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ض  ؤلال٨ترووي البًر

constitutional@democraticac.de 

 2202 هىٞمبر : ٖكغ الؿاب٘ صالٗض

 : اإلاغ٦ؼ عةِـ

ان أ.ٖماع   قٖغ

غ عةِـ  : الخدٍغ

 ال٣اهىهُت الٗلىم ٧لُت الؿُاؾُت والٗلىم الضؾخىعي ال٣اهىن  أؾخاط – الغبإ حىاص ص.

  اإلاٛغب أ٧اصًغ، ػهغ  ابً حامٗت ملى٫، اًذ والاحخماُٖت، والا٢خهاصًت

 : الٗلمُت اللجىت عةِـ

 الخ٣ى١  ٩لُتب الؿُاؾُت والٗلىم الضؾخىعي ال٣اهىن  في باخث أؾخاط -اجغ٦ين دمحم ص.

   بأ٦ضا٫

غ هُئت  :الخدٍغ

 ش ي أؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي، حامٗت دمحم بً ٖبض هللا ٞاؽ،اإلاٛغب  .أ.ص .ٖبض الىاخض ال٣َغ

 أ.ص.دمحم بىبىف، أؾخاط في الٗال٢اث الضولُت ،حامٗت دمحم ألاو٫ وحضة، اإلاٛغب. 

 الٗلىم الؿُاؾُت،حامٗت وع٢ت الجؼاةغ أ.ص.مبرو٥ ٧اهي، أؾخاط 

 ـ بازىٍا،أؾخاط الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت أصعاع،الجؼاةغ  .أ.ص. صَع

 أ.ص.ئبغاهُم ًامت،أؾخاط الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت،حامٗت أصعاع الجؼاةغ. 

 ص.هبُل ج٣ني باخث في ال٣اهىن الاصاعي، حامٗت دمحم ألاو٫ وحضة.اإلاٛغب. 

  ُٟٔأؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت دمحم الخامـ الغباٍ،اإلاٛغبمامىح ٖبض الخ ،. 

 ط.زالض نالح، حامٗت دمحم بً ٖبضهللا، ٞاؽ، اإلاٛغب 

  .م٨ىاؽ ،حامٗت اإلاىلى اؾماُٖل٢اؾم الٗىٍمغي، أ.ص 

  .اُٞا، حامٗت الؿلُان مىالي ؾلُمان، اإلاٛغب  ص. زالض الٗلىي. جسهو حٛغ

 واإلاغاحٗت ال٣غاءة هُئت

 مذ، حامٗت ابً ػهغ أ٧اصًغ، اإلاٛغبط.لخؿً اوحؿل 

 ط. ٖبضالضاةم البُىي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، اإلاٛغب 

 ص.الُاهغ ب٨ني، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، اإلاٛغب 

 ٖبضالاله أبجان، حامٗت ابً ػهغ، ا٧اصًغ 
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 لُُٟت اله٣غ، حامٗت دمحم بً ٖبضهللا، ٞاؽ 

 ملخمضًت,ص, خؿً مغوان, ص٦خىع في ال٣اهىن الٗام حامٗت الخؿً الثاوي ا 

 ,ص, مُثم مىٟي ٧اْم الٗمُضي, ص٦خىعاه ٢اهىن صؾخىعي ٖام الٗغا١ 

 ,ص, ؾُٗض عخى, باخث في ال٣اهىن الٗام اإلاٛغب 

 ,ص, الؿٗضًت لضبـ, باخثت في ال٣اهىن الٗام اإلاٛغب 

 ,ص. نباح الٗمغاوي, باخثت في ال٣اهىن الٗام اإلاٛغب 

ت الٗلمُت الهُئت  :والاؾدكاٍع

 ؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي، حامٗت اإلاىلى ئؾماُٖل م٨ىاؽ،. اإلاٛغبأ.ص.أخمضالخًغاوي، أ. 

  ،أ.ص. دمحم وكُاوي، أؾخاط ال٣اهىن الضولي والٗال٢اث الضولُت ، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى

 .مغا٦ل

  ،أ.ص. دمحم الٛالي، أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى

 .مغا٦ل اإلاٛغب

 ض٧الي، أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. أ.ص. دمحم بً َلخت ال

 .اإلاٛغب

 أ.ص. هجُب الدجُىي ، أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت الخؿً ألاو٫، ؾُاث. اإلاٛغب 

 جُىان،   أ.ص. أخمض الضعصاعي، أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت ، حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي

 .اإلاٛغب

  ؤلاصاعي والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى،  أ.ص دمحم مىاع باؾ٪، أؾخاط ال٣اهىن

 مغا٦ل.اإلاٛغب

 ت والؿُاؾُت،حامٗت دمحم ألاو٫ وحضة، اإلاٛغب  .أ.ص.دمحم الجىاحي، أؾخاط في الٗلىم ؤلاصاٍع

  اوي ٖثمان، أؾخاط في الٗلىم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي،حامٗت دمحم ألاو٫ أ.ص الٍؼ

 .وحضة، اإلاٛغب

 م بسىىف ت ، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغبأ.ص ٖبض ال٨ٍغ  ، أؾخاط الٗلىم ؤلاصاٍع

 أ.ص خؿً صخُب، أؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغب. 

 أ.ص دمحم الٗابضة، أؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغب. 

 ض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغبأ.ص هجاة الٗماعي، أؾخاطة اإلاالُت الٗامت، حامٗت ال٣ا. 

 أ.ص ٖمغ اخغقان، أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغب. 
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 أ.ص. دمحم بىخىُت، أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت وع٢لت، الجؼاةغ 

 أ.ص. ولُض الضوػي، أؾخاط الٗال٢اث الضولُت، حامٗت بكاع، الجؼاةغ. 

 ا٫ حامٗت أدمحم بى٢غة بىمغصاؽ، الجؼاةغأ.ص. خؿاًً ؾامُت، أؾخاطة ٢اهىن أٖم. 

 ـ ٞازىع، أؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغب  أ.ص ئصَع

 أ.ص دمحم الهاقمي أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، ٧لُت الخ٣ى١ الجضًضة،اإلاٛغب 

 أ.ص خؿً َاع١، أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاٛغب. 

 .مض الؿىصاوي، أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاٛغبص أخ. 

 أ.ص ٖبض الٟخاح بلخا٫، أؾخاط اإلاالُت الٗامت، حامٗت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاٛغب. 

 أ.ص ٖمغ الٗؿغي، أؾخاط اإلاالُت الٗامت، حامٗت دمحم الخامـ، الغباٍ. اإلاٛغب. 

 اعي، حامٗت ابً ػهغ، أ٧اصًغ، اإلاٛغبئبغاهُم ٦ىمٛاع،أؾخاط ال٣اهىن ؤلاص. 

 الضاع البًُاء، -أ. ص. عقُض اإلاضوع، أؾخاط ال٣اهىن الضؾخىعي بجامٗت الخؿً الثاوي

 .املخمضًت، اإلاٛغب

 أ.ص أخمض اصٖلي،أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ابً َُٟل. اإلاٛغب. 

 ٗت ابً ػهغ، أ٧اصًغ، أ.ص. دمحم اإلاؿاوي،أؾخاط ال٣اهىن الضؾخىعي والٗلىم الؿُاؾُت، حام

 .اإلاٛغب

  ،أ.ص زالض بهالي،أؾخاط ال٣اهىن الضؾخىعي والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ابً ػهغ، أ٧اصًغ

 .اإلاٛغب

 أ.ص. عقُض ٦ضًغة اؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت. حامٗت ابً ػهغ، ا٧اصًغ. اإلاٛغب. 

 وع٢لت  أ.ص. بىخىُت ٢ىي أؾخاط ٖلىم ؾُاؾُت . ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت . حامٗت

 .الجؼاةغ

  أ.ص. ؾٗضاوي دمحم نٛير أؾخاط في ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت .حامٗت َاهغي دمحم

 بكاع الجؼاةغ

 غ مجلت اججاهاث ؾُاؾُت. حامٗت اإلاىاع جىوـ  أ.ص. ؾامي الىافي أؾخاط ال٣اهىن، عةِـ جدٍغ

 ابً ػهغ ا٧اصًغ  أ.ص. ئبغاهُم اولخِذ. أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت وال٣اهىن الضؾخىعي، حامٗت

 .اإلاٛغب

 أ.ص.بً ِٖس ى أخمض ،أؾخاط ب٩لُت الخ٣ى١ و الٗلىم الؿُاؾُت بجامٗت ؾُٗضة بالجؼاةغ  
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  أ.ص صًضي ولض الؿال٪،أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت عةِـ اإلاغ٦ؼ اإلاٛاعبي للضعاؾاث

خاهُا  .ؤلاؾتراجُجُت، مىٍع

 س ي ٖلم الىٟـ التربىي، جىوـ  .أ.ص. مدغػ نالح الضَع

  اج، جىوـأ.ص قا٦غ  .اإلاؼوغي الخ٩امت وخ٣ى١ ؤلاوؿان. حامٗت٢َغ

  / اى م اخمض ؾلُمان أؾخاط الخسُُِ الخًغي اإلاكاع٥ / الٍغ أ.ص. اخمض ٖبض ال٨ٍغ

 .الؿٗىصًت

 ني للبدث الٗلمي، ٞغوؿا ش والٗلىم الؿُاؾُت اإلاغ٦ؼ الَى  .أ.ص.دمحم هبُل ُملين الخاٍع

 لخ٩امت حامٗت دمحم الخامـ الؿىَس ي أ.ص. دمحم خغ٧اث أؾخاط في الا٢خهاص الؿُاس ي وا

 .الغباٍ.اإلاٛغب

  لس ي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت والخدلُل أ.ص.ٖبض الغخُم اإلاىاع أؾلُمي، عةِـ اإلاغ٦ؼ ألَا

 .ألامني /أؾخاط الضعاؾاث الؿُاؾُت والضولُت بجامٗت دمحم الخامـ بالغباٍ .اإلاٛغب

 ٧اصًمُين الٗغب. الجامٗت الٗاإلاُت ، الأ.ص. هىص دمحم أبىعاؽ ًٖى اإلا٨خب الخىُٟظي إلجداص ا

 .جغ٦ُا

 أ.ص. ٖماعي هىعالضًً، ٧لُت الخ٣ى١ .حامٗت الىٗامت الجؼاةغ. 

  ،أ.ص. ٖبضا لؿالم ألاػع١ أؾخاط ال٣اهىن الضولي الا٢خهاصي.حامٗت ٖبضا إلاال٪ الؿٗضي

 .َىجت.اإلاٛغب

  ا٦ل.اإلاٛغبأ.ص. خبِبت البلُٛتي، أؾخاطة الٗال٢اث الضولُت،حامٗت ال٣اض ي ُٖاى،مغ. 

  ٪أ.ص.ٖبضالؿالم لؼع١ أؾخاط ال٣اهىن الضولي الا٢خهاصي حامٗت ٖبضاإلاال

 .الؿٗضي؛َىجت.اإلاٛغب

 ٍىا ال٢اث صولُت حامٗت ٖماع زلُجي الٚا  الجؼاةغ -أ.ص..لخًغ عابخي، ٢اهىن صولي ٖو

 أ.ص.قىقي هظًغ اإلاغ٦ؼ الجامعي لخامىٛؿذ/ الجؼاةغ 

  حامٗت الىٗامت الجؼاةغأ.ص. ٖماعي هىع الضًً ال٣اهىن الخام.. 

 ٜما٫ بغاب حامٗت اإلال٪ ٖبض  -أ.ص.هُثم خامض اإلاهاعوة أؾخاط ال٣اهىن اإلاضوي ب٩لُت ألٖا

ؼ   .”الؿٗىصًت“الٍٗؼ

 ت بىحضاًً أؾخاطة ال٣اهىن ؤلاصاعي حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي،جُىان، اإلاٛغب  .أ.ص.ماٍع

 اإلاٛغبأ.ص.هىعالضًً ال٣ُٟهي، حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي، جُىان ،. 
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  ،ت حامٗت الخؿً ألاو٫ أ.ص بى٣اؾم خىان اؾخاطة ال٣اهىن ؤلاصاعي والٗلىم ؤلاصاٍع

 .ؾُاث.اإلاٛغب

  .ٍت حامٗت دمحم الخامـ، الغبا اء الُٟاللي ال٣اهىن الضؾخىعي والٗلىم ؤلاصاٍع أ.ص.ٞو

 .اإلاٛغب

  ًأ.ص.ٞاَمت اإلاهلىحي، ال٣اهىن الضولي الٗام والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت الخؿ

 .و٫،ؾُاث.اإلاٛغبألا 

 أ.ص.ٞإاص مىهىعي.٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت.حامٗت باجي مسخاع ٖىابت.جىوـ. 

 أ.ص.ؾلىي ٞىػي الضُٚلي أؾخاطة ال٣اهىن الضؾخىعي ٧لُت ال٣اهىن حامٗت بىٛاػي.لُبُا. 

 ت حامٗت ابً ػهغ، ا٧اصًغ.اإلاٛغب  .أ.ص دمحم املجني أؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي والٗلىم ؤلاصاٍع

 ت.اإلاٛغب  .أ.ص الخؿين الغامي، حامٗت ابً ػهغ أ٧اصًغال٣اهىن ؤلاصاعي والٗلىم ؤلاصاٍع

 ًىوـ،أؾخاط ال٣اهىن،حامٗت الىاصي،الجؼاةغ ً  .أ.ص.ٍػ

  ٪أ.ص.خؿىاء ال٣ُني أؾخاطة ال٣اهىن ٧لُت الخ٣ى١، جُىان حامٗت ٖبض اإلاال

 .الؿٗضي.اإلاٛغب

 ال٢اث صولُت. الجؼاةغ ،ٖلىم ؾُاؾُت.3أ.ص. ٖاتكت ٖباف، حامٗت الجؼاةغ  .ٖو

  .لم ؤلاصاعة حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي أ.ص.ؾميرة بى٢ىٍذ أؾخاطة ال٣اهىن ؤلاصاعي ٖو

 .اإلاٛغب

 ا.ص ٢ىعاعي مجضوب. ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت َاهغي دمحم بكاع. الجؼاةغ 

 ه ٧لُه الٗلىم الؿُاؾُت. الٗغا١  .ا.ص هضاء مُكغ ناص١ الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

 أ.ص. ًىؾ٠ الُدُاوي،أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت دمحم الاو٫، وحضة، اإلاٛغب 

  ـ م٣بى٫،أؾخاط الخٗلُم الٗالي، مضًغ مغ٦ؼ ابً ٚاػي لؤلبدار والضعاؾاث أ.ص ئصَع

 .ؤلاؾتراجُجُت،اإلاٛغب

  اإلاٛغب –ال٣ىُُغة  –ٞىػي بىزٍغو أؾخاط ٖلم الاحخمإ، حامٗت ابً َُٟل  أ.ص. 

 حامي، أؾخاط باخث في الٟلؿٟلت،حامٗت دمحم الخامـ الغباٍ، اإلاٛغبأ.ص ٖاص٫ الخض. 

 أ.ص ؾُٗض الخمغي، أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت،حامٗت الخؿً الثاوي، الضاع البًُاء،اإلاٛغب 

  .أ.ص مدؿً ألاخمضي، أؾخاط ٖلم الاحخمإ الؿُاس ي، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل

 اإلاٛغب

 ىن الضولي ، حامٗت ال٣اض ي ُٖاى، مغا٦ل. اإلاٛغبأ.ص ٖبض الٟخاح بلٗمش ي، أؾخاط ال٣اه 
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  الؿٗىصًت“أ.ص ئ٦غامي زُاب أؾخاط ال٣اهىن ؤلاصاعي والضؾخىعي حامٗت ق٣غاء”. 

 أ.ص الهُاللي ٖبض الل٠ُُ، أؾخاط الٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت ابً ػهغ، أ٧اصًغ، اإلاٛغب. 

 ٗىاٍ، أ.ص. ػاػة لخًغ، أؾخاط ال٣اهىن الضولي والٗال٢اث الضولُت، حام ت ٖماع زلُجي باأٚل

 .الجؼاةغ

 ٖثمان،أؾخاط ال٣اهىن، صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ً  -أ.ص.أًمً دمحم ٍػ

 أ.ص.مهُٟى خؿُني، أؾخاط ال٣اهىن، حامٗت ابً ػهغ، أ٧اصًغ، اإلاٛغب. 

  ،أ.ص ق٤ُٟ ٖبض الٛني أؾخاط في ٖلم الاحخمإ الؿُاس ي حامٗت ابً َُٟل، ال٣ىُُغة

 .اإلاٛغب

 ـ ق٨غبت،أؾخاط الا٢خهاص،حامٗت ٖبض اإلاىلى ئؾماُٖل م٨ىاؽ، اإلاٛغبأ.ص ئصَع. 

  أ.ص دمحم بىمضًً، أؾخاط ال٣اهىن الضؾخىعي، ٧لُت الخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، حامٗت

 الجؼاةغ. -أخمض صعاًت 

  ان، أؾخاط الخٗلُم الٗالي حامٗت ابً زلضون  الجؼاةغ. –جُاعث  –أ.ص ٖلُان بىٍػ

 الجؼاةغ. –جُاعث  –ؾخاط الخٗلُم الٗالي حامٗت ابً زلضون أ.ص بىؾماخت الكُش، أ 

 .أ.ص الهاصي بىوقمت، أؾخاط ٖلم الاحخمإ اإلاغ٦ؼ الجامعي لخامىٛؿذ/ الجؼاةغ 

  ِأ.ص دمحم الضاه ٖبضال٣اصع، أؾخاط الٗلىم ال٣اهىهُت والا٢خهاصًت، حامٗت هىا٦ك

ت.  الٗهٍغ

  الم أؾخاط باخث بجامٗت دمحم ألاو٫  وحضة اإلاٛغب, أ,ص, ٖباؽ بٚى

 أ,ص, ؾُٗض الخمغي أؾخاط الخٗلُم الٗالي بجامٗت الخؿً الثاوي الضاعالبًُاء اإلاٛغب 

 .أ,ص, خمُض النهغي أؾخاط باخث بجامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي َىجت اإلاٛغب 

 ,أ,ص, دمحم ٣ُٞهي أؾخاط الخٗلُم الٗالي حامٗت دمحم بً ٖبض هللا ٞاؽ اإلاٛغب 

 :باملجلت اليكغ  قغٍو
٨ىن البدث أنُال مٗضا زهُها للمجلت، و أال ٨ًىن ٢ض وكغ حؼةُا أو ٧لُا في أي وؾُلت وكغ أن ً –

 .ئل٨تروهُت أو وع٢ُت

ت – ٤ البدث بمسخهغ الؿيرة الٗلمُت للباخث باللٛخين الٗغبُت وؤلاهجليًز  .ًٞغ

ض ؤلال٨ترو - وي اإلاظ٦ىع ًم٨ً للباخث ئحغاء الخٗضًالث اإلاُلىبت وإعؾا٫ البدث اإلاٗض٫ ئلى هٟـ البًر

 .ؾالٟا

ت –  .جيكغ اإلا٣االث باللٛاث الٗغبُت و الٟغوؿُت و الاهجليًز

ما٫ الٗلمُت، أهمها ألاماهت - الالتزام باإلاٗاًير ألا٧اصًمُت والٗلمُت اإلاٗمى٫ بها صولُا في ئٖضاص ألٖا

 .الٗلمُت
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 .ِ وألاق٩ا٫أن ٨ًىن اإلا٣ا٫ م٨خىبا بلٛت ؾلُمت، م٘ الٗىاًت بما ًلخ٤ به مً زهىنُاث الًب –

 :ًلي ما اإلا٣ا٫ مً ألاولى الهٟدت ٖلى ٨ًخب-

 :ئلى وجهى٠ اإلا٣ا٫ نهاًت في ألابجضي الترجِب خؿب اإلاغاح٘ جىز٤-

   :ا٢عععع٘  4-اإلا٣ععععاالث -3-ال٣ععععىاهين واإلاىازُعععع٤ الضولُععععت -2-ال٨خععععب-1مغاحعععع٘ باللٛععععت الٗغبُععععت اإلاى

 )الال٨ُتروهُت

   : ا٢ععع٘  4-اإلا٣عععاالث -3-ين واإلاىازُععع٤ الضولُعععتال٣عععىاه -2-ال٨خعععب-1اإلاغاحععع٘ باللٛعععت ألاحىبُعععت اإلاى

عت، الهعٟت، الضعحعت الٗلمُعت،)الال٨ُتروهُعت مإؾؿعت  اؾعم ول٣عب الباخعث بعاللٛخين الٗغبُعت والاهجليًز

ض ؤلال٨ترووي  .الاهدؿاب  الجامٗت وال٩لُت(، البًر

 ت  .٦خابت ٖىىان اإلا٣ا٫ باللٛخين الٗغبُت والاهجليًز

 ت في خضوص وي٘ ملخهين و٧لماث مٟخاخُت للم  .٧لمت ٣300ا٫ باللٛخين الٗغبُت والاهجليًز

يخهعي فعي ٧عل - ٣ت ٚير حؿلؿلُت خُث ًبعضأ جعغ٢ُم التهمعِل ٍو ٣ت التهمِل أؾٟل الهٟداث بٍُغ ئجبإ ٍَغ

، ع٢ععم الُبٗععت، بلععض اليكععغ: صاع اليكععغ ، ؾععىت ال٨خععاب اؾععم نععٟدت ٦مععا ًلععي: اؾععم ال٩اجععب ، ل٣ععب ال٩اجععب،

 اليكغ، م.

  ٣ت ٦خابت اإلاغ  :احٍَ٘غ

 ، ع٢م الُبٗت، بلض اليكغ: صاع اليكغ ، ؾىت اليكغال٨خاب اؾم ال٨خاب: ل٣ب ال٩اجب، اؾم ال٩اجب ،-

 ، الٗضص، ؾىت اليكغ، الهٟدتاملجلت اؾم ،”ٖىىان اإلا٣ا٫”اإلا٣ا٫: ل٣ب ال٩اجب ، اؾم ال٩اجب،-

ا٢٘ الال٨ُتروهُت: ل٣ب ال٩اجب ، اؾم ال٩اجب ،  الال٨ترووياؾم اإلاى٢٘ ” ٖىىان اإلا٣ا٫” اإلاى

عؾععالت ماحؿععخير أو أَغوخععت ص٦خععىعاه: ٨ًخعب اؾععم نععاخب البدععث، الٗىععىان، ًععظ٦غ عؾععالت ماحؿععخير أو  –

 .أَغوخت ص٦خىعاه ، اؾم الجامٗت، الؿىت

عغ، أع٢عام  – ئطا ٧عان اإلاغحع٘ وكعغة أو ئخهعاةُت نعاصعة ٖعً حهعت عؾعمُت: ٨ًخعب اؾعم الجهعت، ٖىعىان الخ٣ٍغ

 الهٟداث، ؾىت اليكغ

 :، بدُث ٨ًىن حجم وهٕى الخِ ٧الخالي (A4) لىع٢ت ٖلى ٢ُاؽًخم جيؿ٤ُ ا-

  ِهعٕى الخعSakkal Majalla  بعاعػ  18حجععم (Gras)  16باليؿعبت للٗىععىان الغةِسع ي، وحجععم 

ُعت، وحجعم  ً الٟٖغ ٖعاصي باليؿعبت  14ٖعاصي باليؿعبت للمعتن، وحجعم  14باعػ باليؿبت للٗىاٍو

ت الهعععىامل(. أمعععا اإلا٣عععاالث اإلا٣ضمعععت ٖعععاصي باليؿعععب 11للجعععضاو٫ وألاقععع٩ا٫ ئن وحعععضث، وحجعععم 

 .12Times New Romanباللٛت ألاحىبُت ج٨ىن م٨خىبت بالخِ 

   مً حمُ٘ الجهاث2.5جغ٥ هىامل مىاؾبت). 

  ًٖ )٘ض ٖضص نٟداث اإلا٣ا٫  بما في طل٪ اإلاغاح  نٟدت15نٟدت وال ٣ًل ًٖ  22ال ًٍؼ

 ض ؤلا  :ل٨تروويًغؾل البدث اإلايؿ٤ ٖلى ق٩ل مل٠ ما٨ًغوؾٟذ ووعص،ئلى البًر

 constitutional@democraticac.de 
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 ًخم جد٨ُم البدث مً َٝغ مد٨مين أو زالزت. 

 ٌ  .ًخم ئباٙل الباخث بال٣بى٫ اإلابضتي للبدث أو الٞغ

 ُت  .ًسً٘ جغجِب اإلا٣االث في املجلت ٖلى أؾـ مىيٖى

 أعاء املجلت  وال جمثل  حٗبر اإلاًامين الىاعصة في اإلا٣ا٫ ٖلى أعاء أصخابها. 

  ١ ل٣ىاٖض البدث الٗلمي أو ألاماهت الٗلمُت ًخدملها الباخث ناخب اإلا٣ا٫ بهٟت أي زغ

 .٧املت

  خباع وال ًخم وكغه مهما ٧اهذ ٧ل بدث أو م٣ا٫ ال جخىٞغ ُٞه الكغٍو ال ًإزظ بٗين الٖا

 .٢ُمخه الٗلمُت
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 ٖلى يىء الخجغبت اإلاٛغبُت: الخىاع الاحخماعي

Social dialogue: In light of the Moroccan experience 

 

 

 

 زالنت:

تلرررذو٥ تملحٝذمرررة بولررروم أهرررص ال يم٢رررً تلٙفرررل برررين تلذمٝشتويرررة تلعياظرررية  وتٜحفررراد تلعرررٛو وتلس ريرررة  أٌهرررشت ثجررراس 

أصررحا  تلّمررل(  وأهررص  عررححيل ثحٝيررٞ أي مررً ألاَررذتٗ تلحىمويررة دون تلحّرراون تلس زرري فرري  ورراس  –تلّمررا٥  –)تلح٣ومررات 

يررٞ بررين تملفررال  بحيررص ثجررذ ألا  ررا مررً تلح٘و ررم جّرراسك مفررالحهم  لهررا حرروتس تطحمررااي  تلررزي يحمررمً هِو وررشتٗ تلس رررة  ٔس

مجرراالت مؽرر ل٠ة للحوت٘ررٞ مررً أطررل تلحفررو٥ ِ ررل مىرراْ٘ لهررم وللمجحمررْ ٣٠ررلألا ويحمسررل أحررذ  ٘ لتلررات ألاظاظررية ألا ررش  

ية مىٍمررررات تلّمررررا٥  وأصررررحا  تلّمررررل وبحشي  ررررا لررررذ٘اُ ِررررً مفررررال  أِمررررا  ا  ِ ررررل  للحّرررراون تلس زرررري برررر ٜشتس تلذولررررة عؽررررِش

 ٛ  تملذهية  وتلعياظية تلتي ثذِم تلذمٝشتوية  وتلحشية تلىٝابيةألا  مماسظة تلحٝو

وثبنررري مٝاسبرررات ِامررررة م  مرررة لحلظرررتغ وثىٍررريم تلّ ٜررررات تملهىيرررة أحرررذ ألاَررررذتٗ   وؼررر٣ل  َحمرررام برررالحوتس  طحمررررااي

رررا  حرررذتذ ومرررً أطرررل ثحٝيرررٞ رلررر٤ برررادس تملؽرررُش تملٕشبررري   رررل ولرررْ ثشظررراهة ٜاهوهيرررة َامرررة ثرررم ِ ررر بررراملٕش   ظررر لتثيجية  ل  رَش

يرررٞ وحرررل تل زتِرررات  ٠مرررا أوؽررراد ِرررذ  مجرررالغ ولجررران لحّٙيرررل تلحررروتس برررين  رررة مرررً اليرررات تلخؽررراوس وتملٙاولرررة وتلح٘و مجمِو

م ما  سجل ِلي ا مً  أوشتٗ إلاهحاض  ظمحد ب ٜشتس تلّذيذ مً  ثٙاٜيات  طحماِية حملد م٣اظب مهمة للؽٕيلة  ٔس

 ماِية  وتلشقي باملعحو  تملّتش ي للموتوً تملٕشبيألامحذودية في تلحلريل ِ ل تلحىمية  طح

 حل تل زتِات  –تلحوت٘ٞ  – تملٙاولة تلجماِية –تلحوتس  طحمااي ال٩لماث اإلاٟخاخُت: 

 Summary: 

Experiences of developed countries have shown that political democracy, market economy and the 

triple ( governments – employees  -employers) cannot be disassociated; it is impossible to achieve any of 

the development goals unless there has been trilateral cooperation within the framework of the social 

dialogue, which reconciles  the incompatible interests of these three parties by reinforcing their joint areas 

of cooperation for their own benefits and the society overall. Another main way to reinforce this trilateral 

cooperation is through the State's recognition of the legitimacy of labor organizations and employers and 

the freedom to defend their members' interests through exercising civil and political rights which 

eventually contributes to democratization and trade union freedom. 

Paying attention to social dialogue and adopting an appropriate general approach establishing labor 

relations is one of the strategic goals in Morocco. Accordingly, the Moroccan legislator has set up an 

important legal arsenal resulted in creating a group of mechanisms for consultation, negotiations, 

reconciliation and conflict resolutions. Furthermore, a number of boards and commissions have been 

formed to activate dialogue among partners in the production process and allow for the recognition of 

 الض٦خىع ٖاص٫ ُٖضون 

 باحص في تلٝاهون تلّام وتلّلوم تلعياظية

 -٘اط–طامّة دمحم بً ِبذ هللا 
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several social agreements with important gains for the working people, in spite of their limited impacts on 

social development and the living standard of the Moroccan citizens. 

key words: Social dialogue - Collective bargaining – Compatibility - Conflict Resolution 

 

 م٣ضمت:   

اِرذ  مهمرة ثرىق  رو ؼر٣ل أظاهر ي ٜو ٌهش ما  عرىى برالحوتس  طحمرااي فري تلٝرشن تلّؽرشيً فري  دتس  تلّمرل فري تلّرالم  َو

ِلي ررا جؽررش ّات تلّمررل تلووىيررة فرري مٍّررم تلررذو٥  ٜياظررا ِ ررل مررا هفررد ِليررص تملوتريررٞ تلذوليررة للّمررل عؽررلن تلضتميررة ثىٍرريم 

ما٥ تلحوتس  طحمااي ألوشتٗ إلاهحاض تلس رة  .وتلّما٥ : تلح٣ومة  وأصحا  ألِا

ررا مررً  يَل وأـرربا تلحرروتس  طحمررااي حٝررا مررً تلحٝررٛو تلّماليررة  مسلررص مسررل حشيررة تلحىٍرريم تلىٝررابي  وحشيررة إلالررشت   ٔو

شيرا ل٣رل تملؽرا١ل تلتري  تلحٝٛو تلّمالية  ويم٢ً تلٝو٥  ن تلحوتس  طحمااي في مجا٥ ِ ٜات تلّمل  ّح ل حر  مهمرا وطَو

  ررل تملٍرراَشتت تلّماليررة أو إلالررشتبات  باِحبرراٍس مشحلررة مهمررة يححرراوس ٘ي ررا م٣وهررات ِ ٜررة تلؽررٕل  يجرراد تلحلررو٥  ٜررذ ثرر دي

ب تلّمررررل يررررتملىاظرررربة ٜبررررل ثٙرررراٜم تملؽررررا١ل  وتلررررذ و٥ فرررري إلالررررشتبات تلترررري ٔالبررررا مررررا ي٣ررررون لهررررا طوتهررررب ظررررلبية ِ ررررل ظرررريل دوتل

ررذ هٍمرررد تلّذيررذ مرررً تلررذو٥ َاثرررص تلّمليررة  فرري تلّمرررل حيررص أوؽرررلت لررص مجرررالغ يلحٝرري ٘ي رررا  -تلحررروتس  طحمررااي-وإلاهحرراضألا ٜو

را تملعر ولة ِرً  دتس  تلّمرل دت رل  مرا٥  وتلّمرا٥ بخىٍيمراخ م تمل حلٙرة  وتلح٣ومرة باِحباَس ؼش١اء إلاهحراض مرً أصرحا  ألِا

 ِىذ تلحاطة  ليص(ألا -هفٚ أو سبْ ظىوي  -تملجحمْ بفٙة دوسية )ظىويا 

 ّني أية مٙاولة أو مؽاوس  أو أي هُو ا ش مً تلحٙاِل دت ل تملجحمْ  ثمرىلْ ه را طميرْ تلحوتس  طحمااي أن  يم٢ً

ريات أو تث رار ٜرشتستت ثحٝرٞ مفرتحة تملجحمرْ تملّنريألا ويم٢ب را أيمرا بمّىاَرا  ٘ئات تملجحمْ أو عّمها مً أطرل ـريأة ثـو

ِ رررررل موتلررررريْ مشثبىرررررة بررررراملجحمْ مسرررررل ألاؼررررمل أن جٕىررررري موتلررررريْ مرررررً أيرررررة وبيّرررررة ١اهرررررد  ول٢ب رررررا خ رررررذٗ ِررررراد    رررررل تل ل٠يرررررز 

ا مً ألاموس تلتي ث رش ِ ل تملجحمْ ٣٠ل يَل شٗو تلّمل  ٔو  .1 ٜحفاد  وتلحّليم  وتلصحة ٌو

يل تملىررا، تمل  ررم لحىررويش إلاهحرراض  وثم٢ررين  و ّح ررل تلحرروتس  طحمررااي أدت  َامررة لححشيرر٤  وثيؽرريي تلحيررا   ٜحفررادية  وثرر٘و

مررً وطهررة هٍررش  -تلحرروتس  طحمررااي-ويمررم   ٜحفررادية تلترري ثٙشلررها تلّوملررة وتلحىا٘عرريةألاتمليؽرر ت مررً موتطهررة تلححررذيات 

ٝا  2مىٍمة تلّمل تلذولية ١ل أؼ٣ا٥ تلحٙاوك  أو حتى مبادلة تملّلومات بين ممس ي تلح٣ومات وأسبا  تلّمل وتلّما٥  ٘و

 ألا3اظة  ٜحفادية و طحماِيةألؼ٣الص م حلٙة  حو٥ ١ا٘ة تملعا ل رتت تملفتحة تملؽ ل٠ة تملحّلٝة بالعي

زٍ تلّىاـش هي  :4يىٍم تلحوتس  طحمااي في وتْٜ تلحا٥ تلّ ٜة بين أوشتٗ إلاهحاض تلس رة تملشثبىة بالّملية إلاهحاطية َو

تلح٣ومرررررات  و اـرررررة ِىرررررذما جعرررررما تلخؽرررررش ّات تلووىيرررررة باهمرررررمام تلّررررراملين فررررري طميرررررْ تمل ظعرررررات   رررررل تملىٍمرررررات  -1

 .تلىٝابية

 .ما٥  وثمسلهم بىبيّة تلحا٥ هٝاباخ م تلّمالية  و ثحادتت تلّمالية تلتي ثيحٍم َزٍ تلىٝابات ثحد لوتءَاتلّ -2

مرررا٥  وهٝابررراخ م  رت ١اهرررد تلخؽرررش ّات جعرررما بٝيرررام مسرررل َرررزٍ تلىٝابرررات أو ٔرررٗش تلفرررىاِة وتلحجررراس   -3 أصرررحا  ألِا

                                                           
1
 ألا 5  ؿ:2013-102 تلذوس تلعادط"   : تلحٝشيشفي ِالم محٕيل  طحمااي تلّمل تلذولية  "تلحوتس مىٍمة - 

2 
ثلظعد في  ة مً   ٥ ولْ مّاييل تلّمل تلذوليةألاتلّمل تلذولية هي و١الة ثاعّة لألمم تملححذ  ثحمسل مهم  ا في جّضيض تلّذتلة  طحماِية و ٜحفادي مىٍمة -

ا تلش تس ي في طىيٚ   187 -مىٍمة تلّمل تلذولية-في  واس ِفبة ألامم  وهي أو٥ وأٜذم و١الة مح ففة ثاعّة لألمم تملححذ ألا ثمم  1919أ٠حوبش  دولة ِموألا يْٝ مَٝش

ٚ مً أ٠ثل مً  2700م٢حًبا ميذتهًيا حو٥ تلّالم  و ّمل ه ا حوت ي  40ظو عشت  مْ حوت ي    . ّملون في بشتمج ومؽاس ْ تلحّاون تلٙني 900دولة  مب م  150مٌو

 

     
3 
 ألا14تلّمل تلذولية  مشطْ ظابٞ  ؿ:  مىٍمة -

4 
 ألا40"  ؿ: )أَذت٘ص - دوٍس - مٙهومص( طحماِيةو   ٜحفادية  تلحىمية لحّضيض ١لدت  طحمااي   تلحوتس  "ؼشتٍس َل  ِبذ مجذي -
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ألا   و ثحادتت تلتي ثمم َزٍ تلٕٗش

تملجحمرْ تملرذوي رتت تلّ ٜرة عؽر٣ل أو بر  ش ه رزٍ ألاورشتٗ تلس ررة فري ِمليرة تلحروتس  ٠ما يم٢ً أن جؽاس عّرن م ظعرات

 طحمرررااي  وثرررىٍم تلخؽررررش ّات ىجرررم  ومعررررحو  َرررزٍ تملؽرررراس٠ة  ول٢ب رررا فررري ٠سيررررل مرررً ألاحرررروت٥ لتعرررد بحلرررر٤ ألاَميرررة  ومررررً 

ٜرررة بالرررذ٘اُ ِرررً مفرررال  تملررروتوىين ألامسلرررة ِ رررل َرررزٍ تمل ظعرررات تملىٍمرررات تليعرررا ية  ومىٍمرررات تملجحمرررْ تملرررذوي رتت تلّ 

يل رل٤  ألا1وتملع  ل٢ين ٔو

دوست مهمررا فرري  سظرراء ودِررم أظررغ تلحرروتس  طحمررااي فرري تلّررالم تلّشبرري   2ِ ررل تملعررحو  تلّشبرري  ثلّررب مىٍمررة تلّمررل تلّشبيررة

ّشبيررة ثوت٘رررٞ ِ رررل مرررً ميسرراٛ تلّمرررل تلّشبرري تلتررري ثرررىق ِ ررل أن: "تلرررذو٥ تل 15هررز٠ش َىرررا ِ ررل ظررر يل تملسررا٥  مرررا وسد فررري تملرراد  

 وؽرررراء مىٍمررررة ِمررررل ِشبيررررة ثىبررررٞ هٍررررام تلحمسيررررل تلس زرررري تلررررزي يٝرررروم ِ ررررل أظرررراط تؼرررر لتٟ أصررررحا  تلّمررررل  وتلّمررررا٥ مررررْ 

ّالية تلحوتس  طحمرااي مىرز ثلظرتغ مىٍمرة تلّمرل تلّشبيرة   تلح٣ومات في ١ل وؽاه تملىٍمة ألاألاألا"ألا َزت ي ٠ذ ِ ل أَمية ٘و

وال   ل م حلٚ تثٙاٜيرات تلّمرل تل ّشبيرة تلتري أـرذسخ األا  لرا٘ة   رل توّٝراد تملىحرذ  تلّشبري للخؽرٕيل تلرزي هٍرم مؽراس٠ة ـو

بررين مىٍمرررة تلّمرررل تلّشبيرررة وتلذوليررة  وتلرررزي طررراء لي٢مرررل طهرررود مىٍمررة تلّمرررل تلّشبيرررة  تلرررزي دِررا   رررل تملضيرررذ مرررً تلحّررراون 

 إلاٜليىي مً   ٥ تلحل٠يذ ِ ل: 

ألاصمررة  ٜحفررادية تلّامليررة مررً  رر ٥ تلحل٠يررذ ِ ررل ؼررشوه تلحرروتس واليحررص أَميررة تلحرروتس ١وظرريلة وأدت  ّ٘الررة ملوتطهررة  -

 وأدوتثص وأظعص 

 أن أَم تلّوتمل تملحٙض  لوطود حوتس تطحمااي ّ٘ا٥ مً   ٥ وطود مىٍمات ألصحا  تلّمل وتلّما٥ معحٝلين   -

 اء أن تلحوتس لتغ ٘ٝي ملوتطهة ألاصمات بل َو أدت  يم٢ً تظح ذتمها في ٘حاست تلش  -

فري ٘ ررل   -تملٕرش -براملٕش   ٌهرشت أو رل تلخؽرش ّات تملشثبىرة برالحوتس  طحمرااي ٘ررري ٘ رل  تلحمايرةألا وبّرذ  ظرحٝ ٥  ِرٗش     

تل معتىات وتلعحتىات ثلظتغ ِذد مً تملجالغ تلس رية ألاوشتٗ تملح ففة ٘ري مجاالت تلؽٕل  وتلتي ثححمً بح٢م 

ررا مررً تلحرروتس  طحمررااي   تملجلررغ   4تلتجىررة تملش٠ضيررة لألظررّاس وألاطرروس   3تلجماِيررة ١رراملجلغ ألِا ررل ل ثٙاٜيرراتثش٠يب  ررا هِو

يٙرررررة تلّموميرررررة ٘ررررررري 19586تملجلرررررغ  ظخؽررررراسي لىرررررب تلؽررررررٕل فررررري   5ألِا رررررل لليرررررذ تلّاملرررررة   19587  وتملجلرررررغ ألِا رررررل للٌو
                                                           

1
حمااي  عحمذ ٜوثص ّٝذ تمل ثمش إلاٜليىي حو٥ تلحوتس  طحمااي في تلذو٥ تلّشبية باملٕش  ثحد  ؼشتٗ مىٍمة تلّمل تلّشبية  حيص أ٠ذت ِ ل أن تلحوتس  طتو - 

ِ ل لشوس   ظحٙاد  مً ثجاس  تلخؽش ّات  مً تلخؽش ّات تلووىية ومّاييل تلّمل تلذولية وتلّشبية   لا٘ة   ل جّضيض مبذأ تلس رية ِ ل ١ا٘ة معحويات تلّمل وتلحل٠يذ

 .تملٝاسهة تلّشبية مب ا وألاطى ية تلىاجحة في مجا٥ تلحوتس  طحمااي
2
ما٥ ِ ل مىٍمة تلّمل تلّشبية   حذ  تملىٍمات تملح ففة تلّاملة في هىاٛ طامّة تلذو٥ تلّشبية  أو٥ مىٍمة ِشبية مح ففة جّنى عؽئون تلّمل وتلّ - 

  وباؼشت تلّمل تلٝاَش  تلزي ِٝذ في  بمىاظبة توّٝاد تمل ثمش تل امغ لوصستء تلّمل تلّش   1970 ِام يىايش  8ّشبية  ثم إلِا ن ًِ ٜيامها بحاسيخـّيذ تلذو٥ تل

 .م1972ظ حم ل ِام  15بحاسيخ 
3
صووونتو يرصووويإج لوووف ييوووإل ميعإكيوووإج ت   إايووو  و وت ووو  وأهيطوووه عوووم اووون  ينوووإ  يووو  عي  وووإ   1960هوووره    29ـرررذس تلٍهيرررل تملرررىٍم ال حفاـرررات تملجلرررغ ألِا رررل فررري  - 

بحىبيرٞ  ثٙاٜيرات تلجماِيرة أو ثوظريْ هىراٛ تلت ييبإج تملنني  كصن يحنين تلت ييب تلتسلسلف لألجرو. ك إ يتم ت تشوإويم يو  فووز و اوو تلتشوييك لوف اوك تملسوإقك تملت للو  

 .ظشيان ا

4
وثح٣لٚ َزٍ تلتجىة بمحاعّة ثٝلبات تملّذالت .1959أكتربو  31لم تملححٟش لألظّاس وألاطوس بمٝحض ى ٌهيل ثم  وؽاء َزٍ تلتجىة في  واس ثىبيٞ هٍام تلع - 

 ألاتلٝياظية ألظّاس تملّتؽة
5
تلصو ين ، وأ وننج لوم ين و   عونتر تلووأج لوف ج يوي تللتوإيإ تملت للو  عإلشويك وتليون تل إيلو  الو  1967غشوه  14أحذذ َزت تملجلغ بموطب مشظوم مل٣ي مر س، فري  - 

 تلرفني.

6
بشوووتن ين ووويم تملصوووإ ب ت غإصووو  عإلشووويك. و  ووون ز   ووو  يووورف    فوووإو  1957يرليووور  8تلصوووإ و عتطبيوووم  ن ووو   1958ف  تيوووو  8ثرررم  وؽررراء َرررزت تملجلرررغ بمٝحضررر ى مشظررروم  - 

 .توس تلس زي في ميذتن وب تلؽٕل وثذتبيل تلع مة وتلصحة في تملٝاوالتللتش

7
وثحمسرل ت حفاـرات تملجلرغ فري تظخؽرراسثص  تملت لوم عإلن وإ  ا إيولي للر يعو  تل  رييو . 1958ف  تيوو  24ل تلّاؼرش مرً ٌهيررل أحرذذ َرزت تملجلرغ بمٝحضر ى تلٙفر - 

يٙة تلّمومية  .مً وٗش تلح٣ومة ِىذ تلحاطة وفي ١ل تلٝمايا تملحّلٝة بٝىاُ تلٌو

https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1970
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9


 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

16 
 

م تملخعراوية دتسية   لتجرً  19601وتملجلغ ألِا ل ل ثٙاٜيات تلجماِية في   ألا2اءألِا

٘رررري بذتيرررة تلخعرررّيىات برررذأ يرررشوض ألو٥ مرررش  ملٙهررروم تلحررروتس  طحمرررااي ٘رررري تلٝررراموط تلعياهررر ي وتلىٝرررابي تملٕشبررريألا وثج رررل 

اية تلحوتس  طحمااي في ثلظتغ تملجلغ تلووني للؽبا  وتملعحٝبل   رم تملجلغ  ظخؽراسي ملحاعّرة 3 َحمام تلشظىي بِش

تلررررووني تلس زررري ألاوررررشتٗ تلتررري ثجمررررْ تلح٣ومررررة   والت تلحرررروتس  طحمررراايألا عّررررذ رلررر٤ تهىلٝررررد طررر4ملحاعّرررة تلحرررروتس  طحمرررااي

 .وتلىٝابات ألا٠ثل ثمسيلية  وممس ي تملؽٕلين

ٔيل أهص ي حَ أن تلحوتس  طحمااي باملٕش  ي٣اد يىحفش ٘رري طوالت تلحوتس تلس زري ألاورشتٗ تلتري ثىّٝرذ بفرٙة ٔيرل 

راء  طح مراِيين )تلىٝابرات ألا٠ثرل ثمسيليرة  و ثحراد تلّرام ملٝراوالت تملٕرش (  وثىلرٞ مىحٍمة  وجؽاٟس ٘ي ا تلح٣ومة وتلٜٙش

 .5ِ ل َزت تلحوتس أحياها جعمية تلحوتس  طحمااي ِ ل تملعحو  تلّا ي

مررررً ١ررررل َررررزت يم٢ررررً وررررشم إلاؼرررر٣الية تلحاليررررة    ررررل أي حررررذ أظررررغ تملٕررررش  لسٝا٘ررررة معررررحذتمة لتحرررروتس  طحمررررااي  جعررررحجيب 

ها تملٕش  في َزت تملجا٥ألاللمّاييل مىٍمة تلّم  ل تلذولية  ثحويجا لل لت٠مات تلتي ِ٘ش

ررة تلبحسيررة   ررٙي تلححلي رري  وتملررىتح تلحرراسيذي  مررْ ثبنرري ثٝعرريم رىررا ي للوٜس ولذستظررة َاثررص إلاؼرر٣الية ثررم تِحمرراد تملررىتح تلـو

  طحمااي باملٕش ألا    فق تلُٙش ألاو٥ للحىٛش مللظعة تلحوتس  طحمااي باملٕش   وتلساوي لحٝذيم مٝومات تلحوتس

 :مأؾؿت الخىاع الاحخماعي باإلاٛغب: املخىع ألاو٫   

 تل معرتىات ٘ رل  فري تملٕرش  ِرٗش  ظرحٝ ٥   وبّرذ. تلحمايرة ٘ رل  فري برالحوتس  طحمرااي تملشثبىرة تلخؽش ّات أو ل ٌهشت

را ثش٠يب  ا بح٢م ثححمً تيوتل تلؽٕل  تال مجا في تملح ففة وشتٗ   تلس رية تملجالغ مً ِذد ثلظتغ وتلعحتىات  هِو

)تلٙررُش ألاو٥(  َاثررص ألاسلررية تلٝاهوهيررة ظررمحد عّٝررذ تلّذيررذ مررً طرروالت تلحرروتس أظررٙشت ِررً تبررشتم   طحمررااي تلحرروتس مررً

ة مً  ثٙاٜيات تلجماِية  ثممد م٣اظب مهمة للؽٕيلة تملٕشبية )تلُٙش تلساوي(ألا   مجمِو

 إلاٛغب:الٟٕغ ألاو٫: مغحُٗاث الخىاع الاحخماعي با 

تَررحم تملٕررش  بالّ ٜررات تملهىيررة  مىررز حفررولص ِ ررل  ظررحٝ ٥  مررً  رر ٥ ولررْ ثشظرراهة ٜاهوهيررة  ٜامررة هٍررام مح٣امررل     

  : لتحوتس  طحمااي

  6تلٝاهون تملىٍم ل ثٙاٜيات تلجماِية -

  7وٛش جعوية هضتِات تلؽٕل تلجماِية وتلٙشدية -

                                                           
1
اووون  ينوووإ  يووو  عي  وووإ  صووونتو يرصووويإج لوووف ييوووإل ميعإكيوووإج ت   إايووو  و وت ووو  وأهيطوووه عوووم  1960هوووره    29ـرررذس تلٍهيرررل تملرررىٍم ال حفاـرررات تملجلرررغ ألِا رررل فررري  - 

١رل تملعرا ل تملحّلٝرة بحىبيرٞ  ثٙاٜيرات تلجماِيرة أو ثوظريْ هىراٛ  تلت ييبإج تملنني  كصن يحنين تلت ييب تلتسلسلف لألجرو. ك إ يتم ت تشوإويم يو  فووز و اوو تلتشوييك لوف

 .ظشيان ا

2
ٙيرً جّحبرش َيئرات تظخؽراسية -   1958ف  تيوو  24بحاسيرخ   58-1 008-. وكون أحنثوه ع لتتوى تل نيوو تلشوواف وكوم ثىٍرش ٘ري تلٝمايرا تلحري ث رق تملعراس تملهىري للمٌو

رص تلحىبيٝيرة و   ظاه يحورل تلن وإ   يٙرة تلّموميرة وهفـو م  الللٌو  .1959يإج  5تلصإ و لف  0200.59.2ظريما تملشظوم ٜس
3
، ويت ثك تختصإصإيم لف تملسإه   لف يكييف أه    تلت ليم وتلتتهيك حسب يإ تستلزيم يتطلبإج 1991ف  تيو  20ؽاء َزت تملجلغ بمٝحض ى ٌهيل ثم  و - 

 .با  ملوتطهة تملعحٝبل ومعاِذخ م ِ ل  هذماض في هٍام إلاهحاض تلوونيمكتصإ  تمليوبي وإانت  تلش
4
 .وي حق في  وّاػ تلحوتس  طحمااي وتلعهش ِ ل تهحٍام مماسظحص. 1994هره    24أحذذ َزت تملجلغ بمٝحض ى ٌهيل  - 

5
م رتثية  حالة"  للىٝاػ أسلية :باملٕش   طحمااي تلحوتس مً طذيذ طيل هحو  "وتلبيئيٜحفادي و طحمااي  ملجلغ ت -   ألا2020-50 ٜس

6
  وتملحّلٞ بخىٍيم  ثٙاٜيات تلجماِات  تمليؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 1376سممان  16وت٘ٞ   تمل1957أبشيل  17تلفادس في ثاسيخ  1-57-47ٌهيل ؼشيٚ ِذد  - 

 ألا2340ِذد 
7
 .وتملحّلٞ باملفالحة وتلحح٢يم ب فوؿ هضتِات تلؽٕل تلجماِية (1946يىايش  19) 1365ي  صعو  15تلشواف تلصإ و لف  تلٍهيل - 
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ٝررررررا٥ تملٕررررررش  مررررررً   لهررررررا 1مذوهررررررة تلؽررررررٕل - ص تملذوهررررررة ثحمررررررمً اليررررررات للخؽرررررراوس وتملٙاولررررررة ظرررررروتء ِ ررررررل َاثرررررر –  تهح

مً مشحلة تلحوتس  طحمااي ٔيل تململظغ تلتي وبّد تلٙ ل  تملمحذ  مً ٘اثا  -تلفّيذيً تلووني أو تلٝىااي أو تملٝاولتي

  معررحويات:   وتلترري ثوطررد برر بشتم  ثٙاٜررات  طحماِيررة تلس رررة    ررل مشحلررة تمللظعررة مررً  رر ٥ ِررذ2004  ررل  1996ٔؽررد 

 .ِ ل تلفّيذ تلووني  ِ ل تلفّيذ تلجهوي  ِ ل ـّيذ تملٝاولة

ّ٘ ررل تلفررّيذ تلررووني ولررّد مذوهررة تلؽررٕل تلّذيررذ مررً ألاطهررض  وتمل ظعررات  ثررشوم ملظعررة تلحرروتس  طحمررااي  وولررْ 

 الية لحخبْ وأطشأ  م شطاثص  هز٠ش مب ا: 

 9جررراالت تلؽرررٕل وتلخؽرررٕيل وتلحمايرررة  طحماِيرررة  مرررً  ررر ٥مح ففرررة فررري م حلرررٚ م مإؾؿعععت الخعععىاع الاحخمعععاعي -        

 ألا2مً مذوهة تلؽٕل 103ت ل  92تملوتد مً 

لى إلوٗاف الدكُٛل -  ألا3مً مذوهة تلؽٕل 525  ل  522تملوتد مً  :املجلـ ألٖا

 ألا4مً مذوهة تلؽٕل 335ت ل  332: تملوتد مً مجلـ َب الكٛل والى٢اًت مً ألازُاع اإلاهىُت - 

 496: تملروتد مرً ىت الثالزُت اإلا٩لٟت بخدب٘ الخُب٤ُ الؿلُم للم٣خًعُاث اإلاخٗل٣عت بم٣عاوالث الدكعُٛل اإلاإ٢عذاللج -     

 ألا 5مً مذوهة تلؽٕل 506  ل 

ىُت للبدث واإلاهالخت  -  ألا 6مً مذوهة تلؽٕل 564: تملاد  اللجىت الَى

ررة مررً تلهيئررات تلخؽرراوسية  ٠مررا ثمررد ملظعررة تلحرروتس  طحمررااي فرري مجررا٥ تلحمايررة  طحماِيررة مررً  رر ٥    حررذتذ مجمِو

 رتت تل ل٠يبة تلس رية:

ىُت للخأمين الهخي -  7:الى٧الت الَى

 : 1تملجلغ ألِا ل للحّالذ -

                                                           
1
م ت -  م عتنعيذه ت  وع نوه  تلشيك، تلصإ تملت لم 65.99لٝاهون ٜس  .2003 بت     11عتإواخ  1.3.194لٍهيل تلؽشيٚ ٜس

2
 ثٝذيم تٜ لتحات مً أطل ثىمية تملٙاولة تلجماِية وجصجيْ  بشتم تثٙاٜيات تلؽٕل تلجماِية وجّميمهاألا : مهمخه -

ممسلين ًِ تملىٍمات تلىٝابية لألطشتء ألا٠ثل ثمسي    7للمؽٕلين  ممسلين ًِ تملىٍمات تملهىية 7ممسلين ًِ تلح٣ومة  6: يحللٚ با لا٘ة   ل س تعص  مً جغ٦ُبخه:     

ماء ييحذبون ملذ  ر ذ ظىوتت  .ثيحذه م َزٍ تملىٍمات ألِا
3
 ألا : تظخؽاسية  و ّهذ  ليص بحيعيٞ ظياظة تلح٣ومة في مجا٥ تلخؽٕيل  وإبذتء تلشأي في طميْ تلٝمايا تلتي خ م تلخؽٕيل ِ ل تملعحو  تلوونيمهمخه -

ممسلين ًِ تملىٍمات  7ممسلين ًِ تملىٍمات تملهىية للمؽٕلين ثٝ لحهم َزٍ تملىٍمات  7ممسلين ًِ تلح٣ومة  6: : يتتلف، عإإلضإف      وقيسم، ي جغ٦ُبخه      

ماء ييحذبون ملذ  ر ذ ظىوتتألا  تلىٝابية لألطشتء ألا٠ثل ثمسي  ثٝ لحهم َزٍ تملىٍمات  ألِا
4
اية مً تلحوتدذ وألامشتك ثٝذيم تٜ لتحات و : مهمخه -  استء مً أطل تلب وك بمٙخؽيات وب تلؽٕل  وتملفال  تلىبية للؽٕل  وحَٙ تلصحة وتلع مة تملهىية وتلٜو

 ألاتملهىية

سلين ًِ تملىٍمات مم 10ممسلين ًِ تملىٍمات تملهىية للمؽٕلين ثٝ لحهم َزٍ تملىٍمات  10ممسلين ًِ تلح٣ومة  9: مً: يتتلف، عإإلضإف      وقيسم، جغ٦ُبخه    

ماء ييحذبون ملذ  ر ذ ظىوتت  ألاتلىٝابية لألطشتء ألا٠ثل ثمسي  ثٝ لحهم َزٍ تملىٍمات  ألِا
5
د  : مهمتها ألاؾاؾُت -   تلعهش ِ ل تلحىبيٞ تلعليم للمٝحميات تلٝاهوهية تملحّلٝة بمٝاوالت تلخؽٕيل تملٜ 

ممسلين ًِ تملىٍمات   6ممسلين ًِ تملىٍمات تملهىية للمؽٕلين ثٝ لحهم َزٍ تملىٍمات   6ممسلين ًِ تلح٣ومة  6: ثحللٚ  با لا٘ة   ل س تعها  مً :جغ٦ُبتها         

ماء ييحذبون ملذ  ر ذ ظىوتت  تلىٝابية لألطشتء ألا٠ثل ثمسي  ثٝ لحهم َزٍ تملىٍمات  ألِا
6
ت أو أٜاليم أو   ل مجمُو تل لت  تلووني  أو ثل٤ تلتي لم يحفل عؽلن ا تثٙاٛ ِ ل ـّيذ تلبد في تل زتِات تلجماِية تلتي ثمحذ   ل ِذ  ِماال : مهمتها ألاؾاؾُت - 

 تلتجىة  ٜليمية للبحص وتملفالحةألا

لألطشتء ألا٠ثل ي لأظها تلوصيش تمل٣لٚ بالؽٕل أو مً يىو  ِىص وثح٣ون بالخعاوي مً ممس ي ًِ تلح٣ومة وتملىٍمات تملهىية للمؽٕلين وتملىٍمات تملهىية : جغ٦ُبتها     

 .ثمسي 
7
 00-65ي  تللإهرن  57ع رجب تملإ    2005تلو١الة تلووىية للحلمين تلفخي م ظعة ِمومية ثحمحْ بالص فية تملّىوية و ظحٝ ٥ تملا ي  ثم  حذتث ا مىذ ظىة  - 

 ألاع ثإع  ينوه  تلتيطي  تلصحي  ا إ ي 

ممسلين ًِ  5ممسلين ًِ تملىٍمات تملهىية للمؽٕلين ثٝ لحهم َزٍ تملىٍمات  5ممسلين ًِ تلح٣ومة  5: تعص  مً: يحللٚ  با لا٘ة   ل س جغ٦ُبت مجلؿها ؤلاصاعي    

ممسلين ًِ تلهيئات تمل٣لٙة بحذبيل تلحلمين إلاطباسي ًِ  7. تمل مىين في تلٝىاِين تلّام وتل اؿ يٝ لحون مً لذن تملش٠ضيات تلىٝابية ألا٠ثل ثمسي  في َزيً تلٝىاِين

 ملشكألات
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 : 2تملجلغ إلادتسي للفىذٛو تلووني للممان  طحمااي -

 :3تلتجىة تلووىية تمل٣لٙة ب ـ م أهٍمة تلحٝاِذ -

جؽررررر ص تملٕرررررش  بمبرررررذأيً أظاظررررريين َمرررررا تملؽررررراس٠ة  2011ٕشبررررري لعرررررىة وظررررريلت ِ رررررل هٙرررررغ تلرررررىتح  ي ٠رررررذ تلذظرررررحوس تمل

ررا تلررزي ال سطّررة ٘يررص  فرري بىرراء دولرررة  رراء ال حياَس وتلحرروتس   ر طرراء ٘ررري ثفررذيش تلوريٝررة تلذظررحوسية " ن تململ٢ررة تملٕشبيرررة  ٘و

شث٢ضتخ ررا تملؽرراس٠ةألاألاألا دمٝشتويررة  عررودَا تلحررٞ وتلٝرراهون  ثوتـررل عّرررضم معررريل  ثوويرررذ وثٝويرررة م ظعرررات دولرررة حذيسرررة  م

حررذت٥ وتلخعرراما وتلحرروتس" ٠مررا يررىق تلٙفررل ألاو٥ مرررً َررز  ألا 4ورلررر٤ ٘ررري ٌررل جؽرر ص تلؽررّب تملٕشبرري بٝيرررم  هٙحررام وِ 

شتويرررة تملوتوىرررة وتلخؽررراس٠ية   فررري حرررين يرررذِو تلٙفرررل 5تلذظرررحوس ِ رررل أن تلىٍرررام تلذظرررحوسي للممل٢رررة يٝررروم ِ رررل تلذيمٜو

ألا ويررررذِو تلٙفررررل تلسالررررص ِؽررررش مررررً تلذظررررحوس 6لجماِيررررة وجّضيررررض تلحمسيررررل تمل رررري وتلىٝررررابيتلسررررامً   ررررل تلب رررروك باملٙاولررررة ت

تلعرررلىات تلّموميررة   ررل " حررذتذ َيئررات للخؽرراوس  ٜفرررذ  ؼررشتٟ م حلررٚ تلٙرراِلين  طحمرراِيين  فرري  ِررذتد تلعياظرررات 

 ألا7تلّمومية وثّٙيلها وثىٙيزَرا وثٝييمها"

 :الاجٟا٢ُاث الجماُٖت باإلاٛغب الٟٕغ الثاوي:

ش الٗال٢عاث اإلاهىُعت  ئط حٗعؼػ عنعُض الخعىاع الاحخمعاعي  بعاإلاٛغب؛ق٩لذ أواؾِ الدؿُٗىاث مىُٟٗا خاؾعما فعي جعاٍع

مسخل٠ أَغاٝ ؤلاهخاج مً مىٓماث اإلاكٛلين والى٣اباث بمكاع٦ت الاجٟا٢اث الاحخماُٖت هامت  بالخى٢ُ٘ ٖلى ٖضص مً

 .الٗمالُت والخ٨ىمت

عغاٝ ؾٟغ جو٢ض أ اإلاٗىُعت ٖعً جد٣ُع٤ مىجعؼاث هامعت ؾعىاء ٖلعى مؿعخىي خماًعت الخ٣عى١ ٓاٞغ حهىص ٧اٞعت ألَا

ٗاث الىَىُت اث الى٣ابُت أو ٖلى مؿخىي حشجُ٘ الاؾدثماع وجدضًث الدكَغ  .والخٍغ

هععا اإلاٛععغب ٖلععى خهععُلت مهمععت؛ خُععث حععاءث مسغحععاث الاجٟا٢ععاث  و٢ععض اؾععٟغث حععىالث الخععىاع الاحخمععاعي الععظي ٖٞغ

 الاحخماُٖت ٖلى الك٩ل الخالي:

                                                                                                                                                                                     
1
م   -  تملحّلٞ بححذيذ وثلليٚ وت حفاـات تملجلغ ألِا ل للحّاون تملحباد٥  66ألا249تملشظوم تملل٣ي ٜس

إلِا ن ِ ل أن في ثلظتغ طمّية للحّاون تملحباد٥ مفتحة  ولْ تلىٍام ألاظاه ي تلىمورجي لجمّيات تلحّاون تملحباد٥ : تظخؽاسية ِ ل تل فوؿ ٘يما ي ي :مهمخه       

سحب  ثحذيذ تلٝوتِذ تلحعابية تلتي يجب ِ ل طمّية تلحّاون تملحباد٥  ثباِها   لٕاء تلىق تملّلً بموطبص أن في ثلظتغ طمّية تلحّاون تملحباد٥  ثباِها  ِامة 

ٙاٜية تلىمورطية تلتي يم٢ً أن ث لمها  ِذتد  ث تملفادٜة ِ ل ألاهٍمة ألاظاظية  حذ  طمّيات تلحّاون تملحباد٥ أو  حذ  تلفىاديٞ تملعحٝلة للحّاون تملحباد٥ 

 20.سحب تملفادٜة ِ ل تلىٍام تملحّلٞ باملؽاس ْ  طحماِية  حذ  طمّيات تلحّاون تملحباد٥ طمّيات تلحّاون تملحباد٥ مْ  وباء طشتحي ألاظىان 

ة إلادتسية باملجلغ ألِا ل : يشأط تملجلغ ألِا ل للحّاون تملحباد٥ وصيش تلخؽٕيل وتلح٣ويً تمل ي أو ممسجغ٦ُبخه      10ممسلين لتح٣ومة   7لص  ويحللٚ مً: ٜاك مً تلٕ٘ش

تلٝوتبل  تملجلغ تلووني ممسلين ملىٍمات تلحّاون تملحباد٥  ممس ن للؽٕالين  ممس ن للملطوسيً  ممسل ل٣ل َيئة مً: َيئة ألاوباء  َيئة طشتحي ألاظىان  َيئة 

 للفيادلةألا
2 
 .ْ تملعا رل تلشتطّرة ال حفراـص وجعوية تلٝمايا تلتي خ مصتلىٍش في طمي: مهمخه  -

ؽشيً ِموت سظميا مب مجغ٦ُبخه       ماء ملذ  رر ذ ظىروتتألا 8: : يحللٚ مً أسبّة ِو  ممسلين لتح٣ومة ممسلين للؽٕالين ممسلين للمؽٕلين وييحذ  ألِا
3 
  .هاخ ا تملالية وديموم  ادستظة تلعبل تل٢ٙيلة ب ـ م أهٍمة تلحٝاِذ ولمان ثوتص : مهمتها -

ؽشيً ِموت سظميا مب م :جغ٦ُبتها       تغ تلوصستء بفٙحص س تعا  س تغ  ثحاد تلّام ملٝاوالت تملٕش   وألامىاء تلّامين للمش٠ضيات تلىٝابية ألا٠ثل س : ثحللٚ مً أسبّة ِو

 ثمسي  وممسلين ًِ تلح٣ومة
4
م   تلز2011تملٕشبي لعىة  2011ثفذيش تلذظحوس  -    تمليؽوس بالجشيذ  تلشظمية 2011يوليوص  29بحاسيخ  1191ألا1ي ـذس ألامش بخىٙيزٍ بمٝحض ى تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 ألا2011يوليوص  30بحاسيخ  5964ِذد 
5
 ألا2011مً تلذظحوس تملٕشبي لعىة  تلٙفل ألاو٥  - 

6
 ألا2011تلسامً مً تلذظحوس تملٕشبي لعىة تلٙفل  - 

7
 ألا2011تملٕشبي لعىة  مً تلذظحوس  تلٙفل تلسالص ِؽش - 



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

19 
 

ذ اإلاكععتر٥ لٟععاجذ ٚكععذ - 1 ؼرر٣ل َررزت  ثٙرراٛ مشحلررة حاظررمة فرري ثرراسيخ بىرراء تلحوت٘ٝررات  طحماِيررة : 1996 الخهععٍغ

بررراملٕش  برررين تلؽرررش١اء  ٜحفرررراديين و طحمررراِيين  ومرررذ   مللظعررررة تلحررروتس  طحمرررااي  برررالىٍش ألَميررررة تلٝمرررايا تلتررري ثررررم 

 : ثٙاٛ عؽلن ا  وتلتي َمد

 مماسظة تلحشيات تلىٝابية  -

 لحماية  طحماِية وتلحٕىية تلصحية  ت -

 تلع٢ً  طحمااي   -

 .ثحعين ألاطوس وتملذت يل  تلخؽٕيل -

ل  23  1421مدغم  19اجٟا١  -2  ة مً  (:2000أبٍغ ِالح َزت  ثٙاٛ بين تلؽش١اء  ٜحفاديين و طحماِيين مجمِو

:  تملوتليْ رتت  َحمام تملؽ ٟل

حين  تلضياد  في تلحذ ألادوى لألطش ومّال - ية تلذت لية وثشظيم تملٜ   جة ملٚ تل ٜل

 تملشتطّة تلّادلة للىٍام تلمشيبي تملىبٞ ِ ل ألاطوس   ل زتم وتلحوت٘ٞ حو٥ مذوهة تلؽٕل   -

  ـ م ودمٝشوة تمل ظعات  طحماِية   -

  ـ م هٍام تلحٝاِذ في تلٝىاُ تل اؿ  -

يل تلح٣ويً وتلح٣ويً تملعحمش لٙا ذ  ألاطشتء  -  ث٘و

 ل زتِات  طحماِية وثىٙيز ألاح٣ام تلٝما ية تلفادس  لٙا ذ  تلّما٥ألامّالجة ت -

ل  30اجٟا١  -3 ل في  واس َزت  ثٙاٛ   ل تلىحا ج تلحالية: :2003أبٍغ  ثم تلحـو

  ٜشتس مؽشُو مذوهة تلؽٕل  -

  لٕاء ومشتطّة عّن تلىفوؿ تلٝاهوهية تلتي ثحذ مً حشية مماسظة تلّمل تلىٝابي  -

 لؽٕل ِ ل إلاظشتُ ب ٜشتس مؽشُو تملشظوم تملحّلٞ بالٝاهون ألاظاه ي لهزت تلجهاص دِم طهاص ثٙحتؾ ت -

 دستظة  م٣اهية  حذتذ محا٠م تطحماِية  -

 .دستظة مؽشُو تلٝاهون تملحّلٞ بالحّوين ًِ ٘ٝذتن ألاطيل لّملص ألظبا  تٜحفادية -

عععل 26اجٟععععا١  -4 مرررد 132202بلٕررررد ث٣لٙحرررص  طماليرررة  :2011 أبٍغ رررم  َو ٙين بمبلرررٖ  مليررراس دَس تلضيررراد  فررري أطررروس تملرررٌو

رْ تلحرذ ألادورى للمّاؼرات  وأٜرش تظر لدتد مبرالٖ تملعراَمات فري تلفرىذٛو تلرووني  600 يات  و٘س ْ حفق تل ٜل م  و٘س دَس

وت ؼشوه تلحفو٥ ِ ل مّاػ تلحٝاِذألا  للممان  طحمااي باليعربة لألطشتء تلزيً لم  عح٘و

عل  25اجٟا١  -5 ٙينألا  5214ولرة مرا ٜررذٍس :  ١لرٚ ميزتهيرة تلذ2019أبٍغ ررم ظررىويا  رررش ٜررشتس تلضيراد  فري أطروس تملرٌو مليراس دَس

ْ مرً تلحّويمات تلّا لية وتلحذ  دوى لألطوسألا ٠ما ثميز بحوطص ملموط هحو ملظعة تلحوتس  ٠ما ثممً  ثٙراٛ تل٘ش

ليرررا للخؽررراوس  وتلتجىرررة تلووىيرررة  طحمرررااي تلرررووني تلس زررري ألاورررشتٗ مررررً  ررر ٥  حرررذتذ اليرررات دت مرررة  وهررري: تلتجىرررة تلّ

لتحوتس  طحمااي تلتي ثجحمْ في دوسثين ظرىويا  وتلتجىرة تلجهويرة وإلاٜليميرة لتحروتس  طحمرااي تلتري ثجحمرْ مرشثين ِ رل 

 .ألاٜل في تلعىة  ولجىة تلٝىاُ تلّام  ولجىة تلٝىاُ تل اؿ

حررص مماسظررة تلحرروتس  طحمرررااي تمللظعررة تلترري أثررد  ِررم َرررزت تل ررلت٠م تلررزي ِ٘ش ه ررا مذوهررة تلؽرررٕل ِملررد تلح٣ومررة ِ ررل د

  حياس تمل ظعاجي باظخؽاس  تملىٍمات تملهىية ألصحا  تلّمل وتلّما٥ مً   ٥ ِٝذ طولحين لتحوتس في تلعىة ألاو ل في 

 ؼهش أبشيل  وتلساهية في ؼهش ؼخى ل  ٜوتمها ألاظاه ي:

ما٥   -  تلحوت٘ٞ تملعبٞ حو٥ مىتجية تلّمل وطذو٥ ألِا

 أش اؿ لهم ـ حية تث ار تلٝشتس جّيين  -
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 ثحذيذ ظٝٚ صمني ل٣ل طولة مً طوالت تلحوتس  -

  حذتذ لجىة لحخبْ ثىٙيز هحا ج تلحوتسألا -

ععل  29  1443عمًععان  28اجٟعا١  -5 ررة مرً  ل زتمررات تملحبادلررة: 1(2022أبٍغ ألا ثىمرراٗ    ررل 2لررم َررزت  ثٙرراٛ مجمِو

و  ٜىاِرررات تلصرررحة وتل لبيرررة تلووىيرررة  وتلتررري ثمرررمىد م٣اظرررب  ثٙاٜرررات تمل لمرررة فررري  وررراس تلحررروتس  طحمرررااي ِ رررل معرررح

مهمة لٙا ذ  ؼٕيلة َزٍ تلٝىاِات  ٘م  ًِ إلاطشتءتت وتلحذتبيل تلتي تث زخ ا تلح٣ومة في  واس تلحٙاِل مْ ثذتِيات 

ية  ظحشىا ية تلىاثجة ًِ موتـلة مشحلة تلحّافي  ٜحفادي طشتء تلجا حة وتلٍشٗو تملىا يرة تلفرّ بة وثٝلبرات تلٍ٘ش

ْ مً ٜيمة تلرذِم تملباؼرش للمروتد  ات في ألاظوتٛ تلذولية لٙا ذ  تلٝىاِات تملحمشس   وتل٘ش أظّاس تملوتد ألاولية وتملحشٜو

راص تلبووران ورمرً تل٢هشبراء لمرمان تظرحٝشتس ألاظرّاس وتلحٙراً ِ رل تلٝرذس  تلؽرشت ية  ألاظاظية  اـة تلٝما وتلعر٢ش ٔو

 لّموم تملوتوىات وتملوتوىينألا

رذ ثرم  ثٙرراٛ ِ رل طذولررة صمىيرة   ررشتض تلٝراهون تلحىٍيىري تملحّلررٞ عؽرشوه مماسظررة حرٞ إلالررشت   ومشتطّرة عّررن      ٜو

رررررٞ  مٝحمررررريات مذوهرررررة تلؽرررررٕل  وتلٝررررراهون تملحّلرررررٞ بالىٝابرررررات تملهىيرررررة  ومشتطّرررررة تلٝررررروتهين تملىٍمرررررة ل هح ابرررررات تملهىيرررررة  ٘و

 يساٛ تلووني لتحوتس  طحماايألاتملىتجية تلتي ظخح زَا تلتجىة تملحذرة بموطب تمل

يْ ألاوشتٗ تلس رة ِ ل تمليساٛ تلووني لتحوتس  طحمااي  تظحجابة للمىلب تلجمااي تملت   ٠ما ثميزت َزٍ تلجولة بحٜو

بملظعرررة تلحررروتس  طحمرررااي  مرررً أطرررل جّضيرررض م٢خعررربات تلحجشبرررة تملٕشبيرررة وإيجررراد  ليرررات تل٢ٙيلرررة بحٙرررادي هٝررري لرررّٙها 

حو  ثىٙيررز  ثٙاٜررات  وثررلمين  ظررحذتمة و هحٍررامألا        حيررص ثررم  ثٙرراٛ ِ ررل جؽرر٢يل لجىررة ِليررا لتحرروتس الظرريما ِ ررل معرر

بش اظة س تغ تلح٣ومة  م٣وهة مً ألامىاء تلّامين للىٝابات ألا٠ثل ثمسي  و ثحاد تلّام ملٝاوالت تملٕش  وتلوصستء تملّىيين  

جىة ر رية لحل تملؽا١ل تل٢ ل   ولجىة تلٝىاُ تل اؿ ي لأظها وصيش إلادماض وتلتي جّشك ِلي ا ِمل تلتجً تل اـة  رم ل

 ٜحفرررادي وتملٝاولررررة تلفررررٕش  وتلؽررررٕل وتل٢ٙررراءتت  ولجىررررة تلٝىرررراُ تلّررررام ث لأظررررها تلررروصيش تملىحررررذ  لررررذ  س ررررتغ تلح٣ومررررة 

ىي وإـ م  دتس   وما بين تلتجً لجىة ثٝىية الطشأ  تملىالب   .  ل تثٙاٜاتتمل٣لٙة باالهحٝا٥ تلٜش

رررذ تلرررووني لتحررروتس  طحمرررااي لتؽررر٣ل ٘مررراء ل لظررريخ   ٠مرررا ظرررتحم  حرررذتذ  اليرررات موت٠برررة للملظعرررة  ويحّلرررٞ ألامرررش باملـش

تلس رية وثوظيْ دت ش  تلٝو   ٜ لتحية ويحو ل مهمة تليٍٝة  طحماِية وإهحاض تمل ؼشتت وثخبْ وثحيين تملّىيات وثيعيٞ 

 ىا،  طحماايألا ِذتد تلحٝشيش تلعىوي حو٥ تمل

رْ مرً ٜرذستت تلٙراِلين فري   لا٘ة   ل  حذتذ أ١اديمية تلح٣ويً في مجا٥ تلؽٕل وتلخؽٕيل ومىا،  ظخسماس مً أطرل تل٘ش

 مجا٥ تلحوتس  طحمااي وتملٙاولة تلجماِية و ليات تلبذيلة لحل وثذبيل تل زتِات وتلوظاوة  طحماِيةألا

 الاحخماعي باإلاٛغب: املخىع الثاوي: م٣ىماث الخىاع        

ست٠رررم تلحررروتس  طحمرررااي بررراملٕش  ثجشبرررة مهمرررة فررري ثرررذبيل تملٙاولرررة تلس ريرررة ألاورررشتٗ حيرررص ثرررم بىررراء أسلرررية مهمرررة لتحررروتس 

  طحمااي ثحميز  :

هٍام ِفشي للّ ٜات تملهىية يخعم بوطود ثشظاهة ٜاهوهية مً ٜبيل تلحشية تلىٝابية  ٜاهون تملٙاولرة تلجماِيرة   -

 ت تلس رية تل ل٠يب  وجّذدية رتت ثجشبة مهىية مهمة  ليا

                                                           
1 
   حو٥ هحا ج تلحوتس  طحمااي مْ تلىٝابات ألا٠ثل ثمسيليةألا2022٘ لتيش  25بٓ  س اظة تلح٣ومة بحاسيخ  -
2
ْ مً تلحذ ألادوى لألطش بٝىاِات تلفىاِة وتلحجاس  وتل ذمات بيعبة  -  تحذ ألادوى في تملا ة ِ ل ظيحين  وتلحوحيذ تلحذسيجي ل 10مب ا ِ ل وطص تل فوؿ  تل٘ش

ْ ألاطش ألادوى بالٝىاُ تلّام   ل  م ـا٘ية  با لا٘ة   ل حزٗ تلعلم تلعاعْ  3500تلٝاهووي لألطش بين ٜىاِات تلفىاِة وتلحجاس  وتملهً تلحش  وتلٝىاُ تلٙ حي  و٘س دَس

ْ حفيق تل لقي ٙين تملىحمين لهيئتي تملعاِذيً إلادتسيين وتملعاِذيً تلحٝىيين و٘س ْ مً ٜيمة تلحّويمات تلّا لية  36  ل  33في تلذسطة مً  باليعبة للمٌو في تملا ة  وتل٘ش

 لألبىاء تلشتعْ وتل امغ وتلعادط في تلٝىاِين تلّام وتل اؿألا



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

21 
 

   1تثٙاٜية ؼٕل دولية 50تملفادٜة ِ ل أ٠ثل مً  - 

لة ٜادس  ِ ل موت٠بة أوشتٗ إلاهحاض  -    دتس  للّمل بموتسد عؽشية مَ 

ررة مررً م ىىررات تلحىميررة تلٝىاِيررة تملىحجررة ملىاـررب تلؽررٕل  وإورر ٛ بررشتمج تملوت٠بررة ِ ررل معررحو   - ولررْ مجمِو

   2تلح٣ويً

ثىوس ظياه ي وتٜحفادي وتطحمااي أَل تملٕش   برشتم تثٙاٜيرات مرْ ١رل مرً  ثحراد ألاوسوبري  وتلواليرات تملححرذ   -

ألامشي٢يرة  وبّررن تلررذو٥ تلّشبيرةألا وم٢ررً مررً تل ررزتم أ٠ثرل برراح لتم تلحٝررٛو ألاظاظررية لألطرشتء  ودِررم تلحرروتس  طحمررااي  

 تلّمل  وجّضيض وظا ل تلحّبيل وثمسيل مفال  تلٙئات تملهىية وثىويش تلّ ٜات تملهىية  وثحعين ٌشٗو 

مررراءتثص ِ رررل ـرررّيذ تلجهرررة وإلاٜلررريم وتلٝىررراُ وتملٝاولرررة  تِحبررراست ل٣ون رررا إلاوررراس  - ثّٙيرررل م حلرررٚ اليرررات تلحررروتس ٘و

ىاِيا   ألاوعب لحل تل زتِات وإيجاد تلحلو٥ تملىاظبة محليا ٜو

 هود جّضيض جؽش ْ تلؽٕل جّضيض تملؽاس٠ة وتملعاَمة تملع ولة موتـلة ط -

را  ال طاحرذ  ٘ر ن تلحروتس  طحمرااي براملٕش  ِرٗش تلّذيرذ مرً   رح الت  م ١ل َزٍ تمل٣اظرب تملسرجلة وتلتري ال يى٢َش ؤس

حالد دون ثحٝيٝص تلىحا ج تملىٍش  مب ا )تلُٙش ألاو٥(  مما  عحوطب ولْ تظ لتثيجية  ـ حية ثسمً إلاهجاصتت تملحٝٝة  

رررْ مررر حترررى  عرررحجيب لحىلّرررات تلىبٝرررة تلؽرررٕيلة وتلّاملرررة بررراملٕش  )تلٙرررُش  -تلحررروتس  طحمرررااي-ً مشدوديحرررص وجعخؽرررٗش تل٘ش

 تلساوي(ألا

 الٟٕغ ألاو٫: الخىاع الاحخماعي باإلاٛغب: مداولت الخ٣ُُم   

ررا ث٢ررش غ مماسظررة تلحشيرررات  حٝررٞ تلحرروتس  طحمررااي تلررووني تلس زرري ألاوررشتٗ برراملٕش  ِررذدت مررً تمل٢خعرربات  مررً أبشَص

تلىٝابيرررة  وإـرررذتس مذوهرررة تلؽرررٕل  وثوظررريْ  ظرررحٙاد  مرررً تلحمايرررة  طحماِيرررة  وتلحٕىيرررة تلصرررحية  وتلضيررراد  فررري ألاطررروس  

  ٔيرل أهرص باملٝابررل  ّرٗش َررزت 3وثحعرين ؼرشوه تل لقرري فري تلٝىراُ تلّررام  وتلضيراد  فري تلحررذ ألادورى لألطرروس فري تلٝىراُ تل رراؿ

ا:  تلحوتس ِذدت مً تلىوتٜق  مً أبشَص

ررم  لررم  -    ر ال ثررضت٥ ٜيررذ 1948لعررىة  87يفررادٛ تملٕررش  ِ ررل تثٙاٜيررة تلحشيررة تلىٝابيررة  وحمايررة تلحىٍرريم تلىٝررابي ٜس

رررذ ـرررادٛ ِ رررل  ثٙاٜيرررات ألاظاظرررية ألا رررش   )مسرررل: تثٙاٜيرررة تلّمرررل تلٝعرررشي 4تملىاٜؽرررة مرررْ تلؽرررش١اء  طحمررراِيين   5ألا  ٜو

  وتثٙاٜيرات 7عوت  فري ألاطروس  وتثٙاٜيرات  لٕراء تلّمرل تلٝعرشي   وتثٙاٜية تمل6وتثٙاٜية حٞ تلحىٍيم وتملٙاولة تلجماِية

م  عؽلن تملؽاوستت تلس رية )مّاييل تلّمل تلذولية(  144تلحمييز وتلحذ ألادوى لعً تلّمل(  ٠ما ـادٛ ِ ل  ثٙاٜية ٜس

ررم 2014مرراي 16فرري   62تملٕررش  ِ ررل عؽررلن ثمسيررل تلّمررا٥ ِ ررل معررحوي تلؽررش٠ة  وفرري تملجمررل  ـررادٛ  135  و ثٙاٜيررة ٜس

 ألا8تثٙاٜية ها٘ز ( 49) 189تثٙاٜية مً أـل 

                                                           
1
حو٥ ممس ي  135ٙاٜية حو٥  دتس  تلّمل و ث 150حو٥ ِ ٜة تلؽٕل في تلٝىاُ تلّام  و ثٙاٜية  151حو٥ تملٙاولة تلجماِية  و ثٙاٜية  154مب ا  ثٙاٜية  - 

م   تثٙاٜيات في ووس تظح٢ما٥ معىش  تلحفذيٞ(  4تثٙاٜيات ِشبية للؽٕل ) 8حو٥ جؽٕيل ألاوٙا٥  ٠ما ـادٜد ِ ل  138و 182ألاطشتء  و ثٙاٜيحين ٜس
2
، يخطط ووتج، م ت تيييي  تلرفني  لف ييإل تلسيإح ، يخطط "أليرييس" 2020   سؤيةPLAN VERT تمليساٛ تلووني لإلُٜ  تلفىااي  تمل ىي ألا مش - 

 للطإكإج تملتين  .
3
 ألا19  مشطْ ظابٞ  ؿ: وتلبيئيٜحفادي و طحمااي  ملجلغ ت - 

4
ىْ تملٕشبي تلزي يم يشطْ رل٤   ل مّاسلة ثم٢ين تلٝما    ل طاهب تلٝوتت تملعتحة مً  وؽاء هٝابة لهم  ويم٢ً أن يحّاسك تلحفذيٞ ِ ل  ثٙاٜية مْ تلذظحوس  - 

 .َزٍ تلٙئات مً  وؽاء هٝاباتألا ومْ َزت  ثٙمل تلىٝابات تلّمالية ومىٍمات أسبا  تلّمل تملٕشبية تلحفذيٞ ِلي ا
5
م  -   .1957يإج  20في ، وتلتي صإ ق الي إ تمليوب 1930حرل تل  ك تللسوج لسن   29تثٙاٜية مىٍمة تلؽٕل تلذولية ٜس

6
متثٙاٜية حٞ تلحىٍيم تلىٝابي وتملٙاولة ت -   ألا1957ظىة    ـادٛ ِلي ا تملٕش 98 لجماِية  ثٙاٜية ٜس

7
م  تثٙاٜية -   .1966، وتلتي صإ ق الي إ تمليوب لف فإيح  جن   1957حرل  ليإر تل  ك تللسوج لسن   105مىٍمة تلؽٕل تلذولية ٜس

8
ا ّص  طحمااي ستلحوت ثىٍيم اليات" :سدنو   وثووغ تملٕش  في طحمااي   تلحوتستملٙولية ألاوسبية  " -   ألا24""  ؿ: وٜو
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يررة تلعياظررية  ال حرروتست مملظعررا ومىحٍمررا  حيررص  - يٍررل تلحرروتس  طحمررااي تلررووني تلس زرري ألاوررشتٗ مٝشوهررا بالٍ٘ش

تهىلرررررررٞ تلحررررررروتس  طحمرررررررااي تلرررررررووني تلس زررررررري ألاورررررررشتٗ فررررررري مىحفرررررررٚ تلخعرررررررّيىات  وست٘رررررررٞ  هى ٜرررررررة  حرررررررذتذ تملجلرررررررغ 

 .  وتلزي ثٝشس حلص  مغ ظىوتت عّذ ثلظتعص1994ي ملحاعّة تلحوتس  طحمااي ظىة  ظخؽاس 

ٔيا  تلحيعيٞ مْ تمل ظعات وتلهيئات  ظخؽاسية  وتلحٝشيشية تملّىيرة برالحوتس  طحمرااي  ومرْ ألاؼر٣ا٥ ألا رش   -

 مً تلحوتس  طحمااي 

تظرررحٝش ألامرررش ٘ررري أدبيررات تلحرروتس  طحمررااي فرري ثش٠يررز طررذو٥ أِمررا٥ تلحرروتس ِ ررل تلٝمررايا تملحّلٝررة برراألطوس  حيررص  -

ررين باالثٙررراٛ ِ رررل تلضيررراد  فررري ألاطرروسألا َرررزٍ تملٝاسبرررة تلمررريٝة لتحررروتس  طحمرررااي ال  تملٕررش  ِ رررل أن مّيررراس هجرررام تلحررروتس َس

شتويررة تلخؽرراس٠ية تلررزي ييبػرري أن  عححمررٍش تلحرروتس  وتلررزي يحررص ِ ررل تملؽرراس٠ة تملوتوىررة  جعررحٝيم مررْ مٙهرروم تلذيمٜو

 لوتظّة في ٜمايا تلحىمية ِموماألا ت

 ِذم ثىٙيز ِذد مهم مً  ل زتمات وتملٝحميات تلوتسد  في عّن  ثٙاٜيات  -

ٔيرررا  ثمسيليرررة ٘ئرررات وتظرررّة مرررً تملؽرررٕلين ومرررً ألاطرررشتء  ٘اليعررريج  ٜحفرررادي تلرررووني  ؽرررمل ٘ئرررات وتظرررّة مرررً  -

تس  طحمررااي تلررووني تلس زرري ألاوررشتٗ  ١الٝىرراُ تملؽررٕلين معررخبّذ  مررً تلحرروتس  طحمررااي  ولتعررد لهررا ثمسيررل فرري تلحررو 

يين  وتملهىيين  وتلٝىاُ ٔيل تملىٍمألا ومً طاهب تلحىٍيمات تلىٝابية   ىاُ تلح٘ش تلٙ حي  وتملٝاوالت تلفٕيل  طذت  ٜو

ة بيعبة محذهية ل هحماء تلىٝابيألا  ٘ ن مؽاس٠ة تلىٝابات ألا٠ثل ثمسي  في َزت تلحوتس ثبٝى مىبِو

 يخعم تلّمل تلىٝابي في تملٕش  بالعمات تلحالية:    -        

رررٞ هٍرررام تلىٝابرررات ألا٠ثرررل ثمسررري   ويرررىق ِ رررل  * َىررراٟ  وررراس ٜررراهووي وت ررر  لحىٍررريم تلىٝابرررات فررري تملٕرررش    ّمرررل ٘و

  1تهح ابات ِملية دوسية في م٣ان تلّما٥   عححور ٘ي ا تملعحٝلون ٔيل تملىحمين   ل هٝابات ِ ل أ٠ ل ِذد مً تملٝاِذ

  2ثم ثجض ب تلحش٠ة تلىٝابية )ر رة أو أسبْ هٝابات رتت ثمسيلية( * 

  ال ثمحل٤ تلحش٠ة تلىٝابية ـ ت مهمة مْ ألاحضت  تلعياظية تلش تعة * 

ٝررررا ملىٍمررررة تلّمررررا٥ تلذوليررررة*           تملماسظررررة ثجشبررررة جّررررٗشحيررررص   3 ّررررذ معررررحو  تلحىٍرررريم تلىٝررررابي فرررري تملٕررررش  مى ٙمررررا ٘و

ية تلزتثيررررة تلّوت ررررٞ مررررً ّذيررررذتل برررراملٕش  تلىٝابيررررة  وتملماسظررررات تلذوليررررة تملّرررراييل مررررْ توسررررجامها دون  ثحررررو٥  وتملولررررِو

 أن ٠مررررا ٜحفررررادي   تلٝىرررراُ مررررً محررررذودت طررررضءت ال  تمل رررري تلحمسيررررل  ٕىرررري ال  ر بالحمسيليررررة  يحّلررررٞ مررررا مب ررررا  تلجيررررذ 

ررررام رلرررر٤ ثبررررين ٠مررررا مىحفررررشت يٍررررل طررررشتءلأل  تلىٝررررابي هحمرررراء   (ألا 2018 فرررري 4% وعرررربة) للح ىيررررري اميةتلعرررر تملىذوبيررررة أٜس

 جؽخد ثٙاٜم للحمسيلية مّاييل تِحماد وأيما وتل اؿ  تلّام تلٝىاِين بين تلحمسيلية مّاييل في ثٙاوت أيما و سجل

  اسض ٠حىٍيمات جّمل تلتي بالحيعيٝيات  عىى ما ٌهوس  تلولْ َزت ثبّات ومً. طشتءلأل  تلىٝابية تملىٍمات ثمسيلية

ٚ تلىٝرررابي  تلحىٍررريمباظرررحٝ لية  ١املعررراط أ رررش   ِوتمرررل ظررراَمد ٠مرررا. ىٝرررابيتل وررراس   هىررراٛ شتويرررة ولررّر  تلذيمٜو

يرا  تلذت لية  ٚ رلر٤   و  ألرٚ. تلىٝرابي تلخؽرٍي فري وتلخعرييل  تلحرذبيل مهرام ِ رل تلحرذتو٥  ٔو  تملهىيرة تلحمسيليرة لّر

                                                           
1
ًاء  -  ت ألٖا ت اإلادؿاٍو  .2021ًىهُى  16ا٢ترإ  –اهٓغ الىخاةج النهاةُت الهخساباث اللجان ؤلاصاٍع

2
 ؽٕل  ثحاد تملٕشبي للؽٕل  تل٣وهٙذستلية تلذيمٝشتوية لل ( َىاٟ ر ذ هٝابات أ٠ثل ثمسيلية ِ ل تملعحو  تلووني:2026 -2021في َزٍ تلوالية ) - 

  ثحاد تلّام للؽٕالين باملٕش ألا 
3
٪ في تملشت٠ض 20٪  وثبلٖ تليعبة 10  "ثٝل وعبة تلع٣ان تلّاملين تملؽمولين في تلّذد إلاطما ي للحىٍيم تلىٝابي ًِ 2010ثٝشيش تلّ ٜات تلفىاِية في تملٕاس   - 

ذ ت٠ذت تلذس  .تلحمشية وث ل٠ض تظاظا في تلٝىاُ تلّام وتلؽش١ات تلّامة ماء ال يذّ٘ون ٜو ٚ أيما ِ ل أن ألِا تظات ته ٙاك دسطة تلحىٍيم تلىٝابي  وثم تلٜو

ياظا أ٘مل ًِ ٜو  تلىٝابات  ؼ لت١ات في ٠سيل مً ألاحيان  أو أن م  عححورون ِ ل ِذ  ِمويات  وال يوطذ سجل سظىي لألِماء  وجّح ل هحا ج  هح ابات تملهىية مٝ

يما يحّلٞ بحٝعيم تل .تلّمالية حىٍيم تلىٝابي في تلٝىاُ تلّام في مٝابل تل اؿ   ّذ تلٝىاُ تلّام أ٠ثل أَمية   ر ي٣ون تلحىٍيم تلىٝابي موطها ب٢سيل للٝىاُ تلّامألا ٘و

 .٪ للمٕش  ٣٠ل أِ ل مً معحوي تلحىٍيم تلىٝابي في تلٝىاُ تل اؿ"10ولزل٤  ٜذ ي٣ون تملّذ٥ تلّالىي للحىٍيم تلىٝابي تلبالٖ 
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 .1باملٕرش  وتملٝاوالجي ٜحفادي  تليعيج س١ا ض ١لحذ

مرا  ثحرراد تلّررام ملٝراوالت تملٕررش  باليعربة ألسبررا  ت -   وهرري مىٍمررة 2 (MEGC)لّمررل  َىراٟ َياحرران مّىتحرران: َو

ية  وتلٕٗش تلحجاسية تلتي  ّذ  هخعا   لي ا  لضتميا  .ثىِو

ما٥ هي ألاٜو   ٔيل أن تلّ ٜرات تلفرىاِية وتلؽر ون  طحماِيرة ال ثمسرل مجرا٥ وؽراوها  وجّح ل مىٍمات ألِا

ٙ  ا م ظعررات ثجاسيررة أو مىٍمررات أِمررا٥ ِولررا ِررً ١ون ررا مىٍمررات أسبررا  ِمررل  وهخيجرررة تلش تسرر ي  ٘ رري جّمررل بفرر

 .لزل٤  ا٥ تلحوتس  طحمااي   ل هحا ج وم شطات محذود 

م وطررررررود عّررررررن     وبفررررررٙة ِامررررررة  طرررررراءت جٕىيررررررة تملٙاولررررررة تلجماِيررررررة برررررراملٕش  مى ٙمررررررة أو محذهيررررررة للٕايررررررة  وبررررررٔش

ررا مررً أؼرر٣ا٥ تلحرروتس  طحمررااي ِ ررل تملعررحو   ظررحشىاءتت  يٍهررش  ثجرراٍ تلّررام ٔيررا  ت يَل ملٙاولررة تلجماِيررة تلسىا يررة ٔو

 تلٝىاايألا ويم٢ً م حٍة ثل٤  ظحشىاءتت في تلٝىاُ تلّام باملٕش  

ما٥ وتلىٝابات تلّمالية بٝذس  تلحلريل ِ ل ظلىات تلذولة   ما ًِ وشيٞ تلمرٕي أو  - ثمحْ مىٍمات ألِا

 ياظية باظحٕ ٥ ِ ٜاخ ا باألحضت  تلع

ثضتيررذ تل زتِررات فرري ِ ٜررات تلؽررٕل  رر ٥ تلعررىوتت ألا يررل   بمررا فرري رلرر٤ إلالررشتبات الظرريما ٔيررل تملىٍمررة  -

 مب ا وتلتي ثىٙز دون  رن تلىٝابة 

  3تلحوتس رٝا٘ة ولّٚ تلسٝة ِامل لّٚ -

لررررّٚ معرررراَمة تلؽررررش١اء  طحمرررراِيون فرررري جّضيررررض ِمليررررة تلححررررو٥ مررررً تلّمررررل ٔيررررل تلشظررررىي   ررررل تلّمررررل   -

 شظىي تل

   وتل لتبي تلٝىااي طحمااي   تلحوتس لّٚ -

لّٚ تظحٕ ٥ تلؽش١اء  طحماِيون  م٣اهات تلحوتس  طحمااي عؽ٣ل ١رافي فري ظر يل جّضيرض تلعياظرات   -

   ٜحفادية و طحماِية تملح٣املة

معا ل  ىيل  وثبايً هحا ج تلحوتس  طحمااي  ومذ  معاَم  ا تلحىموية  وتلتي ثوتطص طميّها  ت ح ٗ -

٘ررررررشؿ تلّمررررررل  و ظررررررحٝشتس تلعياهررررررر ي  وتلحماظرررررر٤  طحمررررررااي  وتلّذتلرررررررة  ثحّلررررررٞ بالحىميررررررة  ٜحفررررررادية  و لرررررررٞ 

 . طحماِية

شيررا حتررى  ن فرري تملٕرش   ٘لٝررذ ١رران لتحرروتس  طحمررااي  مرً ١ررل َررزت  يم٢ررً تلٝرو٥  ن تلحرروتس  طحمررااي لررم يلّرب دوست طَو

شية و ظ لتثيجيةألاثلريلت محذودت   ل حذ ما في مّالج ويفّب  طشتء ثحليل مبني ِ رل ألادلرة عؽرلن تلىحرا ج  ة تلٝمايا تلجَو

يل ٘رررررشؿ تلّمرررررل وتملهررررراستت وتلحماظررررر٤  طحمرررررااي  ععررررر ب ـرررررّوبة  يجررررراد ِ ٜرررررات  تملححملرررررة  ١الحىميرررررة  ٜحفرررررادية وثررررر٘و

 .طحماِية و ٜحفاديةثشتبىية وظب ية بين تلّملية تلعليمة لىٍام تلحوتس  طحمااي  وبين تلىحا ج   

 بٌٗ الخىنُاث اإلام٨ىت: مخُلباث الخىاع الاحخماعي الٟٗا٫: الٟٕغ الثاوي

                                                           
1
م ٜاهون  وتلبيئي  "مؽشُو و طحمااي ٜحفادي  تملجلغ سأي - م تلىٝابية"   حالة باملىٍمات يحّلٞ 19.24 ٜس  ألا11  ؿ: 31/2 ٜس

2
مّيات )تلٝىاِية  ثحاد تلّام ملٝاوالت تملٕش  هي طمّية للمؽٕلين حش  حٝيٝية  يحم  هخعا   لي ا ًِ وشيٞ تلّموية ٔيل تملباؼش  ًِ وشيٞ ِموية تلج -

ٝا لذستظة مىٍمة تلّمل تلذولية  3000(  وتلّموية تملباؼش  )تلتي ثٝذس بما ي لتوم بين حوت ي وإلاٜليمية ٝا  حفا يات  ثحاد تلّام ملٝاوالت 4000( و2010)٘و   )٘و

م مً تلّموية تلوت حة لتجمّيات وبّن تلؽش١ات تلفٕيل  وتملحوظىة ٪ 95ألا ويمسلون مّا في تملجمل حوت ي تملٕش (  ويشث٢ض ِ ل تلفىاِة وتلؽش١ات تل٢ ل   ِ ل تلٔش

ماء حوت ي   ألاتلضستِة ٔيل تملمسلة في تلحىٍيم( ٪ مً تلّمل في تلٝىاُ تل اؿ )أي طميْ تلٝىاِات  بما في رل٤ ٜىا60ُ-50مً تلىاثج تملح ي إلاطما ي  وثمسل تلؽش١ات ألِا
3
رم تمليؽروس  بمٝحمرى تلروصستء  تلح٣ومرة س ترغ دِرا تلّرام  للٝىراُ باليعربة -   تملش٠ضيرات مرْ تلٝىاِري  طحماِري تلحروتس ثّٙيرل  لرى  2017 يوهيو 5 بحاسيرخ 2017/02 ٜس

رْ مسرل تملباؼرش تملالري ألارش رتت تملىالرب طحمااي   تلحوتس َرزت ِلرى ثىٕرى أهرص تلّلرم مرْ. ثمسي  ألا٠سرش تلىٝابيرة ري  طروس  مرً تل٘ش يٙري وتل ٜل ة ثٍرل تيتل - تلٌو  ِلرى - مؽرشِو

رْ تلّموميرة تل ذمرات ثىويرش أطرل مرً وتلحّراون  تلحروتس حعرا  را تل ؽرشية تملروتسد وث٣ويرً وثلَيرل تلّرام تلٝىراُ مشدوديرة و٘س يَل  باليعربة أمرا .تلهامرة تملوتليرْ مرً ٔو

. تلجهروي  تملعرحو   ِلرى أو تلووىري تملعرحو   ِلرى ظروتء تمل حلٙرة   ٜحفاديرة تلٝىاِرات ٘ري تطحماِري تسحرو  ب ٜامرة جعرما مىٍومرة بىراء جّرزس أهرص ي حرَ تل راؿ  للٝىراُ

 .تلحىا٘عية ذس تلٝر وثحعرين تلٝىاِررات  هحاطيرة ح٣امرة وجّضيرض  طحمااي تلعرلم وث٢ش ررغ  ٜحفاديررة تلٝىاِرات بخىٍيرم تل٢ٙيلررة َري تلىرُو َرزت مرً مىٍومرة أن ِلمرا
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ررا ض ألاظاظرررية لحىرررويش  وثحعرررين  يححرررل تلحررروتس  طحمرررااي م٣اهرررة َامرررة فررري ثىٍررريم تلّ ٜرررات تملهىيرررة باِحبررراٍس  حرررذ  تلش١ر

ررذ ظرراِذ تهخؽرراس مٙرراَيم تلذمٝشتويررة وتملعرراوت  ٌررشٗو تلّمررل  وإٜررشتس تلعررلم  طحمررااي بم حلررٚ تلوحررذتت إلاهحاطيررةألا  ٜو

 .وحٝٛو إلاوعان ِ ل ثىويش مٙهوم تلحوتس  طحمااي

معررررللة تلحرررروتس  طحمررررااي لتعررررد باملعررررللة تلهيىررررة أو تلعررررهلة ٠مررررا يررررحم تلحّرررراوي مّهررررا فرررري تملٕررررش   اـررررة مررررً وررررٗش  ن 

ي لرص مٝومرات أظاظرية ال برذ أن يبنرى ِلي را  اـرة تلح٣ومة وأسبا  تلّمل  وال مً ورٗش تلىٝابرات أيمرا  ٘رالحوتس  طحمراا

 :1مْ تملىٍمات تلّمالية ومب ا

 -5لرررررمان حرررررٞ تلحمسيليرررررة   -4حشيرررررة مماسظرررررة تليؽررررراه   -3حرررررٞ ث٣رررررويً تلىٝابرررررات   -2لرررررمان تلحشيرررررة تلىٝابيرررررة    -1

ش إلا  -6ملظعرررة تلحررروتس  وثىرررويش َيا١لررررص   لررررة  برررشتم  ثٙاٜيرررات  طحماِيررررة ثررر٘و ستد  وتلىيرررة تلحعررررىة وطرررود ألاورررشتٗ تملَ 

ية وثٙادي تلحلصيمألا -7وسوم تملع ولية    ثحشي تملولِو

بححٝيررٞ َررزٍ تلؽررشوه تلعرربّة يم٢ررً حٝيٝررة أن ثفرربا تلحرروتستت  طحماِيررة هٝىررة ثحررو٥ وتهىرر ٛ   ررل ا٘رراٛ طذيررذ   

رررزت مرررا يٙحٝرررذٍ تلحررروتس  طحمرررااي بررراملٕش  ٠مرررا ي ٠رررذٍ تلعرررياٛ تلحررراسيذي لت جررروالت تلحوتسيرررة تلتررري مرررً تلوتٜرررْ  طحمرررااي  َو

اء  طحماِيين ويلة تلّٝود تلعابٝة  ألاِٝذخ ا تلح٣ومات تملححالية مْ تلٜٙش

يل أظرررغ وؼرررشوه تلحررروتس  طحمرررااي ال برررذ  هى ٜرررة بذتيرررة مرررً ثرررلمين أسلرررية ـرررلبة لهرررزت تلحررروتس برررذءت مرررً  مرررً أطرررل ثررر٘و

وتلذوليةألا  ر ال يم٢ً تلحذيص ًِ تلحوتس  طحمااي ثىويش جؽش ّات تلّمل  وثحذيث ا ١ي ثح ءم مْ مّاييل تلّمل تلّشبية 

ش لرررص تلرررذِا م ألاظاظرررية مرررً جؽرررش ّات تلّمرررل تلووىيرررة  وثحذيرررذت تلش٠يرررز  ألاو رررل وألاَرررم  وهررري لرررمان  تلحٝيٝررري مرررا لرررم ثحررر٘و

ش تلحشيررات تلىٝابيررة وتح لتمهررا  حيررص ال يم٢ررً أن يٝرروم حرروتس بىرراء بررين تلح٣ومررات  وأصررحا  تلّمررل  وتلّمررا٥ مررا لررم ثحرر ٘و

ررا تلٝرراهون و ّ ررٗل ه ررا  وثحمحررْ بالٝررذس تل٣ررافي مررً تلحشيررة فرري مماسظررة وؽرراوها  ية تلترري يَٝش لهررزٍ تملىٍمررات تلىٝابيررة تملؽررشِو

وتهين ِمل  وإحذتذ َيا١ل ٘اِلة لتحوتس ٘املٕش  مىالب  :   تلىٝابي  ورل٤ مً   ٥ ظً جؽش ّات  ٜو

   مً   ٥:ثحذيص إلاواس تلخؽش عي وتمل ظعاجي لتحوتس  طحمااي -1

ٝهرا  - تـذتس ٜاهون  واس لتحوتس  طحمااي  يحذد تملبادئ وتلحوطهات وتملّاييل وألاَذتٗ تلتي ثحلظرغ ٘و

مىٍومرررة مح٣املرررة لتحررروتس  طحمرررااي جٕىررري ١ا٘رررة تملعرررحويات )تلرررووني وتلٝىرررااي وتلجهررروي ودت رررل تملٝاولرررة(  ٠مرررررا 

 ؿألايحذد م٣وهات واليات تملىٍومة في تلٝىاِين تلّام وتل ا

 سثٝاء بمجلغ تملٙاولة تلجماِية   ل َيئة ووىية تظخؽاسية لتحروتس  طحمرااي وتملٙاولرة تلجماِيرة  -

 .2مْ دِمها با م٣اهيات تل ؽشية وتملادية

تـرررررذتس ٜررررراهون تلىٝابرررررات  وتلٝررررراهون تلحىٍيىررررري تملحّلرررررٞ با لرررررشت   وتلٝررررروتهين رتت تلفرررررلة بمرررررا يمرررررمً  -

ٝا ملّاييل مىٍم  ة تلّمل تلذوليةألاتلحشية تلىٝابية ٘و

 : حذتذ حوتس تطحمااي ٜىااي ووىيا وطهويا  مً   ٥ -2

ثّٙيررل تلحرروتس  طحمررااي تلٝىررااي فرري تلٝىرراُ تلّررام  ِرررً وشيررٞ ظرررً مٝحمرريات ٜاهوهيررة وتث ررار ثررذتبيل  -

ِمليرررررة ثٙيرررررذ ٘رررررري ثرررررلويل وثّٙيرررررل تلحررررروتس  طحمرررررااي ٘رررررري تلٝىاِرررررات  وتمل ظعرررررات تلّموميرررررة  وفررررري ثحذيرررررذ مّررررراييل 

 ابات ألا٠ثل ثمسيليةألا تلىٝ

                                                           
ألا43  مشطْ ظابٞ  ؿ: ؼشتٍس َل  ِبذ مجذي -

1
   

2
 وتملوت٠بة تلححعتغ  طحمااي  بالحوتس يحّلٞ ما ١ل في دستظات  هجاص تلجماِية  وتملٙاولة  طحمااي تلحوتس مجا٥ في تظخؽاسي  دوس  ثلديةتملهام تلحالية:  للهيئة ثو١ل - 

ذ  طحمااي  تلحوتس رٝا٘ة وثشظيخ  ظىوي  ثٝشيش  ـذتس تلؽٕل  ب زتِات تل اـة تلوظاوة اليات ثّٙيل في تملعاَمة  طحمااي  تلحوتس مىٍومة أدتء ٝييموث ـس

 .تململ٢ة في تلجماِية وتملٙاولة  طحمااي تلحوتس لحفيلة
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ية  ووت رررررررحة للحمسيليررررررررة تلووىيرررررررة  وتلجهويرررررررة للمىٍمرررررررات تملهىيرررررررة للمؽررررررررٕلين   - ولرررررررْ مّررررررراييل مولرررررررِو

 .وتلحىٍيمات تلىٝابية في ١ل ٜىاُ  هحاجي وتٜحفادي ِ ل حذ 

 حرذتذ ل٣رل ٜىراُ تٜحفرادي وإهحرراجي  لجىرة حروتس تطحمرااي ووىيررة جّنرى بٝمرايا تلٝىراُ رتت تلفرربٕة  -

لجررررران حررررروتس تطحمرررررااي طهويرررررة جّنرررررى بٝمرررررايا تلٝىررررراُ فررررري تلجهرررررات  ِ رررررل أن  ؽررررراٟس فررررري تلحررررروتس ١رررررل مرررررً تلووىيرررررة  و 

ٝررا ملّرراييل  تلعررلىات تلّموميررة تمل حفررة  وممس رري تملؽررٕلين  وتلىٝابررات تملمسلررة لألطررشتء تلررزيً يحررذدَم تلٝرراهون ٘و

 .تلحمسيلية

ررررم أن ررررا ثحررررحَٙ ععررررلىة تلٝررررشتس تلب ررررا ي  ٘ هررررص مررررً تمل    ررررم ظياظرررريا أن ثٝبررررل برررربّن مىالررررب تلّمررررا٥ أو ٘الذولررررة  ؤس

أصررحا  تلّمررل فرري عّررن تلؽرر ون مررً أطررل تلٙرروص بررذِمهم ٘يمررا يحّلررٞ بالعياظررات ٔيررل تلؽررّبيةألا ول٢ىررص يحّررين ِلي ررا 

بفرررٙ  ا ـررراوّة تلٝررروتهين  وتلعررراَش  ِ رررل ثىبيٝهرررا أن ث لرررٞ تلٍرررشٗو تلتررري ثررر دي   رررل تلحررروتس  طحمرررااي ِ رررل تلٝرررشتستت  

حّلٝررررررررة بالعياظرررررررراتألا ويحّررررررررين ِلي ررررررررا أيمررررررررا أن ث ظررررررررغ بنررررررررى تلحرررررررروتس  طحمررررررررااي وتملرررررررروتسد وتلخعررررررررهي ت وتلخؽررررررررش ّات تمل

  1وتملّلومات  با لا٘ة   ل جصجيْ  لٞ بتئة ورٝا٘ة حوتس ِ ل  يجاد  ليات تلّٙالة لحجىب تل زتِات أو لحلها ظلميا

 مً   ٥:

  وراس فري تلذولرة ثبنرى وشيرٞ ِرً تلّموميرة  اتوتلعياظر تلّمومي تلحذبيل في طحمااي   تلحوتس دوس  جّضيض -1

 تلعررلىة ثبررادس بحيررص مررا  ٜىرراُ فرري َررام متـرر   ثحٝيررٞ ثررشوم مبررادس  ١ررل ِىررذ ثّٙررل معررحذتمةآلليررة  تلّامررة ظياظرراخ ا

 وتٜ ررلتم تلحرروتس  معلعررل لحررذبيل وررشتٗ   ومحّررذد   اـررة  َيئررة بخؽرر٢يل تملّىيررة تلّموميررة تمل ظعررة أو تلّموميررة

ولٝاءتت   مىاٌشتت  ثىٍيم -رل٤   ل تلمشوس  دِد ما  رت- واس   َزت في يحم أن ِ ل ظ لتثيجيات    وسظم تلحلو٥ 

 .موتوىة حوتس تياومىحذ وأوؽىة 

 يخىررراو٥  برررررلن طحمرررااي   تلحررروتس موتلررريْ ثوظررريْ ِلرررررى لّمرررل ررر ٥ ت مرررً طحمرررااي    تلحررروتس ا٘ررراٛ ثىرررويش -2

 تلبىالرة  ومحاسبرة تلح٣رويً  مسرل أ رش   وثحرذيات ٜمرايا  -بالؽٕل ىةتملشثب تلحٝليذية تملوتليْ ِررً ٘م - تلحوتس

 ومشدوديررة ت ال تملٝرراو  وثىا٘عررية تلّمررل  فرري تلجيعررين بررين تملعرراوت  وث٢ررش غ تلّمررل  مجررا٥ فرري تملررشأ  مؽرراس٠ة وجصررجيْ

ٞ مية  تلح٢ىولوطيا واراس ظخسماس    وتظحٝىا  تلّام  تمل٘ش مايا تلٜش  .تلؽٕل ومعرحٝبل تلبتئة  ٜو

 أن يم٢رً تملىٍمرات هرزٍ٘ تلعياظرات تلّموميرة  تملذوي مً  ه شته في ولرْ تملجحمْ مىٍماتي ك ن   -3

يررة  حمرر ت فرري ٠  امؽرراس   رر ٥ مررً ي٣ررون لهررا دوس مرر رش رر موتلححعررتغ   تلحِو  تملشثبىررة تلٝمررايا مررً ثىىلررٞ تلترري وإلِا

 ٛ  تلشظرررمية  تلّمليرررات  وررراس فررري ثحّرررشك  ذٜررر تملرررذوي تملجحمرررْ مىٍمرررات أن تلحجررراس  تلذوليرررة إلاوعررران  وثو ررر  بحٝرررو

ية وال  تلحٝليذيررررة تلحمسيررررل لررررماهات ثمحلرررر٤ ال ألن ررررا ٜررررو  ٠ثررررلأ ٘اِلررررة طهررررات فرررري تلررررزوبان ل ىررررش  وال تل صمررررة  تملؽررررشِو

ذ. وت حة واليات يرب أ٠ثرل ِشلرة تملىٍمرات َزٍ ث٣ون  ٜو رو  ظرخيّا   أو إلاظر٣ات أو لل َل  أن باححمرا٥ يىرزس مرا َو

ش ية ذويتملررر تملجحمرررْ يررر٘و  ث٣رررون  مرررا ٔالبرررا تملىٍمرررات َرررزٍ أن   رررل وهٍرررشت. مّيىرررة ه برررة"" أِمرررا٥ لجرررذو٥  ٌررراَش  مؽرررشِو

 2.محماسبة مفال  بين للحح٢يم تل صمة تلٝذستت   ل ثٙحٝش ٘ٝذ تلٕشك  أحادية

 تلحررررروتس مجرررررا٥ فررررري تل لتبيرررررة وتملجرررررالغ تلجهويررررة  تملجرررررالغ وأورررررش وأِمررررراء  تل لتبيرررررة  دتس    أورررررش ث٣ررررويً -4

 .وتلحٙاوك تلحوتس مهاستت ِو ل وتملح ي  تلجهوي  يطحماا  

٠مررا أن تلحرروتس  طحمررااي تلحٝيٝرري يحىلررب وطررود أوررشتٗ  هحرراض حٝيٝيررين محمررامىين وموحررذيً  ٘الىٝابررات تلّماليررة 

ْ تملر رش وتلٙ لة للمؽاس٠ة فري ِمليرة تلحروتس  وال ثحٍرى براملٜو ّرا٥ تلمّيٙة ٔيل تملمسلة ثمسي  ّ٘ليا للّما٥ ثفبا ٔيل مَ 

لررررذ  أوررررشتٗ إلاهحرررراض   ررررشيً  تلذولررررة وأصررررحا  تلّمررررل  وتلترررري جّح ررررل تلّىفررررش تلش تسرررر ي فرررري  دتس  تلحرررروتس  طحمررررااي تلررررزي 
                                                           

1
 ألا44  مشطْ ظابٞ  ؿ: ؼشتٍس َل  ِبذ مجذي - 

2
 ألا17تلّمل تلذولية  مشطْ ظابٞ  ؿ:  مىٍمة - 
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 لرررررررذوستت تملعرررررررحمش تلحىٍيرررررررم  لررررررزت وطررررررب ِلي ررررررا يىٍمررررررص تلٝرررررراهون مررررررً  رررررر ٥ جؽرررررر٢يل لجرررررران تلحرررررروتس تل اـررررررة ب٣ررررررل مولررررررُو

معرر ولي ا وممسلي ررا فرري تملٙولررات  لٙا رررذ  وتلحٙررراوك تلحررروتس  ومهررراستت طحمررااي    تلحررروتس مجرررا٥ ٘ررري وث٣ويييرررة ثحعتعرررية 

 تلجماِيةألا

وباليعرربة   ررل أصررحا  تلّمررل وتلّمررا٥  ٘رر ن  ؼرر لتٟ فرري تملٙاولررات تلس ريررة يٙررحا تلبررا  وتظررّا أمررام ٘ررشؿ تلحررلريل ِ ررل 

ويٝبلرررررروت أيمررررررا أن َررررررذٗ تلحرررررروتس  ظياظرررررات تلح٣ومررررررة فرررررري تلؽرررررر ون  ٜحفررررررادية و طحماِيررررررة  ٔيررررررل أهررررررص ِلرررررري م أن يٙهمرررررروت

  طحمااي ال يٝحفش وحعب ِ ل ثلمين حفة مً مىاْ٘  صدَاس  بل تلحوص ْ تلّاد٥ للّبء وتلحضحيات تل صمة للحىميةألا 

ررررزت مررررا ال يم٢ررررً ثىررررويٍش  وجّحمررررذ تلحررررذتبيل تلس ريررررة تلّٙالررررة بىبيّ  ررررا   ررررل حررررذ عّيررررذ ِ ررررل تلسٝررررة تملحبادلررررة بررررين ألاوررررشتٗ  َو

 .ليص  ال  ن تح لم ألاوشتٗ هحا ج ِملية تلخؽاوس وتلحٙاً ِ

 زاجمت:     

أن تلحوتس  طحمااي ال ي دي دوست باسصت في تلحىمية تملجحمّية  وثحٝيٞ تلعرلم  طحمرااي براملٕش    ه لق مما ظبٞ 

 :لألظبا  تلحالية

 ٔيا  إلاستد  تلعياظية لحّٙيل دوس تلؽش١اء  طحماِيين  *

  ىٝابات تلّمالية أهٙعها تلمّٚ مً طاهب تل *

* ته٢بررررا  وثش٠يررررز تلؽررررش١ات تملىٍمررررة عؽرررر٣ل أ٠ ررررل ِ ررررل تلحجرررراس   وتلحىميررررة  ٜحفررررادية  ومحذوديررررة مؽرررراس٠  ا فرررري 

 .تلّ ٜات تلفىاِية وتلحوتس  طحمااي

فرري باألظرراط   ثحمسررل برراملٕش  أحررذ تلححررذيات ألاظاظررية تلترري خ ررم م حلررٚ ألاوررشتٗ تملّىيررة بررالحوتس  طحمررااي ن 

تلب وك تلحوتس  طحمااي  و رٝا٘ة ثشظيخ   لزل٤ ومً أطل ٠1يٙية  هحٝا٥   ل طيل طذيذ مً مىٍومات َزت تلحوتس

اهات تلحالية بلدوتٍس  وثوظريْ هىاٜص ين تلَش  :2البذ مً ولْ هفب ألِا

  لررشوس  ملظعررة اليررات حرروتس تطحمررااي  م عررىة ٘رررري معررىشخ ا  وت ررحة فرري مىتجي  ررا  ؼرراملة ألوشت٘هررا -

ررذس  تظرررخباٜية  وهٙررغ تظخؽرررشتفي  ورتت  مىحٍمررة ٘ررري توّٝادَرررا  رتت تمحرررذتدتت ثشتبيررة وت رررحة  وأدوتس مح٣املررة  ٜو

 ٜذس  أيما ِ ل تلوظاوةألاألاألا 

ات تلحوتس  طحمااي لخؽمل ٜمايا طذيذ ألاألاألا   -  لشوس  ثوظيْ مولِو

اوت  بين تلجيعين  ومٝاسبة لشوس  بىاء تملىٍومة تلجذيذ  لتحوتس  طحمااي باظححماس محىلبات تملع  -

حٝررررررٛو إلاوعرررررران  وتل زتمررررررات تملٕررررررش  بمٝحضرررررر ى تثٙاٜيررررررات مىٍمررررررة تلّمررررررل تلذوليررررررة  ومحىلبررررررات تلحىميررررررة تملعررررررحذتمة 

 بلعّادَا تلسالسة  ٜحفادية و طحماِية وتلبيايةألاألاألا 

حىميرررررة تِحبررررراس ملظعرررررة تلحررررروتس  طحمرررررااي باِحبررررراٍس مرررررذ   أظاظررررريا لححٝيرررررٞ تلّذتلرررررة  طحماِيرررررة وتل  -

  تملعحذتمةألا

 

 الةدت اإلاغاح٘:

 ال٨خب:  

رم ٜراهون  وتلبيئري  "مؽرشُو و طحمرااي  ٜحفرادي تملجلغ سأي رم تلىٝابيرة"   حالرة باملىٍمرات يحّلرٞ 19.24 ٜس  ٜس

 ألا 31/2

                                                           
1
 .2017ف  تيو 20لة تملل٢ية تملوطهة  لرى تملىحذ  تل لملاوي تلذو ي تلساوي للّذتلة  طحماِية  تلرزي هٍمص مجلغ تملعخؽاسيً بحاسيخ تلشظا - 

2
 هٙغ تملشطْألا  - 
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 - دوٍس - مٙهومررررص( طحماِيررررةو   ٜحفررررادية  تلحىميررررة لحّضيررررض ١ررررلدت  طحمررررااي   تلحرررروتس  "ؼررررشتٍس َلرررر  ِبررررذ مجررررذي

 "ألا)صأَذت٘

"  للىٝررراػ أسلرررية :بررراملٕش   طحمرررااي تلحررروتس مرررً طذيرررذ طيرررل هحرررو  "تملجلرررغ  ٜحفرررادي و طحمرررااي وتلبيئررري

م رتثية  حالة  ألا2020-50 ٜس

ا ّص تتلجحمااي تلحوتس ثىٍيم اليات" :سدنو   وثووغ تملٕش  في طحمااي   تلحوتستملٙولية ألاوسبية  "  ""ألاوٜو

 ألا 2013-102 تلذوس تلعادط"   : تلحٝشيشفي ِالم محٕيل  طحمااي تلّمل تلذولية  "تلحوتس مىٍمة

 ال٣ىاهين: 

٘ررٞ 1957أبشيررل  17تلفررادس فرري ثرراسيخ  1-57-47تلٍهيررل تلؽررشيٚ ِررذد     وتملحّلررٞ بخىٍرريم 1376سممرران  16  تملوت

 ألا2340 ثٙاٜيات تلجماِات  تمليؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 

    تملحّلٞ ب حذتذ تملجلغ  ظخؽاسي ملحاعّة تلحوتس  طحماايألا1994هره    24تلٍهيل تلؽشيٚ تلفادس بحاسيخ 

  ألا1960هره    29تلٍهيل تلؽشيٚ تملىٍم ال حفاـات تملجلغ ألِا ل في 

ْ  (1959أ٠حرررروبش  31) 1379يوووو  وبيووووي  خووووو  28تلصووووإ و لووووف  1-59-352تلشووووواف وكووووم  لٍهيررررلت  تملحّلررررٞ بررررال٘ش

 ألاش يب إ ليالر تمل ي لألجرو  تلّام

يحّلرررررٞ بررررراملجلغ  ظخؽرررررراسي ( 1990أبشيرررررل  20) 1410يووووو  ويتوووووإن  24ـرررررادس فررررري  1.90.12 وكوووووم شوووووواف تلٍهيرررررل

 ألالحٝٛو إلاوعان

رررم    تمليؽررروس 2011  تلفررادس بخىٙيرررز تلذظرررحوس تملٕشبررري لعرررىة 2011يوليررروص  29بحررراسيخ  1191ألا1تلٍهيررل تلؽرررشيٚ ٜس

 ألا2011يوليوص  30بحاسيخ  5964بالجشيذ  تلشظمية ِذد 

وتملحّلررٞ باملفررالحة وتلحح٢رريم ب فرروؿ  (1946يىررايش  19) 1365يوو  صووعو  15تلشووواف تلصووإ و لووف  لٍهيررلت 

 .هضتِات تلؽٕل تلجماِية

ررررررررررم تلٍهيررررررررررل تلؽررررررررررشيٚ  ( تملحّلٝررررررررررة بالٝرررررررررراهون 1958٘ لتيررررررررررش  24) 1377شوووووووووو بإن  4عتووووووووووإواخ  1-58-008ٜس

 ألاللر يع  تل  ريي  تل إ  ألاظاه ي

رررم ت  رررم   تلفررررادس بخىٙيرررز ت2003 وووبت     11اخ عتوووإو  1.3.194لٍهيرررل تلؽرررشيٚ ٜس ع نوهوووو   تملت لوووم 65.99لٝررراهون ٜس

 تلشيك.

م    تملحّلٞ بححذيذ وثلليٚ وت حفاـات تملجلغ ألِا ل للحّاون تملحباد٥ألا 66ألا249تملشظوم تملل٣ي ٜس

م   رم  تلؽرشيٚبحىبيرٞ تلٍهيرل ( 1958ف  تيوو  8) 1377يو  وجوب 18تلصإ و لف  2-56-248تملشظوم ٜس -56-093ٜس

 .عؽان ثىٍيم تملفال  تلىبية تل اـة بالؽٕل( 1957يرلير  8) 1376ذج ت ح    10عتإواخ  1

م تملشظوم يىبرٞ بموطبرص ب فروؿ تلتجران  دتسيرة ( 1959يوإج  5) 1378شو بإن  26تلفادس فري  2-59-0200 ٜس

ماء    ألاي  تل ن   تلشواف تلصإ و ع ثإع  ه إ  اإ  للر يع  تل  ريي  11تلٙفل تملخعاوية ألِا

 تملجلغ ألِا ل لليذ تلّاملةألا  1967غشه  14تملشظوم مل٣ي م س، في   

 الاجٟا٢ُاث:   

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/166-.aspx
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ررم  يووإج  20فرري ، وتلتووي صووإ ق الي ووإ تمليوووب 1930حوورل تل  ووك تللسوووج لسوون   29تثٙاٜيررة مىٍمررة تلؽررٕل تلذوليررة ٜس

1957. 

متثٙاٜي  ألا1957ظىة    ـادٛ ِلي ا تملٕش 98 ة حٞ تلحىٍيم تلىٝابي وتملٙاولة تلجماِية  ثٙاٜية ٜس

رررم  تثٙاٜيررة ، وتلتووي صوووإ ق الي وووإ تمليووووب لوووف 1957حوورل  ليوووإر تل  وووك تللسووووج لسووون   105مىٍمرررة تلؽرررٕل تلذوليرررة ٜس

 .1966فإيح  جن   

 مسخلٟاث:   

   حو٥ هحا ج تلحوتس  طحمااي مْ تلىٝابات ألا٠ثل ثمسيليةألا2022٘ لتيش  25بٓ  س اظة تلح٣ومة بحاسيخ        

تلشظرررالة تملل٢يرررة تملوطهرررة  لررررى تملىحرررذ  تل لملررراوي تلرررذو ي تلسررراوي للّذتلرررة  طحماِيرررة  تلررررزي هٍمرررص مجلرررغ تملعخؽررراسيً 

 .2017ف  تيو 20بحاسيخ 

ًاء  ت ألٖا ت اإلادؿاٍو  .2021ًىهُى  16رإ ا٢ت –الىخاةج النهاةُت الهخساباث اللجان ؤلاصاٍع
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 أخ٩ام الٟهل الخأصًبي

 للمى٠ْ الٗام

ؼ  * ص. حما٫ ؾلُان بً خٍغ

 الُمً-أؾخاط ال٣اهىن ؤلاصعاي اإلاكاع٥ بجامٗت ٖضن

 تملت ق:   

ررا ض تلتررري يٝررروم ِلي رررا أي ثىٍررريم أو طهررراص  دتسي ٘لرررص دوس مهرررم وأظاهررر ي فررري ثحٝيرررٞ أَرررذتٗ  رررٚ تلّرررام َرررو أحرررذ تلش١ر ُ ّرررذ تملٌو

ٝررري  ٘هرررو تملمسرررل إلاد رررو أحرررذ أدوتت تلذولرررة وتلرررزي ثمررراسط مرررً   لرررص وؽررراوها تمل٘ش تس  وتلٝيرررام بلوؽرررى  ا وثىٙيرررز أِمالهرررا َو

تلٝاهووي لها وتلزي يٝوم بحٝذيم تل ذمات لجمهوس تلىاط تلزيً يحّاملون مْ م حلٚ تملشت٘ٞ وألاطهض  إلادتسية في تلذولرة  

يٙررة تلترري  ؽررحٕل ولحلرر٤ ألاَميررة وتلررذوس تلررزي يٝرروم بررص تملو  ٌررٚ البررذ أن ثحرروت٘ش ٘يررص تلؽررشوه تل صمررة وتملّيىررة حعررب تلٌو

 ه ا  ٘ بذ مً ثوت٘ش تملَ  ت تلّلمية وتل٢ٙاء  وتل  ل  حتى يحم تظخيّابص وجّيتىص في تلجهاص إلادتسيألا

ررٚ تلّررام فرري ٜيامررص بررلدتء وتطباثررص مررً ِذمررص أو إلا رر ٥ ه ررا  مررً ِوتمررل ـرر م إلادت س  أو ٘عررادَاألا لررزت ملررا و ّررذ ظررلٟو تملٌو

ٙرررون تلّموميرررون َرررم تلذِامرررة تل٢ رررل  تلتررري يٝررروم ِلي رررا بىررراء تلذولرررة وألامىررراء ِ رررل تملفرررتحة تلّامرررة  وإلررري م  ّرررود  رران تملٌو ١ر

تلٙمررل فرري ـرر م إلادتس  تلح٣وميررة  رت أدوت وتطرره م ِ ررل وطررص حعررً  ٠مررا ثٝررْ ِلرري م ثبّررة ٘عرراد َررزٍ إلادتس   رت ٜفررشوت أو 

ٙين تلّمرروميين عّررن أَملرروت فرري تلٝيررا م بوتطبرراخ م  لررزل٤ أطمّررد جؽررش ّات تلررذو٥ ِ ررل ثٝشيررش أح٣ررام ت حفررد ٘ي ررا تملررٌو

 تلٝيود  وسث د ِ ل م الٙ  ا ِٝوبات ث حلٚ في تلؽذ  با ح ٗ تلمشس تلزي ثمسلص أو ٜذ ثتحٝص باملفتحة تلّامةألا 

ٚ  ٘فل  ثلديب   ن اء  ذمة  ظلىة ثلدي يةألا  تل٣لمات تملٙحاحية: مٌو

*tcaAtsbA*  

  h  gactcb  ogtpe   ca pe  pd Ah  gcttsta agpe yhcbh see ptpsecrsAcpe pt seocecaAtsAce  cpee ca csa eألا 

   hsa se cogptAseA see  aa eAcst tpt  ce sbhc ecep Ah  pci bAce a pd Ah  seocecaAtsAcpe2 bsttecep paA cAa 

sbAcecAc a see bsttecep paA cAa ypt 2 see cA ca pe  pd Ah  Appta pd Ah  aAsA  Ahtpaph yhcbh cA    tbca a cAa 

sbbpogseecep sbAcecAeألا    ca cAa t pst t gt a eAsAce  yhp gtpece a a tecb a Ap Ah  gactcb yhp e st ycAh  

 h  estcpaa dsbctcAc a see seocecaAtsAce  cpec a ce Ah  aAsA 2 see dpt AhsA cogptAseb  see Ah  tpt  AhsA Ah  

 ogtpe   gtsea2 Ah  e b aaste see ag bcdcb bpeecAcpea oaaA c  o A sbbptecep Ap Ah  ipc ce yhcbh h  

ypt aألا tbse ocb rastcdcbsAcpea2 bpog A eb  see   g tc eb  oaaA c  sesctsct  ce pte t Ap c  scaptc e 

see sggpceA e ce Ah  seocecaAtsAce  cpeeألا  

  h  c hsecpt pd Ah  gactcb  ogtpe   ce Ah  g tdptoseb  pd hca eaAc a2 pt epA2 pt Ah  ecptsAcpe pd Ah o2 ca 

pe  pd Ah  dsbApta pd pppee aa pt bpttagAcpe pd Ah  seocecaAtsAcpeألا   h t dpt 2 aceb  Ah  gactcb pddcbcsta st  

Ah  osce gcttst agpe yhcbh Ah  cactecep pd Ah  aAsA  see Ah  AtaaA  a pd Ah  gactcb ceA t aA t aA2 see Ap Ah o 

Ah  bt ecA pp a Ap Ah  pppee aa pd Ah  ppe teo eA seocecaAtsAcpe cd Ah e g tdpto Ah ct eaAe ce s pppe 

osee t2 see Ah e st  stap t agpeacct  dpt Ah  bpttagAcpe pd Ahca seocecaAtsAcpe cd Ah e dsct pt e pt bA Ap 
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bstte paA Ah ct eaAc a;   h t dpt 2 Ah  bpaeAtc a„ t pcatsAcpe hsa aesecopaate e bce e gtpecacpea ce yhcbh 

gactcb pddcbcsta st  bpeb te e ycAh apo  t aAtcbAcpea2 see dpt cAa ecptsAcpe2 cA hsa cogpa e g estAc a AhsA 

este ce a e tcAe sbbptecep Ap Ah  hsto AhsA cA t gt a eAa ألاpt ose bsaa  Ap Ah  gactcb ceA t aA  

 م٣ععضمت:                                                        

رٚ تلّرام َرو أحرذ تلش١را ض تلتري يٝروم ِلي را أي ثىٍريم أو طهراص  دتسي ٘لرص دوس مهرم وأظاهر ي فر  ي ثحٝيرٞ أَرذتٗ إلادتس  وتلٝيرام بلوؽررى  ا ُ ّرذ تملٌو

ٝرري  ٘هررو تملمسررل تلٝرراهووي لهررا وتلررزي يٝرروم بحٝررذيم تل ررذمات لج ررو أحررذ أدوتت تلذولررة وتلررزي ثمرراسط مررً   لررص وؽرراوها تمل٘ش مهرروس تلىرراط وثىٙيررز أِمالهررا َو

رٚ البرذ أن ثحروت٘ش ٘يرص تلؽرشوه تل صمرة وتملّيىرة  تلزيً يحّاملون مْ م حلٚ تملشت٘ٞ وألاطهض  إلادتسية فري تلذولرة  ولحلر٤ ألاَميرة وتلرذوس  تلرزي يٝروم برص تملٌو

يٙة تلتي  ؽحٕل ه ا  ٘ بذ مً ثوت٘ش تمل َ ت تلّلمية وتل٢ٙاء  وتل  ل  حتى يحم تظخيّابص وجّيتىص في تلجهاص إلادتسيألا  حعب تلٌو

رررٚ تلّرررام فررري ٜيامرررص برررلدتء وتطباثررص مرررً ِذمرررص أو إلا ررر ٥ ه رررا  مررر ٙرررون تلّموميرررون َرررم و ّررذ ظرررلٟو تملٌو ً ِوتمرررل ـرر م إلادتس  أو ٘عرررادَاألا لرررزت ملرررا ١ررران تملٌو

تطره م ِ رل وطرص حعرً  تلذِامة تل٢ ل  تلتري يٝروم ِلي را بىراء تلذولرة وألامىراء ِ رل تملفرتحة تلّامرة  وإلري م  ّرود تلٙمرل فري ـر م إلادتس  تلح٣وميرة  رت أدوت و 

ٙين ٠ما ثْٝ ِلي م ثبّص ٘عاد َرزٍ إلادتس   رت ٜفرشوت  أو أَملروت فري تلٝيرام بوتطبراخ م  لرزل٤ أطمّرد جؽرش ّات تلرذو٥ ِ رل ثٝشيرش أح٣رام ت حفرد ٘ي را تملرٌو

 تلّموميين عّن تلٝيود  وسث د ِ ل م الٙ  ا ِٝوبات ث حلٚ في تلؽذ  با ح ٗ تلمشس تلزي ثمسلص أو ٜذ ثتحٝص باملفتحة تلّامةألا

 ئق٩الُت البدث:

رل ثوطرذ ت رح ٗ ثىىلٞ ِذ  جعاؤالت بحسية حو٥ تمل  رص ووتطباثرص  َو رٚ طميرْ حٜٝو را َرل لرمً تلٝراهون بلح٣امرص تلٙفرلية للمٌو ولرُو أبشَص

ابرة تلٝمرا ية ِىرذ را  ومرً هري تلعرلىة تمل حفرة فري تلٙفرل تلحرلديبي  ومرا دوس تلٜش يَل رُو تلٙفرل  في مّاوي تملفىتحات تلٙفل تلحرلديبي وإن راء تل ذمرة ٔو ٜو

ٚألا  تلحلديبي للمٌو

 ٘شلية تلبحص:

ررررررٚ فرررررري تلٝررررراهوهين تملفررررررشي وتليمنرررررري لررررررامىة لجميررررررْ تلحٝررررررٛو وتلوتطبررررررات طرررررا - ءت أح٣ررررررام تلٙفررررررل تلحررررررلديبي للمٌو

يٙيةألا  تلٌو

رٚ  ؽروه ا تلررىٝق بخىٍريم ١ا٘رة تلحٝرٛو وتلوتطبررات فري تلٝراهوهين تملفررشي  - ماصتلرد أح٣رام تلٙفرل تلحررلديبي للمٌو

 وتليمنيألا

 أهمُت البدث:

ٚ تلّرررام تلرررزي  ّرررذ تملشث٢رررض ألاظاهررر ي  ال ؼررر٤ وال سيرررب برررلن مولرررُو تلبحرررص لرررص أَميرررة  ٠بيرررل  ورلررر٤ لحّلٝرررص بررراملٌو

 -للب د وث ل٠ض أَمية تلبحص في  جي:

ٚ في تليمً ومفش ألن مّالجة مسرل َرزٍ تملوتلريْ  ّرود هّٙهرا ِ رل تلذولرة ١ر دتس   إلاحاوة بالٙفل ٠ّٝوبة ثلدي ية للمٌو

 ٞ تلّامألاِو ل تلب د لإلـ م إلادتسي ولمان حعً ظيل وأدتء تمل٘ش

ٙي األا ة لماهات وإطشتءتت تلٙفل تلحلديبي حتى ال ثحّعٚ إلادتس  بٙفل مٌو  مّ٘ش

 مىهجُت البدث:



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

31 
 

ررم  م عؽررلن 1987لعررىة  47لٝرذ تِحمررذت فرري ٠حابرة تلبحررص ِ ررل تملرىتح تلححلي رري وتملررىتح تملٝرراسن ٘يمرا بررين تلٝرراهون تملفرشي ٜس

رررم  م عؽرررلن تل ذمرررة تملذهيرررة با لرررا٘ة   رررل تل  حرررة تلحىٙيزيرررة 1991ة لعرررى 19تلّررراملين تملرررذهيين بالذولرررة وتلٝررراهون تليمنررري ٜس

 رل٤ عؽشوم واستء تلٙٝص إلادتسيألا لٝاهون تل ذمة تملذهية معحّيىا في

 اإلابدث الخمهُضي

ت للٟهل مً الىُْٟت الٗامت  اإلاٟاهُم الخأَيًر

يٙررررة تلّامرررررة أحرررررذ تلجررررضتءتت تلحلدي يرررررة تلترررري ثماسظررررره  رررررٚ تمل رررررل جّررررذ ِٝوبرررررة تلٙفررررل مرررررً تلٌو ا إلادتس  ثجرررراٍ تملٌو

ررررٚ مررررً ألررررشتس ماديررررة  ررررٚ ملررررا  ّاهيررررص تملٌو ررررا أرررررشت ِ ررررل تملٌو يٙي  بررررل مررررً أؼررررذ تلّٝوبررررات تلحلدي يررررة وأ ىَش بالوتطررررب تلررررٌو

يٙة تلّامة  ي٣ون  ما ثلدي يا أو  دتسياألا  ومّىوية  وتلٙفل مً تلٌو

ررررٚ مررررً طهررررة إلادتس  ععرررر ب    لررررص بوتط ٞالٟهععععل الخععععأصًبي: رررا ح ط َررررو ٘فررررل تملٌو يٙحررررص  ورلرررر٤ ١ر بررررات ومٝحمرررريات ٌو

ٚ ألاموت٥ تلّامة تلتي بحوصثصألا  تملٌو

يٙرة ال  والٟهل ؤلاصاعي: رٚ ِرً تلٌو رو ٜرشتس  دتسي ثفرذٍس إلادتس  ب ن راء ِ ٜرة تملٌو و تلٙفل بىشيٞ ٔيرل تلحلديرب  َو َو

يٙي وإهما ألظبا  مهىية أو صحية  أو  حالحص   ل تلحٝاِذ  ألاعع ب إلا  ٥ بالوتطب تلٌو

را مرً ـروس  ن راء تل ذمرة لرزل٤ ومرً  ر ٥ َرزت تملبحرص  يٙة تلّامة أو تلّض٥ مفىتحات جؽرخبص مرْ ٔيَل وتلٙفل مً تلٌو

 -ظخىّٗش ِ ل مٙهوم تلٙفل  وثمييٍز ًِ ٔيٍل مً ـوس  ن اء تل ذمة ورل٤ في مىلبين:

 

 اإلاُلب ألاو٫ 

٠ الٟهل مً الىُْٟت الٗامت  حٍٗغ

فررررل تلشرررر يء ِررررً ٔيررررٍل  ّنرررري تلحرررراطض برررريالٟهععععل فععععي اللٛععععت:   فررررلد تلشرررر يء أي ٜىّحررررص ٘رررراهٝىْ  ٘و ن تلؽررررتئين  ٘و

 أي ٘ىمص
ً
فل تملولود ًِ تلشلاُ ٘ف  يٙة ١ليا(1)أعّذٍ  ٘و ىْ ِ ٜحص بالٌو ٚ ٜو  ألا(2)  أو  ن اء  ذمة تملٌو

ن ررراء ستبىرررة وتلٙفرررل أو تلّرررض٥  أو تلىرررشد أو ٔيرررٍل مرررً ألالٙررراً هررري فررري تملّنرررى وررر يء وتحرررذ وإن ت حلٙرررد ألالٙررراً وتلتررري جّنررري  

ا ِررررً ٔيررررٍل مررررً  يٙررررة َررررو ألا٠ثررررل تظررررح ذتما وؼرررريِو يٙحررررص ألي ظرررر ب ١رررران  ل٢ررررً مفررررىت  تلٙفررررل مررررً تلٌو ررررٚ ِررررً ٌو تملٌو

يٙرة تلّامرة  وإن ١اهرا ٜرذ هفرا ِ رل تلٙفرل مرً  تملفرىتحات تلعرابٝة  ولرم  ّرٗش تملؽرُش تملفرشي وتليمنري تلٙفرل مرً تلٌو

يٙة تلّامة باِحبراٍس أحرذ تلّٝوبرات تلحلدي يرة  ألا وتلحّشيرٚ لرتغ مرً (3)وهفرا ِ رل أن تلٙفرل أحرذ أظربا   ن راء تل ذمرةتلٌو

يٙرة تلؽرراسم وتلباحرص  ومررً  ر ٥ تلحّرراسيٚ تلعرابٝة للٙفررل يم٢ىنري جّشيررٚ تلٙفرل بلهررص  يٙرة تملؽرُش وإهمررا َرو مررً ٌو ٌو

يٙة بٝشتس مً تلعلىة إلادتسية تمل حفة ألظبا  ٜاهوهية ومٝبولة ٚ بالٌو  " ن اء ـلة تملٌو

                                                           
1
ات تلجامّية   ظ٢ىذسية   -   ألا229 م  ؿ2004ِ ي طمّة محاس   تلحلديب إلادتسي في تلوٌيٙة تلّامة )دستظة مٝاسهة(  دتس تملىبِو
2
 ألا167م  ؿ 1995أحمذ ِبذتلشحمً ؼٗش تلذيً  تلوطيز في تلٝاهون إلادتسي  تلجضء تلساوي  دتس تل٢ٙش تملّاـش  بيلوت  تلىبّة ألاو ل  - 
3
م 94هق ِلي ا تملؽُش تملفشي في تملاد  ) -  اهون تل ذمة تملذهية تليمني 1978لعىة  47( مً ٜاهون تلّاملين تملذهيين بالذولة ٜس م م  ٜو  118م في تملاد  )1991لعىة  19ٜس

 (ألا119 –
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 و٫ الٟٕغ ألا 

يره  مى٠٢ ال٣ٟه وال٣ًاء مً مهُلح الٟهل ٚو

يره: : مى٠٢ ال٣ٟه مً مهُلح الٟهل ٚو
ً
 أوال

ررٚ تلّررام  ٘ٝررذ تظررحّمل تلٕالررب   لررم ت ررحم تلٙٝررص تملفررشي بمعررللة لرربي تملفررىتحات تملحّلٝررة ب ن رراء  ذمررة تملٌو

 
ً
ررران تلٙفررررل ثلدي يررررا ررررٚ ظرررروتء ١ر  و٠ررررزل٤ لٙررررَ مررررً تلٙٝهرررراء لٙررررَ "تلٙفررررل" للذاللررررة ِ ررررل  ن رررراء  ذمررررة تملٌو

ً
أم ٔيررررل ثلدي يررررا

رٚ ععر ب ٔيرل (1)"تلّض٥" ألا  ال أن تلبّن مً تلٙٝهاء ٘ٛش بين لَٙ "تلٙفل وتلّض٥" ٘ٝذ طّل تلٙفرل  ن راء  ذمرة تملٌو

ٚ عع ب ثلديبي  ألا(2)ثلديبي ٠بلٓو ظً تلحٝاِذ  وتظحّمل لَٙ "تلّض٥"  ن اء  ذمة تملٌو

ت  ن راء تل ذمرة ٘ٝرذ تظرح ذم مفرىت  "تلٙفرل وتلّرض٥" و٠زل٤ تلٙٝص تليمني لم ت حم بمعللة لربي مفرىتحا 

 
ً
 أم ٔيل ثلدي يا

ً
ٚ ظوتًء ١ان تلٙفل ثلدي يا  ألا(3) ن اء  ذمة تملٌو

يره مً اإلاهُلخاث: : مى٠٢ ال٣ًاء مً الٟهل ٚو
ً
 زاهُا

يرررل تلحرررلديبي  حيرررص رَبرررد   رَرررب تلٝمررراء تملفرررشي   رررل تظرررح ذتم لٙرررَ "تلٙفرررل" للحّبيرررل ِرررً تلٙفرررل تلحرررلديبي ٔو

م   رررل أهرررص "ال يجررروص  سث٣ررران   رررل وتّٜرررة ثملررر٤ تملرررذاي أسك 19/1/1972مرررة تلٝمررراء إلادتسي فررري ح٢رررم ـرررادس لهرررا بحررراسيخ مح٢

صستِية عٕيل  هحٙاُ مً إلـا م تلضستاي "لٙفلص" مً  ذمة  ٘ رت لم يس د مً ألاوستٛ أهص ٜام بص عع ب مً أظبا  ته  اء 

يٙحص بما ي لس ٘فلص عع ب ثلديبي" تل ذمة أو  شوض ِ ل مٝحض ى تلوتطب في أدتء  ألا(4)ٌو

مرررررً  ررررر ٥ ألاح٣رررررام تلعرررررابٝة يخبرررررين لىرررررا أن تلٝمررررراء تملفرررررشي ظرررررايش تملؽرررررُش تملفرررررشي فررررري مفرررررىتحات  ن ررررراء  ذمرررررة  

يرل تلحرلديبي و٠رزل٤ تظرح ذمص للذاللرة ِ رل تلٙفرل عٕيرل  ٚ  ٘اظح ذم لَٙ تلٙفل للذاللة ِ ل تلٙفل تلحلديبي ٔو تملٌو

 تلىشيٞ تلحلديبيألا

ٚ برالىشيٞ تلحرلديبي ورلر٤ فري ح٢رم أم  ا تلٝماء تليمني ٘ٝذ تظح ذم لَٙ "تلّض٥" للذاللة ِ ل  ن اء  ذمة تملٌو

 فري 21/10/1999َر تملوت٘ٞ 1420سطب  22تملح٢مة تلّليا تلفادس بحاسيخ 
ً
ٚ تلزي  ّمرل مذسظرا م ورل٤ عع ب  ثيان تملٌو

ألا بلن ١ان  ؽش  تل مش وي يّصألاألاألاألا –تمل٢  
ً
ا  ؼِش

ً
 ألا(5) لخمحشما

ه حرَ مرً ألاح٣رام تلعرابٝة أن تلٝمرراء تليمنري ظرايش تملؽرُش تليمنري فرري تظرح ذتم لٙرَ "تلٙفرل وتلّرض٥" للذاللررة  

ٚألا  ِ ل  ن اء  ذمة تملٌو

                                                           
1
  وتهٍشألا هفش تلذيً مفبام تلٝاض ي  452 – 335ِبذتلوَا  تلبىذتسي  تلّٝوبات تلحلدي ية للّاملين تملذهيين بالذولة وتلٝىاُ تلّام  دتس تل٢ٙش تلّشبي  تلٝاَش   ـر  - 

يٙة تلّام )دستظة موتصهة( في ت م  2002 – 1412  2لٝاهون تملفشي وتلليبي وتلؽش ّة إلاظ مية  دتس تلٙٝص تلّشبي  تلٝاَش   هتلىٍشية تلّامة للحلديب في تلٌو

ات تلجامّية   ظ٢ىذسية  277ؿ   ألا334م  ؿ 1984  وتهٍشألا ماطذ ستٔب تلحلو  تلٝاهون إلادتسي  دتس تملىبِو
2
  وتهٍش د/ ِبذتلٙحام حعً 31م  ؿ 1994وألاسدن  دتس تلب مة تلّشبية  تلٝاَش  ِىاد سلوتن محمود تلجشتم  ٘فل تملوٌٚ تلّام )دستظة مٝاسهة ٘شوعا ومفش  - 

يٙة تلّامة  دتس تلب مة تلّشبية  تلٝاَش    ألا32م  ؿ 1994تلحلديب في تلٌو
3
تليمني   ـذتستت طامّة ِذن  تلىبّة    الذ ِمش باطىيذ  تلٝاهون إلادتسي 317أحمذ ِبذتلشحمً ؼٗش تلذيً  تلوطيز في تلٝاهون إلادتسي تليمني  مشطْ ظابٞ  ؿ  - 

ٚ تلّام  مشطْ ظابٞ  ؿ 209 – 208م  ؿ 1992ألاو ل    ألا72  وتهٍش محعً تلحاسزي  ظلىة ثلديب تملٌو
4
ة تملبادئ تلتي أٜشخ ا مح٢مة تلٝماء إلادتسي )تلذت ش   ظحاىا٘ية( مً أو٥ أ٠حوبش ظىة  -  ا عّذَاألا أؼاس  ليص  وم 241م  ؿ 1972م   ل ا ش ظ حم ل ظىة 1971مجمِو

ٚ تلّام  مشطْ ظابٞ  ؿ   ألا37ِىاد سلوتن تلجشتم  ٘فل تملٌو
5
م تلٝمية  -  م  تلٝوتِذ تلٝما ية تملعح لفة مً ألاح٣ام تلفادس  ًِ تملح٢مة تلّليا  تلّذد تلساوي  تلجضء ألاو٥ 1999لعىة  22ح٢م تملح٢مة إلادتسية تلّليا ٜس

 ألا80م  ؿ 2005 -َر 1426
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 اإلاُلب الثاوي

 جمُيز الٟهل ًٖ ٚيره مً نىع ئنهاء الخضمت

يٙرة تلّامرة ـروس محّرذد   مب را ثلر٤ تلتري ث٣رون بر س   ٚ بالٌو رٚ ١االظرحٝالة  ومب را ثلر٤  ن اء ِ ٜة تملٌو تد  تملٌو

ٚ وال ب ستد  إلادتس  ول٢ً ب ستد   ٚ تلّام ١الٙفل أو تلّض٥  ومب ا ثل٤ تلتي ال ث٣ون ب ستد  تملٌو تلتي ث٣ون بذون  ستد  تملٌو

رررذ أوسد تملؽرررُش تملفرررشي أظررربا  ته  ررراء تل ذمرررة فررري تملررراد  ) ّررراملين ( مرررً ٜررراهون تل94تلٝررراهون  ورلررر٤ ١ا حالرررة   رررل تملّررراػ  ٜو

 ألا(1) تملذهيين بالذولة ورل٤ ِ ل تلىحو  جي:

   ظحٝالة  إلاحالة   ل تملّاػ أو تلٙفل مً تل ذمة  ٘ٝذ -
ً
بلٓو تلعً تملٝشس  ل ٟل تل ذمة  ِذم تللياٜة لت ذمة صحيا

ايا تلذولة ألا ش   تلٙفل بٝشتس مً س تغ تلجم هوسية في ألاحوت٥ تلتي تلجيعية أو تهحٙاء ؼشوه تملّاملة باملسل باليعبة لِش

يحررررذدَا تلٝرررراهون تل رررراؿ بررررزل٤  تلح٢ررررم ِليررررص عّٝوبررررة طىا يررررة فرررري  حررررذ  تلجررررشت م تملىفرررروؿ ِلي ررررا فرررري ٜرررراهون تلّٝوبررررات 

اءألا حة  تل٘و يٙة تملٜ   ألاألاألاألاألا لخ   لٕاء تلٌو

ررٚ فرري تملرراد  ) ل أهررص ثيح رري  ذمررة ( ِ رر118و٠ررزل٤ أوسد تملؽررُش تليمنرري فرري ٜرراهون تل ذمررة تملذهيررة  أظرربا  ته  رراء  ذمررة تملٌو

ٚ بٝشتس مً تلعلىة تمل حفة بالحّيين في  حذ  تلحاالت  ثية:  ألا(2) -تملٌو

يٙة ألظبا  ثىٍيمية أو تٜحفادية  تلٙفل أو تلّض٥ألا-   ن اء تل ذمة   ظحٝالة   لٕاء تلٌو

 الٟٕغ ألاو٫ 

 الخمُيز بين الٟهل والاؾخ٣الت

يٙة تلّامة أ  ٚألاثحٙٞ  ظحٝالة مْ تلٙفل مً تلٌو  مب ما  ّذ ظ با مً أظبا   ن اء  ذمة تملٌو
ً
 ن ٠ 

يٙررة دون أن ي٣ررون َىررراٟ  رن أو  بررة مىررص فرري  ن رراء تلٌو ررٚ ٔس وثحميررز  ظررحٝالة ِررً تلٙفررل أن ررا ثررحم بررا ستد  تملحٙررشد  للمٌو

رٚ  ال بىراًء ِ رل موت٘ٝرة إلادتس  ِ رل  ظرحٝالة ب ر ٗ تلٙفرل تلرزي يرحم بىراء  ِ رل ظرلىة وإستد  ِزس وال ثيح ري ِ ٜرة تملٌو

رررٚ  يٙرررة ١ا حالرررة   رررل تلحٝاِرررذ أو لعررر ب   ررر ٥ تملٌو يٙرررة لعررر ب يحّلرررٞ بمفرررتحة تلٌو رررٚ بالٌو إلادتس   ن ررراء ِ ٜرررة تملٌو

و تلٙفل تلحلديبي  ي دي   ل  ن اء  ذمحص َو
ً
يٙحص    ال  ألا(3)بٌو

ٚ في تلٝاهون تملفشي وتليمني ومب ا ت ذ ظبٞ أن ظشدها أظبا  ته  اء  ذمة تملٌو  لٙفل و ظحٝالةألاٜو

يٙيررررة مررررً حيررررص أن َررررزٍ تلّ ٜررررة ثٝرررروم ِ ررررل سلرررراء    ررررٚ فرررري  ظررررحٝالة   ررررل وبيّررررة تلّ ٜررررة تلٌو و عررررخىذ حررررٞ تملٌو

يٙة يٙة جّين  ن اء ِ ٜحص بالٌو د ِذم سلا ص بالٌو ٚ في أي ٜو يٙة حتى  رت ما أبذ  تملٌو ٚ بالٌو و ما هق (4)تملٌو   َو

يٙحررصألاألاألا" و٠ررزل٤ 120تملذهيررة فرري تملرراد  )ِليررص تملؽررُش تليمنرري فرري ٜرراهون تل ذمررة  ررٚ أن  عررحٝيل مررً ٌو ( ٘ٝررش  )أ( بررلن "للمٌو

( مً ٜراهون تلّراملين تملرذهيين بالذولرة "برلن للّامرل أن يٝرذم تظرحٝالحص مرً 97هق تملؽُش تملفشي ِ ل  ظحٝالة في تملاد  )

يٙحصألاألاألا"ألا  ٌو

                                                           
1
م ٜاهون ع -   ألا1978لعىة  47ؽلن تلّاملين تملذهيين بالذولة في مفش ٜس
2
م  -   مألا1991لعىة  19ٜاهون تل ذمة تملذهية تليمني ٜس
3
يٙة تلّامة )دستظة موتصهة(  دتس تل٢ٙش تلّشبي  ه  -   ألا277 – 276م  ؿ 2002 – 1422  2هفش تلذيً مفبام تلٝاض ي  تلىٍشية تلّامة للحلديب في تلٌو
4
ٚ تلّام  )دستظة مٝاسهة(  مشطْ ظابٞ  ؿ يحيى ٜاظم ظ -   ألا58هل  ٘فل تملٌو



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

34 
 

دت ويمىُت: ان: نٍغ  والاؾخ٣الت هٖى

رررٚ ِرررً  ستدثرررص فررري ثرررٟش تل ذمرررة ٜبرررل بلرررٓو تلعرررً تملٝرررشس  للمّررراػ فررري ؼررر٣ل ولرررب   ظرررحٝالة تلفرررشيحة: هررري -1  ٘فرررام تملٌو

ألا
ً
 يٝذمص   ل تلجهة إلادتسية تلحاعْ لها  ٘حجيبص إلادتس    ل ولبص في   ٥ مذ  مّيىة محذد  ٜاهوها

 مّرين   ّرذٍ تملؽرُش ٜشيىرص ِ رل أهرص ٜفرذ بر -2
ً
ٙرا ٚ مٜو  ومرً ررم  ظحٝالة تلممىية: هي أن يح ز تملٌو

ً
ص ثرٟش تلّمرل ن ا يرا

يٙة أ ش ألا ٚ بٌو   ومً ثٟش رل٤ تلححاٛ تملٌو
ً
 يشثب ِلي ا تملؽُش اراست

و ما هق ِليص تملؽُش تملفرشي فري ٜراهون تلّراملين تملرذهيين بالذولرة فري تملراد  ) رشٍس تملؽرُش تليمنري فري ٜراهون تل ذمرة 98َو ( ٜو

  123تملذهية تملاد  )
ً
ٚ معحٝي   محفلة بذون ِزس مٝبو٥"ألا( بلن " ّح ل تملٌو

ً
 رت تهٝىْ ًِ تلّمل ملذ  ِؽشيً يوما

 

 الٟٕغ الثاوي

 الخمُيز بين الٟهل وؤلاخالت ئلى اإلاٗاف

 ملرا وسد فري  
ً
ٝرا  مب مرا  ّرذ ظر با مرً أظربا   ن راء تل ذمرة ٘و

ً
يٙرة أن ٠ر  ثحٙٞ إلاحالة   ل تملّاػ مْ تلٙفل مرً تلٌو

اهون تلّاملين تملذهيين بالذولة تملفشي ماد  )119 – 118ٜاهون تل ذمة تملذهية تليمني تملاد  )  (ألا94( ٜو

رٚ ل رٟل تل ذمرة  وثحٙرٞ ٜروتهين    ال أن إلاحالة   ل تملّاػ أو تلحٝاِذ ي٣ون ببلٓو تلعً تلٝاهوهيرة تملحرذد  للمٌو

ها وي ٟل تل ذمة ٚ ببلٔو ٙين في تلّالم ِ ل وطو  ثحذيذ ظً مّيىة يحٝاِذ تملٌو  ألا(1)تملٌو

ذ تثٙٞ   ٚ تلعحين مً ِمٍشٜو  ألا(2)تملؽُش تملفشي وتليمني في ثحذيذ ظً تلحٝاِذ ببلٓو تملٌو

 اإلابدث ألاو٫ 

 الٟهل الخأصًبي للمى٠ْ الٗام

يٙررة تلّامررة   ررٚ تلّررام يشطررْ  مررا لعرر ب ثٙحمرريص مفررتحة تلٌو ىررا فرري تملبحررص ألاو٥ أن تلٙفررل للمٌو ظرربٞ أن ِ٘ش

رررو مرررا  عرررىى رررٚ تلرررزي بلرررٖ تلعررررً تلٝاهوهيرررة َو يٙحررررص  ٠ٙفرررل تملٌو رررٚ بٌو تلٙفررررل إلادتسي  أو تلٙفرررل ععررر ب   ررر ٥ تملٌو

و تلٙفل تلحلديبي يٙة َو  ي دي   ل  ن اء تل ذمة ًِ تلىشيٞ تلحلديبي أو ما  عىى بالّض٥ ًِ تلٌو
ً
زت َو محل (3)   ال ألا َو

ررٚ تلررزي أ ررل  بوتطبررات تلٌو يٙررة تلّامررة  بحسىررا  وي٣ررون تلٙفررل بٝررشتس يفررذس مررً تلعررلىة إلادتسيررة تمل حفررة طررضتء للمٌو

ررٚ بجميررْ تلوظررا ل إلاطشت يررة وتلحلدي يررة  لررزل٤  وثح ررز إلادتس  َررزت إلاطررشتء  رت مررا تجررضت ِررً ثٝررويم وجّررذيل ظررلٟو تملٌو

ظرررٗو هحّرررٗش ِ رررل ألاظرررغ تلتررري ثح رررزَا إلادتس  فررري ثحذيرررذ تلجشيمرررة تلحلدي يرررة ٠مرررا جعرررىى فررري تلٝررراهون تملفرررشي أو تمل الٙرررة 

رررة تلعرررلىة تمل حفرررة بٝرررشتس تلٙفرررل تلحرررلديبي وارررراس تلٙفرررل تلحرررلديبي تلحلدي يرررة ٠مرررا جعرررىى فررري تلٝررراهون ت ليمنررريألا و٠رررزل٤ مّ٘ش

 -ورل٤ في ر رة مىالب:

                                                           
1
ٚ تلّام )دستظة مٝاسهة(  مشطْ ظابٞ  ؿ  -   ألا61يحيى ٜاظم ِ ي ظهل  ٘فل تملٌو
2
م 95تهٍش  تملاد  ) -  م 25م  وتملاد  )1978لعىة  47( مً ٜاهون تلحٝاِذ تملفشي ٜس  مألا1991لعىة  25( مً ٜاهون تملّاؼات تليمني ٜس

يٙة تلّامة  مشطْ ظابٞ  ؿ هف - 3  ألا277ش تلذيً مفبام تلٝاض ي  تلىٍشية تلّامة للحلديب في تلٌو
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 اإلاُلب ألاو٫ 

 أؾاؽ الٟهل الخأصًبي  الخُأ الىُْٟي(

يٙية  تمللٝا  ِ ل ِاثٝص  ورل٤ بامل الٙة    َو إلا  ٥ بالوتطبات تلٌو
ً
ٚ ثلدي يا مً تمل ٠ذ أن أظاط ٘فل تملٌو

ٚ  للٝوت يْ طضتء تلٙفل ِ ل تملٌو يٙة  بحيص جؽ٣ل ثل٤ تمل الٙة طشيمة ثوطب ثٜو هين وتللوت ا تلتي ثٙشلها ِليص تلٌو

يٙي أو تمل الٙرة  رة تلجشيمرة تلحلدي يرة "تل ىرل تلرٌو يٙرة تلّامرة  و٠رزل٤ مّ٘ش ة وتطبرات ومحٍروستت تلٌو ليص ظتحم مّ٘ش ِو

ين تلحاليين:  -تلحلدي ية" وأس١ان ا ورل٤ في تلِٙش

 لٟٕغ ألاو٫ ا

 واحباث ومدٓىعاث اإلاى٠ْ الٗام

ررٚ تلّررام فرري تملرراد  )  ( مررً ٜرراهون تلّرراملين تملررذهيين بالذولررة 76جّررشك تملؽررُش تملفررشي لوتطبررات ومحٍرروستت تملٌو

ررررم  ررررم 41 – 31م و٠ررررزل٤ تملؽررررُش تليمنرررري فرررري ٜرررراهون تل ذمررررة تملذهيررررة فرررري تملرررراد  )1978لعررررىة  47ٜس لعررررىة  19( مررررً تلٝرررراهون ٜس

رررٚ تلّرررام وظرررٗو هحّرررشك لحلررر٤ م  و ؽررر1991٣  للمٌو
ً
ل إلا ررر ٥ بحلررر٤ تلوتطبرررات طشيمرررة جعرررحوطب طرررضتء تلٙفرررل ثلدي يرررا

 -تلوتطبات وتملحٍوستت في تلىٝاه تلحالية:

: واحباث اإلاى٠ْ الٗام:
ً
 أوال

ٚ مْ صم  ص في ثلدية تلوتطبات تملىووة بص دليل ا ش ِ ل    ؿ تملٌو الخٗاون م٘ الؼمالء: -١ ٚ مْ أدتء  ن جّاون تملٌو

ررٚ   ر أن تلحّرراون مررْ تلررضم ء يرر دي   ررل تظررحمشتسية ِمررل تملشت٘ررٞ تلّامررة بررذون  ررزت تلحّرراون مىلررو   مررً ١ررل مٌو تلّمررل  َو

ٚ  ألا  (1)ثٜو

رررذ هرررق تملؽررررُش تملفرررشي ِ ررررل وتطرررب تلحّررراون مررررْ تلرررضم ء فرررري أدتء تلوتطبرررات تل صمرررة لحلديررررة ظررريل تلّمررررل وثىٙيرررز تل ذمررررة  ٜو

رم 76/7تلّامة ورل٤ في تملاد  ) م و٠رزل٤ هرق تملؽرُش تليمنري ِليرص 1987لعرىة  47( مً ٜاهون تلّراملين تملرذهيين بالذولرة ٜس

ررم 13/2فرري تملرراد  ) ررٚ مررْ 1991لعررىة  19( مررً ٜرراهون تل ذمررة تملذهيررة ٜس م  حيررص هفررد ِ ررل أهررص يجررب "ألاألاألاألا أن يحّرراون تملٌو

 صم  ص في أدتء تلوتطبات"ألا 

ٚ تملحاٍ٘ة ِ ل تملا٥ تلّام  حيص أن تملا٥ تلّام َو في  ذمة تلجميْ يجب ِ املخاٞٓت ٖلى ألامىا٫ الٗامت: -٢  ل تملٌو

ة  ٚ فري تملحاٍ٘رة ِ رل تملرا٥ تلّرام برلن طّلرص ِشلرة للعرٜش ٙين  ٘ رت ٘شه تملٌو وم فق ملىّٙة تملوتوىين بما ٘ي م تملٌو

ٍ إلاطشتءتت تل صمة  بلن ثٝشس أو   ح ط ظوتًء لىٙعص أو ظهل لص ق ا ش يل زٍ وطب ِىذ رل٤ لإلدتس  أن ثح ز لذ

 ٘فلص با لا٘ة أن ثحيلص للٝماءألا

يٙرررة تلّامرررة  ٘ررر  يرررلجي أي ّ٘رررل أو  املخاٞٓعععت ٖلعععى ٦غامعععت الىُْٟعععت: -٣         رررٚ تملحاٍ٘رررة ِ رررل ٠شتمرررة تلٌو يجرررب ِ رررل تملٌو

ررذ هررق تملؽرر يٙررة تلّامررة تلررزي يخىررافل مررْ حعررً تلعرريل  وتلعررلٟو  ٜو ُش تملفررشي ِ ررل ثفررٗش  سرر يء   ررل ظررمّة و٠شتمررة تلٌو

ررم 76رلرر٤ فرري تملررراد  ) ( أهررص "يجرررب ِ ررل تلّامرررل أن 3م  فرري تلٙٝرررش  )1987لعرررىة  47( مررً ٜررراهون تلّرراملين تملرررذهيين بالذولررة ٜس

و ما أ٠ذٍ تملؽُش   يحٙٞ و ح لتم تلوتطب" َو
ً
اثص معل٣ا  للّٗش تلّام وأن  عل٤ في ثف٘ش

ً
يٙحص وبٝا يحاَ٘ ِ ل ٠شتمة ٌو

                                                           
1
يٙة تلّامة  مشطْ ظابٞ  ؿ   -   ألا160ِ ي طمّة محاس   تلحلديب إلادتسي في تلٌو
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ررم  تليمنرري فرري ٜرراهون تل ذمررة ٙرراً ِ رررل 3( تلٙٝررش  )13م  فرري تملرراد  )1991لعررىة  19تملذهيررة ٜس ررٚ "تلح ( بلهررص يجررب ِ ررل تملٌو

ات تلّمل أو  اسطها"ألا يٙة و بحّاد ًِ ١ل ما مً ؼلهص تلحٝليل مً ٜيم  ا و ح لتم لها أرىاء أٜو  ٠شتمة تلٌو

 مدٓىعاث اإلاى٠ْ الٗام:
ً
 زاهُا

رر ٖععضم ئٞكععاء أؾععغاع الىُْٟععت: -1 يٙحررص ِ ررل أمرروس وأظررشتس ثحمررمب ا ورررا ٞ سظررمية  ٜررذ ثىىرروي ِ ررل يىلررْ تملٌو ٚ بح٢ررم ٌو

رريات تملرروتوىين   أظرشتس ِعرر٢شية أو تٜحفررادية أو ظياظررية  ٠مررا يىلرْ أو ي٣ررون ِ ررل ِلررم بررلموس ظرشية ثحّلررٞ بررلدٛ و فـو

ٚ عّذم  ٘ؽاء َزٍ ألاظشتس  وأظاط َزت  ل زتم حماية تملفتحة تلّامرة فري َرزت تملجر رٚ ويل زم تملٌو ا٥ يٝحضر ى مرً تملٌو

ا مْ تلحشؿ ِ ل تمللٙات وتلورا ٞ تلتي ثححوي َزٍ ألاظشتس   ذم  رتِ  ا أو وؽَش يٙة ِو تملحاٍ٘ة ِ ل أظشتس تملهىة أو تلٌو

يٙحرص  ورلر٤ ١لظرشتس تلؽرشوة وتلٝمراء وألاوبراء   بح٢رم ٌو
ً
ذم جعليمها   ل أي شر ق  ال  رت ١ران َرزت تلصر ق معرئوال ِو

ما٥  ثفاالت  ألا(1)ِو

( تلٙٝش  ) ( مً ٜاهون تل ذمة تملذهية 14ٜذ هق تملؽُش تليمني ِ ل وتطب ِذم  ٘ؽاء أظشتس تلوٌيٙة تلّامة في تملاد  )و 

ررم  يٙحرررص 1991لعرررىة  19ٜس رررٚ أن يٙشررر ي ألامررروس وتملّلومرررات تلعرررشية تلتررري يىلرررْ ِلي رررا بح٢رررم ٌو م ِ رررل أهرررص "يحٍرررش ِ رررل تملٌو

 حتى عّذ ته  اء  ذم
ً
 حص وألي ظ ب ١ان" ألاو ّح ل َزت تلحٍش ٜا ما

ررٚ تلّررام أن يح ررلم موتِيررذ تلّمررل تملٝررشس   ٘رر  يحررل ش ِررً بررذء تلّمررل تلشظررىي وال  الخُٛععب بععضون ٖععظع: -2 يجررب ِ ررل تملٌو

د تملحذد لص ورل٤ عٕشك ظيل تملشت٘ٞ تلّامرة باهحٍرام وإورشتد رذ هفرد تلخؽرش ّات (2)ي ٟل م٣ان تلّمل ٜبل ته  اء تلٜو   ٜو

م 76/4) ومب ا تملفشي في تملاد  م ِ ل وطو  تملحاٍ٘ة ِ ل موتِيذ تلّمل  و٠زل٤ تملؽُش 1978لعىة  47( مً تلٝاهون ٜس

رررم  ررٚ "تملحاٍ٘رررة ِ رررل 13/2م عؽرررلن تل ذمررة تملذهيرررة فررري تملرراد  )1991لعررىة  19تليمنرري فررري تلٝرراهون ٜس ( بلهرررص يجررب ِ رررل تملٌو

 ية  هجاص تلّمل تلشظىي وتمل ظعات إلاهحاطيةألاتلّمل وتح لتم موتِيذٍ" و ّح ل تلحٕيب بذون ِزس أ ىش ما ت ذد ٘اِل

حيادية ٚ تلزي تهٝىْ ًِ تلّمل ِٝب ته  اء  طاصثص ِ  ذ ٜمد تملح٢مة تلحلدي ية في مفش بٙفل تملٌو  ألا(3)ٜو

 الٟٕغ الثاوي

مت الخأصًبُت  الجٍغ

ٙررررررة  ومفررررررىت  "تلجشيمرررررررة ت ي ّررررررام بالٙفررررررل مرررررررً تلٌو رررررررٚ تل لحلدي يررررررة" أ٠ثرررررررل تلجشيمررررررة تلحلدي يررررررة هررررررري ألاظرررررراط لحلديررررررب تملٌو

 مرررً برررين تملفرررىتحات ألا رررش  تلرررزهب إلادتسي 
ً
ا تل ىرررل  –تمل الٙرررة تلحلدي يرررة  –تلجشيمرررة  همرررباوية  –تملفرررىتحات ؼررريِو

يٙي  ألالرررزل٤ ظرررٗو هحّرررشك لحّشيرررٚ تلجشيمرررة تلحلدي يرررة وهبرررين أس١ان رررا فررري تلىٝررراه (4)تملعرررئولية تملل٢يرررة –تل ىرررل تمل ررري  –تلررٌو

 - ثية:

                                                           
1
 ألا167 – 166ِ ي طمّة محاس   تلحلديب إلادتسي للموٌٚ تلّام  مشطْ ظابٞ  ؿ  - 
2
يٙة تلّامة  مشطْ ظابٞ  ؿ ِ ي طمّة محاس   تلحلدي -   ألا154ب في تلٌو
3
يٙة تلّامة  2/8/1982م  4/5/1981ح٢ىي تملح٢مة تلحلدي ية بوصتس  تلفىاِة وتلحجاس  تلفادسيً في  -  مألا أؼاس  ليص  د/ ِ ي طمّة محاس   تلحلديب إلادتسي في تلٌو

 ألا158مشطْ ظابٞ  ؿ 
4
ٚ تلّام  مشطْ 28م  ؿ 1993ِماء تلىيابة تلّامة  تلىبّة ألاو ل  ِبذتلٙحام مشتد  تمل الٙات تلحلدي ية للٝما  وأ -    أؼاس  ليص د/ يحيى ٜاظم ظهل  ٘فل تملٌو

يٙة تلّامة  مشطْ ظابٞ  ؿ  68ظابٞ  ؿ  ألا وتهٍش ممذوم وىىاوي  تلجشت م تلحلدي ية  29ود/ هفش تلذيً مفبام تلٝاض ي  تلىٍشية تلّامة للحلديب في تلٌو

 ألا329مشطْ ظابٞ  ؿ 
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عع٠ الج  : حٍٗغ
ً
مععت الخأصًبُععت:أوال ظررٗو هبررين جّشيررٚ تلجشيمررة تلحلدي يررة فرري تلخؽررش ْ وتلٙٝررص وتلٝمرراء ِ ررل تلىحررو  ٍغ

  جي:

٘: -أ مت الخأصًبُت في الدكَغ ٠ الجٍغ  حٍٗغ

أٔٙلد أٔلب تلخؽش ّات ومب ا تلٝاهون تملفشي وتليمني  يشتد جّشيٚ لتجشيمة تلحلدي ية  ولّل تلع ب في رلر٤ يشطرْ   رل أن 

 لهرزٍ تلجشيمررة أن تلجشيمرة تلحلدي
ً
رذ  شر ي تملؽرُش  ن َرو أوسد جّشيٙرا ا  ٜو  يرة ِ رل ٢ِرغ تلجشيمرة تلجىا يرة ال يم٢رً حفرَش

يٙيرة   بلن ال يىىبٞ ِ ل ١ا٘ة تلجشت م تلحلدي ية وت٠حٙى تملؽرُش عّرذ أن ِرذد عّرن تلوتطبرات تلٌو
ً
يشد َزت تلحّشيٚ ٜاـشت

مررً رلرر٤ مررا رَررب  ليررص تملؽررُش تملفررشي فرري ٜرراهون تلّرراملين تملررذهيين ألا (1)وتلترري جّررذ م الٙ  ررا طشيمررة ثلدي يررة برر يشتد ح٢ررم ِررام

رم 78بالذولة في تملاد  ) م وتلتري هفرد برلن "١رل ِمرل ي رشض ِ رل مٝحضر ى تلوتطرب فري أِمرا٥ 1987لعرىة  47( مرً تلٝراهون ٜس

رو مرا وسد فري تملراد  ألاألاألا" َو
ً
يٙة يجاص  ثلدي يرا يٙحص أو يٍهش بمٍهش مً ؼلهص إلا  ٥ ب٢شتمة تلٌو ( مرً ٜراهون تلّراملين 80) ٌو

ررم  م ٠مررا أن تملؽررُش تليمنرري لررم  ّررٗش تلجشيمررة تلحلدي يررة وإهمررا ِررذد وتطبررات ومحٍرروستت 1987لعررىة  49بالٝىرراُ تلّررام ٜس

رٚ تلّررام )٠مرا ظرربٞ أن أو ررحىا( فري تملررادثين ) ررم 14  13تملٌو م ررم ٜضرر ى فرري 1991لعررىة  19( مررً ٜراهون تل ذمررة تملذهيرة ٜس

رررٚ م الٙرررة لوتطباثرررص تملىفررروؿ ِلي رررا فررري تملررراد  ) ( بلهرررص " رت11تملررراد  ) ٝررروتهين وألاهٍمرررة وتلحّليمرررات 13تسث٢رررب تملٌو ( أو تل

ْ ِليص  حذ  تلّٝوبات تلحلدي يرةألاألاألا"   ال أن ال حرة تلجرضتءتت وتمل الٙرات  تملّمو٥ ه ا في تل ذمة تملذهية أو في ثىبيٝها ٘حٜو

م تملالية وإلادتسية تلفادس  بٝشتس س تغ مجلغ تلوصست د تلجشيمة تلحلدي ية ثحرد معرىى تمل الٙرة 1998لعىة  27ء ٜس م ِ٘ش

( بلن رررا "١رررل ّ٘رررل أو تمحىررراُ ِرررً ّ٘رررل  بامل الٙرررة ألح٣رررام تلٝررروتهين وألاهٍمرررة تلىا٘رررز   أو تل رررشوض ِ رررل 9تلحلدي يرررة فررري تملررراد  )

يٙحص وبما ال يشقل   ل معحو  تلجشيمة تلجىا ية ٚ ملهام ٌو  "ألامٝحض ى تلوتطب في ثلدية تملٌو

  
ً
ا ومً   ٥ تلىفوؿ تلعابٝة يخبين أن تملؽُش تليمني في ٜاهون تل ذمة تملذهية لم  ّٗش تلجشيمة تلحلدي ية  ٘و

ا ثحررد َررزت تلحّشيررٚ ٘خعررحجذ طررشت م ثلدي يررةألا أمررا مررا ر٠ررش مررً جّشيررٚ لتجشيمررة تلحلدي يررة فرري تملرراد  ) ( مررً 9مررً أال يحفررَش

م  هما َو ثوليا للّٙل أو  محىاُ تلزي  ّذ طشيمة ثلدي ية  وتلذليل ِ ل م  1998لعىة  27ٜشتس س تغ مجلغ تلوصستء ٜس

 رل٤ أهص ٜا٥ في ا ش تلحّشيٚ وما ال يشقل   ل معحو  تلجشيمة تلجىا ية

مت الخأصًبُت: : أع٧ان الجٍغ
ً
 زاهُا

ذ ذ ت حلٚ تلٙٝص في ماَية َزٍ ألاس١ان ِو  -دَا   ل ر رة استء:حتى ثحٝٞ تلجشيمة تلحلدي ية البذ مً ثوت٘ش أس١ان ا  ٜو

 ألا(2) -ويش  أصحا  َزت تلشأي أن لتجشيمة تلحلدي ية س٠ىين َما: لغأي ألاو٫:ت

ٚ تلزي يشتد ثلديبصألا -1  تلش٠ً ألاو٥: تملٌو

 تلش٠ً تلساوي: تل ىل أو تلزهب إلادتسيألا -2

 (3) -ويش  أصحا  َزت تلشأي أن لتجشيمة تلحلدي ية س٠ىين َما: الغأي الثاوي:

 تملاديألاتلش٠ً  -1

                                                           
1
 ألا7دمحم محمود هذت  تهٝماء تلذِو  تلحلدي ية "دستظة مٝاسهة" مشطْ ظابٞ  ؿ - 
2
و  تلحلدي ية  مشطْ ظابٞ  ؿ 48ظليمان تلىماوي  تلٝماء إلادتسي )ٜماء تلحلديب(  ؿ  -   ألا11  أؼاس  ليص د/ دمحم محمود هذت  تهٝماء تلَش
3
ٚ تلّام   -   ألا80مشطْ ظابٞ  ؿ دمحم طودت تمللي  تملعئولية تلحلدي ية للمٌو
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 تلش٠ً ألادبي أو تملّىويألا -2

 ألا(1) ويش  بلن لتجشيمة تلحلدي ية ر رة أس١ان هي: الغأي الثالث: 

ٚ تلزي ييعب  ليص تل ىلألا -   تلش٠ً ألاو٥: تملٌو

ٚألا  -  و تلش٠ً تملادي ويحمسل في تلّٙل إلايجابي أو تلعلبي تلزي يفذس ًِ تملٌو  تلش٠ً تلساوي: َو

و ت -  لش٠ً تملّىوي و ّني إلادتس   رمة في ّ٘ل تلجشيمة تلحلدي يةألاتلش٠ً تلسالص: َو

مت:  الغ٦ً اإلااصي للجٍغ

 ّح ررل تلررش٠ً تملررادي لتجشيمررة  أي تملٍهررش تل رراسجي لتجشيمررة تلحلدي يررة أو تمل الٙررة تلحلدي يررة  ٘هررو تلررزي ي شطهررا   ررل تلوتٜررْ  

ٚ ورل٤ ١الٝيام عّمل محٍوٍس  و  ما ّ٘ل  يجابي يٝوم بص تملٌو  ِليص وإما ّ٘ل ظلبي  ١االمحىاُ ًِ أدتء وتطب ِليصألاَو

مت:  الغ٦ً اإلاٗىىي للجٍغ

رررة تلّىاـررش تلىٙعرررية وتلزَىيررة تلتررري  عررهم ه رررا تلصرر ق فررري تسث٣ررا  تلجشيمرررة  أي  يٝفررذ بررالش٠ً تملّىررروي لتجشيمررة: مجمِو

 
ً
ا ة تلعلٟو تملمىُو ؼِش  ألا(2)مٝا٘س

ذ ت حلٚ ٘ٝهاء تلٝاهون تلّام  حو٥ ماَيرة تلرش٠ً تمل  فري تلجشيمرة تلحلدي يرة ورلر٤   رل مرا ٜو
ً
ّىروي  أي َرل جّح رل إلاستد  س٠ىرا

 -ي ي:

 ومعررححٞ للّٝررا  أن يفررذس مىررص طشيمررة ثلدي يررة ِررً  ستد  ارمررة  ٘هررم (3)رَررب عّررن تلٙٝهرراء
ً
ررٚ م الٙررا ألا   ررل تِحبرراس تملٌو

 يشون أن لتجشيمة تلحلدي ية س٠ً مّىوي وهي إلاستد   رمةألا

ررٚ يجررب مّ  متررى تسث٢ررب طشيمررة ثلدي يررة ظرروتًء ١اهررد  ستدثررص ارمررة أم ٔيررل ارمررة  ال  رت توّرررذمد وبشأ رري أن تملٌو
ً
اٜبحررص ثلدي يررا

 أهص  ّاٜب ـاحب إلاستد   رمة عّٝوبة تلٙفل مْ تلحّوين ًِ تلمشس  ن ١ان لص وطصألا
ً
  ستدثص  وفي سأ ي أيما

ذ ِنى تملؽُش تليمني في تملاد  )  يرل  رمرة  ( مً تل  حرة تلحىٙيزيرة لٝراهون 192ٜو تل ذمرة تملذهيرة برا ستد   رمرة ٔو

ٚ وهي: يْ تلّٝوبة ِ ل تملٌو  -حيص حذدت تلّوتمل تلتي ييبػي أ زَا في تلحعبان ٜبل ثٜو

 مذ  تهحاطيحص  ظلو٠ص  تلٍشٗو تملحيىة بامل الٙةألا

 اإلاُلب الثاوي

 الؿلُت املخخهت بالٟهل الخأصًبي

                                                           
1
يٙة تلّامة  مشطْ ظابٞ  ؿ -   ألا79ِبذتلٙحام حعً  تلحلديب في تلٌو
2
 ألا340م  ؿ 2004  4ِ ي حعً تلؽشفي  تلىٍشية تلّامة لتجشيمة  أوتن للىباِة  ـىّاء  ه - 
3
يٙ 80دمحم طودت تمللي  تملعئولية تلحلدي ية  مشطْ ظابٞ  ؿ -   ألا126ة تلّامة  مشطْ ظابٞ  ؿ و د/ ِبذتلٙحام حعً  تلحلديب في تلٌو
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ي  ٙين يح٢م تلجهة تمل حفة بالحلديب مبذأ تلؽِش يْ ِٝوبة ثلدي ية مّيىة ِ رل أحرذ تملرٌو ة  بمّنى أهص ال يحم ثٜو

  وال ثملرر٤ تلجهررة تمل حفررة أن ثٙرروك فرري ت حفاـررها  ال فرري حررذود تلٝرروتهين تلترري ثررىٍم 
ً
 ال مررً ٜبررل تلجهررة تمل حفررة ٜاهوهررا

 ٝاهونألاألاألاألاثٙوين   حفاؿ  ٠ما أهص ال يم٢ً أن يحل محل تلجهة تمل حفة بالحلديب  ال مً ِيىة وتلْ تل

رررزٍ تلعرررلىة ثحمسرررل فررري تلعرررلىة تلحلدي يرررة تلش اظرررية ومجرررالغ تلحلديرررب وظرررٗو هبرررين رلررر٤ فررري لررروء تملٝاسهرررة برررين   َو

ين تلحاليين:  مفش وتليمً في تلِٙش

 الٟٕغ ألاو٫ 

 الؿلُت الخأصًبُت الغةاؾُت

 ألا(1)تلعلىة تلش اظية: هي تلعلىة تمل حفة بالحّيين

ذ حذد تملؽُش تملفشي في تملاد م 82  )ٜو  م أِماء تلعلىة تلحلدي ية ِ ل تلوطص  جي:1978لعىة  47( مً تلٝاهون ٜس

ا ٚ تلّلياألا -أ  ؼأ ي تلٌو

م: -   تلعلىة تمل حفة َو

س ررررررتغ مجلررررررغ  دتس  تلهيئررررررة تلّامررررررة  3تملحرررررراَ٘ تمل ررررررحق باليعرررررربة لوحررررررذتت تلح٢ررررررم تملح رررررريألا  2تلرررررروصيش تمل ررررررحقألا -1

 تمل حقألا

ٙينألاتملجالغ تل 5ألاتملحا٠م تلحلدي يةألا4  حلدي ية لبّن ووت ٚ تملٌو

وبّرررذ أن أوسدهرررا تلعرررلىة تمل حفرررة بالحلديرررب فررري مفرررش هرررود أن هرررز٠ش برررلن تلعرررلىة تلش اظرررية فررري مفرررش ث رررحق بالحلديرررب 

ررررم  ررررا ٚ تلّليررررا َررررو مررررا هررررق ِليررررص تلٝرررراهون تملّررررذ٥ للٝرررراهون ٜس م 1978لعررررىة  47للشؤظرررراء تملباؼررررشيً مررررً ٔيررررل ؼررررأ ي تلٌو

م ) م عؽلن تلّاملين تملذهيين بالذولة وحذد تملؽُش إلاطشتءتت تلتي ثح زَا تلعلىة تلش اظية 1983( لعىة 115بالٝاهون ٜس

 باليعربة للشؤظراء تملباؼرشيً وبمرا ال 
ً
في مفش في تلححٝيٞ أو إلاهرزتس أو تل فرم مرً تملشثرب بمرا ال يحجراوص  معرة ِؽرش  يومرا

ررا ٚ تلّليررا ررر  فرري تلعررىة باليعرربة لؽررأ ي تلٌو
ً
ررٚ تملرر  م   ررل تملحررا٠م تلحلدي يررةيحجرراوص ر رررين يومررا ألا  ّنرري أن (2)م  حالررة تملٌو

 ِٝوبة تلٙفل ث حق ه ا تملحا٠م تلحلدي ية في تلٝاهون تملفشيألا

 أما اإلاكٕغ الُمني ٞجٗل الازخهام بخى٢ُ٘ ال٣ٗىباث الخأصًبُت بجهخين هما:

 مجالغ تلحلديبألا -تلش تغ تلٙشد "تلعلىة تلش اظية" ألا  -أ

ظية في تملذيش تلّام أو مً يمسلص  وو٠يرل تلروصتس  أو مرً يمسلرص  وها رب تلروصيش أو مرً يمسلرص  وتلروصيش وثحمسل تلعلىة تلش ا

ٙي إلادتس  تلّليررررا  ررررا ٚ تلّليررررا أمررررا ظررررلىة تلحلديررررب تلش اظررررية باليعرررربة ملررررٌو أو مررررً يٙولررررص َررررزت باليعرررربة لٕيررررل ؼررررأ ي تلٌو

 ألا(3)٘ححمسل في تلعلىة تمل حفة بالحّيين

يرْ ٜرشتس تلٙفرل  ال تلروصيش أو مرً يٙولرص ورلر٤ بىراء ِ رل ثوطيرص وال ي حق أحذ مً أ  ٘شتد تلعلىة تلش اظية بحٜو

 مً مجلغ تلحلديبألا

                                                           
1
 ألا477ِ ي طمّة محاس   تلحلديب إلادتسي  مشطْ ظابٞ  ؿ   - 
2
 ألا246محعً ٔالب تلحاسزي  ظلىة ثلديب تملوٌٚ  مشطْ ظابٞ  ؿ  - 
3
م ( مً ٜاهون تل ذمة تملذه30أي س تغ مجلغ تلوصستء وس تغ تلجمهوسية َم تمل حفون بالحّيين في تلوٌا ٚ تلّليا  ماد  ) -  مألا د/ محعً ٔالب 1991لعىة  19ية ٜس

ٚ تلّام  ؿ  ٚ تلّام  مشطْ ظابٞ  ؿ  – 407 – 403تلحاسزي  ظلىة ثلديب تملٌو  ألا231 – 220تهٍش د/ يحيى ٜاظم ظهل  ٘فل تملٌو
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ووعرررح لق ممررررا ظررربٞ بررررلن ٜررررشتس تلٙفرررل مررررً تل ذمررررة ال ي٣رررون  ال مررررً تلررروصيش أو مررررً يٙولررررص َرررزت باليعرررربة لٕيررررل  

ا ٚ تلّليا ٘  يحم ٘فلهم  ال ا ٚ تلّليا  أما ؼأ ي تلٌو بٝرشتس س رتغ مجلرغ تلروصستء بىراء ِ رل تٜ رلتم تلروصيش  ؼأ ي تلٌو

 تمل حق أو مً س تغ تلجمهوسيةألا

 الٟٕغ الثاوي

 مجالـ الخأصًب

ٙين ورلرر٤  ين مررً تملجرالغ تلحلدي يررة للىٍررش فرري تمل الٙررات تمليعرروبة   ررل تملررٌو يرحم جؽرر٢يل مجررالغ تلحلديررب فرري تلرريمً   ررل هررِو

رررررزٍ ت رررررٚ َو  للٙئرررررة تلتررررري ييحىررررري  لي رررررا تملٌو
ً
ٙين ِمررررروميين وثمررررراسط ثبّرررررا ملجرررررالغ ثح٣رررررون مرررررً َيئرررررات  دتسيرررررة ثح٣رررررون مرررررً مرررررٌو

ذ هٍم تملؽُش تليمني ألاح٣ام تل اـة بمجالغ تلحلديب  ألا(1)ت حفاـات ثلدي ية محذد    ل طاهب تلعلىة تلش اظية ٜو

: مجلـ الخأصًب الٗاصي وهي ٖلى الىدى آلاحي:
ً
 أوال

يٙيررررة مررررً تلساهيررررة حتررررى تل امعررررةألا وييؽررررل فرررري ١ررررل وحررررذ   دتسيررررة للىٍررررش فرررري تمل الٙررررات ت ررررات تلٌو لترررري ثٝررررْ مررررً ؼررررأ ي تملجمِو

 -وظيبين جؽ٢يلص وت حفاـاثص  ٠ما ي ي:

 حك٨ُله: -أ

 -( ث٣ويً مجلغ تلحلديب  ورل٤ ِ ل تلىحو  جي:115حذدت تملاد  )

"ألا -
ً
ة إلادتس  تلّليا في تلو  -ها ب تلوصيش أو ها ب س تغ تلوحذ  "س تعا ٙي مجمِو  حذ  إلادتسية "ِموت"ألاترىان مً مٌو

"ألا -
ً
ٚ في تلوحذ  إلادتسية "ِموت  ظ٢شثيل تلىٝابة أو مً ي حاٍس تملٌو

 ازخهانه: -ب

ٚ بمّنى َل   ؽ٣ل طشيمة ثلدي ية أم ال؟ألا  للمجلغ  ِاد  تلىٍش في تلّٙل تلزي تسث٢بص تملٌو

ٚ ِ ل     ٚ  الهىوتء تلّٙل تلزي تسث٢بص تملٌو يٙرة ٘للمجلرغ جعرليي ٘ رت سأ  تملجلغ   ل  دتهة تملٌو ٥ بوتطبات تلٌو

ّرررراػ وتملعرررررححٝات   -5( "2)تلّٝوبررررة تلترررري يشتَرررررا مىاظرررربة مرررررً تلّٝوبررررات  ثيرررررة تلٙفررررل مررررً تل ذمرررررة مررررْ حٙرررررَ تلحررررٞ فررررري تمل

 ألا ش "ألا

"  ومررذيش م٢حررب تملاليررة  ومررذيش ِررام ٘ررُش تلجهرراص  (3)ويوطررذ فرري ١ررل محاٍ٘ررة
ً
مجلررغ ثررلديبي ويح٣ررون مررً و٠يررل تلرروصتس  "س تعررا

ابررة وتملحاظربة  وممسررل ِرً تلعررلىة تلٝمررا ية  عرميص س ررتغ مح٢مرة  ظررحاىاٗ باملحاٍ٘رة  وظرر٢شثيل تلتجىررة تملش  ٠رضي للٜش

 ألا(4)تلىٝابية  ن وطذت

لى: : مجلـ الخأصًب ألٖا
ً
 زاهُا

                                                           
1
 (ألا222 – 221( وتل  حة تلحىٙيزية تملادثين )115 – 114تهٍش ٜاهون تل ذمة تملذهية تملادثين ) - 
2
 ( مً ٜاهون تل ذمة تملذهيةألا13ملاد  )تلٙٝش  )د( ت - 
3
 ( مً تل  حة تلحىٙيزية لت ذمة تملذهيةألا244تملاد  ) - 
4
م  -   مألا1997لعىة  219ٜشتس س تغ مجلغ تلوصستء  عؽلن  وؽاء وجؽ٢يل مجلغ ثلديب تملحاٍ٘ة ٜس
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ا ٚ تلّليا  و٠زل٤ تلىٍش في   ٙي وؼأ ي تلٌو وي حق بالىٍش في تلذِو  تلحلدي ية تملحالة ِليص ِ ل أي مً مٌو

 لمات عؽلن تلّٝوبات تلحلدي ية تلفادس  ًِ مجالغ تلحلديب تلّاديةألاتلحٍ

 حك٨ُل املجلـ: -أ

"ألا -1
ً
"ألا 2وصيش تلّذ٥ "س تعا

ً
ابرة وتملحاظربة 3ألاوصيش تل ذمة تملذهية وإلـا م إلادتسي "ِموت ألاس تغ تلجهاص تملش٠ضي للٜش

"ألا 
ً
"ألا 4"ِموت

ً
 5ألاوصيش تلؽئون تلٝاهوهية "ِموت

ً
ٚ "ِموت  "ألاألاوصيش ي حاٍس تملٌو

 ازخهام املجلـ: - 

ْ بحٝهم تلجضتءتت تلحالية: - ا ٚ إلادتس  تلّليا وثٜو ٙي ٌو  " -تلىٍش في تمل الٙات تلحلدي ية تملشث٢بة مً مٌو

 تلٙفل مً تل ذمة مْ حَٙ تلحٞ في تملّاػ وتملعححٝات ألا ش "ألا -

يٙيررة مررً   - ررات تلٌو ررة   ررل مررً مرروٌٙي تملجمِو ِو تلساهيررة   ررل تل امعررة تلررزيً ت حفاـررص فرري هٍررش تلحٍلمررات تمل٘ش

 ـذست لذَم ٜشتستت مً مجالغ تلحلديب تلّاديةألا

زت ما يجّل ألاح٣ام تلفادس  ًِ ثل٤ تملحا٠م أح٣رام  أما في مفش ٘  ثوطذ مجالغ ثلدي ية وإهما ثوطذ محا٠م ثلدي ية َو

 لحمحْ ثل٤ تملحا٠م باالظحٝ لية ًِ إلادتس  ـادس  ٜشتس تل
ً
ٚ هٍشت  حلديبألايىمئن لها تملٌو

يٙة تلّامةألا  لزل٤ هلمل مً تملؽُش تليمني أن ييش ئ محا٠م ثلدي ية ملحا٠مة ومّاٜبة تمل لين بوتطبات ومحٍوستت تلٌو

 اإلاُلب الثالث

 آزاع الٟهل الخأصًبي

ٚ  و٠زل٤ ته  اء ِ ٜحص بجهة إلادتس ألا    ن اء  ذمة تملٌو
ً
ٚ تلّام ثلدي يا  ي لثب ِ ل ٘فل تملٌو

 الٟٕغ ألاو٫ 

 لخُٗين للمى٠ْ بٗض اهتهاء الخضمتئٖاصة ا

رو مرا هرق ِليرص تملؽرُش تملفرشي   ٚ بالجهة إلادتسية تلتي ييعرب  لي را َو تلٙفل تلحلديبي ي دي   ل  ن اء ِ ٜة تملٌو

يٙة حتى لو وًّ  ٚ تملٙفو٥  ل زتم عّذم مماسظة أِباء ومهام تلٌو وتليمني )٠ما ظبٞ  يماحص(  لزل٤ يجب ِ ل تملٌو

 في ؼش 
ً
ٚ تملٙفرو٥   رل تلبحرص ٜاهوها يرٚ  ممرا يرذْ٘ براملٌو  مرً تلحٌو

ً
زت تلٙفل  ّذ ماوّا ِية تلٝشتس تلفادس بالٙفل  َو

يررٚ  وبّررذ تهٝمرراء مررذ  مّيىررة مررً ثرراسيخ ٘فررلص  وهرري أسبررْ ظررىوتت ِ ررل  ية لؽررشوه تلحٌو يٙررة طذيررذ  ث٣ررون معررح٘و ِررً ٌو

 ألاٜل ٘يّاد جّيتىصألا

رررو مررررا هرررق ِليررررص فررري ٜرررراهون تلّررراملين تملررررذهيين  رررم 101بمفررررش فررري تملرررراد  ) َو م َررررزت 1978لعررررىة  47( مرررً تلٝرررراهون ٜس

ٚ تلّام ٘يّاد جّيتىص عّذ ٘فلص دون تؼ لته مض ي مذ  مّيىة ِ ل  ن اء  ذمحص أما  باليعبة للّاملين تملذهيين  أما تملٌو

يٙة سد تِحباٍس  رت ح٢م ِليص عّٝ ٚ تملٙفو٥ ًِ تلٌو اد  جّيين تملٌو وبة ظالبة لتحشية فري تملؽُش تليمني ٘ٝذ تؼ له ِ 

 رررر ذ ظررررىوتت
ً
ألا ب رررر ٗ تلٙفرررل بىشيٝررررة ٔيررررل (1)طشيمرررة ث ررررل بالؽرررٗش وألاماهررررةألاألاألاألا" وأن ي٣ررررون ٜرررذ مضرررر ى ِ ررررل ٘فرررلص ثلدي يررررا

                                                           
1
م 30تملاد  ) -   مألا1991لعىة  122( مً تل  حة تلحىٙيزية لٝاهون تل ذمة تملذهية تليمني ٜس
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راد  (1)ثلدي ية ٘   ؽ له تلٝاهون مض ى مذ  مّيىة ذ هفد ال حة تلجضتءتت وتمل الٙات تملاليرة وإلادتسيرة أهرص  ؽرشه ِ  ألا ٜو

يْ تلّٝوبة ِليص تلحّيين مض ي  مغ ظىوتت  ألا(2)ِ ل ألاٜل مً ثاسيخ ثٜو

ومما ظبٞ يحض  أن َىاٟ ل غ وثىاٜن بين تل  حة تلحىٙيزية لٝاهون تل ذمرة تملذهيرة تلتري جؽر له مضر ي رر ذ  

 ظىوتت  وبين ال حة تلجضتءتت وتمل الٙات تملالية وإلادتسية تلتي جؽ له مض ي  مغ ظىوتتألا

د  تلىٍش وإصتلة تلل غ وتلحىاٜن في تلىفوؿ ورل٤ بلن يجّل تملرذ  تلتري يحّرين  ِراد  لزل٤ هحمنى مً تملؽُش تليمني  ِا -

ٚ ٘ي ا مض ي  ما ر ذ ظىوتت أو  مغ ظىوتتألا  تملٌو

ٚ ٔيل محمود تلعيل  وتلعلٟو  ال  رت ١ان تلٙفل يمغ تلىوتحي ألا  ٜيةألا -  وتلٙفل تلحلديبي ال يجّل تملٌو

 الٟٕغ الثاوي

 الخأصًبيآلازاع اإلااصًت للٟهل 

يٙرررة تلّامرررة ٘مب رررا مرررا ثرررىق ِ رررل تلٙفرررل مرررً   ث حلرررٚ تلٝررروتهين فررري ثشثترررب  رررراس تملاديرررة للٙفرررل تلحرررلديبي مرررً تلٌو

رررزت مرررا أ رررز برررص ٜررراهون تل ذمرررة تملذهيرررة تليمنررري فررري تملررراد  ) ( أمرررا تملؽرررُش 111تل ذمرررة مرررْ حٙرررَ تلحرررٞ فررري تملّررراػ أو تملشثرررب َو

ررم ) ( ِ ررل ِٝوبررة تلٙفررل دون إلاؼرراس    ررل تملشثررب أو تملّرراػ 80ٝررذ هفررد تملرراد  )م 1978٘( لعررىة 47تملفررشي فرري تلٝرراهون ٜس

ورل٤ ثىىبٞ باليعبة لها تلٝوتِذ تلعابٝة باليعبة لإلحالة   ل تملّاػ وال ث د  تلّٝوبة   ل تلحشمان مً تملّاػ دون هق 

 ألا(3)ـشيا

  
ً
 ّراد٥ أطرٍش   رل يروم  ب ٔرص برالح٢م ويىق تملؽُش تملفشي ِ ل تظححٝاٛ تلّامل تملح٣وم ِليص بالٙفل جّويما

 ًِ تلّمل
ً
ا ٘و زت ب  ٗ تملؽُش تليمني ٘  يىق ِ ل تلحّوينألا(4) رت لم ي٢ً مٜو  ألا َو

 اإلابدث الثاوي

 يماهاث الٟهل الخأصًبي للمى٠ْ الٗام

 ملا ي لثب ِليص مً اراس ثتحٞ بامل
ً
ٚ هٍشت ٚ  لزل٤ البذ تلٙفل تلحلديبي مً أؼذ وأ ىش تلّٝوبات تلحلدي ية ثجاٍ تملٌو ٌو

زٍ تلمماهات  ما أن ث٣رون ظرابٝة ِ رل  ٚ   ل صحة تلٙفل أو تلجضتء  َو مً ثوت٘ش تلمماهات تلحلدي ية حتى يىمئن تملٌو

يرْ تلجرضتءألا ِو رل رلر٤ ظرىخىاو٥ َرزٍ  يْ تلجضء  وإما أن ث٣ون الحٝرٍة لحٜو يْ ِٝوبة تلٙفل  وإما أن ث٣ون مّاـش  لحٜو ثٜو

 -لب تلحالية:تلمماهات في تلس رة تملىا

 

 اإلاُلب ألاو٫ 

 الًماهاث الؿاب٣ت ٖلى جى٢ُ٘ الٟهل الخأصًبي

                                                           
1
م 42تملاد  ) -   مألا1991لعىة  122( تل  حة تلحىٙيزية لٝاهون تل ذمة تملذهية تليمني ٜس
2
م 81تملاد  ) -   مألا1998لعىة  27( مً ل  حة تلجضتءتت وتمل الٙات تملالية وإلادتسية تلفادس  بٝشتس س تغ مجلغ تلوصستء ٜس

ٚ تلّام  مشطْ ظابٞ  ؿ 49ة  مشطْ ظابٞ  ؿ ِ ي طمّة محاس   تلحلديب إلادتسي في تلوٌيٙة تلّام - 3  ألا110  وتهٍش د/ يحيى ٜاظم ظهل  ٘فل تملٌو
4
 ( مً ٜاهون تلّاملين تملذهيين بالذولة في مفشألا100تملاد  ) - 
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يٙرة  –ثحمسل تلمماهات تلعابٝة ِ ل  ـذتس ٜشتس تلٙفل تلحلديبي  في لرشوس  موتطهرة تملر  م  بمرا َرو  –تملٙفرو٥ مرً تلٌو

يٙيررة  و٠ررزل٤ يجررب تلححٝيررٞ مررْ تملرر  م مررً تلعررلىة تلش اظررية للحل٠رر ررُو تل ىررل ميعررو   ليررص مررً أ ىرراء ٌو ذ مررً صررحة ٜو

ليررص ظررىخىاو٥ َررزٍ تلمررماهات مررً  رر ٥ تلٙررشُو  تلجعرريم مررً تملرر  م  و٠ررزل٤ يجررب ثم٢ررين تملرر  م مررً تلررذ٘اُ ِررً هٙعررص  ِو

  ثية:

 

 الٟٕغ ألاو٫ 

 مىاحهت اإلاتهم بما هى ميؿىب ئلُه

 لوطص  ٘يحريي ه را ِل 
ً
ٚ تمل  م بال  م تمليعوبة  ليص وطها رة ١املرة تملوتطهة جّني موتطهة تملٌو  وي٣رون ِ رل مّ٘ش

ً
مرا

ها  بما يحٝٞ لص د٘اِص ٚ بال  مرة أو تل ىرل تملوطرص هحرٍو  وأن مرً حٝرص إلاورُ  ِ رل (1)بٍش٘و   بمّنى أن يجب  ِ ن تملٌو

 ألا(2)ملٚ تلححٝيٞ حتى ي٣ون ِ ل بتىة بما َو موطص  ليص مً خ م

م   و ما هق ِليص ٜاهون مجلغ تلذولة تملفشي ٜس ( ِ رل أهرص "يجرب أن يٝروم ٜلرم 34تملراد  )م في 1972لعىة  47َو

٠حررا  تملح٢مررة برر ِ ن روي تلؽررلن بٝررشتس إلاحالررة وثرراسيخ تلجلعررة  رر ٥ أظرربُو مررً ثرراسيخ  يررذتُ ألاوستٛ" و٠ررزل٤ هررق ِ ررل 

رررم  ( ِ رررل أهرررص "يحمرررمً ٜرررشتس 23م عؽرررلن تلىيابرررة إلادتسيرررة وتملحا٠مرررات تلحلدي يرررة فررري تملررراد  )1958لعرررىة  117رلررر٤ تلٝررراهون ٜس

ٚ  ويحذد س تغ تملح٢مة طلعة هٍش تلذِو  وثحو ل ظر٢شثاسية تملح٢مرة  ِر ن إلاح  بامل الٙات تمليعوبة   ل تملٌو
ً
الة بياها

ررر ن ب ىرررا  مو رر ى ِليرررص عّلرررم  ـرراحب تلؽرررلن بٝررشتس إلاحالرررة وثررراسيخ تلجلعررة  ررر ٥ أظررربُو مررً ثررراسيخ إلايرررذتُ  وي٣ررون إلِا

و٥"ألا  تلـو

تملرررر  م بمررررا َررررو ميعررررو   ليررررص وموتطهحررررص بلظرررربا   خ ررررام َررررو مررررً تلمررررماهات  ٘املعررررحٙاد مررررً تلىفرررروؿ تلعررررابٝة أن  ِرررر ن

شية في تملعاءلة تلحلدي ية  وإطماُ تلٙٝص تملٝاسن مىّٝذ ِ ل أن َزت إلا ىاس  ّح ل مً ألاموس تلمشوسية تمللضمة حترى  تلجَو

 ألا(3)في حالة ِذم وطود هق بزل٤

رررو مرررا هرررق ِليرررص تملؽرررُش تليمنررري فررري تل  حرررة تلحىٙيز ( ِ رررل أهرررص يىٍرررش مجلرررغ 3/ 62يرررة لٝررراهون تل ذمرررة تملذهيرررة فررري تملررراد  )َو

ررٚ  رٞ  طررشتءتت ؼربي ة بررا طشتءتت تلٝمرا ية  ٘يجمررْ ألادلرة و عررمْ تلؽرهود  و عررحمْ ألٜروت٥ تملٌو تلحلديرب فري تمل الٙررة ٘و

 تمل  م بامل الٙةألا

 الٟٕغ الثاوي

 الخد٤ُ٣ م٘ اإلاتهم

ٜرررا ْ  ّرررذ تلححٝيرررٞ مرررْ تملررر  م مرررً تلمرررماهات تلعررراب رررٗو ِ رررل حٝيٝرررة تلو يرررْ طرررضتء تلٙفرررل تلحرررلديبي  ورلررر٤ للٜو ٝة ِ رررل ثٜو

رررا ْ   رررل  رررٗو ِ رررل تلٍرررشٗو تلتررري ثمرررد ٘ي رررا تمل الٙرررة  وتلبحرررص ِرررً ألادلرررة تلتررري ثس رررد وعررربة تلٜو تمليعررروبة  ليرررص  و٠رررزل٤ للٜو

ٚ تمل  م  ألا(1)تملٌو

                                                           
1
يٙة تلّامة )دستظة مٝاسهة(  دتس تل٢ٙش تلّشبي  ه -   ألا504م  ؿ 2004 -َر 1422  3هفش تلذيً مفبام تلٝاض ي  تلىٍشية تلّامة للحلديب في تلٌو
2
ٚ تلّام )دستظة مٝاسهة(  دتس تلسٝا٘ة  ه  -  ان تلّٝيل تلعجاسمة  ظلىة ثلديب تملٌو  ألا253م  ؿ 2007 – 1438  1ه٘و
3
يٙة تلّامةألاألاألا  مشطْ ظابٞ  ؿ  -   ألا505هفش تلذيً مفبام تلٝاض ي  تلىٍشية تلّامة للحلديب في تلٌو
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ة مً إلاطشتءتت تلتي خ رذٗ   رل ٠ؽرٚ تلحٝيٝرة   وتلحل٠رذ مرً ـرذٛ  خ رام وإرباثرص  ولٝرذ وتلححٝيٞ: َو ِباس  ًِ مجمِو

ين َما:  دسض تلٙٝص ِ ل ثٝعيم لماهات تلححٝيٞ   ل هِو

 الىٕى ألاو٫: الًماهاث الك٩لُت وجخمثل في آلاحي:

يجب تلحفرو٥ ِ رل إلارن برالححٝيٞ ٜبرل مباؼرشثص بحيرص يبىرل تلححٝيرٞ  رت لرم يحفرل إلارن  ؤلاطن باحغاء الخد٤ُ٣: -1

 وطوبي
ً
ٙص ؼشوا  لصحة تلححٝيٞبـو

ً
 الصما

ً
 ألا(2)ا

ِ رررل ظرررلىة تلححٝيرررٞ   ىررراس  ثحررراد تلّرررام لىٝابرررات تلّمرررا٥ ٜبرررل تلححٝيرررٞ مرررْ أحرررذ أِمررراء  (3)ٜرررذ أوطرررب تملؽرررُش تملفرررشي 

ذ  تلىٝابة تلّمالية  باالخ ام تمليعو   ليص   ل ِمو مجلغ  دتس  تملىٍمة تلّمالية في طشت م ثحّلٞ بيؽاوص تلىٝابي  وبمِو

لبذء ٘يص أو يجوص ل ثحاد تلّام  هابة أحذ أِما ص أو أحذ أِماء تلىٝابة تلّامة تملّىية بحموس تلححٝيٞ تلححٝيٞ ٜبل ت

ألا
ً
 ما لم ي٢ً ظشيا

ً
 أو ثو٠يل محاميا

( مرررً تل  حرررة تلحىٙيزيرررة لٝررراهون 241ولررم يرررىق تملؽرررُش تليمنررري ـرررشتحة ِ رررل إلارن بررر طشتء تلححٝيرررٞ وإهمررا ت٠حٙرررى فررري تملررراد  )

يٙررري لرررص ععررر ب تل ذمررة تملذهيرررة  رررٚ بالحمايرررة تل٣ا٘يررة لمرررمان ِرررذم مّاٜبحرررص أو ٘فرررلص أو حشماهررص مرررً حرررٞ ٌو "يحمحرررْ تملٌو

حيادية"ألا   ِمويحص تلىٝابية أو عع ب مؽاس٠حص في أوؽى  ا ِ 

رررم  ٦خابعععت الخد٣ُععع٤: -2  47أوطرررب تملؽرررُش تملفرررشي ثرررذويً تلححٝيرررٞ ورلررر٤ برررلن هرررق فررري ٜررراهون تلّررراملين تملرررذهيين بالذولرررة ٜس

يررْ تلجررضتء ِ ررل تلّامررل   ررل عّررذ تلححٝيررٞ مّررص ٠حابررة وظررماُ أٜوتلررص وثحٝيررٞ 79م فرري تملرراد  )1978لعررىة  ( بلهررص "ال يجرروص ثٜو

 د٘اِص"ألا

/أ( مررً تل  حررة تلحىٙيزيررة لٝرراهون تل ذمررة تملذهيررة بررلن هررق ِ ررل أهررص "يجررب أن 201أمررا تملؽررُش تليمنرري ٘ٝررذ هررق فرري تملرراد  )

ل ١ررل ـررٙحة مررً ـررٙحات  يحمررمً محالررش تلححٝيررٞ ثرراسيخ وظرراِة ومٝررش ررزّيِ
ُ
ت٘ححررام محمررش تلححٝيررٞ  و٠ررزل٤ يجررب أن ث

ٚ تملحٝٞ مّصألا يْ تملحٝٞ وتلؽهود وتملٌو  محالش تلححٝيٞ بحٜو

 الىٕى الثاوي الًماهاث اإلاىيىُٖت وجخمثل في آلاحي

رررد ثحىلبرررص مفرررتحة تلححٝيرررٞ إلادتسي  رت ١اهرررد تل  مرررةالى٢ععع٠ الاخخُعععاَي للمىْععع٠:  -1 رررو  طرررشتء ثحٍٙررري مٜ  تملعرررىذ   َو

ررو مررا هررق ِليررص تملؽررُش تملفررشي فرري تملرراد  ) ( مررً ٜرراهون تلّرراملين تملررذهيين 83للمرر  م ِ ررل دسطررة مررً تل ىرروس  أو تلجعررامة َو

م  رٚ تلّامرل 1978لعىة  47بالذولة ٜس م ِ ل أهص "ل٣ل مً تلعلىة تمل حفة ومذيش تلىيابة إلادتسية حعرب ألاحروت٥ أن يٜو

  رت تٜحمد مفت
ً
حة تلححٝيٞ مّص رل٤  ملذ  ال ثضيذ ِ ل ر رة أؼهش وال يجروص مرذ َرزٍ تملرذ   ال بٝرشتس ًِ ِملص تححياويا

ٚ ـٗش هفٚ أطٍش تبحذتء مً  ٚ تلّامل ًِ ِملص ٜو مً تملح٢مة إلادتسية تمل حفة للمذ  تلتي ثحذدَا  وي لثب ِ ل ٜو

ررررٚ" ولررررم يوطررررذ تملؽررررُش تليمنرررري فرررري ٜرررراهون تل ذمررررة تملذهيررررة أو فرررري ال حررررة   أرىرررراء ثرررراسيخ تلٜو
ً
ررررٚ تملرررر  م تححياويررررا هررررق يوطررررب ٜو

 ألا(4)تلححٝيٞ لزل٤ يجب تلشطُو   ل ٜاهون إلاطشتءتت تلجضت ية تليمني

                                                                                                                                                                                     
1
ان تلّٝيل تلعجاسمة  ظلىة تلحلديب تملٌو -   ألا254ٚ تلّام )دستظة مٝاسهة(  مشطْ ظابٞ  ؿ ه٘و
2
ٚ تلّام  مشطْ ظابٞ  ؿ  -   ألا281يحيى ٜاظم ظهل  ٘فل تملٌو
3
م 46تملاد  ) -  م )1976لعىة  35( مً تلٝاهون ٜس  مألا1981( لعىة 1م ب ـذتس ٜاهون تلىٝابات تلّمالية وتملّذ٥ بالٝاهون ٜس
4
م 152  131في تملوتد ) -   مألا1994ة لعى 13( مً تلٝاهون ٜس
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ررٚ  و ّررذ تلحٙحررتؾ مررً أِمررا٥ تلححٝيررٞ  جٟخععِل اإلاىْعع٠: -2  للححٝيررٞ ٘ هررص يجررب ثٙحررتؾ تملٌو
ً
 رت ١رران تلحٙحررتؾ لررشوسيا

ٚألا  ل ىوسثص ألهص يمغ حشية و٠شتمة تملٌو
ً
 وهٍشت

ذ هق تملؽ ( مً تل  حة تلحىٙيزية لٝاهون تلىيابة إلادتسية ِ ل لماهات تلحٙحرتؾ  ولرم يرشد هرق 14ُش تملفشي في تملاد  )ٜو

ٚ لزل٤ يجب تلشطُو   ل ٜاهون إلاطشتءتت تلجضت ية تليمنيألا   ؽابص رل٤ في تلخؽش ْ تليمني  ّالح ثٙحتؾ تملٌو

 الؿلُت املخخهت بالخد٤ُ٣:

رررم 79دتسيرررة ٠مرررا وسد فررري هرررق تملررراد  )ث رررحق برررالححٝيٞ فررري مفرررش تلىيابرررة إلا  م عؽرررلن تلّررراملين 1987لعرررىة  47( مرررً ٜررراهون ٜس

ذ طش  تلّمل ِ ل أن يحم تلححٝيٞ مً   ٥  دتس  تلؽئون تلٝاهوهية في تلجهة تلتي يخبّها تلّامل عّرذ  تملذهيين بالذولةألا ٜو

 ألا(1) حالحص  لي ا مً تلعلىة تمل حفة

و ما هق ِليص في تملاد  )وتلعلىة تمل حفة بالححٝيٞ في تلخؽ ( مً ٜاهون تل ذمة 113ش ْ تليمني هي تملجالغ تلحلدي ية َو

ىا ٘يما ظبٞ جؽ٢يلهاألاتملذهية  ٘ش  تليمني ِو

 الٟٕغ الثالث

 جم٨ين اإلاى٠ْ مً الضٞإ ًٖ هٟؿه

ٚ في تلذ٘اُ ًِ هٙعص مً أَم تلمماهات ولزل٤ ثحرشؿ مٍّرم تلرذو٥ ِ رل تلرىق ِليرص ـرشتحة    ّذ حٞ تملٌو

يٙررة تلّامررة برالىق ِ ررل حررٞ تلرذ٘اُ)فر (  ِو ررل َررزت ألاظرراط 2ي ٜوتهيب ررا ألاظاظررية  وفري تملجررا٥ تلحررلديبي ثح٢ٙرل ٜرروتهين تلٌو

رم  يرْ تلجررضتء ِ رل تلّامررل  ال 79م  فرري تملراد  )1978لعرىة  47٘ٝرذ هرق تملؽررُش تملفرشي فري تلٝرراهون ٜس ( ِ رل أهررص "ال يجروص ثٜو

 وثحٝيٞ د٘اِص"ألا عّذ تلححٝيٞ مّص ٠حابة  وظماُ أٜوتلص 

ٚ تظحّما٥ وظا ل د٘اِص  ٠حابة أو ؼٙاَص  ٠ما لص  ظحّاهة بمحاٍم   ذ هق تملؽُش تليمني بلن مً حٞ تملٌو ٜو

م 63ورل٤ في تملاد  )  مألا1998لعىة  27( مً ال حة تلجضتءتت وتمل الٙات تملالية وإلادتسية ٜس

 

 اإلاُلب الثاوي

 أصًبيالًماهاث اإلاٗانغة لخى٢ُ٘ حؼاء الٟهل الخ

ررزٍ تلمررماهات مّاـررش  للّٝوبررة  يٙررة  تلحيرراد  وجعرربتب تلٝررشتستت تلحلدي يررة َو جّررذ مررً لررماهات تلٙفررل تلحررلديبي مررً تلٌو

ين تلحاليين:  -تلحلدي ية  لزل٤ ظىخىاو٥ َزتن تملبذأيً في تلِٙش

 

 الٟٕغ ألاو٫ 

                                                           
1
يٙة تلّامة  دتس تل٢ٙش وتلٝاهون  تملحفوس   ه -   ألا114م  ؿ 2004  2د/ ِبذتلّضيض  ليٙة  تلمماهات تلحلدي ية في تلٌو
2
 ألا268د/ دمحم ماطذ ياٜوت  ؼشم إلاطشتءتت تلحلدي ية  ؿ  - 
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 مبضأ الخُاص

 في مجا٥  الخُاص: 
ً
تلحلديرب  وتلحيراد مرً تملبرادئ تملعرحٝش  فري  ّني ِذتلة وإهفاٗ مً يباؼش ظلىة أو ت حفاـا

ا  ألا(1)تلمميل إلاوعاوي وال ثححاض   ل هق يٝشَس

رررذ هرررق تملؽرررُش تملفرررشي ِ رررل َرررزت تملبرررذأ فررري تملررراد  )  رررم 146ٜو م ِ رررل أهرررص 1968لعرررىة  13( مرررً ٜررراهون تملشتّ٘رررات ٜس

 ولو لم يشدٍ أحذ تل فوم في ألاحوت
ً
ا  ٥  ثية:"ي٣ون تلٝاض ي ٔيل ـال  لىٍش تلذِو  ممىِو

 ألحذ تل فوم   ل تلذسطة تلشتعّةألا
ً
 أو ـهشت

ً
  رت ١ان ٜشيبا

  رت ١ان لص أو لضوطحص  فومة ٜا مة مْ أحذ تل فوم في تلذِو   أو مْ صوطحصألا

 وسترحرص لرص  أو ١اهرد لرص ـرلة ٜشتبرة  أو مفراَش  
ً
 أو مٍىوهرة

ً
 ِليرص  أو ٜيمرا

ً
ريا  ألحرذ تل فروم فري أِمالرص  أو ـو

ً
 رت ١ان و٠ي 

 سطة تلشتعّة مفتحة ش فيةألاللذ

ألا وأحرا٥ ٘يمرا لرم يرشد بررص (2)( مرً ٜراهون إلاطرشتءتت تلجضت يرة272 – 271و٠رزل٤ هرق تملؽرُش تليمنري ِ رل َرزت تملبرذأ فري تملراد  )

 ِررً ثررلريلتت 128هررق   ررل ٜرراهون تملشتّ٘ررات فرري تملرراد  )
ً
( وملبررذأ تلحيرراد طاهررب ا ررش يحفررل بمررشوس  أن يجررشي تلححٝيررٞ عّيررذت

ص لحل٤ تلعلىة مً ؼرلهص تلحرلريل تلعلىة    مش  بص  ٘هزت لشوسي لحمحْ تلٝا م باالظحٝ ٥ في أدتء ِملص  حيص أن  مِو

ذ طاء ٜماء  ية وتلحجشد  ٜو في حيادٍ  باهحياٍص لشأت ا  ألامش تلزي يى٢ّغ بالىبْ ِ ل مجشيات تلححٝيٞ ويٙٝذَا تملولِو

 لحبّيحرص تملح٢مة إلادتسية تلّليا في َزت تل فوؿ ببى ن تلح
ً
حٝيٞ تلزي أطشتٍ تملعخؽاس تلٝراهووي لرش تغ تلجامّرة  هٍرشت

 لش تغ تلجامّة  ألامش تلزي ي ش ى مّص ِذم حيادٍ  وتهحياٍص لجاهب تلعلىة  خ امألا

 الٟٕغ الثاوي

 مبضأ حؿبِب ال٣غاع والخ٨م الخأصًبي

ررل أن إلادتس  ٔيررل ملضمررة بخعرربتب ٜشتستخ ررا  ال  رت ألضمهررا بررص هررق جؽررش   عي  ال  ن جعرر ب تلجررضتءتت تلحلدي يررة فرري ألـا

رررزت مرررا تظرررحٝش ِليرررص تلٙٝرررص  تلٝرررشتستت وألاح٣رررام تلحلدي يرررة مرررً أَرررم أن لرررماهات تلحلديرررب حترررى فررري حالرررة ِرررذم وطرررود هرررق  َو

 وتلٝماءألا

 وتلخعبتب  ّني بيان تلحجح وألاظاهيذ تلتي بني ِلي ا تلٝشتس وتملىحجة لص مً حيص تلوتْٜ وتلٝاهونألا

ذ ٜمد مح٢مة   أن إلادتس  لم ثٝذم أظبا  ٠ما أن َزٍ ألاظبا   ٜو
ً
تلٝماء إلادتسي تملفشية ب لٕاء ٜشتس تظخىادت

  ألا(3)لم ثحض  مً ملٚ وأوستٛ تلذِو  

 أهمُت الدؿبِب:

                                                           
1
ٚ تلّامألا  مشطْ ظابٞ  ؿ  -  ان تلّٝيل تلعجاسمة  ظلىة ثلديب تملٌو   وتهٍشألا 258دمحم ماطذ ياٜوت  ؼشم إلاطشتءتت تلحلدي ية  مشطْ ظابٞ  ؿ   وتهٍشألا د/ 300ه٘و

يٙة تلّامة  مشطْ ظابٞ  ؿ   ألا334د/ ِ ي طمّة محاس   تلحلديب في تلٌو
2
م ) -  م 1994( لعىة 13ٜاهون إلاطشتءتت تلجضت ية ٜس اهون تملشتّ٘ات ٜس  مألا2002لعىة  40م  ٜو
3
م 20/6/1973ية تلفادس في تهٍش ح٢م مح٢مة تلٝماء إلادتسي تملفش  -  ٚألاألاألا  مشطْ ظابٞ  ؿ  26لعىة  1265م ٜس ٛ  أؼاس  ليصألا د/ يحيى ٜاظم ظهل  ٘فل تملٌو

 ألا254 – 253
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 أن تل زتم تلعلىة تمل حفة ب يان ألاظبا  تلتي بىتد ِلي ا ٜشتستخ ا يحملها ِ ل تل ليص  ويحو٥ دون  ظحعجا٥ وتلحح٢مألا

 تملع ب يحمل ِ ل تلسٝة و ٜحىاُألا تلٝشتس

ابررررة ِ ررررل  ل٣رررري يخعررررنى ملررررً ـررررذست عؽررررلهص أن يىّررررً ٘ي ررررا أمررررام تلجهررررة تلش اظررررية  وتملحررررا٠م تمل حفررررة لحباؼررررش والي  ررررا فرررري تلٜش

ٚألا ي  ا حتى  عحٝش تملش٠ض تلٝاهووي للمٌو  مؽشِو

 

 اإلاُلب الثالث

 الًماهاث الالخ٣ت ٖلى جى٢ُ٘ ٣ٖىبت الٟهل

ابرة تلٝمرا ية أو مً تلمماهات تل حٝ يْ ِٝوبة تلٙفل تلحلديبي تلرحٍلم أمرام إلادتس  مفرذٍس تلٝرشتس و٠رزل٤ تلٜش ة ِ ل ثٜو

 تلىًّ أمام تلٝماء تمل حق  ثمسل ٜمة تلمماهات  تل حٝة ِ ل ـذوس ٜشتس تلٙفل تلحلديبيألا

 الٟٕغ ألاو٫ 

 الخٓلم ؤلاصاعي 

 الخٓلم ؤلاصاعي:

ررٚ بىلررب   ررل تلجهررة إلادتسيرر ٝررص  ورلرر٤  مررا َررو ثٝررذيم تملٌو ٍررش فرري تلٝررشتس تلررزي أـررذس بح ة تمل حفررة يلررحمغ ٘يررص  ِرراد  تلى

 ألا(1)ب لٕا ص  أو بحّذيلص  أو باظخبذتلص عٕيٍل

ررٚ لحٝررذيم ولبررص   ررل  ابررة إلادتسيررة ٔيررل تملباؼررش  وأحررذ تلوظررا ل تلٝاهوهيررة تملحاحررة للمٌو و ّح ررل تلررحٍلم إلادتسي هررُو مررً تلٜش

ألاتلجهة إلادتسية عٕية تلّذو٥ ًِ تل
ً
 ٝشتس تلزي تث زثص َزٍ تلجهة  وألحٞ بص لشست

ان َما:  -وتلحٍلم إلادتسي هِو

 ثٍلم وال ي: -1

س تلٝرشتس رتثرص عؽر٣و  يىلرب مىرص ٘ي را أن  ّيرذ تلىٍرش فري تلٝرشتس تلرزي أـرذٍس   رٚ ـراحب تلؽرلن   رل ُمفرّذِ رو ثٍلرم تملٌو َو

ألا   ورل٤ عسحبص أو  لٕا ص أو جّذيلص  أو تظخبذتلص عٕيٍل

 اه ي:ثٍلم س  -2

رررٚ بحٝرررذيم ؼررر٣وتٍ   رررل س رررتغ مفرررذس تلٝرررشتس تلحرررلديبي تلرررزي يحرررو ل بىررراًءت ِ رررل ظرررلىحص تلش اظرررية  مرررا سرررحب  رررو ثٍلرررم تملٌو َو

 للٝاهونألا
ً
 تلٝشتس  أو  لٕا ص  أو جّذيلص بما يجّلص مىابٝا

ررزت   لرررزل٤ َو
ً
ررٚ تلتجررروء  لي ررا  رت سأ  وطهررا ررل أن تلررحٍلم إلادتسي وظررريلة ت حياسيررة  أي أن للمٌو مررا هرررق ِليررص تملؽرررُش وألـا

ْ تلذِو  مباؼش  أمام تلجهة تلٝما ية دون ؼشهألا(1)تليمني ٚ تلحٍلم   ل تلجهة إلادتسية  و٠زل٤ لص أن ي٘ش  ألا أي أن للمٌو

                                                           
1
ٚ تلّام  مشطْ ظابٞ  ؿ  -  ان تلّٝيل تلعجاسمة  ظلىة ثلديب تملٌو يٙة  مشطْ ظابٞ  ؿ 308ه٘و  ألا340  وتهٍش د/ ِ ي طمّة محاس   تلحلديب إلادتسي في تلٌو
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 مذ  تلحٍلم: -3

 
ً
 مً ثاسيخ وؽش تلٝشتس أو  ِ هص أو تلّلم بص يٝيىا

ً
 ألاطّل تملؽُش تملفشي مذ  تلحٍلم   ل تلجهة إلادتسية   ٥ ظحين يوما

 ممرررا  
ً
 أ٠ثرررل ٜفرررشت

ً
 ملرررا ظررراست ِليرررص تلخؽرررش ّات تلّشبيرررة ٘اِحمرررذ ميّرررادت

ً
 مٕرررايشت

ً
أمرررا تملؽرررُش تليمنررري ٘ٝرررذ أ رررز تثجاَرررا

رو مرا هرق ِليرص فري   َو
ً
أ زت بص تلخؽش ّات تلّشبية  حيص طّل مذ  تلحٍلم أو تلىًّ في عّن تلحاالت   ٥ ر رين يومرا

 103/ (  وتملرراد  )222تملرراد  )تل  حررة تلحىٙيزيررة لٝرراهون تل ذمررة تملذهيررة فرري 
ً
( مررً ٜرراهون تلعررلىة تلٝمررا ية  وظررحين يومرررا

م 46لهيئة تلحذس غ بالجامّات تليمىية في تملاد  )  ألا(2)م1995لعىة  18( ٜس

 
ً
 ألا مً ثاسيخ  ِ ن تلىالب تملٙفو٥ بٝشتس تلٙفلألا(3)و٠زل٤ طّل تملؽُش تليمني مذ  تلحٍلم   ٥  معة ِؽش يوما

   

 الثاويالٟٕغ         

 الغ٢ابت ال٣ًاةُت           

ررررٚ للىّررررً فرررري ٜررررشتس إلادتس  بٙفررررلص  ويٝررررذم تلررررحٍلم   ررررل تلٝمرررراء    ّح ررررل تلررررحٍلم تلٝمررررا ي تلمررررماهة ألا يررررل  للمٌو

ألا
ً
 تمل حق  ورل٤  لٕاء تلٝشتس أو جّويمص أو َما مّا

ابررة ِ ررل ٜررشتس تلٙفررل  وؼررشوه تلى  ّررً ب لٕرراء ٜررشتس تلٙفررل  رررم وبىرراء ِ ررل رلرر٤ ظررىخىاو٥ تملح٢مررة تمل حفررة بالٜش

 أظبا  تلىًّ ب لٕاء ٜشتس تلٙفل تلحلديبي  ورل٤ ِ ل تلىحو  جي:

: ال٣ًاء املخخو بالغ٢ابت ٖلى ٢غاع الٟهل:
ً
 أوال

فرري مفررش ث ررحق تملحررا٠م إلادتسيررة تلّليررا بررالىًّ فرري تلٝررشتستت تلفررادس  ِررً تملحررا٠م تلحلدي يررة ظرروتًء بالٙفررل أم  

رو مرا هرق ِليرص  "برلن أح٣رام تملحررا٠م تلحلدي يرة ن ا يرة وال يجروص تلىّرً ٘ي را  ال أمررام  (32تملؽررُش تملفرشي فري تملراد  )عٕيرٍل  َو

 تملح٢مة إلادتسية تلّليا"ألا

أما في تلريمً ٘ي رحق تلٝمراء تلّرادي أي تملحرا٠م  بحذت يرة برالىًّ فري تلٝرشتستت تلفرادس  ِرً مجرالغ تلحلديرب  

ررو مرر / ( مررً ٜرراهون تل ذمررة 115/ض( وتملرراد  )114ا هررق ِليررص تملؽررُش تليمنرري فرري تملرراد  )ظرروتًء بالٙفررل تلحررلديبي أو ٔيررٍل  َو

رررررم  ألا مح٢محرررررين  دتسيحرررررين مح ففرررررحين فررررري ١رررررل مرررررً أماهرررررة تلّاـرررررمة (4)م  ال أهرررررص ثرررررم أ يرررررلت  وؽررررراء1991لعرررررىة  19تملذهيرررررة ٜس

م  ً فري تلٝرشتستت إلادتسيرة م ومرً ت حفاـري ما تلىّر2010لعرىة  177ومحاٍ٘ة ِذن بٝشتس س تغ مجلغ تلٝماء ألِا ل ٜس

ررو مررا هفررد ِليررص ) ( فرري ٘ٝررش  )ض( مررً ٜررشتس  وؽرراء تملح٢محررين   ال أن ت حفرراؿ تملح٢محررين 2تملحّلٝررة باملعررا ل تلحلدي يررة َو

                                                                                                                                                                                     
1
م تلعىة 99تملاد  ) -  /ص( تل  حة تلحىٙيزية مً لٝاهون تل ذمة تملذهية  وتهٍشألا د/ دمحم ِ ي ِبذٍ ظليمان  ٜماء 211م  وتملاد  )1991( مً ٜاهون تلعلىة تلٝما ية ٜس

 ألا229م  ؿ 2003  2إلالٕاء في تلجمهوسية تليمىية  م٢حبة  الذ بً تلوليذ  ه
2
 ألا230لٕاء في تلجمهوسية تليمىية  مشطْ ظابٞ  ؿ دمحم ِ ي ِبذٍ ظليمان  ٜماء إلا - 
3
م 23تملاد  ) -   ألا2008لعىة  34( ٘ٝش  ) ( مً ٜاهون تملّهذ تلّا ي للٝماء ٜس
4
م  -   مألا11/10/2010 -َر 3/11/1431م تلفادس في 2010لعىة  177بٝشتس س تغ مجلغ تلٝماء ألِا ل ٜس
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ألا وأحررا٥   حفراؿ فري تلٝمررايا إلادتسيرة فري برراقي محاٍ٘رات تلجمهوسيررة (1)يححرذد فري ١ررل مرً أماهرة تلّاـررمة ومحاٍ٘رة ِرذن

 للمحا٠م   
ً
 ألا(2)بحذت ية رتت تلوالية تلّامةمىّٝذت

: قغٍو الًُٗ بالٛاء ٢غاع الٟهل:
ً
 زاهُا

ٚ أمام تلجهات تلٝما ية ما ي ي:  - ؽ له في دِو   لٕاء ٜشتس ٘فل تملٌو

ْ دِوتٍ  وأن ث٣ون مفتحة ش فية ومباؼش  -1  ألا(3)تملفتحة البذ أن ي٣ون ملً يشيذ  لٕاء ٜشتس تلٙفل مفتحة في ٘س

ذ هق تملؽُش تمل رم ٜو ( فري تلٙٝرش  )أ( 12م فري تملراد  )1972لعرىة  47فرشي ِ رل تملفرتحة فري ٜراهون مجلرغ تلذولرة تملفرشي ٜس

رررزت مرررا هرررق ِليرررص  -أ -أهرررص "ال ثٝبرررل تلىلبرررات  ثيرررة: تلىلبرررات تملٝذمرررة مرررً أشررر اؿ لتعرررد لهرررم ٘ي رررا مفرررتحة ش فرررية" َو

ررم 75تملؽررُش تليمنرري فرري تملرراد  ) م بلهررص "ال ثٝبررل أي دِررو  أو ولررب أو د٘ررْ ال ي٣ررون 2002لعررىة  40( مررً ٜرراهون تملشتّ٘ررات ٜس

ا تلٝاهون تلىا٘ز"ألا   لفاحبص ٘يص مفتحة ٜا مة يَٝش

ألا -2
ً
 يجب أن ثٝام دِو   لٕاء ٜشتس تلٙفل تلحلديبي في تملوتِيذ تملٝشس  ٜاهوها

رزت وميّاد تلىًّ في تلٝشتس إلادتسي تلفرادس مرً تملحرا٠م تلحلدي يرة أمرام تملحرا٠م إلادتسيرة تلّليرا   َو
ً
فري مفرش َرو ظرحون يومرا

رررم 23مرررا هفرررد ِليرررص تملررراد  ) م ِ رررل أهرررص "يجرررب أن ثٝرررذم تلىّرررون فررري 1972لعرررىة  17( مرررً ٜررراهون مجلرررغ تلذولرررة تملفرررشي ٜس

 مً ثاسيخ ـذوس تلح٢مألا
ً
 ألاح٣ام تلفادس  ًِ تملحا٠م تلحلدي ية أمام تملحا٠م إلادتسية تلّليا   ٥ ظحين يوما

 َرررزت باليعررربة أمرررا تملؽرررُش تليمنررري ٘ٝرررذ طّرررل 
ً
مرررذ  تلىّرررً فررري تلٝرررشتستت إلادتسيرررة تلفرررادس  ِرررً مجرررالغ تلحلديرررب ظرررحين يومرررا

مرررراء َيئررررة تلحررررذس غ بالجامّررررات حيررررص هفررررد تملرررراد  ) ررررم 46أِل م بلهررررص "ث مررررْ 1995لعررررىة  18( مررررً ٜرررراهون تلجامّررررات ٜس

لررذت ش  إلادتسيررة باملح٢مررة تلّليررا ٜرشتستت مجلررغ تلحلديررب بالٙفررل مررً تل ذمرة للىّررً ٘ي ررا با لٕرراء أمررام تلؽرّبة إلادتسيررة وت

 فري ال حرة ٜراهون تل ذمرة تملذهيرة  فري تملراد  
ً
ذ طّلها تملؽُش تليمنري ر ررين يومرا  مً ثاسيخ ـذوس تلٝشتس"  ٜو

ً
  ٥ ظحين يوما

 (ألا103/ ( و٠زل٤ في ٜاهون تلعلىة تلٝما ية في تملاد  )222)

ذ أٔلٞ تملؽُش تليمني تلحٍلم أمام تلٝماء  ال أهص ت و ٜو ٚ تملٙفو٥ تلىًّ في ٜشتس تلٙفل  رت أستد  َو ظحشىاء أطاص للمٌو

 /ص( مً تل  حة تلحىٙيزية لٝاهون تل ذمة تملذهيةألا211ما هفد ِليص تملاد  )

: أؾباب الًُٗ بالٛاء ٢غاع الٟهل الخأصًبي:   
ً
 زالثا

 ألس١اهررص
ً
يا ررٚ ؼررلهص ؼررلن أي ٜررشتس  دتسي ا ررش  رت مررا ـررذس معررح٘و   أمررا   ن ٜررشتس ٘فررل تملٌو

ً
ا  ومؽررشِو

ً
ررذ صررحيحا ُِ وؼررشووص 

 للىّررً ٘يررص لررزل٤ ظررىز٠ش أظرربا   لٕرراء تلٝررشتس ٜررشتس 
ً
ية ومّشلررا  عّررذم تملؽررشِو

ً
ران مخعررما  رت ؼررابص ِيررب فرري أحررذ أس١اهررص ١ر

 تلٙفل تلحلديبي ِ ل تلىحو  جي:

 نضوع ٢غاع الٟهل الخأصًبي مً ٚير مسخو بانضاعه: -1

                                                           
1
 محين إلادتسيحين تمل حفحينألا( مً ٜشتس  وؽاء تملح2٢  1( تلٙٝش  )3تملاد  ) - 
2
 ( مً ٜشتس  وؽاء تملح٢محين إلادتسيحينألا3( تلٙٝش  )3تملاد  ) - 
3
 ألا221أ٠شم ِاٗس معاِذ   تلٝشتس إلادتسي  مشطْ ظابٞ  ؿ  - 
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ٌرررٚ مرررً تلجهرررة إلادتسيرررة تمل حفرررة بالحلديرررب  وهررري مجرررالغ تلحلديرررب فررري تلررريمً يجرررب أن يفرررذس ٜرررشتس تلٙفرررل تلحرررلديبي للمو 

 يجرررب هٝمرررص أمرررام 
ً
رررذ مّيبررا ُِ وتملحررا٠م تلحلدي يرررة فررري مفررش  ٘ررر رت مرررا ـرررذس ٜررشتس تلٙفرررل مرررً ٔيرررل تلجهررة تمل حفرررة ب ـرررذتٍس 

 تلٝماءألا

ررذ أ٠ررذ تلٝمرراء تملفررشي ِ ررل َررزت تملبررذأ ٘ٝررذ رَبررد تملح٢مررة إلادتسيررة تلّليررا فرري َررزت ت لؽررلن   ررل أن " وّررذتم ي٣ررون طررضء ٜو

" حفا  مفذس   حفاؿ ظلىة أ ش  أهاه ه ا تملؽُش ظلىة  ـذتٍس  ألا(1)أل

ررذ أ٠ررذت تملح٢مررة تلّليررا تليمىيررة  ِ ررل أن   حفرراؿ َررو مررً تلىٍررام تلّررام  ر ٜمررد فرري أحررذ أح٣امهررا بررلن "ألاألاألا ٘ررالٝشتس  ٜو

 بالىٍرام تلّرام ٘ر ن تملح٢مرة ثٝضر ي برص مرً ثلٝراء با حالة ـذس مً ش ق ٔيل م حق  وملا ١ان ِذم   حفاؿ م
ً
حّلٝرا

 ألا (2)هٙعها"

 مسالٟت ال٣غاع الخأصًبي بالٟهل في ؤلاحغاءاث والك٩ل: -2

  رت  رررالٚ إلاطرررشتءتت وتلؽررر٣ل تلتررري حرررذدخ ا تلٝررروتهين وتللررروت ا  ألامرررش تلرررزي يجّرررل ٜرررشتس 
ً
ي٣ررون ٜرررشتس تلٙفرررل تلحرررلديبي مّيبرررا

ٚ مرً تلرذ٘اُ ِرً هٙعرص فري تلٙفل باول  ومسا٥ رل٤  رت لم ث ٚ تمل  م أو لم ُيم٢ً تملٌو ححٝٞ لماهة تلححٝيٞ مْ تملٌو

 للؽ٣ل وإلاطشتءتتألا
ً
 تلححٝيٞ ٘ي٣ون م الٙا

 مسالٟت ٢غاع الٟهل الخأصًبي لل٣اهىن: -3

 مرررررً حيرررررص 
ً
يٝفرررررذ بم الٙرررررة تلٝررررراهون أي ِرررررذم ثىبيرررررٞ تلٝررررراهون تملولرررررواي للٝرررررشتس تلحرررررلديبي بالٙفرررررل ٘ي٣رررررون تلٝرررررشتس مّيبرررررا

ا  ١ان مفذَس
ً
يب م الٙة تلٝاهون  ؽمل ١ا٘ة تلٝوتِذ تلٝاهوهية أيا ص  ِو  ألا(3)مولِو

ذ أطمْ تلٙٝص إلادتسي ِ ل أؼ٣ا٥ وأولاُ ر رة ثٍهش ٘ي ا ـوس ِيب م الٙة تلٝاهون هي ما ي ي:  (4) ٜو

 م الٙة هفوؿ تلٝوتهين أو تللوت األا

و ما يٙي"ألا تل ىل في ثٙعيل تلٝاهون وتللوت ا أو في ثىبيٝها  َو   ّ ل ِىص في تلٙٝص إلادتسي بر "تل ىل تلٌو

ا ْ"ألا و ما  ّ ل ِىص في تلٙٝص بر "تل ىل في ثٝذيش تلٜو  تل ىل في ثىبيٞ تلٝوتهين أو تللوت ا تلتي ُيبني ِلي ا تلٝشتس إلادتسي َو

 ٖضم ٢ُام ال٣غاع الخأصًبي بالٟهل ٖلى ؾبب ًبرعه: -4

ّيررة وتلٝاهوهيررة تلترري دّ٘ررد إلادتس    ررل تث ررار ٜررشتس تلٙفررل مّيبررة  ٘ بررذ مررً يٝفررذ عّيررب تلعرر ب  أن ث٣ررون ألاظرربا  تلوتٜ

أن  عبٞ ٜشتس تلٙفل تلحلديبي حالة وتّٜية أو ٜاهوهية ظابٝة ِ ل ٜشتس تلٙفل  و اسطص ِىص  بح ليرش  ـرذتٍس وثمسرل ثلر٤ 

 وتّٜرررة ماديرررة ١اهرررد أم
ً
 وأ يرررلت

ً
ٜاهوهيرررة ال ِ ٜرررة لهرررا برررا دتس  أومرررً  تلحالرررة تلعررر ب تلباِرررص الث رررارٍ  ٘هرررو "أي تلعررر ب" أوال

                                                           
1
م  -  يٙة  تلمماهات تلحلدي ية  مشطْ ظابٞ  م "ٔيل ميؽوس" أؼاس  ليص د/ ِبذتلّضيض  ل19/3/1996ٛ  طلعة  38م لعىة 1889ح٢م تملح٢مة إلادتسية تلّليا  وًّ ٜس

 ألا306ؿ 
2
م  -  ٚ تلّام  مشطْ ظابٞ  ؿ 2002/ 14950تلىًّ إلادتسي ٜس  ألا381م  أؼاس  ليص د/ يحيى ٜاظم ظهل  ٘فل تملٌو
3
ٚ تلّام  مشطْ ظابٞ  ؿ    ألا388يحيى ٜاظم ظهل  ٘فل تملٌو
4
 ألا584ٞ  ؿ هفش تلذيً مفبام تلٝاض ي  تلىٍشية تلّامة للحلديب  مشطْ ظاب - 
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يمسلهررا  ٘رر رت ـررذس تلٝررشتس دون أن  عررخىذ   ررل أي مررً ثلرر٤ تلحررالحين تلوتّٜيررة أو تلٝاهوهيررة تللحررين جؽرر٢ ن تلعرر ب تلصررحيا 

  ّيب تلع ب
ً
 مّيبا

ً
 ألا(1)لفذوٍس أـبا ٜشتست

 اهدغاٝ ؾلُت ئنضاع ال٣غاع الخأصًبي بالٟهل: -5

ي تظرررحّما٥ سطرررل إلادتس  ظرررلىحص تلحٝذيشيرررة لححٝيرررٞ ٔرررشك ٔيرررل مّ رررٗل لرررص برررص  ٘يفرررذس تلٝرررشتس  هحرررشتٗ بالعرررلىة  ّنررر     

ررٚ تلّررام  ويٍهررش ِيررب  هحررشتٗ بالعررلىة  شلررص تلص ارر ي لررذ تملٌو َِ ررٚ مررً لررص ظررلىة  دتسيررة لححٝيررٞ  بالٙفررل للمٌو

ذم  ـرذتٍس  أمرا  رت ١ران ت حفراؿ بولوم في تلحالة تلتي ي ٟل ٘ي ا تملؽُش لإلدتس  حشية ثٝرذيش م  مرة  ـرذتس تلٝرشتس أو ِر

 بىفررروؿ ـرررشيحة  ٘ررر  مجرررا٥ لتحرررذيص ِرررً ِيرررب  هحرررشتٗ
ً
ألالّيرررب  هحرررشتٗ بالعرررلىة أؼررر٣ا٥ أو ـررروس (2)إلادتس  محرررذدت

 -م حلٙة مً أَمها ما يلجي:

 تظحّما٥ تلعلىة بٝفذ  هحٝامألا -أ

ررٚ  -  يٙررة لحّيررين ٔيررٍل تظرحّما٥ تلعررلىة لححٝيررٞ هٙررْ ش ارر ي ملفررذس تلٝررشتس أو لٕيررٍل  ٠ٙفررل تملٌو يٝفررذ   رر ء تلٌو

 أٜش  ملفذس تلٝشتسألا

ٚ ألهص ييحىي   ل حض  ا شألا -ض   بٙفل مٌو
ً
 تظحّما٥ تلعلىة لٕشك ظياه يألا ١لن يفذس تلوصيش ٜشتست

 

 زاجمت البدث

 عّذ  ه  اء بٙمل هللا وحذٍ مً تثمام َزت تلبحص تملحوتلْ تملوظوم   تلٙفل تلحلديبي  لفىا   ل تلحا ي:

:
ً
 الىخاةج: أوال

لد تلذستظة في َزت تلبحص   ل تلىحا ج  ثية:  لٝذ ثـو

مررذ  تثٙرراٛ مفررىت  تلٙفررل مررْ ٔيررٍل مررً تملفررىتحات  وثبررين أن ررا مفررىتحات وألٙرراً م لتد٘ررة وتلترري جّنرري  ن رراء  -1

ٚ بالّض٥ أو تلٙفل أو تلىشدألا   ذمة تملٌو

ررذ ثبررين أن تملؽررُش تملفررشي وتليمنرري و٠ررزل٤ تلٙٝهرراء لررم ت حمرروت بمرربي -2 ألالٙرراً ممررا د٥ ِ ررل أن ررا ثررذ٥ ِ ررل مّنررى  ٜو

 وتحذ وإن جّذدت ألالٙاًألا 

رررٚ تح لتمهررا  وأهرررص  رت أ ررل بحلررر٤ تلوتطبررات وأجرررى تملحٍررروستت   -3 يٙررة وتطبرررات ومحٍرروستت يجرررب ِ ررل تملٌو أن للٌو

ألا
ً
 متى ١ان تلمشس طعيما

ً
ٚ ثلدي يا  ١ان أمام طشيمة أو م الٙة ثلدي ية ثوطب ٘فل تملٌو

يٙي وإهمررا أن تلٙفرل تلحررلديبي  -4 ررٚ ٔيررل م ررل بوتطبررص تلررٌو ي حلررٚ ِررً تلٙفررل ٔيررل تلحررلديبي تلررزي ي٣رون ٘يررص تملٌو

رً  ستد  إلادتس  ٘ٙري تلٙفرل ٔيرل تلحرلديبي ي٣رون ٜرشتس ٘فرلص مرً إلادتس  تلٝاهوهيرة  ي٣ون عع ب  اسض ًِ  ستدثص ِو

 تمل حفة وال يحا٥   ل مجلغ تلحلديبألا

                                                           
1
 ألا286دمحم ِ ي ِبذٍ ظليمان  ٜماء إلالٕاء في تلجمهوسية تليمىية  مشطْ ظابٞ  ؿ  - 
2
 ألا554محعً ٔالب تلحاسزي  ظلىة ثلديب تملوٌٚ  مشطْ ظابٞ  ؿ  - 
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ب ِ رل طهرة إلادتس  مشتِاخ را وأن ِرذم مشتِاخ را ثوطرب تلىّرً أن وشيٝة تلٙفرل ثرحم ِ رل  طرشتءتت ولرماهات يجر -5

 في ٜشتس تلٙفلألا

: الخىنُاث:
ً
 زاهُا

ٙين تملحالررة  -1 هو رر ي تملؽررُش تليمنرري ب وؽرراء محررا٠م ثلدي يررة فرري طميررْ محاٍ٘ررات تلجمهوسيررة للىٍررش فرري ٜمررايا تملررٌو

رٚ  لي ا مً طهات إلادتس   و٠زل٤ ث٣ون م حفة ب ـذتس ِٝوبرة تلٙفرل تلحرلديبي حتر ى يححٝرٞ تلحروتصن برين تملٌو

رٚ عّررذ ٘فرلص  و٠ررزل٤ إلادتس  ألن ررا   ملررا ي لثررب ِ رل تلٙفررل مرً اررراس ثتحررٞ تملٌو
ً
وحعرً ظرريل تملشت٘رٞ تلّامررة وهٍرشت

 بزلد ث٣اليٚ باٍَة لحلَيلص وثذسيبصألا

 و٠ررزل٤ هو رر ي تملؽررُش تليمنرري بححذيررذ تمل الٙررات تلحلدي يررة تلترري ثوطررب ِٝوبررة تلٙفررل مررْ حٙررَ حررٞ تملّرراػ أو -2

 تملشثب  و٠زل٤ تلٙفل بذون مشثب أو مّاػألا

 ٢اةمت اإلاعععغاح٘

 
ً
م: -أوال  ال٣غآن ال٨ٍغ

 
ً
ت:  –زاهُا  اإلاٗاحم اللٍٛى

 مألا1968  دتس ـاد  دتس بيلوت  بيلوت 11تبً مىٍوس  لعان تلّش   تملجلذ 

 
ً
 ال٨خب ال٣اهىهُت: –زالثا

نري  تلىبّرة ألاو رل  دتس تل٢ٙرش تملّاـرش  بيرلوت  أحمذ ِبذتلشحمً ؼرٗش تلرذيً  تلروطيز فري تلٝراهون إلادتسي تليم -1

 مألا1995

أ٠شم ِاٗس معاِذ   تلٝشتس إلادتسي  دستظة مٝاسهرة برين مفرش وألاسدن  تمل٢حبرة تلووىيرة  ِمران  تلىبّرة تلساهيرة  -2

 مألا1992

 مألا1992 الذ ِمش باطىيذ  تلٝاهون إلادتسي تليمني  تلىبّة ألاو ل  طامّة ِذن   -3

ات تلجامّية  إلاظ٢ىذسية  وبّة ظّذ هوتٗ تلّ زي  تلىٍ -4 ٚ تلّام  دتس تملىبِو  مألا2007ام تلٝاهووي للمٌو

يٙرررة تلّامرررة  تلىبّرررة تلساهيرررة  دتس تل٢ٙرررش وتلٝررراهون   -5 ِبرررذتلّضيض ِبرررذتملىّم  ليٙرررة  تلمرررماهات تلحلدي يرررة فررري تلٌو

 مألا2005 –م 2004تملىفوس   

ا  تلبىرررذتسي  تلّٝوبرررات تلحلدي يرررة للّررراملين تملرررذهيين -6 بالذولرررة وتلٝىررراُ تلّرررام وروي تل٣رررادستت تل اـرررة   ِبرررذتلَو

 دتس تل٢ٙش تلّشبيألا

 مألا1993ِبذتلٙحام مشتد  تمل الٙات تلحلدي ية للٝما  وأِماء تلىيابة  تلىبّة ألاو ل    -7

رات تلجامّرة  إلاظرر٢ىذسية   -8 يٙرة تلّامرة "دستظرة مٝاسهرة" دتس تملىبِو ِ ري طمّرة محراس   تلحلديرب إلادتسي فري تلٌو

 مألا2004

 مألا2004حعً تلؽشفي  تلىٍشية تلّامة لتجشيمة  أوتن للىباِة وتليؽش  تلىبّة تلشتعّة  ِ ي  -9

يٙة تلّامة  ميؽل  دتس تملّاٗس  إلاظ٢ىذسية ه  -10  مألا2004دمحم ماطذ ياٜوت  ؼشم إلاطشتءتت تلحلدي ية في تلٌو

 مألا2001لساهية  إلاظ٢ىذسية  تلىبّة ت –ممذوم وىىاوي  تلجشت م تلحلدي ية  تمل٢حب تلجامعي تلحذيص  -11

 مألا2000  1دمحم ِ ي ِبذٍ ظليمان  تلىًّ ب لٕاء تلٝشتستت إلادتسية في تلجمهوسية تليمىية "دستظة مٝاسهة" ه -12

 مألا2003دمحم ِ ي ِبذٍ ظليمان  ٜماء إلالٕاء في تلجمهوسية تليمىية  م٢حبة  الذ بً تلوليذ  تلىبّة تلساهية  -13
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يٙة تلّامة "دستظرة مٝاسهرة فري تلٝراهون تملفرشي هفش تلذيً مفبام تلٝاض ي  تلىٍشية تلّامة ل -14 لحلديب في تلٌو

 مألا2002وتلليبي وتلؽش ّة إلاظ مية  دتس تل٢ٙش تلّشبي  تلٝاَش   تلىبّة تلساهية  

رٚ تلّرام "دستظرة مٝاسهرة برين مفرش وألاسدن" دتس تلسٝا٘رة ِمران   -15 ان تلّٝيل تلعجاسمة  ظلىة ثلديب تملٌو ه٘و

 مألا2007تلىبّة ألاو ل  

 مألا2005ٗ ٠ىّان  تلٝاهون إلادتسي  دتس تلسٝا٘ة  ألاسدن  تلىبّة ألاو ل  هوت -16

ٚ تلّام "دستظة مٝاسهة"  تلفادٛ   -17  مألا2006يحيى ٜاظم ِ ي ظهل  ٘فل تملٌو

 
ً
 الغؾاةل الٗلمُت : –عابٗا

ة ألاو رررل  دمحم محمرررود هرررذت  تهٝمررراء تلرررذِو  تلحلدي يرررة "دستظرررة مٝاسهرررة" سظرررالة د٠حررروستٍ  دتس تل٢ٙرررش تلّشبررري  تلىبّررر ألا1

 مألا1981

ررٚ تلّررام فرري تلٝرراهون تليمنرري وتملٝرراسن سظررالة د٠حرروستٍ   ألا2 محعررً ٔالررب ِبررذهللا محعررً تلحرراسزي  ظررلىة ثلديررب تملٌو

 مألا1997طامّة ِين ؼمغ  تلىبّة ألاو ل  

 
ً
 الضؾاجير وال٣ىاهين وال٣غاعاث: –زامؿا

 مألا1971دظحوس طمهوسية مفش تلّشبية لّام  ألا3

م ٜاهون تلّاملين تملذهيين بال ألا4  مألا1978لعىة  47ذولة في مفش ٜس

م  ألا5  مألا1996لعىة  81ٜاهون تلّٝوبات تملفشي تملّذ٥ بالٝاهون ٜس

م  ألا6  مألا1937لعىة  58ٜاهون تلّٝوبات تملفشي ٜس

م  ألا7  مألا1950لعىة  150ٜاهون إلاطشتءتت تلجىا ية تملفشي ٜس

م  ألا8  مألا1958لعىة  17ٜاهون  ِاد  ثىٍيم تلىيابة إلادتسية وتملحا٠مات تلحلدي ية ٜس

م  ألا9 م تلعىة 1976لعىة  35ٜاهون تلىٝابات تلّمالية في مفش ٜس  مألا1981م وتملّذ٥ بالٝاهون ٜس

 مألا2001دظحوس تلجمهوسية تليمىية تملّذ٥  ألا10

م  ألا11  مألا1991لعىة  19ٜاهون تل ذمة تملذهية تليمني ٜس

م  ألا12  مألا1991لعىة  1ٜاهون تلعلىة تلٝما ية تليمني ٜس

م  ألا13  مألا1994ة لعى 12ٜاهون تلجشت م وتلّٝوبات تليمني ٜس

م  ألا14  مألا1994لعىة  13ٜاهون إلاطشتءتت تلجضت ية تليمني ٜس

م  ألا15  مألا2000لعىة  15ٜاهون َيئة تلؽشوة تليمني ٜس

م  ألا16 م 1995لعىة  18ٜاهون تلجامّات تليمىية ٜس  مألا2000لعىة  33م تملّذ٥ بالٝاهون ٜس

م  ألا17  مألا2010م تملّذ٥ بالٝاهون لعىة 2001لعىة  13ٜاهون إلاهح ابات تليمني ٜس

م ٜاهون  ألا18  مألا2002لعىة  40تملشتّ٘ات تملذهية وتلحىٙيز تملذوي ٜس

م  ألا19  مألا2008لعىة  34ٜاهون تملّهذ تلّا ي للٝماء ٜس

تلّررررذد تلسرررراوي  تلجررررضء ألاو٥  طمررررْ   –تلٝوتِررررذ تلٝمررررا ية تملعح لفررررة مررررً ألاح٣ررررام تلفررررادس  ِررررً تملح٢مررررة تلّليررررا  ألا20

 مألا 2005 ِذتد تمل٢حب تلٙني 
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ا٢٘ وآلاٞا١ئصماج م٣اعبت الىٕى الا   حخماعي في جضبير الكأن السجني باإلاٛغب: الى

Integrating a gender approach in managing prison affairs in Morocco: 

reality and prospects 

دمحم ٘اسم: حاـل ِ ل ؼهاد  تلذ٠حوستٍ في تلٝاهون تلّام وتلّلوم تلعياظية ب٣لية تلّلوم تلٝاهوهية وتلعياظية ععىات 

 ٕش تمل

 ملخو:

ة مً إلـا حات في مجا٥ تلذ٘اُ ًِ حٝٛو تملشأ  ومٝاسبة تلىُو ثمسلد أَمهافي  حذتذ تملجلغ  ِٗش  تملٕش  مجمِو

ذوس ٜاهون 1990 ظخؽاسي لحٝٛو إلاوعاوعىة  تملحّلٞ بخىٍيم وجعييل تمل ظعات تلسجىية ومشظومص  98/23  ـو

ذوس مذوهة ألاظش  وهذو  تلعياظة تلجىا ية تلتي ثم ثىٍيمها تلحىبيٝي وما ؼ٣لص  حذتذ َيل  إلاهفاٗ وتملفال حة ـو

ذوس ٜاهون تلجيعية  2004ب٣لية تلّلوم تلٝاهوهية و ٜحفادية و طحماِية بم٢ىاط ظىة  وما ِٝذ ِلي ا مً اما٥ ـو

اهون تملعىش  ت لجىا ية  وتلذوس تلزي ومذوهة  هح ابات  ومذوهة تلؽٕل  و٠زت تلحّذي ت تلتي والد تلٝاهون تلجىا ي ٜو

لّبحص تمل ظعات تلووىية لحٝٛو إلاوعان ظوتء ١اهد سظمية أو ٔيل سظمية  ح٣ومية أو ٔيل ح٣وميةألا وت ذٗ َزت تملٝا٥ 

  ل  بشتص وتْٜ وا٘اٛ  دماض مٝاسبة تلىُو في ثذبيل تلؽلن تلسجني باملٕش   رل٤ أن تملٕش   رت ١ان حشيفا ِ ل  دماض 

ات ظياظاثص تلّمومية  لماها للمعاوت  بين تلجيعين  وث٢ش عا مللظعة َزٍ تملٝاسبة بما يشوم مٝاسبة تلىُو في م ىى

ثحٝيٞ ولّية ِادلة بين تملوتوىين وتملوتوىات  ٘هل ثم٢ً مً ٠عش تلحوتطض ٔيل تملش ية وتلىمىية تلتي حالد دون 

ا ٠عش ٌاَش " تلعٝٚ تلضطاجي " تلتي ١اهد حاطضت أمام تليعاء ثحٝيٞ تلّذتلة وتملىاـٙة بين تلجيعين   فـو

ٙات في ثٝلذ مىاـب تملع ولية؟  تملٌو

 : مٝاسبة  تلىُو  طحمااي  تلحذبيل  تلسجونألاال٩لماث اإلاٟخاخُت

Abstract 

Morocco has known a set of reforms in the field of defending women„s rights and approaching gender, the 

most important of which are the creation of the Consultative Council for Human Rights in 1990, the 

issuance of Law 98/23 relating to the organization and management of prison institutions and its 

implementing decree, and what constituted the creation of the Equity and Reconciliation Commission, the 

issuance of the Family Code, and the criminal policy seminar that It was organized at the Faculty of Legal, 

Economic and Social Sciences in Meknes in 2004 and the hopes held on it, the issuance of the Nationality 

Law, the Elections Code, the Labor Code, as well as the amendments to the Criminal Code and the Code of 

Criminal Procedure, and the role played by national human rights institutions, whether official or 

unofficial, governmental or non-governmental. This article aims to highlight the reality and prospects for 

integrating the gender approach into the management of prison affairs in Morocco. If Morocco is keen on 

integrating the gender approach into its public policy plans, in order to ensure gender equality, and to 

institutionalize this approach in a manner that aims to achieve a just situation between male and female 
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citizens, is it Was he able to break the invisible and stereotypical barriers that prevented the achievement 

of justice and parity between the sexes, especially the “glass ceiling” phenomenon, which was a barrier to 

female employees in assuming positions of responsibility? 

Keywords:  approach, gender, management, prisons. 

 م٣ضمت:

 ّذ  حذتذ تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض و  حفاـات تلتي أظىذت لهامً إلـا حات تل٢ ل  تلتي 

ٜام ه ا تملٕش  و٠زت تظح٢ما٥ مفادٜة تململ٢ة ِ ل ِذد مً  ثٙاٜيات تلذولية تلتي جّنى بحذبيل تلؽلن تلسجني  

حص تلعياظة تلّٝابية تل تي أصحبد جّحمذ ِ ل تملضض بين تملٝاسبة ألامىية وتملٝاسبة إلـا حية إلادماطية وتلحىوس تلزي ِ٘ش

( تلعياظة 2021-2017) 2( و ىة  ٠شتم 216-2012) 1   ىة  ٠شتم 2011ول٢ً بمشطّية  وعاهية ١وهية دظحوس 

تملحّلٝين بمحاسبة  ومشظومص تلحىبيٝي 13ألا103  تلٝاهون 2030تلووىية ملحاسبة تلّىٚ لذ تليعاء وتلٙحيات في أ٘ٞ 

ثّٙي  ملمامين  2019تلّىٚ لذ تليعاء   حذتذ تلتجىة تلووىية للح٢ٙل باليعاء  حايا تلّىٚ وثىفيه ا في ؼخى ل

   حذتذ تل لية تملش٠ضية للح٢ٙل باليعاء  حايا تلّىٚ للٝىاُ تمل٣لٚ باملشأ  بموطب تلٝشتس تلوصتسي 13ألا103تلٝاهون 

م  يل رل٤ مً إلـا حات ٘ رت ١اهد َزٍ تلحفيلة تلٝاهوهية هي حفيلة يم٢ً 2019لؼخى  24تلفادس في  73-19ٜس   ٔو

 ٘ح اس ه ا  ٘ ن تملماسظة تلّٙلية ٔا بة  وبالحا ي ما تلجذو  مً وطود حفيلة ٜاهوهية مهمة في ٔيا  ث زيلها ِ ل أسك 

 تلوتْٜ؟ وما تلجذو  مً ١ل َزٍ إلـا حات؟ 

ية في مجا٥ تلحىمية تل ؽشية بح ىيص ملٝاسبة تلىُو  طحمااي  ورل٤ عّذ ِذ    ّلم تلجميْ أن تملٕش  ٜذ حٝٞ ٜٙض  هِو

ة مً ثٝاسيش تلىُو تبحذتء مً ظىة  20021مجهودتت مسمش  بزلد مىز ظىة  ألاوبالىٍش 2005وثوطد بفذوس ووؽش مجمِو

ْ تل٢بيل تلزي ث لٙص مٝاسبة تلىُو  طحمااي ِ ل معلعل ثىمية تملوتسد تل ؽ شية وثحٝيٞ تلّذتلة  طحماِية وتلشقي للٜو

باالظحّما٥ ألامسل للىٙٝات تلّمومية  وفي ٌل ما أـبا  عحذِيص  دماض مٝاسبة تلىُو  طحمااي في بشمجة تمليزتهيات 

تلعىوية بما يم٢ً مً ثحٝيٞ ثىمية تملوتسد تل ؽشية وثحٝيٞ أَذتٗ ألالٙية وتلىمورض تلحىموي تلجذيذ ١ان لضتماِ ل 

وبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض هتح ظياظة طذيذ  ثم٢ب ا مً موت٠بةألاوستػ إلـا حية تلّميٝة تلشتمية تملىذ

اد  إلادماض وجّضيض ألامً و همباه دت ل تمل ظعات تلسجىية  وأن    ل أوعىة ٌشٗو تِحٝا٥ تلسجىاء وثلَيلهم ِ 

ي ا ظّي اوستء  سظاء مبادئ تلح٣امة تلجيذ  وثحذيص أ ْ أدتء تلٝىاُ تلسجني  وِو ظاليب تلحذبيل بما يم٢ًر مً ٘س

يىين بالحشؿ ِ ل ثشظيخ   وتٜحىاِها بلن َزٍ ألاَذتٗ ال يم٢ً ثحٝيٝها  ال باِحماد وإدماض مٝاسبة تلىُو  طحمااي  َس

ْ تملٕش  لمً مٝاسبة تلىُو في  ِذتد ميزتهياخ ا تلعىويةوم ىىاخ ا  ظ لتثيجية  بما يم٢ً مً تملعاَمة في  جّضيض مٜو

تلذو٥ تلشت ذ  في َزت تملجا٥  ِو ل ث٢ش غ دمج مٝاسبة تلىُو في ثذبيل تلؽلن تلسجني باملٕش   ثماؼيا مْ تملبادستت تملل٢ية 

 وتلحوطهات تلووىية تملحّلٝة بملظعة مٝاسبة تلىُو  طحمااي وإدماطها في تلعياظات تلّموميةألا وفي َزت إلاواس هخعاء٥:

ٙة( في ِملية إلاهحاض  ولم ثل ز عّين  رت ١اه د  ظ لتثيجيات تملّحمذ  ٘يما ظبٞ لم ثذمج تملشأ  )ظوتء ٠سجيىة أو ٠مٌو

ا في ثحٝيٞ أَذتٗ ظياظة  ِاد  إلادماض  وبالىٍش لإلـ حات تلتي ِ٘ش  ا مىٍومة ثذبيل تلؽلن تلسجني  حباس دوَس  ِ

  ل  ِاد  تلخص يق مً أطل ثٝييم مذ  تِحماد مٝاسبة تلىُو في ثذبيل باملٕش  وتلىحا ج تلتي حٝٝ  ا  ٘هل هحً بحاطة 

مة تلتي ثتحٞ تملشأ  ظوتء ١اهد سجيىة أو  تلؽلن تلسجني باملٕش    اـة وأن َىاٟ هٝق في مٝاسبة تلىُو وتلـو

                                                           
-

1
 ألا4  ؿ2006  هوه ل2007أهٍش ثٝشيش تلىُو  طحمااي تلزي أـذسثص وصتس   ٜحفاد وتملالية ب فوؿ مؽشُو ٜاهون تملالية لعىة 
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ل تملىذوبية تلّامة ١اهد حشيفة ِ ل  دماض مٝاسبة تلىُو في م ىىاخ ا  ظ لتثيجية؟وإرت  ٙة؟ َو ١اهد ٔيل حشيفة  مٌو

ها لّيٙة ودون تلحىلّات ٘ما هي تلّشتٜيل تلتي حالد وثحو٥ دون ثحٝيٞ رل٤؟   أو ١اهد وعبة حـش

ٗو ِ ل: ا لً ثحم  ال مً   ٥ تلٜو يَل  لّل إلاطابة ِ ل َزٍ تلخعاؤالت ٔو

  تلُٙش ألاو٥: وتْٜ تِحماد مٝاسبة تلىُو  طحمااي في ظياظة  ِاد   دماض تلسجىاء

 ألالساوي: ثٝييم تِحماد مٝاسبة تلىُو  طحمااي في ثذبيل تملوتسد تل ؽشيةتلُٙش ت

ا٢٘ اٖخماص م٣اعبت الىٕى الاحخماعي في ؾُاؾت ئٖاصة ئصماج السجىاء  الٟٕغ ألاو٫: و

معللة إلادماض ألا٘ٝي للىُو  طحمااي:" هي 1997ِٗش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي لهيئة ألامم تملححذ  ظىة 

ية خ ذٗ   ل طّل تَحمامات وثجاس  تليعاء وتلشطا٥ عّذت ؼموليا لحفوس وثّٙيل وثخبْ وثٝييم تلعياظات تظ لتثيج

وتل لتمج في ١ا٘ة تملجاالت تلعياظية  ٜحفادية وتملجحمّية بالؽ٣ل تلزي يم٢ً مّص لليعاء وتلشطا٥ أن  عحٙيذوت مىص 

 .وت  بين تلجيعين"ِ ل ٜذم تملعاوت   ويم٢ً مّص ولْ حذ الظحمشتس ِذم تملعا

مً مىىلٞ َزت تلحّشيٚ تلزي يٙيذ وطو  تظحٙاد  تلسجيىات وتلسجىاء ِ ل ٜذم تملعاوت  مً ظياظة وبشتمج  ِاد   

 إلادماض  وولْ حذ لوطود أية ٘وتٛس بين تلجيعين  يخبين مً   ٥ تملّىيات تلحالية:

ا٢بت حؿُير اإلاإؾؿاث  ومغؾىمه 23/98ال٣ٟغة ألاولى: ويُٗت اإلاغأة السجُىت في ٢اهىن  الخُب٣ُي اإلاخٗل٣ين بمغ

 السجىُت

 تملحّلٞ بخىٍيم وجعييل تمل ظعات 98/23 رت ١ان تملؽُش تملٕشبي ٜذ ِمل ِ ل تظححماس مٝاسبة تلىُو في ٜاهون 

 مً   ٥ تملوتد تلحالية:  1تلسجىيةومشظومص تلحىبيٝي

   ّاملة بين تملّحٝلين  عع ب تلّٛش أو تللون أو " ال يجوص أن ي٣ون َىاٟ ثمييز في تمل98/23مً ٛ  51تملاد

 أو تلجيعية أو تللٕة أو تلذيً أو تلشأي أو تملش٠ض  طحماايألا"  تلجيغ

   ألاألاألا ٘فل مح ت تلز١وس ًِ إلاهاذألاألا ِذم د و٥ تلشطا٥   ل حي تليعاء  ال في حاالت 98/23مً ٛ  04تملاد "

ٙات" محذد  بموتبي  دتسية وؼشيىة أن ي٣وهوت مصحوبين ِ   ل ألاٜل ب حذ  تملٌو

   يجب أن ث٣ون ألاوش تلصحية تلّاملة بامل ظعات تلسجىية أو ألاحياء تمل ففة  98/23مً ٛ  125تملاد "

 لليعاء مً إلاهاذ   رت جّزس رل٤ ٘  يم٢ً تلٝيام بالٙحوؿ وتلّ طات  ال بحموس مشتٜبةألا" 

   46ولْ يم٢ً مىحها س فة تظحشىا ية وبٝا للماد  "  رت ١اهد تملّحٝلة ِ ل أَبة تل98/23مً ٛ 138تملاد 

 أِ ٍ" 

   ألاألاألا يم٢ً بٝاء ألاوٙا٥ صحبة أمهاخ م  حتى بلٓو ظً تلسالسة   ال أهص يم٢ً بىاء ِ ل 98/23مً ٛ  139تملاد "

 ولب  ثمذيذ َزت تلحذ بموت٘ٝة وصيش تلّذ٥   ال ظً تل امعة" 

   هٍام ٔزت ي محوتصن  عحجيب مً تملشظوم تلحىبيٝي" ثح٢ٙل  دتس  ت 76تملاد ٞ مل ظعة بحٕزية تملّحٝلين ٘و

لمشوس  تلحٙاً ِ ل صح  مألاألاألا عّذ تظخؽاس  تملفال  تمل حفة بوصتس  تلصحةألا ثحذد أهٍمة  اـة باملّحٝلين 

 تملشض ى وتليعاء تلحوتمل وتملشلّات وتلشلْ وألاوٙا٥ ـٕاس تلعً ورل٤ باظخؽاس  وبتب تمل ظعة" 

                                                           
-

1
م 23/98تلٝاهون   (ألا1999تٔعىغ25) 1420مً طماد  ألاو ل  13تلفادس في  200ألا99ألا1تملحّلٞ بخىٍيم وجعييل تمل ظعات تلسجىية  تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

م ييل تمل ظعات تلسجىية تلفادس تملحّلٞ بخىٍيم وجع 98ألا23( ثحذد بموطبص ٠يٙية ثىبيٞ تلٝاهون 2000هوه ل  03)1421ؼّبان  06تلفادس في  485ألا00ألا2تملشظوم ٜس

م   (ألا1999ٔعىغأ25) 1420مً طماد  ألاو ل  13بحاسيخ  200ألا99ألا1بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس
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   شتػ م  م  وإرت ١ان ِذد تملّحٝلين يٙٛو ِذد مً تملشظو  83تملاد ش ل٣ل مّحٝل ظشيش ٘و م تلحىبيٝي" ي٘و

ألاظش   ٘حّىى ألاظبٝية حعب تل لثتب للمشض ى رم لألش اؿ تملعىين ٘اليعاء ٘األحذتذ ومً َم دون 

 تلّؽشيً" 

   مً هٍام م  م  مً تملشظوم تلحىبيٝي" جعحٙيذ تليعاء تلحوتمل و٠زت تل  ي يشتً٘ٝ أوٙالهً 103تملاد

ش ِ ل محل  اؿ مّذ لهزٍ  لولّي  ًألا  رت جّلٞ ألامش بمّحٝلة مذتهة  ٘ هص يم٢ً ثشحيلها   ل م ظعة ثح٘و

ٚ ِ ل موت٘ٝة تلجهة تلٝما ية تمل حفةألا ثىٝل تملّحٝ ت  تلٕاية  ٔيل أن ثشحيل تملّحٝ ت  ححياويات يحٜو

وإرت جّزس رل٤   ل أٜش  معخؽٙى ورل٤ لمً  تلحوتمل  ِىذ حلو٥ أطل تلولْ   ل معخؽٙى تلوالد  

مً َزت تملشظومألا ثحم  ِادخ ً   ل تمل ظعة  رت ظمحد حال  ً تلصحية  94تلؽشوه تملىفوؿ ِلي ا في تملاد  

بد في رل٤ألا  رت ثمد تلوالد  دت ل  بزل٤  ويم٢ً لألم تملّحٝلة  ححٙاً بشليّها دت ل تمل ظعة  رت ٔس

مً تلٝاهون تملحّلٞ بخىٍيم وجعييل تمل ظعات تلسجىيةألا  رت ثمد تلوالد   138د  تمل ظعة ثىبٞ مٝحميات تملا

ُو تلحفشيا بالوالد  وإال ٜامد تمل ظعة ه زت إلاطشتءألا"  باملعخؽٙى يحل٠ذ تملؽٗش  طحمااي مً ٜو

   مً تملشظوم تلحىبيٝيألا 104تملاد 

ابيعبة  ٘بذون ؼ٤ أن تلٝوتهين تلووىية تمل وش  ملٝاسبة تلىُو في ثذبيل تلؽلن تلسجني باملٕش  وإن حاولد تظححماَس

ية تليعاء وسوم تلذظحوس تلحشيفة  لعٙة َزٍ تلٝوتهين وبيي  ا ولٕ  ا ال ج٢ّغ  فـو تِحماد مٝبولة   ال أن ثفوس ٘و

ية تملشأ  في ب ىاية ِ ل ثشظيخ مٝاسبة تلىُو في تملىٍومة تلٝاهوهيةألا حيص ي حَ أن تملؽُش لم يحىٛش عؽ٣ل دٜيٞ ل فـو

ٝة بلوٙا٥  و٠مّحٝلة أم  و٠مّحٝلة حذذ   تلسجً  ولولّي  ا ٠مّحٝلة تححياوية  و٠مّحٝلة حامل  و٠مّحٝلة م٘ش

اد  إلادماضألا ٠ما لم يحىٛش ملعللة ألاوٙا٥  ي  ا في معىش  تلحلديب وتلحّليم وتلح٣ويً وتلحيهيء ِ  هاَي٤ ِ ل  فـو

ا أن تملح٢م ة ألاوسوبية لحٝٛو إلاوعان أؼاست: "ألاألاألا   ل سأي تلتجىة ألاوسوبية ملىْ تملشت٘ٝين ألمهاخ م تلسجيىات   فـو

ش بتئة مىاظبة لألوٙا٥ تلشلْ وتلفٕاس مً طهة  ومً طهة أ ش   تلٙفل  تلحّزيب بلهص مً تلوت   أن تلسجون ال ث٘و

و  ٘يص   ل حذ ٠بيلألا با لا٘ة   ل رل٤  أؼا ست تملح٢مة   ل ٜوتِذ تلٝعشي لألمهات ًِ أوٙالهم تلفٕاس أمش ٔيل مٔش

ألامم تملححذ  ملّاملة تلسجيىات تلتي ثىق ِ ل أن ٜشتس تلعمام لألوٙا٥ بالبٝاء مْ أمهاخ م في تلسجً يجب أن  عخىذ 

مذ أ٠شتهيا"  او١وسهي٣٘و   2016 (Korneykova and Korneykovv.Ukraine)  ل تملفال  تلٙم ل للىٙل )ٜمية"١وهي٣٘و

و مبذأ م٢شط 129تلٙٝش   ألا لذ ال ثٙا"ألاألاألاx في  ط  ادتت تلٝما ية للمح٢مة في مجا٥ حماية تلىٙل)ٜمية "( َو

يات مىٍمة تلصحة تلّاملية  تلتي ثىق ِ ل أن تلشليْ تلزي يحمحْ بصحة طيذ  يجب  ٠ما أؼاست تملح٢مة أيما   ل ثـو

ثل٤ تملحىلبات في تملماسظة تلّملية   أن يبٝى مْ وتلذثص  مما يٙشك ِ ل تلعلىات تل زتما ب  يئة تلٍشٗو تمل  مة لحىٙيز

 اـة في تمل ظعات تلّٝابيةألا وبىاء ِ ل رل٤  في تلحالة تلتي يبٝى ٘ي ا تلشليْ مْ أمص تلسجيىة ثحد تملشتٜبة تل٣املة 

ا و١وسهي٣ٗو  اية تلىبية تل٣ا٘ية للىٙل ) ٜمية" ١وسهي٣٘و للعلىات  ييؽل تل زتم ِ ل تلعلىات بممان تملحاعّة وتلِش

 .1("131تلٙٝش   2016و٠شتهيالذ أ

 ال٣ٟغة الثاهُت: ويُٗت اإلاغأة السجُىت في املخُُاث الاؾتراجُجُت وبغامج ئٖاصة ؤلاصماج

في  واس  بشتص مذ  تِحماد تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض ملٝاسبة تلىُو في م ىىاخ ا  ظ لتثيجية  يخبين 

٥ تل زتمها بحّضيض دمج مٝاسبة تلىُو في ثذبيل تلؽلن تلسجني ثماؼيا مْ تلحوطهات أن ا١اهد حشيفة ِ ل رل٤ مً   

                                                           
1
 ألا2020أبشيل 30  ثحيين بحاسيخ -حٝٛو تلسجىاء  –أهٍش دليل حو٥  ط  ادتت تلٝما ية للمح٢مة ألاوسوبية لحٝٛو إلاوعان -
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تلووىية تملحّلٝة بملظعة مٝاسبة تلىُو  طحمااي وإدماطها في تلعياظات تلّمومية  حيص ثمسلد أبشص إلاطشتءتت 

 :1وتملبادستت تملح ز  في َزت تلعياٛ في

 2030لووىية ملحاسبة تلّىٚ لذ تليعاء وتلٙحيات في أ٘ٞ تملعاَمة في  ِذتد وريٝة"  ظ لتثيجية ت " 

   لتجىة ولْ تملشأ " تملىّٝذ  بييويوٟس في تلٙ ل   65تملعاَمة في  ِذتد " ثٝشيش تململ٢ة تملٕشبية في  واس أؼٕا٥ تلذوس

ذ تسث٢ضت َزٍ تملعاَمة ِ ل ر ذ محاوس  ألاو٥ يحّلٞ بذوس تملشأ  في2021ماسط 26و15ما بين  ثذبيل تلؽلن    ٜو

حٝا٥  ٘يما يحّلٞ تملحوس تلسالص باملعحجذتت  تلسجني  وتلساوي بحم٢ين تملشأ  تلسجيىة وموت٠ب  ا   ٥ ٘ ل  ِ 

 تملحّلٝة بالحذ مً اراس طا حة ١وسوها ِ ل تملشأ  وتلٙحا  دت ل تلوظي تلسجني 

 ت في  هجاص مؽاس ّهً ومٝاوالخ ً تلزتثية تٜ لتم تملىذوبية تلّامة  دستض  طشتء محّلٞ بر" ث٣ويً ومفاحبة تملّح ٝ

حٝا٥" في  واس تل لهامج تلووني تملىذمج للحم٢ين  ٜحفادي لليعاء في أ٘ٞ  ذ ثم ثحذيذ 2030  ٥ ٘ ل  ِ    ٜو

ذ  ذد تملؽاس ْ وتملٝاوالت تلزتثية تلتي ظخحم موت٠ب  األا ٜو م ؼش ثخبْ َزت تلحذبيل في ِذد تلسجيىات تملعحٙيذتت ِو

وظٛو ألاسبّاء  2مشت٠ض ب٣ل مً تلسجون تملحلية بني م ٥  03ؽشُو في ث زيل َزت إلاطشتء مً   ٥  حذتذ ثم تل

ص  2021وبشؼيذ  حيص ثم   ل حذود محم ؼهش دطى ل   سجيىة في َزت إلاواس  24ث٣ويً ما مجمِو

  وتلتي ثمم ٜشتء   2021 ِذتد تليس ة تلساهية مً وريٝة" مّىيات ودالالت في ـٙٗو تلٙئات تلهؽة" بشظم ظىة

ة مً تملّىيات تلجىا ية وتلعوظيو تٜحفادية تملحّلٝة بالٙئات تلهؽة  بما ٘ي ا تليعاء   حفا ية ملجمِو

 تلسجيىات 

 2تملؽاس٠ة وتملعاَمة تلّٙالة في طميْ تطحماِات تلتجىة تلحٝىية تمل٣لٙة بحخبْ تل ىة تلح٣ومية للمعاوت  "  ٠شتم "

  2021ييمها بشظم ظىة وتللٝاءتت تلخؽاوسية لحٝ

   تلحم٢ين  ٜحفادي لليعاء  65تملؽاس٠ة في تليؽاه تملوتصي ِ ل َامؾ تلذوس " لتجىة ولْ تملشأ  حو٥ مولُو

ٚ تلّىٚ لذًَ"   وتلٙحيات: الية لححٝيٞ مؽاس٠  ً تل٣املة وتلّٙالة ولٜو

 ظىة وألاوٙا٥  18ىاء ألاحذتذ ما دون ولْ تملّىيات  طحماِية وتلحلَيلية وتلجىا ية تملحّلٝة بالسجيىات وتلسج

ذ وجص يق وتْٜ تلجىوم لذ   ً  ؼاس  ألاطهض  تل لتبية تملىذمجة للىٙولة  ورل٤ ٜفذ ـس تملشت٘ٝين ألمهاخ م  َس

حٝا٥ وبّذ إلا٘شتض   َزٍ تلٙئة ِ ل تملعحو  تل لتبي  وبحص ظبل دِمها   ٥ ٘ ل  ِ 

  ّة بحاسيخ لحىٙيز بىود تث 2021ث زيل بشهامج ِمل لعىة بين تملىذوبية تلّامة  دتس   18/06/2021ٙاٜية َبة مٜو

تلسجون وإِاد  إلادماض وم ظعة ِسمان بً طلون لل لبية وتلبتئة  وثحج ل أَذتٗ َزت تل لهامج في ثىٙيز م حلٚ 

تملح ي ِين تل لتمج تملحفلة ب ِاد  ثلَيل تملشأ  تلسجيىة  ثجهيز تظحوديو للحّلم ًِ عّذ لٙا ذ  هضي ت تلسجً 

تلعبْ بالذتس تلبيماء وإحذتذ تملحىة إلارتِية ستديو  دماض مً ثيؽيي تل زي ت بالسجً تملح ي  ودتية وتلسجً 

  3تملح ي ثوال٥

  م ووموم تلحٕييل وتملعاَمة في " تملشأ  تل زيلة بين تلـو ثىٍيم تللٝاء تلووني لل زي ت في دوسثص تلسالسة حو٥ مولُو

 16وتلزي يىذسض لمً  تلحملة تلذولية  2021هوه ل  26" بالسجً تملح ي  ودتية بمشت٠ؾ يوم تلحىمية تملجحمّية

يوما مً تلّمل مل٣ا٘حة تلّىٚ تلٝا م ِ ل تلىُو  طحمااي  ويىذسض َزت تمللحٝى في ظياٛ ظعي تملىذوبية تلّامة    ل 

ة بح٢ش غ مٝاسبة تلىُو  طحمااي عؽ٣ل جعليي تلموء ِ ل وتْٜ تملشأ  تملّحٝلة و٠زت تظخؽشتٗ تلعبل تل٢ٙيل

أمسل  لمً مٝاسب  ا تملىذمجة تلهاد٘ة   ل خ ييئ هضي ت تمل ظعات تلسجىية لإلدماض عّذ إلا٘شتض مً   ٥ ثسمين 
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ية جعاِذًَ ِ ل تلحٙاِل عؽ٣ل  يجابي مْ معحجذتت تلحيا   ٜذستخ ً تمل٢خعبة  وثم٢يب ً مً مهاستت هِو

 تليوميةألا

  ال  ث في ئٖضاص جهىعاث خى٫ الىمىطج الخىمىي الجضًضمؿاهمت النًز

ً للىمورض تلحىموي تلجذيذ في مجا٥ ثذبيل تلّٝوبات تلعالبة لتحشية وظبل إلادماض  في  واس  بذتء تل زي ت لحفوَس

عّذ إلا٘شتض  ثم ثىٍيم معابٝة "مٕش  تلٕذ" وهي معابٝة ثم ثىٍيمها ال حياس معاَمات تل زي ت وتل زالء حو٥ 

د مؽاس٠ة ثفوس  ذ ِ٘ش  معاَمات مب األا 4هضيلة ثم ت حياس  19َم ملٕش  تلٕذ  ٜو

 

 

 ال٣ٟغة الثالثت: اإلاغأة السجُىت في مُُٗاث ئخهاةُت

 يخبين مً   ٥ تملّىيات أظٙلص: 

مً مجمُو تلعا٠ىة تلسجىية تلتي بلٕد  %34ألا2مّحٝلة بيعبة  2085بلٖ  2021دطى ل  31أن ِذد تلسجيىات   ل ٔاية 

و ِذد مشثْٙ مٝاسهة عّذد تملّحٝ ت ظىة %)66ألا97ر١وس بيعبة 86856 (مّحٝ  88941تلحاسيخ  في هٙغ حيص 1973  َو

 مّحٝلةألا ١788ان يبلٖ 

 20211  ل ٔاية ظىة  1973ِذد تملّحٝ ت مً ظىة 

 مجمُو تلعا٠ىة  تلسجىية ِذد تملّحٝ ت تلعىة / ِذد تملّحٝ ت

1973 788 16335 

2016 1889 78716 

2017 1961 83102 

2018 1907 83757 

2019 2018 86384 

2020 2110 84990 

2021 2085 88941 

 

ذد ألاوٙا٥ تملشت٘ٝين ألمهاخ م   ٥ تلٙ ل   مّىيات  حفا ية حو٥ ِذد تلسجيىات تلحوتمل وتلوالدتت ِو

 20212  ل ظىة  2002تملمحذ  مً ظىة 
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 ألا2021  2020  2019  2018  2017  2016تهٍش ثٝاسيش ألاوؽىة تلتي أـذسخ ا تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض ظىوتت: -

2
 ألا2021  2019  2018  2016وؽىة تلتي أـذسخ ا تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض ظىوتت:وثٝاسيش ألا 2009و 2002تهٍش تليؽشتت إلاحفا ية لعىوتت  -

 ألا2021
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 وٙا٥ تملشت٘ٝين ألمهاخ مِذد ألا  ِذد تلوالدتت تلسجيىات تلحوتمل تلعىة

2002 25 - 87 

2009 79 - 151 

2016 65 53 108 

2018 55 56 103 

2019 75 56 114 

2021 33 70 94 

ويخبين مً َزٍ تملّىيات أن ِذد تلسجيىات تلحوتمل وألاوٙا٥ تملشت٘ٝين ألمهاخ م ِذد ٔيل مشثْٙ  حيص ي حَ أن ِذد 

 159)  2009معحٝشت لم يحجاوص   ٥ ألاسبْ ظىوتت ألا يل  تملّذ٥ ألِا ل تلزي سجل ظىة ألاوٙا٥ تملشت٘ٝين ألمهاخ م ٌل 

سجيىة عّذ أن ِٗش  75حيص بلٖ ِذدًَ  2019وٙ (  وما يسيل  هخباٍ َو تسثٙاُ ِذد تلسجيىات تلحوتمل ظىة 

سجيىة  مْ جسجيل هٙغ  65تلزي لم يحجاوص ِذدًَ  2017و 2016سجيىة( مٝاسهة مْ ظىتي  55) 2018ته ٙالا ظىة 

يل طميْ إلام٣اهيات تملادية وتملّىوية  مجمُو ِذد تلوالدتت ثٝشيبا   ٥ ألاسبْ ظىوتت ألا يل   مما يحوطب مّص ث٘و

ها بما يح ءم وتل زتمات تململ٢ة تلذولية وإلاٜليمية وتلووىية في َزت  لحمي٢ً َزٍ تلٙئات تلهؽة مً  ظحٙاد  مً حٜٝو

ذ تملٕشبي للسجون مً   ٥ دستظة مٝاسهة ٜام ه ا حو٥ " تملّاملة تلؽلن  وهي هٙغ ت ل  ـة تلتي  لق  لي ا تملـش

ية َزٍ 2019تلحمييزية لليعاء دت ل تمل ظعات تلسجىية" ظىة    حيص حشؿ ِ ل ثل٠يذ " تلحاطة   ل ِ  لتٗ ب فـو

يل ٜادس  ِ ل لمان حٝٛو إلاوعان تل اـة تلٙئة في تلىٍام تلخؽش عي تلجىا ي تلووني مً   ٥ تِحماد أح٣ام وثذتب

ٝات بلوٙالهً"  ألا1باليعاء وتليعاء تمل٘ش

ٝات بلبىا  ً بلٖ   ألا2021دطى ل 31  ل ٔاية  94  و2021هضيلة   ل ٔاية ؼهش أ٠حوبش ٠91ما أن ِذد ألامهات تمل٘ش

ات بذهيا حعب تلحالة تلّا لية   ٥ تلٙ ل  تملم  2016حذ  مً ظىةثىوس ِذد تلسجيىات تملذتهات وتمل٢َش

 20212  ل ظىة 

 أستمل مىلٝات م زوطات ِاصبات تلعىة / تلحالة تلّا لية

2016 265 392 195 62 

2017 262 398 214 69 

2018 290 375 188 78 

                                                           
1
ذ تملٕشبي للسجون " ثٝشيش حو٥ ولّية تمل ظعات تلسجىية وتلسجيىات وتلسجىاء باملٕش  لعىة   - ذ تملٕشبي للسجون  مىبّة 2019تملـش   IMARSI  ميؽوستت تملـش

IMARSIألا    139  ؿ2020يوص   تلذتس تلبيماء  يول 
2
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2020 228 393 210 39 

2021 261 420 220 48 

 

ات لّل ما يسيل  هخباٍ مً   ٥ َزٍ تملّىيات َو ثفذس تلسجيىات تمل زوطا ت ملجمُو ِذد تلسجيىات تملذتهات وتمل٢َش

و ما  عحوطب تلذستظة  بذهيا   ٥ تلعىوتت تملّىية بالذستظة  ثلي ا ٘ئة تلسجيىات تلّاصبات رم تملىلٝات ٘األستمل  َو

ٗو ِ ل أَم أظبا  ولوض َزٍ تلٙئات تمل ظعات تلسجىية وإيجاد حلو٥ لها  ولو في  واس تلح ٙيٚ مً  وتلحمحيق للٜو

حٝا٥ألامّذ  ِ ٥ 

ات بذهيا حعب تملىحذس تلجٕشتفي   ثىوس ِذد تلسجيىات تملذتهات وتمل٢َش

 20211  ل ظىة  2016  ٥ تلٙ ل  تملمحذ  مً ظىة 

 وظي ٜشوي مذن محوظىة مذن ٠ ل   تلعىة / تلحالة تلّا لية

2016 483 260 171 

2017 465 332 146 

2018 510 250 171 

2020 446 307 117 

2021 323 470 156 

 

٠ما يحض  أن ِذد تملّحٝ ت تملىحذستت مً تملذن تل٢ ل  َو ألا٠ثل تسثٙاِا مٝاسهة مْ ِذد تملّحٝ ت تملىحذستت مً 

  و ّض  َزت  سثٙاُ ملا 2021تملذن تملحوظىة وتلٝش  وإن ١ان ِذد تملّحٝ ت تملىحذستت مً تملذن تل٢ ل  ٜذ ّٜل ظىة 

ص تملذن مً ثىوس ـىااي  وثجاسي محمش٠ض ه ا  وما  عحخبّص مً همو ِمشتوي هخيجة ثضتيذ تل٢سا٘ة تلع٣اهية تملشثبىة جّ٘ش

بالتجش  تلٝشوية  وما ثحذرص مً ت٠حٍاٌع٣اوي وت ح ٗ وثىا٘ش رٝافي  وبالحا ي ٌهوس تلٙوتٛس  طحماِيةألا وهي ١لها 

ا في ـٙٗو تليعا ء  ٘مس  في ٘شوعا ثضدتد وعبة تلجشيمة في أظبا  ثحح٢م وثحذت ل في تسثٙاُ مّذ٥ تلجشيمة ٠ما وهِو

ا تل٢ ل )باس غ  لوسيً  مىىٝة تلؽما٥ تلٕشبي( تلتي ثحمش٠ض ه ا تليؽاوات تلفىاِية و ٜحفادية  وهٙغ ألامش  حوتلَش

 يىىبٞ ِ ل تملٕش  حيص ي حَ تسثٙاُ ِذد تملّحٝلين تملىحذسيً مً مذن: تلذتس تلبيماء  تلٝىيىش   أ١اديش  ٘اطألا 

أن أبشص م حٍة يم٢ً جسجيلها َو تسثٙاُ مّذ٥ تملّحٝ ت تملىحذستت مً تلوظي تلٝشوي   ٥ تلعىوتت تملّىية  ٠ما

عع ب طا حة ١وسوها  ولّل مسل َزٍ تملحٕيلتت هي ألاو ل بالبحص  2020بالذستظة  وإن ١ان ٜذ ته ٙن ِذدًَ ظىة 

ة أظبا  َزت السثٙاُ  وإيجاد تلح  لو٥ تملىاظبة لهاألاوتلذستظة وتلحمحيق ملّ٘ش
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 ثفييٚ تملّحٝ ت تلوت٘ذتت ِ ل تمل ظعات تلسجىية مً حالة ظشتم حعب هُو تلجشيمة

 20211  ل ظىة 2016  ٥ تلٙ ل  تملمحذ  مً ظىة 

 هُو تلجشيمة

 //تلعىة

تلجشت م 

تملشث٢بة 

لذ 

 ألاش اؿ

تلجشت م 

تملحّلٝة 

 باألموت٥

طشت م لذ 

ألاظش  

وألا  ٛ 

 تلّامة

تلجشت م 

ملشث٢بة لذ ت

ألامً تلّام 

 وتلىٍام تلّام

 طشت م

تلٝوتهين 

 تل اـة

 طشت م أ ش  

2016 383 888 1296 384 889 407 

2017 436 1123 1125 379 956 441 

2018 381 1042 1197 423 974 399 

2020 353 996 991 417 1003 322 

2021 421 1112 981 368 1130 458 

 

390

452

376

238

508

121

0

100

200

300

400

500

600

 ال را   المرت   
   ا   ا 

 ال را   المت    
 ا موا 

 را         ا  
ا  ر  وا     

ال ام 

  ال را   المرت   
   ا م  ال ا  
وال  ا   ال ا 

 را   ال وا ي  
ال ا  

 را     ر 

                                                 

 

أطل طشت م لذ ألاظش  وألا  ٛ تلّامة وتلجشت م تملحّلٝة باألموت٥ وطشت م تلٝوتهين تل اـة   رت ١ان ِذد تملّحٝ ت مً

َو تملحفذس لحفييٚ تملّحٝ ت تلوت٘ذتت ِ ل تمل ظعات تلسجىية مً حالة ظشتم 2018و 2017و 2016  ٥ ظىوتت 

لثتب ظيّٗش جٕيلت   ٥ تلعيحين   ٘ ن َزت تل 2021  ل ظىة 2016حعب هُو تلجشيمة  ٥ تلٙ ل  تملمحذ  مً ظىة 

                                                           
- 

1
 هٙغ تملشطْ تلعابٞألا
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ألا يلثين  حيص أـبا مش٠ض تلفذتس  للمّحٝ ت مً أطل طشت م تلٝوتهين تل اـة وتلجشت م تملحّلٝة باألموت٥ وطشت م 

و ما يىشم أ٠ثل مً ِ مة تظحٙهام حو٥ َزت تلحٕيلألا  لذ ألاظش  وألا  ٛ تلّامة  َو

 ٠ما يخبين مً   ٥ تملّىيات تلحالية:
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 266ظىة  وما يسيل  هخباٍ َو أن  50و 20 ل وعبة للمّحٝ ت بامل ظعات تلسجىية ًَ تل  ي ي لتوم ظب ً بين أن أ٠

و ما  عحذاي تلبحص ًِ أظبا  ولوض  60و 50مّحٝلة مً مجمُو تملّحٝ ت بالسجون ي لتوم ظب ً بين  ظىة ٘ما ٘ٛو َو

 .َزٍ تلٙئة تلّمشية تلسجً وإيجاد تلحلو٥ تملىاظبة لها

 

 

 

 

ش ٘ي ا تلؽشوه تلصحية ليؽل  ظليمة  حيص ِملد ظىة  - يل ٘ماءتت ثشبوية ثح٘و ٜامد تملىذوبية تلّامة بح٘و

ة مجهض  بلطهض  م فف 36ِ ل  حذتذ دتسيً لألمهات بىاٜة تظخيّابية ثبلٖ  2021 ة لألم وأ ش  للىٙل ٔ٘ش

ٝات  ٞ وبي  اؿ لٙا ذ  تل زي ت تمل٘ش ومشت٘ٞ صحية م ففة ل ظححمام وتلىٍا٘ة   لا٘ة   ل م٘ش

 بلوٙالهً و٠زت تلحوتملألا

ا مب ا ِ ل تلّىاية بٙئة ألاوٙا٥ ثم ثجهيز  سولا لألوٙا٥ مجهض  بوظا ل تلخعلية  ثخىاظب مْ ٘ئاخ م  14وحـش

 ٠ما يحم جسجيلهم بذوس تلحماهة  اسض تلسجون ل ظحٙاد  مً ثلويل ثشبويألاحماهات   3تلّمشية  لا٘ة   ل 

 تل لتمج تلحلَيلية تل اـة باليعاء تل زي ت:

ٞ ما ي ي: 2020/2021سجيىة مً بشتمج تلحّليم بشظم تلّام تلذسته ي  92تظحٙادت  - ات ٘و  موِص

 

 2021مّىيات حو٥ دوس تلحماهة وألامهات وتلشوك ظىة 

 تلشوك دتس ألامهات حماهة

3 2 14 
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 2021/20201ِذد تلسجيىات تملعحٙيذتت مً تلحّليم بشظم تلعىة تلذستظية   

تملعحو  

 تلحّليىي
ذتدي تلحّليم  بحذت ي محو ألامية  تلحّليم تلجامعي تلحّليم تلساهوي  تلحّليم إلِا

ِذد 

 تملعحٙيذتت

552 

18 24 28 2 

ِذد 

تلحاـ ت 

 ِ ل تلؽوتَذ

 15حفلد مب ً 

هضيلة ِ ل ؼهاد  

ن اية تلحّليم 

  بحذت ي

 16حفلد مب ً 

هضيلة ِ ل ؼهاد  

 ن اية تلحّليم

ذتدي  ِ 

 12حفلد مب ً 

هضيلة ِ ل ؼهاد  

 تلب٣الوسيا

ثاعًّ دستظ  ً 

 بمعال٤ طامّية

 

د حعب هُو بشهامج محو ألامية وتلجهة تلٝا مة  ة ثوِص ٠ما تظحٙادت هضي ت تمل ظعات تلسجىية مً بشتمج محىِو

 :بالحلويل

  اٗ وتلؽ ون إلاظ مية  بشهامج وصتس  ألاٜو

  ١الة تلووىية ملحاسبة ألامية تل لتمج تملّحمذ  مً وٗش تلو 

 يٙيةألا  بشهامج محو ألامية تلٌو

 مً تلح٣ويً تلٙني وتلحشفيألا 77هضيلة و 544مً تلح٣ويً تمل ي  2021وبلٖ ِذد تملعحٙيذتت ظىة 

 
 تلح٣ويً  تلٙني وتلحشفي تلح٣ويً تمل ي

 77 544 ِذد تملعحٙيذتت

 

 تلخؽٕيل:

ص  ىاِة تل٢مامات تلوتٜية ث٢ش عا ملبذأ تملوتوىة في  واس هضيلة مً بشهامج تل 75"تظحٙاد ما مجمِو خؽٕيل في  واس  هحاض ـو

 تلجهود تملبزولة ملوتطهة ثٙش ي وباء ١وسوها تملعحجذ  ورل٤ بخعْ م ظعات سجىية"

 مؿاب٣ت أخؿً مىخىج:

                                                           
1
 ألا2022تلزي أـذسثص تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض ظىة  2021تهٍش ثٝشيش ألاوؽىة لعىة  -
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 هضيلة  16: ؼاس٠د في َزٍ تملعابٝة 2020ظىة 

 هضي ت  08: ؼاس٠د في َزٍ تملعابٝة 2021ظىة 

ايُت:البر   هامج الىَني للمؿاب٣اث الٍغ

ص  2021تظحٙاد ظىة  ين  2019سجيىة مً تل لهامج تلووني للمعابٝات تلشيالية بشظم ظىة  2720ما مجمِو موِص

 ١الحا ي:

 

 2019ِذد تملعحٙيذتت مً تملعابٝات بشظم ظىة 

 

 تملعابٝات تلسٝا٘ية

تملعابٝات 

 تملعابٝات تلذييية تلشيالية

ِذد تملعحٙيذتت/ 

 606 459 1655 ملؽاس١اتت

 

 بغهامج الضٖم الضًني والغوحي:

ص  ين ١الحا ي: 465تظحٙاد ما مجمِو  هضيلة مً بشهامج تلذِم تلذيني وتلشوحي بشظم تلعىة تلجاسية موِص

 57حَٙ تلٝشان تل٢شيم: 

َ وإلاسؼاد:   408دسوط تلِو

 تملؽاس٠ة في تلجيل تلجذيذ مً تل لتمج تلحلَيلية

 ظعات تلسجىية بجميْ ألاوؽىة تملىذسطة لمً تلجيل تلجذيذ مً تل لتمج تلحلَيلية  هذ٠ش مب ا:جؽاٟس هضي ت تمل  

 

 بشتمج تلجيل تلجذيذ مً تل لتمج تلحلَيلية

 هُو تل لهامج
٢٘ش  مً 

 رَب

تلجامّة في 

 تلسجون 
 ماظ ل ؼيٚ تملٝاهي تلسٝا٘ية

تللٝاء تلووني 

للسجيىات )في 

 دوسثين(

ِذد 

 تملعحٙيذتت
5 9 5 73 

هضيلة في ١ل 200)

 400(دوس 

 

 



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

66 
 

 عاصًى ئصماج:

 :مؽاس ْ معحٝبلية بر

 تلسجً تملح ي:ألاودتية بمشت٠ؾ

 بم٢ىاط 3تلسجً تملح ي:ثوال٥ 

 

 مجلت صٞاجغ السجين:

"مجلة مٕشبية دوسية "د٘اثش تلسجين" ثحد  ؼشتٗ لجىة ِلمية  أـذست تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض

ة مً معاَمات هضي ت وهضالء تمل ظعات تلسجىية تمل ففة بال٣امل ملوتليْ خ م تلعا٠ىة م حفة   وتلتي ثمم مجمِو

تلسجىية  وثحممً  بذتِاخ م في مجاالت خ م تلٝفيذ  تلضطلية وتملٝاالت وتلٝفة تلٝفيل  باللٕحين تلّشبية وتلٙشوعية  

 . لا٘ة   ل لوحات جؽ٢يلية

 أِذتد 4: 2021ادس    ل ٔاية ظىة أِذتد مجلة د٘اثش تلسجين تلف

 هضيلة 17ِذد تل زي ت تملعاَمات لمً أِذتد تملجلة: 

  COVID19-DGAPR-PSYاإلاىهت الال٨تروهُت الخىانلُت:

يذ حيص ِملد تملىذوبية تلّامة ِ ل  حذتذ مىفة  ل٢ لوهية ثوتـلية  19-بشهامج تظحشىا ي ثم ثىٙيزٍ في  واس طا حة ١٘و

ٞ بشهامج مح٣امل   PSY-DGAPR-COVID19 أولٞ ِلي ا تظم: لحٝذيم تملوت٠بة وتلذِم تلىٙس ي لٙا ذ  تل زي ت  ورل٤ ٘و

ين تطحماِيينألا  ثحد  ؼشتٗ   لتء مح ففين  لا٘ة   ل أوش تملىذوبية تلّامة مً أ فا يين هٙعاهيين ومؽ٘ش

 مؿاب٣ت ماؾتر ق٠ُ في مجا٫ الُبش:

ثحد تؼشتٗ  2020بامل ظعات تلسجىية ظىة   ” ل ؼيٚ دت ل تلسجون ماظ“ هٍمد تملىذوبية تلّامة ألو٥ مش  معابٝة

ة  وخ ذٗ َزٍ تملعابٝة   ل ثحٙيز تل زي ت وثسمين ٜذستخ ً للولوض   ل ظٛو تلؽٕل  وباملوتصت  مْ َاثص  لجىة ثح٢يم مح ٘ل

يل أسبّة مىاـب ؼٕل لألسبّة ألاوت ل ِ ل تلفّيذ تلووني مً  تملعابٝة جّهذت ؼش٠حاأوعومبل ماسٟو وهيو سظد بح٘و

د مؽاس٠ة  ذ ِ٘ش يْ ِٝود ِمل لهاثص تلٕاية  ٜو  هضيلةألا 73  ٥ ثٜو

ىُت للصخغاء اإلاٛغبُت باإلاإؾؿاث السجىُت لؿىت   :2021ال٣اٞلت الَى

و ِذد طيذ باملٝاسهة مْ مجمُو تلسجيىات بامل ظعات تلسجىيةألا 688ؼاس٠د في َزٍ تلٝا٘لة   هضيلة َو

ت الٟٕغ الثاوي: ج٣ُُم م٣اعبت  الىٕى الاحخماعي في جضبير اإلاىاعص البكٍغ
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يا مب ا بلَمية دمج مٝاسبة تلىُو في ثذبيل تلؽلن تلسجني  أطشت تملىذوبية تلّامة في  واس تلؽشت٠ة مْ بشهامج ألامم  ِو

ل دستظة حو٥ مٝاسبة تلىُو  ه ذٗ ولْ  ىة ِم 2018٘و لتيش  2017تملححذ  إلاهما ي   ٥ تلٙ ل  تملمحذ  مً هوه ل 

يات َزٍ  حباس َزٍ تملٝاسبة  وثش٠ض ِ ل تححياطات ومفال  تليعاء بالوظي تلسجني وثمسلد أَم ثـو ثل ز عّين ِ 

ٙين في:  تلذستظة ب فوؿ تملٌو

د  وتلحضم وتلذ٘اُ ًِ تلىٙغ  - ٙين في مجا٥ ثذبيل تل زتِات  وتلح ىيي وثذبيل تلٜو  جّضيض ٜذستت تملٌو

ٙين( لمان ٌشٗو ِمل محٙض  لٙا ذ  تملٌو -  ٙين )تلذِم تلىٙس ي للمٌو

ية وتلححعتغ بحٝٛو  - جّضيض تملٝاسبة تلٝا مة ِ ل حٝٛو إلاوعان )ث٢سيٚ تلح٣ويىات حو٥ م٣ا٘حة تلّىٚ وتلحِو

  وعان 

ملظعة مٝاسبة تلىُو ِ ل طميْ معحويات تملىذوبية تلّامة )جّضيض ِذد مىاـب تملع ولية تلتي جؽٕلها  -

(ألا تملشأ وإوؽاء تلوحذ  تملع ولة  ًِ ثىٙيز وثخبْ  ىة تلّمل تملشث٢ض  ِ ل مٝاسبة تلىُو

ٗو ِ ل: ص مً   ٥ تلٜو  ٘هل ِملد تملىذوبية تلّامة ِ ل ثحٝيٞ رل٤ أم ال؟ َزت ما ظىّ٘ش

ا٢٘ وؿبت جمثُلُت اإلاغأة في ال٣ُإ  ال٣ٟغة ألاولى: و

 يخبين مً   ٥ تملّىيات إلاحفا ية تلحالية:

 

 

ٟين خؿب الجي ٘ ٖضص اإلاْى  20211صحىبر  31ئلى ٚاًت  2016ـ وم٣غ الٗمل مً ؾىت جىَػ

م٣غ 

 الٗمل

 الؿىت

اث  ت // اإلاضًٍغ ؤلاصاعة اإلاغ٦ٍؼ

ت  الجهٍى

غ اإلاإؾؿاث السجىُت ً ألَا  اإلاغ٦ؼ الىَني لخ٨ٍى

 املجمٕى ئهار ط٦ىع  املجمٕى ئهار ط٦ىع  املجمٕى ئهار ط٦ىع 

2016 648 215 863 7879 1296 9175 80 13 93 

2020 750 244 994 8815 1325 10140 207 117 324 

2021 774 248 1022 9677 1521 11198 175 20 195 

 

                                                           
-

1
 ألا2021  2020  2018  2017  2016تهٍش ثٝاسيش ألاوؽىة تلتي أـذسخ ا تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض ظىوتت: 



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

68 
 

 

 

ٙين  أن ثمسيلية تملشأ  في تلٝىاُ أٜل ب٢سيل مً وعبة ثمسيلية تلشطا٥  وإن ١ان ي حَ أن َىاٟ ثوص ّا مىىٝيا لّذد تملٌو

ٙات بم حلٚ مشت٠ض تلّمل تملحذد  في َزت تلجذو٥   لا٘ ة   ل إلاؼ٣ا٥ تلزي يىشم هٙعص  رت ٜمىا بحزٗ ِذد وتملٌو

ٙين تلّاملين با دتس  تملش٠ضية وتملذيشيات تلجهوية وتمل٣اثب إلادتسية بامل ظعات تلسجىية  َو ته ٙاك وعبة ثلويل  تملٌو

و ما ي رشظلبا ِ ل ظياظة  ِاد   دماض  ٙين تلّاملين باملّاٜل )أما٠ً  يوتء تلسجىاء( للسجىاء  َو تلسجىاء وجٕىية تملٌو

ٙي تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماضألا  ٙي تملحذد ملهام مٌو  طميْ مشت٠ض تلّمل حعب تلذليل تلـو

ٙي تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض  هما  % 41ألا14ولّل وعبة ثمسيلية تليعاء تلتي ثمسل  مً  طما ي مٌو

ٙين مً هٙغ تلجيغمشّدٍ   ل َيمىة وعبة تلسجىاء   ألا1تلز١وس  حيص  ن وعبة حشتظة َ الء تلسجىاء ثحم مً وٗش مٌو

د تسثٙاِا وٙيٙا   ٥ تلعيحين ألا يلثين  ٘ ن َزٍ  ٠ما ي حَ أهص  رت ١اهد وعبة ثمسيلية تليعاء في تلٝىاُ ٜذ ِ٘ش

 ْ مً وعب  األاتليعبة ثبٝى لّيٙة طذت باملٝاسهة مْ أَذتٗ تملىذوبية تلّامة تلتي جععل   ل تل٘ش

 وإن ١اهد تملّىيات تلحالية:

                                                           
- 

1
 ألا2022اِة ألادتء تملعىش مً وٗش تملىذوبية تلّامة في مؽشُو ٜاهون تملالية لعىة أهٍش مؽشُو هج
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 ألا2016-2021مىفب في ١ل ظىة   ٥ تلٙ ل  تملشطّية  576ث لص ثضتيذ ِذد تملىاـب تملحذرة ١ل ظىة بمّذ٥ 

ٙي تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد   دماض ر١وس و83218  .% مب م  هاذ16282%مً مٌو

ٙي تملىذوبية تلّامة  ّملون في تمل ظعات تلسجىية ثمسل مب م إلاهاذ  % 86228  ألا2021%   ٥ ظىة 13272مً مٌو

حعب تملّىيات تملحممىة في مؽشُو هجاِة ألادتء تملعىش مً وٗش تملىذوبية تلّامة في مؽشُو ٜاهون تملالية لعىة 

2022: 
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    م رو   ا و  المالي       ا و  المالي         ا  

                                                  

     
     

 

ٙات مً تلح٣ويً تملعحمش ثح و ما  عاِذ في ي حَ أن وعبة تظحٙاد  تملٌو ىوس مً ظىة أل ش  عع ب ٜلة ِذدًَ َو

 ثحٝيٞ مٝاسبة تلىُو في َزت تملجا٥ألا  

 

 ال٣ٟغة الثاهُت: وؿبت ولىج اليؿاء ئلى مىانب اإلاؿإولُت
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 :2022حعب ما طاء في مؽشُو هجاِة ألادتء تملعىش مً وٗش تملىذوبية تلّامة في مؽشُو ٜاهون تملالية لعىة 

 

 

و ما  ٢ّغ توّذتم تملعاوت  بين  يخبين أن مّذ٥ ولوض تليعاء   ل مىاـب تملع ولية لّيٚ طذت مٝاسهة بالز١وس  َو

وتملشأ   وثذوي وعبة ثبني وثشظيخ مٝاسبة تلىُو في ظياظة ثذبيل تلؽلن تلسجني باملٕش   ولّل مشّد رل٤ حعب تلشطل 

تلبّن   ل تلٙٛش  طحمااي بين تلشطل وتملشأ  تلزي ظاَم في وطودٍ تملجحمْ وتل لبية وتلّٝليات وتلحمس ت تلسٝا٘ية 

  ٥ ٜيام تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض بح٣ليٚ تلعا ذ  في تملجحمْألا ولّل َزت ي لص عؽ٣ل وت   مً 

عّذ  ِٙاء تملذيشتت تل  ي ٠ً يٝمً ه زٍ 2020مذستء ر١وس بخعييل تمل ظعات تلسجىية تل اـة باليعاء تبحذتء مً ظىة 

ثو ي مىاـب تملع ولية  ال أن ا تملهمةألا وإن ١اهد أي تملىذوبية تلّامة ٜذ بشست رل٤ بلن ا ِملد ِ ل ث٢ش غ مٝاسبة تلىُو في 

ٙاء مً تملع ولية تملٝذمة مً وٗش تليعاء  حيص سجلد ظىة  ا في مّذ٥  2021تـىذمد بىلبات إلِا ته ٙالا متحٌو

ضت رل٤   ل وبيّة تملهام بامل ظعات  % 4ولوض تليعاء ملىاـب تملع ولية بيعبة  )ؼ٣لد تلىبتبات تليعبة ألا٠ ل(  ِو

 ألا1حٙٓش تلحامتلسجىية تلتي ثٝحض ي تل

 :زاجمت

ص ج٢ّغ بفوس  وت حة  ٙة في َزت تملٝا٥ وثحليل مولِو  حاما وبذون أدوى ؼ٤  لّل ٜشتء  تملّىيات إلاحفا ية تملٌو

ىجم تل لظبات تلعوظيو رٝا٘ية وتلىمىية لإلدتس  تلّمومية تلتي ثحو٥ دون ثحٝيٞ أو جّضيض مبذأ تملعاوت  بين تملشأ  

لٝاهوهية/ تمل ظعاثية أو مً تلىاحية تلّملية تملماسظاثيةألا وأمام حٝيٝة أن ثٝوية ٜذستت وتلشطل ظوتء مً تلىاحية ت

تليعاء بٝىاُ تلسجون معللة محٝاوّة بين ِذ  ٜىاِات  مما يحوطب مّص ِ ل تلذولة وم ظعاخ ا تملّىية ثجويذ 

د ٘ي ا وتلتي خ ذٗ   ل ثٝليق تلٙوتٛس  طحماِية بي ن تليعاء وتلشطا٥ وثحذيص تملماسظة ألاوستػ وتل لتمج تلتي ؼِش

ا ٘شك  لضتمية ولْ تمليزتهية حعب تلىُو  طحمااي بما يشوم  حذتذ جٕييل في تملماسظات تلحالية  تمل ظعاثية   فـو

وإحذتذ ٜىيّة مْ تمل ىىات تلعابٝة  وبالحا ي ثلمين وعبة مهمة مً تملعاوت  وإلاهفاٗ بين تليعاء وتلشطا٥  ِلما أهىا 

ٙات لم هحىش  ٛ ملوتليْ مهمة ظحىشحها معللة تلىُو   طحمااي في ثذبيل تلؽلن تلسجني باملٕش  ٠ر:  ِمل تليعاء تملٌو

بم ظعات تلز١وس وما ثىشحص مً  ؼ٣اليات  تلححشػ تلجيس ي  تظحٕ ٥ تلسجيىات عع ب ثوتطذًَ في ولّية ـّبة 

ٙات ملىاـب تملع ولية ) تملى ؽة  تظحٕ ٥ وموم تليعاء تملٌو فب = تملٝابل(  تمليز وتلححشػ تملماسظين ِ ل تلشطا٥ َو

 بم ظعات تليعاءألا  

                                                           
1
 ألا45تل اؿ باملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض  ؿ  2022أهٍش مؽشُو هجاِة ألادتء لعىة  -

 

 ى مىانب اإلاؿإولُتوؿبت ولىج اليؿاء ئل

 2020ئهجاػ  الىخضة
٢اهىن اإلاالُت 

2021 

مكغٕو ٢اهىن 

 2022اإلاالُت 
 2023الخى٢٘ 

الخى٢٘ 

2024 

ال٣ُمت 

 اإلاؿتهضٞت

% 12 14 8,5 10 12 12 
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 اإلاغاح٘:

 ألا2010مذيشية  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض  ظىة  –  ميؽوستت وصتس  تلّذ٥ 2009تليؽش  إلاحفا ية لعىة  -

 ألا2003ض  ظىة مذيشية  دتس  تلسجون وإِاد  إلادما –  ميؽوستت وصتس  تلّذ٥ 2002تليؽش  إلاحفا ية لعىة  -

ذ تملٕشبي للسجون " ثٝشيش حو٥ ولّية تمل ظعات تلسجىية وتلسجيىات وتلسجىاء باملٕش  لعىة ت - ملـش

ذ تملٕشبي للسجون  مىبّة 2019  ألا   2020  تلذتس تلبيماء  يوليوص IMARSI  ميؽوستت تملـش

م - يٙية ثىبيٞ تلٝاهون ( ثحذد بموطبص 2000٠هوه ل  03)1421ؼّبان  06تلفادس في  485ألا00ألا2تملشظوم ٜس

م  98ألا23  13بحاسيخ  200ألا99ألا1تملحّلٞ بخىٍيم وجعييل تمل ظعات تلسجىية تلفادس بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 (ألا1999ٔعىغأ25) 1420مً طماد  ألاو ل 

م 23/98تلٝاهون  - مً  13تلفادس في  200ألا99ألا1تملحّلٞ بخىٍيم وجعييل تمل ظعات تلسجىية  تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 (ألا1999تٔعىغ25) 1420و ل طماد  ألا 

 ألا2022مؽشُو هجاِة ألادتء تملعىش مً وٗش تملىذوبية تلّامة في مؽشُو ٜاهون تملالية لعىة  -

 30  ثحيين بحاسيخ -حٝٛو تلسجىاء  –دليل حو٥  ط  ادتت تلٝما ية للمح٢مة ألاوسوبية لحٝٛو إلاوعان  -

 ألا2020أبشيل

  2007ٜحفاد وتملالية ب فوؿ مؽشُو ٜاهون تملالية لعىة ثٝشيش تلىُو  طحمااي تلزي أـذسثص وصتس    -

 ألا2006هوه ل

 ألا2022  ميؽوستت تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض  ظىة 2021ثٝشيش ألاوؽىة لعىة  -

 ألا2021  ميؽوستت تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض  ظىة 2020ثٝشيش ألاوؽىة لعىة  -

 ألا2020  ميؽوستت تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض  ظىة 2019ىة لعىة ثٝشيش ألاوؽ -

 ألا2019  ميؽوستت تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض  ظىة 2018ثٝشيش ألاوؽىة لعىة  -

 ألا2018  ميؽوستت تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض  ظىة 2017ثٝشيش ألاوؽىة لعىة  -

 ألا2017  ميؽوستت تملىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض  ظىة 2016ثٝشيش ألاوؽىة لعىة  -

 

 

 

 

 

 

             

ت  حمهىٍع

 الٗغا١

وػاعة الخ٘          

وػاعة 
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تأؾـ الخ٩امت الجُضة في الخىُٓماث ؤلاصا  ٍع

The foundations of good governance in administrative organizations   

 أق٣ير دمحم

  ١لية تلّلوم تلٝاهوهية و ٜحفادية و طحماِية م٢ىاط2 مش٠ض تلذستظات وألابحاذ تلٝاهوهية وتلعياظية تملٕش  2(

 )2ؼّبة تلٝاهون تلّام

 ملخو

البحرررص و تلححليرررل ِرررً تلحوطهرررات تلجذيرررذ  و  ليرررات تلمرررشوسية تلتررري ثرررم لٝرررذ تهفرررب طهرررذها فررري َرررزت تلبحرررص   رررل تلحىرررٛش ب

تِحمادَا مً تطل ح٣امة طيذ    ملوتطهة مٍاَش أصمة إلادتس  ومّيٝاخ ا  وتلتي ححمرد ِ رل تلٙراِلين ألاظاظرين فري تمليرذتن 

٣امرة تلجيرذ  برا   فرق لتح 2011إلادتسي هتح ظياظة  ـ حية ت حلٙد حعب وطهة هٍش ١ل ٘اِلألا ٘ر رت ١ران دظرحوس 

ة مً  ظغ و تملّاييل تلتي يجب أن ث مْ لها  دتس   ١امل  َو تلبا  تلساوي ِؽش مىص حيص هق مً   لص ِ ل مجمِو

وحترى ال يبٝرى تلح٢رش غ تلذظرحوسي ملٙهروم تلح٣امرة مجرشد ح رل ِ رل طرزستن تلوريٝرة تلذظرحوسية  ٘ٝرذ  بم حلٚ ثىٍيماخ را 2

رررة  ثشظررريخ رٝا٘رررة تملعررراوت  و  مرررً تلهيئرررات وتمل ظعرررات تلتررري جّنرررى بحجويرررذ أدتء إلادتس  وثرررم تلحىفررريق ِ رررل  حرررذتذ مجمِو

ابي و تلحٝييىي لألدتء  ِ ل  بذتء  ة لص لحّٙيل دوٍس تلٜش تملع ولية في تلحذبيلألا و طّل تملشثٙٞ في ـلب تلححو٥ ب ثاحة تلٙـش

 م حٍاثص لماها لؽٙا٘ية أ٠ثل في ثلبية تل ذمات2ألا

Our effort in this research has been to explore and analyze new trends and necessary mechanisms that 

have been adopted for good governance, in order to address the manifestations of the administration's 

crisis and its obstacles, which have made it imperative for the main actors in the administrative field to 

approach a reform policy that varies according to each actor's point of view. If the Constitution of 2011 is 

devoted to good governance in its entirety, Title XII of which stipulates a set of principles and criteria to 

which the administration must be governed by its various organizations. In order to ensure that the 

constitutional enshrinement of the concept of governance does not remain a mere ink at the root of the 

constitutional document, it is stipulated that a set of bodies and institutions should be created to improve 

the administration's performance. The establishment of a culture of equality and responsibility in 

management. Making Al-Muqtaqib at the heart of the transformation by providing him with the 

opportunity to activate his oversight and performance appraisal role, by making his observations to ensure 

greater transparency in service delivery 

 ج٣ضًم

محممىا لٝوتِذ معححذرة جع  ذٗ ث٢رش غ تلح٣امرة تلجيرذ  ِ رل تملعرحو  تلرووني مرً طهرة  2011طاء  دظحوس 

مررً طهررة أ ررش  مررً  رر ٥ ثمررميىص ِررذد مررً  تملٝحمرريات للمشت٘ررٞ تلّموميررة بفررٙة ِامررة و لتجهررات  ِو ررل تملعررحو  تملح رري

وتلجماِات تل لتبية بفٙة  اـة  ألهص ال يم٢ً ألي  دتس  مش٠ضية مهما بلٖ معحوتَا و٠ٙاءخ ا أن ثٝوم بحذبيل تلؽلن تلّام 

رٞ مرا جعرحو  طبص تملفرتحة تلّامرة و٠رزت مرا يحىلبرص تلح٢رم تلٝرويم تلووني وتملح ي بمّض٥ ًِ  ؼشتٟ َيئات  دتسية موتصيرة ٘و

 وتلشؼيذألا

الخٗلُم 

الٗالي 

 والخثالٗلمي 

حامٗت 

 ال٨ىٞت 

٧لُت ؤلاصاعة 

 والا٢خهاص
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يررررررىق تلٙفررررررل ألاو٥ مررررررً تلذظررررررحوس ِ ررررررل أن تلىٍررررررام تلذظررررررحوسي للممل٢ررررررة ِ ررررررل أظرررررراط ٘فررررررل تلعررررررلي  وثوتصن ررررررا 

وجّاون ررا  وتلذيمٝشتويررة تملوتوىررة و تلخؽرراس٠ية  ِو ررل مبررادئ تلح٣امررة تلجيررذ   وسبرري تملعرر ولية باملحاظرربةألا و أن تلحىٍرريم 

 لتبرري للممل٢ررة َررو ثىٍرريم ال مش٠ررضي  يٝرروم ِ ررل تلجهويررة تملحٝذمرررةألا وهرري داللررة ٜويررة ِ ررل معررحو  تلبىرراء تلذظررحوسي  مرررً تل

ً ِ رررل طذيررررة ثبنرررري تلذولرررة لإلـرررر م بمٝومررررات ومبررررادئ   ررر ٥ تلحىفرررريق ِ ررررل تلجهويرررة تملحٝذمررررة مررررً أو٥ ٘فرررل ممررررا  ي ررررَل

 تلح٣امة تلجيذ  مً أطل حعً ظيل تملشت٘ٞ تلّموميةألا

لت مرررا يرررشثبي مفرررىت  تلح٣امرررة برررا دتس    ٘الح٣امرررة تلجيرررذ  هررري إلادتس  تلجيرررذ    ٠مرررا أن تمل ظعرررات تلذوليرررة ٠سيررر

٠سيلت ما جعحّمل مبذأ تلح٣امة تلجيذ  مً أطل ثحذيذ مميزتت "إلادتس  تلّمومية تلجيذ  "ألا ٘ ي ثشث٢رض باألظراط ِ رل بىراء 

رّذ  وتملعرحويا ررٞ تلّمرومي همري طذيرذ للحررذبيل تلجيرذ ِ رل ؼررتى ألـا  serviceت ومب ررا تلحرذبيل تملحّلرٞ بررا دتس  وجعرييل تمل٘ش

publicألا 

 ن تلح٣امرررة مٙهررروم تظرررحعجا ي ث ىررراٍ تملىرررحٍم تلرررذو ي لحجررراوص حالرررة تل لرررل تلٝرررا م فررري همرررارض تلحىميرررة و جّح رررل اليرررة  

يرررص تملؽرررُش تملٕشبررري حيرررص ٜرررام للحرررذبيل تلشؼررريذ و تلح٢ررريم للمررروتسد ه رررذٗ ثحٝيرررٞ تلحررروتصن فررري ؼرررتى تمليررراديًألا و َرررو مرررا ِمرررذ  ل

ٞ تلّمرومي   رل معرحو  تلىجاِرة  رْ مرً ألادتء و سثٝراء برامل٘ش بذظ ل  مٙهوم تلح٣امرة تلجيرذ  و مباد  را و أظعرها ه رذٗ تل٘ش

و تلٝررررروتهين  2011وتلّٙاليررررة و تملرررررشد وديررررة تلّاليرررررة للٝيرررررام بوتطباثررررص فررررري  ذمرررررة تملرررروتوىينألا ِ رررررل  معرررررحو  ممررررامين دظرررررحوس 

 حذرة بموطبص :تلحىٍيمية تمل

؟ و مرا هري مبرادئ تلح٣امرة  2011ما هي أظغ تلح٣امة تلجيرذ  تلتري يشث٢رض ِلي را ثرذبيل تملشت٘رٞ تلّموميرة  مرً  ر ٥ دظرحوس 

 ؟ 14ألا111تلجيذ  تل اـة بالجهات مً   ٥ تلٝاهون تلحىٍيىي 

 لإلطابة ِ ل َزٍ إلاؼ٣الية ظىخىاو٥ تملولُو في تملحاوس تلحالية:

 بادئ تلح٣امة تلجيذ  للحذبيل تملشت٘ٞ تلّموميةتملبحص ألاو٥: م

 تملبحص تلساوي: مبادئ تلح٣امة تلجيذ  تل اـة بالجهات

 مبادئ تلح٣امة تلجيذ  للحذبيل تملشت٘ٞ تلّمومية تملبحص ألاو٥:

رة   2011 فق دظحوس  لتح٣امة تلجيذ  با   تلساوي ِؽش ١ام   و ٜام مً   ٥ ممراميىص ِ رل  دظر ل  مجمِو

مىرررص ِ رررل أهرررص:" يرررحم ثىٍررريم تملشت٘رررٞ تلّموميرررة ِ رررل  154برررادئ تل اـرررة بحرررذبيل تملشت٘رررٞ تلّموميرررةألا حيرررص ثرررىق تملررراد  مرررً تمل

أظرررراط تملعررررراوت  برررررين تملوتوىرررررات وتملررررروتوىين فررررري تلولررررروض  لي ررررا  وإلاهفررررراٗ فررررري جٕىيرررررة تل رررررلت  تلرررررووني  و ظرررررحمشتسية فررررري أدتء 

ا للمبررررادئ تل ررررذماتألا و ث مررررْ تملشت٘ررررٞ تلّموميررررة ملّرررراييل تلجررررو  د  وتلؽررررٙا٘ية وتملحاظرررربة وتملعرررر ولية  وث مررررْ فرررري جعررررييَل

ا تلذظحوس"ألا  وتلٝيم تلذيمٝشتوية تلتي أَٜش

يي: مب ا ما  ا  َزٍ تملبادئ و ألاظغ هي ِ ل هِو  ن تملشت٘ٞ تلّمومية ث ظغ ِ ل ِذد مً تملبادئ تلمابىة لعيَل

رررة مرررً َررو ٠ ظررري٣ي )تملىلرررب ألاو٥(  و مرررا َرررو طذيررذ )تملىلرررب تلساوي ( ٠مرررا أن تملؽرررُش تلذظرررحوسي ِمررل ِ رررل دظررر ل  مجمِو

تمل ظعررات ) تملىلررب تلسالررص( جعررهش َررزٍ ألا يررل  ِ ررل ثّٙيررل تلح٣امررة تلجيررذ  مررً أطررل حعررً ظرريل ثررذبيل و ث ليررٞ تملشت٘ررٞ 

 تلّمومية ألا

 تملىلب ألاو٥: تلح٢ش غ تلذظحوسي للمبادئ تل٢ ظي٢ية



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

74 
 

رة  بمبرادئ سوالن و هري: مبرذأ  ظرحمشتسية و مبرذأ تملعراوت ) تلٙٝرش  ألاو رل(  يحّلٞ ألامش باملبادئ تل٢ ظي٢ية تملّش٘و

 ومبذأ تلح٢يٚ و مبذأ  تلحّذيل ) تلٙٝش  تلساهية( تلتي ثم ث٢ش غ دظ لخ ا و   سثٝاء ه ا   ل مبادئ دظحوسية ألو٥ مش ألا 

 تلٙٝش  ألاو ل: مبادئ  ظحمشتسية و تملعاوت 

رٞ تلّمرومي  و ٜرذ ِمرذ  جّح ل ١رل مرً مبرادئ  ظرحمشتسية و تملعراوت  مرً تملبرادئ تل٢ ظري٢ية تلتري يٝروم ِلي را تمل٘ش

  رررل  ١2011رررل مرررً تلٙٝرررص إلادتسي و تلٝمررراء إلادتسي   رررل  سظررراء َرررزٍ ألاظرررغ تلحٝليذيرررة  و لألَميرررة َرررزٍ تملبرررادئ ِمرررل ظرررىة 

 دظ لخ األا

 بىذ أو٥: مبذأ  ظحمشتسية 

ا أو جّىلرررد ِرررً ثٝررروم تملشت٘رررٞ تلّموميرررة ب رررذمات أظاظرررية لٙ رررٚ ظررريَل ا رررذ  تملررروتوىين و تلىٍرررام تلّرررام ٘ررر رت ثٜو

تلّمررل ثشثررب ِررً رلرر٤ ألررشتس باملفررتحة تلّامة لهررزت ١رران مررً أَررم وتطبررات تلعررلىة تلّامررة لررمان ظرريل تملشت٘ررٞ تلّموميررة 

 باهحٍام و تظحمشتس ٠يٙما ١اهد تلفّوباتألا

يررررة يٝررروم ِ ررررل  أظررراط  ظررررحمشتسية فرررري أدتء مررررً تلذظرررحوس ِ ررررل أن ثىٍرررريم تملشت٘رررٞ تلّموم 154٘ٝرررذ هررررق تلٙفرررل  

تل ررذمات  ٘ررألو٥ مررش  يررحم ث٢ررش غ َررزت تملبررذأ تل٢ ظرري٣ي فرري تلذظررحوس تلررزي بمٝحمرراٍ يحّررين ِ ررل تملشت٘ررٞ تلّموميررة ثٝررذيم 

ٞ ِام باظحشىاء حاالت تلٝو  تلٝاَش  أو تلحاالت تملعموم ه األا ٝا للٝوتِذ تملىٍمة ل٣ل م٘ش ٚ ٘و  تل ذمات تل صمة دون ثٜو

رررة مرررً  رران تلٙمرررل فررري تبحذتِرررص ملجلرررغ تلذولرررة تلٙشوسررر ي ِملرررد تلخؽرررش ّات تمل حلٙرررة ِ رررل ثشثترررب مجمِو َرررزت تملبرررذأ تلرررزي ١ر

 ألا1تلىحا ج تلتي ثٙ لك وطودٍ

 بىذ راوي: مبذأ تملعاوت 

 تلجهرة تل رزتملرشوس   تلّرام مّىاٍ في ويٙيذ تلّامة  تملشت٘ٞ ظيل ثح٢م تلتي ألاظاظية تملبادئ أَم أحذ تملعاوت  مبذأ  ّح ل

ٞ تلٝا مرة أي هرُو  ِرً تلٝراهون  عّيرذت حرذدَا تلتري  ظرحٙاد  ؼرشوه ٘ري م ثحروت٘ش ثر دي  رذماخ ا ل٣رل مرً برلن تلّرام برامل٘ش

ٝين بين ثمييز مً   ألا2تمل ٘ل

ِ رررل  ِرراد  ث٢ش عرررص برررالىق  2011 ّررذ َرررزت تملبرررذأ مررً تلٝوتِرررذ تلتررري ثح٢ررم ظررريل تملشت٘رررٞ تلّموميررة ِمل دظرررحوس 

"تلٝرررراهون َررررو أظررررىى جّبيررررل ِررررً  دتس  ألامررررةألا وتلجميررررْ أشرررر اؿ رتثيررررين أو تِحبرررراسيين  مررررا ٘رررري م تلعررررلىات ـررررشتحة ِ ررررل أن 

 ألا3تلّمومية  مخعاوون أمامص  وملضمون باالمحسا٥ لص"

  ٠4ما هق ِ ل تهص"يحم ثىٍيم تملشت٘ٞ تلّمومية ِ ل أظاط تملعاوت  بين تملوتوىات و تملوتوىين في تلولوض  لي األاألاألا"

ِ رررررل "أن جّمرررررل تلذولرررررة و تمل ظعرررررات تلّموميرررررة و تلجماِرررررات تل لتبيرررررة ِ رررررل جّبئرررررة ١رررررل تلوظرررررا ل  31تلٙفرررررل و٠رررررزل٤ هرررررق 

تملحاحة لحتعيل أظبا  تظحٙاد   تملوتوىات و تملوتوىين ِ ل ٜذم تملعاوت  مً تلحٞ فري تلّر ض و تلّىايرة تلصحيةستلعر٢ً 

 عحذتمةألاألاألاألاألا"ألاتل  ٞستلحفو٥ ِ ل تملاء وتلّتؾ في بتئة ظليمةستلحىمية تمل

                                                           
1
ٞ تلّمومي في تلذظحوس تملٕشبي لعىة     ألا9هية تلّذد تل امغ ؿ:"  مجلة تلّلوم تلٝاهو 2011دألاأحمذ أطّون " تمل٘ش

2
 4تلّامة" ؿ:  تملشت٘ٞ  ذمات في تملعاوت  ِبذ تلشصتٛ  " مبذأ ـذيٝي 

3
 تلٙفل تلعادط مً تلذظحوسألا  

4
 مً تلذظحوسألا 154تلٙفل   
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ٞ تلؽشوه تلتي يحم ثحذيذَاألا  ٞ تلّام ٘و يٝض ي مبذأ تملعاوت   بمعاوت  تلجميْ أمام تل ذمات تلتي يٝذمها تمل٘ش

٘راملشت٘ٞ تلّموميرة أحررذرد  ؼرباُ تلحاطررة تلجماِيرة تلتري ال  عررحىيْ تليؽراه تلٙررشدي  ؼرباِها ِ رل تلوطررص ألا٠مرل  ٘هررو 

رل أو تللٕرة أو تلرذيً أو  هحمراء تلعياهر ي أو تلجريغألا ت ذٗ للححٝيٞ ـال  تملجمُو عٕيل تظح شىاء و دون ثمييز عع ب ألـا

ا ٙهرا و ظرحٙاد  مرً ٘رشؿ تلّمرل ه را  ٘املشت٘ٞ تلّمومية ثل زم بمّاملرة ألا٘رشتد ِ رل ٜرذم تملعراوت  ظروتء مرً حيرص ولروض ٌو

 ألاأو مً حيص  هحٙاُ مً  ذماخ ا أو أ يلت مً حيص ثحمل أِبا  ا

تملٝفررررود  لتعررررد تملعرررراوت  تلحامررررة بررررين تملرررروتوىين فرررري ١ررررل مررررا ثٝذمررررص تملشت٘ررررٞ تلّموميررررة و  همررررا تملعرررراوت  وتملعرررراوت  

د تلؽشوه ل هحٙاُ ب ذمات ثل٤ تملشت٘ٞ  ألاتلٝاهوهية أي تلخعوية بين مً ثمارلد مَ  خ م وتظح٘و

ت مّيىرررة الطحيررراص مبررراست  ٘ررر  يخىرررافل مرررْ مبرررذأ تملعررراوت  ٘رررشك سظررروم مٝابرررل  هحٙررراُ بال رررذمات أو تؼررر لته مرررَ   

ليص ال يم٢ً لإلدتس  أن ثتجرا  يٙة أو ت ح ٗ جعّيل  تل ذمات حعب تلضمان و تمل٣ان أو با ح ٗ تلجيغألا ِو  لححاٛ بٌو

   ل تلحمييز بين تملشثٝيين  ال  رت جّلٞ ألامش بٙئات ثحٍى ٜاهوها بمّاملة  اـة أو ٘ئات ثوطذ في ولّية ـّبةألا

 أ ٜابلية تملشت٘ٞ تلّمومية للحّذيل وتلحٕييل و تلح٢يٚتلٙٝش  تلساهية : مبذ

رررد لحّرررذيل وجٕييرررل تلٝوتِرررذ تلتررري  ٠ىخيجرررة ملبرررذأ تظرررحمشتسية تملشت٘رررٞ تلّموميرررة  يجررروص لرررإلدتس  أن ثحرررذ ل فررري أي ٜو

 ثح٢م ثل٤ تملشت٘ٞ حتى جعايش تلٍشٗو  طحماِية و ٜحفادية تملحىوس   ذمة للمفتحة تلّامةألا

رران مىحّٙرررا أو ٘لرررإلدتس  تلحرررٞ فررري  رررٞ أو جّرررذيل سظررروم  رررذماخ ا  وال يم٢رررً ألحرررذ ظررروتء ١ر جٕييرررل أظرررلو   دتسخ رررا للم٘ش

ٞ أن  ّاسلها في رل٤ألا  معح ذما مل٘ش

رٞ مررً  ٘ٝرذ ثٝحضر ي تلٍررشٗو و تملعرحجذتت جّرذيل هٍررام تلذستظرة أو هٍررام  مححاهرات أو جٕييرل أظررلو   دتس  م٘ش

 أو ثٙوي  ا   ل تلٝىاُ تل اؿألا ظحٕ ٥ تملباؼش   ل هٍام تمل ظعة تلّمومية 

 تملىلب تلساوي: دظ ل  مبادئ طذيذ  لتح٣امة تلجيذ  

لررم ي٢حررٚ تلذظررحوس تلجذيررذ بح٢ررش غ تملبررادئ تلحٝليذيررة تملرر وش  للمشت٘ررٞ تلّموميررة  و  همررا ِمررذ أيمررا   ررل دظرر ل  

جرررود  و تلؽرررٙا٘ية) تلٙٝرررش  ِرررذد مرررً تملبرررادئ تلجذيرررذ  تلتررري أـررربحد ثح٢رررم َرررزٍ تملشت٘رررٞ و جؽرررمل َرررزٍ تملبرررادئ ١رررل مرررً تل

 ألا 1ألاو ل(  و تح لتم تلٝاهون  وسبي تملع ولية باملحاظبة) تلٙٝش  تلساهية(

 تلٙٝش  ألاو ل: مبادئ تلجود  و تلؽٙا٘ية 

ا للمبررررادئ  2011هررررق دظررررحوس  ِ ررررل أن تملشت٘ررررٞ تلّموميررررة ث مررررْ ملّرررراييل تلجررررود  وتلؽررررٙا٘ية وث مررررْ فرررري جعررررييَل

 َا تلذظحوس  ومً َىا ظٗو هحىٛش لححذيذ ١ل مً َزٍ تملبذأ ِ ل حذتألاوتلٝيم تلذيمٝشتوية تلتي أٜش 

 بىذ أو٥: مبذأ تلجود 

                                                           
1
  ظلو٠ية و أ  ٜية ) تح لتم  ّمذ تلبّن   ل ثفييٚ َزٍ تملبادئ تلحذيسة ت ل ـىٙين: مبادئ ثذبيلية )تلجود  تلؽٙا٘ية سبي تملع ولية باملحاظبة( وأ ش  

 تلٝاهون تلحياد تملفتحة تلّامة(ألا
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 ن تلىحرررا ج تلتررري حٝٝ  رررا برررشتمج تلححرررذيص فررري تلرررذو٥ تملحٝذمرررة طّلرررد تملررروتوً يىالرررب ب رررذمات جعرررحجيب ملّررراييل 

رزت تلجود  و تملهىية ِ ل أن ث٣ون َزٍ تلجود  لٙا ذ  طميرْ ألاشر اؿ تلرزيً يىرالبون ب  ذمرة مّيىرة دون ثمييرز بيرب م َو

 ألا 1ما هفد ِليص تلذظحوس تلجذيذ بلن "تملشت٘ٞ تلّمومية ث مْ ملّاييل تلجود "

حيررررص أ٠ررررذ تلذظررررحوس ِ ررررل أن إلادتس  ملضمررررة بررررلن ثٝررررذم  ررررذماخ ا لٙا ررررذ  تملىحّٙررررين ِ ررررل أظرررراط ؼررررشوه تلجررررود  و 

ة وبلٜل ث٣لٙرة مرْ مشتِرا  ثىلّرات تملىحّٙرينألا ررم  ن تملعر   ولية ثٝرْ لرتغ ٘ٝري ِ رل ِرذم ثٝرذيم تل ذمرة وإهمرا أيمرا تلعِش

ِ ررل ثٝررذيم تل ذمررة ِ ررل وطررص ظرريئ أو عؽرر٣ل ٔيررل ال ررٞألا ٠مررا جعررل٥ ٠ررزل٤ ِررً ثباو  ررا فرري أدتء تل ذمررة أ٠ثررل مررً تلرر صمألا ٠مررا 

ل مع ولية جعل٥ ًِ ثباو  ا في أدتء ثل٤ تل ذمات أ٠ثل مً تل صم وبالّٙل دأبد  ط  ادتت تلٝما ية تلحذيسة ِ ل ثحمي

ٞ مّاييل تلجود  تملىلوبة  ألا2تملشت٘ٞ تلّمومية ًِ ِذم ثٝذيم تل ذمات ٘و

ّاليررة  هجرراص هٍامررا للحررذبيل يشث٢ررض ِ ررل ثحٝيررٞ  ررْ مررً معررحو  أو طررود  تل رذمات ٘و وجّحمرذ إلادتس  مررً أطررل تل٘ش

تلووىيررة أو تلجهويررة أو إلاٜليميررة أو تلىحررا ج فرري  ورراس تثٙرراٛ بررين س ررتغ أو سؤظرراء إلادتس  و تملعرر ولين ِررً تلوحررذتت إلادتسيررة 

 ألاتملحلية

 بىذ راوي: مبذأ تلؽٙا٘ية

ٝررا للذظررحوس تلجذيررذألا و  ولٝرذ أـرربحد تلؽررٙا٘ية أحررذ أَرم تملشث٢ررضتت ألاظاظررية تلترري يٝروم ِلي ررا ثررذبيل تملشت٘ررٞ تلّموميرة ٘و

ررٞ بمررا يمررمً تح ررلتم تملىا٘عررة   هرري مررً مشث٢ررضتت إلادتس  تلجذيررذ  ألن ررا جعررما للمررشثٙٝين برراالوُ  ِ ررل ثٙاـرريل  دتس  تمل ٘ش

 تملعاوت  و تح لتم تلٝاهونألا 

٘ررٞ تلّموميررة يرررشثبي بمررذ  تهٙحاحهررا ِ ررل محيىهررا مرررً  رر ٥ ِ  ررلتٗ للمررشثٙٝين بررالحٞ فررري  ٘رراألدتء تلجيررذ للمشت

 ياتألاتلولوض للمّلومة و تل ذمة مْ  سظاء تلبييات تل صمة للحوتـل ثو يا لممان تلحّٙيل ألامسل لتحٝٛو و تلحش 

ررر حات تلتررري ٜرررام ه رررا تملٕرررش  لمرررمان حرررٞ تملررروتوً فررري تلحفرررو٥ ِ رررل تل ذمرررة بالؽررر٣ل تملىلرررو  وطّرررل  ٘بّرررذ إلـا

م  عؽان  لضتم إلادتستت تلّمومية و تلجماِرات تملحليرة و  01ألا03إلادتس  في  ذمة تملوتوً هز٠ش ِ ل ظ يل تملسا٥ تلٝاهون ٜس

إحرررررذتذ ديررررروتن تملٍرررررالم وجّويمرررررص بم ظعرررررة تلوظررررريي  ثرررررذ ل تملؽرررررُش و  3تمل ظعرررررات تلّموميرررررة بحّليرررررل ٜشتستخ رررررا إلادتسيرررررة

 4تلذظحوسي ل سثٝاء بمبذأ تلؽٙا٘ية   ل مبذأ دظحوسيألا

٘ا دتس  مىالبة بخبني مبذأ تلؽٙا٘ية في تث ار ٜشتستخ ا إلادتسية وولوض  ذماخ ا  ٠ما ثٝوم ب  باس تملوتوً  بفٙة 

٘ ي مذِو  لحّميم وؽش تلىفروؿ تلٝاهوهيرة وولرْ اليرات ثتعريل تلولروض  مىحٍمة ًِ ظيل وأدتء مشت٘ٝهاألامً َزت تملىىلٞ

ٝين مررْ تِحمرراد إلادتس  باألولويررة تلوظررا ل  ل٢ لوهيررة للحوتـررل مّهررم و   لي ررا وجعررهيل تظررخيّا  ممررمون ا مررً وررٗش تمل رر٘ل

ليص ال يم٢ً ثفوس  دتس  ثٝذيم تل ذمات لهم عؽ٣ل ثٙاِ ي ووؽش تملّلومات و تلورا ٞ إلادتسية تملحّلٝة ه زٍ تل ذما تألا ِو

 حذيسة في ٌل  وٕ ٛ ِ ل تلزتت وجعتيج تملشت٘ٞ تلّموميةألا

                                                           
 

1
 تملٕشبي 2011مً دظحوس  154تلٙفل    

2
ٞ تلّمومي في تلذظحوس تملٕشبي" ظلعلة تلذستظات تلذظحوسية و تلعياظية" تلّذد تل امغ  ؿ     ألا11تحمذ أطّون: "تمل٘ش

 
3
م   م عؽان  لضتم إلادتستت تلّمومية  01ألا03ألاتلٝاهون ٜس  2002ألا02ألا1وتلجماِات تملحلية وتمل ظعات تلّمومية بحّليل ٜشتستخ ا  إلادتسية تلفادس بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 ألا2282ؿ2002ٔؽد 12بحاسيخ 5029 ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 2002يوليوص  23بحاسيخ 
4
ٞ مبادئ  155ألاألاألا" تلٙفل مً تلذظحوس:"ث مْ تملشت٘ٞ تلّمومية ملّاييل تلجود  و تلؽٙا٘يةألا 154ألاتلٙفل   ا ٙهم ٘و مً تلذظحوس:"يماسط أِوتن تملشت٘ٞ تلّمومية ٌو

 تح لتم تلٝاهون و تلحياد و تلؽٙا٘ية و تل زتَة و تملفتحة تلّامة"ألا



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

77 
 

مىررررص  أن "للموتوىررررات و  27ٔيرررل أن أَررررم مررررا حملررررص تلذظررررحوس تلجذيرررذ فرررري َررررزٍ تلىٝىررررة َررررو مرررا هررررق ِليررررص تلٙفررررل 

ملىح بة وتلهيئات تمل٣لٙرة بمهرام تملوتوىين حٞ تلحفو٥ ِل تملّلومات  تملوطود  في حوص  إلادتس  تلّمومية و تمل ظعات ت

ٞ تلّامألا ال يم٢ً ثٝييذ تلحٞ في تملّلومة  ال بمٝحض ى تلٝاهونألاألاألا"  تمل٘ش

 تلٙٝش  تلساهية : مبادئ تح لتم تلٝاهون و سبي تملع ولية باملحاظبة

ٝرا ملبرادئ تح رل  2011هق دظحوس  را ٙهم  ٘و تم مً   ٥ مماميىص ِ ل أن أِروتن تملشت٘رٞ تلّموميرة يماسظرون ٌو

 تلٝاهون وتلحياد و تلؽٙا٘ية  و ٠زت سبي تملع ولية باملحاظبةألا

 بىذ أو٥: مبذأ تح لتم تلٝاهون 

ية يٝحضرر ي لررشوس  تل مررُو للٝرراهون بمٙهومررص تلّررام تي تل ررزتم تلعررلىات تلّامررة فرري تلذولررة أرىرراء   ن مبررذأ تلؽررِش

اخ ا و  ِمالها محى ا ٙها حذود تلٝاهون وأح٣امص ٘حاجي ثف٘ش يل م الٙة لصألامباؼشخ ا لٌو  ابٝة مّص ٔو

ظرررررررمو تلٝررررررراهون و  محسرررررررا٥ لرررررررص وفررررررري َرررررررزت تلفرررررررذد هرررررررق تلٙفرررررررل تلعرررررررادط مرررررررً  ثٙ رررررررلك وتلٝررررررراهون  تلحرررررررٞ ٘ذولرررررررة

تلذظررحوس:"تلٝاهون َررو أظررىى جّبيررل ِررً  ستد  ألامررةألا وتلجميررْ أش اـررا رتثيررين أو تِحباسيين بمررا ٘رري م تلعررلىات تلّموميررة 

 مخعاوون أمامص وملضمون باالمحسا٥ لص"ألا

ٜررررذ ِمرررررل تلٝمررررراء إلادتسي بم حلرررررٚ معرررررحوياثص ِ رررررل ثشظررررريخ َررررزٍ تلٝاِرررررذ  و ظرررررخىاد ِ رررررل تملبرررررذأ  لٕررررراء عّرررررن و 

مرررا٥ أو ألاوؽرررىة تلتررري  ات تلفرررادس  ِرررً تلعرررلىات إلادتسيررة أو لححميرررل عّرررن تملشت٘رررٞ تلّموميرررة تملعرر ولية ِرررً ألِا تلحفرر٘ش

رذم ٘رشك ث الٚ َزت تملبذأألا وتح لتم تلٝاهون ١رال زتم يٝرْ ِ رل ِراثٞ إلاد تس  يٙرشك ِلي را أيمرا ثىٙيرز ألاح٣رام تلٝمرا ية ِو

همألا  ؼشوه أو تل زتمات  لا٘ية ِ ل ِاثٞ تملشثٙٝين أو تلحذ مً حٜٝو

 1بىذ راوي: مبذأ سبي تملع ولية باملحاظبة

تل زتمررا بالٝاِررذ  "حيررص ثوطررذ تلعررلىة ثوطررذ تملعرر ولية وحيررص ثوطررذ تملعرر ولية ثوطررذ تملحاظرربة" ثبنى تلذظررحوس 

شية جّذ س٠يز  تلحذبيل تلّمومي وهي سبي تملع ولية باملحاظبةألا وألَمية َزٍ تلٝاِذ  ثم تلىق ِلي ا في تلجذي ذ ٜاِذ  طَو

تلٙفل ألاو٥ مً تلذظحوس ١ حذ  أظغ تلىٍام تلذظحوسي للممل٢ة "يٝوم تلىٍام تلذظحوسي للممل٢ة ِ ل أظاط ٘فل 

تلخؽاس٠ية  ِو رل مبرادئ تلح٣امرة تلجيرذ  وسبري تملعر ولية باملحاظربة"  تلعلي و ثوتصن ا وجّاون ا و تلذيمٝشتوية تملوتوىة و

 مً تلذظحوسألا 154  ٠ما أ٠ذ ِ ل َزت تملبذأ أيما مٝحميات تلٙفل 

و دظرر ل  َررزت تملبررذأ  ؼرراس  وت ررحة ِ ررل أن تلذظررحوس تلجذيررذ  ؽرر٣ل ٜىيّررة مررْ ١ررل تملماسظررات تلترري ١اهررد ثوؼررم 

ليرررص يحّرررين ِ رررل إلادتس  و تملعررر ولين تلّمرررل إلادتسي مرررً ٜبيرررل إلا٘ررر ت مرررً تلّٝررر ا  و  همرررا ي ظرررغ ِ رررل تلح٣امرررة تلجيرررذ ألا ِو

تِحمرراد تملعرر ولية فرري جعررييل تملشت٘ررٞ تلّموميررة  ولررشوس  سبىهررا باملحاظرربة بىرراء ِ ررل تلىحررا ج تملحٝٝررة مٝاسهررة مررْ ألاَررذتٗ و 

 تلوظا ل تملمىوحةألا

ٝرررا ملؽرررشُو ميسررراٛ تملشت٘رررٞ تلّامرررة يلرررضم ١رررل معررر و٥ ِرررً وحرررذ   دتسيرررة ِ رررل تررررش ته  ررراء مهامرررص بحٝرررذيم حفررريلة  ٘٘و

ما٥ تملىجض     ٥ تملذ  تلتي ثحمل ٘ي ا مع ولية إلاؼشتٗ ِ ل َرزٍ تلوحرذ   و تملؽراس ْ تمل لمجرة أو تملوطرود  فري وروس  ألِا

                                                           
1
 ألا2011مً تلذظحوس  154تلٙفل   
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ملّىيررة تلترري  هجرراص  جعررلم   ررل س ررتغ إلادتس  تلحاعّررة لهررا تلوحررذ  تملّيىررةألا وث مررْ َررزٍ تلحفرريلة لحٝيرريم مررً وررٗش إلادتس  ت

 ألا1ثل زم بيؽش هحا جص

ابررررة فررري أدتء مهامهررررا و أوؽررررى  ا بفررررٙة مىحٍمررررة ومعررررحمش  ثررررشوم  ٠مرررا يحّررررين ِلي ررررا تلٝيررررام عّمليررررات تلحررررذٜيٞ و تلٜش

ثحعرررين ألادتء و تلّٙاليرررة و لرررمان حعرررً ظررريل إلادتس ألا ٠مرررا يجرررب ِلي رررا  طرررشتء ثرررذٜيٞ ١رررل  مرررغ ظرررىوتت  ؽرررمل تملجرررالين 

ية ِمرل تملحٙؽريات تلّامرة لرإلدتس  و ثلَيلهرا تلحىٍيىي و تلحذبيلي ملشت ٘ٝها  و أ يلت يجرب ِلي را لرمان تظرحٝ لية ومولرِو

بال٢ٙرراءتت و تلوظررا ل تلمررشوسية لّملهررا وولررْ مذوهررة ٜوتِررذ ظررلٟو  اـررة ه ررا وثوطيررص ِملهررا لحٝررويم وإـرر م أدتء وظرريل 

ٞألا  إلادتس  و ذمة تمل٘ش

  تملىلب تلسالص: دظ ل  م ظعات تلح٣امة تلجيذ 

 

ران مٙهررروم تلح٣امرررة تلجيرررذ  مرررً أٜررو  تملٙررراَيم تلتررري تظرررخىذ ِلي رررا تلذظررحوس تلجذيرررذ فررري ث ليرررٞ ثرررذبيل تلؽرررلن   رت ١ر

تلّام ٠حّبيل ًِ تلٙلعٙة تلّامة مً تطل تلحرذ مرً  ؼر٣االت تلحرذبيل تلرزي جّراوي مىرص م ظعرات تلذولرة و تملجحمرْ  ٘ران 

ل  تلّذيررذ مررً  م ظعررات تلح٣امررة تلجيررذ  مررً ٜبيررل: تملجلررغ تمل ظعررات مررً  رر ٥ تلذظرر  أثررد تملؽررهذتملؽررُش تلذظررحوسي 

 تلووً لحٝٛو إلاوعان  مجلغ تملىا٘عة تلهيل  تلّليا ل ثفا٥ تلعمعي تلبفشيألا

أمام تلىجام تلها ل و إلاظرهام تلجراد لهرذٍ تمل ظعرات ِ رل ت رح ٗ جعرمياخ ا و ثىٍيمهرا و ت حفاـراخ ا  أ رحد 

مٝشتويررة و م ؼررشت مررً  م ؼررشتت تلذتلررة ِ ررل تح ررلتم حٝررٛو إلاوعرران و تملرروتوً  و جؽرر٣ل مٍهررشت مررً مٍرراَش  تملماسظررة تلذي

ِليص ظٗو هحىٛش في َزت تملىلب ِ ل دستظرة أَرم َرزٍ تمل ظعرات تلتري ثحرو ل لربي و مشتٜبرة ِمرل تلهيئرات إلادتسيرة عٕيرة 

و٥   رل ثرذبيل طيرذ ملهامهرا  و تملحمسلرة فري ١رل مرً  م ظعرة تلوظريي) تلٙٝرش  ألاو رل( ايرة تلـو   تلهيئرة تلووىيرة لل زتَرة و تلٜو

 مً تلشؼو  و محاسب  ا ) تلٙٝش  تلساهية(  تملجلغ ألِا ل لتحعابات ) تلٙٝش  تلسالسة(ألا

 تلٙٝش  ألاو ل: م ظعة تلوظيي

٘ررص  2يررلجي  حررذتذ م ظعررة تلوظرريي رر م تمل ظسرر ي تلّميررٞ تلررزي  ّش تلترري حلررد محررل ديرروتن تملٍالم ملوت٠بررة إلـا

ي٣لرررة طذيرررذ   و٠رررزت  تملٕش  بححرررذيص َرررزٍ لي رررا للب ررروك بمهرررام موظرررّة َو تمل ظعرررة و ثوويرررذ تمل٢خعررربات تلتررري حٝٝ  رررا وثَ 

ثحٝيٞ تلح٣امل تمليؽود مْ تلذوس تلزي يٝوم بص تملجلغ تلووني لحٝٛو إلاوعان في َزت تملجا٥ألا وثشظي ا لهزٍ تمل٢خعبات 

 3هىاٛ تلّ ٜة بين  دتس  و تملشثٙٝينسمهمة:طّل مب ا تلذظحوس تلجذيذ م ظعة ووىية معحٝلة ومح ففة ثحو لسفي 

ألا -  تلذ٘اُ ًِ تلحٝٛو

 إلاظهام في ثشظيخ ظياد  تلٝاهونألا -

  ؼاِة مبادئ تلّذ٥ و إلاهفاٗألا -

 تلّمل ِ ل وؽش ٜيم تلح ليٞ وتلؽٙا٘ية في ثذبيل تملشت٘ٞ تلّموميةألا -

                                                           
1
ٞ تلّمومي في تلذظحوس تملٕشبي" ظلعلة تلذستظات تلذظحوسية و تلعياظية"      مشطْ ظابٞألاتحمذ أطّون:"تمل٘ش

2
م   سبيْ  12 تلفادس  في 5929( تلٝاض ي ب حذتذ م ظعة تلوظيي تلجشيذ  تلشظمية ِذد 2011ماسط  17) 1432سبيْ تلساوي  12تلفادس في   25ألا11ألا1ألاتلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 ألا802( ؿ 2011ماسط  17) 1432تلساوي 
3
  ا تلذ٘اُ ًِ تلحٝٛو في هىاٛ تلّ ٜات بين إلادتس  وتملشثٙٝين  وإلاظهام في ثشظيخ مً تلذظحوس :" تلوظيي م ظعة ووىية معحٝلة ومح ففة  مهم 162ألاتلٙفل  

يم تلح ليٞ وتلؽٙا٘ية في ثذبيل إلادتستت وتمل ظعات تلّمومية وتلجماِات تل لتبية وت لهيئات تلتي ثماسط ـ حيات ظياد  تلٝاهون  وإؼاِة مبادئ تلّذ٥ وإلاهفاٗ  ٜو

 .تلعلىة تلّمومية
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طاهرب ٘شتد  جعهش ِ رل ثىميرة ثوتـرل ّ٘را٥ برين ألاشر اؿ  رتثيرين أو تِحباسيين مٕاسبرة أو أ -

أو طماِرررررررات  وبرررررررين إلادتستت تلّموميرررررررة و تلجماِرررررررات تل لتبيرررررررة و تمل ظعرررررررات تلّموميرررررررة و تلهيئرررررررات تلتررررررري ثمررررررراسط 

 1ـ حيات تلعلىة تلّمومية وباقي تمليؽات و تلهيئات ألا ش  تل الّة للمشتٜبة تملالية للذولةألا

رل ه رراس تلىٍرش فرري و ِ رل أظراط رلرر٤ ثحو ل م ظعرة تلوظرريي سبمبرادس  مب را أو بىرراء ِ رل ؼرر ٣ايات أو ثٍلمرات ثحـو

طميرررررْ تلحررررراالت تلتررررري يحمرررررشس ٘ي رررررا أشررررر اؿ رتثيرررررون أم تِحبررررراس يرررررون  مٕاسبرررررة أو أطاهرررررب مً طرررررشتء أي ثفرررررٗش ـرررررادس ِرررررً 

إلادتس  ظوتء ١ان لمىيا أو ـشيحا  أو ِم  أو وؽاوا مً أوؽى  ا ي٣ون م الٙا للٝاهون   اـة  رت ١ان مخعما بالحجاوص 

ظررحّما٥ تلعررلىة  أو مىا٘يررا ملبررادئ تلّررذ٥ و إلاهفرراٗألا ويٝرروم تلوظرريي ستلررزي  ّررذ ِمرروت بح٢ررم تلٝرراهون أو تلؽررىي فرري ت

في تملجلغ تلووني لحٝٛو إلاوعانس بمبادس  مىص أو بىاء ِ ل ولب جعوية ثٝذمص إلادتس  أو تملؽرح٣ي ب٣ل معرااي تلوظراوة 

يٞ  ٜفذ تلبحص ًِ حلو٥ مىفٙة ومحوتصهرة ملولرُو تل ر ٗ رْ تلمرشس تلرزي أـرا   و تلح٘و تلٝرا م برين ألاورشتٗ ث٢ٙرل ٘س

ات إلادتس   ورل٤ باالظخىاد   ل لوتبي ظياد  تلٝاهون ومبادئ تلّذ٥ و إلاهفاٗألا  تملؽح٣ي مً طشتء ثف٘ش

ٝرة  ياثص م٘ش ٠ما يىلْ تلوظيي ب٢يٙية مىحٍمة س تغ تلح٣ومة بجميْ حاالت تمحىاُ إلادتس  ًِ  ظحجابة لحـو

َرررراألا ومررررً تطررررل ثشظرررريخ مبررررادئ تلح٣امررررة تلجيررررذ  وثحعررررين أدتء بم حٍاثررررص فرررري ؼرررران م ٙهررررا و إلاطررررشتءتت تلترررري يٝ ررررلم تث ار ٜو

ْ مرً طرود  تل رذمات تلّموميرة  ْ تلوظيي في  واس ت حفاـاثص  وبفٙحص ٜو  تٜ لتحيص لححعين أدت  ا و تل٘ش إلادتس   ي٘ش

ررررياثص ومٝ لحاثرررر ٜرررريم تلترررري ثٝررررذمها ثٝاسيش  اـررررة   ررررل س ررررتغ تلح٣ومررررة  ثحمررررمً ثـو ٘ررررة ِ ررررل تل فرررروؿ   ررررل ثشظرررريخ  ص تلهاد

تلؽٙا٘ية و تلح ليٞ و تلح٣امة في ثذبيل تملشت٘ٞ تلّمومية  و  ـ م و مشتطّة تلىفوؿ تلخؽش ّية و تلحىٍيمية تملحّلٝة 

لترري بمهرام إلادتس  و ظررا ش تملشت٘ررٞ تلّموميررة  وث عريي تملعرراوش و إلاطررشتءتت إلادتسيررة لحتعرريل ولروض تملرروتوىين   ررل تل ررذمات ت

 2ألاثٝذمها إلادتس  في أحعً تلٍشٗو

اية مً تلشؼو  و محاسب  ا  :3تلٙٝش  تلساهية: تلهيئة تلووىية لل زتَة و تلٜو

 

اية مً تلشؼو  لذ  س تغ تلح٣ومة بموطب مشظوم بحاسيخ   بحجاو   2007ماسط  13أحذرد تلهيئة تملش٠ضية للٜو

ررا ما دخ ررا تلعادظررة تلترري ثو رر ي بمررشوس  وطررود َيئررة ووىيررة معررحٝلة  مررْ تثٙاٜيررة ألامررم تملححررذ  مل٣ا٘حررة تلٙعرراد  و فـو

ايرررة مرررً تلشؼرررو  و محاسب  رررا تلتررري تسثٝرررى ه رررا تملؽرررُش تملٕشبررري   رررل دسطرررة دظرررحوسية  4حيرررص ثحرررو ل تلهيئرررة تلووىيرررة لل زتَرررة و تلٜو

ياظرررات محاسبرررة و ولهرررا تلٝيرررام سِ رررل وطرررص تل فررروؿستلٝيام بمهرررام تملبرررادس  و تلحيعررريٞ و إلاؼرررشتٗ ولرررمان ثخبرررْ ثىٙيرررز ظ

                                                           
1
 ألا120لحشػ تلٝاهون  دتسي تملٕشبي تلجضء  و٥ تلحىٍيم  دتسي تملٕشبي تلىبّة تلسالسة  ؿ ألا٠شيم  

2
 ألا40 ؿ2012 4ألاتحمذ ظشتض دوس م ظعة تلوظيي في دِم مبادئ تلح٣امة تلجيذ  ظلعلة هذوتت مح٢مة  ظحاىاٗ بالشباه تلّذد 

3
اية مً تلشؼو  ومحاسب  ا  تملحذرة بموطب تلٙفل مً تلذظحوس :" ثحو ل تلهيئة تلووىية لل زتَة و  167تلٙفل      ِ ل تل فوؿ  مهام تملبادس  وتلحيعيٞ 36تلٜو

مبادئ تلح٣امة تلجيذ   وإلاؼشتٗ ولمان ثخبْ ثىٙيز ظياظات محاسبة تلٙعاد  وثلٝي ووؽش تملّلومات في َزت تملجا٥  وتملعاَمة في ث ليٞ تلحيا  تلّامة  وثشظيخ 

ٞ تلّام   يم تملوتوىة تملع ولةورٝا٘ة تمل٘ش  ".ٜو
4
لحىا٘غ مً تلذظحوس تملٕشبي تلجذيذ ِ ل تهص:" ّاٜب تلٝاهون ِ ل تمل الٙات تملحّلٝة بحاالت ثىاُص تملفال  ِو ل تظحٕ ٥ تلخعشيبات تمل لة با 36يىق تلٙفل  - 

اية  وبٝا للٝاهون  مً ١ل تؼ٣ا٥  هحشتٗ تملشثبىة بيؽاه  دتستت و تلهيئات تلّمومية  وباظحّما٥  تل زيص  و١ل م الٙة رتت واعْ ما يألاِ ل تلعلىات تلّمومية تلٜو

ا  وتلضطش ًِ َزٍ  هحشت٘اتألا  ّاٜب تلٝاهون ِ ل تلؽىي في تظحٕ ٥  ها  وبابشتم تلفٙٝات تلّمومية وثذبيَل موتْٜ تلىٙور و محياص   موت٥ تملوطود  ثحد ثف٘ش

اية مً تلشؼو  و وولّيات  حح٣اس و تلهيمىة  وباقي تمل ة في تلّ ٜات  ٜحفاديةألا ثحذذ َيئة ووىية لل زتَة و تلٜو ماسظات تمل الٙة ملبادئ تملىا٘عة تلحش  و تملؽشِو

 محاسب  ا"ألا 
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تلٙعرراد  وثلٝرري ووؽررش تملّلومررات فرري َرررزت تملجررا٥  و تملعرراَمة فرري ث ليررٞ تلحيرررا  تلّامررة  وثشظرريخ مبررادئ تلح٣امررة تلجيرررذ   

يم تملوتوىة تملع وليةألا ٞ تلّام  ٜو   1ورٝا٘ة تمل٘ش

 

م  اية مً تلشؼو  و محا 113.12و ٜذ حذد تلٝاهون ٜس سب  ا  مهامها و٠يٙية تملحّلٞ بالهيئة تلووىية لل زتَة و  تلٜو

ا و حررررراالت تلحىرررررافي  ٠مرررررا حرررررذد ت حفررررراؿ َرررررزٍ تلهيئرررررة فررررري ثلٝررررري تلحبليٕرررررات و تلؽررررر٣ايات و  ثلليٙهرررررا و ثىٍررررريم ٜوتِرررررذ ظررررريَل

ٞ تملعىش  تملىفوؿ  ا ْ تلتي ثحممب ا ٘و تملّلومات تملحّلٝة بحاالت تلٙعاد و دستظ  ا و تلحل٠ذ مً حٝيٝة ألاّ٘ا٥ و تلٜو

مً هٙغ تلٝاهون    و  حال  ا ِىذ  ٜحماء   ل تلجهات تمل حفة و تلٝيام عّمليات تلبحص و تلححرشي  ِلي ا في تلبا  تلشتعْ

ررٞ إلاطررشتءتت تملىفرروؿ ِلي ررا فرري تلٝرراهون تملررىٍم لهررذٍ تلهيئررة   ؼررشيىة    ِررً حرراالت تلٙعرراد تلترري ثفررل   ررل ِلررم تلهيئررة ٘و

 ي ه ا تلّمل   ل ظلىات و َيئات أ ش    مشتِا    حفاـات تملو١لة بمٝحض ى تلىفوؿ تلخؽش ّية تلجاس 

ش ِ ل ر رة أطهض  هي ذألا: َزت وبىق تلٝاهون تملحذذ للهيئة ِ ل أن ا ثح٘و  تلش تغ وتملجلغ وتملـش

ايرررة مرررً طرررشت م تلٙعررراد و إلاظرررهام فررري ث ليرررٞ تلحيرررا  تلّامرررة و تلعرررهش ِ رررل  ٠مرررا ث رررحق أيمرررا فررري  ِرررذتد برررشتمج للٜو

يرررة  و تلححعرررتغ  و وؽرررش ٜررريم  ثىٙيرررزَا بحيعررريٞ مرررْ طميرررْ تلعرررلىات و تلهيئرررات تملّىيرررة وولرررْ بشهرررامج للحوتـرررل  و تلحِو

ايرة مىرص  و  ِرذتد ثٝشيرش  تل زتَة  و تلعهش ِ ل ثىٙيزَا  و ٠زل٤  هجاص دستظات و ثٝاسيش حو٥ مٍاَش تلٙعاد و ظبل تلٜو

  مً تلذظحوسألا 160ظىوي حو٥ حفيلة أوؽىة تلهيئة يٝذم   ل تل لملان للمىاٜؽة وبٝا ألح٣ام تلٙفل 

       

 تلٙٝش  تلسالسة: تملجلغ ألِا ل لتحعاباتألا

ابة ِ رل ألامروت٥   ّح ل تملجلغ ألِا ل لتحعابات مً أَم تمل ظعات تلذظحوسية تلتي يشثبي ِملها بالح٣امة  وتلٜش

ذ رم ث٢ش غ دظ لثص ِ ل تلٙفل  ثشوم وثشقل حيص أحيىد ه زت تملجلغ مهام طذيذ   2011مً دظحوس  147تلّمومية  ٜو

 ه زٍ تمل ظعة في تثجاٍ تلحلظتغ تلح٣امة طيذ ألا

حيررررص أن تملجلررررغ ألِا ررررل يمرررراسط مهامررررص و ت حفاـرررراثص  باِحبرررراٍس َيئررررة ِليررررا ملشتٜبررررة تملاليررررة تلّموميررررة مررررً أطررررل 

ص ثرررذِيم وحمايرررة مبرررادئ و ٜررريم تلح٣امرررة تلجيرررذ  و تلؽرررٙا٘ية و تملحاظررربة باليعررربة للذولرررة  وألاطهرررض  تلّموميرررة و يمرررمً لررر

 ألا 2تلذظحوس تظحٝ لص

يل  ذ أحاه تملؽُش م ظعة تملجلغ ألِا ل لتحعابات بالّذيذ مً تلف حيات و   حفاـات تلهذٗ مب ا ث٘و ٜو

إلام٣اهيررات تملاديررة و تلٝاهوهيررة  تلتررري مررً ؼررلن ا ثيهررئ تلجرررو تمل  ررم ملماسظررة مهامرررص فرري مجررا٥ حمايررة تملرررا٥ تلّررام   وفرري مشتٜبرررة 

ٚ أو ِون  دتسي يحذ ل في ثىٙيز تمليزتهية  رم مشتٜبرة مجرا٥ تلخعرييل  تلحذبيل للمحاظبين  و  في   ماُ للمشتٜبة ١ل مٌو

 ألا3با لا٘ة   ل ظلىات تلضطش تلتي يحمحْ ه ا ثجاٍ ١ل مً تملحاظبين و إلادتسيين

 في ما ي ي: 4ويم٢ً  طما٥ مهامص

                                                           
1
 مً تلذظحوس تملٕشبي تلجذيذألا 167تلٙفل  - 

2
 - Ahmed gourari :  " l„environnement dans les missions de contrôle de la cours des comptes au maroc  " , revue marocaine des finances publiques, 

imprimerie al balabil, n°3, 2013, p17. 
3
ص تلحىبيٝية"   مىبّة بني تصهاظً   تلىبّة تلشتعّة   13ألا130ِبذ تلىبي تلشيٚ: " ٜاهون ميزتهية تلذولة ِ ل لوء تلٝاهون تلحىٍيىي للمالية   -   ألا133  ؿ 2016وهفـو

4
 ألا187  ؿ : 2013  ٠3شيم لحشػ : " تلذظحوس تلجذيذ للممل٢ة ؼشم وثحليل  ظلعلة تلّمل تلخؽش عي و ط  اد تلٝما ي "  م٢حبة تلشؼاد  ظىات  تلّذد  - 
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 تلحذٜيٞ وتلبد في تلحعابات ألا -

 تْٜألاتلحفشيا وتلبد في تلخعييل  بح٢م تلو  -

 تلحلديب تملحّلٞ بامليزتهية وتلؽ ون تملاليةألا -

 مشتٜبة تلخعييل وتظحّما٥ ألاموت٥ألا -

 تظحاىاٗ ألاح٣ام تلفادس  بفٙة ن ا ية ًِ تملجالغ تلجهوية  لتحعاباتألا -

رْ تملجلرغ ألِا رل لتحعرابات للملر٤ ثٝشيرشت ظرىويا  يحمرمً  ٠ما أ٠ذ تملؽُش تلذظحوسي ِ ل هٝىة أظاظية وهري ٘س

يرررْ أِمالرررص  ٠مررررا يوطهرررص أيمرررا   رررل س ررررتغ تلح٣ومرررة  وت رررل س تسررر ي مجلسرررر ي تل لملررران  وييؽرررش بالجشيرررذ  تلشظررررمية بياهرررا ِرررً طم

 ألاألا1ألاللممل٢ة  جّضيض مبذأ تلؽٙا٘ية و ألا باس عّىاـش َامة طذيذ 

 تملبحص تلساوي: مبادئ تلح٣امة تلجيذ  تل اـة بالجهات

رزت مرا هٝرشٍؤ فري تلٙٝرش  تلشتعّرة 2011ذتت دظرحوس ن ثذِيم م٣اهة تل مش٠ضيرة تلجهويرة ؼر٣ل أحرذ أَرم معرحجت ألا َو

   2تلتي ثىق ِ ل أن: ''تلحىٍيم تل لتبي للممل٢ة ثىٍيم المش٠ضي  يٝوم ِ ل تلجهوية تملحٝذمة'' مً تلٙفل ألاو٥ 

بة مً   ٥ ِىوهة تلبا  تلحاظرْ بالجهرات وتلجماِرات تل لتبيرة ألا رش      12ومرا ال يٝرل ِرً ٠ما ثحذِم َزٍ تلٔش

  مً تلذظحوس لتجهات و تلجماِرات تل لتبيرة  ثرم مرً   لرص تلحىفريق ِ رل  ـرذتس ٜاهوهرا ثىٍيىري لتجهرات يحرذد مرً ٘ف

  لررررص ؼررررشوه ثررررذبيل تلجهررررم لؽرررر ون ا و ٠ررررزت ت حفاـرررراخ ا  ولححعررررً ِمررررل َررررزٍ تملشت٘ررررٞ تلجهويررررة و تل لتبيررررة ٘ٝررررذ  فررررها 

ررة مررً ٜوتِررذ تلح٣امررة تملحّلٝررة بحعررً ثىبيررٞ مبرر ذأ تلحررذبيل تلحررش) تملىلررب ألاو٥(  و مبررادئ تلحمررامً و تلذظررحوس بمجمِو

تلحّررراون برررين تلجهرررات وتلجماِرررات تل لتبيرررة ألا رررش  ) تملىلرررب تلسررراوي(  و أ يرررلت  مبرررذأ تلحٙش رررْ فررري ثوص رررْ   حفررراؿ ) تملىلرررب 

 تلسالص(ألا

 تملىلب ألاو٥: ٜوتِذ تلح٣امة تملحّلٝة بحعً ثىبيٞ مبذأ تلحذبيل تلحش

بمبرذأ تلحرذبيل تلحرش ممرا لرص تو٣ّراط تيجرابي  136َو  ٜشتٍس في مراد   2011تي طاء ه ا دظحوس مً أَم تلحّذي ت تل

رررادسيً لولرررْ تلحفررروستت تملشثبىرررة باملؽررراس ْ تملحليرررة  ِ رررل طّرررل تلوحرررذتت تل لتبيرررة همرررورض لٙررراِلين حٝيٝيرررين وأظاظررريين ٜو

 .يز َزٍ تل لتمج وثخبّها وثٝييمهاتلٝادس  ِ ل ثلبية تلحاطيات رتت ألاولوية للع٣ان  و٠زت تلٝذس  ِ ل ثىٙ

لٝرررذ أـررربا ٜررراموط تلٝررراهون تلّرررام تملٕشبررري ظررروتء مرررً  ررر ٥ تلذظرررحوس و ٠رررزت تلٝررروتهين تلحىٍيميرررة يحمرررمً مبرررذأ 

تلحرررذبيل تلحرررش  و مرررً  ررر ٥ َرررزت تملىلرررب ظرررٗو هحررراو٥ ثحذيرررذ َرررزت تملٙهررروم مبرررذأ تلحرررذبيل تلحرررش ) تلٙٝرررش  ألاو رررل(  و ٠رررزل٤ 

 للحّٙيل َزت تملبذأ ) تلٙٝش  تلساهية(ألا ثحذيذ إلاطشتءتت تل صمة

 

 تلٙٝش  ألاو ل: ثحذيذ مٙهوم تلحذبيل تلحش

                                                           
1
 ألا193 ؿ2012 3"تلذظحوس تلجذيذ للمل٢ة تملٕشبية"  ؼشم وثحليل  ظلعلة تلّمل تلخؽش عي و ط  ادتت تلٝما ية تلّذد ألا٠شيم لحشػ  

 ألا2011تلٙٝش  تلشتعّة مً تلٙفل ألاو٥  للذظحوس   2
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مرررً تلذظرررحوس  ِ رررل أن تلحىٍررريم تلجهررروي وتل لتبررري يشث٢رررض ِ رررل مبرررذأ تلحرررذبيل تلحرررش  بمّنرررى أن  1361يرررىق تلٙفرررل 

ولرة حرٞ تملشتٜبرة تلبّذيرةألا ٘ ري ثماسط  تلجهرات و تلجماِرات تل لتبيرة ت حفاـراخ ا فري  وراس تلىفروؿ تلٝاهوهيرة  ليبٝرى للذ

  مررْ 
ً
ررا مررً تلحشيررة لررإلدتس  تملحليررة فرري مماسظررة ت حفاـرراخ ا وثمحّهررا بحشيررة تلحفررٗش فرري تملرروتسد تملحاحررة لهررا ٜاهوهررا ثمررىا هِو

 .2حَٙ حٞ معاءل  ا ًِ تلىحا ج تملىجض 

 يممً طذيذ دظحوسي مبذأب ثحمحْ ٘ ي  .ل مش٠ضية أظاظيا ِىفشت تل لتبية تلجهات و تلجماِات تظحٝ ٥  ّح ل

 ألا3تل اـة مفالحها ثذبيل مً ثم٢ب ا تلتي تلٝشتستت تث ار بٝذس  حٝيٝية ِ ل ثحمحْ أن ا بمّنى لؽ ون ا   تلحش تلحذبيل لها

 ن ثمرررمين مبرررذأ تلحرررذبيل تلحرررش فررري تلوريٝرررة تلذظرررحوسية  ّح رررل م٢عررربا َامرررا للوحرررذتت تل لتبيرررة ٜفرررذ طّرررل مح رررز 

ٜشيررب مررً تلعررا٠ىة وطّررل مررً تل مش٠ضيررة وتلذيمٝشتويررة تملحليررة ٜاوشثرران أظاظررتحان لححٝيررٞ  تلٝررشتس ِ ررل تملعررحو  تملح رري

 .تلحىمية

 ن دظررر ل  َرررزت تملبرررذأ مررراَو  ال ثشطمرررة للىٍرررش  تلجذيرررذ  للّ ٜرررات تلتررري ظح ظرررغ برررين تلذولرررة وطماِاخ رررا تل لتبيرررة 

تلٝو٥ أن مبذأ تلحذبيل تلحش َو مٙهروم مش٠رب  تملبيية أظاظا ِ ل تح لتم   حفاـات تلزتثية  مً َزٍ تملىىلٝات يم٢ً

 :ورو عّذيً

  تلبّذ ألاو٥ ٘هو رو وبيّة ِموية  يٝفذ بص مفذس ألاطهض  تلحىٙيزية تلتري ظريو١ل  لي را ثرذبيل ؼر ون

 .( و٠زت دسطة  ظحٝ لية تمل ظعاثية لهزٍ تلوحذ  تل لتبية تملحلية 2011مً دظحوس  137تلعا٠ىة تملحلية )تملاد  

 ش مجررا٥ أوظررْ للحّبيررل أمررا تل يٙي ٘ررلن رلرر٤  ّنرري ثرر٘و يٙيررة  ِ ررل تملعررحو  تلررٌو بّررذ تلسرراوي رو وبيّررة ٌو

ًِ إلاستد  تملحلية  ِ رل وطرود ت حفاـرات لهرزٍ تلوحرذتت تل لتبيرة تل مش٠ضيرة و٠رزت وشيٝرة ثوص ّهرا برين تلذولرة وطماِاخ را 

 .تل لتبية

  أحرذ أَرم مٍراَش تل مش٠ضيرة 136فروؿ ِليرص فري تلٙفرل تل لتبري تملى ويمسل مبذأ تلحذبيل تلحش للؽلن تلجهوي و

فرري عّررذَا تلح٣ررامتي  ٘مرر  ِررً ١وهررص  ؽرر٣ل مىّىٙررا َامررا فرري معرراس جّضيررض تل مش٠ضيررة إلادتسيررة  باِحبرراٍس يم٢ررً تلجماِررات 

بحرذ ل ممس ري تل لتبية مً ثذبيل ؼ ون ا وبلوس  ت حياستخ ا وث زيل م ىىاخ ا وبشتمجها تلحىمويرة ب٢يٙيرة معرحٝلة  وال  عرما 

رلرر٤ أن تلعرلىة تملش٠ضيرة تهحٝررل  .تلعرلىة تملش٠ضيرة )تلروال  وتلّمررا٥( فري أوؽرى  ا ومهامهررا  ال فري تلحرذود تلترري يخيحهرا تلٝراهون 

اية   ل تملعاِذ  وتملفاحبة ا مً تلـو مرً تلذظرحوس "  عراِذ تلروال  وتلّمرا٥ سؤظراء  1455  حيص أهرص وبٝرا للٙفرل 4دوَس

                                                           

"يشث٢ض تلحىٍيم تلجهوي وتل لتبي ِ ل مبادئ تلحذبيل تلحش  ِو ل تلحّاون وتلحمامً  وي مً مؽاس٠ة تلع٣ان تملّىيين في ثذبيل  :مً تلذظحوس ِ ل أن 136يىق تلٙفل  1 

ْ مً معاَم  م في تلحىمية تل ؽشية تملىذمجة  وتملعحذتمة"ألا ؼ ون م  وتل٘ش

 

ْ تمل٢ٙش  ت ٘يفل بجررررري - وّمة تلّلىي 2  http://legal-لٝاهوهية  " أي معحجذتت ِ ل لوء مؽشُو تلٝاهون تلحىٍيىي لتجهات باملٕش  ؟" ميؽوس ِ ل مٜو

agenda.com/ ألا 
3
 Francoi Labie, 1995: Finance locale. Edit, Dalloz. p.9. 

ت مغخلت ججاوػ  جٟغى الُىم الترابُت الخىمُت مخُلباث أنبدذ :الىناًت لؿلُت حضًضة أصواع جبني 4  في اإلاخمثل والخ٣لُضي ال٤ًُ بمٟهىمها الىناًت ؤلاصاٍع

ت ًخُلب أنبذ والظي املخلُت، الهُئاث ٖمل التي حٗغ٢ل "، l’opportunité اإلاالةمت " وع٢ابت " a prioriال٣بلُت " الغ٢ابت  الخُىعاث إلاىا٦بت واإلاغوهت، الؿٖغ

 وج٣ضًم واإلاهاخبت ٣ِٞ بالخىحُه والا٦خٟاء بٗضي، بك٩ل ملخخهتا ال٣ًاةُت لؤلحهؼة الغ٢ابت هظه ومىذ والث٣اُٞت، والاحخماُٖت املجاالث الا٢خهاصًت في الخانلت

 .  اإلاؿاٖضة

ما٫ الجهاث والة ًٖ جدضر خُث الضؾخىع، مً 145الٟهل   5 ت للؿلُت ممثلين باٖخباعهم والٗماالث، ألا٢الُم ٖو ا٢بت الترابُت، الجماٖاث في اإلاغ٦ٍؼ  ًماعؾىن اإلاغ

ت ؿاٖضون  ؤلاصاٍع ت، والبرامج املخُُاث جىُٟظ ٖلى ُتالتراب الجماٖاث عؤؾاء َو ٣ىمىن  الخىمٍى ؿهغون لئلصاعة الالممغ٦ؼة اإلاهالح أوكُت بخيؿ٤ُ ٍو ت َو  ٖلى اإلاغ٦ٍؼ

 .ؾيرها خؿً

http://legal-agenda.com/makalat.php?katib=162
http://legal-agenda.com/makalat.php?katib=161
http://legal-agenda.com/makalat.php?katib=161
http://legal-agenda.com/
http://legal-agenda.com/
http://legal-agenda.com/
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ل٢ررً مررْ إلابٝرراء ِ ررل   .1ـررة سؤظرراء تملجررالغ تلجهويررة  ِ ررل ثىٙيررز تمل ىىررات وتل ررلتمج تلحىمويررة" تلجماِررات تل لتبيررة  و ا

ية ٜررشتستت س ررتغ تملجلررغ ومٝررشستت تملجلررغ للمٝررشستت    و٠ررزت تملشتٜبررة تلٝبليررة 2تملشتٜبررة إلادتسيررة تملىفرربة أظاظررا ِ ررل ؼررِش

رْ تملرا ي ِ ررل تلىٙٝرات وتملررذت ل وتملٝرشس تملحّلررٞ يزتهيررة  وتملٝرشستت تملشثبىررة ب حرذتذ تملشت٘ررٞ تلحاعّرة لتجماِررة  بامل  رتت تلٜو

 .3وتلتي ال ث٣ون ٜابلة للحىٙيز  ال عّذ تلحلؼيل ِلي ا مً ٜبل تلوت ي أو تلّامل

 

 تلٙٝش  تلساهية: إلاطشتءتت تل صمة للحّٙيل مبذأ تلحذبيل تلحش 

رة مرً ٜوتِرذ تلح٣امرة ت ملحّلٝرة بحعرً ثىبيرٞ مبرذأ تلحرذبيل تلحرش لٝذ ِمل تملؽُش تلحىٍيىري ِ رل ثحذيرذ مجمِو

 : "4تملجعذ  ٘يما ي ي 243لؽ ون تلجهة  مً   ٥ تح لتم تلّذيذ مً تلٝوتِذ  تملىفوؿ ِلي ا في تملاد  

   لتجهة تلحاعّة تلّمومية تملشت٘ٞ ولوض في تملوتوىين بين تملعاوت  -

   طودخ ا ولمان تلجهة ٜبل مً تل ذمات أدتء في  ظحمشتسية -

   وتملع ولية وتملحاظبة وتلؽٙا٘ية تلذيمٝشتوية ٜيم  غث٢ش  -

    تلٝاهون  ظياد  ثشظيخ -

 وتل زتَة"ألا وتلّٙالية تلخؽاٟس -

لتجهة  تلحاعّة وتلهيئات وس تعص تلجهة مجلغ ِ ل مً تلٝاهون تلحىٍيىي لتجهات ِ ل أهص يحّين 243ثىق تملاد  

رات رات تلجهرات ومجمِو  ولهرزٍ .أِر ٍ  243تملراد  فري ِلي را تملىفروؿ ٝوتِرذ تلح٣امرةب تلحٝيرذ تل لتبيرة تلجماِرات ومجمِو

  :تح لتم لمان أطل مً تل صمة ثح ز إلاطشتءتت تلٕاية 

   للمجلغ تلذت  ي تلىٍام مٝحميات -

   ديمٝشتوية ب٢يٙية تملجلغ طلعات   ٥ تلحذتو٥  -

ماء  ومؽاس٠ة حموس  -    تملجلغ مذتوالت في مىحٍمة  بفٙة ألِا

   جلغتمل مذتوالت ؼٙا٘ية -

   تلخؽاس٠ية تلذيمٝشتوية اليات -

   وثىٙيزَا ِلي ا وتلحفويد تمليزتهية بولْ تملحّلٝة تملٝحميات -

   للفٙٝات تملىٍمة تملٝحميات -

ا ٚ بولوض تملحّلٝة وتلؽشوه تلٝوتِذ -  وتلهيئات تلجهة ب دتس  تلٌو

ات لها تلحاعّة - ات تلجهات ومجمِو    تل لتبية تلجماِات ومجمِو

   باملحاظبة تملع ولية بشبي لٝةتملحّ تلٝوتِذ -

   تل زت ة باملىا٘عة تمل لة تلخعشيبات تظحٕ ٥ ِذم -

   باملمحل٣ات تلحفشيا -

   تملفال  ثىاُص ِذم -

 .تلىٙور موتْٜ تظحٕ ٥ ِذم -

                                                           
ت م٣ا٫ ميكىع في   1 ش  /http://cmdi.maص. دمحم زغبىف " الخضبير الخغ للجماٖاث الترابُت" ، اإلاغ٦ؼ اإلاٛغبي للخىمُت ال٨ٍٟغ  .2015أ٦خىبغ  22بخاٍع

 111.14مً ال٣اهىن الخىُٓمي للجهاث ع٢م  112اإلااصة   2

 111.14مً ال٣اهىن الخىُٓمي للجهاث ع٢م  115اإلااصة  3

 اإلاخٗل٤ بالجهاث، ال٣ؿم الثامً: ٢ىاٖض الخ٩امت اإلاخٗل٣ت بدؿً جُب٤ُ مبضأ الخضبير الخغ. 111.14ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م   4

http://cmdi.ma/
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 تِحمراد ألاظراليب أطرل مرً تلمرشوسية إلاطرشتءتت تلجهرة مجلرغ س رتغ و فري  وراس ثّٙيرل ٜوتِرذ تلح٣امرة يح رز

 : 245ظيما ثل٤ تملىفوؿ ِلي ا في تملاد   وال تلجهة  لحذبيل تلّٙالة

 وبلطهضخ ا تلجهة ب دتس  وتملهام تملىووة باألوؽىة تملحّلٝة للمعاوش دال ل وولْ تملهام ثحذيذ -

 و تلحذبيلية  تلحىٙيزية

   ألاَذتٗ بحعب تلحذبيل هٍام ثبني -

هراتملرشتد ب ألاَرذتٗ ٘ي را ثحرذد وتل رلتمج تملؽراس ْ لحخبرْ مىٍومرة ولرْ -  تلّٙاليرة وم ؼرشتت لٔو

 .ه ا تملحّلٝة

 

و  تلذت ليرة وتملشتٜبرة تلحٝيريم ألدت  را تِحمراد مجلعرها  س رتغ  ؼرشتٗ ثحرد و 246تلجهرة حعرب تملراد   ِ رل يجرب

ا 2 و ثٝوم ٠زل٤ حفيلة وثٝذيم  ٘ححاؿ  تلحفيلة وتملشتٜبة وثٝذيم و  ٘ححاؿ تلحٝييم ثٝاسيش دستظة ب لمجة ثذبيَل

 .تلّموم ِلي ا ليىلْ تمل  مة بجميْ تلوظا ل تلحٝاسيش َزٍ وثيؽش مجلعها  ٥أِما طذو٥  في

  :ي ي بما ِلي ا أِ ٍ تملىفوؿ تلح٣امة ٜوتِذ  واس في تلجهة  مجلغ س تغ ٠ما يٝوم

رٞ تملجلرغ  أِمراء مرً ِمرو ل٣رل تلجلعرات محالرش مرً جعرليم وسر ة -  يحرذدَا معرىش  ٘و

 للمجلغألا تلذت  ي تلىٍام

 وم حلرٚ وتلجمّيرات وتملروتوىين تملوتوىرات ل٣رل تلجهرة  ويحرٞ بمٝرش ٝرشستتتمل مت ق جّليٞ -

 .تلّمل بص تلجاسي  للخؽش ْ وبٝا تملٝشستت  ِ ل  وُ  يىلبوت أن تلٙاِلين

في  واس تملشتٜبة إلادتسية و لحىبيٞ مبذأ سبري تملعر ولية باملحاظربة و ٠رزت ثحٝيرٞ تلؽرٙا٘ية و تل زتَرة  ٘ران تملراد  

 رلر٤ فري بمرا تلحرذٜيٞ  لّمليرات ٘ي را تلتري جعراَم أو لهرا تلحاعّرة وتلهيئرات تلجهرة ثرذبيل لرشوس    مراُثرىق ِ رل  248

لة تلهيئات تلحذٜيٞ ه زت تلٝيام مهمة تملا ي  و ثحو ل تلحذٜيٞ ِمليات تلجهة  وت ي   ل ثٝشيشت وطوبا لزل٤  وثوطص ٜاهوها تملَ 

 .1تملّني وس تعص تملجلغ اءأِم   ل تلحذٜيٞ َزت ثٝشيش مً  وس ة و يحم ثبلٖ

حباسيرة ألاشر اؿ و٠رزت س تعرها ِ رل يحّرين 249ثحٝيٝرا للؽرٙا٘ية تملشت٘رٞ تلجهويرة حعرب تملراد   تل الرّة  ِ 

ٞ بخعييل ثٝوم وتلتي تل اؿ أو تلّام للٝاهون   ثحّلٞ ومالية محاظ ية ٜوت م  ِذتد ِ ل جّمل لتجهة  أن ثاعْ ِمومي م٘ش

ا  . ل٢ لوهية بىشيٝة تلٝوت م َزٍ وؽش ِلي ا مْ  م٣اهية تلّموم وإوُ  وولّي  ا تملالية بخعييَل

  تملىلب تلساوي: مبادئ تلحمامً و تلحّاون بين تلجهات وتلجماِات تل لتبية ألا ش  

تِحبررراست  للرررذوس تلحيررروي لتجهرررة وتملهرررام تملىوورررة ه رررا  ثرررم تلتجررروء   رررل مبرررادئ تلحّررراون و تلحمرررامً ِ رررل أسك تلوتٜرررْ 

س  تل مش٠ضيررررة مررررً طهررررة  وطّررررل تلجهررررة إلاورررراس ألاهجررررْ لححشيرررر٤ تليؽرررراه  ٜحفررررادي و طحمررررااي وتلسٝررررافي  لحررررذِيم ـرررريلو 

ليرررص ٘ررر ن ٜررررذس  تلجهرررة ِ رررل  لرررىُ  بمهامهرررا وأِبا  رررا فررري مجرررا٥ تلحىميررررة   ولرررزل٤  و ثماؼررريا مرررْ معرررحجذتت تلذظرررحوسألا ِو

لتبية ألا ش   في تثجاٍ ثجاوص ثل٤ تلّ ٜة تلحٝليذية   ل يٝحض ي ثىويش ِ ٜة تلجهة بالذولة وبباقي تلجهات وبالجماِات تل 

 .هررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررُو مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررً تلحّرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراون وتلخؽرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراٟس و تلحمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررامً فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري م حلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٚ مجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراالت ثررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذ لها

لرررزل٤ ٘ٝرررذ هفرررد تلٙٝرررش  ألا يرررل  مرررً تملررراد  تلشتعّرررة مرررً مؽرررشُو تلٝررراهون تلحىٍيىررري لتجهرررات  ِ رررل لرررشوس  تسث٣ررراص تلحىٍررريم 

تلجهات  وبين تلجهات وتلجماِات تل لتبية ألا ش   مً أطل بلٓو أَذت٘هاألا ٠ما تلجهوي ِ ل مبذأي تلحّاون وتلحمامً بين 

                                                           
1
م ت    14ألا111لٝاهون تلحىٍيىي تلجذيذ لتجهات و تلجهوية تملحٝذمة ٜس
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هررررق تلذظررررحوس ِ ررررل لررررشوس   حررررذتذ ـررررىذٛو للحلَيررررل  طحمررررااي  و ٠ررررزت ـررررىذٛو للحمررررامً بررررين تلجهررررات ٜفررررذ ثحٝيررررٞ 

 تلحوتصن و تلحمامً و تلحّاونألا

تلٙٝررررش  ألاو ررررل(  و ٠ررررزل٤ ثحذيررررذ  و مررررً  رررر ٥ َررررزت تملىلررررب ظررررٗو هحرررراو٥ ثحذيررررذ مٙهرررروم تلحّرررراون و تلحمررررامً )

 تلفىاديٞ تمل٣لٙة بححٝيٞ مبادئ تلحّاون و تلحمامً ) تلٙٝش  تلساهية(ألا

 تلٙٝش  ألاو ل: مبادئ تلحّاون و تلحمامً

يل ثجراوص  أطرل مرً تلضتويرة  ّح رل تلحمرامً ىجرش حمرادتت ثر٘و  تلجهرات وتلجماِرات لٝيرام وتل٣ا٘يرة تلزتثيرة ِ 

 و فرري َررزت إلاورراس  هفررد تلٙٝررش  تلساهيررة مررً تملرراد  تلشتعّررة مررً تلٝرراهون تلحىٍيىرري  .لهررا و١ولررةتمل باال حفاـررات تل لتبيررة

ِ ررررل أن تلحىٍرررريم تلجهرررروي يشث٢ررررض ِ ررررل مبررررذأي تلحّرررراون وتلحمررررامً بررررين تلجهررررات  وبيب ررررا وبررررين تلجماِررررات تل لتبيررررة  1لتجهررررات

 تلجهروي  تلحّراون  اليرة ثّٙيرل تملبرذأ مرً َرزت ظريم٢ً حيرص تلجهويرة تملحٝذمرة  فري أظاظريا ِىفرشت  ّرذ ألا رش ألا ٘الحمرامً

 تلجهرات برين ؼرشت٠ة  ٜامرة  وراستت و لرٞ تملؽراس ْ تملؽر ل٠ة  ثحٝيرٞ أطرل مرً ألا رش   تل لتبيرة تلجماِات باقي بين وتل لتبي

 ألا2تل لتبية   ح الت تلٙٝيل   وثجاوص  وتلجهات تلٕىية

 وتملّلومات وتل  لتت تلحجاس  ثباد٥   ل جععل هات ٠مابين تلج وتلح صس  للحّاون  و جّحمذ  الية تلحمامً  ١لظاط

 عؽر٣ل ألا رش   تل لتبيرة تلجماِرات وبراقي تلجهرات برين وثمرامً تلجهروي  وتلجهرات  تلذولرة بين ووني ثمامً ِ ٜات و لٞ

  .تملؽ ل٠ة تلحىموية تملؽاس ْ  هجاص ي ذم

  ٥ ثم٢ين مجلغ تلجهة مً تلحذتو٥ عؽلن  ن تملؽُش تلحىٍيىي ِمل ِ ل  سظاء اليات للحّاون وتلؽشت٠ة  مً 

ررررررات تلجماِررررررات تل لتبيررررررة  وإبررررررشتم تثٙاٜيررررررات تلحّرررررراون وتلؽررررررشت٠ة مررررررْ تلٝىرررررراُ تلّررررررام  ررررررات تلجهررررررات ومجمِو  حررررررذتذ مجمِو

 وتل اؿ  وتلّٝود تملحّلٝة بمماسظة   حفاـات تملىٝولة وتملؽ ل٠ةألا

ة  ثمسلررررد فرررري ِٝررررود تلح ىرررريي وثىٙيررررز تل ررررلتمج و هررررق تلٝرررراهون تلحىٍيىرررري ِ ررررل اليررررة تلحّرررراون بررررين تلجهررررات وتلذولرررر

تملعىش  في ظياظة تلح ىييألامً   ٥  َزٍ  لية  يحم تلٝيام بلِما٥ مؽ ل٠ة في  واس تح لتم تظحٝ ٥ ١ل طماِة  مما 

 . عما بح قي تلجهود  وثماظ٤ تملبادستت تملحلية

اهرررات تملعرررحٝبل ِ رررل تلجهرررات  أن ال جّمرررل بمّرررض٥ ِرررً بررراقي تلجم اِرررات تل لتبيرررة وتلٙررراِلين   رررشيًألا برررل ثٙرررشك َس

اسيرا ودوليراألا ٠مرا ييبػري ِ رل تلجهرة أن ثفربا  يجب تلّمل ِ ل ِ ٜات جّاون وثيعريٞ وتُ بالححرذيات تملحيىرة ه را طهويرا ٜو

إلاوررراس تلرررزي ت رررذٗ   رررل  ِررراد  ثىٍررريم تلّ ٜرررات برررين تلذولرررة وتلجماِرررات تل لتبيرررة ألا رررش   وهررري مرررذِو    رررل تلعررريل فررري تثجررراٍ 

 .ش غ تلحّاون تل مش٠ضي  وأيما مْ ألاش اؿ تملّىويين تل الّين للٝاهون تلّام أو تل اؿث٢

ويم٢ً لتجهات أن ثحمامً ٘يما بيب را ظروتء ِموديرا أو أ٘ٝيرا   اـرة فري تملجرا٥  ٜحفرادي تلرزي لرص أدوتس َامرة 

رزت تلحّرراون  رْ مررً معرحو   هحرراض تلٝىاِرات تمل حلٙررةألا َو يل ٘رشؿ تلؽررٕل  وتل٘ش يٙشلرص ِررا ٞ شر  تملرروتسد تملاليرة مررً  فري ثرر٘و

وإ ررل طاهررب ثيعرريٞ تلجهررود وتلحّرراون بررين تلجهررات وتلذولررة وتلجماِررات تل لتبيررةألا ِ ررل تلجهررة أن ثىٙررحا  أطررل  هجرراص تملؽرراس ْألا

 ِ ل باقي تلٙاِلين لبلوس  ثىمية تٜحفادية وثيهئ تلجو تمل  م ل ظخسماسألا

                                                           
م   1 :"يشث٢ض تلحىٍيم تلجهوي ِ ل مبذأي تلحّاون وتلحمامً بين تلجهات  وبيب ا 2تلٙٝش   4  تملاد  14ألا111تلٝاهون تلحىٍيىي تلجذيذ لتجهات و تلجهوية تملحٝذمة ٜاهون ٜس

ٞ  ليات تملىفوؿ ِلي ا في َزت تلٝاهون تلحىٍيىي"ألاوبين تلجماِات تل لتبية ألا ش   مً أطل ب  لٓو أَذت٘ها و اـة  هجاص مؽاس ْ مؽ ل٠ة ٘و

 ألا90 ؿ  2012\22س21دألا َؽام مليا  " ظ ت٥ تلح٣امة تل لتبية باملٕش "  مٝا٥ ميؽوس بمجلة معال٤  تلّذد   2
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تملسمش بين تلذولة وتلجهات   عهل تهذماض تلذولة في تلوحذتت و ٠  ـة  وسّجل  ن لشوس  تلحمامً وتلحّاون 

إلادتسيرررة و عررراِذَا فررري ثىٙيرررز بشتمجهرررا تلعياظرررية وت حياستخ رررا  ٜحفرررادية  ِ رررل تو ِهرررا ِرررً ٜرررش  ِ رررل محىلبرررات تلجهرررات 

 ومىامحهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراألا

   

 تلٙٝش  تلساهية:  حذتذ ـىاديٞ م٣لٙة بححٝيٞ تلحّاون و تلحمامً

ين تلجهات أو تلحمامً تلووني  ألاظاط تملشطعي  ٜرشتس تلحّراون تلجهروي   ر أن تلحىرُو جؽ٣ل ٜاِذ  تلحمامً ب

ررزت مرررا  فرري إلام٣اهررات وتلوظرررا ل  يلررضم أن يحوحرررذ ِ ررل معرررحو  دِررم ؼررشوه ثىميرررة تلذولررة تلوتحرررذ  تٜحفرراديا وتطحماِيرررا  َو

لحمرررامً تملجعرررذ للح٣امرررل وتلرررح حم برررين  عرررحذاي تظرررخسماس ١رررل طهرررة ملَ  خ رررا ِ رررل تلوطرررص ألامسرررل مرررْ  يجررراد اليرررات هاطّرررة ل

تملىرراوٞ فرري مٕررش  موحررذألا وتظررخسماست لهررزٍ تلٝاِررذ   تظررحجا  تملؽررُش تلذظررحوسي بالحىفرريق مررً  رر ٥ هررق ِ ررل  حررذتذ 

 ـىذٛو للحلَيل  طحمااي ) تلبىذ ألاو٥( و ـىذٛو تلحمامً بين تلجهات ) تلبىذ تلساوي(ألا

 تلبىذ ألاو٥: ـىذٛو تلحلَيل  طحمااي

ذ جص يق ٜامد بص تلتجىرة  ظخؽراسية لولرّية ١رل تلجهرات تملٕشبيرة ِ رل تملعرحو   ٜحفرادي  ٌهرشت بيب را عّ

ثٙاوثات في تلحىمية وتملوتسد  مما دِا لحلظتغ ـىذٛو  اؿ بالحلَيل  طحمااي لهرزٍ تلجهرات  تلٕرشك مىرص تلٝمراء ِ رل 

 .مٍاَش تلحٙاوت في تلجوتهب تملشثبىة  اـة بالحىمية تل ؽشية

رم  ِ رل ث زيرل وثولريا ٠يٙيرة  ظرحٙاد  مرً ـرىذٛو  14ألا111وفي َزت تلعياٛ ِمل تلٝاهون تلحىٍيىي لتجهرات ٜس

 تلحلَيل  طحمااي حين  فق تلبا  ألاو٥ مً تلٝعم تلعادط مً تلٝاهون تلحىٍيىي لفىذٛو تلحلَيل  طحمااي 

فرىذٛو تلحراعْ لرش تغ تلح٣ومرة حعرب تملراد  ِ رل ألاَرذتٗ تملحو راٍ مرً  حرذتذ َرزت تل 229حيرص هرق فري تملراد   

ٗش هٙٝاثص 230  .1باِحباٍس ١ مش بٝبن مذت ليص ـو

وت ذٗ َزت تلحلَيل   ل إلاظشتُ ععذ مٍاَش تلعجض تل٢ ل  في تلجوتهب تملشثبىة مباؼش  بالحىمية تل ؽشية  وتلتي 

 ثحٝاوْ عؽ٣ل وتظْ مْ مجاالت ت حفاؿ تلجهات  

 :  ويحّلٞ ألامش

 ويذ باملاء تلفال  للؽش   وتل٢هشباء  ومحو مذن تلفٙيا وتلع٢ً ٔيل تل  ٞجّميم تل ز. 

   سثٝرررراء بالجهررررات  مررررً حيررررص تلصررررحة وتل لبيررررة وؼررررب٢ة تلىررررٛش    ررررل تملّررررذ٥ تلررررووني أو   ررررل معررررحو 

 .تملّاييل تلووىية وتلذولية

 

 : 2باملالية تمل٣لٙة لح٣وميةت وتلعلىة تمل٣لٙة بالذت لية تلح٣ومية تلعلىة مً باٜ لتم يح ز بمشظوم و ثحذد

ٛ  َزت مً  ظحٙاد  مّاييل -    تلفىذو

ٛ  وتلٝىاِية تلعىوية تل لتمج -  .تلحلَيل  طحمااي مجا٥ في للفىذو

                                                           
1
م  230 تملاد     ٗش مذت  يل بٝبن مشتا تلح٣ومة س تغ  ّح ل" 14ألا111مً تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس ٛ  هٙٝات ـو   ّين أن تلح٣ومة لش تغ يم٢ً . طحمااي تلحلَيل ـىذو

ٛ  مذت  يل بٝبن معاِذيً امشيً تلجهات وال  ٗش  طحمااي تلحلَيل ـىذو ٞ هٙٝاثص ـو  .تلّامة" باملحاظبة تملحّلٝة تلحىٍيمية تلىفوؿ في إلاطشتءتت تملٝشس  ٘و
2
م مً تلٝاهون تلحىٍي 231تملاد      14ألا111ىي لتجهات ٜس
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   تلفلة رتت واليات تلخص يق تلعىوتت تملحّذد  وتل لتمج تلعىوي  تلّمل بشهامج -

 .مشحليا وثحييب ا وت٘ححاـها تل لتمج وثٝييم ثخبْ ٠يٙيات -

 

 وت ري يشأظرها ثٝىيرة لجىرة طهرة ١رل ِ رل ـرّيذ ثحرذذ أِر ٍ  229 تملراد  فري ِلي را تملىفروؿ ألاَرذتٗ ٝيرٞو لحح

مرا٥ مجلرغ تلجهرة س رتغ مرً وثحرللٚ تلجهرة  سؤظراء وألاٜراليم وممس ري تلّمراالت مجرالغ وسؤظراء وألاٜراليم تلّمراالت ِو

  طحمرااي تلحلَيرل ب رلتمج تملّىيرة وميرةتلح٣ تلٝىاِرات و٠رزت ممس ري طماِرات 5 ل٣رل ممسرل بيعربة تلجماِرات مجرالغ

 .لتجهة تل لتبية تلّاملين بالذت ش 

 1:تلحالية تملهام تلتجىة ه زٍ ثىاه

   أِ ٍ 229 في تملاد   لي ا تملؽاس تملجاالت في تلجهة دت ل تملسجل تلعجض جص يق -

حباس عّين ثل ز  طحمااي للحلَيل بشتمج  ِذتد -  .ٜىاُ ١ل دت لو  بين تلٝىاِات ألاولويات ِ 

 .رل٤   ل تلمشوس  دِد تلعىة و١لما في ألاٜل ِ ل مشثين س تعها مً بذِو  تلحٝىية تلتجىة ثجحمْ -

 

ْ ظىويا ثٝشيشت تلجهة  ّذ  وت ي ٠ما أن   :2ي ي ما ويحممً تمل٣لٙة بالذت لية  تلح٣ومية تلعلىة   ل ي٘ش

   تل لتمج ثىٙيز مشتحل -

 إلاهجاصتت  حفيلة ثٝييم -

يات - ْ ؼلن ا مً لتيت تلحـو  .تملؽاس ْ  هجاص ووريل  مشدودية مً تل٘ش

رررا  وثٙاديرررا ل لظررريخ مىىرررٞ  ث٣رررا٥ ِ رررل بشهرررامج لإلِاهرررة تلذت مرررة  وظرررّيا لحم٢رررين تلجهرررات مرررً مّالجرررة أوطرررص تجَض

سية يمحررذ لٙ رل  مّيىررة حعررب تلذظرحوس  وتلترري حرذدخ ا تلتجىررة  ظخؽررا  بىٙعرها  ٘رر ن َرزت تلحلَيررل تملٝ رلم لررتغ دت مررا وإهمرا

حو٥ تلجهوية في واليحين  ويبذو َزت ألا٘ٞ تلضمني ٜشيبا بما ي٢ٙي  هجاٍص بوريل  م  مة  ٠ما أهص ١اٗ لحجىب لٕي ما ي ال 

ثححملرررص مررروتسد تلذولرررة ولحم٢رررين ١رررل مرررً تلبييرررات تلجهويرررة تلجذيرررذ  مرررً بىررراء ٜرررذستخ ا تلزتثيرررة ِ رررل تلّٙرررل وتملوت٠برررة تِحبررراست 

ياخ ا  .ل فـو

 ىذٛو تلحمامً بين تلجهاتـتلبىذ تلساوي: 

ِ ل أهص يحذذ أيما ـرىذٛو للحمرامً برين تلجهرات ه رذٗ تلحوص رْ تملح٣رافة  142هق تلذظحوس مً   ٥ تلٙفل 

للموتسد  ٜفذ تلحٝليق مً تلحٙاوثرات بيب را  ألن تلولرْ تلحرا ي للمٕرش  ظريجّل عّرن تلجهرات جعرحمش فري ثحمرل ث٣راليٚ 

رزت يىى يل  رذمات أو  وؽراء بييرات ثٙٛو ب٢سيل تملحوظي تلووني  َو برٞ ِ رل تلجهرات تلٙٝيرل   أو تملّضولرة  تلتري يٝحضر ي ثر٘و

و ما  عحوطب  حذتذ ـىذٛو للحمامً ٠ٙيل بحٝذيم  ً  ؼاسخ األا َو ة َس ثححية أظاظية ه ا موتسد ثحجاوص تملوتسد تملولِو

لجميررْ تملرروتوىين أيىمررا ١رران محررل  تلررذِم لهررزٍ تلجهررات ولررمان حررذ أدوررى مررً تلّذتلررة وتل٢شتمررة ِ ررل تمحررذتد تل ررلت  تلررووني

 . ٜام  م

ررررو ألامررررش تلررررزي ظرررراس ِليررررص تملؽررررُش تلحىٍيىرررري حيررررص هررررق فرررري تملرررراد   ِ ررررل أن يحررررذذ ـررررىذٛو للحمررررامً بررررين  234َو

 امرشت تلذت ليرة وصيرش تلجهرات  و  ّح رل برين مرً تلحٙاوثرات تلحٝلريق ٜفرذ تلجهرات مرً أطرل لرمان تلحوص رْ تملح٣رافة للمروتسد

                                                           
1
م  232تملاد      14ألا111مً تلٝاهون تلحىٍيىي لتجهات ٜس

2
م  233تملاد      14ألا111مً تلٝاهون تلحىٍيىي لتجهات ٜس
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ٗش مذت يل بٝبن  َرزت ثوص رْ مرذت يل مّراييل ِ رل أن ٠236مرا هفرد تملراد   .1تلجهرات بين ـىذٛو تلحمامً هٙٝات ـو

 ٛ  سؤظراء عّرذ تظخؽراس  بالذت ليرة  تمل٣لٙرة تلح٣وميرة تلعرلىة مرً براٜ لتم يح رز تملّىيرة بمشظروم تلجهرات ِ رل تلفرىذو

 .تلجهات مجالغ

تلجهرررررات ألا٠ثرررررل  فاـرررررا  وأن جّىرررررى ٘يرررررص   ن َرررررزت تلهرررررذٗ تلحمرررررامني ييبػررررري أن ي٣رررررون موطهرررررا باألظررررراط لٙا رررررذ 

يل تل ررذمات وتلبييررات تلحححيررة رتت تلىرراعْ  ٜحفررادي وإن ١اهررد ِا ررذتخ ا محذهيررة ِ ررل تملررذ  تلٝفرريل ومررً  .ألاولويررة لحرر٘و

 تملٙ لك أن ثم٢ً َزٍ  لية جّضيض تلٝذستت  ٜحفادية للمىاوٞ مْ مشتِا  تل ياستت تملحلية تلهاد٘رة   رل ثسمرين تلثرلوتت

تلىبيّيرررة و ٜحفرررادية وتلحاسي يرررة تل اـرررة ه رررا مرررً طهرررةألا ٠مرررا أن مررروتسد ـرررىذٛو تلحمرررامً ظرررحّحمذ بىبيّرررة تلحرررا٥ ِ رررل 

مررً تملرروتسد إلالررا٘ية تمل ففررة لتجهررات  لحمسررل بررزل٤  10معرراَمة ِموديررة مررً تلذولررة لٙا ررذ  تلجهررات تملّىيررة باٜحىرراُ 

 تمليزتهية ألاوليةألا

 ثوص ْ   حفاؿتملىلب ألاو٥: مبذأ تلحٙش ْ في 

 ثوص رْ   حفاـرات  معرحو   ِ رل تلجذيرذ تلذظرحوسي تلرىق حملهرا تلتري تملعحجذتت مً  ّح ل تلحٙش ْ مبذأ  ن

ألا يل   و مً َىا   وهة في بشصت تلجذيذ  تلتي تملوتليْ مً  ّح ل  "  حفاـات وثوص ْ تلحٙش ْ مولُو "مبذأ ٘ ن لزل٤

ٛ  شيررٚ ه ررزت تملبررذأ ) تلٙٝررش  ألاو رل(  رررمظرٗو هحىررٛش فرري َررزت تملىلرب أوال للحّ ررياثص)  تملبررذأ َررزت مضتيرا   ررل تلحىررش و فـو

 تلٙٝش  تلساهية(ألا

 تلٙٝش  ألاو ل: جّشيٚ مبذأ تلحٙش ْ

 وجؽرّب هٍرشت لٕمولرص رلر٤   دستٟ ِرً تجرض ل٢ىص تلحٙش ْ  ملبذأ ودٜيٞ وت   جّشيٚ  ِىاء تلٙٝص حاو٥  لٝذ

ص تمل مجاالثص يٙاثصألا و ِموما ِ٘ش  أن ث٣ون  يجب تلّمومية تملع وليات مماسظة  ن" :بالٝو٥  تملح ي لتح٢م ألاوسبي يساٛوثٌو

 أن يجرب أ رش   ظرلىة   رل معر ولية ٘ ِىراء تملروتوىين  مرً ٜشبرا ألا٠ثرل للعرلىات أ٘مرل  عؽر٣ل ثمرىا وأن ِامرة  بفرٙة

حباس عّين يل ز  ألا "2و ٜحفاد وتلّٙالية تلجود  ومحىلبات تلّمل  ووبيّة ىجم ِ 

 يٝل ال عّذت ا ش ي٢خس ي ٠ما تلٝمة  ِ ل للٝاِذ  ألاظبٝية  ّىي م ظعاجي لحىٍيم ِام مبذأ  رن َو الحٙش ْ٘

و أال أَمية   تظحٝ ٥ لممان بمهامها ألادوى في تلٝيام تلعلىة معاِذ  وتطه ا مً أو ملضمة )تلٝمة( تلّليا تلعلىة أن َو

 حٝيٝيألا

رذم تل مش٠ضيرة ٜروتهين  ر ٥ مرً تلبذتيرة فري تلحٙش رْ مبرذأ ٌهرش ٘ٝرذ للمٕرش  باليعربة أمرا  أؼراست تل ل٠يرز  تلتري ِو

رذ لرمني  عؽر٣ل ١ران وتن مٝحمرياخ ا فري  ليرص  ألا يرل َرزت ـرىٚ حيرص  ليرص  ملر  مرً لتجهرة أو٥  تلٝراهون تملرىٍم ١ران ٜو

زت تلذولة  ٜبل مً مىٝولة رتثية وأ ش   ت حفاـات   ل تلجهوي  تملجلغ ت حفاـات  براقي عّرذ يمرا٘ مىرص تٜح عرحص مرا َو

 تل مش٠ضيةألا أهٍمة

 لتح٢م تملٕشبية في تملبادس  مش   وألو٥  ـشيا  عؽ٣ل ِليص تلحىفيق ثم ٘ٝذ تملبذأ  َزت وتيجابيات ملميزتت وهٍش

رزت تلرزتجي  تلح٢رم وطهرة برين تلذولرة   حفاـرات لحوص رْ ١لظراط تِحمرادٍ ثرم حيرص تلصرحشتء  لجهرة 3تلرزتجي  مرا َو

                                                           
1
م  235تملاد      14ألا111مً تلٝاهون تلحىٍيىي تل اؿ يالجهات ٜس

2
تملحٝذمة"  مً  ِذتد تلىالب: أحمذ تلفابشي   تلجهوية أ٘ٞ باملٕش  في   حفاـات وص ْوث تلحٙش ْ مبذأبحص لىيل ؼهاد  تملاظ ل في تلٝاهون تلّام  ثحد ِىوتن :'   

 ألا3ؿ: 
3
ة لإلدتس  تملحلية و تلحىمية  يىٍش: هٍام تلح٢م تلزتجي لتجهات  تملبادس  تملٕشبية ِ ل لوء تلحجاس  ألاطى ية ألهٍمة تلح٢م تلزتجي تلجهوي  ميؽوستت تملجلة تملٕشبي  

 ألا36 ؿ: 2008  تلىبّة ألاو ل 191ورا ٞ  ِذد ظلعلة هفوؿ و 
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تلحروت ي   ِ رل تلصرحشتء وتلذولرة طهرة تملحّلٝة با حفاـرات وتلعادظة  تل امعة تلٙٝشثين مٝحميات   ٥ مً وعخؽٙص

٠مررا ثل٠ررذ أيمررا عؽرر٣ل وت رر  فرري ثٝشيررش تلتجىررة  ظخؽرراسية تلجهويررة  وطرراء فرري أحررذ تٜ لتحاخ ررا مررا ي رري: "٘يمررا يحّلررٞ بالحىميررة 

)تملررررراء  تلىاٜرررررة تلىٝلألاألاألا( ٜررررراب  ألن ثحٝاظرررررمص   ٜحفرررررادية و طحماِيرررررة وتلسٝا٘يرررررة وتلبيايرررررة  ّح رررررل ١رررررل مجرررررا٥ ل  حفررررراؿ

 .1"تلذولة وتلجماِات تل لتبية ِم  بمبذأ تلحٙش ْ

رذ طرراء تلذظررحوس تلجذيرذ فرري مجررا٥ تلحىٍرريم تلجهروي بمبررذأ تلحٙش ررْ فرري ثوص رْ   حفاـررات تملمىوحررة لتجهررات و  ٜو

تملحبّررة فرري ألاهٍمررة تل مش٠ضيررة  و َررو مبررذأ يٝرروم ِ ررل مررً  ليررات تلحذيسررة  2برراقي تلجماِررات تل لتبيررة   و  ّح ررل مبررذأ تلحٙش ررْ

رريل فرري  ل ررزتم  بىرراء ِ ررل حعررم ٜرراهووي وتلررْ أو ثٙرراَم ؼررشيٚ   تلحوص ررْ تلؽررشيٚ ل  حفاـررات و تملرروتسد ِمرر  باملبررذأ ألـا

ْ ِىص ألِا ل  و ما  عجض ِىص ألادوى يحوالٍ ألِا ل  و بمّنى أ ش ٘ ا ٜليم و  ثباِرا ملبرذأ أي ما  عحىيْ ألادوى تلٝيام بص ي ٘ل

تلحٙش ْ يٝوم بما ال يم٢ً لتجماِات أن ثٝوم بص   و تلجهة ثح٢ٙل بما ال يم٢ً  ظىادٍ لتجماِة تل لتبية ألا رش    و تلذولرة 

 ألا3ثماسط   حفاـات تلتي ال يم٢ً  ظىادَا لتجماِات تل لتبية في معحوياخ ا تلس ذ

ىٍررريم تلٝرررذس  ِ رررل تث رررار تلٝرررشتستت عؽررر٣ل ظرررش ْ و ٘ررروسي  دوهمرررا و مرررً طاهرررب أ رررش   عرررما مبرررذأ تلحٙش رررْ أيمرررا بخ

تلحاطة   ل تهحٍاس ثوطهات و أوتمرش اثيرة مرً تلٙٛو حيرص أن تلوحرذتت ألادورى هري ـراحبة   حفراؿ و ال ثحرذ ل تلذولرة 

لّ ٜرة   رل ِىرذ تجرض َرزٍ تلوحرذتتألا ٘مبرذأ تلحٙش رْ يٝضر ي بمرشوس  ثولريا   حفراؿ برين تملعرحويات تلحا٠مرة وجّبئرة ت

 بيب ا  ٠ما أن تلحّاون بين َزٍ تملعحويات يفبا أظاظيا و مش٠ضيا في جؽ٢يل َىذظة تلح٣امةألا 

 تلٙٝش  تلساهية: ت حفاـات تلجهة بىاءت ِ ل مبذأ تلحٙش ْ

 تلذيىامي٢يرة تملحجرذد  تملوتلريْ مرً إلادتسيرة  وبيياخ را أطهضخ را وم حلرٚ تلذولرة برين   حفاـرات ثوص رْ  ن

يا١رل هٍرم بحٕيرل وريرٞ عؽر٣ل سثباوهراال  باظرحمشتس  را تلذولرة َو  تلحىٍيمرات أهجرْ تلبحرص ِرً ٘ر ن لرزل٤ تملعرحمش  وثىوَس

ىرا ي رلص تلعياظرية  ألاوعراٛ م حلرٚ دت رل ثىرشم تلتري تلححرذيات أَرم مرً يبٝرى وأوعره ا   طذيرذ  ١ ليرة تلحٙش رْ مبرذأ َو

 .تلحذيسة وألاهٍمة تلذو٥  دت ل وثوص ّها تلعلىة لحىٍيم

 ا٘اٜرا ِشيمرة أمامهرا يٙحا مما لتجهة وثٝشيشية طذيذ  با حفاـات تلحا ي تلٝاهون تلحىٍيىي لتجهات ءو ٜذ طا

 با حفاـراخ ا تلٝيرام ِ رل تلجهرة وتلبيايرة  وملعراِذ  وتلسٝا٘يرة و طحماِيرة  ٜحفرادية تلحىميرة مجراالت ١رل فري للحرذ ل

 .طذيذ  لزل٤ أطهض  ِل  حذتذ تملؽشُو هق وطص أحعً ِ ل

رتثيررة   ت حفاـررها  مرا وهرري طذيررذ   مررً ت حفاـرات تلجهررة و ٠ررزتل٤ مىحهررا ت حفاـررات رررم ثوظرريْحيرص 

 ألا يل ألا  َزٍ مً  لي ا مىٝولة وت حفاـات تلذولة  مْ مؽ ل٠ة وت حفاـات

 تلزتثية:  ألا  حفاـات1

 وتلىٝرل ٜحفرادية  تلجهويرة تلحىميرة تلحىميرة تل رلت   ِرذتد مّرين  مجرا٥ فري لتجهرة تملو١ولرة   حفاـرات وهري

 وتلبتئةألا وتلسٝا٘ة

                                                           
1
  تلىبّة ألاو ل 241ميؽوستت تملجلة تملٕشبية ل دتس  تملحلية و تلحىمية  ظلعلة هفوؿ وورا ٞ ِذد يىٍش ثٝشيش تلتجىة  ظخؽاسية لتجهوية تملحٝذمة  تل٢حا  ألاو٥    

 ألا42  ؿ: 2011

لتبية  وبىاء ِ ل مبذأ تلحٙش ْ  ت حفاـات رتثية وت حفاـات مؽ ل٠ة مْ تلذولة وت حفاـات مىٝولة  لي ا مً مً تلىق تلذظحوسي :" لتجماِات تل  140تلٙفل   2

 ".َزٍ ألا يل 

ْ إلال٢ لووي للّلوم تلٝاهو  3   ألا2012ؽد ٔ 5هية  بحاسيخ ِ ي ٜاظىي تلحمعماوي  "تلبىاء تلذظحوسي تلجذيذ لحوص ْ   حفاؿ بين تلذولة وتلجهات"  مٝا٥ ميؽوس باملٜو
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 تملؽ ل٠ة: ألا  حفاـات2 

 تلٝراهون  فري ِلي را ي٢رً مىفروؿ لرم ت حفاـرات وهري تلذولرة مرْ مؽر ل٠ة ت حفاـرات مماسظرة لتجهرة يم٢رً 

 جّاٜرذي عؽ٣ل تملؽ ل٠ة   حفاـات مماسظة وثحم تلبياية  تلٝشوية و و  طحماِية  ٜحفادية  تلحىمية وخ م تلعابٞ 

 ألا1تلجهة مً بىلب أو مً تلذولة بمبادس  ا م

 تملىٝولة: ألا  حفاـات3

 ل  حفاـرات تلحرذسيجي  عرما بالحوظريْ بمرا تلجهرة   رل مماسظر  ا هٝرل تلذولرة ثٝرشس  تلتري   حفاـرات وهري 

 و وتملاء ىاٜةتل و تلشيالة و وتلسٝا٘ة وتلصحة وتلحّليم تلحجاس  و وتلفىاِة تلحححية وتلبييات تلحجهيزتت وجؽمل .تلزتثية

 تلبتئةألا

رة يسيرل 47 - 96 ٜراهون  ١ران وإرت  جعراؤالت ِرذ  ويىرشم َرزت تلىٝرل ٠يٙيرة حرو٥  تلحىٍيميرة إلاؼر٣اليات مرً مجمِو

 فري أ رش ؟ دون  طهرة لٙا رذ    حفاـرات ظرخىٝل َرل أو ثرذسيجيا؟ وتحرذ  دّ٘رة   حفاـرات هٝرل ظرتحم َرل ٜبيرل مرً

 أن ِ ل مىص 95 تملاد   ر ثىق ألامش حعم َزت تلجهة حو٥  تلحىٍيىي تلٝاهون   ٘ ن  2محذد صمني ا ش وملؽشُو دون  ميذتن

ٞ يحم   حفاؿ هٝل":  ظر يل ِ رل ت حفاـرات هٝرل يم٢رً ٠مرا تلذولرة  مرْ تلحّاٜرذ وشيرٞ تلحمايض ِرً و تلحذسض مبذأ ٘و

 ثحويرل ويم٢رً   وتلجهرة تلذولرة برين تلحّاٜرذ ٠يٙيرات بٝراهون  وثحرذد لبّمرها أو تلجهرات  حرذ   مرا ملرذ  محرذد  تلحجشبرة

 ." ٜاهون ثىٍيىي بموطب رتثية ت حفاـات   ل تملىٝولة   حفاـات

 

  اثمة

 

٘ررٞ تلّموميررة تملش٠ضيرررة و  2011وفرري تل حررام  ٘الذظررحوس تملٕشبرري لعرررىة  يررة فررري مجررا٥ ثررذبيل تملشت ٝررٞ وٙررش  هِو ٜررذ ح

ح٣امة تلجيذ   و  فق تلبا  تلحاظْ لتجهات تل مش٠ضية  حيص تسثٝى ه زت تلحذبيل مً   ٥ ث٢ش غ با  تلساوي ِؽش لت

و تلجماِررات تل لتبيررةألا و َررزت لحّضيررض  يرراس تململ٢ررة تملٕشبيررة فرري بىرراء دولررة ديمٝشتويررة  عررودَا تلحررٞ وتلٝرراهون  ثوتـررل عّررضم 

معررريل  ثوويرررذ وثٝويرررة م ظعرررات دولرررة حذيسرررة  مشث٢ضتخ رررا تملؽررراس٠ة وتلحّذديرررة وتلح٣امرررة تلجيرررذ   وإسظررراء دِرررا م مجحمرررْ 

 حمامً  مبني ِ ل تلحشية وتل٢شتمة وتملعاوت   وث٣ا٘  تلٙشؿ  وتلّذتلة  طحماِيةألا م

 الةدت اإلاغاح٘

 ال٣ىاهين:

 2011الضؾخىع اإلاٛغبي لؿىت  -

ت اإلاخ٣ضمت 111.14ال٣اهىن الخىُٓمي ع٢م  -  للجهاث و الجهٍى

٠ ع٢عم  - ل٣اضع ي باخعضار ( ا2011معاعؽ  17  1432عبُع٘ الثعاوي  12الهعاصع فعي   1.11.25الٓهير الكٍغ

 مإؾؿت الىؾُِ.
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ضة الغؾمُت ٖضص 2002 ش 5029،ميكىع بالجٍغ  .2002ٚكذ 12بخاٍع

 ب:ال٨خ

                                                           
1
م  92تملاد      ألا 14ألا111تلٝاهون تلحىٍيىي لتجهات ٜس

ْ تلّلوم تلٝاهوهية   ؿ:  و تملضتيا : 2015يىايش  7في  تلفادس تلجهة حو٥  تلحىٍيىي تلٝاهون  دألا ميلود بووشي٣ي  " مؽشُو  2  ألا7تلّلل"  مٝا٥ ميؽوس بمٜو
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 الجماٖاث الترابُت والخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت

Territorial Collectivities and the right of access to  

Information 

 ٖماص ٦ىاوي ٖلىي 

 باخث بؿل٪ الض٦خىعاه

 حامٗت ؾُضي دمحم بً ٖبض هللا، ٞاؽ

 ملخو:

ٗو في تلبذتية ِ ل إلاواس تلذظحوسي  ّالح َزت تملٝا٥ تلجماِات تل لتبية وتلحٞ في تلح فو٥ ِ ل تملّلومة مً   ٥ تلٜو

ذ ت  لها تلجماِة ٠ىمورض لهزٍ  وتلٝاهووي وتمل ظعاجي لهزت تلحٞ و٠زت معىش  مماسظحص ِ ل معحو  تلجماِات  ٜو

ا أٜش  وحذ  ثشتبية مً تملوتوىات وتملوتوىين  وهٍشت ل  حفاـات تملحوسية تلتي  أـبحد ثحمحْ ه ا في تلذستظة  باِحباَس

ٌل تلٝاهون تلحىٍيىي تل اؿ بالجماِاتألا ومً أطل إلاطابة ِ ل إلاؼ٣الية تلش تعية تلتي  ّالجها َزت تملٝا٥ وتلتي ثحج ل 

في ثىبيٝات تلجماِات لهزت تلحٞ تلذظحوسي  حاولىا تلٝيام بحٝييم ثّٙيل َزت تلحٞ تسث٣اصت ِ ل دستظة ٜامد ه ا 

ية تظحّشتك عّن تلحجاس  تلىاجحة في َزت تملجا٥  تسثليىا تلٝيام عّشك همورطين مً م ظعة وٙش   وهٍشت ألَم

 تلجماِات تلتي تظحىاِد ت ل حذ ما ثّٙيل َزت تلحٞألا

 : تلجماِات تل لتبية  تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومةألاال٩لماث اإلاٟخاخُت

 

Abstract: 

 

This article deals with the Territorial Collectivities and the right of access to information by stating at the 

outset the constitutional, legal and institutional framework for this right as well as the procedure for 

exercising it at the communes, and we have chosen the communes as a model for this study, considering it 

is the closest territorial unit to citizens, and in view of the central competencies that have become under 

the organic law of communes. In order to answer the main problem that this article deals with, which is 

reflected in the extent to which communes implement this constitutional right, we tried to evaluate the 

implementation of this right based on a study carried out by the Tafrah Foundation, and given the 

importance of reviewing some of the successful experiences in this field, we decided to present two 

examples of the communes which was able to some extent to implement this right. 

 

Keywords: Territorial Collectivities, the right of access to information. 

 م٣ضمت

ا وال تمحياصت محجوصت لألٜلية  تهص حٞ أظاه ي للموتوىين مّ ٗل بص مً تلٝاهون  تلولوض للمّلومة تلّمومية لتغ ث٘ش

ة ملارت  مً وٗش مً  و٠يٚ  ومتى  ثح ز وثىٙز تلٝشتستت تلّمومية ِ ل طميْ تملعحويات  ِو ل  تلذو ي  تهص  عما بمّ٘ش

مل تملىح بين  و٠زل٤ تملٝاوالت تل اـة تلتي مماسظة َزت تلحٞ  ي٣ون ب م٣ان تملوتوىي ن مشتٜبة تلّمل تلح٣ومي  ِو
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جؽحٕل في تملجا٥ تلّام  تن تِ لتٗ تلذولة ه زت تلحٞ  ّني أيما موت٘ٝ  ا ل٣ي ث٣ون مع ولة ًِ ٜشتستخ ا أمام تملوتوىين 

 1.تلزيً لهم تلحٞ في محاظب  ا وتلح٢م ِ ل ظياظ  ا

ون تملّلومة هي أو٠سجين تلذيمٝشت وية  ٘ رت ١ان تملوتوىون ال  ّلمون مارت يْٝ في مجحمّهم  وإرت ١ان تملع ولون يحف٘ش

ّا٥ في مجحمّهم  مً طهة أ ش  ٘ ن تملّلومة  عؽ٣ل ظشي  ٘ ن تملوتوىين لً ي٣ون ب م٣ان م تملؽاس٠ة عؽ٣ل  يجابي ٘و

 تلجيذ ألا لتعد مهمة ٘ٝي باليعبة لّامة تلىاط  ول٢ب ا ِىفش أظاه ي مً ِىاـش تلح٣ومة

٘الح٣ومة تلعتئة ال يم٢ب ا  ظحمشتس  رت ١اهد ثماسط رٝا٘ة تلعش  ٘ٙي ؼشوه مّيىة  ِذم تل٢ٙاء  وثبذيذ تملا٥ تلّام  

وتلٙعاد  ١ل رل٤ ال يم٢ىص  ال أن يضدَش في ٌل َزٍ تلسٝا٘ة  تن وؽش تملّلومة ثخيا للموتوىين ثٝييم أوؽىة ح٣وماخ م 

 ألا2ّا٥ لليؽاه تلح٣وميبذٜة  وتلحلظتغ لىٝاػ طاد ٘و

د "تهٙجاست" في ظىوتت ألا يل ألا لٝذ ٌهش  تن حش٠ية تلولوض للمّلومة ثمد ثشطم  ا ِ ل ِذ  أطيا٥ مً تلٝوتهين وتلتي ِ٘ش

 تلحٞ في تلولوض للمّلومة في ِفش ألاهوتس  وثم ِ  لتٗ بص ثذسيجيا تبحذتء مً تلٝشن تلحاظْ ِؽش وتلٝشن تلّؽشيًألا

لد ملذ  وويلة تلذولة  1766ِ ل ٜاهون حشية تلصحا٘ة ظىة  3ولة ثخيا تلولوض للملٙات تلّموميةجّح ل تلعويذ أو٥ د ٌو

ِ ل أن  15تلزي أ٠ذ في ٘فلص  1789تلوحيذ  تلتي ثخيا رل٤  رم طاء إلِا ن تلٙشوس ي لحٝٛو إلاوعان وتملوتوً ظىة 

 ملبذأ تلوتِذ ٌل ِ ل تملعحو  تلىٍشي ٘ٝيألا  ل٢ً َزت ت4"للمجخم٘ الخ٤ في مؿاةلت اإلاى٠ْ الٗمىمي خى٫ ئصاعجه"

تلٝوتهين ألاو ل تلتي أثاحد تلولوض لألسؼيٚ تلّمومي مً أطل  ظحجابة ملىالب تلبحص تلحاسيذي  ١اهد تهى ٜا مً 

تلزي طّل تلولوض لألسؼيٚ محاحا لتجميْ ولتغ تمحياصت يخيحص تلحا٠م لجضء مً تلى بة   1794تلٝاهون تلٙشوس ي لعىة 

 لحٞ ظيّٗش تلحىبيٞ في جؽش ّات تلّذيذ مً تلذو٥ ألاوسوبية الحٝاألاَزت ت

و٥ للمّلومة  أ٠ذ إلِا ن تلّالىي  ا مشحلة مهمة في ثاسيخ تلحٞ في تلـو رم عّذ تلحش  تلّاملية تلساهية تلتي يم٢ً تِحباَس

ية ت 19في تلٙفل  1948لحٝٛو إلاوعان ظىة  ْ بحِشّ ُّٞ تلحمحُّ ُّٞ مىص ِ ل تن "ل٣ِلّ ش ق ح لشأي وتلحّبيل  و ؽمل َزت تلح

ة وظيلة" ي ا وهٝلها   ل   شيً  بلي  ِّٝ يحص في تِحىاٛ  ستء دون ممايٝة  وفي تلحماط ألاهباء وألا٣٘اس وثل  ألا5حِشّ

أما ِ ل تملعحو  تلووني  ٘حّٙيل تلحٞ في تملّلومة ِٗش معلع  ووي  تهى ٜا تملىاٌش  تلووىية ألاو ل لإلِ م 

 ن إلا باس تليوم  "…حيص وطص تملل٤ تلحعً تلساوي سظالة مل٢ية طاء ٘ي ا  1993ماسط  29تملىّٝذ  بالشباه في  و ثفا٥

حٞ مً حٝٛو تملوتوً وبالحا ي حٞ مً حٝٛو تملجحمّاتألا ومً أطل رل٤ ِملىا ِ ل دِم تلصحا٘ة تلووىية وتلهيئات 

ش ِ ل تلوظا ل تلمشوسية ملماسظ  ا وفي تلعياظية  وتملىٍمات تلىٝابية  تِحٝادت مىا أن تلذيمٝشت وية تلحٝة يجب أن ثح٘و

 وليّ  ا وظا ل تلحّبيل  ذمة للفال  تلّامألا

                                                           
1
 Canavaggio Perrine, Balafrej Alexandra, VERS UN DROIT D„ACCES A L„INFORMATION PUBLIQUE AU MAROC, ETUDE COMPARATIVE AVEC LES 

NORMES ET LES MEILLEURES PRATIQUES DANS LE MONDE, 2011, P10. 
2
 Andrew Puddephatt, Droit du Public à l„Information Principes relatifs à la législation sur la liberté de l„information. 

3
 Canavaggio Perrine, Balafrej Alexandra, VERS UN DROIT D„ACCES A L„INFORMATION PUBLIQUE AU MAROC, ETUDE COMPARATIVE AVEC LES 

NORMES ET LES MEILLEURES PRATIQUES DANS LE MONDE, 2011, P19 
4
 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789    Visité le 

01/05/2021 à 18h:00 
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وظٗو وعحمش في بز٥ ٜفاس  تلجهود لٙحا تملجا٥ أمام إلِا م للٝيام بذوٍس إلا باسي ١ام   وإيجاد تلٍشٗو تمل  مة 

ل٤ ِ ل إلادتس  أن ثوظْ تهٙحاحها ِ ل وظا ل  ثفا٥ بجميْ لحم٢ين أ٘شتد تملجحمْ مً  ظحٙاد  مً َزت تلحٞألا لز

ما في تملجحمْ   م٣وهاثص لحفبا مفذست ال يىمب مً تملّلومات تلتي جعاِذ سطل إلِا م وسطل  ثفا٥ ِ ل تلٝيام بذوَس

 ألا1"٠ما ثجّل تملجحمْ وتِيا بجعامة تملع ولية  مؽاس١ا بّٙالية في ثٙهم تملؽا١ل وإيجاد تلحلو٥ لهاألاألاألا

م ذ ١ان مً هحا ج َزٍ تملىاٌش  و٠زت تلشظالة تملل٢ية تملوطهة لها ـذوس تلٝاهون ٜس تملحّلٞ بالىٍام ألاظاه ي  21-94   ٜو

للصحٙيين تملهىيين  حيص طاء في ثفذيٍش " عحلهم َزت تلٝاهون م٣وهاثص ومماميىص مً تلذسس تلٕالية تلوتسد  في تلشظالة 

ىاٌش  تلووىية ألاو ل لإلِ م و ثفا٥"  ٠ما هفد تملاد  تلشتعّة مىص ِ ل أن للصحٙي تملل٢ية تلعامية تملوطهة   ل تمل

و٥   ل مفادس تل  ل  في  واس مماسظة مهىحص وفي حذود تح لتم تلٝوتهين تلجاسي ه ا تلّملألا  تلحٞ في تلـو

يل تملّلومة للموتوً أِذت ح٣ومة ِبذ تلشحمان تليوظٙي ميساٛ حعً تلحذبيل تلزي يٝ لم طّل ث 1998وفي ظىة  ٘و

 ِىفشت أظاظيا ـ  م إلادتس  تملٕشبيةألا

تلزي ٜام ألو٥ مش  بذظ ل  تلحٞ في تملّلومة  حيص تِح ل تملؽُش تلذظحوسي تملٕشبي تلحٞ تلحفو٥  22011ليلجي دظحوس 

 ِ ل تملّلومات حٞ مً تلحٝٛو ألاظاظية تلتي يممب ا تلذظحوسألا

٢زت هق تلٙفل  أن للموتوىين وتملوتوىات حٞ تلحفو٥ ِ ل تملّلومات تملوطود  في حوص  إلادتس   مً تلذظحوس ِ ل 27َو

ٞ تلّامألا  تلّمومية وتمل ظعات تملىح بة وتلهيئات تمل٣لٙة بمهام تمل٘ش

ا أش اؿ مّىوية   الّة للٝاهون تلّام  وجعيل ؼ ون ا ب٢يٙية ديمٝشتوية  ٘ ن ا ثىذسض في  وتلجماِات تل لتبية باِحباَس

ش للموتوىين وتملوتوىات تملّلومات تلتي بحوصخ األا 27ت تلتي هق ِلي ا تلٙفل تمل ظعا  مً تلذظحوس  وهي ملضمة بلن ث٘و

وظىٝحفش في دستظخىا َزٍ ِ ل تلجماِات  حيص ث لص أَمية دستظة تلحٞ في تملّلومة ِ ل معحو  تلجماِات  هٍشت ل٣ون 

تملوتوً  ول٣ون تلجماِة أ٠ثل  دتس  تسثباوا بحيا  تملوتوىات َزٍ ألا يل  جّح ل أٜش   دتس  وأٜش  وحذ  ثشتبية مً 

ة تلتي ثماسظها تلجماِات في م حلٚ تملجاالت  ٘الجماِات حعب تملاد    77وتملوتوىين  ورل٤ هٍشت ل  حفاـات تملحىِو

 ثٝوم بحٝذيم  ذمات تلٝش  للموتوىات وتملوتوىينألا 3مً تلٝاهون تلحىٍيىي لتجماِات

ية تلٝشتستت تملح ز   تن تلحٞ في تلـو و٥ للمّلومة  عهل ويممً مؽاس٠ة وتل زتم تملوتوىين  تلش يء تلزي  ّضص مؽشِو

  وبالحا ي ٘ ن ثم٢ين تملوتوً مً حٝص في تملّلومة في ِ ٜحص بالجماِة جؽ٣ل لبىة 4ظوتء ِ ل تملعحو  تلووني أو تملح ي

ملوتوً وتملىفوؿ ِلي ا في ـلب تلوريٝة تلذظحوسية  ٠ما أظاظية مً لبىات ثّٙيل تلحٝٛو ألاظاظية تلتي يحمحْ ه ا ت

 جؽ٣ل أدت  حٝيٝية لحّٙيل مشتٜبة تملوتوً للمىح بين تلزيً ـوت ِلي مألا

 ٞما هي جُب٣ُاث الخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت ٖلى مؿخىي الجماٖاث؟

                                                           
1
م  1993ماسط  29مٝحىٚ مً تلشظالة تلعامية تلتي وطهها تملل٤   ل تملىاٌش  تلووىية ألاو ل لإلِ م و ثفا٥ تملىّٝذ  بالشباه في    21-94محممىة في ثفذيش تلٝاهون ٜس

 يحّلٞ بالىٍام ألاظاه ي للصحٙيين تملهىيينألا
2
٤ 2011 )٘اثا يوليوص  1432مً سطب  28هق تلذظحوس لر   (2011يوليوص  29) 1432مً ؼّبان  27بحاسيخ  91ألا11ألا1( ـادس ألامش بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

3
م   م  14ألا113تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس  (2015يوليوص  7) 1436مً سممان  20تلفادس في  85ألا15ألا1تملحّلٞ بالجماِات  تلفادس بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

4
 Najat ZARROUK , Gouvernance locale et accès à l„information : présentation de l„expérience du Maroc, REMALD, janvier 2015, n° 120, P47. 
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تلٝاهووي وتمل ظعاجي  لإلطابة ًِ َزت تلع ت٥ ظىٝعم َزت تملولُو ملحوسيً  ظى فق ألاو٥ ملىاٜؽة إلاواس

 وتملعىشي  ِ ل أن ه فق تملحوس تلساوي ل وُ  ِ ل وتْٜ ثّٙيل تلحٞ في تملّلومة ِ ل معحو  تلجماِاتألا

 

اع ال٣اهىوي واإلاإؾؿاحي واإلاؿُغي للخ٤ في اإلاٗلىمت ٖلى اإلاؿخىي الترابي  اإلاُلب ألاو٫: ؤلَا

ش ِ ل  واس ٜاهووي وم ظعاجي )أوال( ٠ما أن تن تلحذيص ًِ ثّٙيل تلحٞ في تملّلومة ِ ل معحو  تلجما ِات يحىلب تلح٘و

ش ِ ل معىش  ٜاهوهية ممبووة ملماسظحص مً وٗش تملوتوً)راهيا(ألا  ث زيل َزت تلحٞ  عحلضم تلح٘و

اع ال٣اهىوي واإلاإؾؿاحي  أوال: ؤلَا

اع ال٣اهىوي -أ   ؤلَا

مىص أهص ل٣ل ش ق تلحٞ في حشية تلشأي  19تملاد  في  1ِ ل تملعحو  تلذو ي  ٘ٝذ هق إلِا ن تلّالىي لحٝٛو إلاوعان

واؾخ٣اء ألاهباء وألا٩ٞاع وجل٣يها وإطاٖتها بأًت وؾُلت وتلحّبيل  و ؽمل َزت تلحٞ حشية تِحىاٛ  ستء دون أي ثذ ل  

اُٞت  ل أن مً تلّهذ تلذو ي تل اؿ بالحٝٛو تملذهية وتلعياظية ِ 19   ٠ما هفد تملاد  ٧اهذ صون ج٣ُض بالخضوص الجٛغ

١ل  وعان تلحٞ في حشية تلحّبيل  و ؽمل َزت تلحٞ حشيحص في تلحماط م حلٚ لشو  تملّلومات وألا٣٘اس وثلٝي ا وهٝلها 

األا    ل   شيً دون تِحباس لتحذود   ظوتء ِ ل ؼ٣ل م٢حو  أو مىبُو أو في ٜالب ٘ني أو بلي وظيلة أ ش  ي حاَس

ّة بييويوٟس في ٠ما هفد تثٙاٜية ألامم تملححذ  مل٣ا٘حة تل   9وتلتي ـادٛ ِلي ا تملٕش  في  2003أ٠حوبش  31ٙعاد تملٜو

جم٨ً ٖامت الىاؽ مً الخهى٫ ٖىض الا٢خًاء ٖلى مٗلىماث ِ ل تِحماد  طشتءتت أو لوت ا  10في تملاد   2007ماي 

ملُاث اجساط ال٣غاعاث ٞيها ً تلٝشتستت وتًٖ ٦ُُٟت جىُٓم ئصاعتها الٗمىمُت واقخٛالها ٖو لف٣ٟو تلٝاهوهية تلتي   ِو

 ألا2خ م ِامة تلىاط  مْ  ي ء تملشتِا  تلوتطبة لفون حشم  م وبياهاخ م تلص فية

ّة بييويوٟس في  ماي  9وتلتي ـادٛ ِلي ا تملٕش  في  2003أ٠حوبش  31وأ٠ذت تثٙاٜية ألامم تملححذ  مل٣ا٘حة تلٙعاد تملٜو

ٖامت الىاؽ مً الخهى٫ ٖىض الا٢خًاء ٖلى مٗلىماث ًٖ  جم٨ًِ ل تِحماد  طشتءتت أو لوت ا  10في تملاد   2007

ملُاث اجساط ال٣غاعاث ٞيها ً تلٝشتستت وتلف٣ٟو تلٝاهوهية تلتي خ م  ٦ُُٟت جىُٓم ئصاعتها الٗمىمُت واقخٛالها ٖو   ِو

 ِامة تلىاط  مْ  ي ء تملشتِا  تلوتطبة لفون حشم  م وبياهاخ م تلص فية ألا

مً تلذظحوس ِ ل أن للموتوىين وتملوتوىات حٞ تلحفو٥ ِ ل تملّلومات  27هق تلٙفل  أما ِ ل تملعحو  تلووني  ٘ٝذ

ٞ تلّامألا ال يم٢ً ثٝييذ تلحٞ في  تملوطود  في حوص  إلادتس  تلّمومية  وتمل ظعات تملىح بة  وتلهيئات تمل٣لٙة بمهام تمل٘ش

  وحماية وأمً تلذولة تلذت  ي وتل اسجي  تملّلومة  ال بمٝحض ى تلٝاهون  ه ذٗ حماية ١ل ما يحّلٞ بالذ٘اُ تلووني

اية مً تملغ بالحشيات وتلحٝٛو ألاظاظية تملىفوؿ ِلي ا في َزت تلذظحوس وحماية  وتلحيا  تل اـة لأل٘شتد  و٠زت تلٜو

 .مفادس تملّلومات وتملجاالت تلتي يحذدَا تلٝاهون بذٜة

                                                           
htmlrights/index.-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal 

1
  Visité le 28/04/2022 à 15:15.  

2
م   ّة بييويوٟس في  1428مً ري تلّٝذ   19ـادس في  1-07-58ٌهيل ؼشيٚ ٜس  ألا2003أ٠حوبش  31بيؽش تثٙاٜية ألامم تملححذ  مل٣ا٘حة تلٙعاد تملٜو

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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م    تلزي يحذد مجا٥ 1ٞ بالحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلوماتتملحّل 13ألا31وث زي  لهزت تملٝحض ى تلذظحوسي ـذس تلٝاهون ٜس

ثىبيٞ تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات تملوطود  في حوص  إلادتستت تلّمومية  وتمل ظعات تملىح بة وتلهيئات تمل٣لٙة 

ٞ تلّام  و٠زت ؼشوه و٠يٙيات مماسظحصألا  بمهام تمل٘ش

 اؿ تلزتثيين ثجاٍ مّالجة تملّىيات رتت تلىاعْ تملحّلٞ بحماية ألاش 08ألا09مً تلٝاهون  ٠7ما هفد تملاد  

  ِ ل أهص يحٞ للص ق تملّني عّذ إلادالء بما يس د َويحص أن يحفل مً تملع و٥ ًِ تملّالجة في ٘ لتت 2تلص ا ي

 : مّٝولة ِو ل تلٙوس ودون ِوك ِ ل ما ي ي

  و٠زت ِ ل مّلومات مشثبىة ِ ل  ثل٠يذ ِ ل أن تملّىيات رتت تلىاعْ تلص ا ي تملحّلٝة بص جّالح أو ال جّالح

ئات تملّىيات  تلتي ثىفب ِلي ا وتملشظل  لي م أو ٘ئات تملشظل  لي م أو ٘ئات تملشظل  ألاٜل عٕايات تملّالجة ٘و

لد  لي م تملّىيات رتت تلىاعْ تلص ا ي     لي م تلزيً أـو

   ؼ٣ل مٙهوم   باملّىيات تلتي ث مْ للمّالجة و٠زت ب٣ل مّلومة ٞ  محاحة حو٥ مفذس تملّىيات   حاوة   ٘و

  ة ٠ما يحٞ للمع و٥ ًِ تملّالجة أن يىلب مً تلتجىة تلووىية ثحذيذ اطا٥ إلاطابة ِ ل ولبات تلولوض تملؽشِو

 . يم٢ىص تلحّشك ِ ل تلىلبات تلتي ي٣ون ؼىىها بتىا   وال ظيما مً حيص ِذدَا وواعّها تلح٢شتسي 

 .لزي ٜذمد  ليص تلىلبات با دالء بالحجة ِ ل ؼىىها تلٍاَشفي حالة تلحّشك  يلضم تملع و٥ ًِ تملّالجة ت

  ة تملىىٞ تلزي يح٢م ١ل مّالجة الية للمّىيات رتت تلىاعْ تلص ا ي تملحّلٝة بص ألا  مّ٘ش

ِ ل أهص يجب ِ ل تمل ظعات وتلهيئات تملّىية ١ل وتحذ  في حذود ت حفاـاخ ا   13ألا31مً تلٝاهون  10لٝذ هفد تملاد  

د إلام٣ان بيؽش تلحذ ألاٜا ى مً تملّلومات تلتي في حوصخ ا وتلتي ال ثىذسض لمً  ظحشىاءتت تلوتسد  في أن ثٝوم في حذو 

َزت تلٝاهون  بوتظىة طميْ وظا ل تليؽش تملحاحة  اـة إلال٢ لوهية مب ا بما ٘ي ا تلبوتبات تلووىية للبياهات تلّمومية 

اٖاث الترابُت، وال٣ىاةم املخاؾبُت واإلاالُت اإلاخٗل٣ت بدؿُير هظه ميزاهُاث الجموالظيما تملّلومات تملحّلٝة برر ألاألاألا 

 ألاالجماٖاث وبىيُٗتها اإلاالُت

 

 ٠ما ثممىد تلٝوتهين تلحىٍيمية لتجماِات تل لتبية ِذ  مٝحميات خ م جّضيض تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلوماتألا

٢زت هق تلٝاهون تلحىٍيىي لتجماِات  ً  ؼاس  تلّموم بلي وظيلة  اإلايزاهُتولْ  ِ ل لشوس  194في تملاد   14ألا113َو َس

ا٢بتِ ل وطو  وؽش  272مً وظا ل إلاؼهاس عّذ تلحلؼيل ِلي ا  ٠ما هفد تملاد   غ الخ٣ُُم وؤلاٞخدام واإلاغ  ج٣اٍع

ٞ تلتي ثحّل ال٣ىاةم املخاؾبُت واإلاالُتِ ل وؽش  275بجميْ تلوظا ل تمل  مة ليىلْ ِلي ا تلجمهوس  في حين أ٠ذت تملاد  

ً  ؼاس  تلهمومألا  بخعييل تلجماِة وولّها َس

اع اإلاإؾؿاحي -ب   ؤلَا

                                                           
1
م    (ألا2018٘ لتيش  22) 1439طماد    ش   5ـادس في  15ألا18ألا1تملحّلٞ بالحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات تلفادس بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ  13ألا31تلٝاهون ٜس

2
م   م  08ألا09تلٝاهون ٜس مً  22ـادس في  15ألا09ألا1تملحّلٞ بحماية ألاش اؿ تلزتثيين ثجاٍ مّالجة تملّىيات رتت تلىاعْ تلص ا ي تلفادس بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 (2009٘ لتيش  18) 1430ـٙش 
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م  تملحّلٞ  13ألا31مً أطل لمان تلح زيل تلّٙ ي لتحٞ في تملّلومة  و٠زت لمان حعً مماسظة َزت تلحٞ هق تلٝاهون ٜس

 ألا1بالحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات ِ ل  حذتذ لجىة تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات

تجىة مهام تلعهش ِ ل لمان حعً مماسظة تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات  وثٝذيم  ظخؽاس  وتل  ل  وثىاه ه زٍ تل

  و٠زت تليؽش  ظخباقي للمّلومات تلتي في  13ألا31للم ظعات أو تلهيئات تملّىية حو٥ اليات ثىبيٞ أح٣ام تلٝاهون 

وتلٝيام ب٣ل ما يلضم للبد ٘ي ا بما في رل٤ تلبحص  حوصخ ا  وثلٝي تلؽ٣ايات تملٝذمة مً والبي تلحفو٥ ِ ل تملّلومات

يل تملّلومات وجعهيل تلحفو٥ ِلي ا ب٣ا٘ة تلىٛش وتلوظا ل  يات عؽلن ا  وتلححعتغ بلَمية ث٘و وتلححشي وإـذتس ثـو

 تملحاحة والظيما ًِ وشيٞ ثىٍيم دوستت ث٣وييية لٙا ذ  أوش تمل ظعات أو تلهيئات تملّىيةألا

يات وتٜ لتحات لححعين طود  معاوش تلحفو٥ ِ ل تملّلومات  و ثٝذيم ١ل تٜ لتم ٠ما ثٝوم َزٍ تلتجىة ب  ـذتس ثـو

لتح٣ومة مً أطل م ءمة تلىفوؿ تلخؽش ّية وتلحىٍيمية تلجاسي ه ا تلّمل مْ مبذت تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات  

لح٣ومة  وإِذتد ثٝشيش ظىوي حو٥ حفيلة وإبذتء تلشأي في مؽاس ْ تلىفوؿ تلخؽش ّية وتلحىٍيمية تلتي جّشلها ِلي ا ت

 أوؽى  ا في مجا٥ تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات يحممً بفٙة  اـة ثٝييما لحفيلة  ِما٥ َزت تملبذأألا

 زاهُا مؿُغة َلب الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث بالجماٖاث 

وال مً ر ذ مشتحل أظاظية ث حذأ بحلٝ 2ثح٣ون معىش  ولب تلحفو٥ ِ ل تملّلومات بالجماِات ي ودستظة تلىلبات ـو

   ل مشحلة إلاطابة ِ ل تلىلباتألا

 مؿُغة ئًضإ َلب الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث :اإلاغخلت ألاولى

ب بحٝذيم ولب تلحفو٥ ِ ل تملّلومات تلٝيام بحٝذيم ولب تملّلومات وجسجيلص لذ   يحّين ِ ل تلص ق تلزي ئش

ل با ظح م أو  ؼ ل  رم يٝوم عّذ رل٤ س تغ تلجماِة ب حالحص م٢حب تلمبي بالجماِة  ورل٤ مٝابل ـو ّاس بالحـو

ِ ل تلص ق تمل٣لٚ بمهمة ثذبيل ولبات تلحفو٥ ِ ل تملّلومات ٜفذ دستظة تلىلب وإلاطابة ِليص بحّاون مْ تملفال  

 تمل حفة بالجماِةألا

 

 اإلاٗلىماث مؿُغة صعاؾت الُلب مً َٝغ الشخو اإلا٩ل٠ بمهمت جضبير َلباث الخهى٫ ٖلى :اإلاغخلت الثاهُت

لص بص مً  في َزٍ تملشحلة يٝوم تلص ق تمل٣لٚ بمهمة ثذبيل ولبات تلحفو٥ ِ ل تملّلومات بذستظة تلىلب بمجشد ثـو

ص  وييهئ مؽشُو تلجوت  تملحّلٞ بالىلب  حيص ثحم  وٗش س تغ تلجماِة  ورل٤ بحيعيٞ مْ تملفال  تمل حفة بمولِو

ن  سي ه ا تلّمل دستظة م ءمة تلىلب ملٝحميات تلٝوتهين تلجا رم ثحميل إلاطابة تلمشوسية  ما ب ِىاء تملّلومات أو ٘س

  ِىا  األا

 : ؤلاحابت ٖلى الُلب اإلاغخلت الثالثت

                                                           
https://www.cdai.ma/ 

1
     Visité le 20/04/2022 à 11:20  

2
 .2021وصتس  تلذت لية  تملذيشية تلّامة لتجماِات تل لتبية  دليل ثذبيل تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات ِ ل معحو  تلجماِات تل لتبية   

https://www.cdai.ma/
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عّذ دستظة تلىلب  وإرت ثبين أن َزت ألا يل  عحوفي طميْ تلؽشوه  يٝوم تلص ق تمل٣لٚ بمهمة ثذبيل ولبات تلحفو٥ 

يّها وإسظالها ت ل تملّني باألمش  أما ِ ل تملّلومات ب ِذتد إلاطابة وإحال  ا ِ  ل س تغ تلجماِة أو تملٙوك لص مً أطل ثٜو

 رت لم  عحٗو ولب تملّلومات ١ل تلؽشوه ولم يح ءم مْ تملٝحميات تلٝاهوهية يٝوم تلص ق تمل٣لٚ بمهمة ثذبيل 

يّص وإسظالص ت ل ولبات تلحفو٥ ِ ل تملّلومات ب ِذتد طوت  ِذم  ِىاء تملّلومات وإحالحص ِ ل تلش تغ م ً أطل ثٜو

نألا  تملّني باألمش مْ لشوس  جّليل ظ ب تل٘ش

وفي حالة ِذم تلشد ِ ل تلىلب يحٞ لىالب تملّلومات ثٝذيم ؼ٣اية ت ل س تغ تلجماِة أو لتجىة تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل 

و٥ ملشحلة تلىًّ تلٝما ي لذ ٜشتس س تغ تملجلغ دت ل أطل ظحين  يوما مً ثاسيخ تملّلومات  ٠ما با م٣ان تلـو

ل بجوت  لجىة تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات عؽلن ؼ٣ايحص أو مً ثاسيخ تهفشتم ألاطل تلٝاهووي تمل فق للشد  تلحـو

 ِ ل َزٍ تلؽ٣ايةألا

لٝذ ؼ٣ل تـذتس تلٝاهون تملىٍم لتحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات م٢عبا مهما للموتوىين وتملوتوىات هٍشت ل٣وهص ظيّضص 

ية بالب دتملىٍومة تلحٝ ا  1ٜو ات إلادتستت  فـو ابة ؼّبية ِ ل ثف٘ش وظيم٢ً تملجحمْ تملذوي مً مماسظة ٜس

 تلجماِاتألا

ٚ ت ل طاهب تلحىٛش لإلواس تلٝاهووي وتلجاهب  تن تلحذيص ًِ دوس تلجماِات تل لتبية في ثّٙيل تلحٞ في تملّلومة يحٜو

  ل معحو  تلجماِات تل لتبيةألاتملعىشي  تلحىٛش ٠زل٤ لوتْٜ تملماسظة تلّٙلية لهزت تلحٞ ِ

 جُب٣ُاث الخ٤ في الىنى٫ للمٗلىمت ٖلى اإلاؿخىي الترابي :اإلاُلب الثاوي  

ا في مجا٥ تلحٝٛو وتلحشيات ثبٝى مٝاسبة هٍشية جعحذاي تلٕوؿ في وتْٜ ثّٙيل  تن تلحىٛش لتجاهب تملّياسي  فـو

ألاَزٍ تلحٝٛو  و بحّاد ًِ تلىق تلٝاهووي هحو تملماسظة تلّٙلي  ة لهزٍ تلحٝٛو

وثماؼيا مْ رل٤ ظتحم تلحىٛش لحٝييم ثّٙيل مماسظة تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومة ِ ل معحو  تلجماِات )أوال(  ِ ل 

 أن يحم تلحىٛش عّذ رل٤ لبّن تلىمارض إلايجابية لحّٙيل َزت تلحٞ مً وٗش عّن طماِات)راهيا(ألا

 

 

 

 أوال: ج٣ُُم مماعؾت الجماٖاث للخ٤ في اإلاٗلىمت

ذ وتْٜ مماسظة تلحٞ في تملّلومة ِ ل تملعحو  تل لتبي  ٘ هىا ظىّحمذ ِ ل هحا ج تلذستظة   في ٌل ٔيا  ثٝاسيش سظمية ثـش

جُب٤ُ الخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىمت مإقغ الخض ألاصوى مً البُاهاث تلتي ٜامد ه ا م ظعة وٙش  ثحد ِىوتن" 

 حو  تلوونيألاطماِة ِ ل تملع 81وتلتي ؼملد  2"الخام بالجماٖاث

                                                           
1
م  ظميل وتلٝاض ي  ظّيذ سحو  دستظة ثحليلية للٝاهون تملحّلٞ بالحٞ في  -  ماي146  تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  ِذد 13ألا31تلحفو٥ ِ ل تملّلومات ٜس

 ألا165  ؿ2019يوهيو  

   وٙش ألا2020ثٝشيش م ؼش تلحذ ألادوى مً تلبياهات تل اؿ بالجماِات  هوه ل  2



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

99 
 

و ّحمذ َزت تلحٝشيش ِ ل م ؼش تلحذ ألادوى مً تلبياهات تل اؿ بالجماِات  ويشث٢ض َزت تمل ؼش ِ ل تملّلومات تلتي 

ا عؽ٣ل تظخباقي  و٠زل٤ ثل٤ تملحّلٝة بال زتمات تملٕش  وتملماسظة تلجيذ  في َزت تملجا٥ألا  يحّين ِ ل تلجماِات وؽَش

 اإلاكاع٦ت اإلاىاَىت - أ

تملحممىة في َزت تلٝعم هي تملّلومات تلتي ثم٢ً تملوتوىات وتملوتوىين مً محاعّة ؼ ون طماِاخ م  ن تملّلومات 

ا وجعما لهم بلن ي٣ون لهم دوس في ِملية ـىْ تلٝشتس تملح ي   ن طّل َزٍ مّلومات محاحة للّموم  وتملؽاس٠ة في ثذبيَل

ثل ته شتوا في  دتس  تلؽ ون تملحلية  وثحج ل َزٍ  عما للموتوىات وللموتوىين تملؽاس٠ة عؽ٣ل أ٘مل وأن يفبحوت أ٠

جّيين تلص ق أو ألاش اؿ تمل٣لٙين بالحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومة مْ ثحذيذ بياهات إلاثفا٥ ه م    :تلبياهات في

ما٥ وثوتسيخ توّٝاد تلجلعات ومٝشستت مجلغ تلجماِة  جؽ٢يلة لجان تملجلغ   جؽ٢يلة تملجلغ تلجمااي  طذو٥ ألِا

 ئات إلاظخؽاسية  مىفة تل٢ لوهية  اـة با ظخؽاس  تملعبٝة مْ تملوتوىين  طهة إلاثفا٥ في تلجماِةألاتلهي

 

ٝررة باملؽرراس٠ة تملوتوىررة 1تلؽ٣ل   ِررذد تلجماِررات تلحرري ثيؽررش تلبياهررات تملحّل

 

   وٙش 2020ثٝشيش م ؼش تلحذ ألادوى مً تلبياهات تل اؿ بالجماِات  هوه ل  :تملفذس

ِذم جّيين أٔلب تلجماِات تل لتبية ألش اؿ م٣لٙين بالحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومة مْ ثحذيذ  1ي حَ مً تلؽ٣ل 

ش ِ ل 13ألا31مً تلٝاهون  12بياهات إلاثفا٥ ه م ٠ما َو مىفوؿ ِليص في تملاد     ٠ما أن طل تلجماِات تل لتبية ال ثح٘و

 حذتمة مْ تملوتوىينألامىفة  ل٢ لوهية  اـة با ظخؽاس  تملعبٝة وتملع

 اإلاالُت الٗامت - ب

األا وجّح ل َزٍ  أي ثل٤ تملّلومات تلتي ثحّلٞ ب دتس  تملوتسد تملالية وممحل٣ات تلجماِة تلتي يىق تلٝاهون ِ ل وؽَش

ة ميزتهي :تملّلومات بالٕة ألاَمية هٍشت ل٣ون ا جّضص تلسٝة بين تملوتوىين وتملع ولين تملىح بين  وثحج ل َزٍ تلبياهات في 
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تلعىة تلجاسية لتجماِة  ميزتهية تلس ذ ظىوتت تملالية  تلحٝشيش تملا ي للعىة تملىٝمية  ال حة ممحل٣ات تلجماِة  

ّية للفٙٝات تلّمومية/ ولبات  تلٝوت م تملحاظ ية وتملالية ملعيلي تملشت٘ٞ تلّمومية في تلعىة تملىٝمية  تل لتمج تلحٜو

اهات و   تملىا تملالية تملٝذمة مً وٗش تلجماِةألاتلّشوك في ـيٕ  ا تملحيىة  إلِا

 ِررذد تلجماِررات تلتي ثيؽش تلبياهات تملشثبىة باملالية تلّامة 2تلؽ٣ل 

 ت 

   وٙش 2020ثٝشيش م ؼش تلحذ ألادوى مً تلبياهات تل اؿ بالجماِات  هوه ل  :تملفذس

 

ذبيل تلجماِات تل لتبية  ٘جل تلجماِات لّٚ ٠بيل في مجا٥ وؽش تملّلومات تملالية تملحّلٝة بح 2ي حَ مً تلؽ٣ل 

ا  حيص  طماِة ٘ٝي ٜامد بيؽش  14تل لتبية ال ثٝوم بيؽش تلورا ٞ رتت تلىبيّة تملالية تلتي يلضمها تلٝاهون بيؽَش

 طماِة ؼملها تلحٝشيشألا 81ميزتهي  ا مً بين 

 

 

 اإلاالُت الٗامت - ج

تي ثم٢ً مً ثٝشيه م مً تلهيئات تملىح بة تلتي ثذيش تلجماِة  يحّلٞ ألامش بالبياهات تلتي يحم  يفالها   ل تملوتوىين وتل

وجعما تلبياهات تملحّلٝة بالح٣امة تل لتبية للموتوىين بٙهم ِمل طماِ  م وبالحا ي جعهيل  طشتءتخ م إلادتسية  وثحج ل 

يٚ  دليل م :َزٍ تلبياهات في  عاوش تلجماِات تلهي٣ل تلحىٍيىي  بشهامج ِمل تلجماِة  مباسيات وإِ هات تلحٌو

 تل لتبية  تلىٍام تلذت  يألا

 ِررذد تلجماِررات تلتي ثيؽش تلبياهات تملشثبىة بالح٣امة تل لتبية 3تلؽ٣ل 
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   وٙش 2020ثٝشيش م ؼش تلحذ ألادوى مً تلبياهات تل اؿ بالجماِات  هوه ل   :تملفذس

م  طماِة تلتي  80ّلٝة بالح٣امة تل لتبية  ٘مً بين أن تلجماِات ال ثيؽش عؽ٣ل ٠بيل تلبياهات تملح 3ي حَ مً تلؽ٣ل ٜس

يٚ  و  11ؼمل  ا تلذستظة ٘ٝي  طماِة ٘ٝي ٜامد بيؽش تلىٍام  12طماِة ٜامد بيؽش  ِ هات مباسيات تلحٌو

 طماِة ٘ٝي ٜامد بيؽش بشهامج ِمل تلجماِةألا 21تلذت  ي و 

 هماطج إلاماعؾت الخ٤ في اإلاٗلىمت في بٌٗ الجماٖاث :زاهُا 

يص ًِ ثّٙيل تلحٞ في تملّلومة ال يٝحفش ِ ل إلاحاوة بالجوتهب تلٝاهوهية وتملعىشية  بل يحىلب ٠زل٤ تن تلحذ

ٗو ِ ل عّن تلىمارض إلايجابية في ثّٙيل َزت تلحٞ حتى يحم ألا ز بص مً وٗش باقي تلجماِات  وفي َزت إلاواس  تلٜو

 ت  لها ِييحين للذستظة  طماِة تلذتس تلبيماء وطماِة ظ ألا

 حماٖت الضاع البًُاء - أ

ْ تل٢ لووي  ش طماِة تلذتس تلبيماء ِ ل مٜو ٞ ثٝىيات حذيسة في مجا٥ ثفميم وبشمجة  1ثح٘و محىوس ومحٝذم مفمم ٘و

ْألا  تملوتْٜ إلال٢ لوهية  تلش يء تلزي يخيا للموتوىين  م٣اهية أ٠ ل في  ظحٙاد  مً م حلٚ تل ذمات تلتي يٝذمها َزت تملٜو

ش أيما   ل طاهب تل ذمات إلا  دتسية تلتي ثٝذم للموتوىين ًِ عّذ ِ ل َزٍ تلبوتبة  ل٢ لوهية  ٘ ن َزٍ ألا يل  ث٘و

تلّذيذ مً تملّلومات ٠حل٤ تملحّلٝة بمجلغ تملذيىة وتلتجان وتلذوستت وبشهامج ِمل تلجماِة وتلفٙٝات تلّمومية 

يٚألا  وتمليزتهية وإِ هات مباسيات تلحٌو

                                                           
Visité le 25/04/2022 à 18:00  https://www.casablancacity.ma 

1
 

https://www.casablancacity.ma/
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يما ي ق تملّلومات تلتي ثح ش للموتوىين تم٣اهية  وُ  ِ ل ٘و ْ طماِة تلذتس تلبيماء ي٘و ّلٞ بامليزتهية  ٘ ن مٜو

  مً تلٝاهون تلحىٍيىي تملحّلٞ بالجماِات  269و  272   275تلٝوت م تملحاظ ية وتملالية ثىبيٝا ملمامين تملوتد 

 ذيم تلحعابات   ل تلّمومألاب فوؿ تل زتم تلجماِات بممان تلؽٙا٘ية وتملفذتٜية في ِملياخ ا تملالية وثٝ

ة مً تملّلومات تملهمة تلتي ثحماو ى مْ  ش جؽ٢يلة محىِو ْ طماِة تلذتس تلبيماء  أهص ي٘و يم٢ىىا تلٝو٥ عّذ ثٙحفىا ملٜو

و٥ للمّلومة  تلش يء تلزي ظتعاَم بذون ؼ٤ في ثىويش وثىمية ثذبيل َزٍ تلجماِة ِ ل أظاط  جّضيض تلحٞ في تلـو

 ة تلجيذ ألاٜوتِذ تلؽٙا٘ية وتلح٣ام

ْ طماِة تلذتس تلبيماء  ؽ٣ل همورطا تيجابيا يٝحض ي مً باقي تلجماِات تل لتبية أن ثٝحذي بص وثح زٍ ٠مشطْ  تن مٜو

ْ عؽ٣ل ظهل وبعيي ومحىوس يى٢ّغ تيما ِ ل معحو   ظوتء في ما يحّلٞ بحفميمص ِ ل تِحباس أن ثفميم وبشمجة تملٜو

و٥ تملوتوىين للمّلومة ِ ل ٢ِغ ت ملوتْٜ تلتي ثفمم عؽ٣ل مّٝذ  و٠زت ما يحّلٞ باملّلومات تملهمة وتل ذمات ثتعيل ـو

 تملٝذمة مً   لصألا

 حماٖت ؾال - ب

ْ تل٢ لووي ش طماِة ظ  ِ ل مٜو ش تلّذيذ مً تملّلومات  1ثح٘و م مً رل٤ ٘ هص ي٘و بحفميم ععيي ول٢ً ِ ل تلٔش

طهضخ ا ظوتء ما يحّلٞ بم٢حب تلجماِة وتلتجان وتل ذمات تملهمة للموتوىين  ولّل أَمها وؽش ميزتهية تلجماِة وأ

 وتلهيئات و٠زت ولبات تلّشوك وتملعاوش إلادتسيةألا

ش ـٙحة  اـة بالٝوت م تملالية وتملحاظ ية مل حلٚ  ْ َزٍ ألا يل  ي٘و يما يحّلٞ بميزتهية طماِة ظ   ٘ ن مٜو ٘و

ش للموت ش دلي  للميزتهية ي٘و ْ ي٘و وىين مّلومات مهمة حو٥ تمليزتهية ومباد  ا تلعىوتت عؽ٣ل مٙفل  ٠ما أن تملٜو

 وم٣وهاخ ا و٠يٙية  ِذتدَا وثىٙيزَا ومشتٜب  األا

ش ـٙحة  اـة بالحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات ثحممً همورض ولب  ْ طماِة ظ  ي٘و ٘م  ًِ رل٤  ٘ ن مٜو

مات و٠زت تل ليذ إلال٢ لووي تلحفو٥ ِ ل تملّلومات وبٝا ملٝحميات تلٝاهون تملحّلٞ بالحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلو 

ش  لذ  طماِة ظ   ت ل طاهب تلىفوؿ تلٝاهوهية وتلحىٍيمية وتمليؽوستت  تمل فق لتحفو٥ ِ ل تملّلومات تملح٘و

 وتلذال ل تملحّلٝة بحّٙيل تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلوماتألا

ْ طماِة ظ  ت ل طاهب تللٕة تلّشبية  ش ِ ل وس ة باللٕة  وثماؼيا مْ تملٝحميات تلذظحوسية  ٘ ن مٜو ٘ هص يح٘و

 ألاماص ٕية  ومً أطل  هٙحام ِ ل تلىاوٝين بلٕات أ ش  ٘هىاٟ وسخ باللٕات ألاطى ية تلٙشوعية و هجليزيةألا

ْ طماِة ظ   يم٢ىىا تلٝو٥ أهص  ؽ٣ل أيما همورض تيجابي ألهص يحممً م حلٚ  تهى ٜا مما ظبٞ  وبّذ ثٙحفىا ملٜو

ثحّلٞ بحّٙيل تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات في ِ ٜة تملوتوً بالجماِة  ت ل طاهب رل٤   تملّلومات ألاظاظية تلتي

و٥ للمّلومة عؽ٣ل ظهلألا  ٘هو يمحاص عؽ٣ل ععيي يم٢ً تملوتوً مً تلـو

تن ثّٙيل تلحٞ ِ ل معحو  تلجماِات ِٗش ترن عّن تلحىبيٝات إلايجابية في تلبوتبات  ل٢ لوهية لبّن تلجماِات 

شها لها   ال أن وؽش َزٍ تملّلومات وتلبياهات ال يحم عؽ٣ل دوسي باليعبة ل٣ل تلجماِات  تلش يء تلزي يجّل تلتي أؼ

ش ِ ل مّلومات ٜذيمة ٔيل محيىةألا  أٔلب بوتبات تلجماِات ثح٘و

                                                           
Visité le 26/04/2022 à 20:40 https://www.villedesale.ma 
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https://www.villedesale.ma/
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و٥   ْ  ل٢ لووي لتجماِة ألادت  ألامسل وألاهجْ لحم٢ين تملوتوىات وتملوتوىين مً حٝهم في تلـو للمّلومة  و ؽ٣ل تملٜو

ش ِ ل بوتبة تل٢ لوهية ال %54 ال أن أٔلب تلجماِات ) ْ تل٢ لووي  ٠ما أن طل تلجماِات تلتي ثح٘و ش ِ ل مٜو ( ال ثح٘و

و٥ ملعحو  محوظي لمً م ؼش تلحذ  و٥ ت ل تملّلومات  حيص لم ثحم٢ً حتى مً تلـو ثل زم بحّٙيل تلحٞ في تلـو

 ألادوى مً تلبياهاتألا

ٗش ثحوالت ِميٝة في م حلٚ تملجاالت  ٘الؽبا  تلزي  ؽ٣ل أظاط تلّذيذ مً تلعياظات تن تملجحمْ تملٕشبي  ّ

ىي  تلش يء تلزي  مية و عح ذم عؽ٣ل ٠بيل م حلٚ وظا ل تلحوتـل تلٜش تلّمومية أـبا مٝحىّا بجذو  تلسوس  تلٜش

ا تلجماِات تلتجوء لوظا ل تلحوتـل إلال٢ لووي ِىذما ي حّلٞ ألامش بحّٙيل تلحٞ في يححم ِ ل م حلٚ إلادتستت و فـو

و٥ للمّلومةألا  تلـو

 زالنت

م ألاَمية تلتي أِىاَا تملؽُش تلذظحوسي لتحٞ في تملّلومة  وتلض م تلخؽش عي تلزي وت٠ب  يم٢ىىا تلٝو٥ في تل حام أهص ؤس

اي   وال    ال أن ثّٙيل َزت تلحٞ ِ ل معحو  تلجماِات ال صت٥ ل13ألا31ث زيل َزت تملٝحض ى تلذظحوسي ِ ل تلٝاهون 

ها تملٕش  في مجا٥ تلحٝٛو وتلحشياتألا  يوت٠ب تلحىوستت تلتي  ّ٘ش

م مشوس أسبْ ظىوتت ِ ل  ـذتس تلٝاهون    ٘ ن مٝحمياثص الصتلد حبتعة تلىق تلٝاهووي ولم ثش تلىشيٞ هحو 13ألا31٘ٔش

م أَمية َزت تلٝاهون في مجا٥ محاسبة تلٙعاد وجّضيض تلؽٙا٘ية وثشظيخ ٜيم تل ذيمٝشتوية وتلح٣امة تلجماِات  ٔس

 تلجيذ  تلتي طاء ه ا تلذظحوسألا

ية تلى ب تملحلية تلتي ثحو ل ثذبيل تلجماِات بلَمية تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومة ولشوس   ألامش تلزي  عحذاي ثِو

ا ِ ل تلوظا ل  ل٢ لوهية  ظيما وأن وؽش َزٍ  ثىبيٞ تلٝاهون  وموت٠بة تلجماِات في ثّٙيل َزت تلحٞ  فـو

 ألا 1لومات  عاَم في جّضيض تلخعويٞ تل لتبيتملّ

تن مً ؼلن ثّٙيل تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات ِ ل تملعحو  تل لتبي أن  عاَم في جّضيض دِا م تلح٣امة تلجيذ   

وث٢ش غ مبادئ تلذيمٝشتوية تلخؽاس٠ية  و٠زت لمان تل زتَة وتلؽٙا٘ية وثحعين ِ ٜة إلادتس  باملحّاملين مّها  ٠ما 

 َم بذون ؼ٤ في ثحٝيٞ تلحىمية تل لتبية مً   ٥ طز   ظخسماس وثىمية  ٜحفاد تل لتبيألاظخعا

 ٢اةمت اإلاغاح٘

  :مغاح٘ باللٛت الٗغبُت 

غ وصالةل  ج٣اٍع

  وٙش   ثٝشيش م ؼش تلحذ ألادوى مً تلبياهات

 ألا2020تل اؿ بالجماِات  هوه ل 

                                                           
 
1

  تلزي ت ذٗ ملوت٠بة تلجماِات تملذيشية تلّامة لتجماِات تل لتبية دليل ثذبيل تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات ِ ل معحو  تلجماِات تل لتبية وفي َزت إلاواس أـذست

 تل لتبية في ثّٙيل تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومة ٠ما  ؽ٣ل ماد  مشطّية للم٣لٙين بحذبيل ولبات تلحفو٥ ِ ل تملّلوماتألا

http://www.pncl.gov.ma/fr/Publication/guide/Documents/Guide%20sur%20le%20Droit%20d%27acc%c3%a9s%20%c3%a0%20l%27Informatio

n.pdf 



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

104 
 

  وصتس  تلذت لية  تملذيشية تلّامة لتجماِات

 .2021ة  دليل ثذبيل تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات ِ ل معحو  تلجماِات تل لتبية  تل لتبي

 ال٣ىاهين واإلاىاز٤ُ الضولُت

  م ّة  1428مً ري تلّٝذ   19ـادس في  1-07-58ٌهيل ؼشيٚ ٜس بيؽش تثٙاٜية ألامم تملححذ  مل٣ا٘حة تلٙعاد تملٜو

 ألا2003أ٠حوبش  31بييويوٟس في 

  م م  14ألا113تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس  20تلفادس في  85ألا15ألا1تملحّلٞ بالجماِات  تلفادس بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 (2015يوليوص  7) 1436مً سممان 

  م تملحّلٞ بحماية ألاش اؿ تلزتثيين ثجاٍ مّالجة تملّىيات رتت تلىاعْ تلص ا ي تلفادس  08ألا09تلٝاهون ٜس

م   (2009٘ لتيش  18) 1430 مً ـٙش 22ـادس في  15ألا09ألا1بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

  م  5ـادس في  15ألا18ألا1تملحّلٞ بالحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات تلفادس بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ  13ألا31تلٝاهون ٜس

 (ألا2018٘ لتيش  22) 1439طماد    ش  

 م 2011)٘اثا يوليوص  1432مً سطب  28هق تلذظحوس لر  27اسيخ بح 91ألا11ألا1( ـادس ألامش بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 (2011يوليوص  29) 1432مً ؼّبان 

 

 م٣االث

  ظميل وتلٝاض ي  ظّيذ سحو  دستظة ثحليلية

م    تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  ِذد 13ألا31للٝاهون تملحّلٞ بالحٞ في تلحفو٥ ِ ل تملّلومات ٜس

 ألا2019يوهيو  -  ماي146

 

ا٢٘ الال٨تروهُت  اإلاى

 https://www.casablancacity.ma   

 https://www.un.org/ar/universal-

declaration-human-rights/index.html 

 https://www.villedesale.ma 

 

 :اإلاغاح٘ باللٛت ألاحىبُت 

 ٦خب

https://www.casablancacity.ma/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.villedesale.ma/


 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

105 
 

 Canavaggio Perrine, Balafrej Alexandra, 

VERS UN DROIT D„ACCES A L„INFORMATION PUBLIQUE AU MAROC, ETUDE COMPARATIVE AVEC 

LES NORMES ET LES MEILLEURES PRATIQUES DANS LE MONDE, 2011. 

 اإلا٣االث

 Andrew Puddephatt, Droit du Public à 

l„Information Principes relatifs à la législation sur la liberté de l„information. 

 Najat ZARROUK , Gouvernance locale et 

accès à l„information : présentation de l„expérience du Maroc, REMALD, janvier 2015, n° 120, P47. 

ا٢٘ الال٨تروهُت  اإلاى

 

 https://www.cdai.ma/        

 https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-

homme-et-du-citoyen-de-1789  

 https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html 
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 املجخم٘ اإلاضوي ٦دايً لنزالء اإلاإؾؿاث السجىُت بٗض ؤلاٞغاج

Civil society as an incubator for inmates of correctional institutions after release 

 بغا٥ دمحم

 -الغباٍ –باخث بؿل٪ الض٦خىعاه ب٩لُت الخ٣ى١ أ٦ضا٫ 

 ملخو:

ررة تلبحسيررة حررو٥ مولرررُو تملجحمررْ تملرر    ّررذ ٜمررراء ثشث٢ررض َررزٍ تلوٜس ذوي ودوٍس فرري تححمرران ٘ئرررة هررضالء تمل ظعررات تلسررجىية ع

٘ رررل  تلّٝوبرررة  حيرررص خ رررذٗ   رررل  لٝررراء تلمررروء ِ رررل تلرررذوس تلرررزي يم٢رررً أن يلّبرررص تلٙاِرررل تملرررذوي فررري تلحرررذ مرررً تلّشتٜيرررل تلتررري 

لو رررر ي ِ ررررل ثوتطرررص َررررزٍ تلٙئرررة مررررً تملجحمررررْألا مرررا يم٢ررررً أن  عرررراِذ فررري تلحررررذ مرررً  ؼرررر٣الية تلّررررود تلرررزي  ّرررراوي مىررررص تلٝىررراُ ت

ومررا ثم ررن ِىررص مررً ثٝويررة لررذوس تملجحمررْ  2011تلسررجون   اـررة عّررذ تملعررحجذتت تلذظررحوسية تلترري ِ٘ش  ررا تململ٢ررة ظررىة 

تملذوي ٠ؽشي٤ ّ٘ا٥ في تلّذيذ مً تملجاالت  ورل٤ ًِ وشيٞ تلححليل وثمحيق في ألادوتس تلذظحوسية تلتي أهيىد للٙاِل 

رٞ مٝاسبرة جؽراس٠ية مبييرة ِ رل تلخؽراوس تلجمّوي وسبىها برذوٍس فري تححمران تملٙرشض  ِرب م وإدمراطهم بالوظري  طحمرااي  ٘و

 بتىص وبين تلذولة وتلؽشت٠ة وجّاون مْ تلجماِات تل لتبيةألا  

اية تل حٝةألا ال٩لماث اإلاٟخاخُت:  تملجحمْ تملذوي  تملٝاسبة تلخؽاس٠ية  تلجماِات تل لتبية   ححمان  تملٙشض ِب م  تلِش

ABSTRACT: 

   This research Paper is based on the issue of civil society and its role in adopting the category of 

inmates of correctional institutions after serving their sentence, as It aims to clarify the role of the civil 

actor in reducing the obstacles facing This category of societyألا 

This role can help reduce the problem of the return, especially after the developments in the Kingdom„s 

2011 constitution, which strengthened the role of civil society as a partner and as a contributor to 

embracing the released and integrating them into the social sphere, according to a participatory approach 

based on consultation with the authorities, partnership and cooperation with territorial collectivities  ألا

Keywords : civil society, participatory  approach, incubation, territorial collectivities, the released, 

aftercareألا 
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 م٣ضمت:

 

هررا تملجحمررْ تملررذوي تملٕشبرري مىررز  ظررحٝ ٥   ررل مررا عّررذ دظررحوس        حمرروست ال٘حررا ِ ررل تملعررحو  2011ؼرر٣لد تلىٙررش  تلترري ِ٘ش

ىرة ِ رل تلٝرو   يرة أو تلحىمويرة  وتل َل تمليذتوي  مً   ٥ تل ذمات تلتي يٝذمها في ِذ  مجاالت ظوتء  طحماِيرة أو تلحٜٝو

حص تململ٢ةألاإلاٜ لتحية تلّالية وتملعاَ    (1)مة في  هحٝا٥ تلذيمٝشتوي تلزي ِ٘ش

ررة مررً تملٝحمرريات  (2)2011لٝررذ طرراء دظررحوس تململ٢ررة لعررىة      لحٝويررة دوس َررزٍ تمل ظعررة تملوتوىررة مررً  رر ٥ دظرر ل  مجمِو

ا وح٣ام  ررا مررْ تلحىفرريق ِ ررل ِررذ  أدوتس طذيررذ  مرر ً تملحّلٝررة بحشيررة ثلظررتغ تلجمّيررات وحلهررا   لررا٘ة   ررل وررٛش جعررييَل

رررٞ مرررا ثمرررمى  ا  أَمهرررا مرررا يحّلرررٞ بالذيمٝشتويرررة تلخؽررراس٠ية  مرررً  ررر ٥ تملعررراَمة فررري  ِرررذتد وثىٙيرررز تلعياظرررات تلّموميرررة ٘و

ة مً تلٙفو٥ تلذظحوسيةألا  مجمِو

  وبررشوص م٣اهررة طذيررذ  للمجحمررْ 2011ومررً  رر ٥ َررزٍ تملعررحجذتت تلترري ثمررمى  ا تلّذيررذ مررً تلٙفررو٥ تلذظررحوسية ظررىة    

ة مً ٜمايا أَمها ماَو  ا  وتلتي أـبا تملجحمْ تملذوي يلّب دوست أظاظيا في تلذ٘اُ وتل لتْ٘ ًِتملذوي ِامليا وووىي مجمِو

وتمل٢خعرررربة  بٝرررو  تلٝرررراهونألا أـرررربا لهرررزت ألا يررررل معررر ولية  ثحج ررررل فرررري تملعررراَمة فرررري ولررررْ  (3)مرررشثبي بمجررررا٥ حٝرررٛو إلاوعرررران 

اظرات رتت تلىراعْ  طحمرااي  مرا يٙرشك ِليرص  ه رشته تلعياظرات تلّموميرة فري ِرذ  مجراالت  مرً أَمهرا مرا يحّلرٞ بالعي

 مرً تلذيمٝشتويرة  هحٝرا٥ تملعراِذ ِ رل  تلّ  ٝري وتلبّرذ تلحٝيٝري  مً مّىاَا  تلذيمٝشتوية يٙٓش تملماسظة تلّٙا٥ ١ي ال

ايررة تل حٝررة  تلخؽرراس٠ية تلذيمٝشتويررة   ررل تلحمسي رري ؼرر٣لها فرري لح زيررل ظياظررة  اـررة مررْ تلٙرراِلين تملحررذ لين فرري هٍررام تلِش

اية تل حٝة لل زالء تملٙشض ِب مألا  (4)مىذمجة لىٍام تلِش

وتهى ٜررا مررً تلررواي برراألدوتس تملىووررة بالٙاِررل تلجمّرروي و ليررات تملىفرروؿ ِلي ررا دظررحوسيا مررً أطررل ثٝويررة دوٍس تلّٙررا٥    

ؽراوس وإلاؼرشتٟ فري معراستت تلزي يٝروم برص  اـرة فري ثىرويش تلعياظرات تلّموميرة تملحّلٝرة بحٝرٛو إلاوعران  ِرً وشيرٞ تلخ

يرة مب را   (5) ِذتد تلحٝاسيش ودِم تملؽاس ْ وجّضيض تلٝذستت  تلتري أـربحد تلذولرة ث٢شظرها فري ولرْ ظياظراخ ا  اـرة تلحٜٝو

مرررا ثولرررذ ِىرررص لرررشوس   ؼرررشتٟ تملجحمرررْ تملرررذوي فررري ث٢رررش غ تلسٝا٘رررة إلادماطيرررة لل رررزالء تملٙرررشض ِرررب م ٠حرررٞ مرررً حٝرررٛو إلاوعررران 

 ملياألاتملحّاٗس ِلي ا ِا

                                                           
(1)

اية تل حٝة ل زالء تلسجون باملٕش  دستظة ٜاهوهية ظوظيومهىية - " أوشوحة لىيل تلذ٠حوستٍ في تلٝاهون تل اؿ بجامّة ِبذ تملال٤ تلعّذي ١لية  تلشحيبة حعً:" تلِش

 ألا424:  ألاؿ2017/2018تلّلوم تلٝاهوهية و ٜحفادية و طحماِية وىجة تلعىة تلجامّية 

(2)
م أهٍش ت -  تلذظحوس  بخىٙيز هق 2011يوليوص  29تملوت٘ٞ  1432مً ؼّبان  27ـادس في  1-11-91لٍهيل ؼشيٚ ٜس

 
  تمليؽوس 5964bis  تمليؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 

 ألا3600  ؿ: 2011يوليو  30بحاسيخ 
(3)
- Benidir Mohammed, Revue Marocaine des Sciences Politiques, in "entre notabilité et courtage, les dynamiques associatives face au 

développement Local dans le versant sud du Haut-Atlas (Ouarzazate)", Numéro 2, novembre 2011, p 69. 

(4)
مً تلذظحوس ِ ل أن "  12ة بحيص  ّح ل تلٙفل لحّضيض م٣اهة تملجحمْ تملذوي وثوظيْ أدوتٍس في مجا٥ ثىمية تلذيمٝشتوية تلخؽاس٠ي  2011طاء دظحوس تململ٢ة لعىة  -

تملىح بة وتلعلىات  تلجمّيات تملهحمة بالؽلن تلّام وتملىٍمات ٔيل تلح٣ومية جعاَم في  واس تلذيمٝشتوية تلخؽاس٠ية في  ِذتد ٜشتستت ومؽاس ْ لذ  تمل ظعات

 ."تلّمومية  و٠زت في ثّٙيلها وثٝييمها
(5)

ْ إلا - ل٢ لووي للمىذوبية تلوصتسية لحٝٛو إلاوعان ِ ل تلشتبي  جي: لحٙاـيل أ٠ثل أهٍش تملٜو

-https://didh.gov.ma/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1

-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9

%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/   ألا12:45ِ ل تلعاِة  2022ماي  29ثاسيخ تلضياس 

https://didh.gov.ma/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/
https://didh.gov.ma/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/
https://didh.gov.ma/ar/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%aa/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/
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للحوظررْ أ٠ثررل فرري تلررذوس تلررزي يحوطرررب ِ ررل ّ٘اليررات تملجحمررْ تملررذوي تلٝيررام برررص  وتملحمسررل فرري تححمرران تل ررزالء تملٙررشض ِرررب م     

وتلّمررل ِ ررل  دمرراطهم فرري تلوظرري  طحمررااي  مررا يسيررل وررشم إلاؼرر٣الية تلحاليررة : مررا مررذ  ّ٘اليررة تملجحمررْ تملررذوي فرري تححمرران 

  وتلترررري وظررررّد مررررً ـرررر حيات وألادوتس  2011ذتت تلذظررررحوسية تلترررري ِ٘ش  ررررا تململ٢ررررة ظررررىة تملٙررررشض ِررررب م  اـررررة عّررررذ تملعررررحج

 تلذظحوسية للٙاِل تلجمّوي ؟

رٞ مٝاسبرة     ِو ل َزٍ تلحووئة ثحض  مّالم َزت تلبحص وإؼ٣اليحص   ولتحذيص أ٠ثل ِرً لرشوس  بلروس  ظياظرة مىذمجرة ٘و

ايرة تل حٝرة لل رزالء جؽراس٠ية برين ّ٘اليرات تملجحمرْ تملرذوي وتلٙراِلين فري  ثرذبيل تلؽرلن تلسرجني  وتملشثبىرة أظاظرا بىٍرام تلِش

تملٙشض ِب م  وث٢ش غ رٝا٘ة إلادماض وتلحذ مً تلّشتٜيل تلتي ثوتطص َزٍ تلٙئة عّذ تهٝماء ٘ ل  تلّٝوبة  محبّين في رلر٤ 

 تلحٝعيم  جي:

اًت ا  لالخ٣ت اإلابدث ألاو٫: املجخم٘ اإلاضوي ومدضوصًت الخضزل في بغامج الٖغ

 تملىلب ألاو٥ : تملٝاسبة تلٝاهوهية لّٙاليات تملجحمْ تملذوي    

 تملىلب تلساوي:  محذودية تملجحمْ تملذوي في تححمان ٘ئة تل زالء تملٙشض ِب مألا   

 اإلابدث الثاوي: يغوعة ئقغا٥ ٞٗالُاث املجخم٘ اإلاضوي في وي٘ الؿُاؾت ؤلاصماحُت  للمٟغج ٖنهم. 

 ؼشتٟ ّ٘اليات تملجحمْ تملذوي في ولْ ظياظة  دماطية ِ ل تملعحو  تلوونيألاتملىلب ألاو٥:      

 تملىلب تلساوي:  ثّٙيل تلؽشت٠ة وتلحّاون بين ّ٘اليات تملجحمْ تملذوي وتلجماِات تل لتبيةألا   

اًت الالخ٣ت   اإلابدث ألاو٫: املجخم٘ اإلاضوي ومدضوصًت الخضزل في بغامج الٖغ

حيررص  ّح ررل َررزت ألا يررل " م ظعررة ييؽرر  ا تلىرراط ٘يمررا بيررب م لحىٍرريم  (1)١ررل ورر يء مجحمررْ تملررذن  ن تملجحمررْ تملررذوي  ٜبررل     

حيررررررراخ م  طحماِيرررررررة و ٜحفرررررررادية وتلعياظرررررررية وتلسٝا٘يرررررررة  ٘ ررررررري  رن م ظعرررررررات  ستديرررررررة أو ؼررررررربص  ستديرررررررة يٝيمهرررررررا تلىررررررراط 

ِ ررل  (2)ملرروتوىين فرري ثررذبيل تلؽررلن تلّررام ويى شوررون ٘ي ررا أو يحلون ررا أو ييسررحبون مب ررا  وهرري أيمررا وظرريلة ّ٘الررة فرري  ؼررشتٟ ت

ٝررررين ثمامررررا مررررً م ظعرررررات تلىبيّيررررة  حيررررص يولررررذ تلٙرررررشد مىحميررررا ال  عررررحىيْ  وسررررحا  مب رررررا مسررررل تلٝبيلررررة وتلّؽررررريل   تلى

 (3)وتلىا ٙة"

ايررة تل حٝررة لل ررزالء تملٙررشض ِررب م ظررىٝوم بذستظرر     َررم ولتحررذيص أ٠ثررل ِررً دوس تملجحمررْ تملررذوي ومحذوديحررص فرري بررشتمج تلِش ة أل

 لرا٘ة   رل ث يران محذوديرة َرزت  اإلاُلعب ألاو٫(تملٝحميات تلٝاهوهيرة تلتري جّحمرذَا تململ٢رة لحٝويرة دوس تلٙاِرل تلجمّروي )

اية تل حٝة ل زالء تملٙشض ِب م )  اإلاُلب الثاوي(.ألا يل في  ه شته تلّٙا٥ في هٍام تلِش

 ضوي اإلاُلب ألاو٫ : اإلا٣اعبت ال٣اهىهُت لٟٗالُاث املجخم٘ اإلا

                                                           
(1)

 –ذد تلساوي ِؽش ٠هيذ  ِاد٥: " تملجحمْ تملذوي ؼشي٤ ٘اِل في  ِاد  إلادماض" مجلة  دماض   مجلة هفٚ ظىوية جّنى عؽ ون تلسجون وإبذتِات هضال  ا   تلّ -

 ألا25ؿ: 2007ماسط  –ميؽوستت طمّية  دماض 
(2)

-  Akla Abdelhak, l„administration marocaine dans ses relations avec le Public ,Thèse de Doctorat en Droit Public, Faculté des Sciences Juridique 

Economique et Sociale, Rabat, 1985, p339. 

(3)
أٞا١  وعي املجخم٘ اإلاضوي بظاجه ًٖ وعي املجخم٘ اإلاضوي في اإلاٛغب الٗغبي"، دمحم ِابذ  تلجابشي  -  تلحمودي  دتس ثحد  ؼشتٗ ِبذ هللا" املجخم٘ اإلاضوي : حؿاؤالث و

 ألا45ؿ:  1998ثوبٝا٥ لليؽش   تلىبّة ألاو ل 
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ِرررٗش مولرررُو تملجحمرررْ تملرررذوي وثىررروس أدوتٍس فررري تلعررريلوس  تلحىمويرررة وبىررراء مىٍومرررة تلح٣امرررة باَحمرررام برررالٖ ِ رررل تلفرررّيذ     

" تلرررزي أ٠ررررذ ِ رررل أَميررررة  ؼررررشتٟ PNUDتلرررذو ي وتلررررووني  رلررر٤ مررررً  ررر ٥ دستظررررحص لرررمً  بشهررررامج ألامررررم تملححرررذ  إلاهمررررا ي "

ٞ تملٝاسبة تلخؽ ٠مرا هرادت م ظعرة  (1)اس٠ية وتلذيمٝشتويرة تلخؽراس٠ية أظرغ تلح٣امرة تلحىمويرة  ّ٘اليات تملجحمْ تملذوي ٘و

تلبىررر٤ تلرررذو ي ومىٍمرررة تلحّررراون  ٜحفرررادي للحىميرررة   رررل  ِمرررا٥ م ؼرررشتت تلح٣امرررة تلحىمويرررة لححٝيرررٞ تلحىميرررة تملعرررحذتمة 

ٝررش فرري تلّررالم ِ ل تِحبرراس أن تلح٣امررة تلخؽرراس٠ية هرري تلحلٝررة تملٙٝررود   فرري محاسبررة تلٙٝررش بررذو٥ تلّررالم وتلحررذ مررً وعرربة تلٙ

 (2)تلىاميألا

حص طل تلذو٥ وتلذتِم   رل  ثٝويرة دوس تملجحمرْ تملرذوي وإؼرشت٠ص فري تلحىميرة تملعرحذتمة وتملحليرة  لرم      َزت تلحوطص تلزي ِ٘ش

رررة مرررً تلىفررروؿ  ي٢رررً تملٕرررش  تظرررحشىاء برررل ته رررشه  فررري جّضيرررض دوس تملجحمرررْ تملرررذوي ِ رررل تملعرررحو  تلرررووني ِرررً وشيرررٞ مجمِو

لٝاهوهيررة   لررا٘ة   ررل  َحمررام تلبررالٖ مررً ٜبررل ـرراوعي تلٝررشتس  حيررص ِمررذت تململ٢ررة عّررذ  ظررحٝ ٥   ررل بىرراء دولررة تلٝرراهون ت

ٜررة بررين تملررروتوً وتلعررلىة تلعياظررية فرري ثلرر٤ تلٙ رررل    ر  ررة مرررً تلٝرروتهين تلترري ثرر وش تلّ  مررً  رر ٥ تلحىفرريق ِ ررل مجمِو

اهون ثلظتغ تلجمّياتألا ِمذ تملؽُش   ل  ـذتس ِذ  هفوؿ ٜاهوهية  ١ان  أَمها ٜاهون تلحشيات تلّامة ٜو

ررر ن تلّرررالىي     رررا مب ررا فررري  ه رررشته تلّٙررا٥ فررري مىٍومرررة حٝررٛو إلاوعررران  اـرررة عّررذ إلِا َررزت تلحوطرررص تهحتجحررص تململ٢رررة حـش

 لررررا٘ة   ررررل تلّهررررذ تلررررذو ي تل رررراؿ بررررالحٝٛو  (3)  تلررررزي ثمررررمً تلحررررٞ فرررري ثلظررررتغ تلجمّيرررراتألا1948لحٝررررٛو إلاوعرررران ظررررىة 

 (4)مىررص وبيّررة وؼررشوه مماسظررة ألاوؽررىة تلجمّويررة  و ؼرر لتٟ ه رراألا 22-21   ر حررذدت تملادثرران 1966تملذهيررة وتلعياظررية 

رررص تلخؽرررش ّية وإِمرررا٥ مبرررذ   حمررراد ِ رررل مرررا ثمرررمىحص فررري هفـو رررا مىٍمرررا  لي رررا مرررا ألضمرررص ِ  َرررزٍ ألا يرررل  تلتررري  ّرررذ تملٕرررش  و٘ش

 تمل ءمة في َزت تملجا٥ألا

  وتِرررح ء تمللرررر٤ دمحم 20ش  أَميررررة بالٕرررة للمجحمرررْ تملررررذوي وتلرررذوس تلرررزي يم٢رررً تلٝيررررام برررص مرررْ مىلررررْ تلٝرررشن لٝرررذ أو رررل تملٕررر     

تلعررادط تلح٢ررم  تلررزي ألررخل ٘رراِ  س تعرريا فرري ثحٝيررٞ تلحىميررة  طحماِيررةألا  ر ثج ررل َررزت مررً  رر ٥ م٣اهررة تملجحمررْ تملررذوي 

ألا  عّررذ ظررىة مررً تِررح ء تمللرر٤ للّررشػ   2000يوليرروص  30مي ومش٠ضيحررص فرري تلحوطهررات تملل٢يررة حيررص ؼرر٣ل تل ىررا  تملل٣رري تلعررا

حبرراس للحمررامً  طحمررااي وتملجررا يألا  لررا٘ة   ررل تلشظررالة  تلررزي أ٠ررذ ٘يررص ِ ررل لررشوس  ثّٙيررل أدوتس تملجحمررْ تملررذوي وإِرراد  ِ 

بخهج بما أنبدذ حك٩له " وال ٌؿٗىا ئال أن هتملل٢ية  للمؽاس٠ين في ألايام تلذستظية حو٥ تلحذبيل تلجمّوي تلزي طاء ٘ي ا 

ىُت هاةلت ومً جىٕى في مجاالث ٖملها، وما ججؿضه مً ٢ىة ا٢تراخُت ٞاٖلت، أنبدذ  الجمُٗاث اإلاٛغبُت، مً زغوة َو

٪، الععظي ال مدُععض ٖىععه، لخد٣ُعع٤ مععا هبخُٛععه لبالصهععا مععً ج٣ععضم وجدععضًث. وإهىععا لىدععث الٟٗالُععاث  بًٟععلها بمثابععت الكععٍغ

                                                           
(1)

"  مجلة مذتستت –بين تلحلـيل تلٝاهون وتلحّٙيل  –حضوي دمحم: " دوس تملجحمْ تملذوي في جّضيض مىٍومة تلح٣امة تلحىموية تلخؽاس٠ية باملٕش   –تلعىون ٘شيذ   -

 ألا39ؿ: 2019ظىة  2ظياظية  تملجلذ تلسالص تلّذد 
(2)

 - www.OCED.org/  Hartmut Schneider, 1999, Gouvernance participative : le chaînon manquant dans la lutte contre la pauvreté, CENTRE DE 

DÉVELOPPEMENT DE L'OCDE, CAHIER DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE N° 17. 

(3)
 217  تلزي  تِحمذ مً ٜبل َيئة ألامم تملححذ  بموطب ٜشتس تلجمّية تلّامة 1948دطى ل  10مً إلِا ن تلّالىي لحٝٛو إلاوعان  20 ل مً تملاد  أهٍش تلٙٝش  ألاو  -

 ألا3ألٚ د 
(4)

 ِ ل: 1966مً تلّهذ تلذو ي تل اؿ بالحٝٛو تملذهية وتلعياظية  2هفد تملاد   -

 مْ ا شيً  بما في رل٤ حٞ  وؽاء تلىٝابات و هممام  لي ا مً أطل حماية مفالحصألال٣ل ٘شد حٞ في حشية ث٣ويً تلجمّيات  -   

مً تلٝومي أو تلع مة ال يجوص أن يولْ مً تلٝيود ِ ل مماسظة َزت تلحٞ  ال ثل٤ تلتي يىق ِلي ا تلٝاهون وجؽ٣ل ثذتبيل لشوسية  في مجحمْ ديمٝشتوي لفياهة ألا  -   

اية تلصحة تلّامة أو  دت  تلّامة أو حماية حٝٛو   شيً وحشياخ مألا وال ثحو٥ َزٍ تملاد  دون   ماُ أ٘شتد تلٝوتت تملعتحة وسطا٥ تلّامة أو تلىٍام تلّام أو حم

 .تلؽشوة لٝيود ٜاهوهية ِ ل مماسظة َزت تلحٞ

عؽلن تلحشية تلىٝابية وحماية حٞ تلحىٍيم تلىٝابي تث ار ثذتبيل  1948 لتغ في َزٍ تملاد  أي ح٢م يجيز للذو٥ ألاوشتٗ في تثٙاٜية مىٍمة تلّمل تلذولية تملّٝود  ِام -  

 جؽش ّية مً ؼلن ا  أو ثىبيٞ تلٝاهون بىشيٝة مً ؼلن ا أن ث ل بالمماهات تملىفوؿ ِلي ا في ثل٤  ثٙاٜيةألا

http://www.oced.org/
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ت ٖلى حشعجُ٘ اهسعغاٍ الكع غ الجمٍٗى باب ٞيهعا، باٖخبعاع الجمُٗعاث مضعؾعت همىطحُعت للضًم٣غاَُعت وللخًعامً،ولخدٍغ

َا٢اث الكباب الخال٢ت، في زضمت املجخم٘ والهالح الٗام. ٦ما هضٖى هظه الٟٗالُاث ئلى ججاوػ ما ٌكعىب بًٗعها معً 

ا فععي هُععا١ ُٞععضعالُاث َععغ١ الدؿععُير الخ٣لُضًععت ال٣ُٗمععت واٖخمععاص ز٣اٞععت جععضبير خضًثععت وهاحٗععت، ًٞععال ٖععً يععغوعة ج٨خلهعع

 (1)جىههغ ٞيها ججاعبها، وججٗل منها مساَبا ٞٗاال ملخخل٠ قغ٧ائها."

ؼررر٣لد تملبرررادستت تملل٢يرررة تلش٠يرررز  تلتررري أِىرررد ٜرررو  لرررألدوتس تلتررري أهيىرررد بّٙاليرررات تملجحمرررْ تملرررذوي  وأَمهرررا وسػ تملبرررادس      

رران تلهرررذٗ مب رررا محاسبرررة تلٙٝرررش وتلهؽاؼرررة تلووىيرررة لحىميرررة تل ؽرررشية تلتررري جّح رررل مرررً أَرررم ألاوستػ تملل٢يرررة تل تررري ثرررم ث زيلهررراألا و١ر

  وتلرزي  ّرذ وسػ ثىمروي 2005مراي  18ودِم ّ٘اليات تملجحمْ تملذوي  وتلتي أِىى تهى ٜ  ا ط لة تملل٤ دمحم تلعادط في 

ٙاِرل تلجمّرروي وتٜحفرادي ت رذٗ   رل محاسبرة تلٙروتٛس  ٜحفرادية وإلاٜفراء  طحمرااي واليرة مرً  ليرات تلتري ظراِذت تل

مررا ظرراِذ فرري ثضتيررذ ِررذد تملحررذ لين وتلٙرراِلين  (2)فرري ثحٝيررٞ تلحىميررة تملعررحذتمة ودِررم ته شتوررص ٠ؽررشي٤ فرري تلحىميررة تملحليررة 

 (3)تلجمّويينألا

رررة مرررً تملٝحمررريات تلتررري  1962أمرررا ِ رررل معرررحو  تملٝحمررريات تلذظرررحوسية ٘ٝرررذ ثمرررمً أو٥ دظرررحوس للممل٢رررة لعرررىة     مجمِو

رررٞ مررررا ثمررررمىص دظررررحوس تململ٢رررة لعررررىة أٜرررشت تلحررررٞ فرررري ثلظررررتغ ت   حيررررص هفررررد 2011لجمّيرررات  ليررررحم ثوظرررريْ ـرررر حياخ ا ٘و

رررا ض تلذولررررة تلحذيسررررة وثٝويررررة م ظعرررراخ ا تملبييررررة ِ ررررل  تلٙٝررررش  ألاو ررررل مررررً ديباطحررررص ِ ررررل ١ررررون تململ٢ررررة  معررررحمش  فرررري ثررررذِيم س١ر

يئرررات تملجحمرررْ تملؽررراس٠ة وتلحّذديرررة وتلح٣امرررة تلجيرررذ  وتملجحمرررْ تملحمرررامً  َرررزٍ تملؽررراس٠ة جّمرررل ألا  رررا َو حرررضت  ِ رررل ثلويَل

 (4)تملذويألا 

تَحمامرا بالٕرا مرً ورٗش تلذولرة وم حلرٚ تملحرذ لين ِ رل معرحو  تل ىرا  تلشظرىي  " املجخمع٘ اإلاعضوي"لٝذ ِٗش مولُو    

حمااي وتلعياظات تلّمومية في تلعىوتت ألا يل  ملا لص مً أَمية ٠ ل   ٠جضء ال يحجضأ مً تلشأظما٥ تل مادي في ؼٝص  ط

وملعررراَمحص فررري ثحٝيررررٞ تلح٣امرررة تلحىمويرررةألا ٘ٝرررذ  فررررق تملؽرررُش تلذظرررحوسي  تلبرررا  تلسرررراوي ِؽرررش مرررً دظررررحوس  (5)وإلاوعررراوي

ٞ ما ثممىحص  تملوتد مً   2011 يئات تلب وك ه ا ٘و   لا٘ة   ل  تلحىفيق 160  ل تملاد   154لتح٣امة تلجيذ  ومباد  ا َو

مىص ودظ ل   َيئات تلح٣امرة وتلخؽراوس  15  ل تلٙفل  12 ل مٝحميات تلٙفو٥  ِ ل  أدوتس طذيذ  للمجحمْ تملذوي بىاء ِ

 ألا171  ل تلٙفل  161تملّىية بالؽبا  وتلٙاِل تملذوي وتلذيمٝشتوية تلخؽاس٠ية  وتملحذد  مً تلٙفل  

شيرا  ؼرمل   ن تمل حَ مً تملعحجذتت تلذظحوسية تل اـة باملجحمْ تملذوي  جّح ل تلحٕييل تمل ظعراجي تثجاَرص ج    ٕييرلت طَو

ٜوتِررررذ تلحرررررذبيل تلّمرررررومي تملبنرررري ِ رررررل تملٝاسبرررررة تلخؽررررراس٠ية مررررً  ررررر ٥  تلحٙاِرررررل برررررين تلعررررلىات تملحليرررررة وتملجرررررالغ تملىح برررررة 

وتملجحمْ تملذوي  تلزي أـربا ٘راِ  وؼرشي٣ا س تعريا  وأظاظريا فري ثرذبيل  تلؽرلن تلّرام وتملح ري  وم ظعرة ٘اِلرة فري تلؽر ون 

                                                           
(1)

لحٙاـيل أ٠ثل أهٍش تلحٝشيش تل ل٠يبي لتجىة تلووىية لتحوتس تلووً    14/02/2012مٝحىٚ مً تلشظالة تملل٢ية للمؽاس٠ين في ألايام تلذستظية حو٥ تلحذبيل تلجمّوي  -

ثاسيخ تلضياس   /pdfhttps://hiwarmadani2013.ma/storedfileattach.1400241201ِ ل تلشتبي :   2014  أبشيل 5حو٥ تملجحمْ تملذوي وأدوتٍس تلذظحوسية تلجذيذ  ؿ

 ألا10:00ِ ل تلعاِة  2022ؼخى ل  30
(2)

 ألا426تلشحيية حعً   هٙغ تملشطْ تلعابٞ   ؿ -

(3)  - El Anbar Meryem, Revue Marocaine des politiques publiques, in "Société civile au Maroc : Nouvelle  dynamique ou nouvel axe des politiques 

publiques ?", N° 21, 2016, p. 112. 

(4)-
 ألا147ؿ: 2010-ماسط  -٘ لتيش  52تملومني هذيش : "مؽاس٠ة تملجحمْ تملذوي في تلعياظات تلّمومية"  مجلة ألابحاذ  ِذد  

(5)
 ألا39حضوي دمحم:   هٙغ تملشطْ تلعابٞ  ؿ:  –تلعىون ٘شيذ   -

https://hiwarmadani2013.ma/storedfileattach/1400241201.pdf
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ّررررا٥ وفرررري  رتت تلىرررراعْ  طحمررررااي ٘ررررة   ررررل  ثحٝيررررٞ تلحىميررررة تلّادلررررة وثشظرررريخ مبررررادئ تلح٣امررررة تلحىمويررررة و ه ررررشته تلٙ تلهاد

 (1)ـىاِة تلٝشتس وثخبْ وثٝييم تلعياظات تلّموميةألا

ؼ٣لد تملعحجذتت تلذظحوسية أسلية هٝراػ ِمرومي وتظرْ هرحج ِىرص لرشوس  إلاظرشتُ فري ـريأة هٍرام ٜراهووي لتجمّيرات     

فرري  وررراس ثّٙيلهررا أولٝرررد تلح٣ومررات تملحّاثبرررة عّرررذ  (2)ت تلخؽرررش ّية تلترري ِ٘ش  رررا تلوريٝررة تلذظرررحوسية يحماورر ى مرررْ تملعررحجذت

ظلعلة مؽاوستت لفريأة تلىفروؿ تلحىٍيميرة تملىفروؿ ِلي را دظرحوسيا  وتلتري لهرا ِ ٜرة مباؼرش   2011دظحوس تململ٢ة 

  (3)ّمومية وثّٙيلهاألافي ثٝوية أدوتس تملجحمْ تملذوي  اـة ما يحّلٞ ب ِذتد تلعياظات تل

رررم     رران تمليؽررروس تلررروصتسي ثحرررد ٜس بررراملوتصت  مرررْ تملٝحمررريات تلذظرررحوسية وتلٝاهوهيرررة تلتررري طررراءت لحررر وش دوس تملجحمرررْ تملرررذوي  ١ر

تلزي هق ِ ل لشوس  ِٝذ تثٙاٜيات تلؽشت٠ة  2003يوهيو  27  تملوت٘ٞ ٥  1424سبيْ تلساوي  26تلفادس بحاسيخ  07/2003

ت تملجحمْ تملذوي  تلرزي  ّح رل تملشطرْ تلش تسر ي فري ِٝرذ  تثٙاٜيرات تلؽرشت٠ة برين ّ٘اليرات تملجحمرْ تملرذوي بين تلذولة وطمّيا

وم ظعررات تلذولررة تملبييررة ِ ررل مبررادئ تلح٣امررة تلجيررذ  وث٢ررش غ ألاعّرراد تملجاليررة للؽررشت١ات لححٝيررٞ تلىحررا ج تملحو ررا  مررً 

 (4) بشتمهاألا

م تمل٣اهة تلتي أـبا تملجحمْ تملذوي     وما  لٙرص مرً ثٝويرة أدوتس تلٙاِرل  2011 ّحلي ا عّذ تملعحجذتت تلذظحوسية لعىة ٔس

ررا ض  رررٞ  وررراس تلذيمٝشتويرررة تلخؽررراس٠ية  تلتررري جّح رررل مرررً أَرررم س١ر تلجمّررروي  ورلررر٤ مرررً  ررر ٥ تلؽرررشت٠ة وتلحّررراون مرررْ تلذولرررة ٘و

تلرررررزي أظررررررىذ  (6) 23-98ة  لرررررا٘ة   ررررررل مرررررا ثمرررررمىص تلٝررررراهون تملررررررىٍم للم ظعرررررات تلسرررررجىي  (5)تلىٍرررررام تلذظرررررحوسي للممل٢رررررة 

ررررة مررررً تل ررررذمات ِ ررررل معررررحو  تمل ظعررررات تلسررررجىية  لّٙاليررررات تملجحمررررْ تملررررذوي أدوتس و  ّيررررة ثم٢ب ررررا مررررً ثٝررررذيم مجمِو

اٞعععععل َبُعععععت وج٣عععععضًم اإلاؿعععععاٖضة  ععععع٤  جىٓعععععُم ٢ى ايعععععُت ٖعععععً ٍَغ "زانعععععت املجعععععاالث الاحخماُٖعععععت والث٣اُٞعععععت واإلاهىُعععععت والٍغ

ىُععت، ئال   أن هعععظا الععضوع ًم٨ععً أن ًخٗععؼػ بكعع٩ل ٦بيعععر لععى ٞععخذ البععاب أمععام مىٓمعععاث ال٣ًععاةُت وجىٓععُم أوكععُت ز٣اُٞععت ٞو

ويحّرررضص أ٠ثررررل  ن ثرررم تلحىفررريق ِ ررررل  (7 املجخمععع٘ اإلاعععضوي إلاماعؾععععت أوكعععُت أزععععغي ٚيعععر جلععع٪ اإلاىهععععىم ٖليهعععا فععععي ال٣عععاهىن"

 ل تملوتوىة وحٝٛو مٝحميات ٜاهوهية أ ش  ثوظْ مً تلف حيات تمل ولة للمجحمْ تملذوي  ١األوؽىة تملشثبىة بال لبية ِ

ٙي تلسرررجون   اـررة فررري تلؽررٞ تملحّلرررٞ  إلاوعرران وتلّمررل ِ رررل ته شتوهررا فررري ث٣ويىررات فرري مجرررا٥ حٝررٛو إلاوعررران ل ررزالء ومررٌو

حٝا٥ألا اية تل حٝة ومذ  تسثباه َزٍ تملشحلة بمشحلة ِ   (8)بىٍام تلِش

                                                           
(1)

 هٙغ تملشطْ تلعابٞ ألا -
(2)

 بذون ثاسیخ ودتس تليؽش  4لتحيا  تلجمّوية باملٕش   ميؽوستت تلوصتس  تمل٣لٙة بالّ ٜات مْ تل لملان وتملجحمْ تملذوي  ؿ: أهٍش تملىٍومة تلٝاهوهية  -
(3)

ٞ مٝاسبة جؽاس٠ية مْ  ١ا٘ة تلٙاِلين و  2011هفد تلوريٝة تلذظحوسية لعىة   - ة مً تلٝوتهين تلحىٍيمية تلتي ثوطب ِ ل تلح٣ومة  ـيأ  ا ٘و تلتي لها ِ ل مجمِو

ا في تلٝوتهين تلحىٍيمية لتجهات وتلّماالت وألا ٜاليم وتلجماِات تملحممىة ِ ٜة مباؼش  في ثٝوية ألادوتس تلتي حذدَا تملؽُش لّٙاليات تملجحمْ تملذوي ويم٢ً حفَش

م لّذد مً تملٝحميات تملحّلٝة بالذيمٝشتوية تلخؽاس٠ية  ٠ما ِمذت تلح٣ومة ِ ل تملفادٜة  ِ ل مؽشُو تلٝ تملحّلٞ باملجلغ  ظخؽاسي لألظش   14ألا78اهون ٜس

م  169وتلىٙولة تملىفوؿ ِليص في تلٙفل  مً تلذظحوس  164تملحّلٞ ه يئة تملىاـٙة ومحاسبة ١ا٘ة أؼ٣ا٥ تلحمييز تلٙفل  14ألا79مً تلذظحوس   ومؽشُو تلٝاهون ٜس

مً تلذظحوس ٠هيئة تظخؽاسية في مياديً حماية تلؽبا  وتلب وك بحىويش  170وي تلٙفل و٠زت تلٝاهون تملحّلٞ ب حذتذ تملجلغ  ظخؽاسي للؽبا  وتلّمل تلجمّ

 تلحيا  تلجمّويةألا
(4)

 ألا428تلشحيية حعً   هٙغ تملشطْ تلعابٞ ؿ  -
(5)

  هٙغ تملشطْ تلعابٞ 2011مً دظحوس تململ٢ة لعىة  1أهٍش تلٙفل   -
ألا
 

(6)
م   - م   1999تٔعىغ 25  1420مً طماد  ألاو ل  13ـادس بحاسيخ  1-99-200أهٍش تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس تملحّلٞ بخىٍيم وجعييل تمل ظعات  23-98بخىٙيز تلٝاهون ٜس

م   1999ؼخى ل  16: بحاسيخ 4726تلسجىية  تمليؽوس بالجشيذ  تلشظمية ٜس
(7)

ية مً أطل حماية حٝ 100أهٍش ثٝشيش تملجلغ تلووني لحٝٛو إلاوعان "أصمة سجون مع ولية مؽ ل٠ة "  - ٛو تلسجىاء وتلسجيىات  ميؽوستت تملجلغ تلووني ثـو

   2012  أ٠حوبش 77لحٝٛو إلاوعان  ؿ:
(8)

 ألا77هٙغ تملشطْ تلعابٞ  ؿ:  -



 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

112 
 

 نهماإلاُلب الثاوي:  مدضوصًت املجخم٘ اإلاضوي في اخخًان ٞئت النزالء اإلاٟغج ٖ

اية تل حٝة للمٙشض ِىص ال يم٢ً أن ي٣ون   ال براه شته        ن ث زيل تل لتمج تلهاد٘ة لححٝيٞ تلىحا ج تملحو ا  مً هٍام تلِش

١ا٘ررررة تلٙرررراِلين لح٢ش عررررها ميررررذتهيا   ر  ّح ررررل تملجحمررررْ تملعرررر و٥ ألاو٥ ِررررً َررررزٍ تلٙئررررة مررررً تملرررروتوىين تلترررري جّرررراوي تلهؽاؼررررة 

  (1)خ مبذأ تلح٣ا٘ل  طحماايألا وتلٙٝش ودوٍس أظاه ي في ثشظي

ررا فرري موت٠بررة وثخبررْ       يم٢ررً للم ظعررات تلجمّويررة تملهحمررة بحٝررٛو إلاوعرران وتملهحمررة أيمررا بحٝررذيم تملّوهررة أن ثلّررب دوَس

تل ررزالء عّررذ إلا٘ررشتض  ِررً وشيررٞ ثٝررذيم تملعرراِذتت تملاديررة  وتملّىويررة لمررمان  دمرراض تلٙررشد ري تلعرروتبٞ تلٝمررا ية   اـررة 

وث٢خس ي ألاَميرة تلبالٕرة للرذوس تلرزي يٝروم برص  (2)تلّشتٜيل تلتي ثحو٥ دون ثٝبلص بالوظي  طحمااي و ٜحفاديألامْ جّذد 

 620تملجحمررْ تملررذوي ٠شتّ٘ررة لح٢ررش غ رٝا٘ررة  ِرراد  إلادمرراض عّررذ إلا٘ررشتض ِ ررل تملعررحو  تملح رري مررً  رر ٥ مررا ثمررمىص تلٙفررل 

ش ش فريات مررً طمّيرات تملجحمررْ تملرذوي يررحم جّييررب م تلرزي هررق ِ ر (3) 22-01مرً ٜرراهون تملعرىش  تلجىا يررة  ل لررشوس  ثرر٘و

َزٍ تلّموية جّىي لتجمّيات تلحٞ في  ِما٥   حفاـات تلتري  ولهرا تملؽرُش لتجىرة إلاٜليميرة  (4)مً ٜبل وصيش تلّذ٥ألا 

 ملشتٜبة تلسجون  اـة ما َو مشثبي بال ذمات  طحماِيةألا   

ي ثٝررذمها تلجمّيررات تلٙاِلررة دت ررل تمل ظعررات تلسررجىية ِ ررل تملعررحو  تملح رري تهى ٜررا مررً مّىررى لررّٚ تل ررذمات تلترر    

ا تلعرىوية  ر ٥ تلحٝراسيش ومحذوديرة ثرذ لها فري  ححمران  يحضر  َرزت مرً تلّامرة  دتس  تلسرجون  تملىذوبيرة تلتري ثفرذَس

ٙحرام تلرزي أـربحد تملىذوبيرة تملرذوي و ه تملجحمرْ طمّيرات مرْ تلحّراون  لّ ٜرة  اـرا وإِراد  إلادمراض تلتري ثرو ي تَحمامرا

فري حرذود مرا يرىق ِليرص تلٝراهون تملرىٍم للسرجون ومشظرومص   (5)وتلرذو ي  تلرووني تملعرحو   ِ رل تلؽرش١اء مرً ِرذد مرْ ثيحتجرص

را تلعرىوية ِرذد ألاوؽرىة تلتري ٜامرد ه را َرزٍ تلجمّيرات وتلتري حرذدت فري   2383تلحىبيٝيألا ٘ٝذ أؼاست تملىذوبية فري ثٝاسيَش

رد   حيرص2017تلسررجون ظرىة  الءهرض  لٙا رذ  وؽراوا ي ري ٘نري َررو مرا برين ألاوؽرىة َرزٍ ثىِو روي وث٘ش وتطحمررااي   وثِو

 (6)طمّيةألا 151وتملٝذمة مً ٜبل 

ل ٥ 2018أما ظىة      رتت   %4طمّيرة حرذد مب را  147وؽاه محىُو مً ٜبل  2300  ٘ٝذ ِٗش ِذد ألاوؽىة تسثٙاِا ـو

طمّية ؼملد طميْ تمل ظعات تلسجىية  174وؽاوا أٜامحص  2385  ل  2019ليلثْٙ تلّذد   ٥ ظىة  (7)واعْ تطحمااي  

د تمل ظعات تلسجىية حالة تظحشىا ية في ولوطها  ورل٤ ستطْ 2020أما ظىة  (8)تلسجىية ِ ل تملعحو  تلوونيألا   ٘ٝذ ِ٘ش

 اء ١وسوهاألاستطْ لحالة تلىوتسئ تلصحية وتلحذتبيل تلتي تِحمذخ ا تملىذوبية تلّامة لحماية تلعا٠ىة تلسجىية مً ثٙش ي وب

                                                           
(1)

 ألاألا94  ؿ:2006ؽٛش    أصيضبي دمحم: "وتْٜ تلسجون تملٕشبية وأَذت٘ها إلاـ حية  بحد ميذتوي دسته ي"  وبّة ألاو ل  تملٕش  تلذتس تلبيماء  مىاعْ  ٘شيٝيا تل  -

(2)
 ألا94أصيضبي دمحم  هٙغ تملشطْ تلعابٞ ؿ:  -

(3 )
م  -  2002أ٠حوبش  3موت٘ٞ ٥  1423مً سطب  25بحاسيخ  1-02-255تلفادس بٍهيل ؼشيٚ ٜس

(4)
 هٙغ تملشطْ تلعابٞألا 22-01مً ٜاهون تملعىش  تلجىا ية  620لحٙاـيل أ٠ثل أهٍش تلٙٝش  تلسالسة مً تلٙفل   -

(5)
طمّية ثجمّها تثٙاٜية ؼشت٠ة وجّاون مْ تلٝىاُ تلو  ي ِ ل  200لٙاِلة دت ل تمل ظعات تلسجىية ِ ل تملعحو  تلووني ما مجموِص بلٖ ِذد تلجمّيات ت  -

ٛ  تلّذ٥ لجىة أمام تلّام تملىذو  تلسجونألا  لحٙاـيل أ٠ثل أهٍش ِشك  ألا2021 تلّامة هوه ل  ميزتهية تملىذوبية هٝاػ أرىاء تلىوت  بمجلغ إلاوعان وتلخؽش ْ وحٝو

(6)
ٗاث الىَىُت ويغوعة الانالح  أهٍش ثٝشيش مش٠ض دستظات حٝٛو إلاوعان وتلذيمٝشتوية - -2016"ويُٗت السجىن في اإلاٛغب ٖلى يىء اإلاٗاًير الضولُت والدكَغ

  2021  ألادطى ل 216ميؽوستت مش٠ض دستظات حٝٛو إلاوعان وتلذيمٝشتوية  مىبّة تلبيماوي  ؿ:  ."2020
(7)

  ألا2018لعىة   47ىة للمىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض  ؿ: ثٝشيش ألاوؽ  -
(8)

  ألا2019لعىة   55ثٝشيش ألاوؽىة للمىذوبية تلّامة  دتس  تلسجون وإِاد  إلادماض  ؿ:    -
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ا وثٝررررذيم        مرررً  ررر ٥ تملّىيرررات أِرررر ٍ   أـررربا مرررً تلمرررشوسي تلّمررررل ِ رررل ثٝويرررة دوس تلجمّيرررات تلٙاِلررررة  للٝيرررام برررذوَس

رررررة مرررررً  ٝررررروتهين تملّحمرررررذ  مرررررً ٜبرررررل تململ٢رررررة تلتررررري أظرررررىذت مجمِو رررررٞ مرررررا ثمرررررمىحص تل  رررررذماخ ا لهرررررزٍ تلٙئرررررة مرررررً تملررررروتوىين ٘و

 ن في ِذ  مجاالت  اـة تملشثبىة باملوت٠بة وتلحخبْ عّذ إلا٘شتضألا تلف حيات و  حفاـات للٙاِلين تلجمّويي

اية تل حٝة وتلرذوس تلرزي يم٢رً أن ثلّبرص َرزٍ ألا يرل       م تلّ ٜة تلوويذ  تلتي ثجمْ َيئات تملجحمْ تملذوي بىٍام تلِش ٔس

ْ مً طود  تل ذمات تملٝذمة لهزٍ تلٙئة مً تملوتوىين تلزيً ال ثحشمهم تلعوتب ٞ تلٝما ية مً  ظحٙاد  مب األا  ال في تل٘ش

لررررق مررررً وبيّررررة تل ررررذمات تلترررري يم٢ررررً أن  أن تملؽررررُش فرررري تلٝرررراهون تملررررىٍم للم ظعررررات تلسررررجىية  ٜررررذ أٔٙررررل َررررزت تلررررذوس ٜو

ثٝررذمها تلجمّيررات لل ررزالء بامل ظعررات تلسررجىية  وتلررزي ت٠حٙررى بلحٝيررة َررزٍ ألا يررل  ثٝررذيم ألاوؽررىة تلسٝا٘يررة وتلشيالررية 

مرررا ييرررحج ِىرررص محذوديرررة فررري تملوت٠برررة وتلحخبرررْ عّرررذ إلا٘رررشتض    اـرررة أن تهٙحرررام تمل ظعرررات تلسرررجىية ِ رررل  وتلحوطيرررص تلرررذينيألا

تلّررررالم تل رررراسجي مررررً  رررر ٥ تهحٍررررام تلضيرررراستت تمليذتهيررررة لتجمّيررررات  ّررررذ تهٙحررررام للررررذِم وثٝررررذيم تملعرررراِذتت تلترررري جّررررذ مررررً 

ِرررب م عّرررذ تهٝمررراء ٘ رررل   ر ث٢حٙررري تلجمّيرررات تلٙاِلرررة بحٝررررذيم  (1)  تلّٝوبرررة ألاظررربا  تلش تعرررية تملعررراِذ  فررري  دمررراض تملٙرررشض 

ٞ ما َو مىفوؿ في تلٝاهون تملىٍم للم ظعات تلسجىيةألا  ي ية ٘ٝي ٘و  أوؽىة رٝا٘ية وث٘ش

م مىا تملؽُش  م٣اهات وتظّة لّٙاليات تملجحمْ تملذوي ه ذٗ ثمويل مؽراس ّها ظروتء ِرً وشيرٞ تلحمويرل تلّمرومي مرً     ٔس

مرراء   رر ٥ تلررذِم تملٝررذم مررً ٜ بررل تلٝىرراُ تلّررام أو ِررً وشيررٞ ثمرروي ت أ ررش  ظرروتء رتثيررة ١ا ه شتوررات ومعرراَمات ألِا

أو ِررً وشيررٞ ثىفيفررص ِ ررل ِررذ  اليررات  اـررة  (2) لررا٘ة   ررل ثمرروي ت أ ررش  لتجمّيررات تلترري ثحمررل ـررٙة تملىّٙررة تلّامررةألا 

 ّح ررررلتن تملحرررذديً تلش تعرررريين فرررري  هجرررراص  بمرررا يحّلررررٞ بمبررررذ  تلذيمٝشتويرررة تلخؽرررراس٠ية وتلح٣امررررة تلحىمويررررة تلخؽررراس٠ية تللررررزتن

تلتي أِىد لهزٍ  (3)تلعياظات تلّمومية تلحىموية ِ ل تملعحو  تملح ي   اـة ما يحّلٞ بالعياظات تلعوظيوتٜحفادية 

حٝرررا٥  لهررزٍ تمل ظعررة م٣اهررة فرري ثررذبيل تلؽررلن تملح رري بفررٙة ِامرررة وتلؽررلن تلسررجني بفررٙة  اـررةألا  ال أن ررا خ ررحم بمشحلررة ِ 

مرررا عّرررذ تهٝمررراء تلّٝوبرررة  ر يحضررر  ٔيرررا   لّٙاليرررات تملجحمرررْ تملرررذوي ِ رررل تملعرررحو  تملح ررري ومحذوديرررة تل رررلتمج وإٔٙرررا٥ ٘ رررل  

ررررراد   دمررررراض  تلهاد٘ررررة  دمررررراض تل رررررزالء عّرررررذ تل رررررشوض مرررررً تلسرررررجًألاَزت تلٝفررررروس يلٝررررري بٍ لرررررص ِ رررررل م ظعرررررة دمحم تلعرررررادط ِ 

ل طمّيرة ممىوحرة ـرٙة تملىّٙرة تلّامرة تلتري ثٝروم ه رزت تلسجىاء ل٣ون ا تمل ظعرة تلوحيرذ  ِ رل تلفرّيذ تلرووني وتلتري جّح ر

رد تظححعراها  م تثٙاٜيرات تلؽرشت٠ة تلتري ِٝرذخ ا مرْ ِرذ  ٜىاِرات ح٣وميرة لح زيرل بشتمجهرا إلادماطيرة تلتري ِ٘ش تلذوس  ٘رٔش

يرررة دوليرررا وووىيرررا   ال أن رررا مرررا صتلرررد ثجرررذ أمامهرررا ِرررذ  ِش  تٜيرررل مرررً ٜبرررل ١ا٘رررة تلٙررراِلين بٝىررراُ تلسرررجون وتملىٍمرررات تلحٜٝو

  (4)جعب د في محذودية بشتمجها ِ ل تملعحو  تلووني  اـة مْ  سثٙاُ تمللموط في ِذد تلعا٠ىة تلسجىيةألا

عّررذ أن ِمررذ تملؽررُش ِ ررل ثٝويررة أدوتس تملجحمررْ تملررذوي عّررذ دظررحوس تململ٢ررة  وتلحرروتس تلررووني حررو٥ تملجحمررْ تملررذوي وأدوتٍس     

مرررا ٥ بمٝحمررريات تلوريٝررة تلذظرررحوسية  أـررربا مرررً تلمرررشوسي تلّمرررل ِ رررل ولرررْ تلذظررحوسية تلرررزي أولٝحرررص تلح٣ومرررة عّرررذ إلِا

 وررررراس ٜررررراهووي يرررررىٍم ِمرررررل تملجحمرررررْ تملرررررذوي  مرررررْ لرررررشوس  ث فررررريق ميزتهيرررررة للٝىاِرررررات تلح٣وميرررررة وتمل ظعرررررات تلّموميرررررة 

                                                           
(1)

 ألا29ألا ٠هيذ  ِاد٥  هٙغ تملشطْ تلعابٞ  ؿ: -
(2)

ة بلٖ ِذد تلجمّيات تلتي ثحمل ـٙة تملىّٙة تلّامة بامل  -   حيص ثمىا َزٍ تلفٙة بوتظىة مشظوم تلزي ي و٥ لها ِذ   2016طمّية ظىة  217ٕش  ما مجمِو

 ألا429لعابٞ  ؿ:تمحياصتت  اـة ما يحّلٞ بااللحماط إلاحعان تلّمومي و ظحٙاد  مً ِذ  تمحياصتت أ ش  لحٙاـيل أ٠ثل أهٍش : تلشحيية حعً هٙغ تملشطْ ت
(3)

 ألا45هٙغ تملشطْ تلعابٞ ؿ :حضوي دمحم    –تلعىون ٘شيذ   -
(4)

يات تلتي أو  ى ه ا لشوس   2012أـذس تملجلغ تلووني لحٝٛو إلاوعان ظىة   - ثٝشيش ؼامل حو٥ أولاُ تمل ظعات تلسجىية ِ ل تملعحو  تلووني  و١ان مً تلحـو

اية تل   اد   دماض تلسجىاء في مجا٥ تلِش حٝة ملعاِذ  تملٙشض ِب م في  هذماض وتلحذ مً حاالت تلّودألا  دِم وثٝوية تلذوس تلزي ثٝوم بص م ظعة دمحم تلعادط ِ 

 ألا95لحٙاـيل أ٠ثل أهٍش ثٝشيش تملجلغ "أصمة سجون مع ولية مؽ ل٠ة " هٙغ تملشطْ تلعابٞ ؿ: 
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ررٞ مؽرراس ْ خ ررذٗ   ررل ث٢ررش غ رٝا٘ررة  ححمرران  طحمررااي فرري مجررا٥ تل (1)وتلجماِررات تل لتبيررة ايررة ه ررذٗ دِررم طمّيررات ٘و ِش

ـرررريأة وثىٙيرررررز تلعياظررررات إلادماطيررررة تملوطهررررة لٙئررررة تل رررررزالء  ٝررررة  وتلّمررررل ِ ررررل  ؼررررشتٟ ّ٘اليرررررات تملجحمررررْ تملررررذوي فرررري  تل ح

   (2)تلعابٝينألا

 اإلابدث الثاوي: يغوعة ئقغا٥ ٞٗالُاث املجخم٘ اإلاضوي في وي٘ الؿُاؾت ؤلاصماحُت  للمٟغج ٖنهم 

ص تملجحمْ تملذوي وتلذوس تلزي لّبحص تمل ظعة تملل٢ية لحٝوية م٣اهحص وتِحمادٍ عّذ تلحذيص ًِ  َحمام تلبالٖ تلزي ِ٘ش   

ررة مررً تملعررحجذتت تلذظررحوسية ظررىة  وثمررميب ا  ٠2011ٙاِررل وؼررشي٤ مل ظعررات تلذولررة  مررً  رر ٥ تلحىفرريق ِ ررل مجمِو

رررة مرررً  ليرررات لحّٙيرررل أدوتس َرررزٍ تمل ظعرررة مرررً أَمهرررا تلذيمٝشتويرررة تلخؽررراس٠ية تلتررري جّح رررل  مرررً تملشث٢رررضتت تلىٍرررام ملجمِو

ررٞ مررا ثمررمىص تلٙفررل ألاو٥ مررً دظررحوس تململ٢ررة  ررم َررزت ماصتلررد ثررذ  ت تملجحمررْ تملررذوي  (3)ألا 2011تلذظررحوسي تملٕشبرري ٘و ٔس

ايرررة تل حٝرررة لٙئرررة تل رررزالء تملٙرررشض ِرررب م  َرررزت إلاؼررر٣ا٥ يم٢رررً سبىرررص   جّرررٗش محذوديرررة فررري ِرررذ  مجررراالت مرررً أَمهرررا هٍرررام تلِش

 تلعياظة إلادماطية لل زالء تملٙشض ِب م وثىٙيزَا وثٝييمهاألا بحٕيتب َزت ألا يل في ولْ

 ن أَميررة تملجحمررْ تملررذوي فرري ثلَيررل تل ررزالء وإدمرراطهم عّررذ إلا٘ررشتض  اـررة ِررً وشيررٞ  ححمرران  طحمررااي تلررزي ثررو ي لررص    

ررة مررً تل رر ّاليررات تملجحمررْ تملررذوي وألاظررش  أَميررة ٜفررو  ِرً وشيررٞ ثٝررذيم مجمِو ذمات مررً أَمهررا تملىٍمرات تلح٣وميررة ٘و

رررم  طحمررررااي   ِرررً تلـو
ً
تلّمرررل ِ رررل  "جّلررريمهم وثرررلَيلهم وثرررذبيل ؼررر ون م وتلرررذ٘اُ ِررررب م وجؽرررٕيلهم وتلحّامرررل مّهرررم عّيرررذت

ا يرة ِو طيرة"ألا ولح٢رش غ َرزت تلرذوس  (4)لحماية أمً تملجحمْ ومىْ تلّرود لتجشيمرة وثحويرل تلعياظرة تلّٝابيرة   رل ظياظرة ٜو

ات تملجحمررْ تملررذوي فرري ثررذبيل تلؽررلن تلسررجني محليررا ِررً وشيررٞ  ؼررشتٟ ّ٘الياثررص فرري ولررْ أـرربا مررً تلمررشوسي  ؼررشتٟ ّ٘اليرر

مرْ تلّمرل ِ رل   اإلاُلعب ألاو٫(  ظياظة  دماطية لهزٍ تلٙئة ًِ وشيٞ تلؽرشت٠ة وتلحّراون برين تلذولرة وتلجمّيرات تملهحمرة 

تل لتبيرة وتملحّلٝرة بالؽرشت٠ة وتلحّراون  بيب را  ثّٙيل تملٝحميات تلٝاهوهية تملىفوؿ ِلي ا في تلٝوتهين تلحىٍيمية لتجماِرات 

 ألااإلاُلب الثاوي(وبين تلجمّيات تلٙاِلة ِ ل تملعحو  تلجهوي وتملح ي )

 اإلاُلب ألاو٫:  ئقغا٥ ٞٗالُاث املجخم٘ اإلاضوي في وي٘ ؾُاؾت ئصماحُت ٖلى اإلاؿخىي الىَني

                                                           
(1)

ٞ تملٝاسبة تلخؽاس٠ية تلتي أـبا ٜىاُ تلسجون  ّحمذَا في ثذبيل ؼ وهص ِمذت تملىذوبية تلّامة لّٝذ تثٙاٜيات مْ  - عّن م ظعات تلجهات ظاَمد َزٍ ألا يل  ٘و

م  همودطا مجلغ طهة ١لميم وتد هون  مٝعمة ِ ل  10في ثمويل تلٝىاُ تلو  ي بمبالٖ مالية حذدت في    ما ظتعاِذ تملىذوبية في  2026-2022ظىوتت  5م يين دَس

ذمة لل زالء تمل ظعات تلسجىيةألا َزٍ  ثٙاٜية يم٢ً أن ثلٝي بٍ لها   ن ثمد ثذبيل تلؽلن تلسجني ِ ل تملعحو  تلجهوي وإيجاد ممولين ا شيً لحجويذ تل ذمات تملٝ

 بين ّ٘اليات تملجحمْ تملذوي ِ ل تملعحو  تلجهوي وم ظعة تلجهة لحمويل بشتمج ومؽاس ْ وأوؽىة تلجمّيات تلتي خ م  ححمان  طحماايألا
(2)

د ه ا تلتجىة تلووىية تمل٣لٙة بالح - يات تلتي أـو ّاليات مً تلحـو وتس تلووني  حو٥ تملجحمْ تملذوي وأدوتٍس تلذظحوسية تلجذيذ   ثجاوص تلذوس  ظخؽاسي لتجمّيات ٘و

مً تمليساٛ تلجمااي  وتملشتَىة معحٝب  ِ ل تلححو٥ تلحذسيجي للحذبيل تملا ي لتجماِات تل لتبية هحو تمليزتهيات  36و 14تملجحمْ تملذوي تملىفوؿ ِليص في تلٙفلين 

يات تلتجىة في ٠ية تملبيية ِ ل مؽاس٠ة تلجمّيات تملحلية في ـيأة  وثخبْ ومشتٜبة ثىٙيز تل لمجة تملالية تلعىوية للمجالغ تل لتبية   لحٙاـل أ٠ثل تلخؽاس  أهٍش ثـو

 غ تملشطْ تلعابٞ ألاهٙ 2014  أبشيل 82تلحٝشيش تل ل٠يبي لتجىة تلووىية لتحوتس تلووً حو٥ تملجحمْ تملذوي وأدوتٍس تلذظحوسية تلجذيذ  ؿ :

(3)
 وتلذيمٝشتوية وجّاون ا وثوتصن ا تلعلي  ٘فل أظاط ِ ل للممل٢ة تلذظحوسي تلىٍام : "يٝوم 2011هفد تلٙٝش  تلساهية مً تلٙفل ألاو٥  مً دظحوس تململ٢ة  -

 " .باملحاظبة تملع ولية وسبي تلجيذ   تلح٣امة مبادئ ِو ل تملوتوىة وتلخؽاس٠ية 

(4)
اية تل حٝة "  وبّة ألاو ل  تلعّودية  تلشياك  مش٠ض تلذستظات وتلبحوذ  طامّة هايٚ تلّشبية للّلوم ألا مًّ  ليل ِمش - مىية   : "تلح فق تمل ي في مجا٥ تلِش

 ألا19ألاؿ: 2006
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 تلذولررة ١ون را تملحرذ ل  بتىرص   وبرين تلمرشوسية تملعرا٘ةبالحشيررة و  بزتثرص  يحمحرْ معرحٝ  ٘راِ  أـربا تملجحمرْ تملرذوي      

تلحشيات وتلحٝٛو وتلب وك ه األا ٠ما يحمحْ تملجحمْ تملذوي باظحٝ لية  وثىٍيم وحماية تلٝاهون  وثىٙيز تلعلىة  تلش تس ي في

 (1)تلحىوسألا دت مة بح صمية تلٙاِلين  ر ثمحاص َزٍ تلّ ٜة باقي ثامة ًِ

ل في تلّ ٜة ب     ين تلذولة وتملجحمْ تملذوي أن ا "ِ ٜة ث٣امرل وتِحمراد محبراد٥ وثوص رْ لرألدوتس ولتعرد ِ ٜرة ثىراٜن ٘اأـل

ش ؼشه ٜيامص ًِ وشيٞ ثٝىين هٍام لتحٝٛو  أو  فومة  ٘املجحمْ تملذوي ما َو  ال أحذ ثجليات تلذولة تلحذيسة تلتي ث٘و

  (2) يىٍم مماسظات ١ا٘ة ألاوشتٗ وتلجماِات دت ل تملجحمْ"ألا

يئرات تملجحمرْ تملرذوي وتّٜرا     ش تلحّبئرة  طحماِيرة ححميرا حيص أـبا تلحّاون برين تلذولرة َو   عرحمذ ٜوثرص مرً لرشوس  ثر٘و

رررا ض دولررررة تلٝرررراهون وتمل ظعررررات تلهاد٘ررررة   ررررل ثبنرررري مبررررادئ حررررص تململ٢ررررة فرررري ثررررذِيم س١ر  ل لظرررريخ م٢خعرررربات تلححررررو٥ تلررررزي ِ٘ش

 تملررذوي تملجحمررْ م٣اهررة تلجذيررذ وثررذِيم  فرري تلذظررحوس  ِلي ررا ملىفرروؿتلذيمٝشتويررة تملوتوىررة وتح ررلتم ظررياد  تلٝرراهون ت

  تملجحمْ في تلحلريل معحو   ِ ل وهجاِة ومشوهة وحشية و ٜة أ٠ثل مماسظ  ا يجّل مً  تملجحمّية عؽ٣ل وتلحّشيٚ بلدوتٍس

 (3)وتلعلىةألا

تملشثبىرة بحٝويرة أدوتس تملجحمرْ تملرذوي  ملٝحمريات تلٙفرو٥ تلذظرحوسية وتلعرليم تلعلغ أن تلح زيل مما ال ؼ٤ ٘يص يٍهش    

 برين تلّذتلرة وتلحشيرة وتلذيمٝشتويرة لرً يححٝرٞ  ال ِرً وشيرٞ   سثٝراء بالّ ٜرة ِ ل تلٝا م تلجيذ تلح٢م تملبيية ِ ل هٍام

 (4) ؼشت٠ة  ظ لتثيجية بيب م تِحمادت ِ ل الية تلحّاٜذألا وتلذولة وتلّمل ِ ل ٜيام تملذوي تملجحمْ

ة إلادماطيررة لل ررزالء تملٙرررشض ِررب م ملررً تلعياظررات  طحماِيرررة تلترري ث ررحق تلح٣ومررة فررري ـرريأ  ا وتلّمررل ِ رررل  ن تلعياظرر    

ث زيلهررا   ر أـرربا مررً تلمررشوسي  ؼررشتٟ ّ٘اليررات تملجحمررْ تملررذوي فرري ـررىاِة تلعياظررات تلّموميررة وثٝييمهرراألا ٘حححٝررٞ َررزٍ 

لخؽررررررراوس مرررررررْ تمل ظعرررررررات تلذولرررررررة وتلعرررررررلىات تلّموميرررررررة  تملؽررررررراس٠ة بحّٙيرررررررل "تلحّررررررراون وتلحمرررررررامً وتلحررررررروتس و ظخؽررررررراس  وت

ب فررروؿ  ِررررذتد تلعياظررررات تلّموميررررة وبرررشتمج تلحىميررررة وثّٙيلهررررا وثىٙيررررزَا وثٝييمهرررا  وتٜ ررررلتم ٜررررشتستت ومؽرررراس ْ وثٝررررذيم 

شت ن خ م مىاحي تلحيا  تلّامة"ألا  (5)ملحمعات في مجا٥ تلخؽش ْ ِو

ررررة مررررً  ليررررات تلترررر    ش تلٙاِررررل تملررررذوي ِ ررررل مجمِو حمرررراد ِلي ررررا لي٣ررررون ؼررررشي٣ا ّ٘رررراال فرررري ـررررىاِة تلعياظررررة يحرررر٘و ي يم٢ىررررص ِ 

إلادماطيرررة لٙئرررة تل رررزالء تملٙرررشض ِرررب م وتملحمسلرررة أظاظرررا فررري تل لت٘رررْ ِرررً تلحرررٞ فررري إلادمررراض ٠حرررٞ مرررً تلحٝرررٛو ألاظاظرررية لٙئرررة 

رشت ن خ رذ رْ تلمرشس تلسجىاء  تِحمادت ِ ل تملٝحميات تلذظحوسية في َزت تملجا٥  وتلّمل ِ ل ولرْ ملحمعرات ِو ٗ   رل ٘س

 ًِ َزٍ تلٙئة وحل مؽا١لهم وتلّمل ِ ل جّضيض وإيفا٥ تلؽ٣او  تملٝذمة مً ٜبل َزٍ تلٙئةألا

٠ما جّمل َيئات تملجحمْ تملذوي ِ ل تبح٣اس وتٜ لتم تملٝاسبات وتلحلو٥ وتملماسظات تلجيذ  تلتي ب م٣ان ا أن جٕني معاستت     

ايرررة تل حٝرررة  اـرررة  ححمررران  طحمررراايألا وثم٢رررين تلٝىاِرررات تلح٣وميرررة مرررً ثىٙيرررز تلعياظرررات تلّموميرررة  تملحّلٝرررة بالِش

ّها  طحمرااي و ٜحفرادي تملوطرص لهرزٍ تلٙئرة  وتلّمرل ِ رل ث زيرل  تمل حٍات تلحجشي ية تل٢ٙيلة بححعين أدت  ا وثجويذ ٜو

                                                           
(1)

 ألا  2014ل   أبشي46أهٍش تلحٝشيش تل ل٠يبي لتجىة تلووىية لتحوتس تلووً حو٥ تملجحمْ تملذوي وأدوتٍس تلذظحوسية تلجذيذ  ؿ:  -
(2)

ىْ تلعياظات تلّامة في تلذو٥ تلىامية " مٝا٥ وتسد لمً مجلة تمل٢ٙش   تملجلذ   -  106ألاؿ: 2011ظىة  2تلّذد  6حمذتن دمحم تلىيب: "دوس تملجحمْ تملذوي في تلحىمية ـو

(3)
 ألا47أهٍش تلحٝشيش تل ل٠يبي لتجىة تلووىية لتحوتس تلووني هٙغ تملشطْ تلعابٞ ؿ:   -

(4)
 ألا47تملشطْ تلعابٞ  ؿ: هٙغ  -

(5)
 ألا431تلشحيية  حعً   هٙغ تملشطْ تلعابٞ  ؿ:  -
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محّرذد  جعراِذَم ِ رل إلادمراض ظياظة ألابوت  تملٙحوحة في وطص تل رزالء تلعرابٝين الححمران م تطحماِيرا وثٝرذيم  رذمات 

 (1)بالوظي  طحماايألا

 ن تلّمل باآلليات تلعالٙة تلز٠ش ثٙشك ِ ل ّ٘اليات تملجحمْ تملرذوي تلّمرل ِ رل ث زيرل تملٝحمريات تلذظرحوسية تملحّلٝرة    

ميررة تلهاد٘ررة   ررل برراألدوتس تلترري أـرربا تلٙاِررل تملررذوي ي٢خعرره ا بٝررو  تلٝرراهون  تلترري ث ولررص تملعرراَمة فرري ـررىْ تلعياظررات تلّمو 

ا في أسبّة أدوتس أظاظية: مية تملٙشض ِب م بفٙة  اـة   ويم٢ً حفَش  تل لتْ٘ ًِ تلٝمايا تملجحمّية بفٙة ِامة  ٜو

1- : ٘  مجا٫ الدكَغ

ا دظحوس تململ٢ة لعىة       14  حيص هق تلٙفل 2011 ّح ل دوس تملجحمْ تملذوي في تلخؽش ْ مً ألادوتس تلجذيذ  تلتي أوَش

م٣اهيرررة مؽررراس٠ة تملررروتوىين وتملوتوىرررات فررري ثٝررررذيم ملحمعرررات فررري مجرررا٥ تلخؽرررش ْ  بموطرررب ٜررراهون ثىٍيىررري يحررررذد مىرررص ِ رررل  

وتلزي ظيّىي ٜيمرة ممرا٘ة للمجرا٥ تلخؽرش عي  اـرة تلجاهرب تلحٝروقي مىرص   (2)٠يٙية  ِما٥ َزت تملٝحض ى تلذظحوسي  

ايررة تل حٝررة لل ررزالء تملٙررشض  ر يم٢ررً لّٙاليررات تملجحمررْ تملررذوي ثٝررذيم ملررحمغ لعررذ تلٙررشتٓ تلخؽررش  ررص هٍررام تلِش عي تلررزي  ّ٘ش

رررٞ مرررا ثمرررمىص  رررم  ِرررب م  ٘و تلرررزي حرررذد ؼرررشوه  و٠يٙيرررات مماسظرررة َرررزت تلحرررٞ  ٠مرررا ثرررم جّذيلرررص  14ألا64تلٝررراهون تلحىٍيىررري ٜس

م   (3)ألا21ألا71بموطب تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس

 الاؾدكاعة:  -2

رررة مرررً تلٙفرررو٥ تلذظرررحوسية وتملحرررذد  فررري      رررٞ مىىرررٛو مجمِو حرررذد تملؽرررُش تلذظرررحوسي دوس  ظخؽررراس  للمجحمرررْ تملرررذوي ٘و

ألا ويخبلرررررروس َررررررزت تلررررررذوس ِررررررً وشيررررررٞ لررررررمان  ؼررررررشتٟ َيئررررررات تملجحمررررررْ تملررررررذوي ٠ّمررررررو فرررررري تمل ظعررررررات 33-32-18 -13تلٙفررررررل 

ررىْ تلعياظررات تلّموميررة تملوطهررة للٙئررات تلهؽررة ِامررة  وتل ررزالء  ظخؽرراسية  مررا يم٢ررً أن يررى٢ّغ با يجررا   فرري  ِررذتد ـو

يرررا   تلعرررابٝين  اـرررة   ال أن َرررزت تلرررذوس ال يحٍرررى برررالٝو  إلالضتميرررة  ورلررر٤ ستطّرررا للرررذوس  ظخؽررراسي لهرررزٍ تمل ظعرررات ٔو

 (4)تلٝو  تلحٝشيشية لهاألا

اٞ٘: -3  التر

بٝاهون  وثحميمص جّذيلص ثم    اـة تلٙفل تلعادط مىص تلزي 1958ل  ؽ٣ل تل لتْ٘ الية مً  ليات تلتي ثممب ا ٌهي      

ررن تملحررا٠م 00ألا75 ران  ّررٗش ِشتٜيررل ِررذ  مب ررا ٘س   تلررزي  ررو٥ لتجمّيررات تلحررٞ فرري تل لت٘ررْ أمررام محررا٠م تململ٢ررة  تلررزي  ١ر

ي أظررررىذ    تلررررز2011ثىفررررتب تلجمّيررررات ٠ىررررٗش مررررذوي   ال أن َررررزت تلحررررٞ أـرررربا مّمرررروال بررررص عّررررذ  دظررررحوس تململ٢ررررة لعررررىة 

ررررٞ مررررا هفررررد ِليررررص تلٙفررررو٥ تلذظررررحوسية  اـررررة تلٙفررررل  تلررررزي أِىررررى تلحررررٞ  15لّٙاليررررات تملجحمررررْ تملررررذوي حررررٞ تل لت٘ررررْ ٘و

رررا تملرررذ ل تلش تسررر ي فررري ث٢رررش غ َرررزت تملٝحضررر ى لحّضيرررض  للمررروتوىين وتملوتوىرررات  ثٝرررذيم ِرررشت ن للعرررلىات تلّموميرررة باِحباَس

  (5)أدوتس تملجحمْ تملذوي  اـة في تملجا٥ تلحٝوقيألا

 الخىمُت:  -4

                                                           
(1)

 ألا431حعً تلشحيية   هٙغ تملشطْ تلعابٞ  ؿ :  -
(2)

   هٙغ تملشطْ تلعابٞألا2011مً دظحوس  14أهٍش تلٙفل   -
(3)

م   - م  21ألا71تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس  5بحاسيخ  7021  تلجشيذ  تلشظمية ِذد 2021ظ حم ل  8 1443ً محشم م 30بحاسيخ  102ألا21ألا1تلفادس بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 ألا6747  ؿ: 2021ظ حم ل  13 1443ـٙش 

(4)
 ألا50حضوي دمحم:   هٙغ تملشطْ تلعابٞ ؿ:  –تلعىون ٘شيذ    -

(5)
 ألا51حضوي دمحم:    هٙغ تملشطْ تلعابٞ ؿ:  –تلعىون ٘شيذ   -

https://www.mcrpsc.gov.ma/media/2812/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9.pdf
https://www.mcrpsc.gov.ma/media/2812/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9.pdf
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ا ٌهيل       1958يمحاص تلذوس تلحىموي للمجحمْ تملذوي بالذوس تلحٝليذي تلزي أهيي لص  ل٣ون دوٍس مً أَم ألادوتس تلتي أوَش

   لررا٘ة   ررل تملعررحجذتت تلذظررحوسية وتلترري ٜرروت دوس تلٙاِررل تملررذوي فرري ثحشيرر٤ تجلررة تلحىميررة ووىيررا 00ألا75تملّررذ٥  بٝرراهون 

ـررررب ررررىاِة تلعياظررررات تلّموميررررة وطهويررررا ومحليرررراألا حيررررص أ ا مررررً تلمررررشوسي  ؼررررشتٟ ّ٘اليررررات تملجحمررررْ تملررررذوي فرررري  ِررررذتد ـو

وتملؽررراس ْ وتلٝرررشتستت وثخبرررْ ثىٙيرررزَا فررري  وررراس تلذيمٝشتويرررة تلخؽررراس٠ية تلتررري خ رررذٗ   رررل ث زيرررل تلعياظرررات فررري ؼرررتى تملجررراالت  

يرررة  وتلّمرررل ِ رررل وتلعرررهش ِ رررل ثوظررريْ مجررراالت ثرررذ لها لخؽرررمل تلٝىاِرررات  ٜحفرررادية و طحماِيرررة و  تلعياظرررية وتلحٜٝو

 دمررراض ٘ئرررة تلؽررربا  فررري تلحيرررا  تلجمّويررررة تلتررري يم٢رررً أن ث٣رررون مرررً ألادوتس تملعررراِذ  فرررري ث٢رررش غ رٝا٘رررة  دمررراض ٘ئرررة تل ررررزالء 

 (1)بالوظي  طحمااي ًِ وشيٞ  ه شته تلّٙا٥ لهزٍ تلٙئة في تلّمل تلجمّويألا

 الُاث املجخم٘ اإلاضوي والجماٖاث الترابُت اإلاُلب الثاوي:  جُٟٗل الكغا٦ت والخٗاون بين ٞٗ

عّرررذ تملجهرررودتت تلتررري برررزلد مرررً ٜبرررل تلٙررراِلين وتملهحمرررين بالؽرررلن تلسرررجني  تلرررزي أرمرررش  دمررراض َرررزٍ تمل ظعرررة ٠م ظعرررة    

ا مرررً  ِموميرررة ثوطرررب أن ثحٍرررى باالَحمرررام ِ رررل تملعرررحو  تلجهررروي وتملح ررري  حيرررص أـررربحد تمل ظعرررة تلسرررجىية  فررري ثرررذبيَل

حٝرا٥ ألاوستػ تلجهو  ية وتملحليةألا ما أـبا يٙشك ثما٘ش تلجهود لحّٙيل تملٝحميات تلٝاهوهية تملحّلٝرة بلوعرىة ٌرشٗو ِ 

حٝررررا٥ وتمحرررررذتد  لل رررررلتمج  ايررررة تل حٝرررررة السثباوهررررا بٙ رررررل  ِ  ررررراد  إلادمرررراض بالوظررررري تلسررررجني  ررررررم تلّمررررل ِ رررررل تلِش وتلحيهرررريء ِ 

ّاليرات إلـا حية دت ل تمل ظعات تلسجىيةألا َزت تلذوس يحححم ت رٞ مٝاسبرة جؽراس٠ية برين تلجماِرات تل لتبيرة ٘و لٝيام بص ٘و

ِررً وشيررٞ ثّٙيررل تملٝحمررريات  تملجحمررْ تملررذوي تلترري يم٢ررً أن ثلّرررب دوست أظاظرريا فرري  دمرراض تملٙرررشض ِررب م فرري تلوظرري تملٙحررروم 

حّررراون تملحمرررمىة فررري   وتلّمرررل ِ رررل  برررشتم تثٙاٜيرررات تلؽرررشت٠ة وتل 2011تلٝاهوهيرررة تملىفررروؿ ِلي رررا فررري دظرررحوس تململ٢رررة لعرررىة 

 تلٝوتهين تلحىٍيمية لتجماِات تل لتبيةألا

مرررً دظرررحوس تململ٢رررة ِ رررل أن  لتجماِرررات تل لتبيرررة  م٣اهيرررة ولرررْ اليرررات جؽررراس٠ية خ رررذٗ   رررل ثّٙيرررل  139لٝرررذ هرررق تلٙفرررل    

ثممىد تلٝوتهين ٠ما  (2)تلحوتس وتلخؽاوس لممان حٞ تلجمّيات وتملوتوىين مً تملعاَمة في  ِذتد بشتمج تلحىمية وثخبّهاألا

٘ررة   رررل جّضيررض تلح٣امرررة تلحىمويررة تلخؽررراس٠ية تلترري يٝررروم ِلي ررا ثرررذبيل  تلحىٍيميررة وبيّررة َرررزٍ  ليررات و٠يٙيرررة تلّمررل ه رررا تلهاد

رة مرً ألاظرغ و ليرات تملّرضص  لتح٣امرة  14ألا113تلؽلن تلجهوي وتملح ري  ر هرق تلٝراهون تلحىٍيىري لتجماِرات  ِ رل مجمِو

مىرص هفرد ِ رل أن تلجماِرات تل لتبيررة ثٝروم بحرذبيل ؼر ون ا ِ رل مبرذأ تلحرذبيل تلحرش وثحررذتو٥  3اد  تلحىمويرة تلخؽراس٠ية  ٘املر

ررٞ مررا ثمررمىحص تملرراد     ٠مررا جعرراَم 77ب٢يٙيررة ديمٝشتويررة  ٠مررا جّمررل تلجماِررات ِ ررل ثٝررذيم  ررذمات تلٝررش  للمرروتوىين ٘و

  (3)ألا78د  طمّيات تملجحمْ تملذوي في ـيأة وثىٙيز وثخبْ م ىي ِمل تلجماِة تملا

٠مرررا ثمررررمىد تلٝرررروتهين تلحىٍيميررررة  م٣اهيرررة ثٝررررذيم ِررررشت ن مررررً ٜبرررل تملوتوىررررات وتملرررروتوىين وتلجمّيررررات  ثحمررررمً  دستض     

  وملمررمون تملشظروم تملحررذد 125 -121هٝىرة ثرذ ل فرري ت حفاـرات تلجماِررات تل لتبيرة لررمً طرذو٥ أِمالرص وبٝررا للمروتد 

                                                           
(1)

   لا٘ة   ل تلٙفو٥ تلتي 33-15-14-13-12-8-6ذوي في تلحىمية  مً   ٥ ثىفيفص ِ ل مٝحميات مب ا ما ثممىحص تلٙفو٥ حذد تملؽُش تلذظحوسي  دوس تملجحمْ تمل  - 

 ألا2011مً دظحوس تململ٢ة لعىة  171  ل تلٙفل  161أوشت تلهيئات تمل٣لٙة بالب وك بالحىمية تل ؽشية  تملعحذتمة وتلذيمٝشتوية تلخؽاس٠ية مً تلٙفل 
(2)

   هٙغ تملشطْ تلعابٞألا2011مً دظحوس  139ٙفل أهٍش تل  - 
(3)

م  78-77لحٙاـيل أ٠ثل أهٍش تملاد    -  م 113-14مً تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس يوليو  7  تملوت٘ٞ ٥ 1436سممان  20بحاسيخ  1-15-85  تلفادس بموطب تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 ألا2015
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م لؽشوه و٠يٙيات مماسظة تلحٞ في ثٝذيم تلّشت وتملشظوم تلحىبيٝي تملحذد لؽشوه  (1)14ألا44 ن للعلىات تلّمومية ٜس

 (2)ألا14ألا64و٠يٙيات ثٝذيم تمللحمعات في مجا٥ تلخؽش ْ 

م     فري بابرص تلشتعرْ تملحّلرٞ باآلليرات تلخؽراس٠ية لتحروتس وتلخؽراوس   14ألا٠112ما هق تلٝاهون تلحىٍيىي للّماالت وألاٜاليم ٜس

االت وألاٜاليم  َزٍ  لية ه ذٗ ث عيي  تملعاوش مً أطل  دِم  تملوتوىات وتملروتوىين ِ ل لشوس   حذتذ مجالغ تلّم

 (3)وتلجمّيات في تملعراَمة وإِرذتد برشتمج تلحىميرة وثخبّهرا وبٝرا لل٢يٙيرات تملحرذد  فري تلىٍرام تلرذت  ي للّمراالت وألاٜراليمألا

جحمْ تملذوي لح٢ش غ مبذأ ث٣را٘  تلٙرشؿ ومٝاسبرة  لا٘ة   ل ثىفيفص ِ ل لشوس   حذتذ َيئة تظخؽاسية مْ ّ٘اليات تمل

ٞ ما ثممىحص تملاد    مً ٜاهوهص تلحىٍيىيألا 111تلىُو وتملعاوت  ٘و

وبيّرررة  ليرررة تلخؽرررراس٠ية  111-14مرررً تلٝررراهون تلحىٍيىررري  116أمرررا ِ رررل معرررحو  تملجرررالغ تلجهويرررة  ٘ٝرررذ حرررذدت تملررراد     

يئات تملجحمْ تمل ذوي في  ِرذتد تل رلتمج تلحىمويرة وثخبّهرا وثٝييمهرا  وإلضتمهرا  حرذتذ  ِرذ  لخعهيل ثّٙيل أدوتس تملوتوىين َو

ا في  دستظرة تلٝمرايا تلجهويرة تملحّلٝرة  ٞ مٝاسبة جؽاس٠ية مْ ّ٘اليات تملجحمْ تملذوي أولها  ثلدية دوَس َيئات  تظخؽاسية ٘و

ي دستظرررة تلٝمرررايا تملحّلٝرررة باَحمامرررات بحّٙيرررل مبرررادئ تملعررراوت  وث٣رررا٘  تلٙرررشؿ ومٝاسبرررة تلىرررُو  وتلهيئرررة تلساهيرررة  ث رررحق فررر

ومؽرررررا١ل تلؽررررربا   وتلهيئرررررة تلسالسررررررة تظخؽررررراسية  خ رررررحم بذستظررررررة تلٝمرررررايا تلجهويرررررة رتت تلىرررررراعْ  ٜحفرررررادي  مرررررْ تلٙرررررراِلين 

  (4)مً تلٝاهون تلحىٍيىيألا 117 ٜحفاديين بالجهة  ورل٤ وبٝا ملىىٛو تملاد    

 زاجمت:

ُ تملٕشبرررري ظرررروتء مررررً  رررر ٥ مررررا ثمررررمىص دظررررحوس تململ٢ررررة أو تلٝرررروتهين تلحىٍيميررررة ثلظتعررررا ِ ررررل مررررا ظرررربٞ  يحضرررر  أن تملؽررررش     

ّاليات تملجحمْ تملذويألا ما يم٢ً أن  لتجماِات تل لتبية  أو ل تَحماما بالٕا آللية تلؽشت٠ة وتلحّاون بين تملجالغ تملىح بة ٘و

ررٞ تملٝاسبرة ت لخؽراس٠ية مرْ َررزٍ تملجرالغ وته شتورص تلّٙرا٥ فرري ييرحج ِىرص ثٝويرة ألادوتس تلتري أظررىذَا تملؽرُش للٙاِرل تملرذوي ٘و

ثرررذبيل تلؽرررلن تملح ررري ِمومرررا وتلؽرررلن تلسرررجني بفرررٙة  اـرررة  ِرررً وشيرررٞ ثٝرررذيم تلرررذِم لتجمّيرررات تلٙاِلرررة ِ رررل تملعرررحو  

حٝررا٥ تلترري يلّرب تملجحمررْ تملررذوي دوست َامررا فرري  ررة مرً تل ررذمات وتلّمررل ِ ررل سبري مشحلررة ِ  تملح ري وتلجهرروي لحٝررذيم مجمِو

ررراد   دمررراطهم  ومشحلررة تملوت٠برررة وتلحخبرررْ عّرررذ بشمجررة  ِرررذ  أوؽرررىة دتِمررة للٝىررراُ تلو ررر ي فرري ثلَيرررل تلعرررا٠ىة تلسررجىية ِ 

يررة وإوعرراهية ٜوتمهررا تل لت٘ررْ تلّٙررا٥ لح٢ررش غ رٝا٘ررة  ررٞ مٝاسبررة رتت أعّرراد حٜٝو إلا٘ررشتض ِررً وشيررٞ  ححمرران  طحمررااي ٘و

 تلؽرلن تل لتبري تلسرجني  لحرذبيل ٠مٝاسبرة تلخؽراس٠ية تلحىمويرة مرة ِراد   دمراض تملٙرشض ِرب م طهويرا ومحليرا   وملظعرة تلح٣ا

                                                           
(1)

م   - م  2016يوليو  28 1437مً ؼوت٥  23ـادس في  1-16-107أهٍش تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس بححذيذ ؼشوه و٠يٙيات مماسظة تلحٞ في  44-14بخىٙيز تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس

 .ثٝذيم تلّشت ن   ل تلعلىات تلّمومية

(2)
م   - م   2016يوليو  28 1437مً ؼوت٥  23ـادس في  1ألا16ألا108أهٍش تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس سظة تلحٞ في بححذيذ ؼشوه و٠يٙيات مما 64ألا14بخىٙيز تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس

  ألا21-71ثٝذيم تمللحمعات في مجا٥ تلخؽش ْ ٠ما ثم جٕييٍل وثحميمص بمٝحض ى تلحىٍيىي

(3)
م  110لحٙاـيل أ٠ثل أهٍش تملاد    - م   112-14مً تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس سممان  20بحاسيخ  1-15-84تملحّلٞ بالّماالت وألاٜاليم   تلفادس بموطب تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

م  2015يوليوص  7تملوت٘ٞ ٥  1436  ألا2015يوليو  23تملوت٘ٞ  1436ؼوت٥  6بحاسيخ  6380تمليؽوس بالجشيذ  تلشظمية ٜس

(4)
 ألا53حضوي دمحم:    هٙغ تملشطْ تلعابٞ ؿ:  –تلعىون ٘شيذ   -
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تلتري خ رم ٘ئرة  (1)وتلجهروي وتملح ري تلرووني تملعرحو   ِ رل تلّموميرة تلعياظرات وثٝيريم وثخبرْ وثىٙيرز وتملؽراس٠ة فري ـريأة

 تل زالءألا

 

                                                           
(1)

ملحلية وتلحىمية  ظلعلة"م لٙات وأِما٥ طامّية " تملفمودي دمحم: "تلح٣امة تلخؽاس٠ية وثٝييم تلعياظات تلّمومية باملٕش " ميؽوستت تملجلة تملٕشبية لإلدتس  ت  -

 ألا278ؿ:  2018ظىة 121تلّذد 
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 ال٨خب: -1
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  ألا1948دطى ل  10إلِا ن تلّالىي لحٝٛو إلاوعان  تلفادس بحاسيخ 

  ألا1966تلّهذ تلذو ي تل اؿ بالحٝٛو تملذهية وتلعياظية 

 ال٣ىاهين الىَىُت:  - ب
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  م حّلرٞ بخىٙيرذ ٜراهون تملعرىش    تمل2002أ٠حروبش  3موت٘ٞ ٥  1423مً سطب  25بحاسيخ  1-02-255تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس
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  أٞا١  وعي املجخم٘ اإلاعضوي بظاجعه ٖعً وععي املجخمع٘ اإلاعضوي فعي اإلاٛعغب تلجابشي دمحم ِابذ " املجخم٘ اإلاضوي : حؿاؤالث و

 ألا1998ألاو ل  ثحد  ؼشتٗ ِبذ هللا تلحمودي  دتس ثوبٝا٥ لليؽش   تلىبّة الٗغبي"،
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 ألا2011ظىة  2تلّذد  6تملجلذ 
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 ررررية مررررً أطررررل حمايررررة حٝررررٛو  100"أػمععععت  ععععجىن مؿععععإولُت مكععععتر٦ت "  ثٝشيررررش تملجلررررغ تلررررووني لحٝررررٛو إلاوعرررران ثـو
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  ألا2017/2018تلجامّية 

ا٢٘ ؤلال٨ترو -6  هُت:اإلاى

ْ إلال٢ لووي للمىذوبية تلوصتسية لحٝٛو إلاوعان:ألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألاألا-   https://didh.gov.maتملٜو

ْ إلال٢ لووي لتجىة تلووىية لتحوتس تلووني حو٥ تملجحمْ تملذوي-  https://hiwarmadani2013.ma:..........تملٜو

 غاح٘ باللٛت ألاحىبُت:اإلا-7

A- Théses : 

 Abdelhak Akla, l„administration marocaine dans ses relations avec le Public ,Thèse de  Doctorat en 

Droit Public, Faculté des Sciences Juridique Economique et Sociale, Rabat, 1985ألا 

 

B- Revues : 

https://didh.gov.ma/


 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

122 
 

 Benidir Mohammed, Revue Marocaine des Sciences Politiques, in "entre notabilité et courtage, les 

dynamiques associatives face au développement Local dans le versant sud du Haut-Atlas 

(Ouarzazate)", Numéro 2, novembre 2011ألا 

 El Anbar Meryem, Revue Marocaine des politiques publiques, in "Société civile au Maroc : Nouvelle 

dynamique ou nouvel axe des politiques publiques ?", N° 21, 2016ألا 

C-rapport : 

 www.OCED.org/  Hartmut Schneider, 1999, Gouvernance participative : le chaînon manquant dans la 

lutte contre la pauvreté, CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DE L'OCDE, CAHIER DE POLITIQUE 

ÉCONOMIQUE N° 17ألا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oced.org/


 مجلة القاوون الدستوري والعلوم اإلدارية 

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

123 
 

 مؿاعاتها وجضاُٖاتها 2021قدىبر   08اهخساباث 

 أٞؿاحي أؾماء

 والبة باحسة في ظل٤ تلذ٠حوستٍ ث فق تلٝاهون تلذظحوسي وتلّلوم تلعياظية

 امغ تلشباهطامّة دمحم تل 

ا  هح ابات  د تململ٢ة تملٕشبية مىز د ولها مشحلة تلذظ ل  ظلعلة مً  هح ابات ظوتء تملحلية أو تلخؽش ّية  ا َش ِ٘ش

مليون ها ب مٕشبي تثجص   ل ـىاديٞ  ٜ لتُ ال حياس  18  وتلتي ؼاٟس ٘ي ا حوت ي 2021ؼخى ل8تلتي طشت يوم ألاسبّاء 

ان ثجذيذ ١ا٘ة  .ومجالغ تلجماِات وتلجهاتمً يمسلهم في مجلغ تلىوت   ويم٢ً لىا تلٝو٥ بلن تملٕش  هج   في ٠عب َس

م مً تظحمشتس ثٙش ي  2021 طّل ظىة تمل ظعات تملىح بة تلووىية وتملحلية وتملهىية  مما ظىة تهح ابية بامحياص ِ ل تلٔش

يذ  يذ  حملد معحجذتت ِ ل أ٠ثل مً َزٍ  ظححٝاٜات في ٌل مىٍومة ٜاهوهية طذحيص طشت    19 -طا حة  ١٘و

ـّيذ   اـة ِ ل معحو  ثوظيْ تلحمسيلية تلعياظية للموتوىين مً   ٥ جٕييل تلٝاظم  هح ابي تلعابٞ باِحماد 

ٜاظم تهح ابي طذيذ ٜا م ِ ل أظاط ِذد تملسجلين في تللوت ا  هح ابية  ِوك تلٝاظم  هح ابي تل٢ ظي٣ي تملّمو٥ 

وتت تلصحيحة تملّ ل ِب ابص في طل ألاهٍمة     .هح ابية في تلّالم وتلٝا م ِ ل أظاط ِذد ألـا

بخىا في دستظة  هح ابات ومٝاسب  ا مْ ظياٜها  مً أطل تل شوض  2021ؼخى ل  8 ن دستظة تهح ابات  يىم ًِ ٔس

و٥  لي ا وث٢ش غ  اهات تلتي ١اهد تلذولة جععل للـو ة مً باظحيحاطات و   ـات ثو   مذ  ثحٝيٞ تلَش مجمِو

ليص ٘ ن َزت تملٝا٥ ت ذٗ   ل تملعاَمة في  رشتء  تملبادئ و  ليات تلتي ثٝوي تلبىاء تلذيمٝشتوي ظياد  تلحٞ و تلٝاهونألا ِو

و٥   ل هحا ج وأح٣ام  عحٙيذ مب ا تلىٍام تلعياه يألا  ألاد  تلعياه ي تملشثبي باالهح ابات وتلـو

Elections trajectories and its results 

Kingdom of Morocco has known series of local and legislative elections Since the new constitution has 

been established. The last elections made' in 8 september 2021 was an n example of succes for the 

electoral process in Morocco. More than 18 milion of voters have participated to select their local and 

national representatives. 

Despit the pandemie of corona virus, the state has succeded it's elections to remuring all its local 

constitutions. 

The electoral process comes. after series of neu election system which has brought many developments on 

several levels, especially. the new  system of elections based on the number of persons registred in the 

new electoral regulations, rather than the last one which based on the number of correct votes. 

The study of the elections of September 8, 2021, indicates our desire to study the elections and their 

approach with their context, in order to come up with conclusions that clarify the extent to which the bets 

that the state was seeking to reach and devote a set of principles and mechanisms that strengthen 

democratic construction is the rule of truth and law. Accordingly, this article aims to contribute to 
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enriching political literature associated with elections and reaching results and provisions that benefit the 

political system. 

 تل٣لمات تملٙحاحية للمٝا٥:

  2021ؼخى ل   08تهح ابات       

 معحجذتت تملىٍومة  هح ابية  

  تسثٙاُ وعبة تملؽاس٠ة في  ظححٝاٜات  هح ابية ألا يل  

 ألاحضت  تلعياظية                

 Elections 08 september 2021        

 The electoral system updat          

  Increasing of number of participations at the last electoral process 

 Political parties                                                                                                           

ق ِليص إلِا ن تلّالىي لحٝٛو  ّذ حٞ تملؽاس٠ة في  دتس  تلؽ ون تلّامة حٝا أظاظيا مً حٝٛو إلاوعان  يى     

ة مً تلذظاثيل و تلٝوتهين تلووىيةألا  إلاوعان وتلّهذ تلذو ي تل اؿ بالحٝٛو تملذهية و تلعياظية  ٠ما ثٍٝش مجمِو

وي٢خس ي َزت تلحٞ أَمية بالٕة باليعبة للٙشد و تلؽّو   ٠ما  ٢ّغ  سثباه تلوريٞ بين  هح ابات و تلذيمٝشتوية  

ا تلوظيلة تلوحيذ  رل٤ أن  هح ابا ظىاد تلعلىة في تلىٍم ال ت جّز تلية مهمة في ِملية تلذمٝشوة باِحباَس

 ألا1تلذيمٝشتوية

َم مشث٢ضتت تلذيمٝشتوية تلحمسيلية أو   تلعياظية لية مً اليات تملؽاس٠ةاالهح ابات في ألاهٍمة تلذيمٝشتوية جّح ل ٘ا 

لة وم ظعات ية لذ  تل٢حلة تلىا بة وألاحضت  تلتي هي ٜوتم تملىا٘عة رتت مفذتٜية ثحٍى بال تلتي ثٙشص ه با مَ  ؽِش

ألا رل٤ أن  هح ابات 2 هح ابيةألا وجؽ٣ل  هح ابات ظوتء في تملٕش  أو ٔيٍل مً تلبلذتن لحٍة ثٝييم للمعاس تلعياه ي

ا   ياظيةمً هاحية  وللحّبيل ًِ  ستد  تلؽّب ومؽاس٠حص في تلحيا  تلع تلفشتُ ِ ل تلعلىةجّذ الية مهمة في  باِحباَس

ش تلىٍام تلذيمٝشتوي   تلوظيلة تلوحيذ   ظىاد تلعلىة في تلىٍم تلذيمٝشتوية تملّاـش  مً هاحية أ ش ألا  ر جؽ٣ل طَو

ية  ٠ما أن ا تلوظيلة تلوحيذ   ظىاد تلعلىة تلعياظية في تلىٍام تلذيمٝشتوي  ١ون ا تملشطّية ألاظاظية في ثحذيذ ؼِش

 ألاتلعلىة دت ل تملجحمْ

رت ١اهد  هح ابات جّني مؽاس٠ة تلٙشد ظياظيا في ثذبيل تلؽ ون تلّامة بىشيٝة ٔيل مباؼش  با حياس مً يمسلص لهزت وإ

ية مً طهة  ومً طهة أ ش   تلٕشك  ٘ ن وستء َزت تلعلٟو ث٢مً  ستد  تلىٍام تلعياه ي تلهاد٘ة   ل تلحفو٥ ِ ل تلؽِش

                                                           
1
وظ ت٥ تملؽاس٠ة تلعياظية لذ  تلؽبا   م لٚ طمااي " تملعاس تلذيمٝشتوي في تملٕش  ِ ل  2016أ٠حوبش  7حعىة ٠جي و ِبذ تللىيٚ ب٣وس   هح ابات تلخؽش ّية لر  

 191  ؿ 2017  تملش٠ض تملٕشبي لألبحاذ إلاظ لتثيجية و دستظة تلعياظيات  تلّذد ألاو٥  هوه ل 2016أ٠حوبش  07لوء  هح ابات تلخؽش ّية 

2
  م لٚ طمااي "تملعاس تلذيمٝشتوي في تملٕش "  تملش٠ض تملٕشبي لألبحاذ 2016أ٠حوبش  7دمحم تل٢يحل  محذدتت تلعلٟو  هح ابي باملٕش  في لوء تهح ابات  

 447   ؿ2017لعياظات  ظلعلة  لا٘ات في تلذستظات تلٝاهوهية وتلعياظية  تلّذد ألاو٥  هوه لإلاظحلشتثجية ودستظة ت
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أن ا جعما بٙس  تملجا٥ أمام ثىاو  تل٢حل تلعياظية ِ ل تلعلىة  ِ ل تظحمشتسية تلىٍام في تلعلىة تلعياظية  ٠ما

تلعياظية  وتلٝو   طحماِية وثمذ م ظعات تلذولة وألاحضت  بذماء طذيذ ألا وثحىوس اليات تلذيمٝشتوية مً   ٥ 

يين  ألن تلح٢م ٘ي ا للشأي تلّام  وبٝذس ما ثخعْ مؽاس٠ة تملوتو ً في تلّملية هضح تل لتمج وطّل تلٙؽل وتلىجام ؼِش

 ألا1تلعياظية  بٝذس ما ثحٝذم تلمماهات لحماية تلذيمٝشتوية

هم تلحٙاِ ت تلوتّٜة  ِ ل َزت ألاظاط ٘ ن دستظة  هح ابات ث٢خس ي واعّا مهما للٕاية  ر جّذ تملذ ل تلّٙ ي لذستظة ٘و

ا تملّ ل ًِ تل علٟو تلعياه ي ل٣ل تلٙاِلينألا ِ ل معحو  تلحيا  تلعياظية  وثحجعذ ٘ي ا تلسٝا٘ة تلعياظية باِحباَس

٘االهح ابات جّح ل أدت  مً أدوتت تلذيمٝشتوية  الية للحذتو٥ ِ ل تلعلىة عؽ٣ل ظلىي ٠ما َو مٝشس مً تلىاحية 

 ألا2تملبذ ية

 أهمُت اإلاىيٕى: 

و ظوظيولوطيا  هح ابات  ص َو ت ذٗ حيص  ثىذسض تلذستظة لمً ِلم  طحماُ تلعياه ي  وهي جّنى بُٙش مً ٘شِو

  مش٠ضيً في رل٤ ِ ل 2021ىشم تملّحمذ في َزت تملٝا٥ باألظاط ِ ل تلٙهم تملولواي ل ظححٝاٜات  هح ابية لعىة تل

ية تملهحمة بالّملية  هح ابية  ثىىلٞ مً صوتيا هٍش جّحمذ ألاعّاد تلذظحوسية  مٝاسبة ٜا مة ِ ل جّذد تلحٝو٥ تملّ٘ش

يا يضتوض بين تملعحو  ةألا وتلٝاهوهية  وألاعّاد تملحّلٝة عّلم تلعياظ ليص ٘ ن ٘هزٍ تلذستظة ث٢خس ي عّذت مهما وهِو ِو

 تلىٍشي وتملعحو  تلحىبيٝي مً   ٥ بحص ميذتوي محّلٞ بمحوس مً محاوس تلذستظةألا

مً  8مً َزت تملىىلٞ هجذ أهٙعىا أمام  ؼ٣الية مش٠ضية  ثشوم   ل ععي وثحليل هحا ج وظلٟو  ظححٝاٜات  هح ابية ٥

شية ِذ  أظئلة هوسدَا ١اآلجي2021ؼخى ل   :  حيص ثحُٙش ًِ َزٍ إلاؼ٣الية تلجَو

   وما ثلريٍل ِ ل تملؽهذ تلعياه ي تملٕشبي؟2021في مارت يححذد تلعياٛ تلّام ل ظححٝاٜات  هح ابية  -

 ؟2021ؼخى ل  08أي ٜشتء  مم٢ىة لىحا ج تهح ابات  -

اهات تملىحٍش  مً  ظححٝاٜات  هح ابية؟ ما مذ  ّ٘الية جّذي ت تملىٍومة تلٝاهوهية في -  أن ثحفً تلَش

 :ٞغيُت الضعاؾت 

ث مْ تلّملية  هح ابية ليعٞ مً تلحلريلتت  ٜحفادية وتلعياظية ألايذيولوطية تلتي ثشظم حذود و  :الٟغيُت ألاولى

م مً أَمية  هح ابات لذ  لذ  حيص أهص ِ ل تلأعّاد تلعلٟو  هح ابي للموتوىين ت م مً تلىاحية تلىٍشية   أن ٔش

ص  هح ابات و تلٙاِلين ه ا مً ت ح الت  وبع ب  أصمة تملفذتٜية َىاٟ لّٚ في إلاٜبا٥ ِ ل تلحفويد عع ب ما جّ٘ش

 م لٙات تلبتئة تلعياظية تلتي ال جصجْ ِ ل تملؽاس٠ة  هح ابيةألا و  تلحضبية 

                                                           
1
ش  ١لية تلّلوم تلٝ  اهوهية و  ٜحفادية و بذس تلّيذودي محذدتت تلعلٟو  هح ابي للؽبا  تملٕشبي  سظالة لىيل ؼهاد  تملاظ ل  ث فق ٜاهون ِام  طامّة تبً َص

 ألا4  ؿ 2016/2017ىة تلجامّية  طحماِية أ١اديش  تلع

2
وهية و  ٜحفادية و أ٘عاحي أظماء  محذدتت تلعلٟو  هح ابي تلبادية  سظالة لىيل ؼهاد  تملاظ ل في تلٝاهون تلّام  طامّة دمحم تل امغ ١لية تلّلوم تلٝاه 

 2021-2020 طحماِية تلعو س ي بالشباه  تلعىة تلجامّية
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َو تلحفويد  هحٝامي تلزي ماسظص تملوتوً لذ تلحض  ورل٤ ظ ب ظٝوه حض  تلّذتلة و تلحىمية  :الٟغيُت الثاهُت

عع ب تليلط مً  م٣اهية تلحٕييل وإلـا م وبع ب تلٝشتستت تل ؼّبية تلتي ١ان يحم ٘شلها  و تلٕمب و تل يبة مً 

ود إلاظ ميينألا  ِو

 :ح تلحالية:ولإلحاوة ب٣ل إلاؼ٣االت تلتي يىشحها تملولُو تسثليىا تظحّما٥ تملىاه مىهجُت الضعاؾت 

تلبحص تمليذتوي  وثىبيٝها ِ ل  اتورل٤ ب ِحماد ثٝىي  ٠مشحلة أو ل ظىلجة   ل تظحّما٥ مٝاسبة ظوظيولوطية  -

ْ ت حياسها في َزٍ تلذستظة ِ ل ثٝىيات  ظحماس ألا مً   ٥ طمْ وثحليل تلبياهات  ألاجحمْ تلذستظةم ذ ٜو ٜو

٥ ِ ل مّلومات وبياهات مً تلّيىة محل تلبحص  ورل٤  طحماِية ًِ وشيٞ أدوتت بحسية  ورل٤ مً أطل تلحفو 

 ل ظحٙاد  مب ا في ِمليات تلحٙعيل وتلحّميمألا

ٗو ِىذ تملّىيات إلاحفا يات تملحفل ِلي ا مً   ٥ تلبحص تمليذتويألا -  تملىتح إلاحفا ي: تلٜو

يٙية وتلبييوية   ر   - ّحمذ َزت ألا يل دستظة تلبيية مىتح تلححليل تليعٝي: ثم أِحماد َزت تملىتح ألهص يجمْ بين تلٌو

أي تليعٞ تملح٣امل وتلحٙاِ ت تلتي ثحفل ِ ل معحوتٍ  يم٢ً  ظحّاهة بص مً   ٥: أن تلعلٟو  هح ابي لص 

شتٗألاألاألا في ِ ٜ  ا بٍاَش  تلعلٟو  ِذت ِىاـش محٙاِلة ومحذت لة ٘يما بيب ا "١الذيً  تلعً  تلحّليم  ألِا

يٙي  ورل٤ لذستظة ألادوتس تلتي ث دت ا ِىاـش تلبيية وتلحٙاِ ت تلتي ثْٝ  هح ابيألا في حين تِحمذها تمل ىتح تلٌو

 دت لها  بالحا ي ٘االظخىّاهة ه زيً تملىتجين أملحص لشوس  تلحٝاوّات  ععخيمولوطية تلتي ثحفل ِ ل معحوتَماألا 

ملىلب ألاو٥ ًِ تلٍشٗو باليعبة ل ىة تلبحص  ٘عىحاو٥ ثلويل َزت تلىٝاػ مً   ٥ مىلبين  ظيححذذ في ت

   في حين ظىخىاو٥ في تملىلب تلساوي ٜشتء  في هحا ج  ظححٝاٜات  هح ابية ألا يل ألا2021ؼخى ل  8تلذت لية الهح ابات 

 

 

  2021قدىبر  8اإلاُلب ألاو٫: الٓغٝو الضازلُت الهخساباث 

ذتٜية  ث ذم مفال  تملوتوىين  وثذتْ٘ ًِ  هح ابات لتعد ٔاية في حذ رتخ ا  وإهما وظيلة  ٜامة م ظعات رتت مف

أٔعىغ  20لسوس  تملل٤ وتلؽّب في  68ٜمايا تلووًألاألا"ألا ٢َزت ثحذذ تملل٤ دمحم تلعادط    ٥  ىا  تلز٠ش  

 ألا تملىفشم ًِ  هح ابات تلّامة

د تململ٢ة تملٕشبية مىز د ولها مشحلة تلذظ ل  ظلعلة مً  هح ابات ظوتء تملحلية أو تلخؽش ّ ا  هح ابات ِ٘ش ية  ا َش

مليون ها ب مٕشبي تثجص   ل ـىاديٞ  ٜ لتُ ال حياس مً  18تلتي ؼاٟس ٘ي ا حوت ي  2021ؼخى ل8تلتي طشت يوم ألاسبّاء 

 .يمسلهم في مجلغ تلىوت  ومجالغ تلجماِات وتلجهات

 ال٣ٟغة ألاولى: الؿُا١ الٗام للٗملُت الاهخسابُت
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اثص ولْ تٜحفادي وتطحمااي ـّب ٘شلص ثٙش ي ٘يلوط ١وسوها  وتظححٝاٜات في ٌل ظياٛ ظياه ي م حلٚ  أبشص ظم

ث ق ِ ل وطص تلححذيذ ثىبيٞ م شطات تلىمورض تلحىموي تلجذيذ تلزي ولّحص تلتجىة تل اـة تملّيىة مً ٜبل 

 .تلّاَل تملٕشبي

يد تملح ي )مً  19:00ـباحا لتعحمش تلحفويد حتى تلعاِة  08:00٘ححد مشت٠ض  ٜ لتُ أبوته ا ِ ل تلعاِة  بالحٜو

جش  ٘ي ا تهح ابات ِامة باملٕش  في يوم  18:00  ل  07:00
ُ
يد ٔشيىخؾ(  الظحٝبا٥ تلىا بين وهي تملش  ألاو ل تلتي ث بحٜو

ٞ تملّلومات تلوتسد  مً م حلٚ أٜاليم  وتحذألا حيص مشت ِملية تلحفويد حعب بيان وصتس  تلذت لية في ٌشٗو ِادية ٘و

 .ا  باظحشىاء عّن تلحاالت تملّضولة في ِذد محذود مً م٣اثب تلحفويدتململ٢ة ومٝاوّاخ 

ومً تملّشٗو أن َزٍ  هح ابات طشت في ٌل ٌشٗو تظحشىا ية ٘شل  ا طا حة ١وسوها مما أرش ِ ل ظيل تلحم ت 

في  هح ابات  حيص تلىشت ألاحضت  تلعياظية تملؽاس٠ة . هح ابية مً طهة  وتَحمامات تملوتوً تملٕشبي مً طهة أ ش  

تملٕشبية    ل ولْ بشتمج تهح ابية ثشتاي تلحذتِيات تلتي ٘شلها تهخؽاس ٘يلوط ١وسوها ِ ل تلب د  عٕشك  ظحجابة 

وتتألا حيص ؼ٣ل  ٜحفاد وتلؽٕل وتلحّليم وتلصحة  أبشص تملحاوس تلتي تسث٢ضت ِلي ا  لحىلّات تملوتوىين  وحفذ ألـا

ظىوتت تملٝبلة  في أ٘ٞ  5مً ٜا مة مً  ل زتمات تلتي جّهذت بالّمل ِ ل ثىبيٝها   ٥ تل لتمج  هح ابية لألحضت   ل

م مً ت ح ٗ ؼّاستت تل لتمج  هح ابية لألحضت   ٘ ن ا ثخؽاٟس في هٙغ ألاَذتٗ  .ثجاوص  راس تلعلبية لتجا حة وبالٔش

س  تلعابٝةألا حيص أ حد ألاحضت  تلعياظية بيعبة ٠بيل   ٠ما ثحمل ثفوستت ومٝ لحات أ٠ثل وتّٜية مٝاسهة بالحجا

ام  ٠ما  تليوم أ٠ثل وتّٜية في  ِذتد بشتمجها  هح ابية  مً   ٥ ثحذيذ أَذتٗ وت حة بمّىيات دٜيٝة مّضص  باألٜس

 .أـبحد جّمل ِ ل ثوطيص  ىابات لٙئات محذد 

ألاحضت  وثضتوض بشتمجها  هح ابية  صد ِ ل  ال أن أٔلب ألاَذتٗ ثبٝى ٔيل ٜابل للحىبيٞ ِ ل أسك تلوتْٜ  هٍشت لححالٚ 

و ما أ٠ذثص تلحجاس   هح ابية تلعابٝة  وثم  رباثص مً  رل٤ أن تل لتمج  هح ابية لألحضت  ثٍل ِفّية ِ ل تلحّٙيل  َو

يص   ٥  طشتء دستظات حو٥ تلعلٟو  هح ابي وتملؽهذ تلعياه ي تملٕشبي أهجضت ٜبل َزٍ  ظححٝاٜات  هح ابية  ح

لد  حذ  َزٍ تلذستظات   ل أن وعبة  معحجو  ال يسٝون في ألاحضت  تلعياظية بالىٍش   ل أن ا  110% مً أـل 67ثـو

ودَا مْ تلهيئة تلىا بةألا  ث لٚ ِو

 ال٣ٟغة الثاهُت: أبغػ مًامين اإلاىٓىمت ال٣اهىهُت اإلاٗضلت في هظه الاؾخد٣ا٢اث

ا في م مً ١ل َزٍ تلححذيات تلتي رم د٠َش تلٙٝش  تلعابٝة   ال أن تملٕش  ثم٢ً مً  هحاض مىٍومة ٜاهوهية مّذلة  ِ ل تلٔش

د تلزي أسطلت تلّذيذ مً تلذو٥ ثىٍيم  هح ابات   ل  ؼّاس ا ش في   ثحمل في وياخ ا ِذدت مً تملعحجذتت في تلٜو

زت تلحشؿ ِ ل تهحٍامية  هح ابات في ٜو  ا تملحذد يحٝٞ طاهب ا مهما مً ـذٜية تلّملية تهحٍاس صوت٥ طا حة ١وسوهاألا َو

 . هح ابية

أسبّة ٜوتهين ثىٍيمية طاءت بمعحجذتت طذيذ    ظححٝاٜات  هح ابية  ؼملد تلحّذي ت تلٝاهوهية تلتي ِ٘ش  ا 

 :1ومحجذد  ِ ل أ٠ثل مً ـّيذ وثحمسل في

م  - م  21ألا07تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس  حّلٞ باألحضت  تلعياظيةألاتمل 11ألا29تلٝاض ي بحٕييل وثحميم تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس

                                                           
1
ذ تلووني لحٝٛو تلىا ب    206  ؿ2022  وبّة أبشيل 2021-2016تلحجشبة تل لملاهية تملٕشبية تلّاؼش   تملـش
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م  - م  21ألا06تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس تملحّلٞ باهح ا  أِماء مجالغ  11ألا59تلٝاض ي بحٕييل وثحميم تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس

 تلجماِات تل لتبيةألا

م  -  م  21ألا05تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس  تملحّلٞ بمجلغ تملعخؽاسيً 11ألا28تلٝاض ي بحٕييل وثحميم تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس

م تل -  م  21ألا04ٝاهون تلحىٍيىي ٜس  تملحّلٞ بمجلغ تلىوت ألا 11ألا27تلٝاض ي بحٕييل وثحميم تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس

 . رن ٘ما هي أبشص ممامين َزٍ تلٝوتهين؟

أن تلٝوتهين تلحىٍيمية ألاسبّة خ ذٗ   ل "ثىويش  .لذيوتن تملل٣ي تلزي وؽشثص و١الة ألاهباء تملٕشبية تلشظميةتٜا٥ بيان 

ام  هح ابي  وثٝوية تلمماهات  هح ابية  ولبي ٜوتِذ تظحٙاد  ألاحضت  تلعياظية مً تلذِم تملا ي  ٜوتِذ تلىٍ

  ."وث ليٞ تلّمليات  هح ابية  وجّضيض تلؽٙا٘ية تملالية لتحم ت  هح ابية للمششحين

ا لحلويل تلّملية  هح ابية   ل ثحذ يذ ألاطىذ  تلضمىية تلتي ثم بموطه ا وثحمسل معحجذتت َزٍ تلٝوتهين  تلتي ثم  ٜشتَس

 : طشتء  ٜ لتُ ِ ل أ٠ثل مً ـّيذ   ر أن ثوتسيخ ثىٍيم  هح ابات ثم ثحذيذَا ِ ل تلؽ٣ل تلحا ي

 2021ٔؽد  06تهح ابات تلٕٗش تملهىية: يوم تلجمّة  

  2021ؼخى ل  8تهح ا  أِماء مجلغ تلىوت : يوم ألاسبّاء 

  2021ؼخى ل  8: يوم ألاسبّاء تهح ا  أِماء تملجالغ تلجهوية

  2021ؼخى ل  8تهح ا  أِماء مجالغ تلجماِات وتملٝاوّات: يوم ألاسبّاء 

  2021ؼخى ل  21تهح ا  أِماء مجالغ تلّماالت وألاٜاليم: يوم تلس راء 

  2021أ٠حوبش  5تهح ا  أِماء مجلغ تملعخؽاسيً: يوم تلس راء 

ة ألاو ل مً تل لملان(  مً   ٥ جّوين وإ ل ثىويش  لية تلخؽش ّية تملحّ - لٝة بحمسيل تليعاء في مجلغ تلىوت  )تلٕ٘ش

تلذت ش   هح ابية تلووىية بذوت ش تهح ابية طهوية  تِحباست للم٣اهة تلذظحوسية لتجهة في تلحىٍيم تل لتبي للممل٢ة   ولّل 

ية تلحمسيلية تليعوية دت ل تملجالغ ا أن تلحجاس   هح ابية  رل٤ ت ذٗ لممان حذ أدوى مً تلؽِش تملىح بة   فـو

و٥   ل مشت٠ض تلٝشتس تلعياه ي  تلعابٝة ٠ؽٙد ًِ هحا ج محخؽمة لألحضت  تلعياظية في تلذْ٘ ٜذما باليعاء للـو

و أمش يحّاسك مْ  ل زتمات تلذولية للمٕش  في َزت  ثجاٍ  مسلما يحّاسك مْ تملٝحميات  و هحذتبي ِ ل تل فوؿ  َو

ا تلٙفل تلذظحوسي   ٘ٙي ٔيا  ثذ ل تلذولة ٜاهوهيا  ٜشتس َزٍ 2011مً تلذظحوس تملٕشبي لعىة  19ة   فـو

ية تلحمسيلية تليعوية دت ل  تلحمسيلية ٘ ن ا ظححفذ هحا ج م يبة في َزت تلفذد  رل٤ أن ٜشتء  ظش ّة في ىجم وهِو

 .1تل لملان تملٕشبي ث٢ؽٚ ًِ َزٍ تلحٝيٝة تلعاوّة

  وفي وعبة 2011%  في تهح ابات 6ّحبة في ثوص ْ تملٝاِذ تملحىا٘غ حولها  وتلزي ١ان محذدت في وعبة و  لٕاء هٍام تل -

  ورم جٕييل تلٝاظم  هح ابي تلعابٞ باِحماد ٜاظم تهح ابي طذيذ ٜا م ِ ل أظاط ِذد 2016% في تهح ابات 3

حىٍيىي ملجلغ تلىوت  ِ ل ما ي ي: "ثوُص تملٝاِذ تملسجلين في تللوت ا  هح ابية  حيص هق تلحّذيل تلجذيذ للٝاهون تل

                                                           
1
 2021  َع ل غ  ؼخى ل 2021دمحم صيً تلذيً  معحجذتت تلٝوتهين  هح ابية تمل وش  الظححٝاٜات  
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ِ ل تللوت ا بوتظىة ٜاظم تهح ابي  عح شض ًِ وشيٞ ٜعمة ِذد تلىا بين تملٝيذيً في تلذت ش   هح ابية تملّىية ِ ل 

ش ِ ل  ِذد تملٝاِذ تمل ففة لهاألا وثوُص تملٝاِذ تلباٜية حعب ٜاِذ  أ٠ ل تلبٝاياألا ورل٤ بح فيفها للوت ا تلتي ثح٘و

ام تلٝشيبة مً تلٝاظم تملز١وس   ألا1ألاٜس

وتلىق ٠زل٤ ِ ل تلحىافي بين تلّموية في مجلغ تلىوت  أو مجلغ تملعخؽاسيً وس اظة مجلغ ِمالة أو  ٜليم و٠زت  -

ْ مً ٜيمة تلذِم تلّمومي تمل فق  س اظة مجلغ طمااي يٙٛو ِذد ظ٣ان تلجماِة ر رة ما ة ألٚ وعمةألا وتل٘ش

ْ مً معحو  ألادتء تلحضبي ومً طود  لألحضت   ٜفذ "مو  ا ِ ل ثجذيذ أظاليب ِملها  بما  عاَم في تل٘ش ت٠ب  ا  وثحٙيَز

ٙها في مجاالت تلح٢ٙيل وتلححليل و بح٣اس  ."تلخؽش ّات وتلعياظات تلّمومية  مْ ث فيق طضء لٙا ذ  ألاوش تلتي ثٌو

لية  هح ابية  ٘ ن تملٕش  ِمل ِ ل ثىٍيم مح٢م   ل طاهب َزٍ تملعحجذتت تلٝاهوهية تلتي ظاَمد في ثلويل تلّم

ة مً تلوظا ل تللوطتعخي٢ية  ش مجمِو ل ظححٝاٜات  هح ابية   ر لم ي٢حٚ ٘ٝي باملىٍومة تلٝاهوهية  هح ابية بل ٘و

وإلام٣اهات تل ؽشية وتملوتسد تل صمة ما ي دي بالمشوس    ل ثحٝيٞ ثىٍيم ّ٘ا٥ لتحذذ  هح ابي  ٠ما أن َزٍ 

د حموس أصيذ مً  08 ظححٝاٜات تلتي ؼهذَا يوم  مىٍمة ٔيل  44مشتٜب  ييحمون أل٠ثل مً  4500مً ؼخى ل ٜذ ِ٘ش

 ح٣ومية ملشتٜبة  هح ابات حعب ما ـشم بص تملجلغ تلووني لحٝٛو إلاوعانألا 

 

 

 

 اإلاُلب الثاوي: ٢غاءة في هخاةج الاهخساباث اإلاٛغبُت ألازير

 17حضبا ظياظيا ثىا٘عد ِ ل هيل أـوتت أصيذ مً  32تملؽاس٠ة في َزٍ  هح ابات حوت ي بلٖ ِذد ألاحضت  تلعياظية 

 ش فانألا 490ألٙا و 983مليوها و

 2 2021قدىبر   8: الىخاةج الغؾمُت ليؿب اإلاكاع٦ت في اهخساباث 1الجضو٫ ع٢م

لين  509 17 ٖضص الىازبين اإلاسجَّ

 %50.18 وؿبت اإلاكاع٦ت

 

 3الدسجُل في اللىاةذ الاهخسابُت  ٪( : مٗض1٫الغؾم البُاوي 

                                                           
1
م  84تملاد    م 21ألا04مً تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس  حّلٞ بمجلغ تلىوت ألاتمل 11ألا27  تلزي يٝض ي بحٕييل وثحميم تلٝاهون تلحىٍيىي ٜس

2
ْ تلشظىي لوصتس  تلذت لية  تهح ابات    2021تملٜو

3
 (HCPتملىذوبية تلعامية للح ىيي) 
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76,1

62,9

56,7

94,3

33,6

57,1

72,5

85,1
88,5

94,4

69,4

ر ا  ح ر   ا  24-18 رو  25-34 35-44 45-54 55-59 60 et+ الم مو 

 

محٕيلتت طزسية ِ ل معحو  تل شيىة تلعياظية  في مٝذم  ا  ثفذس حض  تلحجمْ تلووني  2021أ٘شصت تظححٝاٜات 

  تلّذتلة لألحشتس للمؽهذ تلحضبي عّذ  هحفاس تل٣اس  تلزي حٝٝصألا ٠ما أظٙشت َزٍ  هح ابات ًِ ثٝهٝش ٠بيل لحض 

و تلزي ٜاد تلح٣ومة لواليحين جؽش ّيحين مححاليحين   .وتلحىمية )تملشثبة تلسامىة( َو

ام تلتي أِلً ِب ا وصيش تلذت لية تملٕشبي ِبذ تلوتفي لٙحتد ٘ٝذ ثفذس حض  تلحجمْ تلووني لألحشتس   وبحعب ألاٜس

  102تملفىٚ لمً تلفٚ تللي لت ي هحا ج  هح ابات بحفولص ِ ل 
ً
وتت97عّذ ٘شص  395مً أـل  مّٝذت أما  .% مً ألـا

ل   ل س اظة تلح٣ومة في   125٘ٝذ سجل ثشتطّا مذويا   ر ته ٙمد حفحص مً  2011حض  تلّذتلة وتلحىمية تلزي ـو

 ٘ٝي 12مّٝذت في تل لملان تملى  ية واليحص   ل 
ً
الة وتملّاـش  في تملشثبة تلساهية بر .مّٝذت ض  مّٝذتألا أما ح 87وحل حض  ألـا

وفي لوء َزٍ تلىحا ج  جؽ٣لد أٔلبية هيابية بمجلغ تلىوت  ٜوتمها   1مّٝذت 78 ظحٝ ٥ ٘حل في تملشثبة تلسالسة بييلص 

الة وتملّاـش  و ظحٝ ٥ )َزتن ألا يلتن ١اها في تملّاسلة   ٥ تلوالية  ر رة أحضت  هي تلحجمْ تلووني لألحشتس وألـا

  في تملّاسلة  ِو ل سأظها  حض  تلّذتلة وتلحىمية و ثحاد  ؼ لت١ي للٝوتت تلعابٝة(  ٘يما تـىٙد أحضت  أ ش 

 .2تلؽّبية  با لا٘ة   ل حض  تلحٝذم و ؼ لت٠ية

م                        20213: يو   ثمسيلية ألاحضت  تلعياظية في تهح ابات 2طذو٥ ٜس

 ةتليعبة تملئوي ِذد تملٝاِذ تملحفل ِلي ا تلهيئة تلعياظية

 %25.82 102 تلحجمْ تلووني لألحشتس

الة و تملّاـش   %22.03 87 ألـا

 %20.51 81  ظحٝ ٥

 %8.61 34  ثحاد  ؼ لت١ي للٝوتت تلؽّبية

 %7.09 28 تلحش٠ة تلؽّبية

                                                           
1
ْ تلشظىي لوصتس  تلذت لية   2021  تهح ابات تملٜو

2
 2021هيوصألا١وم   1ألاألا لبىة  لا٘ية في معاس تلبىاء تلذيموٜشتوي وتمل ظعاجي  ميذي 2021ؼخى ل  8تهح ابات  

3
ْ ت    2021http://www.elections.ma/index.aspxلشظىي لوصتس  تلذت ليةألا تهح ابات تملٜو

http://www.elections.ma/index.aspx
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 %5.57 22 تلحٝذم و  ؼ لت٠ية

 %4.56 18  ثحاد تلذظحوسي

 %3.29 13 تلّذتلة و تلحىمية

 %1.27 5 وية  طحماِيةتلحش٠ة تلذيمٝشت

 %0.76 3 طه ة تلٝو  تلذيمٝشتوية

 %0.25 1 ثحالٚ ٘يذستلية تلتعاس

 %0.25 1  ؼ لت١ي تملوحذ

 100% 395 تملجمُو

 ال٣ٟغة ألاولى: اعجٟإ وؿبت اإلاكاع٦ت م٣اعهت م٘ الاؾخد٣ا٢اث الاهخسابُت الؿاب٣ت

م َاطغ تملٝاوّة تلزي ث ٗو مىص تلبّن ٜبيل يوم   ٜ لتُ   ال أن وعبة تملؽاس٠ة بلٕة في َزٍ  هح ابات تلتي ؤس

   هح ابات ؼهذت 2016% باملئة في ِام 42% باملئة  مٝابل 35ألا50ثممىد  هح ابات تلخؽش ّة وتملحلية وتلجماِية  

ٝاسهة مْ  هح ابات ها با م 252ألٙا و 152مليون و 2ها با وها بة  أي بضياد   676ألٙا و 789مؽاس٠ة رماهية م يين و

ألا وتلعجيب أن تملؽاس٠ة تلعياظية لألٜاليم تلجىوبية تملٕشبية ١اهد أ٠ثل تسثٙاِا مً باقي تملىاوٞ 20161تلخؽش ّية ِام 

لد َزٍ تليعبة ت ل  وتد هون  -في تملا ة بجهة ١لميم 76ألا63تلعاٜية تلحمشتء  و -في تملا ة بجهة تلّيون  94ألا66باملٕش   ـو

  مما  ّذ  يل دليل ِ ل جؽ ص تملوتوىين ه زٍ ألاٜاليم بمٕشبي  م 2وتدي تلزَب-ا ة بجهة تلذت لة في تمل 30ألا58و

وته شتوهم تلّٙ ي في م ظعات تلب د وفي ثىويش معاس تلذيمٝشتوية وجّضيض تمل٢خعبات  ما يذ٥ ِ ل ته شته وتُ 

مة وتلّٙل  هح ابي بفٙة  اـةألا ولّل تسثٙاُ للموتوىين تلٝاوىين بالصحشتء تملٕشبية في تلّملية تلعياظية بفٙة ِا

وعبة تملؽاس٠ة في َزٍ  ظححٝاٜات ستطْ   ل أن تلحفويد ١ان للمش  ألاو ل في ثاسيخ تملٕش  في تليوم هٙعص  هح ابات 

ْ وعبة تملؽاس٠ة  هح ابية 31مّٝذت( وتملحلية وتلجهوية )أ٠ثل مً  395تل لملاهية )  .ألٙا(  مما ظاَم في ٘س

 ال٣ٟغة الثاهُت: انهُاع خؼب الٗضالت والخىمُت 

ْ ثشتطْ   » تلّذتلة و تلحىمية«ؼ٣لد حفيلة حض   حالة تظحشىا ية ِىذ تملحخبْ تملٕشبي أو تملٕاسبي  حيص أن تل٣ل ثٜو

ْ أحذ َزت تل لتطْ تملهو٥ مً تملشثبة ألاو ل في تهح ابات  شثبة تلسامىة في   ل تمل 2016تمل٣اهة إلاهح ابية لتحض   ل٢ً لم يحٜو

ألا وبّذ ٌهوس هحا ج  هح ابات تثجص تلشأي تلّام   ل تِحباس َزٍ تلحفيلة هخيجة للحفويد تلّٝابي لذ 2021تهح ابات 

                                                           
1
 (:26/07/2022  )ثاسيخ تلذ و٥: 2021ظ حم ل/أيلو٥  9  و١الة تملٕش  تلّشبي لألهباء  2021ثفشيا سظىي لوصيش تلذت لية لإلِ ن ًِ هحا ج  هح ابات تلخؽش ّية لعىة  

https://bit.ly/3lC3tEO 

2
 تملشطْ هٙعص 
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و٥   ل ثىلّات تملوتوً تملٕشبي   ولىٙ لك أن تلحفويد في  هح ابات ألا يل  ١ان 1حض  ٜاد تلح٣ومة لواليحين بذون تلـو

تلحالة َزٍ تظخبّاد وشم ظ ت٥ حو٥  ما  رت ١ان تلحفويد تلّٝابي ظ ب حفو٥ تلحض  ِ ل  ِٝابيا   ٢٘يٚ يم٢ً في

تملشثبة تلسامىة ٠يٚ هٙعش هحا ج حلٙاء َزت تلحض  أي ما دوس حض  تلحجمْ تلووني لألحشتس وتلحش٠ة تلؽّبية و ثحاد 

ين ؟ ألم ي٢ً حض  تلحجمْ تلووني لألحشتس  ؼ لت١ي و ثحاد تلذظحوسي  وملارت لم ثحّشك َزٍ ألاحضت  لٕمب تلىا ب

ا؟ ألم  عهش ِ ل ثذبيل تلحٝا ب تملحّلٝة بالفىاِة وتلٙ حة وتلحجاس  ؟  وبالحا ي يم٢ً  ا ٘ي ا  بل ٘اِ  في مفيَل و٘ش

تلٝو٥  ن ١ل ألاموس تلعلبية ١اهد ثيعب لتحض  تلزي يٝود تلح٣ومة تملٙحٝش أـ    ل  ىا  ثوتـ ي  اؿ باملشحلة  

ٚ في بت ىما ألاموس إلايجابية تلتي ثححٝٞ دت ل تلٝىاِات  ظ لتثيجية تلتي ١ان يٝودَا حض  تلحجمْ تلووني لألحشتس  ثٌو

 ألا2تلخعويٞ تلعياه ي لٙا ذ  تلحض  وباأل ق ِ ل موتْٜ تلحوتـل  طحمااي

ة مً تلّوتمل تلتي يم٢ً أن جعاِذها في ثلويل تلىحا ج تلتي أ٘شصخ ا  هح   أوال 2021 ابات تلخؽش ّية لعىة َىاٟ مجمِو

  َىاٟ مً َزٍ تلىحا ج ما َو مولواي مشثبي بالٙؽل تلزس ْ ”ِالم ما عّذ إلاظ م تلعياه ي“َىاٟ ظياٛ دو ي ِىوتهص 

ية  و َىاٟ ما َو رتجي 2021-2017للعياظات تلح٣ومية لهزت تلحض  في والية   ألا3ومً بين ألاظبا  تملولِو

 :فيويم٢ً أن هت ق تلّوتمل  

  لّٚ تلذيمٝشتوية تلذت لية لتحض 

 ظياٛ دو ي ست٘ن لتح٣ومات إلاظ مية تملّحذلة 

 2021-2017  شتض ِبذ إلالص بى٢يلتن مً تملؽهذ تلعياه ي في ح٣ومة  

  ماء تلزيً ظبٞ لهم أن ٘اصوت في دت ش  تهح ابية وشيٝة ثذبيل تلحض  للمحىات  هح ابية حيص تظخبّذ عّن ألِا

ولهم بل  ِماء ا شيً ٔيل ٜادسيً ِ ل ثحٝيٞ  ؼّاُ ظابٝي مألامّيىة  ِو

  هي بمسابة ؼي٤ ِ ل بياك يفّب جٕييل  2016تِحٝاد حض  تلّذتلة وتلحىمية أن تمل٣اهة تلتي مىححص تهح ابات

للحوتـل وال للخعويٞ تلعياه ي  و١اد وطودٍ ي حٙي  2016مّىياثص  ولم يو٥ أَمية مسلما ١ان ِليص ألامش في ظىة 

د مض ى  أن ا حاظمة في تملعاستت تلعياظية في ١ل دو٥ مً موتْٜ  تلحوتـل  طحمااي تلتي ثل٠ذ تليوم أ٠ثل مً أي ٜو

 ألا 4تلّالم

 لد  حذ  تلذستظات   ل أن وعبة  ٘ؽل تلح٣ومة في ث زيل ألاَذتٗ تملعىش  في بشهامجها % مً أـل 77حيص ثـو

ودَا مْ تلهيئة تلىا بةمعحجو  ال يسٝون في ألاحضت  تلعياظية بالىٍش   ل أن  110   ٠ما َو مبين في 5ا ث لٚ ِو

 تلجذو٥ و تلشظم تملبياوي تلسا ي:

م  (:2)تملفذس 2(:                              تلشظم تملبياوي 1)تملفذس 3تلجذو٥ ٜس

                                                           
1
 24  ؿ2022  تملّهذ تملفشي للذستظات 2021ِمش ـابش  ا٘اٛ تلححو٥ تلذيمٝشتوي في تملٕش  عّذ تهح ابات  

2
 2021 ل ظ حم 27: محاولة للٙهم  تلّمٞ تملٕشبي  2021ؼخى ل  8تلٝشتقي ِبذ تلّضيض   هحا ج تهح ابات  
3
 24  ؿ2022  تملّهذ تملفشي للذستظات 2021ِمش ـابش  ا٘اٛ تلححو٥ تلذيمٝشتوي في تملٕش  عّذ تهح ابات  
4
 2021ظ حم ل  27: محاولة للٙهم  تلّمٞ تملٕشبي  2021ؼخى ل  8تلٝشتقي ِبذ تلّضيض   هحا ج تهح ابات  
5
 بيبحص ميذتوي مً تهجاص تلباحسة حو٥ محذدتت تلعلٟو  هح ا 
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مً   ٥ تلجذو٥ و تلشظم تملبياوي يحض  وطود َو  حٝيٝية بين تملعحجوبين و 

  بتىما %23تلحض  جعىى تلسٝةألا حيص أن  وعبة تلزيً يسٝون ٘يص ال ثحجاوص 

اء ألاحضت  بح زيل %77وعبة تولئ٤ تلزيً ال يحٝون ٘يص ٘يعب  م    ولّل رل٤ ستطْ   ل ِذ  أظبا  مً بيب ا ِذم ٘و

ودَا وثحٝيٞ مىالب تملوتوىين مما يجّل  ىاه ا باليعبة للٙئة تملذسوظة مجشد ح ل ِ ل وسٛ ٠ما يو   تلشظم  بِو

م م  و بالحا ي ِذم سض ى تملوتوً تملعحجو  مً أدتء تلح٣ومة ٠ما يو   تلجذو٥ و تلشظم ت3تملبياوي ٜس           4ملبياوي ٜس

 

  

 )تملفذس (: 3تلشظم تملبياوي                                              

 

 (:4)تملفذس 4(:                              تلشظم تملبياوي 3)تملفذس 4متلجذو٥ ٜس

                                                                                                                                                                                     
1
 :  ِذتد تلباحسة مً   ٥ هحا ج تلبحص تمليذتوي 3مفذس تلجذو٥  
2
 :  ِذتد تلباحص مً   ٥ هحا ج تلجذو٥ تلسالص  2مفذس تلشظم تلبياوي  
3
 :  ِذتد تلباحسة مً   ٥ هحا ج تلبحص تمليذتوي تملحّلٞ بمحذدتت تلعلٟو  هح ابي 4مفذس تلجذو٥  
4
 تلباحص مً   ٥ هحا ج تلجذو٥ تلسالص :  ِذتد  4مفذس تلشظم تلبياوي  

م : يو   مذ  رٝة  3تلجذو٥ ٜس

 تلّيىة تملبحوذ في تلحض  إلاظ مي

اليؿ الخ٨غاع صالالث اإلاخٛير

 % ب

 23% 25 ٞ بصأر

 77% 85 ال أرٞ بص

 100 110 تملجمُو

: مذ  ثحٝيٞ تلح٣ومة ملىالب 5طذو٥ 

 يىةتملوتوىين حعب تلّ
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ومً   ٥ تلجذو٥ و تلشظم تملبياوي تلذي أمامىا وعحىيْ أن هٝاس  مذ  دسطة سض ى تملعحجوبين ًِ أدتء تلح٣ام دت ل 

ثح٢م ِليص  %6مً أ٘شتد تلذستظة  يح٢مون ِ ل ألادتء تلح٣ومي باملمحاص و  %2حيص يحض  لىا أن تلجهاص تلحىٙيزي  

  مً تملعحجوبين ٔيل ستلين ًِ ألادتء تلح٣وميألا  %73يشون أها ألادتء تلح٣ومي محوظي  بتىما  %19بالجيذ  و 

ام ًِ تلىٍش  تلخؽاؤمية ِ ل تملعحىلّون ًِ معحو  مى ٙن مً تلسٝة ًِ طهود تلح٣ومة  حيص ث٢ؽٚ لىا  َزٍ ألاٜس

٘يما يحّلٞ بسٝ  م في ٜذس  تلح٣ومة ِ ل ثحٝيٞ مىاله مألا حيص أن م ؼش ِذم تلشلا َو تمل ؼش تملهيمً لذ  ِيىة 

ة مً تلّوتمل تملحٝاوّة و تلتي أرشت ِ ل ّ٘الية وهجاِة تلّمل تلح٣ومي مً بيب ا  تلبحص و رل٤ ستطْ    ل مجمِو

ية أو تلٝىاِات تلوصتسية   َزٍ ألا يل  تلتي ٘فلد ِ ل مٝاط تلص فيات تملعحوصس  ولتغ بىاء ِ ل مّىيات مولِو

و ألامش تلزي طّل وصستء تلح٣ومة ميؽٕلون في لبي تلهىذظة تلوصتسية ل٣ل ٜىاُ وتهحٍاس ـذوس  دستظات ظابٝة  َو

ت تلٝىاِية تملحّلٝة ب٣ل ٜىاُ بمعللة ثحذيذ وثوص ْ   حفاـا تملشتظيم تملىٍمة ال حفاـاخ م ظوتء تملحّلٝة 

ألا صد ِ ل رل٤ تلىٝق تملتحًو في تلحذتبيل تملح ز  لحل أ٠ثل تلٝمايا  لحاحا في تلب د ) تلخؽٕيل  تلصحة  1ح٣ومي

يٙية وتلحوتـل باظحمشتس مْ تملوتوىين  تلحّليم  تلع٢ًألاألاألا( ٘السٝة ثٝحض ي مً تمل ظعات تملّىية مّالجة   ح الت تلٌو

ٕ٘يا  تلحوتـل تلّٙا٥ وتلىاطْ بين م ظعات تلذولة وتملوتوىين َو  .لٙهم تل٢بيل ١ي يحمل٣وت م ظعاخ ملحبذيذ ظوء ت

يٙة ثل٤ تمل ظعات  وبالحا ي ال يم٢ب م معاءل  ا عؽلن طود  ألادتء وتل ذمات     ش ي دي   ل طهل تملوتوىين بذوس وٌو

 ألا 2تمل ظعات٘ححولذ لذت م حالة مً تل رٝة وتلحوطغ وتلشيبة مً ِمل 

  صد ِ ل رل٤ أن حض  تلّذتلة و تلحىمية أن ٢حص ثوت ي ألاصمات الظيما في تلوالية ألا يل  مً طهة راهية  مْ ثفذُ في

ا ما  عىى بخياس إلاظحوصتس وثياس تملوتٜٚ مً طهة أ ش   تلش يء تلزي  تلبتد تلذت  ي لتحض  بين ثياستت محّذد  أبشَص

يذٍ   هح ابيألا ولئن ١ان َزت َو تلع ب تلش تس ي في ه٢عة حض  تلّذتلة وتلحىمية في أ٘ٝذ تلحض  ؼّبتحص و عش ـس

مّٝذ  بل و عش ٘ي ا أميىص تلّام في دت ش  تملحيي بالشباه  ما  113َزٍ  ظححٝاٜات  هح ابية  تلتي  عش ٘ي ا 

                                                           
1
ْ تلحا ي: 2018  ألادتء تلح٣ومي لّيٚ لهزٍ ألاظبا   ٘ لتيش أمين تلعّيذ    https://www.febrayer.com/489462.html  ِ ل تملٜو
2
   ِ ل تلشتبي تلحا ي: 2021أظئلة تلسٝة تلهؽة بين تملوتوً وتلح٣ومة  َتع ل غ  ظىة ِبذ هللا ححوط   

.htmlوتلح٣ومة-تملوتوً-بين-تلهؽة-تلسٝة-أظئلة-hespress.com/801344 

ت   % اليؿب الخ٨غاع الٟئاث الٗمٍغ

 2% 2 ممحاص

 6% 7 طيذ

 73% 80 لّيٚ 

 19% 21 محوظي

 100 110 تملجمُو
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ِماء ألاماهة تلّامة لتحض  مْ أد    ل  ـذتس ألاماهة تلّامة لحض  تلّذتلة وتلحىمية بياها جّ ل ٘يص ًِ تظحٝالة أ

م في جعييل ؼ ون تظحمشتَس
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 الةدت اإلاغاح٘

  م لٚ طمااي "تملعاس 2016أ٠حوبش  7تل٢يحل دمحم   محذدتت تلعلٟو  هح ابي باملٕش  في لوء تهح ابات  -

تلذستظات تلذيمٝشتوي في تملٕش "  تملش٠ض تملٕشبي لألبحاذ إلاظحلشتثجية ودستظة تلعياظات  ظلعلة  لا٘ات في 

 ألا 2017تلٝاهوهية وتلعياظية  تلّذد ألاو٥  هوه ل

ذ تلووني لحٝٛو تلىا ب  تلحجشبة تل لملاهية تملٕشبية تلّاؼش   -  ألا2022  وبّة أبشيل 2021-2016تملـش

 ألا2022  تملّهذ تملفشي للذستظات 2021ـابش ِمش   ا٘اٛ تلححو٥ تلذيمٝشتوي في تملٕش  عّذ تهح ابات  -

يم تحمذ مال٣ي وثيعيٞ تل ؽيل تملحاقي  تملعاس تلذيمٝشتوي في تملٕش  ِ ل لوء  هح ابات م لٚ طمااي مً ثٝذ -

 2017  تملش٠ض تملٕشبي لألبحاذ إلاظ لتثيجية و دستظة تلعياظيات  تلّذد ألاو٥  هوه ل 2016أ٠حوبش  07تلخؽش ّية 

ْ تلحا ي  ِ ل ت2018أمين تلعّيذ  ألادتء تلح٣ومي لّيٚ لهزٍ ألاظبا   ٘ لتيش    -  :ملٜو

https://www.febrayer.com/489462.html 

شتوي وتمل ظعاجي  ميذي 2021ؼخى ل  8تهح ابات  - ْ 2021هيوصألا١وم   1ألاألا لبىة  لا٘ية في معاس تلبىاء تلذيمٜو   ِ ل تملٜو

 https://medi1news.com/ar/article/238977.htmlتلسا ي: 

-أظئلةhtmlألا  :  ِ ل تلشتبي تلحا ي2021ً وتلح٣ومة  َتع ل غ  ظىة ِبذ هللا ححوط  أظئلة تلسٝة تلهؽة بين تملوتو -

 hespress.com/801344-وتلح٣ومة-تملوتوً-بين-تلهؽة-تلسٝة

ْ 2021ظ حم ل  27: محاولة للٙهم  تلّمٞ تملٕشبي  2021ؼخى ل  8تلٝشتقي ِبذ تلّضيض   هحا ج تهح ابات  -   ِ ل تملٜو

 https://al3omk.com/684176.htmlتلسا ي: 

ْ تلسا ي: 2021  َع ل غ  ؼخى ل2021دمحم صيً تلذيً  معحجذتت تلٝوتهين  هح ابية تمل وش  الظححٝاٜات  -   ِ ل تملٜو

https://www.hespress.com/869274-869274.html 

تل امغ  أ٘عاحي أظماء  محذدتت تلعلٟو  هح ابي تلبادية  سظالة لىيل ؼهاد  تملاظ ل في تلٝاهون تلّام  طامّة دمحم  -

 2021-١2020لية تلّلوم تلٝاهوهية و  ٜحفادية و  طحماِية تلعو س ي بالشباه  تلعىة تلجامّية

بذس تلّيذودي محذدتت تلعلٟو  هح ابي للؽبا  تملٕشبي  سظالة لىيل ؼهاد  تملاظ ل  ث فق ٜاهون ِام  طامّة  -

ش  ١لية تلّلوم تلٝاهوهية و  ٜحفادية و  طحماِية أ  ألا١2016/2017اديش  تلعىة تلجامّية تبً َص

حة   - مّٝذت )وصيش  97و١الة تملٕش  تلّشبي لألهباء   هح ابات تلخؽش ّية ألاألا تلحجمْ تلووني لألحشتس يحفذس تلىحا ج تملٜ 

 ألا2021ظ حم ل  9تلذت لية(  

 2021ل ؼخى  7   2021(ن عّن  فا ق تلىا بين ألو٥ مش  في تهح ابات HCPتملىذوية تلعامية للح ىيي) -

ْ تلشظىي لوصتس  تلذت ليةألا تهح ابات  -  http://www.elections.ma/index.aspx 2021تملٜو

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elections.ma/index.aspx
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 باإلاٛغب حٗمُم الخماًت الاحخماُٖت

 بين حهىص بظ٫ الٗىاًت ونٗىبت جد٤ُ٣ الٛاًت  

Generalization social protection in Morocco between care and difficulty in       achieving the goal 

 ص. أخمض الجغاعي 

       ص٦خىعاه في ال٣اهىن الٗام، أؾخاط ػاةغ ب٩لُت الخ٣ى١ بُىجت

 اإلاٛغب -َىجت -٧لُت الٗلىم ال٣اهىهُت، الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت، حامٗت ٖبض اإلاال٪ الؿٗضي

ِية بمسابة حفً لذ ثٝلبات تلحيا  تلتي  ّتؽها تملوتوً دت ل ووىص  لزت جّمل طل تلذو٥ ِ ل جّح ل تلحماية  طحما ملخو:

ا مً  اية وتلحماية  طحماِية  وتلذولة تملٕشبية ٠ٕيَل يل َزٍ تلحماية ِ ل  ـذتس تلٝوتهين و لٞ تمل ظعات تل٢ٙيلة بالِش ث٘و

حماية  طحماِية ِ ل ١ل ٘ئات تملجحمْ  عٕاية حَٙ ٠شتمة تملوتوً تلذو٥ ومىز  ظحٝ ٥   ل  ن وهي ث٣ا٘ا مً أطل جّميم تل

ا في ٌل ألاصمات ٠ما حذذ أرىاء تطحيام وباء ١وسوها تملعحجذ  ذم ثش٠ص ِشلة لأل ىاس وتلٍشٗو تلحياثية تلفّبة  و  فـو ِو

يذ   ألا2020مْ بذتية ظىة  ١19٘و

 ل تلذولة مً   ٥ تلحذتِيات تلعلبية تلتي  لٙ  ا  وبزل٤ ١اهد َزٍ تلٍاَش  تلوبا ية ِشت معحو  تلحماية  طحماِية دت   

ية  ٜحفادية و طحماِية  اد  تلىٍش في تلىمارض تلحىموية تملّمو٥ ه ا وجّويمها بىمورض ثىموي أـيل يشتاي تل فـو ة ِ  ٘ـش

و ما ثم بالّٙل عّذ ثٝذيم َزت تلىمورض تلزي ٠ؽٚ تل لل  وأِىى تملٝ لحات تلتي ظي لطمها وتلسٝا٘ية لإلوعان تملٕشبي  َو

ا رتت تلحمولة  طحماِيةألا ىا  تلتي ؼابد تلىمارض تلحىموية تلٝذيمة و فـو  تملؽُش تملٕشبي   ل ٜوتهين جٕىي ألِا

م       ذ بذأ ث زيل َزت تلوسػ  طحمااي تلهام بذتية ب ـذتس تلٝاهون  واس ٜس حو٥ جّميم تلحماية  طحماِية ظخحلٍو  21ألا09ٜو

 تهين و مشتظيم ثىبيٝية مً أطل تظح٢ما٥ َزت تملؽشُو  طحمااي تلخؽاس١يألاٜو 

 تلخؽاس٠ية -تملؽشُو تملجحمعي –تلٝاهون  واس   -تلىمورض تلحىموي  –تلحماية  طحماِية ال٩لماث اإلاٟخاح : 

Absrtact : Social protection is considered a bulwark against the vicissitudes of life that the citizen lives in his 

homeland, so most countries work to provide this protection by issuing laws and creating institutions that 

guarantee social care and protection, and the Moroccan state, like other countries and since independence until 

now, is struggling to generalize protection The social responsibility of all segments of society, in order to preserve 

the dignity of the citizen and not to leave him exposed to dangers and difficult life conditions, especially in light 

of crises, as happened during the outbreak of the new Corona epidemic, Covid 19, at the beginning of the year 

2020. 

This epidemiological phenomenon exposed the level of social protection within the state through the negative 

repercussions it left, and thus it was an opportunity to reconsider the established development models and 

compensate them with an authentic development model that takes into account the economic, social and 

cultural specificity of the Moroccan person, which is what has already been done after presenting this model that 

revealed the defect and gave The proposals that the Moroccan legislator will translate into laws that cover the 

faults that marred the old development models, especially those with a social load. 
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   Downloading this important social workshop has begun with the issuance of Framework Law No. 09.21 on the 

generalization of social protection, which will be followed by implementing laws and decrees in order to 

complete this participatory social project. 

  م٣ضمت:

 يٝفذ بالحماية  طحماِية طميْ اليات  ححياه تلجمااي تلتي ثم٢ً ألا٘شتد أو ألاظش مً مجاه ة  راس تلصحية

و تلحماية  وتملالية تمل لثبة ًِ تمل اوش  طحماِية وتلتي ثشث٢ض ِ ل اليحين َما: تلحلمين  طحمااي وتملعاِذ   طحماِية 

عان تلزي ث٢شط بموطب تثٙاٜيات ألامم تملححذ  ومىٍمة تلّمل تلذولية ومىٍمة تلصحة  طحماِية حٞ مً حٝٛو  و

ا ظىة  مً   ٥ تِحماد  2015تلّاملية  ٠ما دِمحص تلّذيذ مً تملبادستت تملهمة تلّابش  لتحذود  تلذولية وتلووىية ١ان ا َش

ة مً   ِو ل تلفّيذ تلذو  2030-2015تلعبّة ِؽش  1أَذتٗ تلحىمية تملعحذتمة ي مً   ٥ ألامم تملححذ  تلتي ثبيد مجمِو

 ألا20152-2000 ظ لتثيجيات تلحىموية عٕشك م٣ا٘حة تلهؽاؼة تملجحمّية أَمها ألاَذتٗ تلسماهية لأللٙية إلاهما ية 

٢زت وبّذ أن تِح لت تلحماية  طحماِية لّٝود وويلة تمحياصت ثمىحص تلذولة للموتوىين  أـبحد تليوم حٝا ووتطبا  َو

اية وتلحماية عٕشك تلحفذي وم٣ا٘حة تلهؽاؼة وتلمّٚ وتلٙٝش  ِ ل ١ل دولة ثلميىص ًِ وشيٞ ثلبية تلحذ ألادوى مً تلِش

لفياهة ٠شتمة موتوىي ا  وبالحا ي ثحٝيٞ تلحىمية تل ؽشية وجّضيض  ظحٝشتس تلعياه ي و طحمااي  وبىاء ٜذس  تلذولة وألا٘شتد ِ ل 

 ألا3تلفمود أمام ألاصمات

ذ   مشت تلحماية  طحماِية باملٕش  ِ ل مشتحل ٘و لتت ثميزت ٘ي ا باملذ وتلحوظْ ثاس  وبالجضس وتلحٝلق ثاس  أ ش ألا ٜو

رررّذ   حيرررص   ٘العياظررة  طحماِيرررة للذولرررة تملٕشبيررة ثميرررزت بححررروالت ِميٝررة مىرررز  رررشوض تملعرررحّمش تلررزي ثرررٟش ٘شتٔرررا ِ ررل ١رررل ألـا

رررا فررري تلٝىاِرررات  طحماِيرررة  با لرررا٘ة   رررل ولرررْ حاولرررد ثرررذتٟس م لٙرررات َرررزت  تلٙرررشتٓ  و تلرررىٝق  تلرررزي ثش٠رررص َرررزت ألا يرررل  فـو

أظغ و أس١ان تلذولة  تلّفشية  حيص ثبيد ظياظة ثذ لية ِ رل تمل ىىرات  ٘رحم  حرذتذ تمل ظعرات تلّموميرة تملهحمرة بالجاهرب 

ران تلذولررة   طحمررااي ٠ٕايررات أو ررل    با لررا٘ة   ررل  َحمررام ألاظاهرر ي تملىفررب ِ ررل ثىررويش إلاهحرراض تلٙ حرري و تلفررىااي و  سظرراء أس١ر

اية في تملشتحل ألاو ل الظحٝ ٥ تلب دألا  تملعحٝلة  مما طّل تملعللة  طحماِية ال ثحٍى بىٙغ  َحمام وتلِش

٘االَحمام بالعياظة  طحماِية بذأ مىز تلعبّيىات حيص ثميزت بححوالت ِميٝة بزلد مً   لص تلذولة مجهودتت 

ىاِات تطحماِية ِذيذ   ١الحّليم وتلصحة ومحاسبة تلٙٝش وتلهؽاؼة  ٠بيل  في ظ ي ل ثحٝيٞ تلّذتلة  طحماِية في مجاالت ٜو

 ورل٤ مً أطل موت٠بة وإسلاء وموحات تملوتوىين تلزيً ١ان ظٝٚ مىاله م ٠بيلتألا

٥ ٘ ل  تلسماهتىات ثشتطّد تمل٢خعبات  اـة عّذ ٘شك ظياظة تلحٝويم تلهي٢ ي تلزي أد لد مً   لص تلذولة و  

ذ وت٠ب َزٍ تلعياظة ثىامي  ِذ   ـ حات واعّها تلحٝؽٚ في طميْ تملجاالت ومً بيب ا تلٝىاِات  طحماِية ألاظاظية  ٜو

تلذولة عّذ رل٤ عّن تل لتمج  طحماِية في بذتية جعّيىات تلٝشن  ححجاطات وتلس ي  طحمااي  ولحذتٟس ألاصمة ثبيد 

                                                           
1
ذ تِحمذخ ا ألامم تملححذ  في ظ حم ل  - د أيما باألَذتٗ تلّاملية  ٜو ذ ِ٘ش وهي جّذ بمسابة دِو    ل تلّمل مً أطل تلٝماء ِ ل تلٙٝش وحماية  2030ِ ل أن ثيح ي ظىة  2015ٜو

 طحماايألا١و٠ب ألاسك ولمان  ظحٝشتس وتلش اء   
2
عٕشك دْ٘ طميْ بلذتن تلّالم وطميْ م ظعات تلحىمية تلّاملية تلش تعية   ل  2000 حذ  أطىذ  تلحىمية تلتي ث ى  ا ألامم تملححذ  ظىة  (OMD)جؽ٣ل أَذتٗ ألالٙية إلاهما ية  -

ذ ته  د ظىة 8ثحٝيٞ أَذت٘ها ) ْ تلحا ي: ألا يم٢ً 2015( عٕشك ثلبية تححياطات أ٘ٝش تلىاط في تلّالم ٜو  وُ  ِ ل َزٍ ألاَذتٗ باللٕة تلٙشوعية ِ ل تملٜو

://www.un.org/frhttp  
3
م  - تؾ وإحعان تلّيذووي: "ٜشتء  في مٝحميات تلٝاهون إلاواس ٜس –  ماسط 157ية وتلحىمية  ِذد تملحّلٞ بحّميم تلحماية  طحماِية" تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحل 19-21 الذ بٜو

 ألا52  ؿ: 2021أبشيل  

http://www.un.org/fr
http://www.un.org/fr
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تملاض ي ملّالجة إلاؼ٣اليات  طحماِية تلتي ثٙاٜمد ًِ وشيٞ  وؽاء م ظعات وو١االت ِمومية ٠فىذٛو تلحعً تلساوي 

ة ١ال لهامج تلووني للع٢ً للحىمية  وو١الة تلحىمية  طحماِية  وو١الة ثىمية أٜاليم تلؽما٥  وثم أيما ـيأة بشتمج ثىموي

وإحذتذ وصتس   2006-2005  وتل لهامج  طحمااي للٝش  ظىة 2005وتملبادس  تلووىية للحىمية تل ؽشية ظىة  2002 طحمااي ظىة 

  اـة بالحمامً وتلحىمية  طحماِية وتملعاوت  وألاظش ألاألاألا

٤ تلّضلة ذ م٢ىد َزٍ تل لتمج وتملبادستت مً جّميم تلحّليم  ٘و ًِ تلّالم تلٝشوي وسبىص عؽب٢ة تل٢هشباء  ومحاسبة تلع٢ً  ٜو

ٔيل تل  ٞ  وثٝليق تلعجض في تملجا٥  طحمااي وثم بز٥ ِىاية  حشتص ثٝذم في تلحٝليق مً مّذ٥ تلٙٝش وتلهؽاؼة  وفي هٙغ 

ة مً إلـا حات تلجشيئة َمد ِ ل ظ يل تملسا٥ ال تلحفش  مذوهة ألاظش  وإِاد  تلعياٛ ثم  بشتص ثٝذم بٙمل ثىٙيز مجمِو

ية عّذ  حذتذ َيئة  هفاٗ وتملفالحة  وإلاٜشتس بالحّذدية تلسٝا٘ية وإلٙاء  حا تمللٙات تلحٜٝو َي٣لة تلحٝل تلذيني  ٘و

 تلىاعْ تمل ظعاجي ِلي ا وثوظيْ تلحٝٛو وتلحشياتألا

وس  تلشبيْ تلّشبي وتلتي وت٠ب  ا وتلزي ِٗش تلىشتبات ٜو ٜل تطحماِية َضت بلذتن تلجوتس أرىاء ر 21ومْ بذتية تلٝشن 

تححجاطات والبد بمحاسبة تلٙعاد وتلّذتلة  طحماِية  حيص ثذ لد تلذولة  يجاد حلو٥ ثبّص ِ ل ألامل وجعحجيب 

تلزي   2011الهحٍاستت تملوتوىين وتلىبٝة تلعياظية ِ ل  ـ حات  ظياظية و دظحوسية و جؽش ّية ثوطد بفذوس دظحوس 

جؽش ّية وطماِية  تلتي أ٘شصت ح٣ومة ثوطهها تطحمااي بالذسطة ألاو ل  حيص ظيد ِذ  ٜوتهين و  طشتءتت وت٠بحص تهح ابات 

ثفب في تلجاهب  طحمااي ٠ لهامج ثتعيل و هٍام تملعاِذ  تلىبية و دِم ألاستمل و تملىا تلذستظية لىلبة تلحّليم تلّا ي و 

ذ لها ميزتهيات   مة ١اهد ثبوء بالٙؽل هٍشت تلحٕىية تلصحية تل اـة بالىلبةألاألاألا لخ  ال أن ١ل َ زٍ تل لتمج تلتي ١اهد ثـش

للحذت ل بين تلٙاِلين  و تلعياظات و لّٚ تلحيعيٞ و تلحىاظٞ  و لممان ث٣امل َزٍ تلعياظات  و تلحٝا ي  ا و تلحيعيٞ 

ثم بالّٙل  عّذ  ـذتس ٜاهون إلاواس  تملح٢م بين م حلٞ تملحذ لين ثم تلح٢ٙيل في  يجاد مىٍومة ٜاهوهية ؼاملة طامّة و َو ما

م  م مً ١ل َزٍ إلـا حات  و تملبادستت لم ثٛش لحذ  2021ماسط  23تملحّلٞ بالحماية  طحماِية بحاسيخ   21-09ٜس   ل٢ً بالٔش

 ييلألاتلعاِة    ل ثىلّات ١ل تلٙئات  طحماِية  حيص جؽو  َزٍ ـ  حات ِملية تلبيء في تلح زيل  وتملٝاومة في تلحٕ

َزت تلولْ  طحمااي تملحلصم ٢ِعحص تلحٝاسيش تلذولية وتلووىية مً   ٥ تلشثب تملحل ش  في تلّذيذ مً تلحفييٙات  حيص ثشتطْ 

ِامليا  121بتىما تححل تملشثبة  20191ظىة  82  ل تملشثبة  2018ظىة  76م ؼش تلحٝذم  طحمااي للمٕش  حيص تهحٝل مً تملشثبة 

حىمية تل ؽشية حعب ثٝشيش تلحىمية تل ؽشية تلفادس ًِ بشهامج ألامم تملححذ  إلاهما ي في ِيذٍ تلس رين ِ ل معحو  م ؼش تل

 ألا2021لعىة 

وفي ثٝشيش للمجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي حو٥ تلحماية  طحماِية في تملٕش  أٌهش أن تلحٕىية تلصحية بلٕد 

ُو تلع٣ان  ٠ما ظلي َزت تلحٝشيش تلموء ِ ل تلحىوس تلحاسيذي وتملّياسي مً مجم 2 %54ألا6٘ٝي وعبة  2016في ن اية ظىة 

لتحماية  طحماِية باملٕش   حيص أبشص هٝي تلٝو  تلتي ثميز َزٍ تلحماية وهٝي تلمّٚ تلتي جّ لت ا  مْ بيان تلٙوتٛس تلٝا مة 

 يل تلذولية تملّحمذ  في َزت تملجا٥ألابين تلوتْٜ تملّاػ وبين تلحٝٛو تملىفوؿ ِلي ا في دظحوس تململ٢ة وفي تملّاي

٘حّميم تلحماية  طحماِية أ حد تليوم حٝا مً حٝٛو إلاوعان ألاظاظية  عّذما ١اهد جّح ل لضمً وويل مً حيص 

ذ  تملٙهوم وتملماسظة في تملٕش  وفي ٔيٍل مً بٝاُ تلّالم ِم  رت عّذ  وعاوي وؼ٢  مً أؼ٣ا٥ تلّمل تل يلي وتل ل وإلاحعان  ٜو

                                                           
1
 م ؼشت في ثفييٙها مب ا )تلحّلم  تلصحة  تلحٝٛو  تلحٕزية  تلع٢ًألاألاألا(ألا 51حعب م ظعة: ظوؼيا٥ بشوطش غ  م لتثيٚ ألامشي٢ية تلتي جّحمذ  -

2
م  ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحماِية وتلبيئي: تلحماية  طحماِية في تملٕش  وتْٜ - تلحا٥ تلحفيلة وظبل جّضيض أهٍمة تلممان وتملعاِذ   طحماِية   حالة رتثية ٜس

 ألا13  ؿ: 34/2018
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٢شط َزت تلحٞ بموطب تثٙاٜيات ألامم تملححذ  ومىٍمة تلّمل تلذولية ومىٍمة تلصحة تلّاملية  ٠ما دِمحص تلّذيذ مً ث

ا في ظىة   مً   ٥ تِحماد أَذتٗ تلحىمية تملعحذتمة تلعبّة ِؽشألا 2015تملبادستت تملهىية تلّابش  لتحذود تلووىية ١ان ا َش

اظية تلتي يٝوم ِلي ا تلّٝذ  طحمااي وسوتبي ألا ز وتلّىاء وتلحمامً تلتي ال ٘الحماية  طحماِية هي تلش٠يز  ألاظ 

ا  وأن ثفون ٠شتمة موتوىي األا  يم٢ً مً دون ا للمجحمّات أيا ١ان معحو  ثىمي  ا أن ثممً ثماظ٢ها وتصدَاَس

اظة تلذولة في َزت تملجا٥؟ ٘ما مممون جّميم تلحماية  طحماِية في تملٕش ؟ وما هي تملجاالت وألاعّاد تلحىموية لعي

م  ؟ وما هي تلفّوبات وإلا٠شتَات  21ألا09رم ما هي أَم اليات ومشث٢ضتت ث زيل َزت تلوسػ  طحمااي مً   ٥ تلٝاهون  واس ٜس

 تلتي ظٗو جّيٞ َزٍ تلحماية؟

ا ظٗو هحاو٥ إلاطابة ِب ا مً   ٥ تملحوسيً تلحاليين: يَل  َزٍ ألاظئلة ٔو

 ؼاث الخماًت الاحخماُٖت وآلُاث حٗمُمهااملخىع ألاو٫: مغج٨

 املخىع الثاوي: ئ٦غاهاث جد٤ُ٣ ٚاًت حٗمُم الخماًت الاحخماُٖت        

 املخىع ألاو٫: مغج٨ؼاث الخماًت الاحخماُٖت وآلُاث الخٗمُم 

ا تلؽامل  ا تلّام وإواَس َش د تلّملية تلحىموية باملٕش  مىز  ظحٝ ٥ هٝاؼات ٠بيل  ظوتء حو٥ طَو أو دت ل  ِ٘ش

ثمٙف خ ا أو تلحٝا ي  ا تملحّذد   وفي ٌل َزت تلعياٛ وتلىٝاػ تلّمومي حو٥ همورض تلحىمية تلزي يشيذٍ تملٕش  لاُ تلهذٗ 

ا  طحماِية مب ا؟   ولاِد مّص تلٕاية ٘جل تلىمارض وألاؼ٣ا٥ لم ث شض تلذولة مً أصم  ا و فـو

ذون ٘ا ذ   ِو ل ِذ  ح٣ومات  و في ٌل َزت تلؽّوس ب يبة ألامل مً و ٜذ ثم ثجشيب ِذ  م ىىات و همارض ثىموية ل٢ً ب

وٗش ١ل م٣وهات تملجحمْ  بادست تلعلىات تلّليا بح٣ليٚ ه بة مً روي تلح ففات تمل حلٙة للح٢ٙيل في تلىمورض تلحىموي 

ا ظىة ألاوعب و تلّم ي لإلوعان تملٕشبي    و ّ٘  ته٢بد لجىة مّيىة مً وٗش تملل٤ للٝيام ه زٍ تمل همة و  تلتي أـذست ثٝشيَش

ة مً  2021 ىا  و تلىوتٜق  مً   لها ثم سظم سؤية تملعحٝبل و تٜ لتحات  تلحٕييل ِ ل ظً مجمِو ثممً م حلٚ ألِا

ىا  تلتي أـابد ٜىاس تلحىمية في تملٕش  مً   ٥ تلب وك بالخؽٕيل وتلحىمية تملعحذتمة   إلاطشتءتت لحذتٟس   ح الت و ألِا

 ألا1تلحىمية تل ؽشية وتلحماظ٤  طحمااي وتملجا ي وجّضيض

٘الحماية  طحماِية ثحميز بىاعّها تلؽمو ي وتملح٣امل  ٘مذلولها ال يٝحفش ِ ل ثٝىيات تلحلمين  طحمااي  وإهما 

ذ ث حلٚ مً بلذ   ل ا ش حعب ١ل هٍام ظياه ي تلزي ثح ىاٍ ١ل د ا  ؽمل ١ل تلعياظات  طحماِية ألا ش  ٜو ولة  جّبيَل

تلتي ثٝوم ِ ل مبذأ  2وباليعبة للمٕش  ثح٣ون تلحماية  طحماِية مً ـىٙين: يمم تلفىٚ ألاو٥ تلحلميىات  طحماِية

 ؼ لتٟ  طحمااي  وثمم أظاظا ـىاديٞ تلحٝاِذ وتلفىذٛو تلووني للممان  طحمااي  وتلفىذٛو تلووني ملىٍمات 

ة مً  3ساوي ِ ل مبذأ تملعاِذتت  طحماِية ححياه  طحمااي  ٘يما  ؽحمل تلفىٚ تل وتلحمامً تلووني  ويمم مجمِو

                                                           
1
ا ٚ تل - ان تلىمورض تلحىموي تلجذيذ: همورض ثىمية أم ثىمية همورض؟" تملٕش   ٜحفادي و طحمااي: أظئلة تلححو٥ في ٌو ذولة  معاستت في ألابحاذ وتلذستظات دمحم أحذيذو: "َس

 ألا288  ِذد  اؿ  ؿ: 2021  15لٝاهوهية  تلّذد ت
2
- Rapport de Ministère délégué auprès du chef de gouvernement chargée des affaires et de gouvernance »Mapping de la protection sociale au Maroc, 2018, 

p : 13. 
3
اد  ما ثمو٥  ىي تملعاِذ   طحماِية مً تلمشت ب وال جعحلضم معاَمة مباؼش  َزٍ تملعاِذتت ثٝذم لألش اؿ تلزيً ال  عحىيّون دْ٘ أ"- ٜعاه تلحلمين  طحماِية  ِو

: "تلممان  طحمااي مً أطل تلّذتلة  طحماِية 2011ظىة  100مً تملعحٙيذيً أو أصحا  أِمالهم ؼشيىة تظححٝاٛ تلحفو٥ ِلي ا" حعب م ثمش تلّمل تلذو ي  تلذوس  
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اية   (RAMEDوبشهامج تملعاِذ  تلىبية ) (INDH)بشتمج تلذِم  طحمااي ١املبادس  تلووىية للحىمية تل ؽشية  وم ظعات تلِش

ا مً تل لتمج تمل يَل ىذٛو تملٝاـة وتلحٕىية تلصحية لٙا ذ  تلىلبة ٔو  وطهة للٙئات تملّوص  وتلهؽةألا طحماِية ـو

م ١ل َزٍ تلجهود تملبزولة مً وٗش تلذولة وم٣وهاخ ا بٝيد تلولّية  طحماِية َؽة وثبّص ِ ل تلٝلٞ هٍشت لّذ   ؤس

أظبا  مما دْ٘ بم حلٚ م٣وهات تلذولة مً أش اؿ وم ظعات إلاه٢با  ِ ل ـيأة وثبني همورض ثىموي طذيذ ي٣ون مىاظبا 

ا عّذ  ٜشتس دظحوس طذيذ للب د تمل٢شط ملجاالت ملٕش  تلحالش وت ادست ِ ل  ٜشتس ِذتلة تطحماِية ومجالية   فـو ملعحٝبل ٜو

 ألا1تلذِم وتلحماية  طحماِية ٠حٝٛو دظحوسية

و ٘يلوط ١وسوها تملعحجذ 2020و ٜذ تصدتد ألامش ظوء وجّٝيذت ظىة  يذ  -  عّذما ؼهذ تلّالم ثٙش ي وباء  ىيل َو ١٘و

ا ًِ  وتلزي ِش   19 ًِ َؽاؼة تلذولة في مجا٥ ؼب٢ة ألامان  طحمااي وتلفخي  وبالحا ي تن ياس تملىٍومة تلصحية وتجَض

تححوتء َزٍ تلجا حة  ألامش تلزي ثبين مّص عؽ٣ل ط ي ِذم ٜذس  تلىٍام تلٝاهووي و ٜحفادي و طحمااي للذولة ِ ل تلفمود 

 أمام مسل َزٍ ألاصماتألا

ة بااله٢با  ِ ل ـيأة تلٝوتهين تملىاظبة وتمل  مة ملسل َزٍ تلٍشٗو وتلحاالت  حيص ثم ِو ل  رش رل٤ ٜامد تلذول

م  ا تلٝاهون إلاواس ٜس تملحّلٞ بحّميم تلحماية  طحماِية  وتلزي  09-21 ـذتس ِذ  ٜوتهين و مشتظيم في َزت إلاواس ١ان ا َش

اِية هٍشت  ملا يححويص مً تمحياصتت حما ية و ما ظيحٝٝص مً تِح ٍل تلبّن روس  ثىموية ووسػ تطحمااي ل عي تلّذتلة  طحم

ياهة ٠شتم  م  و  اـة تلٙئات تلهؽة مب م  و هي مشث٢ضتت أظاظية للب وك بالحماية  ثحعين لٍشٗو ِتؾ تملوتوىين ـو

ة بح زيل تملٝحميات  طحماِية )تملىلب ألاو٥ (  ٠ما أن  ـذتس َزٍ تلٝوتهين تملشتظيم البذ أن ثوت٠بص  لٞ  ليات تل٢ٙيل

تلٝاهوهية ِ ل أسك تلوتْٜ لخعهيل و ثزليل ١ل تلّٝبات تلتي جّيٞ تلحىمية و تلحٝذم في ١ل تملجاالت  مً   ٥ همورض ثىموي 

 و ـياهة ٠شتمة ١ل تلٙئات  طحماِية )تملىلب تلساوي( طذيذ ٜوتمص جّميم تلحماية  طحماِية

 مُم الخماًت الاحخماُٖت اإلاُلب ألاو٫: اإلاغج٨ؼاث ألاؾاؾُت لخٗ

اية وتلحماية  طحماِية  يبذو مً   ٥ َزٍ تل لتمج تلجهود تلتي ثٝوم ه ا تلذولة في تمليذتن  طحمااي ِامة ومجا٥ تلِش

اية مً   ٥ ثوظيْ دت ش  تملعحٙيذيً مً َزٍ تل لتمج وتلجهود في تمليذتن  طحمااي وثٝىيب ا   اـة دليل يوحي عّود  دولة تلِش

م ِ ا ٜاهون إلاواس ٜس ة مً تلٝوتهين وتملشتظيم ا َش   و ععل َزت  22021ماسط  23تلفادس بحاسيخ  21-09 ل  ـذتس مجمِو

ظىوتت  بحيص ثم  ِىاء ألاولوية في تملشحلة  5تلٝاهون   ل جّميم تلحماية  طحماِية في ٌٗش صمني محذد و بالحذسيج يمحذ   ل  

جّميم  2024و 2023  ِ ل أن يحم في مشحلة راهية بين ظىتي 2022و 2021لصحية بين ظىتي ألاو ل لحوظيْ و جّميم تلحٕىية ت

تلحّويمات تلّا لية  با لا٘ة   ل  ٜشتس جّويمات طضت٘ية لٙا ذ  ألاظش تلتي ثوطذ في ولّية َؽة وبذون أوٙا٥ )تلٙٝش  

ٍمة تلحٝاِذ  وجّميم تلحّوين ًِ ٘ٝذتن تلؽٕل   ٥ ألاو ل(  رم في مشحلة رالسة وأ يل  ظتحم ثوظيْ  دت ش   ه شته  في أه

 )تلٙٝش  تلساهية( 2025ظىة 

                                                                                                                                                                                                 
وملة ِا ل ِوملة ِادلة  تلىبّة ألاو ل دلة" تملىاٜؽة تملح٢شس  ًِ تلحماية  طحماِية )تلممان  طحمااي( بموطب  ِ ن مىٍمة تلّمل تلذولية عؽلن تلّذتلة  طحماِية مً أطِو

 ألا7  ؿ: 2011
1
ية  ِ ل جّبئة ١ل تلوظا ل تملحاحة  لحتعيل أظبا  تظحٙاد  تملوتوىين ِ ل أهص: "جّمل تلذولة وتمل ظعات تلّمومية وتلجماِات تل لتب 2011مً دظحوس  31لٝذ هق تلٙفل  -

 وتملوتوىات ِ ل ٜذم تملعاوت   مً تلحٞ في: 

 تلّ ض وتلّىاية تلصحية -

 تلحماية  طحماِية وتلحٕىية تلصحية  وتلحمامً تلحّالذي أو تملىٍم مً لذن تلذولةألاألاألا"ألا-
2
م  - م 2021ماسط  23) 1442ّبان ؼ 9ـادس بحاسيخ  30ألا21ألا1ٌهيل ؼشيٚ ٜس بحاسيخ  6975تملحّلٞ بالحماية  طحماِية ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد  21ألا09( بخىٙيز تلٝاهون ٜس

 2021أبشيل  05
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ًاث الٗاةلُت  ال٣ٟغة ألاولى: جىؾُ٘ صاةغة الخُُٛت الصخُت وحٗمُم الخٍٗى

 ّح ل ثحعين تملعحو  تلفخي أحذ تمل٣وهات ألاظاظية لهزٍ تلعياظة تلتي خ ذٗ   ل لمان تملعاَمة تل٣لية للموتوىين في 

 ية تملعحذتمة للب دألاتلحىم

ولهزٍ تلٕاية  ٘ ن لمان تملعاوت  وإلاهفاٗ باليعبة لجميْ تلعا٠ىة للولوض للّ طات يمسل  حذ  أولويات تلذولة في مجا٥ 

م  ذ ؼ٣ل ٜاهون ٜس بمسابة مذوهة تلحٕىية تلصحية ألاظاظية و تلزي أظغ للحذسض في بلٓو  001ألا65تلحماية  طحماِية   ٜو

تلؽاملة باملٕش   حيص ي٢شط حٞ تملوتوىين في تلصحة وتح لتم مبادئ إلاهفاٗ وتملعاوت  بين تملوتوىين  تلحٕىية تلصحية

للولوض ِ ل تملعحو  تملجا ي تلووني أو تل لتبي ل ذمات صحية رتت طود  في ٌل تملوتسد تملحاحة  ِو ل أظاط جّالذ ألاهٍمة 

سي ًِ تملشك  ِو ل مبذأ تلحمامً تلووني ٘يما يحّلٞ بىٍام تملعاِذ  ِو ل مبذأ تملعاَمة باليعبة ألهٍمة تلحلمين إلاطبا

تلىبية تملوطص لحٕىية ِ طات ألاش اؿ تملّوصيً  و عيل َزت  تلىٍام في مجا٥ تلٝىاُ تل اؿ تلفىذٛو تلووني للممان 

ٙي تلٝىاُ تلّام تلفىذٛو تلووني ملىٍمات  ححي  اه  طحماايألا طحمااي  بتىما يحم جعييٍل باليعبة ملٌو

عّذ ثلظتغ هٍام جٕىية صحية طذيذ  تلٕشك مىص ثٝييم هٍام تلحٕىية  2002٘الذولة بزلد مجهودت ٠بيلت مىز ظىة 

٢زت عّذ تلحٕىية تلصحية  ّة تلجٕشت٘ية لٙئات تملعحٙيذيً مً َزٍ تلحٕىية وتلحماية  طحماِية  َو تلصحية وثوظيْ تلٜش

ٙين ظىة ثم  ظحّاهة ب 2002ألاظاظية لعىة  وبىٍام  2005الحلمين إلاطباسي ألاظاه ي ًِ تملشك باليعبة لألطشتء وتملٌو

يل تملعحٙيذ  مً هٍام تلحٕىية تلصحية إلاطباسية ظىة    وفي هٙغ تلعىة ثم 2015تملعاِذ  تلىبية "ستميذ" للٙئات تملّوص  ٔو

تلّمومي وتل فو  ي ومحذسبي تلح٣ويً تمل ي بحيص  ثمذيذ تلحٕىية تلصحية إلاطباسية لخؽمل ولبة تلحّليم تلّا ي  بما ٘ي م

اية تملٝذمة مً وٗش  083ألا232سجلد جٕىية  مش٠ضت صحيا  21والبا ووالبة تلزيً ظتعحٙيذون مجاها مً  ذمات تلِش

 ألا2طامّيا

تلّالىي  بمىاظبة تليوم 2020دطى ل  14وجؽيل إلاحفا يات تلشظمية تلتي وؽشخ ا تلو١الة تلووىية للحلمين تلفخي بحاسيخ 

ة بين ألاطشتء وأصحا   %70بلٕد  2019للحٕىية تلصحية  أن وعبة تلحٕىية تلصحية بشظم طميْ ألاهٍمة ظىة  موِص

بحوت ي  %21وألاطشتء وأصحا  تملّاؼات بالٝىاُ تل اؿ بيعبة  %9معحٙيذ بيعبة  649ألا11ألا3تملّاؼات بالٝىاُ تلّام بر 

ل  معحٙيذت  وهٍام تملعاِذ  تلىبية 700ألا842ألا7  083ألا232   %1وتلىلبة بيعبة  %30معحٙيذت بيعبة  007ألا905ألا10ـو

مً ٜاهون  114تلتي ثحّلٞ بٙئات تملاد   %4  با لا٘ة   ل وعبة %5معحٙيذت بيعبة  525ألا619ألا1معحٙيذت  وألاهٍمة تل اـة بر 

م   ألا 4معحٙيذت 664ألا257ألا1وتلتي جٕىي ما يىاَض  003ألا65ٜس

زٍ تلجهود ثوطها تملؽُش تملٕ م َو تملحّلٞ بىٍام تلحلمين إلاطباسي ألاظاه ي ًِ تملشك  155ألا98شبي بفذوس تلٝاهون ٜس

م  تلزي حذد  2019أ٠حوبش  3تلفادس بحاسيخ  2-19-763تل اؿ بٙئات تملهىيين  عّذ ـذوس هفوؿ ثىبيٝية ال ظيما تملشظوم ٜس

                                                           
1
م  - م 2002أ٠حوبش  3) 1423مً سطب  25ـادس في  1-02-296ٌهيل ؼشيٚ ٜس ة  ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد بمسابة مذوهة تلحٕىية تلصحية ألاظاظي 00ألا65( بخىٙيز تلٝاهون ٜس

 ألا2002هوه ل  21بحاسيخ  5058
2
- Rapport national sur « Examen National volontaire de la mise en œuvre des ODD », 2020, p : 47. 

3
يم تلحىٍيمية تملحّلٝة بمذوهة تلحٕىية تلصحية  مً أطل  ظحمشتس ظىوتت ٜابلة للحجذيذ تبحذتء مً  ـذتس تملشتظ 5٘ ل  تهحٝالية ملذ   00ألا65مً ٜاهون  114لٝذ أِىد تملاد   -

  وإما في  واس ـىاديٞ دت لية  ورل٤ في تلحٕىية باليعبة للهيئات تلّامة أو تل اـة تلتي ثممً مللطوست ا جٕىية صحية ت حياسية   ما بوتظىة ِٝود طماِية لذ  ؼش١ات تلحلمين

 حٕىية للفىذٛو تلووني للممان  طحمااي أو تلفىذٛو تلووني ملىٍمات  ححياه  طحمااي حعب تلحالةألا ؼشيىة إلادالء بما يس د وطود َزٍ تل
4
ْ إلال٢ لووي للو١الة تلووىية للحلمين تلفخي  -   http.//www.anam.maَزٍ إلاحفا يات ميؽوس  ِ ل تملٜو

5
م ٌ - م ( 2017يوهيو  23) 1438سممان  28ـادس في  1-17-15هيل ؼشيٚ ٜس تملحّلٞ بىٍام تلحلمين إلاطباسي ألاظاه ي ِ ل تملشك تل اؿ بٙئات تملهىيين  98-15بخىٙيز تلٝاهون ٜس

 ألا2017يوليوص  13بحاسيخ  6586وتلّما٥ تملعحٝلين وألاش اؿ ٔيل ألاطشتء تلزيً يضتولون وؽاوا  اـا  ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 
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ية لألش اؿ تل الّين لهزت تلىٍام وتلزي ثمم ىاٗ تلِٙش يا 59ـىٙا و 14ً ٜا مة لألـىاٗ وألـا   ٠ما ثم 1ـىٙا ِ٘ش

م  ما تملشظوم ٜس م  719ألا19ألا2 ـذتس مشظومين في هٙغ تلحاسيخ َو  769ألا19ألا2تملحّلٞ بالٝوتبل وتملشولين تلىبيين  وتملشظوم ٜس

م  ي تملحذد لؽشوه ثىبيٞ هٍام تلممان  طحماا 2019ماي  30بحاسيخ  686ألا18ألا2تملحّلٞ بالّذو٥  ٠ما ثم  ـذتس تملشظوم ٜس

ِ ل تلّام ت وتلّما٥ تمل زلين وتلزي يشمي   ل ثحذيذ ؼشوه تظحٙاد  َزٍ تلٙئات مً تلّما٥ مً  ذمات تلممان  طحمااي 

 وتلحٕىية تلصحية ألاظاظيةألا

١ل َزٍ تل لظاهة تلٝاهوهية تلٕشك مب ا جّضيض تلحماية  طحماِية دت ل ١ل ٘ئات تملجحمْ   ال أن َزٍ إلاطشتءتت 

ً ١ا٘ية  بل ال بذ مً ثوظيْ هٍام تلحماية لتؽمل ٘ئة ِشيمة مً تلّاملين وهي  ه شته في أهٍمة تلحٝاِذ لوحذَا لم ث٢

 وثوظيْ ٜاِذخ األا

 ال٣ٟغة الثاهُت: جىؾُ٘ ٢اٖضة الاهسغاٍ في هٓام الخ٣اٖض 

 ي ثوظيْ ٜاِذ  مً بين مشث٢ضتت جّميم تلحماية  طحماِية تلتي طاء ه ا وسػ  ـ م تملىٍومة   طحماِية تلحا

 ه شته في أهٍمة تلحٝاِذ  حيص  ّح ل تلحٞ في تلحٝاِذ تليوم حٝا أظاظيا دت ل تملجحمْ تليؽيي  حيص ث٣ون َزٍ تلٙئة عّذ 

اية  اٜة وما ٜذ ي لثب ًِ رل٤ مً حاطات ماظة للِش ِمش وويل مً تلّمل ٜذ جّشلد لؽتى ألامشتك تملضمىة وتلعجض وإلِا

ماِية لهزٍ تلٙئة تلتي يضدتد وله ا ِ ل م حلٚ تلّ طات تلىبية و ظخؽٙا ية  ألامش تلزي  ؽ٣ل ثحذيا تلصحية وتلحماية  طح

اية تلصحيةألا  أمام تلعياظات تلّمومية في مجا٥ تلحماية  طحماِية وتلِش

ملّاػ حعب وهٍام تلحٝاِذ في تملٕش  يٝوم ِ ل أهٍمة ممولة مً معاَمات ألاطشتء وتملؽٕلين  ويحخعب ٘يص مبلٖ ت 

مً ألاش اؿ  2%60وعبة تملعاَمة  وال يوطذ أي هٍام ملىا مّاػ تلؽي و ة ال يٝوم ِ ل مبذأ تملعاَمات  لزل٤ ٘ ن حوت ي 

مليون وعمة َم ٔيل مؽمولين بلي هٍام مً أهٍمة مّاؼات تلحٝاِذ  ويٝحفش َزت تلىٍام  2ألا6تليؽيىين تملؽحٕلين أي 

ٙين وأطشتء ت  لٝىاِين تلّام وتل اؿألاإلاطباسي ٘ٝي ِ ل مٌو

ة مً ألاهٍمة  ة محٜٙش ويحللٚ مجا٥ تلحٕىية تل اـة بالحٝاِذ مً ٠حلة مً ألاهٍمة إلاطباسية ألاظاظية ومجمِو

تلح٢ميلية  وجؽٗش ِ ل ثذبيل َزٍ ألاهٍمة َيئات ثمىا مّاؼات ثٝاِذ أظاظية ومّاؼات  لا٘ية أو ث٢ميلية  حعب تلحاالت  

 ألا3جّحمذ ٜاِذ  تلشظملة أو ٜاِذ  تلحوص ْ تسث٣اصت ِ ل ثٝىيات ثمويل

ا  أو  وثوظيْ ٜاِذ  أهٍمة تلحٝاِذ ٜذ جٕىي م اوش ٘ٝذتن تلذ ل تملشثبي بالؽي و ة أو تلعجض ٔيل تمل لثب ًِ تل٘و

  ويخعم هٍام تلحٝاِذ في تملٕش   4ًِ حادرة تلؽٕل  ِ ل تِحباس أن تلعجض تلىاطم ًِ حادرة ؼٕل جٕىيص ؼش١ات تلحلمين

ت ل ِذ  أهٍمة تلتي ث حلٚ مً حيص مفادس تلحمويل وتلٙئات تملع  ذ٘ة وؼشوه مىا تملّاػ  بحيص  عيل هٍام تلحٝاِذ بحذ

ٙين تملذهيين وتلّع٢شيين مً ٜبل تلفىذٛو تملٕشبي للحٝاِذ   ٘يما يحم ثذبيل مّاؼات أطشتء تلٝىاُ تل اؿ مً 5باليعبة للمٌو

ٙين ٔيل تملشظمين للذولة وتلجماِات مً وٗش تلفىذٛو تلووني للممان  طحمااي   وباليعبة ملّاؼات تلحٝاِذ لٙا ذ  تملٌو

                                                           
1
م ل وُ  ِ ل َزٍ تلٝا مة يم٢ً تلشطُو    -  وتلتي ثمم ٜا مة وويلة مً تل الّين ١األوباء  أوباء ألاظىان  تلفيادلة  تلبيولوطيون  مهىيو تلحمشينألاألاألا 763ألا19ألا2ل تملشظوم ٜس

2
 ألا16حعب ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي  تلحماية  طحماِيةألاألاألا م ط  ؿ:  -

3
 ألا17حعب هٙغ تلحٝشيش  ؿ:  -

4
تؾ وإحعان تل - م  الذ بٜو ماسطألا  157تملحّلٞ بحّميم تلحماية  طحماِية " تملجلة تملٕشبية للإلدتس  تملحلية و تلحىمية  ِذد  21ألا09ّيذووي: "ٜشتء  في مٝحميات تلٝاهون  واس ٜس

 ألا71  ؿ:  2021أبشيل 
5
م  -  31م٢شس بحاسيخ  3087تلحٝاِذ تملذهية ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد ( يحذذ بموطبص هٍام لشوتثب 1971د عم ل  30) 1399ري تلّٝذ   12ـادس بحاسيخ  011-71ٜاهون ٜس

 1971دطى ل 
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 1تل لتبية  وتملعح ذمين بامل ظعات تلّمومية تل الّين للمشتٜبة تملالية للذولة مً وٗش تلفىذٛو تلووني للحٝاِذ وتلحلمين

ا مً وٗش هٙغ   با لا٘ة   ل أهٍمة ث٢مRCAR 2ًِ وشيٞ تلىٍام تلجمااي ملىا سوتثب تلحٝاِذ يلية ت حياسية يحم ثذبيَل

 تمل ظعات لٙا ذ  مى شوي ا  ٘م  ًِ تلحلمين تلح٢مي ي   حياسي تلزي ثذبٍش ؼش١ات تلحلمين بالٝىاُ تل اؿألا 

ثم ثمذيذ هٍام تلحٝاِذ لتؽمل تملؽحٕلين تملعحٙيذيً مً هٍام تلحٕىية تلصحية إلاطباسية  ورل٤  2017وفي ظىة 

تملحّلٞ ب حذتذ هٍام للمّاؼات لٙا ذ  ٘ئات تملهىيين وتلّما٥ تملعحٝلين وألاش اؿ ٔيل ألاطشتء  993-15م بموطب تلٝاهون ٜس

 تلزيً يضتولون وؽاوا  اـاألا

م  ذ حذد تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس ظىة  أما  63ظً تلحٝاِذ باليعبة للٝىاُ تلّام في  2016تلفادس في ظىة  1-16-110ٜو

م مً جّذد ألاهٍمة وتمل ظعات تملعيل   604مً مذوهة تلؽٕل في  526تملاد  باليعبة للٝىاُ تل اؿ ٘ٝذ حذدثص  ظىة  وبالٔش

زت ستطْ   ل تؼ لته تلٍهيل بمسابة ٜاهون تملحّلٞ بىٍام  لىٍام تلحٝاِذ  ٘ ن تلحٕىية تلتي يٝذمها َزت تلىٍام ال ثضت٥ محذود   َو

  با لا٘ة   ل ٔيا  بشتمج لحم٢ين ألاش اؿ مً 5يوما 3240تلممان  طحمااي لشوس  مشت٠مة ٘ لتت تلحلمين تملحذد  في 

ٙي وأطشتء تلٝىاِين تلّام  مّاؼات تلحٝاِذ ٔيل تلٝا مة ِ ل  ؼ لت١ات أمام ٜيام أهٍمة تلحٝاِذ إلاطباسية ِ ل معاَمات مٌو

تلتي ثحميز بحّذد ألاهٍمة  6وتل اؿ في ٌل تسثٙاُ وعبة تلؽي و ة باملٕش   وثضتيذ تلمٕي ِ ل ـىاديٞ تملّاؼات تلحٝاِذية

ا  مما ي رش ِ ل ٘ئة تلبالٕين ظً تلحٝاِذألا  وبّذم  وسجام ٘يما بيب ا  وثىُو أظاليب ووٛش ثذبيَل

اية وتملعاِذ   طحماِية وتلهؽاؼة تلتي ثىبْ أهٍمة تلحٝاِذ في تملٕش   ولح ىي وث في  وفي ٌل ثشتطْ معحو  تلِش

ا٠ىة تلهؽة ١ان البذ مً  يجاد ـيٖ الححوتء َزٍ تلٙئات تلتي لم جؽملها تلحماية  طحماِية تمل اوش  طحماِية تلتي خ ذد تلع

 تملٝذمة  ورل٤ عٕشك لمان ِذتلة تطحماِية وحماية ل٣ل ٘ئات تملجحمْألا

 اإلاُلب الثاوي: آلُاث حٗمُم الخماًت الاحخماُٖت 

 وك بالّىفش تل ؽشي باِحباٍس حلٝة أظاظية في  ّح ل ثحٝيٞ تلحماية  طحماِية مذ   س تعيا ال محيذ ِىص للب

تلحىمية  وبىاء مجحمْ جعودٍ تلّذتلة  طحماِية وتملجالية تلتي ما ٘تئ ـاحب تلج لة تملل٤ دمحم تلعادط يفبو  لي ا مً   ٥ 

م  ىاباثص  ومً أطل ث زيل تمل ىي تملحمسل في جّميم تلحماية  طحماِية تلزي ثم ولْ لباثص مً   ٥ تلٝ اهون  واس ٜس

ة مً  ليات وتلحذتبيل مب ا ما َو رو واعْ جؽش عي )تلٙٝش  ألاو ل( ومب ا ما َو رو واعْ م ظعاجي )تلٙٝش  21ألا09   رم ثبنى مجمِو

تلساهية( و رل٤ مً أطل ثحٝيٞ تلّٙالية وتلىجاِة في جّميم َزٍ تلحماية ولمان تلحٝا ية هاطّة بين م حلٚ تملحذ لين في َزت 

 ام  حيص يجب  حذتذ الية موحذ  للٝياد  ومشتٜبة تملىٍومة في ؼمولي  ا و َزت لً يحم  ال ِ ل تلحذتبيل تلخؽش ّية؟تلىٍ

ُٗت   ال٣ٟغة ألاولى: الخضابير الدكَغ

                                                           
1
م  -  ألا1959دطى ل  11بحاسيخ  2459( ب حذتذ ـىذٛو ووني للحٝاِذ وتلحلمين  طشيذ  سظمية ِذد 1959أ٠حوبش  27) 1379سبيْ تلساوي  24ـادس في  1-59-301ٌهيل ؼشيٚ ٜس

2
م  - أ٠حوبش  13م٢شس بحاسيخ  3389( يحّلٞ ب حذتذ هٍام طمااي ملىا سوتثب تلحٝاِذ )ض س ِذد 1977أ٠حوبش  4) 1397ؼوت٥  20بحاسيخ  1-77-216ٌهيل ؼشيٚ بمسابة ٜاهون ٜس

 (ألا1977
3
م  - م 2017د عم ل  5) 1439مً سبيْ ألاو٥  16ـادس في  1-97-15ٌهيل ؼشيٚ ٜس ألاظاه ي ًِ تملشك تل اؿ بٙئات تملحّلٞ بىٍام تلحلمين إلاطباسي  98-15( بخىٙيز تلٝاهون ٜس

 ألا2017د عم ل  21بحاسيخ  6632تملهىيين وتلّما٥ تملعحٝلين وألاش اؿ ٔيل ألاطشتء تلزيً يضتولون وؽاوا  اـا  ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 
4
باوً ألاسك ويلة  مغ ظىوتت ِ ل ألاٜل  وهٙغ ألامش هق ِليص ظىة  ٘يما ي ق أطشتء تملىاطم تلزيً يس حون أن م تؼحٕلوت في  55لٝذ حذدت َزٍ تملاد  ظً تلحٝاِذ في   -

م  53تلٙفل   تملحّلٞ بىٍام تلممان  طحماايألا 1-72-184مً ٌهيل تلممان  طحمااي ٜس
5
م  53يىق تلٙفل   -  تملحّلٞ بىٍام تلممان  طحمااي ِ ل أهص: " 1-72-184مً تلٍهيل تلؽشيٚ بمسابة ٜاهون ٜس

6
 %1ألا4صتد ِذد تلع٣ان تلزيً  عاَمون في ـىاديٞ تملّاؼات تلحٝاِذية بمحوظي ٜذٍس  2009و 2000  أهص   ٥ ظىتي 2012ملىذوبية تلعامية للح ىيي لعىة مً   ٥ ثٝشيش ت  -

 في تملحوظي في تلعىةألا %6ألا6بتىما صتد ِذد تملحٝاِذيً تلزي يحفلون ِ ل مّاػ ثٝاِذي بيعبة  %1ألا4

Rapport sous thème ! « Mapping de protection sociale au Maroc » op. cit , p : 15. 
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للٝيام ب٣ل مبادس  ثىموية البذ لها مً ٜوتهين ِامة و اـة لحىٍيمها وثوطي ها وفي َزت إلاواس ٜامد تلذولة مً أطل  

ذت للب وك بالّىفش تل ؽشي ععً تلٝوتهين رتت تلفلة بالحىمية تل ؽشية وتلب وك بمعحو  جّضيض  م حلٚ تمل٣اظب تلتي ـس

مّتؽ  ا مً   ٥ م حلٚ تل لتمج وتمل ىىات  طحماِية وفي مٝذمة َزٍ تل لتمج وتمل ىىات يم٢ً ر٠ش تملبادس  تلووىية 

 ثٝليق تلٙوتٛس تملالية و طحماِية و لٞ تلحمامً تلحّالذيألا للحىمية تل ؽشية  وهٍام تملعاِذ  تلىبية  وبشتمج

ا ًِ وشيٞ تملؽُش مً ثٝليق وعبة تلٙٝش وتلهؽاؼة  طحماِية  ٠ىٍام تملبادس    ذ م٢ىد َزٍ تل لتمج عّذ ثلويَل ٜو

تهية   ال أن ا لم ث٢ً تلووىية للحىمية تل ؽشية وجّضيض تلحماظ٤  طحمااي ِ ل  حذتذ ـىذٛو دِم تلحماظ٤  طحمااي بامليز 

ا   ادس  ِ ل تلحذ مً تمل اوش  ٜحفادية و طحماِية و تلصحية  وال ظيما في ـٙٗو تلٙئات ألا٠ثل َؽاؼة  فـو ١ا٘ية ٜو

ش ِ ل أي حماية تطحماِية و ٌهش رل٤ طليا عّذ ثٙش ي تلوباء وتهخؽاس طا حة ١وسوها مْ بذتية ظىة    2020تلٙئات تلتي ال ثح٘و

 ت تلوباء أصمة  تطحماِية و صحية َا لة  لتغ في تملٕش  وحذٍ بل في ١ل دو٥ تملّموسألا حيص  لٞ َز

ة أمام تلذولة ال حباس ٜذستخ ا في  و يم٢ً تلٝو٥ أن ١ل هٝمة ٜذ ثحمل وّمة بحيص أثاحد َزٍ تلٍشٗو تلّفتبة تلٙـش

وهة و ؼموال في تلحاالت مسل َاثص  وبالّٙل ٜامد ١ل تملجاالت  و بالحا ي تلبحص ًِ بىاء هٍام حماية تطحمااي أ٠ثل ث٢يٙا و مش 

تلذولة بما يلضم مً ثذتبيل وتح لتصتت تٜحفادية و تطحماِية بىاء ِ ل ظلىاخ ا وت حفاـاخ ا أرىاء َزٍ  صمات معخىذ  ِ ل 

 ٘فو٥ تلذظحوس وتلٝوتهين ألا ش  رتت تلفلةألا

ط تلحٞ في تلحماية  طحماِية وتلحٕىية تلصحية  تلزي ٠ش  2011مً دظحوس  31وفي َزت إلاواس وبىاء ِ ل تلٙفل 

 لا٘ة   ل  ظ لؼاد باالل زتمات تلذولية للممل٢ة تملٕشبية في مجا٥ تلحماية  طحماِية  اـة تلّهذ تلذو ي تل اؿ بالحٝٛو 

م  تلفادس  ًِ َزٍ عؽلن ألاسليات تلووىية لتحماية  طحماِية  102 ٜحفادية و طحماِية وتلسٝا٘ية  و ثٙاٜية ٜس

تملىٍمة  و٠زت  ىة ألامم تملححذ  مً أطل ثحٝيٞ أَذتٗ تلحىمية تملعحذتمة تلتي جّح ل ثوظيْ تلحماية  طحماِية مً بين 

 ألا1ٔاياخ ا تلش تعية

في مجا٥  وفي ٌل جّذد تلٝوتهين وتملشتظيم و ثٙاٜيات تلذولية تملىٍمة لتحماية  طحماِية تلتي لم ث٢ً جؽمل ١ل ٘ئات تملجحمْ

م  لحوحيذ تلشؤية ولمان تظ لتثيجية  09-21تلحماية  وبّذ دستظة ١ل طوتهب تلمّٚ في َزٍ تلٝوتهين طاء تلٝاهون إلاواس ٜس

مً َزت تلٝاهون إلاواس ِ ل أهص: "جّمل تلعلىات تلّمومية ِ ل مشتطّة تلىفوؿ  18إلـا م تلؽامل  حيص هفد تملاد  

بالحماية  طحماِية وباملىٍومة تلصحية تلووىية مْ مشتِا  تلجذولة تلضمىية تملىفوؿ ِلي ا في تلخؽش ّية وتلحىٍيمية تملحّلٝة 

 أِ ٍ"ألا 1782تملاد  

ويشمي َزت تلٝاهون إلاواس   ل لشوس  م ءمة تلٝوتهين تلعابٝة مْ ما تظحجذ مً مٝحميات ٜاهوهية  ٜشتس هٍام ووني 

ة مً ألاهٍمة  طحماِية تلتي تِ لتَا تلىٝفان وتلخؽخد  الظيما مب ا تملحّلٝة بالحٕىية تلصحية  موحذ وؼامل ملجمِو

 ألاظاظية وهٍام تلحٝاِذألا

                                                           
1
م  - م  09-21حعب ما طاء في ديباطة ٜاهون إلاواس ٜس ( بخىٙيز 2021ماسط  23) 1442ؼّبان  9ـادس في  1-21-30تملحّلٞ بالحماية  طحماِية تلفادس بالٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 تملحّلٞ بالحماية  طحماِيةألا 09-21تلٝاهون إلاواس 
2
ٞ أح٣ام َزت تلٝاهون  178هفد تملاد   لٝذ  - دت ل أطل  –إلاواس –مً َزت تلٝاهون إلاواس ِ ل أهص: "ثح ز تلعلىات تلّمومية إلاطشتءتت تل صمة لحّميم تلحماية  طحماِية  ٘و

  مغ ظىوتت حعب تلجذولة تلضمىية تلحالية: 

  2022و 2021جّميم تلحلمين إلاطباسي ألاظاه ي ًِ تملشك   ٥ ظىتي  -

 ألا2024و 2023جّميم تلحّويمات تلّا لية   ٥ ظىتي  -

 ألا2025ثوظيْ  ه شته في أهٍمة تلحٝاِذ وجّميم  ظحٙاد  مً تلحّوين ًِ ٘ٝذتن تلؽٕل ظىة  -
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٘هزٍ ألاهٍمة وتل لتمج  طحماِية ١اهد جّاوي مً تلخؽخد بّٙل جّذد تلىفوؿ تلٝاهوهية ولّٙها  و١ان ١ل ٜاهون 

ٞ  واس ٜاهووي محذ د واليات جعييل م حلٙة مً هٍام آل ش  ألامش تلزي أد    ل يخبنى ٘ئة أو ٜىاِا أو مجا٥ حما ي ِ ل  حذ  ٘و

ذم ثىاظٝها  وجّذد ـيٕها تلٝاهوهية  وتلجهات تملحذ لة ٘ي ا وإلاطشتءتت تملحّلٝة عؽلن ا  و  ا ِو ثشت٠م تل لتمج  طحماِية وجّثَل

اد  تلىٍش في ١ل  2021مً تلٝاهون إلاواس لعىة  81لحذتٟس َزت تل لل طاءت تملاد   َزٍ تل لتمج  طحماِية تملوطهة لألظش ِ 

تملع  ذ٘ة ًِ وشيٞ ثجميّها وجّميمها  مْ ولْ تملّاييل تملمبووة ل ظحٙاد  مب ا  ومً ؼلن َزت تلحٕييل أن يضيل تلّيو  تلتي 

ذم تلحىاظٞ ٘يما بيب ا  وتلٕاية مً َزت إلـا م  حذتذ ه ق ٜاهووي ؼابد م حلٚ تل لتمج تلشت جة الظيما عع ب تلح٢شتس ِو

 موحذ ل٣ل َزٍ تل لتمج عٕية ثوحيذ تملعاوش وإلاطشتءتت تملحّلٝة ه األا

ْ تلحذسيجي لذِم تلذولة ِ ل عّن تملوتد ه ذٗ  ٠ما ثبنى تلٝاهون إلاواس معللة  ـ م هٍام تملٝاـة ًِ وشيٞ تل٘ش

ْ لحمويل تلحّويمات تملحّلٝة بالحماية مً تمل ا وش تملشثبىة بالىٙولة وتلحّويمات ث فيق تلهوتمؾ تلىاثجة ًِ َزت تل٘ش

م  42تلجضت٘ية تملىفوؿ ِلي ا في تملاد    ألا09-21مً َزت تلٝاهون إلاواس ٜس

 طشتء ٜاهووي ا ش ٜامد بص تلذولة عّذ تلٙؽل تملسجل في عّن تل لتمج مً طهة  وجسجيل   ح الت تلتي سجلد في 

ا عّذ ثٙش ي طا حة ١وسوها وثشدي تلولّية تلصحية و طحماِية لجل  هٍام تلحماية  طحماِية مً طهة أ ش   و فـو

م  تلزي يحّلٞ بمىٍومة تظ  ذتٗ تملعحٙيذيً مً بشتمج تلذِم  طحمااي  72-18ألاظش  ألامش تلزي  دّ٘ها   ل  ِذتد تلٝاهون ٜس

 ذ٘ة مً أطل ثم٢يب ا مً   وتلٕاية  مً َزت تلٝاهون َو ثحذيذ تلٙئات تملع  2020ظىة  3وب حذتذ تلو١الة تلووىية للسج ت

  ظحٙاد  مً تل لتمج وتلذِم وثحٝيٞ تلحّميم ألامسل لتحماية  طحماِية ًِ  لٞ تمل ظعات تل٢ٙيلة ه زت إلاطشتءألا

 ال٣ٟغة الثاهُت: الخضبير اإلاإؾؿاحي

موت٠ب  ا بالحذتبيل  جّح ل ٜو  تلٝوتهين  مهما ١اهد محىوس  ٔيل ١ا٘ية لح زيل م حلٚ  تل لتمج  لزت ال بذ مً ث٢مل  ا و

تمل ظعاثية تلتي جعهش ِ ل ثىبيٞ َزٍ تلٝوتهين و تل لتمج   و في َزت إلاواس ثم م  شت جّضيض مىٍومة  تلحماية  طحماِية 

بم ظعة لإلؼشتٗ  لححٝيٞ تلٕاية و تملبحػل تلزي مً أطلص ثم ث زيل َزت تلىُو مً تلعياظة  طحماِية و تلتي جعىى ه يئة 

م مشتٜبة تلح لححل محل مذيشية تلحلميىات و ححياه  طحمااي  644-12لميىات و ححياه  طحمااي تملحذرة بموطب تلٝاهون ٜس

يا مً تملؽُش تملٕشبي لححٝيٞ تلحيعيٞ بين م حلٚ تملحذ لين وثحٝيٞ تلحىأم بين  تلتي ١اهد ثاعّة لوصتس   ٜحفاد وتملالية  وِو

مً ٜاهون  9أطل تلح زيل ألامسل ل لتمج تلحماية  طحماِية و جّميمها ٘ٝذ هق مً   ٥ تملاد  تل لتمج وتلعياظات تلّمومية مً 

م  أِ ٍ  يحّين ِ ل تلعلىات تلّمومية تلعهش ِ ل  4ِ ل أهص: "مً أطل بلٓو تلهذٗ تملىفوؿ ِليص في تملاد   21-09إلاواس ٜس

                                                           
1
ملشثبىة بالىٙولة وتلحّويمات تلجضت٘ية تملىفوؿ لٝذ هفد َزٍ تملاد  ِ ل أهص: "يحم جّميم تلحّويمات تلّا لية مً   ٥  سظاء تلحّويمات تملحّلٝة بالحماية مً تمل اوش ت  -

 أِ ٍ ِ ل تلٝيام  ِ ل تل فوؿ بما ي ي:  4ِلي ا في تملاد  

 ظحٙاد  مب ا  ـ م بشتمج تلذِم تملوطص لألظش لتحماية مً تمل اوش تملشثبىة بالىٙولة تملّمو٥ ه ا  ٜفذ ثجميّها وجّميمها مْ ولْ مّاييل دٜيٝة ل  -

ْ تلحذسيجي للذِم لحمويل تلحّويمات تملز١وس  إلـا م تلحذسي-  جي لىٍام تملٝاـة ت ذٗ ث فيق تلهوتمؾ تلىاثجة ًِ تل٘ش

 تِحماد تلسجل  طحمااي تملوحذ ١لدت  لححٝيٞ تظ  ذتٗ أ٠ثل ّ٘الية للٙئات  طحماِية تملعححٝة للذِم"ألا-
2
ٞ تلىفوؿ هٝي أظاظية مً    4مً تلٝاهون إلاواس ِ ل  4لٝذ هفد تملاد    - ٥: "جّميم تلحّويمات تلّا لية مً   ٥ ثم٢ين ألاظش تلتي ال جعحٙيذ مً َزٍ تلحّويمات ٘و

 تلخؽش ّية وتلحىٍيمية تلجاسي ه ا تلّمل مً  ظحٙاد  مً: 

 ظىة  21ظً  جّويمات لتحماية مً تمل اوش تملشثبىة بالىٙولة  ال ظيما مب ا تلهذس تملذسه ي باليعبة لألظش تلتي لذت ا أوٙا٥ دون -

ش ِ ل وٙل أو يحجاوص ظً َ الء - ظىة ؼشيىة أال ث٣ون معحٙيذ  مً جّويمات تلحماية مً تمل اوش تملشثبىة بالىٙولة  وخ ذٗ  21جّويمات طضت٘ية باليعبة لألظش تلتي ال ثح٘و

 َزٍ تلحّويمات أظاظا لذِم تلٝذس  تلؽشت ية لهزٍ ألاظش وتلحذ مً تلهؽاؼة"ألا
3
م  تلٍهيل تلؽشيٚ  - م 2020أٔعىغ  8) 1441مً ري تلحجة  18ـادس في  1-20-77ٜس تملحّلٞ بمىٍومة تظ  ذتٗ تملعحٙيذيً مً بشتمج تلذِم  72-18( بخىٙيز تلٝاهون ٜس

 ألا2020ٔؽد  13بحاسيخ  6908 طحمااي وإحذتذ تلو١الة تلووىية للسج ت  ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية  ِذد 
4
م   - م 2014ماسط  6) 1435طماد  ألاو ل  4في  ـادس 1-14-10ٌهيل ؼشيٚ ٜس تلٝاض ي ب حذتذ َيئة مشتٜبة تلحلميىات و ححياه  طحمااي ـادس  64-12( بخىٙيز تلٝاهون ٜس

 ألا2014ماسط  20بحاسيخ  6240بالجشيذ  تلشظمية ِذد 
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ماِية  وثىويش تلجوتهب تلحذبيلية  و٠زت ثل٤ تملحّلٝة بح٣امة َيئات ثيعيٞ ِمل ١ا٘ة تملحذ لين تملّىيين بحّميم تلحماية  طح

تلممان  طحمااي وتث ار طميْ تلحذتبيل رتت تلىاعْ تلخؽش عي وتمل ظعاجي وتملا ي تلتي ثم٢ً مً ثّٙيل جّميم تلحماية 

ووىية  ومع ولية مؽ ل٠ة بين تلذولة  مً هٙغ تلٝاهون أن جّميم تلحماية  طحماِية أولوية 10 طحماِية "٠ما تِح لت تملاد  

وتلجماِات تل لتبية وتمل ظعات وتملٝاوالت تلّمومية وتلٝىاُ تل اؿ وتملجحمْ تملذوي وم حلٚ تلهيئات تلّامة وتل اـة ألا ش  

ذ حسد َزٍ ألاوشتٗ ِ ل أن جعاَم  ١ل ٘يما ي فص  لححٝيٞ َذٗ جّميم تلحماية  طحماِية  ألا1وتملوتوىين  ٜو

م ٠ما ألا مً   ٥ بابص تلسالص تِحماد اليحين لتح٣امة: سألاو ل ثحمسل في تِحماد َيئة  09ألا 21ٗ تلٝاهون إلاواس ٜس

يا  تلحيعيٞ ٘يما  موحذ  لحذبيل م حلٚ أهٍمة تلحماية  طحماِية عٕشك لمان تلحٝا ية َزٍ ألاهٍمة وث في تلخؽخد ٔو

  2بيب ا

مهم  ا تلعهش ِ ل ثخبْ ثىٙيز َزت إلـا م  طحمااي وثيعيٞ ثذ  ت م حلٚ ألاوشتٗ  3س وتلساهية ثحمسل في  حذتذ الية للٝياد 

 تملّىيةألا

َزت ١ل ما يحّلٞ بالجوتهب إلايجابية تلتي ٜامد ه ا تلذولة مً أطل تل شوض مً أصم  ا  طحماِية ِ ل مشتحل و في 

 ال أن ل٣ل وموم و ٔاية  ثضحيات ٜذ ثفتب تلهذٗ و محىات م حلٙة في مجا٥ جّميم تلحماية  طحماِية تلؽاملة للمجحمْ  

ٜذ ث ىب  وتلذولة   ٜامد ه زٍ تل ىوتت في تلّذيذ مً تملجاالت و في تل٢سيل مً تلٝىاِات رتت تلبّذ  طحمااي ِ ل ٜوتهيب ا و 

ْ تلذِم ًِ تلٝىاِات  طحماِية  تلزي ١ا ن يمو٥ ًِ وشيٞ ـىذٛو بشتمجها تلحىموية    ال أن  أـّب  طشتء   ـ حي  َو ٘س

تملٝاـة  و ٜذ ثشثب ًِ َزت  طشتء ثذتِيات ؼتى مً بيب ا  لٞ ٘وتٛس تطحماِية دت ل تملجحمْ  و َو ِامل ٜذ  ؽ٣ل ِا ٝا أو 

  ٠شتَا ٜذ يحو٥ دون ثحٝيٞ ٔاية جّميم تلحماية  طحماِيةألا

 املخىع الثاوي: ئ٦غاهاث جد٤ُ٣ ٚاًت حٗمُم الخماًت الاحخماُٖت

ٔم مً ته شته طهود تلذولة في ثحٝيٞ تلحماية  طحماِية ِ ل ٔشتس بلذتن تلّالم تملى شوة في َزٍ تلجهود وتملحمسلة في ثبني وبالش 

ة مً تلعياظات تلشتمية   ل تلب وك بولّية تملوتوىين تملٕاسبة الظيما تلٙئات تملّوص  و تلهؽة   ال أن مىٍومة تلحماية  مجمِو

وتل لتمج  وثىُو  4ال صتلد ثىبّها تلهؽاؼة بّٙل جّذد تمل ظعات -لحلمين  طحمااي وتملعاِذ   طحماِيةت - طحماِية بم٣وهي ا 

موم ذم وطود هٍام تظ  ذتٗ موحذ   ال أن َزٍ تلعياظات ما صتلد محّثل  ولم ثبلٖ مبحٕاَا لحذ 5تلٙاِلين مً  وتؿ ِو   ِو

بيئي حو٥ "تلحماية  طحماِية في تملٕش " تلزي طاء ٘يص ِ ل أن تلحٕىية  ن  ٘ٙي ثٝشيش للمجلغ  ٜحفادي و طحماِية وتل

مً مجمُو تلع٣ان  وفي ثٝشيش ا ش حو٥ "تلىمورض تلحىموي  %54ألا6٘ٝي وعبة  2016تلصحية في تملٕش  بلٕد في ن اية ظىة 

م تلجهود تملبزولة ثٍل تلحماي ة  طحماِية باملٕش  ٔيل ١ا٘ية  تلجذيذ للمٕش " رَب هٙغ تملجلغ في ثٝشيش ا ش ِ ل أهص ٔس

ا باألمان  وألاٗ هٙغ تلحٝشيش وي رش لّٚ هىاٛ تمل ىٍومة عؽ٣ل ظلبي ِ ل ولّية ٘ئات وتظّة مً تملجحمْ ويىا٥ مً ؼّوَس

 %60  ٠ما أن حوت ي %38تلحٕىية تلصحية بلٕد وعبة تلعا٠ىة تملٕشبية ٔيل تملؽمولة بلي هٍام مً أهٍمة  2018أهص في ظىة 

                                                           
1
م  10تملاد    -  تلعالٚ تلز٠شألا 90-21مً ٜاهون إلاواس ٜس

2
م مً تلٝاهون إلا  15هفد تملاد   - ِ ل أهص" جعهش تلعلىات تلّمومية ِ ل تث ار إلاطشتءتت تل صمة لولْ  واس لتح٣امة يم٢ً مً لمان تلحٝا ية م حلٙة أهٍمة  21-09واس ٜس

 تلحماية  طحماِية  ال ظيما مً   ٥ تِحماد َيئة موحذ  لحذبيل َزٍ ألاهٍمة"ألا
3
م  16هفد تملاد    - "مً أطل لمان ث٣امل وثىاظٞ إلاطشتءتت تملح ز  ـ  م تلحماية  طحماِية  جّمل تلح٣ومة ِ ل  حذتذ الية للٝياد  ِ ل أهص:  21-09مً تلٝاهون إلاواس ٜس

 جعهش بفٙة  اـة  ِ ل ثخبْ ثىٙيز َزت إلـا م وثيعيٞ ثذ  ت م حلٚ ألاوشتٗ تملّىية"ألا
4
م حعب ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي  حو٥ تلحماية  طحم - أهٍمة  05تلزي طاء ٘يص ِ ل أن تملٕش  يوطذ بص:  14و 13  ؿ: 34/2018اِية  حالة رتثية ٜس

ا لحذبيل تلحلمين إلاطباسي ألاظاه ي ًِ تملشكألا 28ِمومية للحٝاِذ  و ىذٜو  جّالذية  ـو
5
تملىحمين للٝىاُ تلّام وتلفىذٛو تلووني للممان  طحمااي تملىحىي  ِ ل ظ يل تملسا٥ تلفىذٛو تلووني ملىٍمات  ححياه  طحمااي يمم ٘ئة ألاطشتء وأصحا  تملّاؼات -

 للٝىاُ تل اؿ
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ألاش اؿ  ³/²لع٣ان تليؽيىين ٔيل مؽمولين بىٍام تلحٝاِذ  ويضدتد ألامش ظوء باليعبة لبّن تلٙئات تلهؽة  حيص  ن مً ت

اٜة أي حوت ي   ألا1ال  عحٙيذون مً أي هٍام للممان  طحمااي %9ألا66روي إلِا

م تملجهودتت تلجباس  تلتي ثبزلها تلذولة ِ ل م حلٚ م ظعاخ ا تلشظمية و ؼبص تلشظمية  مً أطل جّميم تلحماية  طحماِية   ٔس

ٚ ِلي ا ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي  ذ ٜو  ال أن َزٍ تملجهودتت ما ثضت٥ جّ لت ا عّن تلىوتٜق وإلا٠شتَات  ٜو

يلة و ظبل وتْٜ تلحا٥   تلحف"   ثىٛش مً   لها    ل  2018تلزي ٜام بحٝذيم دستظة حو٥ تلحماية  طحماِية في تملٕش  ظىة 

و ٜذ  لق مً   ٥ َزٍ تلذستظة   ل عّن إلا٠شتَات وتلىوتٜق تلتي ثٝٚ في  "جّضيض أهٍمة تلممان و تملعاِذ   طحماِية

ذم تظحٙاد  عّن تلٙئات تل اـة مً تلحماية  طحماِية  حيص تجعمد تلعياظات  وطص جّميم تلحماية  طحماِية ِو

 يل  بالىاعْ تلحجضيئي وتلٍشفي بحيص لم ثذسض تلحذتبيل تملح ز  لمً تظ لتثيجية مح٣املة و  طحماِية باملٕش    ٥ تلّٝود ألا 

ؼمولية   ظوتء ٘يما يحّلٞ بححعين م ؼشتت تلحماية  طحماِية أو ٘يما ي ق ثوظيْ  ظحٙاد  مً تلذِم  طحمااي  ألامش 

م تلزي ست٠م تل فاؿ وتلهؽاؼة لذ  ٘ئات وتظّة مً تملوتوىين   ل د سطة تلحلريل ِ ل تلعلم  طحمااي في عّن تلٙ لتت  ؤس

ام تملسجلة في ميزتهية تلذولة تمل ففة للميزتهية تمل ولة للٝىاِات  طحماِية  و عّذ مض ي أ٠ثل مً  ظىة ِ ل تِحماد  19ألاٜس

م ما بزلحص تلذولة مً طهود في ظ يل  سثٝاء باملىٍومة  تلصحية لححٝيٞ تلهذٗ تلسالص مذوهة تلحٕىية تلصحية باملٕش   ؤس

مً أَذتٗ تلحىمية تملعحذتمة   ال أن َزت تلىٍام ال صتلد ثىػل ِليص  هحٝا ية وثىبّص تلهؽاؼة عع ب ِذم ؼموليحص  ولّٚ 

اية تلصحية تملٝذمة للموتوً و اـة ثل٤ تملحّلٝة ععا٠ىة تلّالم تلٝشوي وتملىاوٞ تملّضولة   ّ٘الية ِشوك  ذمات تلِش

اية  و تلزي ال يحّذ  بالىٍش   مً تلع٣ان  %60مليون ش ق  مما  ّني أن حوت ي  5ألا8 ل ِذد ألاش اؿ تملؽمولين ه زٍ تلِش

 ألا2تليؽيىين محشومون مً تلحماية  طحماِية

وأ٠ذت دستظة دولية مٝاسهة أطشخ ا لجىة تلؽ ون  طحماِية وتلحمامً تهى ٜا مً مّىيات مىٍمة تلّمل تلذولية حو٥  

ها  تملٕش  وتلؽي ي ومفش مذ  تلحل ش تلزي سجلص تملٕش  في َزت تملجا٥  وفي َزت إلاواس  ؼ٣لد تلىٙٝات تلّمومية تلتي ثف٘ش

في  2012في ظىة  %5ألا10في تملٕش   مٝابل  2010مً تلىاثج تلذت  ي تل ام في ظىة  % 57ألا6تلذولة ِ ل تلحماية  طحماِية ٘ٝي 

 ألا 3بمفش 2011في ظىة  %21ألا13تلؽي ي و

م مما حٝٝص مً ثٝذم ملموط ِو ل  م مً  سظاء هٍام تلحٕىية تلصحية ألاظاظية باملٕش  مىز صمً عّيذ  وبالٔش ٠ما أهص بالٔش

ة مً أوطص تلٝفوس و  ح الت تلتي تِ لثص ظوتء  ٜذس مً ألاَمية   ال أن ِملية ثٝييم َزت تلىٍام ٠ؽٙد ًِ مجمِو

 و٥( أو  ٠شتَات وتلّوت ٞ تل اسطية )تملىلب تلساوي(  ٠شتَات تلهي٣لية تلذت لية )تملىلب ألا 

 اإلاُلب ألاو٫: الا٦غاهاث الضازلُت لخٗمُم هٓام الخُُٛت الصخُت 

جّود إلا٠شتَات تلذت لية تلتي  ّاوي مب ا هٍام جّميم تلحماية  طحماِية   ل ِذ  ِوتمل ومب ا لّٚ ثمويل 

  طحماِية تلتي ال جٕىي ١ل تلٙئات  طحماِيةألاتلٝىاِات  طحماِية ومحذودية بشتمج تلحماية 

م  16٘بّذ مض ي أ٠ثل مً  بمسابة مذوهة تلحٕىية تلصحية ألاظاظية  ال أهص ما صت٥  00ألا65ظىة ِ ل تِحماد تلٝاهون ٜس

شون ِ ل أي جٕىية صحية % 4ألا45 شك   ٠ما أن ولْ ر رة مً أـل  معة أهٍمة للحلمين إلاطباسي ًِ تمل4مً تلع٣ان ال يح٘و

                                                           
1
 ألا34  ؿ: 2019ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي  تلىمورض تلحىموي تلجذيذ للمٕش   -

2
م  حعب ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي: تلحماية  طحماِية في تملٕش   وتْٜ تلحا٥ - تلحفيلة وظبل جّضيض أهٍمة تلممان وتملعاِذ   طحماِية   حالة رتثية ٜس

 ألا13  ؿ: 34/2018
3
 ألا8حعب ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي  م ط  ؿ: -

4
 ألا83ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي  تلحماية  مألا ط  ؿ: -
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ٔيل مّٙلة وهي ألاهٍمة تل اـة بامللطوسيً وأصحا  تملّاؼات بالٝىاُ تلّام  وهٍام أطشتء ومحٝاِذي تلٝىاُ تل اؿ  

  وال ثضت٥ تلحٕىية تل اـة باملعحٝلين وأصحا  تملهً تلحش  ثيحٍش 2016وتلىٍام تل اؿ بالىلبة  تلزي ثم  حذترص مىز ظىة 

زت ستطْ بىبيّة تلحا٥   ل تلحّٙيل  بتىما ال ثضت٥ تلحٕىية تلت ي هق ِلي ا تلٝاهون لٙا ذ  وتلذي تمل مً في ووس تلذستظةألا َو

 ٠شتَات وتلفّوبات تلتي ثفادٗ ثّٙيل َزٍ ألاهٍمة  ما مً حيص تلحمويل أو مً حيص لّٚ تلجهة تلتي يىاه ه ا ثّٙيل 

 َزت تلىٍام أو رتٟ؟

ي تلٝوتهين تلتي ثمْ عّن تلّشتٜيل في وطص تملى شوين  ّ٘ ل ظ يل ٠ما  ّود  ٠شتٍ أيما في ثحٝيٞ تلٕاية   ل ِيب ف

لص الظححٝاٛ تملّاػ  أو مً َو في  ش ِ ل تلحٕىية تلصحية ١ل ش ق لم يشت٠م ٘ لتت ثلمين ١ا٘ية ثَ  تملسا٥ ال تلحفش ال يح٘و

تلبيوت  و أيما تملٕاسبة تلزيً أٜاموت ولّية ٘ٝذتن تلؽٕل أو تلبىالة  وهٙغ ألامش باليعبة للمعاِذيً تلّا لين  وتلّاملين في 

يذت ي و٥ لهم تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل مّاػ  ٠ما أن ألاش اؿ تملعحٙيذيً مً أحذ  لٙ ل  مّيىة في تل اسض دون أن ي٣وهوت ـس

باليعبة للٝىاُ تلّام مً ث٣اليٚ  % 32مً تملحوظي باليعبة للٝىاُ تل اؿ و  1%40أهٍمة تلحلمين ًِ تملشك ملضمون بذْ٘ 

تلّ ض  ومً بين ألاظبا  تلش تعية السثٙاُ تلجضء تلباقي مً تملفاسيٚ تلوتْٜ ِ ل ِاثٞ تمل مً لهم  يسيل تلّذيذ مً تملحذ لين   ل 

اية تلصحية في تلٝىاُ تل اؿ  ِلما أهص طش  ثحذيذ َزٍ تلحّشيٙة  ِذم تح لتم تلحّشيٙة تملشطّية تلووىية مً ٜبل مٝذمي تلِش

ل ًِ ألاظّاس تملّمو٥ ه ا باليعبة لجضء ٠بيل مً تلّ طات  مما دْ٘ باملماسظين وتملشض ى   ل تلتجوء   ل هٙعها في معحويات ثٝ

اية تلصحية تلّمومية تلزي ال  عحٝىب ظو   مً  %6جّام ت ٔيل هٍامية  ويحمسل تلّامل   ش في لّٚ طاربية ٜىاُ تلِش

هضوحا طماِيا للم مً لهم هحو تل ذمات تلصحية للٝىاُ تل اؿ و هٙٝات تلحلمين ألاظاه ي إلاطباسي ًِ تملشك  مما يجعذ 

اية  طحماِية؟  َزت مً ؼلهص أن ي لٞ ِذم تلحوتصن بين ٘ئات تمل مىين و تلِش

زت ألامش  ّود بالذسطة ألاو ل   ل معللة أظاظية وهي لّٚ تلحمويل تلزي ثحٍى بص تلٝىاِات  طحماِية بفٙة  َو

بفٙة  اـة مً طهة )تلٙٝش  ألاو ل( رم   ل محذودية بشتمج تلحماية  طحماِية مً طهة راهية  ِامة وتلحماية  طحماِية

 )تلٙٝش  تلساهية(

ل الخماًت الاحخماُٖت  ال٣ٟغة ألاولى: ي٠ٗ جمٍى

م مً إلاستد  تلعياظية و طحماِية م  2بالٔش ذ  م ؼشتت ٘سمة ِ 09-21تلتي ِ ل ِب ا تملؽُش تملٕشبي مً   ٥ تلٝاهون إلاواس ٜس

ثوحي بحّميٞ ظياظات تلح  ي مً   ٥ ثوظيْ مجاالت تلحمويل تلحمامني ملىٍومة تلحماية  طحماِية مٝابل ث٢ٙي٤ ـىذٛو 

تملٝاـة  ٠ما أن ولْ تلسجل  طحمااي تملوحذ ٜذ  ؽ٣ل  واست مشها لحجاوص ٢٘ش  تلذولة  طحماِية  بحيص ظتحم حفش تلذِم 

 ٜذ يىجم ِب ا ثمتيٞ وثٝليق ِذد تملعحٙيذيً مً تل لتمج  طحماِيةألا تلّمومي لمً ثذتبيل ثٝىية

٠ما أن تملضتوطة بين هٍامي  ؼ لتٟ وتلحمامً ٜذ يىشم  ؼ٣االت ِذيذ  ِىذ تلحىبيٞ  ٘ٙي ٔيا  أسلية مّياسية 

ذ ي دي   ل ٢ِغ ـلبة لححذيذ م ؼشتت تلٙٝش وتلهؽاؼة  ٘ ن تلحمويل تلجبا ي للعياظات  طحماِية ظيٙٝذ مٕضتٍ ٜو

 مبحٕاٍألا

٘ميزتن ثمويل تلٝىاِات  طحماِية ماصت٥ م ح   حيص ال يضت٥ ت ح ٥ تلحوتصن تملا ي لىٍام تلحماية  طحماِية  ّٗش 

ـّوبات مالية في تلحمويل  و هٍام تلحلمين إلاطباسي ألاظاه ي ًِ تملشك تل اؿ بالفىذٛو تلووني ملىٍمات  ححياه 

                                                           
1
 ألا83اية  مألا ط  ؿ: ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي  تلحم -

2
م  - "ثحٝيٞ تلحماية  طحماِية وتلزي  ّح ل مذ   أظاظيا للب وك بالّىفش تل ؽشي باِحباٍس حلٝة أظاظية في تلحىمية و لبىاء  21ألا09لٝذ طاء في ديباطة َزت تلٝاهون  واس ٜس

  تلعادط يفبو  لي ا"مجحمْ جعودٍ تلّذتلة  طحماِية و تملحلية و تلتي ما ٘تئ ـاحب تلج لة تملل٤ دمحم
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يٙة تلّمومية  ٘سمة تلّذيذ مً  طحمااي مششحا لل ٙي تلٝىاُ  تلّام وتلٌو حٙاٜم  رت ما ٌل َزت تلىٍام مىحفشت في مٌو

اية تلصحية  ؽ٣ل هٝىة  تلّوتمل تلتي ثذْ٘ في تثجاٍ لّٚ تلحمويل وهٝفاهص  ٠ما أن تسثٙاُ ١لٙة تلّذيذ مً أـىاٗ تلِش

د تسثٙاُ مّذالت تملشك تلتي لّٚ في  هجام تلحٕىية تلصحية وثمويلها  و ٜذ ثضتيذ تلتجوء    ل تلّ طات  ظخؽٙا ية تلتي ِ٘ش

لد   ل   ألا2006في ظىة  %36مٝابل  2017ظىة  1%45ـو

ا ية ٜذ يٝوك طهود تلذولة في جّميم تلحماية  ٠ما أن لّٚ تِحماد ظياظية ووىية مىذمجة للّ طات تلٜو

ذ  ؽ٣ل ته شته  ن ألاظاه ي إلاطباسي ًِ تملشك تملذبش مً وٗش تلفىذٛو م ظعة ِمومية في هٍام تلحلمي 25 طحماِية  ٜو

ٝا للماد   م  1142تلووني ملىٍمات  ححياه  طحمااي ٘و تجضت في تملعحٝبل  ن لم يحم ثذبيل ألاموس  00ألا65مً تلٝاهون ٜس

٘ٝذ ٠ؽٙد دستظة   بح٣امة  ٠ما أن هٍام تملعاِذ  تلىبية "ستميذ" ٜذ ِٗش ٘ؽ  ٠بيلت و لم  ّذ يٙي بالٕشك تملىلو  مىص 

ذ تلووني للحىمية تل ؽشية أن ثٝييم تلح٣لٙة تملالية لهزت تلىٍام يبٝى أٜل مً ث٣لٙحص تملالية تلحٝيٝية  ورل٤  أطشتَا م  شت تملـش

حمادتت تمل ففة لهزت تلىٍام لّذم  ّوبة ثحذيذ ِ  عع ب ٔيا  تملحاظبة تلححليلية في مٍّم تملعخؽٙيات تلّمومية ـو

 ثوص ْ وثخبْ دْ٘ معاَمات تلجماِات تل لتبية في تلحعا  تل اؿ بالفيذلية تملش٠ضية تلزي ثذيٍش وصتس  تلصحةألا وطود مٙاثيا

م  بمسابة  00ألا٠65ما أن معىش  ثذبيل موتسد هٍام تملعاِذ  تلىبية "ستميذ" ثخعم بالحىاٜن  ٘بتىما  ّهذ تلٝاهون ٜس

ة للحلمين تلفخي بحذبيل َزت تلىٍام  ٘ ن تلىفوؿ تلحىبيٝية تل اـة مذوهة تلحٕىية تلصحية ألاظاظية   ل تلو١الة تلووىي

ه زت تلٝاهون جّهذ بحذبيل موتسد "تلشميذ"   ل وصتسجي تلصحة  و ٜحفاد وتملالية مما يحو٥ دون تظحّما٥ تملوتسد تملالية تلتي 

م ظىة  1543تملوتسد تملالية يحفلها هٍام تملعاِذ  تلىبية مباؼش  مً تملعحٙيذيً تمل ديً  حيص بلٖ ىجم َزٍ  مليون دَس

 ألا2017

 ال٣ٟغة الثاهُت: مدضوصًت ٞٗالُت بغامج الخماًت الاحخماُٖت 

ة مً  ظ لتثيجيات تلحىموية عٕشك م٣ا٘حة تلهؽاؼة تملجحمّية أَمها ألاَذتٗ   مىز ثبني مىٍمة ألامم تملححذ  مجمِو

تلعبّة ِؽش للحىمية تملعحذتمة  وتلذولة تملٕشبية جّمل ِ ل ثحٝيٞ َزٍ ( رم ألاَذتٗ 2015-2000تلسماهية لأللٙية إلاهما ية )

ة مً تل لتمج وتلعياظات تلّمومية في تمليذتن  طحمااي  وظً تلّذيذ مً تلٝوتهين وتلخؽش ّات في  ألاَذتٗ ِ ل ثىبيٞ مجمِو

ذ  مجاالت ١الحّليم وتلصحية وتلخؽٕيل  ذ َمد ِذ  ؼشت ا في تملجحمْ ِو وألامً ب٣ا٘ة أؼ٣الص  ٜحفادية  تمليذتن  ٜو

ية حياثص  ألا4 طحماِية  وتلىٙعية  وثوظيْ  ياستت تلٙشد وثىويش ٜذستثص وجٍّيم مؽاس٠حص وثحعين هِو

زت باِ لتٗ تلحٝاسيش تلذولية وتلووىية   م ١ل تملحاوالت تلتي بزل  ا تلذولة َو  ال أن ١ل َزٍ تلجهود لم ثبلٖ َذ٘ها ٔس

    ل أن وعبة ظ٣ان تلّالم 2019-2017تلّمل تلذولية تملّىون بر "تلحٝشيش تلّالىي لتحماية  طحماِية  حيص أؼاس ثٝشيش ملىٍمة

 %55بتىما تليعبة تملحبٝية وهي حوت ي  %45تملؽمولين ّ٘ليا بمىّٙة وتحذ  ِ ل ألاٜل مً مىاْ٘ تلحماية  طحماِية ال ثحجاوص 

ذ تِح ل هٙغ تلحٝشي ش أن تملٕش  مً بين تلذو٥ ألاٜل  هٙاٜا ِ ل مجا٥ تلحماية  طحماِية باظحشىاء ال يحمحّون بلي حمايةألا ٜو

                                                           
1
 ألا84حعب هٙغ تلحٝشيشألاألاألا  ؿ: -

2
ِ ل: " ن تلهيئات تلّامة أو تل اـة تلتي ثممً في ثاسيخ وؽش َزت تلٝاهون مللطوست ا جٕىية صحية ت حياسية   ما بوتظىة ِٝود طماِية  00ألا65مً ٜاهون  114لٝذ هفد تملاد   -

في  واس ـىاديٞ دت لية يجوص لها بفٙة تهحٝالية وووت٥ مذ   مغ ظىوتت ٜابلة للحجذيذ تبحذتء مً  ـذتس تملشتظيم تلحىٍيمية  لذ  ؼش١ات تلحلمين  وإما لذ  تلحّالذيات  وإما

تلووني ملىٍمات مااي أو تلفىذٛو تملحّلٝة ه زت تلٝاهون أن جعحمش في تلٝيام بالحٕىية تملز١وس  عؽشه أن ثذ ي بما يس د وطود َزٍ تلحٕىية للفىذٛو تلووني للممان  طح

ٞ  طشتءتت ثحذد بىق ثىٍيىيألا   ححياه  طحماِية  حعب تلحالة  ورل٤ ٘و

ىذ  ٜحماء أصحا   تملّاؼات تملحمحّون ه زٍ تلحٕىية مً في َزٍ تلحالة يجب أن جؽمل تلحٕىية طميْ تمللطوسيً بمً ٘ي م تمللطوسيً تلجذد تملّىيون   ٥ تلٙ ل   هحٝالية  ِو

 ٜبلألاألاألا"ألا
3
 ألا86عب ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي: تلحماية  طحماِيةألاألاألا م ط  ؿ: ح-

4
 ألا24  ؿ: 2003هوه ل  26حعب ثٝشيش ألامم تملححذ   تلتجىة  ٜحفادية و طحماِية لٕشبي اظيا: "ؼب٣ات ألامان  طحمااي في  واس تلعياظات  طحماِية" -
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ذ رَب   ل هٙغ تلهذٗ 1مً هاثجها تلذت  ي لهزت تلٕشك %5تلصحة  بحيص ـىٚ مْ تلذو٥ تلتي ث فق أٜل مً    ٜو

في تملٕش " رم دستظة أ ش  حو٥ وتلذستظة تلتي ٜام ه ا تملجلغ  ٜحفادي و طحماِية وتلبيئي حو٥ "تلحماية  طحماِية 

م تلجهود تملبزولة مً وٗش ١ل تلٙاِلين ثٍل تلحماية  "تلىمورض تلحىموي تلجذيذ للمٕش " وتلتي  لق مً   لها   ل أهص ٔس

يذ  2 طحماِية باملٕش  ٔيل ١ا٘ية ذ تصدتد ألامش جّٝيذت ِىذ حلو٥ أصمة تهخؽاس وباء ١٘و د  2020  ٥ بذتية  19  ٜو حيص ؼِش

ياهة ثفوس طذيذ لتحماية  طحماِية ِ ل  ـذتس تلٝاهون إلاواس ت لذولة ثحد لٕي  َزٍ ألاصمة تلح٢ٙيل في تلحلو٥ تملم٢ىة ـو

م  ة تلحذ لية للذولة لحماية تلٙئات  طحماِية تلهؽة مً طهة وب ُز  09-21ٜس  ال أن َزٍ تلشؤية وتلحفوس ٜذ ثوحي بحٝوية تل ِز

 تلشتِية مً طهة أ ش ألا ما ثبٝى مً ثمٍهشتت تلذولة

و بالحا ي يم٢ً تلٝو٥ أن طل تل لتمج  طحماِية تلتي ـيٕد مىز  ظحٝ ٥   ل  ن لم جعٙش ًِ بلوس  سؤية مىذمجة لتحماية 

 طحماِية في ٌل لّٚ إلاواس تلخؽش عي تملحذد لمماهات تلح٣امة و ظ  ذتٗ وتلىجاِة في ثذبيل تلعياظات  طحماِية  

ٍ تملذ  ٌل جّاوي تلح٣ومات مْ تلعياظة تلّمومية في تمليذتن  طحمااي محلسجحا بين ظياظات تهحٝا ية ث حػي وويلة َز

  وبين ظياظات تظحذست٠ية للح ٙيٚ مً 3ثصحيا تلحٙاوثات  طحماِية وتملجالية تلىاطمة ًِ ظوء ثوص ْ تلثلوتت وتل ذمات

ىوتت تلسماهيات مً تلٝشن تملاض ي تلتي ِملد ِ ل ثٝليق  ظخسماس تلح٣ومي في  راس تلعلبية ل لهامج تلحٝويم تلهي٢ ي   ٥ ظ

تلٝىاِات  طحماِية ١الصحة وتلحّلم  حيص بشص طليا لشوس  تلٝىْ مْ ظياظات تلح  ي تلتي سبما م٢ىد مً تلحح٢م وع يا في 

م ١ل 4ات تلحماية  طحماِية للع٣انتلحوتصهات تملا٠شوتٜحفادية   ال أن ا أرشت ظلبا ِ ل تلحماظ٤  طحمااي وؼب٣   ؤس

 ال أن هحا ج َزٍ إلـا حات ١اهد محذود   2011تملجهودتت وإلـا حات تلتي ظل٢  ا تلذولة مْ بذتية ألالٙية عّذ ـذوس دظحوس 

ذم تظحٙاد  ٘ئات وتظّة مً بشتمج تلحماية  طحماِية  حيص ب لٕد حفة عع ب َيمىة تلٝىاُ ٔيل تملهي٣ل ِ ل  ٜحفاد ِو

و ولْ يجّل َزٍ تلٙئة  اسض دت ش  تلحماية  طحماِية   5مً  طما ي تليذ تلّاملة %7ألا28تلّاملين في تلٝىاُ ٔيل تملهي٣ل   ل  َو

وال  %40٘م  ًِ محذودية تظحٙاد  ألاطشتء مً تلممان  طحمااي  حيص لم يحجاوص ِذد تملعحٙيذيً مً تلحٕىية تلصحية 

و تلولْ تلزي ٌهش عؽ٣ل أ٠ثل حذ  ِٝب 6مً تلعا٠ىة تليؽيىة تلّامة %5ألا42ٝاِذ  ال حوت ي  عحٙيذ مً تلحٞ في تلح   َو

يذ  مً تملوتوىين للذِم تملباؼش تلزي ٜذمحص تلح٣ومة أرىاء َزٍ تلٙ ل  ِ ل  %62  حيص تححاض حوت ي 19طا حة ١وسوها س ١٘و

يذ  ذ أل  19 حذتذ ـىذٛو  اؿ بحذبيل طا حة ١وسوها ١٘و ية()حعا  مـش وتلزي  فق للح ٙيٚ مً  7موس  فـو

أطيلت مً تلٝىاُ تملىٍم مً تلحّوين تملمىوم في  واس َزت  000ألا958تلحذتِيات تلصحية و طحماِية بحيص تظحٙاد أصيذ مً 

 ألا8مليون أظش  جّمل في تلٝىاُ ٔيل تملهي٣ل مً تملعاِذتت تملمىوحة في  واس ِملية "ثمامً" 5ألا5تلفىذٛو  وأ٠ثل مً 

                                                           
1
-O I T : Rapport mondial sur la protection sociale 2017-2019 : protection sociale universelle pour atteindre les objectifs de développement durable 1

ère
 

édition, 2017, p : 30 et 31. 
2
تؾ وإحعان تلّيذووي: "ٜشتء ألاألاألا" م ألاط  ؿ:  -  ألا55 الذ بٜو

3
-Larbi JAIDI: “economic and social change in Moroco: civil society„s contributions and Limits. The Arab transition a changing word: building democracies in 

limits. The Arab Transition in a changing world: building democracies in light of international experiences. Ed senén Florensa, Barcelona: institut Européenne 

de la Méditerranéenne 2016, p: 145 
4
-Mohamed Maouaquit: “droit économiques et sociaux , In développement démocratique et action associative au Maroc », publication d„espace associatif, 

Rabat, 2004, 86. 
5
 ألا1  ؿ: 2021ماسط  2  16ق تلش تعية"  تملىذوبية تلعامية للح ىيي ِذد ملياء تلٕاصي: "تلٝىاُ ٔيل تملهي٣ل: تل فا  -

6
 ألا28  ؿ: 2019حعب ثٝشيش أوؽىة َيئة مشتٜبة تلحلميىات و ححياه  طحمااي تلشباه  -

7
م -  ألا2020ماسط  17م٢شس بحاسيخ  6865( ـادس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 2020ماسط  16) 1441مً سطب  21ـادس في  1-20-269أوش ئ َزت تلفىذٛو باملشظوم ٜس

8
يذ –حعب ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي   و٣ّاظات تلصحية و ٜحفادية و طحماِية لٙيلوط ١وسوها - ا   حالة  -١19٘و  28/2020وتلعبل تملم٢ىة لحجاوَص

 ألا13ؿ: 
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ذ ج ا ٙهم في تلٝىاُ تلشظىي  وما ال يٝل ًِ  712عب د َزٍ تلجا حة لحذ تلعاِة في ٘ٝذتن هحو ٜو ألٚ ش ق لٌو

ؽاؼة لحىاَض  4 ة ِمل في تلٝىاُ ٔيل تلشظىي  مْ تسثٙاُ وعبة تملوتوىين في ولّية ٘ٝش َو  2020ظىة  %87ألا19م يين ٘ـش

 ألا1بضياد  ثجاوصت مليون ش ق 2019ظىة  %5ألا17مٝابل 

ا ي ق  ٠شتَات تلهي٣لية تلذت لية لٝوتهين وم ظعات تلحماية  طحماِية  ٘مارت ًِ  ٠شتَات تل اسطية َزت ٘يم

 تلتي ثٙشلها عّن تمل ظعات و ثٙاٜيات تلذولية ٘يما ي ق َزٍ تلحماية؟

 اإلاُلب الثاوي: الا٦غاهاث الخاعحُت وجغاح٘ صوع الضولت في املجا٫ الاحخماعي

شتَات تل اسطية تلتي ثحو٥ دون ثحٝيٞ ٔاية جّميم تلحماية  طحماِية   ل ِذم م ءمة تلعياظات يم٢ً  سطاُ أَم إلا٠

تلّمومية تملحّلٝة بالحماية  طحماِية مْ تملّاييل تلذولية )تلٙٝش  ألاو ل( با لا٘ة   ل ثشتطْ دوس تلذولة ًِ جّميم تلحماية 

 ٜ لتك تلذولية )تلٙٝش  تلساهية( طحماِية هخيجة تلمٕوه تلتي ثماسظها م ظعات  

 ال٣ٟغة ألاولى: ئ٦غاه ٖضم مالءمت الؿُاؾاث الٗمىمُت الاحخماُٖت م٘ اإلاٗاًير الضولُت

تلحماية  طحماِية في تملٕش   وتْٜ "ثحد ِىوتن:  2مً   ٥ تلحٝشيش تلزي ٜام بص تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي   

ذ  فا ق تلحماية  طحماِية باملٕش  ِ ل لوء  "ٍمة تلممان وتملعاِذ   طحماِيةتلحا٥  وتلحفيلة ظبل جّضيض أه ٜذ ـس

يات ومب ا ما ي ق تل زتمات تملٕش  تلذولية ٘يما ي ق حماية  إلاواس تملّياسي وتمل ظعاجي تلووني وتلذو ي مّضص  عّذد مً تلحـو

لة أو في ولّية  ِاٜة وأش اؿ معىين  و٠زت ٜمية عّن تلٙئات  طحماِية مً أوٙا٥ وأش اؿ موطوديً في ولّية بىا

اية تلصحيةألا  تلحّوين ًِ حوتدذ تلؽٕل وتلحٕىية  طحماِية ل ذمات تلِش

وتظخىادت   ل لجىة ألامم تملححذ  تملّىية بالحٝٛو  ٜحفادية و طحماِية وتلسٝا٘ية  ٘ ن ِباس  تلممان  طحمااي ثحيل   ل  

اية تلصحية ولّٚ تلذِم ألاظشي  تلحٞ في تلحفو٥ ِ ل د ل ٘شد ذم تلٝذس  ِ ل ثلمين تلِش ٚ ًِ تلّمل ِو ي في حالة تلحٜو

وثجذس إلاؼاس    ل أن تملٕش  ١ان مً تلذو٥ تلعباٜة ِ ل تلفّيذيً  ٘شيٝي وتلّشبي في مجا٥ ثىويش إلاواس تلخؽش عي وتلحىٍيىي 

اٍ  ٜحفادي و ثٝليق موتسد تل اؿ بالحماية  طحماِية  ال أن َزٍ تلوريل  ثشتطّد في  تلعىين ألا يل  هخيجة ثشتطْ تل٘ش

 تمليزتهيات و  هٙاٛ تلّمومي هخيجة ألاصمات  ٜحفادية تلتي لشبد طل بلذتن تلّالم م  شتألا

ة ولهزت ٘ٝذ أو  ى تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي تلح٣ومة تملٕشبية بم ءمة تلعياظات تلّمومية تملحّلٝة بالحماي 

م  عؽلن  31952لعىة  102 طحماِية مْ تملّاييل تلذولية مً   ٥ تظح٢ما٥ تملفادٜة ِ ل تثٙاٜية مىٍمة تلّمل تلذولية ٜس

  و تث ار  طشتءتت أ ش  خ ذٗ   ل 130و 128و  121تملّاييل تلذهيا للممان  طحمااي  وتملفادٜة ٠زل٤ ِ ل باقي  ثٙاٜيات 

ْ مً ظٝٚ ألاطش تلؽهشي للمعاَمة في ـىذٛو تلممان  طحمااي و مٝا عة ثوظيْ هىاٛ تلحٕىية  طحماِ ية  و تل٘ش

 محوظي ألاطوس تملفشم ه األا 

                                                           
1
-Impact social et économique de la crise du Covid 19 au Maroc : Haut commissariat au plan, système des nations unies au Maroc et banque mondiale, 2020, 

p : 16. 
2
٘ لتيش  21وتلبيئي ثلظغ في  تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي م ظعة دظحوسية معحٝلة يمىلْ بمهام تظخؽاسية في طميْ تلٝمايا رتت تلىاعْ  ٜحفادي و طحمااي 

م مىٍ 2011 م  12ألا128م بٝاهون ٜس ٔؽد  14بحاسيخ  6282ـادس بالجشيذ  تلشظمية ِذد  (2014يوليوص  31) 1435ؼوت٥  3ـادس في  124ألا14ألا1تلزي بخىٙيزٍ تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

2014 
3
   ٥ م ثمش تلّمل تلذو ي في طىيٚ باملّاييل تلذهيا للممان  طحمااي  1952ثحّلٞ َزٍ  ثٙاٜية تلتي ِٝذت ظىة  -
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وهٙغ ألامش باليعبة لتحماية  طحماِية لألوٙا٥ وألاش اؿ تملوطوديً في ولّية بىالة وألاش اؿ في ولّية  ِاٜة ورل٤  

ض ِلي ا ولْ تلعياظات تلّمومية تملحّلٝة بالىٙولة ألاش اؿ في ولّية بىالة ب حذتذ جٕييل في تملٙاَيم وتلحفوستت تلتي يشث٢

وألاش اؿ في ولّية  ِاٜة  مً   ٥ تِحباس تلحماية  طحماِية لألوٙا٥ وباقي تلٙئات ألا ش  تملعحمّٙة وتطبا  وعاهيا 

 وتظخسماست أظاظيا في أطيا٥ تملعحٝبل في  ن رتثصألا

وألامشتك تملهىية وهٍام تلحٕىية تلصحية ألاظاظية  ٘ٝذ أو  ى تملجلغ بالّمل ِ ل ٔشتس ما َو أما باليعبة لحوتدذ تلؽٕل 

م   102مّحمذ في ِذد مً تلحجاس  تلذولية وتوسجاما مْ  ثٙاٜيات تلذولية رتت تلفلة الظيما تثٙاٜية مىٍمة تلّمل تلذولية ٜس

جّح ل م اوش تطحماِية وتلحّاوي مّها ِ ل َزت ألاظاط   1ك تملهىيةِ ل إلاٜشتس ب٣ون تمل اوش تملحّلٝة بحوتدذ تلؽٕل وألامشت

 ولمان حماي  ا في  واس هٍام ووني للممان  طحمااي موحذ وإطباسي ٔيل سبخيألا

وباليعبة لىٍام تلحٕىية تلصحية ألاظاظية وثوحيذ م٣وهاخ ا ٘ ي مىالبة بالّمل ِ ل م ءمة أهٍمة تلحلمين  طباسي ألاظاه ي 

ش مً تل ذمات الظيما ٘يما يحفل ععلة تلّ طات ووعبة ًِ تملش  ك ٘يما بيب ا مْ تلحشؿ ِ ل تِحماد أ٘مل معحو  مح٘و

تلحٕىية ووعبة  ؼ لت١ات  ورل٤ في أ٘ٞ ثوحيذ ثل٤ ألاهٍمة ِ ل  سظاء هٍام ووني ؼامل للحٕىية تلصحية ألاظاظية في بحش 

  مغ ظىوتتألا

ين تملض ي ٜذما في  ـ م تلٝىاِات  طحماِية مً   ٥ تملبادستت وتلعياظات تلّمومية ويٍهش عؽ٣ل ط ي أن تلذولة حا ش  ب   

في َزت تملجا٥   ال أهص مً   ٥  حفاء تلىحا ج يٍهش أن َزٍ ألا يل  لم ثىج  في مهم  ا لحذ تلعاِة و يبذو ثشتطّها عؽ٣ل 

ْ تلذِم ًِ عّن تملوتد  ظ   ٠ية  ألاظاظية ا عّذ ٘س  و  اـة تلىاٜية مب ا؟ ثذسيجي  فـو

 ال٣ٟغة الثاهُت: جغاح٘ الضوع الاحخماعي للضولت 

يٍهش مً   ٥ ٜوتهين تملالية ألا يل  أن تلذولة بذأت ث لتطْ ًِ ظياظاخ ا في دِم تلٙئات وتلٝىاِات  طحماِية  ٘ٙي 

م  272٘شلد تلح٣ومة مً   ٥ تملاد   2021ٜاهون مالية ظىة  م  تلفادس 65-20مً ٜاهون ٜس -90بخىٙيز تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

ٚ أو أطيل  عاوي أو يٙٛو أطٍش تلؽهشي  20-1 م ؼهشيا في  20معاَمات تطحماِية ِ ل ألاسبام وتلذ و٥ ِ ل ١ل مٌو ألٚ دَس

ذ ١ان مؽشُو تلٝاهون يزَب في تثجاٍ ٘شك َزٍ تملعاَمة ِ ل ١ل مً يٙٛو أطٍش  %5ألا1حذود  ألٚ  10مً ألاطش تلفافي  ٜو

م ٜبل جّ ذيلص عّذ موطة مً  هحٝادتت دت ل و اسض تل لملان  مما يوحي عٕيا  ثفوس مىذمج مل لستت وم ٥ تلحمويل تلحمامني دَس

لتحماية  طحماِية  لزت ١ان ِ ل تلذولة ثمويل ثذتبيل تلحماية  طحماِية عؽ٣ل مىذمج وؼامل لمً مىٍوس مح٣امل للّذتلة 

 ٜذ جعهم في حماية ٘ئات مٝابل  ٘ٝاس ٘ئات أ ش ألا طحماِية بذ٥ أن يٍل حبتغ هٍش  مجضأ  

وفي ٌل ألاصمة تلحالية ثحجص طهود تلح٣ومة هحو ثوطيص ث٣اليٚ ـىذٛو تملٝاـة تلزي ١ان َو تلذِامة ألاظاظية 

لتحماية  طحماِية ودِم تلٙئات تلهؽة هحو اليات مىذمجة لتحماية  طحماِية وتلسجل  طحمااي تملوحذ عؽ٣ل  اؿ 

و ما  ّني ث فيق تملوتسد تلىاثجة ًِ تلسحب تلحذسيجي لذِم تلذولة للموتد تلٕزت ية وتلىاٜية 2ل ث٣اليٚ تلصحةلحموي   َو

لحمويل ثذتبيل تلحماية  طحماِية  مما  ّني إلان اء تلحذسيجي لفىذٛو تملٝاـة معحٝب   و في تملٝابل ثحودل تلح٣ومة ثحعين 

ذت لها تلح٣ومة أصيذ ح٣امة مىٍومة تلحماية  طحماِية م ً   ٥ لمان ثيعيٞ م حلٚ أهٍمة تلحٕىية  طحماِية تلتي ـس

ً ميزتهية تلذولة و يى٢ّغ ِ ل تلعياظات  م  بحمويل و ؼشت٠ة مْ  ثحاد ألاوسوبي  و َو ألامش تلزي ظٗو يَش مً ملياس دَس

                                                           
1
 مً َزٍ  ثٙاٜية 24  ل  13ثم تلحىفيق ِ ل َزت تلبىذ مً   ٥ تلجضء تلسالص وتلشتعْ في تملوتد مً  -

2
اثية تمل٣لٙة باملىٍومة تلصحية  مجلغ تلىوت  أبشيل - ة تلّمل تملولِو  ألا117  ؿ: 2021حعب ثٝشيش مجمِو
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طحماِية تلهؽة و تملع  ذ٘ة عّذ   شتض تلسجل تلّمومية في تملجا٥  طحمااي  رت لم يحم ثشؼيذ تلذِم تملوطص للٙئات   

   طحمااي تملوحذألا

 زاجمت:

ال أحذ يى٢ش مجهودتت تلذولة مىز  ظحٝ ٥   ل  ن في مجا٥ دِم تلحماية  طحماِية و جّميمها ِ ل تلٙئات تلهؽة  

تلتي ـذست لهزٍ تلٕاية تظخىادت  حيص جّضصت َزٍ تلحذ  ت  ما بفوس  مباؼش  ِ ل تلذِم تملباؼش مً   ٥ عّن تلٝوتهين

م  تلىوت  تلفلبة معحٝب  و مىّىٙا حاظما في  09-21لىق تلذظحوس وتلٝوتهين ألا ش  تملوتصية  و ٜذ ؼ٣ل تلٝاهون إلاواس ٜس

ي٣ل معاس ثحٝيٞ تلحىمية تملحوتصهة وتلّذتلة  طحماِية  مما ظتعاَم في ثحعين أولاُ تلٙئات تلهؽة  وإدماض تلٝىاُ ٔيل تمله

يذ  ١ان  19في تملعلعل تلحىموي و طحمااي تلزي تهىلٞ تلّمل بص تبحذتء مً َزٍ تلعىة  ٠ما أن تهخؽاس وباء ١وسوها تملعحجذ ١٘و

د وويل في مجا٥ جّميم تلحماية  لص دوس أظاه ي في جعش ْ ولْ تلحلو٥  طحمااي و ظذ تلٙشتٔات تلتي ١اهد ٜا مة لٜو

  طحماِيةألا

مً أطل جّميم تلحماية  طحماِية وث٢ش عها عؽ٣ل هٍامي مشتطّة تلىفوؿ تلخؽش ّية ويبٝى ِ ل تلذولة 

م  18وتلحىٍيمية تملحّلٝة ه زٍ تلحماية  و٠زت تلب وك باملىٍومة تلصحية تلووىية توسجاما مْ تملاد   مً تلٝاهون إلاواس ٜس

ة مً أطل موت٠بة َزٍ إلـا حات تلجزسية   و ظىوتت مً أطل  ـذتس تلىفوؿ تلٝاهوهية تلمشوسي 5وتلتي مىحد مذ   21ألا09

يبٝى َزت تلوسػ  طحمااي تلحىموي مٙحوحا   ل أن ث٢حمل ـوٍس و أس١اهص بفذوس م حلٚ تلٝوتهين تلحىٍيمية ١الٝاهون تملىٍم 

ا مً تلٝوتهين ألا ش  تلتي ظخع  ذٗ جّميم ت لحماية للسجل  طحمااي و تلٝاهون تملىٍم للسجل تلووني للع٣ان و ٔيَل

 طحماِية عّذ تلح٢ٙيل تلجمااي في ثذليل م حلٚ تلفّوبات وإلا٠شتَات ٜذ  ثٝٚ أو ثحذ مً ث ز يل َزت تلوسػ  طحمااي 

 تلهامألا

 ٢اةمت اإلاغاح٘ واإلاهاصع: 

 باللٛت الٗغبُت: 1

 اإلا٣االث:

ان تلىمورض تلحىموي تلجذيذ: همورض ثىمية أم ثىمية همورض؟" تمل - 1 ٕش   ٜحفادي و طحمااي: أظئلة تلححو٥ دمحم أحذيذو: "َس

ا ٚ تلذولة  معاستت في ألابحاذ وتلذستظات تلٝاهوهية  تلّذد   ألا288  ِذد  اؿ  ؿ: 2021  15في ٌو

م  -2 تؾ وإحعان تلّيذووي: "ٜشتء  في مٝحميات تلٝاهون إلاواس ٜس تملحّلٞ بحّميم تلحماية  طحماِية" تملجلة  19-21 الذ بٜو

 3ألا52  ؿ: 2021أبشيل  –  ماسط 157دتس  تملحلية وتلحىمية  ِذد تملٕشبية لإل 

 1  ؿ: 2021ماسط  2  16ملياء تلٕاصي: "تلٝىاُ ٔيل تملهي٣ل: تل فا ق تلش تعية"  تملىذوبية تلعامية للح ىيي ِذد  -3

 اإلاهاصع ال٣اهىهُت:

  2011مً دظحوس  31تلٙفل ( 1

م 2 م  تملحّلٞ بالحماية 09-21( ٜاهون إلاواس ٜس  23) 1442ؼّبان  9ـادس في  1-21-30 طحماِية تلفادس بالٍهيل تلؽشيٚ ٜس

أبشيل  5بحاسيخ  6957تملحّلٞ بالحماية  طحماِية ـادس بالجشيذ  تلشظمية ِذد  09-21( بخىٙيز تلٝاهون إلاواس 2021ماسط 

 ألا2021

م  (3 يحذذ بموطبص هٍام لشوتثب تلحٝاِذ تملذهية  (1971د عم ل  30) 1399ري تلّٝذ   12ـادس بحاسيخ  011-71ٜاهون ٜس

 1971دطى ل  31م٢شس بحاسيخ  3087ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 
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م  -4 ( يحّلٞ ب حذتذ هٍام طمااي ملىا 1977أ٠حوبش  4) 1397ؼوت٥  20بحاسيخ  1-77-216تلٍهيل تلؽشيٚ بمسابة ٜاهون ٜس

 (ألا1977 أ٠حوبش 13م٢شس بحاسيخ  3389سوتثب تلحٝاِذ )ض س ِذد 

م   -5 م 2020أٔعىغ  8) 1441مً ري تلحجة  18ـادس في  1-20-77تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس تملحّلٞ  72-18( بخىٙيز تلٝاهون ٜس

بمىٍومة تظ  ذتٗ تملعحٙيذيً مً بشتمج تلذِم  طحمااي وإحذتذ تلو١الة تلووىية للسج ت  ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية  ِذد 

 ألا2020ٔؽد  13بحاسيخ  6908

م ت  -6 م 2014ماسط  6) 1435طماد  ألاو ل  4ـادس في  1-14-10لٍهيل تلؽشيٚ ٜس تلٝاض ي ب حذتذ  64-12( بخىٙيز تلٝاهون ٜس

 ألا2014ماسط  20بحاسيخ  6240َيئة مشتٜبة تلحلميىات و ححياه  طحمااي ـادس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 

م  -7 م 2017د عم ل  5) 1439مً سبيْ ألاو٥  16ـادس في  1-97-15تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس تملحّلٞ بىٍام  98-15( بخىٙيز تلٝاهون ٜس

تلحلمين إلاطباسي ألاظاه ي ًِ تملشك تل اؿ بٙئات تملهىيين وتلّما٥ تملعحٝلين وألاش اؿ ٔيل ألاطشتء تلزيً يضتولون وؽاوا 

 ألا2017د عم ل  21بحاسيخ  6632 اـا  ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 

م  -8 ( ب حذتذ ـىذٛو ووني للحٝاِذ وتلحلمين  1959أ٠حوبش  27) 1379سبيْ تلساوي  24ـادس في  1-59-301تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

 ألا1959دطى ل  11بحاسيخ  2459طشيذ  سظمية ِذد 

م  -9 م 2002أ٠حوبش  3) 1423مً سطب  25ـادس في  1-02-296تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس بمسابة مذوهة  00ألا65( بخىٙيز تلٝاهون ٜس

 ألا2002هوه ل  21بحاسيخ  5058ظاظية  ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد تلحٕىية تلصحية ألا 

م تلٍ -10 م 2017يوهيو  23) 1438سممان  28ـادس في  1-17-15هيل تلؽشيٚ ٜس تملحّلٞ بىٍام  98-15( بخىٙيز تلٝاهون ٜس

طشتء تلزيً يضتولون وؽاوا تلحلمين إلاطباسي ألاظاه ي ِ ل تملشك تل اؿ بٙئات تملهىيين وتلّما٥ تملعحٝلين وألاش اؿ ٔيل ألا 

 ألا2017يوليوص  13بحاسيخ  6586 اـا  ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 

م  -11 وتلتي ثمم ٜا مة وويلة مً تل الّين ١األوباء  أوباء ألاظىان  تلفيادلة  تلبيولوطيون  مهىيو  763ألا19ألا2تملشظوم ٜس

 تلحمشين

م -21  17م٢شس بحاسيخ  6865( ـادس بالجشيذ  تلشظمية ِذد 2020ماسط  16) 1441مً سطب  21ـادس في  1-20-269تملشظوم ٜس

 2020ماسط 

ىُت والضولُت: غ الَى  الخ٣اٍع

 ألا28  ؿ: 2019ثٝشيش أوؽىة َيئة مشتٜبة تلحلميىات و ححياه  طحمااي تلشباه   -1

يذ –طحماِية لٙيلوط ١وسوها ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي   و٣ّاظات تلصحية و ٜحفادية و   -2  -١19٘و

ا   حالة   ألا13ؿ:  28/2020وتلعبل تملم٢ىة لحجاوَص

اثية تمل٣لٙة باملىٍومة تلصحية  مجلغ تلىوت  أبشيل   -3 ة تلّمل تملولِو  ألا117  ؿ: 2021ثٝشيش مجمِو

وملة ِادلة" تملىاٜؽة : "تلممان  طحمااي مً أطل تلّذتلة   2011ظىة  100ثٝشيش م ثمش تلّمل تلذو ي  تلذوس   -4 طحماِية ِو

تملح٢شس  ًِ تلحماية  طحماِية )تلممان  طحمااي( بموطب  ِ ن مىٍمة تلّمل تلذولية عؽلن تلّذتلة  طحماِية مً أطل 

 ألا7  ؿ: 2011ِوملة ِادلة  تلىبّة ألاو ل 

م ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي  حو٥ تلحماية  طحماِية    -5   14و 13  ؿ: 34/2018حالة رتثية ٜس

ْ تلحا ي:  (OMD)ثٝشيش أَذتٗ ألالٙية إلاهما ية  -6   www.un.org/frhttp//:ِ ل تملٜو

حٝٛو  م ؼشت في ثفييٙها مب ا )تلحّلم  تلصحة  تل 51ثٝشيش م ظعة: ظوؼيا٥ بشوطش غ  م لتثيٚ ألامشي٢ية تلتي جّحمذ  -7

 تلحٕزية  تلع٢ًألاألاألا(ألا

 ألا34  ؿ: 2019ثٝشيش تملجلغ  ٜحفادي و طحمااي وتلبيئي  تلىمورض تلحىموي تلجذيذ للمٕش   -8

 مغاح٘ باللٛت الٟغوؿُت::  2 

http://www.un.org/fr
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 اإلال٨ُت الؿامُت باإلاٛغب ٖلى يىء الخُب خ٩امت مُثا١ الىَني لآل جغ٦يز ؤلاصاعي 

La gouvernance de la charte nationale déconcentration administrative au Maroc à la lumière des 

discours royaux élevés 

 ط خؿً جاٚؼوث

ش ت١اديش  باحص في تلٝاهون تلّام تبً َص

:  "  ن تلجهة تلتي ٠شظها دظحوس ممل٢حىا جّح ل حلٝة أظاظية في دِم تلذيمٝشتوية تملحلية ومجاال  فبا للحىمية تملت ق

ماء ٘عيحا للح٢ٙيل وتلح ىيي في  واس وتظْ ملعحٝبل أ٘مل في جّاون وتوسجام مْ تلوحذتت  ٜحفادية و طح ماِية ٘و

ىفش تلححامألا وفي َزت تلفذد هفذس أوتمشها لح٣ومحىا أن ثى٢ب في تلٝشيب تلّاطل ِ ل  ا أدت  ثوحيذ ِو تل لتبية ألا ش  باِحباَس

ة مً تلىفوؿ تلحىبيٝية للٝاهون تملىٍم لتجهة حتى ثحم٢ً َزٍ تمل ظعة مً تملعاَمة في تلحىميةألا  ن تل مش٠ضية  ولْ مجمِو

ال يم٢ً أن ثحٝٞ ألاَذتٗ تملحو ا  مب ا  ال  رت وت٠ه ا معلعل ِذم تل ل٠يز تلزي يٝض ي بىٝل ت حفاـات إلادتس  تملش٠ضية   ل 

تلعادط   ل تملع ولين ًِ تلجهات  مىذوبي ا تملحليين"ألا مٝح غ مً هق تل ىا  تلعامي تلزي وطهص ـاحب تلج لة تملل٤ دمحم

 بمذيىة تلذتس تلبيماءألا 1999أ٠حوبش  12وتلواليات وتلّماالت وألاٜاليم مً سطا٥ إلادتس  وممس ي إلادتس  في 

Abstract: The body enshrined in the constitution of our kingdom is considered an essential link in supporting 

local democracy and a fertile field for economic and social development and a vast space for thinking and 

planning in a broad framework for a better future in cooperation and harmony with other territorial units as a 

unifying tool and an element of cohesion. In this regard, we issue our orders to our government that In the near 

future, it will set forth a set of implementing texts of the law regulating the region so that this institution can 

contribute to development. Decentralization cannot achieve its desired goals unless it is accompanied by a series 

of lack of focus, which requires transferring the competencies of the central administration to its local delegatesألا 

Quoted from the text of the supreme speech addressed by His Majesty King Mohammed VI to the 

officials of the regions, states, prefectures and regions, including management and administration 

representatives, on October 12, 1999 in Casablanca. 

: « Le corps inscrit dans la constitution de notre royaume est considéré comme un maillon essentiel pour Résumé 

soutenir la démocratie locale et un terrain fertile pour le développement économique et social et un vaste espace 

de réflexion et de planification dans un cadre large pour un avenir meilleur dans la coopération et la concorde. 

avec les autres collectivités territoriales comme outil fédérateur et élément de cohésion. Elle édictera 

prochainement un ensemble de textes d'application de la loi réglementant la région afin que cette institution 

puisse contribuer au développement. La décentralisation ne peut atteindre ses objectifs souhaités que si elle 

s'accompagne de un processus de désorientation, qui nécessite de transférer les compétences de l'administration 

centrale à ses délégués locaux ».  Extrait du texte du discours suprême adressé par Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI aux responsables des régions, états, préfectures et régions, y compris les représentants de 

la direction et de l'administration, le 12 octobre 1999 à Casablanca. 
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ألاتلٙماء  Gouvernance  territorialeألاتلح٣امة تل لتبية:  La déconcentration administrave: تل ثش٠يز إلادتسي:تل٣لمات تلذتلة

  .L„espace public en territorial تلّمومي تل لتبي:

 مٝذمة تملٝا٥:

  ٘ رت ١ان تلحىٍيم تملش٠ضي يٝوم ِ ل أظاط 3أظلوبين للحىٍيم إلادتسي  2وتل مش٠ضية إلادتسية 1جّح ل تملش٠ضية إلادتسية

  ٘ ن هٍام تل مش٠ضية 4ـمة ٘ىحً بفذد تلحذيص ًِ تل ل٠يز إلادتسي ثجميْ تلعلىات إلادتسية في تلذولة بيذ تلح٣ومة بالّا

ا ٚ بين تلعلىة تملش٠ضية في تلذولة وتلهيئات تلحاعّة لها ِ ل تملعحو  تل لتبي مْ ث ويل َزٍ  ييبني ِ ل أظاط ثٙش ْ َزٍ تلٌو

ابة تلذولةألاألا يل  تلص فية تملّىوية تلّامة مً   ٥ ثمحّها باالظحٝ ٥ تملا ي وإلادتسي و م ها لٜش  ِو

ل بين تملش٠ضية وتل مش٠ضية  بين تملش٠ضي  و ّذ تل ثش٠يز إلادتسي تلفوس  تلساهية للمش٠ضية إلادتسية  و٠زل٤ أدت  ـو

 وتلٙماء تل لتبيألا

باملٕش  مً   ٥ تل ىب تملل٢ية تلعامية  يذ ل في  اهة إلـا حات رتت عّذ ثشتبي  في  ٘هىا مولُو تل ثش٠يز إلادتسي 

ة مً تلحذتبيل تلتي 5 واس ما  عىى بالح٣امة تل لتبية   ورل٤ مً   ٥ لشوس  تلّمل ِ ل ثٝوية ظياظة تل ثش٠يز باث ار مجمِو

  وبّباس  أو   َو أن 7  و هحٝا٥ مً دولة مش٠ضية   ل دولة تلجهوية تملحٝذمة6ثىذسض مجملها في ثٝليق َيمىة تلٝشتس تملش٠ضي 

شتستت تمل ظعات وتلعلىات تلّمومية تلذولة ِىذما ثشيذ أن ثٝو  م ععياظة ِامة ثٝوم ه ا مً ألاظٙل جّحمذ ِ ل م ؼشتت ٜو

زت ال يم٢ً أن يححٝٞ  ال بوطود هٍام تل ثش٠يز إلادتسي موتصي ومذِم لىٍام تل مش٠ضية إلادتسية  مً   ٥ مىا  تملحلية  َو

امؾ مً تلحشية في تث ار تلٝشتس ممسلين تلعلىة تملش٠ضية في  واس ظياظة تل ثش٠يز ِ ل تملعح و  تل لتبي ظلىة ثٝشيشية َو

 تلّمومي تملح يألا

                                                           
1
ت   ذم ثجض ة  وفي تملجا٥ إلادتسي أي َىا: يٝفذ ه ا هي أو٥ تلىٍم تلتي تثبّ  ا تلذو٥ في تلح٢اإلاغ٦ٍؼ ت: م وإلادتس   وثٝوم ِ ل أظاط ثوحيذ ِو ت ؤلاصاٍع يٝفذ ه ا ثوحيذ اإلاغ٦ٍؼ

 تليؽاه إلادتسي وثجميّص في يذ تلعلىة تلحىٙيزية وممسلي ا في تلّاـمةألا

يٙة تلّامة-تلمبي إلادتسي -تسي تلحىٍيم إلاد –  تلٝاهون إلادتسي  وبيّة تلٝاهون إلادتسي ماػن لُلى عاض يفي َزت تلفذد ستطْ:  تلّٝود إلادتسي  -تلٝشتس إلادتسي -ألاموت٥ تلّامة-تلٌو

 ألا45بذون ر٠ش دتس تلىبّة أو ظىة تلىبْ  تلىبّة تلسالسة  ـٙحة 
2
شت٘ٞ تلّام رتت واعْ ووني أو ظيادي أو تلتي ث٢خس ي في َزت تلىٍام ثحمحْ تلعلىة تملحلية بٝذس مً  ظحٝ لية في مماسظة ت حفاـاخ ا  ٘حححَٙ إلادتس  تملش٠ضية ب دتس  عّن تمل  

(  54  مشطْ ظابٞ  ـٙحة ماػن لُلى عاض يواعْ َاما أو تظ لتثجيا  وثمىا ألاش اؿ تملّىوية تلّامة تملحلية ظلىة  وؽاء وإدتس  عّن تملشت٘ٞ تلّامة  رتت تلىاعْ تملح ي)ستطْ: 

ت: وفي َزت تلعياٛ  ت ؤلاصاٍع ٝية تملّ ٗل لها بالص فية تملّىوية  مْ بلن ا حٗٝغ الالمغ٦ٍؼ يٙة إلادتسية بالذولة بين تلعلىة تملش٠ضية وبين ِذد مً تلعلىات تملحلية أو تمل٘ش ثوص ْ تلٌو

ابة ِ ل ألا يل  جّٗش بالوـاية إلادتسيةألا  مماسظة ألاو ل لىُو مً تلٜش

ات تلجامّية  أمام تل٣لية   ظ٢ىذسية  -تملش٠ضية وتل مش٠ضية -اهون إلادتسي تلٝاهون إلادتسي  رتثية تلٝماحض عاٚب الٗلى، ه زت تل فوؿ تولْ ِ ل:  ألاموت٥ تلّامةألاألاألا  دتس تملىبِو

 ألا90  دون ر٠ش ِذد تلىبّة  ـٙحة 1996
3
م أخمض أحٗىن،    ألا25  تلفٙحة 6تلوطيز في تلحىٍيم إلادتسي  ميؽوستت تملجلة تملٕشبية لألهٍمة تلٝاهوهية وتلعياظية  تلّذد تل اؿ ٜس

4
: أن ث ل٠ض ظلىة تث ار تلٝشتستت في ١ل ؼ ون إلادتسية بيذ تلوصستء في تلّاـٙة  بحيص ال ي٣ون ألي ظلىة أ ش  ثٝشيش أي أمش مً  La concentration  التر٦يز ؤلاصاعي  ومّنى 

ذتس تلٝشتسألا ٙين في أألٜاليم تلشطُو   ل تلوصيش تمل حق ـ   أألموس   هما يحّين ِ ل ١ا٘ة تملٌو

 ألا45  مشطْ ظابٞ  ـٙحة ماػن لُلى عاض يْ في َزت تل فوؿ: ستط
5
ذتد تل اـة  تلّذعقُض أحالب،    ألا88  ـٙحة 2019  15د تل ثمش٠ض تلوتظْ  مبذأ أظاه ي لحّٙيل تلجهوية تملحٝذمة  تملجلة تملٕشبية لألهٍمة تلٝاهوهية وتلعياظية  ظلعلة ألِا

6
مذ  ت ح ٥ تلزي جّاهيص إلادتس  تملٕشبية  حيص  عيل َزت تلىمي مً تلحذبيل إلادتسي وال  ٜحفادي ببيء ؼذيذ ال  عايش تلححذيات  ن وتْٜ تل ثمش٠ض باملٕش   يٍهش وبج ء و   

 تملىشوحة ِ ل تلجهات إلادتسية  وال  عحجيب لحىلّات تملوتوىين وتلٙاِلين  ٜحفاديينألا

م ل 15لحٝوية تلجهوية تملحٝذمة  مجلة تملىاس  للذستظات تلٝاهوهية وإلادتسية  ِذد   تل ثمش٠ض  مذ ل أظاه ي : عقُض أحالبفي َزت تلىشم تهٍش  ألا178  ـٙحة 2016  ه٘و
7
ت اإلاخ٣ضمتوؽيل َىا   ل   وهٝفذ بص: رل٤ تلّملية إلـا حية تلتي ثىىلٞ مما َو موطود مْ ثوظيْ ت حفاـات تلجهات وإِاد  ثش٠يب تلبييات تلجهوية  وث ويل  مٟهىم الجهٍى

 لىة تملش٠ضيةألاملىح بين   حفاـات تلحٝشيشية وتلحىٙيزية  وإيجاد هٍام  ّضص  ظحٝ لية تملالية وتلحذبيلية لتجهات وإِاد  تلىٍش في ِ ٜ  ا بالعت

 ألا 17  ـٙحة 2012  هوه ل دطى ل 107مية  ِذد   تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحى2011  تلجهوية تملحٝذمة في تلذظحوس تملٕشبي تلجذيذ لعىة هاصًت هاخليتهٍش ما ي ي: 
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الالجمغ٦ؼ  1ِو ل َزت تلىتح  ٌهش ما  عىى مً   ٥ تل ىا  تملل٣ي عؽلن جّيين  تلتجىة  ظخؽاسية لتجهوية تملحٝذمة

و تملحذد الىاؾ٘   ألاظاه ي للىبيّة تلجهوية تملٝبلةألاباِحباٍس تملشث٢ض تلشتعْ  تلتي ثٝوم ِليص تلجهوية تملحٝذمة  َو

 2للمعيل  تل مشتء ٠33زل٤ ثماؼيا مْ هٙغ تلعياٛ  دِا ـاحب تلج لة تملل٤ دمحم تلعادط بمىاظبة ر٠ش  

تلح٣ومة عؽلن هجام ثجشبة تلجهوية تملحٝذمة ِ ل تملعحو  تلووني    ل جّضيض معاس تل ثمش٠ض إلادتسي  ًِ وشيٞ  ِىاء دّ٘ة 

ّالية وثٝوية تلحلويل ٜوية لّمل تلذو  لة ِ ل تملعحو  تل لتبي  اـة في مجا٥  ِاد  ثىٍيم إلادتس  تملحلية وطّلها أ٠ثل توسجاما ٘و

ْ تليص تٜ لتحات عؽلن  حذتذ ِماالت وأٜاليم طذيذ   ِ ل أن ثشتاي رل٤  ًِ ٜش   وفي َزت تلفذد وطص   ل تلح٣ومة بلن ث٘ش

يات وإم٣اهات عّن تملىاوٞ و تملحىلبات تلحىموية لع٣ان ا  صياد  ِ ل رل٤ ٜام معحلضمات تلح٣امة تل لتبية تلجيذ  و فـو

بذِو  تلح٣ومة   ل  ِذتد ميساٛ ووني لّذم  تل ل٠يز إلادتسي يحودل مىص  ٜامة هٍام ّ٘ا٥  دتس  الممش٠ض    ؽ٣ل ٜىيّة  مْ 

 تملش٠ضية تملححجش   وهٍام  ّحمذ ِ ل مٝاسبة ثشتبيةألا

  ل حيز  3لح٣ومة مْ تل ىابات تملل٢ية عؽ٣ل تيجابي  وأ شطد ميساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز إلادتسي وه زت ٘ٝذ ثٙاِلد ت

زت ما يذّ٘ىا لفيأة إلاؼ٣ا٥ تملحوسي:  ما مضي مؿاهمت اإلاُثا١ الىَني لٗضم التر٦يز في بلىعة هىضؾت حضًضة  تلوطود  َو

ية ٘ ي ١الحا ي:  ؟للخضبير الٗمىمي الترابي وججؿُض عهان الخ٩امت الترابُت  وثحُٙش َزٍ إلاؼ٣الية   ل ِذ  أظئلة ِ٘ش

 مارت هٝفذ بالىٍام تل ثمش٠ض إلادتسي مً   ٥  تمليساٛ تلجذيذ وتل ىابات تملل٢ية؟ -

 ما َو ألاظاط تلٝاهووي لّذم تل ل٠يز إلادتسي وأَذت٘ص ومباد ص؟ -

 ٠يز إلادتسي؟ما هي تلهىذظة تلجذيذ  لحذبيل تلؽلن تل لتبي ِ ل لوء ميساٛ تل ثش  -

 ٞ ورل٤ ًِ وشيٞ  ٜحفاس ِ ل اإلا٣اعبت ال٣اهىهُت وه زت ظٗو هحاو٥ إلاطابة ِ ل َزٍ إلاؼ٣الية وألاظئلة تلتي وشح  ا ٘و

بىود ومممون مشظوم تمليساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز إلادتسي  وتل ىابات وتملل٢ية رتت تلفلة  ومْ تلٝوتهين ألا ش  رتت تلّ ٜة 

 هذ تلحماية   ل ٔاية ـذوس تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍألاباملولُو  مً ِ

 ومً   ٥ ما ظبٞ ظٗو وّلً ًِ تلحفميم ألاجي مً   ٥ ثٝعيمص   ل مىلبين:

 : تمليساٛ تلووني ل ثش٠يز ٠ىخيجة لتح٣امة تل لتبيةاإلاُلب ألاو٫ 

ا ٚ طذيذ  ِ  اإلاُلب الثاوي:  ل معحو  تلٙماء تلّمومي تل لتبيتمليساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز إلادتسي: َيا١ل وٌو

 تملىلب ألاو٥: تمليساٛ تلووني ل ثش٠يز ٠ىخيجة لتح٣امة تل لتبية

ظٗو هحاو٥ مٝاسبة َزت تملىلب مً   ٥ تلخعليي تلموء ِ ل ماَية ومشطّية ِذم تل ل٠يز إلادتسي مً   ٥ 

م ه حم في تلؽٞ تلساوي مىص بالحذيص ًِ أَذت٘ص تل ىابات تملل٢ية وتملعحجذتت تلخؽش ّية رتت ـلة بص )تلٙٝش  ألاو ل(  ر

 ومشث٢ضتثص )تلٙٝش  تلساهية(ألا

 تلٙٝش  ألاو ل: مممون تل ثمش٠ض إلادتسي تملٕشبي

                                                           
1
 ألا2010يىايش   03في يوم ألاحذ  

2
 بمشت٠ؾألا 2008هوه ل  6يوم  

3
 ( بمسابة ميساٛ تلووني تل ثش٠يز إلادتسيألا2018د عم ل  26)1440سبيْ ألا ش  18ـادس في  2.17.618مغؾىم ع٢م  

 ألا 2018د عم ل  27-1440سبيْ ألا ش  19  6738تلفادس في تلجشيذ  تلشظمية ِذد 



 دستوري والعلوم اإلدارية مجلة القاوون ال

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

 
160 

مهم للٕاية ألهص ، وأظاظص ومشطّيحص، مً تمل ٠ذ أن تلشطُو   ل تلبذتيات ألاو ل ليؽل  تملفىت  وت ل ثحذيذ ممموهص

ٍش تلزتجي  ومً َزت تملىىلٞ ٘ ن لشوس  تملشوس ِ ل مٙهوم تل ثش٠يز إلادتسي باملٕش   عاِذ في ثحذيذ أَذت٘ص ومّاييٍل  وطَو

باِحباٍس همورض حذيص للحىٍيم وتلحذبيل تل لتبي  ومشطّا أظاه ي في ثّٙيل زاهُا، وأظاظص ومشطّيحص أوال، وثحذيذ ماَيحص 

 action public en ي مب ا ّ٘ل تلحذ ل تلّمومي تل لتبيتلح٣امة تل لتبية تلتي طاءت ٠جوت  ِ ل م حلٚ تملّيٝات تلتي  ّاو

territorial  ألا1ِ ل تملعحو  تملماسظة 

  2أوال: محىة جّشيٙية ملٙهوم تل ثش٠يز إلادتسي مً   ٥ تل ىابات تملل٢ية تلعامية

ذم ت  ل ل٠يز إلادتسيألا٠ما ظبٞ إلاؼاس   ليص أِ ٍ  أن ثىٍيم تملش٠ضية إلادتسية يح ز ـوسثان: تل ل٠يز إلادتسي ِو

ٌ ؤلاصاعي ّ٘ذم تل ل٠يز  ّذ أظلو  م ٙٚ ومشن لىٍام تملش٠ضية باه  اض أظلو   ١لدت  يحم بمٝحماَا ، 3الخٍٟى

 ألا4تلح ٙيٚ مً وول  تل ل٠يز إلادتسي 

ٙي تلوصتستت في تلّاـمة  أو في ألاٜاليم ـٙة ٘شدية أو في ؼ٣ل  ٘يٝوم أظلو  تل ثش٠يز ِ ل أظاط مىا عّن مٌو

ة في تهجاص عّن لجان ج ّين تلح٣ومة أِماءَا  ٠حٞ تلبص في عّن ألاموس  دون حاطة تلشطُو   ل تلوصيش تملّني وثحٝيٝا للعِش

يٙية  اـة باليعبة لألما٠ً تلبّيذ  ًِ تلّاـمة  وظلىة تلبص في َزٍ  ًِ تلوصيش بل ال حٗني ؤلاؾخ٣ال٫ الىُْٟي ألاموس تلٌو

م مً رل٤   ل  ؼشت٘ص وت    وؽيل أن لّذم تل ل٠يز لص ِذ  جّاسيٚ 5في هىاٛ تلعلىة تلش اظية ل سؤظاَم إلادتسييني مّون بالٔش

ص َو أخمض احٗىن: ألاظحار  مً ٜبل تلٙٝص تلٝاهووي  ٘ رت ت حلٙوت في صتوية تلىٍش وتلشؤ  ٘ ن م تثٙٝوت في تملممون  وه زت ٘يّ٘ش

إلادتسية بين إلادتس  تملش٠ضية وممسلي ا في تلّاـمة وألاٜاليم مْ بٝاء  أظلو   ّحمذ ِ ل ثوص ْ ظلىة تث ار تلٝشتستت وتلبد في ألاموس 

 ألا6َ الء  الّين للخعلعل إلادتسي و تلعلىة تلش اظية

ين مً تملٙاَيم: تلميٞ     ومً   ٥ تظحّشتلىا للحّشيٚ تلّام لّذم تل ل٠يز إلادتسي  يم٢ً تظح  ؿ أهص يح٣ون مً هِو

 ألا7وتلوتظْ

تل ل٠يز إلادتسي  ؽيل َىا   ل ِذم  ِىاء َامؾ مً حشية ملمسلين تلعلىة تلح٣ومية ظوتء في  ٘املٙهوم تلميٞ لّذم

تلّاـمة أو في ألاٜاليم  وتلبص تلب ا ي في تث ار تلٝشتس  وإهما ثشطْ ظلىة تلبص تلب ا ية   ل تلوصستء  ل٢ً في ٌل ث٢ش غ تلجهوية 

و   وحل محلص تمل8ٙتملحٝذمة أـبا َزت تملٙهوم محجاوصت وثجذس إلاؼاس   ليص أن تل ىابات ، 9الالجمغ٦ؼ الىاؾ٘هوم تلجذيذ أال َو

ا هي تمل ظغ تلحٝيٝي لص وهي مً بلوسثص في ـيٕحص تملحذتولة في  تل ىابات تملل٢ية هي تملذ ل ألاظاه ي لهزت تملٙهوم  باِحباَس

                                                           
1
 ألا89  تل ثمش٠ض تلوتظْألاألاألا  مشطْ ظابٞ  ـٙحة عقُض أحالب 

2
 عؽلن ثىفتب تلتجىة  ظخؽاسية لتجهوية تملحٝذمةألا 2010يىاس  03وّني َىا  ىا    

3
ٝاهون ب طشتء َزت تلحٙوين  وأن ث٣ون مماسظة أن  عما تل عؽشه أن  ّهذ ـاحب   حفاؿ بمماسظة طضء مً ت حفاـاثص   ل أحذ مشؤوظيص  بالخٟىٌٍ ؤلاصاعي: يٝفذ  

يلألا ابة تلش تغ إلادتسي ـاحب   حفاؿ ألـا    حفاؿ تملٙوك ثحد ٜس

 ألا49مشطْ ظابٞ  ـٙحة ماػن لُلى عاض ي: تهٍش في تل فوؿ: 

 
4
 ألا29  مشطْ ظابٞ  ـٙحة أخمض أحٗىن  

5
 ألا68  ـٙحة 2010ذ  تلذتس تلبيماء  تلىبّة تلعاعّة تلٝاهون إلادتسي  دستظة مٝاسهة  مىبّة تلىجام تلجذي مل٨ُت نغور،  

6
 ألا29  مشطْ ظابٞ  ـٙحة أخمض احٗىن   

7
  2001ية أ٠ذت٥ تلشباه  أبشيل   ِذم تل ل٠يز إلادتسي  أوشوحة لىيل تلذ٠حوستٍ تلذولة في تلحٝٛو  طامّة دمحم تل امغ  ١لية تلّلوم تلٝاهوهية و ٜحفادية و طحماِدمحم عاجي 

 ألا64ـٙحة 
8
مً تلٝشن تملاض ي ورل٤ ستطْ لّذ  ِوتمل مب ا ما َو أمني مشثبي أظاظا بالحٙاً ِ ل تلوحذ   80في ٘ ل  حفو٥ تملٕش  ِ ل  ظحٝ ٥   ل حذود أوت ش  اإلاٟهىم مهُم١ًان َزت  

 تلووىية  وبؽشي ٜلة أألوش وتملوتسد تل ؽشيةألاألاألا
9
 في مولُو دستظخىاألا ما يهمىاَزت  
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زت  ّني   ل حذ ٠بيل ِذم وطود جّشيٚ لهزت تملٙهوم  في دت ل تملشطّيات تلٝاهون إلادتسي   ر هىاٛ مشطّيات تلٝاهون إلادتسي  َو

 يبٝى َزت تملٙهوم  مً ـىْ تل ىابات تملل٢ية تلعاميةألا

بمىاظبة  2010يىايش  03٘لو٥ مش  أؼاس ـاحب تلج لة تملل٤ دمحم ظادط   ل مٙهوم تل ثش٠يز تلوتظْ في  ىا   

ت بين أن جخٟٕغ ؾلُت  ثىفتب تلتجىة  ظخؽاسية لتجهوية تملحٝذمة  ويٝفذ بص: البث النهاتي في الكإون الىُْٟت ؤلاصاٍع

ت وممثلها في الٗانمت أو املخُِ، م٘ اخخٟاّ هإالء اإلامثلين بؿلُت البث واجساط ال٣غاع بهٟت نهاةُت،  الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ

ُت ال٣غاعاث الهاصعة مً ممثلها، وألامغ ٦ ا٢بت قٖغ ت في هُا١ الؿلُت الغةاؾُت، مغ ىدهغ صوع الؿلُاث اإلاغ٦ٍؼ ظل٪ ابٗض ٍو

 مً أن ٣ًخهغ ٖلى الجاهب ؤلاصاعي بل ٌكمل أًًا الجاهبين الا٢خهاصي والخىمىي.

 راهيا: ألاظاط تلٝاهووي لّذم تل ل٠يز إلادتسي 

 رت ١ان تمليساٛ تلووني يحمل َزٍ تلحمولة تملحّلٝة بذِم وسػ تلجهوية تملحٝذمة  وظياظة تلٝش    ال أهص لتغ وليذ 

وتلتي جّذ بمسابة  -مً ِهذ تلحماية   ل حذود تلّفش تلحا ي -ِة مً إلـا حات تلٝاهوهية تمل لت٠مة تليوم بل طاء هخيجة مجمو 

أسلية وأظاط لص تلزي  عحمذ مب ا ٜوثص  ّ٘ليص ييبػي مً تلمشوس  دستظة مشتحل ثىوس تل لظاهة تلٝاهوهية تملحّلٝة بال ثش٠يز 

 إلادتسي تملٕشبيألا

 ة مذِمة للميساٛ تلووني ل ثمش٠ض إلادتسي تل ىابات تملل٢ية ٠مشطّية أظاظي ألاأ 

اية تلعامية لفاحب تلج لة   ن تل ىابات تملل٢ية باملٕش  جّذ بمسابة  شيىة تلىشيٞ ألي  ـ م باململ٢ة  ٘ححد تلِش

زت تملٙهوم يباإلاٟهىم الجضًض للؿلُت  تلزي دِا مً   لص ألو٥ مش  19991تملل٤ دمحم ظادط في  ىابص تلعامي لعىة  ٢شط   َو

 ياس تل مش٠ضية تلتي ثيبني ِ ل تملححو  تلجذيذ  مً   ٥  بٓ  تملل٤   ل تلح٣ومة لحّشك ِ ل أهٍاٍس مؽشُو  ـ م تلٝاهون 

يات تملىاٌش   يم٢ً مً تلح٢ييٚ مْ تلىٍام تلجمااي  وي٣ون م صم ملعحجذتت تلحيا  تملحلية  و٠زت أؼاس   ل إلاظحّاهة بحـو

يد عؽهاد  تملل٤ تلشتحل تلحعً تلساوي  ِ و  تِح ل في هق َزت تل ىا  أن تلجهة في ٌل تلذظحوس تلووىية تلعاعّة تلتي حٍ

ماء 1996تلعابٞ لعىة    جّح ل حلٝة أظاظية في دِم تلذيمٝشتوية تملحلية ومجاال  فبا للحىمية  ٜحفادية و طحماِية  ٘و

اون وتوسجام تلوحذتت تل لتبية ألا ش ألاألاألا  ٠ما أمش تلح٣ومة في ٘عيحا للح٢ٙيل وللح ىيي في  واس وتظْ ملعحٝبل أ٘مل في جّ

ة مً تلىفوؿ تلحىبيٝية للٝوتهين تملىٍمة لتجهة لححم٢ً مً تملعاَمة في تلحىميةألا في ألا يل  تلٝشيب تلّاطل ِ ل ولْ مجمِو

ت ال ًم٨ً أن جد٤٣ أهضاٞها ئال ئطا وا٦بها مؿلؿل ٖضم التر٦يز الظيأؼاس   ل أن  ٣ًخض ي بى٣ل ازخهاناث ؤلاصاعة  الالمغ٦ٍؼ

ت  ئلى مىضوبيها املخلُين  ألااإلاغ٦ٍؼ

  ل أِماء تللٝاء  ت ذٗ مً  2002يىايش 26وباملىاظبة تلووىية حو٥  ِذتد  تل لت  تلووني أسظل تملل٤ سظالة مل٢ية في 

ت و الالجمغ٦ؼ   لها  ٞ تملٙهوم تلجذيذ للعلىة تلزي يجّل مً  حُٛير ال٣ىاهين الالمغ٦ٍؼ تلعياظة تلحّاٜذية أدت  لبلوس  ٘و

اهات ٔالبا ما ث٣ون محىاٜمة  ٘ٝذ أل  ط لحص ِ ل وطو  تلحّٙيل تلحام لذوس تلجهة ب٣ون ا  ثفوس مجا ي ثوت٘ٝي ملوتطهة َس

ذتد تل لت  تلووني  مً   ٥ ٜولص أي مؽشُو للحىمية  ٜحفادية و طحماِية  م ظعة وإواست في ثحذيذ  ظ لتثجية هاطّة أِل

ٚ ِ ل تل مش٠ضية مً   ٥ إلام٣اهيات تلزتثية لتجهة  س  والالجمغ٦ؼ مً زال٫ جىٞغها َين بخبني تلبّذ تلجهوي  ًِ وشيٞ تلحٜو

ين أ٦ٟاء  ألاٖلى مؿإولين حهٍى

                                                           
1
 ألابمضًىت الضاع البًُاء بمىاؾبت جىحُه ئلى اإلاؿإولين ًٖ الجهاث والىالًاث والٗماالث وأل٢الُم مً عحا٫ ؤلاصاعة وممثلين اإلاىاَىين 1999أ٦خىبغ  12اٍ في َزت تل ىا  ألٝ  
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  في َزت تلعياٛ ٜام بذِو    ل تلّضم في  واس ثوويذ 1الهى ٛ تملعيل  تل مشتء ٠28ما ألٝى  ىابا بمىاظبة  تلز٠ش   

ّالة وث ويل م حلٚ تلجهات تململ٢ة ثىاظٝا وتوسجاما ٘يما بيب م أٜو   ي٣ون ل٣ل طهة دِا م ت لذيمٝشتوية ِ ل أظغ ـلبة ٘و

ضم التر٦يز طاِل مً تلجهوية و تل مش٠ضية صولت مىخضة مٛغبُت تظحٝ لها تملا ي و إلادتسي في ٌل   وديمٝشتوية تملؽاس٠ةٖو

ا تظ لتثجيا يضدتد في بلوس  ا في ألاٜاليم تلجىوبيةألا وتلٝش  مؽشِو  وثجعيذت ِ ل أسك تلوتْٜ  و فـو

    ل مؽشُو تلجهوية 2مً تملعيل  تل مشتء  ٘ٝذ دِا مش  أ ش  في  ىابص 33ثماؼيا مْ هٙغ تلعياٛ بمىاظبة تلز٠ش  

و أَذت٘ص  تملحٝذمة  مً   ٥  ـ م َي٢ ي ِميٞ يٝحض ي طهذت طماِيا لبلوسثص  ٘ٝذ س٠ض في هق َزت تل ىا     ل وشيٝص

ومشث٢ضت ثص  َزٍ ألا يل  ث٢مً في تلوحذ  تلووىية  وتلحوتصن  وتلحمامً  أما ألاَذتٗ  ثحج ل في ثشظيخ ٜيم تلح٣امة تملحلية 

زت تلٝش  ال يم٢ً أن يححٝٞ  ال بوطود معاس تل ثمش٠ض مّضص  هٙغ ألامش أؼاس  ليص في  تلجيذ   وجّضيض تلٝش  مً تملوتوً  َو

أظغ ثٝوم ِلي ا تلجهوية تملحٝذمة   4بالذتس تلبيماء حو٥ تلجهوية تملحٝذمة   وحذد في َزت تلؽلن  2010يىايش  03 ىا  

وطّل مً  تل ثش٠يز تلوتظْ تملشث٢ض تلشتعْ  تلزي لً جعحٝيم تلجهوية بذون ثّٙيلص في هىاٛ ح٣امة ثشتبية هاطّة  ٜا مة ِ ل 

 وتلحٙاِلألا  تلحىاظٞ

للسوس  تملل٤  وتِح ل أن  57يما ط لة تملل٤ دمحم تلعادط   ل ألامة  بمىاظبة تلز٠ش    وطص أ2010ٔؽد ظىة  20وفي  

 َو  ِىاء دّ٘ة ٜوية لىمورض تلحىموي وتمل ظس ي تملحميزألاوالالجمغ٦ؼ الىاؾ٘ تلٕاية تملس ل لتجهوية  

وتلح٣امة تل لتبية تلجيذ     ب فوؿ  سظاء تلجهوية تملحٝذمة وتل ثمش٠ض إلادتسي 20113أ٠حوبش  ٠14ما طذد دِوثص في 

زت ال يم٢ً أن يححٝٞ  ٚ ِ ل ثٝذم وثحذيص ب دها  َو  ـ م وثجويذ َيا١ل تلذولة  َو ان تمل ظس ي تل٢بيل يحٜو وأِح ل أن تلَش

 ال مً   ٥  سظاء تلجهوية تملحٝذمة تلتي جّذ مً ألاوستػ إلاظ لتثجية  ملٕش  تلحالش وتملعحٝبل ولتغ تسثباوها باملجلغ 

ش  مً تملوتوىينألاألاألا  لبلٓو ثىمية عؽشية تمل عخؽاسيً  ول٢ً باألظاط ملا ثخيحص مً تل ثش٠يز إلادتسي  ومً ح٣امة ثشتبية طيذ   ٜو

 وتٜحفادية وتطحماِية محوتصهة ومحمامىة ومعحذتمةألا

يٙة تلّمومية و٠ما في َزت تلفذد هود إلاؼاس    ل تلشظالة تملل٢ية تلعامية تملوطهة   ل تملؽاس٠ين في تملىحذ  ت لووني للٌو

   ص ق ٘ي ا وتْٜ إلادتس  تملٕشبية تلّمومية  بحيص أؼاس أن إلادتس  تليوم جعاَم في  ثىا٘عية بلذتن ا  2018٘ لتيش  27تلّليا في 

ل وك مّش٠ة ؼشظة الظحٝىا   ظخسماستت وتل٢ٙاءتت وسؤوط ألاموت٥  وثٙحا تلبا  أمام ألا٘اٛ تلحىمية  ٜحفادية 

ٞ تلّام و طح اية تملعحمش  للم٘ش يل تلؽٕل  لزل٤ دِا تملؽاس١ون بفٙة تظحعجاليص   ل  ـ م إلادتس   لماها للِش ماِية وث٘و

مً   ٥ تل٢ٙاء  وتلّٙالية  ، واٖخماص الالجغ٦يز ؤلاصاعي وطود  تل ذمات تلّمومية  ومْ ما يٝحميص رل٤ مً دِم للبّذ تلجهوي 

 في ثذبيل تملوتسد تل ؽشيةألا

  تلزي أؼاس مً   لص   ل ٘شؿ تلؽٕل وإيجاد مىٍومة تطحماِية 20184يوليوص  29في َزت تلعياٛ ب ىا  وه حم 

ية في مجا٥  ظخسماس ودِم تلٝىاُ إلاهحاجيألا ولهزٍ تلٕاية أمش  هجام  ش  ال ب حذتذ هٝلة هِو ا٥ أهص ال يم٢ً أن ثح٘و ِفشية  ٜو

بما يخيا للمع ولين  2018دت ل أطل ال يحّذ  ؼهش أ٠حوبش مً ظىة  عي مُثا١ الالجمغ٦ؼ ؤلاصا  َاريً تلوسؼين ب ـذتس 

 تملحليين تث ار تلٝشتستت  وثىٙيز تل لتمج تلحىمية  ٜحفادية و طحماِية في توسجام وث٣امل مْ تلجهوية تملحٝذمةألا

 تلذظحوس وظياظة تل ثش٠يز ألا  

                                                           
1
 ألا2003هىهبر  6الهُال١ اإلاؿيرة الخًغاء في  28مىحه ئلى ألامت باإلاىاؾبت الظ٦غي  ىا   

2
 ألا2008ه ل هو  6ثم  لٝاء َزت تل ىا  في  

3
ُٗت الثامىت للبرإلاانبمىاظبة    ُٗت الخامؿت والىالًت الدكَغ  ألااٞخخاح الضوعة ألاولى مً الؿىت الدكَغ

4
 ألالترب٘ حاللخه ٖلى ٖغف أؾالٞه اإلاىٗمين 19بمىاظبة تلز٠ش   
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  ٠ما 2مىص 93  ورل٤ تظخىادت للمٝحميات تلٙفل 19621لٝذ ؼ٣لد تل مش٠ضية  ياست دظحوسيا وظياديا بموطب أو٥ دظحوس 

ا مْ دظحوس  د َزٍ تملشحلة ثحو٥ مهما في  19963أن َزت ألامش  ظحٝام مْ تلحّذي ت تلذظحوسية  و فـو بحيص ِ٘ش

ية مْ   وثمد  لا٘ة تلجماِات تملحل4إلـا حات تلذظحوسية تلتي ١اهد جّٗش بمشحلة تلحىاو  تلحوت٘ٝي بين تلذولة وتملّاسلة

ٚ ِىذ َزت تلحذ مً تلح٢ش غ 5ظلىة  حذتث ا -تل لملان–مْ تححٙاً تلٝاهون والجهاث، تلّماالت وألاٜاليم    َزت ألامش لً يحٜو

مً تلحىٍيم إلادتسي للمل٢ة ثىٍيما المش٠ضيا يٝوم ِ ل تلجهوية  20116تلذظحوسي  بل جّذتٍ  ٘جّل مً تلذظحوس تملّذ٥ لعىة 

 ألا7تملحٝذمة

ٝا دستظخىا لت ىابات تملل٢ية تلعامية  هجذ أن ا أؼاست   ل  تل مش٠ضية وتلجهوية تملحٝذمة ال يم٢ً أن جعحٝيم ٠ما ظلٚ ظاب

 وأن ثّٙل ِ ل تملعحو  تلوتٜعي  ال بوطود هٍام تل ثش٠يز وتظْ  مذِم وموتصي لهماألا

ن تملؽُش تلذظحوسي هٍم هٍام وفي َزت تلفذد  ٘بّذ ٜشتءثىا ملححو  تلذظحوس تلجذيذ  وعحيحج مً مممون ٘فولص أ

مىص  ومً أَم معحجذتت  145  ِو ل وطص تل فوؿ تلٙفل 8تل ثش٠يز في تلبا  تملحّلٞ بالجهات وتلجماِات تل لتبية ألا ش  

َزت تلبا   ثوظيْ ـ حيات وت حفاـات تلوال  وتلّما٥ ِ ل تملعحو  تلجهات وتلّماالت وألاٜاليم  صياد  ِ ل رل٤ جٕييل 

  وتلح لق 9تحات وتملٙاَيم تلتي ١اهد مهيمىة في تلذظاثيل تلعابٝة  وتظخبذتلها بمٙاَيم ثحيل   ل تلذولة تلجهويةعّن تملفى

مً ِٝذ  مش٠ضية تلٝشتس تلّمومي  ٠ما أـبا تلوت ي أو تلّامل ظلىة ثمسيل تلعلىة تملش٠ضية في تلجهات وتلّماالت وألاٜاليم في 

ا أهص يماسط مهمة  تملىذوبية ِ ل تملعحو  تل لبي  ورل٤ باِحباٍس مىذوبا لتح٣ومة في تلجهات   ٠م11بذ٥ تلذولة 10تلجماِات تل لبية

  ِ ل ٢ِغ ما ١ان ِليص في 12وتلّماالت وألاٜاليم ألهص يٝوم بحىبيٞ تلٝاهون  وثىٙيز تلىفوؿ تلحىٍيمية لتح٣ومة ومٝشستخ ا

  َزت  لا٘ة ٘ٝذ  و٥ لص أيما تلذظحوس ظلىة 13ولتغ لتح٣ومة ٌل تلذظاثيل تلعابٝة تلتي ١اهد ثجّلص مىذوبا للمل٤ وتلذولة

ابة اية- 14تلٜش ِ ل تملفال  تل ممش٠ض  ِو ل أِما٥ تملجالغ تلجهوية وتلجماِات تل لتبية  ول٢ً ث٣ون مشتٜبة  -بذ٥ ظلىة تلـو

ة تلوصستء تملّىيين أوؽىة ألا ٠ما ثم مىحص ظلىة تلحيعيٞ ثحد ظلى15عّذية وم  مة  وفي تح لتم تلٝوتهين تلجاسي ه ا تلّمل

                                                           
1
 2616ِذد  1962دطى ل  19تملوت٘ٞ ٥  1382سطب  2تلجشيذ  تلشظمية عؽلن  ظحٙحاء تلفادس في  1962هوه ل  4موت٘ٞ ٥  1382طماد  تلساوي  6تلفادس في  الٓهير الكٍغ٠ 

 م٢شسألا
2
 : تلجماِات تملحلية باململ٢ة: هي تلّماالت و ألاٜاليم وتلجماِات وي٣ون  حذتث ا بالٝاهونألاهو هظا الٟهل 

3
٠ ع٢م  مً  26بحاسيخ  4420يز هق تلذظحوس تملشتطْ  في تلجشيذ  تلشظمية ِذد بخىٙ 1996أ٠حوبش  7تملوت٘ٞ ٥  1417مً طماد  ألاو ل  23تلفادس في  1.56.157الٓهير الكٍغ

  ألا281  ـٙحة 1996أ٠حوبش  7تملوت٘ٞ ٥ 1417طماد  ألاو ل 
4
تلزي هحج ِىص تلفشتِات   وؽيل َىا   ل حض   ثحاد تلووني للٝوتت تلؽّبية تلزي ١ان  ّاسك ظياظة تلٝفش  ول٢ً في ٘ ل  تلخعّيىات ِٗش هُو مً ثلىيٚ وث ٙين حذ   

ام بحفويد  و ٛ ظشتم تملّحٝلين تلعياظيين تملّاسلين لحوتطهات تمل ظعة تملل٢ية اهزتٟ في ثل٤ تلٙ ل   ٠ما د ل تلحض    ل معلعل إلـا م تلذظحو  ٞ ِ ل تلذظحوس ٜو سي و٘و

 وس تعهاألا 1997مان تليوظٙي َو تلوصيش ألاو٥ لح٣ومة   و١ان أمين تلّام لتحض   ألاظحار ِبذ تلشح1997ِليص  وؼاٟس في  هح ابات تلخؽش ّية لعىة 
5
 ِ ل أن: تلجهات وتلّماالت وألاٜاليم وتلجماِات تلحمشية وتلٝشوية وال يم٢ً  حذتث ا أي طماِة تملحلية أ ش  بٝاهونألا 1996مً صؾخىع  100هو الٟهل  

6
٠ ع٢م    1432ؼّبان  28  م٢شس بحاسيخ 5964بححذيذ هق تلذظحوس  تلجشيذ  تلشظمية ِذد  2011يو يول 29تملوت٘ٞ ٥  1432مً ؼّبان  27ـادس في  1.11.91الٓهير الكٍغ

 ألا2627-3660  تلفٙحة 2011يوليو  30تملوت٘ٞ ٥ 
7

  ألا2011ال٣ٟغة الغابٗت مً الٟهل أألو٫ مً صؾخىع تهٍش: 
8
 ألا2011تلبا  تلحاظْ مً دظحوس  

9
وي مً مؽاس٠ة تلع٣ان تملّىيين في ثذبيل  مبادئ تلحذبيل تلحش ِو ل تلحّاون وتلحمامًتلحىٍيم تلجهوي وتل لتبي ِ ل يشث٢ض  2011مً صؾخىع  136الٟهل في َزت تلعياٛ: يىق  

ْ مً معاَم  م في تلحىمية تل ؽشية تملىذمجة وتملعحذتمةألا  ؼ ون م  وتل٘ش
10

 ألا2011مً دظحوس  145تلٙٝش  ألاو ل مً تلٙفل   
11

 ألا1996مً دظحوس  101تلٙفل  
12

 ألا2011مً دظحوس  145ٙٝش  تلسالسة مً تلٙفل تهٍش: تل 
13

 ألا1996مً دظحوس  102ستطْ تملاد   
14

 ألا2011مً دظحوس  145أهٍش: تلٙٝش  تلساهية مً تلٙفل  
15

م   م  111.14َزت ما ثم هق ِليص في تلٝوتهين تلحىٍيمية تلس رة: ألاو٥ ٜس م تملحّلٞ بالّماالت وألاٜاليم 112.14تملحّلٞ بالجهات  وتلساوي ٜس  تملحّلٞ بالجماِاتألا 113.14  تلسالص ٜس
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ا ألا ٠زل٤   و٥ تلذظحوس تلحا ي للوت ي /تلّامل ـ حيات ثىذسض في 1تملفال  تل ممش٠ض  لإلدتس  تملش٠ضية و عهش ِ ل حعً ظيَل

تلفميم تلحىموي ِ ل تملعحو  تلجهوي في  واس ث٢ش غ ح٣امة ثشتبية وثذِيم ظياظة تلٝش   ورل٤ مً   ٥ ثٝذيمص تملعاِذ   

زت ما طاء بص هٙغ دظحوس  2ء تملجالغ تلجهوية وتلجماِات تل لتبية ألا ش  ِ ل ثىٙيز تمل ىىات وتل لتمج تلحىمويةلشؤظا   َو

ذتد تل لت    تلزي  طّل لتجهة م٣اهة تلفذتس  ثحد  ؼشتٗ س تعها في ِمليات  ِذتد وثخبْ بشتمج تلحىمية وتلحفاميم تلجهوية ِ 

 ألا3تلجماِات تل لتبيةفي هىاٛ تح لتم   حفاـات لهزٍ 

 تلٝوتهين في مجا٥ تل ثش٠يز إلادتسي ٠ شيىة تلىشيٞ لفذوس تمليساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز  إلادتسي  ألاض 

 ن تل ثش٠يز  إلادتسي ١لظلو  في ثىٍيم إلادتس  لتغ وليذ تليوم  ٘ٝذ أد لحص تلحماية مً   ٥ تظححذتذ هٍام 

تلزي  1913ٔؽد  4تلحٝعيم تلّام بحاسيخ  ميكىع ل ثش٠يز إلادتسي بمٝحض ى ٠ٙماء الظحٝبا٥ وحذتت ت 5أو تلجهة 4تلىاحية

ٙون ٘شوعيون  عمون بمشتٜبين  تلزي ٜعم تملٕش    ل هوتحي مذهية في تملىاوٞ تلبّيذ  ًِ تلّمليات تلّع٢شية يشأظها مٌو

  ٘ٝذ تظحّملد ٘ي ا تلجهة 6عيينتملذيىة  وإ ل هوتحي ِع٢شية في تملىاوٞ تلتي ١اهد جّٗش تل٢ٙام تملعت  يشأظها ط ل ت ٘شو

حباستت تلّع٢شية وألامىية وجؽذيذ تل ىاٛ ِ ل ١ا٘ة أطضتء تل لت  تملٕشبي  تلجهة ١ واس لّذم تل ل٠يز في طو وٕد ِليص ِ 

  في َزت تلجاهب يحو ل س اظة ١ل طهة س تغ ٘شوس ي  ّين مً ٜبل تملٝيم تلّام  7عؽ٣ل ِام  وتلٝبا ل تلسا ش  عؽ٣ل  اؿ

 يل ِ ل تملعحو  تلجهة  وي٣لٚ بمهمة جعييل ومشتٜبة تملفال  تلجهوية وبالحٙاً ِ ل تلىٍام تلّام  ومهمة ويمسل َزت ألا 

إلا باس  بحيص يٝوم ب  باس تلعلىات تملش٠ضية عؽ ون تلجهة  و عهش ِ ل ثيعيٞ وؽاه تملفال  تل اسطية لإلدتستت 

ٙين تلٙشوعيين تلّاملين لذ  تلعلى  ألا8ات تملحلية تملٕشبيةتلحٝىية  ويشتٜب تملٌو

دطى ل مً  7  وفي ٠19559زل٤ ١ان تلحىٍيم إلادتسي تملح ي حالشت لذ  تملع ولين تملٕاسبة ٜبل  ظحٝ ٥  في ظىة 

ة مً تلٝوتهين لحس يد أظغ تلحىٍيم تل ثش٠يز إلادتسي    و٠ما 10هٙغ ظىة ؼ٣لد أو٥ ح٣ومة  وتلتي ٜامد ب ـذتس مجمِو

  ٘ٝذ ٜعم تملٕش    ل ر رة ِؽش  ٜليما 11ص أـذست َزٍ تلح٣ومة ٌهيل عؽلن تلحىٍيم إلاٜليىيدطى ل مً تلّام رتث 17في 

ما تلشباه ِاـمة تململ٢ة وتلذتس بيماء  ورل٤ تظخىادت للمٝحميات تلٙفلين 13ومذييحان معحٝلحين ًِ ألاٜاليم    َو

ٚ يلٝب تلساوي وتلسالص مً َزت تلٍهيل  ٠ما ٜام بولْ ١ل  ٜليم و١ل مذيىة مً ت ملذييحين تملز١وسثين ثحد س اظة مٌو
                                                           

1
 ألا2011مً دظحوس  145تلٙٝش  ألا يل  مً تلٙفل  

2
 ألا2011مً دظحوس  145ستطْ تلٙٝش  تلسالسة مً تلٙفل  

3
 مً هٙغ تلذظحوسألا 143تلٙٝش  تلساهية مً تلٙفل   

4
 ألاle centre et la périphérieّني تلماحية تو تملجا٥ تملحيي بمش٠ض مّينبفٙة  اـة جّني تملحيي تلزي يذوس حو٥ هٝىة مّيىة وهي ه زت تملٙهوم ج لىاخُتت 

5
ىا ثشمي تلٕاية مً تلحٝعيم تلجهوي تل لتبي   ل بين الىاخُت والجهتفي َزت تلفذد يم٢ً تلحمييز   ة  َو ا ثمم مشت٠ض ِذ  بموتحي ا تملحىِو   وثحميز َزٍ ألا يل  ًِ ألاو ل باِحباَس

موما يم٢ً Régionalisation وية تلجهات وت ل بلوس  تلجه ل   ل مىاوٞ محّذد حعب مجاالت م حلٙة  ِو ا ثٝعيم ثشتبي موحذ في ألـا ت ب٨ىنها  تلتي بلوَس ٠ الخهٍى ة حٍٗغ : مجمِو

ىمية تلجهوية عؽ٣ل ييسجم مْ ثذ ل تلذولة ثشتبية ميسجمة مجاليا خ ذٗ   ل  لٞ مً تلح٣امل تلبييوي ه ذٗ ثحٝيٞ هُو مً ثوتصن  ٜحفادي و طحمااي بين تلجهات في  واس تلح

 في تهجاص ِمليات تلح ىيي وتلحىمية تملحليةألا

 ل وُ  ِ ل تملضيذ مً تلحّاٗس ملٙهوم تلجهوية تهٍش ما ي ي :

-brénad, fréderic, lorganistion régionale du maroc ,faculté des lettres et sciences humaines, rabat, 2010. 

-ouawwzzani chahri, hassan, la régionet la problématique de la décentralisation ,in revue marocaine local et le développement,2010,n 9495, page 25-38. 

ؼ أقغقي     ألا14  ـٙحة 2011تلىبّة ألاو ل     تلجهوية تملوظّة همي طذيذ لتح٣امة تل لتبية وتلحىمية تملىذمجة  مىبّة تلىجام تلجذيذ  تلذتس تلبيماء ٖبض الٍٗؼ
6
ية وتلحىمية وتملذسظة تلووىية    تل ثش٠يز إلادتسي في  واس تلعياظة تلجهوية تملوظّة  مذ لة ثمد مؽاس٠ة ه ا في  واس تليوم تلذسته ي مً ٜبل تملجلة تملٕشبية وتملحلاإلا٩ي ؾغاجي 

:  2010هوه ل  29لإلدتس  بحاسيخ   ألا115ظىة مً تل مش٠ضية باملٕش : هحو طهوية موظّة  ـٙحة   معون  2010-1960في مولُو
7
 ألا42: تلحجشبة تلجهوية ٠ىمورض  طامّة ظلىان ٜابوط  مجلة  دت  وتلّلوم  طحماِية  ـٙحة    ثىوس ثىٍيم تملجا٥ باملٕش  ِ ل تلحاسيخمىير عو٧ي 

8
  Rousset(m), garagmon(j), droit administratif marocain ; 6 éditions la port ,page 51. 

9
و سطُو تملل٤ تملٕٙوس لص دمحم تل امغ مً تملىٙىألا ٠16ما َو مّلوم جّ ل َزٍ ظىة ًِ حذرا محميز في ثاسيخ تململ٢ة تملٕشبية  و فوـا في     هوه ل  َو

10
 ألا115  مشطْ ظابٞ  ـٙحة اإلا٩ي ؾغاجي 

11
 ألا1955دطى ل  23في  1375طماد  أألو ل  2252  ِذد 1955دطى ل ظىة  16تملوت٘ٞ ٥  1375طماد  ألاو ل ِام  تلفادس في ٘اثا في ج٣ؿُم اإلاٛغب ئلى أ٢الُم الٓهير الكٍغ٠ 
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عم تملٕش  ِ ل تملعحو  تلحىٍيم  19562ماسط  9ـذس في  ألاو٫   ٠ما ثم جٕييل وثحميم َزت تلٍهيل  بالٍهشيً: 1بالّامل ٜو

ذيىة أليٙد م 1955دطى ل  16  صياد  ِ ل تملذهتحين تلعالٙحين في ٌهيل 3 ٜليما و ر ذ مذن ٠ ل   13إلادتسي تملح ي   ل 

  تلزي بموطبص ٜعم أٜاليم 19565أ٠حوبش  26ـذس في   الثاوي  وتلٍهيل 4ًِ تلّماالت 13مشت٠ؾ  وتظحٝلد ألاٜاليم 

 ألا6 ٜليميا و مغ مذن ٠ ل   19تململ٢ة   ل 

ين  ٘بّذ حفو٥ تملٕش  ِ ل  ظحٝ ٥  تظحمش في معلعل إلـا م في َزت تلجاهب  ٘لـذس في َزت تلؽلن ٌهيليً ؼ٘ش

م  ألاو٫   1956ماسط  20 7في م  والثاوي  1.56.046يحذد ٜاهون تلّما٥ ثحد ٜس   ٘ٝذ  و٥ 1.56.47ٜاهون  اؿ بالٝوتد ٜس

ون بوطص  اؿ ِ ل   و٥ تلٍهيل ألاو٥ للّما٥ ظلىة ثمسيل  ط لة تملل٤ وتلذولة وتلعلىة تلحىٙيزية  وه زٍ تلفٙة  ؽ٘ش

ل تلجماِات إلاٜليمية تلحمشية مب ا أو تلٝشوية  وييعٝون ِىذ أِما٥ تلباؼوتت وتلٝوتد ويٝومون باملشتٜبة إلادتسية ِ 

 ألا8 ٜحماء تملفال  تل اسطية عّمها ببّن تلحاعّة مل حلٚ تلوصتستت

وفي ٘ لتت تلخعّيىات  وبموطب ثٝاسيش وتملىاٌشتت تلووىية حو٥ تلجماِات تلحىمية  ثم تظح  ؿ أن تلجماِات 

يل ٜادس  ِ ل أن ثٝوم بذوس ٠بيل في مجا٥ تلحىمية في طميْ طوتهه ا مً ٔيل دِم تلذولة تملحلية ب م٣اهي  ا ووظا لها تل اـة ٔ

ذ ِمل َزت تملشظوم ِ ل 9ًِ وشيٞ ممسلي ا تل ممش٠ضيً  وفي َزت تلبا  تـذس أو٥ مشظوم يحّلٞ بال ثش٠يز إلادتسي    ٜو

ص هق ِ ل أن تملفال  ألاو ل ث حق بمهمة ثوص ْ   حفاـات وتلوظا ل بين تملفال  تل اسطية لإلدتس  تلّامة  بحي

تلح ىيي  وتلحوطيص وتلحىٍيم وإلادتس  ِ ل تملعحو  تلووني  في حين ثح٣لٚ تملفال  تل اسطية بخىٙيز ظياظة تلح٣ومة 

  في َزت تلبا  مىا تملشظوم للوصستء  م٣اهية ثٙوين   ل سؤظاء 10وطميْ تملٝشستت وتلحوطي ات تلفادس  ًِ تلعلىة تمل حفة

تملفال  تلحاعّة لهم وإ ل تلّما٥ حٞ تلحفٗش باظمهم ورل٤ بمشتِا  وتح لتم تلحذود تلذت لة في هىاٛ ت حفاـاخ م  وه زت 

يم٢ً تلٝو٥ أن َزت تملشظوم وظْ مً ت حفاـات سؤظاء تملفال  وتلّما٥ لحذِيم ظياظة تلٝش  وث عيي تملعاوش 

 عاميةألاإلادتسية تلتي هذ  ه ا ط لة تملل٤ في  ىاباثص تل

  َو مً ولْ أو٥ مش  إلاواس تلٝاهووي لحوص ْ   حفاـات 1993أ٠حوبش ظىة  ٠20ما ثجذس إلاؼاس   ليص   ّذ مشظوم 

بين إلادتس  تملش٠ضية وتملفال  تل اسطية تلحاعّة للوصتستت ِ ل تملعحو  ألاٜاليم وتلّماالت   ال أهص  ّا  ِ ل َزٍ تملعحجذتت 

تلىق دون ث زيل مح٢م ودٜيٞ ِ ل تملعحو  تلوتٜعي  وظ ب ستطْ في ١ون تلحٙوين تٜحفش  تلٝاهوهية أن ا بٝيد حبتعة

بات الؿماح أو الجىاػ، ِ ل إلامماء  وال يلضم تلوصستء بل طاء في ـيٕة  مما طّل حًٍو هجام َزٍ إلام٣اهية مشثبىة بٔش

وممارلي ا في ألاٜاليم وتلّماالت  مما أد  في تلوصستء تلزيً يححٍٙون مً ثٝلق ظلى  م أمام صحٚ ثذ  ت وصتس  تلذت لية 

عؽلن ثىٍيم تلٝىاِات تلوصتسية و  2005دطى ل  2أ يل تملىاٗ   ل مشتطّة تل لظاهة تلٝاهوهية  ورل٤ ب ـذتس راوي مشظوم في 

لىة   حيص  ّهذ بموطبص للمفال  تل اسطية بخىٙيز طميْ تملٝشستت وتلحوطي ات تلفادس  ًِ تلع11تل ثش٠يز إلادتسي 

                                                           
1
 ألا1955دطى ل  26تلٙفل تلشتعْ مً ٌهيل تلؽشيٚ  

2
 ألا1956ماسط  9في  2263تلجشيذ  تلشظمية ِذد تلفادس في   

3
 ألا1956ماسط  9تلٙفل أألو٥  مً ٌهيل  

4
 ألا1956ماسط  9تلساوي مً ٌهيل  تلٙٝش  ألاو ل مً تلٙفل 

5
 ألا1956أ٠حوبش  26في  2296تلفادس في تلجشيذ  تلشظمية ِذد  

6
 ألا1956أ٠حوبش  26لحٙفل في ألامش أهٍش: تلٙفو٥ ألاو٥ وتلساوي وتلسالص مً ٌهيل  

7
 ألا1956أبشيل 6بحاسيخ   2256تلجشيذ  تلشظمية ِذد  

8
م    تل اؿ بالّما٥ألا 046ألا56ألا1أهٍش تلٙفل ألاو٥ مً ٌهيل تلؽشيٚ ٜس

9
 ألا2209  ـٙحة 1993بحاسيخ هوه ل  4227عؽلن تل ثش٠يز إلادتسي ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد  1993أ٠حوبش  20بحاسيخ  2.93.625مغؾىم ع٢م  

10
 ألا295/296ان:  تلفٙحح2006  تلحىٍيم إلادتسي تملح ي  ميؽوستت تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  وبّة تلساهية دمحم بيُخي 

11
 ألا2006  تلفادس بالجشيذ  تلشظمية ِام 2005دطى ل  2تملوت٘ٞ ٥  1426ؼوت٥  29في  2.05.1369مغؾىم ع٢م  
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٘ لتيش تملحّلٞ با حفاـات تلّامل  ٠ما ثم جّذيلص وثحمميص  ومً  15تملش٠ضية  ورل٤ مشتِا  تملٝحميات تملحممىة في ٌهيل 

ً  ؼاسخ ا تملذيشيات تلجهوية وإلاٜليمية وثضويذَا با م٣اهات وتلوظا ل لحم٢يب ا مً  أطل رل٤ ٘ا دتس  تملش٠ضية ثمْ َس

 مماسظة ت حفاـاخ األا

شؤظاء تملفال  تل ممش٠ض  ِ ل تلفّيذ تلجهوي أو إلاٜليىي مع ولية تث ار تلٝشتستت إلادتسية تلٙشدية  ٠ما مىا ل

باظحشىاء ثل٤ تملٝشستت تلتي ال يم٢ً ثٙويمها بموطب تلىفوؿ تلخؽش ّية  وأيما أحذذ لجىة ثىٍيم تلهيا١ل إلادتسية 

ثفاميم مذيشية تل ثمش٠ض وتملفادٜة ِلي ا  وجّح ل بمسابة متحٝة   خ ذٗ   ل دستظة 1وتل ثش٠يز إلادتسي بموطب َزت تملشظوم

 متحٝة لذ  تلعلىة تلح٣ومية تمل٣لٙة بححذيص تلٝىاِات تلّامةألا

وفي تل حام وعح لق مما ظبٞ  أن تل ىابات تملل٢ية تلعامية وتلىفوؿ تلخؽش ّية تملوت٠بة لها في مجا٥ ثىٍيم 

في تل لظاهة تلٝاهوهية مً   ٥  ـذتس تمليساٛ تلووني ل ثمش٠ض إلادتسي ظىة تل ثمش٠ض إلادتسي  ٜذ ظاَمد في  ِاد  تلىٍش 

 ب٣وهص تل ياس تمل صم لذولة تلجهوية تملوحذ  باملٕش    رن ٘ما هي أَذت٘ص ومباد ص؟  2018

 تلٙٝش  تلساهية: أَذتٗ ومبادئ ميساٛ تلووني ل ثمش٠ض إلادتسي 

م  زٍ تلٕايات  بمسابة ميساٛ ووني 618ألا17ألا2طاء مشظوم ٜس ة مً ألاَذتٗ  ثية )أوال(  َو ل ثش٠يز إلادتسي ليبلٖ مجمِو

 ال يم٢ً أن ثخبلوس ِ ل أسك تلوتْٜ  ال مً   ٥ وطود مشث٢ضيً يٝوم ِلي ما تمليساٛ تل ثش٠يز إلادتسي )راهيا(ألا

 أوال:أَذتٗ تمليساٛ تلووني ل ثش٠يز إلادتسي 

 مً تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍ في َذ٘ين: 7تسي تظخىادت ملٝحميات تملاد  يم٢ً  طما٥ أَذتٗ ميساٛ تل ثش٠يز إلاد

   دتس  تلٝش  

 وثىذسض في :

  تلحىبيٞ ألامسل للحوطهات تلّامة للعياظة تلذولة في مجا٥  ِاد  ثىٍيم مفالحها ِ ل معحو  تلجهة ِو ل

 معحو  إلاٜليم  وثحذيذ تملهام تملو١ولة للمفال  تل ممش٠ض  

 حباس في  ِذتد وثىٙيز وثٝييم تلحووين ت يات تلجهوية عّين ِ  ل لتبي للعياظات تلّمومية مً   ٥ أ ذ تل فـو

 َزٍ تلعياظات 

  ثحٝيٞ تلّٙالية وتلىجاِة في ثىٙيز تل لتمج وتملؽاس ْ تلّمومية تلتي ثحو ل مفال  تلذولة تل ممش٠ض  إلاؼشتٗ ِلي ا

ا أو ثخبْ ثىٙيزَا ِ ل معحو  تلجه  ة أو ِ ل معحو  تلّمالة أو إلاٜليم أو  هجاَص

  ثٝشيب تل ذمات تلّمومية تلتي ثٝذمها تلذولة   ل تملشثٙٝين أش اؿ رتثيين ١اهوت أو تِحباسيين وثحعين طودخ ا

 وثلمين تظحمشتسي  األا

 ثحٝيٞ تلح صم و وسجام بين تملفال  تل ممش٠ض  وتلهيئات تل مش٠ضية 

 ويحج ل رل٤ في:

  ّاليحص ثخبْ تلحىٍيم تل ل  تبي تل مش٠ضي للممل٢ة تلٝا م ِ ل تلجهوية تملحٝذمة  وتلّمل ِ ل لمان هجاِحص ٘و

                                                           
1
 ألا2005دطى ل  2مً مشظوم  11أهٍش تملاد   
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  ا مب ا تلجماِات ثّٙيل اليات تلؽشت٠ة وتلحّاون بين تملفال  تل ممش٠ض  للذولة وتلهيئات تل مش٠ضية و فـو

 تل لتبية 

 ي ئاخ ا في  هجاص بشتمجها ومؽاس ّها ثٝذيم ١ل أؼ٣ا٥ تلذِم وتملعاِذ  لتجماِات تل لتبية ومجمِو  ا َو

 تلحىموية  

  لمان تلحٝا ية تلعياظات تلّمومية وثجاوعها وثحٝيٞ تلحّالذ في وظا ل ثىٙيزَا ِ ل معحو  تلجهة ِو ل

 معحو  تلّمالة أو إلاٜليمألا

 راهيا: مبادئ واليات ميساٛ تل ثش٠يز إلادتسي 

 :1ثٝوم ظياظة تل ثش٠يز ِ ل مشث٢ضيً أظاظين َما

 ا ٘ماء ثشتبي م  م لبلوس  تلعياظة تلووىية ل ثمش٠ض إلادتسي  عٕن تلىٍش ملا ثح٢مص مً ـذتس  في تل جهة باِحباَس

بما يجّلها معحو  بيييا لحذبيل تلّ ٜة بين إلادتستت تملش٠ضية للذولة وبين ممسلي ا ِ ل  2تلحىٍيم إلادتسي للممل٢ة

 تملعحو  تل لتبيألا

زت تملبذأ ثح٢مص ِذ  اليا  :  3ت مىفوؿ ِلي ا في ميساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز وثحمٍهش ١اآلجيَو

ث ويل تلجهة م٣اهة تلفذتس  في تلحىٍيم تل لتبي وطّلها تملعحو  تلبيني في ثىٍيم تلّ ٜة بين تملعحو  تملش٠ضي وباقي  

 تملعحويات تل لتبية 

 ح٣افة ملفال  تلذولة تل ممش٠ض  إلاهفاٗ في جٕىية تل لت  تلووني مً   ٥ لمان تلحوص ْ تلجٕشتفي تمل 

تلحٙش ْ في ثوص ْ تملهام وثحذيذ   حفاـات بين إلادتستت تملش٠ضية وتملفال  تل ممش٠ض  تلحاعّة لها ورل٤ مً  

:٥   

   ُتٜ لتن هٝل   حفاـات   ل تملفال  تل ممش٠ض  بح فيق موتسد مالية وبؽشية لحم٢يب ا مً  لى

  ولة لها باملهام وتلف حيات تمل

   ٙين بين إلادتستت تملش٠ضية وتملفال  تل ممش٠ض  مً   ٥ جصجيْ تلحش٠ية إلادتسية  ِاد  تهخؽاس تملٌو

لها للٝيام بمهامها في أحعً  ش ِ ل تل٢ٙاءتت تل صمة تلتي ثَ  ٜفذ ثم٢ين تملفال  تملز١وس  مً تلح٘و

 ٌشٗو 

 بيل تملفال  تل ممش٠ض ألا تل٢ٙاء  و ظححٝاٛ وث٣ا٘  تلٙشؿ في  ظىاد مع ولية ثذ 

ثٝشيب تل ذمات تلّمومية مً تملشثٙٝين و سثٝاء ه ا ولمان طودخ ا وتظحمشتسية ثٝذيمها  وث عيي  طشتءتت تلولوض   ل  

 تل ذمات تلّمومية وتلحّشيٚ ه ا لذ  تملشثٙٝين  ومعاِذخ م ِ ل تهجاص َزٍ إلاطشتءتت في ٌشٗو م  مةألا

 اِحباٍس ممس  لعلىة تملش٠ضية ِ ل تملعحو  تلجهوي في تلجماِات تل لتبية  في ثيعيٞ تلذوس تملحوسي لوت ي تلجهة ب

ا ثحد ظلىة تلوصستء تملّىيين ومشتٜب  ا  بما يحٝٞ تلىجاِة  أوؽىة تملفال  تل ممش٠ض  وتلعهش ِ ل حعً ظيَل

 بّهاألاوتلّٙالية و لحٝا ية تملىلوبة في ثىٙيز تلعياظات تلّمومية ِ ل معحو  تلجهة وثخ

 :٠1ما أيما لهزت ألاظاط اليات ثمبىص وهي      

                                                           
1
 بمسابة تمليساٛ تلووني ل ثش٠يز إلادتسيألا 2.17.618مً مغؾىم ع٢م  5إلااصة تهٍش: ت 

2
 2011مً دظحوس  هل ألاو٫ ال٣ٟغة الغابٗت مً الٟستطْ:  

3
 مً هٙغ تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍألا 8اإلااصة تهٍش:  
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ا ومشتٜب  ا    ث٢ش غ تلذوس تملحوسي لوت ي تلجهة في ثيعيٞ ِمل تملفال  تل ممش٠ض  للذولة وتلعهش ِ ل حعً ظيَل

 وثودي تلّٙالية وتلىجاِة في أدتء مهامها 

ح٣امل في   حفاـات تملو١ولة  لي ا مْ سبي وحذ  ِمل تملفال  تل مش٠ض  لماها للىجاِة وثحٝيٞ  لحٝا ية وتل 

 تملع ولية باملحاظبة في ثٝييم أدت  األا

ا ٚ طذيذ  ِ ل معحو  تلٙماء تلّمومي تل لتبي اإلاُلب الثاوي:  تمليساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز إلادتسي: َيا١ل وٌو

بين إلادتستت تملش٠ضية ومفالحها    ن تمليساٛ تلووني ل ثمش٠ض إلادتسي أِاد ـيأة تلّ ٜة رتت ر رية ألاعّاد 

تل ممش٠ض  وبين َزٍ ألا يل  وتلجهات وتلجماِات تل لتبية ألا ش   ٘الّ ٜة ألاو ل أـبحد مبيية ِ ل مىا مفال  تلذولة 

امؾ مً تلحشية في تث ار تلٝشتس  وتلّ ٜة تلساهية أـبحد ثٝوم ِ ل تلح صم وتلحّاون  تل ممش٠ض  ت حفاـات محّذد  َو

ة مً تلهيئات وتلهيا١ل تلجذيذ  لبلٓو وت لحوتصن في  واس ثذِيم وسػ تلجهوية تملحٝذمة )تلٙٝش  تلساهية(  ٠ما ألاٗ مجمِو

 ألاَذتٗ تملشطو  مىص  وثذِيم ظياظة تلحيعيٞ بين تملش٠ض وتل لت  )تلٙٝش  ألاو ل(ألا

 تلٙٝش  ألاو ل: َيئات طذيذ  في ظاظية تل ثش٠يز إلادتسي 

 يئات تلتي طاء ه ا مشظوم تمليساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز إلادتسي   ل ـىٙين:يم٢ً ثٝعيم تله

تلفىٚ ألاو٥: محّلٞ بالٝوتِذ تلّامة للحىٍيم إلادتسي للمفال  تل ممش٠ض  للذولة   وتلفىٚ تلساوي: َيئات تلحيعيٞ 

 وتلحٝييمألا

 أوال: تلبيية تلهىذظية للحىٍيم إلادتسي للمفال  تل ممش٠ض 

 :2ال  تل ممش٠ض  للذولة ِ ل معحو  تلجهة ِو ل معحو  تلّمالة وإلاٜليم مًثحللٚ تملف

  :ثمسليات  دتسية مؽ ل٠ة 

وث٣ون َزٍ تلحمسليات بين ٜىاِين وصتسيين أو أ٠ثل  تلٕاية مب ا َو ثىاظٞ وث٣امل بين ألاَذتٗ  وث٣ون ِ ل تملعحويين 

 تلجهوي وإلاٜليىيألا

 و في َزت تلفذد ثحذذ:

دتسية تلجهوية تملؽ ل٠ة بين ٜىاِين وصتسيين أو أ٠ثل بمشظوم يح ز باٜ لتم مً تلعلىات تلح٣ومية تملّىية تلحمسليات إلا 

 :3ب حذتذ َزٍ تلحمسليات  ما بمبادس  مب ا أو بىاء ِ ل

  تٜ لتم تلتجىة تلوصتسية ل ثمش٠ض إلادتسي 

 تٜ لتم وت ي تلجهة تملّنيألا 

ىاِين وصتسيين أو أ٠ثل بموطب ٜشتس مؽ ٟل مً وٗش تلعلىات تلح٣ومية تملّىية  و٠زت تلحمسليات إلاٜليمية تملؽ ل٠ة بين ٜ

 :1يح ز بمبادس  مب ا أو بىاء ِ ل

                                                                                                                                                                                                 
1
 تملشطْ هٙعصألا 

2
 مً هٙغ تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍألا 9اإلااصة أهٍش: 

3
 مً هٙغ تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍألا  11ال٣ٟغة الثاهُت مً اإلااصة ستطْ:  
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  تٜ لتم تلتجىة تلوصتسية ل ثمش٠ض إلادتسي 

 تٜ لتم ِامل تلّمالة أو إلاٜليم تملّنيألا 

 :2  تلجهة أو تلّمالة أو إلاٜليم   لو ّذ  وؽاء تلحمسليات تملؽ ل٠ة أولوية في ظياظة تل ثمش٠ض إلادتسي ِ ل معحو 

  ٞثحٝيٞ وحذ  ِمل مفال  تلذولة ِ ل تملعحويين تلجهوي وإلاٜليىي  مً أطل ثىميي ِملها ولمان حعً تلحيعي

 بيب ا  وثحعين ّ٘الية أدت  ا و سثٝاء بجود  تل ذمات تلّمومية تلتي ثٝذمها 

 ا ل تملادية وتل ؽشية وثٝاظمها بين تلحمسليات تملز١وس ألاثشؼيذ تلىٙٝات مً   ٥ ته  اض مبذأ تلحّالذ في تلوظ 

 

 :ثمسليات  دتسية ٜىاِية 

 وث٣ون َزٍ تلحمسليات محّلٝة بٝىاُ وصتسي مّين هٍشت لحىُو تملهام تملىووة ه األا

تلجهوي وثجذس إلاؼاس    ل أن معللة ثحذيذ   حفاـات وتلحىٍيم باليعبة للحمسليات تلٝىاِية تلوصتسية ِ ل تملعحويين 

 ألا3وإلاٜليىي ي٣ون بمشظوم

وفي ألا يل يم٢ً أن وؽيل ِ ل حعب ما هق ِليص تملشظوم أن ٜمية  حذتذ تلحمسليات إلادتسية إلاٜليمية تلٝىاِية 

يٙ ة وتلحمسليات إلادتسية تملؽ ل٠ة إلاٜليمية  ثحا٥ مباؼش    ل تلعلىات تلح٣ومية تمل٣لٙة بالذت لية وتملالية وإـ م إلادتس  بالٌو

 ألا4تلّمومية ٜفذ تلحلؼيل ِلي ا

 :حة  بييات  دتسية مٜ 

حة وإن اء مهامألا وثبٝى َزٍ تلبييات إلادتسية ٘يما  ثحذذ َزٍ تلبييات ِىذ  ٜحماء لإلؼشتٗ وإهجاص مؽاس ْ ومهام مٜ 

تلوصتسية  عؽلن ٜوتِذ ثىٍيم تلٝىاِات 1369ألا05ألا2يحّلٞ  حذتث ا وثحذيذ ت حفاـاَا وممارلها  الّا ملٝحميات مشظوم 

ٞ أح٣ام تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍ  ألا5وتل ثمش٠ض إلادتسي  وثيح ي مهم  ا بمجشد تهجاص تملؽاس ْ وتملهام وثىٙيزَا ٘و

 راهيا: َيئات تلحيعيٞ وتلحٝييم:

م  ٘ لتيش تملحّلٞ با حفاـات تلّامل  ٜذ حفش  15بحاسيخ  168ألا75ألا1في ٌل تلٍهيل تلؽشيٚ تلزي  ّذ بمسابة ٜاهون ٜس

َيئات تل ثش٠يز في َيئة وتحذ  ١اهد محفوس  في هىاٛ ألاٜاليم و تلّماالت و ؽٗش ِلي ا تلّامل وهي تلتجىة تلحٝىية  ٘مْ 

ـذوس مشظوم تمليساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز إلادتسي ٜام ب ِاد  َي٣لة َيئات طذيذ  أـبحد جؽمل تملعحويات تلس ذ تلووني 

 وتلجهوي وإلاٜليىيألا

 ي: تلتجىة تلوصتسية ل ثمش٠ض إلادتسي تملعحو  تلوون ألاأ 

                                                                                                                                                                                                 
1
 ظومألامً هٙغ تملش  11ال٣ٟغة الخمؿت مً اإلااصة ستطْ:  

2
 مً هٙغ تملشظومألا 10اإلااصة تهٍش:  

3
 مً هٙغ تملشظومألا 11ال٣ٟغجين ألاولى والغابٗت مً اإلااصة أهٍش:  

4
 ألاال٣ٟغة ألازيرة مً هٟـ اإلااصةتهٍش:  

5
م  8ل٣ٟغة ستطْ: ت   عؽلن ثحذيذ ٜوتِذ ثىٍيم تلٝىاِات تلوصتسية و تل ثمش٠ض إلادتسيألا 2.05.1365مً مشظوم ٜس

 (ألا2006يىايش  13) 1426رو تلحجة  11ألا5386ذ  تلشظمية ِذد تلفادس في تلجشي
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ثحذذ لذ  س تغ تلح٣ومة: لجىة وصتسية ل ثمش٠ض إلادتسي ثماسط مهام تٜ لتحيص في مجا٥ تلحذتبيل تل صمة لحىٙيز تلحوطهات 

 ألا1تلّامة لعياظات تلذولة في مجا٥ تل ثمش٠ض إلادتسي وتلعهش ِ ل ثخبْ ثىٙيزَا وثٝييم هحا جها

ماء تلحاليةو ثحللٚ تلتجىة تلو   :2صتسية ل ثمش٠ض إلادتسي ثحد س اظة س تغ تلح٣ومة مً ألِا

  تلعلىة تلح٣ومية تمل٣لٙة بالذت لية 

  ألامين تلّام لتح٣ومة 

  تلعلىة تلح٣ومية تمل٣لٙة باملالية 

  يٙة تلّمومية  تلعلىة تلح٣ومية تمل٣لٙة ب ـ م إلادتس  وتلٌو

 ٝي تملىشوحة في طذو٥ أِما٥ تلتجىةألا١ل ظلىة ح٣ومية أ ش  مّىية بالٝمايا وتلى 

٠ما يم٢ً للش تغ أن يذِو للمؽاس٠ة بفٙة تظخؽاسية في تطحماِات تلتجىة ١ل ش ق رتجي أو تِحباسي يش  تلٙا ذ  في 

ألا  حموٍس

أما ٘يما ي ق ثىٍيم طذو٥ أِمالها ٘ ن تلش تغ َو مً يحو ل َزٍ تملهمة  ٠زل٤ ثىّٝذ طلعاخ ا ١لما تٜحمد تلمشوس    ل 

 ألا3  ِو ل ألاٜل مش  في ١ل ر رة أؼهشرل٤

يٙة تلّمومية بمهام تل٢حابة تلذت مة لتجىة تلوصتسية ل ثمش٠ض  وفي َزت تلفذد ثٝوم تلعلىة تمل٣لٙة ب ـ م إلادتس  وتلٌو

ا ومع٤ 4إلادتسي    مما ي و٥ لها مهمة ثحميل تطحماِات تلتجىة وتلعهش ِ ل ثىٍيمها وثيعيٞ أؼٕالها وإِذتد محالَش

 ألا5ىذتت تلتجىة وحٍٙهامعخ

 :6وثماسط تلتجىة تلوصتسية ل ثمش٠ض إلادتسي ت حفاـين ي٢مىان في 

 :لتم مً   ٥ ٜ  

  تٜ لتم  حذتذ ثمسليات  دتسية مؽ ل٠ة بين ٜىاِين وصتسيين أو أ٠ثل ِ ل تملعحويين تلجهوي و إلاٜليىي 

 مً ّ٘الية أدتء تملفال  ت ْ  ل ممش٠ض  للذولة وهجاِ  األاتٜ لتم طميْ تلحذتبيل تل٢ٙيلة بال٘ش

 :تلذستظة وتملفادٜة وتلحٝييم 

  تلذستظة وتملفادٜة ِ ل تٜ لتحات  حذتذ تلحمسليات إلادتسية تلجهوية تملؽ ل٠ة مً ٜبل تلعلىات تلح٣ومية

 تملّىية أو مً ٜبل وت ي تلجهة تملّني 

  تملفادٜة ِ ل مؽاس ْ تلحفاميم تملذيشية ل ثمش٠ض إلادتسي 

 األا ثٝييم ظياظة  تل ثمش٠ض إلادتسي وهحا جها  وتٜ لتم ١ل  طشتء  مً ؼلهص ثىويَش

 ِ ل تملعحو  تلجهوي  ألا  

 هق مشظوم تمليساٛ تلووني ل ثمش٠ض إلادتسي ٘يما ي ق تلهيئات تلجهوية لّذم تل ل٠يز ِ ل َياحين:

                                                           
1
م  38 اإلااصة   ألا618ألا17ألا2مً تملشظوم ٜس

2
 مً هٙغ تملشظومألا 40 اإلااصة 

3
 مً هٙغ تملشظومألا 41اإلااصة  

4
 مً هٙغ تملشظومألا 43 ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 
5
 مً هٙغ تملاد ألا ال٣ٟغة الثاهُت 

6
 مً هٙغ تملشظومألا 38ال٣ٟغة الثالثت مً اإلااصة  
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 تل٢حابة تلّامة للؽ ون تلجهوية: ألا1

ثحذذ بيية  دتسية ثحمل تظم تل٢حابة تلّامة للؽ ون تلجهوية    أهص 618ألا17ألا2مً مشظوم  33تظخىادت للمٝحميات تملاد  

  و عاِذٍ مً أطل ٜيامص بمهامص أوش 1يشأظها ثحد ظلىة وت ي تلجهة ١اثب ِام للؽ ون تلجهوية  ّين مً ٜبل وصيش تلذت لية

 ألا2وأِوتن

 :4  ويٝوم ثحد ظلىة تلوت ي باملهام تلحالية3ويحو ل تل٣اثب تلّام للؽ ون تلجهوية تلٝيام باملهام تلحالية تلتي ي٣لٙص وت ي تلجهة

 :4تلحالية

 :ذتد  تلححميل وإلِا

  ا  ثحميل تطحماِات تلتجىة تلجهوية للحيعيٞ وتلعهش ِ ل ثىٍيمها وإِذتد محالَش

  ل تلتجىة حو٥ حفيلة ثىٙيز تلعياظات تلّمومية وتلٝىاِات ِ ل تملعحو  تلجهة   ْ   ِذتد ثٝاسيش دوسية  ث٘ش

 جىة تلجهوية للحيعيٞ تلزي يبّسص وت ي تلجهة عّذ تملفادٜة مً وٗش تلتجىة تملز١وس    ِذتد تلحٝشيش تلعىوي لت

   ل تلتجىة تلوصتسية ل ثمش٠ض إلادتسي ٜبل محم ؼهش ماسط مً ١ل ظىةألا

 :ٞتلحيعي 

  تلحيعيٞ وتلحخبْ وتملوت٠بة تل صمة ملعاِذ  وت ي تلجهة في مماسظة ـ حيحص 

 عيٞ ثيعيٞ أؼٕا٥ تلتجىة تلجهوية للحي 

 تلحيعيٞ وتلحوريٞ مْ مفال  تلذولة تل ممش٠ض  وتمل ظعات وتلهيئات تلّاملة بالجهةألا 

 تلتجىة تلجهوية للحيعيٞ: ألا2

مً تملشظوم تملىٍم للميساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز إلادتسي  وتلٕاية مً  30أحذرد تلتجىة تلجهوية للحيعيٞ بموطب تملاد  

 حفاـات تملو١ولة لص في مجا٥ تلحيعيٞ أوؽىة تملفال  تل ممش٠ض  للذولة  حذتث ا معاِذ  وت ي تلجهة في مماسظة   

ا  وث٣ون ثحد س اظحصألا  وتمل ظعات تلّمومية تلتي ثماسط مهامها ِ ل معحو  تلجهة  وتلعهش ِ ل حعً ظيَل

ماء تلحالية  :5وثحللٚ تلتجىة تلجهوية للحيعيٞ في ثش٠يب  ا مً ألِا

 ّة لذت ش  تلىٙور تل لتبي لتجهة ِما٥ تلّماالت وألاٜاليم تلحاع 

  سؤظاء مفال  تلذولة تل ممش٠ض  ِ ل تملعحو  تلجهة 

 تملع ولون ًِ تملشت٠ض تلجهوية ل ظخسماس وتملع ولون تلجهويون للم ظعات تلّمومية تملّىيةألا 

في تطحماِاخ ا  ١ل  يجوص لوت ي تلجهة حعب تلٝمايا تملّشولة في طذو٥ أِما٥ تلتجىة أن يذِو بفٙة تظخؽاسية للمؽاس٠ة

 ألا6ش ق رتجي أو تِحباسي يش  تلٙا ذ  مً حموٍس

                                                           
1
 مً هٙغ تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍألا 33ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  

2
 مً هٙغ تملاد ألا ال٣ٟغة الثالثت 

3
 مً هٙغ تملاد ألا ال٣ٟغة الثاهُت 

4
 مً هٙغ تملاد ألا ال٣ٟغة الثالثت 

5
 مً هٙغ تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍألا 31ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  

6
 ً هٙغ تملاد  تملؽاس  لي ا أِ ٍألام ال٣ٟغة الثاهُت 
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  و٠ما أن ا ثجحمْ بذِو  تلوت ي في حالة تلمشوس   أو ِ ل 1وباملىاظبة ٘ ن ثىٍيم طذو٥ أِمالها مً ت حفاـات وت ي تلجهة

ة  مً أطل دستظة تلحٝشيش أو   ويم٢ً لها أن ثجحمْ بىلب مً تلعلىة أو تلعلىات تلح٣ومية تملّىي2ألاٜل مش  في ١ل ؼهش

  وفي تل حام ث فق تلتجىة تطحماِا مً 3تلحٝاسيش تملشحلية تلتي جّذَا تملفال  تل ممش٠ض  حو٥ معحو  ثىٙيز تل لتمج وتملؽاس ْ

ْ هح ا ِ ل معحو  تلجهة وث٘ش ا ج َزت تطحماِاخ ا مش  في تلعىة  لحٝييم حفيلة ثىٙيز تل لتمج وتملؽاس ْ تلّمومية تلتي ثم تهجاَص

 ألا4تلحٝييم   ل تلعلىات تملّىية

 وثماسط تملهام تلحالية ِ ل وطص تل فوؿ:

 :تلّمل ِ ل 

  وسجام و لحٝا ية ووحذ  ِمل تملفال  تل مش٠ض  ِ ل تملعحو  تلجهوي  

  ذتد تل ل ت  وبشتمج ثحٝيٞ  وسجام و لحٝا ية ما بين تلعياظات وتل لتمج وتملؽاس ْ تلّمومية وتلحفاميم تلجهوية ِ 

 تلحىمية تلجهوية 

 ثلمين تظحمشتسية تل ذمات تلّمومية تلتي ثٝذمها تملفال  تل ممش٠ض ألا 

 :بذتء تلشأي ودستظة  

  حو٥ مؽاس ْ تلعياظات وتل لتمج تلّمومية للذولة ِ ل تملعحو  تلجهوي 

 ت تملٝ لحات تملّذ  ِ ل عؽلن مٝ لحات تل لمجة تمليزتهياثية لس ذ ظىوتت وثٝاسيش هجاِة ألادتء تلٝىاِية و٠ز

تملعحو  تلجهوي تملحّلٝة ب ِذتد مؽاس ْ تمليزتهيات تلٝىاِية  و٠زت م ىىات تلذولة ل ظخسماس تمل  مة مّا  

 ورل٤ توسجاما مْ ثوطهات تلذولة ه زت تل فوؿ 

 حمادتت تملالية حعب تلحاطيات وتل لتمج تلجهوية  ورل٤ توسجاما مْ تلح وطهات تلّامة عؽلن مٝ لحات ثوص ْ ِ 

 للذولة ه زت تل فوؿ 

  عؽلن تلّٝود و ثٙاٜيات وتملؽاس ْ وتل لتمج رتت تلىاعْ تلجهوي تلتي ثشبي تلذولة بامل ظعات تلّمومية

 وتلجماِات تل لتبية ال ظيما تلجهة 

 دستظة ١ل ٜمية مً تلٝمايا تلتي يحيلها  لي ا وت ي تلجهة وتلتي ثىذسض في مجا٥ ت حفاـهاألا 

  ثخبْ:موت٠بة و 

  ا ِ ل تملعحو  تلجهوي  وتٜ لتم تلحذتبيل تل٢ٙيلة بشتمج ومؽاس ْ  ظخسماس تملٝشس  وأؼٕا٥ تلحجهيز تملشتد تهجاَص

ا   بحزليل ١ل تلفّوبات تلتي ٜذ جّ لك تهجاَص

   ثىٙيز تلعياظات تلّمومية وتلٝىاِية ِ ل تملعحو  تلجهوي في لوء ثٝاسيش تل٢حابة  تلّامة للؽ ون تلجهوية

 هجاص ثٝييمات مشحلية ملعحو  ثىٙيزَاألاوإ

 :تٜ لتم 

  طميْ تلحذتبيل تل٢ٙيلة بححعين طود  تل ذمات تلّمومية تملٝذمة    ل تملشثٙٝين ِ ل تملعحو  تلجهة مً ٜبل

 تملفال  تل ممش٠ض  للذولةألا

 :تملفادٜة 

                                                           
1
 مً هٙغ تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍألا 32ال٣ٟغة ألازيرة مً اإلااصة  

2
 مً هٙغ تملاد ألا ل٣ٟغة ألاولىت 

3
 مً هٙغ تملاد ألا ال٣ٟغة الثالثت 

4
 مً هٙغ تملشظومألا 31 ال٣ٟغة الثاهُت اإلااصة 
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  ّالية أدتء ِ ل تلحٝشيش تلعىوي ملىجضتت تلتجىة وتٜ لتحاخ ا عؽلن جّضيض تل ثمش٠ض إلادتسي و ْ مً هجاِة ٘و تل٘ش

 تملفال  تل ممش٠ض  ِ ل تملعحو  تلجهويألا

 ِ ل تملعحو  إلاٜليىي وتلّماالت: تلتجىة تلحٝىية لّامل تلّمالة أوإلاٜليم ألاض 

مً تملشظوم تملحممً لبىود تمليساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز إلادتسي  ثم  حذتذ تلتجىة تلحٝىية للّامل ِ ل  34بموطب تملاد  

م  5و  تلّمالة أو إلاٜليم مً   ٥ أح٣ام تلٙفل تملعح   تلتي ثٝوم بمعاِذ  ِامل 1.75.168م٢شس مً تلٍهيل تلؽشيٚ ٜس

أوؽىة تملفال  تل ممش٠ض  للذولة  coordination:جيؿ٤ُتلّمالة أو إلاٜليم في مماسظة   حفاـات تملو١ولة  ليص في مجا٥ 

األا وتمل ظعات تلّمومية أو إلاٜليم وتلعهش ِ ل  حعً ظيَل

 وفي َزت تلعياٛ ثماسط تملهام تلحالية:

  تث ار طميْ تلحذتبيل تل صمة لممان ثيعيٞ أوؽىة تملفال  ِ ل معحو  تلّمالة وإلاٜليم  ولحلمين  ظحمشتسية

 تل ذمات تلّمومية تلتي ثٝذمها 

 ا ِ ل تملع حو  تلّماالت وألاٜاليم  وتٜ لتم موت٠بة بشتمج ومؽاس ْ إلاظخسماس تملٝشس  وأؼٕا٥ تلحجهيز تملشتد تهجاَص

ا   تلحذتبيل تل٢ٙيلة بحزليل ١ل تلفّوبات تلتي ٜذ جّ لك تهجاَص

  ثخبْ ثىٙيز تلعياظات تلّمومية وتلٝىاِية ِ ل تملعحو  تلّمالة وإلاٜليم 

 ية مً أطل  حذتذ ثمسليات  دتسية ِ ل معحو  تلّمالة أو إلاٜليم ثاعّة لٝىاُ وصتسي مّين أ و مؽ ل٠ة  ـذتس ١ل ثـو

 ْ بين ٜىاِين وصتسيين أو أ٠ثل ِ ل معحو  تلّمالة أو إلاٜليم  وفي َزت تلبا  يٝوم ِامل تلّمالة أو أ ٜليم ب٘ش

ّها   ل تلعلىات تلح٣ومية تملّىية يات   ل وت ي تلجهة ٜفذ ٘س   1تلحـو

 ٝٙين  ِ ل معحو  تلّمالة أو إلاٜليم تٜ لتم طميْ تلحذتبيل تل٢ٙيلة بححعين طود  تل ذمات تلّمومية تملٝذمة   ل تملشث 

  ا ٘ٛو ثشت  تلّمالة أو إلاٜليم م تهجاَص  بذتء تلشأي في ؼلن مؽاس ْ  ثٙاٜيات وتلّٝود تملحّلٝة بال لتمج وتملؽاس ْ تملِض

 تملّني 

 دستظة ١ل ٜمية مً تلٝمايا تلتي يحيلها ِامل تلّمالة أو إلاٜليم في مجا٥ ت حفاـهاألا 

ا   ٚ ومهام طذيذ  ِ ل معحو  تلٙماء تلّمومي تل لتبيتلٙٝش  تلساهية: ٌو

ا ٚ وتملهام ِ ل   ن مً  يجابيات مشظوم تمليساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز إلادتسي  محاولة ثجاوص تلىمي تلٝذيم للٌو

ـ حية ثىٙيز تملعحو  تل لتبي  تلزي ١ان ي و٥ لإلدتستت تملش٠ضية  ظحاساس ععلىة تث ار تلٝشتس  ويبٝى للمفال  تل ممش٠ض  

ل بين تملش٠ض في  د أدوتس تملفال  تل ممش٠ض  وطّلها هٝىة ـو بشتمج إلادتستت تملش٠ضية بذون ظلىة ثٝشيشية  ل٢ً َزت تملشظوم ِذ 

تلّاـمة وتل لت  في تلجهة و إلاٜليم أو تلّمالة  وتلٕاية َو ثحٝيٞ دولة طهوية  وال ثححٝٞ  ال بوطود: تلحووين تل لتبي 

 لّمومية )أوال(  ولمان تلحٝا ية وهجاِة تلعياظات تلّمومية ِ ل تملعحو  تل لتبي )راهيا(ألاللعياظات ت

 أوال: تلحووين تل لتبي للعياظات تلّمومية

اد  بىاء ِ ٜة طذيذ  بين تملش٠ض وتملحيي  وتِحماد دولة طهوية موحذ   ث٣ون ٘ي ا  طاء وسػ تلجهوية تملحٝذمة باملٕش  ِ 

ذولة محلظعة مً ألاظٙل  أي ثل ز مىخل ثفاِذي ولتغ ثىاص ي  ثبذأ مً حاطيات تملوتوىين وتملوتوىات تلعياظات تلّامة لل

حباس تلٝمايا تلووىية تلتي ثل ز أَمية ٜفو  أو  ِ ل تملعحو  تملح ي   ل حاطيات تلذولة ِ ل تملعحو  تملش٠ضي  مْ أ ز عّين ِ 

                                                           
1
 ليص أِ ٍألامً هٙغ تملشظوم تملؽاس   34ال٣ٟغة ألازيرة مً اإلااصة  
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ظ لتثيجي لحّٙيل َزت تلوسػ تلزي حذد ِ ٜات ثوص ْ   حفاـات بين واعْ تظحعجا ي  و ّذ تل ثمش٠ض تلوتظْ تل ياس   

 إلادتس  تملش٠ضية وتملفال  تل ممش٠ض  )أ(  وهٍم ٜوتِذ لححذد َزٍ تلّ ٜات ) (ألا

 ثوص ْ   حفاـات بين إلادتس  تملش٠ضية وتملفال  تل ممش٠ض  ألاأ 

 أظاظتحين: يحج ل َزت تلحوص ْ ل  حفاـات حعب مشظوم تمليساٛ في هٝىحين

 :ل تملعحو  تلووني ِ 

ثٝوم إلادتس  تملش٠ضية في ِ ٜ  ا باملفال  تل ممش٠ض  باملهام تلتي ث٢خس ي حعب تلٝوتهين وتلىفوؿ تلجاسي ه ا تلّمل واعّا 

ا مً ٜبل تملفال  تل ممش٠ض  ي   ٠ما ثٝوم تلح٣ومة مً أطل ثحٝيٞ ألاَذتٗ تملىفوؿ ِلي ا ف1ووىيا أو تلتي يحّزس تهجاَص

تملشظوم ١لما لضم ألامش تث ار طميْ تلحذتبيل تل صمة ملشتطّة تلىفوؿ تلخؽش ّية وتلحىٍيمية تلجاسي ه ا تلّمل ورل٤ مً تطل: 

ثىويش تملفال  تل ممش٠ض  للذولة للماسظة ـ حيات ثٝشيشية ب٢يٙية ّ٘لية وثحذيذ هىاٛ تملع وليات تمل ولة لها في مجا٥ 

ال  تل ممش٠ض  ِ ل تلفّيذ تلجهوي ـٙة أمشيً بالفٗش طهويين  ومً ـ حيات ثذبيل تملعاس ثذ لها  وث ويل سؤظاء تملف

 ألا2تمل ي للموتسد تل ؽشية تل الّة لعلى  م ِ ل تلفّيذيً تلجهوي وإلاٜليىي

 ل تملعحو  تل لتبي ِ 

ش٠ضية باملهام تلحالية  ٘يما ي ق تملعحو  ثحو ل تملفال  تل مش٠ض  ِ ل  تملعحويين تلجهوي و إلاٜليىي في ِ ٜ  ا مْ إلادتس  تمل

ألاو ل أي ِ ل معحو  تلجهة  ثباؼش مهمة: تلعهش ِ ل ثذبيل تملشت٘ٞ تلّمومية تلجهوية تلحاعّة للذولة  وثىٙيز تلعياظات 

ا تلّام ال حف3تلّمومية  وإلاظهام في  ِذتد وثىٙيز تل لتمج وتملؽاس ْ تلّمومية ِ ل ـّيذ تلجهة اـاخ ا ٘حماسط   أما في  واَس

 :4تملهام تلحالية

 :تلعهش ِ ل 

  شتستت تلعلىات تلح٣ومية تلتي خ ذٗ   ل ثىٙيز تلعياظات تلح٣ومية تملشثبىة تلحّٙيل ألامسل لحوطهات ٜو

 بالٝىاِات تلوصتسية تلحاعّة لها 

   ٜحفادية ثىٙيز إلاظ لتثجيات تلووىية وتلٝىاِية تملّحمذ  مً ٜبل تلذولة في م حلٚ تملجاالت تلحىمية

 و طحماِية وتلسٝا٘ية وتلبياية 

  ِذتد وثىٙيز تلعياظات وتل لتمج وتملؽاس ْ تلّمومية تمل لمجة ِ ل معحو  تلجهة في حذود   حفاـات تملو١ولة 

 لها 

 ِذتد وثىٙيز  ثٙاٜيات وتلّٝود تمل لمجة مً أطل تهجاص تملؽاس ْ وتل لتمج تلّمومية ِ ل معحو  تلجهة وثخبّهاألا  

 ِذتد: مؽاس ْ ثٝاسيش هجاِة ألادتء تملحّلٝة بم حلٚ تملفال  تلحاعّة لها ِ ل معحو  تلجهةألا  

 :ثٝذيم 

  ً١ل مٝ لم أو مبادس  مً ؼلن ا ثىويش ألادتء وثّٙيل تلعياظات تلّمومية ِ ل تملعحو  تلجهوي  وتلّمل م

 أطل لمان تلحٝا ية وثجاوعها وثىاظٝها 

                                                           
1
 مً هٙغ تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍألا 14إلااصة ت 

2
 مً هٙغ تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍألا 17اإلااصة  

3
 مً هٙغ تملشظومألا 15ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  

4
 مً هٙغ تملاد ألا ال٣ٟغة الثاهُت 
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  ّها ت ل تلعلىات تلح٣ومية تملّىية تلحاعّة لهاألامٝ لحات تل لمجة تمليزتهياثية  لس ذ ظىوتت تملحّلٝة ه ا و٘س

 ا وتلّمل ِ ل لمان تظحمشتسي  األا  ثلمين: طود  تل ذمات تلّمومية تلتي ثٝذمها تملشت٘ٞ تلّمومية تمل٣لٙة بحذبيَل

  ثىٙيزَاألاإلاظهام: في  ِذتد تلحفاميم تملذيشية تل ثمش٠ض إلادتسي تملحّلٝة ه ا وتلّمل ِ ل 

  ؼاسخ األا  ً ة َس  تث ار: طميْ تلحذتبيل تل صمة بممان جّالذ تلوظا ل تملادية وتل ؽشية تملولِو

ا ٚ تلحالية  :1أما تملعحو  تلساوي  ٘املفال  تل ممش٠ض  للذولة ِ ل تملعحو  إلاٜليىي  ٘ زتو٥ تلٌو

 ا ًِ وشيٞ سؤظاء تلحمسليات إلادتسية ثىٙيز: تلحوطهات وتلٝشتستت تلفادس  ًِ تلعلىات تلح٣ومية تلحاعّة له

 وتلجهويةألا

 تهجاص: تل لتمج وتملؽاس ْ تمل لمجة ِ ل ـّيذ تلّمالة أو إلاٜليم في هىاٛ   حفاـات تملو١ولة لهاألا 

 تلٝوتِذ تملىٍمة لّ ٜات إلادتس  تملش٠ضية باملفال  تل ممش٠ض  للذولة  ألا  

(  وتلساهية باملفال  1ىة با دتستت تملش٠ضية ِ ل تملعحو  تملش٠ضي )ثح٢م َزٍ تلّ ٜة ٜاِذثين أظاظتحين: ألاو ل مشثب 

 (ألا2تل ممش٠ض  ِ ل تملعحو  تل لتبي )

 ِ ل تملعحو  تملش٠ضي  ألا1

 ثٝوم إلادتستت تملش٠ضية ِ ل تملعحو  تملش٠ضي باملهام تلحالية:

 ال  تل ممش٠ض  تلحاعّة لها مً جّمل ِ ل تث ار تلحذتبيل تل صمة مً ٜبل تلعلىات تلح٣ومية تملّىية لحم٢ين تملف

 مماسظة ـ حيات ثخيا لها تث ار تملبادس  في ثّٙيل تلعياظات تلّمومية وتلٝىاِية تمل٣لٙة بخىٙيزَا  

  لٞ تلحلو٥ تل٢ٙيلة بحجويذ تل ذمات تلّمومية تلتي ثٝذمها للمشثٙٝين  وثّٙيل َزٍ تلحلو٥ في  واس تلف حيات 

   2و  حفاـات تملعىذ  لها

 ا ثٝوم تلعلىات تلح٣ومية ِ ل تملعحو  تملش٠ضي ب ِذتد تلحفاميم مذيشية تل ثمش٠ض إلادتسي  اـة بمفالحها ٠م

  ل٢ً يجب أن يشتاي  ِذتد مؽاس ْ تلحفاميم تملذيشية مبادئ تلحىاظٞ وتلح٣امل بين م٣وهات وتلحمسليات تلجهوية 3تل ممش٠ض  

ً  ؼاسخ اتملّىية  ووحذ  ِملها وتلحجاوغ في تلوظا ل ت ة َس   ويحم ث زيل تلحفاميم تملذيشية تل ثمش٠ض إلادتسي ِ ل 4ملولِو

 ألا5تملعحو  تلجهوي في  واس جّاٜذي بين تلعلىات تلح٣ومية تملّىية ووت ي تلجهة وسؤظاء تلحمسليات إلادتسية تلجهوية تملّىية

ٜليم الث ار طميْ تلحذتبيل تل صمة مً أطل ٠زل٤ ثٝوم تلعلىات تلح٣ومية بحيعيٞ مْ وت ي تلجهة أو ِامل تلّمالة أو إلا

  وثٝوم بفٙة مىحٍمة بحٝييم أدت  ا ١لما جّلٞ ألامش 6ثوطيص ِمل تملفال  تل ممش٠ض  تلحاعّة لها  وثخبّها ودِمها وموت٠ب  ا

ثٝشيش في َزت تلؽلن  ألا ٠زل٤ ثباؼش إلادتس  تملش٠ضية تمل٣لٙة بالحٝييم مهمة  ِذتد7بلوؽىة رتت واعْ ٜىااي للحل٠ذ بفٙة  اـة

ّص   ل تلعلىات تلح٣ومية تملّىية ٜفذ تلبص في   ـحص وثوطص وس ة مىص   ل وت ي تلجهة أو ِامل تلّمالة أو إلاٜليم حعب  ث٘ش

                                                           
1
 مً هٙغ تملشظوم تملؽاس  ليص أِ ٍألا 16اإلااصة  

2
  ليص أِ ٍألا مً تملشظوم تملؽاس  18اإلااصة  

3
 مً هٙغ تملشظومألا 20اإلااصة لحٙفيل في تملضيذ تهٍش:  

4
 مً هٙغ تملشظومألا 21اإلااصة  

5
 مً هٙغ تملشظومألا 22مً اإلااصة  3ال٣ٟغة  

6
 مً هٙغ تملشظومألا 24ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  

7
 مً هٙغ تملاد ألا ال٣ٟغة الثاهُتلحٙفيل في ألامش أهٍش:  
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تلحالةألا وفي ألا يل ثمْ تلعلىات تلح٣ومية في هىاٛ ت حفاـاخ ا بشتمج لح٣ويً وتلح٣ويً تملعحمش ٜفذ ثىمية ٜذستت ألاوش 

 ألا1ملفال  تل ممش٠ض  ِ ل معحو  تلجهة ِو ل معحو  إلاٜليم أو تلّمالةتلّاملة با

 ِ ل تملعحو  تل لتبي  ألا2

ثح٣لٚ تملفال  تل ممش٠ض  للذولة ِ ل تملعحو  تل لتبي  بخىٙيز تل لتمج وتملؽاس ْ تملىذسطة لمً تلعياظات تلّمومية 

ٞ أَذتٗ وإطشتءتت واطا٥ محذد  مً    ٥  ؼشتٗ وت ي تلجهة أو ِامل تلّمالة حعب تلحالة تلزي للذولة أو  حذ  َيئاخ ا  ٘و

  3  وث٣ون َزٍ تل لتمج وتملؽاس ْ مولُو تثٙاٜيات أو ِٝود ث لم بين ألاوشتٗ تملّىية2يحو ل ثىٙيز ثحد ظلىة تلوصستء تملّىيين

ىية ٜفذ  بذتء تلشأي في ؼلن ا ٜبل وثحا٥ َزٍ تلّٝود وتملؽاس ْ و ثٙاٜيات وطوبا ِ ل تلتجىة تلجهوية للحيعيٞ أو تلتجىة تلحٝ

 ألا4تلؽشُو في ثىٙيزَا

 راهيا: لمان تلحٝا ية وهجاِة تلعياظات تلّمومية ِ ل تملعحو  تل لتبي

لممان تلحٝا ية وهجاِة تلعياظات تلّمومية ِ ل تملعحو  تل لتبي  ييبػل ث ويل وت ي تلجهة أو ِامل تلّمالة وإلاٜليم 

للعلىة تملش٠ضية في تلجهات وتلجماِات تل لبية وميعٞ ِمل تملفال  تل ممش٠ض  لإلدتس   ت حفاـات وتظّة باِحباٍس ممسل

ا )أ(  و٠زل٤ ثذِيم معاس تلجهوية تملحٝذمة مً   ٥ ثٝذيم تلذِم وتملعاِذ  مً ٜبل تملفال   تملش٠ضية و عهش ِ ل حعً ظيَل

يئاخ ا وتلهيئات وتمل   ظعات تلّمومية رتت إلا حفاؿ تل لتبي ) (ألاتل ممش٠ض  للذولة   ل تلجماِات تل لتبية َو

 تلذوس تملحوسي للوت ي أو تلّامل ِ ل تملعحو  تل لتبي ألاأ 

مً تلذظحوس  أن وت ي تلجهة أو ِامل تلّمالة أو إلاٜليم  يٝوم ثحد  145تظخىادت ملٝحميات تلٙٝش  ألا يل  مً تلٙفل 

ا ٚ  ثية في ظلىة تلوصستء تملّىيين بحيعيٞ أوؽىة تملفال  تل ممش٠ض    ا  وفي َزت تلفذد يٝوم بالٌو و عهش ِ ل حعً ظيَل

ظ يل ث٢ش غ دوٍس ِ ل تملعحو  تل لتبي: إلاؼشتٗ ِ ل ثحميل تل لتمج وتملؽاس ْ تملٝشس  مً ٜبل تلعلىات تلّمومية  أو ثل٤ تلتي 

ساٛ  و عهش ِ ل لمان تلحٝا  ا مً مشظوم تملي ١23اهد مولُو  ثٙاٜيات أو ِٝود مْ َيئات أ ش  وبٝا ألح٣ام تملاد  

  ويح ز طميْ تلحذتبيل تل صمة في دت ش  ت حفاـص لحىٙيز تملفال  تل ممش٠ض  للذولة ملهام وتل زتمات تمللٝا  5وتوسجامها وثىاظٝها

يامها ب هجاص تل لتمج وتملؽاس ْ ٝود ب فوؿ تل لتمج وتملؽاس ْ ت6تمللٝا  ِ ل ِاثٝها ٜو ملؽاس  لي ا   ٠زت يم٢ً لص  بشتم تثٙاٜيات ِو

   ٠ما  عهش بفٙحص ممسل تلعلىة تملش٠ضية ِ ل تث ار طميْ تلحذتبيل تملىاظبة لممان موت٠بة تملفال  تل ممش٠ض  7في تملشظوم

يئاخ ا في تهجاص بشتمجها ومؽاس ّها تلحىموية   ٠ما يٝ لم ِ ل تلعلىات تلح٣ومية تملّىية 8للذولة لتجماِات تل لتبية ومجمِو  ا َو

ثذبيل ري واعْ ٜاهووي أو ما ي أو ثٝني أو بيئي يىذسض في  اهة ت حفاـها مً ؼان ا ثحعين أدتء تملفال   تملّىية تث ار ١ل

تل ممش٠ض  ِ ل معحو  تلجهة  ومعحو  تلّمالة و إلاٜليم حعب تلحالة ٜفذ  ظحجابة الهحٍاستت تملشثٙٝين وث عيي 

علىات تلح٣ومية تملّىية بفٙة مىحٍمة با طشتءتت تملح ز  مً   ٠زل٤ ي  ل تل9إلاطشتءتت الظحٙادخ م مً تل ذمة تلّمومية

                                                           
1
 .مً هٙغ تملشظوم 25 ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

2
 مً هٙغ تملشظومألا 23ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  

3
 هٙغ تملاد  ألامً  2ال٣ٟغة  

4
 مً هٙغ تملاد ألا ال٣ٟغة ألازيرة 

5
 مً هٙغ تملشظومألا 26مً اإلااصة  2ل٣ٟغة ت 

6
 مً هٙغ تملاد ألا ال٣ٟغة الثالثت 

7
 مً هٙغ تملاد ألا ال٣ٟغة الغابٗت 

8
 ملؽاس  ليص أِ ٍألامً هٙغ تملشظوم ت 27اإلااصة  

9
 مً هٙغ تملشظومألا 28اإلااصة  
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أطل لمان تهجاص بشتمج  ظخسماس وأؼٕا٥ تلحجهيز تلتي ثحو ل تلذولة أو تمل ظعات تلّمومية أو تملٝاوالت تلّمومية أو تلٝىاُ 

ا  بولّية ثىٙيز َز ا ِ ل تملعحوىين تلجهوي و إلاٜليىي حعب تلحالة  وي  َل ٍ تل لتمج وألاؼٕا٥ ِىذ  ٜحماء تل اؿ تهجاَص

ا دت ل  طا٥ تملٝشس    ويماسط مهمة إلاؼشتٗ مً   ٥  1بم حٍاخ م ومٝ لحاخ م لحزليل تلفّوبات تلتي ٜذ جّ لك تهجاَص

  2 ؼشت٘ص ِ ل سؤظاء تملفال  تل ممش٠ض  للذولة وم حلٚ تلّاملين ثحد  مشخ م ب٣امل تملع ولية ثحد ظلىة تلوصستء تملّىيين

و ّمل ِ ل ث زيل تلحفاميم تملذيشية ل ثمش٠ض إلادتسي ِ ل تملعحو  تل لتبي في  واس جّاٜذ بين تلعلىات تلح٣ومية وسؤظاء 

  ويضتو٥ مهمة تلحيعيٞ مً   ٥ ثيعيٝص مْ تلعلىات تلح٣ومية تملّىية الث ار طميْ 3تلحمسليات إلادتسية تلجهوية تملّىية

  وأيما ييعٞ لحٝييم 4تملفال  تل ممش٠ض  تلحاعّة في مماسظة أوؽى  ا وموت٠ب  ا وثخبّها ودِمهاتلحذتبيل تل صمة مً أطل ثوطيص 

أدتء تملفال  تل ممش٠ض  تملّىية ِىذما يحّلٞ ألامش ب هجاص مؽاس ْ وبشتمج ِمومية مؽ ل٠ة بين َزٍ تملفال  مً ٜبل تلعلىات 

 ألا5تلح٣ومية تملّىية

 إلادتسي تل لتبيم٣اهة تلفذتس  لتجهة في تلحىٍيم  ألا  

مً أطل ثخبْ وموت٠بة تلحىٍيم إلادتسي وتل لتبي باململ٢ة يٝوم ِ ل مؽشُو تلجهوية تملحٝذمة  هٍم تملؽُش تلّ ٜة بين 

ظياظة تل ثش٠يز وتل مش٠ضية  في مشظوم تمليساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز إلادتسي  بين تملفال  تل ممش٠ض  للذولة وتلجماِات تل لتبية 

يئاخ  ا وتمل ظعات ألا ش  رتت ت حفاؿ ثشتبي  و في َزت تلعياٛ ثٝوم تملفال  ثحد  ؼشتٗ وت ي تلجهة أو ِامل تلّمالة أو َو

يئاخ ا وتمل ظعات وتملٝاوالت 6إلاٜليم باملهام تلحالية : تن ا ثٝذم ١ل أؼ٣ا٥ تلذِم وتملعاِذ  لٙا ذ  تلجماِات تل لتبية َو

ٞ ِمومي  ٠ما ثٝوم ِ ل تلّمل ِ ل  سظاء أظغ  تلّمومية رتت   حفاؿ تل لتبي و١ل َيئة مً تلهيئات تمل٣لٙة بحذبيل م٘ش

يئاخ ا وتمل ظعات ألاألاألا تلّمومية رتت   حفاؿ تل لتبي   ال ظيما ًِ وشيٞ  بشتم  تلؽشت٠ة تلٙاِلة مْ تلجماِات تل لتبية َو

ٝود باظم تلذولة بىاء ِ ل ثٙوين  اؿ مْ تلحٝيذ بالحوطهات تلّامة للذولة وبشتمج تلحىمية تلجهوية تملّحمذ   ٠زت  تثٙاٜيات ِو

يئاخ ا في مماسظة إلا حفاـات  يئاخ ا  وجّمل ِ ل موت٠بة تلجماِات تل لتبية َو جعاَم في ثىمية ٜذستت تلجماِات تل لتبية َو

م وتملعاِذ   وجّضص اليات تملو١ولة لها  ِو ل وطص تل فوؿ تهجاص تملؽاس ْ وتل لتمج  ظخسماسية وثم٢يب ا طميْ أؼ٣ا٥ تلذِ

تلحوتس وتلخؽاوس مْ ١ا٘ة تملحذ لين ِ ل تملعحو  تل لتبي  وأ يلت ثباؼش تملفال  ِ ل تملعحو  تلجهوي وتملعحو  إلاٜليىي مهام 

ا تلؽباٟ تلوح يذ  مً تلحّاون مً   ٥ تلٝيام بجميْ أِما٥ تلحيعيٞ تل صمة مْ تملش٠ض تلجهوي ل ظخسماس تملّني باألمش ب ِحباَس

أطل ثم٢يىص مً تلٝيام بمهامص  وال ظيما ثل٤ تملحّلٝة بمعاِذ  تملعخسمشيً مً تطل تلحفو٥ ِ ل تل لت يق تل صمة الهجاص 

 ألا7مؽاس ّهم  ظخسماسية وموت٠ب  ا

  اثمة:

ا ٚ تلجذيذ تملىفوؿ ِلي ا في مشظوم تملحّلٞ بامليساٛ تلووني لّذم تل ل٠يز إلادتس  ي لم ثلجي ٠عياظة  ن َزٍ تلهيئات وتلٌو

طاَض   بل طاءت بّٙل تل لت٠مات  ال ظيما مب ا تل ىابات تملل٢ية تلعامية مىز تِح ء ط لة تملل٤ دمحم تلعادط تلّشػ ٘ٝذ 

أِىى ِىاية  اـة ملؽشُو تلجهوية تملحٝذمة ٘ٝا٥ ٘ حذ   ىابحص أن َزت تلوسػ لً ي٢حمل  ال بوطود تل ثش٠يز إلادتسي تلوتظْ 

  ٠ما أيما هجذ تل لظاهات تلٝاهوهية تلفادس  في َزت تملجا٥ تلتي هي أيما جّذ مً أظبا  تلحٕييل  بحيص ٜام تملؽُش تمل صم لص

                                                           
1
 مً هٙغ تملشظومألا 29اإلااصة  

2
 مً هٙغ تملشظومألا 19اإلااصة  

3
 مً هٙغ تملشظومألا 22ال٣ٟغة الثالثت مً اإلااصة  

4
 مً هٙغ تملشظومألا 24 ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة 

5
 مً هٙغ تملاد ألا ال٣ٟغة الغابٗت 

6
 اس  ليص أِ ٍألامً هٙغ تملشظوم تملؽ 36اإلااصة  

7
 مً هٙغ تملشظوم 37اإلااصة  
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ا أهص أِاد بىاء ِ ٜة ر رية ألاعّاد مْ  بمحاولة لحجاوص تلىوتٜق وتلّوت ٞ تلتي ١اهد جّاوي مب ا  وإِىاء همي طذيذ و فـو

يبٝى إلاؼ٣ا٥ تملىشوم َو في  ؼ٣الية تلح زيل ملعحجذتت َزت تملشظوم الن تملعحجذتت ثحذيذ دٜيٞ ت حفاـات ١ل ظلىة  ل٢ً 

تلٝاهوهية ٔيل ١ا٘ية لبلوس  وته  اض دولة مً مٝوم  ا طهوية محٝذمة  تلع ت٥ تلزي يىشم َىا: ٠يٚ يم٢ً موتطهة تلّٝليات 

ل تلحٕييل وتلحٝذم هحو معاس تل ياس تلذيمٝشت  وي؟ألاتملححجش  تلتي دت ما جّٜش

 ال حة تملشتطْ:

م أخمض أحٗىن،  - تلوطيز في تلحىٍيم إلادتسي  ميؽوستت تملجلة تملٕشبية لألهٍمة تلٝاهوهية وتلعياظية  تلّذد تل اؿ ٜس

 ألا6

تل ثمش٠ض تلوتظْ  مبذأ أظاه ي لحّٙيل تلجهوية تملحٝذمة  تملجلة تملٕشبية لألهٍمة تلٝاهوهية عقُض أحالب،  -

ذتد   ألا2019  15تل اـة  تلّذد وتلعياظية  ظلعلة ألِا

  تل ثمش٠ض  مذ ل أظاه ي لحٝوية تلجهوية تملحٝذمة  مجلة تملىاس  للذستظات تلٝاهوهية وإلادتسية  ِذد عقُض أحالب -

م ل 15  ألا2016  ه٘و

عؽلن  ظحٙحاء تلفادس في تلجشيذ  تلشظمية  1962هوه ل  4موت٘ٞ ٥  1382طماد  تلساوي  6تلفادس في  الٓهير الكٍغ٠ -

 م٢شسألا 2616ِذد  1962دطى ل  19تملوت٘ٞ ٥  1382طب س  2

بححذيذ هق تلذظحوس   2011يوليو  29تملوت٘ٞ ٥  1432مً ؼّبان  27ـادس في  1.11.91الٓهير الكٍغ٠ ع٢م  -

 ألا2627-3660  تلفٙحة 2011يوليو  30تملوت٘ٞ ٥  1432ؼّبان  28  م٢شس بحاسيخ 5964تلجشيذ  تلشظمية ِذد 

بخىٙيز هق تلذظحوس  1996أ٠حوبش  7تملوت٘ٞ ٥  1417مً طماد  ألاو ل  23تلفادس في  1.56.157الٓهير الكٍغ٠ ع٢م  -

 ألا281  ـٙحة 1996أ٠حوبش  7تملوت٘ٞ ٥ 1417مً طماد  ألاو ل  26بحاسيخ  4420تملشتطْ  في تلجشيذ  تلشظمية ِذد 

دطى ل ظىة  16تملوت٘ٞ ٥  1375م تلفادس في ٘اثا طماد  ألاو ل ِا في ج٣ؿُم اإلاٛغب ئلى أ٢الُم الٓهير الكٍغ٠ -

 ألا1955دطى ل  23في  1375طماد  أألو ل  2252  ِذد 1955

ؼ أقغقي -   تلجهوية تملوظّة همي طذيذ لتح٣امة تل لتبية وتلحىمية تملىذمجة  مىبّة تلىجام تلجذيذ  تلذتس ٖبض الٍٗؼ

 ألا2011تلبيماء  تلىبّة ألاو ل  

ات -تملش٠ضية وتل مش٠ضية -تلٝاهون إلادتسي  تلٝاهون إلادتسي  رتثيةماحض عاٚب الٗلى،  - ألاموت٥ تلّامةألاألاألا  دتس تملىبِو

   دون ر٠ش ِذد تلىبّةألا1996تلجامّية  أمام تل٣لية   ظ٢ىذسية  

يٙة تلّامة-تلمبي إلادتسي -تلحىٍيم إلادتسي  –  تلٝاهون إلادتسي  وبيّة تلٝاهون إلادتسي ماػن لُلى عاض ي - ألاموت٥ -تلٌو

 تلّٝود إلادتسي  بذون ر٠ش دتس تلىبّة أو ظىة تلىبْ  تلىبّة تلسالسةألا-دتسي تلٝشتس إلا -تلّامة

 ألا2006  تلحىٍيم إلادتسي تملح ي  ميؽوستت تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  وبّة تلساهية دمحم بيُخي -

دمحم تل امغ  ١لية تلّلوم تلٝاهوهية   ِذم تل ل٠يز إلادتسي  أوشوحة لىيل تلذ٠حوستٍ تلذولة في تلحٝٛو  طامّة دمحم عاجي -

 ألا2001و ٜحفادية و طحماِية أ٠ذت٥ تلشباه  أبشيل 

عؽلن ثحذيذ ٜوتِذ ثىٍيم تلٝىاِات تلوصتسية و تل ثمش٠ض إلادتسي تلفادس في تلجشيذ   2.05.1365 مغؾىم ع٢م -

 (ألا2006يىايش  13) 1426رو تلحجة  11ألا5386تلشظمية ِذد 

 ألا2006  تلفادس بالجشيذ  تلشظمية ِام 2005دطى ل  2تملوت٘ٞ ٥  1426ؼوت٥  29ي ف 2.05.1369مغؾىم ع٢م  -

( بمسابة ميساٛ تلووني تل ثش٠يز إلادتسي 2018د عم ل  26)1440سبيْ ألا ش  18ـادس في  2.17.618مغؾىم ع٢م  -

 ألا2018د عم ل  27-1440سبيْ ألا ش  19  6738تلفادس في تلجشيذ  تلشظمية ِذد 
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بحاسيخ  4227عؽلن تل ثش٠يز إلادتسي ميؽوس بالجشيذ  تلشظمية ِذد  1993أ٠حوبش  20بحاسيخ  2.93.625مغؾىم ع٢م  -

 ألا2209  ـٙحة 1993هوه ل 

  تل ثش٠يز إلادتسي في  واس تلعياظة تلجهوية تملوظّة  مذ لة ثمد مؽاس٠ة ه ا في  واس تليوم تلذسته ي مً اإلا٩ي ؾغاجي -

:  2010هوه ل  29حىمية وتملذسظة تلووىية  لإلدتس  بحاسيخ ٜبل تملجلة تملٕشبية وتملحلية وتل  2010-1960في مولُو

 ألا115 معون ظىة مً تل مش٠ضية باملٕش : هحو طهوية موظّة  ـٙحة 

 ألا2010تلٝاهون إلادتسي  دستظة مٝاسهة  مىبّة تلىجام تلجذيذ  تلذتس تلبيماء  تلىبّة تلعاعّة  مل٨ُت نغور، -

: تلحجشبة تلجهوية ٠ىمورض  طامّة ظلىان ٜابوط  مجلة  دت   ملجا٥ باملٕش  ِ ل تلحاسيخ  ثىوس ثىٍيم تمىير عو٧ي -

 وتلّلوم  طحماِيةألا

  تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  ِذد 2011  تلجهوية تملحٝذمة في تلذظحوس تملٕشبي تلجذيذ لعىة هاصًت هاخلي -

 ألا2012  هوه ل دطى ل 107

-Rousset(m), garagmon(j), droit administratif marocain ; 6 éditions la portألا 

-brénad, fréderic, lorganistion régionale du maroc ,faculté des lettres et sciences humaines, rabat, 2010. 

-ouawwzzani chahri, hassan, la régionet la problématique de la décentralisation ,in revue marocaine local et le 

développement,2010,n 9495.  
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 خماًت ٢ًاء ؤلالٛاء إلابضأ اإلاىاٞؿت في اله٣ٟاث الٗمىمُت

 زضًجت ٣ٖا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     باحسة في ظل٤ تلذ٠حوستٍ  م ح ل ألابحاذ تلٝاهوهية وثحليل تلعياظات                                                              

 لّلوم تلٝاهوهية  ٜحفادية و طحماِية  طامّة تلٝاض ي ِياك مشت٠ؾألا١لية ت

 ملخو

جؽ٣ل تلفٙٝات تلّمومية وظيلة ٜاهوهية  وأدت  تظ لتثيجية لحىٙيز م ىىات تلذولة تلحىموية  وجعييل تملشت٘ٞ تلّمومية  

وهٍشت  تملىا٘عة  وته  اء باملفادٜة ِلي ا ويىٙشد ِٝذ تلفٙٝة تلّمومية بوطود ِذ   طشتءتت ممهذ  ليؽو ص  بذءت باِ  ن ًِ 

وثحمحْ إلادتس  ألَمية مبذأ تملىا٘عة في ثذبيل تلفٙٝات تلّمومية  ٘ٝذ تسثٝى بص تملؽُش تملٕشبي   ل مبذأ رو ٜيمة دظحوسيةألا 

ا٘عة  ١الٝشتس ععلىة ثٝذيشية في مشحلة ما ٜبل  بشتم تلّٝذ إلادتسي  ٘حفذس ٜشتستت مىٙفلة ًِ تلّٝذ ومحفلة بخىٍيم تملى

ابة  تملحّلٞ ب بشتم تلّٝذ  أو تلٝشتس تملحّلٞ ب ٜفاء تملحىا٘غ مً تلفٙٝة تلّمومية   ال أن إلادتس  جعحّمل َزٍ تلعلىة ثحد ٜس

ها  ظوتء في تملشحلة تلحمهيذية أو في مشحلة  ابحص ِ ل طميْ تلٝشتستت تملح ز  مً و٘ش ٜماء إلالٕاء  تلزي  ّمل ِ ل جعليي ٜس

م  بشتم تل ٝا ألح٣ام تملاد  تلسامىة مً تلٝاهون ٜس  تمليش ئ للمحا٠م  دتسيةألا 90ألا41ّٝذ  ٘و

 ٜماء إلالٕاءألا –تلٝشتستت تملىٙفلة  –مبذأ تملىا٘عة  –: تلفٙٝة تلّمومية ال٩لماث اإلاٟخاخُت

Abstract 

Public transactions constitute a legal instrument, a strategic tool for the implementation of the State's 

development schemes and the functioning of public services; A public transaction contract is unique in the 

existence of several procedures paving the way for its inception, from the announcement of competition to its 

ratification; Given the importance of the principle of competition in the management of public transactions, 

Moroccan legislation had risen to a principle of constitutional value. Management has discretion at the pre-

conclusion stage of the administrative contract; It issues separate decisions from the contract relating to 

competition regulation, such as the decision on the conclusion of the contract, or the decision on the elimination 

of the competitor from the public transaction; However, the Administration uses this authority under the 

supervision of the annulment judiciary, which controls all decisions taken by its parties, both at the preliminary 

stage and at the contract stage, in accordance with article VIII of Law No:41.90 establishing administrative courts. 

Keywords: Public Transaction - Principle of Competition - Separate Decisions - Cancellation judiciary. 

 م٣ضمت

جّذ تلفٙٝات تلّمومية أدت  تظ لتثيجية لحىٙيز م ىىات تلذولة تلحىموية  وجعييل تملشت٘ٞ تلّمومية  تظحجابة 

 ا في تسثباوها تملباؼش عّمليات إلاهٙاٛ تلّموميألاملحىلبات تملوتوىين تمل زتيذ  وتملعحمش   وث٢مً أَمي  
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وي مْ تلحّاٜذ في ِٝذ تلفٙٝة تلّمومية  ألظاليب محذد  جؽ٣ل ٜيذت ِ ل حشية إلادتس  في ت حياس تملحّاٜذ مّها  

 عٕشك تلحفو٥ ِ ل ألا٘مل مً تلىاحية تلٙىية وتملالية  ثحٝيٝا للمفتحة تلّامةألا

طود ِذ   طشتءتت ممهذ  ليؽو ص  بذءت باِ  ن ًِ تملىا٘عة  ومشوست بٙحق ويىٙشد ِٝذ تلفٙٝة تلّمومية بو  

ة ها ل تلفٙٝة  وته  اء باملفادٜة ِلي األا  تلحّهذتت  وبالبد في تلّشوك ملّ٘ش

وإرت ١اهد إلادتس  ثحمحْ ععلىة ثٝذيشية في مشحلة ما ٜبل  بشتم تلّٝذ إلادتسي  ٘حفذس ٜشتستت مىٙفلة ًِ تلّٝذ 

يم تملىا٘عة  ١الٝشتس تملحّلٞ ب بشتم تلّٝذ  أو تلٝشتس تملحّلٞ ب ٜفاء تملحىا٘غ مً تلفٙٝة تلّمومية  ٘ ن إلادتس  ومحفلة بخىٍ

ها  ظوتء  ابحص ِ ل طميْ تلٝشتستت تملح ز  مً و٘ش ابة تلٝماء إلادتسي تلزي  ّمل ِ ل جعليي ٜس جعحّمل َزٍ تلعلىة ثحد ٜس

 تم تلّٝذألافي تملشحلة تلحمهيذية أو في مشحلة  بش 

  للبد في تل زتِات تملحّلٝة ب لٕاء تلٝشتستت 1وث حق تملحا٠م إلادتسية وبٝا ألح٣ام تملاد  تلسامىة مً تلٝاهون تمليش ئ لها

وتلزي  ّح ل ِٝذ تلفٙٝة تلّمومية مً لمب ا بٝو   2إلادتسية عع ب ثجاوص تلعلىة  و٠زت تل زتِات تملحّلٝة بالّٝود إلادتسية 

 ألا 3تلٝاهون 

ات تملحّلٝة بمشحلة  بشتم تلفٙٝات تلّمومية  بح٢م وبيّ  ا تلٝاهوهية مْ ٜماء إلالٕاءألا ِ ل تِحباس أن ا وثح  ءم تملىاِص

 ًِ تلّٝذ إلادتسي ٔيل تملوطود ه زٍ تملشحلةألا  4بالحّشيٚ ٜشتستت مىٙفلة

ا ١لمة "ِمومية" ٘يلتد ه ا وثىلٞ ١لمة ـٙٝة ِ ل تلحّاٜذ تلزي ت ذٗ   ل تهجاص أؼٕا٥ أو ثوسيذتت أو  ذماتألا أم

ا ٘ي ا  ظوتء ١اهد تلذولة أو تلجماِات تل لتبية  أو تمل ظعات تلّمومية  ألا5طميْ تلفٙٝات تلتي ث٣ون ألاش اؿ تلّمومية و٘ش

   6وجّٗش تلفٙٝة تلّمومية بلن ا ِٝود بمٝحماَا يل زم تملحّاٜذ بالٝيام بلِما٥ لٙا ذ  إلادتس  مٝابل رمً محذد

                                                           
1
م ل  3  تملوت٘ٞ ٥ 1414طماد  ألاو ل  18بحاسيخ  4227تملحذذ بموطبص تملحا٠م إلادتسية  تلجشيذ  تلشظمية ِذد  90ألا41ٜاهون    ألا2169ؿ  1993ه٘و
2
مً َزت تلٝاهون  بالبد تبحذت يا في ولبات  لٕاء  11و 9دتسية  مْ مشتِا  أح٣ام تملادثين ثىق تملاد  تلسامىة مً تلٝاهون تملحذذ للمحا٠م إلادتسية  ِ ل أهص: "ث حق تملحا٠م إلا  

ووؽاوات أش اؿ تلٝاهون تلّام  ما ِذت ٜشتستت تلعلىات إلادتسية عع ب ثجاوص تلعلىة وفي تل زتِات تملحّلٝة بالّٝود إلادتسية ودِاوي تلحّوين ًِ ألالشتس تلتي جعبه ا أِما٥ 

 ألاألا".تي جعبه ا في تلىشيٞ تلّام مش٠بات أيا ١ان هوِها يمل٢ها ش ق مً أش اؿ تلٝاهون تلّامألالشتس تل
3
ة مً ٜشتستثص  ومىص تلٝشتس ِذد   و ما أ٠ذٍ تلٝماء إلادتسي تملٕشبي مً   ٥ مجمِو ة إلادتسية باملجلغ ألِا ل )مح٢مة تلىٝن حاليا(  بحاسيخ  1423َو تلفادس ًِ تلٕ٘ش

  وتلزي أ٠ذ ِ ل أن "تلفٙٝات جّذ بٝو  تلٝاهون مً تلّٝود إلادتسية تلتي يشطْ   حفاؿ في تلىٍش عؽلن تل زتِات تلتي ثسوس 1238/5/1/97لٚ إلادتسي ِذد   في تمل09/10/1997

في تمللٚ  22/10/2020تلفادس بحاسيخ  911/1ِذد   و٠زت تلٝشتس 294  ـٙحة 1999  يوليوص 21  تلعىة54ر  53عؽلن ا للمحا٠م إلادتسية"  ٜماء تملجلغ ألِا ل  تلّذد تملضدوض 

ً أطل حيص طاء ٘يص "ما دتم ولب تملذِية ت ذٗ   ل تلح٢م ِ ل تملذال ِلي ما بلدت  ا ثمامىا مبلٖ تلحّوين وتلمماهة تمل لثب ًِ ِٝذ تلفٙٝة م 3225/4/1/2020إلادتسي ِذد: 

ٞ ِمومي مما يمٙي ِ ل ثىٙيز عّن ألاؼٕا٥ ِ ل معحو  مىاس دمحم تل امغ لٙا ذ  تمل ٢حب تلووني للمىاستت ٠ص ق مً أش اؿ تلٝاهون تلّام في  واس ثذبيٍل وجعييٍل مل٘ش

ٝا ملٝحميات تملاد   يا للبد ٘يص  ّود   ل طهة تلٝماء إلادتسي ٘و م  8ِٝذ تلفٙٝة ـبٕة تلّٝذ إلادتسي و  حفاؿ هِو تملحذذ بموطبص محا٠م  دتسية"  90ألا41مً تلٝاهون ٜس

  مش٠ض تليؽش وتلحوريٞ تلٝما ي بمح٢مة تلىٝن  مىبّة ألامىية حعان  تلشباه  وبّة 38مح٢مة تلىٝن في تلفٙٝات تلّمومية  ظلعلة د٘اثش مح٢مة تلىٝن تلّذد:  ٜماء

 ألا 26  ـٙحة 2022
4
وي حلٚ ِىص في وبيّحص  ألامش تلزي يجيز تلىًّ ٘يص با لٕاءألا ِبذ تل٢شيم تلٝشتس تملىٙفل َو ٜشتس  عهم في ث٣ويً تلّٝذ إلادتسي و ع  ذٗ  ثمامص   ال أهص يىٙفل ًِ َزت تلّٝذ  

ات تلّٝود  دتسية  تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  ِذد   ألا 35  ـٙحة 2018  ؼخى ل ر أ٠حوبش 142تل٢شيم حيمش   تلسابد وتملحٕيل في مىاِص
5
طامّة ظيذي دمحم بً ِبذ هللا  ١لية ملٕش   تلفٙٝات تلّمومية همورطا  أوشوحة لىيل ؼهاد  تلذ٠حوستٍ في تلٝاهون تلّام  حيا     ي  دوس تلٝاهون في محاسبة تلٙعاد إلادتسي با  

 ألا6  ـٙحة 2015ر2014تلّلوم تلٝاهوهية والٜحفادية و طحماِية  ٌهش تملهشتص  ٘اط  
6
 André Delaubadere, Traité théorique et pratique des contrats administratifs, 1956, Tome1, Page 11. 

شد أو ؼش٠ة  أو بين ش فين مً أش اؿ  تلٝاهون تلّام  بمٝحماٍ يحّهذ ٠ما ِٗش ِبذ هللا حذتد ـٙٝة ألاؼٕا٥ تلّمومية  بلن ا: "ِٝذ مٝاولة بين أش اؿ تلٝاهون تلّام  ٘و

تلص ق تملّىوي تلّام  ثحٝيٝا ملفتحة ِامة مٝابل رمً يحذد في تلّٝذ"ألا ِبذ هللا حذتد  تلفٙٝات بالٝيام عّمل مً أِما٥ تلبىاء وتل لميم أو تلفياهة في ِٝاس لحعا  َزت 

ا في تلحىمية  ميؽوستت ٣ِاً  تلىبّة تلسالسة  هوه ل   ألا 4  ـٙحة2004تلّمومية ودوَس
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م مً ١ تملحّلٞ بالفٙٝات  2013ماسط  20ون تملؽُش يححَٙ ِاد  مً  ِىاء جّشيٚ ملٙهوم مّين  ٘ ن مشظوم وبالٔش

ها في تلٙٝش  1تلّمومية مً تملاد  تلشتعّة مىص ب٣ون ا  "ِٝود عّوك ث لم بين ـاحب مؽشُو مً طهة  وش ق رتجي أو  13  ِ٘ش

 خ ذٗ   ل ثىٙيز أؼٕا٥ أو جعليم ثوسيذتت أو تلٝيام ب ذمات"ألاتِحباسي مً طهة أ ش   يذال مٝاوال أو موسدت أو  ذماثيا  و 

٠ما جّح ل تملىا٘عة  مجمُو تلٝوتِذ وإلاطشتءتت إلادتسية تلتي يجب ِ ل إلادتس   ثباِها مً أطل  يجاد تملٝاو٥ أو تملوسد 

ٜفة  ب٣ون ا ثٟش تلبا  مٙحوحا   وجّٗش في ِ ٜ  ا باملىا2أو مٝذم تل ذمات  تلزي  عحىيْ ثلمين تلحاطيات تلّامة عؽ٣ل طيذ

 ألا 3أل٠ ل ِذد مً تملحىا٘عين للمؽاس٠ة في تملىاٜفة

 ألا4وهٍشت ألَمية مبذأ تملىا٘عة في ثذبيل تلفٙٝات تلّمومية  ٘ٝذ تسثٝى بص تملؽُش تملٕشبي   ل مبذأ رو ٜيمة دظحوسية 

م   مومية في ٘ٝشخ ا تلعادظة  تملحىا٘غ ب٣وهص تملحّلٞ بالفٙٝات تلّ 349ألا12ألا٠2ما حذدت تملاد  تلشتعّة مً تملشظوم ٜس

و تلحّشيٚ هٙعص  تلزي أِىحص تملاد  تلساهية مً تملشظوم  "١ل ش ق رتجي أو تِحباسي يٝ لم ِشلا بٝفذ  بشتم ـٙٝة"  َو

م ولبية    ر تِح لثص "١ل ش ق رتجي أو تِحباسي يٝ لم ِشلا بٝفذ  بشت5تملحّلٞ بالتجىة تلووىية للىلبيات تلّمومية 867ألا14ألا2

 ولبية ِمومية أو ثمد  ِاٜحص مً ثٝذيمص"ألا

ية تلٝشتس إلادتسي  ٘ رت  و ّّشٗ ٜماء إلالٕاء بلهص رل٤ تلٝماء تلزي يم٢ً للٝاض ي إلادتسي بموطبص أن يٙحق مؽشِو

 ألا6ر د لص مجاه حص للٝاهون ح٢م ب لٕا ص

  وثٝحفش ألاح٣ام وتلٝشتستت 7وجّح ل دِو  إلالٕاء دِو  ِييية  جع  ذٗ م اـمة ٜشتس  دتسي  وثوطص لذ مفذٍس

ية  دون  م٣ان جّوين تملحمشس مً تملٝشس تمللػل  ألا8تلفادس  ٘ي ا ِ ل  لٕاء تملٝشستت إلادتسية تملؽوبة ب حذ  ِيو  تملؽشِو

زٍ تلتي يم٢ً تلىًّ  وثفذس إلادتس  ٜبل ِٝذ تلفٙٝة تلّمومية  ٜشتستت  دتسية ثمهيذية مشثبىة بخىٍيم تملىا٘عة  َو

اثص للٝماء ٘ي ا با  ا ٜشتستت مىٙفلة ًِ تلّٝذ تلزي  ّذ ِم  ٜاهوهيا ييؽل ًِ ثوت٘ٞ  ستدثين  ث مْ مىاِص لٕاء  باِحباَس

ُت ال٣غاعاث املخلت بمبض ٞما هىتلؽاملألا  ا٢بت مكغٖو لإلطابة اإلاىاٞؿت في اله٣ٟاث الٗمىمُت؟؛  أصوع ٢ًاء ؤلالٛاء في مغ

شي  يحّين أوال ثحذي  الٟٕغ ذ وبيّة تلٝشتستت تلٝابلة للىًّ با لٕاء وتملشثبىة بخىٍيم ِملية تملىا٘عة ِ ل َزت تلخعاؤ٥ تلجَو

ية تلٝشتستت إلادتسية تملمهذ   بشتم تلّٝذ وتملشثبىة بخىٍيم تملىا٘عة  ألاو٫(.  الٟٕغ ـو حيات ٜاض ي إلالٕاء في مشتٜبة مؽشِو

 ألاالثاوي(

                                                           
1
( يحّلٞ بالفٙٝات 2013ماسط  20) 1434طماد  ألاو ل  8ـادس في  349ألا12ألا2تملحّلٞ بالفٙٝات تلّمومية  مشظوم  349ألا12ألا2مً تملاد  تلشتعّة مً مشظوم  13تلٙٝش   

 ألا3023(  ـٙحة 2013أبشيل  4) 1434طماد  ألاو ل  23  ـادس  بحاسيخ 6140تلّمومية  تلجشيذ  تلشظمية ِذد 
2
سظالة لىيل دبلوم تلذستظات تلّليا تملّمٝة في تلٝاهون تلّام  طامّة ِبذ تلشحيم تلؽا٘عي  تملىا٘عة في ميذتن تلفٙٝات تلّمومية تلجماِية  إلاواس تلٝاهووي وتلوتْٜ تلّم ي    

 ألا1  ـٙحة1999ر1998تلحعً تلساوي  ١لية تلّلوم تلٝاهوهية والٜحفادية و طحماِية  ِين تلؽٞ تلذتس تلبيماء  
3
 ألا28ِبذ هللا حذتد  مشطْ ظابٞ  ـٙحة  
4
مىص " ّاٜب تلٝاهون ِ ل تلؽىي  36لذولة حشية تملبادس  وتملٝاولة  وتلحىا٘غ تلحش"  ٠ما طاء في تلٙٝش  تلسالسة مً تلٙفل مً تلذظحوس تملٕشبي ما ي ي: "ثممً ت 35طاء في تلٙفل  

ة   " في تلّ ٜات  ٜحفادية تلؽىي في تظحّما٥ موتْٜ تلىٙور  و محياص  وولّيات  حح٣اس وتلهيمىة  وباقي تملماسظات تمل الٙة ملبادئ تملىا٘عة تلحش  وتملؽشِو
5
م   رو  14  ـادس  بحاسيخ 6399( يحّلٞ بالتجىة تلووىية للىلبيات تلّمومية  تلجشيذ  تلشظمية ِذد 2015ظ حم ل  21) 1436مً ري تلحجة  7تلفادس في  867ألا14ألا2تملشظوم ٜس

 ألا7832(  ـٙحة 2015ظ حم ل 28) 1436تلحجة 
6
ات تلفٙٝة   ا ْ  ط  اد تلٝما ي تملٕشبي  مىبّة وو  بش غ  تلىبّة ألاو ل  َىاء تلّلىي تلّشوه ي إلادس س ي  ١ورش أمين  مىاِص   2010تلّمومية ِ ل لوء تلىق تلٝاهووي وٜو

 ألا158ـٙحة 
7

بمح٢مة   مش٠ض تليؽش وتلحوريٞ تلٝما ي 2017  تلحٝشيش تلعىوي ملح٢مة تلىٝن 144/4/1/2014  في تمللٚ إلادتسي ِذد 2017٘ لتيش  2  تلفادس بحاسيخ 137تلٝشتس ِذد   

 ألا77  ـٙحة 2018تلىٝن  مىبّة ألامىية  تلشباه 
8
ىي  دطى ل 590/4/1/1998  تمللٚ إلادتسي ِذد 11/3/1999  تمل س، في 235تلٝشتس ِذد   ذتس تلٜش  ألا180  ـٙحة 55  تلّذد 2004  مجلة ٜماء تملجلغ ألِا ل  إلـا
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ت اإلاخٗل٣ت بم  بضأ اإلاىاٞؿت ال٣ابلت للًُٗ باإللٛاءالٟٕغ ألاو٫: َبُٗت ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

بو٥ دِو   لٕا  ا ) ٣ٞغة أولى(ظىحاو٥ تلحىٛش لىبيّة َزٍ تلٝشتستت ) ْ ٜو  ٣ٞغة زاهُت(.ولؽشوه ٘س

 

ت اإلاخٗل٣ت بدىُٓم اإلاىاٞؿت ال٣ابلت للًُٗ باإللٛاء  ال٣ٟغة ألاولى: َبُٗت ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

ة مً تلٝشتستت  خ ذٗ   ل  بشتم َزت تلّٝذ  ثفذس إلادتس  ب ستدخ ا تملىٙشد   وهي بفذد ث ٣ويً ِٝذ  دتسي  مجمِو

تلتي يبٝى تملجا٥ تلسابد لذِو  ثجاوص تلعلىة بمىاظبة ِ ٜة  1وجعىى ثل٤ تلٝشتستت بالٝشتستت تملىٙفلة ًِ ِٝذ تلفٙٝة 

ية في ـ  أن هٍشية تلٝشتس تملىٙفل ثمسل دِامة  ٠ ل  ملذ  L.Richerجّاٜذية  وتِح ل  ألا2لب تلّٝذتلؽِش

ذ ثبنى مجلغ تلذولة تلٙشوس ي َزٍ تلىٍشية مىز ِام  بمىاظبة جّليٝص  Romieu  حيص تِح ل مىذو  تلح٣ومة 19033ٜو

  أن دِو  ثجاوص تلعلىة ال 4  وتلزي  ّح ٍل تلٙٝهاء ألاظاط تملحين للٝشتستت تلٝابلة ل هٙفاMartin 1905٥جّليٝص ِ ل ٜمية 

ّها تلٕيل  مٝفيا بز ل٤ تملحّاٜذ عّلة وطود وشيٞ وًّ موتصية  يماسظها أمام ٜاض ي تلّٝذألا و ّذ ٔيلت ًِ تلّٝذ  ثٝبل  ال  رت ٘س

 تملؽاٟس تلزي ثم  ٜفاٍؤ  وتلٕيل تلزي لم  ؽاٟس   رت ١ان ثفٗش إلادتس  تل اوب ظ با في ِذم مؽاس٠حصألا

ابة ٜاض ي ثجاوص وجّذ مىٙفلة ًِ تلّٝذ تلٝشتستت تلعابٝة لإلبشتم تلب ا ي للّٝذ  وهي تلٝشتستت تل  الّة لٜش

 ألا5تلعلىة

٢زت ٜبل مجلغ تلذولة تلٙشوس ي تلىّون با لٕاء تملٝذمة مل اـمة تلٝشتستت تلفادس  ًِ لجىة تملىاٜفات أو  َو

تملضتيذتت  باظخبّاد أحذ تملحٝذمين للمىاٜفة دون وطص حٞألا  وتلزي تِح ٍل تلٝماء تلٙشوس ي ٜشتست مىٙف  يجوص تلىًّ ٘يص 

 6با لٕاءألا

٘ان تلٝشتستت تملمهذ   بشتم تلفٙٝات تلّمومية جّح ل ٜشتستت مىٙفلة ًِ تلّملية  7حعب تلٙٝص إلادتسي تملٕشبيو 

ابلة بىبيّ  ا َزٍ للىًّ ًِ وشيٞ إلالٕاء ورل٤ ثلظتعا ِ ل  ط  اد تلٝما ي تلزي ثم ثلـيلص مً وٗش  ألاتلحّاٜذية  ٜو

يذ ًِ ر رة ِٝودألا  ر تِح ل تلٝاض ي إلادتسي تملٕشبي أن تلٝشتس تملح ز مً وٗش مىز ما يض ر  -مح٢مة تلىٝن حاليا–تملجلغ ألِا ل

ألا وثلظتعا ِ ل رل٤ 8ظلىة  دتسية في تملجا٥ تلحّاٜذي  َو ٜشتس مىٙفل معحٝل ًِ تلىٍام تلٝاهووي تلّام أو تل اؿ للّٝذ

                                                           
1
اخ ا تل  ماء مجلغ تلذولة   وبّة ِبذ تلّضيض ِبذ تملىّم  ليٙة  مع ولية إلادتس  ًِ ثف٘ش  ألا21تلٝاَش   ـٙحة - 2007ٝاهوهية تلٝشتستت وتلّٝود إلادتسية  في تلٙٝص ٜو
2

تظات ٜاهوهية  ِذد  اؿ م لو٠ة تلفيذ  ت حفاؿ تملح٢مة إلادتسية في هضتِات تلفٙٝات تلّمومية تل الّة للىفوؿ تل لثي ية تملحّلٝة بالفٙٝات تلّمومية  مجلة دس 

 ألا99  ـٙحة 2007ي للفٙٝات تلّمومية في تلبلذتن تملٕاسبية  ـٙاٜغ  هوه ل بالىٍام تلٝاهوو
3
 ألا299م لو٠ة تلفيذ مشطْ ظابٞ ـٙحة  
4

ا ْ َزت تلٝشتس  في ١ون تحذ أِماء تملجلغ تلّام  ٜذم تلىًّ بMartin 1905-8-4ٜشتس  ء لذ ٜشتس ا لٕا   ّح ٍل تلٙٝهاء ألاظاط تملحين للٝشتستت تلٝابلة ل هٙفا٥ألا وثحت ق ٜو

و مً ِٝود تلٝاهون تلّام ذ ثم ن ًِ تلٝشتس  بشتم ِٝذ  ل زتم  َو ذ ١ان مبنى تلىًّ أن ٜشتس تملجلغ تملجلغ  بالحفشيا بمىا  حذ  تلؽش١ات تل زتم هٝل بوتظىة تل زتم  ٜو   ٜو

ذ ٜبل تملجلغ تلىًّ ٜذ ؼابص ِيب في تلؽ٣ل   ر ١ان يحّين ٜبل ـذوٍس أن  عبٝص ثٝشيش مً تملذيش يوُص ٜبل طلعة ت و ما لم يحذذ   ٜو ملذتولة بمذ  مّيىة حذدَا تلٝاهون َو

م تلذْ٘ عّذم تلٝبو٥ تملبذي مً تلوصيش تمل حق  تظخىادت   ل أن تلٝشتس مولُو تلىًّ  ١ان أظاظا لّٝذ تل زتم  مص مولوِا ٔس ثولذت ِىص حٝٛو م٢خعبةألا أوسدٍ دمحم  ؼ٢  وتن ٘س

ْ  ل٢ لووي: 199مجلة تلبحوذ تلٝاهوهية و ٜحفادية  ؿفشي  تلىًّ با لٕاء في تلٝشتستت تلٝابلة ل هٙفا٥ في تلىٍامين تلٙشوس ي وتملظميل دمحم طمّة  مذ  ٜبو٥  ألا تملٜو

www1.mains.edu.eg.eg/faclaw/arabic/megala/documents/1/8.pdf  بحاسيخ ْ  ألا21ألا17ِ ل تلعاِة  15/11/2021ثم ثفٙا تملٜو
5
 .299يذ  مشطْ ظابٞ  ـٙحة م لو٠ة تلف 
6

 202دمحم ظميل دمحم طمّة  مشطْ ظابٞ  ـٙحة 
7
:Serhane (E); le contentieux administratif de plein juridiction en droit public marocain; thèse ; Bordeaux1;1989; p113 

 ألا137  ـٙحة 2014سي تملٕشبي  ميؽوستت مجلة تلحٝٛو  ظلعلة تلبحص ألا١اديىي  تلىبّة ألاو ل  وأوسدٍ تمليلود تلبووشي٣ي  تلٝشتستت إلادتسية تملىٙفلة في تلٝاهون إلادت
8
 ألا138ميلود بووشي٣ي  مشطْ ظابٞ  ـٙحة  
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ن مشتِا  معىش  ثىٍيم تملىا٘عة تملٝشس  بموطب ٘ٝذ ٜبل تملجلغ ألِا ل تلىًّ با لٕاء لذ تلٝشتس إلادتسي  مش بالحّاٜذ دو 

تلٝاهون  مفشحا بان "تملذاي يمل٤ حٞ ٜيام دِو  تلؽىي في تظحّما٥ تلعلىة لذ مٝشس  دتسي يحفل بالّٝذ مً هاحية 

و ما ظبٞ ملجلغ تلذولة تلٙشوس ي أن 1إلارن بالحّاٜذ ول٢ىص مىٙفل ِىص  ٠ّمل  دتسي ـادس مً طاهب إلادتس  وحذَا" ـشم ألا َو

ياس لذ ٜشتس إلارن بالحّاٜذ تلفادس ًِ إلادتس  ٚ هٙعص عؽلن ٜبو٥ تلىًّ با لٕاء  تملوطص مً وٗش ألٔا ألا 2بص  حيص ثبنى تملٜو

ْ دِو   و تلحوطص تلزي دأبد ِليص تملحا٠م إلادتسية عّذ  وؽا  ا  تلتي ظحّحمذ مٙهوم ووبيّة تلٝشتس تملىٙفل ١لظاط ل٘ش َو

زت ما طاء بص  " هص وإن ١اهد تلّٝود تلتي ث لمها  12/12/1995تلح٢م تلفادس ًِ تملح٢مة إلادتسية بمشت٠ؾ بحاسيخ إلالٕاء  َو

ات تلىاؼئة ععبه ا ال يحم تلٙفل ٘ي ا  ال في  واس  ا أِماال ٜاهوهية وأن تملىاِص إلادتس  ال يجوص تلىًّ ٘ي ا با لٕاء   باِحباَس

سية تلتي ثح زَا إلادتس  ب ستدخ ا تملىٙشد  وبح٢م ظلى  ا تلّامة  في مشحلة تلحمهيذ تلٝماء تلؽامل   ٘ان ٠سيلت مً تلٝشتستت إلادت

 بشتم َزٍ تلّٝود  ظوتء إلادتسية مب ا أو تل اـة يم٢ً تلىًّ ٘ي ا با لٕاء  وهي ما  عىى بالٝشتستت تملىٙفلة تلتي جعبٞ أو 

وص إلادتس  في تظحّما٥ ظلى  ا  ب ِ ن ا ًِ  طشتء مىاٜفة ثشت٘ٞ تلحّاٜذألا وحيص  ّيب تلىاًِ ِ ل تلٝشتس تملىّون ٘يص ثجا

ا مؽوبا بالحجاوص في تظحّما٥ تلعلىة تمل لس  لإللٕاءألا"  3 ثمهيذت  بشتم ِٝذ ٠شتء طذيذ للّٝاس تلش يء تلزي  ّح ل مّص ٜشتَس

٢زت يحض  بلن تلٝشتستت إلادتسية تلحمهيذية تملحّلٝة بخىٍيم تملىا٘عة هي ٜشتستت ثححَٙ ب زتثي  ا تل اـة  ويم٢ً َو

و  ٘فلها ًِ تلّٝذ لٙحفها في رتخ ا  ويحّين لٝبو٥ دِو   لٕا  ا  ثوت٘ش ؼشوه ٜبو٥ دِو  إلالٕاء في تلٝشتستت إلادتسية  َو

 مولُو تلٙٝش  تلساهيةألا

 ال٣ٟغة الثاهُت: قغٍو ٢بى٫ الًُٗ بالٛاء ال٣غاعاث اإلاىٟهلت ًٖ ال٣ٗض ؤلاصاعي 

بخىٍيم ِملية تملىا٘عة في تلفٙٝات تلّمومية ٜشتستت  دتسية ٜابلة للىًّ ٘ي ا با لٕاء  ل٢ً  جّح ل تلٝشتستت تملحّلٝة

 زاهُا(، لحّلٝص بالٝشتس محل تلىًّ  وبفٙة ومفتحة تلىاًِ  ومب ا ما َو  طشت ي  أوال(،بحوت٘ش ؼشوه مب ا ما َو مولواي )

 اهوهاألا يحمسل في  ل زتم بالىًّ با لٕاء في تملوتِيذ تملٝشس  ٜ

 أوال: الكغٍو اإلاىيىُٖت ل٣بى٫ صٖىي ؤلالٛاء 

ظىحاو٥ تلحىٛش   ل ؼشوي تملحل وتملفتحة في دِو   لٕاء تلٝشتس إلادتسي تملىٙفل ًِ تلّٝذ إلادتسي وتملشثبي بخىٍيم  

 تملىا٘عةألا

 : قغٍو املخل في صٖىي ؤلالٛاء 1

ّين لٝبولها أن يفذس تلٝشتس ًِ ظلىة  دتسية ِامة  وأن جّح ل دِو  إلالٕاء دِو  ِييية  ث حفم ٜشتست  دتسيا  ويح 

يةألا   ي٣ون تلٝشتس ن ا يا مؽوبا عّذم تملؽشِو

اٗ تلٝشتس إلادتسي تلعابٝة  في تلٝشتس إلادتسي تملىٙفل ًِ تلّٝذ إلادتسي وهي ١الحا ي:  ش أـو  ويٙ لك أن ثح٘و

                                                           
1

م  ىي  دطى ل 1966دطى ل  9موت٘ٞ  1386ؼّبان  25تلفادس في  50ٜشتس تملجلغ ألِا ل ٜس ذتس تلٜش  ألا90ـٙحة   1  تلّذد2000  مجلة ٜماء تملجلغ ألِا ل  إلـا
2
CE 24 Avril 1964 société anonyme de la maison industrielle et commercial. 

  79ظلعلة م لٙات وأِما٥ طامّية  ِذد  أوسدٍ أمضيذ تلجي  ي  تلحماية تلٝاهوهية وتلٝما ية للمىا٘عة في ـٙٝات تلذولة  ميؽوستت تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية 

 ألا120  ـٙحة 2008و ل تلىبّة ألا 
3

  يوليوصر 16  تلحعىاوي تملذوي لذ وصيش تلذت لية  ميؽوس باملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلة وتلحىمية ِذد 12/12/1995ـادس ًِ تملح٢مة إلادتسية بمشت٠ؾ بحاسيخ  129: ح٢م ِذد 

م  5/1/1997ـادس بحاسيخ  25/97 ألا هٙغ تلىشم ثبيحص تملح٢مة إلادتسية بل١اديش في ح٢مها ِذد132  ؿ 1996ؼخى ل  ٓ  تلو١الة تلفىاِية وتلحجاسية بل١اديش لذ  13/96ملٚ ٜس

 ألا141  ـٙحة وصيش تلحجهيز وألاؼٕا٥ تلّموميةألا أوسدٍ تمليلود بووشي٣ي  تلٝشتستت إلادتسية تملىٙفلة  أوشوحة لىيل تلذ٠حوستٍ في تلحٝٛو  مشطْ ظابٞ
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 أع نضوع ال٣غاع نهاةُا 

ن ي٣ون تلٝو٥ ألا يل تلفادس ًِ إلادتس  في تملولُو  حيص يىٙز دون حاطة   ل لي٢خعب تلٝشتس ـٙة تلب ا ية  يحّين أ 

   ويحّذ  مشحلة  ٜ لتم وتلححميل   ل مشحلة  هحاض ألارش تلٝاهووي تلّام وتملباؼشألا1ـذوس ٜشتس ا ش ثفذٍس ظلىة أِ ل

 ب ع نضوع ال٣غاع ًٖ ؤلاصاعة بىنٟها ؾلُت ٖامت 

ٙها ظلىة ِامة  أي لي٣ون تلٝشتس إلادتسي مىٙف    ًِ تلّٝذ  ومح  لذِو  إلالٕاء  يحّين أن ثفذٍس إلادتس  بـو

ٙها ظلىة جّاٜذية  د ل َزت تلٝشتس في  واس  جعخىذ في  ـذتٍس   ل تلٝوتهين وألاهٍمة تلتي ث ولها َزت تلحٞألا ٘ رت ما أـذسثص بـو

اثص لٝماء إلالٕاء  حيص ي٣ون تلّٝذ إلادتسي و شض ًِ دت ش  تلٝشتستت تملىٙفلة  ألامش تلزي ال ي  مْ مّص تلىٍش في مىاِص

 ٜاض ي تلّٝذ َو تمل حقألا 

ٙها ظلىة  دتسية ِامة وم رش  في تملشت٠ض   ومً ثم ٘ان تلٝشتستت تلٝابلة للىًّ با لٕاء هي ثل٤ تلفادس  ًِ إلادتس  بـو

 ألا2تلٝاهوهية

ذ رَب مجلغ تلذولة تلٙشوس ي   ل تلٝو٥  في ٜمية ماسثان تلتي  ظبٞ إلاؼاس   لي ا    ل تلٝو٥ بٝابلية تلٝشتستت  ٜو

 إلادتسية تملعخىذ    ل تلبىود تلحىٍيمية للّٝذ إلادتسي للىًّ ٘ي ا با لٕاءألا   ٘ا للٝشتستت تلتي ثفذس لحىٙيز بىود تلّٝذ وتلتي ال

 ألا3يجوص تلىًّ ٘ي ا  ال في  واس دِو  تلٝماء تلؽامل

ُت   ج ع زغوج ال٣غاع ًٖ اإلاكغٖو

و٥ دِو  إلالٕاء باليعبة للٝشتستت تملىٙفلة ًِ ِملية تلحّاٜذ إلادتسي  ييبػي أن ي٣ون َزت تلٝشتس مؽوبا بلحذ لٝب 

ية تملىفوؿ ِلي ا في تملاد    ألا4تملحذذ للمحا٠م إلادتسية 41/90مً ٜاهون  20ِيو  تملؽشِو

ذ أ٠ذ مجلغ تلذولة تلٙشوس ي في ٜمية  شتس  تملجلغ تلبلذي تلٝاض ي با ٜفاء حيص ثم  لٕاء ٜ  famille Lopez) )5ٜو

مً ـٙٝة بيْ تمل ز٥  هٍشت الجعامص بالؽىي في تظحّما٥ تلعلىةألا ٘املٝاولة تلتي أٜفتد مً تملىا٘عة  Lopezتل مؽشُو  لّا لة 

ية في  واس دِو  إلالٕاءألا و ما  بذون ظ ب مؽشُو  يم٢ً لها تلىًّ في ٜشتس  ٜفا  ا  تِحمادت ِ ل أحذ أظبا  ِذم تملؽشِو َو

حيص تهص مً تملحٙٞ "أ٠ذثص تملح٢مة إلادتسية بالشباه  وهي ثلػي ٜشتس  ٜفاء تلىاِىة مً تملىاٜفة  حيص طاء في ح٢مها ما ي ي 

زت تلع ب َو تلحالة تلٝاهوهية وتلوتّٜية تلتي ث لس  ماء أن أي ٜشتس  دتسي يجب أن ي٣ون ِ ل ظ ب ي لٍس  َو ِليص ٘ٝها ٜو

                                                           
1
 ألا29ظابٞ  ـٙحة  ِبذ تلّضيض ِبذ تملىّم  ليٙة  مشطْ:
2
  وؽش وثوص ْ تلؽش٠ة تملٕشبية لحوص ْ تل٢حا   تلىبّة ألاو ل 6ِبذ تلوتحذ تلٝش ش ي  دِو  إلالٕاء عع ب ثجاوص تلعلىة باملٕش  دستظة ِملية  ظلعلة أسيذ أن أِٗش  ِذد : 

 ألا36  ـٙحة 2011
3
ة في مجا٥ تلفٙٝات تلّ دمحم ٜفشي    ألا91  ـٙحة 2008  29مومية"  سظالة تملحاما   تلّذد "عّن إلاؼ٣اليات تملحّلٝة باملىاِص
4
ي تظحّما٥ تلعلىة  " ١ل ٜشتس  دتسي ـذس مً طهة ٔيل م حفة أو لّيب في ؼ٣لص أو الهحشتٗ في تلعلىة أو الوّذتم تلحّليل أو مل الٙة تلٝاهون  ؽ٣ل ثجاوصت ف 20يىق تلٙفل : 

 ة "ألايحٞ للمحمشس تلىًّ ٘يص أمام تلجهة تلٝما ية تمل حف
5

ات  بشتم تلفٙٝات تلّمومية باملٕش   بحص لىيل ؼهاد  تملاظ ل في تلٝاهون تلّام  طامّة ظيذي دمحم بً ِبذ هللا  : أوسدٍ  ١لية تلّلوم تلٝاهوهية و ٜحفادية دمحم تلشحماوي  مىاِص

 ألا43  ـٙحة 2009ر  2008و طحماِية  ٌهش تملهشتص ٘اط  
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ا ْ ٔيل ـذوٍس  ل٢ً حيص  ن تمل ا ٜذ بني ِ ل ٜو ذال ِلي ا لم ثس د ٜيام تلع ب تملحزُس بص مً حيص تلوتْٜألا مما ي٣ون ٜشتَس

 ألا  1صحيحة وبالحا ي مخعما بحجاوص تلعلىة لّيب تلع ب ويحّين تلحفشيا ب لٕا ص"

ت اإلاىٟهلت 2  : قٍغ اإلاهلخت ل٣بى٫ صٖىي ئلٛاء ال٣غاعاث ؤلاصاٍع

 دِو  إلالٕاء  يحّين تح لتمص لممان طذية تلىلبألا ثمسل تملفتحة ؼشوا مهما لٝبو٥  

ا دِو  ِييية ث حفم ٜشتست  دتسيا  مٙهوما أوظْ هىاٜا ًِ هٍيلخ ا في تلذِاو   وللمفتحة في دِو  إلالٕاء باِحباَس

 له لٝيام ألا ٘ رت ١ان  ؽ2تلّادية  ثماؼيا مْ تلٝاِذ  تلٙٝهية تلتي ثٝو٥ "ال دِو  بذون مفتحة وأن تملفتحة مىاه تلذِو "

حذتء  ٘ ن دِو  إلالٕاء ي٢ٙي لحوت٘ش تملفتحة  تملفتحة في تلذِاو  تملذهية  أن ي٣ون للمذاي حٞ تِحذي ِليص أو مهذدت ه زت ِ 

 ألا 3في  ٜام  ا  أن ي٣ون ـاحب تلؽلن في حالة ٜاهوهية  اـة باليعبة للٝشتس تملىّون ٘يص مً ؼاهص أن ي رش ٘ي ا 

ابة ِ ل أِما٥ إلادتس   وتلحل٠يذ ِ ل تح لتمها لٝوتِذ وي لس َزت تلحوظْ في مٙه  وم تملفتحة تلّامة مً   ٥ تلٜش

يةألا   تملؽشِو

ات تملىا٘عة في تلفٙٝات   ة إلادتسية باملجلغ ألِا ل ظابٝا بىُو مً تملشوهة مْ َزت تلؽشه في مىاِص ذ جّاملد تلٕ٘ش ٜو

ا ِذد  تلزي ظبٞ إلاؼاس   ليص وإ ل ممموهص أِ ٍ "أن ١ل ش ق ٜبل  09/12/1966تلفادس بحاسيخ  50تلّمومية  ٘ٙي ٜشتَس

 تملؽاس٠ة في ِملية تملضتيذ  تل اـة ب٢شتء ألام ٟ تلح عية ي٣ون رت مفتحة في  ٜامة تلذِو  ألاألا"ألا

ا ِذد   ة إلادتسية بمح٢مة تلىٝن  في ٜشتَس و ما أ٠ذثص تلٕ٘ش   في تمللٚ إلادتسي 2018تلفادس بحاسيخ ٘اثا ٘ لتيش  85َو

 ألا1496/4/1/20174ِذد 

 : الكٍغ ؤلاحغاتي ل٣بى٫ صٖىي ؤلالٛاء  أحل الًُٗ( زاهُا

  ورل٤ ال٠خعا  َزت تلٝشتس 5للىًّ ب لٕاء تلٝشتس إلادتسي تملىٙفل ًِ تلّٝذ إلادتسي ميّاد ال ثٝبل تلذِو  باهٝما ص 

زت ألاطل َو رتثص ميّاد تلىًّ ب لٕاء ١ا٘ة تلٝشتستت إلا  و ظحون يوما مً ثاسيخ وؽش تلٝشتس حفاهة لذ إلالٕاء  َو دتسية  َو

 تلٝشتس أو  ِ م ـاحب تلؽلن بص أو ِلمص بفذوٍس ِلما يٝييياألا 

ُو َزت 6وتلّلم تليٝيني َو تلّلم بٙحو  تلٝشتس إلادتسي وممموهص  عؽ٣ل يىٙي تلجهالة  ألا ويم٢ً للمح٢مة أن جعحيحج ٜو

ين تملذسطة لمً ملٚ َزت تلّلم مً   ٥ أية وريٝة أو ٜشيىة أو وتّٜة جعخؽٙها مً    ٥ ورا ٞ تلٝمية ومز٠شتت تلى٘ش

 ألا1تلىاصلة 

                                                           
1
م :  م  25/10/2004حاسيخ ب 1059ح٢م  دتسية تلشباه ٜس ات تلفٙٝات تلّمومية  ميؽوس بمجلة تملحا٠م  701/03بامللٚ ٜس أوسدٍ دمحم ٜفشي بمٝالص: " تلٝاض ي إلادتسي ومىاِص

ات تملحّلٝة بالفٙٝات تلّمومية"  ميؽوستت طمّية وؽش تملّلومة تلٝاهوهية وتلٝما ية وصتس     ـٙحة 2011ىبّة  ليد  يوهيوتلّذ٥  مإلادتسية  تلّذد تلشتعْ  ِذد  اؿ باملىاِص

 ألا 9
2
 ألا21ِبذ تلوتحذ تلٝش ش ي  دِو  إلالٕاء  مشطْ ظابٞ  ـٙحة   
3
 ألا31ِبذ تلّضيض ِبذ تملىّم  ليٙة  مشطْ ظابٞ  ـٙحة:  
4
ش "ألاألاألا٘م  أن تلفٙة وتملفتحة في دِو  إلالٕاء َما ؼشوان مح صمان  رت ٜامد مفتحة تلىاًِ ٘ي ما بمٙهومها تلوتظْ بالىٍش ل  ىبيّ  ا و فا فها  وتظحيحجد ر ًِ حٞ ر ث٘و

ا مبييا ِ ل أظاط صحيا مً تلٝاهون  ومّل  جّلي  ظ ها  وطاء ٜشتَس ا ٕا و١ا٘يا"  تلحٝشيش تلعىوي ملح٢مة ـٙة تملحذ لحان  ستديا في تلذِو   لم ث ٛش تملٝحميات تملححج ب ٜش

 ألا102ـٙحة 2019  مىبّة ألامىية  تلشباه   مش٠ض تليؽش وتلحوريٞ تلٝما ي بمح٢مة تلىٝن2018تلىٝن  
5

يجب أن ثٝذم ولبات  لٕاء تلٝشتستت تلفادس  ًِ تلعلىات إلادتسية عع ب ثجاوص تلعلىة دت ل أطل ظحين يوما ي حذئ مً  تلتي ثىق ِ ل ما ي ي: " 41/90مً ٜاهون  23: تملاد  

 وؽش أو ثبليٖ تلٝشتس تملىلو   لٕاٍؤ   ل تملّني باألمش"ألا
6
 ألا100  ـٙحة 2011  72ىي هٙىاوة  "أح٣ام أطل تلىًّ با لٕاء لذ ٜشتس  دتسي"  تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  ظلعلة موتليْ تلعاِة  ِذد  اؿ حل  
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ين بحٝذيمها دت ل ألاطل تلٝاهووي  ٘ ن تملاد    مً  169وإرت ١ان ٜبو٥ دِو  إلالٕاء للؽىي في تظحّما٥ تلعلىة َس

و 3شتم تلفٙٝات  هفد ِ ل معىش  للبد في ؼ٣ايات تملحىا٘عين عؽلن  طشتءتت  ب2تملشظوم تملحّلٞ بالفٙٝات تلّمومية ألا َو

م  23هق  اؿ يذ ل لمً تلحالة تلسالسة تلتي هفد ِلي ا تملاد   ألا  ال تهص 4تملحذذ للمحا٠م إلادتسية  41/90مً تلٝاهون ٜس

م  23ي٢مً أظاط   ح ٗ بين  طشتء تلحٍلم إلادتسي تملٝشس أح٣امص باملاد     وبين  طشتء ثٝذيم ؼ٣اية 90ألا41مً تلٝاهون ٜس

ُ أو تلوصيش تملّني ٜبل تلتجوء   ل ٜاض ي إلالٕاء  في ١ون ألاو٥ ت حياسي  أما تلساوي ٘ طباسي  وبالحا ي ٘ان تلجضتء لفاحب تملؽشو 

 ألا5تلٝاهووي تمل لثب ِب ما ي حلٚ مً با  تلحبّية أو ألارش

ت تل لتبية  ٜبل َزت دون  لحٙات   ل  طباسية ثٝذيم مز٠ش    ل ظلىة تملشتٜبة عؽلن تلؽ٣ايات تملوطهة لذ تلجماِا

يٞ بين تملٝحميات تملحّلٝة ه زت  ْ تلذِو  ثحد وا لة ِذم ٜبولها  وبالحا ي ٘ان إلاؼ٣ا٥ ٜا م ال محالة حو٥ لشوس  تلح٘و ٘س

 إلاطشتء ِ ل معحو  تلٝوتهين تلحىٍيمية لتجماِات تل لتبية وبين معىش  تلحٍلم تملىفوؿ ِلي ا في مشظوم تلفٙٝات تلّموميةألا

٢زت عّذ ت  لحىٛش   ل وبيّة تلٝشتستت إلادتسية تملشثبىة بخىٍيم تملىا٘عة  وؼشوه ٜبو٥ دِو   لٕا  ا  ظىحاو٥ َو

و مولُو  ابة تلتي يماسظها ٜاض ي إلالٕاء ِ ل ٜشتس إلاٜفاء مً تملىا٘عة  َو    الٟٕغ الثاوي.جعليي تلموء ِ ل مممون تلٜش

ُت ال٣غاعاث ؤلا  ت اإلاىٟهلت اإلاغجبُت                                                                     الٟٕغ الثاوي: ع٢ابت ٢اض ي ؤلالٛاء إلاكغٖو  صاٍع

 بدىُٓم اإلاىاٞؿت                     

ابة ٜاض ي إلالٕاء   ل مممون تلٝشتس  عّذ تلحل٠ذ مً تظخيٙاء ؼشوه ٜبو٥ تلىًّ با لٕاء تملوطص لذ تلٝشتس  ثىٙز ٜس

 تِا  لوتبي تملىا٘عة   ٥  بشتم تلفٙٝة تلّمومية  تملؽو  عّيب ِذم مش 

ابة ومجالها ظخحم م معة موتٜٚ تلّمل تلٝما ي  مً إلاؼ٣اليات تملحّلٝة بحّليل تلٝشتستت  ولإلحاوة بىىاٛ َزٍ تلٜش

ابحص ِ ل ظلىة إلادتس  تال٣ٟغة ألاولى(تلشتمية   ل إلاٜفاء مً تملىا٘عة ) لحٝذيشية في  ٜفاء   و٠يٚ يماسط تلٝاض ي إلادتسي ٜس

ابة تمل ءمة )  ألاال٣ٟغة الثاهُت(تلحّهذتت  وإٜفاء تلّشوك  مً   ٥ ٜس

 ال٣ٟغة ألاولى: هُا١ ئلؼامُت الخٗلُل 

                                                                                                                                                                                                 
1
ة إلادتسية ملح٢مة تلىٝن  بحاسيخ 166تلٝشتس ِذد   تِح لت أن "أطل تلىًّ في تلٝشتس إلادتسي َو ظحون   تلتي 1275/4/1/2010  في تمللٚ ِذد 2012ماسط  22  تلفادس ًِ تلٕ٘ش

ا ْ تملحّلٝة بمولُو يوما  ي حذئ مً وؽش أو ثبليٖ تلٝشتس تملىلو   لٕاٍؤ   ل تملّني باألمش  أو مً ثاسيخ ِلمص ِلما يٝيييا  ٘الشظا ل تملحبادلة بين تلى اًِ وإلادتس  وتملحممىة للٜو

  مح٢مة تلىٝن  مىبّة ألامىية  تلشباه ـٙحة 76م تليٝيني بالٝشتس تملىّون ٘يص وبٙحوتٍ وممموهص"  مجلة ٜماء مح٢مة تلىٝن ِذد تل زتُ ١لها ورا ٞ ثٙيذ عؽ٣ل ٜاوْ تلّل

بلطل تليؽشألا أوسدٍ تِح لت ثوتطذ تلىاًِ  اسض تملٕش   ؽ٣ل ٜو  ٜاَش  ث لس ِذم ثٝيذٍ  05/10/1995بحاسيخ  253ألا وفي ح٢م ـادس ًِ تملح٢مة إلادتسية بالشباه ثحد ِذد 188

 ألا29ـٙحة  35ِذد ِبذ هللا محو١ل في مٝالص  ؼشوه ٜبو٥ دِو  إلالٕاء ِ ل لوء تط  ادتت تملحا٠م إلادتسية  تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  
2
م   ـٙحة  2013طماد  ألاو ل  أبشيل  23  ـادس 6140تلشظمية ِذد ( يحّلٞ بالفٙٝات تلّمومية  تلجشيذ  2013ماسط  20) 1434طماد  ألاو ل  8ـادس في  2ر12ر349مشظوم ٜس

 ألا3023
3
حشية تملىا٘عة في ظياٛ  ّح ل تلحىفيق ِ ل معىش   اـة للبص في ؼ٣ايات تملحىا٘عين عؽلن  بشتم تلفٙٝات  لماهة أظاظية مما٘ة للمماهات تلتي جّضصت ه ا مماسظة  

ها  ًِ مشحلة تلحىٙيز تملىفوؿ ِ ل مٝحمياخ ا في تملادثين تلحىوس تلشتًَ لىٍام تلفٙٝات تلّمومية  وهي معى  82 81ش   اـة بمشحلة  بشتم تلفٙٝات محميز  مً حيص مولِو

م  83و امة تملىبٝة (  باملفادٜة ِ ل د٘ ل تلؽشوه إلادتسية تل2016ّماي13  )1437  ـادس في ؼّبان 394ألا14ألا2مً د٘ ل تلؽشوه إلادتسية تلّامة تملىبٝة ِ ل ألاؼٕا٥  مشظوم ٜس

 ألا 4111( ـٙحة 2016يوهيو  2  )1437ؼّبان  26ـادس  بحاسيخ  6470ِ ل ـٙٝات ألاؼٕا٥  تلجشيذ  تلشظمية ِذد
4

ْ ثٍلم  دتسي تظح تلحالة تلسالسة  ٘ ي تلتي ّىافي أو س اه ي  أما : تلحالة ألاو ل تلتي يحم ٘ي ا ثٝذيم تلىًّ مباؼش    ل تملح٢مة  أما تلحالة تلساهية ٘ ي تلتي  عبٞ ثٝذيم تلىًّ ٘س

 يىق ٘ي ا هٍام مً ألاهٍمة ِ ل  طشتء  اؿ في عّن تلىّون إلادتسيةألا 
5

تلّليا تملّمٝة في تلٝاهون تلّام  مشطْ  : للحوظْ أ٠ثل  تملشطو تلشطُو   ل تلجي  ي أمضيذ  تلحماية تلٝاهوهية وتلٝما ية للمىا٘عة في ـٙٝات تلذولة  بحص هيل دبلوم تلذستظات

 ألا  72بٞ  ـٙحةظا



 دستوري والعلوم اإلدارية مجلة القاوون ال

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

 
188 

تملحّلٞ بالفٙٝات تلّمومية  مٝحميات جؽ له إلا٘فام ًِ ألاظبا  تملّحمذ  في تث ار  349ألا12ألا2ثممً مشظوم  

 ٝة  في حين بٝيد ٜشتستت أ ش  ٔيل مٝيذ  ه زت تلؽشهألاعّن تلٝشتستت تلفادس    ٥  بشتم تلفٙ

م   تملحّلٞ بال زتم إلادتستت تلّمومية وتلجماِات تملحلية وتمل ظعات تلّمومية بحّليل ٜشتستخ ا   01ر03 ال أن تلٝاهون ٜس

ا ٜشتستت ٜذ أِىى دّ٘ة طذيذ   لضتمية جّليل تلٝشتستت إلادتسية تملحّلٝة بخىٍيم تملىا٘عة في تلفٙٝات تلّم ومية  باِحباَس

  دتسية ٘شدية ثمغ بالحٝٛو وتلحشياتألا 

م   ومً ثم ثٍهش أَمية تلّمل تلٝما ي مً   ٥ ث٢ش غ تلح٣امل بين مشظوم تلفٙٝات تلّمومية  و٠زت تلٝاهون ٜس

يل تلٝشتستت تملحّلٝة   في مجا٥  لضتمية جّليل تلٝشتستت تلٙشدية تملحّلٝة با ٜفاء مً تملىا٘عة  ٘ما هىاٛ  لضتمية جّل01ر03

  زاهُا(  وما تلجضتء أو ألارش تمل لثب ًِ إلا  ٥ ه زت  ل زتم؟  أوال(با ٜفاء مً تملىا٘عة؟ 

 أوال: هُا١ ئلؼامُت حٗلُل ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت باإل٢هاء مً اإلاىاٞؿت 

ظبا  تلٝاهوهية وتلوتّٜية تلتي حمل  ا  ّّشٗ جّليل تلٝشتستت إلادتسية  بلهص تل زتم ٜاهووي جّلً إلادتس  بمٝحماٍ ًِ ألا  

ِ ل  ـذتس تلٝشتس إلادتسي  وؼ٣لد ألاظاط تلٝاهووي تلزي ثبني ِليصألا و ّٗش أيما بلهص  ِ ن ألاظبا  تلتي جؽ٣ل ألاظاط 

  1تلٝاهووي للٝشتس إلادتسيألا

تخ ا   ال متى ثىلب تلٝاهون رل٤ وتلٝاِذ  تملحّاٗس ِلي ا أمام تلٝماء إلادتسي  هي أن إلادتس  ٔيل ملضمة بحّليل ٜشتس  

ية تلٝشتس إلادتسي   ألا2بىق ـشيا  وفي َزٍ تلحالة ي لثب ِ ل توّذتم تلحّليل ِذم ؼِش

شتس إلاٜفاء مً تملؽاس٠ة في تلفٙٝات  و ؽمل هىاٛ  لضتمية جّليل تلٝشتستت إلادتسية: ٜشتس إلاٜفاء مً تملىا٘عة  ٜو

 ١ طشتء ِٝابيألا

٢زت هفد تملاد    تملحّلٞ بالفٙٝات تلّمومية  في ٘ٝشخ ا ألاو ل ِ ل  لضتم ـاحب  2013ماسط  20وم مً مشظ 44َو

ن ِشولهم مْ ر٠ش أظبا   عّادَم  ورل٤ بوتظىة سظالة ممموهة مْ  م ب٘ش تملؽشُو ب  باس تملحىا٘عين تلزيً ثم  ٜفاَؤ

ٞ بالورا ٞ تملممىة بملٙاخ مألا ل وث٘ش   ؼّاس بالحـو

زت 3عص  حذد أطل إلا باس في  معة أيام ث حذئ مً ثاسيخ ته  اء أؼٕا٥ تلتجىة وثجذس إلاؼاس    ل أن تلٙفل هٙ   َو

ن ـاحب تملؽشُو لىلب تلحّاٜذ مً تلباوً   ِو ل ٜشتس إلاٜفاء مً تملىا٘عة 4إلالضتم  عشي ٠زل٤ ِ ل تملٝشس تلٝاض ي ب٘ش

إٜفاء ِشوك تملهىذظين تملّماسيين في  واس   و 6  و٠زل٤ تلفٙٝات بمباست 5تملىٍمة في  واس ولب تلّشوك باالهحٝاء تملعبٞ

 ألا7 ظخؽاس  تملّماسية وتملباست  تملّماسية 

                                                           
1
شض  جّليل تلٝشتستت إلادتسية ِ ل لوء ٜاهون   عؽلن  لضتم إلادتستت تلّمومية وتلجماِات تملحلية وتمل ظعات تلّمومية بحّليل ٜشتستخ ا إلادتسية  تملجلة تملٕشبية لإلدتس   01ر03دمحم ألِا

 ألا  59  ـٙحة 2003  43تملحلية وتلحىمية  ظلعلة " موتليْ تلعاِة "  ِذد 
2
ابة ٜما ية ّ٘الة  تلحٝشيش تلعىوي ملح٢مة تلىٝن     مش٠ض تليؽش وتلحوريٞ تلٝما ي ملح٢مة تلىٝن  2012دمحم ٜفشي  جّليل تلٝشتستت إلادتسية لماهة لتحٝٛو وتلحشيات وٜس

 ألا 55  ـٙحة 2013مىبّة تملّاٗس تلجذيذ   تلشباه 
3
أيام في تملشظوم  5  لي ٙن   ل 2007٘ لتيش  5أيام تملممىة بمشظوم  10  ل  1998دطى ل  30ىفوـا ِليص في مشظوم يوما تلزي ١ان م 15ي حَ تهص ثم هٝق اطا٥ إلا باس مً  

 تلحا يألا
4

 تملحّلٞ بالفٙٝات تلّموميةألا 2013ماسط  20مً مشظوم  55: تملاد  
5

 مً تملشظوم هٙعصألا 82و 73: تملاد  
6

 مً تملشظوم هٙعصألا 158: تملاد  
7
 مً تملشظوم هٙعصألا  127ملاد  وت 110: تملاد   
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ل٢ً َزٍ إلالضتمية ثٝحفش ِ ل ٜشتس إلاٜفاء  تلزي يحم عّذ ثٝييم تلّشوك تملالية للمحىا٘عين  دون أن  ؽمل  ٜفاء  

ألا  ر أهص وإن لم 1ة تلّمومية تلساهية لٙحق تلّشوكتلحّهذ ِ ل  رش ٘حق تمللٙين إلادتسي وتلحٝني  تلزي يفذس ؼٙهيا بالجلع

م  ا ِ ل  لضتمية جّليلص في مٝحميات تلىق تلٝاهووي تملىٍم للفٙٝات تلّمومية  ٘ان مٝحميات تلٝاهون ٜس ي٢ً مىفـو

  ة  ألضم جّليل تملٝشس تملز١وس  ورل٤ مً مىىلٞ أن محل َزت تملٝشس يىفب ِ ل ظٝوه تلحٞ للمؽاس٠ة في تملىا٘ع012ر03

وبالحا ي ٘هو يىذسض لمً ٘ئة تلٝشتستت تملٝفود  بالٙٝش  "ٌ" مً تملاد  تلساهية وتملحمسلة في "تلٝشتستت إلادتسية تلتي جعخىذ   ل 

 ألا3ثٝادم أو ٘وتت أطل أو ظٝوه حٞ"

فا  م وثبّا لزل٤ ٘ان تلٝماء إلادتسي  رَب في  ثجاٍ هٙعص  وأ٠ذ ِ ل  لضتمية ر٠ش أظبا   عّاد تملحّهذيً وإٜ 

  ٜمد ب لٕاء ٜشتس  ٜفاء  حذ  تلؽش١ات مً 18/10/2006عع ب ملٙهم تملا يألا  ر هجذ تملح٢مة إلادتسية بالذتس تلبيماء بحاسيخ 

م أن ا ثم ٜبو٥ ملٙي ا إلادتسي وتلحٝني مً وٗش لجىة تلّشوك   ال أن ا ٘وطئد بمبادس  ـاحب تملؽشُو ب  باس  هيل تلفٙٝة  ٔس

ا إلادتسي عع ب  تلؽش٠ة ًِ وشيٞ سظالة ة  وبذون أن جّلل ٜشتَس ٘ش بالٙا٠غ  بان ِشلها تملا ي لم يٝبل مً وٗش لجىة ٘حا ألٌا

ن ودون أن جّىي م لستت إلاٜفاء   ألا  4تل٘ش

 ألا5وتلحّليل يحّين أن ي٣ون ١ا٘يا ؼا٘يا باليعبة لٝشتس  ٜفاء تملحّهذ  ِ ل  رش ٘حق تمللٚ تملا ي وحتى إلادتسي وتلحٝني 

تلّمل تلٝما ي لم يذ ش طهذت  في تلحشؿ ِ ل أال ثىٝلب ظلىة ـاحب تملؽشُو  ٘يما يشطْ لٙحق  ولهزت ٘ان 

تملىابٝة    ل ظلىة ي٣ون مممون ا تلحٝذيش وتمل  مة  ورل٤ مً   ٥ دأبص ِ ل لشوس  جّليل تلٝشتستت إلادتسية تملحّلٝة بخىٍيم 

 شس  لىيل تلفٙٝةألاتملىا٘عة  و اـة ٜشتستت إلاٜفاء بىاء ِ ل تلؽشوه تملٝ

أما ب فوؿ ٜشتس إلاٜفاء مً تملؽاس٠ة في تلفٙٝات تلّمومية ٠جضتء ِٝابي  ٘ ن تملؽُش ١ان ؼذيذ تلحشؿ ِ ل  

ا ِ ل جّليل مٝشس تلّٝوبة وثبليٕها   ل تملحىا٘عين    لضتمية تلحّليل في مٝشستت إلادتس  عؽلن ِٝوبة إلاٜفاء َزٍ  ب طباَس

  لم جعحشىيا تملٝشس تلزي يح زٍ س تغ تلح٣ومة مً  لضتمية تلحّليل  2013ماسط  20مً مشظوم  159و 138وتمل حَ أن تملادثين 

  عّذ تظخىٙار طميْ 6بحيص أط لت إلادتس  في طميْ حاالت إلاٜفاء تملح ز  ١ طشتء ِٝابي ِ ل جّليل مٝشستخ ا في َزت تلؽلن

 إلاطشتءتت تلوتطبة ٜبل تث ار تلٝشتس تملز١وسألا 

 زغ ال٣اهىوي اإلاترجب ًٖ ؤلازال٫ بالؼامُت الخٗلُل زاهُا: ألا

                                                           
1
ات تلفٙٝات تلّمومية"  مباحص في معحجذتت تلٝماء إلادتسي  ميؽوستت تملجلة تملٕشبية لإلدتس     تملحلية وتلحىمية  "ظلعلة م لٙات : تلجي  ي أمضيذ  "ألا٘اٛ تلجذيذ  ملىاِص

 ألا 172  ـٙحة 2003  50وأِما٥ طامّية"  تلّذد 
2

م   ألا  2282ـٙحة  2002تٔعىغ  12بحاسيخ  5029تلجشيذ  تلشظمية ِذد  2002يوليوص  23ادس في تلف 01ر03: تلٝاهون ٜس
3

ات تلفٙٝات تلّمومية "  مشطْ ظابٞ  ـٙحة   ألا73: تلجي  ي أمضيذ "  ٘اٛ تلجذيذ  ملىاِص
4
ات  بشتم تلفٙٝات ٜمي 130/2006ملٚ ِذد  2006أ٠حوبش  18بحاسيخ  723: ح٢م تملح٢مة إلادتسية بالذتس تلبيماء  ِذد   ة ؼش٠ة ٠شتمة باؿ  أوسدٍ دمحم تلشحماوي  مىاِص

ٜش بلن "ِذم  دالء إلادتس  بالعىذ تمل لس تلوتٜعي وتلٝاهووي تملشث٢ض ِليص  ٜفا16تلّمومية باملٕش   مشطْ ظابٞ  ـٙحة 
ٌ
ء   وفي ح٢م ا ش ـادس ًِ تملح٢مة إلادتسية بالشباه أ

ٙص تلٝاهووي  ثجّل تملٝشس تملىّون ٘يص مخعما  44تلىاِىين مً تلفٙٝة وبٝا للماد   اب  ا ِليص مً حيص وطودٍ تملادي وـو مً مشظوم تلفٙٝات تلّمومية  لحماسط تملح٢مة ٜس

م    في تمللٚ 30/9/2013سيخ ـادس ًِ تملح٢مة إلادتسية بالشباه  بحا 2963بالحجاوص في تظحّما٥ تلعلىة  الظحجماِص ِيو  تلع ب وتوّذتم تلحّليل وم الٙة تلٝاهون"  ح٢م ٜس

 ألا301  ـٙحة 2014  هوه ل  دطى ل 119  ميؽوس باملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  ِذد145/5/2013ِذد 

م5 م أن ا هي تلتي ٜذمد أدوى رم187ً: ٠ما ٜمد تملح٢مة إلادتسية بالشباه  في ح٢مها ٜس وأن ـاحب تملؽشُو ٜذ بشس رل٤    ب لٕاء ٜشتس  ٜفاء  حذ  تلؽش١ات مً هيل تلفٙٝة  ٔس

ش ِلي ا تمللٚ تلحٝني للمذِية هي  رل٤ عّذم حفو٥ تملذِية ِ ل تلىٝىة تملىاظبة ب فوؿ ملٙها تلحٝني  وبّذ  طشتء تل  ل  بوتظىة  بيل م حق  ثبين أن تملّىيات تلتي يح٘و

ـادس ًِ تملح٢مة إلادتسية بالشباه بحاسيخ  187هٍام  ظخؽاس  دون   باس تملحىا٘عينألا ح٢م ِذد هٙعها تلتي يحو٘ش ِلي ا ملٚ تلؽش٠ة ها لة تلفٙٝة  وأن إلادتس  ٜذ ٜامد بحٕييل 

ات تلٝاهوهية  ِذد 7/2/2002  ألا 15  ـٙحة 2004  1  أوسدٍ دمحم تملضوغي  " مجا٥ ثذ ل تلٝاض ي إلادتسي في حماية  ظخسماس"  تملجلة تملٕشبية للمىاِص
6

 ألا2013ماسط  20مً مشظوم  159وتلٙٝش  ألا يل  مً تملاد   138: تلٙٝش  ألا يل  مً تملاد  
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هق مشظوم تلفٙٝات تلّمومية  ِ ل وطو  جّليل عّن تلٝشتستت إلادتسية تملحّلٝة با ٜفاء مً تملىا٘عة  ٠ما  

م  بين طضتء ِذم جّليل تلٝشتستت إلادتسية تلٙشدية تلعلبية تملحذد  ه زت تلٝاهون  ول٢ً ٠  تلىفين لم ي 03ر01أوطب تلٝاهون ٜس

 تلحّليل ظوتء تلوطوبي أو   حياسيألا 

ة إلادتسية باملجلغ ألِا ل مبذأ مٙادٍ أن ال وطو  للحّليل بفلب تلٝشتس إلادتسي   ال حين يوطب    ٢زت ٠شظد تلٕ٘ش َو

ستت أمام تملجلغ تلٝاهون رل٤ ـشتحة بىق  اؿألا وتهص ي٢ٙي أن ثس د إلادتس  َزٍ ألاظبا  أرىاء تلىٍش في ـلب  لٕاء َزٍ تلٝشت

 ألا1ألِا ل  لمً طوته ا ِ ل مولُو تلىًّ

ا  في  واس تملبذأ تلّام أِ ٍ  ٘ ن ا ث٣ون ملضمة با ٘فام ًِ  د  ـذتَس وإرت ١اهد إلادتس  ٔيل ملضمة بحّليل ٜشتستخ ا ٜو

ابحص ِلي ا للححٝٞ مً ـذٜها وتّٜا  َزٍ ألاظبا   ١لما ولب مب ا رل٤ مً وٗش تملح٢مة ٜفذ ثم٢ين تلٝماء مً ععي ٜس

ا  يجّل تلٝشتس مؽوبا  م  هزتَس ذ طاء في ٜشتس ـادس ًِ تملح٢مة إلادتسية بوطذ  ما ي ي: "  ىجام إلادتس  ًِ تلجوت  ٔس اهوهاألا ٜو ٜو

 ألا2بالحجاوص في تظحّما٥ تلعلىة موطبا لإللٕاء"

ابة تلذت لي ابة تل اسطية وتلٜش ابة  َىاٟ تلٜش ين مً تلٜش ة تلتي يماسظها تلٝماء إلادتسي بىاء ِ ل ويحّين تلحمييز بين هِو

تلذْ٘ تملحّلٞ عّيب ِذم تلحّليل  حيص  ن ألاو ل ثٝحفش ِ ل تلؽ٣ل تل اسجي للٝشتس إلادتسي  بتىما تلساهية ٘حىٙز   ل تلٝشتس 

يةألا وي٣ون في ١لحا تلحالحين مفيل تلٝشتس إلادت ية أـولص وم٣وهاثص تملولِو سي تملىّون ٘يص إلادتسي مً تلذت ل  لحٝييم مؽشِو

 ألا3إلالٕاءألا  ال أن   ح ٗ وتلحمييز بيب ما يحمسل في  راس تلٝاهوهية تمل لثبة ًِ إلالٕاء

ابة تل اسطية ٘لراس  ؼ٣اال  يحّلٞ بلرش    ٥ إلادتس    أما  لٕاء تلٝشتس تمل لثب ًِ ِيب في تلؽ٣ل و  حفاؿ أي تلٜش

لي ا في ٜاهون تلفٙٝات تلّمومية  َل ي دي   ل تِحباس ِملية تملىا٘عة ٔيل بوتطب تلٝيام با طشتءتت تلؽ٣لية تملىفوؿ ِ

صحيحة  أم تهص يم٢ً ثجاوص َزت تلوتطب وتلٝيام بحصحيحص وجّذيلصألا وفي رل٤ تِح لت تملح٢مة تٜحفاس تلىاًِ ِ ل تلحمع٤ 

ن تلىل ية ٜشتس إلاٜفاء  ي و٥   ل ٘س ا  بحيص ٜمد تملح٢مة ب ٛش َزٍ تملٝحميات مً دون أن ثىاُص في مؽشِو ب مولِو

مً تملشظوم تلمابي للفٙٝات تلّمومية  وهي مٝحميات ثوطب  44و 42بلن  ٛش إلادتس  ملٝحميات تملادثين 4إلادتسية بالشباه 

ا   ٥ ألاسبْ وتلّؽشيً ظاِة تملوتلية اله  اء أؼٕا٥ ٘حق  ِ ل إلادتس   لفاٛ إلِا ن ًِ هحا ج ٘حق تلّشوك بمَٝش

ىذ تلّشوك  ملذ ن ِشولهم  ِو    معة ِؽش يوما ١املة ِ ل ألاٜلألا ٠ما ثوطب ِلي ا أيما   باس تملحّهذيً تملٝفيين ب٘ش

زت لتغ مً ؼلهص ظو  ثٟش أطل للىًّ تلٝما يألا   ٜحماء بلظبا  إلاٜفاء بىاء ِ ل وله م  َو

ية تلٝشتس إلادتسي تملشثبي بخىٍيم تملىا٘عة  بل  ابة تلٝاض ي ال ثٝحفش ِ ل ؼِش يىٙز   ل مشتٜبة مذ  م  مة تلٝشتس  وٜس

ابة ِ ل  هحشتٗ في تظحّما٥ ظلىة إلادتس ألا   إلادتسي  ِ ل تلٜش

ت لئلصاعة في مجا٫ ٢غاعاث ؤلا٢هاء مً اإلاىاٞؿت   ال٣ٟغة الثاهُت: ج٣ُُض الؿلُت الخ٣ضًٍغ

                                                           
1
ة إلادتسية ِذد     ٜمية تلىيب دمحم لذ تملذيش تلّام لألمً تلووني  أؼاس تليص دمحم ٜفشي في مٝالص "جّليل تلٝشتستت إلادتسية لماهة لتحٝٛو 21/06/1982بحاسيخ  185ٜشتس تلٕ٘ش

ابة ٜما ية ّ٘الة"  مشطْ ظ  ألا57ابٞ  ـٙحة وتلحشيات وٜس
2
 ألا57  أوسدٍ دمحم ٜفشي  مشطْ ظابٞ  ـٙحة 19/2/1996ـادس ًِ  دتسية وطذ  بحاسيخ  29/96ح٢م ِذد  
3
ات  بشتم تلفٙٝات تلّمومية باملٕش   مشطْ ظابٞ ـٙحة    ألا22دمحم تلشحماوي  مىاِص
4
 ألا2ي  مشطْ ظابٞ  ـٙحة   أوسدٍ دمحم تلشحماو2014/  3/ 21ـادس ًِ  دتسية تلشباه بحاسيخ  437ح٢م ِذد  



 دستوري والعلوم اإلدارية مجلة القاوون ال

  –برليه –إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية / الماويا                   

     2222 ووفمبر عشر السابعالعدد 

 
191 

   اـة ما جّلٞ بخىٍيم تملىا٘عة  أمام ثوظْ تلعلىة تلحٝذيشية تملّ ٗل ه ا لإلدتس   في با  ثذبيل تلفٙٝات تلّمومية 

حاو٥ تلٝماء إلادتسي لمان تلحوتصن بين محىلبات تملفتحة تلّامة وتملفتحة تل اـة للمحىا٘غألا وبالحا ي أ مْ َزت تلحٝذيش 

ابحص  حتى ال ثححو٥   ل ظلىة جّعٙيةألا ومً َىا طاءت هٍشية تل ىل تلٍاَش في تلحٝذيش  ألا1لٜش

  أن ظلىة إلادتس  ـاحبة تلفٙٝة مٝيذ  في مجا٥ تث ار مٝشستت إلاٜفاء 2013ط ماس  20ويخبين مً   ٥ مشظوم  

أو مً   ٥ مشحلة ٘حق   أوال(مً تملىا٘عةألا ويٍهش رل٤ طليا ظوتء في مشحلة ٘حق تمللٙات تملٝذمة مً وٗش تملحّهذيً 

 زاهُا(. تلّشوك)

 أوال: ع٢ابت ال٣ًاء ؤلاصاعي ٖلى ٢غاعاث ئ٢هاء الخٗهضاث 

ا لصحة تلحّهذتت 2013ماسط 20ظوم حذد مش   وأو١ل لتجىة ولب تلّشوك  .2تلؽشوه وتملٝايتغ تلوتطب ثوتَ٘ش

باليعبة للفٙٝات بمباست   مهمة تلعهش ِ ل ثىبيٞ تملٝحميات تملحّلٝة ه زٍ تلؽشوه  ًِ وشيٞ ٘حق تمللٙات إلادتسية 

 وتلحٝىية تلتي يحم  يذتِها مً وٗش تملٝاولين وتملمولينألا 

حَ مً   ٥ تلّمل تلٝما ي أن تلٝاض ي إلادتسي وإن ظما لإلدتس  ععلىة ثٝذيشية في ٜبو٥ تلحّهذتت أو وتمل   

ن تملفادٜة ِ ل تلفٙٝة  ٘اهص باملٝابل ولْ عّن تلموتبي لحل٤ تلعلىةألا ،  ٜفا  ا  أو ٘س

ة ثٝذيشية لإلدتس  في َزت وإرت ١اهد إلاطشتءتت وتلؽشوه تملٝشس  لىٍام ـٙٝات تلذولة  ٜذ ثوحي عّذم وطود أية ظلى 

و ما أ٠ذٍ تلحوطص تلٝما ي تلزي تهحٝذ تلعمام لإلدتس  ععلىة ثٝذيشية في مجا٥  ٜفاء تلحّهذتت  مّح لت أن ِمل  تملجا٥ألا َو

ة  ثىفب ِ ل ٘حق مىابٝة تمللٙات إلادتسية وتلحٝىية تملٝذمة مً وٗش  ٘ش لجىة ولب تلّشوك   ٥ طلعة ٘حا ألٌا

ٝا ملٝحميات مشظوم تلفٙٝات تلّمومية ولىٍام  ظخؽاس  تلزي تملحّهذيً  للؽشوه  تملىلوبة مب م للمؽاس٠ة في تملىا٘عة  ٘و

 ألا 3 ّذٍ ـاحب تملؽشُو

حباستت ثشثبي بحعً ثذبيل تملا٥ تلّام مىحد إلادتس  َامؽا مً تلحشية ه زت تلفذد  مشتِا   هٙاٛ تملا٥    ال أن ا اِل

ية وتلحجاسية بل١اديش لذ تملذيش إلاٜليىي لألؼٕا٥ بحاسودتهد  تلزي أـذس ٜشتست ب ِاد  تلّام  ٘ٙي ٜمية تلو١الة تلفىاِ

ذمد أٜل رمً مً بين ر ذ  تملىاٜفة تل اـة بحمويً أطهض  ـٕيل  لبىاء ظذ أولوص  تلتي ظبٞ للىاِىة أن ؼاس٠د ٘ي ا  ٜو

ة إلادتسية باملجلغ4ِشوك ثم ثٝذيمها في تملولُو ٢زت تِح لت تلٕ٘ش م مً ثٝذيم تلىاِىة  -ظابٝا-ألِا ل  ألا َو أهص "ِ ل تلٔش

ألس ق ِىاء  ٘ ن تلٕاية مً تلفٙٝات تلّمومية  ثٍل ثحٝيٞ تملفتحة تلّامة وتهص لبلٓو َزت تلهذٗ  البذ مً ث فيق 

لة الث ار طميْ تلحذتبيل و ححياوات  وتلبحص ًِ ١ا٘ة تلمماهات تلّييية وتلص  فية  هٙاٛ أموت٥ ِامة  وث٣ون إلادتس  مَ 

ن ولب تلىاِىة   ألا5"ثل٤ ألاموت٥ ٘يما أِذت لص ألاألاألا مما يحّين مّص تلٝماء ب٘ش

                                                           
1
 ألا148  ـٙحة 2015  ٘ لتيش 26أحمذ تلضسوت ي  جّليل تلٝشتستت إلادتسية بين تلحماية تلٝما ية تملحىاٜفة وألاَمية تمل زتيذ   مجلة تلٝاهون تملٕشبي  ِذد  
2
 ألا2013ماسط  20ر مً مشظوم  35ر  30ر  29ر  28ر 27: تملوتد  
3
 ألا 89وهية وتلٝما ية ملبذأ تملىا٘عة في ـٙٝات تلذولة  بحص لىيل دبلوم تلذستظات تلّليا تملّمٝة في تلٝاهون تلّام  مشطْ ظابٞ  ـٙحة تلجي  ي أمضيذ  تلحماية تلٝاه 
4
م  1997/ 05/  29ـادس ًِ تملح٢مة إلادتسية بالشباه  بحاسيخ  457ح٢م ِذد    ألا133  ـٙحة 22وتلحىمية ِذد   ميؽوس باملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية 96/  172في تمللٚ ٜس
5
ة إلادتسية باملجلغ ألِا ل ِذد    ألا1966/  04/ 11ـادس بحاسيخ  261ٜشتس تلٕ٘ش
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ٔيل أن وطود هٍام ٜاهووي يحذد ؼشوه و٠يٙيات  بشتم تلفٙٝات تلّمومية  يٝحض ي ثٝليق َامؾ تلعلىة تلحٝذيشية  

ابة1لإلدتس   مً   ٥ ظً عّن تلموتبي تملٝيذ  لحل٤ تلعلىة و٥ تلوتّٜية للع ب تملّحمذ مً    مً ٜبيل ٘شك تلٜش ِ ل ألـا

ذم  هحشتٗ في تظحّما٥ تلعلىة تملز١وس ألا ة مً  ٜفاء تملحّهذ  ِو ٘ش  وٗش لجىة ٘حا ألٌا

ا للمشش  تملٝبو٥    ٝا ملٝحميات مشظوم تلفٙٝات تلّمومية  يحّين ِ ل لجىة ولب تلّشوك ث ليش ٜشتس ت حياَس ٘٘و

م تلمماهات تلتي ثجّل تملٝاو٥ أو تملمون يىمئن ِ ل أن إلاطشتءتت تملح ز  ٜفذ  بشتم بالىٍش   ل أن جعبتب تلٝشتستت  مً أَ

و ما ثبيحص تملح٢مة إلادتسية بل١اديش مً   ٥ ح٢مها ِذد  تلفادس بحاسيخ  27تلفٙٝة ثمد في  واس ٜاهووي ووتٜعي ؼٙاٗ  َو

 ألا 06/05/992

ذ أِىى تملؽُش تملٕشبي لٝشتستت لجىة ولب تلّشوك ٜو   ملضمة لفاحب تملؽشُو  حيص أـبا مج لت باأل ز باال حياس  ٜو

في ٘ٝشخ ا ألا يل  ِ ل أن تلعلىة تمل حفة  ال يم٢ب ا أن  2013ماسط  20مً مشظوم  44تلزي أٜشثص َزٍ تلتجىة   ر ثىق تملاد  

زت ثل٠يذ جؽش عي ملا ظاس ِليص  ط  اد تلٝم ا ي ب لضتمية ألا ز بٝشتس سأي لجىة جٕيل   حياس تلزي أٜشثص لجىة ولب تلّشوك  َو

ولب تلّشوك  وبالحا ي ٘املؽُش تهحٝل مً استء لجىة ولب تلّشوك   ل ٜشتستت لجىة ولب تلّشوك  وتلتي ال يم٢ً لإلدتس  ـاحبة 

ألا    تملؽشُو جٕييٍل

ة لٝشتستت  ٜفاء وإرت ١اهد إلادتس  ثحمحْ ععلىة ثٝذيشية أوظْ في ٜشتستت  ٜفاء تلحّهذتت  ٘الحا٥ م حلٚ باليعب 

 تلّشوكألا

 ع٢ابت ال٣اض ي ؤلاصاعي ٖلى ئ٢هاء الٗغوى  زاهُا:

ثحميز مٝشستت  ٜفاء تلّشوك ًِ مٝشستت  ٜفاء تلحّهذتت ب اـتحين أظاظتحين  ٘مً طهة ي٣ون ـاحب تلفٙٝة ملضما      

ل  في تط ن ِشولهم  بشظالة مْ إلاؼّاس بالحـو م ب٘ش ل ال يحّذ   معة أيام  تبحذتء مً ب  باس تملحىا٘عين تلزيً ثم  ٜفاَؤ

 ألا3ثاسيخ ته  اء تهحٝاء تلتجىة  ومً طهة أ ش   لضتمية ر٠ش أظبا  َزت إلاعّاد

ويٍهش مً   ٥ رل٤ أن ظلىة إلادتس  أـبحد مٝيذ   ظوتء باِحماد تملٝايتغ تلوتسد  بلهٍمة  ظخؽاس  و هحٝاء  أو  

 بز٠ش ألاظبا  تلتي تِحمذخ ا  ٜفاء تلّشوكألا 

ابة ِ ل ألاظبا  تلتي تسث٢ضت ِلي ا   ا ْ  وتلٜش ابة تلٝما ية تلتي جؽمل تلحل٠ذ مً مادية تلٜو وفي َزت إلاواس ثّٙل تلٜش

و تملعحو  تلزي ثححٝٞ ٘يص تلحماية تلٝما ية ِ ل أوظْ هىاٛ  ألا4إلادتس  في  ٜفاء تلّشوك وت حياس ها ل تلفٙٝة  َو

                                                           
1
ابة تلٝماء  دستظة ثحليلية ومٝاسهة  أوشوحة لىيل د٠حوستٍ تلذولة في تلٝاهون تلّام  طامّة   لّلوم تلحعً تلساوي ِين تلؽٞ  ١لية تِ ي مجيذي  تلعلىة تلحٝذيشية لإلدتس  وٜس

 ألا 221  ـٙحة 1999ر1998تلٝاهوهية و ٜحفادية و طحماِية تلذتس تلبيماء  تلعىة تلجامّية 
2
ة تلزي ٜام ب ٜفا  ا مً ـٙٝة تلّشوك  هجاص   ٘ش مىٙية ب ٜليم تلعماس    ر تِح لت  17وتلزي طاء ٘يص: "حيص  ن تلىاِىة ٜذمد ولبا يشمي   ل  لٕاء ٜشتس لجىة ٘حا ألٌا

ابلة للىًّ با لٕاء مّللة بان وطود ٜاهون تملح٢مة أ يحذد ؼشوه و٠يٙيات  بشتم  ن تلٝشتستت تملمهذ  لّٝذ تلفٙٝات تلّمومية  جّح ل ٜشتستت مىٙفلة ًِ تلّملية تلحّاٜذية ٜو

ان ٜاوْ ِ ل أن إلادتس  مذِو  تلفٙٝات تلّمومية يخىافل وتلٝو٥ بف حيات ثٝذيشية مىلٝة لإلدتس  ٘يما ي ق  بشتم تلفٙٝاتألا وحيص أن ولْ  واس ٜاه ووي  بشتم تلفٙٝات بَش

ابة إلادتسية وتلٝما ية ِ ل ٠يٙية ثذبيل تملا٥ تلّامألاألا وحيص  ن تلٝشتس تملىّون ٘يص وتلحالة ما ر٠ش م خعما بحجاوص تظحّما٥ تلعلىة  ألامش تلزي يٝحض ي لح ليش ٜشتستخ ا في ثحٝيٞ تلٜش

ٞ ٜشتستت وأح٣ام تلٝماء إلادتسي  مىبّة تملّاٗس تلجذيذ   تلش  لٕاٍؤ مْ ما ي لثب ًِ رل٤ مً أرش  أ شض في م لٙص هٍام تلّٝود إلادتسية وتلفٙٝات تلّمومية ٘و باه وسدٍ دمحم ألِا

 ألا 53  ـٙحة 2010تلىبّة تلساهية 
3
هق ِ ل أن "ألاطل ١امل" مْ ما ي لثب ِ ل رل٤ مً ِذم تحخعا  تليوم  45مْ م حٍة أن َزت ألا يل في ٘فلص  2007٘ لتيش  ١5ان َزت ألاطل محذدت في ِؽش  أيام في ٌل مشظوم  

 ت٠حٙى بز٠ش تطل ال يحّذ   معة أيامألا 2013ماسط  20ألاو٥ وألا يل في ألاطلألا في حين أن مشظوم 
4

 ألا91تلجي  ي تمضيذ  مشطْ ظابٞ  ـٙحة 
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تملّحمذ  الث ار مٝشس إلاٜفاء  ٘ان تلٝاض ي إلادتسي ال ي لدد في ثل٠يذ ما وأمام صحة تلّىاـش تملادية وتلٝاهوهية  

ابة لص ِلي ا  واملا لم يخعم ٜشتس َزت ألا يل  باالهحشتٗ في تظحّما٥  لفاحب تملؽشُو مً ظلىة ثٝذيشية م ولة لص ٜاهوهاألا وال ٜس

ة إلادتسية ملح٢مة تلىٝن أن أ٠ذثص مً   ٥ ٜش  و ما ظبٞ للٕ٘ش ا ِذد تلعلىة  َو   و٠زل٤ 1966/4/11تلفادس بحاسيخ  261تَس

م  م  457ح٢م  دتسية تلشباه ٜس  ألا 1 96/ 172في تمللٚ ٜس

ومً   ٥ ما ظبٞ يحض  أن تلٝشتستت إلادتسية تملمهذ   بشتم تلفٙٝة تلّمومية  وتملحّلٝة با ٜفاء مً تملىا٘عة   

ا ٜشتستت  دت تلحماية  تلٝما ية ملبذأ تملىا٘عة في مجا٥  سية مىٙفلة   ال أنجؽ٣ل تملجا٥ تل فب للىًّ با لٕاء  باِحباَس

ة مً ألاح٣ام تلتي ثّٙل تلمماهات تلٝاهوهية تملحاحة لحماية مبذأ مىا٘عة   تلفٙٝات تلّمومية في تملٕش   ثٙحٝش   ل مجمِو

يا  ٜماء  دتسي معحعجل ولّل رل٤ ستطْ   ل  ىجام تملحىا٘عين ًِ م اـمة تلٝشتستت إلادتسية تمل لة بمبذأ تملىا٘ع ة  ٔو

ات  بشتم تلفٙٝات تلّمومية  تصدتدت حذ  َزت إلاىجام مْ تلٍشٗو  ظحشىا ية تلتي ٘شل  ا  ِ ن حالة   اؿ بمىاِص

يذ  2تلىوتسئ  وما تظحلضم مً تث ار ثذتبيل تح لتصية  وإطشتءتت معحعجلة ٘شلد تلحيذ ًِ تملبادئ تلتي  19هخيجة ثٙش ي وباء ١٘و

 م تلفٙٝات تلّمومية  ومً أَمها مبذأ تملىا٘عةألاث وش  بشت

ة مً تلىفوؿ تلٝاهوهية تملؽخحة  لها  ات تملىا٘عة في تلفٙٝات تلّمومية تلتي ثحذت ل ٘ي ا مجمِو وثبٝى مىاِص

ات تملذهية  وما ي لثب ِ ل رل٤ مً لشوس  دِم ث٣ويً ت ات إلادتسية  وباألحش  ًِ تملىاِص ا ًِ باقي تملىاِص ية ثميَز لٝما   فـو

ات تلفٙٝات تلّمومية  ِ ل تحح٣ا٠هم بمؽا١ل إلادتس ألا  إلادتسيين في َزت تملجا٥  ودِم ث ففهم في مىاِص

 
 

 

 اإلاغاح٘ اإلاٗخمضة

 ال٨خب

  أمضيذ تلجي  ي  تلحماية تلٝاهوهية وتلٝما ية للمىا٘عة في ـٙٝات تلذولة  ميؽوستت تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية

 ألا2008  تلىبّة ألاو ل 79ٙات وأِما٥ طامّية  ِذد وتلحىمية  ظلعلة م ل

  ماء اخ ا تلٝاهوهية تلٝشتستت وتلّٝود إلادتسية  في تلٙٝص ٜو ِبذ تلّضيض ِبذ تملىّم  ليٙة  مع ولية إلادتس  ًِ ثف٘ش

 تلٝاَش ألا – 2007مجلغ تلذولة  وبّة 

 ا في تلحىمية  ميؽوستت ٣ِاً  ت  ألا2004لىبّة تلسالسة  هوه ل ِبذ هللا حذتد  تلفٙٝات تلّمومية ودوَس

  وؽش 6ِبذ تلوتحذ تلٝش ش ي  دِو  إلالٕاء عع ب ثجاوص تلعلىة باملٕش  دستظة ِملية  ظلعلة أسيذ أن أِٗش  ِذد  

 ألا2011وثوص ْ تلؽش٠ة تملٕشبية لحوص ْ تل٢حا   تلىبّة ألاو ل 

  ٜشتس ٞ شض في م لٙص هٍام تلّٝود إلادتسية وتلفٙٝات تلّمومية ٘و تت وأح٣ام تلٝماء إلادتسي  مىبّة تملّاٗس دمحم ألِا

 ألا2010تلجذيذ   تلشباه تلىبّة تلساهية 

  تمليلود تلبووشي٣ي  تلٝشتستت إلادتسية تملىٙفلة في تلٝاهون إلادتسي تملٕشبي  ميؽوستت مجلة تلحٝٛو  ظلعلة تلبحص

 ألا2014ألا١اديىي  تلىبّة ألاو ل  

  ا ْ  ط  اد  َىاء تلّلىي تلّشوه ي إلادس س ي  ١ورش أمين ات تلفٙٝة تلّمومية ِ ل لوء تلىق تلٝاهووي وٜو مىاِص

 ألا2010تلٝما ي تملٕشبي  مىبّة وو  بش غ  تلىبّة ألاو ل  

                                                           
1

 ظبٞ إلاؼاس   لي ما وإ ل مممون ما ظابٝاألا 
2
م   ( يحّلٞ ععً أح٣ام  اـة بحالة تلىوتسئ تلصحية وإطشتءتت إلِا ن ِب ا  تلجشيذ  تلشظمية  ِذد 2020ماسط  23َر )1441سطب  28ـادس في   292ألا20ألا2مشظوم بٝاهون ٜس

 ألا1782(  ـٙحة 2020ماسط  24َر )1441سطب  29م٢شس  بحاسيخ  6867
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غوخاث والغؾاةل  ألَا

  حيا     ي  دوس تلٝاهون في محاسبة تلٙعاد إلادتسي باملٕش   تلفٙٝات تلّمومية همورطا  أوشوحة لىيل تلذ٠حوستٍ في

ام طامّة ظيذي دمحم بً ِبذ هللا  ١لية تلّلوم تلٝاهوهية و ٜحفادية و طحماِية ٌهش تملهشتص ٘اط  تلعىة تلٝاهون تلّ

  2014ر 2015تلجامّية 

  ِبذ تلشحيم تلؽا٘عي  تملىا٘عة في ميذتن تلفٙٝات تلّمومية تلجماِية  إلاواس تلٝاهووي وتلوتْٜ تلّم ي  سظالة لىيل

مٝة في تلٝاهون تلّام  طامّة تلحعً تلساوي  ١لية تلّلوم تلٝاهوهية والٜحفادية دبلوم تلذستظات تلّليا تملّ

 ألا1999ر1998و طحماِية  ِين تلؽٞ تلذتس تلبيماء  

  ابة تلٝماء  دستظة ثحليلية ومٝاسهة  أوشوحة لىيل د٠حوستٍ تلذولة في ِ ي مجيذي  تلعلىة تلحٝذيشية لإلدتس  وٜس

ساوي ِين تلؽٞ  ١لية تلّلوم تلٝاهوهية و ٜحفادية و طحماِية تلذتس تلبيماء  تلٝاهون تلّام  طامّة تلحعً تل

 ألا1999ر1998تلعىة تلجامّية 

  ات  بشتم تلفٙٝات تلّمومية باملٕش   بحص لىيل ؼهاد  تملاظ ل في تلٝاهون تلّام  طامّة ظيذي دمحم تلشحماوي  مىاِص

 ألا2009ر  2008ِية  ٌهش تملهشتص ٘اط  اطحمادية وإلا دمحم بً ِبذ هللا  ١لية تلّلوم تلٝاهوهية و ٜحف

 الىهىم ال٣اهىهُت

  تملوت٘ٞ ٥ 1414طماد  ألاو ل  18بحاسيخ  4227تملحذذ بموطبص تملحا٠م إلادتسية  تلجشيذ  تلشظمية ِذد  90ألا41ٜاهون  

م ل  3  ألا2169ؿ  1993ه٘و

  20  تملوت٘ٞ 1434٥طماد  ألاو ل 8ـادس في  349ألا12ألا2تملحّلٞ بالفٙٝات تلّمومية  مشظوم  349ألا12ألا2مشظوم 

 1434طماد  ألاو ل  23  ـادس  بحاسيخ 6140  يحّلٞ بالفٙٝات تلّمومية  تلجشيذ  تلشظمية ِذد 2013ماسط 

 ألا3023  ـٙحة 2013أبشيل  4تملوت٘ٞ ٥

  م بحالة تلىوتسئ ( يحّلٞ ععً أح٣ام  اـة 2020ماسط  23َر )1441سطب  28  ـادس في 292ألا20ألا2مشظوم بٝاهون ٜس

(  2020ماسط  24َر )1441سطب  29 م٢شس  بحاسيخ 6867تلصحية وإطشتءتت إلِا ن ِب ا  تلجشيذ  تلشظمية  ِذد 

  ألا1782ـٙحة 

  م (  باملفادٜة ِ ل د٘ ل تلؽشوه إلادتسية تلّامة تملىبٝة 2016ماي13  )1437  ـادس في ؼّبان 394ألا14ألا2مشظوم ٜس

 ألا4111( ـٙحة 2016يييو  2  )1437ؼّبان  26ـادس  بحاسيخ  6470لشظمية ِذدِ ل ـٙٝات ألاؼٕا٥  تلجشيذ  ت

  م ( يحّلٞ بالتجىة تلووىية للىلبيات 2015ظ حم ل  21) 1436مً ري تلحجة  7تلفادس في  867ألا14ألا2تملشظوم ٜس

 ألا7832(  ـٙحة 2015ظ حم ل 28) 1436رو تلحجة  14  ـادس  بحاسيخ 6399تلّمومية  تلجشيذ  تلشظمية ِذد 

 اإلا٣االث

  أحمذ تلضسوت ي  جّليل تلٝشتستت إلادتسية بين تلحماية تلٝما ية تملحىاٜفة وألاَمية تمل زتيذ   مجلة تلٝاهون تملٕشبي  ِذد

 ألا2015  ٘ لتيش 26

  ات تلفٙٝات تلّمومية"  مباحص في معحجذتت تلٝماء إلادتسي  ميؽوستت تلجي  ي أمضيذ  "ألا٘اٛ تلجذيذ  ملىاِص

 ألا2003  50ملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  "ظلعلة م لٙات وأِما٥ طامّية"  تلّذد تملجلة ت

  ْحلىي هٙىاوة  أح٣ام أطل تلىًّ با لٕاء لذ ٜشتس  دتسي  تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  ظلعلة موتلي

 ألا2011  72تلعاِة  ِذد  اؿ 

 142ات تلّٝود  دتسية  تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  ِذد ِبذ تل٢شيم حيمش   تلسابد وتملحٕيل في مىاِص  

 ألا2018ؼخى ل ر أ٠حوبش 
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   ِبذ هللا محو١ل في مٝالص  ؼشوه ٜبو٥ دِو  إلالٕاء ِ ل لوء تط  ادتت تملحا٠م إلادتسية  تملجلة تملٕشبية لإلدتس

 ألا35تملحلية وتلحىمية  ِذد 

  دتسية في هضتِات تلفٙٝات تلّمومية تل الّة للىفوؿ تل لثي ية تملحّلٝة م لو٠ة تلفيذ  ت حفاؿ تملح٢مة إلا

ِذد  اؿ بالىٍام تلٝاهووي للفٙٝات تلّمومية في تلبلذتن تملٕاسبية   بالفٙٝات تلّمومية  مجلة دستظات ٜاهوهية 

 ألا2007ـٙاٜغ  هوه ل 

  شض  جّليل تلٝشتستت إلادتسية ِ ل لوء ٜاهون تم إلادتستت تلّمومية وتلجماِات تملحلية عؽلن  لض  01ر03دمحم ألِا

وتمل ظعات تلّمومية بحّليل ٜشتستخ ا إلادتسية  تملجلة تملٕشبية لإلدتس  تملحلية وتلحىمية  ظلعلة " موتليْ تلعاِة "  

 ألا2003  43ِذد 

  ات تلٝاهو  ألا2004  1هية  ِذد دمحم تملضوغي  مجا٥ ثذ ل تلٝاض ي إلادتسي في حماية  ظخسماس  تملجلة تملٕشبية للمىاِص

   ْات تلفٙٝات تلّمومية  ميؽوس بمجلة تملحا٠م إلادتسية  تلّذد تلشتع دمحم ٜفشي بمٝالص: " تلٝاض ي إلادتسي ومىاِص

ات تملحّلٝة بالفٙٝات تلّمومية"  ميؽوستت طمّية وؽش تملّلومة تلٝاهوهية وتلٝما ية وصتس   ِذد  اؿ باملىاِص

 ألا2011تلّذ٥  مىبّة  ليد  يوهيو

 ة في مجا٥ تلفٙٝات تلّمومية  سظالة تملحاما   تلّذد دمحم  ألا2008  29 ٜفشي  عّن إلاؼ٣اليات تملحّلٝة باملىاِص

 

 الٗمل ال٣ًاتي

  مش٠ض تليؽش وتلحوريٞ تلٝما ي بمح٢مة تلىٝن  مىبّة ألامىية  تلشباه 2017تلحٝشيش تلعىوي ملح٢مة تلىٝن  

 ألا2018

   مش٠ض تليؽش وتلحوريٞ تلٝما ي بمح٢مة تلىٝن  مىبّة ألامىية  تلشباه   2018تلحٝشيش تلعىوي ملح٢مة تلىٝن

 ألا2019

  ىي  دطى ل ذتس تلٜش  ألا1  تلّذد2000ٜماء تملجلغ ألِا ل  إلـا

  ألا1999  يوليوص 21  تلعىة54ر  53ٜماء تملجلغ ألِا ل  تلّذد تملضدوض 

 ّمش٠ض تليؽش وتلحوريٞ 38ذدٜماء مح٢مة تلىٝن في تلفٙٝات تلّمومية  ظلعلة د٘اثش مح٢مة تلىٝن تل  

 ألا2022تلٝما ي بمح٢مة تلىٝن  مىبّة ألامىية حعان  تلشباه  وبّة 

  ىي  دطى ل ذتس تلٜش  ألا55  تلّذد 2004مجلة ٜماء تملجلغ ألِا ل  إلـا

  ىي  دطى ل ذتس تلٜش  ألا55  تلّذد 2004مجلة ٜماء تملجلغ ألِا ل  إلـا

  مىبّة ألامىية  تلشباهألا  مح٢مة تلىٝن  76مجلة ٜماء مح٢مة تلىٝن ِذد 

 

ا٢٘ الال٨تروهُت  اإلاى

 مجلة فشي  دمحم ظميل دمحم طمّة  مذ  ٜبو٥ تلىًّ با لٕاء في تلٝشتستت تلٝابلة ل هٙفا٥ في تلىٍامين تلٙشوس ي وتمل

 ألا 199تلبحوذ تلٝاهوهية و ٜحفادية  ؿ

www1.mains.edu.eg.eg/faclaw/arabic/megala/documents/1/8.pdf بحاسيخ  ثم ثفٙا ْ ِ ل تلعاِة  15/11/2021تملٜو

 ألا21ألا17

 

 

Ouvrages 
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 André Delaubadere, Traité théorique et pratique des contrats administratifs, 1956, Tome1. 

Thèses  

 Serhane (E), le contentieux administratif de pleine juridiction en droit public marocain, thèse, 

Bordeaux1,1989. 
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Résumé  

L’objet de cet article est d’aborder empiriquement la question du développement régional au Maroc 

en se référant à certains indicateurs de développement. Il en ressort, sur la base des indicateurs 

utilisés, que la plupart des régions restent toujours confrontées à de fortes inégalités régionales. Les 

disparités concernent principalement les domaines de l’éducation, l’accès aux soins de santé, les 

équipements sociaux de base, l’emploi et le niveau de vie. A ce titre, une révision générale des 

dynamiques territoriales est un impératif de grande importance.  

Abstract 

The purpose of this article is to empirically address the issue of regional development in Morocco 

by referring to certain development indicators. Based on the indicators used, it emerges that most 

regions still face strong regional inequalities. The disparities are mainly in the areas of education, 

access to health care, basic social facilities, employment and standard of living. In this respect, a 

general review of territorial dynamics is an imperative of great importance.  

Mots-clés 

Développement régional, indicateurs de développement, régionalisation avancée, gouvernance 

financière. 

Keywords  

Regional development, development indicators, advanced regionalization, financial governance. 
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Introduction 

Dans un contexte où les dynamiques économiques et territoriales s’évoluent rapidement à la fois à 

l’échelle des siècles que dans une société devenue mondialisée, la gouvernance financière constitue 

un nouveau mode de régulation collective, qui correspond aux défis mondialisés et procède du 

débordement des systèmes institutionnels formels hérités, pour aboutir à un système où les 

responsabilités sont partagées entre l’Etat et les régions. 

A ce niveau, évoquer la question du développement régional est largement dépendante aux 

nouveaux modèles théoriques des dynamiques territoriales où « les défis mondiaux débouchent sur 

des enjeux différents selon les régions (différences entre grandes villes, villes moyennes et espaces 

ruraux). Une approche qui se voudrait « taille unique » n’est donc pas possible. La réduction des 

inégalités régionales est un volet clé d’une participation des régions à la globalisation et à la lutte 

contre la crise. Pour ce faire, des politiques structurelles à long terme doivent être mises en œuvre », 

selon les termes de (Kelbel, 2009)
1
. 

C’est ainsi que cet article aborde la question du développement régional au Maroc en se référant à 

certains indicateurs du développement local et/ou régional. Notre objectif est de relever, sur la base 

de ces indicateurs, les disparités régionales existantes puis évoquer la question de la gouvernance 

financière et sa contribution à la croissance régionale au Maroc. 

Il s’agit précisément dans cet article de savoir en quoi la territorialisation des indicateurs de 

développement permet-elle de réduire les inégalités régionales et contribuer à la réalisation du 

développement régional ? 

Au Maroc, les régions restent toujours confrontées à de fortes inégalités régionales. La nouvelle 

réforme de la régionalisation avancée est mise en œuvre dans un contexte où les disparités ne 

cessaient de s’étendre. Dans ce sens, la question du partage des responsabilités et des ressources 

financières présente un défi majeur face aux compétences dévolues aux régions. 

Avant d’analyser empiriquement la diversité des régions et la spécificité de chacune d’elles sur la 

base de certains indicateurs de développement, il convient tout d’abord d’évoquer, en recherchant 

                                                           
1
 Kelbel, C., « Disparités territoriales et mondialisation : la gouvernance régionale comme solution ? », Think Tank européen Pour la 

blications/fihttp://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/puSolidarité, Série Cohésion sociale, 2009, available at  

http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/fi
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dans la littérature, les trajectoires principales du développement régional au Maroc (axe 1). A ce 

titre, il est nécessaire de savoir comment la gestion inefficace de la chose locale a-t-elle aggravé les 

inégalités régionales au Maroc ?  

Afin de mettre en exergue empiriquement la question du développement régional (axe 2), nous 

allons adopter une approche analytique sur la base de certains indicateurs de développement local, 

définis par l’observatoire national du développement humain (ONDH). Les données statistiques 

exploitées ont été prises des statistiques publiées par le Haut-Commissariat au Plan (HCP) au titre 

de l’année 2017. 

Les données introduites exposent les taux de certains indicateurs de développement dans la 

structure socio-économique par région au Maroc. Les résultats obtenus s’inscrivent dans le cadre 

d’une approche spatiale par région visant à approfondir la connaissance empirique sur cette 

question et d’en évaluer l’ampleur. Ces indicateurs concernent principalement les domaines de 

l’éducation, l’accès aux soins de santé, les équipements sociaux de base, l’emploi et le niveau de 

vie. En ce sens, l’existence des écarts régionaux au niveau de ces indicateurs est susceptible de créer 

une structure socio-économique déséquilibrée, soit entre les différentes régions ou au niveau des 

territoires de la même région.  

Dans le cadre de la gouvernance régionale, la région présente le cadre adéquat de mise en place de 

politiques publiques, en instaurant des rapports nouveaux qui rompent avec l’ancienne structure 

hiérarchique qui prévalait. En ce sens, l’importance de la bonne gouvernance financière est 

reconnue fortement pour la mise en place des stratégies nouvelles en matière de finances régionales 

(axe 3). C’est ainsi que la gouvernance financière est devenue un impératif de grande priorité pour 

aboutir au développement régional et aux résultats à long terme escomptés. 

Les trajectoires du développement régional au Maroc : Brève revue de la littérature théorique 

La question du développement territorial est devenue au centre des préoccupations des sciences 

régionales. En ce sens, les régions constituent les échelons les plus adéquats pour relever les défis 

territoriaux et mettre en œuvre les orientations stratégiques en matière de développement régional. 

Au Maroc, depuis l’indépendance, l’hypercentralisation
1
 qui a marqué la période postindépendance 

et l’échec des programmes d’ajustement structurel ont fait des collectivités territoriales des centres 

                                                           
1
 Hypercentralisation Dans son rapport relatif à l’administration marocaine, la banque mondiale relève que l’appareil d’Etat souffre 

d’une hypercentralisation. Celle-ci se manifeste par une concentration du pouvoir de prise de décision, aussi bien entre ministères, 
intra-ministères, qu’entre Etat et collectivités locale. Cf. Le Matin du Sahara du 15 octobre 1995, P 5. 
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de mise en œuvre de la politique générale de l’Etat. Dans les grandes démocraties, c’est le facteur 

populaire qui constitue l’essence du pouvoir de décision et du pouvoir financier des assemblés élus 

au suffrage universel (conseils des régions et conseils municipaux). L’objectif est d’assurer une 

véritable autonomie aux collectivités territoriales dans la mesure où celles-ci sont les mieux placées 

pour répondre aux besoins de la population et pour réaliser un développement local et régional 

intégré. L’élaboration et l’évaluation de la décision publique nécessitent la participation des usagers 

dans ces processus, ce qui facilite l’identification et la satisfaction de leurs besoins, d’une part, et 

confère plus de légitimité aux actions des acteurs publics, d’autre part.  

Au niveau régional, la création de sept régions administratives au Maroc, en 1971, a été dictée par 

des considérations de stabilité du pays. La prééminence des préoccupations politiques et sécuritaires 

a fait des régions des excroissances de l’Etat
1
. La remise en cause du rôle des régions a été 

fortement évoquée dès le début des années quatre-vingt
2
. L’érection de la région en collectivité 

locale, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière par la constitution de 1996, a 

étendu le champ théorique des pouvoirs des régions
3
.  

La logique sécuritaire et politique du pouvoir central, pratiqué depuis l’indépendance au Maroc, a 

maintenu les régions dans une situation de subordination au pouvoir central. L’interventionnisme 

accrue de l’Etat a entrainé une gestion inefficace des affaires locales
4
 et a aggravé les inégalités 

régionales et les crises économiques et sociales du pays. L’échec des programmes d’ajustement 

structurel qui avait des conséquences politiques et économiques graves sur les payés endettés
5
, a 

ouvert les portes au consensus de Washington
6
. Il s’agissait essentiellement de minimiser les 

interventions publiques
7
. A l’instar de la plupart des pays en voie de développement, le Maroc ne 

                                                           
1
 Mecherfi, A., « La régionalisation dans les Etats du Maghreb : quelles perspectives », Actes des IX ème journées de Droit 

organisées par le Réseau des Juristes Maghrébins (REJMA), Rabat, 2014. 
2
 Zaim, F., & Zakar, A., « Politique Régionale et Locale au Maroc, essai sur les mutations des modalités et des mécanismes du 

contrôle de l'espace », Thèse de Troisième Cycle IREP, Université de Grenoble. 1982, P. 293 et suivante. 
3
 Smirs, M., « Centralisation et décentralisation territoriale au Maroc », Thèse de doctorat en droit public, Université Sidi Mohamed 

Ben Abdellah. P. 5. 
4
 Zair, T., « La gestion décentralisée du développement économique au Maroc ». Thèse de doctorat en droit public, Université de 

Toulouse. 2006, P 23. 
5
 Berdot, J.-P., « L'ajustement structurel dans les pays en développement. Une analyse de la faisabilité », Revue économique, (4), 

1998, pp. 1151-1164. P. 1151. 
6
 Williamson, J, « Un train de réformes devenu un label galvaudé. Consensus de Washington : un bref historique et quelques 

suggestions », Finances et Développement, 2003,  Available at : 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2003/09/pdf/williams.pdf (consulté le 15 septembre 2021). 

7
 Fisset, J., & Raffinot, M. (2010). " Gouvernance et appropriation locale du développement : Au-delà  

des modèles importés ". Les Presses de l'Université d'Ottawa, P.1. 
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s’est pas soustrait aux recommandations de ce Consensus, en faisant de la stabilité 

macroéconomique sa préoccupation majeure
1
.  

La délimitation de l’interventionnisme de l’État semblait la solution parfaite pour dynamiser la 

situation économique des pays en développement
2
. Dans cette optique, la redéfinition du rôle du 

pouvoir central et le recours aux collectivités locales, pour remédier aux échecs de l’Etat à travers le 

renforcement de la démocratie locale
3
 sont devenus à l’époque les critères d’une réforme urgente.  

Dans cette perspective, la réforme de la régionalisation avancée a traduit de nouvelles approches et 

trajectoires territoriales, qui appellent à un changement profond sur tous les niveaux. C’est un 

nouveau système décentralisé de gouvernance, voué au développement intégré et durable sur les 

plans économique, social, culturel et environnemental. Elle constitue en ce sens un levier de 

changement important, dans la perspective d’instaurer de nouvelles relations financières entre l’Etat 

et les régions, à travers un partage plus équilibré des pouvoirs et des ressources financières.  

Dans l’optique de la gouvernance régionale, la région qui se place comme un échelon intermédiaire 

entre le national et le local
4
, est considérée comme le niveau le plus adéquat de la mise en place des 

politiques territoriales. 

La mise en place de la régionalisation avancée, qui a occupé une grande place dans la nouvelle 

constitution marocaine en tant qu’un projet innovant, pousse à une nouvelle phase importante mais 

souvent ambigüe. En effet, cette réforme territoriale a été dictée par des considérations multiples. 

Outre l’introduction d’un nouvel modèle de gouvernance territoriale, elle a été vouée à répondre à 

un certain nombre de demandes internationales et nationales pour instaurer plus de démocratie, plus 

de développement et la création d'une situation propice à la résolution du conflit du Sahara
5
.  

A l’évidence, la croissance régionale nécessite le renforcement du système financier des régions 

marocaines. Cela nécessite, certes, la redéfinition des responsabilités et la mise en place d’une 

nouvelle logique de gouvernance, basée sur un partage plus pondéré des ressources financières entre 

l’Etat et les régions. 

                                                           
1
 Yamani, N., « Politique économique et piège du sous-développement au Maroc », Thèse de doctorat en sciences économiques, 

Université de Grenoble, 2012, P.8 
2
 Chikhaoui, S., « Dimension de la décentralisation au Maroc entre le poids du passé et les contraintes du présent », Globalization – 

Sustainable Development – Local Government: challenges of the 21 st. Century, Berlin, 2000, P.9. 
3
 Zair, T.,  2006, Op.cit. P 30. 

4
 Huriot, J., & Bourdeau-lepage, L., « L'idée de région et le fait urbain », Revue d’Économie Régionale & Urbaine, 20(2), 2009, 

pp.267-287. P 278. 
5
 EL Hachimi, B., « La régionalisation avancée Quels enjeux financiers? », Revue de la Trésorerie Générale du Royaume, (n°11), 

2014, pp.12-15. 
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Toutefois, la question de la gouvernance se heurte à diverses insuffisances juridiques, politiques et 

structurelles
1
, qui paralysent jusqu’à maintenant l’initiative et l’action des responsables locaux et 

régionaux. Les objectifs déclarés dans le cadre de la réforme de la régionalisation avancée qui se 

basent sur la construction des régions avec «essence démocratique», sont loin d’être concrétisés. 

Les régions sont encore exclues de tout pouvoir politique réel
2
. A ce stade, la rupture avec les 

anciennes pratiques reste encore difficile, notamment avec la présence et la pertinence des 

anciennes préoccupations politiques et sécuritaires de l’Etat. La grande confusion règne encore dans 

les politiques et les stratégies adoptées, notamment en matière de transfert des compétences et des 

ressources financières liées aux nouvelles responsabilités confiées aux régions. 

De multiples expériences dans le monde, comme la France, les Etats Unies, le Royaume Uni, etc. 

ont montré que la réforme territoriale est parti des préoccupations financières, en vue de limiter les 

effets pervers de la crise économique. Pourtant, au Maroc, il s’agit « d’un choix délibéré résultant 

d’une évolution politique et administrative du pays »
3
.  

La question du développement et disparités du bien-être régional 

La croissance socio-économique régionale est largement afférente à la capacité des régions à capter 

des investissements publics et privés potentiels. Elle renvoie également aux dynamiques régionales 

d’urbanisation, articulées autour des besoins prioritaires de la population. C’est pour ce dernier 

point que (Bourdeau-Lepage & Huriot, 2009) relient la problématique des disparités régionales à « 

des questions urbaines »
4
. 

Une compréhension plus fine des dynamiques de développement des territoires est une démarche 

assez importante dans le cadre de la gouvernance territoriale. A ce titre, la construction des 

indicateurs de développement local et/ou régional permet au fur et à mesure de comprendre mieux 

les trajectoires et les réalités territoriales et les traduire par la suite en des actions publiques 

territoriales. L’objectif ainsi recherché est d’améliorer le bien-être et la qualité de vie des 

populations. C’est dans cette optique que ces indicateurs, appelés par certains des « indicateurs de 

bien-être », constituent le point d’entrée dans une nouvelle ère de performance, permettant ainsi de 

                                                           
1
 Al maliya, « Régionalisation avancée : les enjeux des finances locales », Ministère de l’Economie et des Finances : Revue 

Quadrimestrielle , 59(48), 2015, pp. 9-11. 
2
 Inmaculada, S., « Western Sahara and the Arab Spring »,2017, Dans Ojeda-Garcia et al. (eds.), « Global, Regional and Local 

Dimensions of Western Sahara’s Protracted Decolonization »,  Available at : DOI 10.1057/978-1-349-95035-5_5. P 116 et suivante. 
3
 EL Hachimi, B., 2014, Op.cit. P. 13 et suivante. 

4
 Huriot, J., & Bourdeau-Lepage, L., 2009, Op. cit. 
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« mesurer pour comprendre, assurément, mais aussi et surtout mesurer pour changer. Evaluer pour 

évoluer »
1
.  

Dans cette orientation, l’observatoire national a défini certains indicateurs baptisés « indicateurs de 

développement local multidimensionnel » (ONDH, 2017), qui croisent six dimensions du 

développement humain. Il s’agit de l’état de santé, le niveau d’éducation, la décence de l’activité 

économique, la condition de logement, la diffusion des services sociaux de base et le cadre de vie
2
. 

A ce titre, on peut retenir les résultats des statistiques introduites par le Haut-Commissariat au Plan 

(HCP), au titre de l’année 2017. La figure suivante illustre les taux de certains indicateurs dans la 

structure socio-économique par région. 

                                                           
1
 Brezzi, M., Mello , L., & Laurent , E., « AU-DELÀ DU PIB, EN-DEÇÀ DU PIB Mesurer le bien-être territorial dans l’OCDE », Revue de 

l'OFCE, (n° 145), 2016, pp. 11-32. P.14. 
2
 Observatoire nationale du développement humain. « Cartographie du développement local multidimensionnel : niveau et déficits 

», 2017, P.8. available at : http://ondh.ma/sites/default/files/2020-
06/rapport_cartographie_du_developpement_local_multidimensionnel_niv_deficit_version_finale.pdf (consulté le 15 avril 2022). 
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Figure : Taux de certains indicateurs de développement dans la structure socio-économique 

par régions marocaines (en %) 

 
Source : Haut-Commissariat au Plan (HCP)- 2017. 

 

A la lecture de la figure, on peut constater l’existence des écarts régionaux importants en termes 

de développement. Ces écarts illustrent, à la lumière des indicateurs de développement utilisés, la 

persistance de grandes disparités régionales en matière d’éducation, d’accès aux soins de santé, 

aux équipements sociaux de base, à l’emploi et le niveau de vie.  

A ce stade, on peut constater que la croissance socio-économique est plus que deux fois élevée 

dans la région de Tanger-Tatouan-Al Hoceima que dans la région de Darâa-Tafilalet. Dans 

l’ensemble des régions, les inégalités créent un développement déséquilibré qui se creuse en 

profondeur avec le temps et rendent les mesures de rattrapage plus difficiles. 

Au plan opérationnel, la prise en compte tant des potentialités que des faiblesses des territoires 

aident les responsables et les décideurs publics d’accorder la priorité aux mesures les plus urgentes. 

Dans un autre côté, une bonne gestion des priorités suppose la prise en compte de l’importance que 

chaque indicateur présente par rapport aux autres.  
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A titre illustratif, « si, comme le laissent penser certains indicateurs de richesse globale, le capital 

humain (santé et éducation) représente trois fois plus en proportion dans la richesse des pays 

développés que le capital manufacturé (usines, machines), alors la santé et l’éducation sont des 

investissements qu’il faut soutenir ardemment et pas des dépenses qu’il faudrait à tout prix réduire. 

Il en va de même du capital naturel (climat, écosystèmes, biodiversité) ou du capital social 

(institutions, confiance) qu’il importe de préserver et d’entretenir en sacrifiant au besoin une part de 

croissance économique, alors que nous faisons exactement l’inverse ! »
1
. 

Mesurer et évaluer le développement régional permet un cadre diagnostique et analytique qui 

offre, aux décideurs et responsables des politiques publiques territoriales, des possibilités plus 

vastes pour adopter une action publique plus pertinente et stratégique. 

Dans l’objectif de réduire les inégalités locales et régionales, deux fonds ont été mis en place 

après la mise en œuvre de la régionalisation avancée, à savoir le Fonds de mise à niveau sociale et 

le Fonds public de solidarité. Leur création pour recouper les objectifs susmentionnés s’inscrit 

dans le cadre d’une démarche de gouvernance financière. A ce titre, le Fonds de mise à niveau 

sociale, créé en vertu de l’article 142 de la Constitution, est destiné à la résorption du déficit en 

matière de développement humain, d’infrastructures et d’équipements, notamment dans les 

domaines suivants : l’eau potable et l’électricité ; l’habitat insalubre ; la santé ; l’éducation ; le 

réseau routier et des télécommunications (Article 229 de la loi organique n° 111-14).  

Il en va de même pour le fonds public de solidarité, mentionné par l’article 234 de la loi organique 

n° 111-14. Dans le cadre de la péréquation horizontale, la création de ce fonds a pour objectif de 

réaliser la solidarité horizontale et la correction des disparités entre les régions. 

Or, les problèmes auxquelles les régions sont confrontées aujourd’hui ne résident pas seulement 

dans l’insuffisance des ressources financières. En effet, elles souffrent jusqu’à présent d’un certain 

nombre de dysfonctionnements qui compromettent considérablement la réduction des disparités 

régionales et la réalisation d’un développement intégré. 

                                                           
1
 Brezzi, M., Mello, L., & Laurent, E., 2016, Op. cit. P.14. 
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Le développement régional : l’importance de la gouvernance financière 

La soutenabilité des finances publiques
1
 constitue un axe très important qui traduit la solvabilité de 

l’Etat et lui conserve des marges de manœuvre budgétaires suffisantes pour le financement des 

activités publiques. Pour garder son équilibre, il est nécessaire donc d’adopter des stratégies 

nouvelles en matière de finances régionales. Ces stratégies doivent reposer sur la recherche d’un 

nouvel cadre de financement régional.  

Plusieurs principes peuvent être adoptés pour aboutir à un système financier plus performant et des 

responsabilités partagées ; les plus principaux sont : l’encouragement des régions à élargir l’assiette 

fiscale et développer leurs recettes fiscales propres, le renforcement de leurs possibilités de recours 

à l’emprunt, la mobilisation et la rationalisation des ressources financières alternatives, etc. Ces 

principes sont autant d’atouts qui confrontent les budgets des régions, mais susceptibles d’améliorer 

les finances régionales sans alourdir les charges financières tant de l’Etat que des régions donatrices 

dans le cadre du système de la péréquation.  

A ce titre, une révision générale des dynamiques et des politiques territoriales est un impératif de 

grande importance. Il s’agit notamment d’adopter une logique où l’argent public soit sacré et que 

chaque Dirham va être dépensé de la manière la plus efficace.  

Dans l’ensemble, l’impulsion d’un renouveau du système financier territorial doit commencer par 

l’adoption de certains mécanismes qui permettent d’engager la responsabilité des acteurs locaux et 

régionaux. En effet, afin de mettre en place un système qui se base sur les résultats, il est nécessaire 

de pousser les régions vers l’amélioration de leurs ressources propres et de développer leurs propres 

stratégies de développement.  

L’adoption d’une politique de résultat a poussé plusieurs pays développés à repenser leurs 

mécanismes financiers. C’est le cas par exemple du Canada, la Finlande, l’Islande et la Suède qui 

ont remplacé les dotations spécifiques par des dotations globales. Il s’agit également du Japon qui a 

procédé à la réduction du taux des dotations proportionnelles. En Italie, le système financier adopté 

                                                           
1
 Deroose, S.,  « Finances publiques et soutenabilité », Reflets et perspectives de la vie économique, (Tome XLIX), 2010, pp. 41-55. P 

48. 
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stimule une culture de responsabilisation des collectivités. En ce sens, les collectivités pauvres sont 

encouragées à activer davantage leur effort fiscal et à mobiliser largement leurs ressources propres
1
.  

Il en ressort que toute réforme qui vise la croissance et l’amélioration de la cohésion et la qualité de 

vie des citoyens doit relever tout d’abord d’un changement radical des anciennes pratiques, d’une 

volonté politique et institutionnelle réelle, de la rupture avec l’ancienne structure hiérarchique 

territoriale qui prévalait et la mise en place de nouvelles stratégies de développement régional. 

Au cours des décennies écoulées, les finances locales constituaient le point sensible des politiques 

territoriales. La faiblesse des ressources financières des collectivités territoriales, au Maroc, leur 

privait de toute tentative d’établissement des stratégies de développement fortes. Une bonne 

gouvernance financière consiste ainsi sur le partage des responsabilités conformément aux principes 

de la contractualisation et du partenariat et dans une logique de complémentarité des politiques et 

des stratégies. Il s’agit également de faire interagir les citoyens dans la prise des décisions et 

impliquer une multitude d’acteurs privé, à leur tête les entreprises, dans tout projet de 

développement régional.  

Conclusion 

Le renforcement du système financier des collectivités territoriales sur la base des principes de la 

bonne gouvernance financière est une dimension de base de la révision générale des politiques 

territoriales. Ce système, qui cherche la résolution des dysfonctionnements financiers et des 

problèmes relatifs aux inégalités régionales, doit conduire à l’amélioration des conditions de vie des 

populations de toutes les régions. Il s’agit donc d’une stratégie intégrée de soutien à la cohésion et 

au développement régional, afin d’encourager la croissance et la promotion de l’emploi
2
. 

L’adoption de nouvelles stratégies de développement semble indispensables, au regard des 

exigences de la bonne gouvernance financière. Elles devraient jeter les bases de nouvelles relations 

financières entre l’Etat et les régions, pouvant permettre d’instaurer un nouvel système politico-

administratif en équilibre dynamique.  

En somme, une gouvernance financière régionale réussie doit impérativement être lancée en 

fonction des défis et des contraintes nationales marocaines, loin des recettes universelles pré-

                                                           
1
 OCDE, « V. Relations financières entre l'État et les collectivités territoriales », Perspectives économiques de l'OCDE, vol. 74(n°2), 

2003, pp. 173-193, P.185 et suivante. 
2
 Kelbel, C., op.cit., 2009, P.16. 
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préparées. Une telle gouvernance est censée établir une révolution contre les anciennes pratiques 

publiques sur la base des spécificités nationales du pays, de son histoire et de son contexte 

économique, social et culturel. Les dites « meilleures pratiques » recommandées par les institutions 

internationales, pour établir les principes d’une gouvernance universellement valable pour tous les 

pays du monde, sont insignifiantes. Elles ne portent que faiblement des résultats efficaces pour la 

plupart des pays, en particulier pour ceux du tiers monde. 
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