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إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية
أدًذ قذيٍزي

طانب بادج فً ياستز تذبٍز وافتذاص إداراث انذونت
وانجًاػاث انتزابٍت بكهٍت انؼهىو انقاَىٍَت واالقتصادٌت
واالجتًاػٍت بسطاث
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ضوذْ٣
ضؼذ ئؽٌحُ٤س ض٘ل٤ز جألقٌحّ جُونحت٤س جُقحدسز مذ جإلدجسز ٖٓ جُٔٞجم٤غ جُط ٢أغ٤ش
قُٜٞح ٗوحػ ٔاسع،يٍ لبم انببدخٔ ٍٛانفمٓبء خصٕصب يع حطٕز االجخٓبد
انمضبئٔ ،ٙذنك يٍ أجم انبذث عٍ انٕسبئم ٔانضًبَبث انكفٛهت بذًم اإلدازة
عهٗ حُفٛر األدكبو انصبدزة ف ٙيٕاجٓخٓب  .فف ٙانٕالع ال لًٛت نًبدأ انًشسٔعٛت فٙ
اندٔنت يب نى ٚعثزف بًبدأ ادخساو انمضبء ،بم ال لًٛت نهمبٌَٕ بغٛس حطبٛك ٔال لًٛت
نألدكبو انمضبئٛت بدٌٔ حُفٛرْب ٔ .ئال فًبذا ٚجد٘ أٌ ٚجخٓد انمبض ٙاإلداز٘ فٙ
ئٚجبد انذهٕل انُبجعت بًب ٚخالئى ٔضًبٌ انذمٕق ٔانذسٚبث ٔيبدأ انًشسٔعٛت ئذا
كبَج أدكبيّ ال حطبك،فًب ٚطًخ ئن ّٛكم يخمبض ٙيٍ دعٕاِ ندٖ انمضبء اإلداز٘
نٛس ْٕ ئغُبء االجخٓبد انمضبئ ٙف ٙانًبدة بم اسخصداز دكى نصبنذّ ٚذًٙ
دمٕلّ  ،فبدٌٔ حُفٛر حصٛس األدكبو بدٌٔ جدٖٔ ٔٚفمد انُبس ثمخٓى ف ٙانمضبء
ٔٚرة انٛأس ُٔٚعدو األيٍ ٔاالسخمساز .
ٔحكًٍ ئشكبنٛت حُفٛر األدكبو انمضبئٛت انصبدزة ضد اإلدازة ببألسبس ف ٙغٛبة
يسطسة فعبنت َٔبجعت إلجببز اإلدازة عهٗ انخُفٛر ٔ.نٓرا ٚبمٗ انخسبؤل انًطسٔح
ْم اسخطبع االجخٓبد انمضبئ ٙئٚجبد انضًبَبث انكفٛهت نذًم اإلدازة عهٗ حُفٛر
األدكبو انمضبئٛت انصبدزة ف ٙيٕاجٓخٓب ؟ أو أٌ األيس عهٗ خالف يٍ ذنك يسحبط
بأخاللٛبث اإلدازة يٍ جٓتٔ ،عمهٛت انًسإٔل يٍ جٓت أخسٖ ؟
ٔٚخفسع عٍ ْرِ اإلشكبنٛت يجًٕعت يٍ األسئهت انفسعٛت :
 يب ْ ٙانصعٕببث انخ ٙحعٛك حُفٛر األدكبو اإلدازٚت ؟تارٌخ انُشز 11:دٌسًبز 2012
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 ٔيب ْ ٙيبسزاث اإلدازة جُط ٢ضكطؽ ذٜح ُالٓط٘حع ػٖ ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س ؟  َٛٝضٔص ٘ٛحى مٔحٗحش ًلِ٤س ذكَٔ جإلدجسز ػِ ٠ض٘ل٤ز جألقٌحّ جُقحدسزمذٛح؟
ُٝإلؾحذس ػِٛ ٠ز ٙجإلؽٌحُ٤س كاٗ٘ح ٗوطشـ جُطقٔ ْ٤جُطحُ: ٢

جُطقْٔ٤

انًبذج األول :انصؼىباث وانًبزراث انتً تذتج بها اإلدارة ناليتُاع ػٍ تُفٍذ األدكاو
اإلدارٌت.
انًطهب األول :صؼىباث تُفٍذ األدكاو انصادرة ضذ اإلدارة.
جُلوشز جأل : ٠ُٝجٗؼذجّ ٓغيشز خحفس ُط٘ل٤ز جألقٌحّ جُقحدسز مذ جإلدجسز.
جُلوشز جُػحٗ٤س ٓ :كذٝد٣س عِيس جُوحم ٢كٓ ٢ؿحٍ ض٘ل٤ز جأل ـًحّ جإلدجس٣س.

انًطهب انخاًَ :يبزراث اإلدارة فً االيتُاع ػٍ تُفٍذ األدكاو اإلدارٌت .
جُلوشز جأل : ٠ُٝجُشكل جُقش٣ف العطكحُس ضقك٤ف جُٔشًض جُوحُِٗٔ ٢ٗٞطنشس .
جُلوشز جُػحٗ٤س  :مؼق جُٔٞجسد جُٔحُ٤س جٌُلِ٤س ذكَٔ جإلدجسز ػِ ٠ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س .
جُلوشز جُػحُػس  :جُكلحً ػِ ٠جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝع٤ش جُٔشكن جُؼٔ.ٍ٢ٓٞ

انًبخث انخاًَ :انىسائم وانضًاَاث انكفٍهت بذًم اإلدارة عنى تُفٍذ األدكاو انقضائٍت.
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انًطهب األولٝ :عحتَ ؾرش جإلدجسز ػِ ٠ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س .
جُلوشز جأل : ٠ُٝجُنـو جُزٔ٣ ١حسع ٚجُٔطنشس .
جُلوشز جُػحٗ٤س  :جُنـو جُزٔ٣ ١حسع ٚجُوحم.٢
جُلوشز جُػحُػس  :سذو ٓغأُس ػذّ جُط٘ل٤ز ذٔغإ٤ُٝس جإلدجسز.
جُلوشز جُشجذؼس  :ضٞه٤غ ؾضجءجش ػِ ٠جُٔٔط٘غ ػٖ ض٘ل٤ز جألقٌحّ جُونحت٤س.
جُلوشز جُخحٓغس ُ :ؽٝء جُٔطنشس ُٔإعغس دٞ٣جٕ جُٔظحُْ.

انًطهب انخاًَ:دٝس عِيس جُٞفح٣س ك ٢قَٔ جإلدجسز ػِ ٠ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س.

خحضٔس
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انًبذج األول :انصؼىباث وانًبزراث انتً تذتج بها اإلجارة ناليتُاع ػٍ تُفٍذ األدكاو
اإلدارٌت.
ع٘و ّٞخالٍ ٛزج جُٔركع ئُ ٠جُطيشم ئُ ٠فؼٞذحش ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س مذ جإلدجسز
( جُٔيِد جألٝ .) ٍٝجُٔرشسجش جُط ٢ضكطؽ ذٜح جإلدجسز ُالٓط٘حع ػٖ ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س
( جُٔيِد جُػحٗ.) ٢
انًطهب األول :صؼىباث تُفٍذ األدكاو انصادرة ضذ اإلدارة.
انفقزة األونى  :اَؼذاو يسطزة خاصت نتُفٍذ األدكاو انصادرة ضذ اإلدارة.

ُْ ٘٣ـ جُوحٗ 41_90 ٕٞػِٓ ٠غيشز خحفس ُط٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س جُقحدسز
مذ جإلدجسز ٌٓطل٤ح ذحُو٣ ’ ٍٞطْ جُط٘ل٤ز ذٞجعيس ًطحذس مرو جُٔكحًْ جإلدجس٣س جُط٢
أفذسش جُكٌْ’ ٝك ٢جُٔحدز جُغحذؼس ٓ٘, ٚضيرن أٓحّ جُٔكحًْ جإلدجس٣س جُوٞجػذ
جُٔوشسز ك ٢هحٗ ٕٞجُٔغيشز جُٔذٗ٤س ٓح ُْ ٘٣ـ جُوحٗ ٕٞػِ ٠خالف رُي,
ذحعطوشجء ٓخطِق جُوٞجػذ جُٔطؼِوس ذحُط٘ل٤ز جُؿرش ١جُٞجسدز ك ٢جُرحخ جُػحُع ٖٓ
هحٗ ٕٞجُٔغيشز جُٔذٗ٤س ضؿؼَ ٖٓ جُقؼٞذس ذٔح ًحٕ ضير٤ن ذؼل جُلق ٍٞالعٔ٤ح
جُلقَ  440جُوحم ٢ذو٤حّ ػ ٕٞض٘ل٤ز ذحإلؾشجءجش جُٔطؼِوس ذحُطو ْ٤٤ك ٢قحُس سكل
جُٔذ ٖ٣جُٞكحء ذحُذ ٖ٣جُٔكٌ ّٞذ , ٚك ٢ٜضطؼِن ذحالُطضجٓحش جُٔحُ٤س كوو ٝال ضطؿحٝخ
ٝأقٌحّ دػ ٟٞجإلُـحء .
ذحإلمحكس ُقؼٞذس ضير٤ن ٓغيشز جإلًشج ٙجُرذٗ ٢ك ٢قن ؽخـ ٓؼ٘,١ٞ
ٝػِٔ٤ح ٝك ٢ظَ ؿ٤حخ ف٤ـس ض٘ل٤ز٣س ضطالءّ ٝىر٤ؼس جألقٌحّ جإلدجس٣س كإ جألٓش
جهطن ٠ضز َ٤٣جألقٌحّ جإلدجس٣س ذحُق٤ـس جُط٘ل٤ز٣س جُخحفس ذحألقٌحّ جُٔذٗ٤س ٛٝزج
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ٓح ؽٌَ ئؽٌحال ُذً ٟطحذس جُنرو جُط ٢ضٌطل ٢ذٞمغ ىحذغ ٣كَٔ ػرحسز ٗغخس
ٓغِٔس ىرن جألفَ ٝألؾَ جُط٘ل٤ز.
ًٔح جضلوص جُٔكحًْ جإلدجس٣س ذحُٔـشخ ُغذ ٛزج جُلشجؽ جُطؾش٣ؼ ٖٓ ٢خالٍ ٝمغ
ف٤ـس ض٘ل٤ز٣س ػِ ٠أَٓ إٔ ٣لٌش جُٔؾشع كٝ ٢مغ ف٤ـس خحفس ذحألقٌحّ
جإلدجس٣س .
ًزُي ٝذطير٤ن ٓوطن٤حش جُلقَ ٖٓ 439هحٗ ٕٞجُٔغيشز جُٔذٗ٤س جُط ٢ض٘ـ ػِ٠
إٔ ٌُطحذس مرو جُٔكٌٔس جُط ٢أفذسش جُكٌْ إٔ ض٘غد ػٜ٘ح ًطحذس مرو جُٔكٌٔس
جإلدجس٣س جُط٣ ٢ؿد إٔ ٣وغ جُط٘ل٤ز ك ٢دجتشضٜح جُونحت٤س .
كاٗ٘ح ٗؿذ ئٌٓحٗ٤س ض ٢ُٞئٗحذس هنحت٤س ئُٓ ٠كٌٔس ئدجس٣س أخش ٟد ٕٝجٗطوحٍ ػٕٞ
جُط٘ل٤ز جُطحذغ ُِٔكٌٔس جُٔقذسز ُِكٌْ ئُ ٠جُٔذ٘٣س جُط ٢ع٤طْ ذٜح جُط٘ل٤ز ٛٝ,زج ال
٣يشـ أ ١ئؽٌحُ٤س ٖٓ جُ٘حق٤س جُ٘ظش٣س.1
ئال إٔ ٓؾٌَ ٣رو ٠ك ٢قحُس ًحٕ جُط٘ل٤ز ع٤ؿش ١كٓ ٢ذ٘٣س ال ضٞؾذ ذٜح ٓكٌٔس
ئدجس٣س.

ٓقيل ٠جُطشجخ ,ئؽٌحُ٤س ض٘ل٤ز جألقٌحّ جُونحت٤س جُقحدسز مذ جإلدجسز "ّ.ّ.ج.ش .ّ.جُؼذد  73_72ؿ
641
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انفقزة انخاٍَت  :يذذودٌت سهطت انقاضً فً يجال تُفٍذ األحكاو اإلدارٌت.

٘٣ـ جُذعطٞس ػِ ٠إٔ جُونحء ٓغطوَ ػٖ جُغِيس جُط٘ل٤ز٣س ٝجُطؾش٣ؼ٤س ,كٜٞ
ٓغطٔذ ٖٓ ىر٤ؼس جُؼَٔ جُونحت ٢جُز٣ ١طؿِ ٠ك ٢قغْ جُٔ٘حصػحش ذطير٤ن
جُوحٗ٤ُٝ ،ٕٞظ ٓؿشد ٝظ٤لس ضطٞالٛح جُٔكحًْ جعط٘حدج ُٔرذأ كقَ جُغِو ًٔ ,ح أْٗ
جالعطوالٍ ٣ؼطرش ٜٓٔس ض٘رؼع ٖٓ مٔ٤ش جُوحمٝ ٢أخاله٤حض ٚجٗيالهح ٖٓ ضكو٤ن
جُطٞجصٕ ذ ٖ٤جُٔقِكس جُؼحٓس ٝجقطشجّ جُكش٣حش جُلشد٣س  ًَٝ .رُي ٣ؿد إٔ ٣رذأ
ٖٓ ضؿحٝص جُٔؼٞهحش جُٔشضريس ذحُونحء ٝجُوحم ٢ؽخق٤حٝ ,جُٔطٔػِس ك ٢جُوٞ٤د
جُٔلشٝمس ػِ ٚ٤عٞجء ٖٓ خالٍ جُطضجٓ ٚذؼذّ ػشهِس ػَٔ جإلدجسجش جُؼٔ٤ٓٞس أٝ
ٓ٘ ٠قالٍ جقطٌحس ٛز ٙجألخ٤شز ُغِيس جإلًشج ٙذكٌْ ٓرذأ كقَ جُغِو  ,كٌ٤ق
ُِوحم ٢جإلدجس ١إٔ ِ٣ضّ جإلدجسز ػِ ٠ض٘ل٤ز قٌْ هنحت ٢فذس مذٛح .أِ٣ ٝضٜٓح
2

ػَ ضغخ٤ش هٞضٜح ٖٓ أؾَ ض٘ل٤ز قٌْ هنحت ٢فذس كٞٓ ٢جؾٜطٜح.

ٝهذ سكنص جإلدجسز ذحُلؼَ جعطخذجّ جُوٞز جُؼٔ٤ٓٞس ُط٘ل٤ز قٌْ ٣ون ٢ذاكشجؽ
أسك ٌِٜٔ٣ح "ع٤ير "ٍٞجقطِص ذذ ٕٝع٘ذ هحٗ , 3٢ٗٞفشـ جُٔؿِظ جألػِ٠
ذطؿحٝص جُغِيحش جإلدجس٣س ُألقٌحّ جُ٘حكزز جُٔلؼٝ ٍٞجُٔزِ٣س ذق٤ـس جُط٘ل٤ز ٣ؾٌَ
ؽييح ك ٢جعطؼٔحٍ جُغِيس ُ ,خشه ٚجُوٞجػذ جألعحع٤س ُِط٘ظٝ ْ٤جإلؾشجءجش
جُونحت٤سٝ .جُط ٢ذحقطشجٜٓح ٣كطشّ جُ٘ظحّ جُؼحّ ق٤ع سكنص ٝصجسز جُذجخِ٤س ٓ٘ف
جعطؼٔحٍ جُوٞز جُؼٔ٤ٓٞس ُط٘ل٤ز جُكٌْ جُٔؾحس ئُ ٚ٤سؿْ قُِٔ ٚوٞز جُؾ٢ء جُٔون٢
ذ.ٚ

2

ٓؿِس جُلوٝ ٚجُوحٗ " ٕٞئؽٌحُ٤س ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س جُقحدسز مذ جإلدجسز"

ػِٔ ٢أقٔذ هنحء جإلُـحء ٝجالضؿحٛحش جُكذ٣ػس ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٗ ٕٞػذد  ،130جُيرؼس جأل٠ُٝ
.19803
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ٝأٓحّ ٓكذٝد٣س دٝس جُوحم ٢جُز ١ال ِٔ٣ي ئال جُ٘ين كٞٓ ٢جؾٜس جإلدجسز ذؿٔ٤غ
أٗٞجع جألقٌحّ جُط٣ ٢قذسٛح مذ جُخٞجؿ ٝأٌٗ٣ ٚطل ٢كوو ذاُـحء جُوشجسجش
جإلدجس٣س جُـ٤ش ٓؾشٝػس ٝجُكٌْ ذحُطؼ٣ٞل جُٔحُ ٢ػٖ جألمشجس جُالقوس ذحألكشجد
ذغرد ضقشكحش جإلدجسز أٞٓ ٝظلٜ٤ح ٗٝظشج ٌُ ٕٞجُوحم ٢ال ٣غطي٤غ ك ٢ئىحس
دػ ٟٞجإلُـحء إٔ ٣كَ ٓكَ جإلدجسز ذافذجس هشجس ؾذ٣ذ ٣كَ ٓكَ جُوذٝ ْ٣ال
٣غطي٤غ ئؾرحس جإلدجسز ػٖ كؼَ أ ٝجالٓط٘حع ػٖ كؼَ ؽ٢ء٣ٝ ,لغش ٛزج ٖٓ خالٍ
جُلقَ  ٖٓ 25هحٗ ّ,ّ ٕٞجُز٘ٔ٣ ١غ ػٖ جُٔكحًْ إٔ ضطخز أ ١هشجس ٣ؼشهَ ٗؾحه
جإلدجسز جُؼٔ٤ٓٞس أ ٝضٞؾ ٚ٤أٝجٓش ٝضؼِٔ٤حش ئُٜ٤ح.

انًطهب انخاًَ :يبزراث اإلدارة فً االيتُاع ػٍ تُفٍذ األدكاو اإلدارٌت .

سؿْ ً ٕٞجُونحء جإلدجس٣ ١قذس أقٌحٓح مذ جإلدجسز ئٓح ذاُـحء هشجسجضٜح جُـ٤ش
ٓؾشٝػس أ ٝجُكٌْ ػِٜ٤ح ذطؼ٣ٞل جُٔطنشس  .ئال أٗ ٚال ٣طٞكش ػِ ٠عِيس قو٤و٤س
ػِ ٠ئؾرحسٛح ػِ ٠جُط٘ل٤ز .
ذك٤ع ك ٢جُـحُد ٓح ضطنشع جإلدجسز ذٔرشسجش رجض٤س ًنؼق ٓٞجسدٛح جُٔحُ٤س أٝ
ذحُشكل جُقش٣ف العطكحُس ضقك٤ف جُٔشًض جُوحُِٗٔ ٢ٗٞطنشس ,أُ ٝنٔحٕ
جُكلحً ػِ ٠جُ٘ظحّ جُؼحّ ٝقغٖ ع٤ش جُٔشكن جُٔكِ.٢

4

انفقزة األونى  :انزفض انصزٌخ الستذانت تصذٍخ انًزكز انقاَىًَ نهًتضزر.

4
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ؿحُرح ٓح ضِؿأ جإلدجسز إلفذجس هشجس فش٣ف ذشكل(هشجس عِر )٢ذك٤ع ضطٔغي
ذقؼٞذس جُط٘ل٤ز العطكحُس ك ٢ضقك٤ف جُٔشًض جُوحُِٗٔ ٢ٗٞطنشس ًاُـحء ٝظ٤لس أٝ
ضؼٞٓ ٖ٤٤ظق أخش كٗ ٢لظ جُٞظ٤لس  ,أُ ٝػؾرص جإلدجسز ذٞؾٞد ؿٔٞك ػِ٠
ٓغط ٟٞجألقٌحّ .
ٓٔح ٣روُ ٢قحقد جُٔقِكس جُكن ك ٢جُؼٞدز ُِونحء جإلدجس ٖٓ ١ؾذ٣ذ إلُـحء
هشجس جالٓط٘حع ,أ ٝىِد ضؼ٣ٞل ػٖ جُنشس ػ٘ذ جُِضٔٓ, ّٝح ٣ذخِ ٚك ٢دٝجٓس
ٓلشؿس ٝىِ٣ٞس ٌِٓٝلس٣ٝ ,ؼطرش قٌْ "كحذش ٖٓ "٢ٌ٣جألقٌحّ جُؾ٤ٜشز جُط ٢ضؼرش
ذؾٌَ ٝجمف ػٖ ٛز ٙجُٞمؼ٤س ,ئر فذس هشجس ٖٓ ٓؿِظ جُذُٝس جُلشٗغ ٢ذاُـحء
هشجس ػضٍ جُغ٤ذ "كحذش ٖٓ "٢ٌ٣ػًِٔ ٚكحسط ك ٢جُرِذ٣س ئال إٔ جُؼٔذز جٓط٘غ ػٖ
جُط٘ل٤ز ذافذجس هشجس فش٣ف ذؼذّ جُط٘ل٤ز ضكص ىحتِس جعطكحُس ئسؾحع جُٔٞظق
ُكحُط ٚجألفِ٤س ٤ُ ,ط ٠ُٞذؼذ رُي ٓؿِظ جُذُٝس ٖٓ ؾذ٣ذ ئُـحء جُوشجس ٝهذ ضٌشس
جألٓش ٓ 7شجش.
ٌُٖ ٛز ٙجُٞمؼ٤س ٝذؼذ جُؾشٝع ك ٢ضير٤ن هحٗ 1970 ٞ٤ُٞ٣ 16 ٕٞجُز ١خلق
ٖٓ ٛزج جُٞمغ ػِ ٠ػٌظ جُٔؾشع جُٔـشذ ٢جُز ١الصجٍ ٞ٣جؾٛ ٚزج جُٔرشس ذطؼ٘ص
جإلدجسز .
انفقزة انخاٍَت  :ضؼف انًىارد انًانٍت انكفٍهت بذًم اإلدارة ػهى تُفٍذ األدكاو اإلدارٌت.

ٝضؼطرش جُقؼٞذحش جُٔحد٣س ٖٓ ذ ٖ٤أ ْٛجُؼٞجَٓ جُٔإغشز كٓ ٢ؿحٍ ض٘ل٤ز جألقٌحّ
جإلدجس٣س ٝؿحُرح ٓح ضخطرة جُٞقذجش جُٔكِ٤س ذغطحس جٗؼذجّ أ ٝهِس جُٔٞجسد جُٔحُ٤س
5

جٌُلِ٤س ذط٘ل٤ز جُكٌْ جإلدجسٛٝ ١زج ٓح قح ٍٝذؼل جُطؾش٣ؼحش جُٔوحسٗس ضؿحٝص. ٙ
ػِٔ ٢أقٔذ هنحء جإلُـحء ٝجالضؿحٛحش جُكذ٣ػس ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٗ ٕٞػذد  ،130جُيرؼس جأل٠ُٝ
.1980

5
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ذطذخَ جُطؾش٣غ إلُضجّ جُٞقذجش جُٔكِ٤س ذطٞك٤ش جالػطٔحد ٖٓ أؾَ ض٘ل٤ز جُكٌْ
جإلدجس. ١
كل ٢كشٗغح  ٖٓٝخالٍ ئفذجس هحٗ 80_ 539 ٕٞجُقحدس كٞ٤ُٞ٣ 16 ٢ص 1980
جُز٘٣ ١ـ ػِ ٠مشٝسز فذٝس أٓش ذحُذكغ ق٣ ٖ٤ون ٢قٌْ هنحت ٢قحتض ُوٞز
جُؾ٢ء جُٔون ٢ذ ٚػِ٤ٛ ٠ثس ٓكِ٤س ػحد٣س ذذكغ ٓرِؾ ٓكذد كإ جُٔرِؾ ٣ؿد إٔ
٣قذس ك ٢ئرٕ ذحُقشف ك ٢أؾَ ٓكذد أهقح 4 ٙأؽٜش ٖٓ جُكٌْ ٝ .ك ٢قحُس ػذّ
فذٝس جألٓش أ ٝجإلرٕ ك ٢إٓ ٝجقذ ضو ّٞذ ٚعِيس جُٞفح٣س ٖٓ ضِوحء ٗلغٜح.
أٓح جُٔؾشع جُؿضجتش ١كحػطرش جُكٌْ ذٔػحذس أٓش ذحُذكغ ٣ ُْٝلشم ذ ٖ٤جإلػطٔحدجش
ٝعٔف ُٔٞظق جُخض٘٣س ذذكغ جُٔرِؾ جُٔكٌ ّٞذ ٚقط ٠ك ٢قحُس جٗؼذجّ جإلػطٔحدجش,
ػِ ٠إٔ ٣طْ خقْ جُٔرحُؾ ٖٓ ٓ٤ضجٗ٤س جُؿٔحػحش جُٔكِ٤س.
انفقزة انخانخت  :انذفاظ ػهى انُظاو انؼاو وسٍز انًزفق انؼًىيً ٍ.

ؿحُرح ٓح ضطكؿؽ جإلدجسز ذؼذّ ض٘ل٤زٛح ذحُٔقِكس جُؼحٓس ُنٔحٕ قغٖ ع٤ش جُٔشكن
جُٔكِ . ٢ذك٤ع ًَ ضقشف ال ٣غطٜذف جُٔقِكس جُؼحٓس ٣ؼطرش جٗكشجكح ك٢
جعطؼٔحٍ جُغِيس ٝ ,هذ جعطٔذ جُونحء جإلدجسٛ ١زج جُطرش٣ش ٖٓ خالٍ سكل جُذكٞع
جُٔغط٘ذز ُِٔقِكس جُؼحٓس ٖٓ أؾَ ضخِـ جإلدجسز ٖٓ جُطضجٓحضٜح ذط٘ل٤ز جألقٌحّ .
ٝرُي الػطرحس مشٝسز جُخنٞع ُِٔقِكس جُؼِ٤ح جُط ٢ضؼ٘ ٢جقطشجّ جُوحٗٝ ٕٞىحػس
أقٌحّ جُونحء ٝجٕ ال ٓقِكس ضؼِ ٞػِٛ ٠ز ٙجُٔقِكس  ,كأقٌحّ جإلُـحء ضوشس
ُطق٣ٞد جالٗكشجكحش جإلدجس٣س ٝضكو٤وح ُقحُف جُؼحّ .
ٗلظ جُٔرشس ع٤ؼطٔذٓ ٙؿِظ جُذُٝس جُلشٗغ ٢ذحعطرؼحد ٛزج جُٔرشس ذحػطرحس ض٘ل٤ز
أقٌحّ جُونحء ٖٓ ىشف جإلدجسز ئٗٔح  ٞٛضكو٤ن ُِٔقِكس جُؼحٓس  .جُٔطؿغذز ك٢
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قٔح٣س ع٤حدز جُوحًِٗٔٝ ٕٞح جٓط٘ؼص جإلدجسز ػٖ ض٘ل٤ز جألقٌحّ جػطرش كؼِٜح خشٝؾح
ػٖ جُٔقِكس جُؼحٓس .
ًٔح ٣ؼطرش جُ٘ظحّ جُؼحّ ٖٓ أ ْٛجُٔرشسجش ُطِٔـ جإلدجسز ٖٓ ض٘ل٤ز جألقٌحّ ٝجُز١
٣قؼد ٓؼ ٚجغرحش جٗكشجكٜح ك ٢جعطؼٔحٍ جُغِيس ك ٢ظَ جُغِيس جُطوذ٣ش٣س جُٞجعؼس
جُط ٢ضطٔطغ ذٜح أٓحّ فؼٞذس ضكذ٣ذ ٓل ّٜٞجُ٘ظحّ جُؼحّ ٝؿٔٞم ٖٓ ًٚٗٞٝ , ٚأْٛ
أعرحخ ٝؾٞد جإلدجسز رجضٜح. 6
ئال إٔ جُونحء جإلدجس ١ع٤ؼحٝد جٌُشز ذشكل جُزسجتغ جُٔغط٘ذز ُ٘ظحّ جُؼحّ الػطرحس
جقطشجّ جُؾ٢ء جُٔون ٢ذ ٞٛ ٚأ٣نح ٓرذأ أعحع ٞٛٝ ٢أفَ ٖٓ جألف ٍٞجُوحٗ٤ٗٞس
ضِٔ ٚ٤جُئأٗ٘٤س جُؼحٓس ٝ ,ضوذ ١ذنشٝسز جالعطوشجس ك ٢جُكوٞم ٝجُشٝجذو
جالؾطٔحػ٤س ,ئال أٗ ٚك ٢قحُس ٝؾٞد ظشٝف ٓؼ٘٤س ضغطٞؾد جُكلحً ػِ ٠عالٓس
جُذُٝس  ٖٓٝؽإٔ جُط٘ل٤ز أٗ٣ ٠ؼشك جُ٘ظحّ جُؼحّ ُالميشجخ قو٤و ٢كإ ُِغِيس
جُط٘ل٤ز٣س قن ضأخ٤ش أ ٝضؼي َ٤ض٘ل٤ز جُكٌْ ًٔح ؾحء ٖٓ خالٍ قٌْ ئدجس٣س ٓشجًؼ
 , 2003جُط ٢جػطرشش سكل جُٞجُ ٢جالعطؿحذس ُيِد جعطؼٔحٍ جُوٞز جُؼٔ٤ٓٞس ك٢
ئىحس جُغِيس جُطوذ٣ش٣س  ًٚٗٞٝعحٛش ػِ ٠جُكلحً ػِ ٠جألٖٓ ٝجُكُِٞ٤س دٕٝ
جإلخالٍ ذ ٞٛ ٚهشجس عِٓ ْ٤حدجّ ٖٓ جُػحذص ٖٓ جُٞغحتن  ٖٓٝؽإٔ جُط٘ل٤ز ع٤إد١
قطٔح ُِٞهٞع ك ٢جميشجذحش ضٔظ جألٖٓ جُؼحّ.
ٗلظ جالضؿح ٙع٤طر٘ح ٙجُٔؿِظ جألػِ ٠ق٤ع أًذش جُـشكس جإلدجس٣س ؿ٤ش ٓح ٓشز ػذّ
ؾٞجص جألقٌحّ جُونحت٤س ك ٢جُكحالش جالعطػ٘حت٤س.

6
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انًبخث انخاًَ :انىسائم وانضًاَاث انكفٍهت بذًم اإلدارة عنى تُفٍذ األدكاو
انقضائٍت.
ع٘طكذظ خالٍ ٛزج جُٔركع ػٖ جُٞعحتَ ٝجُنٔحٗحش جٌُلِ٤س ذكَٔ جإلدجسز ػِ٠
ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س ،ضْ ذؼذ رُي ع٘طيشم ئُ ٠دٝس عِيس جُٞفح٣س ك ٢قَٔ
جإلدجسز ػِ ٠قَٔ جُٞقذجش جُٔكِ٤س ػِ ٠ض٘ل٤ز جألقٌحّ جُقحدسز مذٛح.
انًطهب األول:وسائم جبز اإلدارة ػهى تُفٍذ األدكاو اإلدارٌت .
ئٕ أعحُ٤د جُنـو ػِ ٠جإلدجسز ضطٔنٜش ُ٘ح ٖٓ خالٍ جُطو٘٤حش جُط ٢هذ ِ٣ؿأ ئُٜ٤ح
جُٔطنشس جُز ١فذس جُكٌْ ُقحُك ٚعٞجء ضؼِن جألٓش ذحُِؿٞء ئُ ٠جُغِيس
جُشتحع٤س جُؼِ٤ح أ ٝجُونحء ،أ ٖٓ ٝخالٍ جُذٝس جُزٔ٣ ١حسع ٚجُوحم ٢كٞٓ ٢جؾٜس
جإلدجسز أ ٝضكٔٛ َ٤ذ ٙجألخ٤شز جُٔغإ٤ُٝس ػٖ ػذّ جُط٘ل٤ز .
ُِٔ ٌٖٔ٣ٝطنشس أ٣نح إٔ ٣يحُد ذطٞه٤غ ؾضجءجش ػِ ٠جُٔٞظق جُٔٔط٘غ ػٖ
جُط٘ل٤ز ًٔ ،ح  ٌٖٔ٣إٔ ِ٣ؿأ ُٔإعغس دٞ٣جٕ جُٔظحُْ جُؾرٜ٤س ذ٘ظحّ جُٞع٤و ك٢
كشٗغحٗٝ ،ظحّ جألٓرذعٔحٕ ك ٢جعٌ٘ذ٘٣حك٤ح  ،ذحػطرحسٛح ٓإعغس ٓغطوِس ػٖ ذحه٢
جُغِيحشٝ ،ضِٔي ٝعِ٤س ٓؼ٘٣ٞس كؼحُس ُِنـو ضطٔػَ ك ٢جُطوش٣ش جُز ١ض٘ؿض ٙذؾإٔ
7

قحُس أ ٝجُز٣ ١طْ ػشم ٚػِ ٠أٗظحس ؾالُس جُِٔي.

7
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انفقزة األونى  :انضغط انذي ًٌارسه انًتضزر .
ُِ ٌٖٔ٣ؾخـ جُز ١فذس جُكٌْ ُلحتذضٝ ٚجٓط٘ؼص جإلدجسز ػٖ ض٘ل٤ز ،ٙإٔ ِ٣ؿأ
ُِغِيس جُشتحع٤س جُؼِ٤ح جُط ٢ضؼِ ٞجُغِيس جُٔقذسز ُِوشجس  ،أِ٣ ٝؿأ ُِغِيس جُط٢
ضٔحسط ػِٜ٤ح جُٞفح٣س ئرج ًحٗص ضطٔطغ ذحُؾخق٤س جُٔؼ٘٣ٞس جُؼحٓس.ئال إٔ كؼحُ٤س
ٛز ٙجُٞعِ٤س ضرو ٠س٘٤ٛس ذطرغ٤و ضو٘٤حش جُؼَٔ جإلدجسٝ ، ١جُؼَٔ ػِ ٠ضؿحٝص
جُطؼي َ٤جُز ١ضؼشك ٚجُٔشجعالش ٝ ،مشٝسز جإلعشجع ك ٢جإلؾشجءجشًٔ .ح ٌٖٔ٣
ُِؾخـ جُٔؼ٘ ٢ذحألٓش إٔ ٣شكغ جُذػٞز ٣يحُد كٜ٤ح ذاُـحء هشجس جإلدجسز ذؼذّ ض٘ل٤ز
جُكٌْ جُونحتٝ ،٢رُي ػٖ ىش٣ن دػ ٟٞضؿحٝص جُغِيس ٝ ،كٛ ٢زج جإلىحس كإ
جُونحء جإلدجسٝ ١جٗيالهح ٖٓ جُٔرحدب جُط ٢أسعحٛح قٌْ "ً٤شج" ،ضذخَ قٔ٘٤ح
سكنص ٛز ٙجألخ٤شز ض٘ل٤ز قٌْ هنحت ٢فحدس ُقحُف جُغ٤ذ "ى٤ر "ٍٞؾحٕ
ٓٞس٣ظ ٣ون ٢ذاكشجؽ أسك ًِٓٔٞس ُٓ ٖٓ ٚؿٔٞػس أؽخحؿ ٣كطِٜٗٞح دٕٝ
ع٘ذ ،ق٤ص ًشس ٗلظ جُك٤ػ٤س جُٔطنٔ٘س ك ٢قٌْ ً٤شج  ،ق٤ع إٔ ضؿح َٛجُغِيحش
جإلدجس٣س ُألقٌحّ جُ٘حكذز ٝجُٔزِ٣س ذقرـس جُط٘ل٤ز ًٔ .ح ُِٔ ٌٖٔ٣طنشس جُٔيحُرس
ذحُطؼ٣ٞل أ ٝئُـحء أٔٛ ٝح ٓؼح.
ذ٤ذ إٔ ضلٞم جإلدجسز ٝجٗؼذجّ ٗـ هحٗ٣ ٢ٗٞؿشّ ضقشكٜح ُٖ ٣ـ٤ش جُٞمغ ذؼذ
فذٝس جُكٌْ جُونحت ٢جُػحٗ٘ٛٝ .٢ح الذذ ٖٓ ػشك جُون٤س جُط ٢ؾؼِص جُيحػٖ
٣ذخَ ك ٢قِوس ٓلشؿس ٓ٘ز 1965ئُ 1981 ٠ذغرد ضؼ٘ص جإلدجسز ٣ٝطؼِن جألٓش
ذحُغ٤ذ أذ ٞهحعْ جُؼِ ١ٞجُزً ١حٕ ٣ؼَٔ خِ٤لس  .كقذس هشجس ذؼضُ ٚػٖ ػِٔٚ
كيؼٖ ك ٚ٤ذحإلُـحء ،كأفذس جُٔؿِظ جألػِ ٠هشجسج ك ٢جُ٘حصُس ذطحس٣خ  22كرشج٣ش
 1965ذاُـحء هشجس جُؼضٍ ،ئال إٔ ٝص٣ش جُذجخِ٤س جٓط٘غ ػٖ ض٘ل٤ز جُكٌْ ٝ .ىؼٖ
أذ ٞهحعْ ٖٓ ؾذ٣ذ ك ٢هشجس سكل ض٘ل٤ز جُكٌْ  .كأفذس جُٔؿِظ جألػِ ٖٓ ٠ؾذ٣ذ
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قٌٔح ذطحس٣خ ٣ 1967 -11 – 24ون ٖٓ ٢ؾذ٣ذ ذاُـحء هشجس ٝص٣ش جُذجخِ٤س،
ؿ٤ش إٔ ٛز ٙجألخ٤شز جٓط٘ؼص ٓشز أخش ٟػٖ ض٘ل٤ز جُكٌْ جُػحٗ٤ُ ،٢طٞؾ ٚجُيحػٖ
ئُ ٠جُٔكٌٔس جإلهِ٤ٔ٤س ذحُشذحه كٓ 1968 – 10 -31 ٢يحُرح جإلدجسز ذطؼ٣ٞنٚ
ػٔح ُكن ذ ٖٓ ٚأمشجس .كقذس جُكٌْ ُقحُك ٚئال ئٕ ٓكٌٔس جالعطث٘حف ذحُشذحه
8

خلنص ٖٓ جُٔرِؾ جُٔكٌ ّٞذ ٚجُؾ٢ء ؾؼِ٣ ٚيؼٖ ذحُ٘ول ٖٓ ؾذ٣ذ .

ٝػِ ٠جُشؿْ ٖٓ ٛز ٙجإلٌٓحٗ٤حش جُٔطحقس ُِٔكٌ ُٚ ّٞئال أٜٗح ضروٓ ٠غ رُي ؾذ
ٓكذٝدز ألٕ ؾٛٞش جُٔؾٌَ ٣ظَ هحتٔح  ٞٛٝػذّ سؿرس جإلدجسز ك ٢ض٘ل٤ز جألقٌحّ،
أ ٝض٘ل٤زٛح قغد ٓح ضوطن ٚ٤أٝمحػٜح أ٣ ٝطٔحؽٓ ٠غ سؿرطٜح .

انفقزة انخاٍَت  :انضغط انذي ًٌارسه انقاضً.

كإ ًحٕ جُٔؾشع جُٔـشذ٘٣ ُْ ٢ـ ػِ ٠أٓ ١وطن ٠فش٣ف ٣غٔف ذحُط٘ل٤ز جُؿرش١
مذ جإلدجسز ،كإ جُوحم ٢جإلدجس ١جُٔـشذ ٢هذ ُؼد دٝسج ًر٤شج ك ٢ئؽٌحُ٤س ض٘ل٤ز
جألقٌحّ جإلدجس٣س ٖٓ خالٍ ضٌ٤٤لُٞ ٚعحتَ جُط٘ل٤ز جُٔ٘قٞؿ ػِٜ٤ح ك ٢جُرحخ
جُػحُع ٖٓ هحٗ ٕٞجُٔغيشز جُٔذٗ٤س ،خحفس ٝعِ٤ط ٢جُـشجٓس جُطٜذ٣ذ٣سٝ ،جُكؿض
ٝرُي قط٣ ٠ؼي ٢ألقٌحٓ ٚجُؿذٝ ٟٝجُلؼحُ٤س جُط٣ ٢شجٛح ضٌش٣غح ُِٔرحدب جُٔيحذوس
ُِوٞجػذ جُؼحٓس جُـ٤ش جُٔخطِلس ك ٢هحٗ٤ٗٞطٜح .
أوال  :انغزايت انتهذٌذٌت
ػشكٜح ذؼل جُلوٜحء ػِ ٠أٜٗح ػوٞذس ٓحُ٤س ضلشك ػٖ ًَ  ّٞ٣ضأخ٤ش ٣كٌْ ذٜح
جُوحمُ ٢نٔحٕ ض٘ل٤ز جُكٌْ ٖٓ جُٔكٌ ّٞػِٝ ،ٚ٤ضرذأ ٖٓ  ّٞ٣ئفذجس جُكٌْ
ػِٔ ٢أقٔذ هنحء جإلُـحء ٝجالضؿحٛحش جُكذ٣ػس ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٗ ٕٞػذد  ،130جُيرؼس جأل٠ُٝ
.1980

8
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ذحُـشجٓس ئُ ٠ؿح٣س جٓطػحٍ جُٔكٌ ّٞمذُ ٙط٘ل٤ز جُكٌْ جُكحتض ُوٞز جُؾ٢ء جُٔون٢
ذ. ٚ
ٝهذ جػطٔذ جالؾطٜحد جُونحت ٢جُٔـشذ ٢ك ٢كشك جُـشجٓس جُطٜذ٣ذ٣س ػِٝ ٠قذز
جُونحء ٖٓ ؾٜس ،جُط ٢ضوطن ٢ضير٤ن هٞجػذ جُٔغيشز جُٔذٗ٤س ػِ ٠جُٔ٘حصػحش
ػِ ٠قذ عٞجء رُي إٔ ٝقذز ٓغيشز جُط٘ل٤ز خقٞفح إٔ جُٔكحًْ جإلدجس٣س ضؼطرش
ٓكحًْ ػحد٣س ٓ٘ذسؾس ك ٢جُ٘ظحّ جُونحتٌُِِٔٔ ٢س ٓغ ضخققٜح ك ٢جُٔحدز
جإلدجس٣س .
 ٖٓٝؾٜس أخشٝ ٟذحُشؾٞع ئُ ٠هحٗ ٕٞجُٔغيشز جُٔذٗ٤س جُٔكحٍ ئُ ٚ٤ذٔٞؾد جُٔحدز
 ٖٓ 7هحٗٗ 41-90 ٕٞؿذ٘٣ ٙـ ػِ ٠ك ٢جُرحخ جُػحُع جُٔطؼِن ذحُوٞجػذ جُؼحٓس
ُِط٘ل٤ز ٖٓ خالٍ جُلقَ  488ػِ ٠جُـشجٓس جُطٜذ٣ذ٣س ًٞعِ٤س ٖٓ ٝعحتَ ئؾرحس
جُٔكٌ ّٞػِ ٚ٤ػِ ٠جُط٘ل٤ز ك ٢ؿ٤حخ أٗ ١ـ هحٗ٣ ٢ٗٞغطػ٘ ٢جإلدجسز ٖٓ ٛذٙ
جُٞعِ٤س ٝ ،ذحُطحُ ٢كإ ًِٔس جُٔ٘لز جُٞجسدز ك ٢جُلقَ ،ؾحءش ػحٓس ٓٔح ٣ؼ٘٢
ؾٞجص ضير٤ن ٝعِ٤س جُـشجٓس جُطٜذ٣ذ٣س مذ أؽخحؿ جُوحٗ ٕٞجُؼحّ ًِٔح ضؼِن جألٓش
ذحالٓط٘حع ػٖ جُط٘ل٤ز ٛٝ .زج كؼال ٓح ًشع ٚجُونحء جُٔـشذ ٖٓ ٢خالٍ قٌْ
"جُؼ٤يح "١ٝمذ ؾٔحػس "ضُٞل٤ص" ٖٓ خالٍ ضكذ٣ذُِ ٙـشجٓس جُطٜذ٣ذ٣س كٞٓ ٢جؾٜس
جُٔغإ ( ٍٝست٤ظ جُٔؿِظ جُؿٔحػ) ٢جُٔٔط٘غ ػٖ جُط٘ل٤ز ٌٕٞ٤ُ ،ذزُي جُونحء
جُٔـشذ ٢هذ أذحٕ ػٖ ٝجهؼ٤س ًر٤شز ك ٢جُطلغ٤ش جُٞجعغ ُٔوطن٤حش جُٔحدز ٖٓ 7
جُوحٗٝ . 41-90 ٕٞضير٤وٜح ضير٤وح سه٤وح ٣طٔحؽٝ ٠سٝـ جُوحٗ. ٕٞ
ئال إٔ جُٔؿِظ جألػِ ٠ك ٢هشجس ٙػذد  935جُقحدس ذطحس٣خ 1999-03-11
جُوحم ٢ذاُـحء قٌْ ئدجس٣س ٌٓ٘حط ( جُكٌْ جُغحذن رًش ) ٙهذ ذشس ٓٞهلٛ ٚزج ذؼذّ
ئٌٓحٗ٤س ؾرش جإلدجسز ػِ ٠ض٘ل٤ز جُكٌْ جإلُـحء ػٖ ىش٣ن جُـشجٓس جُطٜذ٣ذ٣س ٓحدجّ
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جُونحء جإلدجس ١هذ جهطقش ػِ ٠ئُـحء هشجس ٙجُز ١جػطرش ؽييح ك ٢جُغِيس ٝأٗٚ
٣رو ٠أٓحّ جُٔؼ٘ ٢ذحألٓش جُكن جُِؿٞء ئُ ٠جُونحء جإلدجسُ ١يِد جُطؼ٣ٞل ُٔح
٣طشضد ػٖ رُي ٓغإ٤ُٝس جُ٤ٜثس جُٔكِ٤س ٝ .ػِٛ ٠زج كحُٔؿِظ جألػِِ٣ ٞٛٝ ٠ـ٢
جُكٌْ  ٌٕٞ٣هذ أعذج جُغطحس ػٖ ئٌٓحٗ٤س جُكٌْ ذحُـشجٓس جُطٜذ٣ذ٣س كٞٓ ٢جؾٜس
جُؾخـ جُٔٔط٘غ ػٖ جُط٘ل٤ز ذحػطرحسٓ ٙشضٌرح ُخيأ ؽخقٓ, ٢غطرؼذج ذزُي ٛزٙ
جُٞعِ٤س ٖٓ دػ ٟٞجإلُـحء ٓطشجؾؼح ػٖ جٌُٔطغد جُونحت ٢جُزٗ ١حد ٟذ ٚقٌْ
ئدجس٣س ٌٓ٘حط.
حانخا :انذجز ػهى أيىال انجًاػاث انتزابٍت.

٣ؼطرش جُكؿض ػِ ٠أٓٞجٍ جُؿٔحػحش جُطشجذ٤س  ,أقذ ىشم جُط٘ل٤ز جُؿرش, ١جُط٢
ضيرن ك ٢ئىحس هٞجػذ جُوحٗ ٕٞجُخحؿ ٝجُط٣ ٢طؼنش ٓٔحسعطٜح كٞٓ ٢جؾٜس
جإلدجسز ئال ئرج ضؼِن جألٓش ذحألٓالى جُخحفس ُٜز ٙجألخ٤شز ٓٝ .وشس كوٜح ٝهنحءج
أٗ ٚال ٣ؿٞص جُكؿض ػِ ٠جُٔحٍ جُؼحّ ٝإٔ ىشم جُط٘ل٤ز جُؿرشٓ ١كقٞسز ك٢
ؽأٗٝ , ٚضؼطرش ٛز ٙجُوحػذز ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼحّ  ٝ ,رُي إٔ جُكؿض ٘٣ط ٢ٜذر٤غ جُٔحٍ
جُؼحّ ذ٤ؼح هنحت٤ح ٝجُكحٍ إٔ جُر٤غ جالخط٤حسٞ٘ٔٓ ١ع كٛٝ ٚ٤زج ٓح أهش ٙجُوحم٢
جإلدجس ١جُٔـشذ ٖٓ ٢خالٍ جُكٌْ جُقحدس ع٘س  .1971_03_16ق٤ص ٝهذ
جٗطٜص جُٔكٌٔس ئُ ٠إٔ ٓحٍ جُرِذ٣س جُٔٞدع ُذ ٟجُر٘ي ٓ ٞٛحٍ ػحّ كاٗ٘٣ ٚرـ ٢إٔ
ضؤًِ ٍٞطٜح كٔ٤ح ئدج ًحٕ ٖٓ جُؿحتض جُكؿض ػِ ٚ٤أّ إٔ جُكؿض ػِ ٚ٤ؿ٤ش ؾحتض ,
كٖٔ ٣و ٍٞئٕ جٌُِٔ٤س ٓو٤ذز ذطخق٤ـ جُؾ٢ء ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس ٣طشضد ػِ ٠رُي
ٓ٘يو٤ح أٗ ٚال ٣ؿٞص ُذُٝس إٔ ضطقشف كٛ ٢زج جُٔحٍ ُٔح ٣ط٘حكٝ ٠جُٔقِكس جُؼحٓس،
كٔط ٠ضوشس أٗ ٚال ٣ؿٞص جُطقشف ك ٢جُٔحٍ جُؼحّ ذٔح ٣طؼحسك ٓغ ضخق٤قٚ
ُِٔ٘لؼس جُؼحٓس ٝؾد جُوً ٍٞزُي ذأٗ ٚال ٣ؿٞص جُكؿض ػِ ٠جُٔحٍ جُؼحّ.
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ٝذحُطحُ ٢كاٗ ٚال ٣ؿٞص جُكؿض ػِ ٠أٓٞجٍ جُذُٝس ٝجألؽخحؿ جالػطرحس٣س جُؼحٓس
عٞجء ئٕ ًحٕ جُكؿض ضكلظ٤ح أ ٝض٘ل٤ز٣ح ػِ ٠جػطرحس إٔ ٛزج جإلؾشجء ٣طؼحسك
ٓٝرذأ ضخق٤ـ جألٓٞجٍ جُؼحٓس ٝ,إٔ جُكؿض ذٜزج جُؾٌَ ٣ؼيَ ع٤ش جُٔشكن جُؼحّ
٣ٝك ٍٞد ٕٝض٘ل٤زٛح ُٞظ٤لس جُ٘لغ جُؼحّ  .9ئال أٗ ٖٓٝ ٚؾٜس أخشٌ٣ ٟحد ٣طلن جُلوٚ
ٝجُونحء ػِ ٠ػذّ ؾٞجص جُكؿض ػِ ٠جألٓٞجٍ جُؼحٓس ٣رو ٠هحفش ػِٓ ٠ح ٣غطِضّ
جُٔشكن جُؼحّ ذك٤ع ئرج ٓح ًحٗص ٘ٛحى أٓٞجٍ ؿ٤ش ٓخققس إلدجسز جُٔشكن كاٗٚ
٣ؿٞص جُكؿض ػِٜ٤ح ٛٝ ,زج ٓح رٛرص ئُ ٚ٤جُٔكٌٔس جإلدجس٣س  ,ذٞؾذز  ٢ٛٝضأٓش
ذاؾشجء قؿض ضكلظ ٢ػِ ٠ػوحس ِٓٔٞى ٌِٓ٤س خحفس ُرِذ٣س ٝؾذز مٔحٗح ألدجء
جُذ ٕٞ٣جُ٘حضؿس ػٖ ٗضع جٌُِٔ٤س .
ٝق٤ص إٔ ٝص٣ش جُذجخِ٤س جُٔـشذ ٢أؽحس ك٘ٓ ٢ؾٞس ٙػذد 182ذطحس٣خ
.1991_05_11
ئُ ٠إٔ ٓٔطٌِحش جُؿٔحػحش جُؼٔ٤ٓٞس ال ضورَ إٔ ضٌٓ ٕٞكال ُِكؿض  ٢ٛ,جألٓٞجٍ
جُؼٔ٤ٓٞس د ٕٝجألٓالى جُخحفس جُط٤ُ ٢ظ ٘ٛحى ٖٓ جُ٘حق٤س جُوحٗ٤ٗٞس ٝجُونحت٤س ٓح
٘ٔ٣غ ئ٣وحع جُكؿض ػِٜ٤ح .
ٝذحُطحُ ٢كإ جُؼَٔ جُونحت ٌٕٞ٣ ٢هذ أهش ئ٣وحع جُكؿض جُطكلظ ٢ػِ ٠جُؼوحسجش
جًُِٔٔٞس ٌِٓ٤س خحفس ٓٔح ٣ؿٞص قؿضٛح عٞجء ضكلظ٤ح أ ٝض٘ل٤ز٣ح ٝذ٤ؼٜح العط٤لحء
جُذ ٖ٣جُٔطشضد ذزٓس جُؾخـ جُٔؼ٘ ١ٞجُؼحّ .

9
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ئال إٔ جُـشكس جإلدجس٣س ذحُٔؿِظ جألػِ ٠عٞف ضغ٤ش ػِٗ ٠كٓ ٞخحُق ُٔح ٞٛ
ٓوشس ذحُٔكحًْ جإلدجس٣س ٖٓ خالٍ سكل ئ٣وحع جُكؿض جُطكلظ ٢ػِ ٠ػوحس ِٓٔٞى
ٌِٓ٤س خحفس ُِٔؿِظ جُؿٔحػ.10 ٢
ٌُٖ ق٤ص إٔ جألٓش جُٔغطأٗق أعغ ٚضؼذ ِٚ٣ئُ ٠إٔ جُؿٔحػس جُٔيِٞخ مذٛح
جإلؾشجء ,ضؼطرش ٖٓ جألؽخحؿ جُوحٗ ٕٞجُؼحّ جُط ٢ضلشك كٜ٤ح ٓالتٔس رٓس ٝال
٣خؾ ٠ػِٜ٤ح جُؼغش ٝضإد ١دٜٗٞ٣ح ٝكن هٞجػذ جُٔكحعرس جُؼٔ٤ٓٞسٝ .هذ ؾحء ك٢
ئقذ ٟهشجسجش جُـشكس جإلدجس٣س  ٢ٛٝضإ٣ذ أٓش ست٤ظ جُٔكٌٔس جإلدجس٣س ذلحط
جُوحم ٢ذشكل ىِد ق ٍٞئ٣وحع جُكؿض جُطكلظ ٢ػِ ٠ػوحس ِٓٔٞى ٌِٓ٤س خحفس
ُِٔؿِظ جُؿٔحػ.٢
ٌُٖ ق٤ص ئٕ جألٓش جُٔغطأٗق ػ٘ذٓح أعظ ضؼذ ِٚ٣ػِ ٠إٔ جُؿٔحػس جُٔيِٞخ
مذٛح جإلؾشجء ضؼطرش ٖٓ أؽخحؿ جُوحٗ ٕٞجُؼحّ جُط ٢ضلشك كٜ٤ح ٓالتٔس رٓس ٝال
٣خؾ ٠ػِٜ٤ح جُؼغش ٝضإد ١دٜٗٞ٣ح ٝكن هٞجػذ جُٔكحعرس جُؼٔ٤ٓٞس كٌحٕ ٓح أغ٤ش
ذذ ٕٝأعحط .
٣غطلحد ٓٔح عرن رًش ٙإٔ جُؼوحسجش جًُِٔٔٞس ٌِٓ٤س خحفس ألؽخحؿ جُٔؼ٘٣ٞس
جُؼحٓس ال ٣ؿٞص جُكؿض أ ٝئ٣وحع جُكؿض جُطكلظ ٢ػِٜ٤ح خالكح ُألٓٞجٍ جُٔ٘وُٞس
جُط ٢ال ٣طشضد ػٖ قؿضٛح ضؼي َ٤ع٤ش جُٔشكن جُؼحّ ذحميشجد ٝجٗطظحّ ٝجُط٢
٣يِن ػِٜ٤ح جألٓٞجٍ جُخحفس ُِؾخـ جُٔؼ٘ ١ٞجُؼحّ ٝجُط ٌٖٔ٣ ٢قؿضٛح ض٘ل٤ز٣ح
الهطنحء دٓ ٖ٣طشضد ذزٓطٜح .

ئ٣ؾ ٕٞٔ٤ٓ ٞجُٔكحًْ جإلدجس٣س جُٔكذغس قغد ف٤ـس جُوحٗ. 41_90 ٕٞأُٞٞٓ ١د ؾذ٣ذ؟ جُٔؿِس جُٔـشذ٤س
ُالهطقحد ٝجُوحٗ٤ًِ ٕٞس جُكوٞم ٓشجًؼ .جُيرؼس جأل. 1988 ٠ُٝ
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ٝضير٤وح ُٜزج جالضؿح ٙضْ جُكؿض جُط٘ل٤ز ١ػِ ٠أٓٞجٍ ذِذ٣س ذ٘ ٢ئدسجس ض٘ل٤زج ُِكٌْ
جُونحت ٢جُوحم ٢ػِٜ٤ح ذأدجء ٓرحُؾ ٓحُ٤س ُلحتذز جُٔغٔٛ" ٠ذٓ ٝكٔذ " ٝضْ قؿض
ٓ٘وٞالش ضِي جُرِذ٣س جُٔٔػِس ك ٢ع٤حسز ٝضِلحص ٤ٌٓٝق جُٜٞجء ذحػطرحس ٛزٙ
جُٔ٘وٞالش ال ٣نش ذ٤ؼٜح ٝجعط٤لحء جُذ ٖ٣جُٔغطكن ػِ ٠جُرِذ٣س ذغ٤ش جُٔشكن جُرِذ١
 ٢ٛٝال ضؼطرش ك ٢ؾٔ٤غ جألقٞجٍ الصٓس ُغ٤ش ٝال ُطؼي َ٤جُٔشكن جُؼحّ.

انفقزة انخانخت  :ربط يسأنت ػذو انتُفٍذ بًسؤونٍت اإلدارة.

ئٕ جٓط٘حع جإلدجسز أ ٝضٔحىِٜح ك ٢ض٘ل٤ز جُكٌْ جُونحت ٢جُقحدس مذٛح ذذٝ ٕٝؾٞد
ٓرشس ٓور٣ ,ٍٞؼطرش خيأ ٖٓ ؾحٗرٜح ٝ .ضكون ٓغإ٤ُٝس جإلدجسز ذطالصّ ٓغ جُنشس
جُٔطكون جُٞهٞع جُزٔ٣ ١ظ ذكن ضحذص ُِٔطنشس ٓحد٣ح أٓ ٝؼ٘٣ٞح ٘٣ٝ ,رـ ٢إٔ
 ٌٕٞ٣جٓط٘حع جإلدجسز ٛزج  ,أ ٝضؼ٘طٜح  ٞٛجُغرد ك ٢قذٝش جألمشجس جُطُ ٢كوص
ذحُٔكٌ.11ُٚ ّٞ
ٝئرج ًحٗص جألخيحء جُط ٢ضطغرد كٜ٤ح جُٔشجكن جُؼحٓس ضيشـ ئؽٌحال هحٗ٤ٗٞح ٖٓ
خالٍ ضكِٓ َ٤وطن٤حش جُلقِ ٖٓ 79ٝ80 ٖ٤م.ٍ.ع .رُي إٔ ذؼل جُلوٚ
(ٗحؿحع ٢عحًٞ٤ش ) قح ٍٝضأع٤ظ ٓرذأ جُٔغإ٤ُٝس جُؾخق٤س ُِٔٞظق جُٔطغرد
ك ٢ػذّ ض٘ل٤ز جُكٌْ جُونحت ٢ػِ ٠هش٘٣س إٔ ه٤حّ جُٔٞظل ٖ٤ذحُٜٔحّ جًُُٔٞٞس ئُْٜ٤
ٖٓ ىشف جإلدجسز ٘٣رـ ٢إٔ ٣وطشٕ ذطكٔ ِْٜ٤جُٔغإ٤ُٝس ؽخق٤ح .ػِ ٠جػطرحس إٔ
جالٓط٘حع ػٖ جُط٘ل٤ز ٗ ٞٛط٤ؿس ُٜز ٙجإلسجدز جُرؾش٣س جُط ٢ضغطخذٜٓح جإلدجسز ٝ.هذ
جُؼِٔ ٢أقٔذ هنحء جإلُـحء ٝجالضؿحٛحش جُكذ٣ػس ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٗ ٕٞػذد  ،130جُيرؼس جأل٠ُٝ
.1980
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رٛرص جُٔكٌٔس جإلدجس٣س ذٌٔ٘حط ك ٢هن٤س ُٜح ذطحس٣خ  1998 ٞ٤ٗٞ٣ 23ئُ ٠قذ
كشك ؿشجٓس ضٜذ٣ذ٣س ػِ ٠جُٔغإ " ٍٝجُـذجس " ١ذقلس ؽخق٤س ذحػطرحسٙ
جُٔطغرد جُٔرحؽش ك ٢ػذّ ض٘ل٤ز قٌْ جُونحء ذ٤ذ إٔ ضكَٔ جُٔغإ٤ُٝس ٖٓ ىشف
جُٔٞظق ؽخق٤ح ٣ ,ؿد أال ٣كؿد ػٖ أػ٘٘٤ح جُطغِغَ جإلدجس ١جُٔٞؾٞد دجخَ
جإلدجسز ُ .زُي كحُٔٞظق جألػِ ٠ك ٢جُطغِغَ جإلدجس ١ذٔح  ٖٓ ٌِٚٔ٣عِيحش
ستحع٤س ضٌٔ٘ ٖٓ ٚضؼذ َ٣أ ٝئُـحء أ ٝعكد هشجس ٓشؤٝع ٚجُز ١جٓط٘غ ػٖ جُط٘ل٤ز ,
 ٞٛجُز٘٣ ١رـ ٢إٔ ٣طكَٔ جُٔغإ٤ُٝس جٗيالهح ٖٓ مِٞػ ٚكٛ ٢ز ٙجُٔغأُس. 12

انفقزة انزابؼت  :تىقٍغ جزاءاث ػهى انًًتُغ ػٍ تُفٍذ األدكاو انقضائٍت.

ئٕ جُٔٞظق جُزٔ٣ ١ط٘غ ػٖ ض٘ل٤ز قٌْ هنحت٣ ٢نغ ٗلغ ٚأٓحّ ٓغإ٤ُٝس ضطشضد
ػٜ٘ح ػوٞذحش ضأد٣ر٤س ٝئٕ جهطن ٠جُكحٍ ػوٞذحش ؾ٘حت٤س :
_1انجزاءاث انتأدٌبٍت .
ئرج ًحٕ ٖٓ ذٝ ٖ٤جؾرحش جُٔٞظق جُؼَٔ ػِ ٠جقطشجّ عِيس جُذُٝس ًٔح ٗـ ػِ٠
رُي جُلقَ  ٖٓ 13ظ٤ٜش  24كرشج٣ش  1958جُٔطؼِن ذحُ٘ظحّ جألعحع ٢جُؼحّ
ُِٞظ٤لس جُؼٔ٤ٓٞس  ,كإ جقطشجّ أقٌحّ جُونحء ٣ؼطرش جقطشجٓح ُِغِيس جُونحت٤س .
ٝػذّ جقطشجّ ٛز ٙجألقٌحّ ٣ؿؼَ جُٔٞظق جُٔغإ ٍٝكٝ ٢مؼ٤س جُٔخَ ٝجُٔخحُق
ُٞجؾرحش جُٞظ٤لس  ,ذ٤ذ إٔ ضٞجؾذ جُٔٞظق ضكص ئؽشجف عِيس ستحع٤س ػِ٤ح ٣ؿؼَ
ك ٢أؿِد جألق٤حٕ جُق٤ـس جُط٘ل٤ز٣س ُألقٌحّ جُقحدسز مذ جإلدجسز أٓش ُشؤعحء
12

عِٔ٤حٕ ٓكٔذ جُئحٓ :١ٝرحدب ػِْ جإلدجسز جُؼحٓس  ،جُيرؼس ٓ 7يرؼس ؾحٓؼس ػ ٖ٤جُؾٔظ . 1987
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جإلدجسجش ذوقذ جُط٘ل٤ز أ ٝجقطشجّ ٛزج جألٓش ٣ؿذ أعحع٣ ًٚٗٞ ٖٓ ٚقذس ػٖ أػِ٠
عِيس ك ٢جُرالد  ٞٛٝجُِٔي  .ذحػطرحس ضٞجؾذ ٙكٞم ًَ جُغِيحش ٝإٔ جألقٌحّ
جُونحت٤س ضقذس ذحعٔٓٝ , ٚخحُلس ٛزج جألٓش ال ضؼل ٢جُٔغإ ٍٝجُٔؼ٘ ٢ذحألٓش ٜٓٔح
ًحٗص دسؾط ٚك ٢جُغِْ جإلدجس ٖٓ ١ضكَٔ جُٔغإ٤ُٝس جُؿضجت٤س .13
_2يتابؼت انًىظف انًًتُغ ػٍ انتُفٍذ جُائٍا.
ئٕ ػذّ ض٘ل٤ز قٌْ هنحت ٖٓ ٢ىشف جإلدجسز ٣ؼطرش ذٔػحذس ضكو٤ش ُٜزج جُكٌْ ,
ٝذطحُ ٢ضكو٤ش جُغِيس جُونحت٤س ٝ ,كٛ ٢زج جإلىحس ضؼطرش جُلوشز جُػحٗ٤س ٖٓ جُٔحدز
 ٖٓ 266جُوحٗ ٕٞجُؿ٘حت : ٢جٗ٣ ٚؼحهد ذحُؼوٞذحش جُٔوشسز ك ٢جُلوشضٖٓ 3ٝ1 ٖ٤
جُلقَ 263ػِ ٠جألكؼحٍ أ ٝجألهٞجٍ أ ٝجٌُطحذحش جُؼِ٘٤س جُط٣ ٢وقذ ٜٓ٘ح ضكو٤ش
جُٔوشسجش جُونحت٤س أ ٖٓ ٌٕٞ٣ ٝؽأٜٗح جُٔغحط ذغِيس جُونحء أ ٝجعطوالُ.ٚ

انفقزة انخايست  :نجوء انًتضزر نًؤسست دٌىاٌ انًظانى.

ئٕ ئقذجظ ٓإعغس دٞ٣جٕ جُٔظحُْ جعطؿحذس ُٔطيِرحش ض٘ٔ٤س جُطٞجفَ ذٖٓ ًَ ٖ٤
جُٔٞظل ٖ٤أكشجد أ ٝؾٔحػحش ٝذ ٖ٤جإلدجسجش  ,أ ٝك٤ٛ ٢ثس ضٔحسط فالق٤حش
جُغِيس جُؼٔ٤ٓٞسٝ .ك ٢جُٞهص ٣شضرو ذكص جإلدجسجش ٝجُ٤ٜثحش ػِ ٠جالُطضجّ
ذنٞجذو ع٤حدز جُوحٗٝ ٕٞجإلٗقحف.
ٝكٛ ٢زج جإلىحس  ٌٖٔ٣إٔ ضؾٌَ ٛز ٙجُٔإعغس ٝعِ٤س ٜٓٔس ُٝقحُف جُٔطوحمٖ٤
 ٖٓ ٌٖٔ٣خالُٜح دػٞز جإلدجسجش جُؼٔ٤ٓٞس ػِ ٠ضير٤ن جألقٌحّ جُونحت٤س جُقحدسز
كٞٓ ٢جؾٜطٜح.
13

جُٔؿِس جُٔـشذ٤س ُإلدجسز جُٔكِ٤س ٝجُط٘ٔ٤س عِغِس " ٓإُلحش ٝأػٔحٍ ؾحٓؼ٤س " ػذد . 2008 , 80
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ٝػِ ٠جُشؿْ ٖٓ ًٛ ٕٞز ٙجُٔإعغس ال ضطٞكش ػِ ٠آُ٤حش صؾش٣س إلؾرحس جُٔكحُلٖ٤
ٝئخنحػُِ ْٜوحٗ , ٕٞكإ دٝسٛح جُٔؼ٘ ١ٞع ٌٕٞ٤قطٔح ه ١ٞجُطأغ٤ش ػِ ٠كؼحُ٤س
جإلدجسجش جُؼٔ٤ٓٞس ,العٔ٤ح ٝإٔ ٝجُ ٢جُٔظحُْ ٣شكغ ُِِٔي ضوش٣رح ع٘٣ٞح ٣طنٖٔ
ققِ٤س أػٔحُ.ٚ
ًٔح أٗ٣ ٚشكغ ضوش٣ش ُِٞص٣ش جأل ٍٝذخقٞؿ جُكحالش جُٔشضريس ذحالٓط٘حع ػٖ
ض٘ل٤ز قٌْ هنحتٜٗ ٢حتٗ ٢حؾْ ػٖ أكؼحٍ فحدسز ػٖ ٓٞظق أ ٝػ ٕٞضحذغ ُِؿٜس
14

جُط ٢فذس جُكٌْ ك ٢قوٜح أ ٝػذّ ه٤حٓ ٚجُٞجؾد.

انًطهب انخاًَ:دور سهطت انىصاٌت فً دًم اإلدارة ػهى تُفٍذ األدكاو اإلدارٌت.

ضؼشف جُٞفح٣س ػِ ٠أٜٗح  ٢ٛجُشهحذس جُط ٢ضٜ٤ُٞح عِيس جُٞفح٣س جُٔشًض٣س ػِ٠
هشجسجش جُغِيس جُالٓشًض٣س ك ٢جُكحالش ٝجُؾشٝهٝٝ ،كوح ُألٝمحع جُط ٢قذدٛح
جُٔؾشع ،ك ٢ٜذزُي ضخطِق ئرٕ ٖٓ جُغِيس جُشتحع٤س ك ٢أٗ ٚال ٞ٣ؾذ ٘ٛحى
خنٞع ػحّ ٖٓ ئقذ ٟجُغِيحش ُغِيس أخشًٔ ،ٟح  ٞٛجُكحٍ ك ٢ػالهس جُغِيس
جُٔشؤٝعس ذحُغِيس جُشتحع٤س ٝ ،ئٗٔح ضشجهد عِيس جُٞفح٣س ضقشكحش جُغِيس
جُخحمؼس ُِٞفح٣س ك ٢جُكحالش جُط٣ ٢كذدٛح جُوحٗ ٖٓٝ ،ٕٞغْ كال ضغطي٤غ جُغِيس

ٓ 14ؿِس جُلوٝ ٚجُوحٗ " ٕٞئؽٌحُ٤س ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س جُقحدسز مذ جإلدجسز"
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جُٔشًض٣س إٔ ضكَ هشجسٛح ٓكَ هشجس جُغِيس جُخحمؼس ُِٞفح٣س ئال ك ٢جُكحالش
جُٔكذدز ذحُوحٗ. 15ٕٞ
ػِٛ ٠زج ٝكنال ػٖ ٓح ضوذّ كإ عِيحش جُٞفح٣س ضِؼد دٝسج أعحع٤ح ٓٝكٞس٣ح
كٓ ٢ؿحٍ ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س العٔ٤ح جألقٌحّ جُوحم٤س ذحُطؼ٣ٞل جُٔحُ٢
ُِٔكٌ ،ُٚ ّٞك ٢ٜذزُي ٝعِ٤س ئدجس٣س ضط٤ف ُِٔطنشس جعطخذجّ ٝعحتَ أخشُ ٟكع
جُٞقذجش جُٔكِ٤س ػِ ٠ض٘ل٤ز قٌْ ئدجس. ١
ٝذحُطحُ ٢كحُلشد جُزً ١حٕ مك٤س ُؼذّ ضو٤ذ ئقذ ٟجُ٤ٜثحش جُٔكِ٤س جُالٓشًض٣س ُٔح
ذ٣ ٖ٤ذ ٖٓ ٚ٣قٌْ ِ٣ضٜٓح ذأدجء ٓرِؾ ٓح٣ ،غطي٤غ إٔ ٣طٞؾٓ ٚرحؽشز ئُ ٠عِيحش
جُٞفح٣س ٌُ ٢ضنغ قذج ُغِر٤س جُؿٜس جُخحمؼس ُِٞفح٣سٝ ،رُي ٌُ ٕٞجألٓش ٣طؼِن
ذلشك أدجء د ٖ٣جُكحٍ ،ذك٤ع إٔ أدجء د ٕٞ٣جُكحٍ ضؼطرش ٗٞػح ٖٓ جُطقشكحش
جُالصٓس إلؾرحس جُ٤ٜثس جُٔكِ٤س ػِ ٠ض٘ل٤زٛحٛٝ ،16زج ذحُلؼَ ٓح ٗـ ػِ ٚ٤جُٔؾشع
جُٔـشذ ٖٓ ٢خالٍ جُٔحدز  ٖٓ 77جُٔ٤ػحم جُؿٔحػ ٢سهْ  ( 78.00ئدج سكل
ست٤ظ جُٔؿِظ جُؿٔحػ ٢أ ٝجٓط٘غ ػٖ جُو٤حّ ذأػٔحٍ أ ٝجٓط٘غ ػٖ جُو٤حّ ذحألػٔحٍ
جُٞجؾرس ػِ ٚ٤ذٔوطن ٠جُوحًٗٝ ، ٕٞحٕ ٛزج جُشكل ع٤طشضد ػِ ٚ٤جُطِٔـ ٖٓ
ٓوطن ٠ضؾش٣ؼ ٢أ ٝض٘ظ ٢ٔ٤أٓ ٝغح ذحُٔقِكس جُؼحٓس أ ٝقوٞم جألكشجد ؾحص
ُِغِيس جإلدجس٣س جُٔخطقس ذؼذ جُطٔحعٜح ٓ٘ ٚجُٞكحء ذٞجؾر ٚجُو٤حّ ذزُي ضِوحت٤ح ذوشجس
ٓؼَِ ٣كذد ٓٞمٞع جُٔكِ) ٍٞ
ئال أٗ ٚك ٢قحُس سكل عِيحش جُٞفح٣س ػِ ٠ضو٤ذ قٌْ هنحت ٢جُوحم ٢ذاُضجّ ٓح
ذزٓس جُؿٔحػس جُطشجذ٤س ٖٓ د ، ٖ٣كإ جُطظِْ جُشتحعُِٞ ٢ص٣ش ٝجسدج 17،ػِ ٠إٔ
 15قغ٘ ٢عؼذ ػرذ جُٞجقذ ،ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س،ذذ ٕٝدجس جُ٘ؾش ىرؼس . 1984
 16كقَ  ٖٓ22ظ٤ٜش  30ؽط٘رش  1976جُخحؿ ذحُط٘ظ ْ٤جُٔحُُِ ٢ؿٔحػحش جُطشجذ٤س ٤ٛٝثحضٜح .
17

قغ٘ ٢عؼذ ػرذ جُٞجقذ ،ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س،ذذ ٕٝدجس جُ٘ؾش ىرؼس . 1984
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عِيس جُٞفح٣س ئرج ُْ ضغطي٤غ ضأع٤ظ سكنٜح ُٔٔحسعس عِيس جُو٤ذ أ ٝجألٓش
جُٔرحؽش ػِ ٠جعظ هحٗ٤ٗٞس أ ٝأٜٗح أعغطٜح ػِ ٠أعظ ٝجهؼ٤س خحىثس ،كإ
جُٔكٌ٣ ُٚ ّٞغطي٤غ دجتٔح إٔ ٣ؼطشك ػِٛ ٠ز ٙجألعرحخ جُط ٢أدش ذغِيحش
جُٞفح٣س ئُ ٠سكل ضٞؾ ٚ٤جألٓش ذحُطو٤ذ أ ٝجُو٤حّ ذحُطو٤ذ جُٔرحؽش ٝذحُطحٌُٕٞ٣ ٢
هشجسٛح جُوحم ٢ذحُشكل هشجسج ئدجس٣ح ٣ؿٞص جُيؼٖ ك ٚ٤ذحإلُـحء.
ئال أٗٓٝ ٚغ رُي كإ ٛز ٙجإلٌٓحٗ٤س ضٌحد ضٌٝ ٕٞعحتَ ٤ٔٛٝس ٗٝطحتؿٜح ؿ٤ش أً٤ذز .
ألٕ ًَ ؽ٢ء ك ٢جُٜ٘ح٣س ٣طٞهق ػِ ٠قغٖ ٗ٤س عِيس جُٞفح٣س ذك٤ع  ٌٖٔ٣إٔ
ضٞجكن أ ٝال ضٞجكن ُٔح ُٜح ٖٓ عِيس ضوذ٣ش٣س ٝجعؼس ٝئٕ ًحٕ ُِٔكٌ ُٚ ّٞجُيؼٖ
ك ٢هشجس جُشكل أٓحّ جُونحء جإلدجس ،١جُز٘ٔ٣ ١غ ػٖ ضوذ٣ش أعرحخ جُشكل ٝال
ٔ٣حسط كٛ ٢زج جُٔؿحٍ ئال سهحذس ٓكذٝدز ؾذج  ٞٛٝكٛ ٢زج جألخ٤ش ال  ٌٚ٘ٔ٣ضٞؾٚ٤
أٓش ذاؾشجء ه٤ذ ٓرحؽش ٜٓٔح ًحٕ جُذ ٖ٣جُٔغطكن ٓؼ ٖ٤جُٔوذجس ٝقحٍ جألدجء ٛٝزج
ٓح قح ٍٝجُٔؾشع جُلشٗغ ٢ضكو٤و ٖٓ ٚخالٍ هحٗ 589\80 ٕٞجُقحدس كٞ٤ُٞ٣ ٢ص
 1980جُخحؿ ذحُـشجٓس جُطٜذ٣ذ٣س ك ٢جُٔؿحٍ جإلدجسٝ ١ضو٤ذ جألقٌحّ ذٞجعيس جألؽخحؿ
جُٔؼ٘٣ٞس جُؼحٓس .

خحضٔس
ئٕ أٓ ْٛح  ٌٖٔ٣جُخشٝؼ ذٛ ٖٓ ٚزج جُؼشك  ٞٛإٔ ظحٛشز جٓط٘حع جإلدجسز ػٖ
جُط٘ل٤ز ال ٘٣رـٓ ٢ؼحُؿطٜح ٖٓ جُضج٣ٝس جُلو٤ٜس ٝجُونحت٤س ،ذَ ال ذذ ٖٓ دسجعس ٓؼٔوس
ُؿذٝس جُٔؾٌِس ٝأعرحذٜح ألٗٓ ٚح ٖٓ ٓغإ ٍٝئدجس٣ ١شكل ض٘ل٤ز قٌْ هنحت٢
ذحإلمحكس ئُ ٠إٔ ئدجسز ٓ ٢ٛإعغس ػٔ٤ٓٞس ضخنغ ك ٢ضغ٤٤شٛح ُ٘ظحّ ٓٝغحىش
ٝمٞجذو ٓؼ٘٤س ٤ُٝظ ُٔضجؼ جُؾخـ جُٔغإ ٍٝػٜ٘ح .
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ٝػِٛ ٠زج جألعحط ال ٘٣رـ ٢ػِ ٠جُونحء جُٔرحُـس ك ٢جالٗذكحع ٝسجء قٔحط جُلوٚ
ٝجُرحُـس ك ٢جذطٌحس ٝعحتَ ؿ٤ش ٓ٘قٞؿ ػِٜ٤ح هحٗٗٞح إلؾرحس جإلدجسز ػِ ٠جُط٘ل٤ز
دٓ ٕٝشجػحز قغحع٤س جُٜٔحّ جُٔ٘ٞىس ذٜح  ،ألٕ جػطٔحد ٓوحسذس ؾحكس ضؼطٔذ ػِ٠
ػ٘قش جإلًشج ٌٖٔ٣ ٙإٔ ٣إد ١ئُ ٠أغحس ؾحٗر٤س عِر٤س ال ضوَ خيٞسضٜح ػٖ عِر٤حش
ػذّ جُط٘ل٤ز ٗلغ .ٚكٔؾٌِس جالٓط٘حع  ٢ٛهرَ ًَ ؽ٢ء ٓؾٌِس جإلدجسز ٗلغٜح،
ٝذحُطحُ ٢كاٗ٣ ٚطؼ ٖ٤جُركع ػٖ قُِٜٞح دجخَ جإلدجسز ٝػذّ جٗطظحس جُكِ ٍٞجُونحت٤س
ٝجُلو٤ٜس .

جُٔشجؾغ

 عِٔ٤حٕ ٓكٔذ جُئحٓ :١ٝرحدب ػِْ جإلدجسز جُؼحٓس  ،جُيرؼس ٓ 7يرؼس ؾحٓؼسػ ٖ٤جُؾٔظ . 1987
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 ئ٣ؾ ٕٞٔ٤ٓ ٞجُٔكحًْ جإلدجس٣س جُٔكذغس قغد ف٤ـس جُوحٗ. 41_90 ٕٞأ١ُٓٞٞد ؾذ٣ذ؟ جُٔؿِس جُٔـشذ٤س ُالهطقحد ٝجُوحٗ٤ًِ ٕٞس جُكوٞم ٓشجًؼ .جُيرؼس
جأل. 1988 ٠ُٝ
 قغ٘ ٢عؼذ ػرذ جُٞجقذ ،ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س،ذذ ٕٝدجس جُ٘ؾش ىرؼس . 1984 جُؼِٔ ٢أقٔذ هنحء جإلُـحء ٝجالضؿحٛحش جُكذ٣ػس ٓؿِس جُونحء ٝجُوحٗ ٕٞػذد ،130جُيرؼس جأل.1980 ٠ُٝ
 جُٔؿِس جُٔـشذ٤س ُإلدجسز جُٔكِ٤س ٝجُط٘ٔ٤س عِغِس " ٓإُلحش ٝأػٔحٍ ؾحٓؼ٤س "ػذد . 2008 , 80
ٓ -ؿِس جُلوٝ ٚجُوحٗ " ٕٞئؽٌحُ٤س ض٘ل٤ز جألقٌحّ جإلدجس٣س جُقحدسز مذ جإلدجسز"
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