكيالت النباتية.  بما يقدر 
ي منها  4700

من الثديات الغابوية، كما يتواجد  نوع 106خاص بالمغرب، ويتوفر أيضا عىل  537نوع نبائ 
ة من األسماك باألودية القارية (Croitoru et al., 2017)نوع من الطيور 326به  ، إضافة إل أنواع كثنر

والجبلية، ويعود هذا التنوع بحكم وجود كل النطاقات البيومناخية عىل مستوى المغرب،مما أفرز ثالثة 
 أنواع من الغابات: 
هكتار، وتضم أصناف من قبيل السدر ب  000 814 5مساحتها غابة طبيعة، تبلغ  -

هكتار والبلوط  000 360 1هكتار والبلوط االخض  ب  000 830هكتار، االركان  000 132
ي ب 

 هكتار؛ 000 128 1الفليت 
 هكتار؛ 000 186 3الحلفاء:  -
 هكتار.  000 530 الغابة االصطناعية ب  -

 الوظائف  المجال الغابوي ألركان : منظومة متعددة (2
ة، إذ يسهم ب  من الناتج المحىلي االجمالي الفالخي % 2إن للمجال الغابوي أهمية اقتصادية كبنر

. وتجدر االشارة أن بعض النظم االيكولوجية تساهم بشكل % 0.4للبلد. و  من الناتج المحىلي االجمالي
ي االقتصاد الجهوي، مثل شجرة االركان بنسبة 

 
الي المحىلي لمنطقة سوس من الناتج االجم% 6.3كبنر ف

ماسة، وإذا اخدنا بعير  االعتبار الدخل الذي يستمده السكان من حطب الوقود والمنتجات الغابوية، فإن 
.ويبلغ متوسط اإليرادات السنوية للغابات % 10المساهمة تصل إل  من الناتج المحىلي االجمالي الزراعي

ائب و مليون درهم تدفع للدولة 146مليون درهم، منها  470 ي شكل ض 
 
مليون درهم لألقاليم أما  34ف

ائب هي األخرى ) 146حصة الجماعات فتبلغ   Observatoire National deمليون عبارة عن ض 
L’Environnement., 2015) . 

 Haut Commissariat aux Eaux et Forêtsهكتار ) 200 871تغطي مساحات أركان حوالي 
et à la Lutte Contre la Désertification., 2010) ي

 
( تتوزع أساسا بير  األطلس الكبنر والصغنر وف
ي 
ي االقتصاد الريف 

 
ي من المغرب، ونظرا الستخداماته المتعددة وأهميته ف المنطقة الهامشية للجنوب الغرئر

 محمية المحيط الحيوي لليونسكو.  1998فقد تم تعينها وتحديدها سنة 
ي خلق اقتصا

 
 د محىلي من خالل توفنر أربعة أنشطة إنتاجية: وتساهم هذه الغابات ف

ثمار أركان: مصدر إنتاج زيت األركان وتمثل دخل مهم من دخل األشة. ويصل االنتاج  -
/  4000حوالي  اف   100طن سنويا وبمردودية متوسطة تبلغ لن  كلغ من الفاكهة، حاليا هناك اعن 

العالية المصدرة نحو الخارج، حيت عىل نطاق واسع بأن زيت أركان من المنتجات ذات الجودة 
 ؛(El Wahidi., 2013)طن من زيت أركان 17حوالي  2005-1985صدر  المغرب ما بير  

ي غابة اركان الرعي الجماعي وتمكن اوراق شجر أركان من تلبية  -
 
مجال رعوي: تمارس ف

ات االالف القطيع) االبقار، المعز، االبل(؛  احتياجات عشر
ي انتاج الخشب والذي يمثل  مجال غابوي: يستغل شجر  -

 
ي % 13أركان ف

من االنتاج الوطت 
 من حطب الوقود. باالضافة إل االستخدام المحىلي كوقود؛

ي تنمية األنشطة الزراعية  -
 
مجال الزراعة الغابوي: يساهم التباعد الحاصل بير  شجر أركان ف

 )الحبوب واألشجار المتمرة(. 
ي خلق اقتصاد مح 1خريطة 

 
 ىلي من خالل االنتشار الواسع لتعاونيات أركان: مساهمة اركان ف
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باإلضافة إل دورها االقتصادي واالجتماعي الواضح، فإن شجرة أركان تضمن حماية الموارد الطبيعية 
ية( من المخاطر البيئية، بفضل جدورها الجد متطورة كما يحافظ شجر  ، والحياة النر ي

بة والغطاء النبائ  )الن 
بة ويح ي المناطق الساحلية. اركان عىل الن 

 
 ميها من التعرية المائية والنهرية وخصوصا التعرية النشطة جدا ف

ي منطقة هشة بيئيا وايكولوجيا تسنر نحو االنتقال 
 
ي وجه التصحر ف

 
ويعتنر أركان أخر حزام أخض  ف

ي هذه المناطق وتحويله
 
ا إل ال المجال الصحراوي. وتدمنر هذه الشجرة سيؤدي بالتأكيد ال التصحر ف

 سهوب صحراوية وتعرض ماليير  من سكان االرياف ال الهجرة. 
 دينامية تدهور المجال الغابوي ألركان بسهل سوس ماسة(3

ية،  مصطلح التدهور عموما هو ظاهرة تحدت عىل المدى الطويل، الناتجة عن األنشطة البشر
ي البنية والتكوين والوظائف والقدرة 

 
ي ف االنتاجية للسلع والخدمات. والتدهور والذي يؤدي إل تغينر سلتر

ية،  يائية والبشر ي البيئات القاحلة هو نتيجة للتفاعالت المعقدة بير  العوامل البيوفنر 
 
بشكل عام والسيما ف

ي هذه المناطق الجافة
 
ي يمكن أن تختلف باختالف المقاييس المجالية والزمانية ف

 ,.El Wahidi)والت 
2013) . 

ي مثل هذه البيئات الهشة
 
ي تسمح بالتكيف مع هذا الوسط  ف

يتم تطوير الممارسات العرفية الت 
ية. وتعتنر هذه  ي مواجهة األثار البشر

 
ومن تم توفنر قدرة عالية عىل التكيف مع النظم االيكولوجية ف

ي بهذه المناطق، غنر أن هذه المعارف 
ي التوازن االجتماعي والبيت 

 
المعارف المحلية والعرفية مفيدة ف

ات الثقافية  والممارسات ي نتيجة التغنر
ي بناء التوازن قد تتعطل أو تختف 

 
ي تساهم ف

والعالقات الموروثة الت 
ي يفرضها السياق الحالي للعولمة. وما ينتج عن ذلك 

ي العادات واالجتماعية واالقتصادية الت 
 
من تغنر ف

ي استوجبت استعماال مكثفا للموارد الطبيعية. 
 االستهالكية للسكان والت 

ي مسألة لذلك أص
 
ية تخلت تدريجيا عن استعمال درايتها التقليدية ف بحنا أمام مجموعات بشر

التعامل مع الوسط الطبيعي وموارده، إذ أمام اشتداد الحاجة وتزايد الطلب عىل الموارد، ونتيجة االنبهار 
لة، بالعضنة من جهة، وأمام تفاقم الحاجيات من جهة أخرى، أصبحت تستعمل وسائل نظم انتاج دخي

 . (2010)الميلود.، لم يسبق تجربتها بما فيه الكفاية، والمعرفة مدى تكيفها مع البيئات الجافة 
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وتتفاوت مستويات تدهور 
المحيط الحيوي ألركان من منطقة 
إل أخرى، وهكذا يمكن تقسيم غابة 
اركان ال عدة مناطق عىل أساس 
خصائصها الجغرافية )اركان السهل، 

ي اركان الجبل(، 
ودينامية التغينر الت 

تمسها نتيجة تباين العوامل 
االقتصادية واالجتماعية، وبناء عىل 
المعارف الحالية تم تصنيف غابة 

 اركان إل أربعة مناطق منفصلة: 
اركان السهل : غنر أن هذا 
المجال يتعرض لضغوطات قوية، 
حيث ساهمت االمكانيات الزراعية 

ي 
 
ي يتوفر عليها سوس ف

ة الت  بروز الكبنر
فالحة عضية ومكثفة متجهة نحو 

من  1980التصدير مما مكن منذ 
تدفق الهجرة من المناطق المجاورة، 
وتطور االستثمارات الخاصة ونمو 
ية من بروز دينامية  المراكز الحض 
ي ازالة مساحات من 

 
هامة ساهمت ف

المجال الغابوي وتدهور بعض 
 نطاقه. 

ي 
 
اركان الجبل: يحتفظ السكان ف

مناطق بنمط االستخدام هذه ال
بة، وقلة -التقليدي لنظام الفالخي  الغابوي، والن الظروف الطبيعية )وعورة التضاريس، عدم مالئمة الن 

ي دينامية التدهور 
 
الموارد المائية( لم يسمح ذلك بإنشاء زراعة مكثفة،لذلك هناك مستويات متفاوتة ف

 ثالثة مناطق:  وهي أقل مما هي عليه عموما بالسهل، ونمنر  فيها بير  
يط األطلسي  - ي لألطلس الكبنر وعىل طول الشر لمدينة الصويرة إل  من الطرف الغرئر

الجنوب من مركز تمنار، وبجنوب واديسوس بير  أيت باها وانزي، حيث يتواجد شجر اركان 
 ويتمنر  بقدرة شديدة عىل التحمل، أما من حيث دينامية فقدان شجر اركان فهي 

بكثافة أكنر
 ا أو مستقرة بهذه المناطق؛منخفضة جد

االركان القاري )تارودانت، اولوز( المنتشر بالمنحدرات الجبلية الجنوبية لألطلس الكبنر  -
ي منخفض مع 

، ويتمنر  بتغطية منخفضة وبغطاء نبائ  والمنحدرات الشمالية من االطلس الصغنر
القاحلة وتوالي  وجود دينامية مهمة من حيث فقدان كثافة شجر االركان وذلك نتيجة الظروف

ي وبدرجة أقل االفراط 
ي خشب الوقود والتوسع العمرائ 

 
ي المنطقة والتجارة ف

 
سنوات الجفاف ف

ي تدهور شجر اركان؛
 
، كلها تشكل من اكنر العوامل الرئيسية ف ي الرعي

 
 ف

ي تنتشر حول  -
ي والت  ي من غابة اركان الممتد عىل طول االطلس الصغنر الغرئر الجزء الجنوئر

، حيث تتمنر  هذه المجاالت بانخفاض الكثافة جميع انحاء م ي
دن تزنيت، تفراوت، سيدي افت 

حركات هجرة وطنية ودولية مما نتج  1960السكانية، نظرا الن هذه المناطق عرفت منذ سنة 
ي أو ضعف ممارسة االنشطة بها واستخدامها، وهو ما أدى ال استعادة 

عنه التخىلي عن االراض 



 يق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحق

 

96 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

ي المناطق التجدد الطبيعي للنظام اال 
 
ي وجعله بعيدا عن اشكال التدهور المعروفة بباف يكولوخر

 األخرى. 
ي خلخلةتوازن (4

 
دور احتدام التكثيف الزراعي وتنامي الدينامية السكانية والعمرانية ف

 الوسط الطبيعي ألركان
ي 
ة تردد عدة موجات من الجفاف والت  ي الواقع، عرفت منطقة سوس ماسة خالل السنوات االخنر

 
ف

ي عموما، فرغم أن الجفاف ظاهرة طبيعية أص
بح لها تأثنر متمنر  عىل الوسط الغابوي بالخصوص والبيت 
اته أصبحت شيعة Naciri., 1990بالمغرب ككل، حيث تردد باستمرار عنر المراحل التاريخية ) ( فإن تأثنر

 .  المفعول والتطور ارتباطا بالضغط الكمي والنوعي
ي المجاالت السقوية المحاذية للمجاالت كما كان الستعمال 

 
التكنولوجيا والتقنيات المتطورة ف

الغابوية تأثنر عكسي عىل هذا المجال من خالل القضاء عىل شجر االركان وتقليص المجال الرعوي .كما 
اف الوسط  بة وبالتالي تنشيط عمليات التعرية إل حد استن  

ادت هذه الدينامية الزراعية ال انهاك الن 
ي افة التصحر. مما سيكون لألمر خطورة عىل التوازنات البيئية. 

 
 والزج به ف

ي السنة، ويتجاوز الطلب  3.25وتقدر نسبة التجدد الغابوي ب 
 
مرات العرض  3مليون طن ف

، مما يشكل اهدارا سنويا لما يناهز  ي
هكتار من  000 30امتجدد من حطب التدفئة عىل المستوى الوطت 

 Stratégie Nationale de Développement Durable, Rapportالغابات تقريبا )
Diagnostic., 2014) ي المخصصة للرعي وتزايد قطعان الماشية

. كما أن تقلص مساحات األراض 

ايد عىل ي خلقضغط من  
 
المكثف بحيث تجاوزت نسبة الضغط  المنظومات البيئية نتيجة للرعي  يتسببان ف

يد النباتات الرعوية بالغابات، مما جعل العرض الغابوي السنوي الحالي أرب  ع مرات تقريبا قدرات تجد
 (. 2014يعرف تراجعا )مديرية الرصد والدراسات والتخطيط بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.، 

ي استغالل الفرشة المائية الباطنية 
 
، بدأ كبار الفالحير  يتسابقون ف أما فيما يخص االستغالل الفالخي

ي 
ي التطور نتيجة عضنة وسائل االنتاج خاصة بمنطقة  بشكل مكثف والت 

 
سمحت بظهور ضيعات اخدة ف

ية، عىل تجاوز الصعاب،  اشتوكة وهوارة. كما ساعد االنفتاح عىل األبناء ومختلف الرساميل الحض 
ي انتشار التجمعات العمرانية  هذا ايضا مع 

 
وساعدت حركة التوافد المهاجرين نحو هذه المجاالت ف

ي عمليات انتشار المساحات الفالحية المسقية عىل حساب استقطاب 
 
استثمارات اجنبية  ساهمت ف

ي 
ويتجسد ذلك بمنطقة واد الصفا أساسا، مما  1المجاالت الغابوية من خالل عمليات استصالح األراض 

 زاد من خخللةالتوازنات البيئية الحالية، دون اعتبار قلة الموارد وهشاشتها. 
ورة الكما  ة ممتدة عىل أسفرت سنر ية كبنر تمدين الحديث بسوس ماسة عن انشاء مجموعة حض 

مساحة شاسعة، وقد أدت طبيعة التطور السوسيواقتصادية وأنماط التوسع وإنتاج المجال الذي شهدته 
ي وتكاثر وتنوع أنشطتها ووظائفها المركزية، وتزايد أهميتها 

 
مختلف مكوناتها من تدعيم وزنها الديمغراف

، وإن كان ذلك قد ارتكز عىل اسس اقتصادية هشة، تقوم عىل أنشطة إنتاجية تعتمد بدورها االقتصادية
ي تتمنر  مكوناته المختلفة بوجود أشكال عمرانية  عىل موارد فالحية وغابوية متدبدبة، تبلور حنر  حض 

 . ي
ية متنافرة، ويشتغل بكيفية غنر الئقة وجد مكلفة، وخاصة عىل المستوى البيت   وبنيات حض 

                                                           
 2000هكتار سنة  4 950 000وتشنر منظمة االمم المتحدة لألغدية والزراعة أن مساحة المجاالت الغابوية قد ارتفع من 1

(. 2015)فاو  2015هكتار سنة  000 630 5، وال 2010هكتار سنة  000 670 5، وال 2005هكتار  000 400 5إل 

ة  ي مساحة الغابات خالل الفن 
 
ة 2010-1990وهذا يظهر أنه حصلت زيادة ف وقع  2015-2010؛ غنر أنه خالل الفن 

ي المساحة بلغ 
 
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة لصحر، أن المنطقة هكتار سنويا. وحسب  800انخفاض ف

ي بلغت 
امي من طرف مصالح الدولة عىل الغابات والت 

ة  2000المتأثرة بعملية االستصالح، تشمل الن  هكتار خالل الفن 

ي تبلغ 2010-2015
ة. وهذا يعطي ما مجموعه  2400؛ ثم عمليات االستصالح الت  هكتار،  4400هكتار خالل نفس الفن 

 . (Croitoru et al., 2017)هكتار سنويا  880أي ما يعادل 
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: الوسط الغابوي ألركان بير  انتشار التكثيف الزراعي وتنامي الدينامية السكانية  2خريطة 

ي بروز ضغوط قوية وتنشيط عوامل التدهور
 
 والعمرانية  وأثار ذلك ف

 
 

ية الموجودة بسوس  كما عرف المجال الفالخي والغابوي الواقع داخل حدود الجماعات الحض 
ي الفالحية والغابات ، نتيج1992توسعا هاما بعد 

ية عن طريق الحاق االراض  ة تمديد المدارات الحض 
ة بسبب تزايد الطلب عىل االرض من قبل الدولة قصد  المحيطة به. لذلك يشهد هذا المجال ضغوطا كبنر
ي من جهة، ومن لدن الفاعلير  االقتصاديير  والمجزئير  الخواص 

ى وإلنتاج السكت  ات الكنر انجاز التجهنر 
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ي كثنر من من جهة ثا
 
نية. وتقطع منه من حير  ألخر نتيجة ذلك مساحات شاسعة، وبشكل يتعارض، ف

 .  األحيان مع خيارات وثائق التعمنر
 

ي تزايد الطلب والضغط عىل 1جدول 
 
ي يتمتع بها مجال سوس ماسة وانعكاساتها ف

: المؤهالت الت 

 غابة اركان

ي 
المشاري    ع الت 

تمت عىل حساب 
 المجال الغابوي

مساح
المجال ة 

الغابوي 
 الركان

ع
دد 

التعونيا
 ت

عد
د رؤوس 
 الماشية

الكثافة 
السكانية 
2)نسمة/كلم

) 

ع
دد 
2السكان
014 

 

- 
79 

860 
4

5 
71

700 
261 

4
87 954 

ا
كادير 
 اداوتنان

الحي الصناعي 
 ه  349أليت ملول 

9 310 7 
40

800 
1 847 

2
97 245 

ا
نزكان 
أيت 
 ملول

القطب 
 30الجامعي بأزرو 
 220هكتار)قطع 
 شجرة(

- 
100 

760 
3

3 
16

0000 
105 

4
19 614 

ا
شتوكة 
أيت 
 باها

الحي الصناعي 
 ه  115بأوالد تايمة 

368 
220 

5
5 

52
8000 

51 
7

80 661 
تا
 رودانت

 243 
220 

8 
18

3000 
48 

1
21 618 

تز
 نيت

ة اإلحصائية لجهة سوس ماسة  ومحاربة ، المندوبية السامية للمياه والغابات 2015المصدر: النشر
 التصحر

وتعتنر أوالد تايمة وأيت ملول ومراكز واد الصفا وسبت الكردان والكدية وسيدي الدحمان 
، إذ تتوسع اليوم باعتبار موقعها والوضعية العقارية  ي

ة بهذا التدهور البيت  والكفيفات معنية بكيفية مباشر
ومبادرات متعددة الحتالل  السائدة عىل حساب هذا المجال الغابوي الذي يتعرض اليوم لضغط قوي

ة  واستغالله ولعل المنطقة الصناعية بأوالد تايمة وبأيت ملول والمركب الجامعي بأزرو ومطار المسنر
ألكنر دليل عىل اعتماد الحلول السهلة الستجابة  الذين تم احداثهم عىل حساب المجال الغابوي،

ايدة، لذلك أصبحت حركة التوسع هاته تطرح مشكال بيئيا حقيقيا، خاصة وأن استمرار  للحاجيات المن  
عة من شأنه أن يعجل بتفاقم ظاهرة التصحر واكتساح الكثبان الرملية.   هذه الن  

اف متواصل(5  المجال الغابوي ألركان: رصيد عقاري موروث يتعرض الستن  
تتمنر  الوضعية القانونية لألرض بسوس بتعدد أنماط أنظمتها ) ملك الدولة الخاص والحبوس 
ي الميه والغابات، الملك الخاص(. ورغم هذه الوضعية العقارية المعقدة، فإن الدولة بمختلف 

وأراض 
ستمالك مصالحها تعتنر المالك األول لألرض بالمنطقة. وقد جاء هذا أساسا نتيجة من جهة لعمليات اال 

، بهدف االستجابة لحاجيات التخطيط،  ي
ينات من القرن الماض  ي قمت بها االدارة خالل نهاية العشر

الت 
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ي وضعت تحت إدارة المياه 
ي عىل غابة االركان الت  ومن جهة ثانية بسبب امتداد جزء هام من الحنر  الحض 

 . 1919والغابات منذ سنة 
ة  ي الدولة والجماعات الركنر 

ي تأسس عليها االنتاج وقد شكلت أراض 
العقارية العقارية االساسية الت 

العمومي بسوس. والمثنر أن فتحها للتمدين لم يواكب بمجهود مماثل من أجل إعادة تكوين الرصيد 
ي 
ية بسوس الت  ي مجموعها بالمراكز الحض 

 
ي العمومية ف

ف. وهكذا، فقد بلغ حجم مساحة االراض  المستن  
ي المقابل، لم تهم عمليات االقتناء من القطاع  4000حوالي  2006و 1960تمت تهيئتها ما بير  

 
ـه. وف

 الخصوضي سوى مساحات محدودة. 
اتيجية عقارية  ي اطار اسن 

 
ي لم توضع ف

 أن سياسة التجزيء العمومي عىل الصعيد الوطت 
وهذا يبير 

ي 
 
وط التحكم ف ي.  طويلة االمد، كفيلة بضمان التموين المنتظم للسوق العقارية، وتوفنر شر التوسع الحض 

ي األفق أي 
 
بينما عىل العكس قامت هذه السياسة عىل ما هو متوافر وسهل المنال. واليوم، ال يظهر ف

اف المخزون العقاري الموروث، تتجه األمور، نتيجة الصعوبات  تغينر عىل هذا المستوى، فبعد استن  
ي الميدان، نح

 
ض المؤسسة العمومية الفاعلة ف ي تعن 

ي التمويلية الت 
ي الملك الغابوي واراض 

و تعمنر اراض 
جعة والدوائر السقوية المحيطة بالمدن أوالمراكز الواقعة داخل  ي المسن 

الجماعات القروية واالراض 
 مداراته )حاالت الدراركة واوالدتايمة  وتارودانت وأوالد برحيل...(. 

بوي، وبعد فك بعد تشخيص العوامل واآلليات المنشطة لمختلف أشكال تدهور المجال الغا
ي تحقيق 

 
ي  والمتصل بأدوار المجال الغابوي ف ابط بير  الجانب الطبيعي والبشر

طبيعة  التداخل والن 
ي من جهة وانتشارات التكثيف الزراعي 

، مع تحديدانعكاسات النمو العمرائ  التوازن االقتصادي واالجتماعي
ي خلخلة هذا التوازن الذي يحققه المجال الحيوي

 
لمحيط اركان، يتبير  أن نتائج هذا  من جهة اخرى ف

، إذ أكدت أحدى الدراسات من خالل نتائج  التدهور مكلف وأشكال انتشاره مخل لتوازن الوسط الطبيعي
ي قامت بها 

ي ومعطيات االستشعار عن بعد الت 
أن فقدان الغطاء الغابوي بهذا المجال والذي عملها الميدائ 

 2.4. أما معدالت فقدان كثافة االركان فقد بلغ )%2.7عند  الماضية يقدر  17تراكم عىل مدى السنوات 
ي % -0.21سنة( وفقدانها من حيث المساحة يبلغ ) 22خالل %

 
ي تدهور نوعي  13ف

 
سنة( مما تسبب ف

ي للغابة  واح معدل التخليف والتشجنر بير  . كما (El Wahidi., 2013)لخصائص النظام االيكولوخر  4ين 
ي %
 
ي % 40و مناطق سوس ماسةف

 
ي الريف واالطلس المتوسط وهذا يعادل ف

ي المتوسط، % 8 منطقت 
 
ف

ي )%20-15وهي أقل من المعدل األمثل )
ي البيت   Observatoire( المطلوب للتوازن االيكولوخر

National de L’Environnement., 2015) ي وحرائق
. وتقدر االتكلفة االجمالية الستصالح االراض 

ي المغرب بحوالي 
 
. كما 2014من الناتج المحىلي الجمالي سنة % 0.004مليون درهم أي  40الغابات ف

ات تدل جسامة  200 11إل  000 10تقدر تكلفة تجديد وتخليف شجر اركان من  درهم/هكتار. مؤشر
ي تهدد المنظومة االيكو 

 . (Croitoru et al., 2017)لوجية لغابة اركاناالخطار الت 
، الرعي الجائر..( أتت  ، التكثيف الزراعي ي

ي )التوسع العمرائ 
مماسبق يتبير  أن االستغالل العشوائ 

بة والماء، فمررنا بشعة من  عىل عوامل اإلنتاج الطبيعية األول للمحيط الحيوي لغابة أركان وهي الن 
.، مرحلة بيع الفائض إل مرحلة تب  (. 1986ديد الرأسمال )الفاسي

 خاتمة
يؤدي المجال الغابوي ألركان وضائف متعددة، إذ أن االنظمة االيكولوجية بالمغرب ترتبط وتتصل 
وة الحيوانية، االنتاج الزراعي والعلف، صناعة المنتجات الغابوية، الحرف  بعدة قطاعات فرعية، مثل النر

ي المقابل تتعرض ل
 
ي فقدان الغابات لكثافتها وتدهورها بسبب والصناعة، غنر أنها ف

 
عدة ضغوط تتمثل ف

اف واالستصالح.  ي االستغالل واالستن  
 
ولذلك يتبير  أن هشاشة النظم وحساسية البيئة يحفز   اإلفراط ف

ابط بير  البيئة والتنمية. 
 بشكل قوي الن 

من االكراهات من وهكذا فالوضعية الحالية لنموذج االنسان/اركان يبعث ال وجود أربعة اصناف 
ي ال إعادة التوازن: 

 أجل ادارة جيدة قد تؤثر عىل قدرة النظام البيت 
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ي البيئات القاحلة؛ -
 
ي ف

 حساسية وهشاشة التوازن البيت 
ي إدارة وتدبنر المجال الغابوي؛ -

 
 تضارب وتناقض ف

ي سياق يتسم بالدينامية؛ -
 
ية تابثة ف  اعتماد مبادئ توجيهية وادارة تدبنر

 اخفاق النظام االقتصادي.  فشل أو  -
 بيبليوغرافيا

ة اإلحصائية لجهة سوس ماسة.  2015المندوبية السامية للتخطيط، )  . 91-11(. النشر
، دينامية الموارد الطبيعية وخطورة 2010الميلودي ش، ) ي

 
ف (. المغرب الشمالي الشر

لعلوم اإلنسانية بالرباط، التصحر)نموذج كتلة بوخالي وهوامشها السهوبية(. منشورات كلية اآلداب وا
 ص.  375: 60سلسلة: رسائل أطروحات، رقم 

ي المناطق الجافة. سلسلة الدروس االفتتاحية لكلية 1986الفاسي ا، )
 
(. االنسان ومشكل التصحر ف

 ص.  19اآلداب والعلوم االنسانية بأكادير : 
وع 2014(مديرية الرصد والدراسات والتخطيط بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة،  (. مشر

اتيجية الوطنية للتنمية المستدامة   . 34-19. : 2030االسن 
Croitoru L, Khattabi A, Sarraf M, (2017). Le Coût de la dégradation de 
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 وكالة مارتشيكا بالناظور )المغرب( كنموذج للتنمية المستدامة

 
يوب ألشاوش

 
 أ

 ألمغرب-ألمركز ألجهوي لمهن ألتربية وألتكوين بجهة ألشرق 

. 

 مقدمة: 

ي إطار تنمية 
 
وريا إن حماية الموارد الطبيعية والبيئة ف متواصلة ومستمرة )مستدامة( أصبح أمرا ض 

ي 
ومسؤولية الجميع كل من موقعه، كما أن المسؤولية الرئيسة واألكبر تقع عىل مؤسسات المجتمع المدن 

  . وصانعي القرار
ي ظل غياب سياسة بيئية واضحة تحتفظ عىل توازن مكونات     

 
من الصعب تحقيق تنمية مستدامة ف

ي تحيق بالبيئة تكلف البلد 
ار الت   8,2مليار درهم، أي ما يعادل  20البيئة وتمنع من تدهورها." وإن األض 

 % من الناتج الداخىلي الخام. 
ي رهانا تنمويا، ذلك أن مف

ي جوهره عىل التوازن لقد أصبح الرهان البيت 
 
كز ف هوم التنمية المستدامة يب 

ي خدمة التنمية االقتصادية 
 
وات الطبيعية والبيئية وجعلها ف وري بي   المحافظة عىل البر الض 

 .واالجتماعية
ي  ورة ملحة، تمليها الحاجة إىل الحفاظ عىل التنوع البيولوجر لقد أضحت مقاومة مظاهر التدهور ض 

بة والموارد وتوا وط التنمية المستدامة. والب   زنات األوساط الطبيعية ببالدنا، لضمان شر
ي عليها التقدم االقتصادي واالجتماعي 

ي ينبت 
ة األساسية للتنمية المستدامة الت  الحماية البيئية هو الركب  

م الموارد الطبيعية وإطار العيش والتنمية االجتماعية المتناسقة. أخذا بعي   االعتبار حاجيات  الذي يحب 
ائح المجتمع ومن جهة أخرى ال يمكن التأسيس لهذه المبادئ بطريقة فعلية إال إذا توفرت  .مختلف شر
 للمواطني   بيئة مالئمة. 

ة مارتشيكا:   -1 وع تهيئة موقع بحير  مشر
ة مار  ي باإلضافة إىل تتعتبر بحب  ي وإيكولوجر ، 2005منذ  1”رامسار“شيكا، المصنفة كموقع بيولوجر
ات األكبر  قية بالمغرب، واقليم  إحدى البحب  أهمية بالحوض المتوسط، وتشكل رهانا أساسيا للجهة الشر

الناظور عىل الخصوص. وتعد ذات أهمية عىل السواء اقتصادية، بيولوجية، إيكولوجية، وسياحية. وتمتد 
ة عىل مساحة تقدر ب كلم يفصلها عن البحر األبيض   25كلم مرب  ع، وخط ساحىلي بطول   115البحب 

  المتوسط. 

                                                           
 اتفاقية حول المناطق الرطبة.   - 1
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ة مارتشيكا:  -2  مصادر تلوث بحير

ة من تلوث بري وبحري بسبب غسل خام  ي هذه البحب 
، حيث تعان  ي

ي بداية القرن الماض 
 
الحديد ف

يتطلب تنقيتها، وضع محطة لمعالجة المياه المستعملة، وتفري    غ متحكم فيه، وفتح ممر، وتحويل الممر 
ي يتم جلبها للشاط  االصطناعي وأكاديمية الغولف، 

، حيث يتم استعمال الرمال الت  القديم لمرىس ترفيهي
  تدوير. باإلضافة اىل عمليات التنظيف وإعادة ال

ي إعادة استعمال المواد، وإعادة 
 
فضال عن هذه األنشطة، وضعت الوكالة عدة مبادئ للتدخل المتمثلة ف

 استعمال المياه المستعملة المعالجة، وإعادة تشجب  وغرس األشجار. 

، أي أنه من المناطق «Hotspot» صنف برنامج العمل من أجل المتوسط حوض الناظور منطقة ساخنة
ي األكبر 

ي البحر المتوسط. وترتبط أسباب التلوث الرئيسية باآلن 
 
 :تلوثا ف

 ؛ ي
ي الحوض المان 

 
ي نظام جمع النفايات السائلة والصلبة ومعالجتها ف

 
 اختالالت وظيفية ف

  ات واإلضافات تلوث ناتج عن النشاط الزراعي )مبيدات النباتات الضارة ومبيدات الحشر
ة ناتج  ة عن تلف األتربة...(؛اآلزوطية والفوسفاطية، وطفح كبب 

  .)تلوث مرتبط باألنشطة الصناعية، والمنجمية والموان   )خاصة بسبب المعادن الثقيلة 
ة مارتشيكا:  -3 وع تهيئة بحير  أهداف مشر

ة مارتشيكا، الذي أعىط انطالقته الملك محمد السادس، إىل تثمي    وع تهيئة موقع بحب  يهدف مشر
وات الطبيعية لجهة الناظور، من خال ة بقيمة مالية تبلغ البر ل إحداث سبع مدن موضوعاتية حول البحب 

وع أن يحدث قطبا للكفاءات والتنمية  26حواىلي  مليار درهم ) أزيد من مليارين يورو(. ومن شأن هذا المشر
ي الناظور 

ق، عىل الخصوص المركب المينان  ى بجهة الشر المستدامة، وذلك بتناغم مع المشاري    ع الكبر
ي مثار. كما أن غرب المتوسط ، و 

القطب الفالجي بركان، والمركز الحراري للطاقة الشمسية لعي   بت 
ق  ي لجهة الشر اث اإليكولوجر ي المحافظة عىل الب 

 
وع ستساهم ف ي يتضمنها المشر

المتطلبات البيئية الت 
ي تطلبت استث .للمملكة

ة مارتشيكا الت  وع، تنقية بحب  ي المرحلة األوىل للمشر
 
ة تم ف مارا حدد ولتثمي   البحب 

ي 
 
مليون يورو(. وكان ألشغال التنقية أثرا اجتماعيا مهما حيث بإمكانه تعبئة  150مليار درهم    )  1.5ف

. كما مكن فتح ممر، بطول كلم واحد  ي
ي المجال البيت 

 
ي أصبحت حاليا مختصة ف

اليد العاملة المحلية، الت 

 : منظر عام لبحيرة مارتشيكا بالناظور1الصورة رقم 

 http://www.agencemarchica.gov.ma المصدر: الموقع الرسمي لوكالة مارتشيكا 

http://www.agencemarchica.gov.ma/
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ي البحري وعودة الطيور مب  عرضا، من تنقية المجال البحري، باإلضافة إىل تأهي 300و
ل النظام البيت 

     . 2المهاجرة

ة مارتشيكا خطوات هامة خاصة عىل مستوى إعادة هيكلة   لقد قطعت أشغال تهيئة موقع بحب 
ة.  ي للبحب  ، وإعادة تهيئة وتأهيل الكورنيش وتهيئة المشهد الطبيعي واإليكولوجر  األحياء الناقصة التجهب  

ية وضعت الوكالة كمخطط عمل، انط الق عدة دراسات خاصة باعتبارها أنشطة مواكبة للتنمية الحض 
اتيجية للعمل تبعا للتوجيهات الحكومية  االعتبار البعد التشاركي كاسب 

 . وتأخذ بعي  

ية وعىل  ورة حل المشاكل المرتبطة بالتنمية الحض  يأخذ بعي   االعتبار خصوصية المنطقة وض 
 :الخصوص

 تحديد المناطق الجديدة للتعم .  ب 

  . ي
 تحديد التوجه العام الخاص باألراض 

  .ي تأهيلها و/ أو تجديدها
ي يقتض 

ية الت   تحديد القطاعات الحض 

  .ي  تنظيم حركية النقل الحض 

  .ادماج القواعد العامة للبناء 

ي مرحلتها اإلعدادية
 
ي تتبع بعض الدراسات  هذه الدراسة توجد حاليا ف

 
وتشارك الوكالة، أيضا، ف

كاء المحليون أووالمشاري    ع الخاصة  ي أطلقها الشر
ومن جهة أخرى، فإن  .المؤسسات الوزارية األخرى الت 

ي، الميثاق، والدراسات الخاصة بالمناظر  ي تهم األوجه األساسية كإعادة التأهيل الحض 
الدراسات الت 

بإنجاز، الطبيعية، ومداخل المدن، وبرامج المحافظة عىل القرى، وأن األساس من هذه الدراسات يتعلق 
  :3كل من

  ،ي انصار، وترقاع، وشعالة
ابية بت  مراجعة مخططات إعادة الهيكلة ألحياء الجماعة الب 

ابية قرية أركمان.   وإعداد مخطط إلعادة تأهيل الجماعة الب 

  .)ي )وسط الناظور  الدراسات للمحافظة وتجديد جي دامت 

  الدراسات حول ميثاق المجال الطبيعي والمعماري  zpp2  وzpp7  

  .ي  الدراسات المتعلقة بمخططات النقل الحض 

 ة ي عىل مستوى القرى الصغب    .4المحافظة وتحديد التوسع الحض 

ي 
ي قدمت أمام المجلس اإلداري للوكالة بالرباط، فإنه تم برسم سنت 

و  2014ووفق الحصيلة الت 
ألحياء السكنية تحقيق إنجازات تهم محاور فتح مناطق جديدة للتعمب  وإعادة تأهيل بعض ا 2015

                                                           
غشت  09تم االطالع عليه يوم   http://www.agencemarchica.gov.maالموقع الرسمي لوكالة مارتشيكا،   - 2

2020 . 
 

 . 2020يونيو  13تم االطالع عليه يوم   archica.gov.mahttp://www.agencemالموقع الرسمي لوكالة مارتشيكا،  - 3
 
 . 2020يونيو  13تم االطالع عليه يوم   http://www.agencemarchica.gov.maالموقع الرسمي لوكالة مارتشيكا،  - 4
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وتهيئة الكورنيش وإعادة تأهيل البيئة ومخطط الولوج والتنقل والتدبب  العقاري، باإلضافة إىل اإلنجازات 
 . المالية

ام هذه المبادئ المثىل:  -4  ثالثة مشاري    ع أساسية أنجزت مع احير

ه الطيور الذي يروم إعادة تشكيل مناطق االستقرار الطبيعي للطيور ال مهاجرة بأحواض تم تدشي   منب  
جعة  القديمة للمياه المستعملة بالناظور، وأكاديمية الغولف لمدينة أطاليون المنجزة عىل مساحة مسب 

ي عىل منطقة متدهورة 
ي غسل خام الحديد، وشاط  الناظور بت 

 
ي استخدمت ف

ة مارشيكا، باآلليات الت  لبحب 
 بسبب تضيف المياه المستعملة. 

ة: التهيئة والبيئة: تنقية البح -5  ير

ي هذا الصدد، تم وضع برنامج واسع لتثمي   هذا الموقع، الذي انطلق منذ 
 
من أجل تجاوز  2007ف

نامج، عىل  ة. وي  هم هذا البر المشاكل البيئية المتعلقة بمعالجة النفايات الصلبة والسائلة، وتنقية البحب 
، وتنظيم  مصلحة التجميع، الخصوص، انجاز محطة لمعالجة مياه الضف الصحي بالناظور الكبب 

والنقل، وتخزين النفايات الصلبة، وإعادة تأهيل المطرح القديم، وانجاز مركز للتجميع وفتح قناة جديدة 
ي 
ي تعرف تزايدا للطفيليات بسبب المياه الراكدة، وتطهب  الماء وضفت 

ة، الت  تمكن من تجديد مياه البحب 
ي اىل إعا ة. ومن المحافظة عىل التنوع البيولوجر دة تدوير المواد المحلية والمياه المستعملة، مرورا البحب 

، فإن األنشطة البيئية المنجزة من قبل الوكالة، تهدف اىل ارساء  يط الساحىلي وإعادة التشجب 
بتثمي   الشر

 . ي  عالمة الجودة واالبداع، وتشمل أيضا تعزيز الطاقات المتجددة والتعمب  اإليكولوجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مشهد من عملية تنقية مياه بحيرة مارتشيكا2الصورة رقم 

 ناظور سيتيالجريدة االلكترونية المصدر: 
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 الحماية ضد الفيضانات:  -6

ي مخاطر تم إعادة ضبط أودية ومجاري المياه وضمان مجراها الطبيعي نحو 
 
ة، من أجل التحكم ف البحب 

 الفيضانات. 

ة مارتشيكا4الصورة رقم  ي بحير
 
: عملية إعادة تهيئة أودية تصب ف  

  

 Google Imagesالمصدر: 

ه الطيور:  -7  منير 

 األهداف المتوخاة: -أ

 : النفايات الصلبة التي جمعها من بحيرة مارتشيكا3الصورة رقم 

 google imagesالمصدر: 
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ي الواقع، فإن المنطقة تتوفر عىل 
 
ها للطيور. وف ة، منب   وع اىل جعل أحواض البحب  يهدف المشر

ة  ي البحب 
ه. وأن ضفت  ي ستكون ذات قيمة عند احداث هذا المنب  

مؤهالت بيولوجية متعددة وهامة الت 
 .ستعرف عملية التنقية والتثمي   الستقبال الزائرين

 أهداف التهيئة: -ب

 ،المرحلة األوىل: جرف وملء األحواض 

 ،المرحلة الثانية: تعزيز الحواجز المائية وقنوات الماء 

  الثالثة: تهيئة المناظر الطبيعية ومصب المياه العذبة،المرحلة 

 ،  المرحلة الرابعة: التشجب 

 5المرحلة الخامسة: انجاز مركز لالستقبال، ومكاتب للمراقبة واالعالم . 
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 مدينة البحرين:  -8
نامج مارتشيكا، أو كيف يمكن المزج بي   التنمية  تعكس المدينة ذات البحرين تحدي االبتكار لبر

 .االقتصادية للمنطقة والسياحة البيئية
 ، ي

، فإن هذا المنتجع البيت  ي ي ترع البناء اإليكولوجر
اعي المعايب  وباعتبارها مخصصة للسياحة الت  سب 

ة والبحر األبيض  120الدولية للرفاهية والبناء المستدام، وذلك عىل مساحة  هكتارا توجد بي   البحب 
 المتوسط، وكلها ستضم أربعة محطات مستوحاة من بيئتها. 

 
 

 
 مدينة أطاليون:  -9

ي ” تالوين” تستمد شبه جزيرة أطاليون اسمها من كلمة 
ي تعت 

باألمازيغية، اللغة ” منابع الماء” الت 
برية   .البر

شقة عىل مشارف  149شقة، حيث الشطر األول يهم  2230فيال و 650وتحتوي مدينة أطاليون عىل 
ي توفر  أكاديمية الغولف،

غرفة وهو ما يمثل  370فضال عن ثالث وحدات فندقية بتصنيفات مختلف، الت 
 . 6شير 740ما مجموعه 

 

 

 : مشهد عام لمدينة البحرين ببحيرة مارتشيكا6الصورة رقم 

 http://www.agencemarchica.gov.maكا  المصدر: الموقع الرسمي لوكالة مارتشي

 : مشهد عام لمدينة أطاليون ببحيرة مارتشيكا7الصورة رقم 

 http://www.agencemarchica.gov.maالمصدر: الموقع الرسمي لوكالة مارتشيكا  
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 تاري    خ وأرقام: -10
وع مارتشيكا الذي شيد عىل مساحة استطاع  من غرس  2010هكتار، وانطلق سنة  20000مشر

انية تقدر بحواىلي  45000
ة بمب   منصب  35000مليار درهم، وخلق  1.5شجرة، وحقق تنقية للبحب 

 شغل. 
 
 

 
 

 طموح الوكالة: -11
قية للمغرب، • ي التنمية المستدامة بمنطقة المتوسطية وبجهة الشر

 
 التموقع كفاعل ف

 احداث وجهة جديدة للسياحة حول المحيط المنطقة المتوسطية، •
ي االقالع االقتصادي واالجتماعي للجهة ولمدينة الناظور.  •

 
 المشاركة ف

وع عىل المجال: -12  انعكاسات المشر
ي  وع النموذجر ة مارتشيكا( ذو القيمة المضافة العالية، الذي من شأن هذا المشر )إعادة تهيئة بحب 

ي يوليوز 
 
ي تحقيق التنمية 2009كان الملك محمد السادس قد أعىط انطالقة شطره األول ف

 
، أن يساهم ف

اقتصادية، -االقتصادية واالجتماعية للمنطقة، السيما من خالل تثمي   إمكانياتها ومؤهالتها السوسيو
ي 
 
وات، وإحداث مناصب الشغل، وحماية وتثمي   الموارد الطبيعية، والحفاظ عىل  والمساهمة ف خلق البر

ة، الممتدة عىل طول  وع تهيئة وتنمية البحب  ة. ويرتقب أن يساهم مشر ي للبحب   25التنوع البيولوجر
ي إحداث نحو 

 
ا، ف  . ألف منصب شغل بصفة قارة ومؤقتة 80كيلومب 

وع إنجاز سبعة مشا ي هكتار، وتشمل مدينة وي  هم هذا المشر
ى عىل مساحة تقدر بحواىلي ألف  ري    ع كبر

، والمدينة الجديدة للناظور، وخليج النحام، ومارشيكا 8أطااليون، )الصورة رقم  ( ومدينة الشاطئي  
  .الرياضية، ومروج مارشيكا ثم قرية الصيادين

ي تصل
وع، والت  ي يتطلبها إنجاز هذا المشر

مليار درهم،  46قيمتها إىل  تتوزع االستثمارات المالية الت 
اكات تجمع بي   القطاعي   العام والخاص، ما بي   اإلقامات السكنية ) مليار  13والمرصودة انطالقا من شر

                                                           
، صيف  - 6 ي

 . 2020تحري ميدان 

 http://www.agencemarchica.gov.maالمصدر: الموقع الرسمي لوكالة مارتشيكا  
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ا والخدمات )ثالثة  349مليون درهم(، والوحدات الفندقية )ثالثة ماليب  و 637و مليون درهم(، والتجهب  
مليون درهم(، إىل جانب  264األساسية )ثمانية ماليب  و مليون درهم(، والبنيات التحتية 124ماليب  و

وع ) ة الناجمة عن تطور المشر مليون درهم(، حيث تشمل أشغال  586مليار و 17االستثمارات غب  المباشر
وع إنجاز مالعب للغولف، وفضاءات مخصصة للرياضات المائية والفروسية، ووحدات فندقية،  المشر

 .  7ترفيهية وأخرى للصيد وإقامات سكنية فآخرة، وموان   

 

ي طور التهيئة8الصورة رقم 
 
: موقع أطاليون ف  

 
 المصدر: الموقع الرسمي لوكالة مارتشيكا

 

وع:  -13  المحاور األربعة األساسية للمشر
ي أرب  ع محاور أساسية: 

 
الها ف ة يمكن اخب    للمشورع أهمية كبب 

:  -أ ي
 إعادة تأهيل البيئ 

   .ة  تنقية البحب 

   المناظر الطبيعية. غرس وتهيئة 

   .محمية للطيور 

 :التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية -ب
 8تثمي   قطاع الصيد البحري التقليدي وتربية األحياء المائية . 

                                                           
 . 2020يونيو  15الطالع عليه يوم تم ا  http://www.agencemarchica.gov.maالموقع الرسمي لوكالة مارتشيكا،   - 7

 
 . 2020يونيو  17تم االطالع عليه يوم   http://www.agencemarchica.gov.maالموقع الرسمي لوكالة مارتشيكا،   - 8
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 : التنمية المجالية -ج
   .ي أنصار

 مدينة جديدة لبت 

   .ات ي للمناطق األقل تجهب    إعادة ترميم وتأهيل المجال الحض 

 ترابية جديدة للمعمار وخلق أقطاب جديدة لألنشطة: فتح مجاالت  -د
   .مدينة أطاليون 

   .مدينة ذات بحرين 

  .المدينة الجديدة للناظور 

   .قرية الصيادين 

   .خليج طيور النحام 

  .مارشيكا الرياضة 

  9بساتي   مارتشيكا . 

 خاتمة: 

ي هذا 
 
ي تم التطرق إليها ف

المقال، لعبت أدوارا مهمة إن المشاري    ع التنموية المهيكلة للمجال والت 
بحيث صاحبتها إصالحات عميقة انعكست بشكل واضح عىل المجال بشكل عام، وخلقت فرص عمل 

هات أيضا.   جديدة ثم متب  

اء ومسؤولي   عىل  ة لها، وحظيت بتتبع خبر انية كبب  هذه المشاري    ع ضخمة بحيث تم تخصيص مب  
ة األشغال بها تم ، ثم وتب  ي والدوىلي

ي ظرف عشر سنوات استطاعت المستوى الوطت 
ت بشكل شي    ع، فف 

ة مارتشيكا خلق مشاري    ع تنموية عمالقة وتغيب  مالمح اإلقليم وجعله وجهة  وكالة إعادة تهيئة بحب 
ي تواجه هذا القطاع، 

سياحية عالمية تستقطب السياح من جميع بقاع العالم، بالرغم من االكراهات الت 
ام تام للمواثيق الدولية للبي ي احب 

 
ي إعادة ف

 
وع التنموي وجب التفكب  ف ئة. إال أنه بالموازاة مع هذا المشر

تهيئة المواقع االثرية بالمنطقة وترميمها كقصبة سلوان وفرخانة وقلعة ثزوضا والثكنة العسكرية 
ها، حت  يجد السائح ما يزوره أثناء إقامته بأطاليون  بأزغنغان وريكوالريس بالناظور ومدينة المزمة...وغب 

 واقع أخرى. وم

 

 

                                                           

 
 . 2020يونيو  13تم االطالع عليه يوم  http://www.agencemarchica.gov.maالموقع الرسمي لوكالة مارتشيكا،  - 9
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ي ظل جائحة كورونا
 
ي ف

 آليات الحد من الهدر البيئ 

 د. عبد الصدوق خيرة

 الجزائر-كلية الحقوق والعلوم السياسية–جامعة تيارت – 

 الجزائر–الحقوق والعلوم السياسية كلية –جامعة ابن خلدون -عضوة في مخبر تشريعات حماية النظام البيئي

 

 
 ملخص: 

   البيئية بالقضايا إن االهتمام
 
ة، تعدى المألوف  و تخىط الحدود ت اآلونة ف  لما نظرا وهذا األخير

   التلوث يخلفه
ار  البيئ   االقتصادية المؤسسات وتعد والنبات، والحيوان اإلنسان تصيب من أض 

   األول المتسبب
 
 تزايد إىل أدى ما وهو .غازية انبعاثات و نفايات من تخلفه ما طريق التلوث عن هذا ف

ورة عل المؤسسات هذه حث أجل من والدول الدولية والجمعيات المنظمات نداءات    ض 
  سلوك تبئ 

  الذي 
 مواردها استخدام وترشيد من التلوث البيئة حماية يضمن اإلدارة البيئية و التخطيط البيئ 

  . البيئئر و الحفاظ عىل حق األجيال القادمةالطبيعية تفاديا للهدر  

، االدارة البيئية.  الكلمات المفتاحية:   
 تنمية مستدامة، بيئة، الهدر البيئ 

 

Abstract  : 

The interest in environmental issues in recent times has gone beyond the norm and 

overstepped the limits. This is due to the damage caused by environmental pollution to 

humans, animals and plants. Economic institutions are the primary cause of this pollution 

through the waste and gaseous emissions they leave behind. This has led to the increasing 

calls of international organizations, associations and countries to urge these institutions to 

adopt environmental management behavior and environmental planning that guarantees 

protecting the environment from pollution and rationalizing the use of its natural resources in 

order to avoid environmental waste and preserve the right of future generations 

Key words: Environment. sustainable. development. Environmental.  waste.Environmental 

managrment. 

 

 مقدمة: 

  البيئة اليوم من عدة 
إن قضية البيئة تعدو  إىل  ما نحمله لها اليوم من االهتمام و الوع  حيث تعان 

أخطار تشوه مظهرها العام وبالتاىل  تؤثر عىل التنمية االجتماعية و االقتصادية و حئى السياسية لمؤسسات 
ت الدراسات و انعقدت المؤتمرات الدولة هذه الحقيقة أدت إىل زيادة االهتمام الدوىل  بحماية البيئة،  فكير

  
و خرجت التوصيات و اإلعالنات و أبرمت االتفاقيات للحفاظ عىل البيئة اإلنسانية من األخطار الئى

تهددها . وقد ترتب عىل ذلك ظهور العديد من القواعد القانونية الدولية لمواجهة المخاطر هذه القواعد 
 ة اآلن يطلق عليها القانون الدوىل  للبيئ
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  بشكل عام  
   التدهور إشكاليات تعتي   كمابعدة مجاالت   يرتبط التوازن البيئ 

 أفقية إشكاليات البيئ 
كة ، المؤسسات و المنتجير  و الصناعيير   جميع بير   مشيى  األفراد الذاتيير   ألنها تهم كل والفاعلير 

   المستوى عىل السلطات تهم كما والمعنويير  
، الوطئ   التماسك خالل من إال يتأنى  لن حلها وألن والمحىل 

جمة عىل القادر االجتماع  والمجاىل   كة بالمسؤولية للشعور العملية اليى    الفراد المجتمع ، المشيى
 
 إطار ف

كة حكامة  .التنمية المستدامة أجل من مشيى
احات التحليل منهجية بتقديم الدراسة هذه قامت وقد  اإلدارة مضامير   تفعيل إىل الهادفة واالقيى

للبيئة و ما يتعلق بالتخطيط  المستدامة للحماية نظام وتنفيذ اعتماد خالل من  المستدامة  والتنم البيئية
  
  و مرتكزاته للدفع بعجلة التنمية  و قف الهدر البيئ 

   الهدر  إشكاليات تعتي   كما.البيئ 
 إشكالية البيئ 

  الدولة .  أفقية
 
كة لجميع القطاعات ف  مشيى

ي وأنواعه 
 المحور األول: مفهوم الهدر البيئ 

ى إىل زيادة إن ا
ر
، والذي أد   الوقت الحاىل 

 
دة ف

ّ
  البيئة أحد األمور المؤك

 
لتغيرر المتسارع الحاصل ف

ة ير ة، وإصابة نظام حفظ الحياة )باإلنجلير  بالعديد من  :Life Supporting System (المخاطر البيئير
ار، وبالتاىل  زادت اآلثا

ر والنظام االقتصادي، األض   
ة عىل المدى البعيد عىل كلر من النظام البيئ  ر السلبير

عَرف باسم 
ُ
  ت

ة الئى ة الحالير   الحقبة الزمنير
 
، خاصة ف   تصيب حياة البشر

ة الئى وزادت اآلثار السلبير
ة ير وبوسير  )باإلنجلير 

  يعيش فيها اإلنسان ويساهم فيها  :Anthropocene(األنير
  ، وه  الحقبة الئى

 
ف
ات  ، والعولمة، وزيادة عملير

ة، والتحض ر ير تغيير معالم ومظاهر كوكب األرض من خالل األنشطة البشر
ابط والتسارع الذي يسود العالم،  ر  هذه الحقبة باليى التصنيع، واالستهالك المفرط لموارد األرض، وتتمير

دة،
ر
ة المعق  ونتج عنها الكثير من المشاكل البيئير

  
 المتواصل لحد اآلن . أهمها الهدر البيئ 

I- ي
 : مفهوم الهدر البئ 

يعات ,حيث تعد    آفة أصابت جميع المجتمعات عىل حد سواء رغم تطور التشر
إن الهدر البيئ 

  سمحت بتحوالت اقتصادية سياسية و 
مرحلة النهوض و رؤى التطور المجتمعية بعد الحروب الئى

  مناطق العالم و كانت هذه التحوالت نتيجة تكييف اجتماع   و اقتصادي جديد من 
 
اجتماعية هائلة ف

  فرضت جا
نب الطبقات العاملة و الشعوب لتوسيع االسواق و من اجل التحوالت البيئية الجديدة الئى

 نظاما جديدا للتعامل معها 
ي -

 :  أنواع الهدر البيئ 
   التدهور

ية:  البيئ  ، هو التدهور الذي (Environmental degradation )باإلنجلير 
اف الموارد مثل الهواء وال للبيئة يحصل ظمبسبب استي  

ُ
بة، وتدمير الن

البيئية، وتدمير الموائل،  ماء واليى
 
ً
ا  كبير

ً
ها ُيشكل تهديدا ية. ... وه  رئة األرض، ومع تدمير  والعالم بأرسه.  للبيئة والتلوث وانقراض الحياة الي 

  
 
ل التنمية ف   الفكر االقتصادي الذي يختض ويخيى 

 
فلقد ثبت من الواقع العالم  وجود قض ف

ز الواقع ال ترتبط فقط بالجوانب االقتصادية مجرد النمو االق ولكنها تصـادي، فالتنمية المستدامة كما يي 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجوانب االجتماعية والسياسية وكذا بالجوانب الثقافية بصفة عامة ولهذا يجب 

ها، عىل الفرد المحافظة عىل مقومات التنمية والعمل عىل المحافظة عليها والحيلولة دون ه درها أو تدمير
  المجتمع 

 
  شخصية الفرد والجماعة ف

 
  ف

ى
  واألخالف

  والديئ 
 
حيث تعد هذه النقطة جزءا من البناء الثقاف

  
  الثقافة اإلسالمية الئى

 
 أبعاد التنمية المستدامة مجسدة وراسخة ف

ر
. من هنا يمكننا القول إن اإلسالم 

 مست جميع جوانب الحياة
ل األنظمة الزراعية المختلفة حواىل  

ّ
  زراعية، إذ تشك

  إىل أراض 
تحويل استخدام العديد من األراض 

  الغالف 
 
  أكسيد الكربون ف

. ارتفاع تركير  ثان    الوقت الحاىل 
 
ربــع اليابسة الموجودة عىل سطح األرض ف

ر 32الجوي بنسبة   عام 
ة بير 

ر
ة الممتد   الفيى

 
ق ا2003-1750% ف

ر
 التفاعىل  بمقدار م. ارتفاع تدف

وجير 
لنييى
  النظم البيئية األرضية منذ عام 

 
قدان نحو 1960الضعف، والفوسفور بمقدار ثالث أضعاف ف

ُ
% 20م. ف
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ين. 20من الشعاب المرجانية حول العالم، وتدهور ما ُيقارب  ة من القرن العشر % منها خالل العقود األخير
انات أكير بثال    الخزر

 
  األنهار أصبحت المياه الموجودة ف

 
ة أضعاف من المياه الموجودة ف

ر
ثة إىل ست

ات منذ عام    السدود نحو أربــع مرر
 
م، والجدير بالذكر 1960الطبيعية، كما تضاعفت المياه المحتجزة ف

 
ر
ص70أن  .للزراعة % من استخدام الماء حول العالم مخصر

ي   :  فقدان التنوع البيولوج 

ه 1وفقا للتقييم العالم  بشأن التنوع البيولوج   وخدمات النظم البيئية  نامج الحكوم  »الذي نشر الي 
  مجال التنوع البيولوج   وخدمات النظم البيئية

 
  عام  «(IPBES) الدوىل  للعلوم والسياسات ف

 
، 2019ف

ية المصدر، عىل أنه ما يقارب المليون نوع من النباتات والحيوانات تواجه خطر االنقراض  ألسباب بشر
  للزراعة الصناعية الكثيفة وتربية الماشية، إىل جانب

  استخدام األراض 
 
    مثل توسع البشر ف

 
اإلفراط ف

 صيد األسماك 

ة عىل ظروف معيشة اإلنسان ورفاهيته. فيما يتعلق بقطاع   خطير
ً
عتي  آثار هذه الخسائر مخاوفا

ُ
ت

تها منظمة األمم المتحدة  2التنوع الحيويالزراعة عىل سبيل المثال، تنص حالة    نشر
لألغذية والزراعة الئى

  عام 
 
  خدمات »عىل أن  ،2019لألغذية والزراعة ف

 
  تساهم ف

بلغ أن أعداد العديد من األنواع الئى
ُ
البلدان ت

بة وأنواع ال   ذلك المؤبرات واألعداء الطبيعيير  لآلفات وكائنات اليى
 
  الحيوية، بما ف

ُمغذيات النظام البيئ 
 لتدمير وتدهور الموائل واالستهالك المفرط والتلوث والتهديدات األخرى

ً
ية، تهبط نتيجة وأن « الي 

  ذلك »
 
  تقدم العديد من الخدمات األساسية إلنتاج الغذاء والزراعة، بما ف

النظم البيئية الرئيسية الئى
األنواع مثل األسماك والمؤبرات،  إمدادات المياه العذبة والحماية من المخاطر وتوفير الموائل لبعض

 
ً
  االنخفاض أيضا

 
 آخذة ف

ي 
 
 : الهدر الماب

شكل المياه العذبة 
ُ
. ت  

اف المياه العذبة عىل األرض أحد العناض الرئيسية للتدهور البيئ  ُيعتي  استي  
  أغطية  2.5حواىل   الموجودة عىل األرض

 
  مياه مالحة. تبلغ نسبة المياه المجمدة ف

ى
% فقط، والباف

  انتاركتيكا و غرينالند ج
 
% من المياه  2.5% فقط من  30%، لذلك يتوفر  69حواىل    ليدية واقعة ف
  .العذبة لالستهالك

  نهاية المطاف. تنقل 
 
 للغاية، ألن الحياة عىل األرض تعتمد عليها ف

ً
 مهما

ً
عتي  المياه العذبة موردا

ُ
ت

لمحيط الحيوي إىل جميع أشكال الحياة، وتدعم المياه المغذيات والمعادن والمواد الكيميائية داخل ا
حيث تمثل  .النباتات والحيوانات عىل حد سواء، وتقولب سطح األرض مع نقل وترسيب المواد

 من المياه  85% من استهالكها؛ ُيستخدم  95االستخدامات الثالثة األوىل الحالية للمياه العذبة 
ً
% تقريبا

  الزراعية ومالعب
لية مثل استخدامات  6الغولف والحدائق، و العذبة لري األراض  % لألغراض المي  

اء، بينما ُيستخدم  % ألغراض صناعية مثل المعالجة  4الحمام الداخلية وري الحدائق والمروج الخض 
  مراكز التصنيع

 
يد ف   .والغسيل والتي 

  جميع أنحاء العال
 
 من بير  كل ثالثة أشخاص ف

ً
 واحدا

ً
م يواجه بالفعل تشير التقديرات إىل أن شخصا

  من ندرة المياه، وحواىل  ربــع 
  مناطق تعان 

 
مس سكان العالم يعيشون ف

ُ
  المياه، وأن ما يقارب خ

 
 ف
ً
نقصا

                                                           
 ، 1 ط واستدامته، تقنياته .   .14001والتكنولوجية البيئية اإلدارة نظم صقر، الحميد داليا الحجار، محمود صالح 1

، الفكر دار  2006 القاهرة، العرن  
 
   ولكن المحيطة باإلنسان، الطبيعة عىل يرتكز أنه للبيئة االيكولوج    التعريف 2

 
 أنها عىل البيئة عرفت المعاض الفكر ف

   المجال ذلك''
ية طبيعية ظواهر من يضم بما فيه اإلنسان يعيش الذي المكان   ه   أو ،2 ''فيها ويؤثر بها يتأثر وبشر

   الخارجية والعوامل .الظروف  مجموع"
   وتؤثر الحية الكائنات فيها تعيش الئى

 
   الحيوية العمليات ف

 ''بها تقوم الئى
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  دولة نامية تفتقر إىل البنية التحتية الالزمة الستخدام المياه من األنهار والمياه 
 
سكان العالم يعيشون ف

 .الجوفية الُمتاحة

عتي  ندرة المياه مشكلة م
ُ
  ذلك ت

 
  المستقبل، بما ف

 
ايدة بسبب العديد من القضايا المتوقعة ف يى 
  وزيادة التحض  وارتفاع مستويات المعيشة واالحتباس الحراري

 .النمو السكان 

  ودرجات الحرارة: 
 التغير المناج 

   يؤثر
عىل إمدادات المياه لألرض بعدد كبير من الطرق. فمن المتوقع ارتفاع متوسط  التغير المناج 

  السنوات القادمة 
 
تفع بسبب و 3درجة الحرارة العالمية ف جود عدد من القوى تؤثر عىل المناخ. إذ سيى

  
 
  أوكسيد الكربون ف

  و .الغالف الجوي كمية ثان 
 
من ثم تتعدد المشاكل البيئية اهمها الصحية كالضيق ف

 سية المفرطة و األمراض الجلدية . التنفس و الحسا

ي 
 
 : الهدر الغذاب

  4تنبأ باآلثار السلبية لالستهالك غير المدروس عىل البيئة -
 
، أحد كبار مفكري علم االجتماع ف

   Thorstein Veblen الواليات المتحدة، وهو ثورستاين فبلن
الذي يمكن اعتباره بحق رائد الفكر البيئ 

  العض الحديث
 
بدايات القرن، تحدث فبلن عن اآلثار السلبية للنظام الرأسماىل  عىل البيئة . فمنذ 5ف

 لجهة استهالكه الشيــــع وغير الحريص للموارد الطبيعية. 

ض له مع تقدم    ذاك الوقت المبكر محدودية هذه الموارد والهدر الذي أخذت تتعرَّ
 
الحظ فبلن ف

ا عىل البيئة. ومما الصناعة ونموها وتشعبها حئى قبل انقضاء القرن التاس
ً
، ورأى فيه خطًرا محدق ع عشر

   يعزز قيمة طرح فبلن، أنه ربطه بنظريته األشهر وه  
 conspicuous االستهالك االستعراض 

consumption وه  نظرية يعزو فيها نسبة عالية من االستهالك لحب الظهور والتشبه . ، إذا جاز التعبير
  المجتمع الغرن   لنوع من االستهالك باألكير ثراًء. ومنذ ذلك الوقت المبكر 

 
، سلط الضوء عىل هذا الميل ف

وع إىل اإلرساف والهدر، ويتطلب  م بي   ال يقوم عىل الحاجة الحقيقية وإنما عىل حب الظهور. استهالك يتسِّ
 إنتاًجا لتلبية مستلزماته بسبل ال تأبه بأن تفتك بالبيئة بال هوادة. 

، وهو قد عاب عىل من هنا ُيعد فبلن ليس فقط رائد ا   االجتماع 
، بل رائد الفكر البيئ   

لفكر البيئ 
 .  
 الفكر االجتماع  إهماله للعالقة بالبيئة ضمن دراسته للمجتمع اإلنسان 

ة عىل التدوير. فقامت تلك الحملة    اتجاه واحد، إذ إنها عصيَّ
 
اف للبيئة ف أن هذه المادة ه  استي  

 
ً
  تصاعد إىل أن استطاعت بحوث علمية أن تجد سبال

 
الواسعة ضد البالستيك بكافة أشكاله، واستمرت ف

. لكن للتخفيف من آثار هذه المنتجات وتسمح باستعادة الطبيعة لبعض مكوناتها إما بشك  
ل كىل  أو جزن 

                                                           
3"   

 
" مدخالت من المرافق الوطنية لألرصاد 2019بيان المنظمة العالمية لألرصاد الجوية عن حالة المناخ العالم  ف

اء دوليير  بارزين، ومؤسسات علمية، ووكاالت تابعة لألمم المتحدة. ويقدم هذا التقرير  الجوية والهيدرولوجيا ، ومن خي 
 .الهام معلومات موثوقة لمقرري السياسات عن الحاجة إىل اتخاذ إجراءات من أجل المناخ

  العالم بتاريــــخ 
 
  4اثناء جائحة كورونا  من طرف هيئة االمم المتحدة لالغ  2020تقرير حول االمن الغذائ ف

  الملبس 5
 
والمأكل ونمط الحياة. ومعه، بدأت تظهر السيارات  كانت قد ظهرت مالمح مجتمع اإلرساف خاصة ف

  الذي انتشر رسيًعا ونما معه وحوله مجتمع االستهالك، الذي أحدث 
األمريكية الفارهة تعكس هذا الميل االستعراض 

  جميع مواطنها. 
 
ا عىل البيئة ف

ً
ا شديد

ً
ل ضغط

َّ
  سلوك المجتمعات وشك

 
ا ف ً  انقالًبا كبير

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D8%AC%D9%88%D9%8A
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  تهديد موارد البيئة الطبيعية بأشكال ال حض لها 
 
ايد كًما ونوًعا ف رغم ذلك، فقد استمر االستهالك الميى 

 حئى يومنا هذا. 

  
 
وما أن حلت السبعينيات، حئى ظهرت مالمح اآلثار المدمرة لمجتمع االستهالك هذا عىل البيئة ف

ي   ن بأشياء مصدرها الحيوان، ألن المتاجرة بها يهدد أصناف من نواٍح عديدة. وقامت حمالت ضد اليى 
ا 
ً
ا ما كانت هذه الحمالت تستقطب تأييد ً ه. وكثير الحيوان باالنقراض، منها الفرو عىل أشكاله والعاج وغير
ة أن توقفت    عواصم كثير

 
شعبًيا خارج المؤسسات الرسمية أو الجمعيات البيئية. لدرجة وصل الحال ف

ا من اعتداء يتعرضن له من قبل أناس عاديير  مستنكرين النساء عن ال
ً
تجرؤ عىل ارتداء الفرو والعاج خوف

 .  لهذا التضف الالمباىل 

  بعض الدول 
 
الة، لدرجة أدت إجراءات وقف صيد الفيلة ف وقد حوربت تجارة العاج محاربة فعَّ

أخرى. وذلك بسبب استهالك  اإلفريقية إىل زيادة أعدادها من جديد بشكل أصبح يهدد البيئة من ناحية
ة من الزرع وأوراق الشجر   ! الفيل كمية كبير

  التاريــــخ المعاض، بدأ 
 
  منتصف السبعينيات، حير  ارتفع سعر النفط بشكل كبير ألول مرة ف

 
وف

ا للوقود بسبب ارتفاع تكلفته. لكن مع 
ً
كات السيارات إلنتاج سيارة أقل استهالك الضغط يشتد عىل رسر

كذلك حيث يخفف من االنبعاثات المؤذية من 6هذا االتجاه له آثار إيجابية عىل البيئة الوقت، تبير  أن 
  مهما بلغ توافرها 

جهته، واألهم من ذلك أنه يجاري توجًها عاًما بخفض استهالك مصادر الطاقة، الئى
اهتها الستهالك  الوقود اليوم تظل محدودة عىل المدى البعيد. وأصبح امتالك سيارة فارهة معروفة بشر

 من دالالت قلة حرص صاحبها عىل البيئة واستهتاره بالصحة العامة والمشاعر العامة كذلك. 
  ينبع معظمها -

  التنوع البيولوج   عىل سطح األرض من العديد من المخاطر المختلفة، والئى
يعان 

  ألحقها وما زال يلحقها 
ئى
ّ
ار ال   وغير المدروس لإلنسان واألض 

بالطبيعة عىل سطح من السلوك الوحشر
  
األرض، فقد قام اإلنسان بتدمير العديد من المناطق عىل سطح األرض من أجل التوسع العمران 

  الغابات االستوائية 
 
 ف
ً
، فقام بقطع العديد من األشجار بطريقٍة عشوائيٍة وغير مدروسٍة وخاصة والصناع 

   .من أجل الحصول عىل األخشاب
 تحتل حيث الجديد، الدوىل   النظام سمات أهم إحدى عليها والمحافظة البيئة حماية أصبحت

ا  موقعا البيئية االهتمامات    متمير 
 
 اإلدارة نظام تطبيق وأصبح ،7المختلفة الدولية االتفاقيات ف

وط من بير   البيئية  من الكثير  فإن ذلك ومع العالمية، واألسواق الدول من للعديد التصديرية الشر
   وخاصة المؤسسات االقتصادية

 
 اهتماما توىل   ال زلت ا ال التحديد، وجه عىل زئر ا والج النامية الدول ف

ا  .ومواردها البيئة بحماية يتعلق وبكل ما بهذه المواصفة كبير
ات السياسية واالقتصادية واالجتماعية حول    الكثير من التغيير

 
وس كورونا المستجد ف تسبب انتشار فير

 شهدت تغي
ً
ة، لكنها لألسف لم تكن جميعها إيجابيةالعالم. البيئة أيضا ة األخير

  الفيى
 
ات ف  .ير

ي كآلية للتنمية المستدامة
: التخطيط البيئ  ي

 
 المحور الثاب

  من أهم مرتكزات التنمية المستدامة للنهوض بشئى القطاعات المر الذي 
يعتي  التخطيط البيئ 

  فكل عىل حسب الموارد المتاحة و عىل حسب الحاجة لم 
يستوجب االلتفاتة إىل أنواع التخطيط البيئ 

                                                           
باستمرار ارتفاع أسعار النفط إىل مستویات قياسية، ویعزى ذلك  2006اتسمت السوق النفطية العالمية خالل عام   6

  
إىل تضافر عدد من العوامل منها ما هو متعلق بأساسيات السوق )العرض والطلب(، ومنها ما یخص التوترات الئى

  
 
  األسواق المستقبلية للنفط  شهدتها مناطق اإلنتاج الرئيسية، عالوة عىل االختناقات ف

 
طاقات التكریر، والمضاربات ف

  
 
 بسبب جائحة كورونا 2020نفس الحدثة تعاود نفسها ف

   حجيم يوسف 7
   الجودة إدارة نظم وآخرون، الطان 

 
 األردن، عمان، .اليازوري، دار والخدمية، اإلنتاجية المنظمات ف

 30.ص2009
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وريا أما اليوم فهو حتمية ال مفر منها  إذ يساهم     التخطيطيكن ذلك من قبل ض 
   البيئ 

 
 نمو تحقيق ف

، اقتصادي    مبارسر  غير  أو مبارسر  بشكل مساهمته بجانب كبير
 
 بيئة اقتصادية و خلق وفورات تحقيق ف

   المواطنير  التخطيط صحة عىل   إيجابيا ينعكس مما ونظيفة، صحية
 التخطيط من أساس   جزء هو البيئ 

   عنه يختلف أنه إال ،8الشامل
 
  يركز فالتخطيط والمنهج، المفهوم ف

ات عىل   البيئ     والبعد التأثير
 البيئ 

وعات حة، للمشر    األساس   هدفه ويتمثل 9المقيى
 
ار  دون الطبيعية للموارد األمثل االستغالل ف اإلض 

   يساهم بما المستدامة التنمية بالبيئية فتحقيق
 
   10القادمة األجيال حقوق عىل   الحفاظ ف

 
 استخدام ف

وصيانتها حيث تلجأ السلطات  الموارد تلك باستخدام الحالية استفادة األجيال بجانب الطبيعية، الموارد
  أغلب األحيان إىل وضع مجموعة من التدابير الردعية والمحفزة من أجل دفع المؤسسات 

 
العمومية ف

  إدارتها ، وعند وضعها للسياسة البيئية.  إىل إدماج االهتمامات البيئية 
 
 ف

-Iي  أركان و
  مرتكزات التخطيط البيئ 

   التحديات أبرز من البيئية رةاإلدا نظام يعد
   11والعالمية الدولية المتطلبات فرضتها الئى

 
  14001ف

 وإعطائهم وتدريبهم العاملير   لتمكير   التأطير  من الكثير  إىل يحتاج مزال الذي المعاضة البيئية
   التمهيد من تعجل واستفاقتها المنظمة نضج أن كما ،12المنظمة لصالح قرارات واتخاذ فرص

 نظام لتبئ 
ز ما وهو وجه، أكمل عىل وتطبيقه البيئية اإلدارة  .العاملير   لتمكير   الحاجة يي 
 .تحقيقها المطلوب البيئية األهداف وضع -أ

 .والمستهدفة الحالية البيئية األوضاع توصيف -ب
   البيئية الخريطة وضع- ج

   استخدامات توضح الئى
 واآلثار والمستقبلية، الحالية 13األراض 

وع المتوقعة  .للمشر
اتيجيات تقييم- د  .وبيئية وفنية اقتصادية نظر وجهات من 14المختلفة اإلسيى
حة، الحلول عرض -ه . ويــــج والمراقبة التحكم وآليات المقيى  لها واليى

  عملية مكملة ومتكاملة مع عمليات تخطيط التنمية، ظهر كمفهوم حديث 
يعتي  التخطيط البيئ 

  الحماية عىل المكونات البيئية والحفاظ عىل 
  وليضف 

م خطط التنمية من منظور ليقوم من منظور بيئ 

                                                           
   التنظيمية الثقافة قصير  احمد "تأثير   8

 
   ف

كة حالة دراسة االقتصادية بالمؤسسة البيئية اإلدارة نظام تبئ   صناعة رسر
 67ص.  2017جامعة المسيلة –الجلفة" مذكرة ماجستير  وسارة بعير   البالستيكية األنابيب

   األداء مستوى عىل التنظيمية الثقاة أثر عكاشة، محمد أحمد أسعد 9
كة  لحالة باإلشارة الوظيف     .رسر

 
، ف  - غزة فلسطير 

 123االتصاالت.ص Paltel 2008 سنة ،-فلسطير  
 
10 - ،  والمجتمع، .األعمال   األعمال، وأخالقيات االجتماعية المسؤولية مهدي، صالح والعامري، محسن طاهر الغالئ  
 5.ص2005 السنة، عمان، ،1 ط
 
تحسير   -إرضاء المستثمر-تحسير  العالقة مع المجتمع -رضاء العميل:  ISO 14001فوائد الحصول عىل شهادات:  11

 السوق
 
تقليل - تحسير  السيطرة عىل التكلفة- الوفاء بمتطلبات إجازة النظام- صورة المنشأة ونسبة المشاركة ف

تحسير  العالقة مع  -تسهيل الحصول عىل التصاريــــح -توفير المدخالت من الخامات والطاقة - إظهار االهتمام -الحوادث
 الحكومة

 
ة، 14000 .ومتطلبات نظم )البيئة إدارة :النقار حكمت هللا عبد العزاوي، نجم 12  18.ص 2008األردن، عمان، المسير
   الرميدي" التخطیط سمير  بسام.أ -طلح   الزهراء فاطمة.أ 13

   البعد لتحقیق كآلیة البیئ 
   البیئ 

 
اتیجیة ف  التنمیة إسيى

  258ص-2018العدد السابع سبتمي  –مجلة اقتصاديات المال و األعمال 2030 مض رؤیة- المستدامة
  –بوغنيم سمية  14

 
  و تعزيز التانمية المستدامة ف

  ادماج البعد البيئ 
 
  ف

عبدالكريم هشام"دور التخطيط اللبيئ 
  
 611-610ص 2020جويلية  02العدد:  05المجلد –الجزائر"مجلة الجزائرية لالمن االنسان 
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  ، لذا نجد أن معظم الدول قد تجاوزت التخطيط التقليدي متجهة بذلك إىل التخطيط  نوعيتها
البيئ 

 .إلعداد خطط التنمية  كمفهوم و منهج جديد و فعال 
II : ي المستمر

 :طرق و آليات الحد من الهدر البيئ 
  
اف الخطر لعناض النظام البيئ    تضمن الحد من االستي  

هناك العديد من الوسائل والسبل الئى
 :  
 
 وإدخال المكونات الضارة عىل تركيبته، ويتمثل ذلك ف

اف عناض البيئة األساسية من ماء، وهواء، وتربة، وإتباع اآلليات ترشيد االستهالك  - ي واستي   البشر
 .  السليمة للتعامل مع هذه العناض دون إرساف وال تدمير

-  
ً
 رئيسيا

ً
  تعتي  مصدرا

  الزراعية، وإقامة المحميات الطبيعية الئى
الحفاظ عىل الغابات واألراض 

 لتنقية الهواء، والمس
ً
. لألكسجير  وأساسا   التشجير

 
 اهمة ف

حماية المسطحات المائية بما فيها المحيطات واألنهار والبحار من كافة أشكال الملوثات، سواء  -
ول المحمل عىل متنها أو من مخلفات  من إلقاء النفايات فيها أو من مخلفات السفن، أو من تشيبات البيى

ها.   وقودها وغير
  يصعب إيجاد حلول نافعة للنفايات الصلبة النات

جة عن األنشطة االقتصادية المختلفة والئى
 التعامل معها والتخلص منها، وذلك عن طريق التدوير وإعادة االستخدام مما يحم  البيئة ويحافظ عليها. 

، وذلك بإيجاد طرق سليمة للتضيف والتخلص منها بحيث ال تؤثر  - معالجة مياه الضف الصح 
بة والنب ارها إىل اإلنسان عن طريق الطعام الذي مركباتها الضارة عىل اليى اتات والحيوانات، وال تصل أض 

  تركيبته العناض النباتية والحيوانية. 
 
 يتناوله والذي يدخل ف

بية البيئية السليمة، وذلك من خالل نشر الوع  والثقافة حول أهمية الحفاظ  -   ما يسم باليى
تبئ 

 تربية سليمة منذ الصغر وتنشأته حول ذلك.  عىل البيئة وحماية عناضها، وتربية اإلنسان
ية، ويشمل ذلك األرض والماء والهواء  -  يجب تنظیم العالقة ما بير  الموارد الطبيعية والبشر

ً
ا أخير

 .والحفاظ عليها
ام  -   تبدأ باالليى 

ئى
ّ
 من أشكال التلوث المختلفة سواًء عىل الصعيد الشخص  أو بشكٍل عام، وه  ال

ر
الحد

ة بالكائنات الحية وبالبيئة، بتخفيض وإعاد ات الضارر ة استخدام وتدوير النفايات، وعدم استخدام الكيماوير
  الوقت الراهن عن طريق حرق المشتقات النفطية، 

 
 معظم الطاقة يتمر إنتاجها ف

ر
وتوفير الطاقة، إذ إن

  البيئة، وبالتاىل  تدمير الطبيعة المن
 
  تؤدي إىل زيادة التلوث ف

ئى
ّ
اسبة لوجود التنوع الحيوي وه  األمور ال

 عىل سطح األرض. 
 استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة والمنتجات الصديقة بالبيئة.  -
-   

 
ها ف  من استخدام الكيماويات والمخصبات وغير

ر
اء األطعمة العضوية وهو ما يساهم بالحد رسر

 إنتاج األطعمة سواًء الحيوانية منها أو النباتية. 
  تكير فيها النباتات  -

، والئى   المناطق ذات التنوع الحيوي الكبير
 
  ف

االبتعاد عن التوسع العمران 
  المناطق الصحراوية والمناطق غير المستغلة. 

 
 واألشجار والتوسع ف

االبتعاد عن الصيد الجائر وعدم صيد الحيوانات المهددة باالنقراض وإعطاء جميع الكائنات  -
ة الفرصة للت  .كاثرالحير

   كبدیل األخض   االقتصاد جاء-
   لالقتصاد البئ 

 واالقتصاد األسود للبیئة الملوثة التنمیة عىل المبئ 
   سیؤدي الذي والصخري الطبیع   ول والغاز البيى  مثل األحفوري باالقتصاد یعرف ما أو

 
 المدى الطویل ف

 .البیئة وتدمير  الطبیعیة الموارد زف ا اسيى   إىل
   األخض   االقتصاد یساهم

 
 من الحد طریق عن التلوث ومكافحة البیئیة من المخاطر الحد ف

   للتغير  15العكسیة اآلثار
   الحراري والتلوث واالحتباس المناج 

اف البیئ   الطبیعیة الموارد و استي  
   مما یساهم النفایات ٕوإدارة الغابات عىل والمحافظة وتشجیع الزراعة

 
 .البیئیة للنظم التوازن إعادة ف

                                                           

.  
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  قطاعات اجتماعية واقتصادية وبيئية متعددة، 
تمتد تداعيات هذا التغيير إىل الموارد المائية، وان 
  العديد من بلدان المنطقة و يقلل من مستوى 16كما يتوقع أن يضع فتنفيذ خطط التنمية المحلية 

 
ف

ة من المناطق المهددة بهذا التغ   نزوح أعداد كبير
 
، وكان تقرير المنتدى الرفاهية االجتماعية، ويتسبب ف يير

العرن   للبيئة والتنمية
  البلدان العربية، يقدر 17

 
  ف

، قد أشار إىل أن معدال لكلفة السنوية للتدهور البيئ 
 .م2010. من مجموع الناتج المحىل  اإلجماىل  لعام 25مليار دوالر، أي ما يعادل نحو %5بنحو  

 محاسن عدة من بينها:  من خالل ما سبق نجد أن  لإلدارة البيئية المؤسسية
  اإلدارة البيئية -

 
ان العمل وفق معايير اإلدارة البيئية يعتي  عامال و حافزا للتطوير المستمر ف

  جودة منتجا18للمؤسسة 
 
  داخل اإلدارة، وكذا تطبيق معايير عالمية ف

، عاد عليها تها وزيادة الوع  البيئ 
  ما يىل  

 
  - : بفوائد عديدة تمثلت عموما ف

ة تحسن ا-   من خالل تقليص معدل االنبعاثات للهواء، والتخىل  عن النفايات المض 
ألداء البيئ 

  . بالبيئة
  فضالت ومخلفات المصنع، وذلك عي  إعادة تأهيلها مثل  -

 
  كيفية التضف ف

 
حل مشاكل اإلدارة ف

  األغطية وسدادات العطور، هياكل األلمنيوم الخام
 
 المواد البالستيكية المستعملة ف

حل المشاكل المتعلقة بالعبوات وعمليات التعبئة، وذلك من خالل استعمال المؤسسة للعبوات  -
  الطبيعة

 
  . صديقة البيئة الغير ملوثة لها والمنحلة ف

  بيئة نظيفة وآمنة وخالية من الملوثات -
 
 – . تحسير  األوضاع البيئية للعاملير  للعمل ف

  لدى العاملير  بمؤسس -
 – . ة ورود وتعريفهم بالمتطلبات القانونيةزيادة الوع  البيئ 

  . تحسير  صورة المؤسسة مما يزيد من سمعتها الحسنة- 
زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة وتحقيق بعض متطلبات التصدير للخارج، إذ أن انتهاج  -

  السوق الواع  بسالمة البي
 
ة تنافسية عىل اآلخرين ف   مسؤول حقق لها مير 

ئة المؤسسة سلوك بيئ 
  . وحمايتها
 – . تحقيق اإلنتاج النظيف حئى يتوافق مع المعايير البيئية المحلية والعالمية -
  . تفادي الخسائر المادية واالقتصادية خاصة الناجمة عن الحوادث ذات اآلثار البيئية 

-  
ً
ائب المفروضة عىل المؤسسة واالستفادة من ذلك ماديا  – . التقليل من نسبة الض 

  تفرضها السلطات العمومية، مما جنب تعزيز ا 
ام بالقوانير  الئى  

يعات واالليى لتوافق مع التشر
  يفرضها القانون. 

 المؤسسة دفع الغرامات والتعويضات الئى
ي ااما عن سبل التحول إىل االقتصاد األخض  -

 
لمنطقة العربية فلقد اثبتت التجارب عىل ان  ف

، نعه التحديات 19يد لالنطالق  نحو آفاق االقتصاد األخض  التغلب عىل هذه التحديات، هو السبيل الوح
صعبة، ولكن مواجهتها ممكنة، إذا توافرت اإلرادة ووضعت الخطط القابلة للتطبيق عىل أرض الواقع، 

                                                           

 
 
   المستدامة والتنمية البيئة إدارة :قاسم مصطف   خالد  16

 
 13.ص2009 ، 2الطبعة المعاضة، العولمة ظل ف

 
   للرصد العام الدليل التلوث من والحد البيئة لحماية اإلقليم   المركز مجلة - 17

   الذانى
 .جهاز  المضية، للصناعة البيئ 

 55.ص2002 نوفمي   البيئة، شؤون
 
 16.ص 1999،(األردن )عمان وائل، دار ،"حديثة ومفاهيم أساسيات "التنظيم   التطوير اللوزي، موس  .- 18
 
 3.ص 2012تقرير للمنتدى العرن   للبيئة و التنمية المستدامة  19
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ح اإلصالح. بكافة القطاعات والمجاالت عىل التوازي   تقوم باألساس عىل الشر
ة 20الئى ، وكانت المبارسر

  سبيل التحول  المستدامةالعربية للتنمية 
 
  يمكن األخذ بها، ف

، قد حددت مجموعة من التوصيات، الئى
  نقاط،  من بينها: 

 
، حددها ف  إىل االقتصاد األخض 

  االعتبار أن برنامح سبل االقتصاد األخض  
 
ورة األخذ ف   21ض 

، هو برنامح واسع النطاق، بما يئ 
تصادية والبيئية فال بد من تشجيع فرص العمل شموليته واحتواءه جميع النواج  االجتماعية واالق

اء به المنطقة العربية، وتلبية الحاجة إىل التدريب، وتنمية المهارات الدعم االبتكار، والبحث  الخض 
اء من البلدان المتقدمة إضافة إىل تعزيز قدرات المجتمع  والتطوير، والعمل عىل نقل التكنولوجيا الخض 

  المنطقة، وتشجيع
 
  ف

اكات الكفيلة بدعم االنتقال الفعىل  إىل اقتصاديات أكير مراعاة للبيئة  المدن  الشر
ة  ، و المؤسسات الصغير   المنطقة، واالتجاه نحو تنفيذ برامج ومشاريــــع خاصة لدعم االقتصاد األخض 

 
ف

 ، يمكن من خاللها توليد المزيد من فرص العمل الجديدة. 22والمتوسطة
  يتوق

، القدرة والتمكير  لبناء إن من المؤثرات القوية الئى ف عليها نجاح مبادرات االقتصاد األخض 
اكات فقالبير  القطاعير  العام والخاص، لتوثيق التنسيق بير  األوساط البيئية واالقتصادية والمالية  .رسر

  االعتبار أن االقتصاد األخض  ال يقتض عىل السياسات الصناعية، أو األنشطة 
 
وكذلك األخذ ف

 ن. المنخفضة الكربو 
  المنطقة 

 
  تشمل القطاعات اإلنتاجية والبيئية ف

بل يجب أن يغىط  نطاقا واسعا من السياسات الئى
 .لالنتقال إىل االقتصاد األخض  23العربية، بها فيها التعلم اإلصالحية المطلوبة 

  والتجارة
، والتمويل الجرن   والبد من االستفادة من تجارب الدول المتقدمة، ومجاال لتمويل األخض 

ات المناخ، والحد من  واالستثمار و تعميم أفضل الممارسات المعتمدة عىل آليات التكيف معم تغير
 .تداعياتها

وكذلك العمل عىل تطوير نماذج وأساليب اقتصادية إقليمية، لتقدير كلمة التحول إىل االقتصاد 
  تعزيز النمو االقتصا

 
، وما يمكن تحقيقه من فوائد، مع تقييم دوره ف دي، والقضاء عىل بؤر الفقر األخض 

ات موثقة خاصة بالمنطقة، لقياس مدى التقدم المحرز مختلف أنشطة    المنطقة، وكذا تطوير مؤرسر
 
ف

االقتصاد األخض  وقد أشار المشاركون إىل تقرير حديث أوضح أن التحول من االقتصاد التقليدي، الذي 
(، إىل االقتصاد األخض    

ب يسميه البعض ب) االقتصاد البئى   العديد من المسارات، وض 
 
ا ف . يتطلب تغيير

  قطاع المياه، يجب أن تبدأ التحوالت سياسات هذا القطاعان حال إصالحات 
التقرير لذلك أمثلة.. فف 

  استخدام المياه وتنظيمها وحوكمتها، وأنه يتعير  عىل البلدان العربية أن تركز 
 
مؤسسية وقانونية، تؤثر ف

ول إىل مصادر المياه، وتعزز كفاءة الري واستخدام المياه، وتمنع تلوثها عىل سياسات تضبط وتم الوص
  حلة 

 
 المياه اكي  ناقل للجراثيم ف

  ظل الجائحة كما تعيى
 
وتقيم مناطق محمية الموارد المياه خاصة ف

-90% حاليا،إىل ما بير  10التلوث ، كما يجب العمل باتجاه زيادة نسبة مياه الضف المعالجة، من نحو 
  يعاد استخدامها، من  100%

حاليا، إىل مئة بالمائة وال مناص %60، وكذا زيادة نسبة المياه المعالجة الئى

                                                           
،الرياض درويش القادر، عبد :ترجمة .الحديثة والتطبيقات المبادئ  :اإلدارة أساسيات جاري، ، سيلر 20  دار :مرع 

، المريــــخ  14ص. .م 1992 للنشر
 
، التسويق النوري، نزار أحمد البكري، تامر - 21  30.ص 2007عمان، العلمية، اليازوري دار األخض 
 
22 -.    

، للطباعة وائل دار- األردن -عمان والتنظيم، المنظمة نظرية قاسم، محمد القريونى  20.ص 2000والنشر
 
، السلوك تحليل الجزراوي، وإبراهيم المدهون موس - 23  عمان ).الطالبية، للخدمات العرن    المركز ، 1 ط التنظيم 
 12.ص1995 األردن)
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من تطوير تكنولوجيا جديدة للتحلية محلية و خاصة باستخدام الطاقة الشمسية، ونحوها من الطاقات 
 النظيفة والمتجددة. 

، جعل التنمية الريفية الزراعية هدفا ومن األمور األوىل بالرعاية عند التحول إىل االقتصاد  األخض 
  األرياف، عىل أن يقرن ذلك بخدمات إرشاد زراع  جيدة التصميم، تمكن 

 
اتيح   التخفيف الفقر ف اسيى

بة، والمحاصيل الزراعية، والممارسات  المزارعير  من تحسير  نوعية البذور، وكفاءة الري، وحفظ اليى
ية العاملة، المستدامة.. ومن شأن إعادة الحيوية  ، أن تزيد حصته من القوة البشر إىل القطاع الزراع 

، ويحد من هجرة أهل الريف إىل المدن، فإذا ارتفعت نسبة العمالة 24المنتجة عىل نحو يحسن المعيشة
  المنطقة العربية، نتيجة هذا التحول إىل 

 
  توافر أكير من 40الزراعية ف

% من القوة العاملة، فإن ذلك يعئ 
، ويتوقع أن يحقق التحول إىل الممارسات الزراعية المستدامة، وفورات ماليير   10  وظيفة القطاع الزراع 

اوح من بير  
  البلدان العربية تيى

 
، أي ما مقداره نحو 6-5ف مليار دوالر  100% من الناتج المحىل  اإلجماىل 

 وارد البيئيةسنويا، نتيجة زيادة الوفرة المائية، وتحسير  الصحة العامة، وحماية أفضل للم
، ووضع معايير جديدة    قطاع النقل، يتطلب التحول سياسات تدعم نظم النقل العام الجماع 

 
وف

  ذات الوقت تنتج 
 
، تزيد من فعالية وقود السيارات، فهذا من شانه تحقيق كلفة منخفضة نسبيا و ف

ة، وما  ة زمنية قصير
 تشمله الفوائدأرباحا اقتصادية واجتماعية و بيئية  مرتفعة، خالل فيى

   مردود الطاقة، وضمن قدرة الجميع، وبير  25أيضا تقديم خدمات نقل موثوقة ومأمونة
 
، وذات كفاء ف

. إن تحضير   
ي العشوان  ، والتمدد الحض  من قطاع النقل %50نفس الوقت تصل التلوث، وزحمة السير

، يمكن أنيولد وفورات تقدر بنحو    العالم العرن  
 
 .مليار دوالر سنويا 22ف

، ثمة توجه نحو التصدي للتخلص التقليدي من النفايات البلدية  من مبادئو  االقتصاد األخض 
  هذه النفايات ثروات، 

 
  أو الطمر أو الحرق، حيث إن االقتصاد األخض  يرى ف

الصلبة، بالرم  العشوان 
، من 26اءةيجب االستفادة منها وعدم إهدارها، وذلك من خالل استحداث منظومات تقنية عالية الكف

دادها  ..شأنها تدوير هذه النفايات، واسيى
، بمكن أن يحقق وفورات تصل    العالم العرن  

 
مليار دوالر  5.7إن تخضير قطاع إدارة النفايات ف

إعادة التدوير، وإنتاج السماد 2سنويا، ناهيك عن خلق وظائف جديدة، وتوفير فرص استثمارية، 
  تشكل ما بير   العضوي، وتوليد الطاقة أما النفايات ا

من إجماىل  النفايات %80-40لبلدية العضوية الئى
، نصير مواد أولية إلنتاج السماد العضوي    إطار منظومة االقتصاد األخض 

 
  الدول العربية، فإنها ف

 
البلدية ف

، وأيضا لتوليد الغاز الحيوي )يوغاز(. الذي يحد من استخدام الوقود األحفوري، كما  لالستعمال الزراع 
 كن تحويل النفايات الزراعية، إىل مواد دولية محتملة إلنتاج الوقود الحيوي )بيوفيول(. يم

  العالم، 
 
  تصحيح مسار التنمية ف

 
ويؤكد الدكتور أحمد الخطيب أن االقتصاد األخض  هو األمل ف

افها لم وارد بما فيهم نطقتنا العربية. ويجب عىل الجميع أن يدرك خطورة التنمية التقليدية، واستي  
  تنطلق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، 

الطبيعة، وأن االقتصاد األخض  هو القاطرة الحقيقية الئى
  الموارد 

 
، وتحفظ لألجيال القادمة کامل حقوقها ف   تحقق الحياة الجيدة للجيل الحاىل 

تلك التنمية الئى
  يستقلها 

  إنقاذ سفينة الحياة، الئى
 
   الطبيعية.وفوق كل ذلك تسهم ف

 
سكان المعمورة قاطبة من الغرق ف
ية غير الرشيدة، وصارت تحيط بنا من كل جانب الي     صنعتها األنشطة البشر

مستنقعات التلوث، الئى
 والبحر والجو. 

 

                                                           
   التنظيم   السلوك العميان، سلمان محمود - 24

 
، وائل دار ، 2 ط األعمال، منظمات ف  - .2004األردن-عمان للنشر

 99ص. 
   رغد 25

، منف     حالة 14000 .الدولية المواصفة باستخدام للبيئة الشاملة الجودة إدارة الدليم 
 
 العراقية،.  الوسط مصاف

 44.ص2008
، عباس نعمه 26  139ص 2010العربية، الطبعة عمان، والتوزيــــع، للنشر  العلمية اليازوري دار المنظمة، ثقافة الخفاج  
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 الخاتمة: 
  ظل جائحة كورونا و من 

 
  منها المجتمعات لسنير  عديدة خاصة ف

  آفة تعان 
يعد الهدر البيئ 

ة إنما األمر يتطلب دراسات و  ة قصير
  فيى

 
غير الممكن وضع حد و آليات للهدر بكل أنواعه ف
اتيجيات معتمدة و وفقا لمعايير دولية فاالستدامة   اسيى

ً
 فن للبقاء كان الحرص عىل عدم الهدر نتيجة
ية عي  التاريــــخ كانت  ء، ال سيما أن المجتمعات البشر  

 وقبل كل سر
ً
  المواد الغذائية أوال

 
لغياب الوفرة ف

وب مختلفة من العوز والمجاعة. وخالل معظم الحقب الزمنية لم تكن األرس تعرف نوع  عرضة لض 
  تشهدها اليوم، رغم وجود هذه النسبة المرتفعة والمخجلة من الجياع

  ترافق هذه  الوفرة الئى
الئى

  روايات السالطير  
 
ب إال ف   المأكل والمشر

 
ا هذا التنوع ف

ً
الظاهرة. أما تاريخًيا، فلم يعرف الناس سابق

ة موجة الصناعية الثورة منذ العالم شهدواألثرياء     التطور من كبير
 
 نتيجته كانت المجاالت  ا جميع ف

   زيادة
 
ة أرسع ولعل التجمعات، رفاهية بعض ف    كانت نمو وتير

 
 بشكل تطور الذي االقتصادي ف

   الجانب بالحسبان يأخذ لم التطور ولألسف هذه أن غير  مذهل،
   البيئ 

 
 معظم دفع مما أدائه، ف

   العالم دول
 
ين العقدين ف    إدراكها للخطر وبعد األخير

 إىل الرفاهية هذه جودة من قلل الذي البيئ 
   بالبعد االهتمام

 جديد تنمية نمط إلحداث االقتصادي، وذلك بالبعد االهتمام جانب إىل البيئ 
 هذا أن تساير تستطيع ال لوحدها الدولة وإن المستدامة، بالتنمية قبل من عرف عما يختلف
   االهتمام يكن لم ما المفهوم

   أنواعها، بمختلف المؤسسات كل منهج البيئ 
المؤسسة  بينها من والئى

   الصناعية
   الرئيش   السبب تعد الئى

 
، النظام اختالل ف  

 جعل إىل ترم   جهود عدة برزت وقد البيئ 
 إىل العالمية التقييس منظمة فعمدت لها، أساسيا جا البيئة حماية من تأخذ المؤسسات الصناعية

   الخطوات أهم وضع
   المؤسسة تساعد أن يمكن ISOالئى

 
 لتحسير   المناسبة اإلجراءات اتخاذ ف

   الوضع
   الوظائف بير   من و ، 14000مواصفات  ضمن لها، البيئ 

 بإدراجها المؤسسة ستلزم الئى
   البيئية اإلدارة ه   االيزو لمواصفات وفق

   البيئية والتحسينات التطلعات تعئ  بكافة الئى
 
 المؤسسة، ف

  
   محلها لها مستقلة إدارة إىل تسند أن يتعير   والئى

 
 مهام تتعلق حيث للمؤسسة، الهيكل التنظيم   ف

  الوحدات التلوث مصادر وإزالة لمعالجة البيئية األوضاع بمراجعة اإلدارة هذه
 
 ولتحقيق اإلنتاجية ف

ام    الوقائية اإلجراءات وتنفيذ البيئية واللوائح بالقوانير   االليى 
 
 األنظف، شاملة لإلنتاج خطة إطار ف

المؤسسة،  داخل التكلفة عديمة أو قليلة بإجراءات التلوث من للحد جديدة ضوابط وإدخال
 تصميم وعىل المعدات عىل تعديالت وإدخال للتلوث، المسببة غير  المواد استخدام وتشجيع
   زيادة الوع   وكذلك المنتوج،

 لمكافحة الطوعية المبادرات لتشجيع حوافز وتقديم العمال لدى البيئ 
، واستهالكية   المحلية واإلعالمية المشاركة تعزيز التلوث، و لو كان لسكان العالم إنتاجية السويشيير 

، لكانت األرض قادرة  ، وحس السويديير  بالعدالة االجتماعية، وانضباط اليابانيير  االجتماع  الصينيير 
 بكثير ممن تستوعبهم حالًيا، دون حرمان أي من سكانها. 

 عىل أن تستوعب أكير
 :المراجع المعتمدة

   األداء مستوى عىل التنظيمية الثقاة أثر شة،عكا محمد أحمد أسعد -
 لحالة باإلشارة الوظيف 

كة    .رسر
 
، ف  االتصاالت  Paltel 2008 سنة ،-فلسطير   - غزة فلسطير 

. -   
، للطباعة وائل دار -األردن- عمان والتنظيم، المنظمة نظرية قاسم، محمد القريونى  والنشر

2000 
- ،   األعمال، وأخالقيات االجتماعية المسؤولية مهدي، صالح والعامري، محسن طاهر الغالئ  
 2005 السنة، عمان، ،1 ط والمجتمع، .األعمال 
، السلوك تحليل الجزراوي، وإبراهيم المدهون موس -  للخدمات العرن    المركز ، 1 ط التنظيم 
 1995 األردن) عمان ).الطالبية،
ية الموارد إدارة أبوبكر، محمود مصطف   - ة لتحقيق مدخل البشر  .الجامعية، الدار التنافسية، المير 

 2008 اإلسكندرية،
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 ،(األردن )عمان وائل، دار ،"حديثة ومفاهيم أساسيات" التنظيم   التطوير اللوزي، موس - .
1999 

   التنظيم   السلوك العميان، سلمان محمود -
 
، وائل دار ، 2 ط األعمال، منظمات ف -عمان للنشر

 ، 2004 .-األردن
 درويش القادر، عبد: ترجمة. الحديثة والتطبيقات المبادئ : اإلدارة أساسيات جاري، ، سيلر -

،الرياض ، المريــــخ دار: مرع   .م 1992 للنشر
، عباس نعمه - .  الطبعة عمان، والتوزيــــع، للنشر  العلمية اليازوري دار المنظمة، ثقافة الخفاج  
 – ISO)، دار ،1 الطبعة139ص2010 العربية،
ة، .14000 ومتطلبات نظم) البيئة إدارة :النقار حكمت هللا عبد العزاوي، نجم-   عمان، المسير
 2008 األردن،

   حجيم يوسف -
   الجودة إدارة نظم وآخرون، الطان 

 
 دار والخدمية، اإلنتاجية المنظمات ف

 2009 األردن، عمان، .اليازوري،
 تقنياته . 14001 . ولوجيةوالتكن البيئية اإلدارة نظم صقر، الحميد داليا الحجار، محمود صالح -

، الفكر دار ، 1 ط واستدامته،  2006 القاهرة، العرن  
   رغد-

، منف   حالة .14000 الدولية المواصفة باستخدام للبيئة الشاملة الجودة إدارة الدليم 
  
 
 2008 العراقية، الوسط مصاف

   المستدامة والتنمية البيئة إدارة :قاسم مصطف   خالد -
 
 الدار ،2 الطبعة المعاضة، العولمة ظل ف

 2010 مض، اإلسكندرية، الجامعية، .
   التخطيط :المقصود عبد الدين زين -

 تصدرها بيئية قضايا سلسلة ومجاالته، مفاهيمه البيئ 
 الكويتية الجمعية
 1982 أفريل الكويت، البيئة، لحماية .
   البيئية الجودة دليل وآخرون، األعرج    هاشم نبيل -

 
 العالمية المواصفة بحسب بابل جامعة ف

 للبيئة
 2010 سبتمي   بابل، جامعة ، 14001 اإليزو .
   المستدامة والتنمية البيئة إدارة :قاسم مصطف   خالد -

 
 الدار ،2 الطبعة المعاضة، العولمة ظل ف

 2010 مض، اإلسكندرية، الجامعية، .
   للرصد العام الدليل التلوث من والحد البيئة لحماية اإلقليم   المركز مجلة -

   الذانى
 للصناعة البيئ 

 2002 نوفمي   البيئة، شؤون جهاز المضية،
، التسويق النوري، نزار أحمد البكري، تامر .-   . 2007 عمان، العلمية، اليازوري دار األخض 
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ي مجابهة األوبئة واالمراض المعدية
 
 جهود المؤسسات الدولية ف

Role of international institutions in combating epidemics and infectious 
diseases 

 د.عبد المجيد خطوي
ستاذ محاضر جامعة غرداية 
 
ا  

 

 
 ملخص: 

ي مكافحة األمراض المعدية، ال تزال أمراض من قبيل السيدا االلتهاب الرئوي والسل 
 
رغم التقدم ف

ي 
 
ي المائة من مجموع  21واإلسهال تشكل األسباب الرئيسية للوفاة عند جميع األعمار، إذ تتسبب ف

 
ف

التكنولوجيات المناسبة ويقصد بمكافحة األمراض جهود الدول الفردية والجماعية ألجل إتاحة  الوفيات. 

اتيجيات مكافحة األمراض المعدية. بواسطة دعم عملية تعبئة الموارد الكافية من أجل  وتعزيز استر

ي إطار المساعدة 
 
، واإلنفاق ف ، ويشمل ذلك اإلنفاق المحىلي مكافحة األمراض المعدية عىل الصعيد العالمي

ك ا ، من خالل اإلنمائية الرسمية، واإلنفاق المخصص للعمل المشتر لرامي إىل تحسي   األمن الصحي العالمي

 آليات تشاركية موثوق بها وشفافة. 

Summary: 

Although progress has been made in infectious disease control, diseases like 

aids, pneumonia, tuberculosis, and diarrhea continue to be the leading causes of 

death of all ages constituting 21 per cent of total deaths. 

The control of diseases refers to States’ individual and joint efforts to make 

available relevant technologies and the promotion of strategies of infectious 

disease control.By Supporting the mobilisation of adequate resources for global 

infectious disease control, including domestic spending, ODA spending and 

dedicated spending for joint action to improve global health security, through 

trusted and transparent partnership mechanisms. 

Résumé:Bien que des progrès aient été accomplis dans la lutte contre les 

maladies infectieuses, des maladies telles que le sida, la pneumonie, la 

tuberculose et la diarrhée continuent d'être les principales causes de décès à 

tous âges et représentent 21% du total décès . 

 La lutte contre les maladies fait référence aux efforts individuels et conjoints 

des États pour rendre disponibles les technologies pertinentes et à la promotion 

de stratégies de lutte contre les maladies infectieuses.En soutenant la 

mobilisation de ressources adéquates pour la lutte mondiale contre les maladies 

infectieuses, y compris les dépenses intérieures, les dépenses d'APD et les 



 يق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحق

 

123 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

dépenses consacrées à  action conjointe pour améliorer la sécurité sanitaire 

mondiale, grâce à des mécanismes de partenariat fiables et transparents . 

 مقدمة: 

لقد عرف عرصنا الحاىلي انتشار العديد من األمراض المعدية لعل أخطرها حاليا هو مرض كورونا 
ها 19أو كوفيد  ار قد ال يتم جتر ا ومهما كان جنسه وعمره، إال وألحق به أض  ا وال كبت  ك صغت 

، حيث لم يتر
ها البعض وال عالجها خاصة من ذوي المناعة ا لمحدودة. ونظرا لتعدد أشكال وأنواع العدوى، فقد اعتتر

ي علم 
 
ي مفهومه من علم السموم الذي أكد العلماء أهميته وبالتاىلي أفردوه ف

 
ب ف علم مستقل بذاته يقتر

هذا ويمكن تصنيف مسببات هذه األمراض المعدية إىل ثالث أصناف أو مجموعات أسباب  1خاص به. 
وسات.  الجراثيم الطفيليات،   2الفت 

ي    ع لقواني    وقد  أوجد المجتمع الدوىلي مجموعة من الوسائل الهيكلية، مهمتها التنظت  والتشر
ي تصيب الدم، عىل مستوى منظمة األمم المتحدة عمدت هيئاتها 

دولية تسمح بمجابهة تلك األمراض التر
ماية تشكل وهياكلها إىل العمل قصارى جهدها من أجل محاربة تلك األمراض المعدية السارية فهذه الح

ي منطلقاته إىل تلك الحقوق 
 
ي دوىلي يستند ف

ي قانون 
ر
إحدى أولويات هذه المنظمة العالمية وفق يعد حقوف

ي تسهر عىل دعمها وتفعيلها منظمات عالمية و إقليمية تنطوي تحت 
عا وقانونا والتر اإلنسانية المكفولة شر

ي عملها عن 
 
الحكومات. وعليه ماهي العدوى و اىل منظمة األمم المتحدة أو هي هيئات دولية مستقلة ف
ي التصدي لها.؟ 

 
 أي مدى ساهمت الجهود الدولية ف

سنحاول تحديد الجهود الدولية لمحاربة العدوى، من خالل تحديد مفهوم العدوى المسببة 
 .للمرض ، بعدها نتطرق للجهود الدولية للحماية من االمراض المعدية

 المبحث األول: تحديد مفهوم العدوى 

، فهي تلك 3طلق عىل العدوى مصطلح األمراض السارية، وتبعا لتعريف منظمة الصحة العالميةي
ي تنتج عن اإلصابة بعدوى عامل مسبب يمكن انتقاله من إنسان إىل إنسان آخر أو من إنسان 

األمراض التر
ة أو غت   ة. لذلك إىل حيوان أو من حيوان لحيوان أو من البيئة لإلنسان أو الحيوان، بطريقة مباشر  مباشر
 سنحاول تحديد مفهوم دقيق لألمراض المعدية، أوال مع بيان أقسامها وطرق انتقالها ثانيا. 

 المطلب األول: تعريف العدوى وضبط مصطلحاتها
ي اصطالحي للعدوى. كما أن مفاهيم تقنية دقيقة له.   هناك تعريف طتر

ي االصطالحي للعدوى : التعريف الطب  ي
 
 الفرع الثاب

العدوى اصطالحا، البد من تعريف المرض  المعدي، فكلمة المرض تعرف عند قبل تعريف 
 األطباء بأنها: 

ي عمله أو تمنع إتمام وطريقة من الوظائف "
 
ي نسيج أو عضو مجموعة توجب تشوسا ف

 
تغير ف

 "الجسدية. 

                                                           
 . 09، ص 2009نسيبة محمود عبد هللا البخيث، األحكام المتعلقة بالسموم، دار النفائس، األردن،  - 1
ي القانون المرصي والفقه االسالمي والنظام السعودي منشورات  - 2

 
مهند سليم المجلد، جرائم نقل العدوى بحث مقارن ف

ي الحقوقية، وت، الحلتر  وما بعدها.  16، ، ص 2012بت 
 . www.who.org ع منظمة الصحة العالمية راجع موق - 3

http://www.who.org/
http://www.who.org/
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ي بدن اإلنسان ينتج عنها 
 
وقيل هو خروج الجسم عن حالة االعتدال، وقيل هو هيئة غت  طبيعية ف

ي الفعل، وآفة الفعل ثالث: التغت  والنقصان والبطالن. فالتغت  أن يتخيل صورا ال وجود لها 
 
بالذات آفة ف

 4خارجا والنقصان أن يضعف برصه مثال والبطالن كالعم. 

 أما العدوى أو المرض المعدي فقد عرفته جمعية الصحة العمومية األمريكية بأنه: 

معي   أو منتجاته السمية، يحدث من خالل انتقال ذلك العامل أو منتجاته  5"مرض ناجم عن عامل خامج  
ة أو عن ستم hostومن شخص مخموج أو حيوان مخموج أو مستودع غت  حي إىل ثوي  عد، إما مباشر

ي 
ة من خالل ثوي وسطان  ، أو ناقل  host inter médiateطريق غت  مباشر ي

، أو نبانر ي
أو  Vectorحيوان 

 6بيئة غت  حية. 

 ويقصد بالعدوي طبيا بأنها: 7هو ما يتوافق مع تعريف منظمة الصحة العالمية المشار إليه سابقا. و 

وهي وظيفة كائنات حية تدىع الجراثيم  ،انتقال المرض  من كائن إىل آخر إنسانا أو حيوان أو نبات" 
 "المرضية. 

ي هذه الجراثيم تعد كائنات متناهية الصغر ال ترى بالعي   المجردة وتتعاي
 
ي الهواء وف

 
ش عادة ف

ك والمستنقعات.  ي الماء خصوصا مياه التر
 
 8األرض وف

ي أيضا نزول الجرثوم بساحة البدن، أي دخوله إليه وتكاثره فيه وإصابة اإلنسان 
والعدوى تعت 

بالعدوى ليس معناه إصابة اإلنسان بالمرض عىل إطالقه ألن هللا تعاىل قد زود اإلنسان بجهاز مناعي 
  العديد من األمراض واألوبئة. عجيب يقيه شر 

ي كونه 
 
، إال أن خطورته تكمن ف فالمرض الساري أو المعدي هو مرض يصيب جسم الكائن الحي

 9شي    ع اإلنتشار والتعدي لدى سمي بالمرض الساري أو المعدي. 

: ضبط المصطلحات التقنية الدقيقة للعدوى:  ي
 
 الفرع الثاب

ي 
 
ي تنتشر ف

ي ترتبط إرتباطا وثيقا  هناك العديد من المصطلحات التر
األوساط الطبية والعلمية والتر

ي جسم اإلنسان أو الحيوان وجب علينا بيانها وتوضيحها.  ي تعتر
 بالعدوى التر

، سواء كان إنسان أو حيوان، infection لعدوىا ي جسم كائن حي
 
: هو تطور وتكاثر الميكروبات ف

 سبب المرض. واألهم من ذلك تفاعل جسم اإلنسان معه، قد يسبب أوال ي

                                                           
تبة عىل اإلصابة باألمراض المعدية، ط - 4 ، اإلسكندرية، 1يوسف صالح الدين يوسف، اآلثار المتر ، دار الفكر الجامعي

 . 16،ص  2008
وس، جرثومة، فطر، دودة( أثن - 5 اء نشوته وتكاثره داخل جسم اإلنسان أو الحيوان الخمج أو الخامج هو الكائن الحي )فت 

ي أو عىل مالمس أو أدوات ملوثة، ال يغت  خمجا حتر ولو كانت حية  ووجود تلك الكائنات الحية عىل سطح الجسم الخارحر
ي ذلك مهند سليم المجلد، المرجع السابق، ص 

 
 2هامش  12ولكنه يعد تلوثا لمثل هذه األسطح واألدوات، راجع ف

ي اإلنسان، منشور صادر عن جمعية الصحة العامة األمريكية، الطبعة مك - 6
 
 700، ص 1985، 14افحة األمراض السارية ف

ي مهند سليم المجلد، المرجع السابق، ص 
 
 . 13مشار إليه ف

 المشار إليه سابقا.   www.who.orgراجع تعريف المرض  الساري من موقع  - 7
 . 16السابق، ص يوسف صالح الدين يوسف، المرجع  - 8
 . 13مهند سليم المجلد، المرجع السابق، ص  - 9
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ه، إنما عىل سطحه دون contamination التلوث  : هو وجود ميكروب ليس داخل جسم اإلنسان أو غت 

أن يتفاعل معه، مثل سطح الجلد أو المالبس أو الفراش أو األشياء األخرى، بما فيها الماء والحليب 
 واألغذية. 

 : هو الكائن الذي يسمح بنقل العدوى أو قادر عىل إحداثها. Contamination agent الميكروب

ي اإلنسان أو الحيوان بفعل :  infection diseases المعدية األمراض
 
هي أمراض تظهر بشكل إكلينيكي ف

 تحقق العدوى. 

: هو علم دراسة توزي    ع ومقومات المرض، سواء كان معدي أو غت  معدي Epidemilogy الوبائيات علم

ي اإلنسان. ودراسة م
 
 ستوى تكراره ف

ي مناعة اإلنسان، immune deficieneg Syndrome المناىعي  زالعو 
 
: هو النقص الشديد والفادح ف

ء للخاليا، أين يستمر لسنوات ويقصد به كذلك انهيار الجهاز المناعي الدفاعي  والذي يسبب التلف البطي
 10الذي زود هللا تعاىل اإلنسان به. 

وسات هي عبارة عن كائنات دقيقة جدا ال ترى بالعي   المجردة وال يمكن التعرف عليها إال  :  Virus الفير
سيب.  ي الخاليا الحية أو عن طريق ظاهرة التر

 
ي تسببها ف

 11من خالل األعراض المرضية التر

يا ة األنواع، منها ما يعيش حرا ومنها يعيش طفيليا عاله عىل البكتير ة ومتباينة وكثت  : هي كائنات صغت 

يا، تتكون من خلية وبدون نواة واضحة. غت    ه، مثل عصوات الطاعون والبكتت 

ي أو التمثيل الفطريات
: هي نباتات دنيئة تكوينها ينقصه مادة الكلوروفيل الالزمة لعملية البناء الضون 

ي تصيب 
ها من الحيوانات والنباتات، وهي تسبب العديد من األمراض التر ، وهي تعيش عاله عىل غت  ي

الغذان 
 12الجلد أو األعضاء الداخلية كالكبد والعظام. 

: أقسام العدوى وطرق انتقالها.  ي
 
 المطلب الثاب

ي العلوم الطبية الحديثة عىل اختالف أنواعها وأساليب انتقالها، 
 
يعزى وجود األمراض المعدية ف

ة وقاتلة، وهي تمثل العامل الخامج  ي نفس الوقت خطت 
 
الذي يفرز مادة إىل مخلوقات حية دقيقة، لكنها ف

ة إىل ثالث مسببات  ة والخطت  سمية تسبب المرض المعدي، ويمكن تصنيف هذه المخلوقات الصغت 
وسات والجراثيم والطفيليات.   13أساسية أو مجموعات، الفت 

ة جدا يصعب حرصها،  أما من حيث أقسام األمراض المعدية بحسب درجة خطورتها، فهي كثت 
ي بوجه عام، فمنها ما إال انها تقسم إىل مجموعات بح

ي أو الحيوان  سب درجة أثرها عىل الجسم البشر
يسبب أمراض جلدية، ومنها ما يسبب أمراض تناسلية وباطنية، وحتر أمراض تصيب الجهاز المناعي 

 . لذلك يصعب حرص جميع األمراض المعدية أو إفراد أقسام محددة لها. وكذلك يجب التطرق  التنفسي
 لطرق انتقالها. 

                                                           
عية والقانونية، ط -10 ، اإليدز وآثاره الشر ي

، اإلسكندرية، 2أحمد محمد لطف   . 2011، دار الفكر الجامعي
 . 19 – 18يوسف صالح الدين يوسف، مرجع سابق، ص.ص،  - 11
،القاهرة، 1بها الوقاية منها، طعبد الرحيم عبد هللا، األمراض الجلدية أنواعها وأسبا - 12 جمة والنشر ، مركز األهرام للتر

 . 43، ص 1994
 . 19راجع كذلك يوسف صالح الدين يوسف، المرجع السابق، ص 

 . 17 – 16مهند سليم المجلد، المرجع السابق، ص.ص،  - 13



 يق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحق

 

126 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

 األول: أقسام العدوى. الفرع 

 .  يمكن تقسيمها اىل صنفي   أساسي  

ي يمكن التصدي لها وعالجها بواسطة أدوية متخصصة الصنف األول: 
أمراض لها عالج وهي األمراض التر

 14ومن ذلك

-  .  سيكلي  
 مرض الجمرة الخبيثة: يعالج بأدوية البنسلي   والتتر

ا: يعالج بسوائل خاصة مع مقادير محد -  دة من تحاليل األمالح. مرض الكولت 
 مرض قوباء الجسم الحلقية تعالج بدواء هويزوفلي   ومبيد فعال للفطريات.  -
يطية يعالج بمادة النكلوساميد.  -  مرض الدودة الشر
 مرض الكزاز يعالج بمادة جلوبيولي    -
: بواسطة حقنة موضعية عىل العضل.  - ي

 الكزاز الحصبان 
( السابع، أو مرض الكلب وهو 7موضعية من البنسلي   وبنسلي   ) مرض االلتهاب الرئوي: يعالج بحقنة -

ي الحاالت الخفيفة. 
 
 فعال ف

-  .  داء السعار أو مرض الكلب: يعالج بتنظيفه الشامل والمباشر
ين و هكسا كلوريد.  -  مرض الجرب: يعالج باالغتسال واستعمال بجامابت  

 : ي
 
، االلتهاب الكبدي 15لها لعل أهم هذه األمراضهي أمراض لم يصل العلم بعد إليجاد عالج الصنف الثاب

فية، المتالزمة الكلوية، الذبحة الحلئية.  ي صنف )أ( ،شلل األطفال، السيدا، ذات الجنب، الحم الت  
الوبان 

ي له. 19ومرض كوفيد 
 . رغم وجود بروتوكالت لمحاولة عالجه اال أنه ال يوجد عالج نهان 

 التصنيف بحسب حجرها: 

 16هناك جانب من الطب صنف األمراض المعدية إىل أمراض محجرية وأمراض غت  محجرية. 

ي الصنف األول: األمراض المحجرية: 
 
ة يتوجب فيها الحجر عىل المصابي   بها ف وهي أمراض خطت 
اف الهيئات الصحية المعتمدة كما أن اللوائح الصحية توجب  مستشفيات مخصصة بالعزل وتحت إشر

ا، الطاعون،  19مرض كوفيد  إىل منظمة الصحة العالمية، ومن هذه األمراض نجد:  تبليغها دوريا  الكولت 
 17الحم الصفراء، الجذري. 

، التبليغ عن هذه األمراض شيعا  هذا وتفرض التقارير الخاصة بالمنظمات الصحية عىل مستوى الدوىلي
را وخوفا لدى المواطني   لخطورتها وبصفة شية تفاديا لشيانها وتفاديا النتشار أخبارها، ما يسبب ذع

 العالية. 

: أمراض غير محجرية:  ي
 
ة ولكن ال تستدعي القيام بإجراءات الحجر لدى الصنف الثاب وهي أمراض خطت 

المرض  بها بل يعالجون داخل أقسام العزل بالمستشفيات العامة، مثل شلل األطفال، الحم الراجعة، 
 مالريا، األمراض الجنسية .... إلخ. التيفوس، الجمرة الخبيثة، الجذام، ال

 

                                                           
 . 25 – 24يوسف صالح الدين يوسف، المرجع السابق، ص  - 14
 . 26رجع السابق، ص يوسف صالح الدين يوسف، الم - 15
 وما بعدها.  27مهند سليم المجلد، المرجع السابق، ص  - 16
حسب تقارير منظمة الصحة العالمية فقد تم إستئصال هذا المرض نهائيا والقضاء عليه، مهند سليم المجلد، المرجع  - 17

 . 27السابق، ص 
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: طرق انتقال العدوى ي
 
 الفرع الثاب

كت   عىل أهمها: 
ة لكن يتم التر  أما عن طرق إنتقال العدوى فهي كثت 

الممارسة الجنسية: أو االتصال الجنسي بي   شخص مصاب وشخص سليم، سواء كان االتصال بي    -
ولو تم ممارسة الفعل لمرة واحدة فقط  ، لذلك فإن أفراد الجنس الواحد أو بي   جنسي   مختلفي   حتر 

ة بي   الشواذ جنسيا ومتعاطي المخدرات. 
 مرض السيدا ينتشر بكتر

عن طريق نقل الدم: وذلك عند نقل الدم من شخص مصاب إىل آخر سليم، أو باستعمال إبر الحقن  -
ها من األدوات النافذة للجلد   من مرة وغت 

ي استعملت أكتر
ي الملوثة التر

، وحتر عن طريق اإلبر الصينية التر
 لم تعقم بعد االستعمال. 

ي غسيل الكىل دون القيام  -
 
عن طريق استخدام األجهزة الطبية: غت  المعقمة مثل األجهزة المستخدمة ف

ه من مرض الفشل الكلوي.   بتحليل دم المرض الذي يكون مصابا بالعدوى وبالتاىلي ينقلها لغت 

وس عتر المشيمة إىل الجني   وأثناء مروره إنتقال المرض من الحا - ي بطنها: إما بمرور الفت 
 
مل إىل جنينها ف

ي قناة الولدة أو بدخوله إىل جسمه أثناء الرضاعة بواسطة لير  األم لكن نسبة ضئيلة. 
 
 ف

ي لبعض  - ي اللعاب البشر
 
وس السيدا ف عن طريق اللعاب: حيث أكدت بعض الدراسات اكتشاف فت 

 هل إنتقال المريض عن طريق التقبيل. األشخاص، مما يس

ية من شخص مصاب إىل شخص سليم أو باستخدام  - عن طريق نقل بعض األعضاء: أو األنسجة البشر
 السائل المنوي. 

: الجهود الدولية للحماية من االمراض المعدية ي
 
 المبحث الثاب

ي يمكن أن إن وصول المجتمع الدوىلي اليوم إىل حلول جذرية للقضاء عىل األمراض 
المعدية التر

، ثم التنسيق  تنتقل عتر الدم، ال يكون إال بتضافر جهود هذه المجتمعات القانونية عىل الصعيد الداخىلي
، أين شكل هذا الموضوع اهتمام بالغ من طرف الهيئات  فيما بينها عىل المستويي   اإلقليمي والدوىلي

ي ح
 
ماية كرامته وتكامله الجسدي، باإلضافة إىل رغبة والمؤتمرات الدولية مع ارتباط وثيق بحق اإلنسان ف

ي فلكه بإلحاح كبت  حماية هذا الكائن الذي أكرمه هللا وصيانته من 
 
ي تدور ف

المجتمع الدوىلي والهيئات التر
ي تسبب هو نفسه فيها  عن جهل أو عدم  المسؤولية. حيث حاولت الجهود 

ة التر تلك األمراض الخطت 
 خالل األمم المتحدة ذاتها او من خالل نماذج رائدة من برامجها. الدولية مجابهة العدوى من 

 (WHOالمطلب األول: جهود منظمة الصحة العالمية ) 
ي يقع 

هي إحدى الوكاالت المتخصصة التابعة لمنظمة األمم المتحدة، أنشئت هذه المنظمة التر
ي مدنية جنيف السويشية سنة 

 
( OIHP) نظافة العامةللمكتب الدوىلي للوذلك خلفا  194818مقرها ف

ي LNHO)منظمة الصحة التابعة لعصبة األمم و
 
( سابقا ، تبنت المنظمة رسالة الدفاع والمساهمة ف

، وتعد المنظمة صاحبة 19تحسي   أعىل معايت  الصحية الممكنة، كحق أساسي من حقوق اإلنسان
ي الحماية الدولية من عدوى الدم الملوث، ومك

 
افحة شتر أنواع األوبئة االختصاص األصىلي والمباشر ف

                                                           
العالم بيوم الصحة العالمي ترأس المنظمة حاليا  وهو نفسه تاري    خ إحتفال 1948أفريل  17بدأ عمل المنظمة بتاري    خ  - 18

مكاتب إقليمية  6مكتبا قطريا و 150شخص عىل مستوى  7000السيدة مارغريت تشان ويعمل تحت إدارتها أكتر من 
ي للمنظمة 

ون  ي جنيف للمزيد راجع الموقع اإللكتر
 
 www.who.int/anout/ar عالوة عىل مقرها الرئيسي ف

ي اإلدارة  - 19
 
بوحريص محمد الصديق، حوكمة الطبقة العالمية بي   األسس المعيارية والمصالح التجارية رسالة ماجيستر ف

 . 56ص  12/1013الدولية، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

http://www.who.int/anout/ar
http://www.who.int/anout/ar
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ي مجاالت عديدة عن طريق  تطوير النظم 
 
واألمراض عن طريق ما يسم سلطة التوجيه والتنسيق ف

الصحية وتعزيز الصحة طيلة مراحل عمر اإلنسان ومواجهة األمراض السارية واألمراض الغت  سارية، 
صد واالستجابة  ، وتعمل 20الشيعة واآلنيةتحديث الخدمات المؤسسة تفعيل سياسة التأهب والتر

 المنظمة بمجموعة هياكل إدارية متكاملة وهي : 

ي منظمة الصحة العالمية التخاذ القرارات. جمعية الصحة العالمية
 
 : وهي أعىل جهاز ف

ي مجال الصحة ينتخبون لمدة  340هيئة يبلغ عدد أعضاءها المجلس التنفيذي: 
 
ي مؤهل ف

 3عضو تقت 
 سنوات. 

ي المجاالت الصحية.  8000ينتسب لها أكتر من األمانة العامة: 
 
ة ف  21موظف من ذوي الختر

ي من التلوث خاصة من مرض  نقص المناعة المكتسبة بادرت منظمة  ي مجال حماية الدم البشر
 
وف

وس الخطت  أو من  الصحة العالمية، بإصدار حزمة من التعليمات والتوجيهات نحو المصابي   بهذا الفت 
 يتعامل معهم 

: ويمكن  ي
 
 22حرص هذه التعليمات ف

ورة متابعة األشخاص المصابي   بالعدوى طبيا ومعمليا، من تاري    خ ظهور المرض أو حتر قبل ذلك.  -  ض 
-  . ي

ع بالمت  ع بالدم أو األعضاء أو األنسجة أو التتر  منع المرض  من التتر
لطة الجنسية بي   الزوجي   الحذر من العالقات الجنسية الغت  محمية أو العالقات العابرة، أو حتر المخا -

ي 
ر
المصاب أحدهما بالعدوى، استخدام اإلبر أو الحقن غت  المعقمة، اللعاب مع إلزامية استعمال الواف

 الذكري. 
 عدم استعمال حقن فرش األسنان وأمواس الحالقة، أو أي آالت خاصة وشخصية وعدم تبادلها.  -
ة الجنسية أو الرجال ذوي تحذير النساء صاحبات النتيجة اإليجابية لألجسام ا - لمضادة من المعاشر

هن لإلصابة وبالعدوى هن ومواليدهن.   من غت 
 النتيجة اإليجابية لألجسام المضادة، ألنه عرضة أكتر

ه أن نتيجة اختبار دمه إيجابية  - ي أن يختر
إذا توجه مريض ألي طبيب خاصة طبيب األسنان الذي ينبع 

نتقال العدوى إىل أشخاص آخرين، خاصة وأن طب األسنان والطب حتر يتخذ االحتياطات الالزمة لمنع ا
كيبات واألسنان الصناعية، يعتتر من األساليب الحديثة لتعويض اإلنسان عما يفقده من 

المتعلق بالتر
 23أسنان طبيعية. 

ي يجب اتخاذ 
ع الجزائري أمراض الفم واألسنان بمثابة اآلفات االجتماعية التر هذا وقد اعتتر المشر

ي محارية العدوى  24دابت  الوقائية والعالجية لمجابهتها. الت
 
ومواصلة لجهود منظمة الصحة العالمية ف

الناجمة عن الدم الملوث خاصة عدوى السيدا قامت بعقد مؤتمر دوىلي هام يدرس مسببات المرض 

                                                           
ي لمنظمة الصحة العالمية  - 20

ون   www.who.intالموقع اإللكتر
 . 57بوحريص محمد الصديق، المرجع السابق، ص  - 21
 . 39طلعت الشهاوي، المرجع السابق، ص  - 22
وعليه فطب األسنان يجب أال يرص  بتكامل جسم اإلنسان أو أعضائه الحيوية كاألسنان مع مراعاة جانبي   هامي   األول  - 23

م فيه الطب ي يلتر  ي اختبار األسنان ووضعيتها لكي يتالءم مع طتر
 
يب ببدل العناية الواجبة مع بدل الجهود الصادقة اليقظة ف

م فيه طبيب بتحقيق نتيجة  تتحقق المسؤولية فيها إذا أصاب حسب تاري    خ  ي يلتر 
 
ي فهو ف

حالة المريض، أما الجانب الثان 
ي حالة عدم أدا 

 
ر أو آالم أو أي إصابات معينة، وكذلك ف  ء تلك األسنان لوظائفها المرجوة منها. الرص 

ي القانون الخاص، كلية 
 
ي ذلك بن الصغت  مراد، مسؤولية الطبيب المدنية عن أخطاءه المهنية، رسالة ماجيستر ف

 
راجع ف

ي بكر بلقايد  تلمسان،   . 106 – 105ص  2003 – 2002الحقوق، جامعة أنر
ي ذلك المادة  -

 
ي الم 79 – 76من األمر رقم  231راجع ف

 
  24المتضمن قانون الصحة العمومية.  1976أكتوبر  23ؤرخ ف

http://www.who.int/
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ي مدينة جنيف السويشية 
 
ي المؤتمر الدوىلي المنعقد ف

 
شة أين تمت مناق 1987داخل السجون وذلك ف

اتيجية 25جميع األمور المتعلقة بالمرض. ومسبباته داخل المؤسسات العقابية ، وذلك من خالل استر
اتيجية أسست إصابات يعرف  تقوم عىل نشر الوعي بي   المساجي   وتوعيتهم بخطورة المرض. هذه االستر

نامج العالمي لإليدز.   26فيما بعد بالتر

ى ال ي تبنتها منظمة الصحة العالمية كمبادرة الصحة كما أن هناك العديد من المبادرات الكتر
تر

ي حاولت وضع أفضل األساليب للرعاية الصحية داخل الدول النامية بما يحقق العدالة 
للجميع التر

ي 2000الصحية لجميع الدول العالم دون استثناء للوصول إىل أعىل معايت  الصحة آفاق سنة )
( والتر

ي األوبئة وأيضا مبادرة وأنشأت شبكة هامة لإل  1979انطلقت سنة 
نذار واالستجابة العالمية ضد تفسر

ماليي   شخص مصاب باإليدز حول العالم بجرعات  05ماليي   من بي    3( والهدف منها تزويد 05من  03)
وسات مع آفاق سنة   27. 2005العالج المضاد للفت 

: برنامج األمم المتحدة لمكافحة اإليدز نموذجا ي
 
 المطلب الثاب

ي مجال مكافحة هو برنامج 
 
لألمم المتحدة لتنسيق أنشطة وكاالت األمم المتحدة المختلفة والمتخصصة ف

ية اإليدز.  وس نقص المناعة البشر   جائحة فت 
ي األول ديسمتر 

 
نامج هو الخبت   1995تأسس ف ي جنيف بسويشا. المدير التنفيذي للتر

 
ومقره الرئيسي ف

ي الماىلي   28. 2008منذ األول ديسمتر  ميشيل سيديب 

ي 
 
ك لمكافحة اإليدز األهداف "2014وف ي 90-90-90، أرس برنامج األمم المتحدة المشتر

"، التر
ية، للقضاء عىل 90تسع إىل تشخيص وعالج  وس نقص المناعة البشر % من األشخاص المصابي   بفت 

ي نحو 2030المرض بحلول عام 
وس نقص المناعة، بينهم  36.7. ويعان  مليون  34.9مليون شخص فت 

ك لمكافحة اإليدز.  1.8مليون امرأة و 17.8جل ور  نامج األمم المتحدة المشتر طفل، وفق تقرير سابق لتر
اتيجية األمم المتحدة لمحاربة اإليدز تشمل توفت  االستثمارات المناسبة لحصول 

مليون شخص  30واستر
 . 2030عىل العالج بحلول عام 

نامج أساسا القضاء عىل مرض السيدا،  وس نقص و وي  هدف التر تشي    ع اختبار الكشف عن فت 
ية وتوسيع ومضاعفة نطاق التغطية العالجية منه . ومحاربة أثاره السلبية الجسدية المناعة البشر

ي إىل التميت   
والنفسية وأخطرها التميت   العنرصي؛ وللتميت   أشكال عديدة، مثل التميت   العنرصي أو الديت 

ي العمل.  الذي يوجد عىل أساس الجنس أو التوجه الجنسي أو الع
 
ي المدرسة أو ف

 
مر، واالعتداء العنرصي ف

ي جميع أنحاء العالم. كما أن األشخاص ذوي اإلعاقة يتعرضون 
 
ة بلدان ف ي ثالثة دول من أصل عشر

 
ف

بمعدل ثالث مرات أكتر للحرمان من الرعاية الصحية بالمقارنة مع األشخاص اآلخرين. المتعايشون مع 
وس اإليدز يعانون  نامج فت  ي المرافق الصحية بحسب ما أكد عليه مدير التر

 
ميشيل أيضا من التميت   ف

ي   : سيديب 

                                                           
 . 40طلعت الشهاوي، المرجع السابق، ص  - 25

26  - www.who.int/bulltin/vouloumes  87/11/09 065425/art  16/  
ي موقع منظمة الصحة العالمية. 

 
 منشور ف

27 - Lauvence O.gostin, metting the suvail needs of the words least healthy peopl A proposed 
Model for golbal Health Goverence, American Medical Association, Vol 298 No 2 july 11, 2007 
p157. 

  http://www.un.orgراجع موقع االمم المتحدة، 28

http://www.who.int/bulltin/vouloumes
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ة " وس اإليدز، أن شخصا من كل عشر تظهر بيانات من خمسير  بلدا حول أشخاص متعايشير  مع فير
أشخاص متعايش مع اإليدز يبلغ بأنه قد حرم من الرعاية الصحية. من غير المقبول أن يعرقل التميير  

 " الناس عىل الرعاية الصحية.  حصول

. وتعتتر مبادرة  ي الرعاية الصحية هو حق أساسي
 
جزءا ال يتجزأ من رؤية  االنعدام التام للتميير  والحق ف

ي أماكن الرعاية 
 
نامج هذا العام إىل عدم التميت   ف ي هذا اليوم يدعو التر

 
ك، وف برنامج األمم المتحدة المشتر
ي ال

 
ي تشمل الحصول عىل الصحية. عىل أساس أن الحق ف

صحة هو حق أساسي من حقوق اإلنسان التر
ي 
 
نامج ف ي الوقت المناسب، للجميع. و يدعو التر

 
خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة وذات جودة، وف

ي 
 
هذا السياق إىل أن تكون مرافق الرعاية الصحية بيئات آمنة وداعمة، مؤكدا أن القضاء عىل التميت   ف

 29حية أمر بالغ األهمية. أماكن الرعاية الص

 خاتمة: 

وعاتها الوقائية، حيث  منذ إنشاء منظمة الصحة العالمية، واألمراض المعدية تمثل جزءا من مشر
تها جزء من العبء المزدوج العتالل الصحة، وهي تشمل األمراض المعدية القديمة والجديدة  أنها اعتتر

األمريكية إىل استقراء األمراض المعدية،  عىل حد سواء ، وقبل ذلك عمدت جمعية الصحة العمومية
ي برنامج صحي عالمي تهدف من خالله إىل 

 
ي سبل عالجها وتشخيصها وطرق الوقاية منها ف

 
والبحث ف

ي هذا المجال فقامت بإصدار )برنامج مكافحة األمراض السارية واإلنسان( سنة 
 
توحيد جهود العالم ف

ة حرص قائمة باألمراض المعدية وتحديد بؤرها وأماكن ضمن هيئة طبية مختصة، مهمتها األساسي 1917
ي تبحث 

انتشارها، ألجل مكافحتها والقضاء عليها، عالوة عىل إصدار جملة من التقارير والدوريات التر
ي هذه األمراض من خالل أبحاث مرفوقة بتوصيات ذات صلة  بهذه األمراض المعدية، للحد منها 

 
أساسا ف

 ع إنتشارها أو التقليص منها من خالل الوسائل واآلليات التالية: كليا أو جزئيا عن طريق من

وسات  -1 ي تسمح بإنتشار الفت 
القضاء عىل البؤر المسببة لهذه األمراض كالمناطق الموبوءة، التر

والميكروبات والطفيليات المسببة لهذه األمراض، ويتم ذلك بتعقيم البيئة من خالل تحسي   شبكة 
ك وتجفيف المستنقعات واالهتمام بنظافة المياه، ألن إهمال المياه ونظافتها المجاري العامة وردم  التر

ي  %80يعد إحدى مشكالت الصحة العالمية، وتعتتر منظمة الصحة العالمية أن 
 
بالمئة من األمراض ف

 العالم لها ارتباط وثيق بمشاكل المياه. 

عن أي مرض قد ينشأ من مصدر مشبوه  إنشاء أنظمة إنذار مسبق لمخاطر العدوى من خالل التبليغ -2
ي آن واحد. 

 
 وقبل تحوله إىل وباء قاتل ومعدي ف

ي ال تمس كرامة المريض من جهة، واتباع  -3
عزل المريض المصاب بالعدوى عن المجتمع، بالكيفية التر

  التعليمات الطبية من جهة أخرى. 

ي مسألة عزل المريض المصاب 
 
بالعدوى خاصة عدوى السيدا، بحيث هذا وقد اختلف األطباء والعلماء ف

ها  فرقوا بي   ما إذا كان ينتقل عن طريق المعايشة العادية أوال، وقد أكدت منظمة الصحة العالمية وغت 
من المنظمات اإلقليمية األخرى ان مقاومة األمراض المعدية ومنها السيدا، يقوم عىل مبدأ الوقاية 

 ن هناك داع لذلك. وتثقيف األفراد صحيا، وعزل المريض متر كا

                                                           
لمكافحة االيدز راجع موقع برنامج االمم المتحدة  29

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/2017/03 
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ي استخدمها المريض من لباس وفراش وحتر  -4
ي من النفايات الطبية والوسائل التر ي والطتر

التخلص التقت 
ي دفن المرض  المصابي   بالعدوى لمنع انتشار المرض. 

 
 أدوات الطبية، مع إتباع إجراءات خاصة ف

ي 
 
الحماية من العدوى من هذا وقد نصت منظمة الصحة العالمية عىل مجموعة إجراءات تساهم ف

 األمراض السارية خاصة السيدا ومنها: 

ة.  -أ  ال يجوز أن يتم الدفن إال بعد إبالغ الهيئات والسلطات المتخصصة عند حدوث الوفاة مباشر

ة عملية الدفن إذا كان مصاب بأحد من األمراض الخاضعة للوائح الدولية  -ب ال يجوز لذوي الميت مباشر
ف ية ومرض العوز المناعي المكتسب )سيدا(، ويجب أن تتم عملية الدفن من قبل الصحية والحمة الت  

 المصالح الصحية المختصة. 

غلق وسد منافد الجثة تفاديا لتشب اإلفرازات مع لف الجثة بقماش وكفن مشبع بمادة الفورمالي    -ج
ي قاعة، مع طبقة خاصة من مادة كالفحم أو نشارة الخش

 
ي ف

ي تابوت معدن 
 
ب، مضاف له مادة ووضعها ف

 الفور مالي   المطهرة. 

ال يجوز نقل جثة الشخص المصاب بالعدوى بأحد األمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية، إال  -د
بعد انقضاء مدة سنتي   من تاري    خ الدفن وبعد الحصول عىل اإلذن والترصي    ح اإلداري من مصالح وزارة 

 الصحة. 

 قائمة المراجع: 

، ا - ي
عية والقانونية، طأحمد محمد لطف  ، اإلسكندرية، 2إليدز وآثاره الشر  . 2011، دار الفكر الجامعي

ي القانون الخاص،  -
 
بن الصغت  مراد، مسؤولية الطبيب المدنية عن أخطاءه المهنية، رسالة ماجيستر ف

ي بكر بلقايد  تلمسان،   . 2003 – 2002كلية الحقوق، جامعة أنر

العالمية بي   األسس المعيارية والمصالح التجارية رسالة  بوحريص محمد الصديق، حوكمة الطبقة -
ي اإلدارة الدولية، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 

 
 . 12/1013ماجيستر ف

جمة 1عبد الرحيم عبد هللا، األمراض الجلدية أنواعها وأسبابها الوقاية منها، ط - ، مركز األهرام للتر
،القاهرة،   . 1994والنشر

ي القانون المرصي والفقه االسالمي والنظام مهند سليم المجلد، جر  -
 
ائم نقل العدوى بحث مقارن ف

ي الحقوقية، وت، السعودي منشورات الحلتر  . 2012بت 

 . 2009نسيبة محمود عبد هللا البخيث، األحكام المتعلقة بالسموم، دار النفائس، األردن،  -

تبة عىل اإلصابة باألمراض - ، 1المعدية، ط يوسف صالح الدين يوسف، اآلثار المتر ، دار الفكر الجامعي
 . 2008اإلسكندرية، 

ي  79 – 76األمر رقم  -
 
 المتضمن قانون الصحة العمومية.  1976أكتوبر  23المؤرخ ف

- Lauvence O.gostin, metting the suvail needs of the words least healthy peopl A 
proposed Model for golbal Health Goverence, American Medical Association, Vol 
298 No 2 july 11, 2007. 

 http://www.un.org ،   راجع موقع االمم المتحدة - 
ي لمنظمة الصحة العالمية -

ون   www.who.int   الموقع اإللكتر

http://www.un.org/
http://www.who.int/
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ي ظل الظروف االستثنائية
 
ي ألية لتحقيق التنمية المستدامة ف

 
 االمن القانوب

Legal security is a mechanism to achieve sustainable development under 

exceptional circumstances 

 إيمان خليل
عقود مدنية وتجارية، مخبر الدراسات القانونية، كلية الحقوق إبن خلدون تيارت الجزائردك تورة   

 خثير شين
ستاذ مساعد ب، 

 
 ايليزي  مختار بن امود الشيخ المقاوم الجامعي المركزدك تور إختصاص تسويق إبداعي، ا

 
 ملخص: 

ي 
 
ي خاصة ف

ي والقضان 
الوضع الذي يعيشه العالم  تطرقت هذه الورقة البحثية  اىل مفهوم االمن القانون 

ي االمن االجتماعي رفاهية المعيشة 
ي يمس العديد من المجاالت، االمن الغذان 

اليوم كون االمن القانون 
ي ظل هذه الجائحة عن طريق التعليم 

 
التغلب عىل االمراض و األوبئة والجهل و اإلعتداءات الخ.خاصة ف

ي و األمن اإلقتصادي بثبات الدخل و إس
ون  ي مفهوم اإللكتر

ي ،فلالمن القانون 
تقرار مادي و أمن مان 

ي ،يتغتر بتغتر الزمن و يرتبط بالحقبة الزمنية، لذلك ال يمكن إعطاءه تعريفا 
 
، سياسي و ثقاف ي اديولوج 

 محددا . 
ي 
ي ظل هذا الظرف اإلستثنان 

 
ي ف

ي سعت اىل تحقيق األمن القانون 
لقد كانت الجزائر عىل رأس الدول التر
ي  69-20الطارئ عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 

 
، 2020مارس  21الموافق ل 1441رجب  26المؤرخ ف

 ( ومكافحته،19المتعلق بتدابتر الوقاية من انتشار وباء كورونا )كوفيد 
ي حل مشكلة كما أن إدخ

 
ي المنظومة القانونية و القضائية و دوره ف

 
تكدس ال الذكاء االصطناعي ف

ورة حتمية.  ي أصبح ض 
 الملفات المنظورة عىل مستوى المحاكم نتيجة توقيف العمل القضان 

ي التحول الرقمي بهدف تطوير المحاكم 
 
فكان ال بد من تعزيز جهود المنظومة القضائية واإلرساع ف

ة الملفات العالقة. والرفع منها   وحل ألزمة كتر

 تنمية مستدامة. أمن إقتصادي، أمن قانوني، أمن عقدي، أمن قضائي، الكلمات المفتاحية: 

Summary : 

This research paper dealt with the concept of legal and judicial security, especially in the 

situation in which the world is living today, as legal security affects many areas, food security, 

social security, welfare, overcoming diseases, epidemics, ignorance, and attacks etc., especially 

in light of this pandemic through e-learning and Economic security with steady income, 

material stability and water security. Legal security has an ideological, political and cultural 

concept that changes with time and is related to the time period, so it cannot be given a specific 

definition. 

Algeria was at the top of the countries that sought to achieve legal security in light of this 

exceptional emergency circumstance, through Executive Decree No. 20-69 of Rajab 26, 1441, 

corresponding to March 21, 2020, related to measures to prevent and combat the spread of 

the Coronavirus (Covid 19). 
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Also, the introduction of artificial intelligence into the legal and judicial system and its role 

in solving the problem of overcrowding files seen at the court level as a result of stopping 

judicial work has become an imperative. 

It was imperative to strengthen the efforts of the judicial system and accelerate the digital 

transformation in order to develop and raise courts and solve the crisis of the many pending 

files. 

Key words: legal security, contract security, judicial security, economic security, 

sustainable development. 
 

 مقدمة: 

ي يقع عىل عاتقها 
بموجب العقد االجتماعي تخىل األفراد عن حرياتهم االجتماعية لصالح الدولة التر

ي نابع من روح 
حماية و ضمان كرامتهم و حقوقهم و حرياتهم األساسية ،وهذا ألن مبدأ األمن القانون 

وع لهؤالء االفراد أن  ع القانون ذاته،و عليه يصبح من المشر يحموا حرياتهم و حقوقهم إذا أصبح المشر
ي حد ذاته الذي 

 
ي مأمن من القانون ف

 
غتر قادر عىل حمايتهم من القانون نفسه ألنهم لم يصبحو اليوم ف

م مراكزهم القانونية المبنية مسبقا و ال يمكنهم  من وضع توقعات  أصبح معقد و غتر مفهوم و ال يحتر
ي للمستقبل.فقد أصبحوا يعانون من ال

  .الأمن القانون 
ي قد وضع نظام يقوم عىل حماية الطرف  أما فيما يخص مجال العقد،

ي    ع المدن  نجد ان التشر
ر الذي يقوم عىل اساس االزدواج والفصل بير  المسؤولية العقدية  ر وجت  الض  الضعيف المتض 

ي تطبيق العالقة التعاقدية بير  اطرا
 
ية ،االوىل مجالها يكون ف فها والثانية هي عالقة والمسؤولية التقصتر

 الغتر عن العقد بأطرافه . 
ي ان تقتض اثار العقد عىل طرفيه،-

ام حرية االفراد تقتض  مان  ان احتر مان بتنفيذه كما يلتر  حيث يلتر 
يعة لهم .  بتنفيذ القانون،  فالعقد له نفس القوة الملزمة للقانون فهو رسر

ي القسم -
 
ع الجزائري ألثار العقد ف ي لقد تطرق المشر

ي من الكتاب الثان 
الثالث من الفصل الثان 

ي المادة 
 
امات والعقود ف ي الجزائري .  118اىل غاية  106المعنون بااللتر 

 من قانون المدن 
ي -

ي تنفيذ العقود ومعرفة من هي فئة المتعاقد والغتر أي الفئة التر
 
بحيث يستلزم مبدأ حسن النية ف

ي االبرام كمفهوم أوىلي . 
 
 ال تشارك ف

ي الدول العربية،حيث أصبح أما عىل م
 
،فإن األمر يبدو أكتر تعقيدا خصوصا ف ي

ستوى األمن القضان 
ي وضعية 

 
ي ظهورنا أمام الدول المتقدمة ف

 
ا و مقياسا أصيال ف ي هذه البلدان مؤرسر

 
القضاء ودرجة فاعليته ف

ي تد
 
بتر الشأن التخلف نحو بناء دولة الحق والقانون وسيادة ثقافة حقوق اإلنسان والحكامة الجيدة ف

ي جهاز العدالة 
 
ي القانون وف

 
ي عىل وجه الخصوص، سيما وأن معدل الثقة ف

العام عموما والشأن القضان 
ي ببالدنا باعتباره المعول عليه من  اجع يوما بعد يوم وهو ما اثر سلبا عىل فرص االستثمار االجنت  اصبح يتر

 اجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المنشودة. 
 ج المتبع: المنه

ي والتحليىلي المقارن 
حسب طبيعة الموضوع المطروح للدراسة، تم االعتماد عىل المنهج الوصف 

 األكتر مالءمة لوصف وتحليل المشكلة المطروحة. 
ي الظرف  االشكالية: وهنا تطرح 

 
ي انتهجتها الدول لتحقيق األمن ف

ماهي االليات القانونية التر
ي الحاىلي ؟

 االستثنان 
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 هذه االشكالية قمنا بوضع الخطة االتية : لإلجابة عىل 
ي الحاالت العادية 

 
ي النظام الجزائري ف

 
ي ف

 المحور األول:تجليات االمن القانون 
 : ي
ي  المحور الثان 

 
ي الظروف االستثناب

 
ي ف

 
ي والقانوب

 
 ضمانات تحقيق االمن القضاب

ي الحاالت العادية  المحور األول: 
 
ي النظام الجزائري ف

 
ي ف

 
 تجليات االمن القانوب

 أوال :نظام الصورية 
ي بيان أثار الصورية بالنسبة للمتعاقدين وخلفها العام  عىل مبدأ سلطان -

 
يعات ف اعتمدت معظم التشر

لتحديد أثارها , وبعبارة اإلرادة , ويقصد بمبدأ سلطان االرادة أن ارادة االنسان قادرة عىل انشاء العقود وكافية 
ي جميع الروابط 

 
تب عليه . بل و ف ي تتر

 أثار التر
 
 تكوين العقد وف

 
أخرى أن  االرادة لها  السلطان االكت  ف

 . 1القانونية و لو كانت غتر تعاقدية وأساس هذا المبدأ هو ان االفراد . أحرار بحسب حالتهم الطبيعة
تب عىل ذلك تنفيد ما تم االتفاق فالحرية هي االصل وال يتقيد الفرد حسب ه  ذا االصل بإرادته. ويتر

 .  2عليه بير  المتعاقدين ما لم يخالف ذلك القانون والنظام العام
ي مجال الصورية  هم الغتر وهذا ال نقاش فيه , لكن يعتت  مفهوم   

 
فاألشخاص المشمولون  بالحماية ف

ي مجال الصورية , منهم سنقوم بتوضيح وضع بعض 
 
: الغتر ف ي

 الفئات االشخاص كاالنر
ي  الصورية : -1

 
 مركز الخلف العام ف

ي الجزائري . أثار  الصورية فيما بير  المتعاقدين والخلف العام بنصها "  1993المادة 
من القانون المدن 

ي المتعاقدين ان  عقد حقيقيا بعقد ظاهر , فالعقد النافذ ما بير  المتعاقدين والخلف العام هو العقد 
اذا أخف 

ي "ا
 لحقيفر
و فيما يتعلق بالمتعاقدين أنفسهم , ومن يخلفهم من الورثة فوجه الحكم بير  , فليس  للعقد الظاهر -

أثر بالنسبة إليهم , وذلك ألن نية المتعاقدين تنضف اىل التقيد بالعقد المستتر فهو الجديد وحده باالعتبار 
ي 
 
ي يمكن ان تساق ف

ي التطبيقات العملية التر
 
ه, وف ي شكل عقد أخر  دون غتر هذا الشأن , افراغ التعاقد فتر

ي مثل هذا الغرض يصح العقد بهذا الوصف فيما عدا الوصف فيما عدا ما قد ينص 
ي صورة البيع فف 

 
كالهبة ف

 . 4عليه القانون
فالعقد الصوري ال يرتب أي أثر فيما بير  المتعاقدين وخلفهما العام , وذلك بالعودة إىل ارادتهما  أي -
ك . إرادة طر ي العقد المشتر
 
 ف

بمعت  أن العقد الصوري ليس له وجود بير  المتعاقدين االصليير  , تبعا  لذلك بير  الخلف العام,  ونعزز 
ي , ويبفر البائع مالكه و  قولنا بإعطاء مثال : حول عقد البيع الصوري فان ملكية البيع ال تنتقل اىل المشتر

                                                           
 القانون المدن   ط 1

 
ام ف يف : مصادر االلتر   .  24ص  1999والتوزي    ع سنة .عمان. مكتبة دار النشر  1احمد محمد الشر

 القانون المدن   المرجع السابق ص 2
 
ام ف يف ، مصادر االلتر   .  24احمد محمد الشر

ي رقم  369يقابل المادة  3
ي االردن 

ي نصها '' اذا نشر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر  1976لسنة  43من القانون المدن 
 
ف

ي " والمادة فالعقد النافد فيما بير  المتعاقدين والخلف ا
ي المضي  245لعام هو العقد الحقيفر

لسنة  131من القانون المدن 
ي لسنة  257والمادة  1948

ي الفلسطيت 
وع القانون المدن   وكل المواد أتت بمضمون واحد .  2003من مشر

ي يؤدي اىلي  تطب4
ي عقد أخر حقيقيا فيجب االعتداد به , ورسيان العقد الحقيفر

ي فإذا كان العقد الصوري يخف 
يق القواعد التر

ي ببطالن 
قصد المتعاقدان من الصورية استبعاد تطبيقها , فإذا كان المقصود من الصورية تفادي تطبيق قاعدة تقتض 

ي 
ي المستتر . فان هذا التضف يقع باطال , واذا كان المقصود  من الصورية تفادي تطبيق قاعدة تقتض 

التضف الحقيفر
ي المستتر 

تب عىل االعتداد بهذا التضف تطبيق القاعدة , وبالتاىلي عدم نفاذ التضف   بعدم نفاذ التضف الحقيفر , فانه يتر
تب عىل االعتداد    , واذا كان المقصود من الصورية تفادي تطبيق قاعدة  تقرر  حقا  للغتر , فانه  يتر

ي المستتر
الحقيفر

ي  تطبيق هذه القاعدة ويكون للغتر التمسك بالحق الذي 
ثبت له , واذا كان المقصود من الصورية تفادي بالتضف الحقيفر

ي المستتر تطبيق هذه القاعدة , بل 
تب عىل  االعتداد بالعقد الحقيفر ط  النعقاد العقد فانه ال يتر تطبيق قاعدة شكلية تشتر

ط أال , و  ي منعقدا بالرغم من عدم توافر الشكل المطلوب , ويرجع ذلك اىل أن الشكلية ال تشتر
يرجع ذلك يعد عقد الحقيفر

ي االثبات , واذا 
 
ي التضفات محددة , وعىل من يدعي الصوريةإثباتها , وفق  القواعد العامة ف

 
ط أال ف اىل أن الشكلية ال تشتر

وع فيستطيع من يدعي الصورية من  قصد من الصورية التحايل عىل القانون وذلك اذا كان الهدف منها اخفاء امر غتر مشر
ي ع طرق االثبات . المتعاقدين ان يثبتها بجمي  . 217ص-سابق مرجع-خاطر حمد صت 
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ي 
 
ي ال  يستطيع القيام باي تضف معارض يستطيع التضف بكل التضفات القانونية وف المقابل المشتر

تب أيضا اذا مات البائع الصوري فالعير  تنتقل اىل خلفه  . 5ويتر
عادة ما يلجأ المتعاقدان  اىل الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما -

وهو العقد  ACT SECRETوهو العقد الصوري والعقد المستتر  act apparentو من هنا وجد العقد الظاهر 
ي 
وكما يقول االستاذ السنهوري "إن العقد الظاهر فيما بير  المتعاقدين والخلف العام ,     ACT réelالحقيفر

 ال وجود له فال يعمل به وهذا ما يقتضيه مبدأ سلطان االرادة , ذلك ان المتعاقدين انما أراد العقد المستتر ال 
ما بما أراداه ال بما ال يرداه   . 6العقد الظاهر فوجب ان يلتر 

ي بير  المتعاقدين وتبعا لذلك الخلف العام ايضا. -
 فيعتد اذا بالعقد المستتر الحقيفر

ي مرض الموت مهما أعىط له المتعاقدان ان تسمية وصية -
 
ع ف ع قد اعتت  اي تضف تت  إن المشر

ي تشي فال    7767وتطبق عليه أحكامها المادة 
، فأثار العقد هي التر ي وهذا حماية لحقوق الغتر

قانون مدن 
يستطيع الخلف العام التمسك بالعقد الظاهر حتر ولو كانت له فائدة بذلك ،وسبب هذا أن أثار العقد تعتت  

ي سيورثها بعد موت هذا االختر ،و تطبيقا لمبدأ النسبية فان ما سيؤول اليه هو 
ي ذمة سلفه التر

 
امتداد  مال ف

 لسلفه ،أي ما يحصل المتعاقدين يحصل للخلف تبعا النتقال الحق. 
ي مسالة اثبات الصورية فهي تخضع لمبدأ النسبية  كما ان السلف ال يستطيع  اثبات  الكتابة اال   

فف 
ار بخلفه , ف ي حالة ما اذا لجأ السلف لهذا العقد الصوري للتحايل عىل القانون االض 

 
إن بالكتابة ،و لكن ف

ي هذه الحالة يأخذ محل الغتر ويستطيع اثبات صورية العقد بكل طرق االثبات . 
 
 الخلف ف

ي ال 
ي التضفات سلفه الصورية التر

 
و من خالل هذا يتبير  أن الخلف هنا له مركزين , مركز الطرف ف
ي تضفات سلفه الصورية الضارة بحقه الشخضي 

 
ا ف  .  8تمس بحقه ويعتت  غتر
ي هذا ما يأخذ اىل اال 

 
ي ال تض  به مأخوذ من مورثه , وحقه ف

ي التضفات الصورية التر
 
عتقاد أن حقه ف

ه مستمدة من القانون فهل هذا االعتقاد صحيح ؟  ي تض 
 التضفات التر

ي كىل الحالتير  مستمد من القانون فاألمر -
 
و فيه يرى  االستاذ " محمدي سليمان " :أن حق الخلف ف

ك ي يتعلق بوقت ثبوت هذا  الحق بتر
ة المورث معززا رأيه بموقف محكمة  النقض المضية , نقض مدن 

21/12/1986 9 . 

                                                           
،المرجع السابق ، ص  5 ي

ي االردن 
ح القانون المدن  ي رسر

 
ي حسن الوسيط ف

  557الفكهان 
ام الجزء 6 ي الجديد ,االثبات اثار االلتر 

ح القانون المدن  ي رسر
 
ي ’  3ط 2عبد الرزاق احمد السنهوري : الوسيط ف منشورات الحلت 

وت لبنا  .  وما يليها 1072ص  2009ن الحقوقية ,بتر
عا مضافا اىل ما  776المادة  7 ع يعتت  تت  ي حال مرض الموت بقصد التت 

 
ي يصدر عن شخص ف

)كل تضف قانون  ي
قانون مدن 

ي تعىط اىل هذا التضف . 
 بعد الموت ،و تشي عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التر

ي مرض الموت  و لهم اثبات ذلك بجميع و عىل ورثة المتضف أن يثبتوا أن التضف -
 
ي قد صدر عن مورثهم و هو ف

القانون 
 الطرق ،و ال يحنج عىل الورثة بتاري    خ العقد اذا لم يكن هذا التاري    خ ثابتا . 

 اذا اثبت الورثة أن التضف صدر مله التضف خالف ذلك ،كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.(-
ورة اعادة 8  مركز الخلف العام , المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية حمدي سليمان : ض 

 
النظر  ف

  131.132ص     2001لسنة     
ي المتعاقدين والخلف الخاص أن 9

 وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد نص المادة 1/244 من القانون االمدن  أن لدائت 
ب  هم امام المتعاقدان فال يجوز لهما اثبات ما يخالف ما اشتمل عليه العقد يثبتوا بكافة الطرق الصورية بأن العقد الذ ي أض 

المكتوب اال بالكتابة والطعن عىل عقد البيع بأن يستتر وصية لم يدفع فيه أي ثمن هو الطعن بالصورية النسبة بطريق 
ي من العاقد أن بثبت هذه الصورية اال التستر ومتر كان العقد الظاهر المطعون عليه بهذه الصورة مكتوبا فانه ال يجوز ال

من قانون  االثبات وال يصح قياس هذه الحالة عىل حالة الوارث الذي يجوز له  61/1بالكتابة , وذلك عمال  بنص المادة 
 هذه الحالة من المورث .و انما من 

 
ي لطعن ف

 
ي وصية الطرف الن الوارث ال يستمد حقه ف

اثبات طعنه عىل العقد بانه يخف 
ي ا

 
ي االرث .فيكون تحايال عىل القانون . نقض مدن  ف

 
ة عىل أساس أن التضف قد صدر بحقه ف ديسمت   21لقانون مبارسر

ي العقود المسماة .ط 1986
 
  173ص  1تهميش رقم  2005. دار ابن االشتر .الوصل . 2جعفر الفضىلي  : الوجتر  ف
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ى من مورثه بناءا عىل العقد الصوري وكان حسن النية وال يعلم  ولكن ماذا لو ان احد الورثة قد اشتر
، ي
 فهنا يطرح التساؤل هل يعتت  من الخلف العام ام من الغتر ؟ بالعقد الحقيفر

 مسألة الصورية تتعدد فئات الغتر و -
 
ي يكون فيها االشخاص فتجد الغتر ف

ذلك بتعدد المواضع التر
ي مسألة ثبوت التاري    خ وبالنسبة أيضا ألثار العقد

 
ي الشهر وعن الغتر ف

 
 . 10يختلفون عن الغتر ف

و القاعدة المعروفة أن الخلف سواء عاما او خاصا فله مكانة الطرف , فينضف أثر العقد , وهناك فئة 
ي العقد وال خلفا الحد من المتعاقدين . تعتت  غتر 

 
 ا أصال وهم االجانب عن العقد أي لم يكن طرفا ف

 الغتر هو كل من لم يرتض ضاحة أو ضمنا أن يصبح دائنا أو مدينا بمقتض  االتفاق 
ْ
 وهناك من يرى أن

ي ا
 
ي عن العقد والدائن العادي، كما تتضمن الخلف الخاص ف الصل اي وأن كلمة الغتر تتضمن األجنت 

ي انتقلت من السلف إىل 
ي يتأثر فيها الخلف الخاص بتضفات سلفه المتعلقة بالعير  التر

ي غتر الحاالت التر
 
ف

 . 11الخلف
ي 
 
ام بأحد أطراف العقد ال ف فنجد جورسان أنه اعتت  الغتر "هو الشخص الذي ال تربطه أي عالقة التر 

عت المادة ي المستقبل؛. ومن أجل هذا رسر
 
وأعىط مثال عن ذلك، إذا ابرم عقد بير  )أ( 1165الحاض  وال ف

ء يقلق الشخص ألنه ليس من شأنه، فالعقد ال ينفع وال يض  هذا الشخص فهو ال يتأثر  ي
و)ب( فال سر

ي هو الذي ال تربطه عالقه بالمتعاقدين أو بأحدهم أو  ي معرفا الغتر األجنت 
بالمتعاقدين يسانده الفقيه كون 
ورة أو   . 12نتيجة لطبيعة األشياء ليس له عالقة بهم إل لض 

كة؛ فتنتقل  ي مفهومه الورثة والموىص لهم بجزء شائع من التر
 
إن الخلف العام كما سبق تعريفه يدخل ف

. فهو يعتت  أن  ي ي    ع الغرن 
ي أبرمها سلفهم أثناء حياته؛ ولقد استلهم هذا الحكم من التشر

لهم أثار العقود الت 
فهو يتحمل الحقوق والواجبات ولو زادت هذه الديون عىل شخصية الوارث امتداد لشخصية المورث ونها 

اث الذي تركه سلفه.  ي الوارث بالمتر
كة؛ وهذا طبعا إذا رىص  ي التر

 
 مقدار ما كسبه س حقوق ف

ي المطالبة بالثمن؛ وإذا مات المدين 
 
 للخلف العام الحق ف

َ
فبموت البائع الذي لم يتسلم الثمن, فإن

 لل
ْ
اماته؛ فإن ي بالتر 

 
امات مورثهم. وهو لم يوف  دائن أن يطالب الخلف العام المدين باستفاء جميع التر 

ي تركها سلفه. 
امات سلفه وتمتعه بالحقوق التر وب  هذا يكون مركز الخلف العام طرفا كامال أي بتحمله التر 

يعات العربية؟  ولكن هل هذا األمر يتماسر مع التشر
ي إن القول بهذا األمر لخاىط، ي تنظيمها للقانون وهذا سببه أن معظم التشر

 
عات العربية اتخذت ف

يعة اإلسالمية منهاجا خاصا, أما األمور المالية  الخاص كقانون األرسة أو ما يسم باألحوال الشخصية الشر
 القانون 

ّ
ي مواد متضادة،فألن

 
ي ما اخذ بها إىل الوقوع ف

ي قانون خاص به هو القانون المدن 
 
عته ف ّ المدنية فشر

خذ من التشر 
ّ
ي مت

ي    ع الفرنسي عىل العموم؛ وهذا ما أفرز الجدل الذي نناقشه أي مدى اعتبار الخلف المدن 
ا أم له صفة خاصة مزدوجة،إذ بالرجوع لقانون األرسة الجزائري, يظهر أن المادة  تنص  180العام طرفا أم غتر

 عىل : 
 : ي
تيب األنر كة حسب التر  يؤخذ من التر

وع-   مصاريف التجهتر  والدفن بالقدر المشر
- 

 
ي ذمة المتوف

 
 الديون الثابتة ف

 الوصية -
كة إىل ذوي األرحام؛ فإن لم يوجد, آلت إىل الخزينة العامة.   "فإذا لم يوجد ذو فروض أو عصبة آلت التر

ي الذي تتضمنه تركه السلف ال  يتحملها خلفه بل ذمته   يظهر ان الجزء السلت 
ٌ
ومن تحليل هذه المادة

. المالية نفسها وهذا عىل عكس الق  انون الفرنسي

                                                           
امات )النظرية العامة للعقد ( موفم ل 10  . 408،ص2012،سنة 1لنشر والتوزي    ع ، طعىلي فيالىلي نااللتر 
ام ،المجلد األول  11 ام بوجه عام نمصادر االلتر  ي الجديد ،نظرية االلتر 

ح القانون المدن  ي رسر
 
عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط ف
ي ،سنة    . 614،ص2009،الجزء األول منشورات الحلت 

ي حمد خاطر, الغتر عن العقد. المرجع الساابق  ص   12  . 50/51صت 
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 وأخذنا القاعدة المشهورة "ال تركة إآل بعد سداد الديون" كمرجع لمناقشة هذه المسألة. 
يعة اإلسالمية مستندين إىل أية المواريث ولكن لهذه القاعدة إشكاالت  إذ  أن القاعدة الفقهية من الشر

امات ما اثار هذا ما أدى إىل ظهور آراء مختلفة؛ فاتجه المالكية إىل القول بان  كة هي من تتحمل االلتر  التر
اشكاالت وهي  أن بعد موت الشخص   فال تبفر له ذمة مالية ألنها تنتهي بانتهاء حياته، ومن الرأي من قال 
 للذمة 

ْ
اضية إىل غاية سداد الدين وهناك من يرى أن ي هي ذمة افتر

 
بقاء الذمة ملتصقة بشخص السلف المتوف

 . 13المالية شخصية معنوية
اضا ل ي افتر

 
 بالنسبة للراي القائل باستمرار الذمة المالية للشخص المتوف

ّ
قد انتقدت هده اآلراء كلها الن

فإن الذمة المالية للشخص تنتهي بموته وهذا األمر مؤكد, والقول بان للذمة المالية شخصية معنوية فإن 
ي القانون. 

 
 الشخصية المعنوية أتت عىل سبيل الحض ف

ون أن الذمة المالية تنتقل إىل الخلف وهي محملة بالدين مستندين أما بالنسبة للحن ابلة والشافعية؛ فتر
يف "من ترك ماال أو حقا فلورثته".   "14.للحديث النبوي الشر

ي اسم السلف 
 
ي حالة أن الذمة كانت مستغرقة بالدين فال تنتقل إىل الورثة بل تبفر ف

 
ويرى الحنفية أنه ف
؛ وإذا كانت غتر مست ي

 
كة إىل الخلف مع تعلق الدين بهاالمتوف  . 15غرقة فتنتقل التر

كة المحملة بالدين إىل الورثة  ي هذا الجدل الفقهي أن أغلبية الفقهاء يرون بانتقال التر
 
وخالصة القول ف

« من قانون األرسة تعىطي لهم صفة الورثة إىل استحقاق االرث بمجرد الوفاة 127من يوم وفاة سلفه فالمادة 
 من قانون األرسة السالفة الذكر.  180ا الحق إىل حير  استفاء الديون حسب نص المادة ولكن بتقيد هذ

ة اي الخلف  امات وال يتحمل هذه االختر  
 االختر ان الخلف هنا يأخذ الحقوق دون االلتر

 
وما يالحظ ف

ي القانون الجزائري والقوان
 
ر من تركة سلفه , هذا ما يبعث بنا اىل القول بان الخلف ف ير   العربية ال ال يتض 

ي نص المادة 
 
ي جاءت بالمصطلح"ينضف العقد  108يعتت  طرفا بمعت   ما ال نجده ف

ي التر
من القانون المدن 

امات.   إىل المتعاقدين والخلف العام" أي تنضف كل آثار العقد من حقوق والتر 
ي محل المتعاقد, فيتحمل كل التر  

 
امات العقد ويتمتع ألنه لكي يعتت  الخلف العام طرفا يجب أن يكون ف

؟ هذا من جهة . « بكل الحقوق  ّ ي قانونا ذو مركز متمتر
 
 فهل يعتت  الخلف العام ف

ي القانون الفرنسي يجد أن مركز الخلف العام هو نفسه مركز سلفه؛
 
 كما سبق التطرق إليه، فالباحث ف

؛ وا  ي ي لها والجانب اإليجان  ي ذمته المالية من الجانب السلت 
 
ي ف

 
ي إذ يعقب المتوف

 
مها المتوف ي يت 

لعقود التر
تلزمه مثلما يستفيد من حقوقها وهذا ما يفش قول أن شخصية الخلف العام هي استمرار أو امتداد لشخصية 

ا  الخلف العام هو طرف أي ليس غتر
ّ
ّع الفرنسي أن  .  16سلفه؛ وعىل هذا األساس اعتت  المشر

يعة اإلسالمية ال تعتت  شخصية الوارث امتدادا  - لشخصية المورث؛ فهو ال يلزم بديون مورثه  أما الشر
ي تنتقل إليه كما تطرقت إليه سابقا , ولكن ما يثتر تساؤل أيضا, إذا كان الخلف ال يتلفر 

عىل عكس الحقوق التر
امات سلفه أي ال ينتقل له أثر  ذ جميع التر 

ّ
ه حتر تنق

ّ
كة إآل بعد سداد الديون؛ فهذا يعت  أنه ال يأخذ حق التر

امات السلف ما يتعارض مع انتقال الحقوق بمجرد الوفاة الذي  العقد بمجرد  الوفاة , ولكن بعد  تنفيد التر 
 . 75/74من االمر  15اتت به المادة 

 الحقوق تنتقل إىل الوارث بعد موت مورثه حسب نص المادة 
ْ
 من قانون األرسة . 127صحيح أن

                                                           
ي اإلسالم ، مقاصد وقواعد ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، مح 13

 
-35، ص 0999مد كمال الدين أمام ، الوصية والوقف ف

36 . 
كتاب صحيح مسلم ،المسند الصحيح المختض من السي   بنقل العدل عن العدل اىل رسول هللا صىل هللا عليه وسلم 14
 . 

كة المدين ٠زواوي فريدة  15 ة إىل الورثة مع قاعدة " ال تركة إال بعد سناد الديون " . المجلة الجزائرية مدى تعارض انتقال التر
 ومابعدها   335؛ ص  1995؛ سنة  2للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية عدد

ي  74-75امر رقم  16
 
ي العام وتأسيس السجل التجاري المؤرخ ف

 1395ذي القعدة عام  8المتضمن اعداد مسح االراىص 
،بتاري    خ 92الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية ،العدد  1975نوفمت  سنة  12الموافق 

18/11/1975 . 



 يق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحق

 

139 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

ي قبل
 
فإن حق الثمن ينتقل « قبضه الثمن ونعزز قولنا بمثال: إذا باع شخص سلعة بثمن مؤجل وتوف

من  15،هذا بالنسبة للمنقول أما بالنسبة للعقار والحقوق الواردة عليه فنص المادة .إىل ورثته بمجرد وفاته. 
 "...غتر أن نقل الملكية عن طريق الوفاة يشي مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية.  74/75األمر 

كة تن ي الحقيقة يوجي هذا النص بأن التر
 
 ف
ّ
تقل للورثة بمجرد الوفاة ولكن األستاذة محمدي فريدة ترى أن

اط للشهر بالنسبة النتقال الحقوق العينية الموروثة وال يمكن القول  "هذا النص يدل فقط عىل عدم اشتر
ي المورث, إ

كة بمجّرد الوفاة ألن هذا يعتت  خطر عىل دائت 
ي بانتقال التر

ّع الجزائري يقض   المشر
َ
ذ يضع لهم بأن

كة قبل سداد الديون ي التر
 
 "ال  17نصوصا خاصة تحميهم من تضفات الورثة ف

ٌ
،والتعارض الفعىلي بير  قاعدة

ي المورث 
كة إىل الورثة يكون إذا أقّر القانون هذا االنتقال دون إعطاء دائت  تركة إآل بعد سداد الديون،وانتقال التر

ي هذه المسألة ضمانات كافية تمكنهم من استفاء حقوقهم مما آل
 
كة .رأي األستاذة واضح ف « للورثة من التر

ي قوله "...فالقاعدة بالنسبة للخلف العام إذا تنتقل إليه 
 
ونفس الرأي يأخذ به االستاذ عبد المجيد الحكيم ف

اماته ي كانت « حقوق سلفه دون أن يلزم بديونه والتر 
ولكنه ال يتلفر تلك الحقوق إآل بعد سداد الديون التر

 . 18لعةعىل س
ي القانون الجزائري، يبدو وصف الخلف العام باعتباره متعاقدا طرفا وصفا غامضا 

 
وهكذا فإنه ف

؛ فهو ذو حكم واضح بأخذه بانتقال كل آثار العقد إليه  « مشكوك فيه بخالف القانون الفرنسي
ي قانوننا صحيح أنه يتضمن 

 
الحكم ذاته أي قاعدة امتداد شخصية السلف إىل الخلف العام. أَما ف

ي الجدل المشار  كقاعدة عامة
 
ي تدخلنا ف

اث التر ي حكم المتعاقد لكن بتقيده بقواعد المتر
 
فنضع الخلف العام ف

ت القرار  ي جلستها العلنيةحيث اعتت 
 
ي قرار المحكمة العليا ف

 
إليه سابقا وهذا ما أخذ به القضاء الجزائري ف

ي تؤخذ من الصادر من مجلس قضاء الشلف قد خالف القانون, ألن
 
ي ذمة المتوف

 
ت الديون الثابتة ف ها اعتت 

كة حسب ترتيب المادة   .19من قانون األرسة وال يتحملها الورثة 180التر
 ثانيا: نظام التقادم والكتابة الرسمية و نظام الشهر -

يعات  ي مجال العقارات و المعامالت العقارية من أهم انشغاالت مختلف تشر
 
ي ف

يعتت  االمن القانون 
ع الجزائري   والذي سىع جاهدا عىل ايجاد اليات قانونية لتحقيق استقرار العقار ال دول و من بينها المشر

ي انتهجت 
ي ،و من أهم الوسائل القانونية التر

و ثباته و لكن ليس باستقرار مادي و غنما بإستقرار قانون 
ي هي : 

 لتحقيق االستقرار القانون 
 :فكرة التقادم : 1

ي عقاري  وذلك بحيازته لمدة حيث يعتت  سببا من 
اسببا كسب الملكية للعقار ككل وا لحق عيت 

 معينة من الزمن ،
يقوم التقادم عىل مبدأإستقرار المعامالت نفالحيازة تمثل الوضع الظاهر للعيان و عليه نشر 

ي نظام الشهر الش
 
 خضي . الطمأنينة للمتعاملير  مع الحائز ،لكن التسليم بهذه القاعدة ال نتصوره اال ف

ي بموجب األمر 
ع الجزائري نظام الشهر العيت  المتضمن إعداد المسح  74-75وبعدما تبت  المشر

ي و تأسيس السجل العقاري و بموجب المرسومير  التنفيذيير  رقم 
المعدل و المتمم  62-76العام لألراىص 

ي العام و كذا المرسوم رقم 
تضمن تأسيس المعدل و المتمم الم 63-76المتضمن تأسيس مسح األراىص 

ي المسح العقاري و الشهر العقاري المشمولة بالمسح و 
ي لعملتر

السجل العقاري ،و بوضع اإلطار القانون 
 نقلها من نطام العقارات غتر المسجلة اىل العقارات المسجلة . 

ي المراك-: 2
 
ي و الثبات ف

ي يلجأ اليها لتحقيق االمن القانون 
ز الشكلية :تعتت  الشكلية  من الوسائل التر

 القانونية 

                                                           
كة المدينة اىل الورثة مع قاعدة ال تركة اال بعد سداد الديون ،المرجع السابق ص   17 زواوي فريدة ،مدى تعارض انتقال التر

  . 334و 333
ام ، بغداد ، طعبد المجيد الحكيم ،احكام  18   .. 319،ص1977،سنة 3االلتر 
 .  214ص2010المحكمة العليا. حمدي باشا القضاء العقاري ،دار هومة.  1993/12/22بتاري    خ  102567قرار رقم  19
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ع الشهر العقاري  ،بموجب األمر  ط المشر سارعت الجزائر اىل  74-75باإلضافة للشكلية فقد اشتر
إرساء نظام الشهر العقاري و الذي يعتمد عىل المسح  العقاري كأساس مادي و السجل العقاري كأساس 

ي و تخصيص بطاقة للعقار بمثابة بطاقة تعريف له و تسليم دفتر 
عقاري يكون بمثابة سند قوي قانون 

 مثبت للملكية و ذلك إلرساء قواعد الملكية عىل أسس ثابتة و متينة. 
ي مجال العقار مرتبط بتطهتر العقار و ذلك بتسليم سند رسمي يثبت -

 
ي ف

حيث أن األمن القانون 
 .الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية بحيث يكون له حجية قاطعة اليمكن ضحدها 

ي 
وير ،حيث الضمانات التر ي له قوة و حجية تنفيذية وال يمكن الطعن فيه اال بالتر 

إن العقد التوثيفر
ي و 

 
ي العقد العرف

 
ي منعدم ف

ي نحيث إن األمن القانون 
 
ي العقد العرف

 
ي غتر موجودة ف

يتمتر  بها العقد التوثيفر
 يضيع حقوق األفراد و الدولة عىل حد سواء. 

لتوفتر الحماية أكتر عىل العقود الرسمية ،حيث أن نظام الشهر يقوم أن اجراء الشهر وضع كوسيلة 
ي من شأنها ان تدعم األمن و اإلتمان وفيها يقوم المحافظ العقاري بدور 

عىل مجموعة من المبادئ التر
ي الحذر و 

أكت  اثناء شهر تلك التضفات نحيث هو ملزم بإتباع إجراءات قانونية معقدة يتطلب فيها توج 
حماية للمتعاملير  و حماية له ،حيث ملزم بتفحص كل الوثائق و التحقق من صحتها ومن أهلية  الحيطة 

 األطراف و إرادتهم و كذا من العقارات و تحديدها تحديدا نافيا للجهال
ي الظروف االستثنائية  

 
ي ف

 
ي والقانوب

 
ي :ضمانات تحقيق االمن القضاب

 
 المحور الثاب

ي هذا المحور االجراءات المتخذة من طرف الدولة الجزائرية كمؤسسة لتحقيق 
 
سنتناول ف

ي 
 
ي ظل الجائحة )أوال ( استعمال الذكاء االصطناعي كالية لتحقيق االمن القضاب

 
التنمية المستدامة ف

)ثالثا(. )ثانيا(و  ي
ي الظرف االستثنان 

 
ي المنظومة الجزائرية ف

 
ي ف

 تجليات االمن القانون 
ي ظل الجائحة : أوال 

 
 االجراءات المتخذة من طرف الدولة كمؤسسة لتحقيق التنمية المستدامة ف

 ، كاء االجتماعيير  والمتعاملير  االقتصاديير  تنصيب لجنة يرأسها السيد الوزير األول وتضم الشر
 . ي
 تهدف إىل تقييم االنعكاسات الناجمة عن جائحة كورونا عىل االقتصاد الوطت 

ت غتر المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول استكشاف االحتياطا
ي عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب 

 
ي أو ف

اب الوطت  ي هذا المجال سواء عت  التر
 
ف

 المنجزة. 
مواصلة عمليات الربط المحىلي بالطاقة للمستثمرات الفالحية بغية رفع االنتاج وخلق مناصب 

 شغل. ال
وجه تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة عىل القيام بعمليات 
وط التشغيل بمدخالت  كاء األوربيير  القتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشر استكشاف لدى الشر

ي التشغيل. 
 
ة ف  محلية، عىل أال يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مبارسر

ها من القرار  ي ظل هذه الجائحة ,وغتر
 
ي تعتت  تحقيقا ألهداف التنمية المستدامة ف

 ات التر
ي                   استعمال ثانيا: 

 الذكاء االصطناعي كألية لتحقيق األمن  القضان 
اعتمدت شانغهاي نظاًما مدعوًما بالذكاء اإلصطناعي للتعامل مع القضايا الجنائية وتسهيل 

ي 
ي وتعمل عىل مدار الساعة. جلسات االستماع القضائية, والتر

  تستخدم كمساعد للقاىص 
ي جلسات االستماع ألنه يمكنه أن يتعرف 

 
يمكن للنظام تقديم نسخة مكتوبة من شهادة المشتبه به ف

ي قاعة المحكمة. 
 
ي تتم ف

 عىل هوية المتحدث بناًء عىل المحادثات التر
ة من الوثائق القانونية , ونية ووضع عالمات , إن النظام يمكن أن يحول كميات كبتر إىل البيانات اإللكتر

ا عىل النظام, لصحيفة  عليها. 
ً
إن نظام الذكاء اإلصطناعي يمكنه  Global Timesالذي يجري أبحاث

ونية, مثل الزمان والمكان واألشخاص والسلوك  ي الملفات اإللكتر
 
التعرف عىلي عناض القضية ف

 والعواقب. 
اع قادر عىل تحديد األدلة المعيبة لتجنب اإلدانات الخاطئة, عالوة عىل ذلك, فإن نظام الذكاء اإلصطن
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 .thepaper.cnحسبما ذكرت 
افات متعددة لكن نظام الذكاء اإلصطناعي يمكن أن يكتشف عىل الفور  المشتبه فيه قد يصنع اعتر

ي بيانات الشخص العديدة. 
 
 التناقضات ف

ا االستجابة لألوامر الشفوية وعرض األد
ً
لة والمعلومات عىل الشاشات الرقمية يمكن للنظام أيض

ي جلسة مما يقلل من الوقت لتقديم
 
ي قاعة المحكمة ف

 
 ألطراف مختلفة ف

ي 
 
ي هذا المجال. أصدرت ف

 
تقوم شانغهاي ببناء منطقة رائدة للذكاء اإلصطناعي وسط سباق عالمي ف

ي ذلك ا
 
لبحوث النظرية األساسية مايو التوجيهي لتقديم الدعم الماىلي لمشاري    ع الذكاء اإلصطناع, بما ف

 .  والتطبيقات ذات الصلة للتكنولوجيا األساسية للذكاء اإلصطناعي
ي قصة نجاح أي حكومة، ضمن سعيها لتحقيق رضا 

 
تع د الخدمات الحكومية، حجر الزاوية ف

 عن تمكينهم من إنجاز معامالتهم بأقض وأسهل الطرق، ومن هذا المنطلق، 
ً
المتعاملير  وإسعادهم، فضال

 تم
ً
ي قائمة أكتر حكومات العالم كفاءة وإسعادا

 
كنت حكومة دولة اإلمارات من حجز مكان لنفسها ف

 للمتعاملير  
اتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي »وتستهدف  ي الدولة؛ من بير  هذه « استر

 
عدة قطاعات حيوية ف
حة من خالل تقليل القطاعات: قطاع النقل من خالل تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية، وقطاع الص

نسبة األمراض المزمنة والخطرة، وقطاع الفضاء بإجراء التجارب الدقيقة وتقليل نسب األخطاء المكلفة، 
، وقطاع المياه عت  إجراء التحليل والدراسات  وقطاع الطاقة المتجددة عت  إدارة المرافق واالستهالك الذكي

الل رفع نسبة اإلنتاج والضف العام، وقطاع التعليم الدقيقة لتوفتر الموارد، وقطاع التكنولوجيا من خ
ي التعلم، وقطاع البيئة عت  زيادة نسبة التشجتر وزراعة 

 
من خالل التقليل من التكاليف وزيادة الرغبة ف

 النباتات المناسبة. 
ي وضع 

 
ي العمل الحكومي أن يساعد ف

 
إىل ذلك، فإن من شأن التطبيق األمثل للذكاء االصطناعي ف

اتي ي تطوير آليات وقائية كالتنبؤ بالحوادث واالزدحامات المرورية؛ بحيث يتم استر
 
جية تنبؤية تساعد ف

عىل ضوء ذلك، وضع سياسات مرورية أكتر فاعلية وكذلك يمكن للحكومة من خالل الذكاء االصطناعي 
ي ما يتعلق بخفض ا 50أن توفر نحو 

 
، سواء ف ي المئة من التكاليف السنوية للعمل الحكومي

 
ي عدد ف

 
لهدر ف

ي إنجاز هذه المعامالت، كما يعمل 
 
 ف
ً
ي يتم إهدارها سنويا

المعامالت الورقية أو توفتر ماليير  الساعات التر
ي الذكاء االصطناعي عىل توفتر تكاليف النقل، وخفض تكاليف إنجاز المشاري    ع، وتحقيق 

 
االستثمار الكفؤ ف

ي الناتج المحىلي اإلجماىلي 
 
 . ارتفاع ملحوظ ف
ي ثالثا:تجلي

ي الظرف االستثنان 
 
ي المنظومة الجزائرية ف

 
ي ف

 ات االمن القانون 
 :20178االتفاق :الن أحكام القوة القاهرة ليست من النظام العام فانه وطبقا لنص المادة -1
يجوز االتفاق عىل أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاج   أو القوة القاهرة وكذا يجوز االتفاق  )

امه التعاقدي إال ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه عىل إعفاء المدين من  تب عىل تنفيذ التر  أية مسؤولية تتر
 الجسيم، غتر انه ال يجوز للمدين إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش، أو الخطأ الجسيم (. 

بحيث اذا لم يتمكن من تنفيذ  قد يكون االتفاق عىل ان يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة1-1
امه ع ام بمثابة تامير  للدائن . التر   

م بالتعويض و يكون االلتر  ينا التر 
ما بتنفيذ  قد يكون االتفاق عىل أن يتحمل الدائن لتبعية القوة القاهرة1-2 :أي يبفر الدائن ملتر 

امه و به فالعقد ال ينفسخ .  امه حتر ولو كان هناك قوة قاهرة أدت اىل استحالة تنفيذ المدين اللتر   التر 

                                                           
ي الجزائري ،المرجع السابق .  58-75االمر رقم  20

 المعدل والمتمم المتضمن القانون المدن 
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ي العقد من المسؤوليةاالتفاق 1-3
 
ي العقود ذات  عىل اعفاء طرف

 
:هذا البند اصبح كثتر الوجود ف

ي المجال التجاري و االقتصادي قد يكون االعفاء مؤقتا أو جزئيا أو كليا )ما يسم بالتأجيل 
 
االهمية ف
ي (. 

ر
 21االتفاف
ي حالة قيام المسؤولية العقدية بسبب فتر -2

 
ي ف

 19-وس كوفيداللجوء اىل القضاء ،يكون للقاىص 
 طريقتير  إما مراجعة العقد أو فسخ العقد. 

ي  107مراجعة العقد و بدوره يكون عت  اتخاذه ثالث طرق طبقا لنص المادة  2-1
من القانون المدن 

ي كل السلطة و غتر ملزم 
ي (تدفع بالقارئ باالعتقاد أن للقاىص 

ع لعبارة )جاز لقاىص  حيث استعمال المشر
ي ببطالن  بمراجعة العقد ،وهذا االمر 

غتر صحيح ،حيث مراجعة العقد هي من النظام العام فالمادة تقتض 
ي تحديد الخسارة الفادحة و كيفية مراجعة 

 
ي سلطة التقدير ف

كل اتفاق يخالف أحكامها مع ذكر أن للقاىص 
 . 22العقد

 :وقف تنفيذ العقد2-1-1
ي توقيف تنفيذ العقد حتر يزول الحادث الطارئ إذا كان الحا

دث وقتيا يقدر له الزوال يمكن للقاىص 
 . ي وقت قصتر

 
 ف

ي تعديل العقد إذا  
، فإنه يجتر  للقاىص  و ما ذهب إليه القانون يوافق ما ذهب إليه الفقه اإلسالمي

ي ذلك مصلحة للمتعاقدين،
 
 كان ف
ر المتعاقد اآلخر  ط أن ال يتض   . 23أو ألحدهما بشر
ام المرهق2-1-2 ام المقابل لاللتر   : زيادة االلتر 

ام المقابل ليقلل خسارة المدين، يرى أنصار هذا الرأي أن النتيجة واحدة قد يرى ا ي زيادة االلتر 
لقاىص 

ي كلتا الحالتير  يتحمل كل متعاقد جزء من 
ام المدين ،فف  ام الدائن أو أنقصنا من التر  ي التر 

 
سواءا زدنا ف

ي ،االمر الذي يجده البعض مخالفا وذلك 
تبة عىل الظرف االستثنان   107برؤية نص المادة الخسارة المتر

ي النص الفرنسي لنفس 
 
ام المدين ،و نجد ف ام المرهق و هو التر  ي االلتر 

 
ي بالنظر ف

ي تقيد القاىص 
الواضح و التر

ام المقابل بمعت  أن نية 24(reduireالمادة المصطلح ) ي االلتر 
 
و هي كلمة تشتر اىل االنقاص وليس الزيادة ف

ع انضفت اىل االنقاص ال الزيادة  .  25المشر

                                                           
:النظرية العامة لال 21 ام، الجزء األول، الطبعة الثانية، الجامعة المفتوحة طرابلس، البداوي محمد عىلي ام، مصادر االلتر  لتر 

 . 20،ص1993
ي القانون الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر 

 
ي العقود ف

 
وط التعسفية ف أحمد .  32،ص1998بوداىلي محمد: الشر

، مصادر  ي ي القانون المغرن 
 
ام ف ، نظرية االلتر  عي ام العقدحسن الت  الدار البيضاء(.  -)طبعة دار الثقافة”. االلتر 

ام، الصفحة:  . 222الصفحة:   .222حجازي، النظرية العامة لاللتر 
ي   خليل احمد حسن قدادة ، 22

ح القانون المدن  ي رسر
 
ديوان المطبوعات -الجزائر،الجزائريالوجتر  ف

 . 112،ص1992،الجامعية
 
، فانقطعت الطريق إليه لخوف “قال ابن قدامة رحمه هللا تعاىل:  23 كبها، أو يحمل عليها إىل مكان معير  ولو استأجر دابة لتر
ي إىل مكة، فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسخ اإلجارة، وإن أحب إبقاءها حا دث، أو اكتر

، ج إىل حير  إمكان استيفاء المنفعة جاز، ي
،دار عالم الكتب للطباعة و النشر و التوزي    ع ،الرياض ،ص 6ابن قدامة، المغت 

30 . 
ي  صىلي يقول االستاذ عىلي فيالىلي )إن النص األ  24 ي هو النص الرسمي و لو أخذنا بالنص العرن  هو الفرنسي ،بينما النص العرن 

ام المرهق فقط (من كتاب  ي االلتر 
 
ي ملزم بالنظر ف

ام ،زيادة عىل أن القاىص  ي انقاص االلتر 
ام المرهق*ال يعت  فإن تعبتر يرد االلتر 

امات ،المرجع السابق هامش رقم   404،ص03،االلتر 
ي هذا يقول االس  25

 
ي كان يتسم وف

ي إعادة الوضع المختل اىل حالة التوازن التر
ي أن مصطلح يرد *تعت 

تاذ حميدي بن شنيتر
ي أن واحد.وبما يحقق التوازن بير  مصالح الطرفير  

 
اء الفاحش ف بها االتفاق أثناء انعقاده بما يمنع الغي   الفاحش و التر

ي 
 
ي هذه الظروف الجديدة ،قياسا عىل ماكانت عليه ف

 
اع(، المتعاقدين ف  ظل الظروف القديمة عند نشوء االتفاق موضوع الت  

ي المعامالت المالية السمشة،ماجستتر  كلية الحقوق و العلوم اإلدارية جامعة الجزائر 
 
 . 62.،ص2002:  1لوساطة ف

https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=notice_display&id=2643
https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=notice_display&id=2643
https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=publisher_see&id=368
https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=publisher_see&id=368
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ام المرهق2-3-1  .: إنقاص االلتر 
ي العذر 

 
ام بسبب الحادث الطارئ ف ذهبت أغلب الفقهاء ورجال القوانير  إىل جواز إنقاص االلتر 

 الطارئ 
ر و االرهاق عىل المدين ،يكون عن طريق اعفاء المدين من  حيث يعتت  الوسيلة الطبيعية لرفع اض 

م به و ذلك وفقا للظروف اال  ي انتجتها الجائحة محل الدراسة ،و قد يتمثل تنفيذ جزء مما التر 
ستثنائية التر

اء اذا كانت قيمة السر  مرهقة للمدين ،أو يكون االنقاص عىل شكل االعفاء من  ي تخفيض ثمن الشر
 
ايضا ف

ي تقع عىل عاتق المدين  
ام هي التقليص من الخسارة التر وط المرهقة ،فالهدف من انقاص االلتر  بعض الشر

ي أقامة فمن الطبيىعي أن ي
ي أن يوزع الخسارة الفادحة التر

تحمل المدين الخسارة المألوفة ،و عىل القاىص 
 .  26المسؤولية العقدية للمدين بير  الطرفير  

ي عن طريق الفسخ 2
 :تدخل القاىص 

ي هذا الموضوع يتبير  له ان فسخ العقد يكون مناقض لما جاءت به المادة 
 
ي أي  107الدارس ف

مدن 
ر عن المدين مناقض لنظرية الظروف ال  . 27طارئة ،لكن يعد الفسخ حال معقوال لدرء الض 
وط :عدم توقع الظرف قبل التعاقد ،استحالة تنفيذ  3و يجب تحقق  119ما جاءت به المادة  رسر

 العقد ،عدم وجود خطأ من المتعاقد 
ام اىل الحد المعقول أو ينقص منه دون الفسخ لموازنة مصلحة الطرفير   أو  أو *عن طريق رد االلتر 

 أن يؤجله قضائيا اىل حير  عودة االوضاع لطبيعتها. 
ي ان يسبب حكمه. 

ي كل االحوال عىل القاىص 
 
اط ف  مع اشتر

  :ثانيا: الحلول غتر التقليدية
ي تقرر حالة 

بالنظر إىل أن الدول نفسها أصبحت معنية بهذه الظروف الطارئة والقاهرة، وأنها هي التر
اتقها جانًبا من المسؤولية، فبدأت الدول ذات االقتصادات الطوارئ، فإن الدول بدأت تأخذ عىل ع

ي يصعب الوفاء بها بسبب 
العمالقة تصدر شهادات تتضمن إبراء األطراف من مسؤولياتهم العقدية التر

امات عقدية  ا وقوة قاهرة ال يمكن دفعها. لكن األمر يتعلق هنا بالتر 
ً
ا طارئ

ً
وس كورونا باعتباره ظرف فتر

ى، حيث طالبت بالحصول عىل شهادة "القوة القاهرة" من بمبالغ طائلة التر   كات عالمية كت  مت بها رسر
اماتها التعاقدية، أو عىل األقل اإلعفاء من غرامات التأختر أو من أي تعويض عن   

أجل التحلل من التر
 فقط

ً
ي التنفيذ،بحيث يكون لهذه الشهادة أثر دوىلي وليس محليا

 
 .28التأختر ف
 
 
 

                                                           
 ،212782ملف رقم  الغرفة المدنية، راجع المحكمة العليا، منح القضاة للمدين أجال لتنفيذ نتيجة الحوادث الطارئة، 26

ي هذا يرى االستاذ 403،عىلي فيالىلي ،نفس المرجع /ص 2.،تهميش رقم 2001.1.114 م ق 17/01/2000بتاري    خ 
 
. و ف

،281عىلي عىلي سليمان أن مدة ايقاف التنفيذ ال يمكن أن يزيد عن السنة مستشهدا بالمادة  ي
ي القانون  مدن 

 
ام ف مصادر االلتر 

ي الجزائري،
 . 101ص ،2003سنة  عية،ديوان المطبوعات الجام المدن 

ي حالة ارتفاع االسعار ارتفاعا فاحشا، 27
 
حيث يعتذر عىل المدين  فسخ العقد كوسيلة لرد االرهاق يكون امرا حتميا خاصة ف

ام الدائن، ي التر 
 
ي ف

امه ولو زاد القاىص   La force obligatoire du contrat en droit musulmanوفيه أيضا  تنفيذ التر 
et therorie de l imprevision en droit egyption.1957.p480. 

ي  حمزة فهم السلمي ا 28
 
وب ي الموقع االلكتر

 
ي زمن الكورونا، ممقال منشور ف

 
،لقوة القاهرة ف

https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2017686 اخر 01:08 2020أبريل  1تاري    خ النشر األربعاء،
 تاري    خ للتصفح 

07/06/2020 . 
 
 

 

https://www.okaz.com.sa/author/1374/1/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.okaz.com.sa/author/1374/1/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2017686
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  الخاتمة: 

وس كوفيد  ي قد تكون لها آثار  19تعتت  األوبئة الصحية واقعة مادية ضفة،  عىل رأسها فتر
، والتر

سلبية واضحة يمكن رصد مالمحها عىل العالقات القانونية بوجه عام والعالقات التعاقدية عىل وجه 
، ما الخصوص، حيث تتصدع هذه الروابط نتيجة ركود أو شلل يصيب بعض القطاعات االستثمارية

رها ،األمر الذي يؤدي اىل قيام 
ّ
امات أو يؤخ يجعل من المستحيل أو من الصعب تنفيذ بعض االلتر 

ي تعديل العقد إىل فيصبح  المسؤولية العقدية 
ر، وينبىع   عىل الطرف المتض 

ً
امات جائرا تنفيذ هذه االلتر 

ت ّ
ي تغتر

ر، أو فسخ العقد حسب طبيعته والظروف التر  لمصلحة  الحد الذي ُيرفع به الض 
ً
ووفقا

ع الجزائري هذا  المتعاقدين و ذلك لمراجعة العقد لتحقيق التوازن العقدي بير  الطرفير  ،وقد علج المشر
ي المادة 

 
.  119و و 107/03كمبدأ عام و المادتير    106االمر ف ي

 من القانون المدن 
ي األطر ولضمان االستقرار االجتماعي واالقتصادي هو « الوباء»لمعالجة آثار هذا فنوىصي 

تبت 
 الدعم وحسن إدارة األزمات والمحن من شأنه تعزيز 

ّ
القانونية السلمية بعيدا عن أروقة القضاء، ذلك أن

 الثقة وخلق قاعدة عالقات تجارية مستقبلية طويلة األمد. 
 وخرجت الورقة البحثية بتوصيات : 

يعات تحفظ خصوصية مواطنيها من تعرض بياناتهم الشخصية  ي تمتلك تشر
برغم أن الدول التر

يعات غتر واضحة  ي األغراض التجارية والدعائية، إال أن هذه التشر
 
للشقة أو التجسس أو استغاللها ف

حاالت كما أنها بها العديد من الثغرات القانونية كونها اعتمدت عىل معايتر قديمة ولم تغىطي جميع 
ض الخصوصية الرقمية  ي تعتر

 .التر
ي تقوم بالرقابة عىل المواطنير  بموجب حماية األمن القومي ومكافحة -21

إن الحكومات التر
التنظيمات اإلجرامية واإلرهابية قد ال تمتلك قوانير  تحافظ عىل الخصوصية. لذلك يجب مراعاة 

 هاته الثغرات من اجل تحقيق األمن األرسي 
ورة استخدام ي االجتماعي .  ض 

ي القضان 
 الرقمنة لتعزيز االمن القانون 

ي هذا الصدد من أجل مجابهة وباء كوفيد
 
 -ولم يكن مرفق القضاء بمنأى عن اإلجراءات المتبعة ف

ي    19
ي أدت نتائجها  إىل تكدس للملفات المنظورة عىل مستوى المحاكم نتيجة توقيف العمل القضان 

التر
ي خلفته

ي يمكن أن تسببها أوبئة عالمية أخرى مستقبال فكان  19 -ا أزمة وباء كوفيدكل هذه النتائج التر
والتر

ي التحول الرقمي بهدف تطوير المحاكم والرفع منها 
 
ال بد من تعزيز جهود المنظومة القضائية واإلرساع ف

ة الملفات العالقة نتيجة تعطيل وباء كوفيد  ي جميع دول العا 19وحل ألزمة كتر
 
لم بما لعمل اإلدارات ف

ورة وحتمية تفعيل نظام المحكمة  ورة الحديث عن ض  فيها عمل المحاكم ،كل  هذا عجل إىل ض 
ي 
ون  ونية )قضاء إلكتر ي أو الذكي أو الرقمي تحقيقا لعدالة إلكتر

ون  ي اإللكتر
ونية بما يعرف بالتقاىص  اإللكتر

ونية ( ، من أجل تجنب أثار ما سببته أو ستسببه أوبئة  عا لمية أخرى من شلل لقطاعات ،ومحاماة إلكتر
ي الدولة. 

 
 ف

 قائمة المراجع: 
 أوال بالعربية: 

 الكتب 

،ي المعامالت المالية السمشة
 
ي ألوساطة ف

ماجستتر  كلية الحقوق و  حميدي بن شنيتر
 . 2002:  1العلوم اإلدارية جامعة الجزائر 

ام العقد ، مصادر االلتر  ي ي القانون المغرن 
 
ام ف ، نظرية االلتر  عي )طبعة دار ”. أحمد حسن الت 

 الدار البيضاء(.  -الثقافة

، امات، عىلي فيالىلي  2013سنة .  ،3ط النظرية العامة للعقد موفم للنشر والتوزي    ع، االلتر 
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ج ، ي
 رياض. ال دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزي    ع، ،6ابن قدامة، المغت 

 ،ام، الجزء األول، الطبعة الثانية ام، مصادر االلتر  :النظرية العامة لاللتر  البداوي محمد عىلي
 . 1993الجامعة المفتوحة طرابلس، 

 ي القانون الجزائري، دار هومة للطباعة
 
ي العقود ف

 
وط التعسفية ف          بوداىلي محمد: الشر

، الجزائر   . 1998والنشر

،ي الجزائري  خليل احمد حسن قدادة
ح القانون المدن  ي رسر

 
ديوان -الجزائر،الوجتر  ف

 . 1992،المطبوعات الجامعية

1992سنة  الديوان الجامىعي للمطبوعات، أحمد حسن قدادة، خليل . 

،ام، عبد الحي حجازي ام ، ،2ج النظرية العامة لاللتر   . 1953مصادر االلتر 

 وت، المجمع العلمي ، )بتر ي الفقه اإلسالمي
 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق ف

 ، ي اإلسالمي  (. 1959العرن 

،ي  عىلي عىلي سليمان
 
ام ف ي الجزائري، مصادر االلتر 

ديوان المطبوعات  القانون المدن 
 . 2003سنة  الجامعية،

 النظريات الفقهية، )دمشق، جامعة دمشق.لسنة ، ي
 . 2013فتحي الدريت 

 الرسائل: 

،ي الجزائري
ي القانون المدن 

 
 رسالة مجستار، جميلة بولحية، نظرية الظروف الطارئة ف

 . 1983جامعة الجزائر لسنة 

، ي
ي  حميد شنيتر

ي تعديل العقد،سلطة القاىص 
 
 دكتوراه دولة، جامعة الجزائر ،الجزائر   ف

 
 المقاالت: 

 ؛ ي
عىل العقود بسبب ” الظروف الطارئة”و” القوة القاهرة“أحمد اإلدري   سي نزيل نظريتر

ي الموقع ،منار االسالم ،
 
majeure-https://islamanar.com/force-كورونا،مقال منشور ف

/conditions-emergency-andتاري    خ اخر تصفح  2020, 16النشر أبريل  ،تاري    خ
05/06/2020 . 

ي  حمزة فهم السلمي ا
ون  ي الموقع االلكتر

 
ي زمن الكورونا، ممقال منشور ف

 
،لقوة القاهرة ف

authors/2017686https://www.okaz.com.sa/articles/ أبريل  1تاري    خ النشر األربعاء
 . 07/06/2020اخر تاري    خ للتصفح  ،01:08 2020

، ي
ي للبالد العربية، أسعد الكوران 

ي    ع المدن  ي التشر
 
مجلة المحاماة  نظرية الحوادث الطارئة ف

 من السنة االربعون 01،عدد

،كات عن موظفيها بسبب كورونا الجائحة  حسير  هزازي قاهرة أم طارئة بعد استغناء رسر
، ي
ون  ي الموقع االلكتر

 
 https://www.okaz.com.sa/specialized-؟،منشور ف

corners/na/2021839 تاري    خ  04:39عىل الساعة  2020أبريل  29األربعاء  تاري    خ النشر
 . 07/06/2020التصفح

https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=notice_display&id=2643
https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=notice_display&id=2643
https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=publisher_see&id=368
https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=publisher_see&id=368
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https://islamanar.com/force-majeure-and-emergency-conditions/،تاريخ
https://islamanar.com/force-majeure-and-emergency-conditions/،تاريخ
https://www.okaz.com.sa/author/1374/1/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.okaz.com.sa/author/1374/1/%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A
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 ي الفقه محمد خالد
 
منصور، تغتر قيمة النقود وتأثر ذلك بنظرية الظروف الطارئة ف

يعة والقانون، الجامعة األردنية، المجلد األول،  اإلسالمي المقارن، )مجلة دراسات علوم الشر
 (. 1998، 1العدد
 

 القوانير  و القرارت القضائية: 

 ي  58-75القانون رقم
 
 1975مت  سنة سبت 26الموافق ل 1395رمضان عام 20المؤرخ ف

ي المعدل و المتمم. 
 المتضمن القانون المدن 

 ي
 
 . 14عدد ،2001م ق سنة  2000-01-12قرار المحكمة العليا مؤرخ ف

 المراجع باللغة الفرنسية: 

A MaHiou ,cours d’institutions administratives ,  L.G.D.J. , 1969  

Stoyanovich,De L INTERVENTION du juge dans les contrats en cas 
de survenance de circonstances imprevues .th,Aix en provence, 1948  

R.Fabre,les clauses d adaptation dans les contrats.RTD ;civ1983 

;B.Fauvarque-Osson,le changement dans les 
circonstances ,RDC,2004. 

La force obligatoire du contrat en droit musulman et therorie de l 
imprevision en droit egyption.1957.  

 

http://bibliotheque.ena.nat.tn/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=pb:L.G.D.J.
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ي إدارتها والحد منها
 
ي لبنان ودور الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ف

 
 تحديات القطاع الصحي ف

مان ألشبيب 
 
 د. أ

ستاذ مساعد في ألجامعة أللبنانية كلية أالدأب وألعلوم أالنسانية
 
 أ

a.chebib@ul.edu.lb  

 
 

 ملخص: 
ي 
 
ي ودور الجغرافيا ونطم المعلومات الجغرافية ف

يات القطاع الصحي اللبنان 
ّ
تظهر هذه الدراسة تحد

 مهمة خاصة بعد ظهور وباء كورونا كوفيد 
ّ
ي شهر كانون االول 19إدارتها والحد منها، وهي دراسة تعد

 
ف

عىل الساحة الدولية فمن الصي   إىل إيطاليا وثم إىل العديد من دول العالم، وبعد أن  2019العام من 
ية جمعاء. ودولة لبنان هي من الدول   كاد أن يفتك بالبشر

ً
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالميا

ي ل
 
 ف
ً
ف من دول العالم الثالث إال أن الواقع كان مغايرا

ّ
ي تصن

بنان. وبالتاىلي يمكن القول أن لبنان العربية الت 
 للسياحة اإلستشفائية، ولكن 

ً
ُ  بنظام صحي متطور جعل منه بلدا ي مراحل تاريخية سابقة تمي 

 
شهد ف

ي العام 
 
ي الحرب األهلية ف

 
. ولكن وباء كورونا قد أعاد قّوة 1975رسعان ما تأثر هذا القطاع وبدأ بالتدهور ف

ي الس
 
ي لبنان لم وأهمية هذا القطاع الصحي ف

 
اكمية ف احة اللبنانية والعالمية خاصة أن عدد اإلصابات الي 

حالة بالرغم من الوضع اإلقتصادي والسياسي المزري، وبالتاىلي أصبح مثاال  1900يتجاوز حت  اليوم 
ي إدارة الوباء بالرغم من صغر مساحته 

 
ي المدن ووجود العديد  2كلم  10452يحتذى به ف

 
وكثافة سكانه ف

 سيات واإلختالط. من الجن

ة تساؤالت تمت معالجتها 
ّ
ي وطرح عد

 من ذلك كان ال بد من دراسة القطاع الصحي اللبنان 
ً
إنطالقا

ي مجال إدارة األوبئة واألزمات، 
 
ي وضعتها وزارة الصحة ف

اتجيات الت  خالل الدراسة متمثلة بمعرفة اإلسي 
ي القطاع الصحي وتحديد دور وزارة الصحة من قواعد البيانات واألنظمة اإللك

 
ونية الحديثة ف ي 

)المستشفيات، المستوصفات...(، وتباين توزي    ع الخدمات الصحية مع الكثافة السكانية. كما بّينت 
ي الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية التخاذ القرارت ومواجهة 

 
الدراسة أهمية التقنيات الحديثة ف

 . ي القطاع الصحي
 
 التحديات ف

 إىل هدف الدر 
ً
ي لبنان ودور نظرا

 
اسة الراهنة الذي يتمحور حول "تحديات القطاع الصحي ف

ي 
ي إدارتها والحد منها" اعتمدت الدراسة عىل المنهج اإلحصان 

 
الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ف

ي وفق نظم المعلومات الجغرافية. 
التحليىلي وذلك عير مالحظة مراكز الخدمات الصحية وتحليلها المكان 

ي اللبنانية  217دراستها إضافة إىل المالحظة عير اختيار عينة كما تمت 
 موزعة عىل كافة األراض 

ً
شخصا

 من خالل طريقة اإلستبيان، والمقابالت.  

ي هذه الدراسة هي مسح كافة البيانات المتعلقة بالقطاع الصحي 
 
ي تم إعتمادها ف

إن المنهجية الت 
ها، ومن ثم مقارنة عددها مع عدد المرض  والسكان.  ي من مستشفيات وأرسة وغي 

 اللبنان 

ي من عدة مشاكل أهمها غياب الضمان الصحي 
ي يعان 

أما النتائج قد أظهرت أن القطاع الصحي اللبنان 
ة من اللبنانيي   أكير من النصف، وضعف الخدمات الصحية واإلدارية وغياب قاعدة البيانات  يحة كبي  لشر
؛ وبالتاىلي ال بد من إدارة وحد هذه التحديات وذلك  ي تسهم بمعرفة واقع القطاع الصحي

األساسية الت 
ي الستدامة هذا القطاع

ي به.   بإدخال نظم المعلومات الجغرافية وأداة التحليل المكان 
 
 والرف

mailto:a.chebib@ul.edu.lb


 يق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحق

 

ي  148  ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

ي األوقات القادمة من خالل عملية التحليل 
 
ي ف

اح نموذج توقع للوضع الصحي اللبنان   تم إقي 
ً
ا وأخي 

ي توفرها تقنية نظم المعلومات الجغرافية. 
ي الت 

 المكان 

ي لبنان، الجغرافيا، نظم المعلومات الجغرافية، التحليل  الكلمات المفتاحية: 
 
يات، القطاع الصحي ف

ّ
تحد

. المكا ي
ن 

Abstrac  :  

This study shows the challenges of the Lebanese health sector, and the role 
of geography, and the GIS in managing and limiting it. It is a study that is 
considered a special task after the emergence of the Corona 19 in December of 
2019 in the international area, from China to Italy and then to many countries of 
the world. The World Health Organization has declared it a global epidemic that 
nearly killed all of humanity. The state of Lebanon is among the Arab countries 
that are classified as third world countries, but the reality was different in 
Lebanon. Consequently, it can be said that Lebanon witnessed in previous 
historical stages a distinction in a developed health system that made it a country 
for hospital tourism, but this sector was soon affected and began to deteriorate 
in the civil war in the year 1975. But the COVID 19 has restored the strength and 
importance of this health sector in the Lebanese and worldwide in particular The 
number of cumulative injuries in Lebanon has not yet exceeded 1,800 cases, 
despite the dire economic and political situation, and thus has become a role 
model in the epidemic administration despite its small area of 10452 km2, the 
density of its population in cities, the presence of many nationalities and mixing. 

Based on this, it was necessary to study the Lebanese health sector and 
raise several questions that were addressed during the study, namely the 
knowledge of the strategies developed by the Ministry of Health in the field of 
epidemiology and crises, and defining the role of the Ministry of Health from the 
databases and modern electronic systems in the health sector (hospitals, clinics 
...), And the distribution of health services varied with population density. The 
study also showed the importance of modern technologies in geography and 
geographic information systems GIS for decision-making and facing challenges in 
the health sector. 

Given the aim of the current study, which is centered on "The challenges of 
the health sector in Lebanon and the role of geography and geographic 
information systems in managing and reducing them", the study relied on the 
statistical and analytical approach through observing health services centers and 
spatial analysis according to geographical information systems. It was also 
studied in addition to the observation by selecting a sample of 217 people 
disturbed on all Lebanese area through the method of questionnaire and 
interviews. 
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That the methodology that was adopted in this study is to scan all data 
related to the Lebanese health sector from hospitals, beds, etc., and then 
compare their number with the number of patients and the population.  

 As for the results, it has been shown that the Lebanese health sector suffers 
from several problems, the most important of which is the absence of health 
insurance for a large segment of Lebanese more than half, the weak health and 
administrative services and the absence of the basic database that contributes 
to knowing the reality of the health sector; Consequently, it is necessary to 
manage and limit these challenges by introducing geographic information 
systems and spatial analysis tool for the sustainability and advancement of this 
sector. 

Finally, a forecast model was proposed for the Lebanese health situation 
in the coming times through the spatial analysis process provided by the GIS 
technology. 

Keywords : Challenges, the health sector in Lebanon, geography, geographic 
information systems, spatial analysis. 

 مقدمة: 

ي تحد مستمر أي إن التحدي األكير 
 
ي أنه ف

ي تطور مستمر مما يعت 
 
المتمثل بحل المشاكل  إن العالم ف

ي لبنان، شهد القطاع 
 
ي تقع عىل عاتقه. أما ف

واتخاذ القرارت بطريقة علمية مرتكزة عىل األسس والدالئل الت 

اجع شيئا فشيئا وكان   واسعا، ولكن فيما بعد بدأ بالي 
ً
ة ما قبل الحرب األهلية إزدهارا الصحي خالل في 

مرتبطة باألحداث األمنية والدولية، وآخرها كان جائحة كورونا شاهدا عىل العديد من األزمات المتتالية ال

ية جمعاء وأدت إىل وفاة حواىلي  ي عصفت بالبشر
ي لبنان اختلف الوضع  535الت 

 
ي العالم، بينما ف

 
الف ف

ي السيطرة عىل هذه 
 
 ف
ً
 ملموسا

ُ
 بالرغم من الوضع الصحي والماىلي المتأزم واستطاع تحيقق نجاحا

ً
قليال

مليون نسمة،  6إصابة من إجماىلي السكان البالغ عددهم  1900يتعدى عدد اإلصابات  الجائحة حيث لم

ي وتوجيهه عىل الطريق الصحيح. 
وهذا مؤرسر جيد مما يستدعي اإلهتمام أكير فأكير بالقطاع الصحي اللبنان 

" : ي لبنان ودور الجإنطالقا من ذلك كان ال بد من طرح الموضوع التاىلي
 
غرافيا تحديات القطاع الصحي ف

ي إدارتها والحد منها". 
 
وجعله مادة قابلة للنقاش والنقد البناء من أجل ونظم المعلومات الجغرافية ف

ي وإستثماره بطريقة فعالة وقابلة للتطور والتقدم. 
 النهوض بالواقع الصحي اللبنان 

 أوال: اإلطار النظري: 

 أهداف الدراسة وأهميتها:  -

ي تم وضعه -
اتجيات الت   ا من قبل وزارة الصحة إلدارة األزمات. معرفة اإلسي 

-  . ي
ي لبنان من خالل تحليلها المكان 

 
 إظهار مدى كفاءة مراكز الخدمات الصحية ف

-  . ي لبنان بالقطاع  الصحي
 
ي منها السكان ف

ي يعان 
 إدراك المعوقات الت 

ي لهذه الخدمات بناء عىل األساليب العلمية  -
 
وضع مخطط تصور مستقبىلي للتوزي    ع الجغراف

 طية. التخطي
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ي القطاع الصحي عير التحديد لمواقع اإلحتياج والكفاية  -
 
وضع منهجية علمية لتوجيه النمو ف

ي للسكان. 
 لإلنتشار المكان 

ً
 للمستشفيات وفقا

 أدوات الدراسة:  -

-  :  تم استخدام عدة أدوات تقنية إلتمام هذه الدراسة وهي

ي  -
 
، حيث أن هذه اإلستمارة تساعد ف ي

ون  محرك البحث غوغل من أجل القيام باإلستبيان اإللكي 

 .  معرفة الوضع اإلقتصادي للسكان وأثره عىل العملية اإلستشفائية وسي  القطاع الصحي

ي  -
 من أجل معالجة البيانات واالرقام.  SPSSبرنامج التحليل اإلحصان 

.  من أجل رسم الخرائط ARCMAPبرنامج  - ي
 والقيام بعملية التحليل المكان 

اتيجية.  VISIOبرنامج  -  من أجل وضع اإلسي 

 اإلشكالية:  -

o  ،ات والتحديات عىل مختلف األصعدة سياسيا،اقتصاديا يشهد لبنان العديد من التغي 

ي خاصة مع ظهور وباء 
؛ ولكن من أهمها ما يشهده القطاع الصحي اللبنان 

ً
سكانيا، وصحيا

ي عىل  ، كما أن هذا 19كوفيد
ي منها القطاع الصحي اللبنان 

الوباء كشف مشاكل متعددةيعان 

مر السني   فال  بد من التوجه إىل معرفة ماهية هذه المشاكل وأسبابها. وهذا ما أثار العديد 

، أهدافها، أسباسبها، آلياتها  ي
من التساؤالت حول تحديات القطاع الصحي اللبنان 

 ونتائجها.   

: وعليه فإن السؤال األسا - ي  سي هو التاىلي
 
إىل أي مدى يمكن مواجهة تحديات القطاع الصحي ف

 لبنان وإدارته من خالل الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية؟

 ومن هذا السؤال المحوري تتفرع عدة أسئلة، أهمها:  -

ي وضعتها وزارة الصحة إلدارة االزمات؟  -
اتجيات الت   ما هي اإلسي 

( ما هو موقع لبنان من استخدام  - ي
التقنيات الحديثة )نطم المعلومات الجغرافية والتحليل المكان 

ي المساهمة بحل مشاكل القطاع 
 
ي إدارة المعلومات واتخاذ القرار؟ وكيف يتمثل دور الجغرافيا ف

 
ف

؟  الصحي

 للكثافة السكانية؟  -
ً
ما هو نمط توزي    ع الخدمات الصحية؟ هل تم توزي    ع الخدمات الصحية وفقا

ي 
؟ ما هي المنهجية الت    يجب إتباعها من قبل السلطات المعينة من أجل النهوض بالقطاع الصحي

 

 فرضيات الدراسة:  -

o  ي ذلك إىل
 
ي من العديد من المشاكل وقد يعود السبب ف

ي لبنان يعان 
 
إن القطاع الصحي ف

 عدم عوامل، منها: 

ة من الل - يحة كبي  ي غياب قدرة رسر
بناني   تتبع أغلبية مستشفيات لبنان القطاع الخاص مما يعت 

ي العالج خاصة أنه ال يوجد تأمي   صحي الزامي وضمان شيخوخة. 
 عىل تلق 

، واقترص  - ي
اتجية للنهوض بالواقع االقتصادي والصحي اللبنان  غياب تام لوضع أي خطة اسي 

ي العام 
 
عىل القيام بعملية تحديث لعدد المستشفيات الموجودة، دون معرفة  2013العمل ف

 وغياب أدن  مقومات التخطيط. عدد األرسة وأجهزة التنفس 
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ي إدارة المعلومات واتخاذ القرار وذلك بسبب ضعف  -
 
يفتقد لبنان استخدام التقنيات الحديثة ف

ي البحث من خالل نطم المعلومات 
 
، وهذا ما تم اعتماده ف ي

الهيكلية اإلدارية للقطاع الصحي اللبنان 

 . ي
 الجغرافية والتحليل المكان 

، كما  -  للكثافة السكانية منذ القدم إىل وقتنا الحاىلي
ً
ي لبنان وفقا

 
ال يتم توزي    ع الخدمات الصحية ف

  .  لم يتم وضع منهجية قبل السلطات المعينة من أجل النهوض بالقطاع الصحي

 منهجية الدراسة:  -

  : ي تم إعتمادها إىل عدة مناهج متداخلة فيما بينها وهي
 تقسم منهجية الدراسة الت 

 ي وما هي ال
ي الذي من خالله تم التحدث عن تقنية التحليل المكان 

منهج التاريح 

ي مرت بها؛ ومن ثم المنهج التحليىلي الذي سيقوم بربط كافة 
أهم المحطات الت 

ي من أجل طرح بعد ذلك الخطة 
ات المتعلقة بالقطاع الصحي اللبنان  المتغي 

ا المنهج ا ي وذلك عير استمارة األمثل للنهوض بهذا القطاع الحيوي؛ وأخي 
إلحصان 

ائح اللبنانية بهدف معرفة مدى علمهم بالواقع الذي يحيط  وجهت إىل كافة الشر

. وقد توزعت العينة كالتاىلي عىل االقضية اللبنانية )خريطة رقم  بالقطاع الصحي

ي لبنان مثل الضمان 2
 
( وتتضمن اإلستمارة عدة أسئلة عن الواقع الصحي ف

مستشفيات ومواقعها بالنسبة للسكان، واألمراض والتأمي   الصحي عدد ال

ا ما إذا كانت  ي توزي    ع الخدمات الصحية، وأخي 
 
المزمنة وما إن كان هناك إنصاف ف

. وبعد ذلك تم طرح  ي
الالمركزية اإلدارية تؤثر عىل جودة القطاع الصحي اللبنان 

آلية عمل للقطاع الصحي من اجل النهوض بالقطاع الصحي وذلك من خالل 

. تقن ي
 ية نظم المعلومات الجغرافية واداة التحليل المكان 

 صعوبات الدراسة:  -

  واجهت الدراسة بعض الصعوبات من ناحية الحصول عىل معلومات رقمية

ة ) . وبالتاىلي صعوبة data base)دقيقة بسبب غياب قاعدة البيانات الكبي 

فاقترص  الوصول إىل عدد أكير من العينة بسبب الوضع الراهن من حظر التجول

يحة معينة  ونية وبذلك تم اإلعتماد عىل رسر تطبيقها من خالل اإلستمارة اإللكي 

ونية، والذين يتوفر عندهم  ، والملمي   باألجهزة األلكي  من اللبنانيي   )المتعلمي  

نت(.  اك اني   اشي 

 مصطلحات الدراسة:  -

-  : دد المرض  لكل تتمثل هذه التحديات بعدد المستفشيات واألرسة وع تحديات القطاع الصحي

 طبيب، أضف إىل مدى قدرة السلطات المعنية من إيجاد حل للمشاكل. 

-  : هو كافة المؤسسات من مستشفيات ودور رعاية وصيدليات وكليات طبية تعت   القطاع الصحي

ة بصحة االنسان وتأمي   العالج السليم له.    1بطريقة مبارسر

ي تدخل تقسم الجغرافيا إىل عدة أقسام الجغرافيا الصحية:  -
ومن ضمنها الجغرافية الصحية الت 

، ي ي عالج مشاكل القطاع الصحي المتصل بالمكان )أمل الكعتر
 
ة ف  . 2(2012مبارسر

                                                           
1/https://hpa.princeton.edu  
، الجغرافيا الطبية. دار السياب.  2 ي   2012أمل الكعتر

https://hpa.princeton.edu/
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عبارة عن علم لجمع، وإدخال، ومعالجة، وتحليل، وعرض، وإخراج نظم المعلومات الجغرافية:  -

عالقات المكانية المعلومات الجغرافية والوصفية ألهداف محددة. أو بمعت  آخر هي تمثيل ال

بشكل رقمي عىل خرائط، حيث تقوم هذه النظم بتوضيح كل المعلومات المرتبطة بمكان معي   

 . 3(2008عىل خريطة مرتبطة بقاعدة بيانات )محمد،

ي  المعلومة الجغرافية:  -
 
هي عبارة عن أي معلومة عىل سطح األرض ذات إسقاط جغراف

(Kouba,2018 .)4 

ية المستدامة من أجل هو الهدف او األسلو  التخطيط:  - ب الذي يأخذ بعي   اإلعتبار التنمية البشر

ي دولة ما
 
 . 5النهوض بالوضع اإلقتصادي واإلجتماعي ف

وهي عملية االختيار من بي   مجموعة اختيارات وتكون هذه العملية مبنية عىل  إتخاذ القرار:  -

  6(. 2008Milisa et al.اسسس علمية وذات خصائص متعددة من اجل اختيار األفضل ) 

 

 : ي
 
: اإلطار الميداب

ً
 ثانيا

1 . : ي
 
ي لتطور تقنية التحليل المكاب

 الخط الزمن 

ي سبيل القطاع الصحي إال      
 
عىل الرغم من أن اإلستخدام األول لنظم المعلومات الجغرافية كان ف

ي السنوات القادمة، تاريخيا إن أول عملية استخدام ألداة التحليل الم
 
ي أن هذا الدور تراجع ف

 
ي كانت ف

كان 

ي لندن وعجزت السلطات عن معرفة أسباب  1950العام 
 
ا ف ي لندن وذلك عندما إنتشر مرض الكولي 

 
ف

انتشار المرض، إىل أن قام الدكتور جون سنو بوضع فرضية أن هذا المرض يتنقل عير المياه وليس الهواء 

ي حينها. وإلثبات هذه النظرية قام الدكتور جون سنو ب
 
طبقات متطابقة فيما بينها  3إنشاء كما هو سائد ف

ا لألبار المتوجدة، وثم بعد ذلك قام بعملية الدمج  ي وجدت بها حاالت وفاة واخي 
للطرقات وللمنازل الت 

يت، وطلب من السلطات المحلية  بينهم حت  تبي   له أن أعىل نسبة وفاة كانت بالقرب من بي  وال سي 

، وعند إغالقه إنخفضت بش كل كبي  نسبة الوفيات وبذلك كانت هذه أول عملية تعتمد إغالق هذا البي 

ي اتخاذ القرار
 
ي ف

 . Begum,2016)7 (عىل أداة التحليل المكان 

ي العام      
 
ي الصحة العمومية،  1993ثم بعد ذلك ف

 
بدأ إستخدام نظم المعلومات الجغرافية ف

حيث كان الهدف من هذا   health mapperحيث قامت منظمة الصحة العالمية بإبتكار تطبيق 

، حيث أن هذا  ي
ي تؤدي إىل إنتقال األمراض داخل الريف النان 

التطبيق تحديد بدقة عالية األسباب الت 

ي وضع 
 
ة جدا ساهمت ف ي توسع اليها الوباء وأمن قاعدة بيانات كبي 

ي تحديد المناطق الت 
 
التطبيق ساهم ف

. واستمر تطب بالتطور حت  أصبح   health mapperيق خطط علمية ومتينه من أجل القطاع الصحي

ي أنفو أي تطبيق خاص بالوبائيات حيث يتضمن هذا التطبيق  سهولة الحصول عىل بيانات  تحت اسم إيتر

 . 8السكان والمستشفيات من األقمار اإلصطناعية وتحليلها

                                                           
  2008وسام الدين محمد، اساسيات نظم المعلومات الجغرافية. جامعة اإلسكندرية.  3

4 Kouba, Yasine, cours de système d’information géographie, université d’Larbi ben Mhidi 
Algérie.2018  
5 https://online.alvernia.edu/articles/types-of-planning/ 
6 Milsa et al.GIS in the decision-making process 2008. GIS technical.  
7 Fahmea Begum, Mapping disease: John Snow and Cholera.2016 
8 https://health-mapper.informer.com/ 

https://online.alvernia.edu/articles/types-of-planning/
https://health-mapper.informer.com/
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ي العام      
 
ج للصحة العامة بإنشاء ماجسي  تحت 2018ف   بلومير

اسم  قامت جامعة جونز هوبكي 

ي رسم وتحليل 
 
ي للصحة العامة" وهذا التخصص سيساعد الطالب ف

ي التحليل المكان 
 
"العلوم التطبيقية ف

ي 
 
ي االجابة عىل العديد من االسئلة ف

 
ي تساعد ف

البيانات والمعلومات الجغرافية وتحسي   الفرضيات الت 

ي عىل عالقة وثيقة بالصحة العامة 
ي الكشف الصحة العامة، فعملية التحليل المكان 

 
ي فهي تساهم ف

الت 

ي اتخاذ القرارات الجيدة 
 
ي تنتج عنها ساهمت ف

عن العديد من االمراض وعن انتشارها والخرائط الت 

ي الصحة العامة
 
 . 9والفاعلة مما شجع العديد من الباحثي   عىل دمج قوة الجغرافية ف

 حدود الدراسة: . 2

 : د الدراسة بما يىلي
ّ
 تتحد

 :ي لبنان لمختلف أقضيته ومن ثم اختيار نموذج  الحدود المكانية
 
أجريت الدراسة ف

، يحده  ي ي الشق اآلسيوي من العالم العرنر
 
وت العاصمة وطرابلس الفيحاء. يقع لبنان ف ي بي 

مدينت 

ق والشمال سوريا ومن الغرب البحر المتوسط ومن الجنوب فلسطي   المحتلة. يمتد  من الشر

قية والغربية( وسهل البقاع الذي ، يتألف من س2كلم  10452عىل مساحة  لسلتي   جبليتي   )الشر

يط ساحىلي طويل حواىلي 
 6(؛ ويبلغ عدد سكانه حواىلي 1كلم )خريطة رقم   210يقع بينهم ورسر

اىلي قائم عىل حرية الرأي  ي ليير
مليون نسمة. يتمي   لبنان بنظام حكم جمهوري ديمقراطي برلمان 

 لكافة ا
ً
 لدول العربية. والتعبي  واإلقتصادي الحر خالفا

 

: موقع لبنان بالنسبة للدول المجاورة )تم رسم هذه الخريطة من خالل معطيات 1خريطة

ي موقع 
 
 (IGIS MAPرقمية لنظم المعلومات الجغرافية متوفرة ف

 

 :ي بي   شهري حزيران وتموز من سنة الحدود الزمانية
 2020تم تنفيذ العمل الميدان 

 (. 2)خريطة رقم 

                                                           
9/https://qafilah.com ي للصحة العامة العلوم

ي التحليل المكان 
 
 التطبيقية ف

https://qafilah.com/العلوم
https://qafilah.com/العلوم
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 توزع العينة عىل األقضية اللبنانية )المصدر: االستمارة الميدانية(: 2خريطة 

3 . : ي
 
 الواقع الحاىلي للقطاع الصحي اللبناب

ي لبنان: . 1.3
 
 السكان ف

ي العام      
 
موزعي   عىل األقضية اللبنانية بشكل  6153073حواىلي  2015بلغ عدد سكان لبنان ف

طية النسبة األكير من عدد السكان، وراشيا غي  متساوي حيث سجلت أقضية طرابلس وبعبدا والنب

وت بلغ عدد سكانها حواىلي  ي حي   أن بي 
 
 10 433249وحاصبيا وجزين النسبة األقل من عدد السكان، ف

وت من أجل العمل أو إلنهاء مهمة إدارية ما. وكما هو  والسبب يعود إىل أن اغلب المواطني   يقصدون بي 

ي الخريطة أن األقضية المجاور 
 
وت هي ذات عدد سكان أكير منها، وذلك ألن اغلبية السكان ظاهر ف ة لبي 

ي 
 
ي األقضية فهي ذات توزي    ع ف

 
ترغب بالعيش بالقرب من العاصمة وينطبق هذا األمر عىل طرابلس. أما باف

ي الفروقات السكانية إىل أماكن توفر الخدمات وشبكات 
 
 ما ويعود السبب ف

ً
عدد السكان متجانس نوعا

 ها...    المواصالت وغي  

                                                           
ي طرابلس  10

 
 . 2015دراسة االسكو. الفقر ف
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ي لبنان )بحسب األرقام الصادرة عن دراسة االسكوا، 3 خريطة
 
 11(2015: توزع السكان ف

ي لبنان: . 2.3
 
 توزع المستشفيات ف

( أن المستشفيات اللبنانية موزعة بطريقة غي  متساوية عىل األقضية 4يظهر من خريطة )رقم     

ي قضاء دون 
 
ي أن هناك إنماء غي  متوازن ناهيك عن سوء تخطيط بقرار إقامة مستشق  ف

اللبنانية مما يعت 

ددها بحسب آخر، أضف اىل ذلك أن اغلب المستشفيات اللبنانية هي تابعة للقطاع الخاص ويبلغ ع

وت وعىل  144موقع وزارة الصحة حواىلي   موزعة بطريقة غي  متوازنة. سجلت العاصمة بي 
مستشق 

 مقسمة ما بي   خاص ) 16الرغم من صغر مساحتها وجود 
خاص( ومستشق  عام واحدة.  15مستشق 

وت تستحوز عىل القسم األكير من المستشفيات الجامعية كمستشق  رفيق  وال بد من اإلشارة إىل أن بي 

ي كبي  ويقصدها السكان من كافة الحريري الرسمي والجامعة األ  ان ذات مستوى طتر كية اللذبن يعتير مي 

 األقضية اللبنانية بغرض اإلستشفاء أو الدراسة. 

ي الخريطة      
 
وت حيث كما يظهر ف أما أقضية بعبدا والمي   وعالية فاألمر ليس مختلف عن بي 

ي ذل
 
ي هذه األقضية، ويعود السبب ف

 
ك إىل أنها تعتير  إمتدادا للعاصمة وجود عدد كبي  من المستشفيات ف

وت وقريبة منها. بالنسبة لطرابلس يوجد بها عدد ال بأس به من المستشفيات حواىلي  مستشق   14بي 

                                                           
ي طرابلس 2015االسكوا دراسة  11

 
 " الفقر ف
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عامة(، إال أنه يعتير عدد قليل جدا بالمقارنة مع عدد سكانها  2مستشق  وعامة ) 12مقسمة ما بي   خاصة 

 ألف نسمة.  600الذي يبلغ

ي وتعتير طرابلس ال
ي يقصدها السكان والنازحي   السوريي   من األقضية المجاورة الت 

واجهة األوىل الت 

ي ظل أدن  مسؤولية 
 
ال يتوفر فيها عدد كاف من األطباء واألرسة مما يزيد الضغط عىل هذه المستشفيات ف

ي تمتد عىل
مساحة  إلقامة مستشق  جديد أو حت  جامعي فيها. وإذا ما تم التطرق إىل محافظة عكار والت 

ة حواىلي  ي عدد  2كلم  788كبي 
 
 ف
ً
ا خا كبي  وأقضية بعلبك والهرمل وحاصبيا ومرجعيون وجزين نجد رسر

ي  17المستشفيات حيث ال يتجاوز عددها مجتمعة   خطي  عن المستوى الطتر
، وهذا يعتير مؤرسر

مستشق 

ي هذه األقضية وأضف إليها الضغط عىل مستشفيات األقضية األخرى. 
 
 ف

ي المستشفيات يستدعي وضع خطة كاملة من قبل وزارة الصحة من هذا التو      
 
زي    ع الالمتوازن ف

ي العام 
ي اللبنانية. فق 

وضعت  2013أجل حل مشكلة الطبابة وتأمينها للمواطني   كافة عىل جميع األراض 

ي لب
 
وع دعم تقنية نظم المعلومات الجغرافية من خالل تطوير الخارطة الصحية ف نان، الدولة اللبنانية مشر

وكان الهدف منه مساعدة واضعي السياسات الصحية عىل اتخاذ قرارات أفضل وأدق فيما يتعلق بتوزي    ع 

ها، إال أنه وحت  اليوم لم يتم تطوير هذا النظام وما زال اإلنماء الغي  متوازن سيد  الخدمات الصحية وتوفي 

 . 12الموقف

 

ي لبنان )المعطيات4 خريطة
 
من موقع وزارة الصحة اللبنانية  : خريطة توزع المستشفيات ف
  13(2020سنة 

                                                           
 الدراسة الميدانية 12

 https://www.moph.gov.lb   29/6/2020وزارة الصحة اللبنانية:  13

 

https://www.moph.gov.lb/
https://www.moph.gov.lb/
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ي لبنان: . 3.3
 
 توزع مستويات الفقر ف

( تظهر الفرق الشاسع 5إن خريطة توزع مستويات الفقر بي   األقضية اللبنانية )خريطة رقم      

وت معدل صفر بالنسبة  بينها، فكما هو حال المستشفيات والسكان الفقر أيضا. سجلت العاصمة بي 

ي %، أما ب57لمستوى الفقر والنسبة األكير كانت من نصيب العاصمة الثانية طرابلس حيث سجلت 
 
اف

ي محافظة الشمال فالنسبة ترواحت ما بي   
 
%، وكذلك األمر بالنسبة ألقضية بعلبك، 38و  26األقضية ف

ي 
 
ي توزع المستشفيات أو ف

 
، وصيدا وصور. ولمعالجة مشكلة هذا التفاوت إن كان ف ي زحلة، البقاع الغرنر

اكة مع القطاع الخاص م  عىل الدولة اللبنانية بالشر
ّ
ن وضع منهجية علمية لتوجيه توزع نسب الفقر ال بد

ي من خالل تحديد مواقع اإلحتياج والكفاية لمراكز الرعاية الصحية األولية تبعا 
نمو القطاع الصحي اللبنان 

) ي
ي للسكان )تقنية التحليل المكان 

 . 14لإلنتشار المكان 

 

إضافة  2015: توزع نسبة الفقر عىل األقضية اللبنانية )حسب تقرير االسكو للعام 5خريطة 
ي لبنان(

 
ي قام بها مكتب اإلحصاء المركزي ف

 15اىل القيام بتحديث لبعض المدن من خالل الدراسة الن 
 نتائج الدراسة: 

ي لبنان ولم يتم التطرق لها من قبل عىل الرغم من أهميتها عىل الصعيد      
 
إن هذه الدراسة جديدة ف

ي وج
، فمن خالل اإلستمارة الت  ي والصحي

%( 39.2هت إىل كافة الفئات اللبنانيي   ذكور )المحىلي والخدمان 
                                                           

ي طرابلس 2015دراسة االسكوا  14
 
 " الفقر ف

ي طرابلس 2015دراسة االسكوا  15
 
 " الفقر ف
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ائح عمرية مختلفة تبي   حجم التفاوت الكبي  فيما بينها عىل كافة 60.8واناث ) %( موزعي   عىل رسر

 : المستويات وجاءت النتائج كالتاىلي 

ي القضاء الذي تسكن فيه، فإن 
 
% من العينة 75.7عندما تم السؤال ما إذا كان هناك مستشق  ف

ي القضاء، وهذا يفش خريطة توزع المستشفيات عىل األقضية اللبنانية أجابت ب
 
نعم يوجد مستشق  ف

وت عىل الحصة األكير من العدد رغم أن مساحة  ي توزعها. واستحوذت بي 
 
بالرغم من التفاوت الكبي  ف

ي توزي    ع الخدمات
 
، وما هذا إال دليل عىل سوء التخطيط ف واإلنماء  قضاء بعلبك ومحافظة عكار تعد األكير

ر  ي تلك المناطق. وهذه الحالة تير
 
الغي  المتوازن وغياب أدن  خطة للوزارة المعنية لحل مشكلة الصحة ف

ي تحديد اإلحتياجات بدقة وحرفية عالية. ناهيك 
 
ي لمساعدتها ف

أكير ف  أكير إىل تطبيق أداة التحليل المكان 

ت جبيل ال يتوفر عدد مستشفيات % من سكان بعض األقضية كحاصبيا ومرجعيون وبن24.3عن أن 

حون إىل األقضية المجاورة من أجل اإلستشفاء والطبابة. إن  ي القضاء، مما يجعلهم يي  
 
% من 18.3كاٍف ف

أفراد العينة يعانون من مرض مزمن وحت  تاريخه ال توجد قاعدة بيانات موحدة لدى السلطات المسؤولة 

 من وضع خطة عن الوضع الصحي للسكان وعن األمراض، وبحال 
ّ
حدوث وباء مماثل ككورونا ال بد

ي ليس 
ة من الشعب اللبنان  يحة كبي  واضحة من أجل النهوض بالوضع الصحي للبنان. واألمر الصادم أن رسر

 وال 50لديها ضمان صحي اجتماعي وال حت  ضمان شيخوخة، فبحسب العينة 
ُ
 إجتماعيا

ً
% يمتلك ضمانا

 وأغلبية أفرادها يمكن اعتماد هذا الرقم واعتباره ممث
ً
ونيا  للواقع، وذلك أن هذه العينة تم تعبئتها الكي 

ً
ال

ي تمتلك قدرا كافيا من المعرفة التكنولوجية. وهذا 
ي المجتمع الت 

 
هم طالب الجامعات والفئات المتعلمة ف

ة فيما يخص السكان  الواقع يطرح بشدة أهمية سعي السلطات وإقامة بنك يحتوي عىل قاعدة بيانات كبي 

ية إضافة إىل الجغرافيي    ي التنمية والموارد البشر
 
اء ف ألنهم عىل قدر كاٍف -والوضع الصحي وتوظيف خير

ي 
مما يجعل عملية تأليف وتجميع البيانات دقيقة  -من المعرفة الحقلية والمجتمية وبأداة التحليل المكان 

ي األقض
 
ية اللبنانية وعند سؤالهم عن عدد بعيدة عن األخطاء. إنه لمن الغريب معرفته أن أغلبية السكان ف

ي قضاء السكن كان الجواب ال اعلم أو ليس لدي فكرة أضف إىل 
 
المستشفيات والمراكز اإلستشفائية ف

ء واحد فقط أن القطاع الصحي العام والخاص  ي
العديد من اإلجابات الخاطئة. وما هذا إال دليل عىل سر

وري  ة طويلة هذا القطاع الحيوي والرص  ي معرفة أعداد أهمل لفي 
 
ية، وهذا اإلهمال  ف إلستمرار البشر

ي ادارة وتوجيه هذا القطاع عىل 
 
المستشفيات ومراكز الخدمات الطبية ما هو إال مؤرسر واضح للخلل ف

ي لبنان لم 
 
الطريق الصحيح ووباء كورونا كان خي  دليل عىل ذلك حيث أنه وقبل إعالن أول حالة وباء ف

ها مما أجير السلطات المتخذة للقرار بإغالق يكن هناك أدن  مقومات األجه زة الطبية والغرف العازلة وغي 

كافة أرجاء البالد خوفا من انتشار كبي  ال قدرة للقطاع عىل إيقافه. وعند سؤال أفراد العينة عن عدد 

% منهم يعتقد أن عدد المسشتفيات غي  كاٍف وبحاجة إىل 64المستشفيات ما إن كان كاٍف أم ال، فإن 

ي المستشفيات اللبنانية 
 
ي األقضية النائية البعيدة عن العاصمة. وعن مستوى الخدمة ف

 
زيادة وخاصة ف

وقراطية والروتي   70 ي وذلك لعدة أسباب أهمها البي 
% من الشعب غي  راٍض عن المستوى اإلستشفان 

ي الق
 
طاع. وعند السؤال عن اإلداري، مما يستدعي اعتماد آلية حديثة لتشي    ع عملية اإلنتاج واإلنتاجية ف

ي هذه العملية، 78موقع المستشق  وأثره عىل عملية اإلغاثة 
 
% من أفراد العينة يعتقد أن لهذا الموقع أثر ف

ي للمستشفيات غي  متوازن وبحاجة 
 
وسبب طرح هذا السؤال بالتحديد يعود إىل فكرة أن التوزي    ع الجغراف

يوهات من أجل تحقيق استثمار مستدام لعملية متكاملة مرتكزة عىل تقنية التحليل المكا ي ووضع السيي 
ن 

ي توزي    ع المستشفيات باألقضية اللبنانية 85.5وفعال. وإن 
 
% من أفراد العينة يجذم بغياب اإلنصاف ف

% منهم يؤيد مبدأ الالمركزية اإلدارية واعتباره الحل األمثل للنهوض بالواقع الحاىلي للقطاع 74.8وإن 

ا إن  . واخي  من أفراد العينة يستخدم تطبيق غوغل ماب من أجل البحث عن مشق  بحالة  %15.9الصحي
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، ومن أجل ذلك ال بد من عمل  ي
 وعائق أمام أداة التحليل المكان 

ً
الطوارئ وهذا الرقم بعتير ضعيف جدا

ة للنهوض به.    حمالت إعالنية ودعائية كبي 

ي من خالل تقنية المعلومات الجغرافية: 
 
ح للنهوض بالقطاع الصحي اللبناب  الحل المقت 

ي ال بد من وضع خارطة طريق واضحة للوصول إىل قدر عاٍل      
للنهوض بالقطاع الصحي اللبنان 

ألكير من اإلدارة المسؤولة لهذا القطاع الحيوي، ولطالما كانت تقنية نظم المعلومات الجغرافية التقنية ا

ي 
ي عىل األسس العلمية القادرة عىل معالجة كافة المشاكل الت 

 من أجل اتخاذ القرار السليم المبت 
ً
استخداما

ي 
ي القطاع الصحي اللبنان 

 
اح هيكلية جديدة ف  النهاية. فيما يىلي اقي 

يواجها هذا القطاع من البداية حت 

سيتم النهوض شيئا فشيئا بالقطاع وجعله مواكبة لتطور العرص الرقمي ومن خاللها إذا ما تم تنفيذها 

 من تلبية اإلحتياجات المحلية. 
ً
 فاعال أكير فأكير ومتمكنا

ي القطاع الصحي : 
 
 وظائف قاعدة البيانات ف

ي  -1
ي إضافة إىل المستشفيات ودور الرعاية والصيدليات مما يعت   والكادر الطتر

تخزين بيانات المرض 

ة تضم كافة ا . إنشاء قاعدة بيانات كبي   ألقسام والمعلومات عن القطاع الصحي

ي البيانات المخزنة: بعد عملية التخزين يصبح من السهل الحصول عىل كافة البيانات   -2
 
البحث ف

وقراطية االدارية.  ي القطاع الصحي والبعد عن البي 
 
 بوفقت قياسي مما يسهل سي  العمل ف

جاع البيانات: كما بات معروف اليوم أن كافة المعلوما  -3 ت الجغرافية والمتعلقة بالقطاع اسي 

جاع  ي حال أصاب الجهاز عطل ما يتمكن الفريق من اسي 
 
الصحي مخزنة عىل الخادم وذلك ف

 البيانات. 

معالجة البيانات: إن تقنية المعلومات الجغرافية توفر عدة أدوات يستطيع فريق معالجة   -4

مية مبنية عىل أسس وقواعد علمية البيانات من اعتمادها، وذلك من أجل اتخاذ القرار بطريقة عل

 دقيقة قابلة للتأقلم مع الظروف واألوضاع والبيانات المتوفرة. 

إخراج البيانات: هناك وظيفة أخرى لقاعدة البيانات وهي إخراج البيانات الرقمية واإلحصائية   -5

قبل عىل هيئة رسوم وخرائط تعىط لمتخذي القرار مما يسهل عملية عرض البيانات وفهمها من 

 .  غي  المتخصصي  

 مكونات قاعدة البيانات: -

نامج من أجل إدخال البيانات  -1 : أي الموظفي   الذين يستخدمون هذا الير مجي   المستخدمي   والمير

ي تواجه 
ي حل المشاكل الت 

 
مجي   الذين يساهمون ف ي ومن ثم المير  والكادر الطتر

المتعلقة بالمرض 

 .  المستخدمي  

العمل عىل استحضار البيانات بشعة عن طريق واجهة البيانات  االستعالمات: والمقصود بها   -2

نامج.  ي الير
 
 ف

امج المتوفرة لنظم المعلومات الجغرافية منها المدفوع   -3 نامج المشغل هناك العديد من الير الير

 . ي
 والمجان 

ء من دونها.   -4 ي
ي كافة العملية وال يمكن عمل أي سر

 
  16قاعدة البيانات هي الحجر االسس ف

 

                                                           
 . 2019البيانات ونظم المعلومات الجغرافية"، داوود، جمعة " قواعد  16
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ن الحروب البيولوجية و تأثير المخاطر ي األوبئة بير
ي ظل تفش 

ن
 األمن الدولي ف

International security in light of the spread of epidemics between biological 

wars and the impact of risks 

 سامية بن يحي 
    1باحثة / كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة

samia20171935@outlook.fr 

 ملخص: 
ي من خالل أرب  ع 

تختبر هذه الدراسة تأثبر األوبئة والحروب البيولوجية عىل األمن الدولي واإلنسان 
، والحروب  ي

 مفهوم األمن الدولي واإلنسان 
مستويات، حيث يتطرق المستوى األول إل تحديد مضامير 

ي تحليل مخاطر تأثبر األوبئة، والحروب البيولوجية 
ي المستوى الثان 

 
عىل البيئة األمنية البيولوجية، وف

ي يمكن من خاللها تعزيز السياسات عىل مستوى 
الدولية من حيث اآلثار السلبية، ثم استكشاف الطرق الت 

ي المستوى الثالث 
 
، وف ابطة األمن القومي والدولي تجادل الدراسة أنه بالنظر إل الطبيعة العالمية المب 

المية بير  مختلف الفواعل من خالل إدارة مخاطر لعالمنا المعولم، يفرض ذلك حتمية تنسيق استجابة ع
، لكن يتوجب أيضا مالحظة فمن  الحوادث البيولوجية، الواضح أن الدولة ذات السيادة لها دور رئيسي

ي  تتجاوز حت  ما يمكن لدولة ذات سيادة 
ا عىل قدرات الدول أمام التهديدات البيولوجية الت 

ً
أن هناك قيود

ي قطاع األمن الدولي أما ا أن تعالجه بمفردها،
 
لمستوى الرابع يعالج الرؤى المستقبلية لواضعي السياسات ف

، والترصف بناًء عليها  ي
سيكون من المهم ، حيث لمواجهة التهديدات البيولوجية المستقبليةواإلنسان 

ي األوبئة و الحروب البيولوجية، وتقديم الحلول وفق نهج األمن 
استخالص الدروس المستفادة من تفس 

ي عىل المدى الطويل، وقد توصلت الدراسة إل أنا
المعولم قد يشهد المزيد من األوبئة،  21القرن  لوقان 

وس كورونا، وحت  يتحقق  ي سببها فبر
والحروب البيولوجية بسبب انعدام الثقة، والفوض  العاليمية الت 

، البد من تجاوز االعتبارات القومية بشكل يكون فيه ي
 التعاون الدولي مطلوبا.  األمن الدولي واإلنسان 

، الكلمات المفتاحية:  ي
، األمن الوقان  الرؤى المستقبلية،  األوبئة، الحروب البيولوجية، األمن الدولي

وس كورونا.  ، فبر ي
 استجابة عالمية، األمن االنسان 

 
Abstract 
This study examines the impact of epidemics and biological wars on 

international and human security through four levels, where the first level 
addresses the contents of the concept of international and human security, 
biological wars, and in the second level an analysis of the risks of epidemics and 
biological wars on the international security environment in terms of negative 
effects, Then exploring the ways in which policies can be strengthened at the 
level of national and international security, and at the third level the study argues 
that, given the interconnected global nature of our globalized world, this 
imposes an imperative to coordinate a global response among the various 
actors, it is clear that the sovereign state has a major role, but There are 
restrictions on the capabilities of states in front of biological threats that go 
beyond even what a sovereign state can address on their own, while the fourth 
level addresses the future visions of policymakers in the international and 
humanitarian security sector, and acting on them to confront future biological 
threats, where it will be important to draw lessons learned from Outbreaks of 

mailto:samia20171935@outlook.fr
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epidemics and biological wars, and the provision of solutions according to the 
long-term security approach, and the study reached Until the globalized 21st 
century, there may be more epidemics, biological wars due to lack of confidence, 
and the global chaos caused by the Coronavirus, and for international and 
human security to be achieved, national considerations must be transcended so 
that international cooperation is required. 

Key words : epidemics, biological wars, international security, preventive 
security, future visions, global response, human security, Corona virus. 

 مقدمة: 

شكلت األوبئة والحروب البيولوجية عىل مر التاري    خ تهديدا عىل اإلنسان و األمن الدولي مما يحتم 
ية أن تستفيد من تجارب السياسات والممارسات من األوبئة الماضية، وإن كان كل وباء منها  عىل البش 

ي 
 
 مواجهة أوبئة فريد من نوعه، ومع ذلك قد تقدم التجارب الماضية العديد من الدروس المستخلصة ف

وس كورونا.   جديدة عىل رأسها فبر
ات تنوعت التهديدات، و زادت حدتها خاصة منها   ومنذ ظهور العولمة، وماصاحبها من تغيبر

ة  ي الفب 
وسات، فف  ي الفبر

ي السارس كيف يمكن أن 2003-2002تفس 
، عىل سبيل المثال  أظهر تفس 

ي غضون أ
 
وسات الجديدة عبر القارات ف سابيع، ماجعل الصحة تنتقل إل مرحلة جديدة تفرض تنتش  الفبر

، وأصبح  مصطلح "الصحة العالمية"  من أساسيات  حتمية ادراج األمن الصحي ضمن مسار األمن الدولي
، والحاجة إل مبادرات سياسية جديدة تتعلق بالصحة، وبالتالي سمح هذا التحول  االهتمام السياسي

ي ببناء المخاطر الصحية عىل ك بير  الدول.  الخطانر
 النحو المشب 

وبعد اجتياح وباء كورونا العالم وما يفرزه من تداعيات اقتصادية وسياسية وصحية، ثم انعكاساته 
ي 
ي شمول األمن الوبان 

غبر المسبوقة عىل أمن واستقرار العالم؛  تم تعزيز نفس الطرح حول ما إذا كان ينبع 
ي منظومة األمن العالمي واإل

 
، بحيث يصبح جزءا ال يتجزأ من األمن والصحي العالمي ف ي

قليمي والوطت 
ي تعتمد السبل 

ي سياقات عمل المنظومات الت 
 
ات جذرية ف ، والعمل عىل إدخال تغيبر ي اتيحر اإلسب 

االستخبارية التكنولوجية، وتطوير أجهزة جديدة لتحري األوضاع الصحية، والبحث عن التهديدات 
ي ال تعتبر جديدة عىل ال

ي المستقبل القريب أن تتجه االهتمامات البيولوجية الت 
 
عالم، حيث يتوقع ف

كبر  عىل 
ى عىل غرار الصير  والواليات المتحدة األمريكية إل الب  والتنافس الدولي خاصة بير  القوى الكبر

اللقاحات الوبائية أكبر منه عىل األسلحة النووية والصواري    خ البالستية؛ باعتبار أن عالم ما بعد كورونا 
سم م وسية والبيولوجية؛ سبر ي استخدام قواعد المعلومات الوبائية والفبر

 
ستقبال مختلفا تماما عما قبله ف

ي العالم أمام 
 
، والمنظرين عىل مستوى الدراسات األمنية، وصناع القرار ف وهذا يجعل العالم والباحثير 

ي األوبئة، والحروب البيولوجية عىل 
ي إدراك مخاطر تفس 

 
، وهو ما اشكالية جوهرية تتمثل ف األمن الدولي

 فرض التساؤل الرئيسي لهذه الدراسة: 
ي 
ن
 ؟ كيف تؤثر األوبئة والحروب البيولوجية عىل األمن الدولي واإلنساب

 تندرج ضمن هذه اإلشكالية التساؤالت الفرعية التالية: 
ي األوبئة والحروب البيولوجية

 ؟إل أي مدى يمكن ضبط استجابة عالمية ضد تفش 
 ؟ ؤثر أزمة كورونا عىل مفهوم األمنكيف يمكن أن ت
 فرضيات الدراسة

ض هذه الدراسة وتحاجج أن  تصاعد حدة التنافس الدولي يهدد األمن الدولي ويجلب مزيدا  تفب 
ي األوبئة يفرض مراجعة لدالالت كفرضية أول، و  من الحروب البيولوجية

ي ظل تفش 
ن
ن ف غياب اليقير

 كفرضية ثانية.   مفهوم األمن الدولي 
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 أهمية الدراسة
ي أهمية الدراسة 

ه من تأن  ي األوبئة، وما تثبر
ايد باألمن الدولي ومخاطر تفس 

ضمن االهتمام المب  
ي ظل أزمة كورونا. 

 
ي حقل الدراسات األمنية خاصة ف

 
 اشكاالت تتسم بالتعقيد لدى المختصير  ف

 أهداف الدراسة
ي هذه الدراسة

 
 يمكن تحديد هدفير  أساسيير  ف

. : تحليل أوال ي
، واالنسان  ي األوبئة والحروب البيولوجية عىل األمن الدولي

 مخاطر تفس 
. ثانيا ي تفرزها أزمة كورونا عىل مسار األمن الدولي

 : محاولة استكشاف أوجه القصور الممكنة الت 
 مقاربات الدراسة

ي شهدها حقل الدراسات األم 
نية يفرض موضوع األمن الدولي العودة إل  الدراسات التقليدية الت 

ي النظام الدولي وفق المنظور 
 
ي تدفع "الدولة"، بوصفها الفاعل األساسي ف

من خالل  تحليل العوامل الت 
ي 
 
ي ظل  نظام فوضوي، حيث أن اهتمام الدول األول واألخبر  ينحرص ف

 
الواقعي إل الحرب، والتنافس ف

كبر  عىل أمن الدول
ي ظل التهديدات األمن، وضمان بقاء الدولة بكل الوسائل، لكن هذا الب 

 
ة يصبح هشا ف

ي هذا الصدد يقول باري بوزان:" 
 
ي قوضت قدرة الدول عىل ضمان أمنها، وف

الجديدة العابرة للحدود، الت 
ي انطوائها عىل 

 
ابطة، وأن السياسات األمنية مبالغ ف ي مب 

ا بأن أوضاع األمن الوطت 
ً
إن الدول تزداد إدراك

ي خاتمة المطافالذات، برصف النظر عن مدى إغراءاتها الش
 
 ." وفينية، تؤدي إل عكس الغرض منها ف

ورة  الية، والنظرية المعيارية للعالقات الدولية، اذ تنادي برص  وهو المنح الذي انتهجته النظرية الليبر
ي 
ايدة خاصة تفس  ي مواجهة التحديات األمنية المب  

 
، كما تتوقع مزيدا من التعاون اإلقليمي ف التعاون الدولي

وسات  . الفبر
 منهجية الدراسة

ي الذي يقدم وصفا تشخيصيا لمخاطر   
ي منهجية التحليل عىل المنهج الوصف 

 
اعتمدت الباحثة ف

ي من خالل العودة ال استقراء تاري    خ األوبئة والحروب 
، ثم المنهج التاريح  األوبئة عىل األمن الدولي

 : ي
 البيولوجية وفق التقسيم اآلن 

ن مفهوم األم ، والحروب البيولوجيةالمحور األول: مضامير ي
ن
 ن الدولي واإلنساب

ي مجال الدراسات األمنية والسياسية بشكل 
 
يعكس هذا المحور أهمية المفاهيم والمصطلحات ف

ي األوبئة يتحتم علينا تقديم أهم الدالالت 
ي ظل تفس 

 
عام، وطالما أننا بصدد تحليل األمن الدولي ف
، خا ي

، واإلنسان  صة مع تصاعد حدة تنافس القوى نحو إعادة تشكيل المتعلقة بمفهومي األمن الدولي
، ومن هنا قد يفرض مثل هذا التنافس فرضية استخدام الحروب البيولوجية.   النظام الدولي

 أوال مفهوم األمن
ي الطمانينة واإلطمئنان إل عدم توقع المكروه، وتعرفه دائرة لغة: 

مضاده الخوف والفزع، ويعت 
أنه " قدرة الدولة عىل حماية   The Encyclopidia of Social Sciencesمعارف العلوم االجتماعية 

  1قيمها من التهديدات الخارجية" 
ي تعرف األمن، اذ ال يوجد تعريف جامع وشامل، وهذا يعود 

اصطالحا: تعددت التعاريف الت 
 : ي
 الختالف وجهات النظر وفيما يىلي نعرض أبرز التعريفات وفق التقسيم اآلن 

 وجهة نظر الواقعيةاألمن من 
ي "كتابه نظرية السياسة الدولية" األمن أنه "الهدف  Kenneth Waltz كينيث والب    يعرف

 
ف

ي نظام فوضوي. 
 
ي قدرة الدولة عىل الحفاظ عىل بقائها ف

 األسم للدول"، وبالتالي تحقيق األمن يعت 

                                                           
1   ،" ي

ي إفريقيا دراسة حالة دول القرن اإلفريف 
 
ي ف

مذكرة لنيل أمينة دير، "أثر التهديدات البيئية عىل واقع األمن اإلنسان 
ي العلوم السياسية والعالقات الدولية، شهادة الماجيستير 
 
 . 10ص  2013/2014جامعة محمد خيرص  بسكرة  ف
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زأما   ي تحقيق أمنها، يعرفه عىل أنه مفهوم بنيوي يعكس رغبة الد  John H. Herz جون هبر
 
ول ف

وهذا يفرز زيادة الشك وعدم اليقير  بير  الدول، وتوقع الخطر دوما وردة الفعل، وهو أول من استخدم 
 Security Delemma .2 مصطلح المعضلة األمنية 
 Copenhagen Peace Researchرائد مدرسة كوبنهاجن  Barry Buzanوقد وسع باري بوزان 

Institute   ، ي خمسة أقسام تشمل : األمن السياسي
 
المفهوم التقليدي لألمن ما يسم باألمن الموسع ف

ي كتابه " 
 
، ويعرف باري بوزان األمن ف ي

، األمن البيت  األمن العسكري،األمن االقتصادي، األمن االجتماعي
ي العالقات الدولية" 

 
 people state and fear: The Nationalالناس الخوف، اشكالية األمن القومي ف

security problem in international Relations  1991  ."عىل أنه "التحرر من التهديد 
الية  :مفهوم األمن من وجهة نظر الليي 

 عن المنظور الواقعي الذي يركز 
ً
الية باألمن الجماعي والسالم الديمقراطي كمنظور عوضا نادت الليبر

 ل  
ً
، ووفقا فإن األمن الجماعي يتمثل بتشكيل  Joshua S. Goldstein ولدستير  جوشوا غعىل األمن القومي

ي النظام الدولي بقصد مواجهة أي فاعل آخر 
 
  3. تحالف موسع يضم أغلب الفاعلير  األساسيير  ف

 الدراسات النقدية لألمن
ي تعيق سعيه 

تعرف الدراسات النقدية األمن عىل أنه " االنعتاق، وهو تحرير الشعوب من القيود الت 
ي قدما لتجسيد خياراته، ومن بير  هذه القيود الحرب، الفقر، االضطهاد، ونقص التعليم"

وأبرز  4للمض 
 Richard Wyn Jounes .5 وريتشارد وين جونز  Ken Booth من ركز عىل هذا المفهوم هو كير  بوث 

 تطور مفهوم األمن بعد الحرب الباردة
كبر  عىل  

ي دفعت الباحثير  للب 
ات الت  ي ظهرت مجموعة من المتغبر

ي تسعينيات القرن الماض 
 
ف

: المجموعة  ات إل مجموعتير  ، حيث يمكن تقسيم هذه المتغبر ي
مفهوم جديد لألمن، و هو األمن اإلنسان 

الحرب  األول تشمل اتساع مجال التهديدات األمنية، وظهور أنواع جديدة من التهديدات، فمع نهاية
 عىل 

ً
ي حياة األفراد والمجتمعات لم يعد التهديد قارصا

 
الباردة وظهور العولمة، وما نتج عنها من تغبر ف

ات المناخية واإلرهاب واألزمات  الجانب العسكري بل ظهرت أنواع أخرى من التهديدات منها التغبر
 . 6االقتصادية والرصاعات اإلثنية

ية ل ي  1994ألمم المتحدة عام وقد تبت  تقرير التنمية البش 
ي مفهوم األمن اإلنسان 

 humanاإلنسان 
security   وضع له سبعة أبعادو   :  وهي

، األمن  ،األمن السياسي ،األمن المجتمعي ، األمن الشخضي ي
، األمن البيت  ،األمن الصحي ي

األمن الغذان 
 .7اإلقتصادي

ي هو تحرير البش  من 
التهديدات الشاملة سواء بيئية، أو وبالتالي حسب التقرير فإن األمن اإلنسان 

 ، أو اقتصادية. صحية، أو سياسية
                                                           

 . 16المرجع نفسه، ص  2
ي العالقات الدولية"،  3

 
 . الموسوعة السياسيةمروان محمد حج محمد،"األمن ف

https://2u.pw/Bwl5n 
 . 2/7/2020تم زيارة الموقع بتاري    خ

 . 22أمينة دير مرجع سابق، ص   4 
 . 19المرجع نفسه، ص  5
"، سامية "ج 6 ي

 . الموسوعة السياسيةمال، األمن االنسان 
https://2u.pw/o2a9y 

 . 2/7/2020تم زيارة الموقع بتاري    خ
ية عام  أنظر تقرير األمم المتحدة  7  . 24-22ص ص  1994للتنمية البش 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf 

https://2u.pw/Bwl5n
https://2u.pw/o2a9y
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf
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ي سنة 
ي للجنة األمن االنسان 

ي التقرير النهان 
 
ي حسب األمم المتحدة ف

  82003ويعرف األمن االنسان 
هم  ي تهدد مصبر

ة  الت  أنه حمایة الحریات المدنیة األساسیة، وحمایة األفراد ضد التهدیدات الخطبر
 .ومستقبلهم 

ي قاموس األمن الدولي ث
ن
 انيا: مفهوم الوباء ف

ة من السكان، وقد  يعرف الوباء عىل أنه  "مرض يتفس  عىل منطقة جغرافية، وُيصيب نسبة كببر
 ِّ ي يصل إليها الوباء العالمي

ي أعىل المستويات الت 
 
خرى" وف

ُ
ينتقل من منطقة جغرافية إل منطقة جغرافية ا

، وبكافة ويقصد   ُيطلق عليه مصطلح "جائحة" ة باإلنسانية بشكل مباش  ار كببر ب  الجائحة "حدوث أرص 
المجاالت ااِلقتصادية، وااِلجتماعية، والسياسية المرتبطة باإلنسانية، ِمَما ُيسبب كارثة عالمية، وأحد 
ار واسعة  ، والقطارات وِاحداث أرص  أشكالها هو التعطيل التام ِلمختلف وسائل النقل كالمطارات، والموان  

ي 
 
ية ف خرى، وكذلك تعطيل كل ما هو مرتبط بالمجتمعات كالتعليم، والتصنيع، واألنشطة البش 

ُ
مجاالت أ

ي ُمعظم 
 
ي كافة مناحي الحياة، ِبَما فيها خسائر باألرواح ف

 
بمختلف أنواعها، ِمَما ُيسبب الكثبر من الخسائر ف

  9بلدان العالم". 

ي تخفض إل أدن  حد أما األمن الصحي العالمي تعّرفه منظمة الصحة 
العالمية بأنه "األنشطة الت 

ات األحداث الصحية المهددة لسالمة سكان المناطق الجغرافية أو العابرة للحدود".   10مخاطر وتأثبر
 ثالثا: مفهوم الحرب البيولوجية 

الحرب البيولوجية هي "االستخدام المتعمد للكائنات الحية الدقيقة، والسموم، بشكل عام، 
ي البش  والماشية والمحاصيل. للميكروبا

 
ي إلنتاج المرض أو الموت ف

، أو الحيوان  ي
 ت واألصل النبان 

ي الحرب إل انخفاض تكاليف إنتاجها، وسهولة الوصول 
 
وُيعزى استخدام  األسلحة البيولوجية ف

إل مجموعة واسعة من العوامل البيولوجية المنتجة لألمراض، وعدم اكتشافها بواسطة أنظمة األمن 
، ا ي

اض  ي الخفاء وغياب الوزن االفب 
 
لروتينية، وسهولة نقلها من  موقع آلخر، وبالتالي فإن خصائصها تكمن  ف

، ونتيجة 
ً
وهو ما يجعل إجراءات الكشف والتحقق غبر فعالة ويجعل عدم انتشار هذه األسلحة مستحيال

ي مجال األمن القومي مهنيو الدفاع ، وأفراد 
 
ايد، حرًبا لذلك، سيواجه صناع القرار ف األمن، عىل نحو مب  

ي المستقبل
 
ي ساحات القتال ف

 
 11. بيولوجية حيث تتكشف ف

، " أسلحة لديها القدرة عىل ِامكانية إصابة، وقتل أعداد هائلة من  ِّ ي كما يقصد بالسالح البيولوحر
ي المجتمع، فاألسلحة البيولوجية بعضها مميت، وليست كلها معدية أو 

 
ر البالغ ف َّ البش  وإحداث الرص 

                                                           

ي   8 
 . 2003أنظر تقرير لجنة األمن االنسان 

،سائد حامد أبو عيطة،"مفهوم ا  9  ي قاموس األمن الدولي
 
" ف ي مارس  16،جريدة النهار لوباء ومفهوم "السالح البيولوحر

2020  /16:39 
https://2u.pw/rFNtE 
 . 1/7/2020تم زيارة الموقع بتاري    خ 

10   ،"  . 1/03/2020،صحيفة االقتصاديةسعود بن هاشم جليدان،"ترابط األمن الصحي العالمي
https://www.aleqt.com/2020/03/01/article_1771416.html 

 . 1/7/2020تم زيارة الموقع بتاري    خ 
11,Edgar J. DaSilva "toxin  Biological warfare, bioterrorism, biodefence and the biological and

weapons convention", Universidad Católica de Valparaíso – Chile,Vol.2 No3, Issue of 
December )15, 1999(. 

-https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717
34581999000300001#references 

https://2u.pw/rFNtE
https://www.aleqt.com/2020/03/01/article_1771416.html
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-34581999000300001#references
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-34581999000300001#references
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 القتل وإحداث
ً
ي وقت ِاستخدامها، وهدفها غالبا

 
ة،  ناقلة للعدوى" أي أنها فتاكة ف ية الكببر الخسائر البش 
 .12وليس نقل العدوى المرضية

 خصائص الحرب البيولوجية 
كة إلحداث دمار شامل، و عىل الرغم من  تمتلك األسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية خاصية مشب 

يث أن الحرب البيولوجية تختلف عن الحرب الكيميائية، كان هناك دائًما اتجاه لمناقشة أحدهما من ح
ي 
 
اآلخر، أو كليهما مًعا، ربما تنشأ هذه الممارسة الواسعة من حقيقة أن ضحايا هذه الحرب بيولوجيير  ف
ي تنتجها الكائنات الحية الدقيقة أو 

األصل،و هناك اعتبار آخر هو أن العديد من العوامل البيولوجية الت 
كيب الكيم ا من خالل الب 

ً
ي الحيوانات أو النباتات يتم إنتاجها أيض

 .يان 
وال شك أن أحد األهداف الرئيسية للحرب البيولوجية هو تقويض التقدم االقتصادي واالستقرار 
ه، حيث يمكن أن ُيعزى ظهور الحرب االقتصادية الحيوية كسالح للدمار الشامل إل تطوير  وتدمبر

وة الحيوان ية والنظم واستخدام العوامل البيولوجية ضد األهداف االقتصادية مثل المحاصيل والبر
اإليكولوجية، عالوة عىل ذلك، يمكن دائًما تنفيذ هذه الحرب بذرائع مفادها أن مثل هذه الحوادث 

ي األمراض والكوارث إما ذات أبعاد متوطنة أو 
المؤلمة هي نتيجة ظروف طبيعية تؤدي إل تفس 

 .13وبائية
ي تجسيد األمن القومي والدولي 

ن
ي لألوبئة ف

ن
 ثالثا: البعد القانوب

ي عام نم 
ي التسعينات، فف 

 
وافقت جمعية  1995ا ارتباط األوبئة بتهديد األمن القومي إل الصدارة ف

ي الدولي الوحيد IHR( عىل مراجعة اللوائح الصحية الدولية )WHAالصحة العالمية )
(  اإلطار القانون 
ي األم

راض المعدية عىل الذي يحكم كيفية استجابة منظمة الصحة العالمية، والدول األعضاء فيها لتفس 
ورية التخاذ بيان فعال للتهديد الذي يشكله االنتشار الدولي لألمراض الجديدة 

أساس أن المراجعة رص 
ي عام 

 
تم اعتماد تنقيحات اللوائح الصحية الدولية بصفتها قرار جمعية الصحة   2005والمتجددة، و ف

اية، و الحماية من انتشار األمراض عىل أن نطاق وغرض الصك كان للوق 2أعلنت المادة  58.3.4العالمية 
ي تتناسب مع مخاطر الصحة العامة وتقترص 

ه استجابة للطرق الت  الصعيد الدولي والسيطرة عليه وتوفبر
ي عام 

 
حيث تعمل الدول الموقعة بشكل فردي وجماعي  عىل تلبية  2007عليها منذ دخوله حبر  التنفيذ ف

 14الجديد.  متطلبات القدرات األساسية بموجب اإلطار 
وبالتالي  فإن المنطق السياسي الكامن وراء ربط الصحة باألمن

ضمن إطار اللوائح الصحية الدولية  15
ي الحفاظ عىل اإلرادة السياسية الالزمة لتحقيق القدرات األساسية، اذ يتطلب 

 
ز أهميتها ويساعد ف سيبر

ي عالم معولم التهديد العالمي الذي تشكله األوبئة نهجا عالميا لألمن حيث أن ا
 
النتقال الشي    ع لألمراض ف

درجت 
ُ
ي خطر، وقد أ

 
ي أي دولة عضو يمكن أن يضع أي دولة أو مجتمع آخر ف

 
ي أن فشل القدرات ف

يعت 
 بأن اإلطار المنقح يتطلب المزيد من الدول 

ً
افا ي إطار اللوائح الصحية الدولية اعب 

 
تمديدات متعددة ف

 16توائها. األعضاء من حيث الوقاية من الجائحة واح

                                                           
 سائد حامد أبو عيطة، مرجع سابق.   12
13.cit-Edgar J. DaSilva, op  
14,Sara E. Davies "National Security and Pandemics ".2020,United Nations, 

https://www.un.org/en/chronicle/article/national-security-and-pandemics 
The site was visited on 29/6/2020. 

وس   15 ي فبر
 لألمن « إيبوال»سابقا تم  اإلعالن من قبل مجلس األمن الدولي تفس 

ً
ي منطقة غرب أفريقيا يشكل تهديدا

 
ف

ي قراره رقم 
 
وس  2014لعام  2177وللسلم الدوليير  ف ي فبر

إل « إيبوال»حيث عبر التعببر عن مخاوفه من أن يؤدي تفس 
ي ح

 
 ف
ً
را الة عدم احتوائه إل مزيد من القالقل المدنية والتوترات االجتماعية، تقويض استقرار البلدان المعنية األشد ترص 

 .وإل تدهور األحوال السياسية واألمنية
16.cit-Sara E. Davies,op  

https://www.un.org/en/chronicle/article/national-security-and-pandemics
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ي العام 
 
ه مجلس األمن الدولي ف وس نقص المناعة الذي اعتبر تهديدا نابعا   2000وبعد ظهور فبر

ي المفاهيم األمنية لتستوعب التهديدات 
 
من مجال الصحة لالستقرار واألمن، ومن ثم فقد جرى تحول ف

 اهتمامات األمن الدولي والقومي 
. الصحية جراء األمراض باعتبارها من بير  ي

 17واإلنسان 
 »وقد عرفت ديباجة دستور منظمة الصحة العالمية أن 

ً
الصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيا

، ال مجرد انعدام المرض أو العجز، وهي أحد الحقوق األساسية لكل إنسان
ً
 واجتماعيا

ً
وصحة … وعقليا

األكمل لألفراد والدول" فهو جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم واألمن، وهي تعتمد عىل التعاون 
ي 
 
، ومسؤولية الدول ف ي

مرتبط بحقوق اإلنسان واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسان 
 .18حماية مواطنيها من تداعيات مختلف الكوارث الطبيعية أو بفعل سياسات الدولة

  األوبئة واألمن. مما سبق يمكن القول أن هناك ثالثة مفاهيم رئيسية حول العالقة بير  
امات السياسة الصحية باألمن إل رفع مستوى األولوية المعطاة   :  يمكن أن يؤدي ربط الب  

ً
أوال

 لقضية ما وتحقيق نتائج. 
ي تؤثر 

ا عن األزمات الصحية الت 
ً
ثانًيا: لم يشوه األمن الصحي السياسة من خالل جذب االنتباه بعيد

ي الواقع سا
ي الوقاية من الجائحة عىل معظم سكان العالم، فف 

 
ايد ف ي المب  

عد االهتمام العالمي والوطت 
 والتصدي لها عىل رفع هدف تغطية الرعاية الصحية الشاملة. 

: يجب فهم االمتثال للوائح الصحية الدولية من منظور إقليمي وبدعم من المؤسسات 
ً
ثالثا

ف ب  يعب 
ً
ي تعمل فيها الدول وتضع العالمية، حيث تسمح اآلليات اإلقليمية بنهج أكبر تفصيال

السياقات الت 
أطًرا تتوافق مع المعايبر اإلقليمية، و كل هذا يساعد عىل بناء الثقة الالزمة والثقة، ومع ذلك ال تستطيع 

 19األقاليم والدول الفردية القيام بذلك بمفردها. 
: مخاطر تأثير األوبئة والحروب البيولوجية عىل البيئة األمنية ال ي

ن
 دوليةالمحور الثاب

ي أن  لألوبئة مجموعة من السلبيات االجتماعية واالقتصادية والسياسية، 
أثبت التاري    خ االنسان 

حيث  تميل إل أن تكون أكبر عندما يكون الوباء ضمن إطار الحروب البيولوجية ما يشكل تهديدا عىل 
ا ل  

ً
(، WHOصحة العالمية )"مدير عام سابق لمنظمة ال Lee Jong-wookالبيئة األمنية الدولية، فوفق

م الحدود الدولية، وبالتالي  لديها القدرة عىل إضعاف العديد من المجتمعات واألنظمة 
فإن األوبئة ال تحب 

تبة عن  ي هذا المحور أبرز المخاطر واآلثار المب 
 
ي وقت واحد، لذا فإننا سنحلل ف

 
السياسية واالقتصادات ف

ي األوبئة سواء كانت طبيعية، أو تدخل ف
 يها االنسان. تفس 

ي أكبر من 
 
ي  توف

ات  500فخالل القرن الماض  مليون شخص بسبب األمراض المعدية، و ترجع عش 
اآلالف من هذه الوفيات إل اإلفراج المتعمد عن مسببات األمراض أو السموم، معظمها من قبل اليابانيير  

ي الحرب العالمية الثانية، ورغم  حظر األسل
 
ي عامي خالل هجماتهم عىل الصير  ف

 
 1925حة البيولوجية ف

ي منع الدول من إجراء أبحاث عن 20ضمن معاهدتان دوليتان 1972و 
 
، إال أنهما فشلتا إل حد كببر ف

                                                           
ي الدرسات األمنية المعارصة"،   17

 
،"تطور مفهوم األمن الصحي وأثره ف مركز الدراسات حسير  باسم األمبر

اتيجية  (. 2020،ماي)اإلسير
https://2u.pw/zqIhj 
 . 2/7/2020تم زيارة الموقع بتاري    خ 

 18  ،" ق األوسطمحمد عىلي السقاف، "كورونا والقانون الدولي  . 15113/14/4/2020، العدد جريدة الش 
https://2u.pw/C6rPH 

 . 2/7/2020تم زيارة الموقع بتاري    خ 
19.cit-Sara E. Davies ,op  
ثم جاءت اتفاقية حظر استحداث وانتاج  1925تم حظر استخدام األسلحة البيولوجية بمقتض  بروتوكول جنيف   20

ي عام 
 
ي   1925لتكمل بروتوكل جنيف  1972وتخزين األسلحة البيولوجية ف

 
 1975مارس  26ودخلت حبر  التنفيذ ف

ت ِانتاج األسلحة البيولوجية وتخز  1972ورغم أن ِاتفاقية العام  ، حرص   عالمية مثل الصير 
ً
 هناك دوال

َّ
ينها، إال أننا نجد أن

 بمعاهدة األسلحة البيولوجية، فقد ِانتهكت روسيا عىل سبيل 
ً
كية غبر ُملزمة قانونيا وروسيا، والواليات المتحدة األمبر

ي برنامجها الخاص بإنتاج األسلحة البيولوجية، ثم جاء نظام ا 1975المثال ِاتفاق العام 
 
لتحقق من تطبيق وِاستمرت ف

https://2u.pw/zqIhj
https://2u.pw/C6rPH
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ي 
األسلحة الهجومية وإنتاج األسلحة البيولوجية عىل نطاق واسع، ومثال عىل ذلك قام الجيش اليابان 

ي القرى الصينية لدر  1000بتسميم أكبر من 
 
ي بب  مياه ف

ا والتيفوس، وكان الجيش األلمان  ي الكولبر
اسة تفس 

أول من استخدم أسلحة الدمار الشامل، البيولوجية والكيميائية خالل الحرب العالمية األول، والعديد 
ي تصف الهجمات البيولوجية، ورسائل الجمرة الخبيثة بعد الهجمات 

 الت 
ً
من الروايات األكبر مبيعا

ي 
 
نا التاري    خ بذلك    0120سبتمبر  11اإلرهابية ف  21كما يخبر

ي 
ي  Biopreparatوقد أسس االتحاد السوفييت 

 
وع ضخم للحرب البيولوجية يعمل ف ، وهو مش 

ا  50000أوج ارتفاعه عىل توظيف أكبر من 
ً
ي مراكز بحث وإنتاج مختلفة، و أنتجوا وخزنوا أطنان

 
شخص ف

وس الجدري، وبعضها لالستخدام ي الصواري    خ البالستية العابرة  من عصيات الجمرة الخبيثة وفبر
 
ف

وسات  ي ذلك الطاعون، كما عملوا عىل فبر
 
يا المقاومة لألدوية المتعددة، بما ف للقارات، وهندسة البكتبر

ية.  ي واجهتها البش 
ا الت 

ً
فية، وبعض أكبر مسببات األمراض فتك  22الحم الب  

ي غرب أفريقيا مأساة ودعوة لالستيقاظ،  
 
كما كشفت عن أوجه قصور وقد شكلت أزمة اإليبوال ف

ة عبر النظم العالمية لمنع أزمات األمراض المعدية واإلعداد لها واالستجابة لها، و لمعالجة هذه  خطبر
ي المستقبل، عقدت األكاديمية الوطنية للطب اجتماًعا للجنة 

 
العيوب واإلبالغ عن استجابة أكبر فعالية ف
وهي مجموعة دولية مستقلة من  -( GHRF Commissionإطار المخاطر الصحية العالمية للمستقبل )

ش  تقرير 
ُ
ي المالية والحوكمة والبحث والتطوير ، النظم الصحية والعلوم االجتماعية، حيث ن

 
اء ف الخبر

ي   23اللجنة  "البعد الُمهَمل لألمن العالمي إطار لمواجهة أزمات األمراض المعدية"
 
ي  13ف

 . 2016جانف 
ي األمن القومي واالستقرار االقتصادي،  

 
و يسلط التقرير الضوء عىل الدور األساسي للتأهب للوباء ف

وهو دور حاسم ولكنه غالًبا ما يكون قيد الدراسة بعد المحادثة العالمية بعد اإليبوال، واألهم من ذلك  
ن وحدها،  وأن التخفيف  بالمثل يوضح التقرير أن تأثبر أزمات األمراض المعدية يتجاوز بكثبر صحة اإلنسا

امها عىل المدى الطويل.   24يتطلب تعبئة قطاعات متعددة والب  
ية  اإليدز منشوًرا  وس نقص المناعة البش  ي بفبر

ك المعت  وقد أصدر برنامج األمم المتحدة المشب 
ي زمن 

 
ا بعنوان "الحقوق ف

ً
ية من أجل استCOVID-19جديد وس نقص المناعة البش  جابة : دروس من فبر

اك المجتمعات، وصمة العار، اختبار اختبار،  فعالة يقودها المجتمع" ضمن سبع نقاط أساسية : إش 
مساعدة الناس عىل حماية أنفسهم ، توضيح القيود القائمة عىل األدلة ، التعاون القطري،  الحاجة 

، وهناك درس آخر شامل من أزمة اإليدز هو  اك  الماسة لدعم وحماية العاملير  الصحيير  الحاجة إل إش 
ي استجابة شاملة متعددة القطاعات تدور حول تعزيز قدرة 

 
الجهات الفاعلة من العديد من التخصصات ف

،  COVID-19المجتمع والدولة عىل االستجابة، سواء بشكل فعال ومستدام،  األمر نفسه ينطبق عىل 

                                                           

ي العام 
 
، وهو بمثابة برتوكول يضمن 1994معاهدة األسلحة البيولوجية ف ِّ ي ي محاولة للحد من مخاطر السالح البيولوحر

 
، ف

ي العام 
 
ام بتطبيق ااِلتفاق، لكن ذلك النظام فشل تطبيقه ف كية عدم 2001ااِللب   ، عندما أعلنت الواليات المتحدة األمبر

ي إنتاج وتطوير وتخزين تلك  ِاستعدادها لقبول نظام
 
ي الخفاء ف

 
خرى إل اليوم تعمل ف

ُ
ح، ومازالت دول ا التحقق المقب 

  .األسلحة البيولوجية

21 Friedrich Frischknecht , "The history of biological warfare", EMBO Rep, 4 (Suppl 1): S47–
S52/ Jun)2003(. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1326439 / 

22 Ibid. 
neglected-https://www.nap.edu/catalog/21891/the-لإلطالع عىل التقرير قم بتصفح الرابط التالي  23  

counter-to-framework-a-security-global-of-dimension 
24 "Global Health Risk Framework",The National Academeies Sciences Engineering 
Medicine, Workshop,)2016(. 
https://nam.edu/initiatives/global-health-risk-framework/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1326439/
https://www.nap.edu/catalog/21891/the-neglected-dimension-of-global-security-a-framework-to-counter
https://www.nap.edu/catalog/21891/the-neglected-dimension-of-global-security-a-framework-to-counter
https://www.nap.edu/catalog/21891/the-neglected-dimension-of-global-security-a-framework-to-counter
https://nam.edu/initiatives/global-health-risk-framework/
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ء يتحرك بشعة   ي
ي هذا الوباء، حيث أن كل س 

 
ة، ولكن يتعير  علينا تطبيق فاليوم هو وقت طويل ف كببر

 25هذه الدروس اآلن. 
ي البحوث الصحية 

 
ي مجال التكنولوجيا الحيوية مجموعة واسعة من الفوائد ف

 
فقد جلب التقدم ف

ي عام 
 
شتاين من مؤسسة راند حذر ف من أن لها جانًبا   2016والطبية والغذاء والزراعة، لكن دانيال جبر

ي متناول العديد من الدول المارقة وربما بعض أكبر قتامة ألن األسلحة البيولو 
 
جية أصبحت اآلن ف

 26الجماعات اإلرهابية. 
ي القرن الرابع عش   قتل الموت 

ومن هنا فإن حجم التهديد ليس هو ما يقلق الناس فقط،  فف 
مليون شخص   40حوالي  1919 -1918٪ من سكان أوروبا، و قتلت جائحة األنفلونزا 60األسود حوالي 

ي يمكن مما ج
ا من الحرب العظم، لكن األمر األكبر إثارة للقلق هو اآلثار السلبية المحتملة الت 

ً
عله أكبر فتك

ية هائلة من حيث العواقب  ، حيث أن األوبئة يمكن أن يكون لها خسائر بش  أن تهدد االستقرار العالمي
ي يمكن أن تكون مدمرة بنفس القد

ر، وكمثال عىل ذلك " اإليبوال االجتماعية واالقتصادية والسياسية الت 
ي سبتمبر 

 
"، و كانت هذه هي   2014ف ا للسلم واألمن الدوليير 

ً
ذهب مجلس األمن إل حد إعالنه "تهديد

ي يجتمع فيها المجلس لمواجهة أزمة الصحة العامة، وهي دليل عىل مدى خطورة بعض 
المرة األول الت 

ي التعامل مع أزمات
 
اء األمن الدوليير  اآلن ف  27الصحة العامة.  خبر

وس  واليوم فرضت أزمة كورونا تبادل االتهامات بير  الصير  والواليات المتحدة األمريكية بأن الفبر
ضنا صحة ذلك، فال يوجد دليل قاطع يثبت صحة  حرب بيولوجية لتقويض اقتصاد كال منهما، ولو افب 

ي يتدرج من تكتيكي ضيق االتهامات، وبالتالي ال يمكن الجزم أنها حرب بيولوجية، ألن "الهجو  م البيولوحر
ي واسع النطاق" اتيحر النطاق ال عمىلي متوسط المدى إل اسب 

28   . 
ا لها آثاًرا  COVID-19 2020ومن هنا فإن جائحة 

ً
، ولكن له أيض ال تؤثر فقط عىل األمن الشخضي

نتوقع مشاكل أمنية دولية محتملة، فالوضع يتغبر بشعة، وبينما تظهر بعض القضايا بوضوح، يجب أن 
ي هذه المرحلة عىل النحو 

 
أخرى، حيث يمكن تحديد ما ال يقل عن خمسة آثار أمنية دولية محتملة ف

 : ي
 اآلن 

 أوال تأثر قادة الحكومة والخدمة المدنية    
ي أحد كبار المستشارين للزعيم 

 
، توف ي تأثرت بشدة بالوباء بعد الصير 

ي إيران إحدى الدول األول الت 
 
ف

لمان اآلخرين ب : األعىل وأصي ، كما أصيب كبار COVID-19ب عدد من كبار المسؤولير  وأعضاء البر
وس، ي فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالفبر

 
وأثبتت نتائج اختبار أعضاء الكونغرس  المسؤولير  ف

                                                           
25 Stuart Gillespie and Alan Whiteside," Lessons from the AIDS epidemic on how COVID-19 
may impact food and nutrition security", IFPRI blog, Issue Post, )March 30, 2020(. 
https://www.ifpri.org/blog/lessons-aids-epidemic-how-covid-19-may-impact-food-and-
nutrition-security 
26 Stéphanie Thomson,"This is one of the biggest threats to international security – and it's 
not what you think", 11 Feb) 2016(. 
https://www.weforum.org/agenda/2016/02/this-is-one-of-the-biggest-threats-to-
international-security-and-its-not-what-you-think/ 
27 Ibid. 

ي يقلد هجوما  بيولوجًيا"،  28
ي لألبحاث ودراسة نبيل زكاوي،"أزمة كورونا العالمية: حدث وبان  المركز العرب 

 . 4(ص 8/4/2020،)السياسات
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/The-Global-Covid-19-
Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.pdf 

 

https://www.ifpri.org/blog/lessons-aids-epidemic-how-covid-19-may-impact-food-and-nutrition-security
https://www.ifpri.org/blog/lessons-aids-epidemic-how-covid-19-may-impact-food-and-nutrition-security
https://www.weforum.org/agenda/2016/02/this-is-one-of-the-biggest-threats-to-international-security-and-its-not-what-you-think/
https://www.weforum.org/agenda/2016/02/this-is-one-of-the-biggest-threats-to-international-security-and-its-not-what-you-think/
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.pdf
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.pdf
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ا بزيادة غياب 
ً
ي العديد من البلدان أيض

 
وس، كما تتأثر الخدمة المدنية ف الموظفير  األمريكي إيجابية للفبر

 والعمل عن بعد مما قد يؤدي إل انخفاض األداء. 
ن البلدان      ثانيا: اتصاالت محدودة بير

تمثل االتصاالت الدولية الرسمية وغبر الرسمية عىل حد سواء جانًبا مهًما من العالقات الدولية ال 
نت أو بأشكال أخرى من االتصال عن ُبعد، خا  من حيث محاوالت يمكن استبداله بسهولة عبر اإلنب 

ً
صة

، و قد شهدنا بالفعل مجموعة من اإلجتماعات  ي مجال األمن الدولي
 
التعامل مع الموضوعات الحساسة ف

ي يتم إلغاؤها أو تأجيلها، وهذا 
حول كل من الموضوعات الفنية والمزيد من الموضوعات السياسية الت 

 يحد من الحوار بير  الجهات الفاعلة الدولية. 
 التوترات الحاليةثالثا: زيادة 
ي من الرصاع أو المعرضة لخطر الرصاع، مما يزيد من  COVID-19قد يشدد 

ي تعان 
عىل الدول الت 

وس أي شكل من أشكال التميبر   خطر التوترات، وربما العنف، أيضا، يجب أال تتضمن تداببر معالجة الفبر
ي هذا 

 
المجال إل توترات، وقد يزيد من حيث العرق أو العرق أو الجنس، حيث يمكن أن يؤدي الفشل ف

اع عىل المدى الطويل.   خطر الب  
ي معالجتها للقضايا الصحية 

 
ي الصير  تعرضت النتقادات بحكم ماضيها ف

 
ي المرض ف

وحير  بدأ تفس 
، فإن التوترات العالمية مع  ي وس التاحر ، باإلضافة إل الفبر ي كان من المحتمل أن يكون لها تأثبر عالمي

الت 
ي إل حقوق اإلنسان، كما الصير  بشأن عدد م

ان  اوح من التجارة إل األمن السيبر
ن القضايا األخرى عالية تب 

ا أن تواجه 
ً
ي يحتمل أيض

ي المشاعر المعادية للصير  من الجنسيات األخرى الت 
 
أنه هناك ارتفاع مثبر للقلق ف

 .  التميبر 
 رابعا: نش  المعلومات المضللة    

وس أو محاولة يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة نش  م علومات مضللة عن مدى تأثر الدول بالفبر
ي أثر 

 
، حيث يمكن أن يتخذ ذلك شكل المبالغة ف االستفادة من الوضع المتطور وغبر المؤكد إل حد كببر

وس والوفيات( واالستجابة له، وإلقاء اللوم عىل أصله،  وس )عدد األشخاص الذين أصيبوا بالفبر الفبر
(  بصفتها الممثل الدولي الرائد الذي يتعامل مع WHOة الصحة العالمية )وب  هذا الشأن تعالج منظم

ي 
 هذه المشكلة بشكل مباش  بالتعاون مع اآلخرين.   COVID-19تفس 

 خامسا: قضايا أخرى يتم تجاهلها   
ي 
كبر  عىل تفس 

ي حير  أن الب 
 
ال يمكن تجاوزه، إال أن هناك قضايا أخرى ال تزال تعبر  COVID-19ف

ي أفغانستان، 
 
ي سوريا إل تعزيز السالم المؤقت ف

 
عن نفسها وتحتاج إل االهتمام والعمل  بدًءا من الرصاع ف

ي حير  أن أزمة 
 
ي قطاع  COVID-19ف

 
لم تنته بعد، يمكن التعرف عىل الرؤى األولية لواضعي السياسات ف

والترصف بناًء عليها بالنظر إل المستقبل، وسيكون من المهم بنفس القدر معالجة كيفية  األمن الدولي 
ي يمكننا من خاللها التعلم  COVID-19تغيبر 

للبيئة األمنية الدولية من حيث اآلثار السلبية والطرق الت 
ي نتواصل بها مع بعضنا البعض ت

جاه تعزيز السالم من هذه التجربة لتعزيز سياساتنا وتغيبر الطريقة الت 
 . : ويمكن  29واألمن العالميير   أيضا تحديد ثالثة تداعيات لألوبئة عىل األمن بشكل عام كما يىلي

 : تتحدى األوبئة قدرة األنظمة السياسية عىل التصدي لمخاطرها، خاصة أوال: االستقرار السياسي
ي ال تمتلك بنية تحتية صحية جيدة، مما يثبر قلق

ي الدول النامية الت 
 
المجتمع، وقد يدفعه إل السخط  ف

  عىل النظام السياسي القائم. 

                                                           
29 Ms Emily Munro, "Anticipating the International Security Implications of COVID-19", 
Centre for Security Policy, 19 March )2020(. 
https://www.gcsp.ch/global-insights/anticipating-international-security-implications-covid-
19The site was visited on 1/7/2020. 

https://www.gcsp.ch/global-insights/anticipating-international-security-implications-covid-19
https://www.gcsp.ch/global-insights/anticipating-international-security-implications-covid-19
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ي حالة كورونا عىل سبيل  ثانيا: النمو االقتصادي: 
 عىل النمو االقتصادي، فف 

ً
ا ك األوبئة تأثبر

تب 
ي إغالق المصانع وإيقاف حركة 

 
وس ف المثال، تعتبر ووهان من أهم المدن الصناعية، وتسبب انتشار الفبر

كبد المدينة خسائر اقتصادية هائلة، وقد تأثرت بورصة شانغهاي، حيث تراجعت بنسبة االقتصاد، مما  
 بحوالي 8

ي الصير 
 
ي الرب  ع األول 0.2%، كما تراجع النمو االقتصادي ف

 
بسبب كورونا، ومن  2020% ف

اء أن يتكبد االقتصاد العالمي خسائر  62المتوقع أن تبلغ قيمة الخسائر  تفوق مليار دوالر، كما توقع خبر
وس.  160  مليار دوالر بسبب الفبر

 : ي
ن
ي ظل السمات  ثالثا: األمن اإلنساب

 
، خاصة ف ي

تطرح األوبئة مخاطر متصاعدة عىل األمن اإلنسان 
وس بسهولة  الحالية للعولمة، وسهولة التنقل من منطقة إل أخرى، وهو ما ينذر بإمكانية انتقال الفبر

 30 نسبية. 
 العالمية تجاه إدارة مخاطر األوبئة والحوادث البيولوجية االستجابة المحور الثالث: 

ي جداول 
 
ية، ووباء اإلنفلونزا، وإيبوال ف وس نقص المناعة البش  أدى ظهور قضايا صحية مثل فبر

األعمال الدولية إل تأطبر التهديدات للصحة باعتبارها قضايا أمنية، وقد خلق هذا عالقة غبر مستقرة 
خالل نقل المصالح الوطنية إل منطقة تهيمن عليها تقليدًيا العقالنيات العلمية  بير  السياسة والصحة من

واإلستعداد تجاه المعايبر العالمية، ومع ذلك يبدو أن تأطبر التهديدات الصحية العالمية عىل أنها مخاطر 
 .ة للعملأقل اتهاًما سياسًيا وانقساًما، حيث يجمع بير  هالة من الموضوعية العلمية ودعوة أخالقي

ي صعود 
 
ايد النتشار أمراض مثل إيبوال  سمة رئيسية ف وقد كانت التقييمات المحيطة بالخطر المب  

، واعتبار األوبئة مثل  ي العقدين الماضيير 
 
امج األكاديمية والسياسات ف ي كل من البر

 
الصحة العالمية ف

ية، وباء اإلنفلونزا ، واإليبوال عىل أنها ت وس نقص المناعة البش  هديدات لألمن، حيث تعتبر األمراض فبر
المعدية تهديدات، وتتطلب استجابات استثنائية تحركها خارج نطاق السياسة العادية من إغالق الحدود، 
والقيود المفروضة عىل السفر، وفرض حظر التجوال إل نش  الجيوش وأفراد األمن اآلخرين ، وكل ذلك 

ي غرب أفريقي
 
وس إيبوال ف ي فبر

ي حدث خالل تفس 
 
 31. 2015-2014ا ف

ي الصحة العالمية ليس نهًجا خالًيا من الفائدة / القيمة، وأن السياسة 
 
وبالتالي فإن إطار المخاطر ف

ء، فاالنتقال  ي
ي يتم بها بناء خطابات المخاطر بدون أي س 

ي الطريقة الت 
 
عىل العكس من ذلك متأصلة ف

ي تعبئة انتباه الجمهور والعمل من األمن الصحي العالمي إل المخاطر الصحية العالمية يمك
 
ن أن يساعد ف

ي خطر. 
 
،ألنه يضع الصحة العالمية ضمن اإلحساس المعارص األوسع لكون المجتمع ف  32السياسي

ي 
 
ية " اإليدز" ف وس نقص المناعة البش  فخالل العقدين الماضيير  كان نذير التغيبر هو ظهور فبر

ي أدى إل وفاة أكبر من مل
ي شخص سنوًيا، وهدد استقرار الدول وأمن المناطق،  ثمانينيات القرن الماض 

يون 
ي األمراض المعدية األخرى، مثل متالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم ، والسارس )

-2002ثم تفس 
ق األوسط التنفسية )2003 ق األوسط التنفسية، ومتالزمة الش  (، وإيبوال 2012(، ومتالزمة الش 

( 2005د ظهرت جميع أشكال األنفلونزا الوبائية مثل أنفلونزا الطيور )( وق16-2015( ، وزيكا )2014-15)

                                                           
؟"،مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة   30 "التهديدات غير التقليدية: كيف يتم األوبئة عىل األمن الدولي
اير) 13  ( . 2020، في 

https://2u.pw/tcZZJ 
 . 1/7/2020تم تصفح الموقع بتاري    خ 

31 Colin McInnes and Anne Roemer-Mahler,"From security to risk: reframing global health 
threats", International Affairs, Volume 93, Issue 6,) November 2017(, p1313. 
https://academic.oup.com/ia/article/93/6/1313/4568585 

32 Ibid,p1315. 

https://2u.pw/tcZZJ
https://academic.oup.com/ia/article/93/6/1313/4568585
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( بشكل بارز عىل AMR(، والمخاوف بشأن مقاومة مضادات الميكروبات )2009وأنفلونزا الخنازير )
 . جدول األعمال الدولي

33 
ام با  ي هذه الظروف، فإن النظر إل األوبئة عىل أنها قضية أمنية شجع عىل تعميق االلب  
 
لتعاون ف

ات الهيكلية المرتبطة بها ستستغرق المزيد من الوقت، حيث  الدولي والتأهب للوباء، ولكن بعض التغيبر
ي" و "السيادة  ي والدولي بإدخال مفاهيم مثل "األمن البش 

ترتبط العالقة بير  األمن الفردي والوطت 
ي حقبة ما بعد الحرب الباردة. 

 
 34كمسؤولية" ف

ي الحوكمة الصحية العالمية، تركز وفيما يتعلق بالمسائل الص
 
ي يجب أن تحظ  باألولوية ف

حية الت 
ي حير  أن 

 
ي األمراض المعدية ذات اإلمكانات الوبائية، ف

العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع عىل تفس 
البلدان منخفضة الدخل غالًبا ما تهتم أكبر بتعزيز النظم الصحية المحلية لمعالجة األمراض المتوطنة 

ي تقتل اآلالف من الفقراء كل يوم، عالوة عىل ذلك  يرتبط صعود وال
عديد من األمراض المهملة الت 

ايد بأن القضايا الصحية لها آثار تتجاوز الصحة البدنية  اف المب   ا باالعب 
ً
السياسات الصحية العالمية أيض

، ونمو االقتص ي والدولي
، والتنمية الدولية، والعقلية لألفراد والمجتمعات، وهي تشمل األمن الوطت  اد الكىلي

 35وحقوق اإلنسان، والتجارة العالمية والتجارة. 
ا، مثل التحالف حول 

ً
ي تم إنشاؤها حديث

ي أسماء المؤسسات الت 
 
ا ف

ً
وقد ظهرت لغة التأهب أيض

وس إيبوال، وإطار التأهب لوباء اإلنفلونزا CEPIابتكارات التأهب للوباء ) ي فبر
ي أعقاب تفس 

 
ي أنشئت ف

(  الت 
التعاون  2013التابع لمنظمة الصحة العالمية والبحوث العالمية للمفوضية األوروبية لعام  2011لعام 

ي مجلة   (GloPID-Rمن أجل التأهب لألمراض المعدية 
 
ي مقال نش  ف

 
أكد مؤسسو  The Lancet( وف

ي وراء االستجابة للتأهب: "عىل الرغم من أنه ال أحد  CEPIمبادرة 
يعرف ما سيكون  عىل األساس المنطف 

سانة المطلوبة اآلن"  .36الفاشية التالية ، يجب علينا تطوير الب 
ي غرب أفريقيا عام 

 
وس إيبوال ف ي فبر

، أنشأت منظمة 2014فمن أمثلة االستجابة العالمية أثناء تفس 
ي حاالت الطوارئ )

 
( لتقييم أداء وجودة EUALالصحة العالمية إجراءات تقييم وقائمة لالستخدام ف

مة التقنيات الصيدالنية قبل ترخيصها الرسمي كوسيلة لتشي    ع استخدامها أثناء حاالت الطوارئ، وسال 
لتقييم تشخيص إيبوال ولقاح إيبوال األول، باإلضافة إل ذلك تم إنشاء تسهيالت  EUALsوتم استخدام 

ي عام 
 
ي  2015تمويلية لتعزيز االستعداد العالمي للوباء، و ف

 
 منظمة الصحة أنشأت الدول األعضاء ف

العالمية صندوق طوارئ لحاالت الطوارئ لتمويل أنشطة االستجابة األولية، وبعد ذلك بعام  أطلق البنك 
الدولي مرفق تمويل الطوارئ لمواجهة الجائحة من أجل إنشاء أول سوق تأمير  عىل اإلطالق لمخاطر 

 الجائحة. 
 من تصور 

ً
المشكلة، باعتبارها غبر قابلة للتنبؤ بها، كما يشكل تأطبر األوبئة كمخاطر عالمية كال

ولكن ال مفر منها وقد تكون كارثية، عالوة عىل ذلك، يحدد هذا اإلطار نغمة مناسبة بشكل خاص للعمل 
، والحوكمة العالمية، لذا فإن إحدى األفكار الرئيسية من النظريات السوسيولوجية  الجماعي العالمي

ة ال تخلق فقط مخاطر جديدة )من خالل إنشاء تقنيات جديدة(، للمخاطر تحدد أن المجتمعات الحديث
ا "المستقبل يعتمد 

ً
ك ا السيطرة عليها، ومن هنا يرى نيكوالس لومان أن هناك تصوًرا مشب 

ً
ولكنها تريد أيض

" ي الوقت الحارص 
 
 37عىل القرارات المتخذة ف

العمل الجماعي العالمي بذلك يبدو إطار المخاطر الصحية العالمية مناسًبا بشكل خاص لتعزيز 
ة من الحياد والشمول، ومع  ورة األخالقية للعمل بنبر والحوكمة العالمية من حيث أنه يجمع بير  الرص 

                                                           
33 Ibid,p1316. 
34 Sara E. Davies Ibid. 
35 Colin McInnes and Anne Roemer-Mahler,op-cit,p1317. 
36 Ibid,p1325. 
37 Ibid,p1327. 
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ا؛ إنه سياسي للغاية ، حيث أنه يمبر  بعض المصالح 
ً
ذلك، فإن إطار المخاطر الصحية العالمية ليس محايد
ية محددة، ال سيما األوبئة، تؤدي إل تعزيز مصالح عىل اآلخرين، عىل سبيل المثال:  إن تأطبر قضايا صح

ي وتطوير 
ي إنشاء أنظمة عالمية للذكاء الوبان 

 
ها من البلدان ذات الدخل المرتفع ف الواليات المتحدة وغبر

ة ي البلدان الفقبر
 
 مما تفعله تعزيز المصالح الصحية لكثبر من الناس ف

 .38اإلجراءات المضادة الطبية أكبر
ي سبتمبر  2177األمن  ويعد قرار مجلس

 
ي غرب أفريقيا، والذي  2014الصادر ف

 
بشأن اإليبوال ف

، كما أقر القرار  ا للسلم واألمن الدوليير 
ً
ي إفريقيا يشكل تهديد

 
ي اإليبوال ف

يقرر أن المدى غبر المسبوق لتفس 
ي عام  1308

 
ية " اإليدز" ف وس نقص المناعة البش  وس نقص المناعة ال 2000بشأن فبر ية "بأن فبر بش 

يشكل أحد أكبر التحديات أمام تنمية المجتمعات وتقدمها واستقرارها ويتطلب استجابة عالمية استثنائية 
 39وشاملة". 

هو تنسيقها المحدود واتساقها  COVID-19أما اليوم فإن أحد الشواغل بشأن االستجابة الدولية ل  
 العام أن المجتمع الدولي بحاجة إل

، حيث أكد األمير  اتيجية صحية تضمن  السياسي  االنتقال إل اسب 
 لمعالجة األزمة،  40بشفافية كاملة استجابة عالمية منسقة

ً
ي ذلك مساعدة البلدان األقل استعدادا

 
، بما ف

وس  بقيادة  وأضاف: "عىل الحكومات أن تقدم أقوى دعم للجهود المتعددة األطراف لمكافحة الفبر
 يد من الدعوات لتعزيز التعبئة الدولية لمعالجة األزمة. منظمة الصحة العالمية، وكانت هناك العد

ي 
 
ي ف وس التاحر ين حول فبر ي حديثه إل قمة مجموعة العش 

 
مارس دعا المدير العام لمنظمة  26وف

ي التضامن العالمي 
 
ي ف ة -الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إل تحول نموذحر ات والخبر ي تبادل الخبر

 
ف

ي تحتاج إل الدعم، وأشار إل والموارد ، والعمل مًعا إلب
قاء خطوط اإلمداد مفتوحة، ودعم الدول الت 

( كإطار لتنسيق الطوارئ 2005إل اللوائح الصحية الدولية )اللوائح الصحية الدولية   2177القرار 
ي منظمة الصحة العالمية بهذه 

 
ام الدول األعضاء ف ، وأهمية الب   الصحية العمومية ذات االهتمام الدولي

امات، وتنسيق استجاباتها. اال  41لب  
ي نحو  نهج المحور الرابع: 

ن
ي قطاع األمن الدولي واإلنساب

ن
الرؤى المستقبلية لواضعي السياسات ف

ي مستدام
 
ي وقاب

 أمنن
ي موق  ع الص  دارة، 

 
إن سياس  ات األوبئ  ة بطبيعته  ا ش  ديدة المركزي  ة، وتض  ع الس  لطة التنفيذي  ة ف

ي احت  واء تداعي  ات الوب  اء، باإلضاف  ة إل ال  
 
ي مواجه  ة الف ي روس، ويع  د النج  اح ف

 
دور المح  وري للقي  ادات ف

ي 
 
ي مرحل  ة م  ا بع  د كورون ا، وف

 
وحماي  ة المواطن  ن واالقتص  اد، المح  ك الرئي س ي للحك  م ع  ى القي  ادات ف

                                                           
38 Ibid,p1329. 
39 "International Peace and Security, and Pandemics: Security Council Precedents and 
Options", Security Council Report, 5 Apr 2020. 
https://reliefweb.int/report/world/international-peace-and-security-and-pandemics-
security-council-precedents-and-options 

 اإلرهابيير  هجمات   40
ي شنِّ

 
ي المستقبل يتمثل ف

 
أعرب األمير  العام لألمم المتحدة عن قناعته بوجود خطر متصاعد ف

ي  بيولوجية سامة تهدف إل انتشار أوبئة قاتلة مثل
 
يش "إن صور الضعف والقصور ف وباء كورونا، وقال غوتبر

، ويمكن االستعدادات لمواجهة الوباء اآلن تعظي رؤي ي محتمل عىل يد اإلرهابيير 
ة عن ما يمكن أن يكون عليه هجوم وبان 

ي تنشأ عن هذه الهجمات
يس  "أيضا أن ترفع من مقدار الخطورة الت  ي الدعوة إل وقف إطالق نار عالمي وصف غوتبر

 
وف

COVID-19 ،"وعند إطالق  بأنه مرض "يهاجم الجميع بال هوادة" مع تعرض بعض السكان لخطر "الخسائر المدمرة
ي 
 
يس من أن الوباء يهدد بتحويل االهتمام الدولي والموارد عن  25خطة االستجابة اإلنسانية العالمية ف مارس حذر جوتبر

اعات الجارية ودعم عمليات السالم.   حل الب  

 محمد عىلي السقاف، مرجع سابق.   41

https://reliefweb.int/report/world/international-peace-and-security-and-pandemics-security-council-precedents-and-options
https://reliefweb.int/report/world/international-peace-and-security-and-pandemics-security-council-precedents-and-options
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موض  ع انتق  اد وهج  وم م  ن ال  رأي الع  ام ك  ما  lance State Surveilمس  توى آخ  ر، لم تع  د دول  ة المراقب  ة 
 42كان الح  ال قبي  ل األزم  ة. 

ي األمن للمحاكمة 
 
ب استدعاء كل النظريات التقليدية ف

ّ
اتيجية الدولية تطل فمن الناحية الجيوسب 

ي العلوم االجتماعية(، والمرافعة ستكون إلعاده 
 
ي مدرسة مثل بقية أخواتها )النظريات ف

 
التفكبر بما جاء ف

ي العالقات الدولية، أو بنظرية األمننة
 
 و بأن التسّيس   Securitization Theory كوبنهاغن ف

Politicisation  وس سيمنح الثقة للعالم ي عالمنا الموبوء، لكن الفبر
 
ي القادم ف

ي من المشهد األمت 
يختف 

ي موضوعات األمن القومي من الذي دعا منذ وقت طويل إل إ Barry Buzan باري بوزان
 
عادة النظر ف

، وعدم اقتصار هذا المفهوم عىل البعد  ي النظام الدولي
 
منظار أوسع يشمل أدوار األفراد والحكومات ف

العسكري، ليشمل كّل جوانب الحياة المختلفة، بما فيها البيئية والصحية ضمن إطار التهديدات العابرة 
 لفهم واقعنا المعارص. للحدود، واألزمات والكوارث الطبيع

ً
 43ية، وهي مهّمة جدا

 نظريات األمن الجماعي سوف تعمل عىل إيجاد الحل بغياب الحارس األمير  عىل 
ّ
كما ال يبدو أن

، فعالم السياسة روبرت كابالن   ألهم براديغمات الفوض  Robert Kaplan النظام العالمي
ً
م تفصيال

ّ
، قد

ي العالقات الدولي
 
ي ف

ي المشهد األمت 
 
وسات، وكذلك الندرة واالكتظاظ ف ة، المتمثل باألمراض والفبر

 لتيار أمننة الوباء، 
ً
، كتهديدات تدّمر النسيج االجتماعي لعالمنا المعارص، لذا قد نشهد تصاعدا ي

السكان 
ي سياق توّسع مفهوم األمن القومي من التعريف التقليدي العسكري الكالسيكي إل أمننة 

 
ي ف

وهو يأن 
 
ً
د  المجتمع فضال

ّ
ي تهد

ة الت  ق بتعّرض المجتمعات إل المخاطر المباش 
ّ
عن الهويات، ليشمل كّل ما يتعل

، وبالتالي لن تقترص الحالة عىل دور   عن أمنها السياسي واالقتصادي واالجتماعي والصّحي
ً
وجودها، فضال

ي حالة السلم
 
ي حالة الحرب فقط كما هو المعهود، بل سيكون لها تأثبر ف

 
 .44تلك المؤسسات ف

ي سيؤثر سلًبا عىل األمن القومي والدولي بطرق عميقة  وس التاحر ومما ال شك فيه أن وباء الفبر
تتجاوز الصحة العامة، مع زيادة الضعف والمشقة والمنافسة عىل الموارد واالنهيار االقتصادي والهجرة 

الجماعية عىل فهم غبر النظامية والبطالة والحوكمة وإخفاق تقديم الخدمات، وبالتالي فإن قدرتنا 
ومعالجة هذه التحديات األمنية الجديدة متعددة األوجه أمر مشكوك فيه، ناهيك عن استعدادنا للقيام 

 45بذلك. 
وسات كورونا  ء واحد واضح، وهو تهديدات األمن واالستقرار الدوليير  تتكاثر نتيجة لفبر ي

هناك س 
ا  مع قدرتنا المتصورة، ألن التأثبر

ً
، ناهيك عن بطريقة تتناسب عكسيا ي وس التاحر ت الثانية والثالثة للفبر

 ، ي تحديات لألمن الدولي وس التاحر تأثبر الوباء عىل منافسة القوى العظم الصاعدة، حيث يمثل الفبر
ا أنه ال يوجد "هم"، بل "نحن" فقط، لذا  فإن العالم يدخل مرحلة 

ً
ايد ا مب  

ً
ا فرًصا وإدراك

ً
بالمقابل يمثل أيض

 46مستقرة. جديدة متقلبة وغبر 

                                                           

المستقبل لألبحاث والدراسات محمد عبدهللا يونس،"كيف ترسم المفاهيم المتداولة مالمح مابعد كورونا؟"  42 
 . 6(ص 2020)مارس 2،29،العدد المتقدمة

6871f88307d3.pdf-aae6-454f-8489-https://futureuae.com/media/is002_b82f9679 
ي زمن الوباء"،  43 

 
، "الجيوش ف  . 2020حزيران  24، صحيفة األخبارياش عبد الحسير 

akhbar.com/Opinion/290490-https://al 
 . 2/7/2020بتاري    خ تم زيارة الموقع 

 المرجع نفسه.   44
  المرجع نفسه.  45
46 Alistair Harris OBE, "Coronavirus and International Security: Risks and Opportunities",The 
Royal United Services Institute (RUSI), 1 Ma ) 2020(. 
https://rusi.org/commentary/coronavirus-and-international-security-risks-and-opportunities 

 

https://futureuae.com/media/is002_b82f9679-8489-454f-aae6-6871f88307d3.pdf
https://al-akhbar.com/Opinion/290490
https://rusi.org/commentary/coronavirus-and-international-security-risks-and-opportunities


 يق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالميةدور المؤسسات في تحق

 

174 
 

ي المركز   ألمانيا -الديمقراطي العرب 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

وس أيضا أن التسلسل الهرمي للتهديدات األمنية العالمية يتغبر بشعة، وهذا يتطلب  يعلمنا الفبر
ي تعريف األمن القومي بعد اآلن من خالل القدرات العسكرية 

ي أولوياتنا األمنية، اذ ال ينبع 
 
ا جوهرًيا ف ً تغيبر

خرى غبر قادرة عىل مكافحة األوبئة، وتغبر للبلد فقط، طالما أن األسلحة النووية واألسلحة الحديثة األ 
ية ككل،  فاآلن نرى  ي تواجهها البش 

ي ال يمكن السيطرة عليها، والتحديات األخرى الت 
المناخ، والهجرة الت 

ي ورثناها من األوقات السابقة لضمان األمن كلها عديمة الفائدة، 
بوضوح أن العديد من األدوات القديمة الت 

 ضخمة يمكن إعادة توجيهها لتطوير العلوم والتعليم والطب. وتستهلك فقط موارد 
وس  ية النرص عىل الفبر وبالتالي ليس لدينا أي فكرة عن الوقت الذي ستستغرقه قبل أن تعلن البش 
كة لبدء  ي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إطالق مبادرة مشب 

 
، لكن يمكن لألعضاء الدائمير  ف ي التاحر

كة، فمبادرة عالمية من هذا  المفاوضات بشأن إعادة نظام العالقات الدولية بأكمله إل السيطرة المشب 
ي عالم ما بعد 

 
ية سببا لزيادة الثقة ف وس الذي يعظي البش  ك عىل الفبر

النوع ستجلب انتصارنا المشب 
 47الوباء. 

 خالصة واستنتاجات
ي هذه الدراسة، رأينا أن األوبئة تشكل تهديدا  

 
ا عىل األمن القومي والدولي مما سبق مناقشته ف كببر

ي بشكل عام، حيث ال توجد استجابة مثىل صالحة علميا تتناسب مع القيم والطموحات 
واإلنسان 

ي ردود مجلس األمن التابع 
 
، كما لوحظ ف ، أو الدولي ، أو اإلقليمي ي

اإلنسانية  سواء عىل المستوى الوطت 
ي بداية 

 
وس كورونا، حيث لألمم المتحدة، ومنظمة الصجة العالمية  ف ي فبر

ي االيبوال، و أثناء تفس 
تفس 

أظهر النقاش الحالي بير  الصير  والواليات المتحدة األمريكية حول فرضية استخدام األسلحة البيولوجية 
ي محتمل، كما يمكن أن يمنع  ، وزيادة استعدادنا لمواجهة هجوم بيولوحر ي رفع مستوى الوعي

 
بعدا مهما  ف

ا لكارثة حدوث رد فعل زائد، ومع ذ
ً
ي يمكننا تخصيصها استعداد

لك قد نسأل أنفسنا عن عدد الموارد الت 
ي الصحة 

 
اضية من صنع اإلنسان، من جهة فإن تعزيز الحماية من األوبئة تفرض امتالك قدرات ف افب 

ي الدول الفاشلة أو الهشة، ألن القدرات اإلقليمية أو 
 
ي حت  ف

 العامة، والبنية التحتية عىل المستوى الوطت 
، ومن هنا توصلت الدراسة  ي أو المحىلي

ي عىل المستوى الوطت 
 
العالمية ال يمكنها تعويض أوجه القصور ف

 ال النتائج التالية: 
 إن احتمال استخدام األسلحة البيولوجية يشكل تهديدا مستمرا.  -1
ي عالمي  لمواجهة مخاطر األوبئة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة  -2 اتيحر إن عدم وجود نهج اسب 

 ا تم عرضه ضمن محور مخاطر تأثبر األوبئة. كم
ي  -3

ي الماض 
 
وس كورونا الحاجة إل بنية تحتية قوية للصحة  أفرزت األوبئة ف ي فبر

واليوم مع تفس 
العامة وأنظمة التأهب، إل جانب الحاجة  إل تنسيق استجابة عالمية تعزز الحوكمة، والمواطنة 

، باإلضافة إل إ اتيجية شيعة واستباقية مستقبال ضد العالمية، والتعاون العالمي جراءات اسب 
 يتحقق األمن الدولي 

وسات  قبل أن تتجاوز قدرة العالم عىل اإلستجابة، وحت  ي الفبر
تفس 

، البد من تجاوز االعتبارات القومية بشكل يكون فيه التعاون الدولي مطلوبا.  ي
 واالنسان 

ي  -4
ي الدراسات فرضت أزمة كورونا عودة المفاهيم األمنية بقوة، والت 

 
 شكلت سابقا محور االهتمام ف

، وسيادة الدولة، حيث شهدنا تقدم األمن القومي أمام تراجع  األمنية التقليدية، مثل األمن القومي

                                                           
47 Igor Ivanov, "Rethinking International Security for a Post-Pandemic World", Carnegie 
Endowment Community, 20.04.2020. 
https://carnegieendowment.org/2020/04/20/rethinking-international-security-for-post-
pandemic-world-pub-81584 

 

 

 

https://carnegieendowment.org/2020/04/20/rethinking-international-security-for-post-pandemic-world-pub-81584
https://carnegieendowment.org/2020/04/20/rethinking-international-security-for-post-pandemic-world-pub-81584
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، واألمن الصحي  ، وهذا يتطلب مراجعة عميقة لمفهوم األمن القومي األمن اإلقليمي والدولي
ي األمن

 
، وكيف يمكن ادراج هذا األخبر ف .  العالمي  العالمي

ية، ويتوقع أن يشهد  -5 ي قد تشهدها البش 
وسات الت  وس كورونا هو آخر الفبر ال يمكن الجزم بأن فبر

والتنافس بير  القوى  المزيد من األوبئة، والحروب البيولوجية بسبب انعدام الثقة، 21القرن 
وس كورونا.  ي سببها فبر

ى والصاعدة، والفوض  العاليمية الت   الكبر
 عقائمة المراج

 أوال باللغة العربية 
 المصادر

ي العالقات الدولية"،-1         
 
 . الموسوعة السياسيةمروان محمد حج محمد،"األمن ف

https://2u.pw/Bwl5n 
         2- ،" ي

 . الموسوعة السياسيةسامية "جمال، األمن االنسان 
https://2u.pw/o2a9y 

 المراجع 
 المواد غير المنشورة

ي إفريقيا دراسة حالة دول القرن   -1
 
ي ف

دير أمينة، "أثر التهديدات البيئية عىل واقع األمن اإلنسان 
 ،" ي

ي العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة مذكرة لنيل شهادة الماجيستير اإلفريف 
 
 ف

 . 2013/2014محمد خيرص  بسكرة 
 الدوريات العلمية 

ي يقلد هجوما  بيولوجًيا"، -1
ي لألبحاث زكاوي نبيل،"أزمة كورونا العالمية: حدث وبان  المركز العرب 

 (.  8/4/2020،)ودراسة السياسات
-PDFDocumentLibrary/The-https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS

Warfare.pdf-Biological-Mimicking-Pandemic-The-Crisis-19-Covid-Global 
المستقبل كورونا؟"  يونس محمد عبدهللا،"كيف ترسم المفاهيم المتداولة مالمح مابعد  -2

 (.  2020)مارس 2،29،العدد لألبحاث والدراسات المتقدمة
-aae6-454f-8489-https://futureuae.com/media/is002_b82f9679

6871f88307d3.pdf 
 المقاالت 

ي الدرسات األمنية المعارصة"،  األمبر حسير   -1
 
مركز باسم ،"تطور مفهوم األمن الصحي وأثره ف

اتيجية  (. 2020،ماي)الدراسات اإلسير
https://2u.pw/zqIhj 

ونية  المواقع اإللكير

؟"،مركز المستقبل  -1 لألبحاث "التهديدات غير التقليدية: كيف يتم األوبئة عىل األمن الدولي
اير)  13 والدراسات المتقدمة،  ( . 2020في 

https://2u.pw/tcZZJ 
 الصحف 

ي قاموس األمن  -1
 
" ف ي أبو عيطة سائد حامد ،"مفهوم الوباء ومفهوم "السالح البيولوحر

،  .16:39/  2020مارس  16،جريدة النهارالدولي
2- https://2u.pw/rFNtE 
3- ،" ق األوسطالسقاف محمد عىلي ، "كورونا والقانون الدولي ، العدد جريدة الش 

15113/14/4/2020 . 

https://2u.pw/Bwl5n
https://2u.pw/o2a9y
https://www.dohainstitute.org/ar/Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/The-Global-Covid-19-Crisis-The-Pandemic-Mimicking-Biological-Warfare.pdf
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 ملخص: 

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، لذلك 
 
استهدف هذا البحث تعزيز مساهمة الجامعات العربية ف

دار التساؤل الرئيس لهذه الدراسة حول : ما هو دور الجامعات العربية بقطاعاتها المختلفة )شئون التعليم 
ي تحقيق أهداف التنمية  والطالب

 
/ الدراسات العليا والبحوث / خدمة المجتمع وتنمية البيئة( ف

ي ، وتوصل هذا 
ي التحليلي لإلجابة عل هذا التساؤل البحث 

المستدامة ؟ . وتم استخدام المنهج الوصف 
قيق أهداف البحث لمجموعة من النتائج كان من بينها : أن الجامعات العربية تمثل األداة األساسية لتح

ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
 
التنمية المستدامة ، وان زيادة فعالية قطاع شئون التعليم والطالب ف

ي تمثل 
ية أو ما يسىم التكوين الجامعي ، والث 

بإعتباره القطاع المسئول عن إعداد وتأهيل الكوادر البشر
ية المستدامة القاسم ا ي التنمية البشر

 
ة األساسية ف ي تحقيق التنمية المستدامة بمختلف الركي  

 
ك ف لمشي 

ي عملية التكوين الجامعي سواء 
 
ي منظور مختلف ف

ابعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية ، تتطلب تبث 
 
َ
امج أو المقررات أو األنشطة الطالبية . وأن قطاع الدراسات العليا والبحوث يلعب دورا من ناحية الير

ي تحقيق أهداف الت
 
 ف
َ
نمية المستدامة من خالل البحث العلىمي ، وتفعيل هذا الدور يتطلب ربط حيويا

ي الجامعات العربية بمجاالت التنمية المستدامة ألسيما مجاالت الطاقة المتجددة 
 
نشاط البحث العلىمي ف

بة والمياة والمناخ والموارد الطبيعية والبيئة والغذاء المستدام ، وأن فعالية دور  قطاع  وغي  المتجددة والي 
كي   
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحتاج إىل الي 

 
خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات العربية ف

ي 
عل : نشر فكر اإلستدامة وتطبيق وممارسة مفاهيم التنمية المستدامة داخل الجامعات وخارجها ، وتبث 

ي 
ي التعليم والبحث العلىمي لتعزيز التعليم البيث 

 
 والتعليم من أجل اإلستدامة . مفاهيم جديدة ف

ورة أن تقود  ي ضوء ما توصل الية من نتائج ، أهمها : ض 
 
وقدم الباحث مجموعة من التوصيات، ف

ي تحقيق 
 
الجامعات العربية المجتمع للتحول نحو مجتمع مستدام ، وإعداد دليل للجامعات العربية ف

ي الجامعات العربية
ورة تبث  لمفهوم الجامعة المستدامة ، باإلضافة  أهداف التنمية المستدامة ، وض 

ي تحقيق أهداف التنمية 
 
لمجموعة من التوصيات عل مستوى القطاعات الجامعية لزيادة فعاليتها ف

 المستدامة . 

التنمية المستدامة، الجامعة المستدامة ، أهداف التنمية المستدامة ، المجتمع  لكلمات المفتاحية: ا
لمستدام ، البحث العلىمي المستدام ، األنشطة اإلجتماعية والبيئية المستدام ، التكوين الجامعي ا

 المستدامة

 This research aimed to enhance the contribution of Arab universities in 
achieving the goals of sustainable development, therefore the main question of 
this     study revolved around  : What is the role of Arab universities in their various 
sectors (education and students affairs, graduate studies and research, 
community service and environmental development) in achieving the goals of 
sustainable development. 
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The descriptive analytical approach was used to answer  this research 
question, and this research   : that Arab universities represent  the main tool for 
achieving the goals of sustainable development, and that the effectiveness of 
the education and students affairs sector in achieving sustainable development 
goals is considered as the sector responsible for preparing and qualifying cadres 
Human or so-called university formation  represent  the cornerstone of 
sustainable human development , the common denominator in 
the achievement of sustainable development in  various economic, social and 
environmental dimensions , t require the adoption of a different  perspective in 
the university configuration process  , both programs or courses . Terms 
of student activities . 

The graduate studies and research sector plays a vital role in achieving the 
goals of sustainable development  through scientific research, and activating this 
role requires linking the activity of scientific research in universities to the fields 
of sustainable development, especially the fields of renewable and non-
renewable energy, soil, water, climate, natural resources, the environment and 
sustainable food, 

The effectiveness of the role of the sector Community service and 
environmental development in Arab universities in achieving the goals of 
sustainable development need to focus on  : spreading the ideas 
of sustainability and applying and practicing concepts of sustainable 
development inside and outside Arab universities, and adopting new concepts in 
education and scientific research to enhance environmental education and 
education for sustainability . 

The researcher presented a set of recommendations, in the light of the results 
reached by a mechanism, the most important of which are   : the need for  
universities to lead society to shift towards a sustainable society, prepare a guide 
for universities in achieving sustainable development goals, and the need for 
universities to adopt  the concept of a sustainable university, in addition to a set 
of recommendations at the level of university to  sectors increase Its 
effectiveness in achieving the sustainable development goals 

Key Words: Sustainable Development, Sustainable University, Sustainable 
Development Goals, Sustainable Society, Sustainable Scientific Research, 
Sustainable Social and Environmental 

 مقدمة: 

 كافة دول العالم ، وىه أسةةةةةةةةا  إسةةةةةةةةتدامة 
 
تعتير الجامعات ىه المناره الرئيسةةةةةةةةة للنظام التعليىم ف

ةةةةةةةةةةةةةةة الحاىل وملك لتعدد أدوارها ، فال زال  الجامعة تمثل   العدة
 
 كافة المجتمعات ال سةةةةةةةةةةةةةةةةيما ف

 
التنمية ف

ه ألى نظام تعليىم ، حيث ت ى المزود أهميه كبي  ةةةةةةةةةةةةةةةر بف  الجامعه ىه المكون الرئيىسةةةةةةةةةةةةةةةة لرأ  المال البشة

ورية ألحداث التنميه والتقدم عل الصةةةةةةةةةةةةةةةةعيد  ةةةةةةةةةةةةةةة  بالمهارات والمعارف الث  تلثر إحتياجات المجتمع الدة
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ي . إن الجامعات ىه أحد أهم اإلدوات ، بل ىه األداه األسةةةةةةةاسةةةةةةةيه 
العلىم واإلقتصةةةةةةةادى واإلجتمائ والبيث 

 تحقيق خطط التنميه لوضةةةةع وتنفيذ خطط ال
 
 ف
س
  أسةةةةاسةةةةيا

س
 أى مجتمع ، وتلعب دورا

 
تنميه المسةةةةتدامه ف

المسةةةةةةةتدامه من خالل القيام بأدواراها المتعدده ، ال سةةةةةةةيما األدوار الرئيسةةةةةةةه الثالمه الث  تقوم بها الجامعه 

يه( ، والبحث العلىم ، وخدمة المجتمع وتنمية ةةةةةةةةةةةةةةةر .  (1)البيئة وىه : التكوين الجامع )إعداد الكوادر البشة

 تحقيق 
 
وتسةةةةةةةةةةةةةةةع هذه الدراسةةةةةةةةةةةةةةةه بصةةةةةةةةةةةةةةةفة عامة إىل إبراز الدور الذى يجب أن ت دية الجامعات العربية ف

  دعم فعالية دور الجامعة 
 
أهداف التنمية المستدامة ، وتقديم مجموعة من التوصيات الث  تساعدها ف

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة . 
 
 العربية ف

 تناول هذا البحث المفاهيم والمصطلحات التالية : مفاهيم ومصطلحات البحث :  -1

ويةةةةج ، أول من تحدث عن مفهوم  التنمية المستدامة :  2/1 تعتير غروها الم برونتالند رئيسةية وزراء الي 

 تقرير اللجنةةةة العةةةالميةةةة للتنميةةةة والبيئةةةة عةةةام 
 
، بةةةأنهةةةا م التنميةةةة الث  تلثر  1987التنميةةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة ف

ار بقةةدرة األجيةةال المسةةةةةةةةةةةةةةةةتقبليةةة عل تلبيةةة إحتيةةاجةةاتهةةا م .  وعرفةة  األم م إحتيةةاجةةات الحةةاض  دون اإلض 

التنمية المسةةةةةةةةةتدامة بأنها م تعزيز التنمية اإلقتصةةةةةةةةةادية مع الحفاع عل الموارد الطبيعية  1998المتحدة 

وضمان مواصلة التنمية اإلجتماعية والبيئية والسياسية واإلقتصادية والم سسية عل أسا  المساواهم 

وات الطبيعية وتضةةع تناول التنمية المسةةتدامة عل أنها تنمية ترائ حق األجيال ا(2).  لكن   الي 
 
لقادمة ف

 المقام األول وىه : الغذاء والمسةةةةةةةةةةةةةةكن والملبس والعمل والتعليم 
 
اإلحتياجات األسةةةةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةية لإلنسةةةةةةةةةةةةةةان ف

 والخدمات الصحية وكافة النواحي المادية واإلجتماعية. 

 التعريفات الث  تناول  التنمية الم (3)وقد أشةةةار       
 
كة ف سةةةتدامة وىه ، إىل وجود أربعة خصةةةائش مشةةةي 

 ظاهرة عير األجيال ، بمعث  أنها عملية تحويل من جيل ألخر  :  الخاصية األوىل

تعدد  الخاصــــــــــــــية ال ال ة : تفاوت مسةةةةةةةةةةةةةةةةتويات القيا  ) عالىم ، إقليىم ، محل ( ،  الخاصــــــــــــــية ال انية : 

نمية إختالف مداخل تفسةةةةةةةةةةةةةةةةي  وتطبيق مفهوم الت الخاصــــــــــــــية الرا عة : مجةاالت التنميةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةدامة ، 

 المستدامة . 

 للتنمية المسةةتدامة ، قسةةمها إىل أربةةع مجموعات :         
َ
ين تعريفا ةر ة معهد الموارد العالميه عشة وقد حدة

 : : (4)إقتصةةةةةةادية وبيئية وإجتماعية وتكنولوجية،وىه
 
تعث  التنمية المسةةةةةةتدامة للدول المتقدمة  إقتصـــــاديا

 إسةةتهالك الطاقه والموارد ، أما بال 
 
سةةبة للدول النامية تعث  توظيف الموارد من أجل رفع إجراء خفض ف

 : مسةةةةةتوى المعيشةةةةةه والحد من الفقر ، 
 
يقصةةةةةد بالتنمية المسةةةةةتدامة  السةةةةةع نحو إسةةةةةتقرار النمو  إجتماعيا

 الريف. ، 
 
 السةةنا   ورفع مسةةتوى الخدمات الصةةحية والتعليمية خاصةةة ف

 
: تشةةي  التنمية المسةةتدامة بيئيا

 يعية واإلسةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام األمثل للموارد. ، إىل حماية الموارد الطب
َ
: تعث  التنمية المسةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة نقل تكنولوجيا

 المجتمع إىل عد الصناعات النظيفة. 

                                                           

ي تحقيق التنمية المستدامة بالجامعات الفلسطي ية ، مجلة جرش للبحوث  - 1
 
محمود عساف ، دور التمكي   ف

 392 -365، ص  2015،  1، العدد  16والدراسات ، االردن ، المجلد 
ي ، البيئة والتنمية المستدامة ، الجمعية الكويتية لحماية البيئة ،  -2 

 . ، الكوي  2003سعاد عبدهللا العوض 
3-Grosskurth, J. & J. Rotmans. The Scene Model: Getting Grip on Sustainable Development in 
Policy Making. Environment, Development and Sustainability, 7, no.1, 2005, 135-151. 

ي الجزائر -4
 
،  2006دراسة تقييمية ، مذكرة ماجستي  ، جامعة الجزائر ،  -زرنوح ياسمينة ، إشنالية التنمية المستدامة ف

 . 120ص
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 مسةةةةةةةةةةةةةةةتوى الرفاهية  (5)لكن          
 
أشةةةةةةةةةةةةةةةارا إىل أن التنمية المسةةةةةةةةةةةةةةةتدامة تمثل التغي  اإليجا ر والمسةةةةةةةةةةةةةةةتمر ف

ط عدم حرمان األجيال القادمة من حقها ، وهذه المداخل الث  تناول   اإلقتصادية الحالية للمجتمع بشر

لة بأن التنمية المسةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة ليسةةةةةةةةةةةةةةةة  متناقضةةةةةةةةةةةةةةةةة ، بل أنها متناملة ، ويتفق الباحث مع وجهة النظر القائ

يةةة ىه الضةةةةةةةةةةةةةةةةمةةان الوحيةةد لتحقيق التنميةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة ، ويرى أن التنميةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةر التنميةةة البشة

متوجيةةةه مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات التنميةةةة بةةةأبعةةةادهةةةا المختلفةةةة اإلقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاديةةةة واإلجتمةةةاعيةةةة والبيئيةةةة بشةةةةةةةةةةةةةةةةنةةةل يلثر  تعث 

 تلبية إحتياجا
 
تها ، وهذا يحتاج اإلحتياجات اإلنسةةةةةةةةةةةةةةةةانية الحالية ويحاف  عل حقو  األجيال القادمة ف

ى والتوظيف األمثل لها م،كما بالشنل رقم )  ( . 1إىل تنمية قدرات العند البشر

 ( مفهوم وا عاد التنمية المستدامة 1شكل رقم ) 

 

 اإلطار العام لمفهوم التنمية المستدامة

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر : من إعداد الباحث                                          

ما جعل من الصعوبة بمنان االتفا  ، وهو (6): تتعدد وجهات النظر حول مفهوم الجامعة  الجامعة 2/2

بيةةةة  عل مفهوم واحةةةد نتيجةةةة تعةةةدد الزوايةةةا الث  يمكن من خاللهةةةا تنةةةاول هةةةذا المفهوم ، فنجةةةد علمةةةاء الي 

 تخصةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةات مختلفة ، أما علماء 
 
ينظرون للجامعة عل انها م سةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةة تعليميه تقدم التعليم العاىل ف

ون الجامعة م سةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةة اجتماعية تخت ش بمواجهة الطلب المجتمع عل التعليم العاىل اإلجتماع فيعتير

 حي   يرى علماء االقتصاد أنها م سسة هدفها األساىس 
 
 التنمية االجتماعية لهذا المجتمع ، ف

 
ساهم ف

ُ
وت

ى الالزم لقيادة التنمية اإلقتصادية ، أما علماء اإلدارة فينظرون للجامعة كم سسة  اعداد را  المال البشر

ية والبحث العلىم وخدمة المجتمع وتنمية تقوم بمجموعة من ا ةةةةةةر لوظائف المتعلقة بإعداد الكوادر البشة

البيئةة من خالل تقةديم خةدمةاتهةا التعليميةة والبحثيةة واالجتمةاعيةة والبيئيةة ، وملةك بةإسةةةةةةةةةةةةةةةةتغالل مواردها 

ية بأعل درجة من الكفاءة والفعالية .   المادية والبشر

 الدراســــــات الســـا قة  -2

 (7)توجد مجموعة من الدراسةات الث  تناول  موضةوع التنمية المسةتدامة ، حيث تناول   دراسةة           

 تحقيق التنميةةةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةدامةةةة ، وهةةةدفةةة  إىل التعرف عل أمر تطبيق إدارة 
 
دور جودة التعليم العةةةةاىل ف

                                                           

ي تحقيق التنمية المستدامة )دراسة لواقع الجامعة ا -5
 
 عزي ؛ نادية ابراهيىمي ، دور الجامعة ف

لجزائرية (، األخد 
ي الساد  لضمان جودة التعليم العاىلي  ،   . 423-409، ص 2016الم تمر العر ر

 المرجع السابق مكرة .  -6
ي تحقيق التنمية المستدامة ، مجلة اإلقتصاد والقانون ، العدد  -7

 
،  1بن عربية مونية ، دور جودة التعليم العاىلي ف

يف مساعدية  2018  . 169 -144  ، ص سو  أهرا –، جامعة محمد الشر
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 التعليم العاىل عل التنمية المسةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة ، وتوصةةةةةةةةةةةةةةةةل  إىل أن دور التعليم 
 
 تحقيق الجوده الشةةةةةةةةةةةةةةةةاملة ف

 
ف

التنميةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة يرتكز عل أربعةةة أعمةةده ىه : التعليم من أجةةل المعرفةةة ، التعليم من أجةةل العي  

 
 
،التعلم من أجل العمل ، التعلم من أجل نقل المعرفة ، وأن التعامل مع مصةةةةةطلن التنمية المسةةةةةتدامة ف

افية واإلجتماعية واإلقتصةةةادية ، مجال التعليم قائم عل تحقيق عالم عادل يضةةةمن إسةةةتدامة الموارد الثق

 تحقيق التنمية المستدامة ، بإيجاد الحلول للمشنالت الدولية والمحلية. 
 
 وأن التعليم له دور هام ف

 تحقيق التنمية المستدامة دراسه لواقع الجامعة الجزائرية ،  (8)لكن دراسة        
 
تناول  دور الجامعة ف

 تحقيق التنمية المسةةةةتدامة ، وأشةةةةارت إىل أنه رغم وسةةةةع  هذه الدراسةةةةة إىل إبراز دور ا
 
لجامعة الفاعل ف

 مجةةال التكوين الجةةامع وزيةةادة اإلنفةةا  عل نشةةةةةةةةةةةةةةةةةةاط البحةةث 
 
الجهود الث  تبةةذلهةةا الجةةامعةةة الجزائريةةة ف

 تزايد إعداد 
 
العلىم ، إال أن الجامعة الزال  تركز عل أداء وظيفة تكوين الطلبة ، ويظهر هذا بوضةةةةةةةةةةةوح ف

 ، دون اإلهتمام بنوعية  المخرجات ومدى إرتباطها بإحتياجات سو  العمل ، باإلضافة الخريج
س
ي   سنويا

 توجية البحث العلىم لخدمة أهداف التنمية واإلقتصار عل األبحاث األساسية . 
 
 إىل القصور الواضن ف

 حي   ناقشةةةة  دراسةةةةة         
 
 تعزيز التنمية المسةةةةتدامة ،  (9)ف

 
الدور المأمول من الجامعات الفلسةةةةطنية ف

 تعزيز التنميةةة 
 
وهةةدفةة  هةةذه الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إىل التعرف عل الةةدور المةةأمول من الجةةامعةةات الفلسةةةةةةةةةةةةةةةةطي يةةة ف

 تحقيق التنمية 
 
المسةةةةةةةةةةةةةةةتدامة ، وتوصةةةةةةةةةةةةةةةل  الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة إىل أن تعزيز مسةةةةةةةةةةةةةةةاهمة الجامعات الفلسةةةةةةةةةةةةةةةطنية ف

: زيةةةةادة اإلهتمةةةةام برأ  المةةةةال الفكرى وتوجيةةةةة البحةةةةث العلىم لتحقيق تنميةةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةدامةةةةة يحتةةةةاج إىل 

إقتصةةةةةةةةةةةةةةةةادية وإجتماعية ، وتوطيد العالقات الخارجيه بي   الجامعات الفلسةةةةةةةةةةةةةةةةطي ية والجامعات الدوليه، 

 مزيد من اإلهتمام بالتعليم التقث  واإلبداع واإلبتنار . 
س
 وأيضا

         
 
حيث هدف   (10)التعليم العاىل بالعرا  فنان عنوان دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة أما نمومج الجامعة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة ف

الدراسةةةةةةةةةةةةةةةة إىل التعرف عل تحديات التنميه المسةةةةةةةةةةةةةةةتدامه بالعرا  ، وتقديم نمومج للجامعه المسةةةةةةةةةةةةةةةتدامه 

ابط   ، وقدم  نمومج للجامعه المسةةةةتدامه يشةةةةي  إىل الي 
بالعرا  ، وإسةةةةتخدم  الدراسةةةةة المنهج الوصةةةةف 

يه ورؤو  ةةةةةةةةةر   أموال التنميه المسةةةةةةةةةةتدامه بالجامعة ، من خالل أربعة أفنار رئيسةةةةةةةةةةية وىه : بي   الموارد البشة

 نفس السةةةةةةةةيا  
 
اإلسةةةةةةةةتدامة البيئية والبيئة العامة ، والمسةةةةةةةةئولية اإلجتماعية للطالب والم سةةةةةةةةسةةةةةةةةة .   وف

بناء جامعة مسةةةةتدامة : دراسةةةةة حالة لجامعة بوند ، وهدف  إىل التعرف عل المبادرات (11)تناولة دراسةةةةة

مسةةةةةةةةةةتدامة الث  تطبق بجامعة بوند ،  لذا قام الباحثان بدراسةةةةةةةةةةة األدبيات لرصةةةةةةةةةةد تطبيقات اإلسةةةةةةةةةةتدامة ال

 جامعات الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة ، وملك إلستنتاج بعض المبادئ الث  
 
الحالية ف

حرم جامع مستدام تشنل الجامعة المستدامة ،  وتوصل  لبعض المبادئ إلث  يمكن من خاللها تطوير 

 ، وبعض األفنار لتحقيق التنمية المستدامة داخل الجامعات 

                                                           
ي تحقيق التنمية المستدامة : دراسة لواقع الجامعة الجزائرية ، مجلة الحنمة  -8

 
نادية ابراهيىمي ، دور الجامعة ف
 . 282-260، ص 2015،  24للدراسات اإلقتصادية ، العدد

 
 تعزيز التنمية المستدامة -9

 
، بحث مقدم لم تمر مالتنمية ضياء أحمد الكرد ،  الدور المأمور من الجامعات الفلسطنية ف

ة م ، كلية اإلقتصاد والعلوم اإلجتماعية ، جامعة النجاح الوطنية  ،  ي ظل بيئة متغي 
 
 2018المستدامة ف

10-- AL- Khateeb, M. A., AL – Ansari. Knutson, Sustainable University Model for Higher 
Education in Iraq. Creative Education, Vol. 5, 2014, 318 – 328. 
11--Bajracharya, B. and Too, L. Building a Sustainable University Campus: A Case Study of 
Bond University. Paper Presented at The State of Australian Cities National Conference: City 
Growth, Sustainability, Vitality, and Vulnerability. Perth. WA, Australia, 2009. 
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 سةةةةةيا  أخر إهتم  دراسةةةةةة       
 
 م سةةةةةسةةةةةات (12)وف

 
بالتعرف عل معوقات تطبيق مبادرات اإلسةةةةةتدامة ف

 الحرم الجةةامع عل 
 
التعليم العةةاىل ، وتوصةةةةةةةةةةةةةةةةلةة  إىل : وجود معوقةةات عةةديةةدة لمبةةادرات اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة ف

ات ل داء ، المسةةةةةةةةةةةةةةةةتوى ا لعةةالىم منهةةا : قلةةة الوئ ، ونقش التمويةةل ، ومقةةارمةةة التغيي  ، عةةدم توافر م  ر

 نقش سياسات تعزيز اإلستدامة . 

  Research Problem and Questionمشكلة وتساؤالت البحث  -3

ى ، فهو أحد ركائز التنمية بإعتبارة            تتعلق التنمية المستدامة بصفة أساسية بالعند البشر

 تحسي   مستوى المعيشة من الناحية الصحية والتعليمية واإلجتماعية ، 
 
المستفيد األول من نتائجها ف

 دفع عجلة اإلنتاج وتحق
 
يق التنمية. وإما نظرنا إىل ومن جهة أخرى فهو العند اإلنتاحر األكي  أهمية ف

ى ، الذى يعد هو   تنمية العند البشر
 
الجامعات نجدها أنها أحد أهم األدوات الث  تعتمد عليها الدولة ف

ية ،  ية المستدامة ، ويتم هذا من خالل الوظيفه األوىل للجامعه إعداد الكوادر البشر أسا  التنمية البشر

 مجال ال
 
دراسات العليا والبحث العلىم لمواجهة إحتياجات التنمية باإلضافة إىل دور الجامعة ف

المستدامة من الناحية البحثية ، كذلك دور الجامعة المرتبط بخدمة المجتمع وتنمية البيئة والحفاع 

ي أشارت اىل 
ي ضوء الدراسات السابقة السابق تناولها والث 

 
 عل ملك وف

س
عل مواردها الطبيعية ، وبناءا

ي : ما هو دور أهمية دور الجامع
ي تحقيق أهداف التنمية المستدامة  ، ومن مم فإن الس ال البحث 

 
ات ف

 
 
الجامعات العربية بقطاعاتها )شئون التعليم والطالب/الدراسات العليا/خدمة المجتمع وتنمية البيئة( ف

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؟ 

 Research Objectivesأهداف البحث  -4

 تحقيق أهداف التنمية سع هذا الب        
 
حث بصفة أساسية إىل تعزيز دور الجامعات العربية ف

 المستدامة ، أما عل وجة التفصيل فإن هذا البحث سع إىل تحقيق األهداف األتية: 

 التعرف عل مفهوم وأبعاد التنمية المستدامة .  5/1

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة 5/2
 
 . تعزيز دور الجامعات العربية ف

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة .  5/3
 
 تزويد متخذى القرارات بدور الجامعات العربية ف

رات البحث  -5   Research Significanceأهمية ومب 

 أهمية الموضوع المتعلق بالتنمية المستدامة ، والذى أصبن إسلوب       
 
تنمن أهمية هذا البحث ف

 مختلف دول العال
 
م ، وما يفرضة عل م سسات المجتمع بمختلف أشنالها موجهة لحركة التنمية ف

اتيجية مرتبطة بأهداف التنمية   هذا اإلتجاه ، وأن تكون أنشطتها وعملياتها بل وخططها اإلسي 
 
للتحرك ف

 المستدامة ، وت بع أهمية هذا البحث من التاىلي : 

 دامة والجامعة المستدامة تزويد القائمي   عل م سسات التعليم العاىل بمفاهيم التنمية المست 6/1

 تحقيق التنمية المستدامة .  6/2
 
ساهم بها الجامعات العربية ف

ُ
سيخ للجوانب المختلفة الث  ت  الي 

                                                           

12--Velazquez, L., Munguia, N., and Sanchez, M.Deterring Sustainability in Higher Education 
Institutions: An Appraisal of the Factors which Influence Sustainability in Higher Education 

Institutions International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 6 (4), 2005, 383-
391. 
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 التأصيل العلىم لمفهوم الجامعة المستدامة .  3 / 6

 ممارسة عملياتها وأنشطتها .  6/4
 
 إضافة أبعاد جديدة عند إتخام القرارات الجامعية ف

 Research Methodologyمنهجية البحث  -6

، للوصول  (13)لتحقيق أهداف البحث ومعالجة موضوعة ، تم اإلعتماد عل المنهج الوصف  التحليل    

 التحليلي 
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث تم اإلعتماد عل المنهج الوصف 

 
إىل دور الجامعات ف

 ت
 
 الجامعة ف

 
حقيق أهداف التنميه المستدامة ، كما اعتمد هذا للتعرف عل دور القطاعات المختلفة  ف

ي تم اإلستفادة منها ، من خالل الكتب واألبحاث والدوريات العلمية 
البحث عل البيانات الثانوية ، الث 

ن  .   والبيانات المتاحة عل شبكة اإلني 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة -7
ى
 دور القطاعات الجامعية ف

       
 
 موضةةةةوع الدراسةةةةة ، وتم من خاللها تحليل دور الجامعة ف

 
قام الباحث بمراجعة األدبيات العلمية ف

ى  تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، من خالل ممارسة وظائفها المتعلقة بإعداد وتأهيل الكوادر البشر

 ، والبحث العلىم ، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، عل النحو التاىلي : 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ى
 : دور قطاع شئون التعليم والطالب ف

ً
 أوال

 تحقيق أهةةداف التنميةةة       
 
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهم الجةةامعةةات العربيةةة من خالل قطةةاع شةةةةةةةةةةةةةةةةئون التعليم والطالب ف

ُ
ت

ى ُملم  ةةةةةةةةةةةةةر ية ، وملك بإنتاج رأ  مال بشة ةةةةةةةةةةةةةر  إعداد وتأهيل الكوادر البشة
 
المسةةةةةةةةةةةةةةتدامة بتطبيق فكر جديد ف

مبادئ التنمية بمبادئ التنمية المسةةةةةةةةةةتدامة ، بمعث  أن تطوير عملية التكوين الجامع بشةةةةةةةةةةنل يتوافق مع 

المستدامة ، وملك من خالل مايلي 
(14) ،(15) : 

 كافة التخصصات الجامعية 1/  1
ى
  إدارج مبادئ التنمية المستدامة ف

 كافة التخصصات الجامعية إىل :        
 
 يحتاج إدراج مبادىء التنمية المستدامة ف

 التخصصات الجامعية،فهذا هو مفتاح التع 
 
امل مع التنمية المستدامة تحديث المناهج الدراسية ف

، وملك بإدراج مقررات دراسةةةةية تركز عل بناء المنظمات المسةةةةتدامة ، التنمية العمرانية المسةةةةتدامة 

 إعادة التدوير والطاقة المتجددة . 
 
 ، التوعية البيئية ، التوجهات الحديثة ف

 ي والتعليم المسةةةةةةةةةةة
تمر مثل : برامج الدراسةةةةةةةةةةةات تركي   الجامعات العربية عل تنمية برامج للتعليم البيث 

ية  ةةةةةةةةر  تحقيق التنمية البشة
 
سةةةةةةةةةهم ف

ُ
ها والث  ت المسةةةةةةةةةائية ، الجامعة المفتوحة ، التعليم عن ُبعد ، وغي 

 المستدامة . 

  .إضافة مقرارات دراسية تتبث  مفهوم اإلستدامة وقضاياها ومبادئها األساسية 

  وعات من شأنها  تحقيق فكر  أنشطة صيفية ومشر
 
اك الطالب ف  اإلستدامة  إ ر

  ، كي   عل مبةةةةدأ خلق فرص العمةةةةل
كي   عل التوظيف إىل الي 

تحويةةةةل دور الجةةةةامعةةةةة العربيةةةةة من الي 

ي مناهجها لتخريةةةةج طالب قادرين عل خلق فرص عمل . 
 فالجامعات الحديثة المنتجة تبث 

ية من أجل تطبيق أساليب جديدة للطاقة المستدامة  2/  1  اعداد الكوادر البشر
                                                           

ماب  عبدالرحمن إداريس ، بحوث التسويق : أساليب القيا  والتحليل واختبار الفروض ، اإلسكندرية ، الدار  -13
 . 2012الجامعية للطبع وال شر ، 

 تحقيق التنمية المستدام -14
 
 ة ، مرجع سبق مكره . نادية إبراهيىم ، دور الجامعة ف

 تعزيز التنمية المستدامة   ، مرجع سبق  2018ضياء أحمد الكرد ،  )  -15
 
( ، الدور المأمور من الجامعات الفلسطنية ف

 مكره
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بالبحث عن الطاقات البديلة للموارد الطبيعية ، من أجل الحفاع عل (16)التنمية المسةةةةةةةةةةةتدامة  تهتم      

 دعم 
 
نصةةةةةةةةةةةةةةةةيب األجيال القادمة من هذه الطاقة غي  المتجددة .  ويمكن أن ُيسةةةةةةةةةةةةةةةةاهم التكوين الجامع ف

يدة التنمية المسةةةتدامة عن طريق تدريب وتثقيف وتشةةةجيع الطالب عل البحث عن بدائل ومصةةةادر جد

 للطاقة مثل الطاقة الشمسية والمائية وطاقة الرياح . 

ية  3/  1  مراعاة ربط أ عاد التنمية المستدامة  عملية اعداد الكوادر البشر

ام بفكر اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة من داخةةةل حرم الجةةةامعةةةة        ، وملةةةك لتقةةةديم نمومج عمل  (17)تبةةةدأ عمليةةةة اإللي  

 الجهود الث  
 
 دراسةةةتهم وأبحامهم ، ويظهر ملك ف

 
لتطبيق التنمية المسةةةتدامة ودعم ما يتعلمة الطالب ف

 عملياتها وبرامج إعادة التدوير ، وترشيد إستخدام الطاقة ووسائل 
 
 خفض األمر البث   ف

 
تبذلها الجامعة ف

، والث  تعمل عل تقليل األ  مار السلبية عل الصحة . النقل األخد 

اتيجيات إدارية جديدة للنمو تتفق مع مبادئ التنمية 4/  1   المستدامة تطوير إسبر

امج والمناهج المختلفة بالجامعة            الير
 
بمعث  الربط بي   البيئة والمجتمع والتنمية المسةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة ف

ية ، وإعطاء أولوية لدراسةةةةةةةةةةة قضةةةةةةةةةةايا اإلدارة السةةةةةةةةةةيما المتعلقة باإلقتصةةةةةةةةةةاد واإلدارة واإلجتماع والعلوم البيئ

 الرشيدة ، والتسويق االخد  ، و الندرة ، والطاقة المتجددة وغي  المتجددة . 

ية.  5/  1  عملية إعداد الكوادر البشر
ى
 إدماج قضايا البيئة ف

 تشةةةةةةةةةةةةةةكيل وئ الطالب بأهمية الحفاع       
 
ية ، ف ةةةةةةةةةةةةةر سةةةةةةةةةةةةةةاهم عملية اعداد وتاهيل الكوادر البشة

ُ
عل أن ت

يعات  ةةةةر البيئة ، واإللمام بالقضةةةةةايا المختلفة مات العالقة بالبيئة والسةةةةةنان واإلقتصةةةةةاد والتكنولوجيا والتشة

ي . 
 والقواني   البيئية والقيم واألخالقيات السلوك البيث 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ى
 : دور قطاع شئون الدراسات العليا ف

 
 ثانيا

سةةةةةةةةةاهم الجامعة من خالل      
ُ
ي دعم تحقيق أهداف التنمية ت

 
قطاع شةةةةةةةةةئون الدراسةةةةةةةةةات العليا والبحوث ف

 مختلف المجاالت ، 
 
المسةةةةتدامة ، وملك بتوجية البحث العلىم لتحقيق التنمية المسةةةةتدامة وأهدافها ف

 تحقيق أهداف التنمية المستدامه من خالل : 
 
 ويمكن أن تساعد البحوث العلمية ف

تركز عل مفاهيم التنمية المسةةةةةةةةتدامة بنافة أبعادها اإلقتصةةةةةةةةادية طرح برامج للماجسةةةةةةةةتي  والدكتوراة  -

ية .   واإلجتماعية والبيئية والبشر

كي   عل إجراء بحوث عن الطاقة المتجددة وتعظيم اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةتفادة من الموارد الطبيعية وترشةةةةةةةةةةةةةةةةيد  -
الي 

 إستخدامها والبحث عن مصادر بديلة للطاقة . 

اتيجيةةةةات التكي - ف المنةةةةاح  ، وكةةةةذلةةةةك تحليةةةةل المخةةةةاطر المختلفةةةةة إجراء بحوث علميةةةةة حول إسةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 ل نشطة اإلقتصادية واإلجتماعية عل البيئة . 

 مجال نشر الوئ والثقافة البيئية وبحوث التغيي  المناح  .  -
 
 دعم ال شاط البحث  ف

إنشةةةةةةةةةةةةةةاء مركز بحث  للتنمية المسةةةةةةةةةةةةةةتدامة يضةةةةةةةةةةةةةةم مجموعه فرعية مثل ) مركز األبحاث البيئية ، مركز  -

بة(. الطاقة   المتجددة ، مركز الغذاء المستدام ، مركز التصميم المستدامة ، مركز المياة والي 

 انشاء معامل بحثية متخصصة مثل : معمل الكيمياء الحركية ، معمل الفيمتومانية   -

 الهندسة الورامية  -
 
 الجامعة مثل : مركز التمي   ف

 
ي ف
 انشاء مراكز للتمي   العلىم والبحث 

                                                           

16-Ludovico Ciferri. Patrizia Lambardi, the Role of University Education in Fostering 
Sustainable and Responsible development www. Vision website. Au in 15/2/2020. 
17—UNESCO, Shaping the Future We Want. UN Decade of Education for Sustainable 
Development (2005 – 2014), Final Report. Paris. UNESCO, 2014.  
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 مجال المياة والطاقة والبيئة والطب . مركز النانوتكنول
 
 وحر ف

 

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
ى
 : دور قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ف

 
 ثال ا

ي تحقيق أهةةةةةداف التنميةةةةةة       
 
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهم الجةةةةةامعةةةةةة من خالل قطةةةةةاع خةةةةةدمةةةةةة المجتمع وتنميةةةةةة البيئةةةةةة ف

ُ
ت

ة التدريس والطالب والعاملي   مع المجتمع ، ، من خالل المشةةةةةةةةةاركة الفعالة إلعضةةةةةةةةةاء هيئ(18)المسةةةةةةةةةتدامة

 برامج اإلسةةةةةةةةةتدامة ، من خالل عقد 
 
اك ف باإلضةةةةةةةةةافة إىل تشةةةةةةةةةجيع كافة األطراف موى العالقة عل اإلشةةةةةةةةةي 

 خدمة مجتمعها والمسةةةةةةةةةةاهمة 
 
 مجال التنمية المسةةةةةةةةةةتدامة . كما يجب تفعيل دور الجامعة ف

 
كات ف ةةةةةةةةةر الشة

 حل مشةةةةةةةةةةةةةةاتلة وتعظيم اإلسةةةةةةةةةةةةةةتفادة
 
ية م هلة . وتفعيل  الفعالة ف ةةةةةةةةةةةةةر من مواردة الطبيعية بإنتاج كوادر بشة

 تحقيق التنمية المستدامة بالتاىلي 
 
 .  (20)، (19)مساهمة قطاع خدمة المجتمع ف

 محاولة للتحول نحو مجتمع مستدام 3/1
ى
 نشر فكر التنمية المستدامة ف

 عن التاىلي :        
 وهذا يحتاج إىل وجود سفراء اإلستدامة،يكونوا مسئولي  

 كافة كليات ومعاهد الجامعة ،      -
 
 إعداد برنامج للتوعية الخاصة بفكر اإلستدامة ف

 ندوات       
 
 مجال اإلستدامة للمشاركة ف

 
 باإلضافة إىل دعوة كبار الم لفي   والعلماء ف

 تنمية المستدامة ومفاهيما ومبادئها ومجاالتها وأهدافها . ولقاءات فكرية حول ال   

 الجوانةةب  -
 
ات وعرض الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةات ف ةةةةةةةةةةةةةةةر المعرفةةة وتبةةادل األراء والخير تنظيم م تمرات ولقةةاءات ل شة

 اإلقتصادية واإلجتماعية وتحليل مشنالت البيئة ونشر الوئ البث   لدى المواطني   . 

 ألخال  وترشيد اإلستهالك والحفاع عل الموارد. بناء الحس الوطث  وترسيخ القيم المتعلقة با -

 دعم ممارسة مفاهيم التنمية المستدامة داخل الجامعة وخارجها  3/2

 إتاحه فرص التعليم المستمر للمواطني   من خالل برامج مختلفة .  -

 تقديم اإلستشارات والدراسات لكل م سسات المجتمع .  -

يتوىل مسةةةئولية تبث  األفنار الث  تخلق فرص تحقيق  إنشةةةاء مركز لريادة األعمال من أجل اإلسةةةتدامة -

 اإلستدامة ودعم طالب الجامعة ومساعدتهم عل تحويل أفنارهم إىل واقع . 

ي مراكز أبحاث التنمية المستدامة مسئولية تحويل الم سسات لكي تكون مستدامة.  -
 تبث 

ي والتعليم من أجل اإلست 3/3
ي مفاهيم جديدة لتعزيز التعليم البين 

 دامةتبنى

                                                           

18--Cortese, A.D. The Critical Role of Higher Education in Creating a Sustainable Future. 

Planning for Higher Education, 2003, March – May 15 – 22. 

 األبحاث ، اإلصدار  -19
 
اكة بي   القطاع الخاص والجامعات ف معهد البحوث واإلستشارات،نحو مجتمع المعرفة ، الشر

  59-58، ص 2006الساد ، السعودية ، 

20--Louis Brown. et, al. (2013). Rural Embedded Assistants for Community Health (REACH) 

Network: First – person Accounts in a community-University Partnership American journal of 

community Phycology .vol.51, 2013. (1-2). 

 المناهج الجامعية . مجلة تعليم المعلمي   من أجل اإلستدامة ، ( ، : تقييم ضخ مبادئ اإلستدا 2016بياسو   ، م ، دى باز ، ت ، الشواة )  -21
 .  40ة21( ،   2)  18مة ف 
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كي   عل كيفيةةةةة عمةةةةل البيئةةةةات الطبيعيةةةةة ، ويشةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةل مجةةةةاالت البيئةةةةة      
ي مجةةةةال للي 

يعتير التعليم البيث 

ياء وعلوم االرض وعلوم الغالف الجوى والجغرافيا. ومع ظهور اهداف التنمية المسةةةةتدامة ، زادت  والفي  

ي وتم دمج هذه المجاالت إلعطاء فهم متنامل للخدما
ت البيئية ، واهتم أكي  بتنمية أهمية التعليم البيث 

ي (21)المعارف والمهارات الث  تدعم ايجاد حلول للمشةةةةةاتل البيئية
. وتندرج الركائز األسةةةةةاسةةةةةية للتعليم البيث 

من الوئ فالمعرفة وتنمية السةةةةلوك والمهارات وصةةةةوال إىل المشةةةةاركة . فتنمية الوئ والمعرفة من االمور 

 القضةةةةايا البيئية.  اما الحيوية لبناء سةةةةلوك مسةةةةئول تجاه الب
 
 المشةةةةاركة ف

 
يئة ، والذى يخلق بدورة رغبة ف

التعليم من أجل االسةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة ، فقد حرصةةةةةةةةةةةةةةةة  منظمة اليونسةةةةةةةةةةةةةةةةكو عل تقديم العديد من المبادرات الث  

ورة إتاحة التعليم للجميع ، واما كان التعليم يتعلق بالهدف الرابع بشةةةةةةةةةنل مبا ر من  (22)شةةةةةةةةةددت عل ض 

 تحقيق األهداف االخرى ، وأمكن توضةةةةةين  أهداف التنمية
 
المسةةةةةتدامة ،فإنة يشةةةةةارك بصةةةةةفة أسةةةةةاسةةةةةية ف

 ( . 1ملك بالجدول رقم )

 تحقيقها1جدول رقم )
ى
 ( أهداف التنمية المستدامة ودور التعليم ف

رقم 
 الهدف

 تحقيق الهدف الهدف
ى
 دور التعليم ف

القضاء عل  1
 الفقر

 قادرة عل انتشالهم من الفقرالتعليم يزود النا  بمعارف ومهارات 

القضاء عل  2
 الجوع

 مساعدة النا  عل التحرك نحو أساليب 
 
 هام ف

س
يلعب التعليم دورا

 استخدام 
 
شيد ف زراعية أكي  إستدامة وفهم مجال التغذية والي 
 الموارد واالستهالك المستدام  . 

الصحه الجيدة  3
 والرفاه

 مجموعة م
 
 كبي  ف

ً
ن القضايا الصحية ، مثل التعليم يحدث فر 

الوفيات المبكره والصحه اإليجابيه وإنتشار األمراض ، وانماط 
 الحياة الصحية والسالمه . 

يه  التعليم الجيد 4 ية ، الث  تمثل أسا  التنمية البشر أسا  اعداد الكوادر البشر
ك ل بعاد المختلفة للتنمية  المستدامه الث  تعتير القاسم المشي 

 االقتصاديه واإلجتماعية والبيئيهالمستدامه 
المساوة بي    5

 الج سي   
تعليم ال ساء والفتيات مهم بشنل خاص لمحو األميه وتحسي   
 المهارات والقدرات الالزمه للمشاركه ، وتحسي   فرص الحياه . 

المياة النظيفة  6
والنظافة 
 الصحية

الموارد يزيد التعليم والتدريب من المهارات والقدرة عل إستخدام 
 .
س
 الطبيعية بشنل أكي  إستدامة ويمكن أن يعزز النظافة أيضا

طاقة نظيفة  7
وبأسعار 
 معقوله

امج التعليمية ال سيما غي  الرسمية وغي  النظامية ،  يمكن أن تعزز الير
الحفاع عل الطاقة وإستيعاب مصادر الطاقة المتجددة بشنل 

 أفضل . 

العمل الالئق  8
 ونمو اإلقتصاد

ة بي   مجاالت النمو اإلقتصادى ، وتنظيم هناك  صلة مبا ر
 المشاريةةةةع ومهارات سو  العمل ومستويات التعليم . 

                                                           

 
 

بية والعلم والثقافة المأخوم 2019اليونيسكو )   -22     ( ،  : منظمة األمم المتحدة للي 
/https;//en.unesco.org 

 



 دور المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالمية

 

188 
 

 مجلة المؤتمرات العلمية الدولية

International Journal of 
Scientific Confrences 

ي المركز   ألمانيا -الديمقراطي العرب 

الصناعه  9
 واإلبتنار

ورى لتطوير المهارات المطلوبه لبناء ب ية تحتية أكي   التعليم ض 
 مرونة وإستدامه . 

الحد من أوجه  10
 عدم المساواة

 عدم 
 
المساواة اإلجتماعية يحدث التعليم فر  واضن  ف

 واإلقتصادية

 
11 

مدن 
ومجتمعات 
محلية 
 مستدامة

 تشكيل 
 
يمكن للتعليم أن يمنن النا  المهارات الالزمة للمشاركة ف

 حاالت 
 
مدن أكي  إستدامة والحفاع عليها وتحقيق المرونة ف

 الكوارث . 

اإلستهالك  12
واإلنتاج 
 المس والن

 
س
 حاسما

س
 أنماط اإلنتاج ) مثل يمكن للتعليم أن يحدث فرقا

 
 ف

اإلقتصاد الدائرى ( ، وفهم المستهلك للسلع المنتجة بشنل أكي  
 إستدامة ومنع النفايات . 

 التعليم هو مفتاح الفهم الشامل لتأمي  تغي  المناخ والتكيف.  العمل المناح   13

الحياة تح   14
 الماء

 تنمية الوئ بالبيئة البحرية 
 
واإلستخدام الحكيم التعليم مهم ف

 والمستدام . 

 الير  15
 
يزيد التعليم والتدريب من المهارات والقدرة عل دعم سبل العي   الحياة ف

المستدامة والحفاع عل الموارد الطبيعية والتنوع البيولوحر ، 
 البيئات المهددة . 

 
 خاصة ف

السالم والعدل  16
والم سسات 
 القوية

ى لتسهيل وضمان المجتمعات التعليم اإلجتمائ ، أمر حيو 
 التشاركية والشاملة والعادلة ، وكذلك التماسك اإلجتمائ . 

اتات 17 التعلم مدى الحياة ، يبث  القدرة عل فهم سياسات وممارسات  عقد الشر
 التنمية المستدامة . 

     (23)(2018المصدر : )ليشت وآخرون ،                 

  موقف الجامعات العربية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 لتصةةةةةةةة يف       
س
 تحقيق أهداف التنمية المسةةةةةةةةتدامة وفقا

 
حصةةةةةةةةل  الجامعات العربية عل مراكز جيدة  ف

جامعة عربية ، وأعل النقاط  20. ويمكن التعرف عل أفضةةةةةةةةةةةةةةةةل  2019مقيا  تايمز للتعليم العاىل لعام 

 أهداف ال
 
 (. 2تنمية المستدامة من خالل الجدول رقم )المسجلة ف

 (2جدول رقم )

 لمقياس تايمز للتعليم  20تصنيف أفضل  
َ
 تحقيق أهداف التنمية المستدامةطبقا

ى
جامعة عربية ف

 2019العاىل لعام 

 الجامعة المركز
التصنيف 
 العالىم

 الدولة
أهداف التنمية 
 المستدامة

السعود 54 جامعة الملك عبد العزيز 1
 ية

10 11 9 17 

 17 11 10 16 الكوي  84 جامعة الكوي  2

                                                           
 التنمية المستدامة . اليونيسكو ، ( : مسائل  2018ليش  ، أ . ج . هيس ، و . ج . بيون ، )  -2323

 
وإتجاهات التعليم ف

 باريس . 
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 17 5 4 3 مد 200ة 101 جامعة عي   شمس 3

السعود 200ة101 جامعة الفيصل 4
 ية

9 4 3 17 

 17 11 13 16 العرا  200ة101 جامعة بابل 5
 17 12 4 10 مد 200ة101 جامعة كفر الشيخ 6

السعود 200ة101 جامعة الملك سعود 7
 ية

9 3 5 17 

 17 5 13 11 العرا  300ة201 جامعة الزهراء 8
9  

 
الجامعات األمريكية ف

وت  بي 
 17 3 11 16 لبنان 300ة201

 17 3 5 9 مد 300ة201 جامعة أسيوط 10

 17 3 5 4 مد 300ة201 جامعة أسوان 11
 17 8 5 4 البحرين 300ة201 جامعة البحرين 12

 17 12 16 13 مد 300ة201 جامعة بث  سويف 13

 17 9 10 8 اإلمارات 300ة201 جامعة خليفة 14
 17 5 4 3 مد 300ة201 جامعة المنصورة 15

 17 10 4 8 مد 300ة201 جامعة المنيا 16
17  

 
جامعة محمد بوضياف ف

 المسيلة
 17 12 4 10 الجزائر 300ة201

 17 3 8 5 مد 300ة201 جامعة فارو  18

 17 4 5 3 قطر 300ة201 جامعة قطر 19

 17 13 16 4 اإلمارات 300ة201 جامعة الشارقة 20

 (24)2017المصدر : شبكة حلول التنمية المستدامة ،                   

بالنظر إىل الجدول السابق ، اتضن أنة بالرغم من أن معظم الجامعات العربية المصنفة حصل             

 أهةةةداف التنميةةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة 
 
وجميعهةةةا يتعلق بةةةالصةةةةةةةةةةةةةةةةحةةةة والتعليم  5و  4و  3عل درجةةةات مرتفعةةةة ف

اتات لتحقيق  17والمسةةةةاواة بي   الج سةةةةي   ، باإلضةةةةافة إىل الهدف رقم  ةةةر اهداف التنمية الخاص بعقد الشة

 أهداف التنمية المسةةةةةةتدامة المتعلقة بالبيئة أقل مثل 
 
المسةةةةةةتدامة ، إال أن مسةةةةةةاهمة الجامعات العربية ف

تغي  المناخ واإلسةةتهالك المسةةئول ، أما فيما يتعلق بأهداف التنمية المسةةتدامة المتعلقة بالطاقة والحياة 

 الير والبحر فإن مسةةةةةةةةةةاهمة الجامعات العربية محدوده
 
ةةةةةةةةةيه ،  ف . أما إما نظرنا إىل موقف الجامعات المدة

ةةةةةةةةةةةةةةة ، من بي   أفضةةةةةةةةةةةةةةةةل  8نجد انة تم إدراج    تحقيق أهداف التنمية  20جامعات من مدة
 
جامعة عربية ف

تيب : جامعة عي   شةةةةةةةةةةةةةةمس )
( ، 6( ، جامعة كفر الشةةةةةةةةةةةةةةيخ )3المسةةةةةةةةةةةةةةتدامة وفقا لمقيا  تايمز ، وهم بالي 

                                                           
 الجامعات : دليل للجامعات  2017شبكة حلول التنميةالمستدامة )  -24

 
(: البدء بأهداف التنمية المستدامة ف

اليا ونيوزلندا والمحيط الهادى . شبكه حلول الت نمية وم سسات التعليم العاىل والقطاع األتاديىم . نسخه إسي 

اليا / المحيط الهادئ ، ملبورن .  –المستدامة   إسي 
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( ، جامعة 15( ، جامعة المنصورة )13جامعة بث  سويف )( ، 11( ، جامعة أسوان )10جامعة أسيوط )

 ( 18( ، جامعة فارو  )16المنيا )

 Results and Recommendationsالــنتائــج والـتـوصـيـــات  -8

 تحقيق أهداف التنمية         
 
إسةةةةةةةةةةةةةةةةتهدف هذا البحث بصةةةةةةةةةةةةةةةةفه عامة ، تحديد دور الجامعات العربية ف

يةةة ، والبحةةث العلىمي ، وخةةدمةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة من خالل وظةةائفهةةا الثال 
ةةةةةةةةةةةةةةةر مةةة المتعلقةةة بةةإعةةداد الكوادر البشة

 عليها قدم مجموعة 
س
ي بناءا
ي ضةةوء هذا الهدف توصةةل الباحث إىل مجموعة من النتائج والث 

 
المجتمع ، وف

 من التوصيات للمسئولي   عن الجامعات العربية ، وىه : 

  Resultsنتائج الدراسة  9/1

 توصل الباحث إىل مجموعة من النتائج ، من أهمها ما يلي :    

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، من خالل وظائفها  -
 
ان الجامعات العربية تمثل اآلداة األساسية ف

ية  ، والبحث العلىمي ، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة . 
 المتعلقة بإعداد الكوادر البشر

لطالب بالجامعات العربية من أهم القطاعات الث  ي بع  أن ُيساهم يعتير قطاع شئون التعليم وا -

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بإعتبار أنه القطاع المسئول عن اعداد 
 
بشنل أكي  فعالية ف

 
 
ك ف ية المستدامة ، العامل المشي   التنمية البشر

 
ة األساسية ف ية ، الث  تمثل الركي   الكوادر البشر

 المستدامة بمختلف ابعادها اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية .  تحقيق التنمية

 تحقيق أهداف التنمية المستدامة  -
 
زيادة فعالية قطاع شئون التعليم والطالب بالجامعات العربية ف

 مختلف التخصصات الجامعية بشنل يجعلها 
 
ية ف  عملية اعداد الكوادر البشر

 
تتطلب إعادة النظر ف

 بإتج
َ
امج والمقررات الدراسية أكي  ارتباطا اهات التنمية المستدامة ، ويحتاج هذا إىل : ربط الير

ي 
بإحتياجات المجتمع والتنمية المستدامة ، واستحداث برامج دراسية جديدة تركز عل التعليم البيث 

/العلوم البيئية الطبية( وغي   ي
 مختلف المجاالت)الزراعه البيئية/الهندسة البيئية/اإلقتصاد البيث 

 
ها ف

 المشاريةةةةع واألنشطة المستدامة ، ونشر فكر اإلستدامة ، وانشاء 
 
، باإلضافة إىل مشاركة الطالب ف

 مراكز لريادة األعمال المستدامة . 

وعات الجامعة  - ةر يحتاج تعزيز مفهوم الجامعة المسةةتدامة إىل ممارسةةة جميع أنشةةطة ومبادرات ومشة

 إطار فكر اإلستدامة ، وتطوير الب ية التحتية
 
 للجامعة وفقا لمبادىء التنمية المستدامة .  ف

 إدارة عمليات القطاع  -
 
ي عملية التنمية المسةةةةةةةةةةةةةةةةتدامة يحتاج إىل الُبعد عن التقليدية ف

 
دمج الطالب ف

 مجاالت التنمية المسةةةةةةةةةتدامة المختلفة ، وممارسةةةةةةةةةتها 
 
ي للطالب ف

من خالل تكثيف ال شةةةةةةةةةاط البحث 

وعات وا امج الجامعية الث  تنفذها الجامعة داخل الجامعة نفسها من خالل المشر  لير

 تحقيق أهةةداف التنميةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةة  -
 
إن فعةةاليةةة دور قطةةاع التعليم والطالب بةةالجةةامعةةات العربيةةة ف

ية بشةةةةةةةةةنل يتوافق مع أهداف  ةةةةةةةةر  عملية التكوين الجامعي أو إعداد الكوادر البشة
 
تتطلب اعادة النظر ف

ي كافة التخصةةةةةةصةةةةةةات الجامعية ، التنمية المسةةةةةةتدامة من خالل : إدراج مبادىء الت
 
نمية المسةةةةةةتدامة ف

 .  ربط األبعاد المختلفة للتنمية المستدامة بعملية التكوين الجامعي

 تحقيق أهداف التنمية  -
 
زيادة فعالية دور قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعات العربية ف

ي بمجاال 
ت التنمية المستدامة المستدامة من خالل البحث العلىمي ، تتطلب ربط ال شاط البحث 
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بة والمياه النظيفة والموارد الطبيعية  المختلفة ، وباألخش مجال الطاقه الجديدة والمتجددة والي 

ي والغذاء المستدام . 
 وعلوم البيئة المختلفة والمناخ والتغيي  المناح 

 تحقيق أهداف التنمية المستدا -
 
ي الجامعات العربية ف

 
مة ، يحتاج تفعيل دور قطاع خدمة المجتمع ف

كي   عل : نشر فكر التنمية المستدامة ، ممارسة مفاهيم التنمية المستدامة داخل الجامعة 
إىل الي 

ي والتعليم من أجل التنمية المستدامة  . 
ي مفاهيم جديدة لتعزيز التعليم البيث 

 وخارجها ، تبث 

       Recommendationsتوصيات الدراسة  9/2

ي ضوء نتا
 
ئج الدراسة السابق اإلشاره إليها ، تمكن الباحث من تقديم مجموعة من التوصيات ف

ي أمكن توضيحها بالجدول رقم )
( : 3للمسئولي   عن الجامعات العربية ومتخذي القرارات بها ، والث 
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 (  توصــــــيات الدراســــــــة3جدول رقم )

الجهات  متطلبات التنفيذ التوصـــــــــية مــجـــال التوصـــــية م
 المسئولة

ات المتا عة وتقييم األداء  مؤشر

تةةةةفةةةةعةةةةيةةةةةةةةل مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهةةةةمةةةةةةةةة  1
ي 
 
الجةةةةةةامعةةةةةةات العربيةةةةةةة ف
تحقيق أهةةةداف التنميةةةة 

 المستدامة 

يجب أن تقود الجامعات العربية 
الةمةجةتةمةع لةلةتةحةول نةحةو مةجةتةمةع 

 مستدام 

 دور 
 
إعةةةةةةةةةةةادة الةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةظةةةةةةةةةةةر ف

ي ظةةةل 
 
الجةةةامعةةةات العربيةةةة ف
 أبعاد للتنمية المستدامة 

رؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  -
 الجامعات 

-  
 
تحسةةةةةةةةةةةةةةةةن تصةةةةةةةةةةةةةةةة يف الجةةامعةةات العربيةةة ف
تحقيق أهةةةةةةةةداف التنميةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةدامةةةةةةةةة 

 .)  )مقيا  تايمزللتعليم العاىلي

دليل الجامعات العربية  2
 تةةةةةةةةحةةةةةةةةقةةةةةةةةيةةةةةةةق أهةةةةةةةةداف 

 
ف

 التنمية المستدامة. 

ورة إعةةةةةةداد دليةةةةةةل  الجةةةةةةامعةةةةةةات ض 
العربية للتنمية المسةةةةةةةةةةةتدامة ، من 
يةةه ،  ةةةةةةةةةةةةةةةر خالل: اعةةداد الكوادر البشة
البحةةث العلىمي ، خةةدمةةة المجتمع 

 وتنمية البيئة . 

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أهةةداف التنميةةةة  -
المسةةةةةةةةةةةتدامة ومبادئها ودور 
 
 
الةةةةجةةةةةةةةامةةةةعةةةةةةةةات الةةةةعةةةةربةةةةيةةةةةةةةة ف

 تحقيقها . 

مةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةس  -
الةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةات 

 العربية . 
رؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  -

 الجامعات 

وجود دليل الجامعات العربية لتحقيق  -
 أهداف التنمية المستدامة 

وضوح دور كل قطاع من القطاعات  -
ي تحقيق أهداف التنمية 

 
الجامعية ف
 المستدامة . 

ي  3 اتةةةيةةة ر
ابةةةط اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  الةةةي 

ي 
 
لةةةةةزيةةةةةةةةادة الةةةةةفةةةةةعةةةةةةةةالةةةةةيةةةةةةةةة ف
تحقيق أهةةةداف التنميةةةة 

 المستدامة. 

اتجية البلدان  ي ربط بي   اسةةةةةي 
ي بع 

اتيجيةةةةه العربيةةةةة بةةةةالخطةةةةة اإل  سةةةةةةةةةةةةةةةةي 
لوزارة التعليم العةةةةةاىلي فيمةةةةةا يتعلق 
 
َ
بةةالتنميةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة ، وأيضةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ
اتيجية للجامعات  بالخطط اإلسي 
ي ت بثق منهةا الخطط 

العربيةة ، الث 
اتيجية لكليات ومعاهد كل  اإلسةةةةةةةي 

 جامعة عربية . 

ابط  الت سةةةةةةةةةةةةةةةةيق وفعةةاليةةة الي 
 وزارة الةةتةةعةةلةةيةةم الةةعةةةةةةةةاىلي 

بةةي  
ومةةةةةةجةةةةةةةةالةةةةةةس الةةةةةةجةةةةةةةةامةةةةةةعةةةةةةةةات 

الكليةةةةات  العربيةةةةة ومجةةةةالس
ي كةةةةةل جةةةةةامعةةةةةة 

 
والمعةةةةةاهةةةةةد ف
 عربية . 

وزارة الةةةتةةةعةةةلةةةيةةةم  -
 العاىلي 
مةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةس  -

الةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةات 
 العربية . 

مةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةس  -
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةةةةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 والمعاهد. 

زيةةةةةةادة الوئ الجةةةةةةامعي بةةةةةةأهةةةةةةداف التنميةةةةةةة  -
ي 
 
المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة ودور الجةةامعةةات العربيةةة ف

 تحقيقها . 
غيةةاب العشةةةةةةةةةةةةةةةةوائيةةة واالزدواجيةةه وتةةداخةل  -

ي تةةةةةحةةةةةقةةةةةيةةةةةق أهةةةةةةةةداف 
 
الةةةةةتةةةةةنةةةةةمةةةةةيةةةةةةةةة األدوار ف
 المستدامة . 

ات عامة لتقييم مسةةةاهمة كل  - وجود م  ر
 تحقيق أهةةةةداف 

 
كليةةةةة وجةةةةامعةةةةة عربيةةةةة ف
 التنمية المستدامة . 
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مةةةتةةةةةةةةابةةةعةةةةةةةةة تةةةفةةةعةةةيةةةةةةةةل دور  4
ي 
 
الجةةةةةةامعةةةةةةات العربيةةةةةةة ف
تحقيق أهةةةداف التنميةةةة 

 المستدامة 

يجب وضةةةةةةةع دليه محددة يتم من 
خاللها المتابعة الدورية لمسةةةةتوى 

ي تحقيق تقدم كل جامعة عربية 
 
ف
 أهداف التنمية المستدامة . 

وجود دليةةةةةل مرشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  -
 للجامعات 

وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوح األهةةةةةةةةةةداف  -
 المطلوبة 

ات  - وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةود مةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ر
 للتقييم 

مةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةس  -
الةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةات 

 العربية . 

تحسةةةن مسةةةتوى أداء الجامعات بقطاعاتها  -
ي المجةةةةةاالت المرتبطةةةةةة بةةةةةأهةةةةةداف 

 
الثالمةةةةةة ف

 بالتنمية المستدامة . 

ورة أن  الجامعة المستدامة  5 تةةةةةةتةةةةةةبةةةةةةث  الةةةةةةجةةةةةةةةامةةةةةةعةةةةةةةةات ض 
الةةةةةةعةةةةةةربةةةةةةيةةةةةةةةة مةةةةةةفةةةةةةهةةةةةةوم الةةةةةةجةةةةةةةةامةةةةةةعةةةةةةةةة 
 كةةةةةةةل 

 
المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةدامةةةةةةةة ، ودعمةةةةةةةة ف

وعاتها وعملياتها ومشةةةةةةةةةةةاركة  ةةةةةةةةةةر مشة
المجتمع الجةةةةامع بنةةةةافةةةةة أطرافةةةةة 

ة .  ي تعزيزة ونشر
 
 ف
 

وضوح مفهوم الجامعة  -
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةةةةةدامةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والةةةمةةةمةةةةةةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الةةةث  
 تعكس هذا المفهوم . 

مةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةس  -
الةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةات 

 العربية . 
رؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  -

 الجامعات 

امج والممارسةةةات انتشةةةار الم - وعات والير ةةر شة
 الجامعية المستدامة . 

نقةل فكر اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة للمجتمع من خالل  -
امج المجتمعية للجامعة.   األنشطة والير
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الجهات  متطلبات التنفيذ التوصـــــــــــية مــجــال التوصــــية م
 المسئولة

ات المتا عة وتقييم األداء  مؤشر

ية اعداد  6 ةةةةةةةةةةةةةةر الكوادر البشة
( من  )التكوين الجةةةةةةامعي
أجل التنمية المستدامة 

 . 

ي عةةمةةلةيةةةةةةةةة 
 
ورة إعةةةةةةةةادة الةةنةةظةةر ف ض 

ي 
 
يةةةةةةةةةة ف ةةةةةةةةةةةةةةةر إعةةةةةةةةةداد الةةةةةةةةةكةةةةةةةةةوادر الةةةةةةةةةبشة
الجةةةةةامعةةةةةات العربيةةةةةة ، بحيةةةةةث أن 
تةةةكةةةون هةةةةةةةةذه الةةةعةةةمةةةلةةةيةةةةةةةةة مةةةوجةةةهةةةةةةةةة 
بةةةالتعليم من أجةةةل اإلسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة ، 
وهذا يسةةةةةةةتدئي اسةةةةةةةتحداث برامج 
دراسةةةةةةةةةية جديدة ، وتخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةات 

نظم وأساليب جامعية جديدة ، و 
ي التعليم ، و انشةةةةةةةةةةةةةةةةطةةةةة 

 
جةةةةديةةةةدة ف

 طالبية جديدة . 

ي  -
 
برامج دراسةةةةةةةةية جديده ف
العلوم البيئيةةةةةةةةة ) الزراعةةةةةةةةه 
البيئية / الهندسةةةةةةةة البيئية/ 
يةةةةعةةةةةةةةات  ةةةةةةةةةةةةةةةر الةةةةقةةةةوانةةةةي   والةةةةتشة
 
َ
هةةا( ، وايضةةةةةةةةةةةةةةةةةا البيئيةةه..وغي 
 علوم الطاقه وخالفة.  

تةةةةطةةةةويةةةةر واسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةحةةةةةةةةداث  -
مقررات دراسةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةة جةةةديةةدة 
مةةن شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأنةةهةةةةةةةةا تةةعةةزيةةز فةةكةةر 

 ستدامة األ 
أنشةةةةةطة طالبية تعزز فكر  -

 االستدامة. 

مةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةس  -
الةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةات 

 العربية . 
رؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  -

 الجامعات 
المسةةةةةةئولي   عن  -

قةةةطةةةةةةةةاع شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئةةةون 
التعليم والطالب 
بةةةةةةةةةالةةةةةةةةةجةةةةةةةةةامةةةةةةةةةعةةةةةةةةةات 

 العربية . 

وجود تخصةةصةةات جامعية وبرامج دراسةةية  -
 مجةةال العلوم البيئيةةة 

 
جةةديةةدة وبةةاألخش ف

بة والمياه والموارد الط  بيعية. والطاقة والي 
يعات البيئية .  -  انتشار الفهم للتشر
ي لمفهوم التعليم من  - انتشةةةةةةةةةةةار الوئي الطال ر

أجةةةةةل التنميةةةةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةدامةةةةةة ، والجةةةةةامعةةةةةة 
 المستدامة . 

ي وعلوم الطاقة  -
انتشةةةةةةةةار برامج التعليم البيث 

 وزيادة أهميتها . 

بةةةةةحةةةةةةةةث عةةةةةلةةةةةىمي مةةةةةوجةةةةةةةةه  7
 بالتنمية المستدامة 

يجب أن يتم ربط نشةةةةةةةاط البحث 
ي 
 
الةجةةةةةةةةامةعةةةةةةةةات الةعةربيةةةةةةةةة الةعةلةىمي ف

بةةةةةةةةالمجةةةةةةةةاالت المختلفةةةةةةةةه للتنميةةةةةةةةة 
 المستدامة . 

وجةةةةةةةود خةةةةةةةطةةةةةةةةه بةةةةةةةحةةةةةةةثةةةةةةةيةةةةةةةةة -
لةةةلةةةبةةةلةةةةةةةةدان الةةةعةةةربةةةيةةةةةةةةة تةةةتةةةفةةةق 
ومةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةاالت الةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةة 

 المستدامة . 
وجود خطةةةةة بحثيةةةةة لكةةةةل  -

جةةةةةةةامعةةةةةةةة عربيةةةةةةةة ت بثق من 
 الخطة البحثية للدولة . 

الةةةةةةةةةةةةةةةس مةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةةة -
الةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةات 

 العربية . 
رؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  -

 الجامعات
المسئولي   عن  - 

قطاع الدراسةةةةةةةةةات 
العليةةةةةةةةا والبحوث 
 بالجامعات 

ي مجةةةاالت التنميةةةة  -
 
تعةةةدد األبحةةةاث العلميةةةة ف

 المستدامة. 
ي حةةةةل  -

 
تحسةةةةةةةةةةةةةةةةن مشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاركةةةةة البحةةةةث العلىمي ف

 مشاتل المجتمع . 
 إكتشاف مجاالت بحثية جديدة غي  تقليدية  -
ي زيةادة مسةةةةةةةةةةةةةةةةةاهمةة  -

 
ي ف
القطةاع الخةاص والمةد  

 تمويل البحوث العلمية . 
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ربةط الةخةطةط الةبةحةثيةةةةةةةةة  - 
للكليةةات   بةةالخطةةة البحثيةة 

 لكل جامعة عربية  . 
ي  8

نشةةةةةةةةةةةةةةةةةاط مجتمعي وبيث 
لةةةلةةةجةةةةةةةةامةةةعةةةةةةةةات الةةةعةةةربةةةيةةةةةةةةة 
موجهه بأهداف التنمية 

 المستدامة. 

ورة ربط  ةةةةةةةةةةةةةةة  يوضي البةةةةةةةةاحةةةةةةةةث بدة
ي الذى 

ال شةةةةةةةةةةةةةةاط المجتمعي والبيث 
تمارسة الجامعات العربية بقضايا 
 التنمية المستدامة وأهدافها . 

اع  - دعةةةةم بةةةةراءات االخةةةةي 
ي مةةجةةةةةةةةا

 
الت الةةتةةنةةمةةيةةةةةةةةة ف

 المستدامة . 
تةةةةةةحةةةةةةويةةةةةةةةل أفةةةةةةنةةةةةةةةار رواد  -

األعمةةةةةةال بةةةةةةالجةةةةةةامعةةةةةةات 
الةةةةعةةةةربةةةةيةةةةةةةةة لةةةةمةةةةنةةةةتةةةةجةةةةةةةةات 

 وتسويقها . 
وجود مركز لدعم اإلبتنار  -

وريادة األعمال بالجامعات 
 العربية . 

مةةةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةةةةةةس  -
الةةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةات 

 العربية . 
رؤسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  -

 الجامعات 
المسةةةةةةئولي   عن  -

قةةةةةةةةطةةةةةةةةاع خةةةةةةةةدمةةةةةةةةة 
المجتمع وتنميةةةةةة 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
بةةةةةةةةةالةةةةةةةةةجةةةةةةةةةامةةةةةةةةةعةةةةةةةةةات 

 العربية . 

ي مجةةةةةةةةاالت التنميةةةةةةةةة   -
 
اع ف ة براءات اإلخي  كي 

 المستدامة . 
 الجامعات  -

 
تحسةةةةةةةن مسةةةةةةةتوى مقة المجتمع ف

 العربية. 
انتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار مفهوم الجةةةامعةةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةدامةةةة بي    -

 الجامعات العربية . 
ي  -

 
تحسةةةةةةةةةةةةةةةةن اإلدراك لةةدور الجةةامعةةات العربيةة ف
مواجهةةة اإلزمةةات مثةةل أزمةةة كورونةةا ومةةا قةةدمتةةة 

ي هذا اإلتجاه . الجامعات 
 
 العربية ف
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 قائمة المراجع

( ، بحوث التسةةةةةةةةةةةةةةةةويق : أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاليةةب القيةةا  والتحليةةل واختبةةار 2012إدريس ، مةةابةة  عبةةدالرحمن ، )  -

 الفروض ، اإلسكندرية ، الدار الجامعية للطبع وال شر . 

 خد 2015الحرون ، مث  محمد ، )  -
 
مة المجتمع المحل م دراسة ( ،  دور جامعة مدينة السادات ف

 تطبيقية م  ، العدد الثامن والستون   . 

( : البيئة والتنمية المسةةةةةتدامة ، الجمعية الكويتية لحماية البيئة ،  2003العوض  ، سةةةةةعاد عبدهللا )  -

 الكوي  . 

 تحقيق التنمية المسةةةةةةةةةتدامة : دراسةةةةةةةةةة لواقع  2015إبراهيىم ، نادية ،  )  -
 
الجامعة ( ، دور الجامعة ف

 .  260-282، ص  24الجزائرية ، ع 

ى راشةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ، بن حمةةد )  - ي المملكةةة العربيةةة السةةةةةةةةةةةةةةةةعوديةةة 2005الكثي 
 
رؤيةةة  –(  برامج التعليم العةةاىلي ف

اف مستقبل التعليم ، القاهرة .  ي األول حول استشر ي الم تمر العر ر
 
 اإلصالح ، ورقة مقدمة ف

 تعزيز التنمية المسةةةةةةةةةتدامة، الكرد ، ضةةةةةةةةةياء أحمد الكرد ،  الدور المأمور من ال -
 
جامعات الفلسةةةةةةةةةطنية ف

ة م ، كلية اإلقتصةةةةاد والعلوم اإلجتماعية ،  ي ظل بيئة متغي 
 
بحث مقدم لم تمر مالتنمية المسةةةةتدامة ف

 2018جامعة النجاح الوطنية  ، 

( ، التعليم للنا  والكواكب : إنشةةةةةاء مسةةةةةتقبل مسةةةةةتدام للجميع . تقرير رصةةةةةد  2016اليونيسةةةةةكو ، )  -

 عليم العالىم باريس الت

بيةةةةةةةةة والعلم والثقةةةةةةةةافةةةةةةةةة المةةةةةةةةأخوم من  2019اليونيسةةةةةةةةةةةةةةةةةكو )  - ( ،  : منظمةةةةةةةةة األمم المتحةةةةةةةةدة للي 

/https;//en.unesco.org   . 

 المناهج الجامعية  2016بياسو   ، م ، دى باز ، ت ، الشواة )  -
 
( ، : تقييم ضخ مبادئ اإلستدامة ف

 .  40ة21( ،   2)  18،  . مجلة تعليم المعلمي   من أجل اإلستدامة

 الجامعات العالمية ، )  -
 
 ( .  2019تص يف تايمز لتأمي  التعليم العاىل ف

/   Timeshighereducation. Com / rankings / impact / 2019.  . http://www 

 الجزائر  2006زرنوح ياسةةةةةةةةةةةةةةةمينه ،  )  -
 
دراسةةةةةةةةةةةةةةةة تقييمية ، مذكرة ( ، إشةةةةةةةةةةةةةةةنالية التنمية المسةةةةةةةةةةةةةةةتدامة ف

 .  120ماجستي  ، جامعة الجزائر ، ص 

http://www/
http://www/
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 الجامعات : دليل  2017شةةةةةةةبكة حلول التنميةالمسةةةةةةةتدامة )  -
 
(: البدء بأهداف التنمية المسةةةةةةةتدامة ف

اليا ونيوزلندا والمحيط الهادى  للجامعات وم سسات التعليم العاىل والقطاع األتاديىم . نسخه إسي 

اليا / المحيط الهادئ ، ملبورن .  –مستدامة . شبكه حلول التنمية ال  إسي 

 تحقيق التنمية المسةةةةةةةةتدامة م دراسةةةةةةةةة لواقع الجامعة  2016عزى ؛ إبراهيىم ،  )  -
 
( ، دور الجامعة ف

 الجزائرية م ، الم تمر العر ر الساد  لضمان جودة التعليم العاىل   . 

ي تحقيق التنمية 2015عسةةاف ، محمود ، )  -
 
المسةةتدامة بالجامعات الفسةةلسةةطنية  ( : دور التمكي   ف

 .  392:  365( ،  1( ، العدد )  16، مجلة جرش للبحوث والدراسات ، األردن ، المجلد ) 

 التنمية المسةةةتدامة  2018ليشةةة  ، أ . ج . هيس ، و . ج . بيون ، )  -
 
( : مسةةةائل وإتجاهات التعليم ف

 . اليونيسكو ، باريس . 

اكة بي   القطاع الخاص  2006معهد البحوث واإلسةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةارات  ، )  - ةةةةةةةةةر ( ، : نحو مجتمع المعرفه ، الشة

 األبحاث ، اإلصدار الساد  ، السعودية ، 
 
 .  59-58، ص  2006والجامعات ف

 تحقيق التنميةةة المسةةةةةةةةةةةةةةةةتةةدامةةة ، مجلةةة  2018مونيةةة ، بن عربيةةة ،  )  -
 
( ، دور جودة التعليم العةةاىل ف

   ( .            1اإلقتصاد والقانون ، العدد ) 

- AL- Khateeb, M. A., AL – Ansari. Knutson, S. (2014) Sustainable University 

Model for Higher Education in Iraq. Creative Education, Vol. 5, 318 – 328. 

-Bajracharya, B. and Too, L. (2009). Building a Sustainable University 

Campus: A Case Study of Bond University. Paper Presented at The State of 

Australian Cities National Conference: City Growth, Sustainability, Vitality, 

and Vulnerability. Perth. WA, Australia. 

-Cortese, A.D. (2003). The Critical Role of Higher Education in Creating A 

Sustainable Future. Planning for Higher Education, March – May 15 – 22. 

-Too, L. and Bajracharya, B. (2015). Sustainainable Campus: Engaging the 

Community in Sustainability. International Journal of Sustainability in Higher 

Education, Vol. 16 (1), 56-71. 

-UNESCO (2014). Shaping The Future We Want. UN Decade of Education for 

Sustainable Development (2005 – 2014), Final Report. Paris. UNESCO.  
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-Velazquez, L., Munguia, N., and Sanchez, M. (2005). Deterring Sustainability 

in Higher Education Institutions: An Appraisal of the Factors which Influence 

Sustainability in Higher Education Institutions International Journal of 
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اضية:   بعد تجربة السياحة االفتر
ي زمن كورونا 

 
 . COVID 19"السياحة اآلمنة" السبيل نحو استدامة السياحة ف

 :       -تركيا نموذجا -
َرة ِّ  د.مجدوب َخي 

 جامعة أبن خلدون تيارت ألجزأئر.      
 
ستاذة محاضرة أ

 
 أ

kheira.medjdoub@univ-tiaret.dz 

 
 ملخص: 

ي هدفت هذه المداخلة إىل  اتيج  تسليط الضوء عىل أهمية التوجه إىل السياحة اآلمنة كخيار استر
ي 
 
ي باتت الوسيلة األفضل ف

ي تركيا خاصة والتر
 
ي العالم عامة وف

 
الوقت الراهن أمام الستدامة السياحة ف

وس  ي ظل تداعيات فتر
 
ي قضاء عطلة بعيدة عن خطر اإلصابة ف

 
الكثتر من األفراد والعائالت الراغبة ف

ل وتفادي السياحة  ي المت  
 
ي أرغمت أكتر من ثلث السكان حول العالم عىل البقاء ف

كورونا المستجد، والتر
 التقليدية. 

ي تركيا خيارا جيدا لقضاء العطل القادمة وال سيما 
 
وخلصت هذه المداخلة إىل اعتبار السياحة اآلمنة ف

ازية  ام باإلجراءات االحتر ي ظل االلتر 
 
بعد أن تمكنت من كبح جماح جائحة كورونا بفضل نظامها الصجي ف

ي اتخذتها من خالل إطالق برنامج شهادة السالمة السي
ي القوي، والتدابتر التر

 
احية، والذي سيساهم ف

 تعزيز قطاع السياحة واستدامته خالل المرحلة المقبلة. 
اضية، السياحة اآلمنة، الكلمات المفتاحية:  جائحة كورونا، السياحة التقليدية، السياحة االفتر

 االستدامة. 

Abstract  : 

This paper aims to highlight the importance of heading towards safe tourism as 
a strategic alternative to the sustainability of tourism in the world in general and 
in Turkey in particular in light of the repercussions of the emerging Corona virus, 
which forced more than a third of the population around the world to stay at 
home and avoid traditional tourism. 

This paper concluded that the safe tourism in Turkey is a good option for the 
upcoming holidays, especially in light of commitment to precautionary 
measures, after it was able to curb the Corona pandemic thanks to its strong 
health system, and the launch of the Tourism Safety Certificate Program that will 
contribute to strengthening the tourism sector and its sustainability during the 
next stage. 
Key words : Corona Pandemic, Traditional Tourism, Virtual Tourism, Safe 

Tourism, Sustainability. 

 مقدمة: 

ي قطاع السياحة حاليا حالة من الشلل التام وعىل الرغم من جهود واضعي السياسات حول 
يعان 

وس كورونا الُمستجد إال أن قطاع   (COVID-19) العالم للتخفيف من األثر االقتصادي لجائحة فتر
ي إال بعد أن تتم السيطرة

 
عىل حالة الطوارئ الطبية ورفع قرارات حظر  السياحة لن يتمكن من بدء التعاف

كات وقدرتها  السفر بصورة آمنة، وكلما طال أمد هذه األزمة الصحية، كلما تزايدت صعوبة استمرار الشر
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ة من قطاع السياحة،  ي تشكل نسبة كبتر
ة ومتوسطة الحجم التر كات الصغتر عىل البقاء، السيما الشر

 تدامة معا. وتتعتر تبعا لذلك عجلة التنمية واالس 
اضية كحل بديل للسياحة  ي السياحة االفتر

تركيا وبعد تجاوب عدد كبتر من السياح عت  العالم لتبت 
امها إطالق برنامجالتقليدية أعلنت   من الموسم الحاىلي المنتظر أن يبدأ صيف للسياحة اآلمنة اعتر 

ً
، اعتبارا

ي خطوة جعلتها السباقة الستعادة نشاط قطاعها السياحي واستدامته وتحقيق الخطط 
 
العام الجاري ف

 بفعل
ً
ا رت كثتر ي تم وضعها لجذب أكت  عدد من السياح حول العالم بعد أن تض 

وس  التر فتر
ي مختلف أنحاء العالم.  كورونا

 
ان والمسافرين ف  الجديد، الذي أوقف رحالت الطتر

ي . إشكالية الدراسة: 2
 
التساؤل الرئيسي  واستنادا عىل ما تقدم، يمكن صياغة مشكلة البحث ف

 :  التاىلي
ي تركيا الخالص االقتصادي لهذا القطاع 

 
إىل أي مدى يمكن أن تكون تجربة السياحة اآلمنة ف

اضية بها؟  بعد نجاح تجربة السياحة االفتر
ي ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها تحاول هذه الورقة البحثية اإلجابة عن . فرضية الدراسة: 3

 
ف

 الفرضية التالية: 
ي ظل انتشار جائحة 

 
كية للسياحة اآلمنة بادرة إلنعاش قطاع السياحة العالمي ف تعتت  التجربة التر

 . COVID 19كورونا 
تسليط الضوء عىل أهمية استدامة السياحة تهدف هذه المداخلة إىل   . أهمية وأهداف الدراسة: 4

آخر ذا تأثتر اجتماعي عىل أكتر من أي نشاط اقتصادي  والنهوض بهذا القطاع الحساس والذي يعتمد 
ي ظل األزمة غتر المسبوقة لقطاع السياحة تشتر السيناريوهات المحتملة إىل ف التفاعل بير  الناس،

ف 
ا عىل رسعة االحتواء ومدة  80٪ إىل  60انخفاض بنسبة 

ً
ي عدد السائحير  الدوليير  للسنة، اعتماد

 
٪ ف

وس كورونا، حو  السفر مع زيادة قيودوقيود السفر وإغالق الحدود،  ل العالم للحد من انتشار جائحة فتر
اء أن قطاع السياحة والسفر بعد انقضاء األزمة،  بات من الصعب تخيل كيف سيبدو قطاع ويعتقد الخت 

من قبل  النطاق العالمي قادر عىل العودة واالنتعاش من جديد، كما فعل السياحة والسفر عىل
اضيةع لذي شهده التوجه نحو بعد اإلقبال الواساألزمات السابقة، و مع ي باتت  السياحة االفتر

والتر
ي مشاهدة األماكن والمعالم 

 
ي الوقت الراهن أمام الكثتر من األفراد والعائالت الراغبة ف

 
الوسيلة األفضل ف

نت وتقنيات الواقع المعزز وباستخدام التطبيقات والتكنولوجيا  السياحية واألثرية والثقافية، عت  االنتر
ي 
وس كورونا المستجد والتر ي ظل تداعيات فتر

 
أرغمت أكتر من ثلث السكان حول العالم عىل  الحديثة ف

ل وتفادي السياحة التقليدية، ظهر ما يعرف بــــــ:  ي المت  
 
امها تركياحيث أعلنت  السياحة اآلمنةالبقاء ف ، اعتر 

ي خطوة للسياحة اآلمنة إطالق برنامج
 
، اعتبارا من الموسم الحاىلي المنتظر أن يبدأ صيف العام الجاري ف

 بفعل
ً
ا ر كثتر وس كورونا الستعادة القطاع نشاطه بعد أن تض  ان  فتر الجديد، الذي أوقف رحالت الطتر

ي مختلف أنحاء العالم. 
 
 والمسافرين ف

نامج بالتعاون مع وزارات الخارجية والداخلية والمواصالت والصحة،  ومن المقرر أن ينظم الت 
ي البالد، حيث سيتم إصدار شهادة تمنحها 

 
مؤسسات دولية يتم من خاللها توثيق  وممثىلي قطاع السياحة ف

نامج عىل  وبات، ويعتمد الت  ي الطائرات والمطارات والفنادق والمطاعم والمأكوالت والمشر
 
 4النظافة ف

ي 
 
ركائز أساسية، هي "صحة وسالمة المسافر"، و"صحة وسالمة العامل"، و"التدابتر المتخذة ف

ي وسائل النقل". 
 
 المنشآت"، و"التدابتر المتخذة ف

 : . حدود الدراسة5
حة من طرف  تقتض الدراسة عىل توضيح الدور الفعال الذي قد تلعبه السياحة اآلمنة المقتر
ي عرفها بفعل انتشار جائحة 

كيا كحل إلنقاذ الموسم السياحي بعد اإلختالالت التر الهيئات الوصية بتر
اضية  ي االستفادة من مزايا السياحة االفتر

 
ها ف ة الممتدة بير  يناير وجوان كورونا خاصة بعد تمتر 

خالل الفتر
2020 . 

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/6184d181-0d6e-4071-8b42-4450238bee0f
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/6184d181-0d6e-4071-8b42-4450238bee0f
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/cdb21918-2658-4764-82e0-4cf9af18f72a
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/cdb21918-2658-4764-82e0-4cf9af18f72a
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/cdb21918-2658-4764-82e0-4cf9af18f72a
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/6184d181-0d6e-4071-8b42-4450238bee0f
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/6184d181-0d6e-4071-8b42-4450238bee0f
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/cdb21918-2658-4764-82e0-4cf9af18f72a
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/cdb21918-2658-4764-82e0-4cf9af18f72a
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 . منهج الدراسة: 6
ي ضوء مشكلة البحث وأهدافه وفروضه فانه تم إتباع 

 
ي التحليلي ف

من خالل وصف  المنهج الوصف 
ي طالته كما 

ات التر ي ظل انتشار جائحة كورونا وتحليل التأثتر
 
األجواء العامة لقطاع السياحة العالمي ف

ي اتبعتها مجموعة من الدول المتقدمة 
اتيجيات التر كتر  عىل االستر

طالت االقتصاد العالمي ككل وكذا التر
كتر  عىل ثمار تجر 

اضية وبوادر التوجه نحو السياحة وكذا العربية لمواجهة هذا الوباء بالتر بة السياحة االفتر
كيا.   اآلمنة خاصة بتر

 . تقسيمات الدراسة: 7
ي منه إىل ثالث محاور رئيسية، يتناول 

سعيا لتحقيق الهدف من هذا البحث، سيتم تنظيم اآلنر
ي لدرا

، ويخصص المحور الثان  ات جائحة كورونا عىل قطاع السياحة العالمي سة المحور األول تأثتر
ي ظل انتشار جائحة كورونا 

 
اضية" ف ، ويعرض المحور األختر فحوى  COVID 19"السياحة االفتر

ي زمن كورونا 
 
ها السبيل نحو استدامة السياحة ف  . COVID 19"السياحة اآلمنة" عىل اعتت 

ات جائحة كورونا عل قطاع السياحة العالمي   . المحور األول: تأثتر
ي وباء كورونا المستجد تعد صناعة السفر والسياحة من أ 

كت  الصناعات الخارسة بسبب تفسر
ي البيت 

 
فيه واإلنفاق عىل الصحة والجمال مع بقاء الناس ف باإلضافة إىلي التسوق والنقل والمطاعم والتر

اب بالتجزئة، وعىل الرغم من  ة والطعام والشر ي حير  ارتفعت مبيعات البقالة أو محال التموينات الصغتر
 
ف

خص الو م أ إىل أنه يمكن تعميمها عىل دول العالم كمتوسطات للوضع الحاىلي بعد أن اإلحصائيات ت
ي والعمالء حول العالم للخدمات والسلع.  ي سلوك المشتر

 
 الجائحة كنتيجة للتغتر ف

/افريل (01الشكل رقم ) ي
ة جانف   . 2020: تطورات العرض والطلب عىل السلع والخدمات للفتر

 
SOURCE: EARNEST RESEARCH STATISTIQUES 

، عىل التفاعل بير  الناس  من أي نشاط اقتصادي آخر ذا تأثتر اجتماعي
 يعتمد قطاع السياحة، أكتر

ي ظل األزمة غتر المسبوقة لقطاع السياحة ، تشتر السيناريوهات المحتملة إىل انخفاض بنسبة و
 
٪  60ف
ا عىل رسعة اال  80إىل 

ً
ي عدد السائحير  الدوليير  للسنة ، اعتماد

 
حتواء ومدة قيود السفر وإغالق ٪ ف

الحدود، باإلضافة إىل ذلك ، من المحتمل أن يتأثر توفر البيانات اإلحصائية المتعلقة بالسياحة لعام 
2020 . 
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 للسياح الوافدين عالميا )مليون( 2020: توقعات سنة (02الشكل رقم )

 

ي 
 
العديد من البلدان بشكل مبارسر عىل يؤثر إغالق الحدود وحظر السفر وإجراءات الحجر الصجي ف

،  2000قطاع السياحة بشكل ال جدال فيه، فبعد زيادة دون انقطاع تقريًبا وأكتر من الضعف منذ عام 
ي عام 

 
ي  80إىل  60بنسبة  2020تتوقع منظمة السياحة العالمية أن ينخفض عدد القادمير  الدوليير  ف

 
ف

ا عىل 2019المائة فيما يتعلق بعام 
ً
 وقت رفع قيود السفر، وتشتر البيانات المتاحة إىل انخفاض ، اعتماد
ي شهر مارس بنسبة 

 
ي عام  60عدد الوافدين ف

 
بعد أن كان العام ، و 2019بالمائة مقارنة بنفس الشهر ف

ي  2020
ي نهاية العام الماض 

 
ي استطاعت أن تحقق ف

ٌيطل ببشائر الختر عىل قطاع السياحة الدولية، والتر
 حول العام، بنسبة نمو مليار سائح ت 1,5

ً
، إال أن األمور لن تستر عىل هذا النحو 2018% عن العام 4قريبا

وس الكورونا ليهدد الربــع األول من العام الجاري وسط توقعات بامتداد نتائجه  ا بعد أن ظهر شبح فتر كثتر
 .السلبية عىل موسم الربيع السياحي وبداية فصل الصيف

ا حيث أغلقت مقاصد سياحية أبوابها لحير  إشعار وشهدت الخريطة السياحية  الدولية اختالفا كبتر
ي حير  تشهد مقاصد أخرى تدفق سياحي عىل استحياء خوفا من أن تنتهي 

 
ي الصير  واليابان، ف

 
آخر منها ف

ي محيط 
 
ي تقع ف

ي أحد المنتجعات أو السفن البحرية وهي تلك الدول التر
 
الرحلة السياحية بحجر صجي ف

ق آس  يا والمحيط الهادي. جنوب رسر
ق آسيا يوجد اندونيسيا والهند وفيتنام وتايالند،  ي منطقة جنوب رسر

 
ومن أهم الدول السياحية ف

ي الصير  واليابان، وأشارت إحصائيات منظمة 
 
انها ف وتلك المقاصد ستتأثر حتما بما يحدث لدى جتر

ق آسيا وجنوب آسي 2019السياحة العالمية عن العام  ي جنوب رسر
ا حققتا نسبة نمو بلغت أن منطقتر

ق األوسط8  .% وكانت الثانية جغرافيا بعد منطقة الشر
 
 
 
 
 
 
 



 دور المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالمية

 

203 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 الدوليةمجلة المؤتمرات العلمية 

International Journal of 
Scientific Confrences 

ي لديها (01الجدول رقم )
: نسبة اإلنفاق العالمي عىل السياحة الداخلية والخارجية للبلدان التر

 المبلغ عنها.  COVID-19معظم حاالت اإلصابة بـ 

 
 منظمة السياحة العالمية.  : المصدر

سائحا سبق  41ت األزمة تظهر جلية حيث رفضت السلطات اإلندونيسية دخول وبدأت تداعيا
ازيل وبريطانيا ونيوزيلندا، وقالت أن الخطوة  وأن زاروا الصير  مؤخرا، بينهم زائرون من المغرب وروسيا والت 
ي عدد من المدن الصيني

 
وس كورونا، المنتشر ف ازا من أن يكون هؤالء السياح حاملير  لفتر

ة جاءت احتر
،  34والذي تجاوز عدد المصابير  به  ، وأوقفت إندونيسيا رحالتها الجوية إىل الصير  ي الصير 

 
ألف شخص ف

ي سنويا، لكن العدد انخفض من حواىلي  2.1وتجذب إندونيسيا عادة حواىلي 
زائر  6000مليون زائر صيت 

ي منتصف يناير 1000يومًيا إىل 
 
وس كورونا المستجد ف  .فقط منذ بدء ظهور فتر

ي البالد إيرادات تصل إىل 
 
مليار دوالر خالل الثالثة  7.7وتوقعت فيتنام أن يفقد قطاع السياحة ف

، وأوضحت 
ً
ي الصير  مؤخرا

 
ات للذين تواجدوا ف أشهر المقبلة بسبب الكورونا، مع توقف إصدار التأشتر

اوح ب ي قد يؤدى لفقدان قطاع السياحة ما يتر
وس الصيت   7.7إىل  5.9ير  نفس المصادر أن انتشار الفتر

ي البالد، نظرا لتوقف سياحة الصينيير  إىل 
 
مليار دوالر خالل األشهر الثالث المقبلة من أرباح السياحة ف

 .فيتنام
ي الصير  

 
ات للزوار األجانب الذين تواجدوا ف وقالت فيتنام إنها ستتوقف كذلك عن إصدار تأشتر

، كما أكدت إصابة  ، شخص بالف 12خالل األسبوعير  الماضيير  ي
وس القاتل بالبالد حتر الخميس الماض  تر

ي والبالغ عددهم 
ي فيتنام خالل العام الماض 

 
  .مليون زائر 18وشكلت السياحة الصينية ثلث السياح ف

ة خارج البالد، كما تعد الصير  أكت  مصدر دخل للسياحة  وينفق السياح الصينيون أمواال كثتر
وس كورونا الجديد، األمر الذي الدولية، وتم فرض حظر السفر وإلغاء الرحالت  الجوية منذ ظهور فتر

ا لكثتر من االقتصاديات، وخاصة 
ً
ي الخارج وهو ما يمثل تهديد

 
يمكن أن يحد من اإلنفاق السياحي الصير  ف

ا من االقتصاد بالنسبة لجميع البلدان ي آسيا، خاصة أن السياحة الصينية أصبحت اآلن جزًءا كبتر
 
 .ف

، "Norwegian Cruise Line"و "Royal Caribbean" بحرية مثلوألغت عدد من الخطوط ال
ي العام 

 
الرحالت من الصير  وإليها وفرضت قيودا عىل الركاب منذ بدء تفسر المرض وزار الصينيون ف

ي ما يقرب من 
ي  170الماض 

 
 شعبية للزوار الصينيير  ف

مليون نقطة حول العالم، وكانت الوجهات األكتر
 .كونغ وماكاو، إىل جانب باريس وسيدن  ومدينة نيويورك  آسيا، هي تايالند وهونغ
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ي الوقت الحاىلي يتوقف عىل إيجاد حل 
 
وتشتر تقارير منظمة السياحة العالمية أن الموضوع كله ف

ة إىل أن هناك  وس خالل األيام القادمة ونهاية لتلك الدراما، أم سيطول أجله، مشتر وعالج رسيــــع لهذا الفتر
 .الكامل مثل الصير  وتايوان وهونج كونج حيث السياحة متوقفة منها وإليهاوجهات سياحية أغلقت ب

ي 
 
وتشتر التقارير أيضا إىل أن هناك وجهات سياحية متأثرة بشكل كبتر مثل الوجهات السياحية ف
ق آسيا ومنطقة المحيط الهادي، حيث هناك تراجع ملحوظ للحركة السياحية  منطقة جنوب وجنوب رسر

ي ال
ر
قب هناك، أما باف وس والتر وجهات السياحية فمتأثرة أيضا سلبا نظرا ألن حالة الرعب من العدوى بالفتر

ي معظم األسواق السياحية يحجموا عن السفر أو عىل 
 
ائح عدة من المستهلكير  السياحيير  ف جعلت رسر

 .األقل يؤجلوا سفرهم حتر تتضح الرؤية
حالة من عدم اليقير  وتجنب السفر تسود وأشار المستشار بمنظمة السياحة العالمية إىل أن هناك 

ي الحجوزات 
 
ي الحجوزات وعدم تنفيذ الرحالت وتراجع ف

 
العالم، وكل يوم يمض  يتم فيه إلغاءات ف

مليون دوالر جراء إلغاء حجوزات  920الجديدة، مما نجم عنه خسائر بقطاع السياحة العالمية بلغت 
ان والفنادق فضال عن إلغا  كات السياحة والطتر ق رسر ء سفن سياحية رحالتها لتجنب دخول منطقة رسر

ألف حجز عىل مستوى العالم لآلن، مشددا عىل أن التوقع  750آسيا، حيث تم إلغاء حواىلي مليون و
ي الوقت الحاىلي لما هو قادم، فلربما يتم اكتشاف عالج فوري لهذا الوباء واختفاؤه، أو يزيد أمده 

 
صعب ف

ايد ضحاياه  .وتتر 
فشهدت انخفاض بنسبة  2020خالل وكاالت السفر األلمانية خالل شهر يناير  أما المبيعات من

، وإيرادات المبيعات انخفضت بنسبة12,2 ي
%، الفتا النظر إىل أن معدل الطلب 0,5% عن العام الماض 

، 5,8قد تراجع بنسبة  2020عىل السياحة بشكل عام خالل يناير  ي
%، مقارنة بشهر يناير من العام الماض 

ة من يناير وحتر أكتوبر فضال ع اكمية المبكرة للفتر ، %3,9تراجعت بنسبة  2020ن أن الحجوزات التر
ات تشتر إىل انخفاضها أيضا خالل نفس الشهر )يناير  ان فإن المؤرسر ( بنسبة 2020وعن مبيعات الطتر

ان انخفضت بنسبة 17,6 ان ال7,2%، واإليرادات الناتجة عن مبيعات الطتر مصدرة % وعدد تذاكر الطتر
ي حير  أن مبيعات الرحالت البحرية قد ارتفعت 17,8انخفضت بنسبة 

 
، ف ي

% عن يناير من العام الماض 
ي 6,3بنسبة 

 .% عن يناير من العام الماض 
ي 
ي النظام البيت 

 
 بالطوارئ الصحية هي أطراف فاعلة رئيسية ف

ً
إن العديد من البلدان األكتر تأثرا
، إما كوجهات أو أسوا ي لديها أكت  عدد من الحاالت المبلغ السياحي العالمي

ق مصدر أو كليهما فالبلدان التر
% من اإليرادات العالمية ونفقات السياحة الخارجية ، عىل التواىلي )أنظر  68و  55عنها تمثل حواىلي 

( فآثار األزمة عىل هذه االقتصاديات سوف تمتد إىل بلدان أخرى ، وسيكون التأثتر بالغ 1الجدول رقم 
ي تعتمد بشكل كبتر عىل السياحة الدولية، ويبير  الشكل رقم ) األهمية

(  03بشكل خاص عىل المناطق التر
، وبالتاىلي   من ربــع إجماىلي الناتج المحىلي

تلك البلدان أو األقاليم حيث يمثل اإلنفاق السياحي الداخىلي أكتر
 عرضة لتأثتر 

كل كبتر عىل السياحة ، ألنها تعتمد بش COVID-19فإن هذه االقتصاديات النامية أكتر
 بالوباء. 

ً
ي الوقت الحاىلي األكتر تأثرا

 
ي هي ف

 الوافدة ،خاصة من تلك البلدان التر
ي أعقاب األزمة، فبينما 

 
ا عىل احتياجات البيانات والقدرة عىل تقديمها ف

ً
ويؤثر الوضع الحاىلي أيض

ي البيانات، يمكن أن تتأثر استم
 
ة لسد الفجوات ف ا كبتر

ً
ي تبذل البلدان جهود

 
رارية المصادر المهمة ، بما ف
ي هذا السياق من المهم لتلك 

 
ل واألرس المحدودة وأماكن اإلقامة، وف ذلك المسوحات الخاصة بالمت  

كاء بيانات الصناعة لسد الثغرات.  رة استكشاف مصادر بيانات بديلة والتعاون مع رسر  1البلدان المتض 

                                                           
 لمزيد من التفاصيل راجع:   1

Methodological Notes to UNWTO Tourism Statistics Database: 

•https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-

02/methodological_notes_2020.pdf 
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ي يمثل فيها اإلنفاق السياحي الدوىلي الداخىلي أكتر من ربــع (03الشكل رقم )
: البلدان أو األقاليم التر

ي تم اإلبالغ عن معظم حاالت 
إجماىلي الناتج المحىلي ، واعتمادها عىل وصول السائحير  من البلدان التر

COVID-19 أو آخر سنة متاحة( 2018بها( 

 
 . 2020أبريل  8: منظمة الصحة العالمية/ المصدر

ا بالنسبة للمنطقة العربية فخسارتها ليست بالضخمة حيث أن السياحة الصينية لها الزالت أم
ي للسياحة عام  ي العرن 

قليلة مقارنة بمنطقة آسيا، وأظهرت البيانات الصادرة عن منتدى التعاون الصيت 
، أن عدد الزوار المتبادلير  بير  الصير  والدول العربية يرتفع بم 2019 ي بكير 

 
% 16.5توسط الذي عقد ف

سنويا خالل السنوات الخمس الماضية بفضل مبادرة الحزام والطريق، حيث كان من المتوقع أن يصل 
ي زائر، هذا واتجه مليون و

ي إىل الدول العربية عام  456.8إىل أكتر من مليون 
 .2018ألف زائر صيت 

رائدة عربيا  من األردن وحتر إسطنبول مرورا بالمغرب، تونس، مض ولبنان، وجهات سياحية
وس كورونا، فألغيت آالف الحجوز، وتوقفت مئات الرحالت،  وإسالميا تأثرت سلبا بسبب تداعيات فتر
وتعطلت وظائف وعمال، وما زالت قائمة الخسائر تتوسع يوما بعد يوم وفيما يىلي تحليل وقراءة ألهم 

وس كورونا المستجد  ات فتر  عىل السياحة العربية:  COVID19تأثتر
ي إلغاء حجوزات سياحية بنسبة لألردن فبالنسبة

ي القطاع السياحي األردن 
 
اء ومعنيون ف : قدر خت 

امج السياحية، ويعود 30زادت عىل  % خالل شهر مارس المنضم، باإلضافة إىل توقف الطلب عىل الت 
اء-السبب  ان وعدم استقبال مجموعات سياحية من الصير  وكوريا  -بحسب الخت  الجنوبية إىل حظر الطتر

ي توقف الحجوزات المستقبلية، بعدما سجلت 
 
اء أن الخطورة تكمن ف وإيطاليا وإيران، ويؤكد هؤالء الخت 

 . 2021المملكة حجوزا سياحية عىل مدى أشهر العام الجاري وبداية العام المقبل 
                                                           

Sources: 

• UNWTO statistical database available through the UNWTO E-library and Dashboard: 

• https://www.e-unwto.org/ 

• https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard 

• UNWTO COVID-19 webpage: https://www.unwto.org/tourism-covid-19 

• WHO Situation Reports: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/situation-reports/ 
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ي األردن خالل 
 
ووصف رئيس جمعية وكالء السياحة األردنية محمد سميح الوضع السياحي ف

"، وأن هذا األمر سينعكس بالمحصلة عىل جميع مزودي الخدمة، الش ي
ي والجاري بـ"الكارنر

هرين الماض 
ى إغالقا للمكاتب السياحية وتشيحا للموظفير  بسبب إلغاء  وإذا استمر الوضع عىل حاله، "فست 

إىل  الحجوزات وتراجع مبيعات العروض السياحية"، كما أن قرار السعودية المفاح   وقف العمرة أدى
ات للعمرة، وبتكلفة  ألف  140مزيد من الخسائر، خاصة أن نحو سبعة آالف معتمر حصلوا عىل تأشتر

 دوالر تقريبا. 
وس  ي بسبب انتشار فتر أما الفعاليات السياحية كالمهرجانات بمختلف أنواعها فـ"تأثرت بشكل سلت 

ي كورونا"، بحسب أمير  عام وزارة السياحة األردنية باإلضافة إىل أن ه
 
ناك حجوزا تم إلغاؤها، وأخرى ف
حالة ترقب لحالة انحسار المرض، وهناك فعاليات سياحية ومؤتمرات تأجلت، ويتوقع أن تعوض 
السياحة الداخلية المحلية جزءا من خسائر السياحة الخارجية، خاصة أن إنفاق األردنيير  عىل السياحة 

 مليار دوالر(.  1.4والسفر يتجاوز المليار دينار )
ي 
 
ء السياح لبنان وف ي وس كورونا واألزمة المالية تسببا بنتائج كارثية نتيجة توقف مج  ، إن انتشار فتر

ديا بسبب األزمة االقتصادية والمالية، إال أن انتشار  إىل لبنان نهائيا، ورغم أن وضع لبنان أصال كان متر
ي كل نواحي االقتصاد فحتر اآلن ال توج

 
يد الوضع سوءا ف وس كورونا ستر  د أرقام دقيقة بشأن تأثر فتر

اء ذلك إىل أن ظهور  اء، ويرجع الخت  وس كورونا، وفق العاملير  والخت  ان بانتشار فتر قطاعي السياحة والطتر
ي كان لها األثر األكت  عىل 

ب البالد، والتر ي تض 
وس ترافق مع األزمة المالية واالقتصادية الحادة التر الفتر

ي البال 
 
ي لبنان، تراجع حركة السياحة والسفر ف

 
د، لكن بحسب نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة ف

وت وإليها، حيث ُسجل انخفاض ان من بتر ان  فقد تم إلغاء الكثتر من رحالت الطتر ي عدد الرحالت الطتر
 
ف

رحلة يوميا قبل األزمة المالية واالقتصادية وانتشار  130عت  مطار رفيق الحريري الدوىلي ذهابا وإيابا من 
وس كورو  آالف  6-5ألفا يوميا إىل ما بير   13نا، إىل قرابة ثالثير  رحلة حاليا، وانخفض عدد الركاب من فتر
كات السياحة والسفر شهريا من حواىلي ستير  مليون دوالر قبل األزمة  راكب، كما

انخفضت مبيعات رسر
وس كورونا إىل  عت جميع مكا 18المالية وانتشار فتر اير المنضم ورسر ي فت 

 
ان بدفع مليون دوالر ف تب الطتر

 نصف الراتب لموظفيها، إىل جانب تشيــــح عدد من الموظفير  لديها. 
ي 
 
ي الحجوز الجديدة للوجهات المضية خالل 80-70: فإن هناك انخفاضا بنسبة مرصأما ف

 
% ف

وس كورونا، ووفقا لبعض المختصير  فإن  ، بسبب فتر ي
ة نفسها من العام الماض  ة، مقارنة بالفتر هذه الفتر

وس كورونا عىل اقتصاد العالم، غتر أنهم مستقبل  ات فتر القطاع ال يمكن تحديده إال بعد ظهور كامل تأثتر
 يبدون تفاؤال بشأن المستقبل. 

كة من القطاعير  الصجي 
وس، شكلت الحكومة المضية لجنة مشتر ولمواجهة أية تداعيات للفتر

ي وقت تس
 
ات، ف تمر فيه جهود التنشيط السياحي والسياحي تنعقد بشكل دائم لبحث مستجدات التأثتر

بالخارج ومحاوالت جلب السياح الجدد، إىل جانب تعميم تعليمات بشأن البيئة والصحة والوقاية بير  
ي المنشآت السياحية. 

 
 العاملير  ف
ي 
 
ي المغربوف

 
وس كورونا، ف ، ال توجد إحصاءات دقيقة بشأن حجم إلغاء الحجوزات بسبب فتر

ي 
 
ي عن تأجيالت، لكن وسائل إعالم محلية تحدثت المقابل يتحدث المسؤولون ف

ر
القطاع السياحي والفندف

ة ي مدينة مراكش، وهي واحدة من أهم الوجهات السياحية بالمغرب،  عن أكتر من عشر
 
آالف إلغاء حجز ف

ي ميالنو  مارس المنضم 8 ابتداء من األحد -مؤقتا-كما علقت الخطوط الجوية الملكية رحالتها 
من مدينتر

وشكل مهنيو قطاع  ية وإليهما، عىل إثر قرار السلطات اإليطالية فرض الحجر الصجي عليهما،والبندق
 السياحة وأرباب الفنادق خلية أزمة للمتابعة واتخاذ التدابتر االحتياطية. 

وس كورونا وما سببه من  وأمام تراجع أغلب األسواق السياحية األوروبية عىل خلفية انتشار فتر
ي قط

 
ستتأثر سلبا بهذه األزمة الصحية، وقد  تونساعات النقل الجوي والبحري، فإن اضطراب وشلل ف

ي عدد الوافدين إليها بحواىلي 
ي إىل تدن 

ي ظل انخفاض توافد السياح 40تفض 
 
% حتر نهاية ماي ، خاصة ف
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ي شهر رمضان المبارك، وكذا السياح األوروبيير  الذين يمثلون نحو 
 
 %30من األقطار المجاورة كالجزائر ف

من العدد اإلجماىلي للوافدين عىل الوجهة السياحية التونسية، والخسائر طالت أيضا  وكاالت األسفار 
وس كورونا المستجد، حيث تم إلغاء العديد من  ي وخشت الكثتر من األموال بفتر تأثرت بشكل سلت 

ل الموظفير  الذين الرحالت نحو إيطاليا وأوروبا والسعودية، غتر انه ال توجد أرقام ومعطيات دقيقة حو 
اوح بير  

ي األشهر الستة المقبلة قد تتر
 
وقع تشيحهم، ومن المتوقع أن تشهد الصناعة التونسية خسائر ف

ي وقت يبلغ فيه 40% و30
 
ان التجاري بير  تونس والصير  ، ف % من القدرة اإلنتاجية، مع تفاقم عجز المتر 

سلسلة  42دينار(، وتشتر األرقام أيضا إىل إلغاء مليار  19هذا العجز حاليا ستة مليارات دينار )من مجمل 
سلسلة تعود  28من الرحالت الجوية غتر المنتظمة بير  تونس وجدة وبير  تونس والمدينة المنورة، منها 

ان الجديد "نوفالر"، وذلك تبعا لقرار السعودية  14للخطوط الجوية التونسّية و كة الطتر سلسلة لشر
وس كورونا. تعليق دخول المعتمرين إىل أرا ب انتشار فتر

ّ
 ضيها لتجن

ي 
 
وس كورونا ملتبسا، بير  بيانات تتحدث عن  تركياوما زال مشهد تأثر القطاع السياحي ف بانتشار فتر

خسائر محدودة تكبدها القطاع وأخرى تشتر إىل استفادته من كون تركيا واحدة من الوجهات السياحية 
ي ما زالت آمنة نسبيا من مرض كور 

ي وقف استقبال السياح الصينيير  القليلة التر
 
ونا، وانحشت الخسائر ف

ىلي ونيفشهتر وإسطنبول، كما ُسّجل 
ي مناطق كابادوكيا ودينتر 

 
ي لهم ف

ر
الذين تم إلغاء ثالثير  ألف حجز فندف

ي إيطاليا من 
 
كية إىل سبعة مطارات ف ي عدد رحالت الخطوط الجوية التر

 
رحلة أسبوعيا  119انخفاض ف

ي الم 52إىل 
 
ي أعداد السياح القادمير  من دول أخرى )غتر فقط، ف

 
قابل، تشتر المعطيات إىل ارتفاع كبتر ف

الصير  وإيطاليا( أهمها الفلبير  وباكستان وألمانيا واليونان وبريطانيا، وحافظت الغرف الفندقية عىل معدل 
كية، األسعار ذاته ي مناطق السياحة الربيعية التر

 
خاصة إسطنبول  ومستويات اإلشغال نفسها بشكل عام ف

وأنطاليا، ولم تعلن قطاعات السياحة أو المؤسسات النقابية عن تسجيل حاالت استغناء عن اليد العاملة 
ي هذا القطاع بصورة استثنائية. 

 
 2ف

ي ظل انتشار جائحة كورونا 
 
اضية" ف : "السياحة االفتر ي

 
 .  COVID 19المحور الثاب

وس كورونا، من الصعب تخيل  السفر مع زيادة قيود حول العالم للحد من انتشار جائحة فتر
ي األزمة،  كيف سيبدو قطاع

اء أن قطاع السياحة والسفر السياحة والسفر بعدما تنقض  ويعتقد الخت 
ي  األزمات السابقة، من قبل مع النطاق العالمي قادر عىل العودة واالنتعاش من جديد، كما فعل عىل

 
وف

، ال نعرف متر أو كيف سيمر الوباء، ولكن بمجرد تحسن أزمة الصحة العامة، سيحتاج  الوقت الحاىلي
 
ً
ي األسعار لتشجيعهم عىل السفر مرة أخرى، بحسب  المسافرون أيضا

 
إىل رؤية انخفاضات حادة ف

 ، ات 8وفيما يىلي المحللير   قطاع من المحتمل أن يراها المسافرون بمجرد أن تغتر
 
السياحة  يتعاف

وس كورونا:   والسفر من أزمة فتر

 :  الرحالت البحرية قد تصبح رخيصة للغاية أسعار . 1

 مع إعادة  عىل يتوقع أن المسافرين المعتادين
ً
 منخفضة جدا

ً
الرحالت البحرية سيجدون أسعارا

كات الرحالت تشغيل خطوط الرحالت البحرية، وهذا بعد التحدي الذي تواجهه ي  رسر
 
ف

وس كورونا المستجد  العمالء جذب ي فتر
عىل مير  السفن  COVID 19نتيجة تصدر تفسر

ي ال تزال قيد العا عناوين الصحف السياحية
ض إعادة تشكيل بعض السفن الجديدة، والتر لمية، ويفتر

، وكثافة أقل للركاب لتكون وسيلة لجذب عمالء جدد، ويعتت  الحد من  اإلنشاء، بغرف معيشة أكت 
خدمة بوفيه الطعام واالتجاه أكتر نحو تناول الطعام حسب الطلب عت  مستويات األسعار طريقة 

ي سالمةأخرى لطمأنة المسافرين 
 
ي حالة استئنافها.  السفر عىل مير   الذين يشككون ف

 
 رحلة بحرية ف

                                                           
ان بالمنطقة، تحقيق للجزيرة نت باألرقام: متاح عىل الموقع:  محمد أفزاز: 2 وس كورونا عىل السياحة والطتر  هكذا أثر فتر

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/3/11  :15:51، الساعة 19/06/2020تاريــــخ االطالع . 

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/3/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7
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  : بالنظافة والتعقيم زيادة االهتمام . 2
ي 
 
وا كيفية قيامهم  سيتعير  عىل الجميع، سواء أكان ذلك رحلة بحرية أو إقامة ف الفنادق، أن يغتر

ي يتفاعل معها الضيوف، وسيحتاج 
الضيوف  إىل إبالغ المسؤولير  برصد وتنظيف البيئة المحيطة التر

ات من أجل زيادة مستوى راحتهم"، كما أكد كة تحليل بهذه التغيتر  الضيافة نائب الرئيس األول لشر
"STR"ورة  إىل "اإلجراءات الجديدة المرئية" الالزمة إلظهار  ، جان فريتاج، عىل ض 

ً
ا التعقيم، مشتر

ي كل مكان أو تطهتر مدى نظافة المنشآت، وأوضح فريتاج أنه  سواء كان ذل
 
ي مطهرات اليد ف

ك يعت 
ما نقوم به  األسطح الصلبة بانتظام، سيكون هناك نظام واضح يتم إبالغه للعمالء بقول: "هذا

 ."للحفاظ عىل سالمتك
 . أسعار حجز غرف الفنادق ستنخفض قبل أن ترتفع: 3 -1

ي الواليات المتحدة بنسبة 
 
ثالث من شهر خالل األسبوع ال %30انخفضت أسعار الفنادق ف

أوقات  ومن الناحية التاريخية، أثبت مارس المنضم، ويتوقع أن تنخفض األسعار قبل أن ترتفع مجددا،
ي عام  نهاية األزمة االقتصادية األزمات، مثل

 
ضعف الوقت  ارتفاع أسعار الغرف يستغرق ، أن2009ف

الفنادق األمريكية، ولكن سيكون  انهيار قطاع  الذي يستغرقه انخفاضها إىل أدن  حد ممكن، وال يتوقع
ي 
ي كثتر من الحاالت، وقد تتبدل إدارة للضيوف هناك خلل غتر مرن 

 
الفنادق خلف الكواليس، ولكنها  ف

 تحت العالمة التجارية ذاتها.  ستظل تعمل

ي الفنادق بالمقارنة بمنازل العطالت. 4
 
 : قد يشعر المسافرون بمزيد من األمان ف

ات بعض أهل االختصاص أن يرى للفنادق قد يكون عدم ارتياح المسافر لخيارات  أحد متر 
قد  ومواقع تأجتر مساكن اإلجازات األخرى، ألن هذه المنشآت "Airbnb" السكن البديلة مثل موقع

ي التواصل مع الضيوف وتوحيد معايتر التنظيف الصارمة
 
 .تواجه صعوبة ف

ان بسعر أقل وطائرات فارغة. 5  : بحث عن تذاكر طتر
ي السفر جوا عىل مير   األشخاص قد يشعرون براحة أكتر  تشتر الدراسات إىل أن 

 
الطائرات  ف

وس كورونا المستجد  األقل ازدحاما وبأسعار ي بعد انقضاء أزمة فتر
أقل بكثتر من الصيف الماض 

COVID 19كات النقل عن خطٍط إللغاء اب  ، وأعلنت العديد من رسر بعض خدمات الطعام والشر
عىل مير  الطائرات، ومن المتوقع أن يكون  لخفض التكاليف وتقليل االختالط لوسطومقاعد صف ا

، مع احتمال فيهي المحىلي تأخر السفر عت   السفر بهدف العمل أول من سينتعش، ثم يليه السفر التر
 .المحيطات

ان السفر بهدف العمل . 6 كات الطتر  : قد يحفز االنتعاش لشر
ي التعامالت شخص

 
 قد تساعد الرغبة ف

ً
ي بعد أن اعتادت  يا

 
ان عىل التعاف كات الطتر عىل تحفتر  رسر

ة.  كات عىل إجراء االجتماعات عن بعد خالل هذه الفتر  العديد من الشر

  سيتوفر. 7
 
ة من الوقت لدى المسافرين جوا ي الحجز، لفتر

 
 : مرونة أكت  ف

ان، كات الطتر ي مددت سلسلة من التنازالت وخيارات إعادة الحجز  يتوقع أن رسر
المرنة مع التر

وس كورونا، ة أطول من الزمن ستظل أقل ضامة مع رسوم اإللغاء والتغيتر  انتشار فتر  .لفتر
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  :  غتر متوقع زيادة االستدامة تعد مكسبا . 8
ي صدارة أولوياتنا قبل ظهور وباء  ويرى

 
ي كانت ف

البعض أن الفرصة ستتوفر لمعالجة القضايا التر
وس كورونا، كالسياحة المفرطة،  3والسفر المستدام، وحماية البيئة.  فتر

ي ظل المخاوف من انتشار 
 
ة ف ي األسابيع األختر

 
 ف
ً
ا  كبتر

ً
اضية تشهد إقباال وأصبحت الجوالت االفتر

ي الدولة والعالم حيث تحاول هذه 
 
وس "كورونا" والتوقف شبه الكامل لقطاع السياحة والسفر ف فتر

م الوجهات تعزيز الوعي بمعالمها السياحية 
ّ
ي الوقت الذي أصبح التعل

، فف 
ً
والتشجيع عىل زيارتها الحقا

ي وقتنا الحاض  نتيجة تداعيات جائحة "كورونا"، دخلت السياحة 
 
والعمل عن ُبعد السمة األبرز ف

، ال سيما أنها الخيار األفضل والمالذ اآلمن لقضاء عطلة 
ً
ا ي دائرة اهتمامات األفراد أختر

 
 ف
ً
اضية أيضا االفتر

وسمع استمرا ي الفتر
ي الدولة لمنع تفسر

 
ازية والوقائية ف  .ر تطبيق اإلجراءات االحتر

 
ً
 جيدا

ً
نت تعد خيارا اضية عت  اإلنتر

ي القطاع السياحي إن السياحة االفتر
 
اء ومختصون ف وقال خت 

ين إىل أن العديد من المنشآت  ازية، مشتر
ام باإلجراءات االحتر ي ظل االلتر 

 
لقضاء العطل القادمة وال سيما ف

ي تمكن كافة أفراد العائلة 
فيهية وفرت بالتعاون مع الدوائر المختصة العديد من التجارب التر السياحية والتر

ي تضمن القيام بجوالت 
نت لزيارة أبرز المعالم السياحية، ومن بير  العوامل التر من اختبارها عت  اإلنتر

ي الدولة إىل م
 
نت ف اضية جيدة هو ارتفاع رسعات اإلنتر ستويات متقدمة مقارنة بكافة دول سياحية افتر

 .المنطقة وبالتاىلي ضمان رسعة وجودة المشاهدة ومن دون أي انقطاع أو مشكالت تعكر صفو التجربة
ي 
 
فيهية ف اء والمختصون أن تلجأ جميع المؤسسات والمنشآت السياحية والمدن التر وتوقع الخت 

اضية، وتطبيقات الواقع المعزز ال ذكية، والنظم الصوتية والمرئية الغامرة، العالم لعمل تجارب افتر
، بما يساهم  ي

اض  ي يمكن حضورها عت  تقنيات الواقع االفتر
والحفالت الموسيقية والمباريات الرياضية التر

ي العالم وال سيما أن هناك العديد من الوجهات السياحية 
 
اضية ف ي إحداث قفزة نوعية للسياحة االفتر

 
ف

ي تعتت  
ي العالم التر

 
ة ف نقاط جذب تالئم كافة األعمار المختلفة، والبنية التحتية المتطورة، فمن الشهتر

ي الدولة وبأقل 
 
خالل نقرة عىل الحواسيب أو الهواتف يستطيع األفراد مشاهدة أبرز المعالم السياحية ف

ي إقبال األ
 
 إىل أن األسابيع الماضية بدأت تشهد زيادة ف

ً
ا فراد تكاليف ممكنة ومن دون عناء أو مجهود، مشتر

ام باإلجراءات  اضية ومن المتوقع أن يزيد اإلقبال خالل العطلة مع استمرار االلتر  عىل السياحة االفتر
وس كورونا المستجد ي العالم تفاديا النتشار فتر

 
ازية المطبقة ف  .االحتر

ىلي الذي 
ي بسبب الحجر المت  

اض  وعمدت بعض الدول إىل فتح أبواب متاحفها للزوار بشكٍل افتر
وس كورونا، وأثّر عىل قطاعاٍت عدة بشكٍل متفاوت، إال أن قطاع السياحة قد يكون أحد أكت  فرضه فتر 

 ،
ً
ونية، قد ال تبدو كافية ضحاياه، فرحلة مشهدية من وراء شاشة الكومبيوتر أو الهاتف أو اللوحات اإللكتر

 تتناسب وأوضاع اإلقفال والحجر، وهناك عدد من المتاحف 
ّ
العالمية وصاالت لكنها من دون أدن  شك

اضية مجانية لزوارها، وتتيح لهم زيارتها والتأمل  عرض للفنون ومواقع أثرية تنظم جوالت افتر
ي أروقتها من كل الزوايا واألبعاد، وحذت مؤسسات ومعارض دولية عدة عىل 

 
ة ف بالمعروضات المنتشر

 امتداد العالم حذو تلك المتاحف. 
اضية وا ، حيث ال وجود لدليل واالختالف بير  الزيارة االفتر ي

لزيارة العادية هو التواصل اإلنسان 
وس  قد أثناء انتشار الفتر

ُ
سياحي يخت  قصص األماكن وتاريخها ويتناقش مع السياح، وهذا التواصل الذي ف

ي الجوالت 
 
اضية، ورغم أن الموقع األثري ف ة، وال تقدمه الزيارات االفتر  قيمة مضافة كبتر

ّ
كان ُيعد

اضية يمكن مشاهدته باألبعاد الثالثية لدرجة نشعر فيها أننا موجودون عىل عير  المكان، األمر  االفتر

                                                           
وس كورونا؟ CNNتقرير لوكالة -3 ابريل/  02 الخميس، نشر يوم  :كيف سيتغتر قطاع السياحة والسفر بعد فتر

 industry-travel-https://arabic.cnn.com/travel/article/2020/04/02/coronavirus2020-نيسان
changes :14:04الساعة:  19/06/2020تاريــــخ االطالع . 

https://arabic.cnn.com/travel/article/2020/04/02/coronavirus-travel-industry-changes
https://arabic.cnn.com/travel/article/2020/04/02/coronavirus-travel-industry-changes
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ي صور، 
 
يختلف مع السياحة العادية، إذ أن المشهد يكون أفضل مع اإلحساس برائحة البحر والهواء ف

ين القيام بزيارات ي صيدا ولمس الحجر، فجوالت المتاحف العالمية مثال تتيح لكثتر
 
قد  وحرارة الشمس ف

ي الواقع، وهذه إحدى اإليجابيات، إضافة إىل المشاهدة ثالثية األبعاد 
 
تاح لهم الفرصة لتحقيقها ف

ُ
ال ت

 ، ي
اض  ي العالم االفتر

 
ي مشاهدتها، إذ نملك متسعا من الوقت ف

 
القريبة من كل قطعة، مع إمكانية االستغراق ف

ء يعّوض الزيارة وقد ال تسمح الزيارة الفعلية للمتحف تفقد القطع المعروضة بهذ ي
ه الدقة، إال أنه ال شر

وح.  ي المتحف ولونها والتنقل بير  األروقة واالستماع إىل الشر
 
 والمشاهدة الحقيقية للمعروضات ف

اضية عىل المعالم والمتاحف ليست بجديدة بحد ذاتها، فإن  وعىل الرغم من أن الجوالت االفتر
وس كورونا المستجد جعلها معروفة ومطلوبة أكتر  ىلي وسّهل تلك الجوالت،  فتر

ي ظل الحجر المت  
 
ف

ي 
 
ونية وعىل سبيل المثال متحفا "اللوفر" و"أورسيه" ف امتالك تلك المواقع السياحية تطبيقات إلكتر

ي باريس
 
دام، و"فان غوغ" ف ي ، والمتحف أمستر

 
يطاب ي الت 

 
وبوليان" ف ي نيويورك، و"متر

، والمتحف الوطت 
ي 
 
ي واشنطنف

 
غامون" ف ي ، وبرلير  ، و"بتر

 
ي" ف غ فلورنسا"أوفتر  ي بطرست 

 
، ومتاحف روسيا، و"إرميتاج" ف

ونية أو عت  موقع "غوغل" للفنون والثقافة 
اضية من مواقعها اإللكتر ي العالم فتحت أبوابها االفتر

 
أخرى ف

ي 
 
ي معرض ف

دولة، إضافة إىل معلومات قّيمة عن الدول  80وتطبيقه الخاص الذي يضّم أكتر من ألف 
اضية عىل طرقاتها ومعالمها وآثارها عت  "غوغل وحضاراتها وموسي

قاها وسكانها وطعامها، مع جوالت افتر
اضية عىل عدد من المناطق األثرية  ي مض جوالت افتر

 
يت فيو"، كذلك قدمت وزارة السياحة واآلثار ف ستر

 والمعابد والمقابر الملكية إضافة إىل إرشادات عن القطع األثرية والتماثيل. 
ي   

 
ي ياتركأما ف ي باسم "بتر

اض  ي للسفر االفتر
طلق تطبيق مجان 

ُ
 من piri، فأ

ً
ا  كبتر

ً
"، وشهد إقباال

ية، ويتيح لمستخدميه إجراء جوالت سياسية  كية واإلنجلتر 
 باللغتير  التر

ً
األتراك واألجانب كونه مفّصال

التطبيق نحو تمتاز بتعليقات صوتية من أدالء سياحيير  من تركيا والعالم خالل دقائق معدودة. ويتضمن 
اوح بير  نحو  20جولة تغطي  150

 وبعضها بأسعار تتر
ً
ي تماما

كية.  9و  3دولة، بعضها مجان   دوالرات أمتر
ي 
 
اضية لبنانوف ي وزارة الثقافة، عن إتاحة إمكانية إجراء زيارة افتر

 
، أعلنت المديرية العامة لآلثار ف

ي ومواقع أثرية أخرى، مثل بعلبك وجبيل وقالع
ها من دون  للمتحف الوطت  صور وصيدا والمسيلحة وغتر

اضية،  ىلي إىل اإلعالن عن الزيارات االفتر
دفع أي رسوم، فوزارة الثقافة كانت سّباقة منذ بدء الحجر المت  

ي وقالع صور والمسيلحة وصيدا السياحية، وتّمت 
ي المتحف الوطت 

 
 من قبل ف

ً
وكان هذا المفهوم معروفا

ة الحجر، ح نت الطريقة شبه الوحيدة المتاحة للتواصل ومشاهدة اإلضاءة عليه أثناء فتر يث بات اإلنتر
ي مشاهدتها مرة 

 
هذه المواقع، بخاصة لألشخاص الذين لم يسبق لهم زيارتها من قبل، أو الذين يرغبون ف

 4أخرى. 
ي 
 
اضية اإلمارات وأطلقت العديد من المعالم والمتاحف ومراكز التسوق ف خدمات الجوالت االفتر

ة  ي الفتر
 
ويــــج لهذه المعالم وهي موجودة قبل وجود كورونا، ولكن دورها تعزز ف ي كان الهدف منها التر

والتر
ي الدولة، فالسياحة 

 
ة بحيث باتت وسيلة الجمهور األساسية لالطالع عىل المعالم السياحية ف األختر

ويــــج إىل أن اضية بدأت تنتقل من مرحلة التر ي اإلمارات  االفتر
 
 من قطاع السياحة ف

ً
 أساسيا

ً
تكون جزءا

وس كورونا، وأطلقت  ي يعانيها القطاع إثر تداعيات انتشار فتر
كطريقة لمواجهة التحديات الحالية التر

ي 
 
ي حديثا دائرة الثقافة والسياحة ف  360مبادرة لمنح الزوار تجربة تفاعلية شاملة باستخدام تقنية الـ أبو ظت 

 من الجوالت درجة، حيث تتيح 
ً
، إذ تجمع عددا ي ي أبو ظت 

 
ي األماكن السياحية ف

 
اضية ف القيام بجولة افتر

، كما ستطلق مدينة عالم  ي ي إمارة أبو ظت 
 
اضية والتجارب السياحية إىل أبرز المعالم والوجهات ف االفتر

ي تشتهر 
اضية شيقة لالستمتاع بتجربة إحساس الشعة والحماس التر ي تجربة افتر اري أبو ظت  بها  فتر

                                                           
اضية"  "هال كريم: -4 متاحة عل الموقع:  زيارة مجانية ببضعة كيلوبايتات،السياحة االفتر

1https://www.independentarabia.com/node/11601  :تاري    خ 30/04/2020بتاري    خ ،

 16/06/2020االطالع: 
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ي موقع  ي دن 
 
فيهية براحة تامة من منازلهم، كذلك أطلقت هيئة الثقافة والفنون ف ي "المدينة التر  "360دن 

اثية والثقافية التابعة لها ي أهم المواقع التر
 
، الذي يتيح التجّول ف ي

ون   .5اإللكتر
ي توجيهاتها إىل اتخاذ جملة من التدابتر  الجزائرفيما يخص 

 
فقد دعت السلطات الوصية ف

ي عز األزمة 
 
اضية للجزائر كوجهة سياحية ف واإلجراءات التضامنية الرامية لخلق ديناميكية ترويجية افتر

ورة "تعزيز السياحة الرقمية وتفعيل ما أصبح يعرف COVID 19الصحية العالمية  ، تحثهم فيها عىل ض 
ويــــج الرقمي للصناعة التقليدية من خالل برمجة اليوم ب اضية أو سياحة المنازل والتر السياحة االفتر

ويــــج لوجهة الجزائر وللمنتج التقليدي الجزائري دون عناء التنقل".  ي التر
 
ي تساهم ف

اضية التر  الزيارات االفتر
رزة للسياحة فالجزائر تمتلك من المقومات التكنولوجية والسياحية ما يؤهلها لتكون وجهة با

ي كانت 
اضية، حيث تتيح هذه التقنية فرصة فريدة الستكشاف معالم الجذب السياحي فيها والتر االفتر

ي مرحلة ما قبل كورونا. 
 
 محط أنظار وتوجهات الزائرين والسياح ف

ي "اختيار المقصد السياحي الداخىلي واختيار منتجات 
 
ومن شأن هذه اإلجراءات أن تساهم ف

ة الوطنية ما بعد وباء كورونا"، وهو ما يتماشر مع "سياسة الحملة التوعوية الدولية الصناعة التقليدي
ل  ي المت  

 
ي أطلقتها المنظمة العالمية للسياحة تحت شعار: "البقاء ف

وس كورونا المستجد التر لكافة فتر
ي السفر غدا". 

 اليوم يعت 
كتر  عىل القيام بمسح شامل يضم كافة األماكن التاري

ي الجزائر لتكون وهنا يجب التر
 
خية والسياحية ف

اضية، حيث يمكن تقديم الكثتر من  ي تسمح للجمهور بالقيام برحالت افتر
ة التر عىل قائمة األماكن الممتر 

ي 
 
ي ترسيخ الوجهة السياحية ف

 
المعلومات واألحداث التاريخية لالماكن األثرية، مما يساهم بشكل كبتر ف

، لتكون مقصدا سياحيا  وس كورونا وعودة األمور إىل أذهان المستخدمير  ي مرحلة ما بعد انتهاء فتر
 
ف

 .طبيعتها
ي زمن كورونا  المحور الثالث: 

 
ي تركيا : السبيل نحو استدامة السياحة ف

 
"السياحة اآلمنة" ف

COVID 19 . 
 
ً
ة لزيادة العائدات، بعد أن شهد شهر يناير ارتفاعا ي الوقت الذي استقبلت فيه تركيا العام بآمال كبتر

 
ف

ي 
 
ي 2019% عن نفس الشهر من  16الوافدين بنسبة ف

 
، وقفزت إيرادات السياحة عىل أساس سنوي ف

مليون  40مليار دوالر، بينما كانت الدولة تستهدف الوصول بالعائدات إىل  34.5% إىل 17بنسبة  2019
ي  65دوالر خالل العام الجاري ونحو 

 
ائح مليون س 52، وسعت جاهدة لجذب نحو  2023مليار دوالر ف

، وكانت تتطلع لوصول الوافدين إىل أكتر من  ي
 العام الجاري  57العام الماض 

ً
، وذلك ضمن 2020مليونا

وس كورونا عالميا إىل 2023مليون سائح بحلول عام  75خطتها السياحية للوصول إىل  ، أدى انتشار فتر
، حيث جرى إغالق معظم   إيقاف كل الرحالت الجوية، ونال من القطاع المنشآت الخدمية السياحي

 . ي
 6وتقليص ساعات افتتاح المعالم السياحية أو إقفال أبوابها بشكل كامل خالل إبريل الماض 

ي جائحة كورونا فيها، تستعد تركيا الستقبال 
 مع العودة إىل الحياة الطبيعية، إثر تراجع تفسر

ً
وتزامنا

الحكومة، لتأمير  قضاء عطلة تراعي قواعد سياح العالم، بموجب "برنامج السياحة اآلمنة" الذي أطلقته 
ي تعد سادس أكت  وجهة سياحية مفضلة حول العالم، استقبلت 

وس، تركيا التر وتدابتر الوقاية من الفتر
ي حواىلي  

مليون سائح، بحسب بيانات منظمة السياحة العالمية، فيما كانت تسع هذا  52.5العام الماض 
 .ة العالميةالعام لنيل أكت  حصة ممكنة من السياح

وس، شملت  ي الفتر
ازية لمنع تفسر رت صناعة السياحة حول العالم، مدفوعة بالتدابتر االحتر وتض 

ان ضحية تلك اإلجراءات، وكشفت  فرض قيود عىل حركة التنقل بير  الحدود، فيما كانت صناعة الطتر

                                                           
اضية.. الخيار اآلمن،متاحة عل الموقع: - 5   لؤي عبدهللا،رامي سميح: السياحة االفتر

https://www.albayan.ae/economy/tourism :16/06/2020تاريــــخ االطالع: ،24/05/2020بتاري    خ 

6https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/5/10   

https://www.albayan.ae/economy/tourism/2020-05-24-1.3866494
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/5/10/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
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قافة والسياحة، والصحة، تركيا عن "برنامج السياحة اآلمنة" والذي تم إطالقه بالتعاون بير  وزارات الث
ي البالد

 
 .والنقل والبنية التحتية، والداخلية والخارجية، ومختلف القطاعات ذات الصلة ف

ي ترغب 
ي المنشآت السياحية، التر

 
م تطبيقها ف

ّ
وع عىل تحديد معايتر وقواعد يحت ينص المشر

نامج المذكور  ي م 150باستقبال السياح، خالل مرحلة ما بعد كورونا، وحدد الت 
 
عيارا يتوجب مراعاته ف

نامج سارعت  المنشآت، خالل مرحلة ما بعد كورونا، كية عن الت 
وعقب إعالن وزارة الثقافة، والسياحة التر

وط والمعايتر الالزمة، من أجل الحصول عىل " ي البالد الستيفاء الشر
 
شهادة السياحة العديد من الفنادق ف

لمنشآت السياحية سوى الحاصلة عىل هذه الشهادة، كما "، حيث لن يتم السماح باستئناف عمل ااآلمنة
كات المختصة، لتقديم خدمات منح "شهادة السياحة اآلمنة"،  كية مع عدد من الشر تعاقدت الحكومة التر

، ومراقبة مدى تطبيقها الحقا،  ي المعايتر
 
ي تستوف

كية أنها 7واعتماد المنشآت التر وأعلنت الحكومة التر
ي إطار د 100أرسلت خطابات إىل 

 
ي المناطق السياحية ف

 
ولة حول العالم إلطالعها عىل التدابتر المتخذة ف

وس كورونا ي ظل وباء فتر
 
وع السياحة اآلمنة باعتبار تركيا من البلدان األكتر أمنا ف   50ووصل ، 8مشر

ً
ا سفتر

ي فعالية 
 
ي تركيا، للمشاركة ف ترويجية وعدد كبتر من الصحفيير  األجانب إىل والية أنطاليا جنوب غرن 

ي مرحلة عودة الحياة إىل السياحة اآلمنةنظمتها وزارة الثقافة والسياحة، حول"
 
ي تقدمها تركيا ف

" التر
ي تقام بعنوان 

ي الفعالية التر
 
ي ظل مكافحة كورونا، وأجرى السفراء والصحفيون المشاركون ف

 
طبيعتها ف

ي مطار 
 
 .أنطاليا والفنادق ومرافق أخرى"اكتشف من جديد"، جولة لالطالع عىل التدابتر المتخذة ف

نامج ويعتمد   العامل"، وسالمة و"صحة المسافر"، وسالمة "صحة هي  أساسية، ركائز  4 عىل الت 
ي  المتخذة و"التدابتر 

 
ي  المتخذة و"التدابتر  المنشآت"، ف

 
 جماح كبح  من تركيا  وتمكنت ،"النقل وسائط ف

ي ال والتدابتر  القوي، الصجي  نظامها  بفضل كورونا   جائحة
 شهادة برنامج من جعل ما  وهذا  ، اتخذتها  تر

 لتقديم السعي  خالل من المقبلة المرحلة خالل السياحة قطاع تعزيز  نحو  السبيل السياحية السالمة
 9الصحية.  سالمتهم عىل الحفاظ أجل من والعمل الخارج من للزوار  الخدمات أفضل

ي تركيا يعتت  خطوة جريئ
 
كيا بفتحإن تطبيق وثيقة السياحة اآلمنة ف  ة، فهذه المبادرة سمحت لتر

ي من تحقيق 
أبوابها للعالم بفضل التدابتر الصحية اآلمنة، ويتوقع أن تمكن القطاع السياحي والخدمانر
كات  .معايتر جيدة من خالل تنفيذ برنامج السياحة اآلمنة وخلق بيئة رابحة للسياح والشر

 : الخاتمة
ي إطار برنامج الشهادات شهادة السياحة اآلمنةالحاصلة عىل "يوما بعد يوم، يزداد عدد المرافق 

 
" ف

ي تركيا ضمن التدابتر المتخذة لمكافحة وباء كورونا المستجد 
 
السياحية الصحية، الذي تم إقراره ف

COVID 19   ي مكافحة الجائحة
 
ي تم اتخاذها ف

إذ باتت إن تركيا من أكتر الدول اآلمنة من حيث التدابتر التر
 مقارنة بالدول األوروبية، حيث بات من  الممكن الذهاب إىل المرافق المعتمدة بكل أريحية. 

ي 
 
ي إدراج نفسها ف

 
ي ترغب ف

كات والمطاعم التر وتحت قيادة وزارة الثقافة والسياحة، قامت الشر
برنامج شهادة السياحة الصحية، بإعادة تصميم أماكنهم من حيث النظافة ومراعاة المسافة االجتماعية، 

رنامج الشهادات بالتعاون مع وزارات الصحة والنقل والبنية التحتية والداخلية والخارجية، إذ يفرض ب
حة عىل نطاق واسع سيتم تطبيقها عىل كافة  ي تركيا، مجموعة من التدابتر المقتر

 
السياحية اآلمنة ف

 من مرحلة 
ً
كيا، وتمتد هذه التدابتر اعتبارا

المواطنير  األتراك والزوار األجانب الذين سيقضون عطلتهم بتر
ة الصحية لكل من العاملير  بهذه المرافق نقل الزوار وحتر استضافتهم، وتشمل االطمئنان عىل الحال

ددين عليها، ويتم اإلعالن عن المرافق الحاصلة عىل شهادة السياحة الصحية، وكذا المرافق  والزائرين المتر
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/1878351
https://al-sharq.com/article/26/06/2020/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
https://www.dailysabah.com/arabic/travel/2020/05/10/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
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كية،  ي لوكالة ترويــــج وتطوير السياحة التر
ون  ي الموقع اإللكتر

 
ي تواصل إجراءاتها للحصول عىل الشهادة، ف

التر
ي الحصول عىل الشهادات، من التقدم حيث يتوقع أنه ستتمكن 

 
ي ترغب ف

مرافق النقل واالستضافة التر
ي ستتخذ اإلجراءات 

بطلب إىل منظمات االعتماد الدولية المختصة، وستتمكن المنشآت السياحية، التر
كات  الالزمة لضمان قضاء المواطنير  عطلة صحية، من الحصول عىل الشهادة إذا اجتازت فحص رسر

ي تحد
دها الوزارة، وتم تحديد المؤسسات المضح لها بإصدار شهادة السياحة اآلمنة، وتفتيش االعتماد التر

ي إطار معايتر منفصلة ووفق معايتر دولية 
 
ه والنقل، ف اب، ومركبات التت   مرافق اإلقامة والطعام والشر

ي تركيا، واتحاد المنشآت
 
، مثل اتحاد أصحاب الفنادق ف ي

الفندقية  بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدن 
ي تركيا، وجمعية مستثمري المطاعم السياحية والمطاعم التجارية، وأثناء تحديد مؤسسات المراقبة 

 
ف

ي أعمال 
 
ي ال تقوم بإنتاج منتج آخر، وتعمل فقط ف

كتر  عىل المنظمات المستقلة التر
والتفتيش، تم التر

ي المصالح مع الم
 
ي المرحلة التفتيش والتحليل والرقابة وال يوجد لديها تضارب ف

 
ؤسسات األخرى، وف

كات االعتماد، بما  كي للمعايتر ورسر
األوىل، قامت الوزارة بتكليف رئاسة مجموعة شهادات نظام المعهد التر

ي يتم فحصها 
ي المرافق التر

 
كات الدولية، للقيام بعملية تدقيق الشهادات، ويقتض الفحص ف ي ذلك الشر

 
ف

داخل الموقع" الخاص بالمرفق وليس عن بعد،  وبخالف شهريا، عىل يوم واحد ويتم إجراء التفتيش "
اوح بير  شهرين

ات تتر ، وتكون مدة االنتهاء من الشهادة  ذلك، يتم إجراء تفتيش "العميل الشي" عىل فتر
ي حالة الكشف عن وجود خلل أثناء عمليات 

 
، وف ي

ي غضون ثالثة أيام عىل األكتر بعد التفتيش الميدان 
 
ف

ي حالة استمرار هذا الخلل، يتم إلغاء الشهادة، ووضعت الجهات التفتيش، يتم تحذير ال
 
منشأة المعنية، وف

ي نهاية عملية 
 
ي سيتم منحها ف

ي وثيقة الشهادة التر
 
المختصة رمز استجابة رسيعة )الرمز المربــع(، ف

التفتيش، وسيكون رمز االستجابة الشيعة مفتوحا للجميع، وعندما يتم تمريره عىل الجهاز المختص، 
ي تم تصحيحها نتيجة للتفتيش س

يتم الحصول عىل وقت التفتيش واسم المفتش وأوجه القصور التر
ي نهاية عملية الفحص، الملصقات 

 
والتفاصيل األخرى المتعلقة بعملية التفتيش، وستستلم المنشآت ف

ي سيتم لصقها عىل المداخل والنقاط المرئية األخرى للمنشآت باألرقام والكميات المحددة. 
  10التر

 بتعيير  مدير يتوىل إدارة العملية 
ً
وتهدف التدابتر واإلجراءات، إىل أن تقوم المؤسسات السياحية أوال

وتوكوالت الخاصة بجميع اإلدارات، وتوفتر التدريب للموظفير  العاملير  بها فيما  بأكملها، وإعداد الت 
 خاصا بموضوعات  132يتعلق بهذا الخصوص، وتحصل الفنادق عىل الشهادات من خالل استيفاء 

ً
معيارا
، و   120مختلفة، تبدأ من دخول العميل إىل الفندق وحتر حالة الطوارئ والعزل الصجي

ً
معيارا خاصا

اب، و  .معيارا خاصا بمركبات التنقل والتجول 44باألماكن المخصصة للطعام والشر
ي الحصول عىل الشهادات، بإع

 
ي ترغب ف

داد بروتوكوالت وبناء عىل ما تقدم، ستقوم المرافق التر
ي 
 
تغطي تطبيقات النظافة لجميع اإلدارات والوحدات الموجودة بداخلها، وخطة للمسافة االجتماعية ف
وط  ي المؤسسة عىل تدريب عن وباء كورونا المستجد عىل رأس الشر

 
ي حصول العاملير  ف

الفنادق، ويأنر
تقديم تدريبات أساسية دورية األساسية الالزمة لحصول المؤسسة عىل شهادة السياحة الصحية؛ وسيتم 

ي سيتم تنفيذها
وتوكوالت التر  .للموظفير  العاملير  بالمنشأة عىل الخطط والت 

ي مناطق األفراد والمناطق 
 
جمة بثالث لغات عىل األقل ف كذلك، سيتم تعليق مخططات جدارية متر

ي المنشأة، وأقنعة العامة، تتعلق بالوباء، وإجراءات التطهتر الخاصة به؛ وستتوفر مالبس ومعدات وا
 
قية ف

 .عند مدخلها
كما سيتم إجراء قياسات درجة حرارة الجسم باستخدام المستشعر الحراري، عند دخول وخروج 
ي وقت واحد ومتابعتها، وستحدد الفنادق 

 
ية ف ، وسيتم تسجيل تعريفات الوجه البيومتر الموظفير 

وتوكول الذي سيتم تطبيقه واألشخاص والمؤسسات الواجب ا ي الت 
 
ي حاالت الطوارئ، وف

 
التصال بها ف

ي حال ظهور أعراض مرضية مثل السعال 
 
حالة الكشف عن المرض  أو األعراض أو الحاالت المشبوهة، وف

                                                           
تاريــــخ  https://www.aa.com.tr/arمتاح عىل الموقع:   anadolu agency:مقال منشور بـ:   10

 04/07/2020االطالع: 

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1893481
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والضعف والحم المرتفعة عىل الزوار، عند مدخل الفندق أو أثناء إقامتهم، سيتم عمل خطة لتدخل 
ي المنشأة، وسيتم إبالغ الموظفير  بخطة التدخ

ل هذه، وستتم مراقبة درجة حرارة الجسم موظف 
ا الحرارية أو أجهزة قياس الحرارة االستشعارية عن بعد، وسيتم تسجيلها باستخدام صور  باستخدام الكامتر
ي 
 
ات أيضا، وف الوجه؛ وإذا ما كان هناك مؤرسر خارج نطاق درجة الحرارة الطبيعية فسيتم تسجيل التغيتر

ق وغرف عزل داخل الفنادق؛ وبعد استخدام وإخالء مناطق العزل، حاالت الطوارئ، سيتم إنشاء مناط
وط التنظيف الخاصة بهذه المناطق وتسجيل عملية التنظيف بها، وسيتم وضع جميع  سيتم تحديد رسر
ي غرفة الزائر الذي تم تحديد إصابته بوباء كوفيد

 
-المنسوجات مثل أغطية الشير والمفارش والمناشف ف

ي أكياس منفصلة و  19
 
ي الغسيل خارج الفندقف

 
كة متخصصة ف  .إرسالها إىل المغسلة، أو إىل رسر

ي صالونات 
 
ي المنشآت السياحية المعتمدة، معدات مطهرة أو كحولية ووقائية ف

 
ستتوفر ف

االستقبال الخاصة بالفنادق وعند قيام الزوار بعملية الدفع، يفضل استخدام طرق مثل أجهزة الدفع 
ونية  .اإللكتر

ي حالة اال 
 
ستخدام المتكرر للمعدات مثل بطاقة الغرفة أو المفتاح وبطاقة المنشفة والقلم وف

وجرس االستقبال، فسيتم تطهتر هذه المعدات وحفظها بشكل صحيح، وسيتم تعقيم سخانات المياه 
ي تكييف الهواء عند مغادرة الزوار للفندق، كما سيتم ترك مسافة 

 
متر  1.5والتلفزيون وأجهزة التحكم ف

ي المنشآت وعىل ا
 
، وستتم إزالة ماكينات الشاي والقهوة  60ألقل بير  الطاوالت ف سم بير  الكراشي

وبات  ي الفنادق، وسيتم تقديم المشر
 
وبات وأسبلة المياه واألجهزة المماثلة الشائعة االستخدام ف والمشر

 .  للضيوف من خالل أحد الموظفير 
 : الهوامش

 لمزيد من التفاصيل راجع: 
Methodological Notes to UNWTO Tourism Statistics Database: 
• https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-

02/methodological_notes_2020.pdf 
• UNWTO statistical database available through the UNWTO E-library and 

Dashboard: 
• https://www.e-unwto.org/ 
• https://www.unwto.org/unwto-tourism-dashboard 
• UNWTO COVID-19 webpage: https://www.unwto.org/tourism-covid-19 
• WHO Situation Reports: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-
reports/ 

 : المراجع
ان بالمنطقة، تحقيق للجزيرة نت  محمد أفزاز: . 1 وس كورونا عىل السياحة والطتر هكذا أثر فتر

تاريــــخ   https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/3/11باألرقام: متاح عىل الموقع: 
 . 15:51لساعة ، ا19/06/2020االطالع: 
وس كورونا؟CNNتقرير لوكالة . 2 نشر  :كيف سيتغتر قطاع السياحة والسفر بعد فتر

ابريل/  02 الخميس، يوم
 coronavirus/https://arabic.cnn.com/travel/article2020/2020/04/02-نيسان

changes-industry-travel :14:04الساعة:  19/06/2020تاريــــخ االطالع . 

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/3/11/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7
https://arabic.cnn.com/travel/article/2020/04/02/coronavirus-travel-industry-changes
https://arabic.cnn.com/travel/article/2020/04/02/coronavirus-travel-industry-changes
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اضية" زيارة مجانية ببضعة كيلوبايتات،" هال كريم: . 3 : متاحة عىل الموقع السياحة االفتر

https://www.independentarabia.com/node/116011  :تاريــــخ 30/04/2020بتاريــــخ ،
 16/06/2020االطالع: 
اضية.. الخيار اآلمن،متاحة عل الموقع: رامي سميح لؤي عبدهللا،. 4    : السياحة االفتر

https://www.albayan.ae/economy/tourism :تاريــــخ 24/05/2020بتاريــــخ،
  16/06/2020االطالع: 

5. https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/5/105.. 
 https://www.aa.com.tr/ar  متاح عىل الموقع:   anadolu agency:مقال منشور بـ: . 6

 16/06/2020تاريــــخ االطالع: 
ق:متاح عىل الرابط: 7 ــخ ticlesharq.com/ar-https://al. مقال منشور بجريدة الشر ـ تاريـ

 . 26/06/2020االطالع: 
 . مقال منشور بديىلي صباح اسطنبول، متاح عىل الرابط: 8

https://www.dailysabah.com/arabic/travel :ــخ اإلطالع ـ  . 10/05/2020تاريـ
 https://www.aa.com.tr/arمتاح عىل الموقع:   anadolu agency:مقال منشور بـ: . 9

 04/07/2020تاريــــخ االطالع: 
 
 
 

 

https://www.independentarabia.com/node/116011/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://www.albayan.ae/economy/tourism/2020-05-24-1.3866494
https://www.alaraby.co.uk/economy/2020/5/10/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%88%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/1878351
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/1878351
https://al-sharq.com/article/26/06/2020/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
https://www.dailysabah.com/arabic/travel/2020/05/10/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/1893481
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ي ظل تحقيق التنمية المستدامة 
 
ي ف

 المتطلبات والمداخل–مرتكزات االقتصاد البيئ 

جامعة غارداية -محمـد عجـيلة د.  

الجزائر -كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، التجارة   

adjila_78@yahoo.fr 

 

 مقدمة: 

بروز بعض  أدت التنمية اإلقتصادية واالجتماعية المتسارعة خالل العقود الثالثة الماضية إىل إىل    
المشكالت البيئية المتعلقة بمحدودية بعض الموارد الطبيعية الحرجة كموارد المياه غير القابلة للتجديد، 
ي لها 

ن البيئة والتنمية أصبحت اليوم من القضايا ذات اإلهتمام العالمي الكبير الت  كما أن المواءمة بير
ن بيئة نظيفة، إنعكاسات مهمة يمكن أن تؤثر عىل الدول النفطية مثل الج زائر تزايد اإلهتمام الدوىلي لتأمير

ي 
ن
ي الحاضن والمستقبل وف

ن
ية ف ومن اهتمامات العالم بقضايا البيئة والتحدي الظاهر الذي تواجهه البشر

ار  ي لألضن
ي علم اإلقتصاد ليوضح الحجم  اإلقتصادي لمشكالت البيئة والتقدير الحقيق 

هذا المجال يأت 
ي تصيبها والتكاليف الم

ي ظل الت 
ن
ها اإلقتصادي  ف سطرة والمقدرة والواجبة الدفع من اجل حمايتها وتأثير

ن تحقيق النمو اإلقتصادي والحفاظ عىل مكونات البيئة  العولمة المتسارعة والتناقضات الراهنة بير
ي يمثل الحفاظ عىل البيئة وصيانت

ن البيئة والتنمية والت  ابط والعالقة التبادلية بير
ها والطبيعة ونظرا للي 

وريا الستمرار واستدامة التنمية المستديمة الشاملة عىل المدى البعيد.  طا ضن  شر
ي هذه المداخلة إبراز النقاط التالية : 

ن
 وسنحاول ف

 مفاهيم عامة حول االقتصاد والبيئة  1       
ي العالم  -2

ن
 الوضع الراهن للبيئة ف

 نظرة االقتصاد لمشاكل البيئة  -3
ي  -4

 التوازن االقتصادي والتوازن البيت 
 البيئة والعولمة  -5
 االدوات التنظيمية )اإلدارية( لحماية البيئية -6

 اوال: مفاهيم عامة حول االقتصاد والبيئة: 
منذ ظهور اإلنسان عىل هذه المعمورة )أي األرض( وهو يحاول إشباع حاجاته ورغباته          

ورية المتعددة باستمرار  ي  الضن
ن
، وهذا من خالل استغالل واستخدام جهده وقوته العضلية والذهنية ف
ي هذا البحث أن نوضح المفاهيم الخاصة بعلم اإلقتصاد من جانب ، 

ن
استغالل موارد بيئته ، سنحاول ف

 ومفهوم البيئة من جانب آخر . 
 مفهوم علـــم اإلقتصاد:  1-

ن ايكوس  Economicsإن كلمة إقتصاد  ن اليونانيتير ل ونوموس   Ecosمشتقة من الكلمتير ن ي مين
وتعتن

Nomos  : ىلي
ن ل أو اإلقتصاد المين ن ي قانون المين

ي قانون ، أي كلمة إقتصاد تعتن
 1وتعتن

ي 
ي مجموعة من اآلراء والنصائح واإلرشادات والحلول العملية الت 

ي الماضن
ن
كان اإلقتصاد السياسي ف

ي منها  يقدمها الفالسفة والكتاب للحكام
ي كانت تعاتن

إلستفادة بها عىل حل المشاكل اإلقتصادية الت 
.وكانت المواضيع اإلقتصادية المعالجة من قبل هؤالء الفالسفة والكتاب 2مجتمعاتهم ذلك الوقت 

ي سياق الفلسفية أوالتاريخية أواإلجتماعية......فيعرف اإلقتصاد األمريكي بول سامويلسون 
ن
علم 3تتناول ف

ي إنتاج مختلف اإلقتصاد :ب
ن
أنه دراسة كيفية إختيار األفراد أوالمجتمع ، استخدام الموارد المنتجة ف

ي 
ن
ن مختلف األفراد والجماعات ف البضائع عير الزمن ،ومن ثم توزيعها عىل اإلستهالك الحاىلي والمقبل بير

 المجتمع . 

mailto:adjila_78@yahoo.fr
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الموارد النادرة أو  هو ذلك العلم اإلجتماعي الذي يهتم بمشكلة إدارة أو استعمال4علم اإلقتصاد 
 المحدودة بشكل يسمح عىل اقىص أو أكير اشباع ممكن لحاجات المجتمع الالمنتاهية . 

ن أفراد المجتمع  ي تنشأ بير
ي العالقات اإلجتماعية الت 

ن
ذهب البعض إىل اعتبار اإلقتصاد كعلم يبحث ف

سلع المادية والخدمات من خالل السلع المادية والخدمات ، وهي عالقات مرتبطة باإلنتاج وتوزي    ع ال
ورية للحياة  ي ذات هذا اإلتجاه ذهب مارشال إىل تعريف اإلقتصاد بأنه ذلك العلم الذي يهتم 5الضن

ن
،وف

ي تهدف أساسا لتحقيق الظروف المادية للرفاهية 
بفحص جزء من األنشطة الفردية واإلجتماعية الت 

ي اعتبار عل
ن
ن يتمثل ف ن االقتصاديير ي تنشأ من والتعريف السائد اآلن بير

ما اجتماعيا يدرس المشكالت الت 
 وجود حاجات إنسانية متعددة وموارد محدودة إلشباع تلك الحاجات . 

ن المعاضين أن علم اإلقتصاد هو علم إدارة الموارد     ومن هذه المنطلقات، يرى بعض اإلقتصاديير
 .  6النادرة 

ي تنظيم وإدارة هذ
ن
ي ف

 ه الموارد. ذلك ألنه يهتم بدراسة السلوك اإلنساتن
ي بها يستطيع الفرد والمجتمع التوصل إىل إشباع حاجاتهم 

ح الطرق والوسائل الت  إنه يحلل ويشر
 المتعددة والغير محدودة. 

 مفهوم علم البيئة:  -2 
ن النباتات و  وتدخل دراسة البيئة فيما يسم بعلم اإلكولوجيا، وهو علم يختص بالعالقات بير

ي 
بها تحيا هذه الكائنات و"فكرة البيئة " تغطي تقريبا كل شتر  يرتبط بالكائنات  الحيوانات والبشر والبيئة الت 

ي 
يق  ن كيب الفير الحية، و يشمل ذلك األجزاء غير الحية من العالم الذي توجه فيه الحياة: فالمناخ و الي 

ي طول النهار كل هذه أجزاء من البيئة الكائن الحي . 
ن
ات الفصلية ف بة، و التغير

. والكلمة إذن والكيماوي للي 

ء يحيط باإلنسان ويناسب  ي
ي كل ما يحيط بالكائن الحي والبيئة مصطلح واسع المدلول إذ يشمل كل سر

تعتن
ي تهتم بدراسة البيئة. 

 هذا التعريف كل فروع العلم الت 
ي البيت ) المكان الذي نأوي إليه (

. ومنه تعريف البيئة 7وقد إستعمل اإلغريق كلمة "إيكو" لتعتن

أي   Economie و الكلمة إيكونومي   Ecologieمن هذه الكلمة إشتقت كلمة إيكولوجيا المحلية. و 
لية ن ن يرتبطان بنواحي الحياة المين ي  8اإلقتصاد، وهاتان الكلمتان تصفان موضوعير والنظام اإليكلوحر

l’écosystème   ي تربط الكائنات
يمكن تعريفه كمجموعة متناسقة نسبيا من العالقات المتبادلة الت 

، 9الحية ببعضها كما تربطها بالمكان الذي تحيا فيه  ي
، ونجد أن كل كائن حي هو جزء من النظام البيت 

ات خارجية، تعد  ي بفعل تأثير
ي توازنه، وأن أي تراكم أو نقصان ألي عنض من عناض النظام البيت 

ن
ويسهم ف

، كإستخراج ي
ي الجو مما  من أسباب اختالل توازن النظام البيت 

ن
مصادر الطاقة من باطن األرض وحرقها ف

ن من األطنان من الغازات الضارة الناتجة عن ذلك.    ينتج عنه ماليير
بية البئية هي عملية تطوير لوجهات  ي و الي  إن الثقافة البيئية كمرادف غير مباشر للتعليم اإلكولوحر

ت والتوجهات السلوكية و جملة النتائج النظر والمواقف القيمة وجملة المواقف والكفاءات والقدرا
 . 10الصادرة عن عملية التطوير هذه من أجل حفظ وحماية البيئة

ي ( الذي يختص بدراسة 11أما علم التبيؤ  ) البيئة ( فهو ذلك الفرع من علم الحياة ) البيولوحر
ي الذي تعيش

ن الوسط البيت  ن الكائنات الحية من جانب والعالقة بينها وبير فيه من جانب  العالقات بير
 آخر..... 

ي إقتصاد البيئة
ن
م مبادئ البيئة، فإن حفر آبار إضافية يجب  12وأيضا ف وهو بالتعريف إقتصاد يحي 

أن يحطن بمجرد ظهور عالمات عىل إنخفاض طبقة المياه الجوفية، وبدال من إنفاق األموال عىل حفر 
 المالية و التوريد المتواصل.  آبار أعمق، يجب توجيه اإلستثمارات إىل إجراءات لزيادة كفاءة

ن هذه التعاريف يمكن تعريف البيئة بأنها :   ي مجموعة الموارد الطبيعية واإلجتماعية  13ومن بير
تعتن
ن من أجل إشباع الحاجات اإلنسانية .  ي وقت معير

ن
 المتاحة ف
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 مفهومي اإلقتصاد و البيئة:  3-
 العالقة بي  

ي  بناءا عىل ما تطرق عن علم اإلقتصاد     
ن
والبيئة وباإلشارة إىل بعض اإلعتبارات اإلقتصادية ف

 :  14مشكالت البيئة وقضاياها
يعتير عنض الموارد المحور الرئيسي الذي يدور حوله تعريف كل من علم اإلقتصاد من  -

ن فاألول  ناحية، و البيئة من ناحية أخرى كما يعتير األساس الهام الذي يرتكز عليه كال المفهومير
ي مجموعة يدور حول كي

ي ) أي مفهوم البيئة ( يعتن
فية االستخدام األمثل للموارد المتاحة، والثاتن

ن .  ي وقت معير
ن
 الموارد المتاحة ف

ي لعلم اإلقتصاد والتنمية  -
إشباع الحاجات اإلنسانية المتعددة و المتطورة هو الهدف النهات 
 . اإلقتصادية، و هذا اإلشباع لم و لن يتحقق إال من خالل موارد البيئة

اإلنسان جزء من البيئة، وذلك واضح من مفهوم البيئة و الذي يشمل مجموعة الموارد  -
ي 
ن
ي ف

ي والكىلي دراسة السلوك اإلنساتن
ن الجزت  الطبيعية و اإلقتصادية محاوال بأدواتها عىل المستويير

 سعيه نحو تحقيق إشباع حاجاته. 
ي نهاية األمر علم الضاع ضد الندرة أي ندرة  -

ن
ي مواجهة إستمرار اإلقتصاد يمثل ف

ن
الموارد ف

ي البيئة ) بفعل اإلنسان غالب والطبيعة 
ن
ي أو تدهور الموارد المتاحة ف

تزايد الحاجات والتلوث البيت 
 ذاتها أحيانا( يعمق حتما من ظاهرة ندرة الموارد. 

 ومن ثم يكون منطقيا تماما أن إدارة البيئة ال يمكن أن تنفصل عن مجال اإلقتصاد.    
ي تدهورها نوعا، إن م -    

ن
ي نقمها كما، وإنما أيضا ف

ن
شكلة الموارد الطبيعية و المتمثلة ليس فقط ف

ي البيئة أو بعض مكوناتها وأنها مشكلة إقتصادية البد وأن تتناول بالدراسة والتحليل أدوات 
ن
ليست مشكلة ف

 النظرية اإلقتصادية أو علم اإلقتصاد . 
ي العالم:  -ثانيا

 
 الوضع الراهن للبيئة ف

فجسامة األوضاع البيئة العالمية  تشير قضايا البيئة إىل مدى التدهور الذي يالحق البيئة العالمية،   
ا ما تحمل إلينا أنباءا مفزعة  ي ، فكثير

ي الحقل البيت 
ن
ن ف ن والعاملير اء والمتخصصير وتضخمها بات يؤرق الخير

ي الكثير من أصقاع العالم . 
ن
 عن تردي أحوال البيئة ف

 15منها: وهذه طائفة 
  ايد سكان العالم بمعدل ن مليون نسمة سنويا ، وسوف يصل عددهم وفقا 100يي 

ين( وتحطن الدول النامية 10لهذا المعدل إىل  ي منتصف هذا القرن )الحادي والعشر
ن
مليار نسمة ف

 من هذه الزيادة المخيفة .  90%وحدها ب  
 ي وال

ن الوطتن وة والدخل عىل المستويير
، فهناك هناك توزي    ع غير عادل للير عالمي

ء وكما نعلم فإن لكل من  ي
ة أو معدمة ال تملك أي سر ية ساحقة فقير

ء، وأكير ي
أقلية تمتلك كل سر

را بالغا .   الفقر والغتن آثارا  تضن بالبيئة ضن
  اف مواردها الطبيعية بشعة دون اإللتفات إىل ن ة إىل استين تضطر الدول الفقير

ي الخراب وحرمان األجيال  اآلثار الجانبية أو المستقبلية المدمرة لهذا 
اف والذي يعتن ن اإلستين

 القادمة . 
  لقد بلغ التلوث مبلغ لجميع عناض البيئة وخاصة تلوث الهواء الذي وصل إىل

معتدالت خطية، وتعتير صناعات: الكيماويات، المعادن ، الورق ، واإلسمنت من أكير الصناعات 
 أشده بالدول النامية ، بينما تعتير صناعات الملوثة للبيئة ، وبالرغم من ذلك فالتوسع فيها عىل

 أخرى مثل : الغزل والنسيج واألغذية هي أقل خطورة ولكنها ال تلق  نفس اإلهتمام . 
  ي المناطق الجافة وتزداد خطورته أكير   70%يهدد التصحر

ن
ي المنتجة ف

من األراضن
ي القارة السوداء )افريقيا( وذلك لقصور اإلمكانيات العلمية والتق

ن
ي كثير من بلدان القارة ف

ن
نية ف

ن من  ويشكل نمط اإلنتاج الصناعي المعتمد من طرف البلدان الصناعية الرأسمالية منذ قرنير
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ي هذا اإلطار أن دول منظمة التعاون 
ن
الزمان أحد العوامل الرئيسية المهددة للبيئة ، ونالحظ ف

لموارد الطبيعية للكرة األرضية تستأثر بقدر هائل من الطلب عىل ا OCDEوالتنمية اإلقتصادية ال 
 :16 

من مجموع االستهالك العالمي من  43%فمثال يصل استهالكها من الطاقات الحرارية إىل -
 الطاقة . 
ي عتر  التلوث العالمي ، حيث أطلقت سنة -

ن
 1989تساهم هذه الدول بنصيب كبير جدا ف

يت و 40%ما يقرب من انبعاث أكاسيد  من  45% من اإلنبعاثات العالمية من أكاسيد الكير
ن ، وهي المصادر الرئيسية لتهاطل األحماض .  وجير

 الني 
ي العالم إذا قيست بالوزن .   6.8%أنتجت هذه البلدان  -

ن
 من النفايات الصناعية ف

ي  -
ن
من التأثير المحتمل عىل الغالف الجوي لالحتباس الحراري العالمي  38% تسببت ف

 264هذه البلدان الذي يصل إىل حواىلي مليار و الناتج عن انبعاث الغازات ، رغم أن عدد سكان 
 من عدد سكان العالم .  20%مليون نسمة ال يمثل سوى 

فإن  2080إىل أنه بحلول عام  2003وقد أعلنت منظمة السالم األخضن خالل شهرا أكتوبر 
ي  "مانهاتن" و"شنغاي" تحت سطح الماء ،

وسيحدث ذلك نتيجة ارتفاع درجة حرارة األرض والت 
ن  ي القطب 2100درجة مئوية عام  3.5و 0.9ستبلغ ما بير

ن
. وذوبان الغطاء الجليدي ل "غرنيالند" ف

ي ارتفاع منسوب مياه البحر ليصل إىل أكير من 
ن
 وبالتاىلي  50الشماىلي مما سيتسبب بدوره ف

سنتيمي 
اوة ،  عىل إغراق المناطق الساحلية ، هذا  إىل جانب أن الجفاف والفيضانات سيصبحان أشد ضن

ي المياه. 
ن
ن من األشخاص خطر المرض والجوع والنقص الحاد ف  بحيث سيواجه مئات الماليير

ي لم يعد أمرا داخليا يخص دولة بعينها ، لكن أصبح أمرا له بعد 
الواقع يقول اآلن : أن الهم البيت 

، فالبيئة ال تعرف حدود سياسية  ، ولقد أصبح لزاما عىل المجتمع الدوىلي أن يتعامل مع هذه عالمي
كات العمالقة ذات اإلنتاج الضخم  –القضية خارج إطار حدود الدول واألطر السياسية ، وعىل الشر

ي اعتبارها 
ن
ي تصيب البيئة ف

ار الت  ي نظم انتاجها .  –كي تضع األضن
ن
 أن تعيد النظر بشكل شامل ف

 لمشاكل البيئة :  ثالثا:نظرة اإلقتصاد 
ات البيئة أرهقها وأفسد الكثير من مكوناتها وأصبح خطره   ي سعي اإلنسان للنهل من خير
ن
ف

ورة واقع بكل مظاهر الوجود المادي ومقومات الحياة، وبعد أن استفحل  ي كل مكان وضن
ن
ماثال ف

ر وأدرك اإلنسان أن البيئة  أصبحت –ن بعد أن غدا اضمحاللها ظاهر للعيا–الخطر وأطبق الضن
مهددة بالدمار إن لم يعالجها بالحماية ويعالجها باإلصالح ، ومن ثم دخلت البيئة بكل أبعادها دائرة 
ي استهدفت احتواء  

ت التطبيقات الت  ي سائر فروع العلم فصيغت النظريات وكير
ن
اهتمام العلماء ف

ت بها .  ي أضن
 الظاهرة الطبيعية والحيوية الت 

ي مطلع الثالثينات ولم تحظ الجوانب اإلقتصادي
ن
ة لبعض مظاهر تدهور البيئة باإلهتمام إال ف

ن ظهر مقال  ين حير ، ثم توقف اهتمام 1931عن الموارد المستنفذة عام Hotellingمن القرن العشر
ن واصل اإلقتصاديون  الفكر اإلقتصادي بمشكالت اضطراب البيئة إىل الستينات من ذلك القرن حير

حيث تكشف من خالل هذه الدراسات –قتصادية لهذه المشكالت بجدية وعمق دراسة الجوانب اإل
 أن اضمحالل البيئة مرجعه األساسي هو النشاط اإلقتصادي المتعاظم لإلنسان . 

ي البلدان المتقدمة والتنمية 
ن
وقد كشف اإلقتصاديون عن أن النمو اإلقتصادي المطرد ف

ي البلدان النامية قد تعارض استم
ن
رارها بالمعدالت السائدة مع مطلب حماية اإلقتصادية المتسارعة ف

البيئة فانبثق من ذلك ما أصبح يعرف بمعضلة البيئة والتنمية وانطلقت صيحات تنادي بتقييد النمو 
ي تعرضت لنقد 

اإلقتصادي حفاظا عىل البيئة من اإلنهيار ، وذلك فيما عرف بنظرية حدود النمو الت 
عىل استمرار التنمية مع تغير أنساقها لتتواءم مع الحفاظ شديد أدى إىل هجرها وبزوغ بديل لها يؤكد 
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عىل البيئة ليتواصل عطاؤها للجيل الحاىلي واألجيال الالحقة وذلك فيما عرف بنظرية التنمية 
 . 17المتواصلة
إن اإلقتصاد العالمي اليوم تشكله قوى السوق وليست المبادئ البيئية، ومن سوء الحظ      

ي عكس ال
ن
تكاليف الكاملة للسلع والخدمات يجعلها تقدم معلومات مضللة إىل أن فشل السوق ف

صانعي القرار اإلقتصادي عىل جميع المستويات فجميع من يضعون هذه القرارات االقتصادية هم 
ي قول 

ن
ا ما يفشل ف ي أن السوق كثير

ن
شاد بها. والمشكلة تكمن ف ات السوق لالسي  يعتمدون عىل مؤشر

ي تضمنه   فالسوق –هذا اقتصادا مشوها الحقيقة البيئية، وقد خلق 
اقتصاد يدمر النظم الطبيعية الت 

م توازنات الطبيعة   .  18ال يعرف بالمفاهيم البيئية األساسية عن العطاء المتواصل، كما أنه ال يحي 
 

لم تعالج البيئة كأي مشكلة إقتصادية طبقا لمبادئ علم اإلقتصاد ونظرياته العامة ألن معطيات 
ة ال تتفق كلية مع معطيات و فروض النظرية اإلقتصادية، فالثمن الذي يعير عن قيمة هذه المشكل

السلعة و يعكس ندرتها النسبية ال يلعب ذات الدور بالنسبة لموارد البيئة، و هي الموارد الطبيعية 
ي األنهار و البحار و أشعة الشمس، و من ثم فإن هذه 

ن
ة منها ال ثمن له كالهواء والماء ف  –الموارد وكثير

ي  –طبقا للنظرية اإلقتصادية 
ن
ي التحليل اإلقتصادي رغم أهميته البالغة ف

ن
ال تعتير سلعا مما يدخل ف

ي ثوب مشكلة إقتصادية . 
ن
ي برزت ف

 مجال الدراسة البيئية و حاجتها الملحة إىل الحماية الت 
ي إقتصاد حماية البيئة عن مفهوم كل

ن
ي النظرية  ولكل من النفقة والعائد مفهوما مختلفا ف

ن
منها ف

ي حساب النفقة 
ن
ي مجال دراسات البيئة  –اإلقتصادية، حيث يجب أن يدخل ف

ن
األثمان اإلجتماعية  –ف

ي هذه الدراسات هو العائد اإلجتماعي 
ن
ي السوق، والعائد أيضا ف

ن
للموارد الطبيعية وليست أثمانها ف

ي هذه
ن
ي السوق،  والعائد أيضا ف

ن
الدراسات هو العائد اإلجتماعي  للموارد الطبيعية وليست أثمانها ف

ي 
ي العملية اإلنتاجية بالحسابات المعروفة، األمر الذي يقتىصن

ن
باإلضافة إىل مساهمة الموارد الطبيعية ف

وع من  تعريف كل من النفقة و العائد اإلجتماعي و تحديد أساليب قياسهما للتعرف عىل فعالية المشر
 وجهة نظر حماية البيئة . 
نه لم يكن ممكن معالجة حماية البيئة كمشكلة اقتصادية طبقا للمبادئ ولعله بات واضحا أ

العامة للنظرية اإلقتصادية مما يؤكد  أن تطور هذه الحماية من مشكلة إقتصادية إىل فرع مستقل من 
ر له بل كان بالفعل طموحا إىل مواجهة مشكلة شيعة التفاقم  فروع علم اإلقتصاد لم يكن تشعا ال مير

 يعة من خالل رؤية علمية إقتصادية جديدة . بحلول ش 
ي هو أحدث فروع علم اإلقتصاد قاطبة، و هو الفرع الذي قد يطعن عىل األصل 

اإلقتصاد البيت 
بمعتن أن مبادئ هذا الفرع الجديد و نظرياته تغاير مبادئ النظرية اإلقتصادية و ال تعتير محض 

ي العديد من أسس هذه النظرية بما يتفق مع تطبيق لها تناقض الكثير منها عىل نحو يتطلب تطو 
ن
يرا ف

كون البيئة هي إطار النشاط اإلقتصادي برمته بإعتبارها مصدر كافة الموارد الطبيعية الالزمة لإلنتاج، 
و هي المجال الذي تمارس فيه عملية اإلنتاج ويطرح فيه ما يتمخض عن هذه العملية من منتجات 

 ومخلفات. 
ي     

 هو اقتصاد يشبع حاجاتنا دون أن يعرض للخطر تطلعات األجيال القادمة أن االقتصاد البيت 
ي مواجهة حاجاتها. 

ن
 ف

ي :  رابعا: 
 التوازن اإلقتصادي والتوازن البيئ 

 التوازن اإلقتصادي :  1-
ي الدول المتقدمة  

ن
يعتير تحقيق اإلستقرار اإلقتصادي من أهم أهداف السياسة اإلقتصادية ف

ي بإختصار تحقيق العمالة الكاملة دون تضخم، أي التوصل إىل إنتاج أكير  أو النامية،
وهذا الهدف يعتن

ي وإىل تحقيق أعىل مستويات استغالل الموارد 
قدر ممكن من الناتج المادي أو الدخل الحقيق 
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ي 
ن
ي المجتمع وف

ن
اإلقتصادية المتاحة لإلقتصاد القومي وبالذات أقىص درجات التشغيل للقوة العاملة ف

ي األسعار . ا
ن
 19لوقت نفسه المحافظة عىل قيمة النقود بمنح ظهور اإلرتفاع المتواصل ف

ي إطار من التشغيل الكامل للمقدرة اإلنتاجية 
ن
إن تحقيق درجة محمودة من استقرار األسعار ف

، أو التوازن  ي والنمو اإلقتصادي المطرد، هو تحقيق لإلستقرار اإلقتصادي الداخىلي
لإلقتصاد الوطتن

ىلي . الداخ
20 

إن تحقيق التوازن اإلقتصادي كهدف رئيسي لكل السياسات اإلقتصادية يقتض الحفاظ عىل 
ي 
ن
الخصائص الطبيعية لموارد البيئة أو التنمية هذه الخصائص دون احداث تدهور فعاليتها ف

.  المستقبل.  ي
ن نوعي التوازن اإلقتصادي والبيت  ي وجود إرتباط وثيق بير

 21أي ذلك يعتن
اتيجيات التنمية المستدامة، فهو محور ضابط فالتوازن البي ي يمكن اعتباره محورا موجها إلسي 
ت 

اتيجيات إلستخدام موارد  البيئة  مع المحافظة عىل القدرات اإلنتاجية للمحيط  لتوجيه هذه اإلسي 
وات المتجددة وعدم نضوب غير المتجدد منها بالقدر الذي يحقق استمرار التنمية 

الحيوي إلنتاج الير
ن القصير والبعيد . و   تواصلها عىل المديير

ي :  -2
 التوازن البيئ 

ن مكونات البيئة الحية وغير الحية عىل  توازن البيئة هو توازن األنظمة البيئية، وهو تفاعل بير
 نحو يكفل استمرار أداء األنظمة البيئية ألعمالها . 

ي هو قدرة هذا 
ي متوازن بطبيعته، وتوازن النظام البيت 

النظام عىل العودة إىل وضعه  النظام البيت 
ي تكوينه ، فتوازن البيئة يحدث تلقائيا بفعل أنظمتها 

ن
األول بعد كل تغيير يطرأ عليه دون خلل أساسي ف

ي اتجاه التوازن حيث تستعيد األنظمة البيئة توازنها إذا تعرضت للخلل غير الجسيم
ن
ي تتغير ولكن ف

  . الت 
ي الوقت الراهن يالحظ أن هناك اضطراب

ن
ي البيئة ،واضطراب البيئة هو اختالل   وف

ن
كبير ف

أنظمتها البيئية عىل نحو تعجز معه عن العمل طبقا ألنساقها الطبيعية كما تعجز عن استعادة توازنها 
ي زمن مناسب ،وتضطرب األنظمة البيئية ألسباب طبيعية أي ألسباب تراجع البيئة أو ألسباب ترجع 

ن
ف

 إىل نشاط اإلنسان . 
 لطبيعية : األسباب ا –أ 

ي إتجاه التوازن، 
ن
توازن البيئة توازن طبيعي وفق النسق الذي أوجدها هللا عليها، تتغير ولكن ف

 حيث تستعيد األنظمة البيئية توازنها إذا تعرضت للخلل غير الجسيم واألسباب الطبيعية إلختالل
ة: فالكوارث كالسيول والحرائق وظواهر الجفاف والتصحر وهبوب الرمال كلها  األنظمة البيئية كثير

 أسباب طبيعية إلضطراب األنظمة البيئية . 
فيها عدا القليل  –واألسباب الطبيعة إلضطراب البيئة ليست بذات خطر كبير إذ تيق  دائما 

ي حدود قدرة البيئة عىل استيعابها أي  –منها 
ن
استعادة التوازن أو التحول إىل أنظمة بيئية أخرى فيها ف

 . ي
  22يعرف بظاهرة تعاقب النظام البيت 

 نشاط اإلنسان: –ب 
لم تتعرض البيئة منذ فجر التاري    خ الضطراب مصدره نشاط اإلنسان إال منذ الثورة الصناعية ، فمع 

ايد عىل اآللة ومع التقدم العلمي الشي    ع الذي ن شهده العالم ، والذي تمخض عن  اعتماد اإلنسان المي 
تقنية هائلة مكنت اإلنسان من السيطرة عىل البيئة ظهرت معالم اضطرابها وتدرجت حت  بلغت مرحلة 

ي منه . 
ي النصف الثاتن

ن
ين والخطر المحدق ف ي القرن العشر

ن
 23الخطر ف

ي المتوازن، لهذا ف
ي هذا النظام البيت 

ن
 عناض اإلستهالك ف

 
إن تدخل يعد اإلنسان من أهم وأرف

ي يفسده إىل حد كبير وقد يخل تماما بهذا اإلتزان وقد 
ي هذا التوازن البيت 

ن
اإلنسان بأي صورة من الصور ف

أدى إستهالك اإلنسان المفرط للطاقة عىل سبيل المثال، أي حرق كميات هائلة من الوقود الذي تسبب 
ي 
ن األطنان من الغازات الضارة بهذا التوازن البيت  ي إطالق ماليير

ن
 .  ف
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 األنظمة البيئة اآلن ال تعمل بكفاءتها الطبيعية وغير قادرة عىل استعادة توازنها عىل نحو ما 
إن أكير

 كان يحدث من قبل، وبعض األنظمة البيئة تعطل واندثر . 
ها إىل ادخال أنواع  ي مجاالت الزارعة والتصنيع والنقل وغير

ن
لقد أدى استخدام التقنيات الحديثة ف

ات جديدة من أشكال  ت معه سبل التطور فيه ، وأدت هذه التغير الحياة إىل كوكب األرض .األمر الذي تغير
إىل تشابك عمليات التنمية اإلقتصادية والبيئة بطرق متعددة ، إذا أصبح من الصعوبة استيعاب واحتواء 

ي مختلف المجاالت ، ولذلك أصبح اهتمام ا
ن
ي تطرأ عىل البيئة ف

لعالم منصبا عمليات التغيير الشعة، الت 
ي باتت تشكل خطرا عىل 

اف وإدرار الموارد الت  ن ي سبل حماية البيئة من عمليات اإلستين
ن
عىل التفكير ف

ية .   مستقبل التطور اإلقتصادي واإلجتماعي للبشر
 : 24خامسا: البيئة والعولمة 

ي الدو  
ن
ي أنماط اإلستهالك ف

ن
ي أنماط اإلستثمار وف

ن
ل النامية ، إن لظاهرة العولمة آثار ال شك فيها ف

ي بلدان العالم المتقدم وما تزامن معه من إرتفاع 
ن
ي معدالت اإلستهالك ف

ن
فقد نتج عن اإلرتفاع الشي    ع ف

ي نهاية المطاف عىل 
ن
ي البلدان النامية تهديد خطير للبيئة وهو تهديد ينطوي ف

ن
ي أعداد السكان  ف

ن
مذهل ف

 مساس مخل بمستوى رفاهية اإلنسانية . 
ي المشكالت البيئية المأساوية كتلوث الهواء الجوي ونقص موارد مياه  ويتمثل هذا التهديد  

ن
ف

ي المزروعة . 
ب وتقلص مساحات األراضن  الشر

وإذا كانت تلك هي المخاطر البيئية عىل وجه األرض فهناك مخاطر أخرى عىل مستوى المناخ  
ي مقدمتها ارتفاع درجة حرارة األرض وذلك فيما يعرف بظاهرة

ن
ي للعالم ف

الصوبة الكونية وتأكل  الكوتن
ي .   طبقة األوزون وكذلك اإلفتقار إىل التنوع البيولوحر

ن القادمة بما يزيد عن ضعف عدد   ومن المنتظر أن يزيد عدد سكان العالم خالل األعوام الخمسير
اإلجماىلي إىل أن الناتج المحىلي  1992سكان العالم الحاىلي عىل أقل تقدير فيما تشير تقارير البنك الدوىلي عام 

يد بمقدار ثالثة أضعاف الناتج الحاىلي .  ن  لدول العالم مجتمعة سير
اتيجية      ن يمكن القول أن هناك حاجة لوضع اسي  ن المتوقعير ين العاملير ي إطار كال المتغير

ن
وف

ي نفس الوقت تدعيم 
ن
ي إطار تنمية متواصلة وف

ن
عولمية بيئية أكير اتزانا ومراعاة لعدالة توزي    ع الدخول ف

 الدخول الفردية والضمانات اإلجتماعية والتعليمية لسكان العالم .  معدالت 
ي أمس     

ن
وإذا كانت العولمة والتكنولوجيا جناحان لكيان واحد فإن بلدان العالم النامي صارت ف

 الحاجة إىل التكنولوجيا الصديقة للبيئة القادمة إليهم من دول الشمال المتقدمة . 
ن عليها وهي تصنع أن تتحول إىل اإلعتماد بشكل أكير من الالزم  كما أن بلدان العالم المتقدم يتعير

افا لموارد البيئة الطبيعية .  ن  إىل أنماط إنتاج أقل استين
ي ظل     

ن
 بلدان العالم النامي والمتقدم فيما يتعلق بالبيئة ف

ن إن تلك هي سمة العالقة التعاقدية بير
اء( كبديل عن )الجات( العولمة ، وهناك دعوات عالمية أطلقها أنصار ال بيئة لصياغة اتفاقية )جات خضن

هي بديل يحقق  (Green Gatt)وأن صحة  (GATT)وهي اإلتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارية 
ي الوقت نفسه 

ن
ويضمن اإلنسياب التجاري الحر الذي هو جوهر العولمة للسلع والخدمات ويضمن ف

ولة األقل نمو من أخطار التلوث الناتج عن وارداتها من السلع الصناعية الحد األدتن من الحقوق البيئية للد
القادمة من الدول الغنية ، وسيكون هذا بداية لعالم ذا  تكنولوجيا نظيفة ...فالعولمة بمضامينها التجارية 

 والتكنولوجيا المذهلة ال تساوي شيئا بدون مراعاة لإلعتبارات  البيئية . 
 ريــة )التنظيميـة ( لحماية البيئة: األدوات اإلدا سادسا: 
ي التصدي لألمور البيئية وصيانتها        

ن
 باإلدارة البيئي ة وتعاظ م دوره ا ف

ً
لقد تزايد االهتم ام مؤخ را

ي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعي ة المستدام ة وهذا ما يعكس اهتمام 
ن
لما تلعب ه من دور مهم ف
ي الكبير وما أفرزته من آثار سلبية وخيم ة المؤسسات والدول بالبيئ ة  ي والتكنولوحر

خاصة بعد التقدم التقتن
ورة مراجع ة  ي أصبحت تهدد مختلف األوساط، ومن هن ا جاءت القناعة بضن

عىل الحياة الطبيعي ة الت 
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ي حت  يتالءم مع التنمي ة ورفاهي ة مختلف السياسات المنشود
ة. األساليب التنموي ة وإدخال البعد البيت 

تعرف اإلدارة البيئي ة بأنه ا "إدارة النشاطات والسياسات العام ة ضمن مشاكل البيئ ة من أجل حماية 
الشؤون العام ة، واإلدارة البيئي ة كأي إدارة أخرى عملي ة إنسانية حيث يتفاعل ويعمل األفراد والجماعات 

        25رة مسبق ة" من أجل تحقيق مجموعة من القيم واألهداف التنظيمي ة المحددة بصو 
:  أهداف اإلدارة البيئيــة:  -1  26تهدف اإلدارة البيئي ة إىل تحقيق ما يىلي
 تحقيق اإلنتاج النظيف واإلنتاج األنظف حت  يتوافق مع المعايير البيئية المحلية والعالمية -
، تطويري.  - ، تمويىلي ي

، تسويق  ي ن االعتبارات البيئي ة عند اتخاذ أي قرار إنتاحر  تضمير
-  

ً
 وعرضي ا

ً
ن نظم إدارة البيئ ة واألنظمة التنفيذية المختلفة بالمنظم ة رأسيا  إحداث التكامل بير

 تطبيق المعايير القياسي ة لجودة البيئة.  -
 تطبيق مبدأ إدارة الجودة الشاملة والتنمية المستدامة  -
ي  -

ن
يعات المحلية والعالمية لضمان االستمرار ف ن والتشر  الصناعة واألسواق.  التوافق مع القوانير

لقد تبنت العديد من المنشآت مدخل اإلدارة البيئي ة ألنه إذا طبق بفعالي ة يؤدي إىل تخفيض 
ن الجودة كما يحقق وفورات مالية.   التكاليف وزيادة اإلنتاجية وتحسير

 27متطلبات نظام االدارة البيئيـة :  -2
لمية المتطلبات الخاصة بنظام اإلدارة التابعة لمنظمة المقاييس العا 207حددت اللجنة الفنية 

ي مواصفات 
ن
:   ISO 14001. 1996البيئي ة وفق للقيود الواردة ف ي تتضمن اإلدارة البيئية كما يىلي

 والت 
: السياسة البيئية هي بيان بنواي المنشأة ومبادئها المتعلقة بأدائها الشامل  السياسات البيئية 2-1

 ا وغاياتها البيئي ة. والذي يوفر إطار للعمل ووضع أهدافه
  ISO  14001تعد مرحلة التخطيط من المتطلبات اإللزامية للمواصفات القياسية التخطيط:  2-2

ها أهمية، تجرى  وتتبع عمليات التخطيط خطوط منطقية تبدأ بتحديد الجوانب البيئية وحض أكير
كة ومن تم تط ي تتوافق معها الشر

وير الغايات واألهداف البيئية بعدها تحديد المتطلبات القانونية الت 
 للمؤتمرات، وبالتاىلي إعداد برنامج عمل إلنج از وفق المطلوب وبما يتناسب والمعلومات المستخدمة. 

ن  التنفيذ والتشغيل:  2-3  من قبل جميع العاملير
ً
اما ن يستدعي التنفيذ الناجح لنظام اإلدارة البيئي ة إلي 

كة، وبذلك لم يعد إقتصار  ي الشر
ن
المسؤوليات البيئية عىل األقسام البيئية بل أصبحت ضمن األعمال  ف

: 07ككل، لذلك جاءت مرحلة التنفيذ بسبع)  ( خطوات رئيسية محدودة وفق المواصفة كما يىلي

 أوال: الهيكل والمسؤولية 
كة ألجل   ي الشر

ن
ها ف تحديد األدوار والمسؤوليات والواجبات وتوثيقها ونشر

 بناء إدارة بيئية فعالة؛
ورية لتنفيذ ووقاية نظام اإلدارة البيئي ة؛ -ب    توفير الموارد الضن
ن عن اإلدارة يمتلك إىل جانب مسؤولياته مسؤوليات أخرى.  -ج ن ممثل أو ممثلير  تعيير

  ي
: التدريب وزيادة الوعي البيئ 

ً
 ثانيا

 تحديد احتياجات التدريبي ة؛ 
ات البيئية الخ -ب   ؛وضع برامج خاصة لألعمال ذات التأثير ي ة ضمن برنامجها التدريتر  طير

؛  -ج          ن  وضع اإلجراءات زيادة الوعي لدى العاملير
ة.   -د           ات بيئية خطير  رفع المهارات الخاصة باألفراد الذي ينتج عن أعمالهم تأثير

  ثالثا: االتصاالت 
ي توضح: 

كة اإلجراءات الت  ي أن تضع الشر
 ينبعن

ن جميع    المستويات اإلدارية األفقية والعمودية؛االتصاالت الداخلية بير
ن بشؤون البيئة ؛ -ب    استالم وتوثيق االستجابة لالتصاالت من جانب المهتمير
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كة نحو توفير وسيلة لعمليات االتصاالت الخارجية وباألخص   -ج          ي تحويل إهتمام الشر
ينبعن

ة .   فيما يتعلق بالمؤثرات البيئية الخطير

 توثيق نظا :
ً
 م اإلدارة البيئيـة: رابعـا

ي 
وتن ي أو الكي 

 
كة تثبيت المحافظة عىل معلومات مكتوبة ومحفوظة بشكل ورف يتوجب عىل الشر

 وذلك من أجل: 
 وصف العناض الرئيسية لنظام اإلدارة وعالقاتها مع بعضها؛ 
  .  إمكانية الحصول عليها من قبل الجهات المستفيدة بشكل مباشر

ي المستوى يتخذ توثيق نظام اإلدارة البيئ
ن
ي المستويات، فالسياسة البيئية تقع ف

ي تبتن
ي ة الهيكلية الت 

ي والذي يوفر معلومات عىل السياسة واألهداف والغايات 
ي المستوى الثاتن

ن
األول ودليل اإلدارة البيئية يقع ف

 البيئي ة  والمسؤوليات العامة، بينما تحوي اإلجراءات وتعليمات العمل وقاعدة الهرم معلومات أكير 
 .
ً
 تفصي ال

  ضبط الوثائـق :
ً
 خامسـا

كة أن تضع إجراءات ضبط جميع الوثائق الخاصة بنظام اإلدارة   عىل الشر
 البيئية؛

ي وتواري    خ محدودة؛ -ب                           
 حفظ الوثائق بأسلوب نظامي وقانوتن

تثبيت اإلجراءات والمسؤوليات والمحافظة عليها من أجل التدوين  -ج                            
 والتعديل بغية ضمان تنفيذ 

 نظام اإلدارة البيئية الفعال.                    

 ضبط العمليات:
ً
 سادسا

كة أن:  ي للشر
 يعد ضبط العمليات من المتطلبات األساسية لتنفيذ اإلدارة البيئية وفيها ينبعن

ي تحديد العمليا 
ة الت  ي ينجم عنها جوانب بيئية خطير

ت واألنشطة الت 
 تنسجم مع سياستها وأهدافها وغاياتها؛

 التخطيط لهذه العمليات للتأكد من إنجازها وفق ظروف محددة.  -ب                            

  االستعداد واالستجابة للطوارئ :
ً
 سابعـا

، لذلك  ي تعمل وفق تحيط أعمال المؤسسات عدم تأكد عاىلي
يتوجب عىل المؤسسات الت 

 المواصفات أن: 
تصدر وتحتفظ بإجراءات لحوادث الطوارئ المحتملة، وكيفية االستعداد لها،                 

 ومحاولة منعها أو التخفيف منها؛
كة واستجاباتها للطوارئ اختبار اإلجراءات السابقة  -ب             مراجعة وتعديل استعدادات الشر

 يا   دور 
 للتأكد من إمكانية تطبيقها.                     

الفحص والتصحيح من األنشطة األساسية لنظام اإلدارة  إجراءات الفحص والتصحيـح:  2-4
كة مع برنامج نظام اإلدارة الموضوع، يتضمن هذا المطلب أربعة أنشطة  البيئية ، الذي يضمن توافق الشر

 رئيسي ة:   
 اس؛المتابع ة والقي  -أ
البحث عن حاالت عدم التوافق وإزالة أسبابه ا تنفيذ اإلجراءات التصحيحية والوثائقية  -ب  

 الالزم ة وتوثيق هذه اإلجراءات؛
؛ -ج          ي

 المحافظة عىل السجالت البيئية الخاصة باألداء البيت 
 د  -د              

ً
ي المراجعة البيئية أداة إداري ة تتضمن تقييم ا موضوعيا

ن
وريا موثوقا إلدارة البيئية ف

 منشأتها 
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 وهيئاته التنظيمية.                    
تعد مراجعة اإلدارة المطلب األخير من المتطلبات الخاصة بنظام اإلدارة  مراجعـة اإلدارة:  2-5

 : ي
 البيئي ة ، وحددت المواصفة المراجعة باألت 

  ات زمنية لتضمن استمرار القيام بعملية المراجعة بصفة دورية لفي 
 مالءمت ه؛
 ورية لعملية التقويم؛  جمع المعلومات الضن
 توثيق عمليات المراجعة؛ 
  

ً
بيان مدى الحاجة لتغير السياسة واألهداف والعناض األخرى وفقا

 . ي
 لنتائج التدقيق البيت 

ام تشمل المراجعة عىل نتائج وعمليات التدقيق ، تحقيق األهداف والغايات ، مرونة النظ         
ن بالشؤون البيئي ة.   بما يتناسب وأداء المهتمير

ن المستمر والذي يعد         إن الهدف الرئيسي لهذه المواصفة هو تحقيق الحماية البيئية والتحسير
ي الكىلي بما يتفق والسياسة 

ي األداء البيت 
ن
عىل أنه عملية تعزيز نظام اإلدارة البيئية لتحقيق التحسينات ف

كة ويتحق ن المستمر من خالل التقويم المتواصل ألداء نظام اإلدارة البيئية إزاء البيئية للشر ق التحسير
ن  ي تسع إىل تحسير

كة الت  سياسة وأهداف وغايات بيئية من أجل تحديد فرص التحسي ن، وعىل الشر
ي أن تقوم ب : 

ي األداء البيت 
ن
 مستمر ف

ن مما يؤدي إىل تح - ي يمكن أن تصبح فرصة للتحسير
ن تحديد المجاالت الت  سير

؛ ي
 األداء البيت 
؛ - ي

ي األداء البيت 
ن
 تحديد سبب أو أسباب عدم التوافق أو االختالف ف

 التأكد من صحة فعالية اإلجراءات التقويمية والوقائية؛ -
ي العملية ؛ -

ن
ن ف ي اإلجراءات الناشئة عن التحسير

ن
ات ف  توثيق التغير

ن المنفذ من األهداف والغايات البيئية والمخطط.  -  إجراء مقارنة ما بير
 لمواصف ة أدوات تنفيـذ نظام اإلدارة البيئيـة:  -3

ً
  ISO 14001       يعد نظام اإلدارة البيئي ة وفق ا

كة ومن أجل تطبيق نظام  امج البيئية ذات العالقة بالشر اتيجية والير
 لتخطيط وتطوير وتنفيذ االسي 

ً
إداريا

يس  العديد من األدوات الممكن استخدامها اإلدارة البيئية هذا ومتطلبات ه، أعدت المنظم ة العالمية للتقي
 : ن ن رئيستير  لمجموعتير

ً
 ضمن هذا المجال، تصنف هذه األدوات تبعا

ي ترتكز عىل العملية 3-1
ي تتضمن: األدوات الئ 

 :والت 
 نظام اإلدارة البيئية؛ -
؛ - ي

 نظام التدقيق البيت 
-  . ي

 تقويم األداء البيت 
ي ترتكز عىل المنتوج:  3-2

ي األدوات الئ 
 تشمل: الت 

 تقدير دورة الحياة؛ -
؛ - ي

 الملصقات واالفصاح البيت 
ي مقاييس المنتوج.  -

ن
 الجوانب البيئية ف

 الخـاتمة : 
ي ظل األوضاع الراهنة والمتسارعة        

ن
( ومشاكل البيئة ف ي

بعد دراستنا لمفاهيم اإلقتصاد )البيت 
ي مهمة ضخمة فليست هناك سوابق عىل تحويل اقتصاد  نالحظ أن تحويل اقتصادنا إىل إقتصاد 

بيت 
 تشكلة أساسا قوى السوق إىل إقتصاد تشكلة  مبادئ البيئة . 

ي      
ي ونشأت مشكالت التلوث البيت 

ومع تطور األنشطة اإلقتصادية حدث اإلخالل بالتوازن البيت 
ات وبحار ومحيطات وغالف بأنواعه وصوره المختلفة وكذلك تدهورت قدرة الموارد الطبيعة من غاب
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جوي وأرض زراعية ....وكان طبيعيا أن تدرس الجوانب اإلقتصادية لهذه المشكالت من خالل اإلقتصاد 
 والبيئة وتحوالتها . 

ا شيعا منتظما وذلك بوضع ورسم     ي الوقت المتاح لنا يتطلب لنا تغير
ن
إن بناء اقتصاد و بيئة ف

اتيجية للتغير اإلقتصاد المنتظم
ة التنمية المستدامة والمتواصلة بيئيا  اسي  الذي سيضع العالم عىل مسير
 . 

 الجهود والتوصيات نوجزها كما يىلي  : 
ن  ومن بير

ن بقاء سائر األنواع من  -1 ي والمحافظة عىل كافة األنواع وتأمير قضية التنوع البيولوحر
 الحيوانات والنباتات . 

ام بمبدأ اإلنتاجية والتنمية المستدامة والمت -2 ن ي استغالل الموارد اإللي 
ن
مثلة ف

 الطبيعية الحية اإلستغالل األمثل ،ودعم األنظمة البيئية المتنوعة . 
ي بكافة  -3

استمرار المحاوالت المندرجة لمنع أو تخفيض مستويات التلوث البيت 
 أنواعه وأشكاله . 

التعاون والتفاوض ورسم السياسات وإجراءات إرشادية لحماية عناض البيئة  -4
 الطبيعية . 

ي تقوم بها الهيئات العلمية والمهنية )جماعات ،  -5
تطوير وتعزيز المساهمات الت 

 مراكز جمعيات..(
الرقابة المستمرة وتمويل برامج البيئة من خالل صناديق ومساهمات وجهود  -6

 ذاتية وحكومية أي عىل مستوى الفرد والدولة . 
، الزالزل ،  اآلليات والخطط الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية)الفياظانات -7

ن ، األعاصير ....إلخ ( اكير  العواصف ، القحط ، الجدب ، الير
إنتاج وبث برامج إعالمية تتعلق بالتوعية بالطاقة البديلة الناتجة من الشمس  -8

ن / وبذلك التعامل مع النفايات والبقايا  ن ورضيحتير ن ودائمتير ن نظيفتير والرياح بإعتبارهما طاقتير
لية وأيضا الزراعية وه ن ذا بإخضاعها لعمليات التدوير إلعادة اإلستخدام واإلستغالل بشكل المين

 اقتصادي  أمثل . 
ي والمساعدات الفنية واإلعالمية للقطاعات  -9

تنفيذ برامج التعليم والتدريب البيت 
 وفئات المجتمع الشعبية المختلفة . 
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ي 
ن
ن الحفاظ عىل المال العام للدولة ومجابهة انتشار جائحة كورونا ف التدابير الوقائية المتخذة بير

 الجزائر
 – 2020دراسة تحليلية لقانون المالية التكميىلي لسنة  -

 
Preventive measures taken between preserving public money for the state 

and countering the spread of the Corona pandemic in Algeria 
- Analytical study of the Supplementary Finance Law for the year 2020 - 

 ط. د. مريم بوعمامة
 ، الجزائر3طالبة دك توراه، جامعة الجزائر 

bouamama.meriem@univ-alger3.dz 

 
 ملخص: 

ي ارتفاع عدد اإلصابات 
 
ي الجزائر الذي تسبب ف

 
تعالج الدراسة إشكالية انتشار وباء كورونا ف

ي جميع النواحي خاصة االجتماعية واالقتصادية منها، 
 
والوفيات، ناهيك عن اآلثار الوخيمة عىل البالد ف

يد االقتصادي من خالل تحديد إجراءات قانون المالية التكميىلي تهدف الدراسة إىل إبراز الجهود عىل الصع
ي ترمي إىل تعديل 2020لسنة 

مصالح بعض التدابير المالية للحد من انتشار الجائحة، دون المساس ب الت 
ي حثت عىل تطبيقها وزارة المالية المكلفة بتطبيق تعليمات كل من رئيس الجمهورية الخزينة العمومية 

الت 
ي الجزائر. والوزير ا

 
 ألول ف

ي جائحة خلصت الدراسة إىل أن التدابير المتخذة بالرغم من أنها 
خلقت توازن بير  مجابهة تفش 

لبعض المحاور إال أن هذه الجهود محدودة الفتقارها تحصيل اإليرادات وترشيد النفقات كورونا وحماية 
 الهامة وجب العمل عىل تفعيلها ضمن قوانير  المالية الالحقة. 

؛ اإليرادات العامة؛  الكلمات المفتاحية:  جائحة كورونا؛ قانون المالية؛ قانون المالية التكميىلي

النفقات العامة. 

Abstract  : 

The study deals with the problem of the spread of the Corona epidemic in 

Algeria, which has caused an increase in the number of injuries and deaths, not 

to mention the dire effects on the country in all aspects, especially social and 

economic ones, the study aims to highlight efforts at the economic level by 

defining the procedures of the supplementary financial law for the year 2020 

that aim to amending some financial measures to limit the spread of the 

pandemic, without prejudice to the interests of the public treasury, which has 

been urged by the Ministry of Finance in charge of implementing the instructions 

of the President of the Republic and the Prime Minister in Algeria; The study 

concluded that the measures taken, although they created a balance between 

confronting the outbreak of the Coronavirus pandemic, protecting the collection 

of revenues and rationalizing expenditures, but these efforts are limited due to 

their lack of some important axes, which must be activated in the subsequent 

financial laws. 
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 مقدمة: 

ي 
ي إن ظهور األزمة الصحية الت 

 
وس كورونا كان غير منتظر ف ي جائحة فير

 
اجتاحت العالم المتمثلة ف

العالم بأكمله، والدليل عىل ذلك سقوط جل الدول األوروبية رغم تطورها وامتالكها ألحدث اإلمكانيات 
ي ديسمير 

 
وس بدأ بوادر ظهوره ف ي فخ فير

 
بدولة الصير  الشعبية، ورغم الجهود  2019الطبية الوقائية ف

ي الدولية س
 
واء من حيث التوصيات الصحية للحماية من انتشار العدوى، وكذا تطوير األبحاث العلمية ف
ي البلدان سارعت إىل محاربة 

 
وس اجتاح دول العالم بقوة؛ إن الجزائر مثل باف مجال األوبئة، إال أن الفير

ية، البحرية والجوية لتفادي ان تقال الوباء داخل الوطن هذا الوباء منذ البداية فأغلقت جميع المنافذ الير
ي المرض الخبيث كان أرسع من أي مبادرة وقائية، مما أدى بالحكومة 

خصوصا دول المهجر، إال أن تفش 
ي والكىلي من أجل استقرار 

ي ظهور الوباء واعتمدت الحجر الجزئ 
 
الجزائرية إىل تتبع الدول األسبق منها ف

وس مما أدى إىل الوضع الصحي إال أن النتائج كانت وخيمة من خالل اال ي عدد اإلصابات بالفير
 
رتفاع ف

 زيادة الوفيات. 
ار الجسدية بل تعداها إىل آثار سلبية عىل االقتصاد، مما دفع  ي باألض 

إن انتشار المرض لم يكتف 
بالدولة الجزائرية إىل البحث عن سياسة وقائية مالية من شأنها الحد من آثار األزمة وتحمي فيها المال 

ي تعكس الصورة االقتصادية للبلد، وبما أن جائحة العام، واستع
ي ذلك قوانير  المالية الت 

 
ملت الجزائر ف

ي نصف شهر مارس من السنة الجارية أي بعد صدور قانون المالية السنوي فقد اتخذت 
 
ت ف كورونا انتش 

الية ؛ من خالل ما سبق يمكن طرح إشك2020إجراءات جديدة من خالل قانون المالية التكميىلي لسنة 
 : ي التساؤل التاىلي

 
 البحث ف

ي نص عليها قانون المالية التكميىلي لسنة  ماهي اإلجراءات
ي إطار انتشار  2020والتدابير الت 

ن
ف

ي الجزائر؟ وكيف تعمل عىل المحافظة عىل األموال العمومية ومجابهة هذه الجائحة 
ن
جائحة كورونا ف
 عىل حد سواء؟

 الفرضية التالية:  لإلجابة عىل اإلشكالية نطرح
ي نص عليها قانون المالية التكميىلي لسنة 

إىل خلق توازن بير   2020تؤدي التدابير الوقائية الت 
ي العمل عىل تحصيل 

 
ي الجزائر وحماية مصالح الخزينة العمومية المتمثلة ف

 
ي جائحة كورونا ف

مجابهة تفش 
 إيراداتها وترشيد نفقاتها. 
ي إبراز مختلف التدابير المالية الوقائية المنتهجة من  أهمية البحث: 

 
تتمثل أهمية الموضوع ف

ي الجزائر مع ضمان حماية األموال 
 
طرف مؤسسات الدولة لمواجهة والحد من انتشار وباء كورونا ف

ي مست قانون 
العمومية من خالل المجهودات المبذولة عن طريق التعديالت واإلجراءات الجديدة الت 

ي قانون المالية التكميىلي لسنة المالية 
 
 . 2020السنوي والممثلة ف
 يسىع البحث إىل تحقيق األهداف التالية:  أهداف البحث: 

ي الجزائر، وإبراز التوصيات الصحية العالمية  -
 
وس كورونا وتطور انتشاره ف ضبط مفاهيم جائحة فير

 والمحلية لتجنب انتقال الوباء؛

 ا عىل االقتصاد الجزائري؛تحديد اآلثار المتوقعة لجائحة كورون -

ي تمسها من خالل سن قوانير   -
ي الجزائر ومختلف التعديالت الت 

 
التعرف عىل قوانير  المالية المنتهجة ف

ي غضون السنة؛
 
ات االقتصادية الحاصلة ف  مالية تكميلية لمواكبة التغيير

ي أئ   -
ي الجزائر  2020قانون المالية التكميىلي لسنة بها تبيان اإلجراءات الت 

 
الموجهة لمجابهة جائحة ف

 كورونا؛
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تحليل التدابير المالية الوقائية لمحاربة انتشار الوباء ومكافحة اآلثار الناجمة عنه مع الحفاظ عىل  -
 األهداف المسطرة لها. 

وس   -1 ي الجزائر: وباء فير
ن
 كورونا ف

ي العالم بأرسه وكانت مدة انتشاره جد 
 
وس كورونا وانتش  ف رسيعة خصوصا  ظهر الوباء الناتج عن فير

ة مؤخرا  ي الصير  ودول أوروبا، لتليها بعدها الدول اإلفريقية ودول قارة أمريكا، حيث شهدت هذه األخير
 
ف

ي الدول السابقة. 
 
وس بطريقة أرسع مما كان عليه ف ي للفير

 تفش 
ي الجزائر:  -1-1

ن
 انتشار جائحة كورونا ف

ي الجزائر يجب تعريفها وتحديد مفهومها من 
 
قبل التطرق لوصول جائحة كورونا وانتشارها ف

وس كورونا ينتمي إىل  ساللة واسعة من الناحية العلمية، فقد ضحت المنظمة العالمية للصحة أن فير
د الشائعة إىل األمراض اوح حدتها من نزالت الير

وسات تسبب لدى البش  أمراض تنفسية تي  األشد  الفير
س( والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس( ق األوسط التنفسية )مير  ،وخامة مثل متالزمة الش 

 مرض كوفيد
ً
وس كورونا الُمكتشف مؤخرا وس تم اكتشافه  19 ويسبب فير وهو مرض معد يسببه آخر فير

وس الجديد وم وسات كورونا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفير رضه قبل بدء تفشيه من ساللة فير
ي ديسمير 

 
ي مدينة ووهان الصينية ف

 
، وقد تحّول المرض اآلن إىل جائحة تؤثر عىل العديد من بلدان 2019ف

 .1العالم
سم الكورونا 

ُ
وسات ت وس ينحدر من ساللة فير وسات التاجية، والمضادات الحيوية  الفير أو الفير

وسات غير أن بعض األشخاص الذين يصابون بهذا المرض قد تحصل لديهم  ال تأثير لها عىل الفير
ي هذه الحالة قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بتناول مضاد حيوي 

 
مضاعفات فيصابون بالتهاب رئوي، وف

 أي دواء 
ً
 2هذا الوباء.  مرخص لمعالجةلمعالجة االلتهاب وال يوجد حاليا

ي قدمتها المنظمة العالمية للصحة نستنتج أن مصطلح 
يطلق عىل  كورونامن خالل المفاهيم الت 

ة الذي ينشأ عنه مرض االلتهاب الرئوي يسم بوباء  وسات التاجية الخطير وس من عائلة الفير كوفيد فير
ة جدا أطلق ، ونتيجة لشعة انتشار هذا الوباء الذي عم جميع دول ال19 ة زمنية قصير

ي في 
 
عالم تقريبا ف

وس كوروناعليه ما يعرف وما هو متداول عليه بمصطلح   . 19جائحة وباء كوفيد أو  جائحة فير
ها من بلدان العالم تفش  فيها الوباء  أكدت الدولة حيث  20203فيفري  25ابتداء من الجزائر كغير

ي 
 
وس كورونا لدى رجل إيطاىلي الجنسية وصل إىل الجزائر ف اير  17الجزائرية أول إصابة بفير ، 2020فير

ي 
 
حيله ف ي رحلة خاصة بعد أن تعرض للحجر  28وقامت الجزائر بي 

 
اير من مطار حاسي مسعود الدوىلي ف فير

ة،  ي إلحصائيات كورونا وتطور انتشاره تدريجيا حسب معطيات الموقالصحي حت  تلك الفي 
وئ  ع االلكي 

 : ي الجزائر المبينة وفق الجدول المواىلي
 
 ف

ي الجزائر حت  1الجدول 
ن
وس كورونا ف    30/06/2020: جدول إحصائيات خاص بانتشار فير

 )الوحدة: نسمة(

 التاري    خ
إجمالي عدد 
 اإلصابات

عدد اإلصابات 
 اليومية

إجمالي عدد 
 الوفيات

عدد الوفيات 
 اليومية

عدد إجمالي 
 حاالت الشفاء

30/06 13.907 336 912 7 9.897 

                                                           

-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/q-a-coronaviruses consulté le 29/06/2020. 

2-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public/myth-busters consulté le 28/06/2020. 

3-https://ar.wikipedia.org/wiki/2020 _اير _الجزائر_ 2020#فير ي
 
وس_كورونا_ف  consulté le جائحة_فير

26/06/2020 . 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://ar.wikipedia.org/wiki/جائحة_فيروس_كورونا_في_الجزائر_2020#فبراير_2020
https://ar.wikipedia.org/wiki/جائحة_فيروس_كورونا_في_الجزائر_2020#فبراير_2020
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29/06 13.571 298 905 8 9.674 

28/06 13.273 305 897 5 9.371 

16/06 11.268 116 799 11 7.943 

15/06 11.031 112 777 10 7.735 

29/04 3.848 199 444 7 1.702 

28/04 3.649 132 437 5 1.651 

03/04 1.171 185 105 22 62 

02/04 986 139 83 25 61 

21/03 139 37 17 - - 

ي الجزائر المصدر: 
 
 من إعداد الباحثة اعتمادا عىل موقع إحصائيات كورونا ف

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-
nombre-de-cas-en-algerie/, consulté le: 30/06/2020 
ي الجزائر، حيث سجلت الجزائر 

 
وس كورونا ف إصابة يومية  15يبير  الجدول تطور إحصائيات فير

ي 
 
زارة الصحة وارتفع عدد الحاالت لجنة متابعة ورصد وباء كورونا التابعة لو حسب ترصي    ح  21/03ف

ي غضون حالة  139المؤكدة إىل 
 
ي  185يوما إىل  15لتصل ف

 
، وظل انتشار الوباء 03/04إصابة يومية ف

ي ارتفاع حت  شهد تسجيل 
 
ي  199عىل هذا المنوال ف

 
، وبانتهاء الموجة 29/04حالة إصابة جديدة يومية ف

ي الوضع كفرنسا وإيطاليا، استقرت نوعا ما زيادة األوىل للوباء بالصير  وتحكم بعض البلدان 
 
األوروبية ف

الجاري؛ وابتداء من هذا التاري    خ بدأ  16/06إصابة يومية جديدة حت   108عدد اإلصابات بمتوسط 
ي  116االرتفاع يشهد تزايدا مستمرا من يوم إىل يوم فمن 

 
وصلت  16/06حالة يومية جديدة سجلت ف

ي الجزائر إىل أقىص حد لها م
 
 حالة يومية جديدة.  336، حيث سجلت 30/06نذ بداية انتشار الوباء ف

ي بداية انتشار الوباء، فسجلت 
 
ي حير  أن حاالت الوفاة قد بلغت أقصاها ف

 
ي  25ف

 
حالة وفاة ف

ي تماثلت للشفاء فقد 02/04
، إال أن العدد شهد تراجعا بالرغم من زيادة عدد اإلصابات؛ أما الحاالت الت 

ي ميدان الوقاية  61تم تسجيل 
 
وس نظرا لتجربة الجزائر الجديدة ف ي الفير

ي بداية تفش 
 
حالة شفاء فقط ف

ي غضون أسابيع شهدت حاالت الشفاء تزايدا لتصل إىل 
 
ألن ظهور الجائحة كان غير منتظرا، إال أنه ف

ي  1.651
 
 الفارط.  28/04حالة شفاء ف

رسمي للجنة رصد ومتابعة الناطق الضح  30/06/2020بخصوص إحصائيات يوم الثالثاء 
ي الجزائر الدكتور جمال فورار تسجيل 

 
وس كورونا ف وس كورونا وتسجيل  336فير  7إصابة جديدة بفير

ي الوقت الذي تماثل فيه 
 
ي الجزائر، ف

 
مريضا للشفاء، وأفاد الدكتور فورار، خالل  223وفيات جديدة ف

وس، بأن العدد اإلجماىلي لإلصابات اللقاء اإلعالمي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبا ئية للفير
ألف نسمة، فيما بلغ إجماىلي  100حالة لكل  31,7حالة، وهو ما يمثل نسبة  13.907المؤكدة ارتفع إىل 

ي حير  بلغ عدد المتماثلير  للشفاء  912الوفيات 
 
والية  32حالة، وأضاف الدكتور فورار بأن  9.897ف

ي حير  أن  سجلت بها نسبة حاالت أقل من النسبة
 
والية لم تسجل بها أي حالة جديدة  14الوطنية ف

 17والية سجلت بها ما بير  حالة وخمس حاالت أما  17ساعة الماضية، مع اإلشارة إىل أن  24خالل 
مريضا يوجدون حاليا  47والية الباقية فقد سجلت أكير من ست حاالت، وكشف الدكتور فورار بأن 

 . 4بالعناية المركزة

                                                           
4-https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200630/195585.html le Tue, 30/06/2020 - 

17:08 . 

https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-algerie/
https://www.coronavirus-statistiques.com/stats-pays/coronavirus-nombre-de-cas-en-algerie/
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200630/195585.html
https://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20200630/195585.html
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ع انخفاض حاالت الوفاة اليومية وزيادة الحاالت المتماثلة للشفاء لنجاعة سياسة الدولة يمكن إرجا 
ي وحده غير  ؛ إال أن العالج البيولوحر ي باستخدام دواء الكلوروكير 

ي العالج االستشفائ 
 
الجزائرية المنتهجة ف

ي سياسة الحماية ضد الجائحة باتخاذ الحيطة والحذ
 
اك المواطنير  ف ر وإتباع التوصيات كاف لذا وجب إرس 
 الصحية العالمية منها والمحلية. 

 التوصيات الصحية العالمية والمحلية للوقاية من الوباء:  -1-2
، األمر  19لقد كان ظهور وباء كوفيد  غير منتظر وأدت رسعة انتشاره إىل تأزم الوضع الصحي العالمي

 الدوىلي 
، إذ حرصت كل من المنظمة الذي أدى إىل إصدارتعليمات صحية صارمة عىل المستويير  والمحىلي

وس كورونا عىل المواقع  العالمية للصحة ووزارة الصحة الجزائرية بتقديم تدابير صحية وقائية من فير
وط الوقاية منه.  ونية الخاصة بتتبع تطور هذا الوباء ورس   االلكي 

تمثلت التدابير والتوصيات الصحية الوقائية العالمية من  توصيات المنظمة العالمية للصحة:  -1-2-1
 : ي
 
وس ف  5الفير

ي لتنظيف اليدين بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحوىلي  غسل اليدين بانتظام:  -
وسات الت  قتل الفير

 قد تكون عىل اليدين. 
ي المرفعىل ممارسات النظافة التنفسية:  الحرص -

ق أو بمنديل الحرص عىل تغطية الفم واألنف بثت 
ي سلة مهمالت مغلقة و 

 
ي عند السعال أو العطس، ثم التخلص من المنديل بإلقائه ف

 
نظيف اليدين تورف
 جيدا. 

ا من الناس:  - اب كثير
 واحد بير  الشخص العادي وبير  أي تجنب االقي 

االحتفاظ بمسافة ال تقل عن مي 
ات  شخص يسعل أو يعطس، طير

ُ
وس. ألن السعال والعطس ينتج عنه ق ة قد تحتوي عىل الفير  سائلة صغير

ن واألنف والفم:  - أن اليدين تلمس العديد من األسطح ويمكنها أن تلتقط  باعتبارتجنب لمس العينير
وس أن يدخل  وس إىل العينير  أو األنف أو الفم، ويمكن للفير ي بدورهما قد ينقالن الفير

وسات، والت  الفير
 الجسم عن طريق هذه المنافذ. 

الحرص عىل متابعة آخر المستجدات لمستجدات واتباع نصائح مقدمي الرعاية الصحية: متابعة ا -
، واتباع نصائح سلطات الصحة العامة المحلية والوطنية أو عن رب العمل بشأن 19 بشأن مرض كوفيد

أساليب الحماية من اإلصابة بالعدوى؛ ألن السلطات المحلية والوطنية لديها أحدث المعلومات عما إذا 
ي 
ي منطقتك، وهي األقدر عىل تقديم النصائح بشأن ما ينبىع 

 
ت بالفعل ف كانت عدوى المرض قد انتش 

ي منطقتك فعله لحماية أنفسهم
 
 .للناس ف

ي مناطق ينتشر فيها الوباء أو زيارتها -
ن
 ) تدابير حماية األشخاص المتواجدون ف

ً
ة(:  14مؤخرا  األخير

ً
يوما

ي حالة ظهور أعراض خفيفة كالصداع و 
 
ي األنف،  37.3الحم )ف

 
( ورشح خفيف ف درجة مئوية أو أكير

ب األمر االستعانة بشخص ما إلحضار 
ّ
ل حت  تماثل للشفاء، وإذا تطل ي المي  

 
يجب العزل بالبقاء ف

اء األكل مثال، فيجب ارتداء قناع لتجنب نقل  ي حالة االضطرار إىل الخروج لش 
 
االحتياجات من لوازم أو ف
 ين. العدوى إىل أشخاص آخر 

ي حالة الحم والسعال وصعوبة التنفس، يجب التماس المشورة الطبية عىل الفور، فقد تكون 
 
وف

اإلصابة بعدوى الجهاز التنفشي أو حالة مرضية وخيمة أخرى، واالتصال قبل الذهاب إىل مقدم الرعاية 
 .
ً
ي حاالت سفر المصاب أو مخالطة أي مسافرين مؤخرا

 
 وإخباره ف

ي الجزائر: التوصيات الم -1-2-2
ن
ي وصت عليها المنظمة  حلية ف

عملت الجزائر عىل تطبيق التدابير الت 
ي  ومتابعة رصد  لجنة باسم الرسمي  الناطق دائما  يؤكد العالمية للصحة، حيث 

وس تفش   كورونا،  فير
ي  كورونا   تطور  إلحصائيات الرسمي  الترصي    ح عىل والقائم الرسمي  الممثل فورار  جمال الدكتور 

 
 أن الجزائر  ف

                                                           
5-https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 

consulté le 29/06/2020. 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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ي  الكمامة ارتداء أن كما   الوباء، عدوى انتشار  إليقاف الحل هو  الوقائية التوصيات بيقتط
تم تعميم  الت 

ي مختلف اإلدارات والمرافق العمومية
 
وط وفق استعمالها حاليا عىل كل المواطنير  ف  التالية الصحية الش 

ي 
ي  أعراض من يف 

 6الوباء:  تفش 
ممزقة، ثم تحديد الطرف العلوي منها والتأكد من توجيه تنظيف اليدين والتأكد من أن الكمامة غير  -

 الجهة الملونة من الكمامة إىل الخارج؛
ي أو الطرف المقوى للكمامة ليتخذ شكل  -

يط المعدئ  وضع الكمامة عىل الوجه، مع الضغط عىل الش 
 سحب الجزء السفىلي لتغطي الفم والذقن؛، ثم األنف

 الكمامة عن الوجه بعد االستخدام، خلع الكمامة بي  ع ا -
ً
يط المطاطي من خلف األذنير  مبعدا لش 

ي يحتمل أن تكون ملوثة، ثم التخلص منها عىل الفور برميها 
والمالبس لتجنب مالمسة أجزاء الكمامة الت 

ي صندوق نفايات مغلق؛
 
 ف
، أو إذا بغسلهما بالماء والصابون إذا  ت - كانت نظيف اليدين بعد رمي الكمامة بفركهما بمطهر كحوىلي

 .متسختير  بوضوح
ي  التنفيذية المراسيم عليه نصت ما  تطبيق عىل الحرص وجب كذلك

 بالدولة األول الوزير  أقرها  الت 
وس وباء انتشار  من الوقاية بتدابير  المتعلقة سواء الجزائرية ي  ومكافحته، كورونا   فير

 تحديد  إىل تهدف الت 
 المواطنير   بير   الجسدي االحتكاك من بالحد  الوباء انتشار  من للوقاية الموجهة االجتماعي  التباعد  تدابير 

ي 
 
وس وباء انتشار  من للوقاية تكميلية بتدابير  المتعلقة أو  ؛7العمل وأماكن العمومية الفضاءات ف  كورونا   فير

 التجارية األنشطة تأطير  الحركة، وتقييد  للحجر  أنظمة وضع إىل التكميلية التدابير  هذه ترمي  ومكافحته،
،المواط وتموين ي  لمساهمتهم المواطنير   تعبئة كيفيات  وكذا  التباعد  قواعد  نير 

 
ي  الجهد  ف

 للوقاية الوطت 
  8الوباء.  هذا  انتشار  من

كير   تم أنه سبق، مما  نستنتج
ي  الي 

 
ي  الصحية السياسة ف

 العالمية المنظمة من كل  بها  نادت الت 
وس اءوب بخصوص الصادرة االستثنائية التنفيذية المراسيم محتوى وكذا  للصحة، ي  كورونا   فير

 
 الجزائر  ف

وط التقيد  عىل  تطبيقو  المؤكدة اإلصابة حاالت  وكذا  فيها  المشتبه الحاالت  عن اإلبالغ النظافة، بش 
 والنفسية الجسدية لآلثار  نظرا  بالبالد  الصحي  الوضع لضبط أوىل كخطوة  الجسدي التباعد  سياسة
ي  الوخيمة

وس جائحة انتشار  سببها  الت   كورونا.   فير
ي الجزائر:  -1-3

ن
 اآلثار االقتصادية الناجمة عن انتشار الوباء ف

وس كورونا لم يسبب فقط آثار صحية جسيمة نتيجة االرتفاع المفرط لعدد  إن انتشار وباء فير
ي هذا الوباء إىل آثار ال تقل أهمية عن سابقتها 

اإلصابات وكذا عدد الوفيات عير العالم فقط، بل أدى تفش 
ر ا ي الرص 

 
ي شهدت موجة من التداعيات حول والمتمثلة ف

، عىل غرار الجزائر الت  لذي مس االقتصاد العالمي
ي إثر تفاقم الوباء، هذه اآلثار السلبية أقرتها الحكومة الجزائرية عن طريق مختلف 

هبوط االقتصاد الوطت 
أسها وال ي يي 

ة الواليات االجتماعات الطارئة والبيانات والتوجيهات الصارمة لكل من السلطة المحلية الت 
ي حالة بقاء األزمة عىل حالها، وكذا الرقابة عىل تطبيقها والخضوع 

 
ورة خطورة الوضع ف الجزائرية برص 

؛ كما كانت هناك حصة  ي
لتنفيذها سواء عىل مستوى اإلدارة العمومية أو عىل مستوى المجتمع المدئ 

ي المجال االقتصادي،
 
اء ف ي  لتبيان أثر الوباء من طرف العديد من الخير

 
الباحثير  واألساتذة المختصير  ف

                                                           
6 -http://covid19.cipalgerie.com/ar/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%b1-

%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9/ consulté le 30/06/2020 . 

ي  69-20مرسوم تنفيذي رقم  -7
 
، يتعلق بتدابير الوقاية من 2020مارس سنة  21الموافق ل   1441رجب عام  26 مؤرخ ف

وس كورونا )كوفيد  . 06، ص 15( ومكافحته، الجريدة الرسمية رقم 19-انتشار وباء فير

ي  70-20مرسوم تنفيذي رقم  -8
 
، يحدد تدابير تكميلية 2020مارس سنة  24الموافق ل   1441رجب عام  29مؤرخ ف

وس كورونا )كوفيد للوقاية من  . 09، ص 16( ومكافحته، الجريدة الرسمية رقم 19-انتشار وباء فير

http://covid19.cipalgerie.com/ar/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9/
http://covid19.cipalgerie.com/ar/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9/
http://covid19.cipalgerie.com/ar/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9/
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ي طرح اإلشكالية عىل أرض 
 
المجال، ولقد لعبت الصحف والمجالت الوطنية ووسائل اإلعالم دورا هاما ف

ي لها بعد ماىلي والمقدرة باألرقام المتوقعة من طرف ترصيحات الواقع، 
ي دراستنا تركير  عىل أهم اآلثار الت 

 
وف

 . ي المجال االقتصادي الماىلي
 
اء ف  عينة من حكومة الدولة الجزائرية والخير

ي التهمتها جائحة كورونا حيث 
أعلن وزير االتصال لقد كشفت الحكومة الجزائرية عن المليارات الت 

ي هذه الناط
ق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، عمار بلحيمر عىل اآلثار التالية والمتوقعة من تفش 

 : 9الجائحة
وأن ، مليارات دوالر من العمالت األجنبية بحلول نهاية العام الجاري 7تتوقع الحكومة خسارة أكير من  -

ي نهاية ال
 
مليار  51,6عام الجاري من هذه التوقعات الخاصة باحتياطي العمالت األجنبية ستنخفض ف

ي قانون المالية إىل نحو 
 
مليار دوالر بحلول نهاية السنة، وذلك وفقا لتقديرات  44,2دوالر كما هو محدد ف

وع التمهيدي لقانون المالية التكميىلي 
ي المش 

 
 .تم رصدها ف

ي تقليص -
 
صادرات  فيما يخص قطاع المحروقات من المتوقع أن يتسبب انحسار سوق النفط العالمي ف

ي قانون المالية التكميىلي بالمائة،  7,5الجزائر للعام الجاري بنسبة 
 
وعىل هذا األساس فإن الحكومة تتوقع ف

مليارات دوالر  37,4مليارات دوالر، مقابل  20,6، انخفاض مداخيل قطاع المحروقات إىل 2020لسنة 
ي قانون المالية السنوي لنفس السنة

 
 .كانت متوقعة ف

يبية بفعل تعطل األنشطة االقتصادية  4إن القاعدة الجبائية ستفقد بدورها  - أشهر من المساهمات الرص 
ي منأى عن هذا الركود االقتصادي، إال أنه ال 

 
ي حير  يبف  القطاع الفالحي نوعا ما ف

 
من مارس إىل يونيو؛ ف

ي  يتر
 .يخضع إال قليال للتحصيل الرص 

ي حير  ضح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب توقع تحصيل مداخيل بمقدار 
 
مليار دوالر  33ف

ميل عند  دوالرا، هذا التوقع كان قبل ظهور كورونا، مع أمل أن  50هذه السنة، وفق متوسط سعر الير
ي من العام الجاري لتبلغ حصيلة ملموسة. 

 10تتحسن وضعية النصف الثائ 
اء وا ي ظل هذه األزمة، فقد أفاد كل من الخبير الماىلي السيد كمال سي أما عن رأي الخير

 
لباحثير  ف

محمد، والباحث االقتصادي هارون عمر عن الوضع المزري الذي قد تؤول إليه الحالة االقتصادية للجزائر 
ي عجز 

 
وس كورونا، سواء فيما يخص اآلثار السلبية المتمثلة ف الناتجة عن االنتشار الواسع لجائحة فير

ة الحجر  ي في 
 
ي توقف نشاط المؤسسات االقتصادية ف

 
ول أو ف انية الناتج عن انخفاض صادرات البي  المير 

 : ي الجزائر؛ وكان تحليل كل منهما كالتاىلي
 
 الصحي المطبق ف

ي المالية كمال سي محمد أن الوضع الماىلي للجزائر سيكون جد حرج، إذ كان المتوقع 
 
يرى الخبير ف

انية واليوم مع وصول هذه األزمة قد يتضاعف؛  13ا مقداره عجز بمقبل أزمة كورونا  ي المير 
 
مليار دوالر ف

ي كانت متوقعة بمقدار 
ولية الت  مليار  2800وأوضح سي محمد أنه إذا استمرت أزمة كورونا، فالجباية البي 
ي عجزا إضافيا بمبلغ 

العجز مليار دينار يضاف إىل  1400دينار سيتم تقليصها إىل النصف، وهو ما يعت 
مليار  2900مليار دينار، أي أن العجز تقريبا سيتضاعف ليصل إىل ما قيمته  1500األصىلي المتوقع بمبلغ 
 مليار دوالر تقريبا.  26دينار وهو ما يعادل 

ان المدفوعات السنة الماضية قدر بمبلغ  مليار دوالر، وإذا استمرت األوضاع  12وأفاد أن عجز مير 
ل إىل أقل من  22ز مع نهاية السنة كما هي اليوم، سيصبح العج مليار دوالر، أي أن احتياطي الرصف سيي  

اد فقط؛ وأكد بأن احتياطي الرصف  40 ي امتالك الجزائر لسنة واحدة من االستير
مليار دوالر، وهو ما يعت 

جع  ي غضون السنة المقبلة إذا لم تسي 
 
ان المدفوعات، قد ينفذ ف الذي يتم استعماله لسداد عجز مير 

 عار النفط مستويات مقبولة. أس

                                                           
9-https://www.skynewsarabia.com/business/1341569;consulté le 24/06/2020. 

10-https://alwafd.news/article/2937844; consulté le 28/06/2020 . 

https://www.skynewsarabia.com/business/1341569
https://www.skynewsarabia.com/business/1341569
https://alwafd.news/article/2937844
https://alwafd.news/article/2937844
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ي إنشاء المؤسسات فتقديره أن المؤسسات الجزائرية، 
 
أما دكتور االقتصاد هارون عمر المختص ف

ة بالتعامل مع  ي يرتبط نشاطها مبارس 
تعيش وقت عصيبا لم يسبق له مثيل، خاصة تلك المؤسسات الت 

كات الخارج، سواء من خالل جلب المواد األولية أو قطاع الخدمات عىل  غرار الوكاالت السياحية ورس 
ي تكبدت وستتكبد خسائر فادحة، وأبرز عمر هارون أن األزمة الحالية ستخلف تعير 

ان والتأمير  الت  الطير
ي حدود 

 
ي عهد الرئيس السابق والممولة من  1.000.000بالمائة من حواىلي  60ف

 
مؤسسة تم إنشاؤها ف

 هيئات الدعم والبنوك المحلية. 
ي الوضع الماىلي وهي كما نوه عىل م

 
ي االقتصاد الجزائري من شأنها التأثر والتأثير ف

 
حاور حساسة ف

فة اإلسالمية.  ، رقمنة النظام البنكي وإدراج نظام الصير ي
 11المجال الجبائ 

 : ي
 
 أهم النقاط المستخلصة من توقعات األزمة استنادا لما سبق، حيث أثرت الجائحة ف

ان المدفوعات مما أدى - ن إن انخفاض احتياطي العملة  إل انخفاض احتياطي الرصف:  زيادة عجز مير
األجنبية المحتمل من طرف وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية فشه الخبير الماىلي 

ان المدفوعات بمقدار  مليار  10كمال سي محمد بتسديد الفارق الناتج عن زيادة ارتفاع العجز الماىلي لمير 
مليار دوالر، وهو ما تم الترصي    ح به من قبل الحكومة  40ىل احتياطي الرصف إىل أقل من دوالر، إذ يصل إ

 مليار دوالر مع نهاية السنة.  44.2بتوقعات االنخفاض إىل 
ولية الجزائرية مما أدى إل انخفاض  - سببت أزمة  مداخيل قطاع المحروقات: تقليص الصادرات البي 

ي سوق النفط مما أدى  7,5تقليص صادرات الجزائر بنسبة جائحة كورونا توقع 
 
بالمائة للعام الجاري ف

ي 
 
ولية ف  بالمائة.  45بما يقارب  2020قانون المالية التكميىلي ل سنة إىل توقع انخفاض المداخيل البي 

انية الدولة:  - ن ي مير
ن
ولية مما أدى إل عجز ف ي المير   انخفاض المداخيل البي 

 
انية المقدر توقع زيادة العجز ف

مليار دينار(  2.900مليار دوالر ) 26مليار دينار( إىل ضعف العجز السابق  1.500مليار دوالر ) 13بمبلغ 
ولية المتوقعة بمبلغ  مليار دينار إىل النصف بمقدار  2800والذي يرجع إىل احتمال تراجع الجباية البي 

ي  1400
 
اجع ف   تحصيل المداخيل الجبائية. مليار دينار، وهو ما ضح به وزير الطاقة بي 

-  : ي
نتيجة  تثبيط نشاط المؤسسات االقتصادية الجزائرية مما أدى إل عرقلة عجلة االقتصاد الوطتن

ي الجزائر أدى إىل توقف نشاط المؤسسات وندرة التموين الناتج عن غلق الحدود 
 
للحجر الصحي المطبق ف

ية، الجوية والبحرية وهو ما أكده دكتور االقتص ي إنشاء المؤسسات، باإلضافة الير
 
اد هارون عمر المختص ف

إىل آثار اقتصادية ال تقل أهمية عن سابقتها كانخفاض مستوى الدخل الفردي الذي قد يؤدي مستقبال 
إىل البطالة خصوصا ألصحاب العقود المحددة والناجمة عن توقف معظم األنشطة اإلنتاجية منها، 

ان والتأمير  الذي أدى إىل ركود  التجارية وحت  الخدمية، تعطيل عمل كات الطير الوكاالت السياحية ورس 
ي سيولة البنوك الجزائرية. 

 
 السياحة الجزائرية، وكذا مشكلة دعم المؤسسات الناتج عن انخفاض ف

وس  ها أدت إىل تقوية المساعي الجزائرية وتفعيل الجهود لمجابهة أزمة وباء فير كل هذه اآلثار وغير
.  كورونا دون المساس ي

 باالقتصاد الوطت 
لمجابهة جائحة  2020دراسة تحليلية للتدابير الوقائية المتخذة وفق قانون المالية التكميىلي لسنة  -2

ي الجزائر: 
ن
 كورونا ف

انية  ي عىل مير  ي الجزائر كان لها تأثير سلتر
 
وس كورونا ف ي نتجت عن جائحة فير

إن اآلثار االقتصادية الت 
عرض المال العام لمخاطر جمة؛ لذا سعت الجهود الجزائرية إىل اتخاذ الدولة، األمر الذي يؤدي إىل ت

ي قوانير  المالية 
 
جملة من التدابير المالية لحماية األموال العمومية للدولة من خالل سن إجراءات وقائية ف

لمان ذات الطابع الماىلي المصادق عليها؛ حيث تنص هذه القوانير   ي تعتير أداة لتنفيذ قرارات الير
ي الت 

 
ف
مجملها عىل الحرص عىل تحصيل اإليرادات العامة الالزمة لتغطية نفقاتها العامة وكذا العمل عىل ترشيد 

 هذه النفقات للحفاظ عىل موارد الدولة. 
 

                                                           
11-https://arabi21.com/story/1254322 ; consulté le 29/06/2020 . 

https://arabi21.com/story/1254322
https://arabi21.com/story/1254322
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ن المالية أداة لتبيان الصورة االقتصادية للدولة الجزائرية:  -2-1  قوانير
ي المادة األوىل منه قوانير   84 -17عرف القانون 

 
ي إطار ف

 
ي تحدد ف

المالية عىل أنها القوانير  الت 
ي مخططات التنمية االقتصادية واالجتماعية المتعددة السنوات والسنوية، 

 
التوازنات المالية المسطرة ف

 . 12طبيعة الموارد واألعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها
 : 13إىل 84 -17من القانون  02ينقسم قانون المالية حسب المادة 

2-1-1-  : هو قانون يقر ويرخص بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل قانون المالية السنوي أو األساسي
موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية األخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية كما يقر ويرخص 

ات العمومية وكذلك النفقات الخاصة با  لرأسمال. عالوة عىل ذلك المصاريف المخصصة للتجهير 
2-1-2-  : قانون يصدر لغرض تغيير تقدير اإليرادات أو خلق إليرادات جديدة أو  قانون المالية التكميىلي

خيص بنفقات جديدة.   الي 
ي للموازنة حسب المصادقة قانون المالية المعدل:  -2-1-3

هو ترصي    ح بالمطابقة أي التنفيذ الحقيف 
ي إطار الحاالت ا

 
ي تم تعديلها ف

 لطارئة. األولية والت 
انية:  -2-1-4 ن ي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند االقتضاء قوانير  قانون ضبط المير

الوثيقة الت 
المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية، والهدف منه ضبط النتائج المالية لكل سنة )فائض 

انيات ال ي تقدير بيانات المير 
 
 مستقبلية. أو عجز( ويعتير أداة أساسية ف

ي خاص 
يحتوي قانون المالية السنوي عىل بابير  األول خاص بطرق التوازن الماىلي ووسائله، والثائ 

انية والعمليات المالية للدولة.   بالمير 
انية والعمليات المالية  * الباب األول:  ي أحكام تنفيذ المير 

 
يتعلق بطرق التوازن الماىلي ووسائله المتمثلة ف

تحصيل اإليرادات الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة من خالل األحكام للخزينة، وكذا وسائل 
يبية العادية، وكذلك اإلجراءات الجبائية  ي تقر عىل إجراءات فرض وتحصيل اإليرادات الرص 

الجبائية الت 
ي تنص عىل سير عمل الرقابة والمنازعات الجبائية؛ باإلضافة إىل أحكام أخرى متعلقة بالموارد والر 

سوم الت 
 شبه الجبائية. 
 : ي
ي تقدر اإليرادات واالعتمادات المالية المخصصة لتغطية  * الباب الثائ 

انية العامة للدولة الت  يتعلق بالمير 
انيات الملحقة والحسابات الخاصة  ، المير  ي تحدد نفقات كل وزارة وكذا نفقات التجهير 

نفقات التسيير الت 
 العمليات المالية للدولة. بالخزينة وأيضا مختلف األحكام المطبقة عىل 

 عليهما التوازن الماىلي للدولة، وهما  انوننستخلص أن أساس ق
المالية يتمحور ضمن عنرصين يبت 

 النفقات العامة واإليرادات العامة. 
تعرف النفقة العامة عىل أنها مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للشخص المعنوي بقصد إشباع 

 سب الغرض إىل: ، وتنقسم بح14الحاجة العامة
 النفقات الخاصة بالمحافظة عىل األمن والنظام؛ -
 النفقات األساسية )الصحة، التعليم، السكن(؛ -
؛ - ى( والهدف منها تنمية الدخل القومي  النفقات االستثمارية )المشاري    ع الكير
ي حالة الكوارث الطبيعية أو الحاالت  -

 
ي تتعلق باإلعانات والمساعدات ف

 العادية؛النفقات الت 
 . ي حالة الجزائر فيعتمد عىل نوعان رئيسيير  هما: نفقات التسيير ونفقات التجهير 

 
 أما ف

                                                           
ي  84-17من قانون المالية  01المادة - 12

 
، الجريدة الرسمية العدد 1984يوليو  07الموافق ل   1404شوال  08المؤرخ ف

 . 1984يوليو  10الموافق ل   1404شوال  11ل   28
ي  84-17من قانون المالية  03المادة - 13

 
، الجريدة الرسمية العدد 1984يوليو  07الموافق ل   1404شوال  08المؤرخ ف

 . 1984يوليو  10الموافق ل   1404شوال  11ل   28
، الطبعة الثالثة، األردن، أسس المالية العامةخالد شحادة الخطيب وأحمد زهير شامية،  - 14 ، 2007، دار وائل للنش 

 . 53ص 
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 : ي  * نفقات التسيير
 
ي تسمح بتغطية النشاط العادي وتتمثل ف

تسم باالعتمادات، وهي النفقات الت 
 مختلف النفقات اإلدارية للدولة. 

 : ي االستثمارات الموجهة لق * نفقات التجهير 
 
ي تتمثل ف

 
طاعات النشاط اإلداري واالجتماعي واالقتصادي ف

، الزراعة، قطاع العمل، البناء والصيانة.  ول(، المناجم، الرعي
 15الدولة، مثل المحروقات )الغاز والبي 

ي تجبها الدولة من مختلف المصادر والجهات لتمويل 
أما اإليرادات العامة فهي المبالغ النقدية الت 

ي من أمالكها العامة 16بالحاجات العامةالنفقات العامة واإليفاء 
، وتتعدد أنواعها وتتشعب فقسم منها يأئ 

 17وقسم من أمالكها الخاصة وقسم آخر من الرسوم. 
ي أقرها قانون المالية التكميىلي لسنة  -2-2

ي إطار انتشار الوباء:  2020التعديالت واإلجراءات الت 
ن
 ف
وع يطلق عليه  وع التمهيدي لقانون قبل صدور قانون المالية التكميىلي يتم التمهيد له بمش  المش 

ي تعّهدت بها السلطات 
امات الت  ي إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وكذا االلي  

 
، يندرج ف ال مالية التكميىلي

تقديرات اإليرادات أو خلق إليرادات لغرض تغيير العمومية من أجل تعديل أو تكملة بعض المواد القانونية 
خيص بنفقات جديدة و  ي تخدم المواطن ومصالح الدولة عىل حد سواء؛ وبعدها يتم جديدة أو الي 

الت 
وع   ليصبح ذو صبغة قانونية واجب التطبيق. قانون المالية التكميىلي المصادقة عىل مش 

وع قانون المالية التكميىلي لسنة 
ي الحكومة الذي ترأس 2020لقد تطرق مش 

 
ه السيد الوزير األول ف

حات عرضها وزير المالية عبد الرحمن راوية حول األهداف المرجوة  الجزائرية عبد العزيز جراد إىل مقي 
وع، هذا بعد  عرض اآلثار االقتصادية وال مالية الناجمة عن األزمة الصحية ال متعلقة بجائحة  من المش 
وس كورونا )كوفيد  وع (، وكذا وضعية 19فير قانون السوق الدولية للمحروقات، إن أهم أهداف مش 
ي أرب  ع ) 2020المالية التكميىلي لسنة 

 
 18( محاور رئيسية: 04تتمثل ف

ائية لألرس من خالل تجديد التخفيض بنسبة  - يبة عىل  50إنعاش القدرة الش  بالمائة فيما يخص الرص 
كات  (IRG) الدخل اإلجماىلي  يبة عىل أرباح ال ش  ي مناطق (IBS) والرص 

 
، لفائدة ال مداخيل ال محققة ف

 الجنوب؛
 تخفيف وتبسيط اإلجراءات من أجل تحسير  مناخ األعمال وإعادة بعث االستثمار؛ -
 تطوير ال مؤسسات الناشئة؛ -
وس كورونا.  -  مكافحة فير

وع وتمت المصادقة عىل األهداف الرئيسية له وصدر قانون  جلتمت الموافقة عىل  بنود المش 
ي دراستنا عىل عرض 04/06/2020بتاري    خ  2020ة التكميىلي لسنة المالي

 
كز ف التعديالت والتدابير ؛ وسي 
ي إطار انتشار جائحة كورونا بالجزائر. 

 
ي أقرها القانون ف

 الجديدة الت 
ي قسم األحكام الجبائية المختلفة، األول نصت عليه المادة 

 
 35هناك إجراءات جديدة أضيفت ف

ي لسنة ميىلي  قانون المالية التكمن 
ي نتجت عن  202019كتدبير استثنائ 

بالنظر إىل األزمة الصحية الت 
وس كورونا   2020جوان  21تمديد آجال إيداع الترصيحات الجبائية إىل غاية األحد حيث تم  جائحة فير

ائب حول  وفق نفس القانون وجاء تطبيق التدبير عن طريق بيان داخىلي صادر عن المديرية العامة للرص 

                                                           
ي عائشة، -15

ة د.بوشيح  ي تقدير اإليرادات والنفقات العامة عير القوانير  المالية السنوية والتكميلية للفي 
 
-2000قراءة ف

 . 27،26، ص 2011، نوفمير 1تلمسان، المجلة الجزائرية للمالية العامة، عدد ، كلية العلوم االقتصادية بجامعة 2011
، عمان، الطبعة األوىل، مبادئ المالية العامةمحمود حسير  الوادي وزكرياء أحمد عزام، - 16 ة للنش  ، 2007، دار المسير

 . 52ص 
، عمان، الطبعأصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور، - 17 ة للنش   . 358-341، ص 2008ة األوىل، ، دار المسير

18https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/espace-informations-voir-plus-

ar/1639-2020 consulté le 29/06/2020. 

ي  07-20قانون رقم من  35المادة  -19
 
، يتضمن قانون المالية التكميىلي 2020يونيو  04الموافق ل   1441شوال  12المؤرخ ف

 . 12، ص 33، الجريدة الرسمية رقم 2020لسنة 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/espace-informations-voir-plus-ar/1639-2020
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/com-smartslider3/espace-informations-voir-plus-ar/1639-2020
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ي الوباء والوقاية 
ي لمكافحة خطر تفش 

نامج الوطت  التدابير الجبائية المتخذة لدعم المؤسسات تنفيذا للير
 منه، حيث نص البيان عىل: 

ي والمهن  -
يبة الخاضعير  لنظام الرب  ح الحقيف  تأجيل إيداع الترصيحات الجبائية الشهرية للمكلفير  بالرص 

اير، مارس، أفريل وماي، ودفع ا لرسوم والحقوق المتعلقة بها، وكذلك تأجيل إيداع الحرة لشهر فير
 الترصيحات السنوية؛

يبة الجزافية الوحيدة  - يبة الخاضعير  للرص  تأجيل إيداع الترصيحات الجبائية الفصلية للمكلفير  بالرص 
ي األول من سنة 

 ؛2020للثالئر

يبة عىل الدخل اإلجماىلي و  -
يبة عىل أرباح إعادة تمديد أجل دفع التسبيق عىل الحساب األول للرص  الرص 

كات؛  الش 

ي فيما يخص جميع الترصيحات الجبائية إىل غاية  -
 ؛2020جوان  25تمديد استثنائ 

 ؛2020جوان  30إىل  2020تمديد أجل اقتناء قسيمة السيارات لسنة  -

ي ألجل اقتناء قسيمة السيارات إىل غاية  -
 ؛2020جويلية  15تمديد استثنائ 

الترصيحات الجمركية وتسويتها من طرف مصالح الجمارك، وكذا تمدد اآلجال القانونية الكتتاب  -
 آجال دفع الحقوق والرسوم الجمركية. 

ي حدد بنص المادة 
من نفس القانون، وهو يخص اإلعفاء من الرسم عىل القيمة  36اإلجراء الثائ 

الكشف، المضافة والحقوق الجمركية، بصفة مؤقتة المواد الصيدالنية، المستلزمات الطبية، ومعدات 
وكذا لوازم وقطع الغيار لهذه المعدات المستعملة، المحددة قائمتها طبقا للتنظيم الساري المفعول، 

، وينتهي بمجرد 2020مارس سنة  21، هذا التدبير يبدأ رسيان أحكامه من تاري    خ 19لمجابهة وباء كوفيد 
كام عند الحاجة عن طريق اإلعالن الرسمي عن زوال الجائحة، ويتم تحديد كيفيات تطبيق هذه األح

 . 20التنظيم
أحكام المادة  فقد نصت عىل تعديل وتتميم 202021من قانون المالية التكميىلي لسنة  11أما المادة 

ة والرسوم المماثلة، أن ال تكون قابلة للخصم من أجل تحديد  1الفقرة  169 ائب المبارس  من قانون الرص 
ي الهدايا المختلفة باس

 
ي الصاف

ي لها طابع إشهاري ما لم تتجاوز قيمة كل واحدة الرب  ح الجبائ 
تثناء تلك الت 

عات، ما عدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات  500منها مبلغ  دج واإلعانات والتير
، ما لم تتجاوز مبلغا سنويا قدره واحد اثنان مليون دينار ) ي

 2.000.000والجمعيات ذات الطابع اإلنسائ 
 دج(. 

انية العامة تم إقرار تخفيضات فيقسم الموارد العامة بتعديل أحكام المادة فيما يخص الم  120ير 
ي  14-19من القانون رقم 

 
ي عام  14المؤرخ ف

والمتضمن  2019ديسمير  11الموافق  1441ربيع الثائ 
ي تنص عىل  202022من قانون المالية التكميىلي لسنة  64وفق نص المادة  2020قانون المالية لسنة 

الت 
انية العامة للدولة لسنة إع ادة تقدير اإليرادات والحواصل والمداخيل المطبقة عىل النفقات النهائية للمير 

بمبلغ خمسة آالف وثالثمائة وخمسة وتسعير  مليارا وثمانمائة وخمسة وثالثير  مليون دينار  2020
 دج(.  5.395.835.000.000)

                                                           
ي  07-20قانون رقم من  36المادة - 20

 
يتضمن قانون المالية  ،2020يونيو  04الموافق ل   1441شوال  12المؤرخ ف

 . 12، ص 33، الجريدة الرسمية رقم 2020التكميىلي لسنة 
ي  07-20قانون رقم من  11المادة - 21

 
، يتضمن قانون المالية 2020يونيو  04الموافق ل   1441شوال  12المؤرخ ف

 . 06، ص 33، الجريدة الرسمية رقم 2020التكميىلي لسنة 
ي  07-20قانون رقم من  64المادة  -22

 
، يتضمن قانون المالية 2020يونيو  04الموافق ل   1441شوال  12المؤرخ ف

 . 16،15، ص 33، الجريدة الرسمية رقم 2020التكميىلي لسنة 
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ي االع 
 
ي قسم النفقات العامة فقد تقرر تخفيض ف

 
 121تمادات المالية بتعديل أحكام المادة أما ف

ي  14-19من القانون رقم 
 
ي عام  14المؤرخ ف

والمتضمن  2019ديسمير  11الموافق  1441ربيع الثائ 
بفتح بعنوان  202023من قانون المالية التكميىلي لسنة  65وفق نص المادة  2020قانون المالية لسنة 

: قصد تمويل األعباء النهائية للمير   2020سنة  ي تنص عىل ما يىلي
 انية العامة للدولة الت 

 4.752.440.000.000أربعة آالف وسبعمائة واثنان وخمسون مليارا وأربعمائة وأربعون مليون دينار) -
 .  دج( لتغطية نفقات التسيير

ون مليارا ومائتان وسبعون مليون دينار ) - دج( لتغطية  2.620.270.000.000ألفان وستمائة وعش 
 ير  النهائية. نفقات التجه

ن الحفاظ عىل المال العام ومجابهة انتشار وباء الوقائية تحليل اإلجراءات والتدابير المالية  -2-3 بير
 كورونا: 

ي نص عليها قانون المالية التكميىلي لسنة 
ي الشق الخاص باألزمة الصحية  2020إن التدابير الت 

 
ف

ها من البلدان، تظهر عند  ي طالت الجزائر كغير
القراءة األولية للقانون أن هناك تدابير رامية للحد من الت 

انتشار جائحة كورونا وأن قانون المالية التكميىلي بطبيعة وظيفته المالية ربط مجابهة الوباء بالجوانب 
االقتصادية المالية ألن هناك قرارات وقائية إن اتخذت من شأنها التأثير عىل مصلحة الخزينة العمومية، 

 اذ الحيطة فيما يخص الحفاظ عىل األموال العامة للدولة. لذا وجب اتخ
يمكن تحليل  2020من خالل التدابير المالية الوقائية المتخذة وفق قانون المالية التكميىلي لسنة 

ي وعىل الجانب االقتصادي عىل حد سواء، وما مدى خدمة هذه 
أثرها عىل الجانب الصحي الوقائ 
. التعديالت واإلجراءات الجديدة ل  لجانبير 

ي آلجال الترصيحات الجبائية:  -
 
ي يخص تأجيل تاري    خ استحقاق التمديد االستثناب

هو تمديد استثنائ 
 المال العام إىل تواري    خ الحقة. 

التدابير الخاصة بتأجيل الترصيحات جاءت لتعزيز التباعد الجسدي الذي نص عليه كل من إن 
ي  20/69المرسوم التنفيذي رقم 

 
ي  20/70والمرسوم التنفيذي رقم  21/03/2020الصادر ف

 
الصادر ف

ي عملية دفع الحقوق الملزمير  بها  24/03/2020
 
يبة ف عن وزارة المالية لتفادي اكتظاظ المكلفير  بالرص 

ي إداراتها؛
 
ائب والجمارك بزيادة اآلجال لمنع التجمهر المعتاد ف  لدى مصالح إدارة الرص 

ي تحصيل اإليرادات للخزينة العمومية والالزم تأخير إيداع الترصيحات الجبائية يؤدي إىل تأ
 
خير ف

ائب والرسوم  ي تسديد الرص 
 
ي الوقت المناسب، وقد يؤدي أيضا إىل تماطل المكلفير  ف

 
لتغطية النفقة ف

ي اعتماد وزارة المالية عىل تدابير استثنائية أخرى لزيادة تمديد آجال الدفع مما 
 
المستحقة أمال منهم ف
يراد المحصل؛ لكن يمكن أخذ هذا اإلجراء بصورة إيجابية حيث لجأت الحكومة يؤثر سلبا عىل حجم اإل 

 من دفع المستحقات عليهم وبالتاىلي يكمن خطر 
إىل تأخير آجال الدفع أحسن من إعفاء المكلفير 

ي 
 
ام بتطبيق غرامات التأخير ف  

ة الزمنية واإلبقاء عىل المبالغ المفروضة، مع االلي  ي طول الفي 
 
التحصيل ف

.  حالة ي
 
 عدم إدراج تمديد إضاف

نص القانون عىل اإلعفاء بصفة مؤقتة  اإلعفاء من الرسم عىل القيمة المضافة والحقوق الجمركية:  -
للرسم عىل القيمة المضافة  19إىل غاية زوال جائحة كوفيد  2020مارس سنة  21ابتداء من تاري    خ 

 ل الوقاية من هذه الجائحة. والحقوق الجمركية للمواد والمعدات الطبية المستعملة من أج
يعتير هذا اإلجراء مؤقت لتسهيل عملية توفير المستلزمات الصحية الالزمة للوقاية من هذا الوباء، 
ي ظل 

 
األمر الذي يؤدي إىل كبح العدوى وتمكير  القطاع الصحي من القيام بعمله عىل أحسن وجه وف

ي توفرها هذه المعدات واألدوية سيؤثر عىل الحالة النفسية للم
عالج والمريض إيجابا األريحية المادية الت 

                                                           
ي  07-20قانون رقم من  65المادة  -23

 
، يتضمن قانون المالية 2020يونيو  04الموافق ل   1441شوال  12المؤرخ ف

 . 16، ص 33ية رقم ، الجريدة الرسم2020التكميىلي لسنة 
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ي منح 
 
 األثر الماىلي الناجم عن تخفيض اإليرادات الجبائية العادية مطروحا ف

ي حير  يبف 
 
عىل حد سواء؛ ف

ي االنتشار. 
 
ة بقاء الجائحة ف  االمتيازات الجبائية ومدى طول في 

عات:  - ع من عىل رف 2020نص قانون المالية التكميىلي لسنة  رفع سقف الهدايا، اإلعانات والتي 
ي دج للمبلغ السنوي القابل للخصم  2.000.000دج إىل  1.000.000

 
ي الصاف

من أجل تحديد الرب  ح الجبائ 
يبة عىل الدخل اإلجماىلي 

كات أو الرص  يبة عىل أرباح الش  والخاصة بالهدايا واإلعانات الخاضع للرص 
عات الممنوحة  . نقدا أو عينا لصالح المؤسسات والجمعيات ذات الطابع والتير ي

 اإلنسائ 
كات ومؤسسات عىل تكثيف مبادرات  هذا اإلجراء يعتير تشجيع للمتعاملير  االقتصاديير  من رس 
ي تعمل عىل توفير المستلزمات الطبية 

عات ومد يد المساعدة خاصة للجمعيات الت  ي إطار التير
 
التضامن ف

ي يخفض إيرادات الدول ي لمكافحة جائحة كورونا؛ إال أنه ينتج عنه أثر ماىلي سلتر
 
ة المقدرة جراء خصم إضاف

يبة أقل؛ ي الذي ينتج عنه ض  يتر
 لألعباء من النتيجة الجبائية وبالتاىلي تضييق الوعاء الرص 

ي قانون المالية التكميىلي تم تعديل المبالغ  تخفيض حجم اإليرادات العامة والنفقات العامة:  -
 
ف

ة وخمسة وتسعير  مليارا المخصصة للموازنة العامة، حيث أصبحت تقدر بخمسة آالف وثالثمائ
دج(، بعد أن كانت تقدر بمبلغ ستة  5.395.835.000.000وثمانمائة وخمسة وثالثير  مليون دينار )

ون مليون دينار )  6.289.723.000.000آالف ومائتير  وتسعة وثمانون مليارا وسبعمائة وثالثة وعش 
 . 2020دج( وفق قانون المالية السنوي 

اإليرادات العامة إىل ثمانمائة وثالثة وتسعون مليارا وثمانمائة وثمانية نستنتج أنه تم تخفيض حجم 
ي قانون دج(، أي  893.888.000.000وثمانون مليون دينار )

 
تخفيض تقديرات حجم اإليرادات العامة ف

ي قانون المالية السنوي نتيجة لضعف النشاط  %14المالية التكميىلي بمقدار 
 
عن ما تم تقديره ف

ي 
 
ة انتشار الجائحة.  االقتصادي ف  في 

 : ي
 أما النفقات العامة فتم تعديلها كاآلئ 

اعتماد ماىلي مبلغه أربعة آالف وسبعمائة واثنان وخمسون مليارا وأربعمائة وأربعون مليون دينار  -
ي حير  كانت تقديرات قانون المالية السنوي  4.752.440.000.000)

 
، ف دج( لتغطية نفقات التسيير

نمائة وثالثة وتسعون مليارا وأربعمائة وتسعة وثالثون مليون وخمسة أربعة آالف وثما 2020
 دج(.  4.893.439.095.000وتسعون ألف دينار )

نستنتج أنه تم تخفيض حجم نفقات التسيير بمبلغ مائة وأربعون مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون 
ت حجم نفقات تخفيض تقديراأي دج(،  140.999.095.000مليون وخمسة وتسعون ألف دينار )

ي قانون المالية التكميىلي 
 
ي قانون المالية السنوي.  % 3بمقدار حواىلي التسيير ف

 
 عن ما تم تقديره ف

ون مليارا ومائتان وسبعون مليون دينار  - اعتماد ماىلي مبلغه ألفان وستمائة وعش 
، مقابل تقديرات  2.620.270.000.000) ي

قانون دج( لتغطية نفقات التجهير  ذات الطابع النهائ 
ون مليارا وستمائة وثالثة وسبعون  2020المالية السنوي  بمقدار ألفان وتسعمائة وتسعة وعش 

 دج(.  2.929.673.231.000مليون ومائتان وواحد وثالثون ألف دينار )
وأربعمائة وثالثة  نستنتج أنه تم تخفيض حجم نفقات التجهير  أيضا بمبلغ ثالثمائة وتسعة ماليير 

ي تقديرات  309.403.231.000ماليير  ومائتان وواحد وثالثون ألف دينار )
 
دج(، أي أنه هناك تخفيض ف

ي قانون المالية التكميىلي بمقدار حواىلي 
 
ي قانون المالية  % 11حجم نفقات التجهير  ف

 
عن ما تم تقديره ف

 السنوي. 
ي حجم إجماىلي نفقات التسيير من خالل ما سبق نالحظ أن الدولة قاربت ووازنت ب

 
ير  تخفيض ف

 المقدرة بحواىلي 
ي حجم  %14ونفقات التجهير 

 
من التوقعات السابقة وهي نفس نسبة ما تم تخفيضه ف

 اإليرادات والمداخيل المتوقعة لنفس السنة. 
ي حجم اإليرادات المتوقعة خالل السنة المالية 

 
لآلثار السلبية الناجمة  2020يتم تفسير التخفيض ف

، أما بالنسبة للنفقات فقد  ي أثرت عىل السوق المحىلي وسوق النفط الدوىلي
عن أزمة جائحة كورونا الت 
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أكد عليه وزير المالية عبد الرحمن راوية قبل صدور اعتمدت الحكومة تخفيض نفقاتها العامة، وهو ما 
ورة ترشيد النفق ات والعمل عىل التسهيالت قانون المالية التكميىلي للسنة الجارية بالجزائر العاصمة، برص 

تبة عن جائحة كورونا ، بهدف مجابهة األزمة الصحية المي  ي
ي مجال التحصيل الجبائ 

 
 . 24ف

اد اللوازم الطبية  ي مست الجزائر ومسارعتها منذ البداية إىل استير
بالرغم من األزمة الصحية الت 

ي ودعمه ماديا، إال  ويد الطاقم الطتر
أن الحكومة لجأت إىل تغطية عجز  والمعدات واألدوية والكمامات لي  

انيات دون اللجوء إىل تقدير نفقات إضافية حيث اعتمدت عىل  قطاع الصحة بتحويل مبالغ ما بير  المير 
ي الباب رقم 

 
كة وف انية التكاليف المشي  احتاطي  –"نفقات محتملة  91-37تحويل اعتماد وإلغائه من مير 

دج(،  8.943.000.000ئة وثالثة وأربعون مليون دينار )قدره ثمانية ماليير وتسعما 2020مجمع" لسنة 
انية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات  ي مير 

 
ي البابير  الذين تم استحداثهما ف

 
وتخصيصه ف

ي 
 : 25كاآلئ 

 7.564.000.000خصص له سبعة ماليير وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار ) 05-44باب رقم  -
 دج(؛

 دج(.  1.379.000.000خصص له مليار وثالثمائة وتسعة وسبعون مليون دينار ) 06-44باب رقم  -
ي قانون المالية التكميىلي فقد خصص رئيس 

 
باإلضافة إىل التدابير المالية المنصوص عليها ف

ر جراء أزمة الجائحة  ي مسها الرص 
الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منحة تضامن للعائالت المعوزة والت 

دج؛ كما أسس السيد الرئيس عالوة استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة ضمن  10.000بمبلغ  والمقدرة
ي  20/79المرسوم الرئاسي 

 
 . 2020مارس  31المؤرخ ف

 من خالل تحليل تطبيق التدابير المالية الوقائية نستنتج النتائج التالية: 
ي آلجال الترصيحات الجبائية -

ام بدفع جميع  التمديد االستثنائ  أدى إىل تحقيق التباعد الجسدي مع االلي  
ي تحصيل إيرادته من المستحقات 

 
ي أو كىلي مما يضمن حق الدولة ف

يبية وعدم اعتماد أي إعفاء جزئ  الرص 
 المكلفير  بدفعها. 

اإلعفاء من الرسم عىل القيمة المضافة والحقوق الجمركية عىل المعدات الطبية يسهل من عملية توفير  -
 مستلزمات الصحية الالزمة للوقاية من هذا الوباء. ال
ي يعزز من -

عات ذات الطابع اإلنسائ  عات  رفع سقف الهدايا، اإلعانات والتير ي إطار التير
 
مبادرات التضامن ف

 لتوفير المستلزمات الطبية لمكافحة جائحة كورونا. 
ة بالرغم من األزمة الصحية تخفيض حجم اإليرادات العامة ليتماس  مع تخفيض حجم النفقات العام -

كة  انية التكاليف المشي  ي مست الجزائر حيث اعتمدت الحكومة عىل تحويل اعتماد وإلغائه من مير 
الت 

ي القطاع 
 
انية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات لتغطية العجز ف ي مير 

 
وتخصيصه ف

 الصحي دون اللجوء إىل تقدير نفقات إضافية. 
ي اإلجراءات 

 
من خالل النتائج السابقة استطاعت الدولة الجزائرية خلق نوع ما من التوازن ف

المتبعة بير  المحافظة عىل المصالح العامة للدولة والحد من اآلثار السلبية لجائحة كورورنا ويمكن 
 : ي الجدول المواىلي

 
 تلخيصها ف
ىل تحصيل اإليرادات وترشيد النفقات التوازن بير  مجابهة جائحة كورونا والمحافظة ع: 2الجدول 

 2020وفق التدابير الوقائية لقانون المالية التكميىلي لسنة 

                                                           
24https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/22-2014-05-14-10-16-29/2014-05-14-10-18-

34/1643-2020-04-30-12-24-10 consulté le 29/06/2020 . 

، يتضمن إحداث بابير  وتحويل 2020مايو سنة  20الموافق ل   1441رمضان عام  27بتاري    خ 126-20مرسوم رئاسي رقم 25

انية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات، الجريدة الرسمية رقم   . 21، ص 33اعتماد إىل مير 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/22-2014-05-14-10-16-29/2014-05-14-10-18-34/1643-2020-04-30-12-24-10
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/22-2014-05-14-10-16-29/2014-05-14-10-18-34/1643-2020-04-30-12-24-10
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نتائج التدابير عىل حماية األموال  نتائج اإلجراءات عىل مجابهة جائحة كورونا
 العمومية

تمديد آجال الترصيحات الجبائية والجمركية 
 .  يحقق التباعد االجتماعي

تمديد آجال الترصيحات الجبائية والجمركية دون 
اللجوء لسياسة اإلعفاءات ترمي لحماية تحصيل 

 اإليرادات. 

اإلعفاء المؤقت من الرسم عىل القيمة المضافة 
والحقوق الجمركية لتسهيل عملية اقتناء مختلف 

 المعدات والمستلزمات الطبية. 

ي حجم النفقات يتوازى مع تخفيض 
 
تخفيض ف

ات الناتجة عن اآلثار االقتصادية للوباء اإليراد
 يؤدي إىل تعزيز سياسة ترشيد النفقات العامة. 

عات لتدعيم  رفع سقف الهدايا، اإلعانات والتير
ي إطار مواجهة الوباء. 

 
 عمل الجمعيات ف

تمويل نفقات الوباء بتحويل وتخصيص اعتماد 
انية وزارة الصحة.   ماىلي لصالح مير 

انية وزارة الصحة إقرار استحداث بابير   ي مير 
 
ف

بتحويل اعتماد ماىلي من باب آخر لتفادي نفقات 
 إضافية. 

 من إعداد الباحثةالمصدر: 
بالرغم من أن التدابير المالية الوقائية أدت إىل خلق توازن بير  الحفاظ عىل أموال الخزينة العمومية 

:  ومكافحة انتشار جائحة كورورنا  ي
 إال أن هاته اإلجراءات لها بعض اآلثار الجانبية نوجزها كاآلئ 

ي تحصيل اإليرادات مما قد يؤدي إىل  -
 
ي آلجال الترصيحات الجبائية يؤدى إىل تأخر ف

التمديد االستثنائ 
 انخفاض قيمتها مستقبال؛

ي اإلعفاء من الرسم عىل القيمة المضافة والحقوق الجمركية عىل المعدات الطبية يع -
تير امتياز جبائ 

 ينجم عنه تخفيض اإليرادات الجبائية؛
ي  -

عات ذات الطابع اإلنسائ  ي لألعباء من النتيجة رفع سقف الهدايا، اإلعانات والتير
 
ينتج عنه خصم إضاف

 . ي يتر
 وبالتاىلي تضييق الوعاء الرص 

 الجبائية للمتعاملير  االقتصاديير 
ا عىل نمو النشاط االقتصادي وتخفيض تقديرات تخفيض تقديرات حجم اإليرادات العامة يؤثر سلب -

 حجم النفقات العامة يعيق سير مهام اإلدارات العمومية. 
 الخاتمة: 

عملت الجزائر عىل مواجهة أزمة جائحة كورونا منذ بداية ظهورها وانتشارها من خالل التقيد 
ي نادت بها المنظمة العالمية للصحة، وكذا 

تطبيق التباعد الجسدي من بالتوجيهات الصحية الصارمة الت 
ي الحكومة الجزائرية؛ إضافة إىل 

 
ي أقرها الوزير األول ف

ي وأحيانا الحجر الكىلي والت 
خالل فرض الحجر الجزئ 

ي سببتها أزمة انتشار جائحة كورونا، أدت بدورها إىل خلق آثار 
اآلثار الصحية والنفسية الوخيمة الت 

ان ا ي زيادة عجز مير 
 
لمدفوعات مما أدى إىل انخفاض احتياطي الرصف، تقليص اقتصادية مهمة تمثلت ف

ولية الجزائرية مما أدى إىل انخفاض  إىل عجز مداخيل قطاع المحروقات والذي بدوره أدى الصادرات البي 
ي الناتج عن تثبيط نشاط المؤسسات 

انية الدولة، إضافة إىل عرقلة عجلة االقتصاد الوطت  ي مير 
 
ف

 االقتصادية الجزائرية. 
ي قانون المالية التكميىلي  نتيجة

 
لألسباب السابقة سعت الجزائر إىل اتخاذ تدابير وقائية نصت عليها ف

ي قانون المالية السنوي بما يتالئم 2020لسنة 
 
ي إحداث تعديالت وإضافات ف

 
، والذي اتضح دوره ف

ي ظل هذه األزمة، حيث شملت  سياسة اإلمتيازات ا
 
لجبائية والوضع المزري الذي تمر به الجزائر ف

ي تقديرات 
 
ي النفقة العامة والتخفيض ف

 
شيد ف ي آجال الترصيحات، وكذا الي 

 
واإلعفاءات المؤقتة، التأجيل ف

ي اإليراد العام، إال أنه 
 
بالرغم من انخفاض اإليرادات المتوقعة إىل أن الدولة تعمل جاهدة عىل تحصيلها ف

، دو  ة الحجر الصحي ي في 
 
ي الذي تؤديه مصالح إطار األنشطة الممكن ممارستها ف ن نسيان الدور اإليجائر
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ائب والجمارك خاصة من أجل تحصيل اإليرادات الجبائية، ومنه نؤكد  وزارة المالية عامة ومصالح الرص 
ي نص عليها قانون المالية التكميىلي لسنة 

تؤدي إىل خلق  2020صحة الفرضية أن التدابير الوقائية الت 
ي جائحة كورو 

ي العمل توازن بير  مجابهة تفش 
 
ي الجزائر وحماية مصالح الخزينة العمومية المتمثلة ف

 
نا ف

 عىل تحصيل إيراداتها وترشيد نفقاتها. 
ي نص عليها قانون المالية التكميىلي لسنة 

ي إطار مجابهة انتشار  2020تبف  الجهود المبذولة والت 
 
ف

ي يجب العمل عىل تفعيلها 
ي المستقبل القريب لضمان وباء كورونا، تفتقر لبعض المحاور الهامة والت 

 
ف

، 2021المحافظة عىل المال العام والحد من األزمة الصحية الحالية وإدراجها ضمن قانون المالية لسنة 
 نذكر منها: 

ي إطار محاربة أزمة جائحة  الرقابة عىل االمتيازات والتسهيالت الجبائية -
 
والجمركية الممنوحة ف

كورونا، والتأكد من عدم استغالل اإلعانات ذات الصبغة التضامنية لمصلحة المؤسسات للتهرب 
يبة؛  من دفع الرص 

ة الحالية والبحث عن طرق فعالة أخرى من  - ي الفي 
 
ي خصوصا ف

االبتعاد عن سياسات اإلعفاء الجبائ 
ي 
 
ولية؛أجل تنوي    ع اإليرادات ف  الجزائر بعيدا عن إيرادات الجباية البي 

اكمة وعدم إغفال أي مصدر تمويىلي للخزينة العمومية؛ -
 السىعي وراء تحصيل الديون الجبائية المي 

ي أرسع وقت ممكن لتفادي االكتظاظ وفق طريقة الدفع التقليدية  -
 
ي ف

وئ  تفعيل نظام الدفع االلكي 
ي 
 
ي تساعد عىل انتشار العدوى بشعة وف

ة جدا؛ الت   مدة قصير
تعزيز اإلدارة العمومية ومختلف المتعاملير  االقتصاديير  بالتقنيات الحديثة باالعتماد عىل التواصل عن 

 بعد لضمان استمرارية العمل
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      ( على أهداف التنمية املستدامة19اآلثار املحتملة لفيروس كورونا املستجد ) كوفيد ـ 
 ولد الصافي عثمان

 طالب دك توراه : جامعة غرادية
Othman1981@gmail.com  

 ملخص: 
ي سنة 

 
ي منظمة األمم المتحدة برتوكول يتضمن االتفاق عىل إعتمدت جميع  2015ف

 
الدول األعضاء ف

ي سبعة عشر هدفا تعرف أيضا 
 
تحديد اهداف التنمية المستدامة و العمل عىل تحقيقها، و تتمثل ف

باألهداف العالمية؛ تهدف اىل العمـــــــل عىل انهاء الفقر و حماية كوكب األرض و تحقيق المساوة بي   
ورية للجميع و محاربة األوبئة و االمراض  مختلف أطياف المجتمع و توفي  الخدمات األساسية و الض 

 . 2030الفتاكة و ضمان تمتع شعوب العالم باألمن و السلم بحلول سنة 
ات المحتملة لجائجة كورونا ) كوفيد ــ  ي هذه الورقة البحثية نهدف اىل ابراز التأثي 

 
( عىل تحقيق 19وف

كد العديد من الدراسات و التقارير اىل وجود تأثي  كبي  ومباشر للوباء عىل تحقيق هذه األهداف حيث تؤ 
ي أثر الوباء عىل 

 
ي اتخذتها الدول لمحاربة هذا الوباء ، كما يوجد تباين ف

هذه األهداف نتيجة اإلجراءات الت 
ي عىل البعض األخر .و هو ما سنتطرق ي عىل بعض األهداف و إيجاب  اليه بالتفصيل  األهداف فقد يكون سلت 

ي هذه الورقة البحثية. 
 
ف

ات. جائحةأهداف؛ تنمية؛ مستدامة،  الكلمات المفتاحية:   ؛ كورونا؛ تأثي 
Abstract : 

In 2015, United Nations adopted a protocol that includes an agreement to 

define the sustainable development goals and work to achieve them, that are 

divided in seventeen goals, also known as global goals, aiming to work to end 

poverty, protect the planet and achieve equality between the various groups 

Society, providing basic and necessary services for all, fighting epidemics and 

deadly diseases, and ensuring that the peoples of the world enjoy security and 

peace by 2030. 

In this paper, we aim to highlight the effects of Corona pandemic (Covid 19) 

on achieving these goals, where many studies and reports confirm the existence 

of a large and direct impact of the epidemic on achieving these goals as a result 

of the measures taken by countries to combat this epidemic, and there is a 

variation of impact the epidemic on the targets that may be negative for some 

goals and positive for others. It is what we will address in detail in this paper. 

Key words :  Goals; Development; Sustainable;, Epidemic; Corona; Effect. 

 مقدمة: 

ي 
 
ي جميع أنحاء العالم، أعلنت غالبية الدول  19-، ومع انتشار جائحة كوفيد2020العام  مطلع ف

 
ف

ي القطاعي   العام و الخاص ، مما أثر عىل معظم االقتصاديات العالمية 
 
عن اإلغالق المؤقت للمؤسسات ف

الركود بفعل  زيادة انتشار الجائحة وخروجها عن السيطرة العالمية عرف االقتصاد العالمي مزيدا من.ومع 
ي فرضتها هذا الوباء 

ي ظل هذه الظروف الت 
 
ي نسب النمو  و ف

 
ي أدت اىل تدهور كبي  ف

سياسة االغالق الت 
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ي تزايد االهتمام الدوىلي بالتنمية المستدامة واهميته العمل عىل تحقيق أهدافها حيث كان تاثي  الوباء  التاج 
نت انعكاسته إيجابيه عىل األهداف المتعلقة بحماية جليا و متباين عىل اهداف التنمية المستدامة فقد كا

اته سلبية عىل أهداف أخرى مثل الفقر و الصحة و سوق العمل و التغذية و  ي المقابل كانت تأثي 
 
البيئة ف
 التعليم. 

ي ورقتنا البحثية هذه القاء الضوء عىل تأتي  جائحة كورونا عىل تحقيق أهداف التنمية 
 
وسنحاول ف
ي اقراتها مجموعة الدول األعضاء باألمم المتحدة سنة المستدامة السب

من خالل  2015عة عشر الت 
 معالجة اإلشكالية التالية : 

ما هو اآلثار المحتملة لجائحة كورونا عىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ؟ و كيف يمكن تجاوز 
 بعض االثار السلبية للجائحة عىل تحقيق األهداف؟ 

 فرضية الدراسة
ات متباينة عىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة   ض هذه الدراسة وجود تاثي 

ي  تفي 
ي ظل تفشر

 
ف

  ؛( 19وباء كورونا )كوفيد ــ 
 أهمية الدراسة

ي أهمية الدراسة 
ايد بالتنمية المستدامة و تحقيق أهدافها خصوصا  تأب  ضمن االهتمام الدوىلي المي  

ي زمن األوبئة الذي يفرض اتخاذ تدابي  
 
ازية من شانها ان تؤثر عىل معيشة االفراد و  ف و إجراءات احي 

ي ليست لها اإلمكانيات الكافية لمجابهة الوباء و الحد من 
ي بعض الدول النامية الت 

 
المجتمعات خصوصا ف

 تداعياته؛
 أهداف الدراسة

ي : 
 
ي هذه الدراسة متمثلة ف

 
 يمكن تحديد ثالث أهدف رئيسية ف

ات وباءأوال كورونا  عىل النمو االقتصادي بشكل عام و عىل التنمية المستدامة بشكل   : تحليل تأثي 
 خاص. 

ي تسمح بالتأقلم مع الوضع الذي تفرضه مثل هذه الجائحةثانيا
 : إيجاد الحلول الت 

ي األوبئة   ثالثا : 
ي ظل تفشر

 
اح خارطة طريق مستقبلية تسمح لتحقيق اهداف المستدامة ف  اقي 

 منهجية الدراسة
ي لمعالجة   

إشكالية الدراسة و تحقيق أهدافها اعتمدت هذه الدراسة عىل المنهج التحليىلي و الوصف 
ات األوبئة عىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لذالك كانت خطة العمل  الذي يقدم وصفا لتاثي 

 كما يىلي :   
 استعراض أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر و أهميتها  المحور األول : 
ي : 
 
 ( عىل تحقيق أهداف التنمية المستدامة  19تأثي  جائحة كورونا ) كوفيد ـــ  المحور الثاب

اح حلول لتفادي التأثي  السلبية للجائحة عىل اهداف التنمية المستدامة و  المحور الثالث: 
اقي 

ي اتاحتها هذه الجائحة 
 استغالل الفرص الت 

 المحور األول أهداف التنمية المستدامة: 
قبل التطرق ألهداف التنمية المستدامة يمكننا تعريف التنمية المستدامة بأنها التنمية المستمرة، 
ي تراعي االبعاد االجتماعية و االقتصادية و البيئية و التكنولوجية   

والعادلة، والمتوازنة، والمتكاملة، والت 
دامة انها تنمية شاملة أو متكاملة بما يراعي ضمان حقوق األجيال القادمة . ومن خصائص التنمية المست

ي استغالل الموارد دون اشاف او تبذير . 
 
و مستقرة و عادلة و متوازنة كما تمتاز هذه التنمية بالرشد ف

" .)سورة األعراف ، اآلية  بوا و ال تشفوا انه ال يحب المشفي    (31حيث يقول هللا تعاىل ." وكلوا و اشر
ي   

ي تعتمد عىل المشاركة الشعبية أو كما تراعي أيضا البعد البيت 
وعاتها الت  ي جميع مشر

 
ي ف

و االنساب 
ي جميع مراحل العمل التنموي. 

 
 (2017)ابو النض و مدحت محمد، مشاركة المواطني   ف

 (2015)الجمعية العامة لالمم المتحدة،  اهداف التنمية المستدامة
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ي كل مكان.  -01الهدف  
 
 القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله ف

أي القضاء عىل الفقر المدقع لجميع الفئات اين ما كانوا وحيث ما وجدوا ، وهو يقاس عالميا بعدد 
ي  1،25األشخاص الذين يعيشون باقل من 

 
دوالر لليوم الواحد ويجب أيضا ضمان تمتع الفقراء بالحق ف

االقتصادية و الخدمات األساسية وكذا امتالك التكنولوجيا الجديدة و الحصول الحصول عىل الموارد 
 عىل الخدمات المالية الميشة. 

ي والتغذية الحسنة وتعزيز الزراعة  - 02الهدف  
 
القضاء عىل الجوع وتوفير األمن الغذاب

 المستدامة. 
وري وخاصة األطفال و ذالك بضمان حصول الفقراء و الفئات الضعيفة ما يكفيهم من الغذاء ا لض 

ي مستدام عن طريق دعم 
وكبار السن و محاربة جميع اشكال سوء التغذية. و محاولة إيجاد نظام غذاب 

اإلنتاجية الزراعية و صغر المنتجي   و العمل عىل تدعيم سالسل التوريد و االمداد خصوصا الصحاب 
 المنطق البعيدة و المعزولة. 

ي جميع األعمارضمان تمتع الجميع بأ -03الهدف  
 
 .  نماط عيش صحية وبالرفاهية ف

ي الحصول عىل رعاية صحية و شاملة مع إمكانية حصول الجميع عىل االدوية و 
 
بمعت  الحق ف

ها من االمراض  اللقحات الفعالة بطريقة ميشة ، ووضع حد لألوبئة مثل االيدز و المالريا و السل اىل غي 
فة اىل تقليص وفيات األطفال و تعزيز الصحة اإلنجابية وكذا دعم المتنقلة و االمراض المعدية . باإلضا

ي مجال اللقاحات و االدوية لمختلف االمراض المستعصية، وزيادة التمويل المخصص 
 
البحث العلمي ف

ي هذا المجال . 
 
 لذلك وتعزيز و تدعيم جهود البحث العلمي ف

زيز فرص التعلم مدى الحياة ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتع -04الهدف 
 للجميع. 

ي جيد ، وكذا 
ي الحصول عىل تعليم أساسي ومجاب 

 
ضمان تمتع جميع االفراد و خصوصا االطفال ف

ي و التعليم العاىلي الجيد 
ي و المهت 

ي الحصول عىل التعليم التقت 
 
تكافؤ الفرص بي   جميع النساء و الرجال ف

ي الحصول عىل فرص التعليم ، وبناء المرافق و الميسور التكلفة و القضاء عىل التفاوت بي   
 
 الجنسي   ف

ي تراعي الفروق بي   الجنسي   و متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة و األطفال و تهيئة بيئة 
التعليمية الت 

 تعليمية فعالة و مأمنه و خالية من العنف . 
 تحقيق المساواة بير  الجنسير  وتمكير  كل النساء والفتيات.  - -05الهدف  

ي كل مكان و القضاء عىل 
 
ويكون ذالك من خالل القضاء عىل جميع اشكال التميي   ضد النساء ف

ي حقهن وتعزيز مكانة المرأة من خالل تمكينها من حصولها عىل جميع 
 
جميع أشكال العنف الممارس ف

ي التملك والحصول عىل الخدمات المالية و االستفادة
 
من  اإلمكانيات المتاحة للرجل خصوصا الحق ف

 التكنولوجيا الحديثة ، وتمكينها اقتصاديا. 
 ضمان توافر المياه وخدمات الرصف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.   - 06الهدف  

ب صالحة و نقية بشكل منصف و عادل و تحسي    و يتحقق ذلك بحصول الجميع عىل مياه شر
إلضافة اىل ذلك تمكي   الجميع من االستفادة من نوعية المياه و الحد من تلوثها بالمعالجة الدائمة لها با

 خدمات الضف الصحي و تعزيز النظافة الصحية 
ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة عىل خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة  - -07الهدف   ٍ

 والمستدامة. 
موارد من خالل تخفيض تكلفة الحصول عىل الموارد الطاقوية و العمل عىل دعمها خصوصا تلك ال

ي يكون الطلب عليها من طرف اغلب فئات المجتمع مثل وقود التدفئة و غاز المدينة و الكهرباء و 
الت 

ي متناول الجميع دون استثناء. 
 
 جعلها ف
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة  - 08الهدف  

 والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع 
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ويكون من خالل تحقيق مستويات أعىل من اإلنتاجية و االرتقاء بمستويات اإلنتاج وتعزيز دور 
ي تتسم باإلنتاجية العالية 

اتيجية الت  كي   عىل القطاعات االسي 
ي العملية اإلنتاجية مع الي 

 
التكنولوجيا ف

ية اإلنتاجية و العمل عىل والكثيفة العمالة . و تحسي   الكفاءة اإلنتاجية للعمال باعتبارهم محور العمل
ي ظروف حسنة و تدريبهم و تاهيلهم  و توفي  

 
مرافقتهم و تدعميهم ماديا و معنويا و تمكينهم من العمل ف

ي أماكن العمل . 
 
 وسائل الحماية لهم ف

وتشجيع  إقامة بن  تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفير  التصنيع الشامل للجميع، - -09الهدف 
 االبتكار . 

من خالل تحسي   البت  التحتية و تحديث الصناعات من أجل استدامتها مع زيادة كفاءة استخدام 
كي   عىل الصناعات النظيفة و السليمة بيئيا 

ي العمليات اإلنتاجية و الي 
 
الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيا ف

ي القطاعات الصناعية و محاولة إيجاد أنظمة ص
 
ناعية مستدامة و صديقة و تعزيز دور البحث العلمي ف

ي الموارد الطاقوية . 
 
 للبيئة من خالل االقتصاد ف

 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.  - 10الهدف 
بمعت  تمكي   و تعزيز االندماج االجتماعي و االقتصادي و السياسي للجميع بغض النظر عن السن 

ي او 
 
ي توزيــــع الموارد من  و الجنس او االعاقة او االنتماء العرف

 
ي باإلضافة اىل تكافؤ الفرص للجميع ف

الديت 
ية.   خالل إزالة القواني   و السياسات التميي  

ية شاملة للجميع وأمنة وقادرة عىل الصمود   -11الهدف  جعل المدن والمستوطنات البشر
 ومستدامة. 

ة التكلفة ورفع ضمان حصول الجميع عىل مساكن لإليواء و خدمات أساسية و مالئمة و ميسور 
ة وتزويدها بكافة متطلبات العيش الكريم ، باإلضافة اىل توفي  الخدمات األساسية  مستويات االحياء الفقي 
نت و شبكات  ية و القرى من ماء و كهرباء و غاز وشبكات الهاتف و االني  ي المدن و التجمعات الحض 

 
ف

اء و أماكنة ع امة امنة و فضاءات ترفيه و تسلية اىل غي  النقل و توفي  سبل الحصول عىل مساحات خض 
 ذلك من متطلبات المدن الحديثة و الذكية .  

 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة .  - -12الهدف 
ي استغاللها و كذا تخفيض 

 
من خالل االستخدام األمثل و الكفوء للموارد الطبيعية و االقتصاد ف

ي نصيب الفرد من النفايات الغذائية عىل
 
 صعيد أماكن البيع ، و الحد من التبذير و خسائر األغذية ف
مختلف مراحل العملية اإلنتاجية و سالسل االمداد باإلضافة اىل التقليل من انتاج النفايات خاصة 
الكيميائية منها من خالل المنع و التخفيض و إعادة التدوير ، وكذا توعية الناس بأهمية اإلدارة المستدامة 

ي وئام مع الطبيعة. و أنماط 
 
 العيش ف

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وأثاره.  -  -13الهدف 
ي مواجهة االخطار المرتبطة بالمناخ و الكوارث 

 
وهذا من خالل تعزيز المرونة و القدرة عىل الصمود ف

ي الطبيعية ، و تعزيز القدرة عىل التكييف مع تلك المخاطر ، وادماج التدابي  المتعل
 
قة بتغي  المناخ ف
ي باإلضافة اىل زيادة الوعي للتخفيف من تأثي  

اتيجيات التخطيط عىل الصعيد الوطت  السياسات و اسي 
ات المناخ و التكيف معه و الحد من اثره عن طريق اإلنذار المبكر به .   تغي 

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام  - 14الهدف  
 لتحقيق التنمية المستدامة. 

الحفاظ عىل البحار و المحيطات من خالل منع التلوث البحري و الحد منه بمنع رمي النفايات 
ي البحار و المحيطات ، وكذا االستغالل الموارد البحرية استغالال فعاال و 

 
الملوثة و المواد الكيميائية ف

ي و ال
غي  منظم و ممارسات الصيد المدمرة ، و توفي  مستدام بمحاربة الصيد المفرط و الغي  قانوب 

 اإلمكانيات لصغار الصيادين و  الحرفيي   للوصول اىل الموارد البحرية و األسواق بحرية. 
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ية وترميمها وتعزيز استخدامها عىل نحو مستدام،  - 15الهدف   حماية النظم اإليكولوجية الي 
ي ، ووقف فقدان التنوع  وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة التصحر،

ووقف تدهور األراض 
ي   .  البيولوج 

و يكون ذالك عن طريق تحقيق اإلدارة المستدامة للغابات و وقف ازالتها و إعادة غرسها باإلضافة 
ي القائم و إقامة المحميات الخاصة و المحافظة عىل  اىل مكافحة التصحر و الحفاظ عىل التنوع البيولوج 

وعة للطيور و سالالت الحيوانات و ال نباتات المهددة باالنقراض ومحاربة جميع أشكال الصيد الغي  مشر
ية .   الحيوانات الي 
التشجيع عىل إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق  - 16الهدف  

التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة 
 . لة وشاملة للجميع عىل جميع المستوياتللمسا

و ذلك بالحد من اشكال العنف المجتمعي و إنهاء إساءة المعاملة و االستغالل و االتجار بالبشر و 
ية  وعة لألسلحة و المخدرات و تجارة األعضاء البشر العنف ضد األطفال ، و الحد من التجارة الغي  مشر

و محاربة الفساد و الرشوة . باإلضافة اىل تعزيز سيادة القانون و مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة 
ي ، وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق إمكانية وصول الجميع للعدالة و 

عىل الصعيدين الدوىلي و الوطت 
 االستفادة من خدماتها . 

اكة العالمية من أجل تحقيق التنمية  - 17الهدف    تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشر
ي الشؤون المالية .  المستدامة
 
 ف

ها  ائب و غي  ي مجال تحصيل الض 
 
عن طريق تقديم الدعم الدوىلي للبدان النامية لتعزيز قدراتها ف

اماتها تجاه الدول النامية خصوصا تلك الدولة  من اإليرادات وكذا قيام البلدان المتقدمة بتنفيذ الي  
ي إعادة 

 
رة من اثار الحروب و الضعات و مساعدتها ف االعمار، وأيضا تخفيف عبء الديون عىل المتض 

ة و اعتماد نظام تحويل ديونها الستثمارات وذلك لتعزيز و تطوير قطاعها الصناعي  اقتصاديات الدول الفقي 
و عىل الصعيد السياسي يجب عىل الدول المتطورة دعم الحكومات الديمقراطية و محاربة جميع اشكال 

عية و الهدف من كل هذا هو الوصول اىل عالم يسوده االنقالبات و الوصول اىل السطلة بطر  يقة غي  شر
   السلم و االمن. 

ي : تأثير جائحة كورونا )كوفيد 
 
 ( عىل تحقيق اهداف التنمية المستدامة. 19المحور  الثاب

ي من هذه الورقة 
ي المحور الثاب 

 
ء من التفصيل سنحاول ف ي

بعد استعراضنا لهذه األهداف بشر
البحثية التطرق لتأثي  هذا الجائحة العالمية عىل هذه األهداف سواء اكان باإليجاب او السلب من خاصة 

ي حدة وان هذه الجائحة قد مست جميع دول العالم بدون استثناء عىل الرغم من وجود بعض التفاو 
 
ت ف

انتشاره من دولة اىل أخرى فان اثاره كانت متشابهة و متقاربة بي   الدول كما ان اغلب الدول اتخذت نفس 
ات الوباء عىل أهداف التنمية المستدامة  ي سبيل محاربة هذه الجائحة و قبل ان نتطرق لتأثي 

 
اإلجراءات ف

ي اتخذتها الدول
ي سبيل الوقاية من هذا الوباء  البأس ان نعرج اىل اإلجراءات الوقائية الت 

 
 ف

ازية للوقاية من الجائحة 1.  2  اإلجراءات الوقائية واالحير
ية والجوية والبحرية بي   دول العالم. وتعليق حركة النقل داخل الدول؛ •  إغالق الحدود الي 
 إغالق واسع النطاق بي   المدن.؛• 
ورية مثل محالت التمو •  ين والتجزئة والصيدليات ومحطات اقتصار العمل عىل المتاجر الض 
 الوقود.؛
ي المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية وأماكن العمل الحكومية.؛•  

 
 توقف الدراسة ف

 .؛إغالق أماكن ودور العبادة•   
ي القطاع العام والخاص• 

 
 . تخفيض عدد العاملي   ف

 . جميع المنافسات الدوليةتعليق جميع األنشطة الرياضية والثقافية والغاء او تأجيل •  
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فيه والتسلية ؛. •   ،  غلق المطاعم والمقاهي و دور السنيما و أماكن الي  ي
      (2020)رجاب 

هذا و قد تختلف اتخاذ اإلجراءات الوقائية من بلد ألخر عىل حسب انتشار الوباء فهناك بعض 
ي هذا 

 
ي لحقت بها و تمكنت الدول اتخذت إجراءات مشددة ف

ار االقتصادية الت  الشأن بالرغم من االض 
ي هذا الشأن . 

 
ي حي   هناك دول اتخذت إجراءات مخففة ف

 
ي  الوضع ف

 
 اىل حد ما من التحكم ف

ات جائحة كورونا عىل اهداف التنمية المستدامة  2.2  تأثير
ي اتخذتها الدول اثر بالغ عىل تحقيق هذه األ

هداف السالفة الذكر و تباين كان إلجراءات الغلق الت 
ات قد تختلف من دولة  ي كما ان هذه التأثي  ي أحيان أخرى سلت 

 
ي و ف ي بعض األحيان يكون إيجاب 

التأثي  فف 
ات عىل األهداف  اىل أخرى تبعا لإلجراءات المتخذة من قبل كل دولة وفيما يىلي سنستعرض اهم التأثي 

 بحسب ترتبها: 
ي 
 
  القضاء عىل الفقر . بالنسبة للهدف األول المتمثل ف

ة من   ، حيث أدى إىل فقدان الدخل لدى نسبة كبي 
ً
ة وس كورونا عىل هذا الهدف مباشر أثر في 

ي 
 
ائح الضعيفة من المجتمع واألش إىل الوقوع تحت خط الفقر و زادت حدة الفقر ف الناس، مما دفع الشر

ي لدى عمال القطاع الخاص و العمال الذين
 
يعملون باجر يومي ، وكذا بعض  أوساط المجتمع خصوصا ف

ي قطاعات تأثرت تأثرا مباشر بالوباء مثل قطاع النقل و السياحة ، كما ان تأثي  
 
العمال الذين يعملون ف

الجائحة عىل هذا الهدف اختلف من دولة اىل أخرى ، فالدول النامية هي األكير عرضة للخطر باعتبار 
ي الدول المتقدمة . نظام الحماية االجتماعية و التامي   عىل ال

 
اتها ف  بطالة ضعيف اذا ما قورن بنظي 

ي 
ي القضاء التام عىل الجوع وتوفي  األمن الغذاب 

 
ي المتمثل ف

 بالنسبة للهدف الثاب 
، وتقليل ساعات  قد تؤدي التدابي  الالزمة الحتواء انتشار الوباء من خالل فرض الحجر الصحي

 نقص إنتاج الغذاء و توزيعه .وتعطيل سالسل االمدادات العمل، وغلق المدن؛ و تعطيل وسائل النقل إىل
ي بعض المناطق وهذا من شأنه 

 
الغذائية وهذا قد يؤدي إىل انخفاض العرض من الغذاء، وصعوبة توفره ف

ورية خصوصا للفئات المنعزلة كما يودي اىل ارتفاع  ي التموين بالمواد الغذائية الض 
 
ان يودي اىل صعوبات ف

ي اقبل عليها االفراد من شانها ان أسعار هذه الموا
اتيجية التخزين الت  د نظرا لنذرتها وقلتها كما ان اسي 

 . ار بالمستهلكي    تودي اىل تلف بعض المواد مما قد يلحق االض 
ي ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية. 

 
 فيما يخص الهدف الثالث والمتمثل ف

ي ا  
 
وس كورونا العديد من السلبيات ف لمجال الصحي عىل مستوى العالم، وانهارت فقد أظهر في 

منظومات صحية كانت تعتي  اىل امد قريب من احسن المنظومات عالميا عىل غرار منظومة فرنسا و 
إيطاليا و اسبانيا و حت  الواليات المتحدة االمريكية لم تستطع الصمود امام هذا الوباء الفتاك و عموما 

اء عىل الصحة العالمية  :العدد الهائل من االصابات الوفيات جراء فان ابرز مظاهر االثار السلبية للوب
  12014884الوباء فحسب منظمة الصحة العالمية : بلغ عدد اإلصابات حسب اخر االحصائيات: 

ي 
 
ي أطلع عليه بتاريــــخ  549749بلد منها  196إصابة ف  ( 07/09/2020وفاة  .)موقع ب ب سي عرب 

 (BBC NEWS ARABIC, 
2020) 

هذا باإلضافة اىل عدم وجود أعداد كافية من المستشفيات بالدول، وعجز بالمستلزمات الطبية 
ي األطباء ومقدمي الخدمة الطبية. كما أظهر عدم 

 
، وعجز شديد ف واألجهزة مثل أجهزة التنفس الصناعي

 .تفاع أعداد الوفيات عىل مستوى العالم. وجود خطط مسبقة لمواجهة الكوارث الطارئة، مما أثر عىل ار 
: ضمان التعليم الجيد والشامل للجميع.  ي

 
 بالنسبة للهدف الرابع والتمثل ف

ي الطالب والتالميذ المناهج 
فقد أدى غلق معظم المدارس والمؤسسات التعلمية إىل عدم تلف 
عىل التحصيل العلمي للطالب  المعدة لكل طور من اطوار المرحلة التعليمية. وهذا من شانه ان يؤثر سلبا 

ي ال تتاح 
ي الدول النامية الت 

 
كما أظهرت األزمة عدم جاهزية غالبية الدول لنظام التعليم عن بعد، خاصة ف

ي متناول جميع المؤسسات التعليمية وبالتاىلي سيؤثر 
 
فيها هذه الخدمة لغالبية الطلبة. وليست أيضا ف
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الذين ليست لديهم فرص للتعليم خارج المدرسة مثل  ذلك عىل فرص تعلم الكثي  من الطالب، خاصة
نيت.  ي الحصول عىل خدمات االني 

 
ي تكون فرصتها أقل ف

 .األش منخفضة الدخل الت 
ي المدارس، و المعاهد و 

 
كم ان حصول العديد من الطالب عىل وجبات مجانية أو مخفضة تقدم ف

سيؤثر عىل الصحة العامة لهؤالء  الجامعات ومع إغالق المؤسسات سيؤثر هذا عىل تغذيتهم، مما 
 .  الطالب وقدرتهم عىل التحصيل العلمي

فيما يخص الهدف الخامس: تحقيق المساواة بي   الجنسي   وتمكي   كل النساء. فان تاثي  هذا الوباء 
ي النشاط االقتصادي وهذا نظرا النشغال اغلبيتهن 

 
ي سوق العمل والمساهمة ف

 
قلص من فرص النساء ف

بية ورعاية  األبناء نظرا إلغالق دور الحضانة والمدارس.  بي 
: ضمان توافر المياه وخدمات  ي

 
بالنسبة للهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة والمتمثل ف

 الضف الصحي للجميع. 
وس كورونا هو غسيل اليدين بالمياه النظيفة. هذه المادة    من أهم الوسائل الوقائية من في 

، خاصة المقيمي   ببعض األماكن العشوائية والقرى النائية. الحيوية قد ال تكون مت وفرة لبعض المواطني  
ي هذه المناطق بسبب ضعف إمكانياتهم، وعدم وصول المياه 

 
وس ف وقد يؤدي هذا إىل انتشار الفي 

ي حي   ان شبكات الضف الصحي المتطورة و المزودة بوسائل النظافة و التعقيم 
 
النظيفة إىل منازلهم، ف

ي بعض المناطق  عامل
 
مهم أيضا من عوامل الوقاية من الوباء ، يودي عدم توفر هذه الشبكات خصوصا ف

ي الوباء ساهمت بشكل 
ي صاحبت تفشر

ي الوباء . كما ان إجراءات الغلق الت 
ي الدول النامية اىل زيادة تفشر

 
ف

ي تعطيل بعض المشاريــــع التنموية لتوفي  المياه الصالحة وشبكات الضف الص
 
ي بعض الدول كبي  ف

 
حي ف

 النامية بالخصوص مما اثر سالبا عىل سكان هذه الدول. 
ي : ضمان حصول الجميع عىل خدمات الطاقة 

 
بالنسبة للهدف السابع من أهداف التنمية و التمثل ف

 الحديثة الموثوقة والمستدامة
ي اتخذتها اغلب دول العالم نتج عنها اغالق 

عدد كبي  من نعلم جيد ان اإلجراءات الوقائية الت 
ي أسعار 

 
المصانع وأدى هذا االغالق اىل انخفاض الطلب عىل موارد الطاقة مما أدى اىل انخفاض حاد ف
ي حصول االفراد عىل الموارد الطاقوية. 

 
ي ف  المواد الطاقوية وبالتاىلي يمكن اعتبار تاثي  الوباء إيجاب 

ي : 
 
ادي المطرد والشامل للجميع تعزيز النمو االقتصاما بالنسبة للهدف الثامن و المتمثل ف

ي جميع أنحاء والمستدام وتوفي  العمل الالئق للجميع  ف
 
ان أزمة جائحة كورونا أثرت عىل القوى العاملة ف

ي ركود اقتصادي غي  مسبوق و بلوغ مستويات قياسية من البطالة كما أدت 
 
العالم، فقد تسببت الجائحة ف

ة من إجماىلي ساعا ت العمل، وهو ما دفع العديد من الدول إىل تقديم المساعدة ايضا إىل إلغاء نسبة كبي 
ي تضم نسبة عالية من العمالة ذات 

ًرا الت  ي القطاعات األكير تض 
 
كات لحماية عمالها، خاصة ف الفورية للشر

األجور المتدنية والعمالة غي  الرسمية. وهذا قد يؤدي إىل خطر وقوعهم تحت خط الفقر ومواجهة 
ي ال

 
ي تحديات أكي  ف

 
ة التعاف ي بعض األحيان أدى غلق بعض المصانع و تعليق  .عودة ألشغالهم بعد في 

 
وف

بعض األنشطة التجارية و الخدمية اىل تشيــــح عدد هائل من العمال و احالتهم عىل البطالة االجبارية مما 
الوباء عىل  ازداد الطلب عىل اعانات البطالة مما أدى اىل عجز صناديق التعويض عن البطالة هذا وقد اثر 

النمو االقتصادي نتيجة تعليق بعض األنشطة االقتصادية الصناعية و التجارية و الخدمية و ضعف حجم 
التبادل التجاري الدوىلي باإلضافة اىل فقدان بعض المؤسسات إلرادتها المتأتية من بعض األنشطة 

ي توقفت بفعل الوباء. 
 الرياضية و الخدمية الت 

 تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفي   التصنيع الشامل للجميع ،وتشجيع الهدف التاسع: إقامة بت  
 االبتكار. 

، و   بالتأكيد فان انتشار الوباء أدى تعطيل الصناعة و االبتكارات مما تسبب تراجع النشاط الصناعي
 .وبالتاىلي أدى ذلك إىل انخفاض معدالت النمو االقتصادي وانخفاض معدل نمو التجارة العالمية
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: الهدف  ي
 
الحد من انعدام المساواة داخل البلدان  العاشر من اهداف التنمية المستدامة و المتمثل ف

 وفيما بينها
ة، حيث إن األزمة ستؤدي إىل توسعة الفجوة   وس كورونا عىل هذا الهدف بطريقة غي  مباشر أثر في 

ي ليست لديها إم
ة واألشد فقًرا الت  كانيات متاحة لمواكبة بي   الطبقات، خاصة بالنسبة لألش الفقي 

التعايش مع أزمة كورونا، خاصة األش بالمناطق النائية واألماكن العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية 
ي تأثرت أكير بعد جائحة كورونا وفقدوا 

ي يكون غالبية ارباب هذه األش من العمالة غي  المستديمة الت 
والت 

ي عىل المقيمي   وظائفهم باإلضافة اىل ان ضعف التغطية  ي المناطق النائية كان له األثر السلت 
 
الصحية ف

ية القريبة من المستشفيات و المراكز الصحية ، كما ان  ي المناطق الحض 
 
بها بالمقارنة مع االش المقيمة ف

ي الدول المتطورة اين توجد الرعاية الصحية الجيدة و أجهزة 
ي تاثي  الوباء بي   الدول ، فف 

 
هناك تباين ف

ي تجاوز اثار هذا ال
 
كشف المبكر باإلضافة اىل االطقم و الكوادر الطبية المؤهلة كانت لهم فرصة افضل ف

ي ال تتوفر 
الوباء وتحقيق عدد كبي  من حاالت الشفاء و تقليص عدد الوفيات بالمقارنة بالدول النامية الت 

ي مجال الرعاية الصحية . 
 
 عىل هذه الخصائص ف

ية شاملة للجميع وأمنة وقادرة عىل الصمود الهدف الحادي عشر جعل الم دن والمستوطنات البشر
 ومستدامة

ة خطًرا  ي األحياء الفقي 
 
ا سلبيا عىل هذ الهدف حيث يواجه السكان الذين يعيشون ف يوثر الوباء تأثي 

وس كورونا بسبب الكثافة السكانية العالية، وسوء ظروف الضف الصحي وصعوبة  أكي  للتعرض لـفي 
 ياه نظيفة وأيضا بسبب نقص الرعاية الصحية. توافر م
ي عشر : ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة 

 الهدف الثاب 
ا عىل أنماط اإلنتاج و االستهالك، فغي  من بعض العادات االستهالكية  ا مباشر لقد اثر الوباء تأثي 
ة من المواد الغذائية و  اء كميات كبي  ي أصبحت تتسم بالحذر حيث اضطر هذا الوباء االش اىل شر

الت 
ة ي السوق كما اقبل المستهلكون عىل اقتناء كميات كبي 

 
من المعقمات و الكمامات  تخزينها مخافة فقدانها ف

ها من األدوات الطبية الوقائية اما فيما يخص أنماط اإلنتاج فقد تاثرت أيضا بفعل الوباء فازداد  و غي 
ي بعض المنتجات كالمنتجات الصيدالنية و المعدات الطبية 

 
 االستثمار ف

 الهدف الثالث عشر : اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغي  المناخ وأثاره. 
وس كورونا كان له العديد من اآلثار السلبية عىل مستوى العالم، إال أنه نتج  عىل  الرغم من أن في 

ي للبيئة، حيث أدى إىل تقليل الغازات المنبعثة من المصانع وعوادم السيارات بسبب حظر  عنه أثر إيجاب 
ي العوادم المنب

 
ي جميع أنحاء العالم، مما نتج عنه انخفاض ف

 
عثة من السيارات، التجوال الذي فرض ف

ي تنبعث منها غازات ملوثة للبيئة، وهذا أدى إىل تقليل 
ي المصانع الت 

 
ا تقليل عدد ساعات العمل ف

ً
وأيض

ي الغالف الجوي
 
ي أكسيد الكربون ف

 غاز ثاب 
: حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام  الهدف الرابع عشر

 ة. لتحقيق التنمية المستدام
ي من ناحية الحفاظ عىل البحار والمحيطات نظرا  بالنسبة لتأثي  الوباء عىل هذا الهدف فهو إيجاب 

ي كانت تلوث مياه البحر 
 لقلة النفايات الناتجة عن المصانع والت 

ية وترميمها وتعزيز استخدامها  ي حماية النظم اإليكولوجية الي 
 
: و التمثل ف الهدف الخامس عشر

ي ، ووقف عىل نحو مستدام، 
وإدارة الغابات عىل نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراض 

ي   فقدان التنوع البيولوج 
ة حركة التصنيع خصوصا تلك  كان للوباء اثارا إيجابية عىل هذا الهدف نتيجة انخفاض و تي 

ي إلنشاء المناط
ي تقوم عىل استغالل الموارد الغابية و استغالل األراض 

ق الصناعية  باإلضافة الصناعات الت 
ية .  ي عىل حماية النظم االيكولوجية الي   اىل انخفاض االنبعاثات الكيميائية كان له اثر إيجاب 
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الهدف السادسة عشر : التشجيع عىل إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها أحد من أجل تحقيق 
مؤسسات فعالة وخاضعة للمسالة  التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إىل العدالة، وبناء

 وشاملة للجميع عىل جميع المستويات. 
اع، لما يعانيه شعوب هذه المناطق  ي العالم تأثًرا بجائحة كورونا هي مناطق الي  

 
ان أكير المناطق ف

وس.  ي جميع المجاالت الطبية واالجتماعية واالقتصادية من قبل ظهور هذا الفي 
 
من ضعف اإلمكانيات ف

وس والعالجات وبعد ظهور  ي هذه المناطق من عدم وجود وسائل الحماية من الفي 
هذه الجائحة، تعاب 

وس. باإلضافة إىل صعوبة وصول  ي يتلف  فيها المرض  العالج من هذا الفي 
المتاحة له أو المستشفيات الت 

اعات الموجودة بها. عىل سبيل المثال،  اعات المساعدات الطبية لهذه المناطق بسبب الحروب والي   الي  
 . ي سوريا وليبيا واليمن وفلسطي  

 
 .الموجودة ف

اكة العالمية من أجل تحقيق التنمية  الهدف السابع عشر : تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشر
ي الشؤون المالية. 

 
 المستدامة ف

ا ضد العولمة، وإغالق المجاالت الجوية لكل  عىل الرغم من أن أزمة كورونا أحدثت رد فعل قويًّ
ا من انتقال العدوى من خالل دولة

ً
، وعدم استقبال رعايا الدول األخرى، وإيقاف الرحالت السياحية خوف

ورة إعطاء التعاون الدوىلي أهمية 
ة؛ إال أنها أكدت عىل ض  ي بها حاالت إصابة كثي 

انتقال رعايا الدول الت 
وسات وما يستجد من و  ي مجال مكافحة األمراض والفي 

 
ات ف سائل لمكافحة األوبئة قصوى لتبادل الخي 

 (2020)إسماعيل، واالمراض الفتاكة خصوصا و ان الوباء مس جميع دول العالم دون استثناء. 
اح حلول لتفادي التأثير السلبية للجائحة عىل اهداف التنمية المستدامة

  المحور الثالث: اقير
ي اتاحتها هذه الجائحة. 

 واستغالل الفرص النر
 تمهيد: 

وس المستجد لم تنتهي بعد ولم يحن بعد الوقت المتوقع لبدء رحلة   عىل الرغم من أن أزمة الفي 
ت الجهود  ي األفق وال أحد يمكنه ان يتوقع نهايتها. حيث أجي 

 
ي بشكل تام ،اذ ال توجد نهاية لالزمة ف

 
التعاف

ي للوباء عىل أهداف تحقيق أهداف التنمية المستدامة عىل المبذولة من قبل الد ول الحتواء األثر السلت 
ات السلوكية والتكيف معها. هذه التدابي  والسلوكيات تتحول  ي عدد من التدابي  والحلول والتغي 

تبت 
ار عىل  التنمية بشعة إىل أنماط وعادة دائمة من شأنها مسايرة حالة الوباء والتعايش معها دون حدوث أض 

 المستدامة بجميع ابعادها االجتماعية واالقتصادية و البيئية. 
ي لألمم المتحدة :  1.3 

 
نامج اإلنماب ي إطار الي 

 
حة ف  بعض الحلول المقير

رة  اته السلبية تبنت األمم المتحدة برنامجا خاص لدعم الدول المتض  ي الوباء وظهور تأثي 
مع تفشر

 من الجائحة خصوصا الدول النامية 
يما يخص الفقر فقد أصدرت األمم المتحدة إطار عمل لالستجابة االجتماعية واالقتصادية ف

ام السياسي لضمان حصول الناس  19-الفورية لكوفيد ي الدعم الدوىلي وااللي  
 
 إىل زيادة استثنائية ف

ً
داعية

ي كل مكان عىل الخدمات األساسية وذلك بإنشاء صندوق االستجابة واإلنعاش الخاص بكوفي
 
 19-دف

 التابع لألمم المتحدة يهدف إىل محاربة دعم جهود الدول منخفضة ومتوسطة الدخل لمحاربة الفقر. 
لقد كانت للجائحة اثارا سلبية عىل قطاع األغذية ولمحاربة هذه االثار وضعت األمم المتحدة 

  : اف منظمة األغذية والزراعة يتضمن ما يىلي  برنامجا تحت إشر

 ائية الفورية للسكان الضعفاء؛تلبية االحتياجات الغذ

 تعزيز برامج الحماية االجتماعية؛

؛
ً
 المحافظة عىل استمرارية تجارة الغذاء عالميا
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 . المحافظة عىل سالسة عمل سلسلة التوريد المحلية

 دعم قدرة صغار المزارعي   عىل زيادة إنتاج الغذاء؛
ي عدد فيما يتعلق بالقطاع الصحي الذي كان من أكير القطاعات 

 
ايد ف ر من الوباء جراء الي   المتض 

، حيث 19-اإلصابات و الوفيات فقد قادت منظمة الصحة العالمية الجهد العالمي للتعامل مع كوفيد
ي مكافحة الجائحة ودعم منظمة الصحة العالمية 

 
يمكن لألفراد والمنظمات الذين يريدون المساعدة ف

ع من خالل صندوق استجابة كوف كائها التي  الذي يدعم عمل منظمة الصحة العالمية لتتبع  19-يدوشر
ي يحتاجونها، وحصول العاملي   

وس وفهمه، من أجل ضمان حصول المرض  عىل الرعاية الت  انتشار الفي 
ي الخطوط األمامية عىل اإلمدادات والمعلومات األساسية، وتشيــــع البحث، وتطوير لقاح وعالجات 

 
ف

 لجميع من يحتاجون إليها. 
ي م
 
ي تسبب فيها الوباء و الذي نجم اما ف

يدان التعليم فقد كان هناك جهود دولية الحتواء االزمة الت 
ي وضع حلول مبتكرة لتوفي  

 
عنها تشيــــح الطالب و التالميذ و ابقائهم خارج قاعات التدريس تتمثل ف

 التعليم عن بعد و ذلك باستغالل وسائل التكنولوجيا الحديثة و الوسائط الرقمية. 
ي  19-جائحة كوفيد أظهرت

 
األهمية الحاسمة للضف الصحي والنظافة الصحية والحصول الكاف
 لمنظمة الصحة العالمية، فإن غسل اليدين هو 

ً
عىل المياه النظيفة للوقاية من األمراض واحتوائها ووفقا

ي يمكنك اتخاذها للحد من انتشار مسببات األمراض ومنع العد
 الت 
ً
ي أحد أكير اإلجراءات فعالية

 
وى، بما ف

وس كوفيد  بتوفي  المياه و خدمات النظافة الصحية قصد تعزيز  19-ذلك في 
لذلك يجب االهتمام اكير
وسات.   مناعة االفراد و حمايتهم من خطر الفي 

 خاتمة 
ي العالم وانتشارها عىل نطاق واسع أدى اىل تغيي  مالمح السياسة الدولية 

 
ي الجائحة ف

ان تفشر
خصوصا فيما يتعلق بالسياسات الرامية اىل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وتغيي  النظرة النمطية 

مراهنة عليها حيث أصبحت هناك حلول أخرى يمكن ال االنتاجالسائدة للنمو الذي تربطه دائما بزيادة 
 لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ويمكن اعتبارها كنتائج لبحثنا هذا: 

ي جميع القطاعات االقتصادية واالجتماعية  1
 
.  استخدام التكنولوجيا الرقمية واقحامها بقوة ف

ورة اتاحتها للجميع  وض 
ورة زيادة االستثمار فيه وظهر هذا جليا 2 من خالل السباق بي   . ادراك أهمية البحث العلمي وض 

 الدول إليجاد عالج للوباء 
ي شت  المجاالت الصناعية والزراعية والخدماتية و محاولة 3

 
ورة تطوير اإلنتاج المحىلي ف

. ض 

ي ظل إجراءات الغلق الذي يفرضه الوباء 
 
ي خاصة ف

 تحقيق االكتفاء الذاب 
ورة دعمها حيث كان لفعاليات ا4 ي من جمعيات . أهمية المسؤولية المجتمعية وض 

لمجتمع المدب 
رين جراء الجائحة ي إحياء الروح التضامنية ومساعدة المتض 

 
ية وتطوعية ولجان االحياء دور مهما ف  خي 

ي 5
.االعتماد عىل مصادر طاقة مستدامة ونظيفة وصديقة للبيئة كبديل لمصادر الطاقة الحالية الت 

ي ايرادتها عىل المحروقات. شهدت انخفاض حاد بفعل الجائحة وخصوصا بالنسبة للدول ا
 
ي تعتمد ف

 لت 
    (2020)ماجد و سينا، 
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ي ضبط حرية المنافسة لتحقيق التناسق التجاري
 
 دور مجلس المنافسة ف

 د. وهراني إيمان
بو بكر بلقايد تلمسان 

 
 الجزائر. -جامعة ا

ouahrani.tlm@gmail.com 
  

 ملخص: 
ي 
 
ع الجزائري ف دد المشر بغية القضاء عىل كل ممارسة من شأنها المساس بالسير العادي للسوق لم يير

ي مجلس المنافسة الذي تعود  
 
ي المخالفات المتعلقة بالمنافسة متجسدة ف

 
إنشاء سلطة مختصة للبث ف

ي الممارسات المقيدة للمنافسة و كذا التجميعات 
 
االقتصادية الغير المرخص لها، الذي لهذا األخير النظر ف

ي ضل منافسة صعبة. 
 
ي السوق بغية تحقيق التنمية المستدامة ف

 
 أراد من وراء ذلك التحكم ف

 الممارسات المقيدة للمنافسة، التجميعات االقتصادية، مجلس المنافسة.  : الكلمات المفتاحية
Abstract  : 

In order to eliminate any practice that might prejudice the normal functioning of 
the market, the Algerian legislator did not hesitate to create a competent 
authority to settle competition-related violations embodied in the competition 
board, which belongs to the latter, to consider the practices restricting 
competition as well as unauthorized economic groupings, who wanted to do so. 
Market control in order to achieve sustainable development under difficult 
competition . 
key words   : Competitive practices, economic aggregations, competition board. 

 مقدمة: 

ي تنظيم القطاع االقتصادي أظهرت فشلها 
 
ي كانت تنتهجها دولة الجزائر ف

 األساليب التقليدية التر
ّ
إن

ى للتفكير بالقيام بإصالحات La crise de l’état de providenceإثر أزمة دولة الرفاهية 
ّ
، مّما أد
ي الحركة االقتصادية 

 
واإلقليمية، وسعيها الدؤوب عميقة بهدف مسايرة وتنشيط عملية االندماج ف

 (. O.M.Cلالنضمام إىل منظمة التجارة العالمية )
ي القانون رقم 

 
ي البداية ف

 
ي  88-01وقد تجسدت ف

 
ي  12المؤرخ ف

المتعلق بالقانون  1988جانف 
التوجيهي الخاص بالمؤسسات العمومية االقتصادية والذي يعتير نقطة تحول جذري للنظام االقتصادي 

 1ط إىل اقتصاد حّر. من اقتصاد مخط
وري تحرير األسعار وترك تحديدها وفقا لقواعد السوق، وهذا ما  ولتثبيت هذا المبدأ، كان من الض 

ي  12-89تّم تجسيده فعال بموجب القانون رقم 
 
 2المتعلق باألسعار.  1989جويلية  05المؤرخ ف

ى إىل بروز فرع ج
ّ
 تطبيق هذه اإلصالحات االقتصادية، أد

ّ
، (3)ديد من قانون المنافسةومن ثّم فإن

فت ضمنيا بمبدأ حرية 4 06-95الذي صدر بموجب األمر رقم  ي اعير
 من النصوص الرسمية التر

ّ
، فهو يعد

                                                           
ي  - 1 ، جامعة أبر قادة شهيدة، قانون المنافسة بير  تكريس حرية المنافسة وخدمة المستهلك، مجلة مخير القانون األساسي

 . 12.ص. 2001بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
ي 12-89القانون رقم   - 2

 
ي 1989جويلية  05، المؤرخ ف

 
 . ملغ  09، ع. 1989جويلية  19، المتعلق باألسعار ج.ر الصادرة ف

ي    ع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا  –( 3) ي التشر
 
فريزة قوعراب، ردع الممارسات المقيدة للمنافسة ف

 . 1، ص. 2007-2008، 16للقضاء، الدفعة 
ي  06-95األمر رقم  - 4

 
ي  25، المؤرخ ف

ي  1995جانف 
 
اير  09، المتعلق بالمنافسة ، ج.ر الصادرة ف  ملغ   09، ، ع.  2009فير

mailto:ouahrani.tlm@gmail.com
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ي مادته  1996المبادرة قبل أن يكرسها رصاحة دستور 
 
ي تنص "حرية االستثمار 5 43المعدل و المتمم ف

التر
ي إطار القانون  

 
ف بها و تمارس ف تعمل الدولة عىل تحسير  مناخ األعمال و تشجيع عىل  و التجارة  معير

ازدهار المؤسسات دون تميير  خدمة للتنمية االقتصادية الوطنية . تكفل الدولة ضبط السوق و يحمي 
ي  هة ".  . يمنع القانون االحتكار والمنافسة غير الي    القانون حماية المستهلكير 

ه يعاب عىل هذا األمر، ذلك الغموض الذي 
ّ
 أن
ّ
اكتنف بعض نصوصه كنص المادة الثانية منه إال

والخاصة بتطبيق قانون المنافسة عىل األشخاص العمومية كاألشخاص الخاصة دون وضع أي 
 . (6)استثناء"

وكذلك الجمع بير  القواعد المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة وبير  قواعد الممارسات الماسة 
 بالن زاهة التجارية. 

ى بالم
ّ
ع الجزائري إىل التدخل من جديد بموجب أمر هذا ما أد والذي ألغ  أحكام األمر  03-703شر

يه نفس المبادئ والقواعد الخاصة بالمنافسة مع توضيح بعض المفاهيم، والقضاء عن  06-95
ّ
بتبن

اإلشكال الناتج عن خضوع األشخاص العامة لقواعد المنافسة بضبط المسألة عن طريق اعتماد المرفق 
ي استثناها من الخضوع لألحكام المتعلقة بالمنافسة، وإضافة قواعد جديدة العام وال

سلطة العامة، والتر
د الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة ويدقق أكير 

ّ
تمنع ممارسات أخرى تقيد المنافسة وتعرقلها، ويحد

ي هذا السياق ال يتوقف قانون المنافس
 
. وف ي اإلجراءات المتعلقة بالن زاع التنافسي

 
ة عند غايته األصيلة ف

 أثره إىل حماية المستهلك
ّ
ما امتد

ّ
ي حماية المنافسة داخل السوق، وإن

 
، وإىل حماية الكيانات (8)ف

 االقتصادية المتنافسة. 
ي 
 
ع الجزائري الممارسات المقيدة للمنافسة والمتضمنة ف وتظهر الحماية من خالل حظر المشر

ي من األمر رقم 
ي يمك 03-03الفصل الثاب 

وع، وحظر التعسف الناتج والتر ي االتفاق غير المشر
 
ن إجمالها ف

ي استغالل التبعية االقتصادية أو عن طريق عرض أسعار أو بيع بأسعار 
 
عن وضعية الهيمنة، والتعسف ف

. والتجميعات االقتصادية غير المرخص لها.  ي
 منخفضة بشكل تعسف 

ع الجزائري جهازا  ي مجال  من أجل الحد من هذه الممارسات أنشأ المشر
 
مستقال يتمتع بسلطات واسعة ف

تنظيم و ضبط المنافسة و بالتاىلي حماية األعوان االقتصادية إنه مجلس المنافسة، باعتباره ضمن 
 المستحدثة .  االدارية المستقلة الهيئات

 صورة 
ّ
 قانون المنافسة يعد

ّ
ة، خاصة أن ي تحظ  بعناية كبير

يعتير هذا الموضوع من المواضيع التر
 غالبية الفقه أصبح يعتير هذا القانون أداة 

ّ
ي يعرفها أي نظام اقتصادي، كما أن

صادقة عن التحوالت التر
ي تنظيم وتفعيل نشاط السوق عموما وحماية األعوان االقتصادية عىل وجه

 
الخصوص.باإلضافة  فعالة ف

                                                           
ي 483-96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمير  28دستور   -5

 
، يتعلق بنشر  1996ديسمير  07المؤرخ ف

ي يوم  نص تعديل الدستوري المصادق عليه بموجب استفتاء ي  1996نوفمير  28شعتر
 
 1996ديسمير  08، ج. ر الصادرة ف

ي  03-02، المعدل و المتمم بالقانون رقم  76، ع. 
 
، المعدل و المتمم  25، ع.  2002، ج.ر لسنة  2002أفريل  10المؤرخ ف

ي 19-08بالقانون رقم 
 
ى المؤرخ  01-16، المعدل و المتمم بالقانون رقم  2008، ج.ر لسنة  2008نوفمير  15لمؤرخ ف

ي  2016مارس  06
 
 . 14، ع.  2016مارس  07ج.ر الصادرة ف

، كلية الحقوق، جامعة المنتوري،  –( 6) ي مجال المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير
 
أمال بوحاليس، االختصاص ف

 . 4، ص. 2004قسنطينة، الجزائر، 
ي  03-03األمر رقم  - 7

 
ي ، المتعلق بالم2003جويلية  19المؤرخ ف

 
،  43، ع.  2003جويلية  20نافسة، ج.ر الصادرة ف

ي  12-08المعدل و المتمم بالقانون رقم 
 
، المعدل و المتمم بالقانون  36،، ع.  2008، جر لسنة  2008جوان  25ألمؤرخ ف

ي  05-10رقم 
 
 . 50، ع.  2010، ج.ر لسنة  2010أوت  15، المؤرخ ف

ي يختلف قانون المنافسة عن قانون حماية ال –( 8)
 
د مجال قانون المنافسة ف

ّ
ي مجال إعمال كليهما، حيث يتحد

 
مستهلك ف

فير  
ضبط العالقات فيما بير  األعوان االقتصادية داخل السوق ، أّما قانون حماية المستهلك يضبط عالقة المحير

ورة حماية  حماية المنافسة واألعوان االقتصادية داخل السوق قد تستتبع بالض 
ّ
المستهلك ويتضح  بالمستهلكير  ، غير أن

ي قد تعرقل لعبة المنافسة. 
 ذلك من خالل حظر عمليات االحتكار والبيع بالخسارة التر
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 ، ي ي الجزائر واتباع سياسة الخصخصة واجتذاب االستثمار األجنتر
 
 حادثة تنظيم المنافسة ف

ّ
إىل ذلك، فإن

 كل هذه العوامل شكلت أهّم هاجس باختيار موضوع المنافسة. 
ي طل منافسة

 
 و من هنا يدفعنا إىل طرح االشكال التاىلي كيف يضبط مجلس المنافسة الحرية التنافسية ف

امن مع جائحة كورونا؟  قوية بالير 
و لإلجابة عىل االشكال المطروح نقسم بحثنا إىل مبحثير  األول تحت عنوان صالحيات مجلس المنافسة 

ي فعنون تحت القواعد االجرائية الخاصة بتدخل المنافسة. 
 أما المبحث الثاب 
 . صالحيات مجلس المنافسة: المبحث األول

بمجموعة من السلطات المخولة له، حتر يتمكن من تحقيق المهام  9يتمتع مجلس المنافسة 
ي تدخل ضمن اختصاصه. وعليه 

المنوطة به واتخاذ القرار السليم، فإبداء رأيه حول جميع المسائل التر
وطابع  )المطلب األول(يتمتع مجلس المنافسة بمجموعة من الوظائف متوزعة بير  طابع استشاري

ي (تنازعي 
 . )المطلب الثاب 

 
 

                                                           
ئ لمجلس المنافسة أي األمر - 9 ع الجزائري لم يتعرض لمسألة تحديد  06-95بالرجوع إىل النص األول المنسر نجد أن المشر

الطبيعة القانونية لهذا الجهاز بمعت  أنه لم يتوىل تعريفه، وإنما اكتف  فقط بالنص عىل أنه يتمتع بالشخصية المعنوية 

 المستقلة. 

ي أو أنها ذا 
ت طابع كما لم يفصح عن طبيعة قراراته عما إذا كانت طابع إداري محض أم هي ذات طابع قضابئ

 مختلط أي شبه قضائية والراجح أن الوصف األخير هذا هو الصحيح وبالتاىلي يعتير هيئة إدارية شبه قضائية. 

ي ظل األمر  
 
 . 03-03مجلس المنافسة ف

إن الهدف من وضع هذا النص الجديد هو توسيع الطابع التنافسي لألسواق وتدعيم األنشطة االقتصادية من  

 . (9)جية للمؤسساتخالل دفع القدرة اإلنتا

ه  03-03وما يالحظ بوجه عام فإن األمر رقم   المتعلق بالمنافسة حدد الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة واعتير

-12سلطة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية فهذا ما تم تأكيده مرة أخرى إثر تعديل قانون المنافسة بموجب القانون 

ومن ثم  12-08واالستقالل اإلداري الماىلي فهذا ما تم تأكيده مرة أخرى إثر تعديل قانون المنافسة بموجب القانون  (9)08

ي تماما كون هذا المجلس عون إدارة أو أداة للحكومة فالسلطة 
ع هذا المجلس ينفر أن مصطلح السلطة الذي خص به المشر

احات وإصدار القرارات واتخاذ األوامر. تفيد االستقاللية بنوعيها اإلدارية والمالية كا  لقدرة عىل إعطاء اقير

وبالتاىلي فإن المجلس يلعب كهيئة إدارية استشارية مهتما تقديم المشورة فيما يتعلق بمشاري    ع القوانير  والنصوص  

ي لها عالقة بالمنافسة باإلضافة إىل تمتع المجلس بسلطة اتخاذ القرارات وإبداء الرأي ح
ول جميع المسائل التنظيمية التر

ي أو كلما طلب منه ذلك من طرف األشخاص المؤهلة قانونا. 
ي تدخل ضمن اختصاصه سواء بالطريق التلقابئ

 التر

وعة.    ضف إىل ذلك حق إصدار مقررات وأوامر مؤقتة تهدف إىل وضع حد لبعض الممارسات غير المشر

ي أنه يقوم مختلف مهامه باسم الدولة  
 
ة ال أما بخصوص إدارية توف وتمتعه باالستقالل الماىلي فبدون هذه األخير

يتحقق االستقالل اإلداري وما يؤكد الصيغة اإلدارية المستقلة لهذا المجلس هو عدم خضوعه لنظام التدرج السلمي الذي 

 (9)تخضع له الهيئات اإلدارية العادية التابعة سلطة التنفيذية أي ال يتلفر أوامر من أي كان ؟؟

ية ما يؤكد الطابع اإلداري للمجلس هو خضوع قرار رفض التجميع الطعن أمام مجلس الدولة وهذا ومن جهة ثان 

ي عن التشكيلة الجديدة.  03-03من األمر  19ما نصت عليه المادة 
 ودون نسيان غياب العنض القضابئ

ي منح هذا المجلس الشخصية القانونية وتحديد الطبيعة القان 
 
ع واضحا ف ونية له، وجعله وبذلك يكون المشر

 يدخل ضمن الهيئات اإلدارية المستقلة المستحدثة. 
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 . الصالحيات االستشارية: المطلب األول
ي مجال المنافسة إذ يعتير بمثابة الخبير المختص 

 
يتمتع مجلس المنافسة بصالحيات استشارية ف

ي هذا المجال 
 
ي (وتارة أخرى وجوبا   )الفرع األول(بحيث يستشار تارة اختياريا (10)ف

 . (11) )الفرع الثاب 
 االستشارة االختيارية  الفرع األول

تمنح لبعض الفئات منصوص عليها قانونا استشارة مجلس المنافسة فيمكن إعطاء رأيه كلما تم 
إخطاره من طرف: الحكومة، الجماعات المحلية والهيئات االقتصادية، والمؤسسات والجماعات المهنية 

 . (12)والنقابية وكذا الجمعيات المستهلكير  
ة استشارة مج الحكومة -أوال  ي تخص المنافسة عير تقديم يمكن لهذه األخير

ي المسائل التر
 
لس المنافسة ف

ط أن تكون هناك  مشاري    ع القوانير  أو إعداد النصوص التنظيمية بحيث يبدي المجلس رأيه لكن بشر
 استشارة مسبقة من قبل الحكومة

ي فقرتها  35: حسب ما نصت عليه المادة االستشارة من طرف األشخاص والمؤسسات األخرى -ثانيا 
 
ف

نية تنص جميع األشخاص والمؤسسات األخرى طلبا من مجلس المنافسة تقديم توضيحات لثا
واستفسارات من طرف الجماعات المحلية والهيئات االقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات 

 .  المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهلكير 
يعية -ثالثا ي مادته  06-95األمر : إن االستشارة االختيارية من طرف الهيئة التشر

 
يوسع دائرة  (13) 19ف

ي حير  األمر 
 
لمانية، ف ي اللجنة الير

 
يعية متمثلة ف  03-03استشارة مجلس المنافسة لتشمل الهيئة التشر

 المتعلق بالمنافسة لم يتناول هذه النقطة. 
ة طلب استشارة م : االستشارة الصادرة عن الجهات القضائية المختصة-رابعا جلس فيحق لهذه األخير

ي  (14)المنافسة لمعالجة القضايا المعروضة عليها المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة 
 
وذلك بالنظر ف

ي غرفته التجارية.   
 
 الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر ف

ي 
 
 . االستشارة اإللزامية الفرع الثاب

ي ظل األمر 
 
وع يحدد أسعار بعض السلع والخدمات   03-03بداية ف كان يستشار المجلس وجوبا كل مشر

، فحير  القانون  ي اتيجر ها الدولة ذات طابع إسير ي تعتير
لم يشر  03-03المعدل والمتمم لألمر  10-05التر

احات القطاعات المعنية وهذا ما نصت عليه  ورة استشارة المجلس وإنما أشار عىل أساس اقير إىل رص 
ي  5المادة 

 
 . 10-05فقرتها الثانية من القانون  ف

يغي وتنظيمي له صلة بالمنافسة أو يتضمن تدابير من شأنها السيما:   - وع نص تشر  كل مشر
 إخضاع ممارسة مهنية ما أو نشاط ما أو دخول سوق ما إىل قيود من ناحية الكم. -
ي بعض المناطق أو النشاطات. -

 
 وضع رسوم حضية ف

وط خاصة لممارسة نشا-  طات اإلنتاج والتوزي    ع والخدمات. فرض شر
وط البيع - ي ميدان شر

 
 . (15)تحديد ممارسات موحدة ف

                                                           
، 2006كرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء الدفعة الرابعة عشر ، \ عماري بلقاسم، مجلس المافسة ، م-(10)

 . 37ص. 
ي  03-03من األمر  35االمادة  -(11)

 
ي  03جويلية  19المتعلق بالمنافسة. المؤرخ ف

 
،  2003جويلية  20، ج.ر الصادرة ف

 . 60ع. 
اح القوانير  ومشاري    ع القوانير  وكل مسألة  -(12)

يعية مجلس المنافسة حول اقير حيث نصت " يمكن أن تستشير الهيئة التشر
 ترتبط بالمنافسة. 

 المتعلق بالمنافسة.  03-03من األمر  38المادة  -(13)
ي  12-08من القانون  36المادة  -(14)

 
، المتعلق بالمنافسة. ج.ر 03-03، المعدل والمتمم لألمر 2008جويلية  25المؤرخ ف

ي 
 
 36، ع.  2008جويلية  02الصادرة ف

  . 261أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص.  -(15)
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يغي والتنظيمي لهما عالقة بإحدى الحاالت المذكورة   نستخلص مما سبق، إذا كان للنص التشر
أعاله، فالبد من إجراء االستشارة اإللزامية، مع اإلشارة إىل أن هذه الحاالت وردت عىل سبيل المثال، 

ي المادة و 
 
 03-03المعدل والمتمم ألمر  08-12من القانون  36هذا ما يستنبط من العبارة المستعملة ف

 "... أو يدرج تدابير من شأنها السيما"
 االتفاقات واألعمال المدبرة تخضع إىل ترخيص مجلس المنافسة.  -
 . (16)كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة، والسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة عىل سوق ما   -

ي األخير نشير تكون االستشارة الوجوبية المقدمة من طرف الحكومة محل أداء أو رأي معلل  
 
وف

ة من طرق مجلس المنافسة، فمجلس المنافسة يمارس دور الهيئة االستشارية وال يكون إلرادته القو 
 اإللزامية. 
وع   بينما تعتير السلطة التنفيذية ملزمة باستشارة المجلس، فال يمكن لها أن تبادر إىل عرض مشر

 . (17)نص تنظيمي يرتبط بالمنافسة عىل مجلس الوزراء دون أن أحذر أي مجلس المنافسة كإجراء مسبق 
ي 
 
 . الصالحيات التنازعية المطلب الثاب

ي إطار  
 
ي تدخل ف

ي كل الخالفات التنازعية التر
 
ع الجزائري، مجلس المنافسة التدخل ف منح المشر

 . 03-03من األمر  12إىل  6تطبيق المواد من 
ع من وراء ذلك تنظيم وضبط   ف بها للمجلس، أراد المشر ومن خالل هذه المهام األساسية المعير

ي ميدان المنافسة  الحياة االقتصادية وجعله الضابط الرسمي والخبير 
 
خاصة بعدما أزيل التجريم  (18)ف

ها األمر رق م   بمثابة جرائم اقتصادية.  95-06عىل الممارسات المقيدة للمنافسة وكان يعتير
ي المجال االقتص ادي وهو ما يس م  

 
ي ف

 la)وذلك لعدم مالءمة هذا العقاب الجزابئ
dépénalisation (du droit de la concurrence   هذا من جهة ومن جهة ثانية أظهرت العدالة

ي هذا المجال. 
 
 الجزائية تأخرها لعدم و جود كفاءات وقدرات  ف

ع الجزائري عن العقوبة الجزائية عىل إتيان الممارسات  03-03فبميالد األمر   أين تخىل المشر
 . ي
كير  أكير عىل العمل الوقابئ

 السابقة الذكر، لعقوبة الحبس والير
ي الممارسات المقيدة  وعمال بمبدأ  

 
ع له صالحية تنازعية لنظر ف إزالة التجريم أعظ المشر

عندما تخطر من طرق األعوان االقتصاديير  أو من طرف الوزير المكلف بالتجارة أو تلقائيا  (19)للمنافسة 
 من طرف المجلس كلما اقتضت الظروف المستعجلة، كما سوف يتم التطرق إليه. 

ي القضايا المتعلقة بالرغم من أن مجلس ال 
 
ي النظر ف

 
منافسة هو صاحب االختصاص األصىلي ف

 (20)بالممارسات المقيدة للمنافسة، إال أن هناك بعض الحاالت ال يعود االختصاص إىل المجلس كإبطال 
ي 

ي ينصب موضوعها عىل آثار منافية للمنافسة فيعود هذه االختصاص إىل القاض 
االتفاقات والعقود التر

ي الق
 
ي ف

ي المدب 
ضايا المدنية، ينما االتفاقات بير  األعوان االقتصاديير  يمكن تقرير البطالن فيها إىل القاض 

 التجاري. 
ي ذلك  

ي األخير نشير أن نقل اختصاص إصدار العقوبات اإلدارية إىل مجلس المنافسة، أال يعت 
 
وف

يعية و  ة مع أحكام الدستور الذي يمير  بير  اختصاصات السلطة التشر التنفيذية والقضائية، بتصادم مباشر
ة هي المختصة بإصدار العقوبات من طرف المحاكم.   باعتباره هذه السلطة األخير

                                                           
 . 38عماري  بلقاسم، المرجع السابق، ص. -(16)
 . 35السابق، ص. عماري  بلقاسم ، المرجع -(17)
ي إطار القانون األسعار الصادر سنة  -(18)

ي الجزائر قف 
، ولقد 1989إن معاقبة الممارسات المقيدة كان من اختصاص القاض 

ي لهذه  03-03وصوال إىل األمر  95-06انتقل هذا االختصاص إىل األمر 
ع الجزائري عن الطابع الجزابئ أين تخىل المشر

 الممارسات. 
 ، المتعلق بالمنافسة. 03-03األمر من  13المادة -(19)
 . 30عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص.  -(20)
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ء مبدأ الفصل بير  السلطات،   ي
ي سر
 
غير أن الفقه توصل إىل أن فكرة الجزاء اإلداري ال يخالف ف

 . (21)ولهذا فإن الجزاءات ما هي إال تعبير عن ممارسة امتيازات السلطة العامة 
: القواعد اإلجرائية الخاصة بتدخل مجلس المنافسة. المبح ي

 
 ث الثاب

ي يقوم 
حتر يتست  لمجلس المنافسة القيام باألعمال المنوطة به، وفق القانون جملة اإلجراءات التر

اع عىل المجلس من جهة، ومن جهة أخرى قيام المجلس بمجموعة من  بها األطراف بصدد طرح الي  
ي تكشف عن وجود 

 مخالفة حقيقية تستوجب العقوبة ومن ثم القيام بجلسات.  التحقيقات التر
وعىل هذا األساس سيتم التطرق إىل إخطار مجلس المنافسة )المطلب األول( والقيام بالتحقيقات 

ا التطرق إىل قرارات المجلس )المطلب الثالث(.  ( وأخير ي
ي القضايا المطروحة )المطلب الثاب 

 
 ف

 : المطلب األول
 . إخطار مجلس المنافسة

إن الغرض من اإلدعاء أمام مجلس المنافسة هو رضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة  
وعة وتحقيقا لهذا الهدف فقد أجاز قانون المنافسة االدعاء لكل  والتجميعات االقتصادية غير المشر

ي النظام الداخىلي لمجلس المناف
 
ام كيفية اإلخطار المحددة ف سة شخص مؤهل لذلك الفرع األول ، مع احير

ي . 
 الفرع الثاب 

 . األشخاص المؤهلة إلخطار مجلس المنافسة: الفرع األول
بداية إن االدعاء أمام مجلس المنافسة ال يختلف من اإلدعاء أمام الجهات القضائية عىل األقل  

وط العامة لرفع الدعوى فيما يتعلق من  ي المدع أمام المجلس الشر
 
ي جوهره حيث يجب أن تتوافر ف

 
ف

وط أخرى خاصة بإخطار مجلس المنافسة  ي مقابل ذلك نجد شر
 
ع إىل وبالرجو  (22)صفة ومصلحة، لكن ف

المتعلق بالمنافسة، نجد أن المادة المثارة سابقا قد أوردت قائمة حضية  03-03من األمر  44المادة 
محددة لألشخاص المؤهلة بتقديم الدعوى وذلك من طرف الوزير المكلف بالتجارة وأن المبادرة التلقائية 

ي الفقرة الثانية من الماد
 
من نفس األمر هو هي  35ة من طرف المجلس أو من الهيئات المذكورة ف

الجماعات المحلية، والمؤسسات االقتصادية والمالية، والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات 
 .  المستهلكير 

ي حماية المنافسة عىل الصعيد الوزير المكلف بالتجارة -أوال
 
. ال نذكر أن لمجلس المنافسة له دور فعال ف

، إال أن هناك بعض المصالح ا ي
ي يمكنها أن تطلع عىل بعض الممارسات وكذا المفتشيات الجهوية، الوطت 

لتر
اهة الممارسات التجارية  ي تتعلق بي  

إذ يقتض دورها عىل مراقبة الجودة واألسعار ومختلف المخالفات التر
 بمعت  آخر ال تؤثر بشكل جدي عىل العملية التنافسية. 

ي الوزارة وكذا مفتش 
 
ية المركزية هاتير  المصلحتير  اللتير  من ومن ثم تبفر مديرية المنافسة ف

ي نزاعا مثل هذا النوع وذلك من خالل تعيير  الوزير المكلف بالتجارة ممثال دائما له 
الممكن جدا أن تلتفر

ي تعد بمثابة ميكانزيمات التنسيق بتبادل المعلومات بير  الوزارة والمجلس 
 .  (23)وممثال مستخلفا له التر

مكلف بالتجارة مجلس المنافسة تتم بعد نهاية التحقيق الذي تقوم به أما بشأن إخطار الوزير ال 
ي 
المصالح المكلفة بالتحقيقات االقتصادية حيث تتوىل إعداد تقرير أو محض  مرفوقا بجميع الوثائق التر

ي ستة )
 
( نسخ إىل المفتشية المركزية مرفقا برسالة اإلحالة 6يشملها ملف القضية وبعدها يتم إرسالها ف

ي 
ي تم إثباتها واإلشكاالت القانونية المطروحة والتر

 . (24) تتضمن عرض موجز للوقائع التر

                                                           
 . 45أمال بوحاليس، المرجع السابق، ص. -(21)
 . 45ا أمال بوحاليس، المرجع نفسه ص.  -(22)
 . 46أمال بوحاليس، المرجع نفسه، ص -(23)
 . 24فريزة قوعراب، المرجع السابق، ص. -(24)
 . 22عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص.  
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بعد ذلك يقوم المفتشية المركزية بإحالة الملف كامال، عىل مديرية المنافسة لدى وزارة التجارة  
ي تجري دراسة الملف سواء من حيث الموضوع أو الشكل وبالتاىلي فإذا ما أثبت هذه الدراسة عيب 

والتر
ي بادرت القيام بالتحقيق بقصد تصحيح العيب 

شكىلي أو موضوعي يرجع الملف إىل الهيئات اإلدارية التر
 . (25)أو تزويد الملف بمعلومات إضافية 

والمادة  03-03من األمر  44.  كما يمكن حسب أحكام المادة المبادرة التلقائية من طرف المجلس -ثانيا
ي الم 96-44من المرسوم الرئاسي رقم  18

 
ي  17ؤرخ ف

ي مجلس 1996جانف 
 
، المحدد لنظام الداخىلي ف

اح من رئيسه عندما يبلغ إىل عمله أن هناك  المنافسة أن يخطر هذا األخير تلقائيا ذلك بناء عىل اقير
ي 
 
ورة وجود ادعاء من طرف األشخاص المذكورين ف ممارسات منافية تدخل ضمن اختصاصه، دون رص 

 ذات المادة المبينة أعاله. 
اه سلطة قادرة عىل الحرية   ومن ثمة الهدف من وراء ذلك هو محاولة توسيع دور المجلس واعتير

ر إمكانية المجلس  االقتصادية هذا األخير الذي يقابل فكرة النظام العام واآلداب العامة هو الذي يير
ي ذلك 

 
ي دون انتظار إخطاره من أي جهة صاحبة مصلحة ف

 . (26)بتدخله التلقابئ
ي من خاللها يتدخل تلقائيا إال  03-03ن أن األمر فبالرغم م 

واألمر السابق لم يشر إىل الكيفية التر
 أنه يمكن أن نتصور ذلك بطرق عديدة. 

كأن يكون طلب استشارته من طرف إحدى الجهات القضائية بخصوص قضية تتعلق بممارسة مفيدة -
 للمنافسة. 

وط الشكلية كما قد تكون المبادرة تلقائية للمجلس بالنظر موض- وع االدعاء غير المقبول لفقدانه أحد الشر
اع متعلق بالمنافسة.   مثال ولكن تتوافر فيه كل المقومات الموضوعية، لي  

يد - ي تكون تحت رقابة سلطة الضبط كما الحال بالنسبة لقطاعي الير
أو عن طريق تحقيقات قطاعية التر

 الح السلطة المعنية. والمواصالت والكهرباء والغاز حيث يتم التحقيق مع مص
منها  55مرة، وال مرة واحدة أخطر المجلس نفسه،  75فبالنسبة إىل عدد اإلخطارات ال يتجاوز  

 . (27)منازعة ويعود السبب لضعف نسبة القضايا المعالجة من طرفه بشكل عام  20لالستشارة و
رة من القانون المشار أ 44. فيقصد بها حسب المادة المؤسسات المعنية -ثالثا عاله المؤسسات لمتض 

ي السوق. 
 
ا سلبيا عىل قوتها ف ي أثرت تأثير

 من الممارسات المقيدة للمنافسة التر
نجد تعرف  03-03المعدل ولمتمم لألمر  08-12من القانون  3فبالرجوع إىل نص المادة  

"كل شخص طبيغي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس بصفة دائمة نشاطات اإلنتاج  (28)المؤسسة 
ي 
ط إذن لصحة االدعاء هو وجود شخص يقوم بالنشاطات التر اد، فالشر والتوزي    ع والخدمات واالستير

ي إطار تطبيق قواعد المنافسة والمذكورة بنص المادة 
 
المعدل والمتمم  10-05من القانون  2تدخل ف
 . (29)وأن تمارس هذه النشاطات بصفة دائمة وليس عرضية  03-03لألمر 
. إضافة إىل الصالحيات االستشارية االختيارية 03-03من أمر  35الهيئات المذكورة ضمن المادة -رابعا 

من األمر المشار أعاله مؤهلة إلخطار مجلس  44الممنوحة لهذه الهيئات، فقد جعلت منها المادة 
 المنافسة إذا ما تعلق األمر المساس بقواعد المنافسة. 

السابقة الذكر الجماعات المحلية، الهيئات االقتصادية  35المادة وتتمثل هذه الهيئات حسب  
 .  والمالية، والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات حماية المستهلكير 

                                                           
 . 23عماري بلقاسم، المرجع نفسه، ص. -(25)
 . 56أمال بوحاليس، المرجع السابق، ص. -(26)
إال  2001، فإنه يعتير مجمد منذ سنة 2001-1996هذه اإلحصائية تخص حصيلة نشاط مجلس المنافسة من سنة  -(27)

ي 31مصطف  بن بادة يوم الثالثاء أنه تم تنصيبه من جديد من طرف وزير التجارة 
  . 2013جانف 

ي أمر  -(28)
 
ع ف هذا من حيث  06-95مصطلح مؤسسة عوض عون اقتصادي الذي تضمنه األمر  03-03لقد استعمل المشر

 االصطالح أما من حيث المعت  فهو واحد. 
ي القانون المقارن ، ط.  -(29)

 
، حماية المستهلك ف  . 534.ص. 2012التوزي    ع ، الجزائر ، ، دار الهدى للنشر و  1محمد بوداىلي



 دور المؤسسات في تحقيق التنمية المستدامة في ظل األوبئة العالمية

 

262 
 

ي   ألمانيا -المركز الديمقراطي العرب 

 الدوليةمجلة المؤتمرات العلمية 

International Journal of 
Scientific Confrences 

ي )الوالية والبلدية( لكونهما يتمتعان بالشخصية المعنوية تسمح لها الجماعات المحلية -1
 
: متمثلة ف

ي المقابل تتمتع الجماعات المحلية بحق إخطار مجلس  (30)فقات العمومية إبرام عقود وفق قانون الص
 
وف

ي تكلف بحمايتها. 
ارا بالمصالح التر ي تحلق أرص 

 المنافسة حول كل الممارسات المقيدة للمنافسة والتر
ي بالدرجة األوىل بالعملية التنافسية، لما توفره له جمعيات حماية المستهلك2

: يعتير المستهلك المعت 

 اختيار حر بير  عدد من السلع والخدمات. من 
وبالرغم من أن جمعيات الدفاع عن المستهلك ال تعتير أشخاصا لقانون المنافسة غير أن هذا  

ي محاربة هذه الممارسات
 
اكهم ف بحيث يمكن لجمعيات المستهلكير  أن تلجأ  (31)القانون حرص عىل إشر

ات ودراسات تتعلق باالستهالك، كما س مح لها القانون مرة أخرى اللجوء أمام المحاكم إىل إجراء خير
وعة مثال أو المطالبة بالتعويض عن  ام أو اتفاقية تتعلق باالتفاقات غير المشر  

المختصة بإبطال أو الير
وعة  ار الالحقة بمصالحها نتيجة الممارسات غير المشر  . (32)األرص 

ط الصفة لصحة الدع 44إن المادة   ط المصلحة بعد شر اء أمام المجلس المنافسة، قد أضافت شر
ي قانون  (33)فهل المصلحة المقصود بها المصلحة المعروفة لالدعاء أمام الجهات القضائية 

 
والمتضمنة ف

 اإلجراءات المدنية واإلدارية أم أنها ذات طابع خاص؟ 
ي المادة  

 
ال تتضمن فقط المصلحة والمنفعة  03-03من األمر  44إن معيار المصلحة المذكورة ف

ي ذات المادة هدفها ال
 
خاصة وإنما تتعدى ذلك لتشمل المصلحة العامة باعتبار الهيئات المذكورة أعاله ف

 . (34)خدمة الصالح العام 
ي 
 
 . كيفية إخطار مجلس المنافسة: الفرع الثاب
، فإن هذا اإلخطار البد أن يتخذ شكال   ي المدعي

 
وط الموضوعية الواجب توافرها ف إىل جانب الشر

ي األمر الحاىلي وال األمر السابق المتعلق بالمنافسة وإنما ترك األمر معينا، هذا 
 
الشكل لم يحدد بدقة ف

 بشأنه للنظام الداخىلي للمجلس. 
 فيتم إخطار مجلس المنافسة من قبل الجهات المذكورة سابقا.  

ي أ-
 
( 4رب  ع )إما بواسطة عريضة مكتوبة ترسل إىل رئيس مجلس المنافسة مرفقة بالوثائق الملحقة بها ف

ي ظرف بريدي موض عليه مع وصل اإلشعار باالستالم. 
 
 نسخ ف

 42وإما بإيداع تلك العريضة والوثائق الملحقة بها مصلحة اإلجراءات بمقر المجلس الكائن مقره ب: )-
 . (35)الجزائر العاصمة( مقابل وصل استالم  -شارع محمد بلوزداد 44و

فيتم فور ذلك تسجيل هذه اإلخطارات وجميع الوثائق المرفقة بها وتلك المراسلة إليه أثناء  
ي سجل تسلسىلي معد لهذا الشأن وترسم بختم يبير  تاري    خ وصولها 

 
ويجب أن تتضمن  (36)التحقيقات ف

المخطر عريضة اإلخطار بكل وضوح موضوعها وبيان األحكام القانونية والتنظيمية المرتكز عليها الطرف 
ي يؤسس عليها طلبه كما يجب أن تبير  تلك العريضة هوية العارض، فإذا كان 

وكل عنارص اإلثبات التر

                                                           
ي   250-02من المرسوم الرئاسي رقم  2المادة -(30)

 
، المتضمن نظام الصفقات العمومية، ج.ر، 2002يوليو  24المؤرخ ف

ي 
 
 . 52ع.  2002الصادرة ف

 . 20عماري  بلقاسم، المرجع السابق، ص.  -(31)
 . 27ظريفة موساوي ، المرجع السابق، ص. -(32)
ي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إىل القضاء هذه المنفعة تشكل الدافع  -(33)

يقصد بالمصلحة المنفعة التر
ع ضمن المادة  من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية عبارة  3وراء رفع الدعوى والهدف من تحريكها، وقد أضاف المشر

ي المادة 
 
مدنية تشير إىل تواجد عنض المصلحة سواء كانت قائمة أو محتملة يفشها من قانون اإلجراءات ال 459هي غائية ف

  القانون. 
  . 38أمال بوحاليس، المرجع السابق، ص. -(34)
 المحدد للنظام الداخىلي للمجلس.  44-96من المرسوم الرئاسي  15المادة -(35)
  من نفس المرسوم.  1فقرة  16المادة -(36)
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شخصا طبيعيا: اسمه، لقبه، مهنته وموطنه وإذا كان شخصا معنويا تسميته، شكله مقره، والجهاز الذي 
 . (37)يمثله 

ن ترسل له فيه االستدعاءات كما يجب عىل العارض أي المخطر، أن يحدد العنوان الذي يريد أ 
والتبليغات وعليه بعد ذلك أن يشعر مجلس المنافسة دون تأخير عن كل تغير يطرأ عىل عنوانه ذلك 

 . (38)بواسطة رسالة موض عليها مع وصل اإلشهار باالستالم 
ي أجل ال  

 
هذا ويتعير  بعد ذلك عىل مجلس المنافسة الرد عىل عرائض اإلخطار المرفوعة إليه ف

ي أن يتجاوز ستير  يوما من تاري    خ استالمه تلك  العرائض ينب
 . (39)غ 

ي 
 
 . إجراءات التحقيق أمام مجلس المنافسة: المطلب الثاب

ي االدعاء 
 
ي الموضوع لمتضمن ف

 
وهذا  (40)بعد إخطار مجلس المنافسة، يتعير  عليه أن يحقق ف

ي حالة عدم توافر أي سبب من أسباب عدم القبول. 
 
 طبعا بعد الوصول إىل قبول االدعاء مبدئيا وذلك ف

ي  
 
ي بعض األحيان تضطر ظروف الحال مجلس المنافسة وقبل إصدار القرار المناسب ف

 
غير أنه ف

ي تمنع تفاقم المخالفة 
تم التطرق أوال إىل وعليه سي (41)القضية اتخاذ بعض التدابير األولية كحل وقابئ

 ) ي
ي )الفرع الثاب 

األشخاص المؤهلير  لقيام بالتحقيقات )الفرع األول( واتخاذ التدابير المؤقتة كإجراء وقابئ
ا إىل مراحل التحقيق )الفرع الثالث(.   وأخير

 . األشخاص المؤهلون لقيام بالتحقيقات: الفرع األول
ي  03-03المتمم لألمر المعدل و  08-12من القانون  50طبقا ألحكام المادة 

 
تسند مهمة التحقيق ف
الطلبات والشكاوى المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة إىل المقرر العام والمقررون وذلك من قبل 

 . (42)رئيس مجلس المنافسة 
ي األمر السابق المتعلق بالمنافسة بحيث تنص المادة  

 
من األمر  78وهو عكس ما كان موجودا ف

أصناف من الموظفير  المؤهلير  للقيام بالتحقيقات بحيث أنه عالوة عىل ضباط وأعوان عىل عدة  06-95
ي قانون اإلجراءات الجزائية يؤهل للقيام بالتحقيقات االقتصادية 

 
طة القضائية المنصوص عليهم ف الشر

إضافة كل من أعوان اإلدارة المكلفون بالتحقيقات االقتصادية والمنافسة واألسعار والجودة وقمع الغش 
 إىل المقررين التابعير  للمجلس. 

المحدد للقواعد  04-02بموجب القانون  95-06ولكن بعد إلغاء الباب الرابع والخامس من األمر  
ي (43)المطبقة عىل الممارسات التجارية

 
ي )إجراء التحقيقات ف

 
، أصبح هؤالء الموظفون غير مختصير  ف

 .  (44)مجال الممارسات المقيدة للمنافسة 
ي سنة ثم ت 

 
ع وفق التعديل الذي أحدثه ف طة 2008ناول المشر ، أعظ أعوان وضباط الشر

والمستخدمون المنتمون إىل أسالك الخاصة بالمراقبة التابعون لإلدارة المكلفة بالتجارة،  (45)القضائية  

                                                           
 من نفس المرسوم.  2فقرة  16المادة -(37)
 من نفس المرسوم.  3فقرة  16المادة -(38)
  من نفس المرسوم.  17المادة -(39)
ي األخذ أو عدم األخذ بالتكييفات المعطاة للوقائع المعروضة عليه مهما كانت الجهة المخطرة.  -(40)

 
 مجلس المنافسة حر ف

 . 59أمال بوحاليس، المرجع السابق، ص.  -(41)
ي ظل األمر  كانت مهمة  -(42)

 
 تسند إىل المقررين دون سواهم.  03-03التحقيق ف

 . 16، عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص. -(43)
 . 27فريزة قوعراب، المرجع السابق، ص.  -
ي  02-04من القانون  66المادة  -(44)

 
 ، المتعلق بالقواعد المطبقة عىل الممارسات التجارية. 2004يونيو  23المؤرخ ف

طة القضائية وقد عرفتهم المادة  -(45) :  15ضباط الشر ي
 من قانون اإلجراءات الجزائية كاآلبر

 *رؤساء المجالس الشعبية البلدية. 
 . ي
 *ضباط الدرك الوطت 

طة.  طة وضباط الشر  *محافظو الشر
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يستمع إىل واألعوان التابعون لمصالح اإلدارة الجبائية كما يمكن أن يستعير  مجلس المنافسة بأي خبير أو 
 . (46)أي شخص بإمكانه تقديم معلومات له 

وعالوة عىل ذلك، يمكن أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات االقتصادية إجراء أي مراقبة  
ي تندرج ضمن اختصاصه 

ة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التر  . (47)أو تحقيق أو خير
ع الجزائري، قد أخذ بعير  االعتبار ضمن نصوصه واقع وجود سلطات   وما يالحظ عىل أن المشر

ي مجال ممارستها للمنافسة، محاولة منه إيجاد 
 
الضبط مهمتها الرقابة عىل بعض القطاعات من النشاط ف

ي مجال التحقيق. 
 
 بعض صيغ التعاون بير  المجلس وهذه السلطة ف

ي القضايا التابعة لقطاعات  4فقرة  50وهذا ما نصت عليه المادة  
 
حيث جاء فيها" يتم التحقيق ف

 نشاط موضوعية تحت رقابة سلطة الضبط بالتنسيق مع مصالح السلطة المعنية". 
ي 
 
 . التدابير المؤقتة: الفرع الثاب

ار تمس بمصالح األعوان  اع حتر يتفادى وقوع أرص  ي المراحل األوىل للي  
 
قد يلجأ المجلس إىل التدخل ف

ي الممارسات المقيدة للمنافسة وبالتاىلي حماية المنافسة 
 
 . (48)االقتصاديير  أو تفادي الوقوع ف

ي األمر  
 
حيث لم يتضمنه األمر  03-03إن إجراء ما يسم بالتدابير المؤقتة يعتير إبداعا جديا ف

مجلس  : " يمكن03-03من األمر  46المتعلق بالمنافسة وقد نصت عىل هذا اإلجراء المادة  06-95
المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات 
ر محدق غير  المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع رص 

ي تأثرت مصالحها من جراء هذه المما
رة التر ار ممكن إصالحه لفائدة المؤسسات المتض  رسة أو عند اإلرص 

 بالمصلحة االقتصادية العامة". 
ي المجلس  

ورة تلفر ة رص  وط، تتمثل هذه األخير فحتر يتحقق ذلك البد توافر مجموعة من الشر
ا أال تتجاوز هذه التدابير طابعها المؤقت ي توجبها، وأخير

 طلب بخصوصها، وأن تتوافر حالة االستعجال التر
ه المجلس من تلقاء نفسه تةطلب اتخاذ التدابير المؤق -أوال وإنما حددت  (49). إن هذا اإلجراء ال يثير

المادة المشارة أعاله باألشخاص المؤهلة لتقديم الطلب وهما المدعي والوزير المكلف بالتجارة، فالمدعي 
يشمل حتما كل األشخاص الذين يمكنهم تقديم االدعاء إىل المجلس، أما عن الوزير المكلف بالتجارة 

، إنما هو ترجمة لحماية المصلحة االقتصادية العامة. فمنحه   طلب اتخاذ هذه التدابير
ورة وجود دعوى أصلية أو نزاع معروض   ي يستدعي بالض 

وإن تقديم طلب اتخاذ اإلجراء التحفظ 
 العريضة موضوع االدعاء األصىلي بل يمكن أن يقدم 

ط تقديم الطلب منذ تضمير  أمام المجلس، فال يشير
 . (50)ة والحقة بصفة مستقل

                                                           

ي هذا السلك ثالث سنوات عىل األقل والذين تم تع
 
ي ورجال الدرك الذين أمضوا ف

ي الدرك الوطت 
 
يينهم بموجب *ذوو الرتب ف

ي بعد موافقة لجنة خاصة. 
ك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطت   قرار مشير

ك صادر  ي خدمتهم بهذه الصفة ثالث سنوات عىل األقل وعينوا بموجب قرار مشير
 
ي الذين فضوا ف

*مفتشو األمن الوطت 
 عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة. 

ك صادر عن وزير العدل *ضباط وضباط الصف ال تابعير  لألمن العسكري الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشير
 . ي
 ووزير الدفاع الوطت 

ي  12-08مكرر من قانون  49انظر، المادة  -(46)
 
ي  03-03، المعدل والمتمم ألمر 2002يونيو  25المؤرخ ف

 
 19المؤرخ ف

 ، المتعلق بالمنافسة. 2003جويلية  
 المشار سابقا.  13-08من القانون  3فقرة  34المادة -(47)
 المشار أعاله. 08-12من القانون  4فقرة  34ا المادة -
 . 37فريزة قوعراب، المرجع السابق، ص. -(48)
ي التدخل  -(49)

 
يحق طلب اإلجراءات التحفظية لجميع األشخاص المؤهلة إلخطار مجلس المنافسة، فكيف أعطاه الحق ف

ي ولم يعطه
 !الحق للجوء إىل اتخاذ التدابير الوقائية؟ بالرغم من أن هدفه خدمة المصلحة العامة التلقابئ

 . 61أمال بوحاليس، المرجع السابق، ص. -(50)
 . 38فريزة قوعراب، المرجع السابق، ص. 
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. ال يتم قبول اتخاذ التدابير المؤقتة إال إذا كانت الممارسة موضوع االدعاء وجود حالة االستعجال -ثانيا

، وكذا بمصالح المؤسسة المدعية  ا يمس قواعد السوق العامة أو بقطاع اقتصادي معير  ا خطير األصىلي تأثير
ي تظهر كإجراء يخرج عن اإلجراءات المألوفة

ي لهذه التدابير التر
جم الطابع االستثنابئ ولتأكيد  (51) وهذا ما يير

ر المحدق، فيمكن أن يتحقق  ر المحتمل الوقوع وعير عنه بالض  ع الجزائري بمعيار الض  ذلك يأخذ المشر
 ويمكن أن ال يتحقق. 

( الذي يقع عليه إثبات وجود   أما عن عبء اإلثبات فيقع عىل المدعي )صاحب االدعاء األصىلي
ر   المحتمل.  عالقة سببية بير  الممارسة المقيدة للمنافسة والض 

. بمعت  أال تتجاوز الغرض الذي قررت ألجله، وأال تتحول من الطابع المؤقت للتدابير المؤقتة -ثالثا

ر بمؤسسة أخرى.  ر المحدق بمؤسسة ما إىل وسيلة إللحاق الض   وسيلة إلبعاد الض 
وكما تكون هذه التدابير محدودة من حيث آثارها، فيجب أن تكون كذلك من حيث مدتها حيث  

ر  ي لتفادي الض 
 .  (52)يتم اتخاذها لمدة تكف 

 . كيفية التحقيق: الفرع الثالث-
ما مجموعة  بعد التأكد مجلس المنافسة بعدم وجود سبب لعدم قبول االدعاء، استكمل التحقيق محير

ي تض
منها قانون المنافسة والنظام الداخىلي للمجلسمن األحكام التر

(53) : ي مرحلتير 
 
. ومن ثم يتم التحقيق ف

 مرحلة تحضير التحقيق ومرحلة غلقه. 
ي مرحلة تحضير التحقيق -أوال

 
.عند التأكد من عدم وجود حاالت عدم قبول االدعاء المنصوص عليها ف

ي فقرتها الثانية، يقوم المحقق بتحليل السوق ال 40المادة 
 
معت  والبحث عن الخلل أو االعتداء الذي ف

 قام به العون االقتصادي عىل منافسة العون االقتصادي. 
ي القضية المكلف بها دون أن يمنع  

 
ورية للتحقيق ف ومن ثم يقوم المحقق بفحص كل الوثائق الض 

ي إطار نفس المهام المطالبة باستالم أي وثيقة ح
 
، كما له أيضا ف ي

يث ما وجدت ذلك بحجة الش المهت 
ي تساعده عىل أداء مهامه، وكذا المطالبة بكل 

ومهما تكن طبيعتها وحجز مختلف المستندات التر
ي يجب أن تسلم له فيها 

ورية للتحقيق من أي مؤسسة أو شخص آخر ويحدد اآلجال التر المعلومات الض 
 . (54)هذه المعلومات 

ي قانون المنافسة الجزائري، أنه لم يحدد طب 
 
ي يجوز أن يطالب بها وما يالحظ ف

يعة الوثائق التر
ي يجوز االطالع عليها هي الدفاتر 

ي إطار تحرياته، إال أن المفروض أن الوثائق التر
 
المحقق أو يحجزها ف

، المراسالت...الخ   .  (55)التجارية، الفواتير
ي  

ي إطار التحقيق هو إجراء السماع التر
 
ي يقوم بها المقرر ف

نصت ولعل من اإلجراءات الهامة التر
ي  03-03من األمر  53عليه المادة 

ورة تحرير جلسات االستماع التر ي اقتضت رص 
المتعلق بالمنافسة والتر

ي حالة الرفض، 
 
ي محض  يقوم بتوقيعه األشخاص الذين تم سماعهم وإثبات رفضهم ف

 
يقوم بها المقرر ف

من األمر المشار أعاله نجد أنها تقتض إجراء السماع فقط عىل األطراف  30فمن خالل استقراء المادة 
السابقة الذكر قد أعطت المجلس إمكانية السماع إىل  44المعنية ومع ذلك فإن الفقرة الثانية من المادة 

 أي شخص بإمكانه تقديم معلومات.   

                                                           
 . 62أمال بوحاليس، المرجع نفسه، ص. -(51)
م من خاللها مجلس  -(52) ع الجزائري لم يحدد مدة معينة يلير  ي الطلب المتعلق بهذه  المنافسة بإصدار لكن المشر

 
قراره ف

 .  التعابير
ي  44-96المقصود به هو المرسوم الرئاسي رقم  -(53)

 
ي  17المؤرخ ف

ي المادة  996جانف 
 
ع قد حدد ف وبالرغم من أن المشر

ه وبالفعل صدر مرسوم تنفيذي رقم  03-03من األمر  31 ي  المؤرخ 11-24مرسوم تنفيذ فيحدد تنظيم المجلس وسير
 
ف

ي المرسوم   20جويلية  10
 . 44-96إال أن هذا المرسوم يتضمن فقط مجموعة من المواد بإدخال تعديالت ولم يلغ 

  ، المتعلق بالمنافسة. 03-03من األمر  51ا المادة -(54)
  . 49فريزة قوعراب، المرجع السابق، ص. -(55)
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قرر، وبالتاىلي استدعاء بعض وبالتاىلي قد يصدق هذا النص عىل إجراء السماع الذي يقوم به الم 
ي القضية. 

 
ي إصدار القرار ف

 
 األشخاص الذين يمكنهم المساهمة ف

وخالل هذه المرحلة يتوىل المقرر إعداد تقرير أوىلي يتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة،  
ميع األطراف ويبلغ رئيس المجلس التقرير إىل األطراف المعنية وغىل الوزير المكلف بالتجارة وكذا إىل ج

ي أجل ال يتجاوز ثالثة أشهر
 
من تاري    خ تبليغ  (56)ذات المصلحة الذين يمكنهم إبداء مالحظات مكتوبة ف

 التقرير. 
.بعد انتهاء من المرحلة األوىل، يتوىل مسؤول المصلحة لمكلفة بالتحقيق، التأكد من غلق التحقيق -ثانيا

 صحة الملف من حيث الشكل ومن حيث الموضوع. 
م، يودع المقرر عند اختتام التحقيق تقريرا معلال لدى مجلس المنافسة، يتضمن المآخذ ومن ث 

اح تدابير تنظيمية طبقا 
اح القرار وكذا عند االقتضاء اقير المسجلة، ومرجع المخالفات المرتكبة واقير

 . (57)أعاله  37ألحكام المادة 
األطراف المعنية وإىل الوزير المكلف  حينئذ يتوىل رئيس مجلس المنافسة بدوره تبليغ التقرير إىل 

ي أجل شهرين ويحدد لهم كذلك تاري    خ الجلسة المتعلقة 
 
بالتجارة، الذين يمكنهم إبداء مالحظات مكتوبة ف

( يوما من تاري    خ الجلسة، ويمكن المقرر بدوره إبداء المالحظات 15بالقضية وذلك قبل خمسة عشر )
 . (58)المحتملة المكتوبة 

، بع  ي األخير
 
د القيام بتبليغ قرارات مجلس المنافسة إىل األطراف المعنية وغىل الوزير المكلف وف

بالتجارة الذي يسهر عىل تنفيذها، يجب أن تبير  هذه القرارات تحت طائلة ا لبطالن، آجال الطعن، 
 وكذلك أسماء الجهات المرسل إليها وصفاتها وعناوينها

 : المطلب الثالث
 . لمنافسةالقرارات الصادرة عن مجلس ا

ع إياه لمجلس المنافسة، تمكنه من إصدار جملة من القرارات   ي خول المشر
إن جملة الوسائل التر
 تختلف من قرار إىل قرار آخر. 

 . أصناف القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: الفرع األول
ي فقرتها الثانية من األمر  44.من خالل استقراء المادة 

 
يتبير  إذا ما كانت الوقائع ال تدخل  (59)03-03ف

ي 
 
ضمن تطبيق قانون المنافسة فإن المجلس يض قرار بعدم القبول، وحتر يتأبر له ذلك البد أن يبحث ف

 األمور التالية: 
النظر فيما إذا كانت الوقائع موضوع األخطار، تدخل ضمن نطاق تطبيق قانون  عدم القبول -أوال

أي تلك المتعلقة  03-03المعدل والمتمم لألمر  10-05من القانون  2 المنافسة كما حددتها المادة
بنشاطات اإلنتاج والتوزي    ع والخدمات والصفقات العمومية. و هذاالبحث عما إذا كانت الوقائع تدخل 

ي المواد 
 
ة المتعلقة باالستثناءات الواردة  9والمادة  12 - 10و 7، 6ضمن اختصاصه متجسدة ف هذه األخير

ي وضعية الهيمنة  7و 6ق المادتير  عىل تطبي
 
وعة والتعسف ف  عىل التواىلي باالتفاقات غير المشر

المتعلقتير 
ي يرخص لها المجلس لتحقيق مصلحة اقتصادية. 

 وكذا االستثناء المتعلق بالممارسات التر
بمعت  آخر يجب أن تشكل الوقائع المستند إليها مخالفا لقواعد المنافسة وليس مجرد تضفات  
ي العريضة ال تهدف إىل عرقلة المنافسة أو الحد  فردية

 
ي رفض البيع أو حملة الوقائع المذكورة ف

 
قد تمثل ف

 . (60)منها 
                                                           

 المتعلق بالمنافسة.  03-03من األمر  52المادة -(56)
 المتعلق بالمنافسة.  03-03من األمر  54المادة -(57)
 المتعلق بالمنافسة.  03-03من األمر  55المادة -(58)
ي المادة  -(59)

 
ع الجزائري عن عدم إدراج التجميعات االقتصادية ف 03-من األمر  2فقرة  44ما هو السبب الذي أدى بالمشر

 بالرغم من أنها تعود الختصاص المجلس.  03
  . 48السابق، ص. أمال بوحاليس، المرجع -(60)
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ي هذا النطاق هو القرار رقم  
 
ي أصدرها مجلس المنافسة ف

ي 99ومن أمثلة القرارات التر
 
 11المؤرخ ف

كة سوتيوب ضد  1999ديسمير  مديرية اإلدروليك، لوالية  بقراره عدم قبول إلخطار المقدم من طرف شر
ي لعدم اختصاصه وذلك وفق ا لمادة 

ر
، المتعلق بالمنافسة وذلك لكون 95-06من األمر  23أم البواف

اإلخطار ال يتعلق لممارسات المقيدة للمنافسة، أو كاعتبار الواقعة المدعي عليها من قبل الممارسات 
وعة  . (61)التجارية غير المشر

ي حالة عدم كفاية عنارص اإلقناع، إذ سبق القول كما يمكن أن يصدر مجلس   
 
المنافسة قرار عدم القبول ف

ي شأن اإلخطار بوجوب تضمير  عريضة اإلخطار زيادة عن الموضوع بيان األدلة والوقائع بدقة، أي أن 
 
ف

ة عىل قدر من الجدية بحيث يتم إقناع المجلس بوجود المخالفة وليس مجرد تكهنات  تكون هذه األخير
ي فقرتها الثانية من األمر  44نات من قبل المدعي وهذا بمقتض  المادة وتخمي

 
"يمكن أن يضح  03-03ف

 لمجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول اإلخطار إذا...أو غير مدعمة بعنارص مقنعة. 
ي ينظر فيها مجلس المنافسة إىل تقادم ثانيا تقادم الدعوى-

ع الجزائري الدعاوى التر : لقد أخضع المشر

من األمر المشار أعاله " ال يمكن أن ترفع  44( سنوات وذلك بنص الفقرة األخير من المادة 3مدته ثالث )
ي تجاوزت مدتها ثالث )

( سنوات إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو 3إىل مجلس المنافسة الدعاوى التر
 معاينة أو عقوبة". 

ع الجزائري مقدرة ب   ي جعلها المشر
وات أنها مدة تقادم ال مدة سقوط سن 3ومن ثم، المدة التر

ع الجزائري أورد عليها االنقطاع   . (62)والدليل عىل ذلك أن المشر
ي يمكنها قطع التقادم هو اإلخطار نفسه الموجه للمجلس وكذلك التدخل  

ومن بير  التضفات التر
ي يقوم بها ألجل البحث والمعاينة أو إجرا 

ي للمجلس ومختلف التضفات التر
ء سماع وكذلك التلقابئ

لشخص ما بقصد الوصول إىل دليل جدي عىل وجود مخالفة وبالتاىلي يبدأ حساب مدة تقادم جديدة 
ع الجزائري جعل مدة التقادم سبب من 3لمدة ثالث ) ي األخير نشير أنه بالرغم عىل أن المشر

 
( سنوات وف

 أسباب عدم القبول إال أنه لم يشر إىل ذلك رصاحة. 
وط حتر يمكن االدعاء أمام . لقد رفض األخطار -ثالثا تم التطرق أن البد من توافر مجموعة من الشر

طة لالدعاء طبقا للقواعد العامة من صفة ومصلحة.   مجلس المنافسة، وهي نفسها المشير
ط الصفة مثال،   وعليه يمكن أن يصدر مجلس المنافسة قرار برفض اإلخطار بسبب انعدام شر

ي فقرتها األوىل من األمر  44ص الذين ذكرتهم المادة كتقديم اإلخطار من شخص خارج األشخا
 
 . 03-03ف

ي المدع كأن تكون المؤسسة المدعية مثال منتمية إىل السوق غير  
 
ط المصلحة ف أو أن ينعدم شر

 السوق مكان ارتكاب المخالفة المدعي بوجودها. 
ي 
 
 . المتابعة -الفرع الثاب
ي من اختصاصه عندما يتبير  لمجلس لمنافسة، أن العرائض وال 

ملفات المرفوعة أمامه أو التر
 :  لوضع حد للممارسات المقيدة للمنافسة فإنه يتخذ عدة قرارات تتضمن ما يىلي

ي تصنيف الممارسات وفقا لقانون المنافسةأوال -
 
: عندما ترفع القضايا أمام المجلس يتوىل هذا األخير ف

 ون المنافسة. البداية تقدير الوقائع وتكييفها حسب ما ينص عليه قان
ي فقرتها األوىل من األمر  45:  نص عىل هذا اإلجراء المادة اتخاذ األوامرثانيا -

 
إذا رأى المجلس  03-03ف

ط أن تحمل إخالال واضحا بالمنافسة  ي يبادر بها من اختصاصه بشر
بأن الممارسات المرفوعة إليه أو التر

                                                           
ي  06-95كانت الممارسات التجارية تقع تحت طائلة قانون واحد هو األمر رقم   2003إىل غاية سنة  -(61)

 
 25المؤرخ ف

ي 
ي  03-03المتعلق بالمنافسة. وبصدور األمر رقم  1995جانف 

 
ع  2003جويلية  19المؤرخ ف المعدل والمتمم فصل المشر

ي يحكمها األمر بير  الممارسات المنافسة لقواعد الم
وبير  مخالفة القواعد المتعلقة بشفافية الممارسات  03-03نافسة التر

ي أحال بشأنها األمر المذكور إىل نص الحق أو قد صدر بالفعل القانون رقم 
ي  04-02ونزاهتها التر

 
 2004جوان  23المؤرخ ف

 المتضمن تحديد القواعد المطبقة عىل الممارسات التجارية. 
  . 49اليس، المرجع السابق، ص. أمال بوح  -(62)
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ي السوق 
 
ر محدق ال يمكن إصالحه  ،(63)أو من شأنها تهديد نظام المنافسة الحرة ف أو من أجل تفادي رص 

ي أي مرحلة كانت عليها اإلجراءات ويجب أن 
 
لفائدة المؤسسات، علما أن هذا الطلب يمكن تقديمه ف

 يكون مسببا تسبيبا كافيا. 
: إذا رأي مجلس المنافسة أن تحقيق المنجز من طرف المقرر غير كاف للفصل التحقيق التكميلي ثالثا -

اع ي ي الي  
 
أمر بإجراء تحقيق تكميىلي ف

(64) . 
ي حماية السوق وحماية العقوبات اإلداريةرابعا -

 
: لتأكيد الدور الفعال الذي يقوم به مجلس المنافسة ف

األعوان االقتصاديير  من تواطؤ األعوان االقتصاديير  اآلخرين، وقمع الممارسات المقيدة للمنافسة، خوله 
ي يحددها القانون إقرار جزاءات مالية، وتتمثل إ

ي اآلجال التر
 
ي تقرير عقوبات مالية إما نافذة فورا وإما ف

 
ما ف

 . (65)عند عدم تطبيق األوامر
ي نسخة  

 
أما بشأن قوة القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، فيتم تحرير كل قرار صادر عنه ف
 الجلسة، وتحتوي عىل رقم تسلسىلي يالئم طبيعة القضية، وتبلغ هذه

القرارات  واحدة تحفظ مع محض 
 إىل الجهات المختصة بقصد تنفيذها وذلك عن طريق رسالة موض عليها مع العلم بالوصول. 

وبعد تبليغ قراءات مجلس المنافسة إىل األطراف لمعنية وإىل الوزير المكلف بالتجارة الذي يسهر  
سماء الجهات عىل تنفيذها، ويجب أن تبير  هذه القرارات تحت طائلة البطالن، آجال الطعن وكذلك أ

 . (66)المرسل إليها وصفاتها وعناوينها 
نشر هذه القرارات سواء إن كانت صادرة  (67)أما عن نشر هذه القرارات فيتوىل مجلس المنافسة  

ة الرسمية للمنافسة  ي النشر
 
عنه أن عن مجلس قضاء الجزائر وعن المحكمة العليا وكذا عن مجلس الدولة ف

 اراته بواسطة أي وسيلة إعالمية. كما يمكن نشر مستخرجات من قر 
 الخاتمة 

ي 
 
ه ف

ّ
 أن
ّ
 مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة، إال

ّ
ع الجزائري قد أدىل بصفة رصيحة أن إذا كان المشر
أين وضع المجلس تحت وصاية وزارة التجارة  2008الواقع العمىلي نجد عكس ذلك خاصة بعد تعديل 

ي تعمل بدورها تحت رقابة الحكومة وهو ما يقلص من هامش حركية المجلس واستقالله اإلداري. 
 والتر
ق باختصاص الغرفة التجارية عىل مستوى مجلس  *

ّ
من خالل استقراء قانون المنافسة خاصة فيما يتعل

ي للدفاع  قضاء الجزائر العاصمة، لم يرفق بالضمانات
ي االستعانة بممثل قانوب 

 
القانونية كحق الطاعن ف

 عن مصالحه ، هذا ما يقود حتما إىل تطبيق القواعد العامة. 
ي ألعمال األعوان االقتصاديير  لم يتّم تطبيقه أمام 

ع بتكريسه لمبدأ حماية الّش المهت   المشر
ّ
*كما أن

 
ّ
 جلسات مجلس المنافسة ليست علنية. الغرفة التجارية، فكيف إذن يحقق الحماية ؟ علما أن

ي بأحكام القانون وبالتاىلي 
ر
ورية للرف ها رص 

ّ
ي نرى أن

عىل ضوء ما سبق، يمكن أن نورد عددا من التوصيات التر
ي تأثر الكثير منها خاصة األقل   توفير حماية أكير لألعوان االقتصاديير  

ي ظل جائحة كورونا التر
 
خاصة ف

ي داخل السوق
 
 : حظا ف

مجلس المنافسة بمعت  الكلمة من التدخالت السياسية كعدم حض تعيير  أعضاء المجلس  استقاللية *
ة جهات، 

ّ
ما تتوزع هذه المهمة بير  عد

ّ
)الرئيس ونائبه وبعض األعضاء اآلخرين( لرئيس الجمهورية، وإن

، ونظام أجوره من قبله.   وتحديد النظام الداخىلي للمجلس، من حيث القانون األساسي
ي المنافسة بحيث يتّم تدريبهم بشكل مستمر. تحديد قضا *

 
 ة متخصصير  للفصل ف

                                                           
 . 38فريزة قوعراب، المرجع السابق، ص. -(63)
 . 31عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص.   -(64)
 المتعلق بالمنافسة.  03-03من األمر  2فقرة  45المادة -(65)
  . 32عماري بلقاسم، المرجع السابق، ص. -(66)
ي إطار األمر  -(67)

 
ها حسب ما حددته المادة   03-03ف من األمر المشار  49كان وزير المكلف بالتجارة هو الذي يتوىل نشر

 اه.أعل
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 : قائمة المراجع

  : الكتب  القانونية –أوال 
ي الخاص، ج.  .1

ي القانون الجزابئ
 
، دار هومة للنشر والتوزي    ع، الجزائر، 12، ط. 2أحسن بوسقيعة ، الوجير  ف

2012 . 
ي القانون المقارن، ط.  .2

 
، حماية المستهلك ف  . 2006، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 1محمد بوداىلي

ي ضوء قوانير  المنافسة واالتفاقيات  .3
 
معير  فندي الشناق، االحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة ف

 . 2010، دار الثقافة للنشر والتوزي    ع، األردن،  1الدولية، ط. 
 :  المذكرات-ثانيا 

ي مجال المنافسة، مذكرة لنيل شها .4
 
، كلية الحقوق ، جامعة أمال بوحاليس، االختصاص ف دة الماجستير
 . 2004المنتوري، قسنطينة، الجزائر، 

عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة رابعة  .5
 ،  . 2006عشر

، كلية .6 ي تطبيق قانون المنافسة، مذكرة الماجستير
 
 ظريفة موساوي ، دور الهيئات القضائية العادية ف

ي وزو، الجزائر،   . 2011الحقوق، جمعة مولود معمري تير 
ي    ع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة  ي التشر

 
فريزة قوعراب ، ردع الممارسات المقيدة للمنافسة ف

 ،  . 2007-2008المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السادسة عشر
 . المقاالت  -ثالثا 

لمنافسة وخدمة المستهلك، مجلة مخير القانون قادة شهيدة ، قانون المنافسة بير  تكريس حرية ا .7
ي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،  ، جامعة أبر  . 2001األساسي

 . النصوص القانونية-عاراب
ي 483-96، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمير  28دستور -

 
 1996ديسمير  07المؤرخ ف

ي يوم ، يتعلق بنشر نص تعديل الدستوري المصادق عليه بموجب  ، ج.  1996نوفمير  28استفتاء شعتر
ي 
 
ي  03-02، المعدل و المتمم بالقانون رقم  76، ع.  1996ديسمير  08ر الصادرة ف

 
أفريل  10المؤرخ ف

ي 19-08، المعدل و المتمم بالقانون رقم  25، ع.  2002، ج.ر لسنة  2002
 
،  2008نوفمير  15لمؤرخ ف

ي  2016مارس  06ى المؤرخ  01-16ون رقم ، المعدل و المتمم بالقان 2008ج.ر لسنة 
 
ج.ر الصادرة ف

 . 14، ع.  2016مارس  07
 
ي  89-12القانون رقم  .8

 
ي 1989جويلية  5، المؤرخ ف

 
 19، المتضمن قانون األسعار ، ج.ر. الصادرة ف

(.  29، ع. 1989جويلية   )ملغ 
ي  95-06األمر رقم  .9

 
ي  25، المؤرخ ف

ي 1995جانف 
 
اير  9، المتعلق بالمنافسة، ج.ر. الصادرة ف ، 1995فير

(.  9ع.   )ملغ 
ي 03-03األمر رقم  .10

 
ي 2003جويلية  19، المؤرخ ف

 
جويلية  20، المتعلق بالمنافسة، ج.ر. الصادرة ف

 . 43، ع. 2003
ي  04-02القانون رقم  .11

 
، المتعلق بالقواعد المطبقة عىل الممارسات 2004جوان  23، المؤرخ ف

ي التجاري
 
 . 41، ع. 2004جوان  27ة، ج.ر. الصادرة ف

ي 08-12قانون رقم  .12
 
ي 03-03، يعدل ويتمم األمر رقم 2008جوان  25، المؤرخ ف

 
جويلية  19، المؤرخ ف

ي 2003
 
 . 36، ع. 2008جويلية  02، المتعل ق بالمنافسة، ج.ر. الصادرة ف

ي 10-05قانون رقم  .13
 
ي 03-03، المعدل والمتمم لألمر رقم 2010أوت  15، المؤرخ ف

 
 19، المؤرخ ف

ي 2003جويلية 
 
 . 46، ع. 2010أوت  18، المتعلق بالمنافسة، ج.ر. الصادرة ف
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  بالمجلة شروط النشر

، أو يكون  §
ً
 أو جزئيا

ً
، كليا

ً
أن يتسم البحث باألصالة والتجديد واملوضوعية، وأال يكون البحث نشر سابقا

 مرشح للنشر في وسائل نشر أخرى في الوقت نفسه.

§  
ً
 من كتاب منشور، أو جزء من مذكرة تمت مناقشتها أو بحث.أال يكون البحث مستال

يجب التقيد بشروط البحث العلمي، القائمة على األصول العلمية واملنهجية املتعارف عليها في كتابة  §

 البحوث والدراسات األكاديمية.

 .التزام الدقة والسالمة اللغوية §

أسطر، على أن يكون أحدهما بلغة أخرى غير  10يرفق البحث أو الدراسة بملخصين ال يزيد كل منهما عن 

لغة تحرير البحث، باإلضافة إلى املصطلحات األساسية للدراسة، وُيرفقه ببيان سيرته الذاتية وتعهد 

 يحمل من موقع املجلة.
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