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 امللخظ

ؼ ٌٗض         زهاثو مهؤ ٞمً اوز٣ُ اعجباَا ماهببًٗ مغجبُان ٖىهغان الٟؿاص مداعبت و الخى٦مت حٍٗؼ

 في اإلاىايُ٘ ؤهم مً ٗخبرها ٌمٟاهُم جُب٧،٤ُىن  الٟاؾض ى٥لوالؿ الٟؿاص مداعبت آلُاث جًم اهؤن الخى٦مت

 مً الٗضًض في ألازحرة الؿىىاث زال٫ الاججاه بهظا الاهخمام اػصاص خُث ,والضولُت ؤلا٢لُمُت الكغ٧اث

 الٟؿاص ٞجغها والتي اإلاالُت ألاػماث ؾلؿلت ْهىع  بٗض زانت ؾىاء خض ٖلى والىامُت اإلاخ٣ضمت الا٢خهاصًاث

 الظي ألامغ ،ٞاصخت ماصًت زؿاثغ اإلاؿاهمحن مً الٗضًض ج٨بض ٖجها هجم التي ، الكغ٧اث مً ل٨شحر واإلاالي ؤلاصاعي 

ً ؤٚلبُت صٞ٘  بٗض زانت الخىحه هظا وجحرة واػصاصث خى٦متال مٟهىم جُب٤ التي الكغ٧اث ًٖ للبدث اإلاؿدشمٍغ

 مً حٗل الظي ألامغ الخانت الكغ٧اث ٖلى ٦بحرة بضعحت ٞحها ٌٗخمض التي الغؤؾمالُت الا٢خهاصًت الىٓم ؾُُغة

إلاداعبت ْاهغة  الا٢خهاصًت الكغ٧اث ٖلحها ج٣ىم ؤن ًجب ؤؾاؾُت ع٧اثؼ والكٟاُٞت واإلاهاعة والخبرة الغ٢ابت ٖىهغ

 .الٟؿاص

 

 .الٟؿاص الخى٦مت، آلُاث الخى٦مت، :املفخاخُت ماثلالي

 

Résumé : 

      Le renforcement de la gouvernance et la lutte contre la corruption sont deux éléments 

étroitement liés l'un à l'autre, et l'une des caractéristiques les plus importantes de la gouvernance 

est qu'elle comprend des mécanismes de lutte contre la corruption et  les comportements 

corrompus, puisque l'application de ses concepts est l'un des problèmes les plus importants dans 

les entreprises régionales et internationales, car l'intérêt pour cette tendance s'est accru ces 

dernières années dans de nombreuses économies avancées et en développement. Les deux surtout 

après l'émergence d'une série de crises financières, déclenchées par la corruption administrative et 

financière de nombreuses entreprises, Ce qui a conduit de nombreux actionnaires à subir de 

lourdes pertes matérielles, ce qui a incité la majorité des investisseurs à rechercher des sociétés 

mettant en œuvre le concept de gouvernance. La transparence est un pilier fondamental sur lequel 

les entreprises économiques doivent lutter contre la corruption. 

Mots clés:  gouvernance, mécanismes de gouvernance, corruption. 

 

VI 



 
 

 

 

Abstract : 

       Strengthening governance and fighting corruption are two closely interrelated elements, and 

one of the most important characteristics of governance is that it includes mechanisms to fight 

corruption and corrupt behavior, since the application of its concepts is one of the most important 

problems in regional and international companies, as interest in this trend has increased in recent 

years in many advanced and developing economies. Both especially after the emergence of a series 

of financial crises, triggered by the administrative and financial corruption of many companies, 

This has led many shareholders to incur heavy material losses, which has prompted the majority of 

investors to seek out companies that implement the concept of governance. Transparency is a 

fundamental pillar on which economic enterprises must fight against corruption. 

 

Keywords : governance, governance mechanisms, corruption. 
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 ملدمت عامت

الى جد٤ُ٣ الجىصة والخمحز في ألاصاء  الهاصٞت٣غاعاث الىٓم و ال ٣ىاهحن و المجمىٖت  حول  الخى٦مت ٨ٞغة جخمدىع 

ت او مالُت خُث  ًٖ ٍَغ٤ ازخُاع ألاؾالُب اإلاىاؾبت والٟٗالت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ اإلااؾؿت ؾىاء ٧اهذ بصاٍع

 اإلاكتر٦ت اإلاهالح جدمي ٞٗالت ع٢ابت ولخد٤ُ٣ مالي و ا٢خهاصي ٞؿاص مً اإلااؾؿاث ٌؿىص ٖما ٞٗل ٦غصحاءث 

 . للجمُ٘ في الكغ٦ت

مً  الظيوجىن٠ الخى٦مت بإنها مىهج ؤلاصاعة الظي ًمىذ اإلااؾؿت بحغاءاث وؾُاؾاث جدضص ألاؾلىب ألامشل 

ٓىاهغ مًْاهغة  ٗضٌالٗملُاث ب٩ل ويىح وؾالؾت، لٛغى م٩اٞدت الٟؿاص الظي  جخم زالله  التي الخُحرة ال

 آلاوهت في الا٢خهاصًت الخىمُت ٖملُت في ع٧ىص و٢ٕى بلى ؤصي ،مما الىامُت الضو٫  وباألزو ٖامت بهٟت الضو٫  جىاحه

 والغقي الىمى لٗملُت وم٣ُٗت وزُمت آزاع مً ٖلُه اهجغ وما الٗاإلاُت اإلاالُت وألاػماث الانهُاعاث ٣ٖب وطل٪ ألازحرة

ت واهدغاٝ ما الىَىُت باال٢خهاصًاث هى مٗخاص وؤؾاس ي  ، ونى٘ بق٩الُت للىي٘ الُبُعي للماؾؿاث ؤلاصاٍع

ت ومغوهت ألاصاء والكٟاُٞت في الٗمل  بلى الخاحت صٖذ الٓغوٝ هظه ْل في،  في بصعا٥ الخىانل الخام م٘ ؾٖغ

 .ٓاهغةهظه ال  ٦بذ ٖلى حٗمل يىابِ وحىص

٘ ٦ٟاءة وقإن اإلااؾؿاث في ٧ل اإلاغاخل التي ج٣ىم بها، ووي٘  مً هظا حؿعى الخى٦مت ُىاتها بٞغ الى جد٤ُ٣ ز

الٛل وجًاعب اإلاهالح، وؾمى اإلاهلخت الٗامت ٖلى مهالح ألاشخام اإلاىخٟٗحن،  ةؤهٓمت مهمت ج٣لل مً خض

نهي الصخُذ وصوع ألاهٓمت ألازغي للغ٢ابت ٖلى ؤصاء جل٪ اإلااؾؿاث بما ًيسجم م٘ ْغوٝ ومجٍغاث الٗمل اإلا

 ٚحر م٣بى٫ ٖلى آلُت الخٗامالث
ً
 وؾببا

ً
 .لئلصاعة، والاؾخ٣ال٫ مً الخإزحراث الجاهبُت التي ٢ض جهبذ ٖاث٣ا

 إشيالُت البدث : -1

 ـــــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــم اـ ـ ـ ـ ـ ـــــــمظاهم ديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــخىه تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــالشسه متـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــميافد في اثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ؟الفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   تـ

ُت الخالُت :  و مً هىا ًم٨ً الخُغ١ الى ألاؾئلت الٟٖغ

 مباصئها؟ ؤهم هي وما اإلاىٓماث؟ خى٦مت مٟهىم ما -

ت؟ اإلاالُت لكغ٧اثؤمىعا حؿُحر في تالخى٦م جُب٤ُ مً ا٦دؿابها اإلاخى٢٘ اإلاؼاًا ؤهم هي ما -  وؤلاصاٍع

 ما مٟهىم الٟؿاص ؟و ما هي ؾبل م٩اٞدخه؟ -

 ؟  الٟؿاص ْاهغة مً الخضب الكغ٧اث خى٦مت ٢ىاٖض جُب٤ُ ٖال٢ت ما -

 الفسضُاث: -2

 :التبلية  الفرضيبت صحة اختببر الفرعية األسئلة على واإلجببة الدراسة إشكبلية تحليل یتطلب

 حؿاهم الخى٦مت ب٣ضعة و ٞٗالُت ٦بحرة في الخض مً ْاهغة الٟؿاص؛ -

  ولِـ له، صاعي ال وبصاعي  ٨ٞغي  جٝغ هى الكغ٧اث بدى٦مت ألازظ -
ً
  مُلبا

ً
  ا٢خهاصًا

ً
 ؛مىه بض ال واحخماُٖا

 جُب٤ُ الخى٦مت في الكغ٧اث للخض مً الٟؿاص مؿاولُت الجمُ٘.  -
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 :البدث ؤهداف-3

 :آلاجُت ألاهضاٝ جد٤ُ٣ بلى البدث ٌؿعى

 وؤهمُخه ؛ وؤهضاٞه ٢ىاٖضه واؾخٗغاى الكغ٧اث خى٦مت جُب٤ُ مٟهىم جدب٘ -ؤ

 ؛ الخى٦مت  و٢ىاٖض مباصت بخُب٤ُ الالتزام ؤهمُت مضي الخٗٝغ ٖلى-ب

 .مىه والى٢اًت الٟؿاص م٩اٞدت ْاهغة في الخى٦مت ٢ىاٖض بخُب٤ُ الكغ٧اث التزام ؤزغ ج٣ُُم -ث

 ؤهمُت الدزاطت: -4

ؤنبذ  الظي الا٢خهاصي؛ الٟؿاص و اإلاخمشلت في الضعاؾت مدل الٓاهغة زُىعة مً ؤهمُخه البدث هظا ٌؿخمض

 التي اإلاالُت والا٢خهاصًت اإلاك٨الث وألاػماث وؾبب الىامُت، البلضان في الخىمُت ٖملُت ؤمام ٖاث٤ ؤ٦بر ًمشل

 اإلاىاؾبت بًجاص الخلى٫  مداولت خُث مً اإلاىيٕى هظا ٞضعاؾت وبالخالي ألازحرة، الؿىىاث زال٫ الٗالم ٌكهضها

ا ومُلبا ألاهمُت ، بٛاًت ؤمغا ًٖ ٍَغ٤ بجبإ آلُاث الخى٦مت ٌٗض مىه الخض الؾدئهاله و  لخد٤ُ٣ يغوٍع

 .الخىمُت

 مىهج البدث:-5

دؿائالث وازباث ال ٖلى وؤلاحابت ؤبٗاصها، حىاهبها، هخاثجها البدث، جدلُل مىيٕى بق٩الُت صعاؾت احل مً

خماص الضعاؾت جمذ الٟغيُاث صخت  : ٖلى بااٖل

 اإلاٟاهُم ؤهم الخى٦مت و الٟؿاص إلبغاػ إلاٟهىم الىٓغیت الضاعؾت زال٫ مً : الخدلُلي الىنٟي اإلاىهج 

 ...الخ واإلادضصاث وألابٗاص وال٣ىاٖض، واإلاباصت

 ٖلى واإلااجمغاث والاَإل والضوعٍاث وال٨خب الؿاب٣ت الضعاؾاث بلى بالغحٕى وطل٪ : الاؾخيباَي اإلاىهج 

 .و مداعبت الٟؿاص الخى٦مت مباصت بحن والخىا٤ٞ الٗال٢ت واؾخيخاج ؤلاهترهذ

 و مداعبت الٟؿاص لبى٪  الخى٦مت مباصت جُبی٤ ٦یٟیت ًٖ خالت صاعؾت زال٫ مً : الاؾخ٣غاجي اإلاىهج

 .وجىنیاجهالبدث  هخاثج بلى الخىمُت اإلادلُت و٧الت مؿخٛاهم والخىنل

 الدازطت خدود 6 -  

 :یلي ٞیما الضاعؾت هظه خضوص جخمشل

ل٨خب باالؾخٗاهت بالضعاؾاث الؿاب٣ت و ا ,في م٩اٞدت الٟؿاص اإلااؾؿاث خى٦مت صوع  جىيُذ  :هظسیت خدود

 .اإلاغاح٘ اإلاسخلٟت لدؿلُِ الًىء ٖلى هظًً اإلاٟهىمحنو 

 التي ال٣ىاهحن ؤهم ط٦غ زال٫ مً ٖامت بهٟت الجؼاثغ في ؤوال الضعاؾت لهظه اإلا٩اهُت الخضوص جخمشل  :مياهیت خدود

الخى٦مت و مداعبت  ٢ىاٖض لخُب٤ُ مىاؾب بَاع تهُئت احل مً و٦ظل٪ باػ٫  لجىت مٗاًحر جبني بهضٝ جم بنضاعها



 ملدمت عامت
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ت اإلاالُت واإلااؾؿاث البىى٥ مسخل٠في  الٟؿاص بى٪ الخىمُت  و٧الت مؿخىي  والًت مؿخٛاهم ٖلى في وزاهُا ، الجؼاثٍغ

 .الخُبی٣ي في الٟهل اإلادلُت وهظا

 

 مبرزاث اخخُاز املىضىع  :

 الدوافع الشخطُت: 

بتي في الضاٞ٘ هظا ًدشمل اإلاىيٕى الزخُاع شخص ي صاٞ٘ . هىا٥  خضًشت اليكإة اإلاىايُ٘ ًٖ الاؾخُإل في ٚع

  جل٣ى والتي
ً
  بهخماما

ً
 .بالٛا

 املىضىعُت: الدوافع

 مؿخىي الاصاعاث و اإلاىٓماث. لخدؿحن الخى٦مت مباصت لخُب٤ُ الضو٫  جىلُه الظي البالٜ . الاهخمام 

اصة قانها مً بنالخاث حضًضة جبني بلى صٞٗها ؤلاصاعاث مجها حٗاوي التي والهٗىباث . اإلاكا٧ل  .ألاصاء ٞٗالُت ٍػ
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 جمهُد 

الكغ٧اث باهخمام الٗضًض مً ألا٧اصًمُحن والباخشحن واإلادللحن واإلاماعؾحن، خُث اعجبِ  خٓي مهُلح خى٦مت

بالًٟاثذ و الانهُاعاث اإلاالُت، هظه ألازحرة ؤصث بضوعها الى ْغوٝ ٚحر مؿخ٣غة وايُغاباث وٞىض ى وجظبظباث 

ال٣ل٤ وٖضم الش٣ت،  احخاخذ الٗضًض مً ؤؾىا١ اإلاا٫ الٗاإلاُت، وؤل٣ذ ٖلحها بٓال٫ مً الك٩ى٥ وؤلىان مً

ض مً الدؿائالث الخاثغة خى٫ مضي مهضا٢ُت اإلاٗلىماث اإلاٟصح ٖجها مً ٢بل الكغ٧اث ، لخُغح مٗها اإلاٍؼ

 ومضي بم٩اهُت الاٖخماص ٖلحها في اجساط ال٣غاعاث.

لخبني اججاه حضًض لخد٤ُ٣  هىضو١ الى٣ض والبى٪ الضولُحنمً هىا بغػث حهىص الٗضًض مً الجهاث ٦

ؤلانالخاث اله٩ُلُت، اٖخماصا ٖلى مجمىٖت مً ؤلاحغاءاث لخ٣ُُم بغامج ؤلانالح الا٢خهاصي، لُلىح في ألا٤ٞ 

مهُلح الخى٦مت ٦مضزل للغ٢ابت، ًًمً جد٤ُ٣ ؤلاٞهاح والكٟاُٞت واإلاؿاءلت، بما ًًمً خماًت عئوؽ 

 ألامىا٫ في الكغ٧اث وألاؾىا١.
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 املبدث الاوٌ : مدخل إلى خىهمت املؤطظاث 

فها   املعلب الاوٌ : مفهىم الحىهمت وملازبت حعاٍز

 مفهىم خىهمت املؤطظاث : 

٠ بخٗضص اإلاهخمحن باإلاهُلح و  اتهم الؿُاؾُت والش٣اُٞت و الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت ءهخمااحٗضصث الخٗاٍع

٠ ًب٣ى ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ولِـ ،وبخٗضص الاهخماماث وجضازلها للمهُلح هٟؿه، وما  ؾىىعصه مً الخٗاٍع

  .الخهغ

 الفسع الاوٌ : املفهىم اللغىي للحىهمت 

اللٛت  ٞبٗض ٖضة مداوالث ومكاوعاث م٘ ٖضص مً زبراء، بن مهُلح الخى٦مت خضًث في اللٛت الٗغبُت

ٗني هظا 1ت اإلااؾؿاث الٗغبُت و الا٢خهاصًحن و ال٣اهىهُحن اإلاهخمحن بهظا اإلاىيٕى جم ا٢تراح مهُلح خى٦م ،َو

اإلاهُلح ٖملُت الخد٨م و الؿُُغة مً زال٫ ٢ىاٖض وؤؾـ الًبِ بٛغى جد٤ُ٣ الغقض وحكحر ٦خب ؤزغي 

ا هٓام  غي آزغون ؤنها ٧لمت حٗني لٍٛى ض مً الخضزل و الؿُُغة ٍو بلى ؤنها ٧لمت مكخ٣ت مً الخ٨م ؤو اإلاٍؼ

 .2ىيىُٖت و اإلاؿاولُتمغا٢بت بهىعة مخ٩املت وٖلىُت جضُٖمها للكٟاُٞت و اإلا

 و الخى٦مت ٦مٟهىم ًخًمً الٗضًض مً الجىاهب ٦ماًلي :

 .: وما ج٣خًُه مً الخىحُه و الاعقاص الحىمت -ؤ

ًىابِ و ال٣ُىص التي جخد٨م في الؿلى٥  الحىم : -ب  .وما ٣ًخًُه مً الؿُُغة ٖلى الامىع بىي٘ ال

مً الغحٕى بلى اإلاغحُٗاث ؤزال٢ُت وز٣اُٞت وبلى زبراث جم الخهى٫ ٖلحها مً  : وما ٣ًخًُه الاخخيام -ج

 .ججاعب ؾاب٣ت 

 َلبا للٗضالت زانت ٖىض اهدغاٝ الؿلُت بمهالح اإلاؿاهمحن . الخداهم : -د

 الفسع الثاوي : املفهىم الاضعالحي لحىهمت املؤطظاث 

ٟاث خى٦مت اإلااؾؿاث بخ ضص ٦خابها وازخالٝ وحهاث هٓغهم وطل٪ لخضازل هظا اإلاٟهىم في ٗحٗضصث حٍٗغ

وهٓغا العجباَه بمجمىٖت مً  للماؾؿاثو الا٢خهاصًت و اإلاالُت و الاحخماُٖت  الخىُٓمُتالٗضًض مً الامىع 

 الاَغاٝ وهي اإلاؿاهمحن و الاصاعة ومجلـ الاصاعة و الٟئاث اإلاسخلٟت مً ؤصخاب اإلاهالح.

 

                                                                 
ٞت ، ٚغ انضاعاث مغ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت الخانت، ث ... ؾبُل الخ٣ضم م٘ ال٣اء الًىء ٖلى الخجغبت اإلاهٍغتااؾؿهغمحن ابى الُٗاع خى٦مت اإلا -  1

 .2، م 2003، الخجاعة الامٍغ٨ُت ،واقىًُ
 .13،م2007،اجداص اإلاهاٝع الٗغبُت ، اث وصوع مجلـ الاصاعة٧ٖضهان بً خُضع صعوَل خى٦مت الكغ  - 2
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 ث و الهُئاث الدولُت ملفهىم الحىهمت :حعٍسف ؤبسش املؤطظا

٠ إلاهُلح الخى٦متحجىحض ٖضة  ٠ الجض٫ خى٫ َبُٗت ومدخىي هظا اإلاٟهىم، ولٗل ، ٗاٍع وجشحر هظه الخٗاٍع

ث و الجهىى با٢خهاصًا  هظا اإلاهُلح وجضاوله هى او٩ٗاؽ ألهمُخه في صٞ٘ عجلت الخىمُت اإلاٟهىم اهدكاع 

٠ التي ٢ُلذ الضو٫  وج٣ا٫ ًٖ مضلى٫ الخى٦مت ؤزبدذ جباًً وحهاث الىٓغ خى٫ مدخىي ، ٚحر ؤن الخٗاٍع

مٟؿغا للضوع الٟٗا٫ للماؾؿاث  1986مًمىن الخى٦مت خُث حٗخبر مسلٟاث الاػمت الا٢خهاصًت لؿىت 

اإلاالُت الضولُت في بخُاء وبٗث مٟهىم الخى٦مت للضوع الظي جلٗبه هظه اإلااؾؿاث وجضزالتها اإلاتزاًضة في جدضًض 

ت للضو٫ الىامُتالؿُاؾاث  ،وانٟحن الاػمت في جل٪ الضو٫ بإػمت خ٨م خُث ؤعح٘ الخبراء الؿبب في  1الخىمٍى

ٖضم هجاح ؾُاؾاث الانالح الا٢خهاصي و الخ٠ُُ٨ اله٨ُلي للمى٣ُت بلى ٞكل في جىُٟظ الؿُاؾاث ولِـ بلى 

ت ٖ ت الؿُاؾاث هٟؿها ؤ٦ثر حغؤة مً اإلااؾؿاث اإلاالُت طهب الضولي للٗلىم الاصاٍع لى اٖخباع مجغص ٖملُت بصاٍع

ت الا٢خهاصًت ألبغػ  ٠ الخىمٍى ًىٓغ بلحها مً حاهب الدؿُحر الا٢خهاصي وؾِخم الخٟهُل في مسخل٠ الخٗاٍع

 اإلااؾؿاث و الهُئاث الضولُت خؿب الاحي :

 للحىهمت : العاملي حعٍسف البىً 

٣ت التي جماعؽ بها الخ٨م في حؿُحر وبصاعة ا٢خهاص بلض ما و اإلاىاعص  ٌٗٝغ البى٪ الٗالمي للخى٦مت ٖلى ؤنها الٍُغ

بط ق٩ل اهخمام ، 2بط ٌٗبر البى٪ الٗالمي للخى٦مت همُا إلاماعؾت الؿلُت وحؿُحر قاون الٗامت، الا٢خهاصًت

ت ٞهى جدىال مً البى٪ الٗالمي بةق٩الُت جغقُض الخ٨م جدىال هىُٖا في هٓغجه للؿُاؾاث و البرامج الخىم ٍى

التر٦حز ٖلى الجىاهب لخ٣ىُت للخىمُت بلى التر٦حز ٖلى الجىاهب اإلااؾؿاجُت وبصعاحها في الؿُاؾاث و البرامج 

ت و الانالخاث الا٢خهاصًت غ الؿىىي للبى٪ الٗالمي 3الخىمٍى  goodجدذ ٖىىان  1992، ٦ما حاء في الخ٣ٍغ

gouvernance and development   ٦ما ع٦ؼ ، م م٩اهت هامت في ؤوؾاٍ اإلااؾؿاث الضولُتخُث ؤُٖى للمٟهى

ٖلى صو٫ الجىىب اإلاٗىُت بخُب٤ُ مدخىي ومًمىن الخ٨م الغاقض، في خحن ؤن هظه الازحرة ا٦خٟذ باٖخماص 

ؿها بل  بٌٗ اإلاهُلخاث ٦ةنالح الضولت، الخدى٫ الضًم٣غاَي، بنالح الاهٓمت ...بلخ، و التي لم ًخم ج٨َغ

وٖلى هظا الاؾاؽ وؿدك٤ ؤن البى٪ الٗالمي اٖخمض في ، 4في الخُاباث الؿُاؾُت ب٣ُذ مجغص قٗغاث جغصص

ٟه إلاضلى٫ الخى٦مت ٖلى َبُٗت الاهٓمت الؿُاؾُت التي جغؾم الؿُاؾاث الا٢خهاصًت ٞالؿلُت التي  حٍٗغ

تها جماعؽ مهامها بدؿً حؿُحر اإلاىاعص الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت لخد٤ُ٣ جىمُت هي خ٩ىمُت حؿخٗمل مؿاولُ

 .5وحؿعى بلى بٖاصة بىاء ؤحهؼتها بةجبإ ؾُاؾت الخسُُِ وخؿً الدؿُحر 

                                                                 
ال٢تهما بالىمى الا٢خهاصي : صعاؾت ا٢خهاصًت جدلُلُت خالت الجؼاثغ ،مظ٦غة ، بمىهىعان ؾهُلت -  1 الٟؿاص الا٢خهاصي وبق٩الُت الخ٨م الغاقض ٖو

لىم الدؿُحر ،٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت ،حامٗت الجؼاثغ   .98-97،م 2005ماحِؿتر ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت ٖو
ت الٗضص ، هىاعبً ناًم بى  -  2 ت '  مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت و الاصاٍع غ اإلاىهجُت و الىٍٓغ ،٧لُت الخ٣ى١  5الٟؿاص الؿُاس ي و الخ٨م الغاقض: صعاؾت في الَا

 .15،م 2007جلمؿان ،، ،حامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض
٘ ؾاب٤، م، بمىهىعان ؾُلت -  3   99-98مغح
م -  4 ال٢خ، ٢الحي ٖبض ال٨ٍغ  .54،م2009، 23ه بالخ٨م الغاقض و الخىمُت اإلاؿخضامت " مجلت ال٨ٟغ البرإلااوي ،ٖضص الاؾخ٣غاع الؿُاس ي ٖو

5 Haut  conseil de la coopération internationale, les non-dits de la bonne gouvernance Edition Karthala, Paris, P.80. 
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ت مخجاهال  ت الا٢خهاصًت و الخىمٍى بن البى٪ الٗالمي ٧ىهه ماؾؿت ا٢خهاصًت بدخت للخى٦مت مً الؼاٍو

ا ٦ما ؤن مٟهىم الخى٦مت مً مىٓىع البى٪ الٗالمي ؤُٖى له، الجىاهب الش٣اُٞت و الؿُاؾُت إلاؿإلت الخى٦مت

مٟهىم واؾ٘ اإلادخىي و اإلاًمىن صون جدضًض َغ١ الدؿُحر وؤؾالُب اؾخٗمالها ؾىاء في ال٣ُإ الٗام ؤو 

 الخام 

  Commute on Global Governance  :حعٍسف لجىت الحىهمت العاملُت

غ نضع ٖجها ٖام  ؤو "الحىم العاملي جدذ ٖىىان  1995جبيذ لجىت الخى٦مت الٗاإلاُت مٟهىم الخى٦مت في ج٣ٍغ

ذ الخ٨م الغاقض ٖلى ؤهه " مجمٕى الُغ١ التي ٌؿخٗملها الاٞغاص و اإلااؾؿاث الٗ   الىىوي " امت خُث ٖٞغ

الخانت لكاونهم اإلاكتر٦ت ،٦ما ؤنها ٖملُت مخىانلت ًم٨ً مً زاللها جيؿ٤ُ اإلاهالح اإلاخًاعبت و اإلاسخلٟت و 

ت الالتزام و٦ظا الكغ٧اث  متواجساط الٗمل الكغا٧ي و ًخًمً اإلااؾؿاث الغؾمُت و الىٓم اإلاضٖ لخ٣ٍى

 . 1اإلااؾؿاث ٚحر الغؾمُت التي اج٣ٟذ ٖلحها الكٗىب لخضمت مهالخهاو 

، ٞالخى٦مت مً مىٓىع لجىت الخى٦مت الٗاإلاُت جخمشل في الٗمل الدكاع٧ي الظي ًجم٘ ؤَغاٝ مخٗضصة

و٦ظا ، ال٣ُإ الخاماإلااؾؿاث الغؾمُت بمٟهىم ال٣ُإ الٗام ،و اإلااؾؿاث ٚحر الغؾمُت اإلاخمشلت في 

ت ،٦ اهخمام اإلااؾؿاث  اػصاصما بقغا٥ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي في بٖضاص الؿُاؾاث و البرامج الخىمٍى

 .2الهُئاث الضولُت الخ٩ىمُت لخىخض ؤهضاٝ الكٗىب وجُلٗاتهم و 

غ ٢ُم ومباصت اللُبرالُت الجضًضة  ٚحر ؤن الخى٦مت التي جىاصي بها لجىت الخى٦مت الٗاإلاُت ما هي بال وؾُلت لخمٍغ

التي حؿتهضٝ ا٢خهاصًاث صو٫ الجىىب ،في خحن ؤن الخى٦مت جخإ٢لم م٘ الدؿُحر الخؿً للماؾؿاث الخانت 

 . 3و الخ٣الُض الٗامت ،ٞهي همؼة ونل بحن ز٣اٞت الدؿُحر و الضًم٣غاَُت الخضًشت

ت للحىهمت : حعٍسف املعهد الدولي للعلىم   International Institute of administrative sciences الاداٍز

ت للخى٦مت ٖلى انها الٗملُت التي بىاؾُتها ًماعؽ ؤًٖاء اإلاجخم٘ الؿلُت و  ًىٓغ اإلاٗهض الضولي للٗلىم الاصاٍع

خُاة الٗامت الخ٨م و٢ضعة الخإزحر الؿُاس ي باإلاؿاهمت في عؾم الؿُاؾاث واجساط ال٣غاعاث التي تهم ال

 الا٢خهاصًت و الخىمُت الاحخماُٖت .

ت خهغ مضلى٫ الخى٦مت في ؤنها مجغص ٖملُت   مً  ٠ هالخٔ ؤن اإلاٗهض الضولي للٗلىم الاصاٍع زال٫ هظا الخٍٗغ

ت ت إلاماعؾت الؿلُت واجساط ال٣غاعاث التي تهخم بالدؿُحر الا٢خهاصي و الؿُاؾاث الا٢خهاصًت الخىمٍى ، بصاٍع

٠ اعج٨ؼ ٖلى 4اث وؤٖضاصها ؾاإلاجخم٘ ومؿاهمخه في عؾم هظه الؿُا٦ما ًا٦ض صوع  ، ٚحر ؤن هظا الخٍٗغ

                                                                 
1 REVEL Claude, La gouvernance mondiale a commencé, édition  Ellipse, paris,2006,P.P. 20-23 
2 DEJAMMET Alain,l'archipel de la gouvernance mondiale, Dalloz,Belgique, 2012,P.P? 10-12.  
3 MORVAN François " Les aspects majeurs de la nouvelle gouvernance financière" Réforme des  finances publiques démocratiques et  

bonne gouvernance actes de la lere université  de printemps de finances de groupement européen de recherches en finances publiques 

( GERFIP), france, 2004.P124.    
٘ ؾاب٤، م، بمىهىعان ؾُلت -  4  .101مغح
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الجاهب الاصاعي و الخ٣ني مخجاهال صوع اإلااؾؿاث الؿُاؾُت في بنالح ؤهٓمتها ومىا٦بت م٣خًُاث 

لضو٫ الضًم٣غاَُت ٦ما حؿعى ٚلى ج٤ًُِ مؿاخت مماعؾت الٟؿاص باٖخباع ؤن اإلااؾؿاث الٗاإلاُت في ج٣ُمها ل

بل ؤن الخإ٦ُض ٖلى اإلاىيىٖحن ) جُب٤ُ الخى٦مت ، حٗخمض ٖلى ؤ٢غان الخ٨م الجُض و٦ظا م٩اٞدت الٟؿاص

وم٩اٞدت الٟؿاص ( ٌك٨الن حجغ الاؾاؽ في زُاباث اإلااؾؿاث و الهُئاث الضولُت و الدكضًض ٖلى ؤزظ 

 . 1اإلاؿإلخحن بٗحن الاٖخباع مً َٝغ الضو٫ 

 م٣اعبت ٦ما ًلي :: ًم٨ً   ملازبت حعٍسف الحىهمت

  هي مجمىٖت مً ال٣ىاهحن و ال٣ىاٖض و اإلاٗاًحر التي جدضص الٗال٢ت بحن اصاعة الكغ٦ت مً هاخُت، وخملت الاؾهم

 .2وؤصخاب اإلاهالح ؤو الاَغاٝ اإلاغجبُت بالكغ٦ت مً خملت الؿىضاث، الٗما٫، الضاثىحن مً هاخُت ؤزغي 

  و الىٓم و ال٣غاعاث التي جًمً ٧ل مً الاهًباٍ و الكٟاُٞت هي مجمىٖت مً الالُاث و الاحغاءاث و ال٣ىاهحن

اث اصاعة الىخضة  و الٗضالت. وبالخالي تهضٝ بلى جد٤ُ٣ الجىصة و الخمحز في الاصاء ًٖ ٍَغ٤ جُٟٗل جهٞغ

الا٢خهاصًت ُٞما ًخٗل٤ باؾخٛال٫ اإلاىاعص الا٢خهاصًت اإلاخاخت لضيها بما ًد٤٣ ؤًٞل مىاٞ٘ مم٨ىت ل٩اٞت 

  .3ي اإلاهلخت و للمجخم٘ ٩٦لالاَغاٝ طو 

  هي مجمىٖت مً ال٣ىاهحن و الىٓم و ال٣غاعاث التي تهضٝ بلى جد٤ُ٣ الجىصة و الخمُحز في الاصاء ًٖ ٍَغ٤

ازخُاع الاؾالُب اإلاىاؾبت و الٟٗالت لخد٤ُ٣ زُِ و ؤهضاٝ الكغ٦ت ،وبمٗنى ؤزغ ٞةن الخى٦مت حٗني الىٓام 

ت الكغ٦ت ؤي وحىص هٓم جد٨م الٗال٢اث بحن الاَغا ٝ الاؾاؾُت التي جازغ في الاصاء ٦ما ٌكمل م٣ىماث ج٣ٍى

 . 4ٖلى اإلاضي البُٗض وجدضًض اإلاؿاو٫ و اإلاؿاولُت

  حٗٝغ الهُئت اإلاالُت الؿٗىصًت خى٦مت الكغ٧اث بإهه طل٪ الىٓام الظي ًدضص مً زالله خ٣ى١ ومؿاولُاث

  5م مً ؤصخاب في الكغ٦تمسخل٠ الاَغاٝ ٦مجلـ الاصاعة و اإلاضًٍغً و اإلاؿاهمحن وٚحره

  هي ؤصاة ٢اهىهُت ج٣٘ ٖلى ٖاج٣ها مؿاولُت الخد٨م بالٗال٢اث الخىُٓمُت التي جغبِ بحن الاَغاٝ الاؾاؾُت

اإلاازغة في ؤصاء الكغ٦ت ،وطل٪ مً ؤحل حُٗٓم اإلاىاٞ٘ اإلاخباصلت ومى٘ خاالث الخًاعب في اإلاهالح ؤو جسًُٟها 

                                                                 
اإلاى٣ٗض في ، ما٫ اإلالخ٣ي الٗغبي الشاوي خى٫ الاصاعة الغقُضة و الانالح الاصاعي اإلاا٫اٖ، ٖاص٫ عػ١ " الاصاعة الغاقُضة : الخ٨م الجُض و الخى٦مت - 1

 .146-145م ، 2008، مهغ، ال٣اهغة
ت، الضاع الجامُٗت، خى٦مت الكغ٧اث ومٗالجت الٟؿاص اإلاالي و الاصاعي ، مدمض مهُٟى ؾلُمان -  2  .15،م2006مهغ ،، الاؾ٨ىضٍع
اإلالخ٣ى ، هٓام اإلاٗلىماجُت اإلاداؾبُت ٦إصاة لخجؿُض مباصت خى٦مت الكغ٧اث و الخض مً الٟؿاص اإلاالي و الاصاعي ، ملُىص جىمي ونىعٍت ٦دى٫  - 3

لىم الدؿُحر حامٗ ت ٖو ني خى٫ : خى٦مت الكغ٧اث ٦ألُت للخض مً الٟؿاص اإلاالي و الاصاعي ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و الٗلىم الخجاٍع ت مدمض الَى

 . 4م  2012ماي  7-6 ،الجؼاثغ، بؿ٨غة، زًحر
ً بً ِٖس ى -  4 ٘ ٦ٟاءة الاؾىا١ اإلاالُت )صعاؾت خالت جُب٣ُُت ( اَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااحِؿتر في ، ٖبض الغخم صوع خى٦مت الكغ٧اث في ٞع

 .35،م 2009-2008اإلاضًت الجؼاثغ  -ٖلىم الدؿُحر جسهو مالُت ومدابت، حامٗت ًديى ٞاعؽ 

   www.cma.org.sa. 5م ، خى٦مت الكغ٧اث، اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، هُئت الؿى١ اإلاالُت -5 
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مىاٖت طاحي ًدهً الكغ٦ت اإلاؿاهمت الٗامت مً آٞت الٟؿاص و ُٞما بُجهم ،ومً زم ٞهي بمجزلت حهاػ 

 .1اإلادؿىبُت ومًاٖٟتها

  حٗٝغ مىٓمت الخٗاون و الخىمُت الا٢خهاصًت الخى٦مت ٖلى ؤنها الىٓام الظي ًخم مً زالله بصاعة الكغ٧اث

ت و الخد٨م بها ،وجدضص جىػَ٘ الخ٣ى١ واإلاؿاولُاث بحن مسخل٠ ؤصخاب اإلاهالح في ال مشل ، كغ٦تالخجاٍع

مجلـ الاصاعة و اإلاضعاء و اإلاؿاهمحن وٚحرهم وجىضح ال٣ىاٖض و الاحغاءاث الخانت باجساط ال٣غاعاث خى٫ 

،ؤوفي مغح٘ ؤزغ هي ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً الٗال٢اث بحن بصاعة الكغ٦ت ومجلـ بصاعتها و 2قاون الكغ٦ت

ً التي جىٞغ ؤَغ وآلُاث لخدضًض ؤهضاٝ الكغ٦ت وَغ١ جىُٟظها وآلُاث  اإلاؿاهمحن وؤصخاب اإلاهالح الازٍغ

 .الغ٢ابت ٖلى الاصاء

ٟاث الؿاب٣ت وؿخيخج ؤن الخى٦مت هي ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً الىٓم و الالُاث و ال٣ىاٖض  ومً زال٫ الخٍٗغ

التي جىٓم وجدضص الٗال٢اث بحن بصاعة الكغ٦ت ومال٦ما و اإلاؿاهمحن ُٞما وطل٪ لخدؿحن الاصاء و ال٨ٟاءة 

ت الاؾىا١ اإلاالُت وػٍاصة الكٟاُٞت و الاٞهاح ٞحها للكغ٧اث و٦ظل٪ و٦ظل٪ بػالت اخخ٩اع بٌٗ ، جضُٖم وج٣ٍى

 اإلاؿدشمٍغً صازل الاؾىا١ اإلاالُت 

 املعلب الثاوي : وشإة و جعىز خىهمت املؤطظاث 

٣ُت ٢ضًمت "Governanceٌٗىص لٟٔ الخى٦مت " " حٗني الخىحُه ،والتي حٗبر ًٖ Gubernare" بلى ٧لمت بٍٚغ

ٗىان٠،وما  ٣ُت ومهاعاجه في جىحُه و٢ُاصة الؿُٟىت وؾِ الامىاج و الاٖانحر و ال ٢ضعة عبان الؿُٟىت الاٍٚغ

ٟت في الخٟاّ ٖلى ؤعواح وممخل٩اث الغ٧اب ،وعٖاًخه  ًمخل٨ه مً ٢ُم وؤزال١ هبُلت وؾلى٦ُاث هؼيهت قٍغ

 ٖهضجه وبًهالها ألصخابها .وخماًخه لؤلماهاث و البًاج٘ التي في 

ٖىضما ؤ٦ض ؤصم ؾمُث في ٦خابت  1776وحٗىص ؤلاياءاث الاول ى لهظا اإلاهُلح في الاصبُاث الا٢خهاصًت بلى ٖام 

بلى ٖضم ٞٗالُت الكغ٧اث  1838"زغوة ألامم الخاحت بلى ٞهل اإلال٨ُت ًٖ الاصاعة زم ٖاص لِكحر في ٖام 

ٖىان ٚحر مال٨ح مهامهم باإلاؿخىي  ن الامغ الظي ًجٗلهم ال ٌكٗغون بالخدٟحز في ؤصاءاإلاؿاهمت التي ٌؿحرها ؤ

ً في بلى مؿإلت الٗال٢ت بح 1932ؾىت  Meansو  BERLEزم حاء ٧ل مً ، اإلاغض ي ن اإلاال٨حن و اإلاؿحًر

ً الكغ٦ت  ،خُث ؤن الٟهل بحن اإلال٨ُت و الدؿُحر ًاصي بلى خالت جًاعب في اإلاهالح بحن اإلاؿاهمحن و اإلاؿحًر

ت الى٧الت ) Jensen & Mecklingاصث ؤبدار حيـ وما٧لُىٜ و٢ض ٢ ( خُث بِىا Agency theory( بلى ْهىع هٍٓغ

  "Theory of the firm: Managerail Behavior،AGENCY Costs and Owership Structure"في م٣ا٫ بٗىىان :

٧ل التي ٢ض جيكإ مً الٟهل ْاهمُت مٟهىم خى٦مت اإلااؾؿاث وؤبغػا ؤهمُتها في الخض ؤو الخ٣لُل مً اإلاكا

                                                                 
مجلت حامٗت ، ُٞهل مدمىص الكىاعة ٢ىاٖض الخى٦مت وجخ٣ُُم صوعها في م٩اٞدت الٟؿاص و الى٢اًت مىه في الكغ٧اث اإلاؿاهمت الٗامت  الاعصهُت -  1

 . 8، م2009، الٗضص الشاوي 25اإلاجلض ، صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت
٘ لغ٢ابت هُئت ٢ُغ لؤلوعا١ اإلاالُت، هُئت ٢ُغ لؤلؾىا١ اإلاالُت  - 2 ناصعة مً مجلـ بصاعة ، هٓام خى٦مت الكغ٧اث اإلاضعحت في الاؾىا١ التي جسً

 www.qfma.org.qa 3م  2009ًىاًغ  27الهُئت في احخماٖه الاو٫ بخاٍعش 
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بحن اإلال٨ُت و الاصاعة وَغخا آلُاث ٖضة للخى٤ُٞ بحن مهالح الاصاعة ومهالح اإلاال٥ وطل٪ لجٗل الاصاعة حٗمل 

 .إًٞل ما ًم٨ً لهالح مال٩ي الكغ٦تب

٩ي 1985وفي ؾىت  ٨ُت وٖلى عؤؾها اإلاٗهض الامٍغ ،٢امذ زمـ حمُٗاث مهىُت بالىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ت  (AICPA)بحن ال٣اهىهُحن اإلاٗخمضًً للمداؾ  the Commttee of)بدك٨ُل لجىت خماًت الخىُٓماث الاصاٍع

Sposoring Organization-COSO-)ضَي ،وبٗض صعاؾت  (treadway commission)و اإلاٗغوٞت باؾم لجىت جٍغ

غ  ٗىامل اإلاؿببت التي ًم٨ً ؤن جاصي بلى بٖضاص الخ٣اٍع ضواي لخدضًض ال اإلاالُت الاخخُالُت  ؤحغتها لجىت جٍغ

غها الجهاجي 1978خُث ؤنضعث في ؤ٦خىبغ، وبحغاءاث الخض مجها  ج٣ٍغ

(report of the National Commission on Fraudulent financial -Reporting)  غ اللجىت الىَىُت الخانت ج٣ٍغ

غ اإلاالُت وجًمً مجمىٖت مً الخىنُاث الخانت بخُب٤ُ ٢ىاٖض خى٦مت  1باالخخُا٫ و الخًلُل في الخ٣اٍع

وطل٪ ًٖ ٍَغ٤ الاهخمام ، اإلااؾؿاث وما ًغجبِ ببها مً مى٘ الٛل و الخالٖب في بٖضاص ال٣ىاثم اإلاالُت

ؼ مهمت اإلاغاحٗت الخاعحُت ؤمام مجالـ بصاعة اإلااؾؿاث  2بمٟهىم هٓام الغ٢ابت الضازلُت وحٍٗؼ

 cadbury )خُث ؤنضعث لجىت ٧اصبىعي، في جُىع مٟهىم خى٦مت  اإلااؾؿاثو٢ض ٧ان لبىعنت لىضن صوع 

committee)  لىي٘ بَاع لخى٦مت اإلااؾؿاث باؾم  1992و التي جً حك٨ُلها ؾىت(cadbury best practice) 

ً في ٖملُت بٖضاص ومغاح٘ ال٣ىاثم اإلاالُت . اصة ز٣ت اإلاؿدكٍغ  مً ؤحل ٍػ

٨ُت ٧ل مً ؤنضعث بالىالًاث اإلاخدضة  1999وفي   Nationalو"New york Stock exchange-NYSE'' الامٍغ

Association of Securities Dealers-NASD"  غهما اإلاٗغوٝ باؾم و الظي اهخم  "blue ribbon report"ج٣ٍغ

 بٟاٖلُت صوع لجان اإلاغاحٗت في الالتزام بمباصت خى٦مت اإلااؾؿاث .

بىي٘ مباصت خى٦مت اإلااؾؿاث ، 1999في ٖام  (OECD)و٢امذ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت 

Corporate Governance principales  وهضٞذ اإلاىٓمت مً وعاء طل٪ بلى 2004و التي جم حٗضًلها ٖام ،

٦ما ؤوص ئ مٗهض لهظا الٛغى ب٩ل مً وجغ٦ُا ، مؿاٖضة الضو٫ في جُب٤ُ الؿلُم إلاٟهىم خى٦مت اإلااؾؿاث

بدى٦مت اإلااؾؿاث، زانت ٣ٖب بٞالؽ الٗضًض مً الكغ٧اث حغاء الاػماث  وباث الاهخمام ٦بحرا، 2002ؾىت 

٨ُت في نهاًت ؾىت  اث الكغ٧اث الامٍغ ٞلخٟاصي ج٨غاع جل٪ الى٨ؿاث ؤج٤ٟ ٖلى  2001و الًٟاثذ اإلاالُت ل٨بًر

 . 3اعؾاء ٢ىاٖض ومباصت خى٦ىت اإلااؾؿاث و اإلاىٓماث

ذ ٖلى مضاع ال٣غن اإلااض ي، وخاالث الٟكل اإلااؾس ي ومً زال٫ ما ؾب٤ هجض ؤن ؾلؿلت الاخضار التي جالخ٣

٢ض ويٗذ مىيٕى خى٦مت اإلااؾؿاث ٖلى عؤؽ اهخماماث ، التي َالذ ال٨شحر مً اإلااؾؿاث خى٫ الٗالم

الامغ الظي ؾاٖض وبك٩ل ٦بحر  في جُىع واهدكاع مٟهىم خى٫ الٗالم، ، اإلاىٓماث اإلاهىُت و اإلااؾؿاث الٗلمُت

                                                                 
1 Joseph A grundfst, Max Beruffy, the treadway commission report: tow years  later .prepared for the sixteenth annual securuities 

regulation institute the university  of calfornia, san  dieo, Janury 26.1989 p.2  
ت ،مهغ الُبٗت الشاهُت صعاؾت الجامٗت الا ، مدمض مهُٟى ؾلُمان ،صوع خى٦مت الكغ٧اث ومٗالجت الٟؿاص اإلاالي و الاصاعي   2  .16م ، 2009ؾ٨ىضاٍع
ت 3  .4م  2009ُٟٞغي ، هجاة حمٗان ،خى٦مت الكغ٧اث: مخُلباتها، مباصئها ،وهُا١ جُب٣ُها ،٧ىوؿِذ لئلؾكاعاث الاؾدشماٍع
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غ هٓمها ال٣اهىهُت و اإلاالُت و ل٨شحر مً الضو٫ وزانت الىامُت مجها، في جُالٗالم وهظا بضوعه ؾاٖض ا اإلاداؾبُت ٍى

ت .  و الاصاٍع

غ الهاصعة ًٖ مسخل٠ الهُئاث في  غ مٟهىم خى٦مت اإلااؾؿاث مً زال٫ الخ٣اٍع والجضو٫ اإلاىالي ًلخو جٍُى

 الٗالم .

خي لحىهمت املؤطظاث1-1الجدوٌ زكم )  (: ملخظ جإٍز

 البلض  الٟٗالُاث  الؿىت 

 اإلامل٨ت  اإلاخدضة  بحر٫ ومجز ًيكغان ٖملهم " اإلااؾؿت الدجُشت و اإلال٨ُت الخانت  1931

٘ لخىُٓم ؾى١ الاوعا١ اإلاالُت 1933  اإلامل٨ت اإلاخدضة  نضوع ؤو حكَغ

ٌ اإلاؿاولُت مً ؤحل اه٣اص لجىت مغا٢بت البىعناث  1934  اإلامل٨ت  اإلاخدضة  نضوع ٢اهىن جٍٟى

 الاجداص الاعوبي الاجداص الاوعوبي ًدبنى ؤو٫ ٢اهىن جىحُهي للماؾؿاث  1968

غ لجىت  1987 غ اإلاالُت ،و treadwayنضوع ج٣ٍغ  بكإن في الخ٣اٍع

 الخإ٦ُض ٖلى صوع لجان اإلاغاحٗت،ووي٘ بَاع للغ٢ابت الضازلُت.  

 اإلامل٨ت اإلاخدضة 

ت مشل  بضاًت الدؿٗىُاث  مما صٖا  polly peck  و max wellانهُاع ٖضص مً الامبراَىعٍاث الخجاٍع

 بلى جدؿً مماعؾاث خى٦مت اإلااؾؿاث 

 اإلامل٨ت اإلاخدضة 

غ بٗىىان الجىاهب اإلاالُت في خى٦مت اإلااؾؿاث 1992  اإلامل٨ت اإلاخدضة  لجىت ٧اصبىعي جيكغ ؤو٫ ج٣ٍغ

غ ٦ىُٜ  1994 ٣ُا  بانالح مجالـ الاصاعة ًخًمً جىنُت  KINGوكغ ج٣ٍغ  حىىب اٍٞغ

غ ٖىىاهه '' ؤًً مان اإلاضًغون؟'' ًدث اإلااؾؿاث  1994 ؤنضعث بىعنت جىػهخى ج٣ٍغ

ض مً اإلاٗلىماث اإلاخهلت بإؾالُب  ت مٍؼ غهم الؿىٍى ال٨ىضًت ٖلى جًمىحن ج٣اٍع

 مماعؾت خى٦مت اإلااؾؿاث.

 ٦ىضا 

غ  1994/1995 غ اإلاالُت الغ٢ابت الضازلُت  RUTTEMANوكغ ج٣ٍغ  Greenburyفي الخ٣اٍع

غ   خى٦مت اإلااؾؿاث Hampleم٩اٞإث الخىُٟظًحن وج٣ٍغ

 اللمل٨ت اإلاخدضة 

 عوؾُا  اٖخماص ٢اهىن اإلااؾؿاث اإلاؿاهمت الغوس ي . 1995

غ ُٞىى  1995  ٞغوؿا بكإن مؿاولُاث واؾخ٣اللُت اإلاجالـ. vienotوكغ  ج٣ٍغ

 اؾترالُا بنضاع الاجداص الاؾترالي إلاحري الاؾدشماع  بُان ًخًمً مٗاًحر إلاجالـ الاصاعة  1995
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ً باإلااؾؿاث .  ُٞما ًخهل باالٞهاح ًٖ ٖملُت ازخُاع ٦باع اإلاضًٍغ

 international corporate حك٨ُل الكب٨ت الٗاإلاُت ألؾالُب خى٦مت اإلااؾؿاث 1995

governance اث في ٧اٞت الاؾىا١ لًمان جُب٤ُ خى٦مت  اإلااؾؿ  

 اإلامل٨ت اإلاخدضة

غ  1996  هىلىض بكإن ؤًٞل مماعؾاث خى٦مت اإلااؾؿاث JAAP PETERوكغ ج٣ٍغ

 عوؾُا  اٖخماص ٢اهىن الؿى١ الاوعا١ اإلاالُت الغوس ي   1996

 الىالًاث اإلاخدضة  وكغ ال٣ىاٖض اإلاىخضة لخى٦مت اإلااؾؿاث 1998

1999 OCED مباصت ، جيكغ ؤو٫ مٗاًحر صولُتOCED مً الضو٫  مجمىٖت لخى٦مت اإلااؾؿاث 

 اإلامل٨ت اإلاخدضة  في الغ٢ابت الضازلُت  turnbullوكغ جىححهاث  1999

 ؤإلااهُا  وكغ ال٣ىاٖض الاإلااهُت لخى٦مت اإلااؾؿاث  2002

في الىالًاث   Sarbanes-Oxleyوٚحرها مً ًٞاثذ بلى ٢اهىن  enronؤصي اتهُاع   2002

غ بنالح ٢اهىن اإلااؾؿاث في ؤوعوبا   اإلاخدضة وول ج٣اٍع

الىالًاث اإلاخدضة 

 ؤوعبا و 

غ  2003  اإلامل٨ت اإلاخدضة ًٖ الاًٖاء ٚحر الخىُٟظًحن  higgs وكغ ج٣ٍغ

وجإزحرها ٖلى الاصاء اإلاهغفي ،صعاؾت جُب٣ُُت ٖلي ٢ُإ البىى٥ الُمىُت ،٧لُت  صعاؾت جدلُلُت آللُاث الخى٦مت، ٖبض هللا ٖلي ؤخمض ال٣غش ي املطدز :

ما٫ ،حامٗت خلىان ،مهغ    13-12م  2010الخجاعة وبصاعة الٖا

 املعلب الثالث : ؤهداف خىهمت املؤطظاث

ت التي لِـ لها نٟت الالؼام  ٧اهذ ؤهضاٝ الخى٦مت جىي٘ ٖلى ق٩ل مجمىٖت مً ال٣ىاٖض و اإلاٗاًحر الازخُاٍع

ول٨ً بٗض الخُىع الظي قهضه الا٢خهاص الٗالمي حٗل ٧ل الضو٫ و اإلاؿاهمىن و اإلامىلىن وٚحرهم يهخمىن 

ُٗت جدمل نٟت الالؼام  .1بإؾـ و٢ىاٖض الخى٦مت ونُاٚتها ٖلى ق٩ل ٢ىاٖض ٢اهىهُت وحكَغ

٢خهاصًت و اإلاالُت و اإلاداؾبُت العجباٍ وجضازل مٟهىم الخى٦مت بمجمىٖت مً الابٗاص الخىُٓمُت و الا وهًغا

٣ٞض حٗضصث وحهاث الىٓغ خى٫ الاهضاٝ اإلاغحىة مً جُب٤ُ مٟهىم ، الاحخماُٖت و ال٣اهىهُت للماؾؿاثو

ت ؤن خى٦مت الخى٦مت في اإلااؾؿاث وفي هظا الخهىم ٣ٞض وعص في اليكغة الا٢خهاصًت لبى٪ الا  ؾ٨ىضٍع

 : 2اإلااؾؿاث تهضٝ بك٩ل ؤؾاس ي بلى

 .الٗضالت و الكٟاُٞت وخ٤ اإلاؿاءلت بما ٌؿمذ ل٩ل طي مهلخت بمغاحٗت الاصاعة 

                                                                 
وع٢ت ٖمل م٣ضمت للملخ٣ى الٗلمي خى٫ ، الاػمت الٗاإلاُت واؾدكغاٝ الخل باؾخسضام مباصت الاٞهاح و الكٟاُٞت وخى٦مت الكغ٧اث، ؤخمض مسلٝى  1

 .2009ؤ٦خىبغ  21-20، الاػمت اإلاالُت الا٢خهاصًت و الضولُت و الخى٦مت الٗاإلاُت
ت  2  .50م ، 2003ال٣اهغة ،، اإلاجلض الخامـ والشالزىن ، اليكغة الا٢خهاصًت، بى٪ الاؾ٨ىضٍع
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  خماًت اإلاؿاهمحن بهٟت ٖامت ؾىاء ؤ٢لُت ؤو ؤٚلبُت وحُٗٓم ٖاثضهم 

 مى٘ اإلاخاحغة بالؿلُت في اإلااؾؿت 

  مغاٖاة اإلاجخم٘ و الٗما٫ 

 ماعاث ،وجض٤ٞ الامىا٫ اإلادلُت و الضولُت حصجُ٘ حظب الاؾدش 

  ت ًم٨ً مٗها مداؾبت ٚضاعة امام اإلاؿاهمحن ونىال بلى ٢ىاثم مالُت ٖلى يمان وحىص هُا٧ل بصاٍع

 ؤؾاؽ مباصت ومٗاًحر ٖالُت مً الجىصة .

  يمان مغاحٗت الاصاء اإلاالي وخؿً اؾخسضام ؤمىا٫ اإلااؾؿت 

 :1لى ؤن خى٦مت اإلااؾؿاث تهضٝ بك٩ل ؤؾاس ي بلىومً هاخُت ؤزغي ٣ٞض جىنل ؤخض الباخشحن ب

 .جدؿحن ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت وػٍاصة مٗض٫ الىمى الا٢خهاصي 

  في ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ ً اصة ز٣ت اإلاؿدشمٍغ  ٍػ

 ٞغى الغ٢ابت الٟٗالت ٖلى بصاعة اإلااؾؿت 

  جضُٖم اإلاغ٦ؼ الخىاٞس ي للماؾؿت في ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ 

ًىحض بُجها هٕى مً الدكابه و الخ٩املوبخدلُل آلاعاء الؿاب٣ت ؤن    وبالخالي ، الاهضاٝ الؿاب٣ت ٖغيها 

م٨ً جهيُٟها و٤ٞ ضًم٨ً ؤن هىا٥ مجمىٖت مً الاه اٝ التي حؿعى خى٦مت اإلااؾؿاث بلى جد٣ُ٣ها ٍو

اث الخالُت   اإلاؿخٍى

 ؤوال : ؤهداف خىهمت املؤطظاث على مظخىي الافساد 

  ٖىاثضهم خماًت خ٣ى١ اإلاؿاهمحن بهٟت ٖامت ؾىاء  ؤ٢لُت ؤو ؤٚلبُت وحُٗٓم 

 اإلااؾؿت.اإلاهالح مً مماعؾت الغ٢ابت الٟٗالت ٖلى بصاعة  بجم٨حن اإلاؿاهمحن وؤصخا 

  بإؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ ً اصة ز٣ت اإلاؿدشمٍغ  ٍػ

 زاهُا: ؤهداف خىهمت املؤطظاث على مظخىي املؤطظت 

  جدؿحن اصاء اإلااؾؿت وحُٗٓم ٢ُمتها الا٢خهاصًت 

                                                                 
خى٦مت الكغ٧اث وابٗاص اإلاداؾبُت و ، خى٦مت الكغ٧اث " اإلااجمغ الخامـمدمض ؾمحر بال٫ صوع الغ٢ابت ٖلى حىصة اإلاغاحٗت في جد٤ُ٣ ؤهضاٝ   1

ت و الا٢خهاصًت ،٧لُت الخجاعة الجؼء الشالث ت، الاصاٍع  .4-3م ، 2005ؾبخمبر  10-8، حامٗت الاؾ٨ىضٍع
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  جضُٖم اإلاغ٦ؼ الخىاٞس ي للماؾؿت في ؤؾىا١ عؤؽ اإلاا٫ 

 جدؿحن اإلاماعؾاث اإلاالُت و اإلاداؾبُت و الاصاعة في اإلااؾؿت 

 . ؼ اإلاؿاءلت  مى٘ اإلاخاحغة بالؿلُت في اإلااؾؿت وجإ٦ُض اإلاؿاولُاث وحٍٗؼ

 زالشا : ؤهضاٝ خى٦مت اإلااؾؿاث ٖلى مؿخىي الضولت :

  حصجُ٘ حظب الاؾدشماعاث، وجض٤ٞ الامىا٫ اإلادلُت و الاحىبُت 

  مغاٖاة مهالح اإلاجخم٘ و الٗما٫ 

  جدؿحن ال٨ٟاءة الا٢خهاصًت وػٍاصة مٗضالث الىمى الا٢خهاصي 

  صٖم اؾخ٣غاع ومهضا٢ُت ال٣ُإ اإلاالي ومى٘ خضور ؤػماث ؤو انهُاعاث مالُت 

 : ؤهداف خىهمت املؤطظاث (1-1)الشيل زكم 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اٖضاص الُالبتاملطدز 

 

 ؤهضاٝ

 خى٦مت اإلااؾؿاث

 ٖلى مؿخىي 

 الاٞغاص

 حصجُ٘ حظب الاؾدشماعاث وجض٤ٞ الامىا٫ 

٘ و الٗما٫   مغاٖاة مهالح اإلاجخم

ٕ اإلاا٫  صٖم اؾخ٣غاع ومهضا٢ُت ٢ُا

 جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت 

 ٢ُمت اإلااؾؿت  حُٗٓم

 جضُٖم  اإلاغ٦ؼ الخىاٞس ي 

 و اإلاداؾبت اإلاالُت جدؿحن اإلاماعؾاث

 مى٘ اإلاخاحغة بالؿلُت 

 خماًت خ٣ى١ اإلاؿاهمحن 

 مماعؾت اإلاؿاهمحن لغ٢ابت ٞٗالت 

 ً اصة لٛت اإلاؿدشمٍغ  ٍػ

 ٖلى مؿخىي 

 اإلااؾؿت

 ٖلى مؿخىي 

 الضولت
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اإلااؾؿاث حؿمذ بسل٤ الش٣ت بحن اإلاخٗاملحن في الانهُاعاث و الًٟاثذ  وبهٟت ٖامت ًم٨ً ال٣ى٫ بإن خى٦مت

ً ، اإلاالُت م٨ً زانت اإلاؿدشمٍغ و اإلااؾؿُحن مً الخهى٫ ٖلى وؾاثل ج٣ىم خ٣ُ٣ت بالغ٢ابت ٖلى  اإلاالُحنٍو

غ٧اث مً كال اؾخٟاصةوجاصي بلى حُٗٓم اإلاىاٞ٘ وػٍاصة ، ٚضاعة ؤنىلهم اإلاىػٖت ٖلى ٖضة مداٞٔ وقغ٧اث

غاٝزال٫ جىيُذ اإلاؿاولُاث و الىحباث واإلاهام الخانت   حي ًىضح طل٪ : الاوالك٩ل ، طاث الهلت باإَل

 ( : الاطخفادة من عملُاث خىهمت املؤطظاث2-1الشيل السكم )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ني خى٫ الخى٦مت اإلاداؾبُت للماؾؿت ، الكغ٧اث في جد٤ُ٣ حىصة اإلاٗلىمت اإلاداؾبُت هىام حمٗت ،لٗكىعي هىا٫ ،صوع خى٦مت املطدز : اإلاخل٣ي الَى

 9م ، 2010صٌؿمبر  8-7، الجؼاثغ -ؤم البىاقي -)وا٢٘ ،عهاهاث وؤٞا١ ( حامٗت الٗغبي بً مهُضي 

 :ؤهمُت جعبُم خىهمت الشسواث 

 :مجها جخجلى ؤهمُت خى٦مت الكغ٧اث في الٗضًض مً اإلاؼاًا هظ٦غ 

مداعبت الٟؿاص الضازلي في الكغ٧اث و ٖضم الؿماح بىحىصه ؤو اؾخمغاعه  بل ال٣ًاء ٖلُه و ٖضم  -

 . الؿماح بٗىصجه مغة ؤزغي 

-  ً جد٤ُ٣ و يمان الجزاهت و الخُاص و الاؾخ٣امت ل٩اٞت الٗاملحن بضءا مً مجلـ الاصاعة و اإلاضًٍغ

 .الخىُٟظًحن الى ؤصوى ٖامل في الكغ٦ت 

 ؤًٖاء مجلـ الاصاعة

 اإلاؿاهمىن في الكغ٦ت

اصة حاطبُت الكغ٦ت  ٍػ

ً وللمىعصًً  للمؿدشمٍغ

جىمُت الش٣ت و اإلاهضا٢ُت 

 بالكغ٦ت
 ٦تغ هٓام اإلاداؾبت بالك

 مغا٢بي الخؿاباث الخاعححن

ججىب زؿاثغ 

 مخٗضصة

 حني م٩اؾب

 هٓام الاٞهاح و الكٟاُٞت ٖضًضة

 جدلُم الاطخفادة من خىهمت املؤطظاث
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جد٤ُ٣ الؿالمت و الصخت و ٖضم وحىص ؤي ازُاء ٖمضًت ؤو اهدغاٝ مخٗمض و مى٘ اؾخمغاع هظا  -

 .الخُإ و ال٣هىع 

مداعبت الاهدغاٞاث و ٖضم الؿماح باؾخمغاعها ًهٗب جد٤ُ٣ هخاثج حُضة لؤلٖما٫ و جدخاج الى  -

 . جضازل انالحي ٖاحل

 . ظا الخضورج٣لُل ألازُاء و بالخالي ًجىب الكغ٧اث ج٩ال٠ُ و ؤٖباء ه -

 و ًم٨ً اًجاػ ؤهمُت الخى٦مت ألخهغها في ما ًلي :

جد٤ُ٣ ؤًٞل خماًت و جىاػن بحن مهالح اإلاضًٍغً و اإلاؿاهمحن و ؤصخاب اإلاهالح ألازغي اإلاغجبُت  -

 باإلااؾؿت.

اصة ٢ُمتها الؿى٢ُت . -  جدؿحن صعحت ز٣ت ألاَغاٝ اإلاخٗاملت م٘ اإلااؾؿت و ٍػ

الخم٨ً مً ، ؿاث و بالخالي الخض مً و٢ٕى الًٟاثذ اإلاالُتج٤ًُِ الخىا١ ٖلى الٟؿاص باإلااؾ -

ل بمسخل٠ ؤق٩اله و بإ٢ل الخ٩ال٠ُ .  الخهى٫ ٖلى الخمٍى

٘ الش٣ت في الا٢خهاص الىَني  - صٖم اإلاىار الاؾدشماعي و حظب الاؾدشماعاث ألاحىبُت، و بالخالي ٞع

 بخدؿحن صعحت وكاَه .
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 ظاث املبدث الثاوي : ؤطاطُاث خىٌ خىهمت املؤط

 املعلب ألاوٌ : املبادا و الخطابظ

 : مبادا الحىهمت خظب مبادا مىظمت الخعاون الاكخطادي و الخىمُت

الى ججاعب ، OECDحؿدىض مباصت خى٦مت الكغ٧اث الهاصعة ًٖ مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت 

و ؤًًا الى ؤٖما٫ ؾاب٣ت جم الايُإل بها صازل ، مؿدىضة الى اإلاباصعاث الىَىُت للضو٫ ألاًٖاء باإلاىٓمت

ت ل٣ُإ ألاٖما٫ ، OECDمىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت  مً بُجها ما ٢امذ به اإلاجمىٖت الاؾدكاٍع

و مً بُجها لجىت ألاؾىا١ ، OECDاإلاٗىُت بدى٦مت اإلااؾؿاث و الخابٗت إلاىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت 

 .1لجىت ؾُاؾت البِئت و الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث ، شماع الضوليلجىت الاؾد، اإلاالُت

٦ما جمذ الاؾخٟاصة مً اؾهاماث ٖضص مً الضو٫ ٚحر ؤًٖاء في مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت 

OECD ،اإلاؿدشمٍغً، ٢ُإ ألاٖما٫، نىضو١ الى٣ض الضولي، باالياٞت الى اؾهاماث ٧ل مً البى٪ الٗالمي ،

 .  2و ٚحرها مً ألاَغاٝ اإلاٗىُت بمىيٕى خى٦مت اإلااؾؿاث، اإلاهىُتالاجداصاث 

تهضٝ هظه اإلاباصت الى مؿاٖضة خ٩ىماث الضو٫ ألاًٖاء و خ٩ىماث الضو٫ ٚحر ألاًٖاء في ٚماع حهىصهم 

 ،لخ٣ُُم و جدؿحن ألاَغ ال٣اهىهُت و اإلااؾؿاجُت و الخىُٓمُت إلاىيٕى خى٦مت اإلااؾؿاث في جل٪ الضو٫ 

و جغ٦ؼ اإلاباصت ٖلى اإلااؾؿاث التي  ،الى جىٞحر الخٍُى الاعقاصًت و اإلا٣ترخاث ألؾىا١ ألاوعا١ اإلاالُت باالياٞت

٦ما ؤنها حٗخبر ؤًًا ؤصاة مُٟضة لخدؿحن خى٦مت اإلااؾؿاث ألازغي التي ال  ،جم جضاو٫ ؤؾهمها في البىعناث

 . 3مشل اإلااؾؿاث الٗمىمُت و الخانت ،جخضاو٫ ؤؾهمها في البىعناث

 : 4بكإن خى٦مت اإلااؾؿاث في ما ًلي OECDخمشل مباصت مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت ج

 جىاٞغ اَاع ٞٗا٫ لخى٦مت اإلااؾؿاث . -

 خ٣ى١ اإلاؿاهمحن . -

 اإلاٗاملت اإلاخ٩اٞئت . -

 صوع ؤصخاب اإلاهالح في خى٦مت اإلااؾؿاث . -

 الاٞهاح و الكٟاُٞت . -

 مؿاولُت مجلـ الاصاعة . -

 

                                                                 
غ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت الٗضص ال٣ىاٖض اإلاىٓمت لخى٦مت الكغ٧اث مً مىٓىع الكغ٧اث اإلا٣ُضة في بىعنت الاعصن مجلت  م، لُٟي ؤخمض حُان  1

 . 11،م 2003الاعصن ، الخاؽ
ت   -اإلابضت-َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،خى٦مت الكغ٧اث اإلاٟاهُم   2 ، الضاع الجامُٗت الاؾ٨ىضٍع  .41، م2005الخجاعب " جُب٣ُاث الخى٦مت  في اإلاهاٝع
 .10م  2004الخىمُت للخ٨م اإلاكتر٥ انضاع مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت ،مباصت مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و   3
 .57-24اإلاغح٘ الؿا١ )بخها=ٍع٠( ،م   4
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 جىافس اظاز فعاٌ لحىهمت  املؤطظاث  -1

ًىو هظا اإلابضؤ ٖلى يغوعة جىٞحر اَاع ٞٗا٫ لخى٦مت اإلااؾؿاث و ٌؿاهم في جُٟٗل صوع ؤهٓمتها في جدؿحن 

٘ مؿخىي ألاصاء الا٢خهاصي الكامل مً حهت ؤزغي ، ؤصاء اإلااؾؿت مً حهت مً زال٫ ،و اإلاؿاهمت في ٞع

 . 1و جبني ز٣اٞت جىُٓمُت جغج٨ؼ ٖلى هظه ألاهٓمت و ٖلى ٨ٞغ الخى٦متآلُاث و ؤصواث ؤهٓمت خى٦مت اإلااؾؿاث 

٘ مؿخىي الكٟاُٞت و ؤن ، ًا٦ض هظا اإلابضؤ ٖلى ؤهه ًيبغي ٖلى اَاع خى٦مت اإلااؾؿاث ؤن ٌصج٘ ٖلى ٞع

الجهاث الاقغاُٞت و الخىُٓمُت  ًخىا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن و ًدضص بىيىح جىػَ٘ اإلاؿاولُاث بحن مسخل٠

 ًت .الخىُٟظو 

 : 2و ٢ض ع٦ؼ هظا اإلابضؤ ٖلى الجىاهب الخالُت

 ًيبغي وي٘ اَاع خى٦مت اإلااؾؿاث بهضٝ ؤن ٩ًىن طا جإزحر ٖلى ألاصاء . -

ان اإلاخُلباث ال٣اهىهُت و الغ٢ابُت التي جازغ ٖلى مماعؾت خى٦مت اإلااؾؿاث في هُا١ ازخهام  -

عي  ًيبغي ؤن ج٩ىن طاث قٟاُٞت و ٢ابلت للخىُٟظ و ؤن جخىا٤ٞ م٘ ؤخ٩ام ال٣اهىن . ، حكَغ

ٗاث ٖلى جىػَ٘ اإلاؿاولُاث بحن الهُئاث اإلاسخلٟت بك٩ل واضح م٘ يمان زضمت  - ؤن جىو الدكَغ

 اإلاهلخت الٗامت. 

ىاعص الالػمت ؤن جخمخ٘ ٧ل مً الهُئاث الاقغاُٞت و الغ٢ابُت و الخىُٟظًت بالؿلُت و الجزاهت و جىٞحر اإلا -

 لل٣ُام بىاحباتها .

 مبدؤ خلىق املظاهمين :  -2

و حؿهُل مماعؾت خ٣ى٢هم مً َٝغ هٓام خى٦مت ، ًىو هظا اإلابضؤ ٖلى يغوعة جىٞحر الخماًت للمؿاهمحن

و طل٪ بًمان خ٣ى٢هم اإلاسخلٟت ٦إهم َٝغ مً ألاَغاٝ الٟاٖلت و ؤصخاب اإلاهالح و جخمشل ، اإلااؾؿاث

ل ، ن في خهىلهم ٖلى َغ١ مًمىهت لدسجُل مل٨ُتهمؤهم خ٣ى١ اإلاؿاهمح و يمان خ٣هم في اعؾا٫ ؤو جدٍى

، و الخهى٫ ٖل اإلاٗلىماث الخانت باإلااؾؿت في الى٢ذ اإلاىاؾب و بهٟت مىخٓمت و صوعٍت، مل٨ُت ؤؾهمهم

ذ في احخماٖاث الجمُٗت الٗامت للمؿاهمحن وخ٣هم في ًاء و خ٣هم في ٖؼ٫ و اهخساب ؤٖ، اإلاكاع٦ت و الخهٍى

 . 3مجلـ الاصاعة و اإلاكاع٦ت في ؤعباح اإلااؾؿاث

 :  4و جخمشل خ٣ى٢هم ُٞما ًلي

ل مل٨ُت ألاؾهم . -  خ٤ اإلاؿاهمحن في ه٣ل و جدٍى

 الخ٤ في اإلاكاع٦ت في اجساط ال٣غاعاث اإلاهمت . -

                                                                 
 . 6، م 2004مهغ ، ال٣اهغة، مباصت مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت في مجا٫ خى٦مت الكغ٧اث ،مغ٦ؼ مكغوٖاث الضولُت الخانت  1
 .20بغاهمت ٦جزة ،مغح٘ ؾاب٤، م   2
٘ الؿاب٤،م، الا٢خهاصي و الخىمُتمباصت مىٓمت الخٗاون   3  .8اإلاغح
لي  4  .112م، مغح٘ ؾاب٤، ٖغ٢ىب ٖو
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ذ في احخماٖاث الجمُٗت الٗامت للمؿاهمحن . -  اإلاكاع٦ت الٟٗالت و الخهٍى

اإلاا٫ و الترجِباث التي جم٨ً بٌٗ اإلاؿاهمحن مً مماعؾت صعحت مً وحىب الاٞهاح ًٖ ه٩ُل عؤؽ  -

 الؿُُغة و الغ٢ابت .

 ًجب جىٞغ ال٨ٟاءة و الكٟاُٞت في ٢ُام الؿى١ بىْاثٟه في الغ٢ابت ٖلى اإلااؾؿاث . -

 جىٞحر لجمُ٘ اإلاؿاهمحن الٟغنت لخباص٫ الاؾدكاعاث في اإلاىيىٖاث اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ مل٨ُتهم  . -

ت ليافت فئاث املظاهمين : مبدؤ املعام -3  لت العادلت و املدظاٍو

ت ل٩اٞت اإلاؿاهمحن بما في ، ًىو هظا اإلابضؤ ٖلى يغوعة ؤن ًًمً اَاع خى٦مت اإلااؾؿاث مٗاملت مدؿاٍو

ٌ ، طل٪ مؿاهمي ألا٢لُت و اإلاؿاهمحن ألاحاهب و ًجب ؤن جخاح الٟغنت ل٩ل اإلاؿاهمحن للخهى٫ ٖلى حٍٗى

 . 1ٞٗا٫ ٖىض اهتها٥ خ٣ى٢هم

 : 2و هي، هىا٥ مجمىٖت مً الاعقاصاث التي ًجب ألازظ بها ٖىض الالتزام بخُب٤ُ هظا اإلابضؤ

ت للمؿاهمحن و اُٖائهم الخ٤ في الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت  - ذ اإلادؿاٍو جىٞحر خ٣ى١ الخهٍى

 ب٩اٞت ٞئاث ألاؾهم .

٣ت  - ذ بىاؾُت ٞاعػي ألانىاث ) ألامىاء اإلاٟىيحن ( ؤو اإلاغشخحن لهظا الٛغى بٍُغ ؤن ًخم الخهٍى

 مخ٤ٟ ٖلحها م٘ ؤصخاب ألاؾهم .

 ًيبغي خماًت مؿاهمي ألا٢لُت مً اؾاءة الاؾخٛال٫ . -

ت ل٩ل  - ؤن حؿمذ الاحغاءاث اإلاخبٗت ل٣ٗض احخماٖاث الجمُٗت الٗامت للمؿاهمحن باإلاٗاملت اإلادؿاٍو

 ؿاهمحن .اإلا

 مى٘ جضاو٫ ألاؾهم بالك٩ل الظي ال ًمحز باإلٞهاح و الكٟاُٞت . -

ً الخىُٟظًحن باإلااؾؿت الاٞهاح إلاجلـ الاصاعة ٖما اطا  - ًيبغي ٖلى ؤًٖاء مجلـ الاصاعة ؤو اإلاضًٍغ

 ٧اهذ لهم مهالح ٢ض جمـ بمهالح اإلااؾؿت .

 مبدؤ دوز ؤصحاب املطالح في خىهمت املؤطظاث : -4

ها ال٣اهىن ا ضؤ ٖلى يغوعة اٖتراٝ هٓام خى٦مت اإلااؾؿاث بد٣ى١ ؤصخاب اإلاهالح التي ًيكًىو هظا اإلاب

و الٗمل ٖلى حصجُ٘ الخٗاون اليكِ و الٟٗا٫ بحن اإلااؾؿاث و ، ؤو التي جيكإ هدُجت الجٟا٢ُاث مخباصلت

 . 3ألاَغاٝ الٟاٖلت و اإلاغجبُت بها في زل٤ الثروة و ٞغم الٗمل و جدؿحن ؤصاء اإلااؾؿت

َغ١ لدصجُ٘ مسخل٠ ؤصخاب اإلاهالح في اإلااؾؿت ٖلى ال٣ُام  بةًجاصتهخم خى٦مت اإلااؾؿاث ٦ظل٪ 

هدُجت لٗمل الٍٟغ٤ الظي  بال و هجاخها ما هى ، باالؾدشماع في عؤؽ اإلاا٫ البكغي و اإلااصي الخام باإلااؾؿت

                                                                 
لي  1  .113مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه، م ، ٖغ٢ىب ٖو
 .23بغاهمت ،مغح٘ ؾاب٤ ط٦غه ،م   2
لي  3  .116م، مغح٘ ؾاب٤، ٖغ٢ىب ٖو
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ً و الٗاملحن  ، و الضاثىحن و اإلاىعصًًًجؿض الاؾهاماث اإلا٣ضمت مً مسخل٠ اإلاىاعص التي جخًمً اإلاؿدشمٍغ

 ؤصخاب اإلاهالح في بىاء ماؾؿت جىاٞؿُت و مغبدت . بةؾهاماثٍيبغي ٖلى اإلااؾؿت ؤن حٗتٝر و 

 و هىا٥ مجمىٖت مً الاعقاصاث التي ًجب ألازظ بها ٖىض الالتزام بخُب٤ُ هظا اإلابضؤ و هي :

 ث .ًجب اخترام ؤصخاب اإلاهالح التي ًيكإها ال٣اهىن ؤو ج٩ىن هدُجت الجٟا٢ا 

 . ٞٗا٫ م٣ابل اهتها٥ خ٣ى٢هم ٌ  ًيبغي ؤن ج٩ىن ألصخاب اإلاهالح ٞغنت الخهى٫ ٖلى حٍٗى

 . ؼ ألاصاء مً ؤحل مكاع٦ت الٗاملحن غ آلُاث لخٍٗؼ  ًيبغي وي٘ و جٍُى

  ًجب مكاع٦ت ؤصخاب اإلاهالح في ٖملُت خى٦مت اإلااؾؿاث و الؿماح لهم بالخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث

 ٖلى ؤؾاؽ مىخٓم .ال٩اُٞت في الى٢ذ اإلاىاؾب و 

  لئلٖؿاع ًيبغي ؤن ٌكمل اَاع خى٦مت اإلااؾؿاث ٖلى اَاع خى٦مت اإلااؾؿاث ٖلى اَاع ٞٗا٫ و ٠٦ء 

 . الضاثىحنو اَاع آزغ ٞٗا٫ لخىُٟظ خ٣ى١ 

  مبدؤ الافطاح و الشفافُت : -5

الؿلُم و الصخُذ في الى٢ذ اإلاىاؾب  باإلٞهاحًىو هظا اإلابضؤ ٖلى يمان هٓام خى٦مت اإلااؾؿاث ال٣ُام 

 ًٖ ٧اٞت اإلاىيىٖاث الٗامت اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿت زانت اإلاغجبُت بىيُٗتها اإلاالُت و ؤصائها و خ٣ى١ اإلال٨ُت .

ٖلى اإلااؾؿاث  لئلقغاٌٝٗخبر وحىص هٓام اٞهاح ٢ىي ٌصج٘ ٖلى الكٟاُٞت الخ٣ُ٣ُت ؤخض اإلاالمذ اإلادىعٍت 

ظي ٌٗخبر ؤمغا عثِؿُا ل٣ضعة اإلاؿاهمحن ٖلى مماعؾت خ٣ى١ مل٨ُتهم ٖلى ؤؾـ ال٣اثمت ٖلى ؤؾاؽ الؿى١ و ال

ت للخإزحر ٖلى ؾلى٥ اإلااؾؿاث و خماًت اإلاؿدشمٍغً، مضعوؾت و ٦ظل٪ في ، و ًم٨ً اٖخباع الاٞهاح ؤصاة ٢ٍى

 جدؿحن ٞهم الجمهىع له٩ُل هىاحي وكاٍ اإلااؾؿت و ؤصائها .

 ٗلىماث الخالُت :ًيبغي ؤن ًخًمً الاٞهاح ٖلى اإلا        

 . الىخاثج اإلاالُت و هخاثج ٖملُاث اإلااؾؿت 

 . ؤهضاٝ الكغ٦ت 

 . ذ  اإلال٨ُاث ال٨بري لؤلؾهم و خ٣ى١ الخهٍى

 . ؾُاؾت م٩اٞإة ؤًٖاء مجلـ الاصاعة و الخىُٟظًحن الغثِؿُحن و اإلاٗلىماث ًٖ ؤًٖاء مجلـ الاصاعة 

 . الٗملُاث اإلاخٗل٣ت بإَغاٝ مً اإلااؾؿت ؤو ؤ٢اعبهم 

 ه ؤي هٓام ؤو ؾُاؾت لخى٦مت اإلااؾؿت  هُا٧ل و ؾُاؾاث الخى٦مت و بهٟت زانت ما ًدخٍى

 الٗملُاث التي ًخم جىُٟظها بمىحبها .و 

 و ًم٨ً جلخُو ٧ل جل٪ اإلاباصت الؿاب٣ت في الك٩ل اإلاىالي :    
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 ( :  مبادا الحىهمت  خظب مىظمت الخعاون الاكخطادي و الخىمُت 3-1الشيل زكم) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50مدمض مهُٟى ؾلُمان، مغح٘ ؾاب٤، م املطدز : 

 ٖلى الاصاء الا٢خهاصي الكامل  جإزحر طو .1

اإلاخُلباث ال٣اهىهُت و الخىُٓمُت في هُا١ الازخهام .2

عي   الدكَغ

عي .3  جىػَ٘ اإلاؿاولُاث في هُا١ حكَغ

لضي حهاث الؿلُت و الجزاهت و اإلاىاعص لل٣ُام .4

 بىاحباتها 

 جىاٞغ الخ٣ى١ الاؾاؾُت للمؿاهمحن  -1

 الخ٤ في اإلاٗلىماث  -3    الخ٤ في اإلاكاع٦ت في الخهىٍذ -2

الخهىٍذ شخهُا ؤو  -5             حؿهُل اإلاكاع٦ت  -4

 ُٚابُا 

 الاٞهاح ًٖ الهُا٧ل و الترجِباث-6

ت .1  مٗاملت اإلاؿاهمحن مٗاملت مدؿاٍو

ً الٗملُاث .2  الاٞهاح ٖ

 مى٘ جضاو٫ بحن الضازلحن و الخضاو٫ الصخص ي الهىعي .3

 

يمان وحىص ؤؾاؽ 

اع ٞٗا٫ لخى٦مت  إَل

 اإلااؾؿاث

 اإلاهالح و٣ٞا لل٣اهىن ؤو الاجٟا٢اث  -1

 الخٗىٌٍ م٣ابل اهتها٥ الخ٣ى١  -2

 تجُىٍغ الالُاث للمكاع٦ -3

 اإلاٗلىماث في الى٢ذ اإلاىاؾب   -4

اَاع لئلٖؿاع و الازغ  -6الاهخمام باإلاماعؾت        -5

 للضاثىحن 

مباصت الخى٦مت 

خؿب مىٓمت 

 الخٗاون الا٢خهاصي

ً الؿُاؾاث      -1 اإلاؿخىٍاث الىىُٖت  -2الاٞهاح ٖ

٢ابلُت اإلاغاحٗت  -4اإلاغاحٗت الخاعحُت    -3  للمداؾبت 

 الٟغنت و الخى٢ُذ للمؿخسضمحن    -5ت    للمؿاءل

 الٗمل و٣ٞا للمٗلىماث ال٩املت  -1

 اإلاٗاملت الٗاصلت للمؿاهمحن -2

 جُب٤ُ اإلاٗاًحر الازال٢ُت -3 

 الخ٨م اإلاىيىعي اإلاؿخ٣ل  -5  ٖغى الؿُاؾت     -4

 الى٢ذ اإلاىاؾب إلجاخت اإلاٗلىماث  -6

 خ٣ى١ اإلاؿاهمحن

ت  اإلاٗاملت اإلادؿاٍو

 الاٞهاح و الكٟاُٞت

 صوع ؤصخاب اإلاهالح

 مؿاولُاث مجلـ الاصاعة
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 :  ٦1ما ًجضع ال٣ى٫ بإن همىطج الخى٦مت للكغ٧اث الىاجخت ٌكمل الخهاثو الخالُت

 . مجلـ اصاعة ٢ىي و ٞٗا٫ ًىٟظ مؿاولُاجه ب٣ضعة و ؾالمت 

  عثِـ جىُٟظي ماهل ًخم ازخُاعه مً ٢بل مجلـ الاصاعة و ًخم اُٖاثه للؿلُاث و الهالخُاث إلصاعة

 ؤٖما٫ الكغ٦ت .

 مً ٢بل الغثِـ الخىُٟظي ًجب ؤن ًخم جىُٟظها يمً ههُدت و مىا٣ٞت  ألاٖما٫ التي ًخم ازخُاعها

 مجلـ الاصاعة .

 و ٦ظل٪ يمً ههُدت ، همىطج ٖمل حُض ًخم ازخُاعه مً ٢بل الغثِـ الخىُٟظي و ٍٞغ٤ الاصاعة

 مجلـ الاصاعة و مىا٣ٞخه .

 . اٞهاح ٧افي و مالثم ًٖ ؤصاء الكغ٦ت للمؿاهمحن و اإلاجخم٘ اإلاالي 

هظه ، ؾىٝ جخمخ٘ جل٣اثُا بهظه الخهاثو، و ٖىضما ج٣ىم الكغ٧اث بخُب٤ُ مباصت الخى٦مت بك٩ل حُض

اإلاباصت التي حٗخبر ٦مجهاج لخُب٤ُ الخى٦مت الجُضة و الظي ٌٗض مبضؤ الاٞهاح بجمُ٘ ؤهىاٖه الغ٦حزة ألاؾاؾُت 

خُث ؤن الخى٦مت مً ، ىا١ اإلاالُتلخى٦مت الكغ٧اث التي هي بمشابت ألاؾـ ال٣اهىهُت التي ج٣ىم ٖلحها ألاؾ

باالياٞت الى حظب الاؾدشماعاث و جدضًض ، زال٫ مباصئها حٗمل ٖلى اإلاداٞٓت ٖلى خ٣ى١ اإلاؿاهمحن

 اإلاؿاولُاث .

 املعاًير و السوابص ، املعلب الثاوي : املددداث

 مددداث خىهمت الشسواث 

الخى٦مت ًجب ؤن جخىٞغ مجمىٖت مً اإلادضصاث ل٩ي جخم٨ً الكغ٧اث مً الاؾخٟاصة مً مؼاًا جُب٤ُ ٢ىاٖض 

 التي جًمً الخُب٤ُ الؿلُم ل٣ىاٖض خى٦مت الكغ٧اث و جى٣ؿم هظه اإلادضصاث الى مجمىٖخحن : 

 املددداث الخازحُت :

 و ٢ض ًسخل٠ مً صولت ألزغي و هي جخمشل في :، جمشل البِئت ؤو اإلاىار الظي حٗمل مً زالله الكغ٧اث

ي جىٓم الٗمل في ألاؾىا١ مشل ٢ىاهحن الكغ٧اث و ٢ىاهحن ؾى١ اإلاا٫ و ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت ىاثذ التلال٣ىاهحن و ال

 و ؤًًا ال٣ىاهحن التي جىٓم اإلاىاٞؿت و التي حٗمل ٖلى مى٘ الاخخ٩اع .، باإلٞالؽ

ل الالػم للمكغوٖاث بالك٩ل اإلاىاؾب الظي ٌصج٘ الكغ٧اث ، وحىص هٓام مالي حُض بدُث ًًمً جىٞحر الخمٍى

 الخىؾ٘ و اإلاىاٞؿت الضولُت .ٖلى 

                                                                 
حتها لؤلهٓمت و ال٣ىاهحن )صعاؾت خالت الكغ٧اث اإلاضعحت في صًاال حمُل الغػي، مضي ام٩اهُت جُب٤ُ هٓام خى٦مت الكغ٧اث الا٢خهاصًت و اإلاالُت وخا  1

 .51م ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، ؾى١ ٞلؿُحن لؤلوعا١ اإلاالُت(
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و طل٪ ًٖ ٍَغ٤ اخ٩ام الغ٢ابت ٖلى ، ٦ٟاءة الهُئاث و ألاحهؼة الغ٢ابُت مشل هُئاث ؾى١ اإلاا٫ و البىعناث

، و ؤًًا وي٘ ال٣ٗىباث اإلاىاؾبت الكغ٧اث و الخد٤٣ مً ص٢ت و ؾالمت البُاهاث و اإلاٗلىماث التي جيكغها

 التزام الكغ٧اث .الخُب٤ُ الٟٗلي لها في خالت ٖضم و 

صوع اإلااؾؿاث ٚحر الخ٩ىمُت في يمان التزام ؤًٖاها بالىىاحي الؿلى٦ُت و اإلاهىُت و ألازال٢ُت و التي جًمً 

و جخمشل اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت في حمُٗاث اإلاداؾبحن و اإلاض٣٢حن و ه٣اباث اإلادامحن ٖلى ، ٖمل ألاؾىا١ ب٨ٟاءة

 . 1ؾبُل اإلاشا٫

 املددداث الداخلُت :

ت ؾلُمت جىضح ٦ُُٟت اجساط ، ل ال٣ىاهحن و اللىاثذ صازل الكغ٦تحكم   و جخًمً وي٘ هُا٧ل اصاٍع

و جىػَ٘ اإلاؿاولُاث و الؿلُاث و الىاحباث بحن ألاَغاٝ اإلاٗىُت بخُب٤ُ خى٦مت ، ال٣غاعاث صازل الكغ٦ت

ظي ًاصي الى ٖضم و طل٪ بالك٩ل ال، الكغ٧اث مشل مجلـ الاصاعة و الاصاعة و اإلاؿاهمحن و ؤصخاب اإلاهالح

ل، وحىص حٗاعى في اإلاهالح بحن هظه ألاَغاٝ  . 2بل ًاصي الى جد٤ُ٣ مهالح اإلاؿدشمٍغً ٖلى اإلاضي الٍُى

ٗىامل  مً اإلاالخٔ ؤن هظه اإلادضصاث ؾىاء الضازلُت ؤو الخاعحُت هي بضوعها جخإزغ بمجمىٖت ؤزغي مً ال

ٞهي ، ها و مؿخىي الخٗلُم و الىعي لضي ألاٞغاصاإلاغجبُت بش٣اٞت الضولت و الىٓام الؿُاس ي و الا٢خهاصي ب

بمٗنى ؤهه ، جسخل٠ مً صولت ألزغي ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ ؾُاؾاث الا٢خهاص ال٨لي و صعحت اإلاىاٞؿت في الؿى١ 

 لِـ هىا٥ هٓام مىخض ًم٨ً ؤن ًُب٤ في حمُ٘ الضو٫ و ًاصي جُب٣ُه الى الخهى٫ ٖلى هٟـ الىخاثج .

 شسواثل( : مددداث خىهمت ا4-1الشيل )

 زانت                                                       جىُٓمُت

 

 

 

 

 
 

 .9:30ؾاٖت ، 2015.02.16الُىم ، صولض مدمض ِٖس ى مدمض مدمىص مدايغ خى٦مت الكغ٧اث طدز :املاا

 

                                                                 
ً ًىؾ٠ ،مدضصاث الخى٦مت ومٗاًحرها ) م٘ اقاعة زانت لىمِ جُب٣ُها في مهغ ،  1  .2007مدمض خؿ
ت ، الاصاعي، صعاؾت م٣اعهت الضاع الجامُٗتمدمض مهُٟى ؾلُمان ،صوع خى٦مت الكغ٧اث ومٗالجت الٟؿاص اإلاالي و    2  .49،م 2009الاؾ٨ىضٍع

 اصخاب اإلاهالح  اإلاىار الٗام لالؾدشماع 

 ال٣ىاهحن اإلاىٓمت 

 ٦ٟاءة ال٣ُإ اإلاالي 

 جىاٞؿُت الاؾىا١

 وٖىانغ الاهخاج 

 ٦ٟاءة الاحهؼة الغ٢ابُت 

 ماؾؿاث زانت 

 مض٣٢ىن 

 مداؾبىن 

 مهىُىن 

مؿدكاعون 

 اإلاؿاهمىن 

 مجلـ الاصاعة

 الاصاعة الخىُٟظًت 
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 معاًير خىهمت املؤطظاث : 

٧ىنها ؤؾاؽ ، اإلاٗاًحرالبض ؤن جخمحز بمجمىٖت مً ، ختى هخم٨ً مً الخ٨م ٖلى ٞٗالُت خى٦مت اإلااؾؿاث

 : 1جخلخو هظه اإلاٗاًحر ُٞماًلي، الخ٨م ٖلى ٢ىة وي٠ٗ جُب٤ُ الخى٦مت

حٗخبر الكٟاُٞت مً اإلاٟاهُم الخضًشت و اإلاخُىعة في الخى٦مت ،و التي ًجب ٖلى الاصاعة الىاُٖت الشفافُت :  -1

ت الاهٟخاح و الخسلي ًٖ الٛمىى ُوحٗني الكٟاٞ، الازظ به إلاا مً ؤهمُت ٖلى الكغ٦ت و الاَغاٝ اإلاٗىُت بها

ت  و الخًلُلو   وحٗل ٧ل ش يء ٢ابال للخد٤٣ و الغئٍت الؿلُمت .، الؿٍغ

هٓمت  ًد٤ للمؿاهمحن مؿاءلت الاصاعة الخىُٟظًت ًٖ ؤصائها وهظا خ٤ ًًمىه ال٣اهىن  و الا  املظاءلت : -2

مجلـ الاصاعة ومؿاولُت اإلاجلـ ؤمام ٦ما جًمً اإلاؿاءلت مؿاولُت الاصاعة الخىُٟظًت ؤمام ، الخى٦مت لهمو 

 اإلاؿاهمحن .

اإلا٣هىص باإلاؿاواة هىا اإلاؿاواة بحن نٛاع اإلاؿدشمٍغً و ٦باعهم ٦ما ٣ًهض بها اإلاؿاواة بحن املظاواة :  -3

ً اإلادلُحن و الاحاهب ٖلى خض ؾىاء ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ مال٪ الؿهم الىاخض ًمخل٪ الخ٣ى١ هٟؿها  اإلاؿدشمٍغ

ذ و اإلاكاع٦ت في الجمُٗت الٗمىمُت، ومؿ اءلت مجلـ الاصاعة وخهت التي ًمخل٨ها مال٪ اإلالُىن ؾهم ٧الخهٍى

 مً جىػَ٘ الاعباح 

و ًخد٤٣ طل٪ مً زال٫ جىعٍض بُاهاث واضخت ، بجبإ الؿلى٥ الازالقي اإلاىاؾب و الصخُذالاهضباط :  -4

الخ٣ضًغ الؿلُم للخ٣ى١ اإلال٨ُت ، وحىص خاٞؼ لضي الاصاعة اججاه جد٤ُ٣ ؾٗغ ٖاص٫ للؿهم، للجمهىع 

  2وب٢غاع هدُجت الخى٦مت في الخ٣ضًغ الؿىىي ،اؾخسضام الضًىن في مكغوٖاث هاصٞت 

٘ الخـ باإلاؿاولُت لضي الاصاعة ) مجلـ الاصاعة و الاصاعة املظؤولُت :  -5 تهضٝ ؤهٓمت الخى٦مت بلى ٞع

٦ما ج٣غ ، الخىُٟظًت ( و ؤن ًخهٝغ ٧ل ًٖى مً ؤًٖاء مجلـ الاصاعة بضعحت ٖالُت مً الازال١ اإلاهىُت

للمؿاهمحن وحصجُ٘ الخٗاون بحن الكغ٦ت و اإلاؿاهمحن في ؤمىع قتى مجها الغبذ اإلاؿاولُت بالخ٣ى١ ال٣اهىهُت 

  3وجىٞحر ٞغم الٗمل و جد٤ُ٣ الاؾخضامت الا٢خهاصًت

  4الىٓغ بلى اإلااؾؿت ٦مىاًَ حُض.املظؤولُت الاحخماعُت :  -6

ؤو ٚحر مباقغ ؤو ًٖ وهي خ٤ ؤصخاب اإلاهالح باإلاكاع٦ت في ٖملُت نىاٖت ال٣غاع بك٩ل مباقغ املشازهت :   -7

وج٩ىن مبيُت ٖلى الضًم٣غاَُت في ج٣ضًم ، ٍَغ٤ ممشلحهم اإلاىخسبحن و الظًً ًمشلىن مهالخهم و ًضاٞٗىن ٖلحها

 و الا٢تراخاث. آلاعاء

                                                                 
ميكىعاث ، مدمض ٖبض الٟخاح ابغاهُم م٣ا٫ بٗىىان همىطج م٣ترح لخُٟٗل ٢ىاٖض خى٦مت الكغ٧اث في اَاع اإلاٗاًحر الضولُت للمغاحٗت الضازلُت  1

ت اإلااجمغ الٗغبي الاو٫ خى٫ الخض٤ُ٢ الضازلي في اَاع خى٦مت الكغ٧اث ،  .31م  2009اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت الاصاٍع
ُني نبًرىت  2 ني خى٫ حى٦مت الكغ٧اث ٦ألُت للخض مً الٟؿاص ، البٗض الاؾتراجُجي لخى٦مت الكغ٧اث، ػاًض مغاص ،جٚغ بُا٢ت مكاع٦ت في اإلالخ٣ى الَى

 . 04م  2012ماي  07-06بؿ٨غة ، حامٗت  مدمض زًُغ، و الاصاعي اإلاالي 
٘ ؾاب٤  3  .03م ، َاع١ ٖبض الٗل خامض مغح
 51م ، قُساوي ؾهام مغح٘ ؾاب٤  4
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٘ صون هضع الفعالُت :  -8 وهظا لخد٤ُ٣ بهخاحُت جدؿم بال٨ٟاءة مً خُث ج٣ضًم الخضماث و بصاعة اإلاكاَع

 اإلاهاصع اإلاخىٞغة 

م٨ً جلخُو ٧ل جل٪ اإلاٗاًحر في الك٩ل الخالي :  ٍو

 مٗاًحر خى٦مت اإلااؾؿاث : (5-1الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 51م ، قُساوي ؾهام مغح٘ ؾاب٤ املطدز :

 زوابص خىهمت املؤطظاث :

وجغح٘ ؤهمُت اإلادضصاث الخاعحُت ل٩ىن وحىصها ًًمً جىُٟظ ال٣ىاٖض و ال٣ىاهحن التي جًمً خؿً  

 بصاعة الكغ٦ت و التي ج٣لل مً الخٗاعى بحن الٗاثض الاحخماعي للكغ٦ت و الٗاثض الخام لها .

 م٣ىماث خى٦مت الكغ٧اث 

 : 1ج٨مً م٣ىماث خى٦مت الكغ٧اث ُٞما

 

                                                                 
٘ ؾاب٤ م   1 ـ الاصاعة مغح  .35-34ٖضهان بً خُضع بً صعوَل خى٦مت الكغ٧اث وصوع مجل
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 الاظاز اللاهىوي :  -1

و اإلاؿاو٫ ًٖ جدضًض خ٣ى١ اإلاؿاهمحن وازخهاناث ٧ل َٝغ مً الاَغاٝ الاؾاؾُت اإلاٗىُت   

بالكغ٦ت وبهٟت زانت اإلااؾؿحن و الجمُٗت الٗمىمُت للمؿاهمحن و اإلاؿاهم الٟغص ومجلـ الاصاعة ولجاهه 

و٦ظا ٣ٖىباث اهتها٥ هظه الخ٣ى١ و الخ٣هحر في اإلاؿاولُاث وججاوػ جل٪ ، الخؿاباثالغثِؿُت ومغا٢بت 

٦ما ًجب ؤن ًدضص الاَاع ال٣اهىوي للخ٩ىمت ،الجهت الخ٩ىمُت اإلاىٍى بها مغا٢بت جُب٤ُ  الازخهاناث،

هه لً بحغاءاث الخى٦مت و ال ًجب ؤن ًتر٥ هٓام الخى٦مت ب٩املت للكغ٧اث واٖخباعها قإها صازلُا لها أل 

ًسخل٠ خُيئظ ًٖ هٓام الغ٢ابت الضازلُت ولً ًد٤٣ ؤهضاٝ الخى٦مت ٞالغ٢ابت الضازلُت لِؿذ نمام الامان 

 مً الٛل و الاخخُا٫ في الكغ٧اث ،زانت وؤهه جىحض ؤصلت ٖلى الاججاع ب٣ىاهحن مغا٢بت الكغ٧اث.

 الاظاز املؤطس ي: -2

اإلاىٓمت لٗمل الكغ٧اث ،مشل الهُئت الٗامت لؿى١ وهى الاَاع الظي ًخًمً اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت الغ٢ابُت 

ت و الهُئاث الغ٢ابُت الهُئاث وٚحر الخ٩ىمُت اإلاؿاهضة للكغ٧اث  اإلاا٫، و الغ٢ابت اإلاالُت للضولت و البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

صون اؾتهضاٝ الغبذ ٧الجمُٗاث اإلاهىُت و الٗلمُت اإلاٗىُت و الجمُٗاث الاهلُت اإلاُٗىت ٦جمُٗت خماًت 

،و٦ظل٪ اإلااؾؿاث ٚحر الخ٩ىمُت الهاصٞت للغبذ مشل قغ٧اث وم٩اجب اإلاداؾبت و اإلاغاحٗت و اإلاداماة اإلاؿتهل٪ 

وال ٣ًل صوع اإلااؾؿاث ، و الخهي٠ُ الاثخماوي و الخدلُل اإلاالي وقغ٧اث الىؾاَت في الاوعا١ اإلاالُت وٚحرها

غ هٓم الخى٦مت ووكغ ز٣اٞتها ؤن الٗلمُت ٧الجمُٗاث ؤهمُت ًٖ صوع جل٪ اإلااؾؿاث بط ٣ً٘ ٖلحها ٖبء جٍُى

ج٣ىم حمُ٘ هظه اإلااؾؿاث بإصواعها ب٨ٟاءة وؤماهت وهؼاهت  وقٟاُٞت مً ؤحل نالح الكغ٧اث و الا٢خهاص 

 ال٣ىمي 

 الاظاز الخىظُمي :  -3

ًخًمً ٖىهٍغً وهما الىٓام الاؾاس ي للكغ٦ت و اله٩ُل الخىُٓمي لها مىضخا ٖلُه ؤؾماء وازخهاناث 

ً الخىُٟظًحن عثِـ وؤًٖاء مج  لـ الاصاعة و٦ظل٪ ؤؾماء وازخهاناث اإلاضًٍغ

 زوح الاهضباط و الجهد و الاحتهاد : -4

وحصجُ٘ حمُ٘ الٗاملحن ٞحها ٖلى اإلاؿاهمت ، عوح الاهًباٍ و الجهض و الخغم ٖلى اإلاهلخت الٗامت للكغ٦ت

ت وطل٪ ز٣اٞت الخى٦مت في الٟٗالت ب٩امل الام٩اهاث في جدؿحن ؤصائها وحُٗٓم ٢ُمتها و٢ضعتها الخىاٞؿُ

، و الٗمل ٖلى جُٟٗلها ب٣ضع الام٩ان مً مىُل٤ ؤن الكغ٦ت هي ؾُٟىت حمُ٘ الاَغاٝ بلى بغ الامان، الكغ٧اث

 ومً مهلخت حمُ٘ الاَغاٝ الخغم ٖلى ؾالمتها و الٗمل ٖلى جدؿحن ٢ضعتها الخىاٞؿُت .

 :  ٦1ما هىا٥ م٣ىماث ؤزغي لخى٦مت الكغ٧اث وهي

                                                                 
كغ٧اث الا٢خهاصًت و اإلاالُت وخاحتها لؤلهٓمت و ال٣ىاهحن )صعاؾت خالت الكغ٧اث اإلاضعحت في صًاال حمُل الغػي، مضي ام٩اهُت جُب٤ُ هٓام خى٦مت ال  1

 49م ، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، ؾى١ ٞلؿُحن لؤلوعا١ اإلاالُت(



ٌ الفطل   الاظاز الىظسي لحىهمت املؤطظاث :ألاو

 

 
28 

 

  الاصاء للكغ٦ت  بًبِجىاٞغ اللىاثذ و ال٣ىاهحن الخانت 

  وحىص لجان اؾاؾُت مشل لجىت اإلاغاحٗت الخابٗت إلاجلـ الاصاعة إلاخابٗت ؤصاء الكغ٦ت 

  ويىح الؿلُاث و اإلاؿاولُاث باله٩ُل الخىُٓمي للكغ٦ت 

 غ و٢ضعجه ٖلى جد٤ُ٣ الكٟاُٞت وجىٞحر اإلاٗلىماث في الى٢ذ اإلا  ىاؾب ٞٗالُت هٓام الخ٣اٍع

  حٗضص الجهاث الغ٢ابُت  ٖلى ؤصاء الكغ٦ت 

  ً  بصاعة ؤصخاب اإلاهلخت و الٟاثضة اإلاغحىة ،و٦ٟاءة الاؾدشماع للمؿدشمٍغ

  الؿعي وعاء جد٤ُ٣ همى الاهخاحُت و الىمى اإلاؿخضام للكغ٧اث 

  جإمحن ٞغم الٗمل 

ي حؿاٖض ٖلى الخُب٤ُ هالخٔ ؤن هىا٥ مدضصاث وم٣ىماث خى٦مت الكغ٧اث جمشل ال٣ىاٖض الاؾاؾُت الت

 وهظه اإلادضصاث و اإلا٣ىماث ال ًم٨ً ؤن حٗمل وخضها ،، الجُض لخى٦مت الكغ٧اث

 مجمىٖت مً اإلاباصت التي حٗمل و٣ٞا لها . صخُث البض مً وحى 

 الابعاد الخىظُمُت و الاظساف املعىُت لخعبُم الحىهمت :، املعلب الثالث : الىماذج

 هماذج خىهمت املؤطظاث :

٣ت ته٩ُل الاصاعة وجدضًض مهامها وج٣ؿُم اإلاؿاولُاث والىْاث٠ التي حٗبر  ٌٗٝغ همىطج الخى٦مت ٖلى ؤهه ٍَغ

ًٖ ماهُت الخى٦مت و٦ظا ل٩ل الٗملُاث و اإلاماعؾاث التي حكحر بلى  ٦ُُٟت جُب٣ُها وهٓغا للٟغو١ في البِئت 

ًىحض همىطج مىخض للخى٦مت ٦ما ؤن الؿُاؾُت بحن الضو٫ ٞ ىوخت الا٢خهاصًت ،ال٣اهىهُت ،الاحخماُٖت ةن ال 

 هماطج الخى٦مت جسخل٠ صازل الضولت الىاخضة مً ٢ُإ بلى ؤزغ وخؿب الك٩ل ال٣اهىوي للماؾؿت.

 هىا٥ مً ًغي بإهه ٖلى الهُٗض الٗالمي ًم٨ً الخمُحز بحن ؤعب٘ هماطج للخى٦مت وهي : 

٨ُت همىطج خى٦مت اإلااؾؿاث في صو٫ الاهجلىؾا٧ىن وحكمل الىالًاث ُاهُا ،٦ىضا، اإلاخدضة الامٍغ  واؾترالُا. بٍغ

ض و الىمؿا  ؿغا و الؿٍى همىطج خى٦مت اإلااؾؿاث في صو٫ طاث الانى٫ الجغماهُت وحكمل اإلااهُا وهىلىضا وؾَى

 و الضهماع٥ و الجروٍج وٞلىضا.

 همىطج خى٦مت اإلااؾؿاث في صو٫ الالجُيُت وحكمل ٞغوؿا واًُالُا واؾباهُا وبلج٩ُا 

 ى٦مت اإلااؾؿاث في الُابان همىطج خ

 وُٞما ًلي ؾيخُغ١ بلى ٧ل مً هظه الىماطج 

 الىمىذج الاهجلىطاهىوي: 1

و٣ٞا لهظا الىمىطج ٞةن مجلـ الاصاعة ًيخسب مً ٢بل اإلاال٥ اإلاؿاهمحن و جى٧ل بلُه مهمت الاقغاٝ ٖلى 

 وكاٍ اإلااؾؿت ؤي ًدُذ للمؿاهمحن ع٢ابت اإلااؾؿت ٞاإلاجلـ لضًه زالر وْاث٠ ؤؾاؾُت هي 

 جمشُل اإلاال٥ اإلاؿاهمحن 

 جىحُه الاصاعة 

 الاقغاٝ و اإلاغا٢بت 

خمحز هظا الىمىطج بما  ًلي : ٍو

ً بالؿُُغة   الدكدذ ال٨بحر لغؤؽ اإلاا٫ بحن نٛاع حملت الاؾهم مما ٌؿمذ للمضًٍغ



ٌ الفطل   الاظاز الىظسي لحىهمت املؤطظاث :ألاو

 

 
29 

 

 مٗا٢بت اإلاضعاء في خالت اهدغاٞهم ًٖ حُٗٓم زغوة اإلاال٥ 

 الضوع ال٣ٗابي لؤلؾىا١ ) ؾى١ الاهضماج الٗضواوي ن ؾى١ الٗمل الاصاعي وؾى١ الاوعا١ اإلاالُت( 

ً ج٩ىن   مً زال٫ جُب٤ُ ال٣اهىن الٗام  الخماًت ال٣اهىهُت للمؿدشمٍغ

٣ت م٩اٞئت الاصاعة مغجبُت بإصائها وهى ما ٣ًغب مً اإلاهالح اإلاسخلٟت في اإلااؾؿت   ٍَغ

ٗاوي هظا الىمىطج مً زالر مكا٧ل :   َو

ً بالتهضًض  ازجفاع دزحت املخاظسة -ؤ : وطل٪ بؿبب جىاٞؿُت ؾى١ الٗمل الاصاعي خُث ًاصي قٗىع اإلاؿحًر

 ؾٗحهم للخهى٫ ٖلى ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً مذ ال٣غوى ٖالُت .مً مىاٞؿحهم بلى 

ً ؤحل جىُٓمها ًٖ ٍَغ٤ اللىاثذ بط جٟغى الجهاث الخ٩ىمُت ع٢ابتها ٖلى الاؾىا١ م :مساكبت الاطىاق -ب

ٗاث و   ال٣ىاهحن و الدكَغ

 : ٩ٞل مً ًخجاوػها ٌٗا٢ب ضسامت اللىاهين -ث

 ج زاعجي طىا١ ٞهى بظل٪ همى ًغج٨ؼ ٖلى البىى٥ و الاؾ جو اإلاالخٔ ؤن هظا الىمىط

 الىمىذج الاملاوي: 2

ؤم اليؿبت  %50ًمحز هظ الىمىطج ؤن مجلـ الاصاعة ًخم اهخسابه مً ٢بل اإلاؿاهمحن اإلاال٥ بيؿبت  ؤهم ما

 :ًلي  اإلاخب٣ُت ٞخٗحن مً َٝغ اجداصاث الٗما٫ ٦ما ًخمحز الىمىطج بما

 وجدمل مؿاولُت جىُٟظ ؾُاؾتها  اإلاؿاهمت الٗمالُت في مماعؾت الخى٦مت

 مكاع٦ت مضًغ الٗال٢اث الٗمالُت في اإلاجلـ الاصاعي الخىُٟظي ٦ًٗى ٖامل.

 ام٩اهُت جمل٪ البىى٥ لغؤؽ اإلاا٫ في اإلااؾؿاث  

 ومً بحن اإلاكا٧ل التي ٌٗاوي مجها هظا الىمىطج 

 ي٠ٗ الضوع الغ٢ابي لؤلؾىا١ زانت الاهضماج الٗضواوي وؾى١ الاوعا١ اإلاالُت  -ؤ

 ٖضم اؾخ٣اللُت مجلـ الاصاعة  -ب

 ال٣اهىن اإلاُب٤ لخماًت اإلاؿدشمٍغً هى ال٣اهىن اإلاضوي وهى ؤي٠ٗ مً ال٣اهىن الٗام  -ث

 باوي :االىمىذج الُ 3

ا في حُٗحن مجلـ الاصاعة باإلاكاع٦ت م٘ اإلاؿاهمحن خُث جلٗب اإلااؾؿاث اإلاالُت في هظا الىمىطج صوعا اؾاؾُ

ت مً زال٫ مجلـ الاصاعة و ًخضزل  و٦ظل٪ الامغ باليؿبت للغثِـ وجماعؽ الاصاعة الخىُٟظًت و الىْاث٠ الاصاٍع

ت  ؿُُغ ؤًًا ٖلى الىْاث٠ الاصاٍع  .البى٪ اإلامى٫ ختى بتزوٍض الاصاعة باإلاضعاء َو

 

 

 

 

 الىمىذج الفسوس ي : 4



ٌ الفطل   الاظاز الىظسي لحىهمت املؤطظاث :ألاو

 

 
30 

 

ٌٗٝغ ٦ظل٪ بالىمىطج الالجُني ،وهى همىطج مسخلِ )هجحن( بحن الىمىطج الاهجلىؾا٧ىن )الخاعجي( و الُاباوي  

 .    1و الاإلااوي ) الضازلي (

 

 الاظساف املعىُت بخعبُلها -ألابعاد الخىظُمُت لحىهمت املؤطظاث 

 الابعاد الخىظُمُت لحىهمت الشسواث:

 البعد الاشسافي والسكابي :

خُث جدخاج الخى٦مت بلى جُٟٗل الضوع الاقغافي والغ٢ابي الظي جماعؾه الجمُٗاث الٗمىمُت   

وػٍاصة مؿاهمخه في جدؿحن صعحت الكٟاُٞت و الاٞهاح مً زال٫ ما جماعؾه ، للمؿاهمحن ولخملت الاؾهم

 ول٩ُىن ، الجمُٗاث الٗمىمُت مً يٍٛى ٖلى مجلـ الاصاعة الخانت بالكغ٧اث ل٩ُىن ٖملهم ؤًٞل

وكاَهم ؤخؿً ،ومً زم اًجاص ٢ضع مالثم مً الُمإهِىت و الش٣ت للمؿدشمٍغً وحملت الاؾهم وجإ٦ضهم مً 

م٘ الٗمل ٖلى الخٟاّ ٖلى خ٣ى٢هم وبهٟت زانت الا٢لُت الخاثؼة ، جد٤ُ٣ ٖاثض مىاؾب الؾدشماعاتهم

غ مىٓمت الخٗاون و الخىمُت الا٢خهاصًت الهاصع ٖام  ؤقاع في اإلابضؤ الخامـ م 1999لؤلؾهم . ٦ما ؤن ج٣ٍغ

، هى اإلاىٍى بٗملُت جىُٟظ الخى٦مت و الاقغاٝ ٖلحها و الخٗامل بها، الخام بمجلـ الاصاعة بإن هظا الازحر

ًىاو  ٞىاٖل ومىٟظي الخى٦مت ٞهى ناو٘ لل بِ و ال٣غاعاث و اإلاٗخمض للىٓم الؿعي بلى جد٣ُ٣ها وهى مً ؤهم 

و٫ ًٖ الكٟاُٞت ووكغ اإلاٗلىماث ؤلٖما٫ التي جخم وهى اإلاؿا الاحغاءاث و الترجِباث .٦ما ؤهه اإلاغا٢ب لو

 البُاهاث و 

ٞٗلى اإلاؿخىي الضازلي : جضُٖم ، ُٞخٗل٤ هظا بخضُٖم وجُٟٗل الغ٢ابت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضازلي ؤو الخاعجي

او٫ ال٣ىاهحن ؤما ٖلى اإلاؿخىي الخاعجي ُٞدى، وجُٟٗل الغ٢ابت بدىاو٫ هٓم الغ٢ابت الضازلُت وهٓم بصاعة اإلاساَغ

 و اللىاثذ و٢ىاٖض الدسجُل في البىعنت ،واجاخت الٟغنت لخملت الاؾهم و الاَغاٝ طاث اإلاهلخت في الغ٢ابت 

 البعد الاخالقي 

ؤنبذ مً اإلاغجح ؤن ُٚاب الًمحر ٦جىهغة لؤلزال١ وما جغجب ٖلى طل٪ مً جؼوٍغ وازخالؽ وجالٖب في 

اث الخؿاباث و ال٣ىاثم اإلاالُت ٧ان مً ؤهم الا  ؾباب وعاء الاػماث التي مؿذ صوال في الٗالم وانهُاع ٦بًر

الكغ٧اث وزغوحها مً الؿى١ الا٢خهاصي ٞةطا ٧اهذ الخى٦مت هي مجمىٖت ال٣ىاهحن و الىٓم و ال٣غاعاث التي 

تهضٝ بلى جد٤ُ٣ الجىصة و الخمُحز في الاصاء ًٖ ٍَغ٤ ازخباع الاؾالُب اإلاىاؾبت و الٟٗالت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ 

وهى الامغ الظي ًخُلب وحىص هٓم جد٨م جل٪ الٗال٢اث بحن الاَغاٝ الاؾاؾُت التى ، ٧اث و الا٢خهاصًاثالكغ 

جازغ في الاصاء و ال حضا٫ مً ؤن جد٤٣ ؾُاؾت وهٓم الخى٦مت الجُضة في ٧اٞت مُاصًجها وٖىانغها واهما هى 

ا ت لخل٪ الؿُاؾاث و الىٓم ومؿخٍى تعهً ٦ٟاءة الاصاعة اإلاىٟظة، و اإلاكٖغ ل٣ض ، ث الازال١ لل٣ىي البكٍغ

اجطح ؤن مً اؾباب ْاهغة انهُاع الكغ٧اث و اإلااؾؿاث هى قُٕى الٟؿاص الازالقي لل٣اثمحن بةصاعة هظه 

ٞةطا ٧اهذ الخى٦مت الجُضة تهضٝ بلى م٣اومت ؤق٩ا٫ ، الكغ٧اث بؿلى٦ُاث وؤزال٢ُاث الاٖما٫ وآصاب اإلاهىت

                                                                 
٘ نُضا٫  1 ضة صوع الخى٦مت في حٍٗؼؼ اصاء اإلااؾؿت اإلاؿخضامت صعاؾت خالت مجم ً ، مى٘ ٢ؿىُُىت، هجىي بً ٍٖى مخُلباث مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء م

لىم الدؿُحر، هُل قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم الا٢خهاصًت ت ٖو حامٗت مدمض زًُغ ، جسهو مالُت وخى٦مت الاؾؿاث ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت الخجاٍع

 21-20، م 2013 -2012بؿ٨غة 
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خمُضة هي الاَاع الا٦ثر مىاؾبت لخضُٖم هظا الهضٝ ٦ما ؤن خى٦مت الٟؿاص اإلاالي و الاصاعي ٞةن الازال١ ال

الكغ٧اث ال ًم٨ً جُب٣ُها بمٗؼ٫ ًٖ الجاهب الازالقي لؤلشخام ؤهٟؿهم و اللظًً ٣ًهض بهم ؤًٖاء مجلـ 

   1الاصاعة

الهُئاث هٓغا ألهمُت الؿلى٥ الازالقي صازل الكغ٧اث وصوعه في جُٟٗل الضوع الغ٢ابي صازل الكغ٧اث ،ٞةن 

الٗلمُت و اإلاهىُت اإلاخسههت جُالب بًغوعة ؤن ًخىاحض بالكغ٦ت صلُل للؿلى٥ الازالقي ًغ٦ؼ ٖلى ال٣ُم 

الٗلمُت و اإلاهىُت اإلاخسههت جُالب بًغوعة ؤن ًخىاحض بالكغ٦ت صلُل للؿلى٥ الازالقي ًغ٦ؼ ٖلى ال٣ُم 

جب ؤن ًغ٦ؼ هظا الضلُل ٖلى يغوعة التزا، الازال٢ُت و الجزيهت م الٗاملحن  بال٣ُم الازال٢ُت التي جًمً ٍو

وهٓغا ألهمُت ، م٘ يغوعة التزامهم بال٣ُم و اللىاثذ الضازلُت للكغ٦ت، خؿً ؾمٗت الكغ٦ت ومهضا٢ُتها

الٗملُت و اإلاهىُت الىٓغ  في مجالـ  خُث وحهذ جل٪ الهُأث، وحىص صلُل للؿلى٥ الازالقي صازل الكغ٧اث

ب اإلاٗلىماث مً ٢بل الٗاملحن ،وهىا٥ مجمىٖت مً الاعقاصاث التي ًجب ؤن جازظ  اصاعة الكغ٧اث ٖلى حؿٍغ

خُث ًخمشل الهضٝ مً ، بٗحن الاٖخباع مً َٝغ مجلـ الاصاعة ٖىض وي٘ ؾُاؾت الؿلى٥ الازالقي بالكغ٦ت

 ؾُاؾت الؿلى٥ الازالقي في : 

 م بخد٤ُ٣ مؿخىي ٖالي مً الؿلى٥ الازالقي .الالتزا 

  حصجُ٘ الالتزام بالؿلى٥ الازالقي ومٗا٢بت ٖضم الالتزام به 

  جىمُت ز٣اٞت ؤزال٢ُت صازل الكغ٦ت 

  وًٖ ٍَغ٤ اجبإ  هظه الؿُاؾت بك٩ل صوعي م٘ ٧ل مً مباصت خى٦مت الكغ٧اث و ال٣ىاهحن

بتها في اعؾا ء وجدؿحن الؿلى٥ الازالقي ،بها خُث ؤن ججاهل الضازلُت ،ٞةن الكغ٦ت ًجب ؤن جا٦ض ٚع

وؾلى٦ُاث الٗمل ٞا٢م الاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت  يىابِض بمباصئها و الابخٗاص ًٖ ُالخى٦مت وٖضم الخ٣

 الغاهىت .

 البعد الاطتراجُجي 

ىصة بحن ٌٗخبر الغ٢ابت الاؾتراجُجُت اخضي الىٓم التي حؿدىض بلحها خى٦مت الكغ٧اث مً مكا٧ل الى٧الت اإلاىح

اث الاصاعة اإلاسخلٟت في الكغ٦ت وحكمل هظه الىٓم الخدضًض الؿمي لؤلهضاٝ ،و٢ُاؽ الاصاء و الخٛظًت  اإلاؿخٍى

ال٨ٗؿُت ،وهي الىؾاثل التي جم٨ً الاصاعة مً ج٣ُُم الاؾتراجُجُاث التي جدبٗها ،والخإ٦ض ما بصا ٧اهذ جاصي بلى 

ل و الخإ٦ض بالظاث مما بطا ٧اهذ الاؾتراجُجُاث التي ، ؤم ال جدؿحن الٗاثض ٖلى عؤؽ اإلاؿدشمغ في الاحل الٍُى

اث ٖالُت مً ال٨جدبٗها الكغ٦ت جاص باث ، ٟاءة و الجىصة و الابخ٩اعي بلى جد٤ُ٣ مؿخٍى والاؾخجابت لٚغ

زم اجساط الاحغاءاث الخصخُدُت بطا ، واخخُاحاث الٗمالء ،٦ما تهضٝ الغ٢ابت الاؾتراجُجُت بلى جىمُت الاهضاٝ

 لىي٘ طل٪.جُلب ا

                                                                 
ت لليكغ ، ؾؿاث الٗامت و الخانتخى٦مت اإلااؾؿت اإلاضزل إلا٩اٞدت الٟؿاص في اإلاا ، مدمض ٖبض الٟخاح الٗكماوي ، ُٖا هللا واعص زلُل  1 م٨خبت الخٍغ

 .38،م2008و الخىػَ٘ ،مهغ،
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٣ت  جى٤ٟ ؤهضاٝ  ت الضهُا ٧ى٦ُل حٗمل بٍُغ اث الاصاٍع وبلٛذ الخى٦مت ٞةن الهضٝ هى الخإ٦ض مً ؤن اإلاؿخٍى

بمٗنى الٗمل ٖلى حُٗٓم زغوة ؤصخاب الاؾهم في ْل الٓغوٝ ال٣اهىهُت و الازال٢ُت ، الاصاعة الٗلُا ٦مى٧ل

 اإلاىحىصة 

الكغ٧اث ؤبٗض مسخلٟت جىهغ في بىج٣ت واخضة م٘  الضٖاثم الاؾاؾُت في ٧ل قغ٦ت ؤو ماؾؿت  ٦ظل٪ لخى٦مت

 : في وال جىدهغ في بٗض واخض وهى الغبذ و الخؿاعة وبهما جخمشل

 

o :البعد الاكخطادي ؤو الاطدثمازي 

ٓام اإلاٗلىماث والظي ًخًمً الؿُاؾاث  الا٢خهاصًت ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي  وصعحت اإلاىاٞؿت في الؿى١ وجىٞغ ه

ل واصاعة اإلاساَغ وجًمً حُٗٓم اإلاالُت و اإلا ٗلىماث الٛغي اإلاالُت . التي حؿاٖض الكغ٦ت في الخهى٫ ٖلى الخمٍى

خًمً هظا البٗض ما ًإحي : ل ٍو  ٢ُمت ؤؾهم الكغ٦ت واؾخمغاعها في الجل الٍُى

 ت غ لؿىٍى كمل الخ٣اٍع غ الخض٤ُ٢ الخاعجي ج، الؿُاؾاث اإلاداؾبُت اإلاخبٗت، الاٞهاح اإلاالي : َو ٣اٍع

 وم٣اٌـ الاهجاػ.

 كمل الخض٤ُ٢ الضازلي ت ، الغ٢ابت الضازلُت : َو لجان الخض٤ُ٢، بصاعة اإلاساَغ، اإلاىاػهت الخ٣ضًٍغ

ب اإلاىْٟحن   وجضٍع

o : البعد الاحخماعي و اللاهىوي 

وؤصخاب اإلاهالح  الظي ٌكحر بلى َبُٗت الٗال٢ت الخٗا٢ضًت و التي جدضص خ٣ى١ وواحباث حملت ألؾهم

و اإلاضًٍغً مً هاخُت ؤزغي وجخمشل اإلاؿاولُت الاحخماُٖت في خماًت خ٣ى١ الا٢لُت ونٛاع ، ُتاإلاسخلٟت مً هاخ

 اإلاؿدشمٍغً وجد٤ُ٣ الا٢خهاص هظا البٗض ما ًإحي : 

  كمل جدضًض الىاحباثالهُيل الخىظُمي ٌ للؿلُاث، جىػَ٘ اإلاؿاولُاث، : َو حٗحن ، زٍى الخٍٟى

 الخىُٟظًت ...الخ.الاصاعة 

 : كمل الخد٨م ب٣ُم اإلااؾؿت وازال٢ُاتها وبمؿخىي ٖالي مً الؿلى٥ اإلاشالي ٞحها  الظلىن الاخالقي َو

 و الخ٣ُض ٢ىاٖض اإلانهي .

 : الٗمل ٖلى خماًت البِئت مً اهخاج الؿلٗت ؤو بُٗها ؤو ج٣ضم الخضمت . البعد البُئي 

 ألاظساف املعىُت بخعبُم مبادا الحىهمت :

ٞاإلاؿاهمىن هم اإلاال٩ىن الٟٗلُىن ، زغ هٓام خى٦مت اإلااؾؿاث بالٗال٢اث التي ج٩ىن بحن مسخل٠ ألاَغاًٝخإ

و ٣ًىم اإلاؿاهمىن بخى٦ُل مجلـ الاصاعة إلاغا٢بت ؤصاء الاصاعة ، للماؾؿت و لهم خ٣ى١ و جترجب ٖلحهم واحباث

٦ما ٣ًىم ، قاون اإلااؾؿت بالىُابت ٖجهم إلصاعةالظي ٣ًىم بضوعه بخُٗحن الاصاعة الخىُٟظًت ؤًًا ، الخىُٟظًت

ًىحض ؤَغاٝ ، اإلاؿاهمىن باهخساب ؤًٖاء مجلـ الاصاعة و طل٪ مً ؤحل الغ٢ابت ٖلى الاصاعة الخىُٟظًت و 

و هم بالخالي مٗىُىن بخُب٤ُ اإلااؾؿت ل٣ىاٖض الخى٦مت يماها لخ٣ى٢هم مً ، آزغون لهم ٖال٢ت باإلااؾؿت

و في اإلادهلت ٞان حمُ٘ هظه ، ل٤ باؾدشماعاتهم بالكغ٦ت مً حهت ؤزغي حهت و لخسٌُٟ مؿخىي الخ٣ًُ اإلاخٗ

 ألاَغاٝ لها مهلخت في هجاح اإلااؾؿت و اؾخمغاعها .
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و جدضص الى ، جخىٞغ ؤعبٗت ؤَغاٝ عثِؿُت جخإزغ و جازغ في الخُب٤ُ الؿلُم إلاٟهىم و ٢ىاٖض خى٦مت اإلااؾؿاث

ىاٖض . و جخمشل هظه ألاَغاٝ اإلاٗىُت بخُب٤ُ خى٦مت صعحت ٦بحرة مضي الىجاح ؤو الٟكل في جُب٤ُ هظه ال٣

 :1الكغ٧اث ؤؾاؾا ُٞما ًلي 

مً زال٫ قغائهم لؤلؾهم م٣ابل ، و هم ألاَغاٝ الظًً ٌؿاهمىن في عؤؽ اإلاا٫ للكغ٦ت املظاهمين : -1

ل اصة ٢ُمت الكغ٦ت ٖلى اإلاضي الٍُى و لهم الخ٤ في ، الخهى٫ ٖلى ألاعباح اإلاىاؾبت الؾدشماعاتهم و ٍػ

 ازخُاع ؤًٖاء مجلـ الاصاعة اإلاىاؾبحن لخماًت خ٣ى٢هم .

و ُٞما ًخٗل٤ بالخى٦مت ٞان اهخمام اإلاؿاهمحن و جد٤ُ٣ ؤهضاٞهم ٩ًىن مً زال٫ الاؾهام في ازخباع 

مجلـ الاصاعة بهٟت حُضة و خؿً ازخُاع الاصاعة الٗلُا مً ؤحل اصاعة قاون اإلااؾؿت يمً ال٣ىاهحن و 

ؼ الخى٦مت ًُمئن نٛاع اإلاؿاهمحن و ٌصج٘ ألاَغاٝ ألازغي ٖلى  ٦ما، الؿُاؾاث اإلاُلىبت ؤن حٍٗؼ

ً في اإلااؾؿت .، الاؾدشماع في اإلااؾؿت  و لِؿذ ال٣ىاهحن و خضها ٧اُٞت لُمإهت اإلاؿدشمٍغ

٦ما ، ًمشل مجلـ الاصاعة اإلاهالح ألاؾاؾُت للمؿاهمحن و باقي ؤصخاب اإلاهالحمجلع الادازة :  -2

٦ما ، خىُٟظًحن و ج٣ضًم الخىححهاث الٗامت لهم باالياٞت الى الغ٢ابت ٖلى ؤصائهم٣ًىم بازخُاع اإلاضعاء ال

٣ًىم مجلـ الاصاعة بغؾم الؿُاؾاث الٗامت للماؾؿت و ٦ُُٟت الخٟاّ ٖلى خ٣ى١ اإلاؿاهمت . و 

 ًجب ؤن ًخمحز مجلـ الاصاعة ب٣ضعجه ٖلى جد٤ُ٣ :

ج ًٖ طل٪ التزامه بمهلخت اإلاؿاهمحن مما و ًيخ، ؤي اؾخ٣اللُخه و ٣ًٓت اإلاجلـ الاشساف املظخلل : -

اصة نافي الغبذ .  ًاصي الى خث اصاعة اإلااؾؿت ٖلى ٍػ

و جيب٘ ٢ضعة اإلاجلـ ٖلى اإلاىاٞؿت مً زال٫ التهضًض ال٣اثم  كدزة مجلع الادازة على الخىافع : -

لالؾدبضا٫ ًٖ ٞمجلـ الاصاعة الؿلبي هى ٖغيت ، باالؾخدىاط باٖخباعه ؤخض مهاصع الخث ٖلى ألاصاء

 ٍَغ٤ بُ٘ اإلااؾؿت لُٝغ آزغ .

و هي ؤهم وُْٟت للمجلـ خُث ًجب ؤن ًبرهً  دوز مجلع الادازة في وضع اطتراجُجُت املؤطظت : -

 جُاث التي ًغؾمها لها .٢ُضعجه ٖلى ٢ُاصة اإلااؾؿت مً زال٫ الاؾتراج

و حٗخبر ٖلى ؤنها ، م٘ اإلااؾؿتحٗخبر الاصاعة خل٣ت الىنل بحن مجلـ الاصاعة و ب٣ُت ألاَغاٝ الادازة :  -3

غ الخانت باألصاء الى مجلـ الاصاعة ، الجهت اإلاؿاولت ًٖ الاصاعة الٟٗلُت للماؾؿت و ج٣ضًم الخ٣اٍع

و حٗمل ٖلى جد٤ُ٣ ، ٦ما حٗخبر اإلاؿاولت ًٖ حُٗٓم ألاعباح و ٢ُمت ألاؾهم لهالح اإلاؿاهمحن

هي التي جىٟظ جىنُاث اإلاجلـ و الاٞهاح و الكٟاُٞت في اإلاٗلىماث التي جيكغها لهم . ٞ

ٚباث اإلاؿاهمحن و جُاث و ألاهضاٝ اإلاىيىٖت في نهاًت ألامغ ٞهي الجهت اإلاىىَت بها جىُٟظ ع ُالاؾتراج

ًىخض آلالُت التي مجلـ الاصاعة و  ختى ًخم الخإ٦ض مً ٢ُامها بىاحباتها ًخدخم ٖلى مجلـ الاصاعة ؤن 

اء اإلاد٤٣ باألهضاٝ اإلاىيىٖت و ٖمل زُِ بضًلت ٧لما مً زاللها جخم مخابٗت ؤصائها و م٣اعهت ألاص

 جُلب ألامغ طل٪ .

                                                                 
ضة  1  30م:، مغح٘ ؾاب٤، هجىي بً ٍٖى
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مىعصًً، ، و هم مجمىٖت مً ألاَغاٝ لهم مهالح صازل اإلااؾؿت مً صاثىحن ؤصحاب املطالح : -4

ٞالضاثىىن مشال ، الا ؤن هظه اإلاهالح ٢ض ج٩ىن مخٗاعيت و مسخلٟت في بٌٗ ألاخُان، ٖما٫ و مىْٟحن

في خحن يهخم الٗما٫ و اإلاىْٟحن ٖلى م٣ضعة اإلااؾؿت ٖلى ، ت ٖلى الؿضاصيهخمىن بم٣ضعة الكغ٦

 الاؾخمغاع .

هاالء ألاَغاٝ مهمىن باليؿبت  للماؾؿت ٞهم الظًً ٣ًىمىن ٞٗال بإصاء اإلاهام التي حؿاٖض اإلااؾؿت 

الاصاعة و ال ختى مجلـ الاصاعة ٖلى الاهخاج و ج٣ضًم الؿل٘ و الخضماث و بضونهم ال حؿخُُ٘ 

جُاث اإلاىيىٖت للماؾؿت ٞهم ألاصاة اإلادغ٦ت للماؾؿت ؤما الٗمالء ُإلاؿاهمحن جد٤ُ٣ الاؾتراجاو 

لظا ًجب ؤن ٩ًىن ، ٞهم الُٝغ الظي ٌكتري الخضمت ؤو اإلاىخج و بضوهه ال صاعي لىحىص اإلااؾؿت

و مجلـ الاصاعة مضع٧ا لهظه الخ٣اث٤ و ؤن ًخإ٦ض مً خؿً اصاعة اإلااؾؿت لخضمت الٗمُل و اعياثه 

ؤما اطا ؤٟٚل هظا الجاهب مً ٢بل اإلااؾؿت ٞهظا صلُل ٖلى ، ؤن ًغسخ في اإلااؾؿت ؤهمُت الٗمُل

٣ت الصخُدت .  ٖضم ٦ٟاءة الىٓام الاصاعي ال٣اصع ٖلى حؿُحرها بالٍُغ

هجض ؤنها حٗخمض ، باليؿبت للمىعصًً الظًً ًىٞغون للماؾؿت اإلاىاص و الؿل٘ و البًاج٘ ألازغي 

اءة هاالء اإلاىعصًً في جىعٍض اإلاىاص و الؿل٘ و الخضماث في الى٢ذ اإلاىاؾب و اٖخماصا ٧لُا ٖلى ٦ٟ

و ؤي جإزحر في حؿلُمها ًيخج ٖىه جإزحر في ٖملُاث الاهخاج و بالخالي ًازغ ، بالجىصة و الخ٩لٟت اإلاىاؾبخحن

 ٖلى زضمت الٗمُل .

اإلااؾؿت الدؿهُالث الاثخماهُت ؤما اإلامىلىن ٧اإلاهاٝع و اإلااؾؿاث اإلاالُت و حمُ٘ ألاَغاٝ التي جمىذ 

و مجهم اإلاىعصون الظًً ًمىدىن للماؾؿت مهلت مً الى٢ذ للضٞ٘ هدُجت الخضماث و الؿل٘ التي 

 ًبُٗىنها لها .

خُث ًدباًً صوع ٧ل مً ، اإلاالخٔ ؤن مٟهىم خى٦مت اإلااؾؿاث ًخإزغ بالٗال٢اث بحن هظه ألاَغاٝ

ألنها مً ، الاصاعة ؤَغاٞا جإزغ في خى٦مت اإلااؾؿاث خُث ٌٗخبر مجلـ الاصاعة و ، هاالء في الخى٦مت

خُث ًخإزغ ٧ل مً اإلاؿاهمحن و ؤصخاب اإلاهالح بدى٦مت ، ألاَغاٝ اإلاؿاولت ٖلى جُب٤ُ مباصئها

 اإلااؾؿاث ألنهم مً بحن ألاَغاٝ اإلاؿخُٟضة مً جُب٣ُها .
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 ( : ًىضح ألاظساف املعىُت بخعبُم الحىهمت6-1الشيل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مً اٖضاص الُلبت اٖخماصا ٖلى ما ؾب٤ املطدز :

 

 

  

غاٝ اإلاٗىُت  ألَا

 بخُب٤ُ الخى٦مت

 ؤصخاب اإلاهالح الاصاعة مجلـ الاصاعة اإلاؿاهمىن 

 اإلاىعصًً-

الٗما٫ و -

 اإلاىْٟحن

 الضاثىحن-
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 ازس الحىهمت في الجهاش املطسفي  املبدث الثالث:

 املعلب الاوٌ : العىاضس الاطاطُت للحىهمت في البىىن

 : 1ًلي ًخُلب الخُب٤ُ الؿلُم للخى٦مت في الجهاػ اإلاهغفي جىٞغ مجمٗت مً الٗىانغ وؿخٗغيها ُٞما

ن معلىمت لجمُع العاملين في البىً ُوضع ؤهداف اطتراجُجُت ومجمىعت الل .1  م و املبادا لخىٍى

ُت بضون جىاحض ؤهضاٝ  بؾتراجُجُت ومجمٕى مباصت ًهٗب بصاعة الاوكُت اإلاخٗل٣ت بإي  ماؾؿت مهٞغ

ٖلى ٖاج٤ مجلـ الاصاعة للبى٪ ووي٘ الاؾتراجُجُاث التي جم٨ىه مً ٣٘ الاصاعة ًم٨ً الاؾخٗاهت بها لظا ج

 جىحُه الاصاعة ألوكُت 

جض جا٦ض هظه اإلاباصت و٦ظا ؤهمُت اإلاىا٢كت  غ مباصت  التي ًضاع بها البى٪ ٍو ٦ما ًجب ٖلُه ؤًًا جٍُى

 الهٍغدت و الاجُت للمكا٧ل  التي ًخٗغى لها البى٪ وجًمً هظه اإلاباصت وي٘ خض للٟؿاص و الغقىة 

ها مً قإنها مى٘ ؤو  ج٣ُُض ًخُلب الامغ مً مجلـ الاصاعة ؤن ًًمً ٢ُام الضاعة الٗلُا بالبى٪ جىُٟظ ؾُاؾات

 مماعؾاث التي ج٠ًٗ مً ٦ٟاءة جُب٤ُ الخى٦مت

 :وضع وجىفُر الظُاطاث املدددة واضحت في البىً  .2

الٗلُا  لئلصاعةًجب ٖلى مجلـ الاصاعة ال٠٨ء ؤن ًدضص الؿلُاث و اإلاؿئىلُاث الاؾاؾُت للمجلـ و٦ظل٪ 

 للمىْٟحن و٣ٞا  لخضعحهم الىُْٟي٦ما ًخٗحن ٖلى الاصاعة الٗلُا جدضًض مؿئىلُاث مسخلٟت 

 اعضاء مجلع  الادازة : هفاءاثضمان  .3

وٖضم زًىٖهم ألي جإزحراث ، ًخٗحن ٖلى ؤًٖاء مجلـ الاصاعة بصعا٦هم لضوع اإلاىٍى بهم في ٖملُت الخى٦مت

ا ًخدخم صازلُت ؤو زاعحُت اط ٌٗخبر مجلـ الاصاعة  اإلاؿاو٫ الاو٫ ًٖ ٖملُاث  البى٪ وًٖ اإلاخاهت اإلاالُت له مم

ٖلُه مخابٗت ؤصاء البى٪  وؤن جخىٞغ لضًه  اإلاٗلىماث ال٩اُٞت ختى ٌؿخُُ٘ جدضًض ؤوحه ال٣هىع و بالخالي 

 ًخم٨ً مً اجساط بحغاءاث جصخُدُت في الى٢ذ اإلاىاؾب.

 ضمان جىافس مساكبت مالبمت للبىً  .4

لى اٖخباعها ٖىهغ اؾاؾُا في الؿهغ مً اإلاهم للٛاًت ؤن جًمً الاصاعة  الٗلُا للبى٪ مغا٢بت مالثمت ليكاَاجه ٖ

 .ٖلى جُب٤ُ مباصت الخى٦مت صازل هُا٧ل البى٪ 

س املساحعين الداخلين و الخازحين : الاطخفادة .5  الفعلُت من جلاٍز

ا باليؿبت لٗملُت الخى٦مت لظا ًجب  ٖلى مجلـ الاصاعة و الاصاعة  ٌٗض الضوع الظي ًلٗبه اإلاغاحٗىن صوعا خٍُى

الٗلُا اصعا٥ ٖملُت اإلاغاحٗت و الٗمل ٖلى وكغ الىعي بهظه الاهمُت لضي ٧اٞت الٗاملحن بالبى٪ واجساط ٧اٞت 

                                                                 
تبى٪ الا   1  .09،80م ،م 2003،35الٗضص ، اليكغة الا٢خهاصًت، خى٦مت الٍُغ٤ بلى الاصاعة الغقُضة، ؾ٨ىضٍع
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غ مباقغة بلى مجلـ الاصاعة ٦ما ًخٗحن االاحغ  ٘ ج٣اٍع ءاث التي جًمً اؾخ٣اللُت اإلاغاحٗحن وجم٨ُجهم مً ٞع

 حٗىن م٘ الٗمل ٖلى خل اإلاكا٧ل التي ًدضصها اإلاغاحٗىن .اخاثج التي جىنل بلحها اإلاغ الاؾخٟاصة بٟٗالُت مً ه

 ضمان جىافم هظم الحىافص مع ؤهظمت البىً : .6

خُلب جد٤ُ٣  ًجب ؤن جخىا٤ٞ هٓم الخىاٞؼ م٘ ؤهٓمت البى٪  وؤهضاٞه واؾتراجُجُاجه و البِئت اإلادُُت به ٍو

 باألصاء.اٞئاث و الخىاٞؼ وعبُها هظا الامغ ؤن ٩ًىن في البى٪ ؾلم واضح للم٩

 مساعاة الشفافُت عىد جعبُم الحىهمت : .7

بط ال ًم٨ً ج٣ُُم مجلـ الاصاعة  و الاصاعة الٗلُا للبى٪  بض٢ت  البض مً مغاٖاة الكٟاُٞت ٖىض جُب٤ُ الخى٦مت

في خالت ه٣و الكٟاُٞت في اإلاٗلىماث وٖضم جم٨حن ؤصخاب اإلاهالح و اإلاؿاهمحن و اإلاخٗاملحن في الؿى١ و 

الؼباثً مً الخهى٫ ٖلى الخهى٫ ٖلى اإلاٗلىماث ال٩اُٞت  خى٫ البى٪ ومضي صخخه اإلاالُت و٦ٟاًت عؤؽ ماله 

ها مً الامىع التي جضٖم ز٣ت البى٪ م٘ مدُُه ٞةن الكٟاُٞت حٗض ؤص الاؾـ الغثِؿُت لضٖم الخُب٤ُ وٚحر 

 الؿلُم للخى٦مت 

 دوز طلعت الاشساف و السكابت :  .8

ًخٗحن ؤن ج٩ىن الؿلُاث الغ٢ابُت ٖلى صعاًت ووعي ٧امل ألهمُت الخى٦مت وجإزحرها ٖلى ؤصاء البىى٥ ،٦ما حٗمل 

لبىى٥  جدبنى هظه اإلاباصت وهٓغا ألهمُت ؾلُاث الاقغاٝ و الغ٢ابت ٣ٞض ؤ٦ضث لجىت ٖلى الخغم ٖلى حٗل ا

باػ٫ ٖلى يغوعة جىٞغ البيُت اإلاالثمت لضٖم الخُب٤ُ الؿلُم للخى٦مت  في الجهاػ  اإلاهغفي مشل ال٣ىاهحن و 

ٗاث التي جخىلى الضولت بنضاعها و التي مً قإنها خماًت خ٣ى١ اإلاؿاهمحن ويمان ٢ُ ام البى٪ بيكاَه الدكَغ

  1في بِئت زالُت مً الٟؿاص و الغقىة ووي٘ مٗاًحر للمغاحٗت و اإلاؿاثلت ...الخ

 : 2ازس جعبُم الحىهمت في البىىن :املعلب الثاوي

ل واهسٟاى ج٩لٟت الاؾدشماع  اصة ٞغم الخمٍى ًاصي جُب٤ُ البىى٥ للخى٦مت بلى هخاثج احابت مخٗضصة ؤهمها ٍػ

٦ما بن التزام البىى٥ بمٗاًحر الخى٦مت ٌؿاهم في حصجُٗها ، الخض مً الٟؿاصو ، واؾخ٣غاع ؾى١ اإلاا٫

اصي جُب٤ُ  للكغ٧اث التي ج٣ترى بخُب٤ُ ال٣ىاٖض و التي مً ؤهمها الاٞهاح و الكٟاُٞت و الاصاعة الغقُضة ٍو

ثر وججضع اإلاهاٝع إلاباصت الخى٦مت بلى اهسٟاى صعحت اإلاساَغ  ٖىض حٗاملها م٘ البىى٥ و الا٢ال٫ مً الخٗ

الاقاعة بلى ؤن هظه اإلاباصت لِؿذ ملؼمت بل الٛغى مجها ًخمشل في ٧ىنها الاَاع الغحعي الظي باإلم٩ان 

اؾخسضامه مً ٢بل ناوعي الؿُاؾت ٖىض بٖضاصهم الاَغ ال٣اهىهُت و الخىُٓمُت للخى٦مت في البىى٥ وطل٪ بما 

                                                                 
٣ُا , حامٗت قل٠ , بً ٖلي بلٗؼوػ مضزل مبخ٨غة لخل اإلاكا٧ل الخٗثر اإلاهغفي : ه  1 ٓام خماًت الىصاج٘ و الخى٦مت , مجلت الا٢خهاصًاث قما٫ اٍٞغ

 . 124,م:2008,حاهٟي05الجؼاثغ,الٗضص
ت,٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم   2 ُت باالقاعة الى البىى٥ الجؼاثٍغ ٕ اإلاهٞغ مدمض ٍػضان ,ؤهمُت اعؾاء و حٍٗؼؼ مباصت الخى٦مت في ال٣ُا

 .09,م2009,ؾىت09الكل٠,الٗضص الدؿُحر,حامٗت
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يبغي ٖلى  ًخ٤ٟ و الٓغوٝ اإلادُُت بهم خُث حٗض هظه اإلاباصت صاثمت الخ ُىع بُبُٗتها وجخه٠ باإلاغوهت ٍو

 البىى٥ ؤن الخضزل الخجضًضاث اإلاؿخمغة ٖلى ؤؾالُب مماعؾت الخى٦مت .

 املعلب الثالث : معىكاث الحىهمت واكتراخاث املظاعدة لخعبُلها

 :معىكاث وجددًاث جعبُم الحىهمت في الجصابس /1

 في الجؼاثغ الٗضًض مً اإلاٗى٢اث و الخدضًاث هظ٦غ ؤهمها ماًلي : ناصٝ جُب٤ُ الخى٦مت

 جددًد جعبُم الحىهمت في الجصابس : (1

 ؤوال : الفظاد :

يخج ٖىه ال٨شحر  مً الازاع الؿلبُت و الخُحرة، ٖاصة ما ًغجبِ ْهىع الٟؿاص بُٛاب الخى٦مت ٞاهدكاع ، ٍو

بلى حاهب طل٪ ٞةن للٟؿاص ج٩ال٠ُ ، شماعاثالٟؿاص الىاجج ًٖ ُٚاب الخى٦مت ٌٗمل  ٖلى هغوب الاؾد

اصة ؾىء  ٘ طاث الخىححهاث الاحخماُٖت ٍػ ا٢خهاصًت ؤزغي مجها اهسٟاى الاهٟا١ الخ٩ىمي ٖلى اإلاكاَع

ًىاحه جُب٤ُ الخى٦مت هى احؿإ هُا١ الٟؿاص لِكمل الاحهؼة ، جسهُو اإلاىاعص والخدضي الا٦بر الظي 

ألن الخ٩ىماث الٟاؾضة صاثما ما ج٠٣ في وحه الانالخاث ، ؿاصالخ٩ىمُت اإلاؿاولت ؤؾاؾا ًٖ مداعبت الٟ

ُٗت  .وطل٪ لخغنهم ٖلى اؾخمغاع اإلاىار الٟاؾض الظي ًمىدهم م٩اؾب ٦بحرة ، الدكَغ

  زاهُا : املمازطت العملُت و الدًملساظُت :

اع هظا  الا٢خهاصًاث الىامُت و الهاٖضة جداو٫ ؤن جُب٤ الخى٦مت، بطا ٧اهذ بك٩ل ؾلُم وٞٗا٫ ٞةنها في إَل

 الؿعي ؤنبذ مً الىاحب ٖلحها ؤن حٗمل ٖلى بعؾاء ٢ىاٖض الضًم٣غاَُت و التي مً ؤزاعها الاًجابُت : 

ت و التي  - حٗخبر الضًم٣غاَُت ؤلُت جل٣اثُت لٗملُت جضاو٫ وطل٪ ل٣ُامها ٖلى مباصت الخٗضصًت و الخٍغ

وطل٪ ٌٗمل ٖلى ج٤ًُ هُا١ ، ٢ىي ؾُاؾُت لالهٟغاص بالؿلُتج٠٣ خاثال ؤمام ؾعي ؤي َٝغ ؤو ؤًت 

 الٟؿاص والازاع الؿلبُت الىاحمت ٖىه.

ُٗت  - ُٗت لل٣ُام بىاحباتها الغ٢ابُت و الدكَغ جدُذ الضًم٣غاَُت الٟغنت للمجالـ الىُابُت و الدكَغ

.، باؾخ٣اللُت جامت  وصون ؤًت يٍٛى

 زالثا: اخترام طلعت اللاهىن :

ٞلً ج٩ىن هىا٥ خى٦مت ، و ؤن ٩ًىن ٞٗاال بال بطا ج٣ُض بال٣اهىن وه٨ظا هى خا٫ الخى٦متًم٨ً ألي شخ ال 

وجإحي ؤهمُت ؾلُت ال٣اهىن ٧ىنها اخضي الاصواث اإلاهمت ، ٞٗالت وعقُضة بال بطا ٧ان ٢ىاهحن جضٖمها  و جدمحها

لظا ًجب ، اهىهُتو٢ض ٩ًىن هىا٥ جىا٢ٌ بحن الىهىم ال٣ التي حؿاٖض ٖلى حظب الاؾدشماعاث الاحىبُت،

 الخدضًض الالتزام بالخُب٤ُ الشىاب و ال٣ٗاب ...الخ.، التر٦حز ٖلى بٌٗ الٗىانغ الىيىح
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 زابعا / اوشاء عالكت طلُمت بين ؤصحاب املطالح :

بن ٖملُاث الخىاَا و الٟؿاص التي جم بحن مجالـ الاصاعة و َباع اإلاضًٍغً ال جًغ ؤًًا بالكغ٦ت ومؿخ٣بلها  

لظي مً الًغوعي ان ٩ًىن هىا٥ خؼمت مً الاحغاءاث و الؿُاؾاث التي حٗني بدماًت خ٣ى١ ؤصخاب 

 .1اإلاهلخت باإلااؾؿت

 عىابم جعبُم خىهمت املؤطظاث في الجصابس : (2

و التي جدى٫ صون جد٤ُ٣ ، الهحن هٓغا للمكا٧ل التي حٗاوي مجها باألمغ ى٦مت في الجؼاثغ لم ٨ًً بن جُب٤ُ الخ

و بالخالي الىنى٫ بلى الخىمُت /ولٗل ؤهم الاؾباب التي ٧اهذ  بمشابت حجغ الٗثرة ؤمام ، ؾحر ؤلُاث الخى٦مت ٞحها

 الجؼاثغ هظ٦غ مجها :

ن َبٗتها ال حؿاٖض ٖلى اجساط ؤي ٢غاع باليؿبت ٦ما ؤ، ُٚاب الاٞهاح و الكٟاُٞت في اإلاٗلىماث -

 لؤلَغاٝ طاث اإلاهلخت 

ت للمهلخت الخانت  -  ٖضم التزام اإلاؿاولحن ب٣ىاٖض الؿلى٥ اإلانهي الغقُض واُٖاء الاولٍى

 ُٚاب  الضعاؾاث و الابدار و اإلالخ٣ُاث و ٚحرها التي جسو مىيٕى الخى٦مت  -

 الخاعحُت وهى ما ؤصي بلى اوٗضام الش٣ت  باألؾىا١اعهت ٖضم ٦ٟاءة ؾى١ الاوعا١ اإلاالُت الجؼاثغي م٣ -

 ملحن اٖضم جىٞغ اإلاٗلىماث اإلاسخلٟت في الى٢ذ اإلاىاؾب لجمُ٘ اإلاخٗ -

ٗىيهم ًٖ  ٖضم جىٞغ بَاع ٢اهىوي ًدمي خ٣ى١ الا٢لُت )نٛاع - ي اهتها٥ لخل٪ ؤاإلاؿاهمحن( َو

 الخ٣ى١ 

 

ت  -  .٩٦2لاوٗضام الغ٢ابت ٖلى مؿخىي ؤصاء الكغ٧اث الجؼاثٍغ

 ملترخاث جعبُم خىهمت املؤطظاث في الجصابس :/2

بن اعؾاء ٢ىاٖض خى٦مت اإلااؾؿاث في الجؼاثغ ٧ان زايٗا لجملت مً الا٢تراخاث التي تهضٝ بلى جُٟٗل 

٨ُت للخىمُت الضولُت و مغ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت زمـ ، ؤَغاٞها وفي هظا الهضص ا٢ترخذ الى٧الت الامٍغ

لخى٦مت اإلااؾؿاث في الضو٫ الىامُت و التي ًم٨ً اؾ٣اَها ٖلى الجؼاثغ و التي جخمشل مخُلباث للخُب٤ُ الجُض 

 في :

  زفع مظخىي الىعي : -

٘ مؿخىي الىعي الؿاثض ًٖ مٟاهُم خى٦مت اإلااؾؿاث في البلضان الىامُت ومداولت  البضاًت ٖاصة جخم بٞغ

الؿُا١  اإلادلي خُث جغ٦ؼ الجهىص في هظا الاَاع ٖلى جغؾُش الاصعا٥ لضي الخ٩ىمت و الاوؾاٍ  جُب٣ُها في في

ٞىاثض خى٦مت اإلااؾؿاث   الا٢خهاصًت و حمُ٘ الاَغاٝ الالػمت ٖلى مٗنى و 

                                                                 
ت  -نباًخي هىا٫,وا٢٘ الخى٦مت في صو٫ مسخاعة   1 , اإلااجمغ الضولي الشامً خى٫ : صوع الخى٦مت في جُٟٗل اصاء -م٘ التر٦حز ٖلى الخجغبت الجؼاثٍغ

لي بالكل٠ ,  14-13الجؼاثغ , لم جظ٦غ الؿىت , م : اإلااؾؿاث و الا٢خهاصًاث , ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت و ٖلىم الدؿُحر , حامٗت خؿِبت بً بٖى
٘ ؾاب٤,م:  2  196ٍػضان مدمض,اإلاُلىصي ؾٗاص,مغح
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عاث الالشمت : -   وضع اللىاهين و الدشَس

ٕ إلاماعؾتها وٚالبا ما ًبضؤ وطل٪  مً زال٫ جدضًض مباصت خى٦مت اإلااؾؿت التي ًجب الامخشا٫ و الاههُا

غ الاَغ ال٣اهىهُت الالػمت لخُب٤ُ الخى٦مت في  وي٘ ال٣ىاهحن ٣٦اٖضة ومُٗاع ًخم الاهُال١ مجها لىي٘ وجٍُى

 اإلااؾؿاث الٗامت  و الخانت ؾىاء اإلاخضاولت ؤو ٚحر اإلاخضاولت بإؾىا١ اإلاا٫ 

غ مجمىٖاث مباصئها  و ٢ىاهُجها الخانت التي حٗالج الىا٢٘ اإلادلي وحؿخُُ٘ الجؼاثغ مً زال٫ هظه اإلاباصت جٍُى

 ُٞما ًخٗل٤ بالخٗامل الخجاعي و الالتزام باإلاٗاًحر .

  مخابعت ومساكبت عملُاث الخدفم :

ٖىضما ًخم عؾمُا جبني ٢اهىن مدلي  لخى٦مت اإلااؾؿاث ٩ًىن مً الًغوعي وجىيُذ مضي ج٣ُض والتزام 

م٨ً لجمُٗاث اإلااؾ ا في مغا٢بت ويبِ اإلااؾؿاث بظل٪ ال٣اهىن ٍو ؿاث الا٢خهاصًت ؤن جاصي صوعا خٍُى

٦ما ؤن إلاً هم زاعج الىؾِ الا٢خهاصي مهلخت وٞاثضة هدُجت جُب٤ُ خى٦مت اإلااؾؿاث ، ؾلى٥ اًٖائها

 ولظا ٢ض ٩ًىن مً الالػم ؤن حكتر٥ مجمىٖاث ؤزغي ٧الصخاٞت و الاٖالم مشال في جدمل اإلاؿاولُت الغ٢ابُت .

 :  ت الجدًدةالخدٍزب على املظؤولُ -

ً الخىُٟظًحن في  بٗض ؤن ًخم وي٘ الاَاع اإلاىاؾب لخى٦مت اإلااؾؿاث ج٣٘ مؿاولُت حضًضة ٖلى ٖاج٤ اإلاضًٍغ

خُث ًجب ؤن ٣ًىم ٢ُإ اإلااؾؿاث في هظا اإلاجا٫ بخٗلُم حمُ٘ ، الكغ٧اث و ؤًٖاء مجلـ الاصاعة وؤمشالهم

 ت الحهم ٦ما ًجب .الاَغاٝ في خى٦مت اإلااؾؿاث ٦ُُٟت ؤصاء الاصواع اإلايؿىب

  إضفاء العابع املؤطظاحي على خىهمت املؤطظاث: -

اإلااؾؿاث ٦جؼء َبُعي  جخد٤٣ هظه الازحرة ٖىضما ًخ٣بل الىؾِ الا٢خهاصي في الجؼاثغ و الامخشا٫ لخى٦مت

ما٫ الا٢خهاصًت : وج٩ىن اإلااؾؿاث ٦جؼء َبُعي ومُٟض لل٣ُام بالٗما٫ الا٢خهاصًت  ومُٟض  لل٣ُام باأٖل

وج٩ىن اإلااؾؿاث التي جضٖم الخُب٤ُ و الالتزام و الامخشا٫ ل٣ىاٖض الخى٦مت ٢ض ؤضخذ زابخت في م٩انها، وجًم 

إمحن الازغ اإلانهي  اإلاؿخمغ و٦ظل٪ اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت هظه اإلااؾؿاث مباصعاث ال٣ُإ الخام وطل٪ لخ

 ٧1البىعنت و البى٪ اإلاغ٦ؼي وختى الىٓام ال٣ًاجي

 

 

 

 

                                                                 
٘ ؾاب٤ ،م ، ٍػضان مدمض اإلاُلىصي ؾٗاص  1  .197مغح
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  :خالضت

جبحن آلان ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مط ى، ؤن جبني هٓام قٟاٝ وٖاص٫ ًاصي بلى زل٤ يماهاث يض الٟؿاص وؾىء 

بضؤ خماًت خ٣ى١ اإلاؿاهمحن الظي ًًمً ؤلاصاعة، والخض مً ؤؾالُب الخًلُل، ؾىاء ًٖ ٍَغ٤ الالتزام بم

حصجُٗهم ٖلى الاؾدشماع في ألاوعا١ اإلاالُت صون جسىٝ، ؤو مً زال٫ مبضؤ ؤلاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاداؾبُت 

٘ ت الكغ٦تالظي ٌٗخبر ٖامال مهما في اؾخمغاٍع مً حهت ٦ٟاءجه ، بما ًًمً جيكُِ الؿى١ مً حهت،  و ٞع

حٗخبر بخضي اإلاخُلباث الجضًضة للجهىى باال٢خهاص،  ؤزغي. ؤي ؤن الٍُغ٤ الجُض والصخُذ لخى٦مت الكغ٧اث

مً زال٫ الاو٩ٗاؽ ؤلاًجابي لخُب٤ُ مباصئها ال٣اثمت ٖلى ؤلاٞهاح والكٟاُٞت، مً ٢بل الكغ٧اث اإلاضعحت في 

ل  وج٣ضًم اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بخل٪ الكغ٧اث. ؤؾىا١ اإلاا٫، زانت وؤن هظه ألازحرة حٗض مهضعا هاما للخمٍى
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         :جمهُد

مؿخىي  ٖلى ؾىاء خحزا ٦بحرا ؤزظث التي اإلاىايُ٘ ؤ٦ثر ٌٗخبر مً ؤق٩اله نىعه و بمسخل٠ الٟؿاص        

 والهُئاث اإلاىٓماث و الضو٫  مؿخىي  ٖلى اإلاخسظة الاحغاءاث مؿخىي  ٖلى ؤو ألا٧اصًمُت ألابدار و الضعاؾاث

 ٧اهذ هظه الٓاهغة ؤن و زانت مجها للخض ال٨ُٟلت آلالُاث وي٘ و الٓاهغة هظه حصخُو مداولت بهضٝ الضولُت

 في ٩ًىن  الٟؿاص باٖخباع ؤن بها جخىاحض التي لال٢خهاصًاث مضمغة ج٩ىن  ٢ض ؤخُاها و ؾلبُت بمٓاهغ م٣غوهت صاثما

 الهُا٧ل، و٧ل والخطخم، وحمىص الا٢خهاصي الىمى وبِء والٟٗالُت ال٨ٟاءة باهسٟاى م٣غون ألاخُان اٚلب

ت، و اإلااصًت وؤلام٩اهاث للمىاعص عقىة، مدؿىبُت، جبظًغ :مً ؤلاصاعي  الٟؿاص مٓاهغ  الٗام اإلاا٫ نهب البكٍغ

 ًً  ا زُغ الٟؿاص ُٞه باث الظي الخض الاحؿإ بلى في ع٢ٗتها ؤزظث والتي، طل٪ وهدى والجمىص والبحرو٢غاَُت

 
ً
  متزاًضا

ً
 .احخماُٖا و ؾُاؾُا، الضو٫ ا٢خهاصًا خ٣٣تها التي اثػ ؤلاهجا ب٩ل ومدض٢ا

 

ٓىاهغ مً ؤنبذ الٟؿاص ؤن الىا٢٘ و               ٗىإلات ال  اإلاخُىعة الضو٫  ًمـ ٦ما الىامُت الضو٫  ًمـ ٧ىهه طل٪ اإلا

 هى و الضو٫  في الؿاثض الاوؿاوي الؿلى٥ و ألازال١ و ال٣ُم الى لخمخض اإلااصًت و اإلاالُت الخضوص جخجاوػ  آزاعه ؤن ٦ما

اهُت و الغزاء ًىٞغ و للضو٫  اإلاؿخضامت الخىمُت ًد٤٣ ؤن قإهه مً ما ل٩ل ٖضو بظل٪  .لها الٞغ
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 املبدث ألاوٌ : إلاظاز املفاهُمي للفظاد

فهضعىباث الخعٍسف به  ،املعلب ألاوٌ : مفهىم الفظاد  وملازبت حعاٍز

 :الفظادمفهىم 

الغثِؿُت  اإلاك٨الث التي جىاحه الىٓام الٗالمي الجضًض ٞدؿب بل ٩ًاص ٩ًىن اإلاك٩لت لم ٌٗض الٟؿاص ؤهم

ش و جدى٫  في الى٢ذ الخايغ بلى  ٖلى ؤلاَال١ بدُث ؤهه ٢ضًم ٢ضم اإلاجخم٘ البكغي، و اؾخمغ ٖلى مغ الخاٍع

و بُٛت ٞهم ؤي مىيٕى البض مً الاجٟا١ في مٗٓم البدىر ألا٧اصًمُت ، 1الضو٫ مك٩لت خاصة حٗاوي مجها حمُ٘ 

ٖلى مٗنى اإلاهُلخاث اإلاؿخسضمت و مًمىنها، ختى ًىدهغ الجض٫ في بَاعه اإلاىيىعي و اؾدىاصا بلى طل٪ 

٠ الٟؿاص ٦ما ًلي :    ٞةهه ًم٨ً حٍٗغ

 الفظاد لغت :

ح( و 
ُ
ل  البُالن الٟؿاص لٛت هىالٟؿاص في مٗاحم اللٛت هى في )ُٞؿض ( ؤي يض )نل

ُ
٣ُٞا٫ ُٞؿض الص يء ؤي بُ

 و ايمدل و ًإحي الخٗبحر ٖلى مٗان ٖضة بدؿب مى٢ٗه ٞهى : 

 الجدب ؤو اللدغ :

ل٣ىله حٗالى :"ْهغ الٟؿاص في البر و البدغ بما ٦ؿبذ  ؤًضي الىاؽ لُظ٣ًهم بٌٗ الظي ٖملىا لٗلهم ًغحٗىن" 

    . 41ؾىعة الغوم آلاًت 

 الخجبر :العغُان و 

ضون ٖلىا في ألاعى و ال ٞؿاصا " ؾىعة ال٣هو آلاًت   .   83ل٣ىله حٗالى :"اللظًً ال ًٍغ

 عطُان لعاعت هللا :

ل٣ىله حٗالى :"بهما حؼاء الظًً ًداعبىن هللا و عؾىله و ٌؿٗىن في ألاعى ٞؿاصا ؤن ٣ًخلىا ؤو ًهلبىا ؤو ج٣ُ٘ 

ل٪ لهم زؼي في الضهُا و لهم ٖظاب ُٖٓم" ؾىعة اإلااثضة ؤًضيهم و ؤعحلهم مً زالٝ ؤو ًى٣ٟىا مً ألاعى ط

 33 آلاًت 

م الٟؿاص ٖلى هدى ٦لي و بن إلاغج٨بُه الخؼي  م ٖلى جدٍغ مت الؿاب٣ت حكضًض ال٣غآن ال٨ٍغ و هغي في آلاًاث ال٨ٍغ

 .   2في الخُاة الضهُا و الٗظاب الكضًض في آلازغة

 

                                                                 
و زىاثُت الخدى٫ هدى ا٢خهاص الؿى١ و جٟص ي الٟؿاص)صعاؾت ا٢خهاصًت ج٣ُُمُت خى٫ الجؼاثغ(،مجلت بدىر  ال٣اصع  زلُل،"الخى٦مت ٖبض - 1

 .90-89،م2009،عبُ٘ ألاو٫ 46ا٢خهاصًت ٖغبُت،الٗضص 
  ًاؾغ زالض الىاثلي، "الٟؿاص ؤلاصاعي...مٟهىمه ومٓاهغه وؤؾبابه، م٘ ؤلاقاعة بلى ججغبت الٗغا١ في الٟؿاص  - 2

. www.annaba.org/nbahome/nba80/010.2012/03/03   

http://www.annaba.org/nbahome/nba80/010
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 الفظاد اضعالخا:

٠ مدضص للٟؿاص  باإلاٗنى الظي ٌؿخسضم ُٞه هظا اإلاهُلح الُىم ل٨ً هىا٥ اججاهاث لِـ هىا٥ حٍٗغ

مسخلٟت و آعاء مخباًىت اج٣ٟذ في ٧ىن ؤن الٟؿاص هى بؾاءة اؾخسضام ؤو اؾخٗما٫ الؿلُت الٗامت ؤو الىُْٟت 

٠ ما ًلي :الٗامت لل٨ؿب الخ  ام، و مً هظه الخٗاٍع

 1هى اؾخسضام الىٟىط الٗام لخد٤ُ٣ ٦ؿب زام" "الٟؿاص :الاحخماعُتعسفخه مىطىعت العلىم 

الٟؿاص هى بؾاءة اؾخسضام ال٣ىة الٗمىمُت ؤو اإلاىهب ؤو الؿلُت للمىٟٗت الخانت ؾىاء ًٖ ٍَغ٤ الغقىة، 

ؤو الابتزاػ، ؤو اؾخٛال٫ الىٟىط، ؤو اإلادؿىبُت، ؤو الٛل، ؤو ج٣ضًم ب٦غامُاث للخعجُل بالخضماث، ؤو ًٖ ٍَغ٤ 

 .  2ازخالؽ 

ٞىاثض و مىاٞ٘ ٚحر مكغوٖت لبًٗهم و الٟؿاص مً مىؤما  ٓىع ا٢خهاصي هى اإلاك٩لت التي جاصي بلى جد٤ُ٣ 

   .3ًخدمل ج٩لٟتها الباهٓت اإلاجخم٘ بإ٦مله 

و ؤزحرا هىا٥ مً ًغي ؤن الٟؿاص هى ؾىء اؾخٗما٫ اإلاىهب ؤو الؿلُت للخهى٫ ٖلى ؤو بُٖاء محزة مً ؤحل 

ً ؤو ٖلى خؿاب ال٣ىاٖض و ألاٖغاٝ ؤو اللىاثذ جد٤ُ٣ م٨ؿب ماصي ؤو ٢ىة ؤو هٟىط  ٖلى خؿاب آلازٍغ

 4ال٣اثمت

 :حعٍسف بعض املىظماث الدولُت للفظاد  

:"هى بؾاءة اؾخٗما٫ الؿلُت الٗامت ؤو الىُْٟت الٗامت لل٨ؿب الخام حعٍسف مىظمت الشفافُت الدولُت 

 5بك٩ل مباقغ  ؤو ٚحر مباقغ لخد٤ُ٣ ؤٚغاى شخهُت مؿدىضة بلى اإلادؿىبُت" 

خه   بإهه :"الخماؽ مى٠ْ ٖمىمي ؤو ٢بىله بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ محزة ٚحراجفاكُت ألامم املخددة ٦ما ٖٞغ

 هٟؿه ؤو لهالح شخو ؤو ٦ُان آزغ ؛ ل٩ي ٣ًىم طل٪ اإلاى٠ْ بٟٗل ما ؤومؿخد٣ت ؾىاء لهالح اإلاى٠ْ 

 6ًمخى٘ ًٖ ال٣ُام بٟٗل ما لضي ؤصاثه واحباجه الغؾمُت"  

لل٨ؿب الخام، و الٟؿاص ًدضر ٖاصة ٖلى ؤهه :"بؾاءة اؾخٗما٫ الىُْٟت الٗامت  عسفه البىً الدوليو 

٣ًىم  ٖىضماَغح مىا٢هت ٖامت، ٦ما ًخم  بحغاء ؤو٣ض ؤو َلب عقىة لدؿهُل ٖٖىضما ٣ًىم مى٠ْ ب٣بى٫ 

                                                                 
 .02،م1999حىعج مىصي ؾخاوعث،"ج٩لٟت الٟؿاص"، مغ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت الخانت، - 1
غ ؤلاصاعي  - 2 ـ ٚىؾخاٝ ؾبِث، م٩اٞدت الٟؿاص لخدؿحن بصاعة الخ٨م، قٗبت الخٍُى غ الخ٨م م٨خب ؾُاؾاث ؤلاهماثُت،حمِ  . 09،م1998و جٍُى
لت ُٞهل مدمىص الكىاعة،"٢ىاٖض الخى٦مت و ج٣ُُم صوعها في م٩اٞدت ْاهغة الٟؿاص و الى٢اًت مىه في الكغ٧اث اإلاؿاهمت الٗامت ألاعصهُت "،مج - 3

 .130،م2009،الٗضص الشاوي، 25حامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت، اإلاجلض
٣ُا ؟" مغ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت  - 4 ِ و قما٫ بٍٞغ حىاص عقمي، "الٟؿاص اإلااؾس ي هل ًهبذ وؾُلت لخد٤ُ٣ الخى٦مت في الكغ١ ألاوؾ

 .03،م2004الخانت،

ً مغػو١  - 5  .81 ،م2009مًٗلت الٟؿاص في الجؼاثغ صعاؾت في الجضوع و ألاؾباب و الخلى٫ ،صاع حُُلي لليكغ، الجؼاثغ ،، ٖبضو مهُٟى، ٖىتر ب
ىُت لالجها٫ ممىس ى بىصهان،"الىٓا - 6  .13،م2009الجؼاثغ ،، ال٣اهىوي إلا٩اٞدت الٟؿاص في الجؼاثغ"، ميكىعاث اإلااؾؿت الَى
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ؤو ؤٖما٫ زانت بخ٣ضًم عقاوي لالؾخٟاصة مً ؾُاؾاث ؤو احغاءاث ٖامت للخٛلب وؾُاء الكغ٧اث  ؤو و٦الء 

 1ٖلى اإلاىاٞؿحن و جد٤ُ٣ ؤعباح زاعج بَاع ال٣ىاهحن اإلاىٓمت للٗمل"

لت  ضىدوق الىلد الدوليؤما  ٞله مٟهىمه الخام بالٟؿاص، خُث ًغي بإهه ٌٗبر ًٖ :"ٖال٢ت ألاًضي الٍُى

اإلاٗخمضة التي تهضٝ لالؾخٟاصة مً هظا الؿلى٥ لصخو واخض ؤو إلاجمىٖت طاث ٖال٢ت باآلزٍغً، ٦ما ًمحز بحن 

ؤما الخالت   ،جخم ب٣بٌ الغقىة ٖىض ج٣ضًم الخضمت الاٖخُاصًت اإلاكغوٖت و اإلا٣غعة ألاولىخالخحن مً الٟؿاص، 

الشاهُت ٞخخمشل في ٢ُام اإلاى٠ْ بخإمحن زضماث ٚحر مكغوٖت و ٚحر مىهىم ٖلحها و مسالٟت ال٣اهىن م٣ابل 

بُت و بجمام  ت، ؤو بُٖاء جغازُو ٚحر مبرعة ؤو ال٣ُام بدؿهُالث يٍغ ج٣اض ي الغقىة ٦ةٞكاء مٗلىماث ؾٍغ

ُت و ٚحرها مً الخٗامالث ٚحر ال٣اهىهُت الت ي ًدهل م٣ابلها اإلاغحص ي ٖلى مبالٜ و مغصوصاث ن٣ٟاث ٚحر قٖغ

 2 ماصًت م٣ابل حؿهُالجه التي ٣ًضمها"

 : حعٍسف البىً الدولي للفظاد  -1

ٖٝغ البى٪ الضولي للٟؿاص ٖلى ؤهه :"اؾخٛال٫ ؤو بؾاءة  اؾخٗما٫ الىُْٟت الٗامت مً ؤحل اإلاهلخت 

 3الصخهُت 

مىا٢هت  بحغاءاثابتزاػ لدؿهُل ٣ٖض و  ؤو َلب الغقىة،  ؤو ٞالٟؿاص ًدضر ٖاصة، ٖىضما ٣ًىم مى٠ْ ب٣بى٫ 

زانت بخ٣ضًم عقىة لالؾخٟاصة مً  ؤٖما٫ ؤو وؾُاء الكغ٧اث ؤو٦ما ًخم ٖىضما ٌٗغى و٦الء ، ٖامت

ال٣ىاهحن الىاٞظة، ٦ما ًم٨ً  بَاع زاعج  ؤعباحٖامت للخٛلب ٖلى مىاٞؿحن، و جد٤ُ٣  بحغاءاث ؤوؾُاؾاث 

 ؤو  ألا٢اعبالغقىة و طل٪ بخُٗحن  بلىؾخٛال٫ الىُُْٟت الٗامت صون اللجىء ًدهل ًٖ ٍَغ٤ ا ؤنللٟؿاص 

٠ ًم٨ً جبُان 4الضولت  ؤمىا٫ؾغ٢ت   آلُت ؤولهاالٟؿاص  آلُاثعثِؿِخحن مً   آلُخحن، و مً زال٫ هظا الخٍٗغ

مباقغة لدؿهُل صٞ٘ الغقىة و الٗمىلت بلى اإلاىْٟحن و اإلاؿاولحن في الخ٩ىمت و في ال٣ُاٖحن الٗام و الخام 

 ٣ٖض اله٣ٟاث و جضبحر ألامىع .ؤما الشاهُت ٞهي الغقىة اإلا٣ىٗت في ق٩ل وي٘ الُض ٖلى اإلاا٫ الٗام و الخهى٫ 

 5الىُْٟي ٖلى مىا٢٘ مخ٣ضمت لؤلبىاء و ألانهاع و ألا٢اعب في الجهاػ 

 

 

 

                                                                 
 . 18،م2004مدمض حما٫ باعوث، الٟؿاص و الخ٨م الهالح في البالص الٗغبُت، الُبٗت ألاولى، مغ٦ؼ الىخضة الٗغبُت، ال٣اهغة، - 1
 .32،م2003الٟؿاص و الانالح "،ميكىعاث ؤهجاص ٦خاب الٗغب، صمك٤،ٖماص نالح،"  - 2
، زاٝل ولُض، صوع اإلااؾؿاث الضولُت في جغقُض الخ٨م اإلادلي ،مض٦غة م٨ملت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت و الٗال٢اث الضولُت - 3

 .20،م 2010ٗال٢اث الضولُت، حامٗت مىخىعي ،٢ؿىُُىت،جسهو الضًم٣غاَُت و الغقاصة، ٧لُت الخ٣ى١، ٢ؿم الٗلىم الؿُاؾُت و ال
٠ الٗمىمي" - 4 مض٦غة م٨ملت لىُل قهاصة اإلااؾتر في الخ٣ى١، جسهو ٢اهىن اصاعي،٧لُت ، ي٠ُ ٞحروػ، "حغاثم الٟؿاص الاصاعي التي ًغج٨بها اإلاْى

 .25،م 2014الخ٣ى١ و  الٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت مدمض زًُغ ،بؿ٨غة،
 .15،م2009الُبٗت ألاولى ،، ،"ال٣ٟغ و الٟؿاص في الٗالم الٗغبي"، صاع الؿاقيالخىحر ؾمحر - 5
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 : 2003حعٍسف الفظاد خظب اجفاكُت ألامم املخددة لعام -2

ٟا ماوٗا، بل ؤقاعث بلى الخاالث التي ًترحم ٞحها الٟؿاص بلى مماعؾت ٞٗلُت ٖلى ؤعى  لم حٗٝغ الٟؿاص حٍٗغ

م هظه اإلاماعؾاث و هي الغقىة بجمُ٘ ؤهىاٖها و في ال٣ُاٖحن الٗام و الخام  الىا٢٘ .و مً زم ال٣ُام بخجٍغ

 ......بلخ 1لىُْٟتوالازخالؽ بجمُ٘ وحىهه، و اإلاخاحغة بالىٟىط، و بؾاءة اؾخٛال٫ ا

 حعٍسف الفظاد خظب الاجفاكُت العسبُت مليافدت الفظاد :   -3

ذ الاجٟا٢ُت الٗغبُت الٟؿاص مً َٝغ اإلاضًغ الٗام للمىٓمت الٗغبُت "ٖامغ زُاٍ" ٖلى  الٟؿاص  ؤنخُث ٖٞغ

ٚحر وحه خ٤ و ما ًيخج ًٖ ٖىهغ ال٣ىة في اإلاجخم٘ : الؿلُت  مً ؤي"٧ل ما ًخهل باال٦دؿاب ٚحر مكغوٕ 

  الؿُاؾُت و الثروة في حمُ٘ ٢ُاٖاث اإلاجخم٘".   

باإلياٞت بلى اؾخٛال٫ ٚحر مكغوٕ للما٫ الظي حؿاوي ُٞه هىٖا ما الضو٫ الٗغبُت م٘ الضو٫ اإلاخ٣ضمت، ٞةهه ال 

ْىاهغ الٟؿاص اإلاغجبُت بالؿلُت الؿ ُاؾُت في مسخل٠ البلضان الٗغبُت، ٚحر ؤن بض مً م٩اٞدت مسخل٠ 

غ هٓمها الؿُاؾُت ل٩ي جسخاع مٓاهغ الٟؿاص الؿُاس ي مً  الضو٫ اإلاخ٣ضمت اؾخُاٖذ ٖلى خض ٢ىله جٍُى

 2زال٫ هجاخها في ب٢غاع مماعؾت الضًم٣غاَُت

لُت مليافدت الفظاد : ح  -4  عٍسف الفظاد في ضىء الاجفاكُت إلافٍس

ثل الؿبا٢ت في مجا٫ م٩اٞدت الٟؿاص، بط ٢امذ الجؼاثغ باإلاهاص٢ت ٖلى اجٟا٢ُت حٗخبر مً بحن اإلاىٓماث ألاوا

٣ي إلاى٘ الٟؿاص و م٩ لُت  11اٞدخه بمابىجى في الاجداص ؤلاٍٞغ ، ٚحر ؤن هظه الاجٟا٢ُت لم حٗٝغ 2003حٍى

ذ الٟؿاص ٖلى  ألاولى، و اإلااصة 3الٟؿاص، بل ا٦خٟذ باإلقاعة نىعة و مٓاهغ ٣ِٞ   ؤو  ألاٖما٫ ؤههمىه ٖٞغ

 ؤٖما٫اإلااصة الغابٗت ا٦خٟذ بظ٦غ  ؤن بالطاث الهلت التي جدغمها هظه الاجٟا٢ُت،  الجغاثماإلاماعؾت بما ٞحها 

  .4الٟؿاص و الجغاثم طاث الهلت

 ضعىباث الخعٍسف به :

ُت و الخدلُل الؿُاس ي، و ٌٗىص  ٠ باإلاٟاهُم و جدضًضها مكا٧ل خ٣ُ٣ُت في الٟلؿٟت اإلاٗٞغ  جُغح مؿإلت الخٍٗغ

  

 

                                                                 
مض٦غة م٨ملت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت الٗامت، ٧لُت  2000-1999بىؾُٗىص باصٌـ، ماؾؿت م٩اٞدت الٟؿاص في الجؼاثغ  -  1

 . 30،م 2015حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو،، الخ٣ى١ 
ؼة، هجاع - 2  في ٖلىم الض٦خىعاه قهاصة م٣ضمت لىُل اَغوخت -م٣اعهت صعاؾت– الجؼاثغي  الدكَغ٘ في الٟؿاص لٓاهغة والجؼاجي اإلااؾؿاحي الخهضي الٍى

 23، م ٢2014ؿىُُىت،  .مىخىعي،  حامٗت الخام، ال٣اهىن  ٢ؿم الخ٣ى١، ٧لُت الجىاثُت، والٗلىم الجىاجي ال٣اهىن 
 ٢اهىن  جسهو الخ٣ى١، في .ٖلىم  الض٦خىعاه قهاصة لىُل م٣ضمت ؤَغوخت الجؼاثغ، في ؤلاصاعي  الٟؿاص إلا٩اٞدت ال٣اهىهُت آلالُاث الٗالي، ٖبض خاخت - 3

 .24، م2013بؿ٨غة،  زًُغ، مدمض حامٗت الؿُاؾُت، والٗلىم الخ٣ى١  ٧لُت ٖام،
٣ي، ل٩اٞدت الاجداص اجٟا٢ُت ٖلى اإلاهاص٢ت ، جخًم2006ًؤٍٞغل  10اإلااعر في  137-06ع٢م  عثاس ي مغؾىم - 4  في ناصع، 24 ٖضص ع، .ج الٟؿاص، ؤلاٍٞغ

 .2006  ؤٍٞغل 16
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ٓىاهغ الاحخماُٖت و الؿُاؾُت حٗل مً اإلاٟاهُم الضالت  طل٪ بلى حملت مً الاٖخباعاث ؤهمها :"ح٣ُٗضاث ال

ٓىاهغ و  اإلاٟاهُم بالخٛحر خؿب الؼمً و اإلا٩ان، و ٣ٞضان ٖلحها جخمحز بالٗمىمُت و الخ٣ُٗض" بياٞت بلى جمحز ال

 الخجاوـ ٞحها.

٠ مٟهىم الٟؿاص ٖمىما و ؤهىاٖه جدضًضا ٧الٟؿاص ؤلاصاعي، و ٢ض  و ٖلُه هجض هظه الاٖخباعاث باعػة في حٍٗغ

اٖتريذ هظه الهٗىباث الباخشحن و الجامُٗحن في صعاؾت ْاهغة الٟؿاص، و الاجٟا١ ٖلى بَاع هٓغي ٖام، 

 جل٪ الهٗىباث في :وج٨مً 

م٘ جؼاًض الاهخمام الجامعي بٓاهغة الٟؿاص، جؼاًض ؤًًا جًاعب آلاعاء و جباًً الخهىعاث خى٫ وحىص ؤو ٖضم 

وحىص الٟؿاص، بط ؤن مً الباخشحن مً ًغي ؤن الٟؿاص لم ٌؿب٤ و ؤن ؤيغ باإلادُِ الٗام مشل اإلادُِ 

مت . بِىما هىا٥ مً ًغي ؤن الٟؿاص ٢ضًم ٢ضم الخام، ٞاإلاغخلت الخالُت جدؿم بىحىص الٟؿاص بهىعة ٖا

ت، بهه مالػم ألٞٗا٫ البكغ، و مً زم ال صاعي لل٣ى٫ بإن الٟؿاص ْاهغة حضًضة، بل احؿإ ألايغاع التي  البكٍغ

ؤنابذ ألازال١، زم اإلابالٛت ٞحها مً ٢بل وؾاثل ؤلاٖالم هي الص يء الجضًض، و الاؾخ٣ال٫ الظي جم ال٣ُام به 

 شماع وؾاثل الٟؿاص .للٓاهغة و اؾد

ٟها بدؿب ػمان و م٩ان اؾخسضامها، بٌٗ  ٩ٞلمت ٞؿاص في خض طاتها جمشل نٗىبت ؤزغي، بط ًسخل٠ حٍٗغ

 اإلاماعؾاث ٢ضًما ٧اهذ م٣بىلت، بال ؤهه م٘ جُىع ال٣ىاهحن الاهخسابُت حغي اٖخباع طل٪ ٞؿاصا .

٠ْ قِئا مدٓىعا، بِىما هجض طل٪ ألامغ ٦ما ؤهه في بٌٗ البلضان حؿىص ز٣اٞاث خُث حٗخبر ج٣ضًم هضًت إلاى 

ا و ٖاصًا و هظا مً ٢بُل ج٣ضًم ب٦غ   .امُت إلاى٠ْ في ؾبُل ٢ًاء خاحت مافي ز٣اٞاث بلضان ؤزغي قِئا يغوٍع

و هىا٥ ٖىهغ آزغ ٌكىف ٖلى بًجاص مٟهىم الٟؿاص، ًخمشل في بن الخضوص بحن مماعؾت الٟؿاص و ؤوكُت 

ما ًجٗل جدضًض مٗنى الٟؿاص ؤمغا نٗبا، ال ؾُما في مجا٫ اليكاٍ ؤزغي لِؿذ واضخت في بٌٗ اإلاجاالث، 

 ؤلاصاعي و الؿُاس ي .

ا و ٖلمُا ْل ًسً٘ الججاهاث مخٗاعيت ؾُُغث ٞحها  مً حهت ؤزغي ٞئن حصخُو ؤؾباب الٟؿاص هٍٓغ

ُىلُبرالُت ٞؿغث ال ًىلىحُت، بط هجض ؤن ؤ٦بر جل٪ الاججاهاث اإلاخمشلت في اإلاضعؾت الى ٟؿاص ٖلى ؤهه الىٓغة ألاًض

هدُجت لخضزل الضولت، و همى البحرو٢غاَُت ٞحها، بِىما هجض الخُاع آلازغ  عؤي في ي٠ٗ ال٣ُم ألازال٢ُت و ٚلبت 

 الغبذ و اإلاهلخت الخانت هي التي ج٠٣ وعاء الٟؿاص، و بالخالي ٖلى ؤي ؤؾاؽ وٗٝغ الٟؿاص؟

و ازخالٝ طل٪ بازخالٝ الخهىعاث ٦ما ؤن نٗىبت الىٓغة و الخمُحز بحن اإلاهلخت الٗامت و الخانت، 

٠ واخض لٓاهغة الٟؿاص قِئا نٗبا .و   الٓغوٝ الؿُاؾُت و الا٢خهاصًت ججٗل جدضًض حٍٗغ
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اص بكتى و ؤزحرا بن ؾُُغة ألا٩ٞاع اإلاؿب٣ت الؿاثضة في اإلاجخمٗاث الٗغبُت في جدلُل و جٟؿحر ْاهغة الٟؿ

ل صون الخٗغى للمىيٕى و٤ٞ مى٤ُ ٖلمي بُٗضا ًٖ جل٪ ألاخ٩ام اإلاخدحزة، حٗل  ؤهىاٖه ؾُُغث لى٢ذ ٍَى

 1مٟهىم الٟؿاص ٖاث٣ا ؤمام البدث الٗلمي في هظا اإلاجا٫ . 

 جلازب الخعاٍزف للفظاد:

هى :"اؾخٛال٫ الؿلُت للخهى٫ ٖلى عبذ ؤو مىٟٗت ؤو ٞاثضة لهالح شخو ؤو  حعٍسف مىلد و ؤوعام الشهابي

٣ت حك٩ل اهتها٧ا لل٣اهىن ؤو إلاٗاًحر الؿلى٥ ألازالقي الغاقي"  2.حماٖت، بٍُغ

جد٤ُ٣ هُبت  ؤحلمً  ؤو عبذ شخص ي  ؤو ٦ؿب  ؤحل:"اؾخسضام الؿلُت الٗامت مً  حعٍسف الظُد علي شخا

٣ت التي ًترجب ٖلحها زغ١ ال٣اهىن ؤو جد٤ُ٣ مىٟٗت لجماٖت  ؤحلمً  ؤو م٩اهت احخماُٖت،  ؤو  ؤو َب٣ت ما بالٍُغ

٘ و مٗاًحر الؿلى٥ ألازالقي"  . 3مسالٟت الدكَغ

ت الخهٝغ و اإلاؿاءلت، باٖخباع ؤن هىا٥ ٖال٢ت َغصًت ما  و هىا٥ مً ًغبِ الٟؿاص بضعحت اخخ٩اع ال٣غاع و خٍغ

٨ٖؿُت ما بحن الٟؿاص و  صعحت اإلاؿاءلت، و ًم٨ً الخٗبحر ٖجها بحن الٟؿاص و صعحت اخخ٩اع ال٣غاع، و ٖال٢ت 

 :4بالٗال٢ت الخالُت

ت الخطسف   املظاءلت –الفظاد=دزحت اخخياز اللساز +خٍس

ًىحض خُث ٩ًىن إلاىٓمت مُٗىت ؤو شخو مٗحن ؾلُت اخخ٩اع ؾلٗت ؤو زضمت مُٗىت، و  ٞالٟؿاص ٚالبا ما 

ت الخهٝغ و اجساط ال٣غاع صون  مت مبيُت ٖلى ٩ًىن له خٍغ الخًٕى للمؿاءلت و الغ٢ابت، ألن الٟؿاص حٍغ

، خُث ٣ًىم اإلاى٠ْ بخإمحن زضماث ًمىٗها ال٣اهىن ٦ةٞكاء 5الخ٨ٟحر و الخؿاب و لِـ ٖلى الٗاَٟت

ت مهمت ؤو بُٖاء جغازُو ٚحر مبرعة  . 6 مٗلىماث ؾٍغ

٠ الؿاب٣ت لىحضها الٗامل اإلاكتر٥ بحن مٗٓمها هى  جإملىالى  ٤ُ اإلاىٟٗت ؤو ال٨ؿب الخام جد٣الخٗاٍع

باؾخسضام اإلاىهب ؤو الىُْٟت الٗامت، و ٦إن الٟؿاص خ٨غا ٖلى ال٣ُإ الٗام ٣ِٞ و هظا ٚحر صخُذ ٞهى 

مىحىص ختى في ال٣ُإ الخام، خُث ؤزبدذ الخجاعب و الضعاؾاث ؤن هظا ألازحر مخىعٍ بلى خض ٦بحر في مٗٓم 

باإلزال٫ بىاحباث وُْٟتهم، ؤو ال٣ُام بإٖما٫ مدغمت ٖلحهم  ؤق٩ا٫ الٟؿاص الا٢خهاصي، خُث ٣ًىم اإلاىْٟحن

م مً ٖلمهم بالخٗلُماث، ؤو ٢بىلهم الغقاوي لخد٤ُ٣ م٩اؾب زانت.  ًٖ ٢هض بالٚغ

                                                                 
 .16م  . الظابم املسحع ,إلاام خلُم مدمض - 1
 110 م، 2000 ال٣اهغة، ،2 الٗضص، 20 لئلصاعة، اإلاجلض الٗغبُت اإلاجلت ،إلادازي  الفظاد في املؤزسة العىامل الكهابي، وؤوٗام  مدمض  مى٣ض - 2
ت، م٨خبت ،املظخلبل ومجخمع إلادازي  الفظاد قخا، ٖلي الؿُض - 3  .43 م، 1999 ؤلاقٗإ، ؤلاؾ٨ىضٍع
، مُساثُل - 4  ألاولى، الُبٗت ال٣اهغة، للٗلىم، ألا٧اصًمُت الضاع جغحمت: ٖبض الخ٨ُم ؤخمض الخؼامي،، إلاضالح في وإلابداع إلادازة فظاد . حىوؿٝى

 3 م، 2009
 2 م، 2000 الٍغاى، الٗب٩ُاٝ، م٨خبت ،ألامىاٌ غظل حٍسمت الٗمغي، ؤخمض بً مدمض - 5

6 -  Daniel Kaufmann, corruption : the facts, Foreign policy, n° 107, summer 1997, p 113. 
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٠ اإلاىاؾب و الكامل للٟؿاص الا٢ خهاصي هى: "ؾىء اؾخسضام الىُْٟت ؤو اإلاىهب و ٖلُه ٞلٗل الخٍٗغ

ال٣ُإ الخام ؤو في ال٣ُإ الٗام، خُث ًسل اإلاى٠ْ  لخد٤ُ٣ ٚاًاث شخهُت و مىاٞ٘ زانت ؾىاء في

م ٖلمه بخٗلُماث ٖمله".  بىاحباث وُْٟخه  ؤو ٣ًىم بإٖما٫ مدغمت ٖلُه ًٖ ٢هض ٚع

٠ ٌٗض ؤ٦ثر قمىال مً اؾخسضامها  طل٪ ؤن اؾخسضام مهُلح الىُْٟت ؤو اإلاىهب ٖمىما في هظا الخٍٗغ

ٌكمل هظا اإلاهُلح ٧ل مً الىُْٟت الٗمىمُت و التي ال  م٣ُضة ُٞما ؾىاه )ؤي عبُها بال٣ُإ الٗام(، خُث

بال ٖلى الٗاملحن في ال٣ُإ الٗام، ٦ما ٌكمل ؤًًا الىُْٟت في ال٣ُإ الخام، لبٗض ألاو٫ ًٖ الغ٢ابت جُل٤ 

و بن وحضث ٞهي يُٟٗت، بسالٝ الشاوي ٞهى ؤ٦ثر حٗغيا للمؿاءلت و الغ٢ابت بما مً اإلاضًغ اإلاؿاو٫ ٖىه 

 ً ٢بل اإلاال٪ ؤو مجلـ ؤلاصاعة و ٚحر طل٪؛ و بالخالي ٞهى ؤ٢ل ٞؿاصا مً ألاو٫ و لِـ زا٫ مىه .مباقغة ؤو م

 املعلب الثاوي :مساخل جعىز ظاهسة الفظاد

مٗاًحر مُٗىت،  ؤو يىابِ  بلىجغي ُٞه مماعؾاث ؾلى٦ُت ال جسً٘  ؤلاصاعي للٟؿاص  ألاولىالبضاًاث  بن         

ٖمل اإلااؾؿاث، و في هظا اإلاٗنى حٗخبر الٟؿاص مغاصٞا  بَاع زانت اإلاٗاًحر الخىُٓمُت و البحرو٢غاَُت في 

و ػمىُت  بوؿاهُتلالهدغاٝ، ٞال ٣ًخهغ اهدكاع الٟؿاص ٖلى مجخمٗاث في ٞتراث ػمىُت مُٗىت، ٞالٟؿاص ْاهغة 

ؾببه الغثِس ي الٓغوٝ  آزغ  بلى، و مً ػمً آزغ بلىاؾخٟداله مً مجخم٘  اهدكاعه و م٘ ازخالٝ ؾٗت 

ضامواإلاُُٗاث التي ًمغ بها اإلاجخم٘، ٟٞي اإلاجخم٘ الُىهاوي ال٣ضًم الظي ٧ان ٌٗا٢ب ٖلى الغقىة  َب٣ا  باإٖل

ٗاث والتي اهخ٣ضها ؾ٣غاٍ ب٣ىله اإلاغحص ي ٧ان ًجؼي ٖلى اعحكاثه بالترقي في اإلاىانب  بن لبٌٗ الدكَغ

ت و الؿُاؾُت .  الٗؿ٨ٍغ

الغؾمُت ٦ٗظع لها  الىْاث٠في  ألامىا٫ًٖ جٟص ي ابتزاػ  1603_1558 بلحزابِثاإلال٨ت  بهجلتراو ٢ض حٛايذ في 

اصة الغواجب، و مً نىع الٟؿاص  ا  16000نىضو١ الخغب ٧ان ًدهل ٖلى  ؤمحن ؤنًٖ ٖضم ٍػ حىُه ؾىٍى

مسههاتهم في حُبه و ًبُ٘ الجىىص اإلاىحى في ٢ىاثم الجِل و ًً٘  بإؾماءالوة ٖلى عاجبه، خُث ًداٞٔ ٖ

 اإلاالبـ اإلاسههت لهم .

و ٖم الٟؿاص في الضواثغ الخ٩ىمُت في اًُالُا في ٖهغ الجهًت و ٧اهذ ؾمٗت اإلادا٦م ؾِئت ل٨ثرة ما ٞحها مً 

 و الغقىة . ؤلاصاعي نىع للٟؿاص 

ـ الغاب٘ ٖكغ مل٪ ٞغوؿا ٌٗخ٣ض  ى اهدكاع الٟؿاص في ًض٫ ٖل٢ابال للغقىة مما  عؤًهفي  بوؿان٧ل  ؤنو ٧ان لَى

ٖهضه، و ألن الكغ٧اث ألاوعوبُت ٌؿمذ لها ال٣اهىن بضٞ٘ الغقاوي و الخهى٫ ٖلى اله٣ٟاث ألاحىبُت، 

٩ي ٌٗخبر  ٨ُت، ٞال٣اهىن ألامٍغ وزههها مً الًغاثب اإلاؿخد٣ت ٖلحها ٣ٞض ؤصي طل٪ بلى جًغع الكغ٧اث ألامٍغ

مت ٌٗا٢ب ٖلحها ال٣اهىن   . 1صٞ٘ الغقاوي حٍغ

 

                                                                 
٘ اإلا٣اعن، صاع ال٨ٟغ الجامعي، الُبٗت ألاولى، -1 ً الضًً، ْاهغة الٟؿاص ؤلاصاعي في الضولت الٗغبُت والدكَغ ت، مهغ  بال٫ ؤمحن ٍػ ، م 2009ؤلاؾ٨ىضٍع

64. 
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 :1965_1962 ألاولى املسخلت

البحرو٢غاَُت و اإلادؿىبُت و الغقىة،  ؤمغاى بال٦ٛحرها مً صو٫ الٗالم الشالث لم جغر مً الاؾخٗماع  الجؼاثغ 

اإلاىانب، و ؾيكحر في هظه  ؤٖلى بلىو الهٗىص  ؤلاصاعةإلاماعؾت الؿلُت و ؾحر  آلالُاث بخضي ؤنبدذالتي 

، 1936ِـ بً بلت الخ٨م بٗض الاؾخ٣ال٫ و مً زال٫ صؾخىع ثالؿُاؾُت، ٣ٞض جىلى الغ  ؤلاصاعةٞؿاص  بلىالٟترة 

غ هى اإلاكٝغ ٖلى الضولت و مغا٢بتها . ؤنبذ  خؼب حبهت الخدٍغ

 : 1في هظه الٟترة ُٞما ًليبٌٗ مٓاهغ الٟؿاص  بلىو ؾيكحر 

 الظعي هدى الخفسد بالظلعت

فين  كضُت املجاهدًن املٍص

غ الىَني ٣ٞض ؾغ٢ذ  ىت حبهت الخدٍغ ملُىن  ٧43اهذ  ألامىا٫الخاعج، و ٢ُمت  بلىو خىلذ  ألامىا٢٫ًُت زٍؼ

ؿغي .  ٞغه٪ ؾَى

اث اليؿاء إوكؤ٢ًُت نىضو١ الخًامً الظي  اؾخٗمل  ؤهه، ٚحر آهظا٥ه الغثِـ بً بلت و الظي جًمً جبٖر

غاى  و ؾبل الثراء . أٚل

 ؤماماؾخٟدا٫ ْاهغة الٟؿاص، و ٞخذ الباب  ؤمامٞخدذ الكهُت  هاؤنما وؿخُُ٘ ٢ىله ًٖ هظه الٟترة، 

٘، ٞشمً الاؾخ٣ال٫ ٧ان حٗبحر ًٖ  التي اٚخهبذ الؿلُت و اخخ٩اع  ألا٢لُتاإلاتربهحن و الُامٗحن لل٨ؿب الؿَغ

 زى٤ الخٍغاث الٟغصًت و الٗامت و مى٘ اإلاباصعة . بلى باإلياٞتالضولت و ماؾؿاتها،  ؤحهؼة

 :1978_1965ت املسخلت الثاهُ

ت بُٖاءْاهغة الٟؿاص في هظه اإلاغخلت اججاهاث هدى الىمى و الخهاٖض مً زال٫  ؤزظث لؿُاؾت  ؤولٍى

 ؤو اؾخحراص الخ٨ىىلىحُا  ؤحلالخاعج مً  بلىالاؾدشماعاث الهاثلت و اإلا٩لٟت التي او٨ٗؿذ ؾلبا في اللجىء 

الخىُٓم و الدؿُحر،  ؤق٩ا٫، ألاولُتالخٗاون الخ٣ني و اإلاىخجاث والخضماث اإلاخىىٖت، الُض الٗاملت اإلااهلت، اإلاىاص 

٣ٖىص مخىىٖت صون الا٦ترار باإلاؿاثل  ببغامضخمت و  ؤمىا٫الهىضؾت الخ٣ىُت، خُث جُلبذ هظه الٗملُت 

ت اإلاخٗل٣ت بالخىُٓم الٗلمي للٗمل، و  ت و اإلاالُت و اإلااصًت ال٣ٗ ؤلاصاعةالجىهٍغ الهُت و الٟٗالت للمىاعص البكٍغ

٘ و م٘ ؾُاصة ْغوٝ جىٗضم ٞحها اإلاىاٞؿت و الكٟاُٞت.   2ال٣ىمُت و صون الا٦ترار للدؿُحر البحرو٢غاَي للمكاَع

 3و ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ بٌٗ مٓاهغ الٟؿاص :

ت ٧الًاُٚاث ألاحهؼة (_ما خضر لجم٘ ؾ٨ُ٨ضة للٛاػ اإلامُ٘ ٣ٞض ٖٝغ مك٨الث ج٣ىُت و ُٖب في1  الخٍُى

                                                                 
ؾُٗضة، ,مىالي الُاهغ حامٗت ؾُاؾُت ٖلىم ٢ؿم لِؿاوـ مظ٦غةالجصابس،  في الساشد الحىم وإشيالُت الظُاس ي الفظاد ميافدتٍٚؼل،  مهضاوي  - 1

 .60 -59، م م 2010-2011
 .61ٍٚؼل، هٟـ اإلاغح٘، م مهضاوي  - 2

3 - http://www.sonatrach.com/ar/element-histoir.html 20/04/2013 a 15:00 
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هظه ال٣ًُت بخىعٍ و ٞؿاص  بةزاعةالصخاٞت ػوبٗت  ؤزاعثخُث  جإزغ (_و مجم٘ اعػٍى بىهغان ٣ٞض ٖٝغ 2

حن .  مؿاولحن حؼاثٍغ

 . لؤلؾمضة(_و ٦ظا مغ٦ب ٖىابت 3

 اإلاٛكىقت . ألاحهؼةللبالؾدُ٪ ُٞم ًسو  ألانىام(_و مغ٦ب 4

 :1989_1979املسخلت الثالثت من 

 1988 ؤ٦خىبغ ٞإخضارفي هظه اإلاغخلت اهدكغ الٟؿاص في حؿض اإلاجخم٘ و هظا ٧ان في لخٓت ُٚاب ال٣اهىن، 

 ؤلاصاعةالٟؿاص ٢ض اؾخٟدل صازل  ؤنًٚب قضًض للكٗب يض الىٓام الٟاؾض، و هظا صلُل ٖلى  بلى ؤصث

ت ٚىحُت و اإلااُٞا اإلاالُت، و ٧ان  ألاق٩ا٫هظه الهىع و  ؤهم، و ؤق٩الهبجمُ٘  الجؼاثٍغ هي الكٗىبُت و الضًما

ًٖ ٍَغ٤ ن٣ٟاث  ببغاهُميملُاع صوالع التي ٦ك٠ ٖجها عثِـ الخ٩ىمت الؿُض ٖبض الخمُض  ٢26ًُت  ؤهمها

ت الىَىُت للخجاعة، و ٢ًُت ؤحىبُتبُ٘ البترو٫ و الٛاػ م٘ قغ٧اث   الٛاػ "الجؼاثغي_ ؤهبىب، و ٢ًُت الٛٞغ

مً الصخهُاث اإلاضهُت مدا٦مت الججرا٫ اإلاخ٣اٖض "بلىن٠ُ" و ٢ًاًا ؤزغي، جىعَذ ٞحها الٗضًض و  الاًُالي "

ت  .1و الٗؿ٨ٍغ

 :2011_1992املسخلت السابعت

و ٖضم مداؾبت اإلاؿاولحن الٟاؾضًً، حٗخبر هظه  1992خ٣ُ٣ت اٚخُا٫ الغثِـ مدمض بىيُاٝ في ًىهُى  بن

الخاعج في جل٪  بلىمىا٫ اإلاهغبت بلٛذ ألا  بطب و ازخالؽ اإلاا٫ الٗام الٟترة ٢ض ٞخدذ بابا واؾٗا هدى ٖملُت الجه

 2ملُاع صوالع .  16.7الٟترة خىالي

ش الجؼاثغ، خُث حٗخبر ٢ًُت الخلُٟت مً  ؤ٦بر و في هظه الٟترة حؿخى٢ٟىا  ٢ًاًا  ؤ٦بر الًٟاثذ اإلاالُت في جاٍع

، و ؤخضو اإلاالي الش٣ُل الظي ال ًسٟى ٖلى  ؤلاصاعي و طل٪ بؿبب وػنها الؿُاس ي و الٟؿاص في الجؼاثغ اإلاٗانغة، 

الضولت و  ؤحهؼةم مضي ي٠ٗ ال٣ىاهحن اإلاخبٗت و مضي ال٠ًٗ الخُحر في 2002 ؤوازغفي  ؤْهغثالتي 

الٗلُا  ؤلاصاعة يف ؤًٖاءمً مئت شخو، مً بُجهم  ؤ٦ثر ماؾؿاتها، خُث ٧ان اإلاخىعٍ في هظه ال٣ًُت 

، و مداٞٔ ؾاب٤ للمهٝغ اإلا مً ٦باع اإلاؿاولحن في مُاع الجؼاثغ و  03غ٦ؼي، و ٌٗض جى٠ُ٢ للمهٝغ

عثِـ  ؤبلٜملُىن صوالع لم ٌٗلً ٖجها، و بٗض الخد٤ُ٣ في ٞغوؿا خى٫ قغ٦ت الخلُٟت،  02مً  ؤ٦ثر بدىػتهم 

ت،  ديى، بن مجمىٖت الخلُٟت ج٩ل٠ الضولت  ؤخمضالخ٩ىمت الجؼاثٍغ ملُاع صوالع( و ؤٖلً 1.3ملُاع صًىاع ) 100ؤٍو

ٖىا ؤمىالا ب٣ُمت  250ؤن الضولت ؾخٗىى آالٝ صوالع( مً زال٫  08ؤل٠ صًىاع ) 600ؤل٠ مؿدشمغ ؤوص

 3نىضو١ ٣ًام لهظا الٛغى.

                                                                 
٘ الؿاب٤، م  مهضاوي  -1  .62ٍٚؼل، هٟـ اإلاغح

٘ الؿاب٤، م  مهضاوي  - 2  64ٍٚؼل، هٟـ اإلاغح
3 - http://www.startimes.com 20/05/2013 A 16 :30 
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م مً  ال و ال ًؼا٫  ؤنو ختى الُىم لم ًخم الٟهل في ٢ًُت بى٪ الخلُٟت بالٚغ ال٣ًُت اؾخٛغ٢ذ و٢خا ٍَى

ُاهُا، و هظا في هٓغ ال٨ جىعٍ مؿاولحن ٦باع في هظه شحر مً اإلادللحن بؿبب ٖبض اإلاامً زلُٟت خغا في بٍغ

ال٣ًُت مجهم وػعاء ؾاب٣حن و شخهُاث لها وػنها الش٣ُل، و جب٣ى ال٣ًُت قاهضا ٖلى اؾخمغاع الٟؿاص 

ؼ بى جٟل٣ُت" .   ؤلاصاعي ٚحر اإلا٨كىٝ في ْل خ٨م الغثِـ "ٖبض الٍٗؼ

التي حؿببذ في زؿاثغ  1ُدت "بي،س ي،ًا" و ٦ظل٪ ٢ًُت البى٪ الخجاعي و الهىاعي الجؼاثغي ما ٌٗٝغ بًٟ

و  بَاعاثملُاع صوالع ( و ٧ان اإلاتهمىن ما بحن مضعاء بىى٥، و  1.65ما ٌٗاص٫ ؤيملُاع صًىاع حؼاثغي،) 132ب: 

 و هظه الًُٟدت حٗض الشاهُت بٗض ًُٞدت الخلُٟت .، ججاع ٦باع

ملُاع ؾىدُم مً البى٪ الىَني الجؼاثغي التي ٦ك٠ ٖجها مازغا و جؼامً  ٦3200ظل٪ ًُٞدت ازخالؽ و 

 م٘ مدا٦مت الخلُٟت . ؤًًاالىٓغ ٞحها 

ملُاع صًىاع مً بى٪ الٟالخت و الخىمُت م٘ و٧الت بى٪  12ًٖ جبضًض  ٦2ما ٦كٟذ ًُٞدت مجم٘ صًجُما٦ـ 

البى٪ الىَني الجؼاثغي، بٗض ٖملُت اإلاغا٢بت مً َٝغ  ملُىن مً 46بضع، و ٦ظل٪ ال٨ك٠ ًٖ ازخالؽ 

 مهالح البى٪ .

ىت الجؼاثغ اإلالُاعاث ختى ْهغث ملٟاث ٞؿاص  بلىو   ؤزغي ًىمىا هظا لم ٌٛل٤ مل٠ الخلُٟت الظي ٧ل٠ زٍؼ

 مً ؾاب٣اتها . ؤز٣ل

الضولت، و و ماؾؿاث  بصاعاث٧اإلاغى الخُحر و هى ًيخ٣ل بحن  ؤنبذالٟؿاص  ؤنو ما ؾب٤ ط٦غه ًا٦ض 

مدل الى٣اف مً  ؤنبدذْاهغة الٟؿاص ٢ض زغحذ مً صاثغة الؿ٩ىث، و ٢ض  ؤناإلاُُٗاث الجضًضة جا٦ض 

 . و الباخشحن وؤلاٖالمُحنَٝغ الؿُاؾُحن 

 الفظاد  املعلب الثالث : ؤطباب

م مً  امىت وعاء بغوػ ْاهغة الٟؿاص الا٢خهاصي و جٟكحها في اإلاجخمٗاث،حٗضصث ألاؾباب ال٩ وحىص قبه بالٚغ

و ل٨ً هظه ألاؾباب جهب حمُٗا  احمإ ٖلى ٧ىن هظه الٓاهغة ؾلى٥ اوؿاوي ؾلبي جدغ٦ه اإلاهلخت الظاجُت،

 في جد٤ُ٣ ٖىهٍغً ؤؾاؾُحن و هما :

بت في الخهى٫ ٖلى مىاٞ٘ و م٩اؾب ٚحر مكغوٖت ؛ -  الٚغ

  التهغب مً ال٩لٟت الىاحبت الضٞ٘ مشل الًغاثب. -

ٕغ في و ٢بل ج٣ضًم ؤؾباب الٟؿاص  الا٢خهاصي وكحر الى ؤن اعاء اإلادللحن جخ٤ٟ ٖلى ؤن الٟؿاص ًيكإ و ًتٖر

 : 3اإلاجخمٗاث التي جخه٠ بما ًلي

                                                                 
1 - www.freedomhouse.org/uploads/ccr/CCRL…………20/05/2013 15:00 
2 - http: //www.dw-world.de/dw/article/0,,5218699,00,hotml………20/05/2013 15:30 

 . 04، م2003، لبىان، 27ؤخمض مغؾى٫ ؤخمض، ٢ًاًا الٟؿاص وماقغاجه اإلاسخلٟت، مجلت الىبإ، الٗضص  -3
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 ي٠ٗ اإلاىاٞؿت الؿُاؾُت ؛ -

 همى ا٢خهاصي مىسٌٟ و ٚحر مىخٓم؛ -

 ي٠ٗ اإلاجخم٘ اإلاضوي و ؾُاصة الؿُاؾاث ال٣مُٗت ؛ -

 ُٚاب الالُاث و اإلااؾؿاث التي جخٗامل م٘ الٟؿاص. -

 ٖمىما ًم٨ً جهي٠ُ هظه ألاؾباب ٦ما ًلي:و 

 : ألاطباب الاكخطادًت

ًىح ؾلى٥ ه ٌٗخبر جغصي ألاويإ الا٢خهاصًت في ؤي صولت باٖشا ؤؾاؾُا لل٨شحر مً مٓاهغ الٟؿاص، خُث ؤهه 

الٟغص هدى الاهدغاٝ و مماعؾت ألاؾالُب الاخخُالُت إلقبإ خاحاجه الخانت، و مً ؤهم ألاؾباب الا٢خهاصًت 

مت الٟؿاص ما ًلي :  التي جضٞ٘ العج٩اب حٍغ

مت الٟؿاص باإلا٣اعهت بمؿخىي الخطخم - ألامغ ، ؤو ألاؾٗاع اإلادلُت اهسٟاى مؿخىي صزل مغج٨ب حٍغ

ت ،و مً هىا ًجض  الظي ًجٗل الضزل الخ٣ُ٣ي له ٖاحؼا ًٖ اقبإ اخخُاحاجه اإلاِٗكُت الًغوٍع

 ؛ 1اإلااصي الىاجج ًٖ ي٠ٗ صزلهاإلاى٠ْ هٟؿه مًُغا لخ٣بل الغقىة لِؿض بها الى٣و 

خُث جىحض ٞئت ٢لُلت مً ألاٞغاص حؿخدىط ٖلى ، ؾىء جىػَ٘ الثروة و اإلاىاعص الا٢خهاصًت في اإلاجخم٘ -

وؿبت ٦بحرة مً الثروة و الضزل، بِىما هجض ؤن الٛالبُت الٗٓمى مً اإلاىاَىحن ٌِٗكىن ٖىض زِ 

ء و ال٣ٟغاء ٞمشل هظا الىي٘ ٌؿاٖض ٖلى حٛظًت ، ما ًاصي الى احؿإ الهىة بحن ألاٚىُاال٣ٟغ ؤو جدخه

 اإلاُى٫ هدى الٟؿاص؛

جؼصاص الٟغم إلاماعؾت الٟؿاص في اإلاغاخل الاهخ٣الُت و الخدىالث الا٢خهاصًت مً هٓام ا٢خهاصي آلزغ  -

خُث ًخم في هظه اإلاغخلت َغح قغ٧اث ، الؿى١  ا٢خهاصمشل الخىحه مً الا٢خهاص اإلاسُِ بلى 

الىُْٟي  و التربذ ٚحر اإلاكغوٕ و زل٤ مؿاخت  لالهدغاٝال٣ُإ الٗام للبُ٘ ما ٌك٩ل ٞغنت ٦بحرة 

 ؤلاَاع البىاء اإلااؾس ي و  ا٦خما٫، و ٌؿاٖض ٖلى طل٪ خضازت ؤو ٖضم ٦بحرة إلاماعؾت ؤٖما٫ الٟؿاص

مؿخٛلحن ي٠ٗ الجهاػ الغ٢ابي ٖلى الىْاث٠ ال٣اهىوي الص يء الظي ًىٞغ بِئت مىاؾبت للٟاؾضًً 

 ؛2الٗامت في هظه اإلاغاخل 

بؿبب الخغوب و ال٩ىاعر ؤو ألؾباب ؾُاؾُت  ألاػماث الا٢خهاصًت التي جخٗغى لها اإلاجخمٗاث -

زاعحُت ؤو صازلُت جاصي بلى شح في ٖغى الؿل٘ و الخضماث و جؼاًض الُلب ٖلحها، و هظا ما ًدؿبب 

ب و اججاع باإلامىىٖاث و الخباص٫ ٚحر الكغعي في جؼاًض وكاٍ الؿى١ ا لؿىصاء و ما ًغا٣ٞها مً تهٍغ

 للٗمالث ألاحىبُت و جؼوٍغها و جٟص ي الٛل و الخداًل و الغقىة.

                                                                 
 . 284، م 2009٘، ٖمان، بال٫ زل٠ الؿ٩اعجه، ؤزال٢ُاث الٗمل، الُبٗت ألاولى، صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ - 1
غ الجهاػ ؤلاصاعي الخ٩ىمي"، اإلاى٣ٗ - 2 ت، اإلالخ٣ى الٗغبي ألاو٫، جٍُى ض في ٖاص٫ ٖبض الٍٗؼؼ الؿً، مخُلباث مىاحهت اإلاسالٟاث اإلاالُت وؤلاصاٍع

ت،  ت، ال٣اهغة، 2008الاؾ٨ىضٍع  .15، م2009، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع
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اعجٟإ صعحت مؿاهمت ال٣ُإ الٗام في اليكاٍ الا٢خهاصي، باٖخباع ؤهه ٧لما اعجٟٗذ صعحت ؾُُغة  -

و طل٪ إلاا ًىُىي ٖلُه صة ٧لما ػاص اإلاُل هدى الٟؿاص؛ هظا ال٣ُإ ٖلى ألاوكُت الا٢خهاصًت اإلاخٗض

 ال٣ُإ الٗام مً بحرو٢غاَُت و ي٠ٗ ٖملُت الغ٢ابت و اإلاؿاءلت؛

جخُلبها بغامج الخىمُت الُمىخت جدمُل ؤلاصاعة الٗامت و ال٣ُإ الٗام بإٖباء و مهام حؿام  -

لها نالخُاث واؾٗت و مضها و  ت، و هظا ٌؿخلؼم جسٍى بمىاػهاث و اٖخماصاث مالُت ٦بحرة، و مً اإلادؿاٖع

غ ٢ضعاتها و جإهُل ٧ىاصعها و جدهحن  اإلااؾ٠ ؤن ًخم هظا صون جم٨ُجها مً بىاء ماؾؿاتها و جٍُى

٢ُاصاتها يض اخخماالث الاهدغاٝ و الٟؿاص ؤو بزًاٖها للمخابٗت و الغ٢ابت و اإلاؿاءلت؛ ٞخدمُل 

خهٝغ باإلاا٫ الٗام صون ع٢ابت مالُت ؤو مداؾبُت ؤو ؤلاصاعة الٗامت بإٖباء جٟى١ َا٢تها و جغ٦ها ج

ت ٌٗض مىازا مالثما للٟؿاص و حىا نالخا للمٟؿضًً .  ؾُاؾُت ؤو حماهحًر

 ألاطباب الظُاطُت :

غ  حٗض ألاؾباب الؿُاؾُت الهدكاع الٟؿاص و الغقىة مً ؤهم ألاؾباب و ؤزُغها، خُث جا٦ض الخجاعب و الخ٣اٍع

اث الاصوى التي جدخمي و جدؿتر ب٣ُاصتها و الضعاؾاث في هظا اإلاجا٫  ان ما ًيخ٣ل للمؿخٍى ؤن ٞؿاص ال٣مت ؾٖغ

اإلاخىاَئت مٗها، خُث تهُمً الٗىانغ الٟاؾضة ٖلى اإلامخل٩اث الٗامت و جخمخ٘ بالؿلُاث التي جم٨جها مً 

 اؾخٛاللها إلاهالخهم الخانت .

صي بلى اؾخٟدا٫ و اهدكاع واؾ٘ لٓاهغة و ًم٨ً عنض مجمىٖت مً ألاؾباب طاث الُبُٗت الؿُاؾُت و التي جا 

الٟؿاص الا٢خهاصي زانت في اإلاجخمٗاث ال٣ٟحرة و الىامُت، و بن ٧اهذ اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت هي ألازغي ٚالبا 

ما حكهض خاالث ٞؿاص مخٗضصة ج٨ك٠ ٖجها الًٟاثذ اإلاالُت لبٌٗ عئؾاء الضو٫ ؤو الخ٩ىماث او الىػعاء ؤو 

رإلاان الظًً ٣ًىمىن باؾخٛال٫ اإلاغا٦ؼ الؿُاؾُت و الش٣ت اإلامىىخت لهم مً الىٓام عئؾاء ألاخؼاب ؤو ؤًٖاء الب

 ٞٗا٫ الٟؿاص، و ًم٨ً خهغ ؤهم ألاؾباب الؿُاؾُت للٟؿاص الا٢خهاصي في الى٣اٍ الخالُت :الخا٦م العج٩اب ؤ

إلاىهب بؾاءة اؾخسضام اإلاا٫ الٗام في الخهى٫ ٖلى الؿلُت الؿُاؾُت ؤو الخهاهت البرإلااهُت ؤو ا -

الخؼبي، بط ًخم الخإزحر ٖلى الغؤي الٗام مً زال٫ الغقىة الاهخسابُت مً ؤحل الخهى٫ ٖلى 

 ألانىاث و الٟىػ في الاهخساباث؛ 

، ًاصي 1جمحز هٓام الخ٨م باالؾدبضاص و الض٨ًخاجىعٍت و ُٚاب آلُاث الخ٨م الغاقض و الضًم٣غاَُت  -

بحمإ ٖلى ؤن هٓام الخ٨م الظي حُٛب ُٞه بلى جٟص ي و اؾخٟدا٫ ْاهغة الٟؿاص، خُث ؤن هىا٥ 

 ؛2اإلاكاع٦ت، الكٟاُٞت و اإلاداؾبت هى ؤ٦ثر ألاهٓمت زهىبت الهدكاع الٟؿاص بحن اٞغاص اإلاجخم٘ 

ُٗت و ال٣ًاثُت في  - ٖضم الالتزام بمبضؤ الٟهل اإلاخىاػن بحن الؿلُاث الشالر الخىُٟظًت و الدكَغ

ُٗت، وهى ما ًاصي بلى ؤلازال٫  الىٓام الؿُاس ي و َُٛان الؿلُت الخىُٟظًت ٖلى الؿلُت الدكَغ

 ؛3بمبضؤ الغ٢ابت اإلاخباصلت 
                                                                 

ت، ٖبض الخمُض مخىل - 1 ، ؤلاؾ٨ىضٍع  .04، م 1992ي، هٓغاث في ؤهٓمت الخ٨م في الضو٫ الىامُت، الُبٗت الشاهُت، ميكإة اإلاٗاٝع
2 - Carine Doganis. Aux origins de la corruption , 1re édition. Presses Universitaires, France, 2007, p 67. 

٘ للمى٢٘  ٞسغي  -3 اث٠ الخ٩ىمُتـ، ؤعح ُُٟت في ج٣لُل ٞغم الٟؿاص في الْى  ٖبض الل٠ُُ، ؤزغ ألازال٢ُاث الْى

www.maannews.net/arb/library.aspxFF ,20/03/2011, h: 11.15. 
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 ؤلاصاعة الؿُاؾُت إلاٗالجت خاالث الٟؿاص و مداؾبت اإلاٟؿضًً؛ ي٠ٗ ؤو ُٚاب -

ت صوعان ال٣ُاصاث ٦شحرا ما جدٟؼ الؿُاؾُحن ٧الىػعاء و اإلاضعاء  - ٦ثرة حٗا٢ب الخ٩ىماث و ؾٖغ

الٗاملحن ٖلى اهتهاػ ٞغم جىلحهم إلاىانب خؿاؾت بمداولت الاهخٟإ ٢ضع اإلاؿخُإ ختى و لى 

ت و الازخالؽ و الغقىة، و هظا ما ًدؿبب في جبظًغ و يُإ باؾخٗما٫ َغ١ ٚحر مكغوٖت ٧الؿغ٢

اإلاىاعص الا٢خهاصًت للضولت، وهظا الىٕى مً الٟؿاص ًهٗب ٦كٟه و جى٢ُٟه و مداؾبت اإلادؿببحن 

 ؛1ُٞه 

ُٗت و ٖضم وحىص مٗاعيت  - خ٣ُ٣ُت و حاصة، و هى ما ٣ًلل مً ٞاٖلُت ي٠ٗ صوع اإلاجالـ الدكَغ

 لٟاؾضًً في الىٓام الؿُاس ي .مؿاءلت اإلاؿاولحن و مداؾبت ا

 ألاطباب الاحخماعُت و الثلافُت :

جخمشل ألاؾباب الاحخماُٖت و الش٣اُٞت للٟؿاص في جضازل الٗال٢اث الاحخماُٖت م٘ الٗال٢اث اإلااصًت ؤو 

الا٢خهاصًت، و الخُلٗاث الُب٣ُت، و ي٠ٗ ال٣ُم و ألازال٢ُاث الىُُْٟت، و الخمُحز الٗىهغي، و نغإ 

، و َبُٗت الىٓم الاحخماُٖت، و وؿ٤ ال٣ُم الؿاثضة، خُث جلٗب الٗاصاث و الخ٣الُض الاحخماُٖت الش٣اٞاث

صوعا ٦بحرا في همى ؤو مداعبت هظه الٓاهغة، باإلياٞت بلى ي٠ٗ الىعي الاحخماعي باإلاساَغ اإلاترجبت ًٖ 

 الٟؿاص بمسخل٠ ؤق٩اله .

 و ٖمىما ًم٨ً بصعاج ؤهم هظه ألاؾباب ُٞما ًلي :

ت في الخٗامل الغؾمي و في الًِٛ ٖلى جىُْ - ت و ألاؾٍغ ٠ الاهخماءاث ؤلا٢لُمُت و الٗكاثٍغ

و ًخطح طل٪ في ٖملُاث الخُٗحن و قٛل ال٣ُاصاث لخد٤ُ٣ م٩اؾب و مؼاًا بٛحر وحه خ٤، 

 ؛2الىْاث٠ و مىذ الى٧االث و الغزو و ٚحر طل٪ 

الصخهُت و ٚحر الغؾمُت بةهجاػ قُٕى الىؾاَاث و جمغؽ ؤصخاب الىٟىط في اؾخٛال٫ ٖال٢اتهم  -

بٌٗ ألاٖما٫ التي جخٗاعى م٘ ال٣ىاهحن ؤو جمـ اإلاهلخت الٗامت ْىا مجهم ؤن طل٪ ٌؿاهم في 

اتهم َاإلاا ؤنهم لم ٌؿخٟظوا ماصًا ؤو  زضمت آلازٍغً مؿدبٗضًً ألايغاع التي جىجم ًٖ جهٞغ

 مباقغة مً هظا الؿلى٥؛

حخماُٖت الؿاثضة في ؾلى٥ بٌٗ اإلاؿاولحن و الٗاملحن ألازغ الؿلبي لبٌٗ الٗاصاث و الخ٣الُض الا  -

في ال٣ُإ الٗام مشل ي٠ٗ الىعي بإهمُت الى٢ذ و ٖضم الالتزام باإلاىاُٖض و ٖضم الاهخمام 

ً اإلا٩اجب الخ٩ىمُت و جإزُثها باإلال٨ُت الٗامت  و بؾاءة اؾخسضام ؾُاعاث الضولت و اإلابالٛت في جٍؼ

ا احخماُٖا ؾاثضا لصخهُت، ٞهظه اإلاماع ؤحهؼتها ؤو اؾخسضامها لؤلٚغاى او  ؾاث ؤنبدذ ٖٞغ

م مً ألايغاع التي حؿببها للمهلخت الٗامت ؛و   م٣بىال بالٚغ

                                                                 
ً الٗغبي،  - 1 ٘ اإلاضوي وصوعها في جغ٢ُت الجزاهت والكٟاُٞت في الَى ت، ٖبض الغخُم ؤخمض بال٫، مً ؤصب اإلاجخم ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

 .145، م 2007ال٣اهغة، 
٘ الؿاب٤، م  - 2  .19ٖض٫ ٖبض الٍٗؼؼ الؿً، هٟـ اإلاغح
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ت لضي الٗضًض مً ألاٞغاص بد٣ى٢هم التي ًجب جىٞحرها مً ٢بل الضولت،  - ُٚاب الىعي و ٢لت اإلاٗٞغ

للخهى٫ ٖلى اإلاا٫ مً  ٞٗىضما ٩ًىن ؤلاوؿان حاهال ٞةهه ٩ًىن ؤ٦ثر اؾخٗضاصا الؾخٛال٫ وُْٟخه

زال٫ الغقىة ؤو ؾغ٢ت اإلاا٫ الٗام، ٦ما ؤن ؤلاوؿان الظي ال ٌٗٝغ ؤلاحغاءاث الالػمت إلهجاػ 

حهله للخهى٫ ٖلى مٗاملخه ٩ًىن ؤ٦ثر ٖغيت الؾخٛال٫ اإلاى٠ْ الٟاؾض الظي ٣ًىم باؾخٛال٫ 

م مً ؤن واحب هظا اإلاى٠ْ ه ت، بالٚغ ى قغح للمىاَىحن اإلاا٫ مىه م٣ابل بهجاػ مٗامالجه بؿٖغ

ٟهم باإلحغاءاث الالػمت إلجمام مٗامالتهم         .1وحٍٗغ

ت و اللاهىهُت :  ألاطباب إلاداٍز

ت و ال٣اهىهُت، و التي  ٖىض الخضًث ًٖ ؤؾباب الٟؿاص الا٢خهاصي ال ًم٨ً ؤن ه٣لل مً ؤزغ اإلاخٛحراث ؤلاصاٍع

، و ؾىىحؼ  ٕغ  ُٞما ًلي ؤهم هظه ألاؾباب.جمشل بِئت زهبت جىي٘ ٞحها بُىى الٟؿاص و جتٖر

ت: . ؤ  ألاطباب إلاداٍز

 ُٞما ًلي :جخلخو    

ُٚاب آلُاث اإلاؿاءلت، اإلاخابٗت و الغ٢ابت ؾىاء الضازلُت مً ؤلاصاعة هٟؿها ؤو الخاعحُت مً هُا٧ل  -

 مؿخ٣لت؛

في آحا٫ م٣ٗىلت، بياٞت بلى حكٗب ؤلاحغاءاث وُٚاب ٢هىع الجهاػ ؤلاصاعي ًٖ زضمت اإلاىاًَ  -

الكٟاُٞت ما ًاصي بلى اؾخٟدا٫ ْاهغة الٟؿاص، بط ٌٗمل اإلاىاَىىن ٖلى اعحكاء اإلاىْٟحن ل٣ًاء 

 قاونهم في ؤؾٕغ آلاحا٫؛ 

 ؛2ٖضم وي٘ الصخو اإلاىاؾب في اإلا٩ان اإلاىاؾب  -

ها٫ و هُا١ ؤلاقغاٝ ؤلاصاعي ٢هىع و ُٖىب اله٩ُل الخىُٓمي ٦ٗضم جدضًض وويىح ٢ىىاث الاج -

 و اػصواحُت الازخهاناث واإلاهام الىُُْٟت، مما ًاصي بلى نٗىبت جدضًض اإلاؿاولُاث ؛

ازخال٫ ؤهٓمت ألاحىع و الخىاٞؼ، وٖضم مىا٦بتها للٓغوٝ الا٢خهاصًت و مخُلباث اإلاِٗكت مما  -

ت بىؾاثل وًَجٗلها ٖاحؼة ًٖ   ؛3غ١ مكغوٖت جىٞحر الخض ألاصوى مً الاخخُاحاث الًغوٍع

ت و اإلااصًت، ألامغ الظي  - ت بإٖباء و وْاث٠ جٟى١ ٢ضعتها و بم٩اهاتها البكٍغ ج٩ل٠ُ اإلاىٓماث ؤلاصاٍع

ت إلهجاػها في و٢ذ  ٌعجؼ مٗه الٗاملحن ًٖ بهجاػ ألاٖما٫ ؤو جإزحرها و لجىئهم بلى ألاؾالُب اإلالخٍى

 حٗض مً ؤبغػ مٓاهغ الٟؿاص ؛ؤ٢هغ و بجهض ؤ٢ل، و مً بحن هظه ألاؾالُب ج٣ضًم الغقىة التي 

 

                                                                 
لم، م٩اٞدت الٟؿاص، الُبٗت ألاولى، صاع ال٨ٟغ، ٖمان،  - 1  .21، 20، م، م2010ؤخمض مدمىص نهاع ؤبى ؾٍى
ـ وؤؾالُب - 2 ُت في م٩اٞدت ٚؿُل  ٞخخي بً خؿحن الؿ٨غي، صعاؾت خى٫ ؤؾ م٩اٞدت الٟؿاص ؤلاصاعي، هضوة "صوع اإلااؾؿاث  اإلاالُت واإلاهٞغ

ت، ال٣اهغة، 2007ؤٚؿُـ  23-19الامىا٫"، جىوـ،   .157، م 2008، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع
٘ ؾب٤ ط٦غه، م  - 3 ُٟت الٗامت والٟؿاص ؤلاصاعي، مغح  .198نبخي مىهىعن ؤزال٢ُاث الْى
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جىػَ٘ اإلاهام واإلاؿاولُاث بؿبب ُٚاب ٢ىاٖض الٗمل جًاعب الخٗلُماث ؤو ٖضم ويىح  -

وؤلاحغاءاث اإلا٨خىبت و مضوهاث الؿلى٥ للمىْٟحن في ٢ُاٖاث الٗمل الٗام و الخام، باإلياٞت 

    .1ال١ الىُْٟتبلى ُٚاب مٗاًحر ؤلاهجاػ  الض٣ُ٢ت، ٧ل هظا ٌصج٘ اإلاىْٟحن للخغوج ٖلى ؤز

بهٟت ٖامت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اوٗضام ؤو ي٠ٗ ألازال٢ُاث الىُُْٟت في ؤلاصاعة و ُٚاب مٟهىم 

ت التي جاصي بلى اؾخٟدا٫ و اهدكاع  اإلاؿاءلت و الغ٢ابت و جدمل اإلاؿاولُت ؤهم ألاؾباب ؤلاصاٍع

 الٟؿاص ٖلى هُا١ واؾ٘ .

 ألاطباب اللاهىهُت : . ب

 هىحؼ ؤهمها ُٞما ًلي :

ٗاث و وحىص  - سٛغاث في الٗضًض مجها، باإلياٞت بلى التهاون في مؿاءلت و مداؾبت ه٣و الدكَغ

 اإلاٟؿضًً ؾاهم في اهدكاع خاالث الٟؿاص ؛

صي بلى ؾىء نُاٚت بٌٗ ال٣ىاهحن ي٠ٗ الجهاػ ال٣ًاجي و ُٚاب ؤلاَاع ال٣اهىوي اإلاىاؾب ًا  -

ل و ًٟخذ الباب اللىاثذ و جًاعبها في بٌٗ ألاخُان، ما ًمىذ اإلاىاًَ مو  جاال واؾٗا لالحتهاص و الخإٍو

 و هضع اإلاا٫ الٗام؛ؤمام مسخل٠ مٓاهغ الخداًل و الٛل 

اٖخماص ألاحهؼة ال٣ًاثُت و ألامىُت ٖلى ألاؾالُب الخ٣لُضًت في الخد٤ُ٣ و بزباث التهم و ٖضم  -

مىا٦بت اإلاؿخجضاث التي حؿخسضمها قب٩اث الٟؿاص و ٖهاباث التزوٍغ و الغقىة مما ًاصي بلى 

 ب٣اء جل٪ الٗىانغ الٟاؾضة خغة َل٣ُت؛ 

ل٣ًاة لُخىلىا ًٖ ٢هض خماًتهم، ٢ُام بٌٗ اإلاخىعَحن في ٖملُاث الٟؿاص بخجىُض بٌٗ ا -

 ؛ ٣ٍ2ضمىن لهم مبالٜ مالُت ٦بحرة و هضاًا ُٖيُت ًخٗظع ٖلحهم الخهى٫ ٖلحها بالُغ١ اإلاكغوٖتو 

ٗاث اإلاىٓمت لدؿُحر ؤمىع اإلاجخم٘  و مً هىا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ُٚاب ؤو ٖضم ويىح ال٣ىاٖض و الدكَغ

حن و ؾُُغة ؤصخاب جدؿبب في قُٕى الٟؿاص و اهدكاعه ٖلى هُا١ واؾ٘، و طل ٪ بؿبب ط٧اء اإلاىدٞغ

ُٗت و هُمىت الؿلُت الخىُٟظًت، ألامغ الىٟىط  ٖلى اإلاىا٢٘ الخؿاؾت زانت م٘ ي٠ٗ الؿلُت الدكَغ

ٗىامل اإلاؿاٖضة ٖلى حٛلٛل الٟؿاص بمسخل٠ ؤق٩اله .   الظي ًاصي بلى حك٩ل الٗضًض مً الٓغوٝ ؤو ال

 

 

 

                                                                 
٘ ؾب٤ ط٦غه، م  - 1  .144مدمض ٖلي ٚبراهُم الخهبت، مغح
ميكىعاث ، 2008ماًى  18-14جىوـ،  "اإلاالي وؤلاصاعي  الٟؿاص هوم٩اٞدخ الٗام اإلاا٫" :، هضوةالسشىة ؤعماٌ ميافدتٖاص٫ ٖبض الٍٗؼؼ الؿً،  - 2

ت، ال٣اهغة،   .118  ، م2008اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع
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 .و اوعياطاجه ؤهىاعه ،املبدث الثاوي : مظاهس الفظاد

 .مظاهس الفظاد املالي و إلادازي  ألاوٌ:املعلب 

 ًإزظ الٟؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي ؤخض ألاق٩ا٫ الخالُت :

 : و هي ج٣ضًم ؤو اؾخالم ؤًت هضًت، ؤو ٢غى ؤو ؤحٗاب، ؤو م٩اٞأث ؤو ؤًت محزة مً ؤو بلى  السشىة

ؤي شخو لخشه ٖلى ال٣ُام بٟٗل ٚحر ؤمحن ؤو ٚحر مكغوٕ ؤو زغ١ للش٣ت في ؤزىاء ؤصاثه لٗمل 

غ ؤو ، ؤي 1مً ؤٖما٫ اإلايكإة  ؤنها حٗني خهى٫ الصخو ٖلى مىٟٗت ج٩ىن مالُت في الٛالب لخمٍغ

٘ ؤو ؤنى٫ اإلاهىت .جىُٟظ ؤ   ٖما٫ زالٝ الدكَغ

 : ٗىامل اإلاخىٟظة(  املدظىبُت ضه الخىُٓماث )ألاخؼاب ؤو اإلاىا٤َ و ألا٢الُم ؤو ال ؤي بمغاع ما جٍغ

 مً زال٫ ه٣ىصهم صون اؾخد٣ا٢هم لها ؤنال .

 : ؤي جًُٟل حهت ٖلى ألازغي بٛحر وحه خ٤ ٦ما في مىذ اإلا٣اوالث و الُٗاءاث ؤو ٣ٖىص  املداباة

 ؾدئجاع و الاؾدشماع .الا 

 : ؤي جضزل شخو طا مغ٦ؼ )وُْٟي ؤو جىُٓم ؾُاس ي( لهالح مً ال ٌؿخد٤ الخُٗحن  الىطاظت

 ؤو بخالت ال٣ٗض او ؤقٛا٫ اإلاىهب...بلخ .   

 : غاث  لٛغى الخهى٫ ٖلى اإلاا٫ مً ألاشخام مؿخٛال  الابتزاش و التزوٍس مى٢ٗه الىُْٟي بخبًر

ت ؤو بزٟاء  الخٗلُماث الىاٞظة ٖلى ألاشخام اإلاٗىُحن ٦ما ًدضر في صواثغ ٢اهىهُت ؤو بصاٍع

بُت ؤو جؼوٍغ الكهاصة الضعاؾُت ؤو جؼوٍغ الى٣ىص .  الًٍغ

 :و طل٪ باؾخسضام الهالخُاث اإلامىىخت للصخو  نهب املاٌ العام و الظىق الظىداء و التهٍسب

ؤو الاخخُا٫ ؤو اؾخٛال٫ اإلاى٢٘ الىُْٟي للخهٝغ بإمىا٫ الضولت بك٩ل ؾغي مً ٚحر وحه خ٤ ؤو 

ب زغواث الضولت . غ الؿل٘ ٖبر مىاٞظ الؿى١ الؿىصاء ؤو تهٍغ  جمٍغ

 : لخ٣اٖض و الجيؿُت لت ٦مٗامالث او اإلاؿخعج الخباظؤ في إهجاش املعامالث و خاضت املهمت منها

 .2حىاػ الؿٟغ و وزاث٤ جإًُض صخت نضوع الكهاصاث ؤو ال٨خب الغؾمُتو 

 الفظاد املعلب الثاوي : ؤهىاع

 ًم٨ً جهي٠ُ الٟؿاص الا٢خهاصي بلى ٖضة ؤهىإ بىاء ٖلى مجمىٖت مً اإلاٗاًحر ٦ما ًلي :

 : 3خظب ألاظساف املخعاملت فُه  . ؤ

و هى الظي ًغج٨به شخو ؤو مجمىٖت مً ألاشخام مً صازل اإلاىٓمت التي ٌٗملىن  ؤوال . الفظاد الداخلي :

 بها مشل: ٢ُامهم بؿغ٢ت ؤو ازخالؽ اإلاا٫ ؤو جضلِـ ؤو جؼوٍغ وزاث٤ مهمت .

                                                                 
 16،م3002 الخانت، الضولُت اإلاكغوٖاث مغ٦ؼ ،"السشىة مليافدت ألاعماٌ مبادا" الاحخماُٖت، للمؿاءلت الضولُت واإلاىٓمت الضولُت الكٟاُٞت مىٓمت - 1
 80 ، مwww.iraqfoudation.org/.../research%24.htm . ، 3013/02/02 ،"واملالي إلادازي  الفظاد" مدمض، الٟخاح ٖبض ؾٗاص - 2
، 2007ماًى  18-14جىوـ،  "اإلاالي وؤلاصاعي  الٟؿاص هوم٩اٞدخ الٗام اإلاا٫" :هضوةالعسبي،  الىظن في الفظاد مليافدت ملترح مدخل زلُل، هللا ُٖا - 3

ت، ال٣اهغة،    .25، م 2008ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع
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و هى الىٕى ألا٦ثر قُىٖا و اهدكاعا، بدُث ًخم مً زال٫ اقترا٥ ؤ٦ثر مً حهت مً  زاهُا. الفظاد الخازجي :

 ت، و طل٪ بالخٟاٖل بحن حاهبي الٗغى و الُلب .صازل و زاعج اإلاىٓم

 خظب دزحت حغلغل الفظاد في املجخمع : . ب

اث الىُُْٟت الضهُا و طل٪ مً زال٫ الغقاوي  ؤوال. الفظاد الطغير)العادي( : و هى الظي ًىدكغ في اإلاؿخٍى

اصة  الهٛحرة و اإلاىدكغة بحن اإلاىْٟحن الهٛاع و اإلاؿاولحن الخ٩ىمُحن مً طوي الغواجب اإلادضوصة بهضٝ ٍػ

 .1صزىلهم

اث الىُُْٟت الٗلُا، زاهُا. الفظاد الىبير)الشامل( : و طل٪ مً زال٫  و هى الٟؿاص الظي ًىدكغ في اإلاؿخٍى

٢ُام ال٣اصة الؿُاؾُحن و ٦باع اإلاؿاولحن بخسهُو ألانى٫ الٗامت لالؾخسضام الخام، وازخالؽ ألامىا٫ 

 . 2الٗامت، و الضزى٫ في عقاوي اله٣ٟاث و ال٣ٗىص التي جخًمً مبالٜ مالُت ٦بحرة

التي ًهٗب ا٦دكاٞها و و ًخًمً هظا الىٕى مً الٟؿاص قب٨ت م٣ٗضة مً الٗال٢اث و اإلاهالح و ؤلاحغاءاث 

هظا الٟؿاص اإلا٩اٞأث التي ًخ٣اياها اإلاىْٟىن الؿامىن و اإلاؿاولىن ال٨باع في الضولت، و اؾتراص مً ؤمشلت 

ت، مشل ٖىضما ججهاع 3الؿل٘ بضون صٞ٘ الغؾىم...بلخ ، و ًؼصاص الٟؿاص الكامل ٖىضما ججهاع ع٢ابت الخ٩ىمت اإلاغ٦ٍؼ

مت اإلاىٓمت ٦ما هى الخا٫ ٖىض انهُاع الاجداص الؿىُٞاحي ؾاب٣ا الضولت في مىاحهت ألاػماث و جدل م دلها الجٍغ
 ، و الشىعاث الٗغبُت ألازحرة .4

 :5خظب دزحت الخىظُم  . ث

ٓماث اإلاسخلٟت مً زال٫ بحغاءاث : و هى طل٪ الىٕى مً الٟؿاص الظي ًىدكغ في اإلاى ؤوال. الفظاد املىظم

جغجِباث مؿب٣ت و مدضصة حٗٝغ مً زاللها م٣ضاع الغقىة و آلُت صٞٗها و ٦ُُٟت بنهاء اإلاٗاملت، خُث ًًمً و 

ق٩ل الٓاهغة التي الُٝغ الٗاعى للٟؿاص بنهاء اإلاٗاملت و ٖضم جى٢ٟها، و في هظه الخالت ٞةن الٟؿاص ًإزظ 

ً الٟؿاص ًازغ ٖلى اإلااؾؿاث و ؾلى٥ ٌٗاوي مجها اإلاجخم٘ ب٩امل َب٣اجه و بمسخل٠ ٢ُاٖاجه و هظا الىٕى م

اث و ٧اٞت الىٓم الا٢خهاصًت، الؿُاؾُت و الا  حخماُٖت؛ و هى ٞؿاص ًهٗب ججىبه ألاٞغاص ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى

ا .و   ٍمُل ألن ٩ًىن اخخ٩اٍع

ُىاث صٞ٘ الغقىة بضون جيؿ٤ُ  زاهُا. الفظاد العشىاةي : و هى ؤ٦ثر زُىعة مً ؾاب٣ه، خُث جخٗضص ز

ُىاث يمان بنهاء اإلاٗاملت ٞحها و ٖضم بب٣ائها، و هظا ما ٌٗغ٢ل ؾحر مؿب٤، و ال  ًم٨ً زال٫ ؤي مً الخ

 ألاٖما٫ .

                                                                 
1

 - Hanns Seidel, Le monstre appelle le corruption , http://www.grandslacs.net/doc/3868.pdf, 15/01/2012,h: 10.05. 
س إلاضالح بين الفظاد مدمض الهحرفي، -2 ت، والخىػَ٘، لليكغ خىؽ ماؾؿت ألاولى، الُبٗت ،إلادازي  والخعٍى  .32 م، 2008 ؤلاؾ٨ىضٍع
 .84، م2008، 33الٗضص  وال٣اهىن، الكَغٗت مجلت ،ميافدخه وطابل آزازه ؤطبابه واملالي إلادازي  الفظاد ،٦ىٗاٝ ؾالم هىاٝ -3

4
 - Robert klitgard and others, corrupt cities, a practical guide to cure and prevention , ICS press, California, 2000, p 08. 

5
 -  Paulo Mauro, la corruption causes, conséquences et voies à explorer , 

http:// www.afdb.org/pls/portal/docs/page/jai/resource-materials/course- materials/finpolitics- 

macro-mgmt-cd/data/pdf/19/xix06.pdf, p.3, 25/11/2011, h: 11.10. 
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 :1خظب هىع اللعاع الري ًىدشس فُه . ر

ختى ؤن : بن الك٩ىي ٧اهذ و ماػالذ مً الٟؿاص الظي ٌٗم ماؾؿاث الضولت،  ؤوال. فظاد في اللعاع العام

اتهم و وؿم٘ اصٖاءاتهم لئلنالح الٟؿاص في زُبهم و جهٍغدمً هم في الؿلُت ؤهٟؿهم ٌك٩ىن مً هظا 

ت و الؿغ٢اث اإلاالُت و طل٪ ل٠ًٗ ؤو ُٚاب و  مداعبخه، بط ٌٗخبر ال٣ُإ الٗام مغحٗا زهبا لالهدغاٞاث ؤلاصاٍع

 آلُاث الغ٢ابت و اإلاؿاءلت .

ِ ٖلى ال٣ُإ الٗام : ؤزبدذ الخجاعب و الضعاؾاث ؤن الٟؿاص ال ٣ًخهغ ٣ٞ زاهُا. فظاد في اللعاع الخاص

غ مىٓمت الكٟاُٞت الٗاإلاُت بلى ؤن الكغ٧اث  بل ًىدكغ و ٌؿخٟدل ختى في ال٣ُإ الخام، خُث ؤقاع ج٣ٍغ

٨ُت هي ؤ٦ثر الكغ٧اث التي جماعؽ اٖماال ٚحر مكغوٖت، جلحها الكغ٧اث الٟغوؿُت و الهِىُت و ألاإلااهُت،  ألامٍغ

اع اإلاىْٟحن في مسخل٠ صو٫ الٗالم جضٞ٘ لهم مغجباث ٦بحرة خُث جخٗامل هظه الكغ٧اث م٘ حِكا ٦بحرا مً ٦ب

 م٣ابل الخضماث التي ٣ًضمىنها لها .

 : خظب هعاكه الجغسافي . ج

: و هى ما ٌٗبر ًٖ الٟؿاص صازل البلض الىاخض، و ال ًسغج ًٖ ٧ىهه ٞؿاص إلاىْٟحن ؤو عحا٫  ؤوال. فظاد مدلي

 ؤٖما٫ ؤو ؾُاؾُحن مدلُحن ممً ال ًغجبُىن بمسالٟاث و حغاثم م٘ قغ٧اث ؤحىبت زاعج الضولت .

هاص الخغ، :٢ض جإزظ ْاهغة الٟؿاص ؤبٗاصا واؾٗت، جهل بلى هُا١ ٖالمي و طل٪ يمً الا٢خ زاهُا. فظاد دولي

و جهل ألامىع بلى ؤن جترابِ الكغ٧اث اإلادلُت و الضولُت بالضولت و ال٣ُاصة بمىاٞ٘ طاجُت مخباصلت، و حٗخبر 

٨ُت هي ؤ٦ثر الكغ٧اث التي جماعؽ ؤٖماال ٚحر مكغوٖت خؿب مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت .   الكغ٧اث ألامٍغ

 : من خُث املظخىي  . ح

)و هى الٟؿاص الخام  ً ؤ٦ثر ؤهماٍ الٟؿاص قُىٖا في الضو٫ الىامُت: ٌٗض ٞؿاص ال٣مت م ؤوال. فظاد اللمت

زكُب ؤو خظِب بالغثِـ ؤو اإلاضًغ ؤو اإلاؿاو٫ ألاو٫(، بدُث ٣ًىمىن باؾخٛال٫ الخحراث و ألامىا٫ الٗامت صون 

 . 2بظل٪ ؾلُتهم و ؾُاصتهم مظخغلين

: بطا ٞؿضث ال٣مت ٖلى الىدى الؿاب٤ ٞال بض و ؤن جٟؿض ال٣اٖضة و ألاجبإ، خُث  زاهُا. الفظاد املؤطس ي

ًاصي ٞؿاص الخ٨م بلى بٞؿاص الىٓام بماؾؿاجه اإلاسخلٟت ٦ٟؿاص البرإلاان و ٞؿاص الىػاعاث و ؤلاصاعاث 

ت، و ٞؿاص ألاخؼاب ال  .3ؿُاؾُتاإلاسخلٟت، و الهُئت ال٣ًاثُت و ؤحهؼة ألامً، ٞؿاص صازل اإلااؾؿت الٗؿ٨ٍغ

 

 

                                                                 
 ،"ؤلاصاعي  خماًت اإلاا٫ الٗام والخض مً الٟؿاص آلُت ":الشالث الٗغبي اإلالخ٣ى ،إلادازي  الفظاد من والحد العام املاٌ خماًت آلُاث اإلاهاًني، زالض مدمض - 1

 الغباٍ، اإلاى٣ٗض في

ت، للخىمُت الٗغبُت اإلاىٓمت ميكىعاث، 2008 ، ماًىتاإلامل٨ت اإلاٛغبُ   .28، 27 م م،، 2009 ال٣اهغة، ؤلاصاٍع
 .143، م2003مهغ،  والخىػَ٘، لليكغ اإلادغوؾت صاع ،مطس في الفظاد زلافت ؾالم، خىاٝ - 2
ت، بؿخان م٨خبت ،املشسوعت غير ألاوشعت مىاحهت في العامت ألامىاٌ على املالُت السكابت الٗؿ٨غي، ؤهىع ٖلي - 3 ت، ااإلاٗٞغ  .51م، 2008 ؤلاؾ٨ىضٍع
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 :1خظب العابد  . خ

ٖىاثض ماصًت و مالُت مشل: الغقىة، ازخالؽ و ؾغ٢ت : و هى الظي يهضٝ للخهى٫  ؤوال. الفظاد املادي ٖلى 

ب.....بلخ .  ألامىا٫، جؼوٍغ ألاوعا١ الى٣ضًت، التهٍغ

: ٩ًىن في الخاالث التي ال ٌكتٍر ٞحها م٣ابل ماصي، مشل: مماعؾت  الىؾاَت و  زاهُا. الفظاد غير املادي

 اإلاداباة و اإلادؿىبُت بضون م٣ابل ماصي، باإلياٞت بلى ؾىء اؾخسضام الؿلُت و ما قابه طل٪ .

 املالي:اوعياطاث و آزاز الفظاد  الثالث:املعلب 

ىاحي و ال٣ُاٖاث صازل الضولت مما مً قإهه ؤن ٤ٌُٗ ٧ل ًتر٥ الٟؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي آزاعا ؾلبُت ٖلى ٧ل اإلا

٘ مً الخ٩لٟت الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت للضولت هدُجت ٖضم الكٟاُٞت في  الجهىص اإلابظولت لخد٤ُ٣ الخىمُت و ًٞغ

ت جدضًض هظه الخ٩ال٠ُ و هظا مً قإهه ؤن ًاصي بلى اهدكاع ال٣ٟغ و البُالت و اهدكاع آلاٞاث الاحخماُٖت و اإلاالُ

 ٧اإلاسضعاث و ٚؿُل ألامىا٫......بلخ .

ٕؼ ز٣ت اإلاىاَىحن بالضولت و ٣ًط ي ٖلى ؤي حاطبُت  لؤلٖما٫ و الاؾدشماع  صازل الا٢خهاص الىَني و و هى ما ًٖؼ

هى ما ًسل٤ مىازا ٌؿاٖض ٖلى اإلاخاحغة ؤ٦ثر مما ٌؿاٖض ٖلى الاؾدشماع  طل٪ ؤن مىار الٟؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي 

مٓاهغ ؾلبُت ٧البحرو٢غاَُت و اإلادؿىبُت و الا٢خهاصي اإلاىاػي....بلخ. و ًم٨ً خهغ ؤهم ٖاصة ما ًهاخبه 

 او٩ٗاؾاث و آزاع الٟؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي في الٗىانغ الخالُت :

 بٖا٢ت ال٣ضعة اإلااؾؿاجُت للخ٩ىمت ٖبر بيٗاٝ ؤصائها و بهما٫ بحغاءاتها الخىُٓمُت  -

ُتًاصي ٞؿاص ألاهٓمت الاهخسابُت بلى  - ُٗت و جىُٟظًت ٚحر قٖغ  بهخاج ؾلُاث حكَغ

ه الؿلُت ال٣ًاثُت٣ًىى الٟؿاص ؤؾـ و صٖاثم صولت الخ٤ و ال٣اهىن ٖبر  -  بيٗاٝ و حكٍى

الٟؿاص ًسٌٟ خىاٞؼ الاؾدشماع و الىمى الا٢خهاصي و ٌٗبر هظا اإلاٟهىم ًٖ الضو٫ التي حِٗل خالت  -

 ٖضم اؾخ٣غاع ؾُاس ي التي حٗبر ًٖ مٓاهغ الخسل٠ 

 ٌ مٗض٫ ؤلاهٟا١ ٖلى الخضماث الٗامت ٧الخٗلُم و الصخت ؤي جسٌُٟ ؤلاًغاصاث الخ٩ىمُت جسُٟ -

ُٗت و ٢ًاثُت يُٟٗت  -  بهخاج ؤهٓمت حكَغ

ٖضم وحىص عقاصة ٣ٖالهُت ا٢خهاصًت جدمل عئٍت اؾتراجُجُت واضخت و هاصٞت، جخجلى مً زال٫  -

٘ ٚحر مضعوؾت ؤو  لِؿذ طاث حضوي ا٢خهاصًت،  بهٟا١ ؤو جسهُو ؤٚلٟت مالُت مٗخبرة، في مكاَع

ض مً ألاٖباء اإلاالُت  مً زال٫ الاؾدشماعاث الطخمت التي ًهٗب ج٣ضًغ ٧لٟتها و بالخالي جىٞحر اإلاٍؼ

ؤلاياُٞت ال ٣ًخهغ ؤزغ الٟؿاص ٖلى اهتهاج ؾُاؾاث ا٢خهاصًت و مالُت ٚحر مالثمت بل ًمخض بلى 

حجم الاؾخحراص و جغا٦م الضًىن الخاعحُت  و ًًا٠ٖ مًحصجُ٘ همى الخجاعة الخاعحُت ٚحر اإلاخىاػهت، 

و الاٖخماص ٖلى اإلاىذ و ال٣غوى الخاعحُت زهىنا جل٪ اإلاخٗل٣ت باؾخسضام مىاعص ال٣ُإ اإلاهغفي 

غ الخٗامل في الٗمالث ألاحىبُت . ٗت ما ٌؿمى بخدٍغ ل ٖملُاث هغوب عئوؽ ألامىا٫ بظَع  لخمٍى

                                                                 
ت في حدًدة آفاق عقُض، ؤخمض - 1 ت، للخىمُت الٗغبُت اإلاىٓمت ميكىعاث ،إلاداٍزت واملظاءلت والشفافُت النزاهت جلٍى  .232 م، 1999 ال٣اهغة، ؤلاصاٍع
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  املبدث الثالث : اعخماد الحىهمت ملدازبت الفظاد

 .املعلب ألاوٌ : طبل و آلُاث الحىهمت املعخمدة في مدازبت الفظاد 

 آلُاث خىهمت الشسواث و دوزها في ميافدت الفظاد و جدلُم الخىمُت الاكخطادًت :

ٌٗض الٟؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي مً ؤزُغ اإلاك٨الث التي حٗاوي مجها ماؾؿاث الضولت بهٟت ٖامت و الكغ٧اث 

اإلاملى٦ت للضولت بهٟت زانت و ًخمشل الٟؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي باإلا٩اؾب و الامخُاػاث التي ًخم الخهى٫ ٖلحها 

ؾٗاع الؿل٘ و الخضماث اإلاىخجت، مما بك٩ل ٚحر مكغوٕ و ًترجب ٖلحها جدمل ج٩ال٠ُ بياُٞت جى٨ٗـ ٖلى ؤ

٠ًًٗ ٢ضعة اإلااؾؿاث ٖلى الخىاٞـ و الب٣اء و بالخالي جأ٧ل عؤؽ اإلاا٫، و بضال مً ؤن ج٩ىن هظه الكغ٧اث 

ٖىامل الىمى  الىَني ًخدمله اإلاجخم٘ بإؾغه،  جهبذ ٖبئا ٖلى الا٢خهاصؤخض مدغ٧اث الا٢خهاص و ٖامل مً 

ا مهما في مٗالجت اإلاك٨الث التي حٗاوي مجها هظه الكغ٧اث و ٖلى وحه ٖلُه ٞةن خى٦مت الكغ٧اث جاصي صوع و 

الخهىم مك٩لت الٟؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي و بالخالي جل٣اثُا جد٤ُ٣ ٖملُت الخىمُت اإلايكىصة و طل٪ مً زال٫ 

 مجمىٖت مً آلالُاث التي جم جهيُٟها بلى آلُاث خى٦مت صازلُت و ؤزغي زاعحُت ٦ما ًلي :

o  آلالُاث الضازلُت لخى٦مت الكغ٧اث : جىهب آلالُاث الضازلُت ٖلى ؤوكُت و ٞٗالُاث الكغ٦ت و اجساط

ؤلاحغاءاث الالػمت لخد٤ُ٣ ؤهضاٝ الكغ٦ت و ًم٨ً جهي٠ُ آلُاث خى٦مت الكغ٧اث الضازلُت بلى ما ًلي 

: 

 مي عؤؽ اإلاا٫ اإلاؿدشمغ  مجلـ ؤلاصاعة : ٌٗض مجلـ ؤلاصاعة ؤخؿً ؤصاة إلاغا٢بت ؾلى٥ ؤلاصاعة بط ؤهه ًد

و طل٪ مً زال٫ نالخُاجه ال٣اهىهُت في حُُٗحن و في الكغ٦ت مً ؾىء الاؾخٗما٫ مً ٢بل ؤلاصاعة 

بٖٟاء و م٩اٞإة ؤلاصاعة الٗلُا، ٦ما ؤن مجلـ ؤلاصاعة ال٣ىي ٌكاع٥ بٟاٖلُت في وي٘ اؾتراجُجُت 

و بالخالي حُٗٓم ٢ُمت ٣ىم ؤصائها، الكغ٦ت و ٣ًضم الخىاٞؼ اإلاىاؾبت لئلصاعة و ًغا٢ب ؾلى٦ها و ً

الكغ٦ت، و ل٩ي ج٩ىن هظه اإلاجالـ ٞٗالت ًيبغي ؤن ج٩ىن في اإلاى٠٢ الظي ًاهلها للٗمل إلاهلخت 

الكغ٦ت، و في طاث الى٢ذ جإزظ ألاهضاٝ الاحخماُٖت للكغ٦ت بٗحن الاٖخباع، ٦ما ًجب ؤن جمخل٪ 

الخضزالث الؿُاؾُت و البحرو٢غاَُت في قاونها، الؿلُت الالػمت إلاماعؾت ؤخ٩امها الخانت بُٗضا ًٖ 

و ج٣ىم بازخُاع ؤلاصاعة الٗلُا ًٞال ًٖ ؤلاقغاٝ اإلاؿخمغ ٖلى ؤصاء الكغ٦ت و ؤلاٞهاح ًٖ طل٪، و ل٩ي 

في الخىحُه و اإلاغا٢بت، ًلجإ بلى جإل٠ُ مجمىٖت مً اللجان  ًخم٨ً مجلـ ؤلاصاعة مً ال٣ُام بىاحباجه

 : 1ُٟظًحن ؤبغػها ما ًليمً بحن ؤًٖاثه مً ٚحر الخى

    لجىت الخض٤ُ٢ : ل٣ض خُٓذ لجىت الخض٤ُ٢ في الى٢ذ الخايغ باهخمام بالٜ مً ٢بل

لباخشحن و بسانت بٗض ؤلازٟا٢اث الهُئاث الٗلمُت الضولُت و اإلادلُت اإلاخسههت و ا

زانت قغ٧اث الخإمحن الٗالمي(،  الايُغاباث اإلاالُت التي خهلذ في الكغ٧اث الٗاإلاُت )و

ٍغح٘ هظا الاهخمام للضوع الظي ًم٨ً ؤن جاصًه لجىت الخض٤ُ٢ ٦إصاة مً ؤصواث خى٦مت و 

                                                                 
ني اإلالخ٣ى ،"،"وإلادازي  املالي الفظاد من الحد في ودوزها الشسواث خىهمت آلُاث" وآزغون، ع٢ُت خؿاوي -1  للحد هألُت الشسواث خىهمت":خى٫  الَى

 2012 ماي 07-06بؿ٨غة، . وإلادازي  املالي الفظاد من
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اصة الش٣ت و الكٟاُٞت في اإلاٗلىماث اإلاالُت التي جٟصح ٖجها الكغ٧اث، و طل٪  الكغ٧اث في ٍػ

غ اإلاالُت و بقغاٞها ٖلى وُْٟت الخض٤ُ٢ الضازلي في  مً زال٫ صوعها في بٖضاص الخ٣اٍع

اصة اؾخ٣اللها، ًٞال ًٖ الكغ٧اث، و ٦ظل ٪ صوعها في صٖم هُئاث الخض٤ُ٢ الخاعجي و ٍػ

 صوعها في الخإ٦ُض ٖلى الالتزام بمباصت خى٦مت الكغ٧اث .

  لجىت اإلا٩اٞأث : جىص ي ؤٚلب الضعاؾاث الخانت بدى٦مت الكغ٧اث و الخىنُاث الهاصعة

جلـ ؤلاصاعة ٚحر ًٖ الجهاث اإلاهخمت بها بإهه ًجب ؤن حك٩ل لجان اإلا٩اٞأث مً ؤًٖاء م

الخىُٟظًحن، و في مجا٫ الكغ٧اث اإلاملى٦ت للضولت ٣ٞض جًمىذ بعقاصاث مىٓمت الخٗاون 

( جإ٦ُضا ٖلى يغوعة ؤن ج٩ىن اإلا٩اٞأث ؤًٖاء مجلـ OCEDالا٢خهاصي و الخىمُت )

ت في ألامض البُٗض مً  ؼ مهالح الكَغ ؤلاصاعة و ؤلاصاعة الٗلُا م٣ٗىلت، و طل٪ لًمان حٍٗؼ

حظب اإلاهىُحن مً ال٨ٟاءاث الٗالُت، و جتر٦ؼ وْاث٠ لجىت اإلا٩اٞأث و واحباتها في زال٫ 

 جدضًض الغواجب و اإلا٩اٞأث و اإلاؼاًا الخانت باإلصاعة الٗلُا .

  لجىت الخُِٗىاث : ًجب ؤن ًخم حُٗحن ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة و اإلاىْٟحن مً بحن اإلاغشخحن

عاث و الخبراث اإلادضصة مً الكغ٦ت، و لًمان و زبراتهم م٘ اإلاهاالظًً جخالءم مهاعاتهم 

الكٟاُٞت في حُٗحن ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة و ب٣ُت اإلاىْٟحن ٣ٞض ويٗذ لهظه اللجىت 

م مهاعاتهم باؾخمغاع ، مجمىٖت مً الىاحباث مجها : حُٗحن ؤًٞل اإلاغشخحن اإلااهلحن و ج٣ٍى

  إلاُلىب بقٛالها....بلخ جىدي اإلاىيىُٖت في ٖملُت الخى٠ُْ و ٦ظل٪ ؤلاٖالن ًٖ الىْاث٠ ا

  اإلاغاحٗت الضازلُت : اإلاغاحٗت الضازلُت هي ٞدو صوعي للىؾاثل اإلاىيىٖت جدذ جهٝغ مضًغ

ت  اإلااؾؿت ٢هض مغا٢بت خؿً ؾحر الٗملُاث بها، و هظا اليكاٍ ج٣ىم به مهلخت جابٗت إلاضًٍغ

ضازلُحن في بَاع هظا الاإلااؾؿت و مؿخ٣لت ًٖ باقي اإلاهالح ألازغي، و الهضٝ الغثِس ي للمغاحٗحن 

اليكاٍ الضوعي هى الخض٤ُ٢ ُٞما بطا ٧اهذ ؤلاحغاءاث اإلاٗمى٫ بها جخًمً الًماهاث ال٩اُٞت في ٧ىن 

ُت، و جىُٓماث ٞٗالت واضخت و مىاؾبت، و ًم٨ً للمغاحٗحن  ؤن اإلاٗلىماث ناص٢ت، و الٗملُاث قٖغ

حن، و ًُل٤ ٖلحهم ٖىضثظ الضازلُحن ؤن ًدهلىا ٖلى الترازُو مً مجم٘ اإلاغاحٗحن الضازلُ

 .1مغاحٗحن صازلُحن ماهلحن

o  آلالُاث الخاعحُت لخى٦مت الكغ٧اث : جخمشل آلُاث خى٦مت الكغ٧اث الخاعحُت  بالغ٢اباث التي ًماعؾها

ؤصخاب اإلاهالح الخاعحُحن ٖلى الكغ٦ت، و الًٍٛى التي جماعؾها اإلاىٓماث الضولُت اإلاهخمت بهظا 

، خُث ٌك٩ل هظا اإلاهض جُب٤ُ ٢ىاٖض ع ؤخض اإلاهاصع ال٨بري اإلاىلضة لًِٛ هاثل مً ؤحل اإلاىيٕى

  :2الخى٦مت و مً هظه آلالُاث ما ًإحي

  مىاٞؿت ؾى١ اإلاىخجاث )الخضماث( و ؾى١ الٗمل ؤلاصاعي : حٗض مىاٞؿت ؾى١ اإلاىخجاث )ؤو

 Hess andالخضماث( ؤخض آلالُاث اإلاهمت لخى٦مت الكغ٧اث و ًا٦ض ٖلى هظه ألاهمُت ٧ل مً )

                                                                 
ني اإلالخ٣ى ،"الشسواث خىهمت جفعُل في الحظاباث مساحعت لجان دوز " حمٗت، الضًً وزحر حما٫ زيكىع -1  للحد هألُت الشسواث خىهمت":خى٫  الَى

 2012 ماي 07-06بؿ٨غة،  وإلادازي  املالي الفظاد من
 ،"للدولت اململىهت الشسواث في وإلادازي  املالي الفظاد من الحد في ودوزها الحىهمت آلُاث" الخمُمي، خمُض ٖباؽ - 2

www.nazah.iq/search_web/muhasbe/2.doc .  ،15/12/2012 

http://www.nazah.iq/search_web/muhasbe/2.doc%20.15
http://www.nazah.iq/search_web/muhasbe/2.doc%20.15
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Impavido (، و طل٪ ب٣ىلهم بطا لم ج٣م ؤلاصاعة بىاحباتها بالك٩ل الصخُذ )ؤو بنها ٚحر ماهلت( بنها

ؾىٝ جٟكل في مىاٞؿت الكغ٧اث التي حٗمل في هٟـ خ٣ل الهىاٖت، و بالخالي جخٗغى لئلٞالؽ، بطن 

ى١ ٞٗالت بن مىاٞؿت ؾى١ اإلاىخجاث )ؤو الخضماث( تهظب ؾلى٥ ؤلاصاعة، و بسانت بطا ٧اهذ هىا٥ ؾ

لئلصاعة الٗلُا، و هظا ٌٗني ؤن بصاعة الكغ٦ت بلى خالت ؤلاٞالؽ ؾىٝ  Labor Market   للٗمل ؤلاصاعي 

٩ًىن له جإزحر ؾيئ ٖلى مؿخ٣بل اإلاضًغ و ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة، بط ٚالبا ما جدضص ازخباعاث مالثمت 

ً جىُٟظًحن ؾب٤ ؤن للخُٗحن ؤهه ال ًخم بقٛا٫ مىا٢٘ اإلاؿاولُت مً ؤًٖاء مجلـ بصاعة ؤ و مضًٍغ

   قغ٧اتهم بلى ؤلاٞالؽ ؤو الخهُٟت .٢اصوا 

  الخض٤ُ٢ الخاعجيExternal Auditing  ًاصي اإلاض٤٢ الخاعجي صوعا مهما في اإلاؿاٖضة ٖلى جدؿحن :

هىُٖت ال٨كىٞاث اإلاالُت، و لخد٤ُ٣ طل٪ ًيبغي ٖلُه مىا٢كت لجىت الخض٤ُ٢ في هىُٖت جل٪ 

ا ٣ِٞ، و م٘ جؼاًض التر٦حز ٖلى صوع مجالـ ؤلاصاعة، و ٖلى وحه الخهىم ال٨كىٞاث، و لِـ ٢بىله

بن لجان   Abbot and Parkerلجىت الخض٤ُ٢ في ازخُاع اإلاض٤٢ الخاعجي و الاؾخمغاع في ج٩لُٟه، ًغي 

و اليكُُت ؾىٝ جُلب جض٣ُ٢ا طا هىُٖت ٖالُت، و بالخالي ازخُاع اإلاض٣٢حن ألا٦ٟاء و الخض٤ُ٢ اإلاؿخ٣لت 

ت اإلاخس ههحن في خ٣ل الهىاٖت الظي حٗمل ُٞه الكغ٦ت، و ًمشل الخض٤ُ٢ الخاعجي حجغ الؼاٍو

لخى٦مت حُضة، بط ٌؿاٖض اإلاض٣٢ىن الخاعحُىن هظه الكغ٧اث ٚلى جد٤ُ٣ اإلاؿاءلت و الجزاهت و 

جدؿحن الٗملُاث ٞحها، و ٌٛغؾىن الش٣ت بحن ؤصخاب اإلاهالح و اإلاىاَىحن بك٩ل ٖام، و ًا٦ض مٗهض 

٨ُتاإلاض٣٢ح ٖلى ؤن صوع   Institute of Internal Auditoires(IIA)ن الضازلُحن في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

في ؤلاقغاٝ، الخبهغ و الخ٨مت، و ٢ض ؤ٦ضث بٌٗ  الخض٤ُ٢ الخاعجي ٌٗؼػ مؿاولُاث الخى٦مت

اإلاىٓماث اإلاهىُت و الهُئاث الخىُٓمُت ٖلى يغوعة ؤزظ وُْٟت الخض٤ُ٢ الضازلي)اإلاغاحٗت الضازلُت( 

الهاصع ًٖ   SAS NO. 65بىٓغ الاٖخباع مً اإلاض٤٢ الخاعجي، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ ًُلب مُٗاع الخض٤ُ٢ 

٩ي للمداؾبحن ال٣ اهىهُحن مً اإلاض٤٢ الخاعجي ؤن ًإزظ بٗحن الاٖخباع وُْٟت الخض٤ُ٢ اإلاٗهض ألامٍغ

٣ٞض ٖٝغ وُْٟت   SAS NO. 78الضازلي ٖىض الخسُُِ لٗملُت الخض٤ُ٢، ؤما مُٗاع الخض٤ُ٢ 

الخض٤ُ٢ الضازلي ٦مهضع للمغا٢بت ًجب ٖلى اإلاض٤٢ الخاعجي ؤن ًإزظه بىٓغ الاٖخباع ٖىض ج٣ُُمه 

 الكغ٦ت .لىٓام الغ٢ابت الضازلُت في 

  و ال٣ىاهحن : ٚالبا ما حك٩ل و جازغ هظه آلالُاث ٖلى الخٟاٖالث التي ججغي بحن الٟاٖلحن الظي ٘ الدكَغ

ٗاث ٖلى الٟاٖلحن ألاؾاؾُحن في  ٌكتر٧ىن بك٩ل مباقغ في ٖملُت الخى٦مت، ل٣ض ؤزغث بٌٗ الدكَغ

ى ٦ُُٟت جٟاٖلهم م٘ ٖملُت الخى٦مت لِـ ُٞما ًخهل بضوعهم و وُْٟتهم في هظه الٗملُت بل ٖل

 بًٗهم .

  آلُاث خى٦مت زاعحُت ؤزغيAnother Corporate Governance Mechanisms   هىا٥ آلُاث خى٦مت :

زاعحُت ؤزغي ًٞال ًٖ ما ج٣ضم ط٦غه، جازغ ٖلى ٞاٖلُت الخى٦مت بُغ١ هامت و م٨ملت لآللُاث 

٫ جماعؽ مىٓمت الكٟاُٞت ألازغي في خماًت مهالح ؤصخاب اإلاهالح في الكغ٦ت، ٞٗلى ؾبُل اإلاشا

الٗاإلاُت يٛىَا هاثلت ٖلى الخ٩ىماث و الضو٫، مً ؤحل مداعبت الٟؿاص اإلاالي و ؤلاصاعي و جًِٛ 
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( مً ؤحل جدؿحن الىٓم اإلاالُت و اإلاداؾبُت و في ٢ُإ البىى٥ جماعؽ WOTمىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت )

 لجىت باػ٫ يُٛا مً ؤحل مماعؾت الخى٦مت ٞحها .

 ؤهم املىظماث الدولُت و الهُئاث الىظىُت في ميافدت الفظاد .الثاوي : املعلب 

 حهىد املىظماث الدولُت مليافدت الفظاد الاكخطادي : -

هخمام الضولي بالٟؿاص و اإلاك٨الث الىاحمت ٖىه في ال٣ٗض ألازحر مً ال٣غن الٗكٍغً ٖلى هدى لم ٨ًً اػصاص الا 

زاًض بخ٣ضًغ ٦شحر مً الباخشحن بلى حٗاْم آلازاع الؿلبُت للٟؿاص ٖلى مٗهىصا مً ٢بل، و ًغح٘ هظا الاهخمام اإلات

مسخل٠ حىاهب الخىمُت اإلاؿخضامت الا٢خهاصًت، الاحخماُٖت، الؿُاؾُت و ختى البُئُت، و ٢ض بظلذ الٗضًض مً 

جد٤ُ٣ اإلاىٓماث و الهُئاث الضولُت حهىصا ٦بحرة و مٗخبرة في مداعبت هظه الٓاهغة، و في الى٢ذ طاجه خاولذ 

ببغاػ الكغوٍ الؿُاؾُت )جىٞحر الخى٦مت( للخىمُت اإلاؿخضامت ٖلى الهُٗض الضولي، و ؾىداو٫ في هظا اإلاُلب 

 في هظا اإلاجا٫ . حهىص بٌٗ مً هظه اإلاىٓماث الضولُت

 :  TIO_ مىظمت الشفافُت الدولُت1

اإلاؿاولحن الؿاب٣حن في البى٪ ٖلى ًض ٖضص ٦بحر مً ٦باع  1993ؤوكإث مىٓمت الكٟاُٞت الضولُت في ؾىت 

الضولي الظًً ٧اهذ لهم عئٍت مؿب٣ت و مٗلىماث ًٖ حجم الٟؿاص اإلاماعؽ ٖلى اإلاؿخىي الضولي، م٣غها بغلحن 

في ؤإلااهُا، و قٗاعها هى" الاجداص الٗالمي يض الٟؿاص "، و ج٣ىم اإلاىٓمت ٚلى مجمىٖت مً اإلاباصت ؤلاعقاصًت 

 جخلخو ُٞما ًلي :

 غ الٟؿاص جخٗضي خضوص الخاالث الٟغصًت؛بصعا٥ ؤن مساَ -

اٖخباع الخغ٦ت يض الٟؿاص خغ٦ت ٖاإلاُت جخجاوػ الىٓم الؿُاؾُت، الاحخماُٖت، الش٣اُٞت و  -

 الا٢خهاصًت صازل ٧ل صولت؛

ت ٖلى اإلاؿخىي اإلادلي؛ -  الاهخمام ؤ٦ثر بمباصت الخى٦مت ٧اإلاكاع٦ت، الكٟاُٞت، اإلاؿاثلت، الالمغ٦ٍؼ

ت و ؤزغي ؤزال٢ُت لىحىص الٟؿاص . -  بصعا٥ ؤن هىا٥ ؤؾبابا ٖملُت ٢ٍى

 :BMالبىً الدولي _2

ٌٗض البى٪ الضولي مً ؤ٦ثر ألاَغاٝ الضولُت اهخماما بم٩اٞدت الٟؿاص، ل٩ىهه مً ؤ٦بر الجهاث الغاُٖت لبرامج 

لها ٖلى اإلاؿخىي الضولي، و بالخالي مً ؤ٦ثرها بصعا٧ا إلا ساَغ الٟؿاص ٖلى هظه الخىمُت و جىمُت اإلاجخمٗاث و جمٍى

ا ؤي ما  % 7اؾخضامتها، ٟٞي صعاؾت ؤحغاها، وحض ؤن الٟؿاص ٣ًط ي ٖلى خىالي  مً الا٢خهاص الٗالمي ؾىٍى

ان الٟؿاص(،  ٣ً2.3ضع بىدى  لُىن صوالع، و مً هظا اإلاىُل٤ ٣ٞض ؤٖلً خملخه يض ما ؤَل٤ ٖلُه )ؾَغ جٍغ

الضولُت في هظا اإلاجا٫، و باصع بىي٘ اؾتراجُجُت لل٣ًاء ٖلى يغوعة ج٩امل الجهىص الىَىُت و وقضص ٖلى 

٣ت الخ٨م، للخ٣لُل مً آلازاع الؿلبُت للٟؿاص ٖلى  الٓاهغة، ٦ما ٌٗمل ٖلى مؿاٖضة الضو٫ ٖلى جدؿحن ٍَغ

 الخىمُت، و جخًمً هظه الاؾتراجُجُت الجضًضة ليكاَه في مجا٫ م٩اٞدت الٟؿاص ما ًلي :
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٧اٞت ؤق٩ا٫ الاخخُا٫ و الٟؿاص في اإلاكغوٖاث اإلامىلت مً َٝغ البى٪ الضولي ٦كٍغ ؤؾاس ي  مى٘ -

 لخ٣ضًم الٗىن للضو٫ الىامُت؛

ا  -  ؤؾاؾُا لخ٣ضًم زضماث البى٪ الضولي اٖخباع م٩اٞدت الٟؿاص قَغ

 :FMI_ ضىدوق الىلد الدولي 3

ٗىُت باألوكُت اإلاخٗل٣ت بم٩اٞدت الٟؿاص و ٌٗخبر الى٣ض الضولي هى آلازغ مً اإلاىٓماث الضولُت الخ٩ىمُت اإلا

ؤهه ؾِخى٠٢ ؤو ٌٗل٤   1997التروٍج إلاباصت و آلُاث الخى٦مت، خُث ؤ٦ض نىضو١ الى٣ض الضولي مىظ ٖام

ت صولت ًشبذ ؤن الٟؿاص الخ٩ىمي ٞحها ٤ٌُٗ الجهىص الخانت بخجاوػ مكا٧لها الا٢خهاصًت.  مؿاٖضاجه اإلاالُت أًل

 : UN_مىظمت ألامم املخددة 4

 ًٖ ٍَغ٤ : 

: هظه الاجٟا٢ُت جغ٦ؼ ٖلى يغوعة وي٘ ؾُاؾاث و بوكاء  اجفاكُت ألامم املخددة مليافدت الفظاد . ؤ

ؼ مباصت الكٟاُٞت و اإلاؿاثلت و خ٨م ال٣اهىن، و الٗمل ٖلى  هُئاث مؿخ٣لت إلا٩اٞدت الٟؿاص و حٍٗؼ

بالٟٗالُت و الكٟاُٞت خؿً بصاعة الكاون و اإلامخل٩اث الٗمىمُت مً زال٫ اؾخدضار هٓام ًدؿم 

اث الٗمىمُت، باإلياٞت بلى بقغا٥ اإلاجخم٘ اإلاضوي و ال٣ُإ الخام في  زانت ُٞما ًخٗل٤ باإلاكتًر

اصة الىعي لضي الىاؽ بسُىعة هظه الٓاهغة .   مى٘ الٟؿاص و مداعبخه، و الٗمل ٖلى ٍػ

  :PNUDبسهامج ألامم املخددة إلاهماةي  . ب

 و طل٪ ًٖ ٍَغ٤ :

اصة الكٟاُٞت و ال٣ًاء ٖلى الٟؿاص و الغقىة؛ -  ٍػ

٘ ٦ٟاءتها؛  -  زٌٟ ج٩ال٠ُ ؤلاصاعة الٗامت و ٞع

اصة وؿبت مؿاءلت ماؾؿاث الضولت، و هي ؾمت ؤؾاؾُت في ألاصاء الضًم٣غاَي؛ -  ٍػ

 حٗل اإلااؾؿاث الٗمىمُت حؿخجُب الخخُاحاث اإلاىاَىحن . -

 :OECD _مىظمت الخعاون الاكخطادي و الخىمُت  5

اصي في الخغب الضولُت يض الغقىة و الٟؿاص، خُث لضيها ج٣ى  م مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي و الخىمُت بضوع ٍع

 الٗضًض مً اإلاباصعاث و اليكاَاث في هظا اإلاجا٫، ًٖ ٍَغ٤ :

ؼ صوعها في م٩اٞدت  - بٖضاص ال٣ىاهحن و ج٣ضًم الدؿهُالث لخإؾِـ مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي، و حٍٗؼ

 الٟؿاص؛

غ اؾخ٣ال٫ وؾاثل ؤلاٖالم لخخم٨ً مً الٟدو الض٤ُ٢ للٗملُاث الخ٩ىمُت؛ اإلاؿاٖضة في -  جٍُى

اصة الكٟاُٞت في الٗملُاث الخ٩ىمُت و حٗاون الخ٩ىمت للخهضي للٟؿاص؛ -  ٍػ

 جىٞحر اإلاٗلىماث و الخبراث إلاىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي؛ -
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ؿُت إلاىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ختى جخم٨ً مً جىُٖت  - ؤٞغاص اإلاجخم٘ بسُىعة صٖم البرامج الخضَع

 الٓاهغة .

مما ؾب٤ ًخطح لىا ؤن اإلاىٓماث الضولُت جبظ٫ حهىصا مٗخبرة في مجا٫ م٩اٞدت الٟؿاص و الخض مً اؾخٟداله 

ٖلى اإلاؿخىي الضولي و ؤلا٢لُمي و اإلادلي، و جداو٫ لٟذ الاهدباه بلى ؤن الٟؿاص بإق٩اله اإلاسخلٟت ٌٗخبر ؤ٦بر زُغ 

اإلاؿخضامت و ًغهً مؿخ٣بل ألاحُا٫ اإلا٣بلت، و ؤن مؿاولُت م٩اٞدخه ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ يهضص الخ٣ضم و الخىمُت 

الجمُ٘ )الخ٩ىمت، ال٣ُإ الخام و اإلاجخم٘ اإلاضوي(، ٦ما جغي يغوعة اعج٩اػ اؾتراجُجُت م٩اٞدخه و 

اٞت بلى اؾدئهاله مً حظوعه ٖلى بعؾاء مباصت و ٢ىاٖض الخى٦مت مً قٟاُٞت و هؼاهت في جىٞحر اإلاٗلىماث، بي

 ٧ل مً اإلاؿاءلت و اإلاداؾبت .

 إلا٩اٞدت الٟؿاص الا٢خهاصي : الهُئاث الىَىُتحهىص  -

  1CC : مجلع املداطبت -1

م و جخمشل مهمخه في مغا٢بت الٗملُاث اإلاالُت  1976ل٣ض ؤؾـ مجلـ اإلاداؾبت بمىحب صؾخىع 

م:  1989مً صؾخىع  160و ههذ اإلااصة م ،1980للضولت، و ٢ض جم جإؾِـ هظه الهُإة مُضاهُا ٖام 

 .٩ً2ل٠ بالغ٢ابت ٖلى ؤمىا٫ الضولت و الجماٖاث ؤلا٢لُمُت و اإلاغا٤ٞ الٗمىمُت "، "ًاؾـ مجلـ

 :3املسضد الىظني ملساكبت السشىة-2

و هى زاوي هُئت خ٩ىمُت ويٗذ إلا٩اٞدت الٟؿاص بمىحب اإلاغؾىم الظي ويٗه الغثِـ الُمحن ػعوا٫ 

لُت 2في  م بهضٝ اإلاؿاهمت في بيٟاء الكٟاُٞت ٖلى الخُاة الا٢خهاصًت و ؤلاحغاءاث 1966 حٍى

الٗمىمُت مً هاخُت، و مً هاخُت ؤزغي الى٢اًت مً الغقىة و مماعؾتها، و ْل ٖمل اإلاغنض في الخٟاء 

ؼ بىجٟل٣ُت بدله نهاثُا ًىم  م مً بوكاء هظه 2002ماي  12بلى ؤن ٢ام الغثِـ ٖبض الٍٗؼ ،ٞبالٚغ

اث بال ؤنها لم جلٗب صوعا ٞاٖال في مداعبت الٟؿاص، خُث جدىلذ اإلاٟدكُت الٗامت للمالُت بلى الهُئ

 هُئت لخهُٟت الخؿاباث الؿُاؾُت، و جدى٫ مجلـ اإلاداؾبت بلى ه٩ُل بضون عوح .  

 لجىت إضالح هُاول و مؤطظاث الدولت:-3

ش  372-20م٘ نضوع اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  الظي ًخًمً بخضار لجىت ، م2000هىٞمبر  22بخاٍع

بنالح هُا٧ل الضولت و مهامها، بدُث جترؤؽ ؤهضاٞها ٖلى صعاؾت ؾبل جُٟٗل هٓام حؿُحر و مخابٗت 

ت ٘ بخىػَ٘ حضًض للؿلُاث الٗمىمُت و صٖم هٓام الالمغ٦ٍؼ و ٢ض جم ج٩ل٠ُ اللجىت بخدلُل و ، اإلاكاَع

 ؤلانالخاث الخالُت :و ا٢تراح و ؾحرها ج٣ُُم ٧اٞت حىاهب جىُٓم الضولت 

ت للضولت و هُا٧لها و ؾحرها و صعاؾت الجىاهب اإلاخٗل٣ت بدىُٓم نالخُاث  - صعاؾت مهام ؤلاصاعاث اإلاغ٦ٍؼ

 الجماٖاث ؤلا٢لُمُت و ؤلاصاعة اإلادلُت ؛

                                                                 
 الؿُاؾُت الٗلىم ٢ؿم لِؿاوـ مظ٦غةالجصابس،  في الساشد الحىم وإشيالُت الظُاس ي الفظاد ميافدتٞاَُمت،  الٟؼاػي  ٍٚؼغ، مهضاوي  - 1

 77-76، م 2011-2010، ؾُٗضة الُاهغ مىالي حامٗت,الضولُت والٗال٢اث
اث صًىان:الجؼاثغالاطخلالٌ،  مىر الجصابس في الدطخىزٍت املؤطظاث جعىز,اصَعـ بىا٦غ - 2  41، م 1994الجامُٗت،  اإلاُبٖى
ني اإلاغنض بوكاء ، ًخًم33ً-96ع٢م  اإلاغؾىم ,الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغت الجمهىعٍت - 3 دةمجها والى٢اًت الغقىة إلاغا٢بت الَى  ,السطمُت ، الجٍس

 26/07/1996، 41الٗضص 
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ٖىان الضولت و صعاؾت آزاعها و٣ٞا لئلنالخاث التي  - بٖاصة نُاٚت ال٣ىاهحن ألاؾاؾُت الخانت بإ

 .1ج٣ترخها 

 ئت الىظىُت للىكاًت من الفظاد إلادازي :الهُ-4

هُئت وَىُت للى٢اًت مً الٟؿاص  بن احؿإ ع٢ٗت الٟؿاص في الىًَ ؤصي بالضولت بلى الخ٨ٟحر ملُا في بوكاء

 ، بط ج٣خط ي مهامها ٖلى :2006م٩اٞدخه خُث ؤوكإث هظه الهُئت في هىٞمبر و 

ولت ال٣اهىن و ح٨ٗـ الجزاهت و الكٟاُٞت ا٢تراح ؾُاؾت قاملت للى٢اًت مً الٟؿاص و ججؿُض مباصت ص -

 و اإلاؿاولُت في حؿُحر الكاون و ألامىا٫ الٗمىمُت ؛

ج٣ضًم جىححهاث جسو الى٢اًت مً الٟؿاص، ل٩ل شخو ؤو هُئت ٖمىمُت ؤو زانت، و ا٢تراح الخضابحر  -

عي والخىُٓمي للى٢اًت مً الٟؿاص و ٦ظا الخٗاون م٘ ال٣ُا ٖاث الخانت مجها طاث الُاب٘ الدكَغ

 اإلاٗىُت الٗمىمُت ؤو الخانت في بٖضاص ٢ىاٖض ؤزال٢ُاث اإلاهىت ؛

 بٖضاص بغامج حؿمذ بخىُٖت و جدؿِـ اإلاىاَىحن باآلزاع الًاعة الىاحمت ًٖ الٟؿاص ؛ -

حم٘ و مغ٦ؼة و اؾخٛال٫ ٧ل اإلاٗلىماث التي ًم٨ً ؤن حؿاهم في ال٨ك٠ ًٖ ؤٖما٫ الٟؿاص و الى٢اًت  -

ٖىامل الٟؿاص مً مجها، الؾُما البدث في  ت ًٖ  ٘ و الخىُٓم و ؤلاحغاءاث و اإلاماعؾاث ؤلاصاٍع الدكَغ

 ؤحل ج٣ضًم جىنُاث إلػالتها ؛

ت الغامُت بلى - الى٢اًت مً الٟؿاص و م٩اٞدخه،  الخ٣ُُم الضوعي للضوعاث ال٣اهىهُت و ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 الىٓغ في مضي ٞٗالُتها ؛و 

ْٟحن الٗمىمُحن بهٟت صوعٍت و صعاؾت و اؾخٛال٫ جل٣ي الخهٍغداث باإلامخل٩اث الخانت باإلاى  -

 2. 3و 1في ٣ٞغجحها  06اإلااصة اإلاٗلىماث الىاعصة ٞحها و الؿهغ ٖلى خٟٓها و طل٪ مغاٖاة ؤخ٩ام 

 الاؾخٗاهت بالىُابت الٗامت لجم٘ ألاصلت و الخدغي في و٢اج٘ طاث ٖال٢ت بالٟؿاص ؛ -

غ الضوعٍت و اإلاىخٓمت  يمان جيؿ٤ُ و مخابٗت اليكاَاث و ألاٖما٫ اإلاباقغة - مُضاهُا، ٖلى ؤؾاؽ الخ٣اٍع

اإلاضٖمت بةخهاثُاث و جدالُل مخهلت بمجا٫ الى٢اًت مً الٟؿاص و م٩اٞدخه التي جغص بلحها مً 

 ال٣ُاٖاث و اإلاخضزلحن اإلاٗىُحن ؛

ؼ الخيؿ٤ُ ما بحن ال٣ُاٖاث، و ٖلى الخٗاون م٘ هُئاث م٩اٞدت الٟؿاص ٖلى الهُٗض  - الؿهغ ٖلى حٍٗؼ

 َني و الضولي ؛الى 

٫ الى٢اًت مً الٟؿاص و م٩اٞدخه الخث ٖلى ٧ل وكاٍ ًخٗل٤ بالبدث ًٖ ألاٖما٫ اإلاباقغة في مجا -

 ج٣ُُمها .و 

 

                                                                 
 ٧لُت الُاهغ مىالي الض٦خىع حامٗت,لِؿاوـ مظ٦غةوالاهجاش،  العمىح بين الجصابس في املظخدامت الخىمُت,ٖضهان ابغاهُم - 1

 .135-134، م م 2009ؾُٗضة، ,الؿُاؾُت والٗلىم الخ٣ى١ 
 44، م 2012-2011ؾُٗضة، ,الُاهغ مىالي حامٗت خ٣ى١  ٢ؿم,لِؿاوـ مظ٦غة الفظاد، ميافدت ,ػهحرة ٞؼة - 2
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 ت .ملُاملعلب الثالث : لجىت باٌش للسكابت املطسفُت العا

 حعٍسف لجىت باٌش للسكابت املطسفُت :

ُت هي اللجىت التي جإؾؿذ و ج٩ىهذ مً مجمىٖت الضو٫ الهىاُٖت  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن لجىت باػ٫ للغ٢ابت اإلاهٞغ

ؿغا، و ٢ض خضر طل٪  اث الضولُت بمضًىت باػ٫ بؿَى الٗكغة و طل٪ م٘ نهاًت ٖام جدذ بقغاٝ بى٪ الدؿٍى

التي ضًىن اإلاك٩ى٥ في جدهُلها بٗض ؤن جٟا٢مذ ؤػمت الضًىن الخاعحُت للضو٫ الىامُت و جؼاًض حجم و وؿبت ال

ت مً حاهب البىى٥ الُاباهُت  البىى٥ الٗاإلاُت و حٗثر بٌٗ هظه البىى٥، و ًًاٝ بلى طل٪ اإلاىاٞؿت ال٣ٍى

ٗىإلات  ٨ُت و ألاوعوبُت بؿبب ه٣و عئوؽ ؤمىا٫ جل٪ البىى٥، م٘ ألازظ بٗحن الاٖخباع ؤهه في ْل ال للبىى٥ ألامٍغ

٨ُت و ألا  وعوبُت ًؼصاص اهدكاع ٞغوٖها في ؤهداء الٗالم زاعج الضولت ألام . و ٢ض حك٩لذ ٞةن جل٪ البىى٥ ألامٍغ

ُت" و ٢ض ج٩ىهذ مً مجمىٖت الٗكغة و  لجىت باػ٫ جدذ مؿمى "لجىت الخىُٓماث و ؤلاقغاٝ و الغ٢ابت اإلاهٞغ

ض، اإلامل٨ت اهي : بلج٩ُا، ٦ىضا، ٞغوؿا، ؤإلااهُا الاجداصًت، بًُالُا،  إلاخدضة، الىالًاث الُابان، هىلىضا، الؿٍى

ؿغا و لى٦ؿمبىعٙ ٨ُت، ؾَى  1 اإلاخدضة ألامٍغ

ت ٞىُت ال حؿدىض بلى ؤًت اجٟا٢ُت صولُت و بهما ؤوكإث بم٣خط ى  و ججضع ؤلاقاعة ؤن لجىت باػ٫ هي لجىت اؾدكاٍع

ا و ٌؿاٖضها ٖضص  ت للضو٫ الهىاُٖت و ججخم٘ هظه اللجىت ؤعب٘ مغاث ؾىٍى ٢غاع مً مداٞٓي البىى٥ اإلاغ٦ٍؼ

ٞغ١ الٗمل مً الٟىُحن لضعاؾت مسخل٠ حىاهب الغ٢ابت ٖلى البىى٥، و لظل٪ ٞةن ٢غاعاث ؤو جىنُاث هظه مً 

م ؤنها ؤنبدذ م٘ مغوع الى٢ذ طاث ٢ُمت "ٞٗلُت" ٦بحرة و  اللجىت ال جخمخ٘ بإي نٟت ٢اهىهُت ؤو بلؼامُت ٚع

ت ٖلى البىى٥ م٘ ؤلاقاعة بلى هماطج جخًمً ٢غاعاث و جىنُاث اللجىت وي٘ اإلاباصت و اإلاٗاًحر اإلاىاؾبت للغ٢اب

اإلاماعؾاث الجُضة في مسخل٠ البلضان بٛغى جدٟحز الضو٫ ٖلى بجبإ جل٪ اإلاباصت و اإلاٗاًحر و الاؾخٟاصة مً 

 هظه اإلاماعؾاث .

٦ظل٪ جلجإ بٌٗ اإلاىٓماث الضولُت، ًٞال ًٖ بٌٗ الضو٫ بلى عبِ مؿاٖضتها للضو٫ ألازغي بمضي اخترامها 

و اإلاٗاًحر الضولُت و جخًمً بغامج ؤلانالح اإلاالي للهىضو١ و البى٪ الضولُحن في ٦شحر مً ألاخىا٫ لهظه ال٣ىاٖض 

قغوٍ بةلؼام الضو٫ باجبإ ال٣ىاٖض و اإلاٗاًحر الضولُت في مجا٫ الغ٢ابت ٖلى البىى٥ و ٚحرها مً ٢ىاٖض و مٗاًحر 

ؤلالؼام ألاصبي و الظي ًهاخبه في مٗٓم ؤلاصاعة الؿلُمت، ٞال٣ىاٖض التي جهضعها لجىت باػ٫ جخمخ٘ بهظا 

 ألاخىا٫ ج٩لٟت ا٢خهاصًت ٖىض ٖضم الاههُإ له .

 

 

 

 
                                                                 

ٌ  لجىت معاًير مع الجصابسي  املطسفي الىظام جىُف مدي , ٞاًؼة لٗغاٝ -  1 ، م 2010الجؼاثغ، , اإلاؿُلت حامٗت ,)ميكىعة ٚحر(ماحؿخحر،  عؾالت , باش

45-46. 



 الفطل الثاوي: إلاظاز الىظسي للفظاد وميافدخه

 

 
71 

 

 ؤهداف لجىت باٌش :

 تهدف لجىت باٌش إلى:

ت اؾخ٣غاع الىٓام اإلاهغفي الضولي، و زانت بٗض جٟا٢م ؤػمت اإلاضًىهُت الخاعحُت  - اإلاؿاٖضة في ج٣ٍى

انت الضولُت مجها زال٫ الؿبُٗىاث ٦شحرا في ج٣ضًم لضو٫ الٗالم الشالث، ٣ٞض جىؾٗذ اإلاهاٝع و بس

 ٢غويها لضو٫ الٗالم الشالث، مما ؤي٠ٗ مغا٦ؼها اإلاالُت بلى خض ٦بحر .

اإلاهاٝع و الىاقئت مً الٟغو٢اث في اإلاخُلباث الغ٢ابُت بػالت مهضع مهم للمىاٞؿت ٚحر الٗاصلت بحن  -

ظ الىَىُت بكإن عؤؽ اإلاا٫ اإلاهغفي، ٞمً اإلاالخٔ مىاٞؿت  ُٟ اإلاهاٝع الُاباهُت خُث اؾخُاٖذ ؤن جْى

ب٣ىة ٦بحرة صازل ألاؾىا١ الخ٣لُضًت للمهاٝع الٛغبُت، و ٢ض ٩ًىن الؿبب الشاوي الغثِس ي وعاء 

 الاهضٞإ ألاوعوبي لخدضًض خض ؤصوى ل٨ٟاًت عؤؽ اإلاا٫ .

ُت الٗاإلاُت و في م٣ضمتها  - ٗىإلات اإلاالُت و التي الٗمل ٖلى بًجاص آلُاث للخ٠ُ٨ م٘ الخٛحراث اإلاهٞغ ال

ٗاث و اللىاثذ و  غ ألاؾىا١ الى٣ضًت مً البىى٥، بما في طل٪ الدكَغ غ اإلاالي و جدٍغ جظٌ٘ مً الخدٍغ

اإلاٗى٢اث التي جدض مً احؿإ و حٗم٤ُ اليكاٍ اإلاهغفي للبىى٥ ٖبر ؤهداء الٗالم في ْل الشىعة 

ُت .  الخ٨ىىلىحُت و اإلاٗٞغ

جدؿحن ألاؾالُب الٟىُت للغ٢ابت ٖلى ؤٖما٫ البىى٥ و حؿهُل ٖملُت جضاو٫ اإلاٗلىماث خى٫ جل٪  -

 ألاؾالُب بحن الؿلُاث الى٣ضًت اإلاسخلٟت .

ٌ الحىهمت في البىىن طىت   :2006ؤعماٌ لجىت باٌش خى

ؤنضعث وسخت  2006و في ٞبراًغ  2005ؤنضعث لجىت باػ٫ وسخت مٗضلت مً جىنُاتها و ؤٖمالها الؿاب٣ت ؾىت 

٠ جخمشل في :  مدضزت بخًمً مباصت الخى٦مت في اإلاهاٍع

 ٌ : ًيبغي ؤن ٩ًىن ؤًٖاء مجلـ ؤلاصاعة ماهلحن خؿب اإلاىانب التي ٌكٛلىنها، و لضيهم ٞهم  املبدؤ ألاو

 واضح ًٖ صوعهم في خى٦مت الكغ٧اث باإلياٞت بلى ٢ضعتهم ٖلى الخ٨م الؿلُم بكإن ؤٖما٫ البى٪ .

 ًيبغي ٖلى مجلـ مضًغي اإلاهاٝع ؤلاقغاٝ ٖلى ألاهضاٝ الاؾتراجُجُت للبى٪ و ٖلى ال٣ُمت . : املبدؤ الثاوي

ؼ الخٍُى الٍٗغًت للمؿاولُت و اإلاؿاثلت . املبدؤ الثالث  : ًيبغي ٖلى مجلـ اإلاضًٍغً وي٘ و حٍٗؼ

 مً ؤلاصاعة الٗلُا جىا٤ٞ ؾُاؾتهم .: ٖلى اإلاجلـ يمان بقغاٝ مالثم  املبدؤ السابع

: ًيبغي ٖلى مجلـ ؤلاصاعة و ؤلاصاعة الٗلُا الٟٗالُت، اؾخٗما٫ ألاٖما٫ التي ج٣ىم بها وُْٟت  دؤ الخامعاملب

 اإلاغاحٗت الضازلُت و اإلاغاحٗحن الضازلُحن و الخاعحُحن و وْاث٠ الغ٢ابت الضازلُت .

ُت أث م٘ ز٣اٞت اإلابضؤ الؿاصؽ : ٖلى البى٪ يمان مالثمت اإلاماعؾاث و الؿُاؾاث و اإلا٩اٞ اإلااؾؿاث اإلاهٞغ

لت ألاحل، و ٦ظل٪ م٘ مدُِ الغ٢ابت .و   م٘ ؤهضاٝ اؾتراجُجُت ٍَى
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 : ًيبغي بصاعة اإلاهٝغ و٣ٞا ألؾلىب قٟاٝ . املبدؤ الظابع

: ًيبغي ٖلى اإلاجلـ و ؤلاصاعة الٗلُا ٞهم اله٩ُل الدكُٛلي للبى٪ مً زال٫ مضي الالتزام بالٗمل  املبدؤ الثامن

 اإلاٗىُت . و٣ٞا للبِئت ال٣اهىهُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  خالضت
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، بىاءا ٖلى ما جم الخُغ١ الُه في هظا الٟهل، ٞالٟؿاص هى اإلاؿاو٫ ألاو٫ ًٖ جغصي ألاويإ الا٢خهاصًت

و الخإزحر ؾلبا ٖلى ال٨ٟاءة و الٟٗالُت  الؿُاؾُت و البُئُت، بط ًدؿبب في هضع اإلاا٫ الٗام، الاحخماُٖت

٘ ٞئاث ٦بحرة مً اإلاجخم٘، و ٖضم الخىػَ٘ الٗاص٫ للضزل و الثروة  الا٢خهاصًت، ٦ما ؤهه ًاصي بلى ب٣ٞاع و ججَى

و ٧ل هظا ٣ًلل مً ، ٦ما ؤهه ًازغ ٖلى البِئت مً زال٫ ٖضم الاؾخٛال٫ ألامشل و ال٣ٗالوي للمىاعص الُبُُٗت

ت و ٌٗغ٢ل ٞغم الخىمُت و بالخالي و لخد٤ُ٣ جىمُت مؿخضامت و قاملت ًجب الٗمل ٖلى وي٘ ال٨ٟاءة اإلاجخمُٗ

ى بعؾاء ٢ىاٖض و مباصت الخى٦مت .اؾتراجُجُاث لل٣ًاء ٖلى الٟؿاص حٗخمض ٖل



 

 

 الخاجمت العامت

اصة في الٟؿاص الاصاعي، الظي بضوعه ًازغ ٖلى حجم و٢ىة  خُىما هسال٠ مىا٦بت الخى٦مت ؾىٝ ه٩ىن امام ٍػ

ت والا٢خهاصًت في الٗالم، التي جدب٘  ًٞل، ل٨ىه ؾلىب ممىهج بالجىصة والخمحز هدى ألا ؤالضولت في الىٓم الاصاٍع

 ٖلى 
ً
زى٫ عئوؽ ص  مد٤٣ بؿض الشٛغاث اإلاخٗل٣ت بكاون ؤلاصاعة و٢لت حجم الاؾدشماع، الظي ًى٨ٗـ ؾلبا

 .ًضي الٗاملت الىَىُت، واإلاؿاهمت في ٖملُت الخىمُت الىَىُتمىا٫ التي حؿاهم في جى٠ُْ ألا ألا 

صاعي، لى جد٤ُ٣ الؿمٗت الضولُت بالخٗامالث م٘ الضو٫ الخاعحُت ٧ىن طل٪ ٌٗؼػ الخىُٓم ؤلا بياٞت ب         

مخ٘ بكٟاُٞت ٖالُت، والىيىح الخام إلاا خصاعة ٖلى ان ٩ًىن ٖملها ًهٓمت و٢غاعاث حؿاٖض ؤلا ؤوالؿعي هدى 

ت مىًبُت، جمخاػ باإلاهىُت بُٗضة ًٖ الغوجحن ؤلا بًخسظ مً ٢غاعاث  غ والبىاء صاٍع صاعي اإلاٗغ٢ل لٗملُت الخٍُى

اإلااؾؿاحي، ألن طل٪ ًغؾم نىعة ؾلبُت امام اإلااؾؿاث الا٢لُمُت واإلاىٓماث الضولُت التي مً اهخماماتها 

ت، ومضي جُب٣ُها ألمىع جخٗل٤ باإلاهىُت والٗمل الاصاعي الغنحن اإلااو٘ الكٟاُٞت والغ٢ابت ٖلى  الاحهؼة الاصاٍع

 .حىهغه مً الكبهاث والاق٩االث

الٟؿاص الاصاعي ُٞما لى ويٗذ ال٣ىاهحن  قبذًخطح مما ط٦غ ان الخى٦مت حٗض الاؾلىب الٟٗا٫ في ٦بذ    

جتهض في اإلاىاؾبت، والىاضخت م٘ اهمُت جًمُجها ههىم ٣ٖابُت عاصٖ ت ل٩ل مً ٌس يء جُب٤ُ ال٣اهىن، ٍو

ت وال٣ًاثُت مً زال٫ مخابٗت ومداؾبت مً ٌؿٝغ في نٝغ  مجا٫ جسههه الاصاعي، وحكضًض الغ٢ابت الاصاٍع

ت بُب٣ت ٖلُا مسخهت جدضص الؿُاؾاث الاؾتراجُجُت في م٩اٞدت الٟؿاص  اإلاا٫ الٗام، وخهغ الاٖما٫ الاصاٍع

كٟاُٞت والجىصة والاهًباٍ في الاصاء ج٩ىن الٛلبت ٞحها للمهلخت الٗامت ٖلى الاصاعي بما ًيسجم م٘ جد٤ُ٣ ال

ت عنِىت بخىٞحر  اإلاهلخت الخانت، ٦ظل٪ ٞخذ باب الاؾدشماع وحظب عئوؽ الامىا٫ وزل٤ بِئت اؾدشماٍع

ت الالػمت والخُِ اإلاغهت. وزًٕى الاشخام الظًً ًخىلىن اإلاىانب الٗامت  الدؿهُالث ال٣اهىهُت والاصاٍع

ت في ال٨ك٠ ًٖ اؾالُب خاالث الٟؿاص الاصاعي  ٍغ  .واإلاىْٟحن للضوعاث الخٍُى
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 هىامش ال

 :املساحع باللغت العسبُت-1

 :الىخب

مت الٗمغي، ؤخمض بً مدمض .1  .2000 الٍغاى، الٗب٩ُاٝ، م٨خبت ألامىا٫، ٚؿل حٍغ

لم، م٩اٞدت الٟؿاص، الُبٗت ألاولى، صاع ال٨ٟغ، ٖمان،  .2  .2010ؤخمض مدمىص نهاع ؤبى ؾٍى

ت في حضًضة آٞا١ عقُض، ؤخمض .3 ت، واإلاؿاءلت والكٟاُٞت الجزاهت ج٣ٍى  الٗغبُت اإلاىٓمت ميكىعاث ؤلاصاٍع

ت، للخىمُت  .1999 ال٣اهغة، ؤلاصاٍع

 .2009و الٟؿاص في الٗالم الٗغبي"، صاع الؿاقي، الُبٗت ألاولى ، الخىحر ؾمحر،"ال٣ٟغ  .4

ت، للخىمُت الٗغبُت اإلاىٓمت ، ميكىعاث2008 ، ماًىتاإلامل٨ت اإلاٛغبُ .5  .2009 ال٣اهغة، ؤلاصاٍع

ت، م٨خبت اإلاؿخ٣بل، ومجخم٘ ؤلاصاعي  الٟؿاص قخا، ٖلي الؿُض .6  .1999 ؤلاقٗإ، ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2009الٗمل، الُبٗت ألاولى، صاع اإلاِؿغة لليكغ والخىػَ٘، ٖمان، بال٫ زل٠ الؿ٩اعجه، ؤزال٢ُاث  .7

٘ اإلا٣اعن، صاع ال٨ٟغ الجامعي،  .8 ً الضًً، ْاهغة الٟؿاص ؤلاصاعي في الضولت الٗغبُت والدكَغ بال٫ ؤمحن ٍػ

ت، مهغ   .2009الُبٗت ألاولى، ؤلاؾ٨ىضٍع

ًىان:الجؼاثغ، الاؾخ٣ال٫ مىظ الجؼاثغ في الضؾخىعٍت اإلااؾؿاث جُىع ,اصَعـ بىا٦غ .9  اإلاُبىٖاث ص

 زث.1994الجامُٗت، 

 .2003مهغ،  والخىػَ٘، لليكغ اإلادغوؾت صاع مهغ، في الٟؿاص ز٣اٞت ؾالم، خىاٝ .10

الخجاعب " جُب٣ُاث الخى٦مت  في  -اإلابضت-َاع١ ٖبض الٗا٫ خماص،خى٦مت الكغ٧اث اإلاٟاهُم  .11

ت   ، الضاع الجامُٗت الاؾ٨ىضٍع  .2005اإلاهاٝع

ؼ الؿً،  .12  "اإلاالي وؤلاصاعي  الٟؿاص وم٩اٞدخت الٗام اإلاا٫" :الغقىة، هضوة ؤٖما٫ م٩اٞدتٖاص٫ ٖبض الٍٗؼ

ت، ال٣اهغة، ، 2008ماًى  18-14جىوـ،   .2008ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

13.  ، ٖبض الخمُض مخىلي، هٓغاث في ؤهٓمت الخ٨م في الضو٫ الىامُت، الُبٗت الشاهُت، ميكإة اإلاٗاٝع

ت،   . 1992ؤلاؾ٨ىضٍع

ٖبض الغخُم ؤخمض بال٫، مً ؤصب اإلاجخم٘ اإلاضوي وصوعها في جغ٢ُت الجزاهت والكٟاُٞت في الىًَ  .14

ت، ال٣اهغة،   .2007الٗغبي، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

  .2007اث وصوع مجلـ الاصاعة، اجداص اإلاهاٝع الٗغبُت ،٧خى٦مت الكغ  ،ٖضهان بً خُضع صعوَل .15

 الٟؿاص وم٩اٞدخت الٗام اإلاا٫" :الٗغبي، هضوة الىًَ في الٟؿاص إلا٩اٞدت م٣ترح مضزل زلُل، هللا ُٖا .16

ت، ال٣اهغة، ميكىعاث اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ، 2007ماًى  18-14جىوـ،  "اإلاالي وؤلاصاعي  ؤلاصاٍع

2008. 

ُٖا هللا واعص زلُل، مدمض ٖبض الٟخاح الٗكماوي، خى٦مت اإلااؾؿت اإلاضزل إلا٩اٞدت الٟؿاص في  .17

ت لليكغ و الخىػَ٘ ،مهغ،  .2008اإلااؾؿاث الٗامت و الخانت، م٨خبت الخٍغ
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 بؿخان م٨خبت اإلاكغوٖت، ٚحر ألاوكُت مىاحهت في الٗامت ألامىا٫ ٖلى اإلاالُت الغ٢ابت الٗؿ٨غي، ؤهىع  ٖلي .18

ت، ت، اإلاٗٞغ  .2008 ؤلاؾ٨ىضٍع

 .2003ٖماص نالح،" الٟؿاص و الانالح "،ميكىعاث ؤهجاص ٦خاب الٗغب، صمك٤، .19

ٖىتر بً مغػو١، ٖبضو مهُٟى، مًٗلت الٟؿاص في الجؼاثغ صعاؾت في الجضوع و ألاؾباب و الخلى٫  .20

 .2009حُُلي لليكغ، الجؼاثغ ،،صاع 

صعاؾت خى٫ ؤؾـ وؤؾالُب م٩اٞدت الٟؿاص ؤلاصاعي، هضوة "صوع  ٞخخي بً خؿحن الؿ٨غي، .21

ُت في م٩اٞدت ٚؿُل الامىا٫"، جىوـ،  ، ميكىعاث 2007ؤٚؿُـ  23-19اإلااؾؿاث  اإلاالُت واإلاهٞغ

ت، ال٣اهغة،   .2008اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاٍع

الكغ٧اث ومٗالجت الٟؿاص اإلاالي و الاصاعي، صعاؾت الجامٗت  مدمض مهُٟى ؾلُمان ،صوع خى٦مت .22

ت ،مهغ  .2009 ،الُبٗت الشاهُت ،الاؾ٨ىضٍع

مدمض حما٫ باعوث، الٟؿاص و الخ٨م الهالح في البالص الٗغبُت، الُبٗت ألاولى، مغ٦ؼ الىخضة  .23

 .2004الٗغبُت، ال٣اهغة،

غ ؤلانالح بحن الٟؿاص مدمض الهحرفي، .24  والخىػَ٘، لليكغ خىؽ ماؾؿت ألاولى، ُبٗتال ؤلاصاعي، والخٍُى

ت،  .2008 ؤلاؾ٨ىضٍع

 ،"الغقىة إلا٩اٞدت ألاٖما٫ مباصت" الاحخماُٖت، للمؿاءلت الضولُت واإلاىٓمت الضولُت الكٟاُٞت مىٓمت .25

 .2003 الخانت، الضولُت اإلاكغوٖاث مغ٦ؼ

ال٣اهىوي إلا٩اٞدت الٟؿاص في الجؼاثغ"، ميكىعاث اإلااؾؿت الىَىُت لالجها٫،  مىس ى بىصهان،"الىٓاص .26

 .2009الجؼاثغ ،

 الضاع ؤلانالح، جغحمت: ٖبض الخ٨ُم ؤخمض الخؼامي، في وؤلابضإ ؤلاصاعة ٞؿاص . حىوؿىٝ، مُساثُل .27

 .2009 ألاولى، الُبٗت ال٣اهغة، للٗلىم، ألا٧اصًمُت

ت، ااؾؿهغمحن ابى الُٗاع خى٦مت اإلا .28 ث ... ؾبُل الخ٣ضم م٘ ال٣اء الًىء ٖلى الخجغبت اإلاهٍغ

٨ُت ،واقىًُ، ٚغ انضاعاث مغ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت الخانت،   .2003ٞت الخجاعة الامٍغ

 

 :املرهساث و ألاظسوخاث

 الض٦خىع  حامٗت,لِؿاوـ مظ٦غة والاهجاػ، الُمىح بحن الجؼاثغ في اإلاؿخضامت الخىمُت,ٖضهان ابغاهُم .1

 . 2009ؾُٗضة، ,الؿُاؾُت والٗلىم الخ٣ى١  ٧لُت الُاهغ مىالي

بمىهىعان ؾهُلت، الٟؿاص الا٢خهاصي وبق٩الُت الخ٨م الغاقض وٖال٢تهما بالىمى الا٢خهاصي :  .2

صعاؾت ا٢خهاصًت جدلُلُت خالت الجؼاثغ ،مظ٦غة ماحِؿتر ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت وٖلىم الدؿُحر 

 .2005ؼاثغ،٢ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت ،حامٗت الج

مض٦غة م٨ملت لىُل قهاصة  2000-1999بىؾُٗىص باصٌـ، ماؾؿت م٩اٞدت الٟؿاص في الجؼاثغ  .3

 . 2015اإلااحؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت الٗامت، ٧لُت الخ٣ى١، حامٗت مىلىص مٗمغي، جحزي وػو،
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 قهاصة لىُل م٣ضمت ؤَغوخت الجؼاثغ، في ؤلاصاعي  الٟؿاص إلا٩اٞدت ال٣اهىهُت آلالُاث الٗالي، ٖبض خاخت .4

 مدمض حامٗت الؿُاؾُت، والٗلىم الخ٣ى١  ٧لُت ٖام، ٢اهىن  جسهو الخ٣ى١، في .ٖلىم  الض٦خىعاه

 .2013بؿ٨غة،  زًُغ،

زالٝ ولُض، صوع اإلااؾؿاث الضولُت في جغقُض الخ٨م اإلادلي ،مض٦غة م٨ملت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في  .5

الٗلىم الؿُاؾُت و الٗال٢اث الضولُت، جسهو الضًم٣غاَُت و الغقاصة، ٧لُت الخ٣ى١، ٢ؿم الٗلىم 

 .2010الؿُاؾُت و الٗال٢اث الضولُت، حامٗت مىخىعي ،٢ؿىُُىت،

ٟؿاص الاصاعي التي ًغج٨بها اإلاى٠ْ الٗمىمي"، مض٦غة م٨ملت لىُل قهاصة ي٠ُ ٞحروػ، "حغاثم ال .6

اإلااؾتر في الخ٣ى١، جسهو ٢اهىن اصاعي،٧لُت الخ٣ى١ و  الٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت مدمض زًُغ 

 .2014،بؿ٨غة،

٘ ٦ٟاءة الاؾىا١ اإلاالُت )صعاؾت خالت جُب٣ُُت (  .7 ٖبض الغخمً بً ِٖس ى، صوع خى٦مت الكغ٧اث في ٞع

 -خت م٣ضمت لىُل قهاصة اإلااحِؿتر في ٖلىم الدؿُحر جسهو مالُت ومدابت، حامٗت ًديى ٞاعؽ اَغو 

 .2009-2008اإلاضًت الجؼاثغ 

 .2012-2011ؾُٗضة، ,الُاهغ مىالي حامٗت خ٣ى١  ٢ؿم,لِؿاوـ مظ٦غة الٟؿاص، م٩اٞدت ,ػهحرة ٞؼة  .8

 ٚحر(ماحؿخحر،  عؾالت , باػ٫  لجىت مٗاًحر م٘ الجؼاثغي  اإلاهغفي الىٓام ج٠ُ٨ مضي , ٞاًؼة لٗغاٝ .9

 . 2010الجؼاثغ، , اإلاؿُلت حامٗت ,)ميكىعة

غ، مهضاوي  .10  مظ٦غة ،الجؼاثغ في الغاقض الخ٨م وبق٩الُت الؿُاس ي الٟؿاص ، م٩اٞدتٞاَُمت الٟؼاػي  ٍٚؼ

 .2011-2010ؾُٗضة،  الُاهغ مىالي حامٗت,الضولُت والٗال٢اث الؿُاؾُت الٗلىم ٢ؿم لِؿاوـ

ل،  مهضاوي  .11  ٢ؿم لِؿاوـ الجؼاثغ، مظ٦غة في الغاقض الخ٨م وبق٩الُت الؿُاس ي الٟؿاص م٩اٞدتٍٚؼ

 .2011-2010ؾُٗضة، ,مىالي الُاهغ حامٗت ؾُاؾُت ٖلىم

ؼة، هجاع .12 ٘ في الٟؿاص لٓاهغة والجؼاجي اإلااؾؿاحي الخهضي الٍى  -م٣اعهت صعاؾت– الجؼاثغي  الدكَغ

 ٢ؿم الخ٣ى١، ٧لُت الجىاثُت، والٗلىم الجىاجي ال٣اهىن  في ٖلىم الض٦خىعاه قهاصة م٣ضمت لىُل اَغوخت

 .٢2014ؿىُُىت،  .مىخىعي،  حامٗت الخام، ال٣اهىن 

ؼ اصاء اإلااؾؿت اإلاؿخضامت صعاؾت خالت مجم٘ نُضا٫، مى٘  .13 ضة صوع الخى٦مت في حٍٗؼ هجىي بً ٍٖى

ت، جسهو ٢ؿىُُىت، مظ٦غة م٣ضمت ٦جؼء مً مخُلباث هُل قهاصة اإلااؾتر في الٗلىم الا٢خهاصً

ت وٖلىم الدؿُحر، حامٗت مدمض زًُغ  مالُت وخى٦مت الاؾؿاث ،٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت الخجاٍع

 .2013 -2012بؿ٨غة 

 

 :البدىر و املجالث و امللاالث

ت الجمهىعٍت .1  إلاغا٢بت الىَني اإلاغنض بوكاء ، ًخًم33ً-96ع٢م  اإلاغؾىم ,الكٗبُت الضًم٣غاَُت الجؼاثٍغ

ضة، مجها والى٢اًت الغقىة  . 26/07/1996، 41الٗضص  ,الغؾمُت الجٍغ
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ؤخمض مسلىٝ، الاػمت الٗاإلاُت واؾدكغاٝ الخل باؾخسضام مباصت الاٞهاح و الكٟاُٞت وخى٦مت  .2

الكغ٧اث، وع٢ت ٖمل م٣ضمت للملخ٣ى الٗلمي خى٫ الاػمت اإلاالُت الا٢خهاصًت و الضولُت و الخى٦مت 

 .2009ؤ٦خىبغ  21-20الٗاإلاُت، 

 .2003، لبىان، 27ؤخمض، ٢ًاًا الٟؿاص وماقغاجه اإلاسخلٟت، مجلت الىبإ، الٗضص  ؤخمض مغؾى٫  .3

ت '  مجلت  .4 بً ناًم بىهىاع، الٟؿاص الؿُاس ي و الخ٨م الغاقض: صعاؾت في الاَغ اإلاىهجُت و الىٍٓغ

ت الٗضص   .٧،2007لُت الخ٣ى١ ،حامٗت ؤبى ب٨غ بل٣اًض، جلمؿان ، 5الٗلىم ال٣اهىهُت و الاصاٍع

بلٗؼوػ مضزل مبخ٨غة لخل اإلاكا٧ل الخٗثر اإلاهغفي : هٓام خماًت الىصاج٘ و الخى٦مت , مجلت بً ٖلي  .5

٣ُا , حامٗت قل٠ , الجؼاثغ,الٗضص   .2008,حاهٟي05الا٢خهاصًاث قما٫ اٍٞغ

ت، اليكغة الا٢خهاصًت، اإلاجلض الخامـ والشالزىن، ال٣اهغة ، .6  .2003بى٪ الاؾ٨ىضٍع

غ حمِـ ٚىؾخاٝ ؾبِث، م٩اٞدت  .7 غ ؤلاصاعي و جٍُى الٟؿاص لخدؿحن بصاعة الخ٨م، قٗبت الخٍُى

 .1998الخ٨م م٨خب ؾُاؾاث ؤلاهماثُت،

حىاص عقمي، "الٟؿاص اإلااؾس ي هل ًهبذ وؾُلت لخد٤ُ٣ الخى٦مت في الكغ١ ألاوؾِ و قما٫  .8

٣ُا ؟" مغ٦ؼ اإلاكغوٖاث الضولُت الخانت،  .2004بٍٞغ

 .1999كغوٖاث الضولُت الخانت،حىعج مىصي ؾخاوعث،"ج٩لٟت الٟؿاص"، مغ٦ؼ اإلا .9

 اإلالخ٣ى ،"،"وؤلاصاعي  اإلاالي الٟؿاص مً الخض في وصوعها الكغ٧اث خى٦مت آلُاث" وآزغون، ع٢ُت خؿاوي .10

 .2012 ماي 07-06بؿ٨غة، . وؤلاصاعي  اإلاالي الٟؿاص مً للخض ٦ألُت الكغ٧اث خى٦مت":خى٫  الىَني

 اإلالخ٣ى ،"الكغ٧اث خى٦مت جُٟٗل في الخؿاباث مغاحٗت لجان صوع " ،حمٗت الضًً وزحر حما٫ زيكىع  .11

 .2012 ماي 07-06بؿ٨غة،  وؤلاصاعي  اإلاالي الٟؿاص مً للخض ٦ألُت الكغ٧اث خى٦مت":خى٫  الىَني

ىت، البٗض الاؾتراجُجي لخى٦مت الكغ٧اث، بُا٢ت مكاع٦ت في اإلالخ٣ى الىَني  .12 ُني نبًر ػاًض مغاص ،جٚغ

 07-06بؿ٨غة الكغ٧اث ٦ألُت للخض مً الٟؿاص اإلاالي و الاصاعي، حامٗت  مدمض زًُغ،  خى٫ حى٦مت

 .2012ماي 

ت  -نباًخي هىا٫,وا٢٘ الخى٦مت في صو٫ مسخاعة  .13 , اإلااجمغ الضولي -م٘ التر٦حز ٖلى الخجغبت الجؼاثٍغ

الا٢خهاصًت و الشامً خى٫ : صوع الخى٦مت في جُٟٗل اصاء اإلااؾؿاث و الا٢خهاصًاث , ٧لُت الٗلىم 

 .ٖلىم الدؿُحر , حامٗت خؿِبت بً بىٖلي بالكل٠ , الجؼاثغ , لم جظ٦غ الؿىت 

ٖاص٫ عػ١ " الاصاعة الغاقُضة : الخ٨م الجُض و الخى٦مت، اٖما٫ اإلالخ٣ي الٗغبي الشاوي خى٫ الاصاعة  .14

  .2008،الغقُضة و الانالح الاصاعي اإلاا٫، اإلاى٣ٗض في ال٣اهغة، مهغ

 اإلاملى٦ت الكغ٧اث في وؤلاصاعي  اإلاالي الٟؿاص مً الخض في وصوعها الخى٦مت آلُاث" ،الخمُمي خمُض ٖباؽ .15

 ."للضولت

ال٣اصع  زلُل،"الخى٦مت و زىاثُت الخدى٫ هدى ا٢خهاص الؿى١ و جٟص ي الٟؿاص)صعاؾت ا٢خهاصًت  ٖبض .16
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ت،   .2005ؾبخمبر  10-8حامٗت الاؾ٨ىضٍع
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ت وٖلىم الدؿُحر حامٗت مدمض زًحر، اإلاالي و الاصاعي ،٧لُت الٗلى  م الا٢خهاصًت و الٗلىم الخجاٍع
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