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 انًقذية: 

إٕ ْظاّ اإلزاض٠ احمل١ًٝ يس٣ ايعسٜس َٔ زٍٚ ايعامل دع٤ًا ٫ ٜتذعأ َٔ بٓا٥ٗا ايػٝاغٞ 

ٚاإلزاضٟ، ٚتعس ايُٝٔ ٚاسس٠ َٔ ايسٍٚ اييت ْل زغتٛضٖا ع٢ً شيو، سٝح ْكت املاز٠ 

َٔ ايٛسسات اإلزاض١ٜ ٚاجملايؼ احمل١ًٝ دع٤ًا ٫ ٜتذعأ ( َٓ٘ ع٢ً إٔ: " تعترب نٌ 147)

َٔ غًط١ ايسٚي١ ... إخل"، ؾه٬ً ع٢ً ا٭خص بٓظاّ اإلزاض٠ احمل١ًٝ ايكا٥ِ ع٢ً َبسأ 

نأغًٛب يًعٌُ اإلزاضٟ اذتهَٛٞ يف إزاض٠ ايؿ٦ٕٛ  (1)اي٬َطنع١ٜ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ

اّ يٓظاّ اإلزاض٠ احمل١ًٝ يتشكٝل ٖصا ايعا١َ ٚتٛؾري ارتسَات يًُٛاطٓني، ٚضغِ اإلطاض ايع

ا٭غًٛب، َعرتؾًا يًٛسسات اإلزاض١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ احملاؾظات ٚاملسٜطٜات بايؿدك١ٝ 

ا٫عتباض١ٜ، ٚإٔ ٜهٕٛ هلا زتايؼ ست١ًٝ َٓتدب١ اْتدابًا سطًا َباؾطًا َٚتػاًٜٚا، ٚإٔ 

١ ايػًط١ متاضؽ َٗاَٗا ٚاختكاقاتٗا ٚؾكًا ملٛاضزٖا املاي١ٝ، ٚحتت إؾطاف ٚضقاب

املطنع١ٜ، ٖٚصٙ ٖٞ أضنإ ْظاّ اذتهِ احملًٞ ٚايصٟ اتؿكت عًٝٗا َعظِ تؿطٜعات 

 شتتًـ زٍٚ ايعامل.

ّ بؿإٔ ايػًط١ احمل١ًٝ دا٤ يٝرتدِ ٖصٙ املباز٨ 2000( يػ١ٓ 4نُا إٔ ايكإْٛ ضقِ )

( َٓ٘ 4ٖٚصا اإلطاض يف قٛض٠ ْظاّ ٚانح املعامل يًػًط١ احمل١ًٝ، سٝح ْكت املاز٠ )

٢ إٔ: " ٜكّٛ ْظاّ ايػًط١ احمل١ًٝ طبكًا ٭سهاّ ايسغتٛض ٖٚصا ايكإْٛ ع٢ً َبسأ عً

اي٬َطنع١ٜ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ ٚع٢ً أغاؽ تٛغٝع املؿاضن١ ... إخل"، ٚاغتتبع شيو 

إقساض ايعسٜس َٔ ايًٛا٥ح ٚايكطاضات ؾهًت َع ايكإْٛ املٓظ١َٛ ايتؿطٜع١ٝ يًػًط١ 

 احمل١ًٝ ٚاملتُج١ً يف اٯتٞ:

( 269اي٥٬ش١ ايتٓؿٝص١ٜ يكإْٛ ايػًط١ احمل١ًٝ ايكازض٠ بايكطاض ادتُٗٛض١ٜ ضقِ ) -

 ّ.2000يػ١ٓ 

( يػ١ٓ 23اي٥٬ش١ ايتٓظ١ُٝٝ يٛظاض٠ اإلزاض٠ احمل١ًٝ ايكازض٠ بايكطاض ادتُٗٛض١ٜ ضقِ ) -

2001.ّ 

 ّ.2001( يػ١ٓ 24اي٥٬ش١ املاي١ٝ يًػًط١ احمل١ًٝ ايكازض٠ بايكطاض ادتُٗٛضٟ ضقِ ) -

                                                           
 ( من دصخىر الجمهىريت اليمنيت. 146( املادة )1)
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اي٥٬ش١ ايتٓظ١ُٝٝ يسٚاٜٚٔ احملاؾظات ٚاملسٜطٜات ايكازض٠ بايكطاض ادتُٗٛضٟ ضقِ  -

 ّ. 2001( يػ١ٓ 265)

ّ بؿإٔ حتسٜس قِٝ أٚع١ٝ ايطغّٛ 2001( يػ١ٓ 283قطاض ض٥ٝؼ زتًؼ ايٛظضا٤ ضقِ ) -

 احمل١ًٝ ٚاملؿرتن١ ع٢ً َػت٣ٛ احملاؾظ١.   

ايػًط١ احمل١ًٝ ضمست ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾإٕ ايٓكٛم ايسغتٛض١ٜ ٚأسهاّ قإْٛ 

ا٭غاؽ ايتؿطٜعٞ يٓظاّ اإلزاض٠ احمل١ًٝ ٚع٢ً ن٥ٛٗا مت اْتداب اجملايؼ احمل١ًٝ يف 

( َسٜط١ٜ 332( عهًٛا يف اجملايؼ احمل١ًٝ يف )6766ّ، سٝح مت اْتداب )2001ؾرباٜط 

ّ مت اْتداب اهل٦ٝات اإلزاض١ٜ 2001( ستاؾظ١، ٚيف َاضؽ 20( عهًٛا يف )426)ٚ

 ١ًٝ يف ناؾ١ احملاؾظات ٚاملسٜطٜات.يًُذايؼ احمل

إ٫ إٔ بطْاَر اذته١َٛ املٓبجل عٔ ايربْاَر ا٫ْتدابٞ يط٥ٝؼ ادتُٗٛض١ٜ تهُٔ 

َؿطٚع ا٫ْتكاٍ َٔ ْظاّ ايػًط١ احمل١ًٝ إىل ْظاّ اذتهِ احملًٞ ٚاغع ايك٬سٝات 

بأْ٘ مبا ٜٛسٞ يس٣ ايبعض ا٫ْتكاٍ إىل ْظاّ اي٬َطنع١ٜ ايػٝاغ١ٝ، َع أْٞ ع٢ً ثك١ 

٫ ٜككس شيو، ٚنإ ا٭سط٣ إٔ ٜتهُٔ ايربْاَر زضاغ١ يهٌ املعٛقات ٚايكعٛبات 

اييت ٚادٗت عٌُ اجملايؼ احمل١ًٝ أثٓا٤ ايتطبٝل ايعًُٞ هلا يًٛقٍٛ إىل ق٬سٝات 

 ٚاغع١ مبا حيكل ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ يف إطاض ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ املػتسا١َ يًُٝٔ.

ذتهِ احملًٞ ٚاغع ايك٬سٝات، ٜتطًب َٔ ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ؾإٕ تطبٝل ْظاّ ا

ناؾ١ أبٓا٤ اجملتُع اإلزضاى ايٛاعٞ بهطٚض٠ احملاؾظ١ ع٢ً ٚسس٠ ايسٚي١، ا٭َط ايصٟ 

ع٢ً املػتٜٛني  –ٜعين إٔ تظٌ ايُٝٔ زٚي١ َٛسس٠ ختهع مجٝع املػتٜٛات اإلزاض١ٜ 

٬ ٜهٕٛ ٖٓاى يًُٓظ١َٛ ايتؿطٜع١ٝ املتُج١ً بايسغتٛض ٚايكٛاْني، ؾ –املطنعٟ ٚاحملًٞ 

 ٚايتؿطٜع١ٝ ايػٝاغ١ٝ ايك٬سٝات ظُٝع احمل١ًٝ اجملايؼ سهَٛات ست١ًٝ تتُتع ؾٝ٘

 املتشس٠ اي٫ٜٛات َجٌ املطنب١ ايسٍٚ يف اذتاٍ ٖٛ نُا ٚايكها١ٝ٥ ٚايتٓؿٝص١ٜ،

ا٫حتاز١ٜ، سٝح ٜطبل ٖصا ايٓظاّ يف ايسٍٚ املطنب١ نبري٠ اذتذِ  ٚمجٗٛض١ٜ أملاْٝا

 ي٬َطنع١ٜ ايػٝاغ١ٝ شات ايٓظاّ ايؿٝسضايٞ أٚ ا٫حتاز املطنعٟ.ٚاييت تأخص بٓظاّ ا

هلِ أؾهٌ  ٧ٜٗٝ٘ إيٝ٘ ٥ٚععظ اْتُا٤ أبٓاٜإٔ  اذتهِ احملًٞ ْظاّ يصا نإ يعاًَا ع٢ً

ًعب٘ يف ٜؾطم ايعٝـ ع٢ً مجٝع املػتٜٛات، عٔ ططٜل ايسٚض اذتٟٝٛ ٚاهلاّ ايصٟ 

 شتتًـ زتا٫ت ايت١ُٝٓ.
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 نطٚضًٜا ٚؾططًا ايسٚي١ ٖصٙ يكٝاّ أغاغًٝا ضنًٓا زٚي١ أٟ يف اذتهِ نإ ٚإشا

 اذتهِ ؾإٕ َٚكسضاتٗا، ٚثطٚاتٗا أضانٝٗا ٚٚسس٠ ٚغٝازتٗا نٝاْٗا ع٢ً يًُشاؾظ١

 ب٘ َٔ زٚض ٜػِٗ ملا ْظطًا اذتهِ، ْظاّ عًٝٗا ٜػتٓس اييت ا٭ق٣ٛ ايطنٝع٠ احملًٞ

 املٛاطٓني َٔ قطٜب١ إزاض٠ يهْٛٗا عًٝٗا، ٚاحملاؾظ١ ٚتطٛضٖا ايك١َٝٛ ايت١ُٝٓ يف ؾعاٍ

 املعطؾ١ َٔ قسض أنرب ٜهُٔ املٛاطٓني َٔ ايكطب ٖٚصا ايؿعب، قُِٝ َٔ ْابع١

 .ٚتطًعاتِٗ املٛاطٓني ٚآَاٍ ٚسادات ظطٚف بطبٝع١

تهُننٔ َؿننه١ً ايسضاغنن١ يف إٔ تطبٝننل ْظنناّ اذتهننِ احملًننٞ ٚاغننع      :الدراسكك مشككة   

ٚايكننعٛبات ايننيت ٚادٗننت تطبٝننل ايكنن٬سٝات، ٜػننتٛدب ايكهننا٤ عًنن٢ نننٌ املؿننانٌ  

ْظاّ ايػًط١ احمل١ًٝ، ايصٟ زخٌ سٝنع ايتطبٝنل ايعًُنٞ يف اْتدابنات أٍٚ زتنايؼ ستًٝن١       

ّ ع٢ً َػت٣ٛ احملاؾظات ٚاملسٜطٜات يف عُنّٛ ادتُٗٛضٜن١، ثنِ تن٬     2001يف ؾٗط ؾرباٜط 

ّ، سٝح ختًًت تًو ايؿرت٠ ايعسٜس َٔ ايكعٛبات اييت ٚادٗنت عُنٌ   2006شيو اْتدابات 

اجملنننايؼ احملًٝننن١ أثٓنننا٤ ايتطبٝنننل، ٚاملتُجًننن١ يف مجًننن١ املُاضغنننات ايتٓؿٝصٜننن١ املٓكٛيننن١ إىل  

ايٛسنننسات اإلزاضٜننن١ ٚاصتننناظ املتطًبنننات امل٪غػننن١ٝ اإلزاضٜننن١ ٚاملازٜننن١، ٚعنننسّ تنننٛؾط ايبٓٝننن١  

ا٭غاغ١ٝ ٚايعٓكط ايبؿطٟ امل٪ٖنٌ يعُنٌ ايػنًط١ احملًٝن١ يف ايٛسنسات اإلزاضٜن١، ٫غنُٝا        

ٝصٜن١ املٓناب بٗنا حتكنٌٝ ٚدباٜن١ املنٛاضز املايٝن١ ٚإعنساز املٛاظْن١ ايػن١ٜٛٓ           يف أدٗعتٗا ايتٓؿ

 يًٛسس٠ اإلزاض١ٜ.

 استٝادات تًيب َتها١ًَ تؿطٜع١ٝ َٓظ١َٛ يصيو ؾإْ٘ َٔ ايهطٚض٠ مبهإ إجياز

 ايب١ٝٓ َػت٣ٛ ع٢ً َتها١ًَ َ٪غػ١ٝ ب١ٝٓ ٚإجياز ٚآَاي٘، ٚتطًعات٘ احملًٞ اذتهِ

 يهٛازض ايبؿط١ٜ ؾه٬ً عٔ ايكسضات .ٚغريٖا ٚأدٗع٠ َٚعسات إَهاْٝات َٔ ايتشت١ٝ

 أعها٤ املطنع١ٜ ع٢ً ٚاملٛاضز املاي١ٝ املتاس١، ٚتؿعٌٝ زٚض ايطقاب١ احمل١ًٝ، ايػًط١

 هلا، املػُٛح ايػكـ إطاض يف احمل١ًٝ ايػًطات بكا٤ تهُٔ عٝح احمل١ًٝ، ايػًط١

 احملاؾظات يف ١ًٝاحمل ايػًط١ أزا٤ ع٢ً ؾعب١ٝ ضقاب١ إجياز ٖٛ اٯخط ٚادتاْب

 ٖٚصا َا غٛف ْتٓاٚي٘ يف ٖصٙ ايسضاغ١. .عًُٗا ٚاملسٜطٜات ٚتكِٝٝ

يف غبٌٝ ستاٚي١ سٌ َؿنه١ً ايسضاغن١ حتناٍٚ ٖنصٙ ايسضاغن١ اإلدابن١        : تشاؤالت الدراس 

 ع٢ً بعض ايتػا٫٩ت اٯت١ٝ:
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            ٞاملٓظَٛن١ ايتؿنطٜع١ٝ يًػنًط١ احملًٝن١ تتٓاغنب َنع ا٫ْتكناٍ يٓظناّ اذتهنِ احملًن ٌٖ

 ٚاغع ايك٬سٝات؟

 ايب١ٝٓ امل٪غػ١ٝ يًُذايؼ احمل١ًٝ تػاعس ع٢ً إصتاح أدٗع٠ ايػًط١ احمل١ًٝ؟ ٌٖ 

 ايكسضات ايبؿط١ٜ قازض٠ ع٢ً حتكٝل أٖساف ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ؟ ٌٖ 

 املٛاضز املاي١ٝ احمل١ًٝ ناؾ١ٝ يًٓٗٛض بأعبا٤ ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ؟ ٌٖ 

    تُجنٌ يف انتؿناف ْكناب ايهنعـ     ٌٖ ايطقاب١ املطنع١ٜ سككت اينسٚض املٓناب بٗنا ٚامل

 ٚارتًٌ يف َٓظ١َٛ اذتهِ احملًٞ؟

      ٖنننٌ ايطقابننن١ ايؿنننعب١ٝ سككنننت ٖنننسؾٗا يًتأننننس َنننٔ َنننس٣ تٓؿٝنننص اجملنننايؼ احملًٝننن١

 َٚهاتبٗا ايتٓؿٝص١ٜ يربازتٗا؟

 تػع٢ ٖصٙ ايسضاغ١ إىل حتكٝل ا٭ٖساف اٯت١ٝ: أهداف الدراس :

دتًننـ دٛاْننب ْظنناّ اذتهننِ  إجينناز َٓظَٛنن١ تؿننطٜع١ٝ زغننتٛض١ٜ ٚقاْْٛٝنن١ تعننين مب   (1

 احملًٞ.

إعنناز٠ ايٓظننط يف ايتكػننِٝ اإلزاضٟ يًٛسننسات اإلزاضٜنن١ مبننا ٜهؿننٌ حتكٝننل ايعساينن١         (2

ٚا٫ْػذاّ ٚايتٓاغنل يف إطناض ايٛسنسات اإلزاضٜن١، ٚحتكٝنل ا٭ٖنساف ايتُٜٓٛن١ اينيت         

 تػع٢ ٚسسات اذتهِ احملًٞ إىل حتكٝكٗا.

 حملًٞ.ت١ُٝٓ املٛاضز ايبؿط١ٜ ع٢ً املػت٣ٛ املطنعٟ ٚا (3

 إعاز٠ ايٓظط يف اإلَهاْٝات املاي١ٝ يًُذايؼ احمل١ًٝ. (4

 تؿعٌٝ زٚض ايطقاب١ املطنع١ٜ ع٢ً اجملايؼ احمل١ًٝ. (5

تهُٔ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ يف إٔ تطبٝل ْظاّ اذتهِ احملًٞ ٚا٭خص مببسأ  : أهمي  الدراسك  

ٝنن١، اي٬َطنعٜنن١ اإلزاضٜنن١ ٚاملايٝنن١، ٖننٞ ضغبنن١ غٝاغنن١ٝ َبهننط٠ َٓننص قٝنناّ ايٛسننس٠ ايُٝٓ  

ْظننطامًل ملننا ٜػننِٗ بنن٘ يف حتكٝننل ايٛسننس٠ ايٛطٓٝنن١; ٚنننإ هلننصا ارتٝنناض َعاٜننا أخننط٣ تُٜٓٛنن١  

ٚإزاضٜنن١ تػننِٗ يف ا٫غننتػ٬ٍ ا٭َجننٌ يًطاقننات ٚاملننٛاضز احملًٝنن١ َننٔ أدننٌ حتكٝننل ايُٓننٛ          

ا٫قتكننازٟ ٚايتكننسّ ا٫دتُنناعٞ، ٚشيننو عننرب تكاغننِ َتننٛاظٕ يًُػنن٦ٛيٝات بننني ناؾنن١          

ًسٚي١، ٚباإلناؾ١ إىل شيو ؾإٕ مماضغن١ اي٬َطنعٜن١ خن٬ٍ    َػتٜٛات ادتٗاظ ايتٓؿٝصٟ ي

ايػٓٛات املان١ٝ ٚؾطت املٓار املٓاغب رتًل ايعسٜس َٔ ايهنٛازض ايػٝاغن١ٝ ٚا٫دتُاعٝن١    

 ٚاإلزاض١ٜ ادتسٜس٠ ع٢ً َػت٣ٛ احملًٝات.
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َننٔ خنن٬ٍ ايبشننح عننٔ ايسضاغننات ايػننابك١ يف زتنناٍ اإلزاض٠ احملًٝنن١   الدراسككات الشككا ك : 

َس٣ إغٗاَاتِٗ يف ٖصا اجملاٍ، تبني ايعسٜس َنٔ ايسضاغنات، سٝنح عكنست     يًتأنس عٔ 

( تهننُٓت ايعسٜننس َننٔ   2ْننس٠ٚ بعٓننٛإ َػننتكبٌ اذتهننِ احملًننٞ يف ادتُٗٛضٜنن١ ايُٝٓٝنن١)     

ّ، نُننا عكننست ٚضؾنن١ عُننٌ بعٓننٛإ    1994َنناضؽ  29 – 28ايبشننٛخ خنن٬ٍ ايؿننرت٠ َننٔ   

ٚميهنٔ إجيناظ اينبعض َنٔ     ( 3ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ يًشهِ احملًنٞ اٯؾنام ٚايتشنسٜات)   

 ٖصٙ ايسضاغات ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

1)        ٔ بعٓنٛإ َؿناِٖٝ َٚكنطًشات     (4)زضاغن١ يًباسنح: أ نس عبنس اينط ٔ ؾنطف اينسٜ

ّ ٚتهُٔ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ بأْٗا: تهنُٓت ث٬ثن١ َكنطًشات    1994َاضؽ  28بتاضٜذ 

ض٥ٝػنن١ٝ ٖننٞ: اي٬َطنعٜنن١ اإلزاضٜنن١، اذتهننِ احملًننٞ، ٚاإلزاض٠ احملًٝنن١، ٚتٛقننٌ      

ايباسح إىل إٔ اي٬َطنع١ٜ اإلزاض١ٜ ختتًـ عنٔ اي٬َطنعٜن١ ايػٝاغن١ٝ َنٔ عنس٠ٚ      

 ٚدٛٙ ٖٞ:

٫ تٛدننس اي٬َطنعٜنن١ ايػٝاغنن١ٝ إ٫ يف ايننسٍٚ ا٫حتازٜنن١، ٚتٓعننسّ بايتننايٞ يف        .أ 

ايسٍٚ ايبػٝط١; أَا اي٬َطنع١ٜ اإلزاض١ٜ ؾظاٖط٠ عا١َ تٛدنس يف مجٝنع اينسٍٚ    

املطنبنن١ قننس تأخننص ز٬ٜٚتٗننا َننٔ   غننٛا٤ ناْننت بػننٝط١ أٚ َطنبنن١ ٭ٕ ايننسٍٚ   

 سٝح ايتٓظِٝ اإلزاضٟ بأغًٛب اي٬َطنع١ٜ اإلزاض١ٜ.

اي٬َطنعٜننن١ ايػٝاغننن١ٝ تٓكنننطف إىل ايتؿنننطٜع ٚايتٓؿٝنننص ٚايكهنننا٤، ؾتتنننٛظع       .ب 

ايػننًطات ايننيت َننٔ ٖننصا ايٓننٛع عًنن٢ ايننس٬ٜٚت املهْٛنن١ يًسٚينن١ ا٫حتازٜنن١; أَننا    

٥ـ اإلزاضٜنن١، ٚاملطاؾننل  ايتٛظٜننع يف اي٬َطنعٜنن١ اإلزاضٜنن١ ؾُككننٛض عًنن٢ ايٛظننا   

 احمل١ًٝ ؾكط.

اختكاقات اهل٦ٝات يف اي٬َطنع١ٜ اإلزاضٜن١ حينسزٖا ايكنإْٛ ايربملناْٞ ننٝكًا       .ز 

ٚغنننع١; أَنننا اختكاقنننات اينننس٬ٜٚت يف ايسٚيننن١ ا٫حتازٜننن١ ؾٝشنننسزٖا ايسغنننتٛض  

 ا٫حتازٟ، ٫ٚ ق١ً يًربملإ بٗصا ايتٛظٜع.

                                                           
2
 م ًصدرها املؤجمر الغعبي العام1995( مضخقبل الحكم املحلي في الجمهىريت اليمنيت: مجلت الثىابذ، الطبعت ألاولى، (

3
 م.   2119أغضطط  11صنعاء، ًىم الازنين  –( املعهد الىطني للعلىم إلاداريت (

4
 جامعت صنعاء. -( د. أحمد عبد الرحمن عرف الدًن: أصخاذ ورئيط قضم القاهىن العام بكليت الغريعت والقاهىن (
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عٓنٛإ " اي٬َطنعٜن١ اإلزاضٜن١    ( ب5زضاغ١ يًباسنح: زا٥نٌ ستُنس إمساعٝنٌ املدن٬يف)      (2

ّ، ٚتٓاٚينت ٖنصٙ ايسضاغن١    1994َناضؽ   28َؿَٗٛٗنا ٚتطبٝكاتٗنا املعاقنط٠ " بتناضٜذ     

أغننؼ ايتٓظننِٝ اإلزاضٟ ٚٚغننا٥ً٘ ٚقنناّ عكننط أغننايٝب ايتٓظننِٝ اإلزاضٟ يًسٚينن١ يف     

َكسَنن١ ايٛضقنن١، ٚتٛقننٌ ايباسننح إىل إٔ ا٭غننباب ايعاَنن١ ايننيت تٛادنن٘ اي٬َطنعٜنن١ 

ظِ بن٬ز ايعنامل ٫ تطدنع إىل عنسّ قبنٍٛ املبنسأ شاتن٘ ٚيهنٔ إىل عنسّ          اإلزاض١ٜ يف َع

١َ٤٬َ ٖصا ايٓظناّ يف ايٛقنت اذتاننط َنع ا٫ستٝادنات اذتكٝكٝن١ يًػنهإ، ٚإىل        

حتٍٛ ايسٚي١ إىل زٚي١ عكط١ٜ، ٚإىل ا٭خص با٭غايٝب ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ، ٚإىل 

ٝننا٠ ايعكننط١ٜ; أَننا ا٭غننباب ا٫جتنناٙ ايعنناّ ضتننٛ ايسميكطاطٝنن١، ٚإىل تٓننٛع ْؿنناب اذت

ارتاقنن١ ؾاعتربٖننا باحملًٝننات ْؿػننٗا ٚأُٖٗننا ايتُٜٛننٌ احملًننٞ، سٝننح إٔ ايتكػننِٝ      

اإلزاضٟ يٛسننسات اهل٦ٝننات احملًٝنن١ إىل زتتُعننات غننها١ْٝ قننػري٠ َننٔ ؾننأْ٘ ظٜنناز٠    

ٖننصٙ ايٛسننسات ٚتؿننتٝت إَهاْٝاتٗننا املازٜنن١ ٚايبؿننط١ٜ، نُننا إٔ ايتُٜٛننٌ احملًننٞ      

ٓظاّ اي٬َطنعٟ أٚ ؾؿً٘، نُا إٔ ايٓظاّ اي٬َطننعٟ  عاٌَ َٔ عٛاٌَ صتاح اي

٫ ميهٔ إٔ ٜتشكل إشا ناْت اهل٦ٝات احمل١ًٝ ٫ متتًو تهايٝؿ٘ ٚٚغنا٥ٌ متًٜٛن٘،   

ٚإٔ أظ١َ ايٓظاّ اي٬َطنعٟ اإلزاضٟ تهُنٔ يف عنسّ ٚننٛح ايع٬قن١ بنني ايػنًط١       

 املطنع١ٜ ٚاهل٦ٝات احمل١ًٝ.

ٓنٛإ: " ٫َطنعٜن١ اإلزاض٠ احملًٝن١ عًن٢     ( بع6زضاغ١ يًباسح: عبس ايكُس ايكًٝػنٞ)  (3

ّ، 1994َننناضؽ  29 -28نننن٤ٛ ايتذطبننن١ ايتاضخيٝننن١ ٚاذتكنننا٥ل ايطآٖننن١ " بتننناضٜذ   

ٚتٛقننٌ ايباسننح إىل أْنن٘ ٫ بننس َننٔ اغننتٓباب ْظنناّ ٫َطنننعٟ خيؿننـ ا٭عبننا٤ عننٔ   

ايسٚي١ املطنعٜن١، ٚتععٜنع قنسضات ا٭قنايِٝ يف بٓنا٤ زتتُعاتٗنا احملًٝن١ مبنا٤ ٜؿهنٞ          

اذتػاغٝات املطن١ٝ املدتًؿ١ ا٭ؾهاٍ ٚا٭يٛإ، ٚيهٔ زٕٚ تطى أٟ  إىل َعادت١

ثػط٠ يف ايتٓظِٝ اي٬َطننعٟ أٚ أزْن٢ ؾنب١ٗ ؾٝن٘ تؿهنٞ إىل ايتؿهنو اينسميػطايف        

ٚادتػنننطايف أٚ ا٫دتُننناعٞ خاقننن١ عٓنننسَا ْأخنننص يف ا٫عتبننناض ٚضتنننٔ ْعنننا  ٖنننصٙ      

َٚػنننت٣ٛ اإلؾنننهاي١ٝ ايتؿننناٚت ادتػنننطايف يف تطنٝنننع ايجنننط٠ٚ ٚنجاؾننن١ ايػنننهإ   

ايتُاغننو ايكبًننٞ ٚايُٓننٛ اذتهنناضٟ يف ناؾنن١ أضتننا٤ ايننب٬ز َٚننا ميهننٔ إٔ تًعبنن٘     

                                                           
5
 اء.   جامعت صنع –( د. دائل دمحم إصماعيل املخالفي: أصخاذ القاهىن بكليت الغريعت والقاهىن (

6
 ( عبد الصمد القليس ي: كاجب وصحفي.   (
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ايكننن٣ٛ ارتاضدٝننن١ َنننٔ أزٚاض يتشطٜنننو ٖنننصٙ ايعٓاقنننط املازٜننن١ املًُٛغننن١ يكننناذتٗا      

 َػتدس١َ ؾت٢ ا٭غط١ٝ ايس١ٜٝٓ املصٖب١ٝ ٚايعطق١ٝ.

ض ايسغنتٛض  ( بعٓنٛإ: " اإلزاض٠ احملًٝن١ يف إطنا   7زضاغ١ يًباسح: قا٥س ستُس ططبٛف) (4

ّ، ٚتٓناٍٚ  1994َناضؽ   29 -28ٚايكٛاْني ايٓاؾص٠ يف ادتُٗٛضٜن١ ايُٝٓٝن١ " بتناضٜذ    

ايباسح اإلزاض٠ احمل١ًٝ يف ايسغاتري اي١ُٝٓٝ َٚكاضْتٗا با٭سهاّ ايسغنتٛض١ٜ ايُٝٓٝن١   

 ّ، ٚتٛقٌ ايباسح إىل اٯتٞ:1990َاٜٛ  22ايػابك١ يكٝاّ ايٛسس٠ اي١ُٝٓٝ يف 

ّ بؿإٔ اإلزاض٠ احمل١ًٝ، طٛض ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ 1991ػ١ٓ ( ي52إٔ ايكإْٛ ضقِ ) .أ 

ّ 1977( يػ١ٓ 17ّ، ٚايكإْٛ ضقِ )1985( يػ١ٓ 27املػت١ًُٗ َٔ ايكإْٛ ضقِ )

ؾُٝا خيل احملاؾظ َٚسٜط املسٜط١ٜ ٚاجملايؼ ايتٓؿٝص١ٜ َٔ ا٭ٍٚ، َٚا خيل 

ٜس٠ مبا اجملايؼ احمل١ًٝ َٚهاتبٗا ايتٓؿٝص١ٜ َٔ ايجاْٞ، ٚأناف أسهاًَا دس

 ٜتؿل ٚايٓظاّ ايسغتٛضٟ يًذُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ.

ّ مجع بعض مسات ْظاّ اإلزاض٠ احمل١ًٝ "تعٝني 1991( يػ١ٓ 52إٔ ايكإْٛ ضقِ )  .ب 

املسٜط... إخل" ٚبعض مسات ْظاّ اذتهِ احملًٞ "اْتدابات اجملايؼ  –احملاؾظ 

 احمل١ًٝ يف احملاؾظات ٚاملسٜطٜات ... إخل" ؾأقاّ ْظاًَا َعجيًا َٔ ايٓظاَني.

ّ أسهاًَا تؿطٜع١ٝ تعٌُ ع٢ً تجبٝت 1991( يػ١ٓ 52قطض ايكإْٛ ضقِ ) .ز 

ؿطز بٗا عٔ َ٪غػات ايسٚي١ اذتسٜج١ يف املٓاطل ٚؾكًا ملباز٨ زميكطاط١ٝ ت

ايكٛاْني ايػابك١ ع٢ً أْ٘ َٔ أدٌ تطبٝل ايكإْٛ يف ايٛاقع ٫ بس َٔ زضاغ١ 

املعٛقات ا٫دتُاع١ٝ اييت غتكـ سا٬ً٥ أَاّ تطبٝك٘ بٗسف اختاش ايٛغا٥ٌ 

 امل١ُ٥٬ يتجبٝت ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ ٚتععٜعٖا يف ٚاقع ايسضاغ١.  

                                                           
7
 ( د. قائد دمحم طربىظ: باحث بمركس الدراصاث والبحىر اليمني.   (
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٢ً املٓٗر ايٛقؿٞ ايتشًًٝٞ يٛاقع اعتُس ايباسح يف ٖصٙ ايسضاغ١ ع :الدراس منهجي  

ْظاّ ايػًط١ احمل١ًٝ بٗسف ا٫ْتكاٍ إىل ْظاّ اذتهِ احملًٞ ٚاغع ايك٬سٝات ٚيف 

ْطام ا٭خص مببسأ اي٬َطنع١ٜ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ، ٚقس مت تكػِٝ ٖصٙ ايسضاغ١ إىل أضبع١ 

 َباسح ْٛدعٖا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 هيانًبحث األول: يحذدات نظاو انحكى انًح

 اذتهِ احملًَٞؿّٗٛ سٍٛ إٔ ٖٓاى تؿاٚت ايهجري َٔ ايهّتاب ٚايباسجني ٜط٣ 

عػب اخت٬ف اجملتُعات ٚايجكاؾات ٚطبٝع١ املهإ ٚايظطٚف ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 ٚا٫قتكاز١ٜ ٚايب١ٝ٦ٝ اييت حتهِ زتتُع َا.

 يًشهِ احملًٞ،ٚيهين غأبتعس عٔ نٌ ا٫خت٬ؾات يف حتسٜس َؿّٗٛ ستسز 

أغًٛب َٔ أغايٝب ايتٓظِٝ اإلزاضٟ  ايُٝٔيف اذتهِ احملًٞ تؿٞ بايكٍٛ إٔ ٚغأن

يف ايعاق١ُ املطنع١ٜ  ايػًط١ٜكّٛ ع٢ً ؾهط٠ تٛظٜع ايػًطات ٚايٛادبات بني  ،يًسٚي١

، ٚشيو بػطض إٔ تتؿطؽ ع٢ً َػت٣ٛ احملاؾظات ٚاملسٜطٜات احمل١ًٝايٛسسات اإلزاض١ٜ ٚ

يف ايب٬ز، ٚإٔ  ايك١َٝٛاؾل طإناؾ١ إىل إزاض٠ املا٭ٚىل يطغِ ايػٝاغ١ ايعا١َ يًسٚي١ 

 تتُهٔ ايجا١ْٝ َٔ تػٝري َطاؾكٗا بهؿا٠٤ يتشكٝل أغطانٗا املؿطٚع١.

يف أٟ زٚي١ ٜعتُس أسس أغًٛبني إَا أغًٛب  اإلزاضٟ ٚمما غبل ٜتهح بإٔ ايتٓظِٝ

املطنع١ٜ اإلزاض١ٜ، سٝح ترتنع مجٝع َظاٖط ايٛظٝؿ١ اإلزاض١ٜ يف ٜس ايػًط١ 

 ايؿ٪ٕٚ طنع١ٜ، ٚتتٛىل زٚاٜٚٓٗا يف ايعاق١ُ ٚؾطٚعٗا يف ا٭قايِٝ إزاض٠ مجٝعامل

 ؾٝ٘ تٛظٜع ٜتِ ايصٟ اإلزاض١ٜ اي٬َطنع١ٜ أغًٛب أٚ ٚست١ًٝ، ق١َٝٛ َٔ ايعا١َ ٚاملطاؾل

 َطؾكٝ٘ أٚ ست١ًٝ ٦ٖٝٚات املطنع١ٜ ايػًط١ بني ايسٚي١ يف اإلزاض١ٜ مجٝع ايٛظا٥ـ

 ايجاْٞ ا٭غًٛب ٖٚصا. ٚضقابتٗا املطنع١ٜ ايػًط١ إؾطاف حتت ْؿاطٗا تباؾط َػتك١ً

 .اذتهِ احملًٞ املٓؿٛز بٓظاّ ٜعطف َا ٖٛ

ٚع٢ً ايطغِ َٔ اخت٬ف ايتٓظِٝ اإلزاضٟ ٚأؾهاٍ ايتطبٝكات يٓظاّ اذتهِ 

احملًٞ يف تؿطٜعات شتتًـ زٍٚ ايعامل، إ٫ إٔ َعظِ ايتؿطٜعات تتؿل يف أضناْٗا، 

 ًٞ ع٢ً نطٚض٠ تٛاؾط أضنإ ض٥ٝػ١ٝ أُٖٗا:سٝح ٜكّٛ ْظاّ اذتهِ احمل

ٔ  َػننتك١ً ستًٝنن١  ٚسننسات إزاضٜنن١  بٛدننٛز ا٫عننرتاف (1  ايكَٛٝنن١  املكنناح َٚتُٝننع٠ عنن

 .املػتك١ً املع١ٜٛٓ بايؿدك١ٝ هلا ا٫عرتاف ٜكتهٞ
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 أعهنا٤  ؾاْتدناب : احمل١ًٝ املكاح ع٢ً قٝاّ زتايؼ ست١ًٝ َٓتدب١ تكّٛ باإلؾطاف (2

ٕ  أسنس  ُٜعس احمل١ًٝ اجملايؼ ٕ  ا٭غاغن١ٝ  ا٭ضننا ٍ  يهنُا ٔ  اجملنايؼ  ٖنصٙ  اغنتك٬  عن

 اذتنسٜح  ايعكنط  ضٚح ميجٌ ايصٟ ايسميكطاط١ٝ َؿّٗٛ ٚتطغٝذ املطنع١ٜ، ايػًطات

 َباؾننطًا اضتباطننًا ٜطتبطننٕٛ ايننصٜٔ ا٭ؾنندام َننٔ احملًٝنن١ اجملننايؼ أعهننا٤ ٫ختٝنناض

٘  ايؿنعب  َٚعاٚين١  ايؿنعب١ٝ  ايػٝاز٠ مماضغ١ شيو عٔ ٜٚٓذِ. احمل١ًٝ باملكاح  بٓؿػن

 .ايعا١َ َػ٪ٚيٝات٘

ٍ  ٖنصا  إٔ غنري  اغتك٬ٍ اجملايؼ احمل١ًٝ يف مماضغ١ اختكاقناتٗا،  (3  جينب  ا٫غنتك٬

 أقننبشت ٚإمنننا حتننت إؾننطاف ٚضقابنن١ ايػننًط١ املطنعٜنن١، ٚإ٫  َطًكننًا، ٜهننٕٛ أ٫

 . زٚي١ زاخٌ ز٫ًٚ احمل١ًٝ اهل٦ٝات

، ٚيصيو ؾٗٞ تتُتع سٝح إٔ اجملايؼ احمل١ًٝ تعترب دع٤ًا َٔ ايٓظاّ اإلزاضٟ يًسٚي١

(، 8بٓٛع َٔ ا٫غتك٬ٍ عٔ ايػًط١ املطنع١ٜ يف إزاض٠ ارتسَات ٚاملطاؾل احمل١ًٝ)

ؾاغتك٬ٍ اهل٦ٝات احمل١ًٝ ٖٛ يف سكٝك١ ا٭َط تطمج١ ٚتعبري عٔ ؾدكٝتٗا املع١ٜٛٓ، 

اييت َٓشٗا املؿطع إٜاٖا، نٞ تتُهٔ َٔ تٓظِٝ أعُاهلا ٚٚنع ْظُٗا اإلزاض١ٜ 

ايعٌُ ايتٓؿٝصٟ ٚضغِ ايػٝاغات املٓاغب١ هلا ٚتسبري املٛاضز املاي١ٝ ارتاق١ اي٬ظ١َ يسؾع 

بٗا، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ جيعٌ َٓٗا قاسب١ ايكطاض يف ؾ٦ْٛٗا احمل١ًٝ بعٝسًا عٔ 

 (.9اهل١ُٓٝ املباؾط٠ يًذٗاظ اإلزاضٟ املطنعٟ)

بطابط١ ٜٚكتهٞ ؾطب ا٫غتك٬ٍ أ٫ تطتبط اهل٦ٝات احمل١ًٝ بايػًط١ املطنع١ٜ 

ايتبع١ٝ اإلزاض١ٜ ٚارتهٛع يًػًط١ ايط٥اغ١ٝ، ٚإ٫َّ حتٛيت إىل زتطز ؾطٚع يًػًط١ 

 (.10املطنع١ٜ )

٫ٚ ٜعترب اغتك٬ٍ اجملايؼ احمل١ًٝ يف مماضغ١ اختكاقاتٗا عٔ ايػًط١ املطنع١ٜ 

َٓش١ أٚ تػاستًا َٔ ٖصٙ ا٭خري٠، ٚيهٓ٘ اغتك٬ٍ أقٌٝ َكسضٙ املؿطع ٚأسٝاًْا اهل١٦ٝ 

 (. 11ػ١ زٕٚ تسخٌ َٔ ايػًط١ املطنع١ٜ )امل٪غ

                                                           
 م.1977( د. ظريف بطرش: مقىماث إلادارة املحليت، مىصىعت الحكم املحلي، املنظمت العربيت للعلىم إلاداريت، الجسء ألاول، 8)

م، 1987لىب إدارة الغررطت، فري ءرىء هظرام املحليرت س دراصرت مقارهرت س رصرالت دكخرىراي، أكادًميرت الغررطت، ( د. أعرف عبد الغني الهراش: أص9)

 . 44ص 

 .122، ص م1992دار الفكر العربي، الطبعت الثاهيت ( د. محمىد عاطف البناء: الىصيط في القاهىن إلاداري، 11)

 . 126م، ص 1977: مبادئ القاهىن إلاداري، دار الفكر العربي، الكخاب ألاول، ( د. صليمان الطماوي 11)
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َٚع شيو ؾإٕ ٖصا ا٫غتك٬ٍ يٝؼ اغتك٫ً٬ َطًكًا، بٌ إْ٘ اغتك٬ٍ ْػيب حيس َٔ 

إط٬ق٘ شيو ايكسض َٔ ايطقاب١ أٚ ايٛقا١ٜ ايصٟ ٜتٝش٘ املؿطع يًػًط١ املطنع١ٜ ع٢ً 

اجملايؼ (، ؾ12تًو اجملايؼ احمل١ًٝ ٚأعُاهلا بٗسف  ا١ٜ املكًش١ ايعا١َ يًسٚي١)

احمل١ًٝ متاضؽ اختكاقاتٗا يف ْطام ايػٝاغ١ ايعا١َ يًسٚي١، ٖٚٞ ًَع١َ باسرتاّ 

ارتطط ايعا١َ اييت تهعٗا ايػًطات املطنع١ٜ إعُا٫ً ملبسأ َطنع١ٜ ايتدطٝط ٫ٚ 

َطنع١ٜ ايتٓؿٝص، ٚهلصا ؾإٕ ايٛظضا٤ املدتكٕٛ هلِ اذتل يف َتابع١ اجملايؼ احمل١ًٝ 

دطط ايعا١َ ِٖٚ َػ٦ٛيٕٛ عٔ شيو أَاّ ايربملإ يف ايٓظِ ملعطؾ١ َس٣ اسرتاَٗا يً

ايربملا١ْٝ ٚأَاّ ض٥ٝؼ ادتُٗٛض١ٜ يف ايٓظِ ايط٥اغ١ٝ، ٫ٚ ٜعؿِٝٗ َٔ ٖصٙ املػ٦ٛي١ٝ 

 (.13تصضعِٗ باغتك٬ٍ اجملايؼ احمل١ًٝ )

ؾٓظاّ اذتهِ احملًٞ ٫ ًٜػٞ ٚدٛز ايػًطات املطنع١ٜ يف ايسٚي١، اييت تبك٢  

ايٓؿاطات اذت١ٜٛٝ ٚشات ارتطٛض٠ اييت ٜتعس٣ أثطٖا إقًًُٝا بعٝٓ٘  َػ٦ٛي١ عٔ َباؾط٠

إىل غا٥ط أضتا٤ ايسٚي١، ٚتبك٢ أٜهًا ضقٝب١ غاٖط٠ ع٢ً  ا١ٜ املكًش١ ايعا١َ يًسٚي١ 

ٚؾعبٗا، ٚتبعًا يصيو ؾإٕ َٔ سكٗا إٔ تتأنس إٔ ٖصٙ اجملايؼ احمل١ًٝ تػري ضتٛ اجتاٙ 

ٚيف ْطام ايػٝاغ١ ايعا١َ يًسٚي١ َٔ د١ٗ ٫ ٜتعاضض َع املكًش١ ايعا١َ َٔ د١ٗ، 

 (.14أخط٣)

يصيو غٛف ْتططم إىل ستسزات اذتهِ احملًٞ ع٢ً ن٤ٛ ا٫غرتاتٝذ١ٝ ايٛط١ٝٓ، 

ملٛاد١ٗ ايتشسٜات اييت تكـ يف ططٜكٗا، ٚاملتُج١ً يف اتػاع زٚض ايسٚي١، ٚايتؿاٚت بني 

 :ايتايٞ ايٓشٛ ٢ًع أقايِٝ ايسٚي١، ٚا٭خص بأْظ١ُ اذتهِ ايسميكطاط١ٝ، ْٚٛدع شيو

 أواًل: اتشاع دور الدول :

ناْت ايسٚي١ يف باز٨ ا٭َط تكّٛ بإزاض٠ مجٝع املطاؾل اهلا١َ عٔ ططٜل ايٛظاضات 

ٚاملكاح اذته١َٝٛ يف ايعاق١ُ، ٚؾطٚع ٖصٙ ا٭دٗع٠ ايها١ٓ٥ با٭قايِٝ، ؾهاْت 

١ ايعسٍ بني تتٛىل َطؾل ايسؾاع عٔ ايسٚي١ يف ارتاضز ٚ ا١ٜ أَٓٗا يف ايساخٌ ٚإقاَ

ايٓاؽ ٚإؾباع ناؾ١ ارتسَات يًُٛاطٓني مجٝعًا، بُٝٓا تطنت يٮؾطاز إزاض٠ باقٞ 

                                                           
 . 44، ص ، مرجع صابق( د. أعرف عبد الغني الهراش: أصلىب إدارة الغرطت12)

 . 127( د. صليمان الطماوي: مبادئ القاهىن إلاداري، مرجع صابق، ص 13)

ري علرى كفاًهارا، دراصرت مقارهرت، رصرالت دكخرىراي، مقدمرت لحقرىع جامعرت عرين عرمط، ( د. خالد صرمارة السعبري: حغركيل املجرالط املحليرت وأزر14)

 .    82م، ص 1984الناعر، منغأة املعارف، إلاصكندريت، عام 
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قٛض ايٓؿاب ا٫قتكازٟ عط١ٜ نا١ًَ يف ظٌ غٝاز٠ َا عطف باملصٖب ايؿطزٟ أٚ 

 اذتط.

ٚيكس تطتب ع٢ً ستسٚز١ٜ زٚض ايسٚي١، اييت عطؾت بايسٚي١ اذتاضغ١ ْتٝذ١ ستسٚز١ٜ 

دٗاظٖا اإلزاضٟ بايبػاط١ َٔ ْاس١ٝ ٚبايكسض٠ ع٢ً حتكٝل ٚظا٥ؿٗا اتػاّ تٓظِٝ 

 ا٭ٖساف يف ناؾ١ أضدا٤ ايسٚي١ َٔ ْاس١ٝ أخط٣.

ٚيهٔ مبطٚض ايعَٔ ٚتعكس اذتٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚتطٛض ايظطٚف ا٫قتكاز١ٜ، انططت 

ايسٚي١ إىل ايتسخٌ يف مجٝع املٝازٜٔ ؾاتػع ْؿاطٗا ٚظازت خسَاتٗا، ؾكس اتػع زتاٍ 

اضٟ يًسٚي١ ْتٝذ١ املتػريات ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ، اييت ايٓؿاب اإلز

ّ، ٚاييت متجًت يف اْتؿاض املباز٨ 1798ؾٗسٖا ايعامل يف أعكاب ايجٛض٠ ايؿطْػ١ٝ عاّ 

ايسميكطاط١ٝ ٚمنا٤ ثكاؾ١ ٚٚعٞ ايؿعٛب، ؾه٬ً عُا أسسثت٘ ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ خ٬ٍ 

س٣ ساد١ ايسٍٚ إىل ايتدطٝط ٚٚنع بطاَر ايكطٕ ايتاغع عؿط َٔ تأثريات، أظٗطت َ

ايت١ُٝٓ، َٚٔ ثِ نطٚض٠ تسخًٗا املباؾط ٚاملػتُط يف سٝا٠ ا٭ؾطاز يتٓظِٝ سطن١ 

 اجملتُع ع٢ً ايٓشٛ ايصٟ ٜهؿٌ صتاح تٓؿٝص ارتطط ٚايرباَر.

ٚيكس تطتب ع٢ً شيو قٝاّ ايسٚي١ بتسعِٝ دٗاظٖا اإلزاضٟ مبا ميهٓٗا َٔ أزا٤ 

 بٗا ٚاييت تٗسف إىل حتكٝل ايطؾا١ٖٝ ا٫دتُاع١ٝ.املػ٦ٛيٝات املٓٛط١ 

ْٚتٝذ١ ملا أقاب ادتٗاظ اإلزاضٟ ملعظِ ايسٍٚ َٔ مجٛز أؾكسٙ ايكسض٠ ع٢ً َٛاد١ٗ 

ايتشسٜات املػتُط٠ ٚاملتعاٜس٠ بؿعٌ ايتشٍٛ ا٫ؾرتانٞ، انططت ٖصٙ ايسٍٚ إىل 

اق١ُ عٔ ططٜل ايتدؿٝـ َٔ سذِ ا٭عبا٤ املًكا٠ ع٢ً عاتل اذته١َٛ املطنع١ٜ يف ايع

إغٓاز داْب َٔ َٗاّ ٚظٝؿتٗا ايتٓؿٝص١ٜ إىل ا٭ؾطاز ملباؾطت٘ بٛاغط١ ٦ٖٝات ست١ًٝ 

 (.15متجًِٗ يف أقايِٝ ايسٚي١)

 : التفاوت  ني أقاليم الدول ثانيًا: 

عٓسَا تؿتت أقايِٝ ايسٚي١ دػطاؾًٝا، ٚاتػعت ضقعتٗا، نإ يعاًَا ع٢ً ايسٚي١ إٔ 

يتتكاغِ َعٗا ا٭عبا٤ املًكا٠ ع٢ً عاتكٗا َٔ ايٓاس١ٝ تأخص بٓظاّ اجملايؼ احمل١ًٝ 

اإلزاض١ٜ، ست٢ ٜػاعس شيو ع٢ً غطع١ ايبت يف املػا٥ٌ اييت تسخٌ يف اختكاقٗا، عٔ 

                                                           
 .  4( د. أعرف عبد الغني الهراش: أصلىب إدارة الغرطت في ءىء هظام املحلياث، مرجع صابق، ص 15)
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ططٜل قٝاّ ٖصٙ اجملايؼ بإزاض٠ املطاؾل احمل١ًٝ اييت تِٗ مجاع١ ايٛسسات احمل١ًٝ حتت 

 (.16إؾطاف ايػًط١ ايتٓؿٝص١ٜ " اذته١َٛ املطنع١ٜ ")

ايتايٞ ؾإٕ تعسز ٚظا٥ـ ايسٚي١، ٚتٓٛع َؿانًٗا اإلزاض١ٜ ع٢ً ايكعٝسٜٔ ايكَٛٞ ٚب

ٚاحملًٞ، ْتٝذ١ اتػاع ضقع١ ايسٚي١ اذتسٜج١ ٚظٜاز٠ تسخًٗا يف ايٓؿاب ا٫قتكازٟ، بعس 

اعتٓاقٗا يًُصٖب ا٫ؾرتانٞ ٚنعـ ايع٬قات اإلْػا١ْٝ يف ع١ًُٝ اذتهِ املطنعٟ، 

ٚي١ بتٓظِٝ إزاض٠ مجٝع املكاح ع٢ً ايكعٝسٜٔ ايكَٛٞ أز٣ إىل ست١ُٝ ٚنطٚض٠ قٝاّ ايس

ٚاحملًٞ، ٚشيو بتٛظٜع ايٛظٝؿ١ اإلزاض١ٜ يف ايسٚي١ بني اذته١َٛ املطنع١ٜ يف ايعاق١ُ 

ٚبني زتايؼ ست١ًٝ َػتك١ً عٔ ايػًط١ املطنع١ٜ تباؾط اختكاقاتٗا احملسز٠ يف 

ٚي١ اإلزاض١ٜ ٚغٝاغتٗا حتت ايكإْٛ إلزاض٠ َكاذتٗا احمل١ًٝ َع احملاؾظ١ ع٢ً ٚسس٠ ايس

إؾطاف ايسٚي١ ٚضقابتٗا، ٚيكس متجٌ ٖصا ايتٓظِٝ يف ْظاّ اذتهِ احملًٞ، ٚايصٟ ُٜعس 

أغًٛب َٔ أغايٝب اإلزاض٠ ٚيٝؼ قٛض٠ َٔ قٛض اذتهِ، ٖٚٛ دع٤ َٔ ايػًط١ 

ايتٓؿٝص١ٜ، ٫ٚ ٜؿٌُ نٌ ٚظٝؿ١ ايسٚي١ اإلزاض١ٜ، بٌ ٜتٓاٍٚ إزاض٠ املطاؾل احمل١ًٝ تاضنًا 

 (.  17ملطاؾل ايك١َٝٛ يًػًط١ املطنع١ٜ)ا

 ثالجًا: األخذ  أنظم  احلةم الدميكزاطي 

أَٛضٖا  ٜعترب ا٫جتاٙ إىل ْظاّ اذتهِ احملًٞ، ٚقٝاّ زتايؼ ست١ًٝ َٓتدب١ بتػٝري

َٚٗاَٗا شاتًٝا، ع١َ٬ َٔ ع٬َات ايسميكطاط١ٝ يف ْظاّ اذتهِ، ٚميهٔ ايكٍٛ بإٔ 

تطنٝع غًطات ايسٚي١ يف ا٭دٗع٠ املطنع١ٜ يف ايعاق١ُ، ٖٛ ع١َ٬ َٔ ع٬َات 

ا٭ْظ١ُ اي٬زميكطاط١ٝ. ؾهًُا نإ ْظاّ اذتهِ زميكطاطًٝا، نًُا اجت٘ إىل إعطا٤ 

غع١ يف زتاٍ إزاض٠ ٚتػٝري أَٛضٖا ٚسٌ َؿه٬تٗا ا٭قايِٝ غًطات ٚاختكاقات ٚا

 شاتًٝا.

نُا إٔ ايسميكطاط١ٝ تعين اؾرتاى ايؿعب يف سهِ ْؿػ٘، ٚملا نإ َٔ ايعػري 

اؾرتاى غهإ أقايِٝ ايسٚي١ يف تػٝري ؾ٦ٕٛ سٝاتِٗ، ٚايطقاب١ ع٢ً ا٭دٗع٠ املطنع١ٜ 

احمل١ًٝ، ؾإٕ ْكٌ غًطات يًسٚي١ بٓؿؼ ايكسض َٔ ايؿعاي١ٝ بايٓػب١ يٮدٗع٠ اإلق١ًُٝٝ 

ايسٚي١ يٮدٗع٠ اإلق١ًُٝٝ احمل١ًٝ ٚاؾرتاى غهإ ا٭قايِٝ يف َباؾط٠ ٖصٙ ايػًطات 

                                                           
 . 7م، ص 1977( د. منير إبراهيم علبي: املرفق املحلي، دراصت مقارهت، رصالت دكخىراي، كليت الحقىع عين عمط، 16)

 .    11( د. منير إبراهيم علبي: املرفق املحلي، مرجع صابق، ص 17)
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ٜعترب َ٪ؾطًا ٖاًَا ٚع١َ٬ ممٝع٠ يسميكطاط١ٝ ْظاّ اذتهِ. أٟ إٔ ايسميكطاط١ٝ مبع٢ٓ 

َؿاضن١ ا٭ؾطاز يف شتتًـ أقايِٝ ايسٚي١ يف تػٝري ؾ٦ِْٛٗ ٚسهِ أْؿػِٗ، ميهٔ 

ا "دع٥ٝا" مبس٣ ا٫غتك٬ٍ املُٓٛح يًُذايؼ احمل١ًٝ ٚمبس٣ خهٛع ٖصٙ اجملايؼ قٝاغٗ

 (.18يتٛدٝ٘ ٚضقاب١ غهإ اإلقًِٝ)

 : آفاق انحكى انًحهيانثاني نًبحثا

إٕ ا٭خص مببسأ اي٬َطنع١ٜ اإلزاض١ٜ ٚاملاي١ٝ، ٖٞ ضغب١ غٝاغ١ٝ َبهط٠ َٓص قٝاّ 

ايٛسس٠ ايٛط١ٝٓ; ٚنإ هلصا ارتٝاض َعاٜا ايٛسس٠ اي١ُٝٓٝ، ْظطًا ملا ٜػِٗ ب٘ يف حتكٝل 

أخط٣ ت١ُٜٛٓ ٚإزاض١ٜ تػِٗ يف ا٫غتػ٬ٍ ا٭َجٌ يًطاقات ٚاملٛاضز احمل١ًٝ َٔ أدٌ حتكٝل 

ايُٓٛ ا٫قتكازٟ ٚايتكسّ ا٫دتُاعٞ، ٚشيو عرب تكاغِ َتٛاظٕ يًُػ٦ٛيٝات بني ناؾ١ 

ضغ١ اي٬َطنع١ٜ خ٬ٍ َػتٜٛات ادتٗاظ ايتٓؿٝصٟ يًسٚي١، ٚباإلناؾ١ إىل شيو ؾإٕ مما

ايػٓٛات املان١ٝ ٚؾطت املٓار املٓاغب رتًل ايعسٜس َٔ ايهٛازض ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 ٚاإلزاض١ٜ ادتسٜس٠ ع٢ً َػت٣ٛ احملًٝات.

ٚإشا نإ ايساؾع ا٭غاغٞ يٮخص مببسأ اي٬َطنع١ٜ ٖٛ ضغب١ غٝاغ١ٝ، إ٫ إٔ 

ز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ جتطب١ اي٬َطنع١ٜ، ذتساثتٗا ٚقعٛب١ ايظطٚف ا٫قتكا

اييت ْؿأ٠ ؾٝٗا، أقبشت يف أَؼ اذتاد١ إىل ض١ٜ٩ ٚأٖساف ٚانش١. َٚع تطبٝل ْظاّ 

اي٬َطنع١ٜ ٚاتػاع ايتذطب١ بسأ ا٫ٖتُاّ ٜٓكب أنجط ع٢ً تطٜٛط ايسٚض ايتُٟٓٛ 

يًػًطات احمل١ًٝ ٚضؾع قسضاتٗا يف حتسٜس ٚتكسِٜ ارتسَات، َٚعٗا جتًت ايط١ٜ٩ يًٗسف 

غٞ يٓظاّ اي٬َطنع١ٜ ٚاملتُجٌ يف تكسِٜ َػت٣ٛ أؾهٌ يًدسَات ٚدعًٗا تعٌُ ا٭غا

يكاح اجملتُعات احمل١ًٝ. ٚيف ظٌ ٖصٙ ايط١ٜ٩، تػع٢ اذته١َٛ اي١ُٝٓٝ َٔ خ٬ٍ 

إق٬سات اي٬َطنع١ٜ إىل حتكٝل ا٭ٖساف ايػٝاغ١ٝ، ٚاإلزاض١ٜ ٚا٫قتكاز١ٜ، 

 عًا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ٚا٫دتُاع١ٝ; يصيو غٛف ْتٓاٍٚ ٖصٙ ا٭ٖساف تبا

                                                           
 .     431م، ص 1986إلاصكندريت،  –( د. أحمد صقر عاعىر: إلادارة العامت مدخل بيئي مقارن، دار املعرفت الجامعيت للطباعت والنغر 18)
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 األهداف الشياسي أواًل: 

تتُجٌ يف َؿاضن١ غهإ املٓاطل املدتًؿ١ يف إزاض٠ ؾ٪ِْٚٗ ٚحتسٜس استٝاداتِٗ 

تٓؿٝصٖا، سٝح تسؾع ع١ًُٝ املؿاضن١ احمل١ًٝ املٛاطٓني إىل ا٫ٖتُاّ  ٚضغِ آيٝات

 ُا٤ ٚضٚح ايٛط١ٝٓ.ٖٚصا ٜ٪زٟ إىل ظٜاز٠ ا٫ْت ،بايؿ٪ٕٚ ايعا١َ ٚتٛثٝل قًتِٗ باذته١َٛ

 األهداف االقتصادي ثانيًا: 

اغتك٬ٍ املٛاضز ا٫قتكاز١ٜ احمل١ًٝ ٚتطٜٛطٖا ٚاغتجُاضٖا ا٫غتجُاض ا٭َجٌ غٝعٛز 

بأؾهٌ ايٓتا٥ر ع٢ً ا٫قتكاز ايكَٛٞ ٚاحملًٞ َعًا، سٝح إٔ َؿاضن١ ايٛسسات احمل١ًٝ 

غٝ٪زٟ ب٬  ،س احملًٞٚايكطاع ارتام احملًٞ يف بطاَر َٚؿاضٜع ايت١ُٝٓ ع٢ً ايكعٝ

ؾو إىل حتكٝل ا٭ٖساف ا٫قتكاز١ٜ املأَٛي١، ٜٚتُجٌ شيو يف اضتؿاع املػت٣ٛ املعٝؿٞ 

يػهإ املٓطك١ ٚإجياز ؾطم عٌُ َٓاغب١، ٚظٜاز٠ َعس٫ت ا٫غتجُاض ٚا٫زخاض 

 ٚحتكٝل ايهؿا١ٜ اإلْتاد١ٝ ٚتٛؾري ايطخا٤ ٚايطؾا١ٖٝ يًػهإ. 

 األهداف االجتماعي ثالجًا: 

ايطاؾس ايصٟ ٜػصٟ دصٚض اجملتُع، ؾاي٤٫ٛ ايصٟ ٜرتنع سٍٛ ذتهِ احملًٞ ترب اعٜ

يس٣ غهإ املسٕ ٚاملٓاطل احمل١ًٝ ع٢ً سس غٛا٤  ٞايٛسسات احمل١ًٝ َٔ ؾأْ٘ إٔ ُٜٓ

ٜٚطبط أؾطازٙ ايؿعٛض با٫ْتُا٤ إىل زتتُع سكٝكٞ ٜتُٝع بايعسٍ ٚايهؿا١ٜ اإلْتاد١ٝ 

 ِ إىل إْتاز سكٝكٞ.ضٚس١ٝ بططٜك١ حتٍٛ طاقاتٗبطٚابط 

 األهداف اإلداري را عًا: 

حيكل ايػطع١ ٚايسق١  ،إٕ تطبٝل اي٬َطنع١ٜ يف اختاش ايكطاضات يف ايؿ٪ٕٚ احمل١ًٝ

تعٜٚس  ٜهؿٌٚايهؿا٠٤ يف ا٫غتذاب١ ملتطًبات ٚاستٝادات ايػهإ احملًٝني مبا 

 املٓاطل ٚا٭قايِٝ بارتسَات ايعا١َ. 

أمناب اإلزاض٠ َٔ ٚسس٠ ست١ًٝ إىل  تٓٛع احملًٞاذتهِ نصيو َٔ أِٖ أٖساف 

 تبعًا يطبٝع١ ايٛسس٠ ٚسذُٗا ٚسادات أًٖٗا. ،ٚسس٠ ست١ًٝ أخط٣

 انًبحث انثانث: شروط تطبيق انحكى انًحهي

ٜػتٛدب تطبٝل ْظاّ اذتهِ احملًٞ ٚاغع ايك٬سٝات ايكها٤ ع٢ً املؿانٌ 

ٟ زخٌ سٝع ايتطبٝل ايعًُٞ يف ٚايكعٛبات اييت ٚادٗت تطبٝل ْظاّ ايػًط١ احمل١ًٝ ايص
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ّ، سٝح ختًًت تًو ايؿرت٠ ايعسٜس َٔ ايكعٛبات اييت 2006ّ، ٚ 2001اْتدابات ؾرباٜط 

 ايتٓؿٝص١ٜ املُاضغات ٚادٗت اجملايؼ احمل١ًٝ أثٓا٤ ايتطبٝل ايعًُٞ، ٚاملتُج١ً يف مج١ً

 تٛؾط از١ٜ، ٚعسّٚامل اإلزاض١ٜ امل٪غػ١ٝ املتطًبات ٚاصتاظ اإلزاض١ٜ ايٛسسات إىل املٓكٛي١

 اإلزاض١ٜ، ايٛسسات يف احمل١ًٝ ايػًط١ يعٌُ امل٪ٌٖ ايبؿطٟ ٚايعٓكط ا٭غاغ١ٝ ايب١ٝٓ

 املٛاظ١ْ ٚإعساز املٛاضز املاي١ٝ ٚدبا١ٜ حتكٌٝ بٗا املٓاب ايتٓؿٝص١ٜ أدٗعتٗا يف ٫غُٝا

 .اإلزاض١ٜ يًٛسس٠ ايػ١ٜٛٓ

 احملًٞ اذتهِ استٝادات تًيب َتها١ًَ تؿطٜع١ٝ َٓظ١َٛ إجياز َٔ يصيو ٫بس

 َٔ ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ َػت٣ٛ ع٢ً َتها١ًَ َ٪غػ١ٝ ب١ٝٓ ٚإجياز ٚآَاي٘، ٚتطًعات٘

 ايػًط١ يهٛازض ايبؿط١ٜ ؾه٬ً عٔ ايكسضات  .ٚغريٖا ٚأدٗع٠ َٚعسات إَهاْٝات

 ايػًط١ أعها٤ املطنع١ٜ ع٢ً ٚاملٛاضز املاي١ٝ املتاس١، ٚتؿعٌٝ زٚض ايطقاب١ احمل١ًٝ،

 ٚادتاْب هلا، املػُٛح ايػكـ إطاض يف احمل١ًٝ ايػًطات بكا٤ تهُٔ عٝح احمل١ًٝ،

 ٚاملسٜطٜات ٚتكِٝٝ احملاؾظات يف احمل١ًٝ ايػًط١ أزا٤ ع٢ً ؾعب١ٝ ضقاب١ إجياز ٖٛ اٯخط

 عًُٗا; ٚغٛف ْتٓاٍٚ شيو بايتؿكٌٝ ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

 نظمم  التشزيعي  ل ش ة  الحم ي أواًل: امل

 ايسٚي١ بٓا٤ تاضٜذ يف دسٜس٠ َطس١ً بسأت ّ،1990َاٜٛ  22ضن١ يف املبا ايٛسس٠ بكٝاّ

أنست  دسٜس٠، زغتٛض١ٜ أغؼ ع٢ً ؾٝست ٚاييت اي٬َطنع١ٜ َٚػري٠ اي١ُٝٓٝ اذتسٜج١

ايػٝاغ١ٝ  ا٭سعاب بكٝاّ مسشت اييت ايؿعب١ٝ، ٚاملؿاضن١ ايسميكطاط١ٝ ع٢ً مجٝعٗا

َٔ  ايعا١َ ايسٚض١ٜ ا٫ْتدابات تٓظِٝ ٚع٢ً املدتًؿ١، ٚا٫حتازات ايٓكابات ٚتؿهٌٝ

اجملتُع  َٓظُات قٝاّ تؿذٝع ٚع٢ً ايكشاؾ١، سط١ٜ ٚع٢ً ٚست١ًٝ، ْٚٝاب١ٝ ض٥اغ١ٝ

 .هلا ايسٚي١ ٚضعا١ٜ املسْٞ

 ايت١ُٜٛٓ املطًٛب ٚايٛظا٥ـ املٗاّ حتسٜس خ٬ٍ َٔ ايتؿطٜع١ٝ املٓظ١َٛ ٜٚتِ بٓا٤

 احملًٞ يف اجملتُع تؿعًٝٗا املطًٛب ا٭زٚاض ٚحتسٜس احملًٞ اذتهِ يٛسسات ْكًٗا

 ايتٓظ١ُٝٝ.  أططٙ بهاؾ١

 أدٌ قٝاّ ْظاّ سهِ ستًٞ ٚاغع ايك٬سٝات، ٫بس َٔ ٚدٛز َٓظ١َٛ َٚٔ

 ٜؿرتض إٔ اييت اي٬َطنع١ٜ، دٛاْب شتتًـ بتٛنٝح تعين ٚقا١ْْٝٛ تؿطٜع١ٝ زغتٛض١ٜ
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. ًٞٚسسات اإلزاض٠ احمل١ًٝ ع٢ً املػتٜٛني املطنعٟ ٚاحمل مجٝع يف تطبٝكٗا جيطٟ

 ٚيتشكٝل شيو ٜٓبػٞ َطاعا٠ ادتٛاْب ايتاي١ٝ:

اهل٦ٝنننات  – اينننٛظاضات) املطنعٜننن١ ا٭دٗنننع٠ ٚٚظنننا٥ـ َٗننناّ ٚتٛننننٝح تٓظنننِٝ إعننناز٠ (1

ِ  ايٛط١ٝٓ ايت١ُٝٓ حتكٝل قعٝس ع٢ً( ايٛط١ٝٓ ٚايرباَر ٚامل٪غػات  ٚاحمل١ًٝ، ٚتكنسٜ

 .احملًٞ اذتهِ ع٢ً أدٗع٠ ايطقاب١ بع١ًُٝ ٚايكٝاّ ٚاملػاْس٠، ايسعِ

ّ  ٚتٛنٝح تٓظِٝ إعاز٠ (2 ـ  َٗنا ِ  أدٗنع٠  ٚٚظنا٥ ٞ  اذتهن ( احملاؾظن١، املسٜطٜن١  ) احملًن

 .احمل١ًٝ ارتسَات يًُذتُعات ٚتٛؾري ٚاحمل١ًٝ، ايٛط١ٝٓ ايت١ُٝٓ حتكٝل قعٝس ع٢ً

 املطنعٜنن١، احملاؾظنن١،  ا٭دٗننع٠) ايتُٜٓٛنن١ اإلزاض٠ َػننتٜٛات بننني ايع٬قننات تكننٓني (3

 (.املسٜط١ٜ

ٞ  اجملتُنننع يف تؿعًٝننٗا  املطًنننٛب ا٭زٚاض حتسٜننس  (4  ايتُٜٓٛنن١، َٓظُنننات  ايًذنننإ) احملًنن

 اذتهننِ بٗننا أدٗننع٠ تكننّٛ ايننيت ادتٗننٛز ملػنناْس٠( ارتننام ايكطنناع املننسْٞ، اجملتُننع

 .احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ حتكٝل قعٝس ع٢ً احملًٞ

ٖٚٓاى ايعسٜس َٔ املٗاّ ٚايٛظا٥ـ ايت١ُٜٛٓ املٛظع١ بني ايػًطتني املطنع١ٜ 

ٚاحمل١ًٝ، ٚضزت يف قإْٛ ايػًط١ احمل١ًٝ، عاد١ إىل إعاز٠ تٓظُٝٗا ٚتٛنٝشٗا، 

ٚمتٝٝع ايع٬قات بني َػتٜٛات اإلزاض٠ ايت١ُٜٛٓ، ٚحتسٜس ا٭زٚاض املطًٛب تؿعًٝٗا يف 

 اجملتُع احملًٞ نُا أغًؿٓا.   

 انيًا: البني  املؤسشي ث

 إٕ ايب١ٝٓ امل٪غػ١ٝ َٔ أِٖ ايعٛاٌَ ايط٥ٝػ١ يٓذاح أدٗع٠ ايػًط١ احمل١ًٝ، سٝح ٫

 َكسَتٗا ٚيف امل٪غػ١ٝ، ايب١ٝٓ غٝاب يف بٗا ٚايٛظا٥ـ املٓاط١ باملٗاّ ايكٝاّ تػتطٝع

 ؾ١باإلنا ،(املعًَٛات َٓظ١َٛ اذته١َٝٛ، اجملُعات يف شيو مبا) ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ تٛؾط

 ٚاملط ؾكٝ٘. ارتس١َٝ املطنع١ٜ يٮدٗع٠ أٚ ؾطٚع َهاتب تٛادس إىل

 ايتكػِٝ يف املتُجٌ ايعاّ مبػتٛاٖا ٖٝهًتٗا ٚتتطًب ايب١ٝٓ امل٪غػ١ٝ إلعاز٠

 باإلناؾ١ احملًٞ، اذتهِ يٛسسات اإلزاضٟ بادتٗاظ ارتاق١ ٚايب١ٝٓ ايتٓظ١ُٝٝ اإلزاضٟ،

 املٛن١ً ايت١ُٜٛٓ ٚايٛظا٥ـ املٗاّ َع تت٤٬ّ عٝح ايتشت١ٝ، اغتهُاٍ ايب١ٝٓ إىل

 :ا٫يتعاّ باملعاٜري ايتاي١ٝ. اذتهِ احملًٞ يٛسسات
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 ٜٓبػننٞ ايننيت ايتُٜٓٛنن١ ا٭ٖننساف عًنن٢ بٓننا٤ اذتننايٞ اإلزاضٟ ايتكػننِٝ يف ايٓظننط إعنناز٠ (1

 .املكب١ً املطس١ً يف حتكٝكٗا إىل ايػعٞ احملًٞ اذتهِ ٚسسات ع٢ً

ٌ  يف ايٓظط إعاز٠  (2  َٚتطًبنات  خكنا٥ل  تعهنؼ  عٝنح  اذتايٝن١  ايتٓظُٝٝن١  اهلٝانن

 مبننا ،احملًننٞ اذتهننِ ٚسننسات إىل املٛنًنن١ ايتُٜٓٛنن١ ٚايٛظننا٥ـ ٚاملٗنناّ ا٭ٖننساف

ـ  املٗاّ َع امل٪غػٞ اهلٝهٌ ٜتٓاغب ٔ  ننٌ َػنت٣ٛ   عناتل  عًن٢  املًكنا٠  ٚايٛظنا٥  َن

 اهلٝهًن١  عٝنح تعهنؼ   ،(املسٜطٜن١  احملاؾظ١،) احملًٞ اذتهِ ٚسسات َػتٜٛات

 َٗاَٗننا احملاؾظنن١ يتشكٝننل أٚ املسٜطٜنن١ بٗننا تكننّٛ إٔ جيننب ايننيت ٚايعًُٝننات ا٭ْؿننط١

ٌ  يف ُٚترتدِ ٚنؿ٪، زقٝل بؿهٌ ٞ  ٖٝهن ـ   حينسز  ٚظٝؿن  ٚؾنطٚب  أعنساز ايٛظنا٥

 .ؾػًٗا َٚتطًبات

3)   ٍ ِ  ٚسننسات  يكٝننناّ اي٬ظَنن١  ايتشتٝنن١  ايبٓٝنن١  اغننتهُا ٞ  اذتهنن املٗننناّ  بننأزا٤  احملًنن

ٔ  ٚشينو  بٗنا،  ٚايٛظا٥ـ املٓاط١ ٞ  ٚجتٗٝنع  اغنتهُاٍ بٓنا٤  خن٬ٍ   َن  اجملُعنات  َبناْ

 .احملًٞ اذتهِ يٓظاّ املعًَٛات١ٝ ايب١ٝٓ اذته١َٝٛ، ٚاغتهُاٍ

 ثالجًا: الكدرات البشزي 

صتاح ٖصا  إٔ إش املٓؿٛز، احملًٞ اذتهِ يٓظاّ َٛضز أِٖ ايبؿط١ٜ ايكسضات تعترب

 املػ٦ٛيٕٛميتًهٗا  اييت املٗاضات أٚ ايكسضات ع٢ً -أغاغ١ٝ بسضد١ -ٜتٛقـ ايٓظاّ

 َٔ املعٜس نطٚض٠ تٛدٝ٘ ع٢ً ْ٪نس ثِ، َٚٔ احملًٞ; اذتهِ ٚسسات يف ٚاملٛظؿٕٛ

ايبؿط١ٜ، سٝح إٔ  ْظاّ املٛاضز تععٜع ضتٛ ٚايؿ١ٝٓ اإلزاض١ٜ ٚادتٗٛز املاي١ٝ اإلَهاْات

احملًٞ  اذتهِ ٚسسات َٛاظ١ْ َٔ%  80 إىل 60 ايهجري َٔ زٍٚ ايعامل ُتٓؿل سٛايٞ

 .(19ايبؿط١ٜ) باملٛاضز ارتاق١ ادتٛاْب مبدتًـ َتعًك١ تهايٝـ ع٢ً

 احمل١ًٝ ايػًط١ قبٌ أدٗع٠ َٔ املبصٚي١ ادتٗٛز أنعؿت اييت ايعٛاٌَ ْٚعتكس بإٔ أِٖ

ايػابك١، عسّ ت١ُٝٓ ايكسضات ايبؿط١ٜ، سٝح أثبت ايتطبٝل ايعًُٞ نطٚض٠  املطس١ً يف

 أٖساف حتكٝل يف ػاِٖاييت ت بايكٛض٠ ايبؿط١ٜ ايكسضات يبٓا٤ اغرتاتٝذ١ٝ ض١ٜ٩ إعساز

ٜٚ٪نس ع٢ً . احملًٝات يف ؾٝٗا املٛاطٕٓٛ ٜطغب اييت ٚايؿعاي١ٝ بايهؿا٠٤ احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ

 يف احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ عٔ املتشس٠ يٮَِ ايتابع١ ايْٝٛػهٛ أعست٘ َٓظ١ُ ايصٟ ايتكطٜط شيو

                                                           
 (
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 .61م، ص 2118م، وزارة إلادارة املحليت، أغضطط 2115الىطنيت للحكم املحلي  الاصتراجيجيتمغروع (



 
 

 
 
 

180 
 

  نهعهوو اإلنسانية واالجتًاعية

 

 حمود محمد القديمي .دنعوقات تطبيق الحكم املحلى وآلية املعالجة يف الجههورية اليهنية | 
ISSN : 2410-1818 

 و2017 ابريم ( 15( انًجهذ )13انعذد )

 جتطب١ تكِٝٝ َٔ املػتؿاز٠ أِٖ ايسضٚؽ أسس " إٔ ايُٝٔ، سٝح دا٤ يف ٖصا ايتكطٜط

 ايؿطزٟ، املػت٣ٛ ع٢ً احملًٝات يف ايكسضات ايبؿط١ٜ تطٜٛط نطٚض٠ ٖٛ اي٬َطنع١ٜ

 بايػًط١ ايٛقٍٛ إىل ٜٗسف ٚايصٟ ا٫دتُاعٞ، إىل املػت٣ٛ باإلناؾ١ ٚامل٪غػٞ،

 إٔ ميهٔ ايصٟ ا٭َط. احملًٞ" اجملتُع ؾطا٥ح مجٝع َع أنجط تؿاع٬ً منٛشز إىل احمل١ًٝ

 احمل١ًٝ ايػًط١ إىل املٛاطٕٓٛ خ٬ي٘ َٔ ٜٓظط ادتُاعٞ، إسساخ تػٝري يف ٜػاِٖ

 َع تتؿاعٌ ٚأْٗا املدتًؿ١، ايت١ُٜٛٓ ارتسَات تكسِٜ عٔ ادت١ٗ املػ٦ٛي١ بٛقؿٗا

  .(20ايؿعب١ٝ ) ٚاملػا٤ي١ يًطقاب١ ختهع أْٗا نُا قهاٜاِٖ َُِٖٚٛٗ،

 إٔ جيب اييت ٖصٙ ايكسضات ْٛع١ٝ ٚسذِ حتسٜس يف ايبؿط١ٜ ت١ُٝٓ ايكسضات ٚتتُجٌ

 أزا٤ ٚاملسٜط١ٜ َٔ احملاؾظ١ ع٢ً َػت٣ٛ احملًٞ اذتهِ ٚسسات يتُهني تتٛاؾط

 . ايت١ُٜٛٓ ٚظا٥ؿٗا

 ت١ُٝٓ املٛاضز ٜػتٛدب احملًٞ اذتهِ ْظاّ إىل ا٫ْتكاٍ ٚمما تكسّ ٜتهح بإٔ ع١ًُٝ

 ايتُٟٓٛ يًػًط١ ايسٚض يتؿعٌٝ ٚايػ١ًُٝ ا٭نٝس٠ ايهُا١ْ متجٌ نْٛٗا ايبؿط١ٜ،

 املطنع١ٜ املدتًؿ١ ٚا٭دٗع٠ ايٛظاضات تكّٛ إٔ اذتاٍ، ٚاقع يف ٜعين ايصٟ ٭َطا. احمل١ًٝ

 املتعًك١ ٚاإلدطا٤ات ايػٝاغات ٚايًٛا٥ح ٚٚنع ايٓظِ قٝاغ١ زتا٫ت يف أنرب بسٚض

 قسضتٗا ضؾع يف ٜػاِٖ مبا اذتهِ احملًٞ، ٚسسات يف ايعا١ًَ ايبؿط١ٜ املٛاضز بإزاض٠

 ٚايهؿا٠٤ بامل١ٝٓٗ احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ قعٝس إزاض٠ ع٢ً َٓٗا املطد٠ٛ ا٭ٖساف حتكٝل ع٢ً

 :ايعا١َ ايتاي١ٝ املباز٨ ن٤ٛ ع٢ً ٚشيو ٚايؿعاي١ٝ،

 ٜهٕٛ عٝح، ٚاحمل١ًٝ املطنع١ٜ ا٭دٗع٠ بني ٥٫ٚٚ٘ املٛظـ تبع١ٝ اظزٚاز ت٬يف (1

ايط٥ٝؼ  ٜهٕٛ إٔ شيو ٜٚكتهٞ. احملًٞ اذتهِ يٛسسات بايهاٌَ ٩٫ٚٙ

 .ايبؿط١ٜ احمل١ًٝ املٛاضز ملٓظ١َٛ املدتًؿ١ ادتٛاْب عٔ املػ٦ٍٛ ٖٛ احملًٞ، ايتٓؿٝصٟ

احمل١ًٝ،  بايٛسسات يًعٌُ ايهؿا٤ات جتصب اييت اذتٛاؾع يتٛؾري اي٬ظ١َ املط١ْٚ (2

 .ؾٝٗا ايعٌُ عٔ ايهجريٕٚ حيذِ اييت ٚايطٜؿ١ٝ ايٓا١ٝ٥ ايٛسسات يف خاق١

املٛاطٓني  َؿانٌ عٝح ًُٜػٛا، أعُاهلِ َكاض يف املٛظؿني اغتكطاض تأنٝس (3

ايٛسس٠  ٭بٓا٤ ا٭ٚي١ٜٛ تهٕٛ إٔ َطاعا٠ َع، ٚأساغٝػِٗ َؿاعطِٖ َع ٜٚتذاٚبٛا

                                                           
21

 .6ص  ، 2007 بيروث إلاصكىا، اليمنيت، الجمهىريت في املجخمعيت للخنميت مخكاملت صياصت ( هحى(
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 املتكسَني َٔ َع نؿا٤تِٗ تػاٟٚ ساي١ يف، احمل١ًٝ ايٛظا٥ـ ؾػٌ يف احمل١ًٝ

 .ايٛسس٠ خاضز

 ايعٌُ، تػًِ قبٌ بايتسضٜب خاقًا، إعسازًا احمل١ًٝ بايٛسسات يًعٌُ ايعاًَني إعساز (4

 اجملًؼ احملًٞ،: ٖٞ ث٬خ قٓٛات َٔ تأتٞ زا١ُ٥ ضقاب١ ظٌ يف املٛظـ ٜعٌُ سٝح

 .املٛظـ ٚض٩غا٤ احملًٕٝٛ، ٚاملٛاطٕٓٛ

 :ٜٓبػٞ تٛؾري ايعٛاٌَ ايتاي١ٝ ايبؿط١ٜ ع٢ً ايٛد٘ املطًٛب، ت١ُٝٓ ايكسضات ٚيتشكٝل

  عًٝٗا ٜكّٛ إٔ جيب اييت ٚاملكَٛات ا٭غؼ ٚنع مبٗاّ يًكٝاّ َطنع١ٜ قسضات (1

 ٚنصا إزخاٍ ٚاحمل١ًٝ، املطنع١ٜ املػتٜٛات مجٝع ع٢ً ايبؿط١ٜ املٛاضز إزاض٠ ْظاّ

 احملًٞ. اذتهِ ْظاّ تٓؿٝص َػاض ٜكتهٝ٘ َا سػب ايهطٚض١ٜ ايتعس٬ٜت

 ايسعِ ٚخسَات ايؿ١ٝٓ املػاعس٠) ايسعِ يتكسِٜ احملاؾظات َػت٣ٛ ع٢ً قسضات (2

ٚسسات  ع٢ً( ا٭زا٤ ٚتكِٝٝ ايكطاضات قا١ْْٝٛ َطاقب١) ٚاإلؾطاف( ٚاملػاْس٠

 .باملسٜطٜات احملًٞ اذتهِ

ايسعِ  ٚخسَات ايؿ١ٝٓ املػاعس٠) ايسعِ يتكسِٜ املسٜطٜات َػت٣ٛ ع٢ً قسضات (3

 مبٗاَِٗ ع٢ً يًكٝاّ احمل١ًٝ اجملايؼ ٭عها٤ اإلزاض١ٜ ايٛسسات قبٌ َٔ ٚاملػاْس٠

 تكسِٜاملكابٌ،  ٚيف ،(تٓؿٝصٖا ع٢ً ٚاإلؾطاف احمل١ًٝ يًت١ُٝٓ ايتدطٝط قعٝس

 تٓؿٝص بطاَر قعٝس ع٢ً بٛظا٥ؿٗا يًكٝاّ اإلزاض١ٜ يًٛسسات) ٚاملػاْس٠ ايسعِ

 (.احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ

 را عًا: املمارد املالي  الحم ي 

 ْظاّ ؾؿٌ أٚ صتاح حتسز اييت ا٭غاغ١ٝ املٓظَٛات أسس احمل١ًٝ املاي١ٝ املٛاضز تعس

 ٜكتهٞ ا٫عتباض١ٜ بايؿدك١ٝ احمل١ًٝ اإلزاض١ٜ ايٛسس٠ متتع إٕ . بٌاحملًٞ اذتهِ

 بهٌ خاق١ َاي١ٝ َٛاضز ٖٓاى تهٕٛ إٔ ٜعين مما املػتك١ً، املاي١ٝ بايص١َ هلا ا٫عرتاف

 مبٛدب إيٝٗا املٛن١ً ٚا٫ختكاقات املٗاّ تٓؿٝص َٔ يتُهٝٓٗا ست١ًٝ إزاض١ٜ ٚسس٠

 اغتدساّ ٚعسّ ايتًُو عل ٚمتتعٗا احملًٝات، يف املٛاطٓني سادات ٚإؾباع ايكإْٛ،

. َٓٗا بإشٕ إ٫ أخط٣ غًط١ أٟ أٚ املطنع١ٜ ايػًط١ قبٌ َٔ غٛا٤ إيٝٗا آيت اييت ا٭َٛاٍ

 ٫ ايت١ُٜٛٓ َٚٗاَٗا ٚظا٥ؿٗا مماضغ١ ع٢ً احمل١ًٝ اإلزاض١ٜ ايٛسسات قسض٠ إٔ نُا

 ايػًط١ املطنع١ٜ. تكسَ٘ إٔ ميهٔ َا ع٢ً املطًل اعتُازٖا ظٌ يف تتشكل
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 يف احملًٞ اذتهِ ٚسسات بٗا تتُتع ايصٟ ا٫غتك٬ٍ َس٣ إٔ ؾٝ٘، ٫ؾو ٚمما

ا نًُ إش تكطؾٗا، حتت املٛنٛع١ املاي١ٝ اإلَهاْات سذِ َع ططزًٜا ٜتٓاغب، ايٛاقع

 اييت ايت١ُٜٛٓ ا٭ٖساف حتكٝل َٔ ايٛسسات تًو متهٓت املاز١ٜ، اإلَهاْات ظازت

 .(21)أدًٗا َٔ أْؿ٦ت

 أضبع١ َٔ اإلزاض١ٜ يًٛسسات َاي١ٝ َٛاضز احمل١ًٝ ايػًط١ قإْٛ ٚبٓا٤مل ع٢ً شيو سسز

ٚاملٛاضز  احملاؾظ١ َػت٣ٛ ع٢ً املؿرتن١ ٚاملٛاضز احمل١ًٝ املٛاضز: ٖٞ َكازض ض٥ٝػ١ٝ

 .ٚادتاضٟ ا٫غتجُاضٟ بؿكٝ٘ املطنعٟ ٚايسعِ املؿرتن١ ايعا١َ

 احملك١ً ٚاملؿرتن١ احمل١ًٝ املٛاضز إٔ ٜٚتهح َٔ خ٬ٍ تكاضٜط ٚظاض٠ اإلزاض٠ احمل١ًٝ

بأعبا٤  يًٓٗٛض تهؿٞ ٫ ن١ًٝ٦ ظًت أْٗا غري َتكاعس٠، بٓػب منت قس احملًٝات يف

 .اإلزاض١ٜ يًٛسسات قاًْْٛا املُٓٛس١ يًك٬سٝات ٚؾكًا احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ

 يكاح َٔ ايػًط١ املطنع١ٜ امُلكسّ ايػٟٓٛ ا٫غتجُاضٟ املطنعٟ ايسعِ إٔ نُا

 عاّ احمل١ًٝ ْظاّ ايػًط١ تطبٝل َٓص َتتاي١ٝ غٓٛات يج٬خ ثابتًا ظٌ احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ

 أَا.  2007ّ، 2006 خ٬ٍ عاَٞ ثابتًا ظٌ ثِ ،2005 عاّ يف ا٫ضتؿاع يف يٝعٛز 2001ّ

 شيو َٚع ًَٝاض، 15 بًؼ املطنعٟ سٝح ايسعِ يف ْٛع١ٝ طؿط٠ ؾٗس ؾكس 2008 عاّ

 ايػًط١ أدٗع٠ إيٝٗا تػع٢ اييت ا٭ٖساف ايت١ُٜٛٓ حتكٝل عٔ قاقط٠ ايعٜاز٠ ٖصٙ تظٌ

 .احمل١ًٝ

ملٛاد١ٗ  يًُشًٝات ايػًط١ املطنع١ٜ َٔ امُلكسّ ادتاضٟ املطنعٟ يًسعِ بايٓػب١ أَا

ٚأدٗعتٗا  اإلزاض١ٜ يًٛسسات اإلزاض١ٜ ايٓؿكات َٔ ٚغريٖا ٚايكٝا١ْ ايتؿػٌٝ ْؿكات

. نبري َٓ٘ دع٤ ع٢ً املطتبات تػتشٛش إش نعٝؿًا، ٜعاٍ ؾ٬ احمل١ًٝ ارتسَات َٚطاؾل

 ملٛاد١ٗ ْؿكات ايٛاقع يف ختكل ادتاضٟ ايسعِ َٔ ن١ًٝ٦ ْػب١ إٔ ٜعين ايصٟ ا٭َط

 .(22ا٭خط٣) اإلزاض١ٜ ٚايٓؿكات ٚايكٝا١ْ ايتؿػٌٝ

ٚبايتايٞ ؾإٕ اهلسف َٔ املٛاضز املاي١ٝ يًٛسسات اإلزاض١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ احملاؾظ١ 

 يًُٓٛ ٚقاب١ً َػتكط٠ متٌٜٛ َكازض َٔ اذتهِ احملًٞ أدٗع٠ متهني ٚاملسٜط١ٜ ٖٛ،

 إىل تٗسف نُا. أزا٥ٗا ٚتهًؿ١ احمل١ًٝ ٚاملٗاّ سذِ ايك٬سٝات َع تتٓاغب ٚايتٛقع،

                                                           
21

 . 71م، مرجع صابق، ص 2115الىطنيت للحكم املحلي  ( مغروع إلاصتراجيجيت(
22

 . 35م، مرجع صابق، ص 2115( مغروع إلاصتراجيجيت الىطنيت للحكم املحلي (
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 -ايكإْٛ سسٚز يف –املاي١ٝ  اإلزاض٠ َٔ اغتك٬ي١ٝ احملًٞ اذتهِ متهني أدٗع٠

 .احملًٞ اجملتُع خس١َ يف بهؿا٠٤ يتٛظٝـ ٖصٙ املٛاضز

 َٓظ١َٛ ٚتعسٌٜ َطادع١ ٜٓبػٞ ٚيتشكٝل اهلسف ا٫غرتاتٝذٞ يًُٛاضز املاي١ٝ احمل١ًٝ،

 :ايتاي١ٝ ايعا١َ املباز٨ ن٤ٛ ع٢ً احمل١ًٝ املاي١ٝ اإلزاض٠ ٚأغايٝب املٛاضز احمل١ًٝ

قننسضاتٗا  َننٔ ٜعننعظ مبننا احملًننٞ، اذتهننِ يٛسننسات ْٛعٝنن١ َايٝنن١ َننٛاضز ختكننٝل (1

 .احملًٞ يًُذتُع ايت١ُٜٛٓ املتطًبات ملٛاد١ٗ ايت١ًُٜٝٛ

 َٚػ٪ٚيٝاتٗا، ٚنُإ َٗاَٗا َع احملًٞ اذتهِ يٛسسات املاي١ٝ تتٓاغب املٛاضز إٔ (2

ٌ  نٌ ٜكاسب ٚإٔ ايصات١ٝ، املٛاضز ٚت١ُٝٓ املاي١ٝ ا٫غتسا١َ ّ  أٚ تؿنٜٛض  حتٜٛن  مبٗنا

 .َكاب١ً َاي١ٝ َٛاضز ايػًط١ املطنع١ٜ داْب َٔ دسٜس٠ َػ٪ٚيٝات أٚ

 حٚإٔ ٜتننا باملطْٚنن١، احملًننٞ اذتهننِ يٛسننسات املدككنن١ املايٝنن١ املننٛاضز تتكننـ إٔ (3

 أدٗعتٗا، َٔ قبٌ يًُٛاطٓني املكس١َ ارتسَات يطغّٛ قِٝ حتسٜس يًُذايؼ احمل١ًٝ

 .احمل١ًٝ ا٭ٚع١ٝ اإلضاز١ٜ ع٢ً تعس٬ٜت إدطا٤ أٚ دسٜس٠ َاي١ٝ َٛاضز ٚاقرتاح

 احملًننٞ اذتهننِ يٛسننسات ايػننًط١ املطنعٜنن١  َننٔ املكننسّ ايننسعِ ٜهننٕٛ إٔ ٜٓبػننٞ (4

 .يًُشًٝات ايت١ًُٜٝٛ ايكسض٠ َٔ تععظ ٚط١ٝٓ ٚعاز٫ً ٚؾكًا ملعاٜري َٓاغبًا

اذتهنِ   ٚسنسات  ٚإَهاْٝنات  قنسضات  ايٛطين ايطابع شات ايرباَر تطاعٞ إٔ ٜٓبػٞ (5

ِ  ٚإٔ اينرباَر،  تًنو  تٓؿٝنص  يف احملًٞ ٔ  َنٛاضز  ختكنٝل  ٜنت ِ   متهن  ٚسنسات اذتهن

 .تٓؿٝصٖا َٔ احملًٞ

ايتُٜٓٛنننن١  املؿنننناضٜع يتُٜٛننننٌ ا٫قننننرتاض سننننل احملًننننٞ اذتهننننِ يٛسننننسات ٜتنننناح إٔ (6

 .امل٪ٜس٠ يصيو ٚايؿطٚب ايكٛاعس ع٢ً إٔ ٜٓظِ ايكإْٛ ٚا٫غتجُاض١ٜ

 ؾطقًا احملًٞ اذتهِ يٛسسات ٚجتسض اإلؾاض٠ إىل إٔ ايهجري َٔ ايسٍٚ تّٛؾط

 ايتٌُٜٛ َكازض ظٜاز٠ بػطض ٚايت١ًُٜٝٛ املكطؾ١ٝ امل٪غػات قطٚض، َٔ ع٢ً يًشكٍٛ

 ْكٌ يت٬يف ي٬قرتاض قاض١َ قٛاعس ظٌ يف ٚشيو ايت١ُٜٛٓ، يتٓؿٝص ارتطط اي٬ظ١َ

 إٔ ايسٍٚ ٖصٙ تطاعٞ ا٭سٛاٍ، نٌ ٚيف. ًٜٝ٘ ايصٟ إىل َٓتدب زتًؼ ايسٜٕٛ َٔ عب٤



 
 

 
 
 

184 
 

  نهعهوو اإلنسانية واالجتًاعية

 

 حمود محمد القديمي .دنعوقات تطبيق الحكم املحلى وآلية املعالجة يف الجههورية اليهنية | 
ISSN : 2410-1818 

 و2017 ابريم ( 15( انًجهذ )13انعذد )

ايٓؿكات  تػط١ٝ أدٌ َٔ ٚيٝؼ ا٭َٛاٍ ض٩ٚؽ اغتجُاض بػطض إ٫ ُٜػُح با٫قرتاض ٫

 .(23ايتؿػ١ًٝٝ)

 الزقا   املزكزي : خامشًا

٫  إش احملًٞ، اذتهِ ْظاّ قٝاّ أضنإ َٔ ٖاًَا ضنًٓا املطنع١ٜ ايطقاب١ تعس

 ٜرتتب ع٢ً مبا املع١ٜٛٓ بايؿدك١ٝ احملًٞ اذتهِ يٛسسات ٜعرتف املؿطع إٔ ميهٔ

 خيٍٛ إٔ زٕٚ ايعا١َ ايػًط١ مماضغ١ يف ايسٚي١ تؿاضى إزاض١ٜ، قٝاّ ٚسسات َٔ شيو

زضد١  بًػت َُٗا أْ٘ ٜع٢ٓ، ايصٟ ا٭َط. ايٛسسات تًو ع٢ً ايطقاب١ ايػًط١ املطنع١ٜ

ٚإزاض١ٜ  َاي١ٝ ق٬سٝات َٔ إيٝٗا َا ٜعٗس َباؾط٠ يف احملًٞ اذتهِ أدٗع٠ اغتك٬ٍ

 ايسٚي١ ٚغ١َ٬ ٚسس٠ تعطنت َطًكًا، ٚإ٫ ا٫غتك٬ٍ ٜهٕٛ ٖصا ؾًٔ ٚاقتكاز١ٜ،

 .ٚارتطط يًتُعم نٝاْٗا

 ايٛقٛع يف َٔ شاتٗا احملًٞ اذتهِ ٚسسات  ا١ٜ إىل املطنع١ٜ، ايطقاب١ ٚتػع٢

 خس١َ املكاح ٖٚٞ أ٫ أدًٗا، َٔ أْؿ٦ت اييت ا٭غاغ١ٝ امل١ُٗ عٔ حتطؾٗا قس أخطا٤

 ايطقاب١ ٚدٛز نُا إٔ. احمل١ًٝ اجملتُعات يف املٛاطٕٓٛ ؾٝٗا ٜطغب اييت بايكٛض٠ احمل١ًٝ

 ٜعٝكٗا ؾعيب ظٗٛض غدط إَها١ْٝ َٔ احملًٞ اذتهِ أدٗع٠ جتٓٝب ؾأْ٘ املط١ْ َٔ

 ايتُٟٓٛ. زٚضٖا أزا٤ عٔ

أدٗع٠  ملٓع ؾعاي١ ُتعس نُا١ْ اغتدساَٗا، أسػٔ إشا املطنع١ٜ، ايطقاب١ بٌ إٕ

 احمل١ًٝ املدتًؿ١، اجملتُعات يف املٛاطٓني سكٛم أٚ مبكاح اإلنطاض َٔ احملًٞ اذتهِ

 يف اغتدساّ ايتعػـ أٚ احملًٝني املػ٦ٛيني قبٌ َٔ اإلُٖاٍ ْتٝذ١ تٓؿأ قس ٚاييت

 املدتًؿ١، ايطقاب١، بكٛضٖا تعس املكابٌ، ٚيف. املٛاطٓني أٚي٦و َٛاد١ٗ يف ايعا١َ ايػًط١

 تهطًع اييت اذتهِ احملًٞ، ٚسسات ٚأؾعاٍ تكطؾات ملؿطٚع١ٝ قا١ْْٝٛ نُا١ْ مبجاب١

 ع٢ً ا٭دٗع٠ تًو قسض٠ ٜعٜس َٔ مما بٗا، املعٍُٛ ٚايًٛا٥ح ٚا٭ْظ١ُ يًكٛاْني ٚؾكًا بٗا

 .املٛاطٓني َٔ ٚايكبٍٛ ايطنا ٌْٝ

 اذتهِ ٚسسات ٚأْؿط١ ع٢ً أعُاٍ املطنع١ٜ املػتُط٠ ايطقاب١ ٚبايتايٞ ؾإٕ

 َٓظ١َٛ يف ٚارتًٌ ايهعـ ْكاب انتؿاف ؾأْٗا َٔ ؾاع١ً ٚغ١ًٝ احملًٞ، تعترب

                                                           
(
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 عًُٗا ٚاغتُطاض املٓظ١َٛ تطٜٛط إىل ٜ٪زٟ مبا بأٍٚ أ٫ًٚ َٚعادتتٗا اذتهِ احملًٞ

 .دًٗاأ َٔ أْؿ٦ت اييت ايت١ُٜٛٓ ا٭ٖساف رتس١َ بهؿا٠٤ ٚؾعاي١ٝ

 ع٢ً ايطقاب١ قٛض َٔ ؾت٢ ٚمما تكسّ ٜتهح بإٔ ايػًط١ املطنع١ٜ متاضؽ قٛضًا

ٚميهٔ  .ٚايتٓؿٝص١ٜ ٚايكها١ٝ٥ ايتؿطٜع١ٝ ا٭دٗع٠ احمل١ًٝ، َٔ خ٬ٍ ايػًط١ أدٗع٠

  إجياظ شيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 (الشياسي ) التشزيعي  الزقا   (1)

 َٔ ايتأنس بككس احمل١ًٝ اجملايؼ ع٢ً ايٓٛاب، زتًؼ مياضغٗا ايطقاب١ اييت ٖٚٞ

اختكاقاتٗا ٚؾكًا يًكإْٛ. ٚمياضؽ ايربملإ ضقابت٘ ع٢ً اجملايؼ احمل١ًٝ َٔ  أْٗا متاضؽ

 خ٬ٍ ايك٬سٝات ايتاي١ٝ:

 احمل١ًٝ. يًػًط١ املُٓٛس١ ٚايٛظا٥ـ املٗاّ تكًٝل أٚ ٜعٌُ ع٢ً ظٜاز٠ .أ 

 احمل١ًٝ. بايػًط١ ٜتعًل ؾُٝا يًشه١َٛ ا٭غ١ً٦ ٚتٛدٝ٘ ٜتٛىل ا٫غتذٛاب .ب 

 ايػًط١ قعٝس ع٢ً ٜسٚض َا سٍٛ اذتكا٥ل يتككٞ دتإ ٜكّٛ بتؿهٌٝ .ز 

 احمل١ًٝ.

 احمل١ًٝ. يًػًط١ ايت١ُٜٛٓ ٚارتط١ املٛاظ١ْ ٜكّٛ مبٓاقؿ١ .ز 

 .احمل١ًٝ اجملايؼ ادتُاعات ايٓٛاب زتًؼ أعها٤ سهٛض .ٙ 

 يعسّ سكٝك١ٝنُا١ْ  يٛسسٖا تهٕٛ ٫ قس ،(ايػٝاغ١ٝ) إ٫َّ إٔ ايطقاب١ ايتؿطٜع١ٝ

 ايكٛاْني، يف ظٌ هلا املطغ١َٛ ا٭ٖساف حتكٝل عٔ احمل١ًٝ ايػًط١ أدٗع٠ اضتطاف

 بهعـ ٜتُٝع ايٓا١َٝ ا٭خط٣، ايسٍٚ يف نُا ٖٛ اذتاٍ ايُٝٔ، بإٔ عًُٓا إش ٚخكٛقًا

 يف زتاٍ ايعطٜك١ ا٭عطاف ٚايتكايٝس ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ، ٚبهعـ ٭عها٤ ايطقابٞ ا٭زا٤

 . ات ايسغتٛض١ٜامل٪غػ اسرتاّ

 احمل١ًٝ ايػًط١ أدٗع٠ تكّٛ إٔ مبؿطزٖا تهُٔ ٫ قس ايطقاب١ ايتؿطٜع١ٝ بٌ إٔ

 أٟ ؾٗٞ، احمل١ًٝ، اجملتُعات يف املٛاطٕٓٛ حيًُٗا اييت ايطُٛسات ايؿعب١ٝ بتشكٝل

 ايكإْٛ ْكٛم مبدايؿ١ اذتا٫ت َٔ نجري يف تكِ مل ٚإٕ ايػًط١ احمل١ًٝ، أدٗع٠

 ْؿػ٘ ايٛقت يف تكّٛ ٫ قس أْٗا إ٫ ٚايعكاب، املػا٤ي١ عًٝٗا تػتشل شتايؿ١ قطحي١

ايربملا١ْٝ  ايطقاب١ إٔ اعتباض ع٢ً ايٓا١ٝ٥ املٓاطل يف ٚخكٛقًا ايت١ُٜٛٓ، بتًب١ٝ اذتادات
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ايٛقت  ٚيف املٓاغب بايؿهٌ ٚضمسًٝا ؾعبًٝا َٓٗا َطًٛب ٖٛ مبا تكّٛ َا ْازضًا

 .(24املٓاغب)

 الكضائي : الزقا   (2)

ٜباؾطٖا ايكها٤، ٚاييت ٜٓاب بٗا ايؿكٌ يف املٓاظعات اييت تكع بني  اييت ٖٞ ايطقاب١

أؾطاز اجملتُع ٚبعهِٗ، أٚ بِٝٓٗ ٚبني أدٗع٠ ايسٚي١ املدتًؿ١، ٚتعترب املطدع اذتكٝكٞ 

يتٛؾري ايهُاْات يإلؾطاز َٔ غريٖا َٔ أغايٝب ايطقاب١، ٚشيو ْظطًا ملا ٜتُتع ب٘ ايكها٠ 

 (.25خام جيعًِٗ بعٝسٜٔ عٔ امل٪ثطات ايػٝاغ١ٝ) َٔ عك١ًٝ قا١ْْٝٛ، َٚطنع

 ٚاييت احمل١ًٝ، ايػًط١ أدٗع٠ ع٢ً قٛض ايطقاب١ أِٖ َٔ نُا إٔ ايطقاب١ ايكها١ٝ٥

. ايكإْٛ ع٢ً خطٚدٗا أٚ ا٭دٗع٠ تًو تعػـ نس اذتكٝك١ٝ يًُٛاطٓني ايهُاْات تٛؾط

 عٔ تكسض اييت ايكطاضات يف سل ايطعٔ ٚأؾطاز، مجاعات املؿطع يًُٛاطٓني، نُٔ ٚقس

نس  ايتذاض١ٜ ايػطؾ١ ضؾعتٗا اييت ايسع٣ٛ يف سسخ نُا ٚشيو ايػًط١ احمل١ًٝ، أدٗع٠

ايٛظضا٤  زتًؼ قبٌ َٔ ايتذاض١ٜ احمل٬ت ضخل ع٢ً املؿطٚن١ قطاضات ايطغّٛ احمل١ًٝ

 .ايٝٗا ايكطاضات املؿاض زغتٛض١ٜ اييت سهُت بعسّ ايعًٝا، احمله١ُ إىل ٚقًت ٚاييت

يف زتاٍ ايطقاب١ ستسٚز إٕ مل ٜهٔ َٓعسًَا،  ايكها١ٝ٥ زٚض ايػًط١َٚع شيو ؾإٕ 

سٝح ٫ تػتطٝع اجملايؼ احمل١ًٝ إٔ تًذ٧ إىل ايكها٤ )ايسا٥ط٠ ايسغتٛض١ٜ يف احمله١ُ 

ايعًٝا( ملداق١ُ د١ٗ اإلزاض٠ ٭ٟ غبب َٔ ا٭غباب، َٚٓٗا اعرتاض ايٛظضا٤ ع٢ً قطاضات 

 (.26زتًؼ ايٛظضا٤) تًو اجملايؼ اييت جيطٟ ايبت ؾٝٗا أَاّ

ايطقاب١  يف اذتاٍ ٖٛ نُا بٌ إٕ ايطقاب١ ايكها١ٝ٥ تعاْٞ َٔ ؾطاؽ قاْْٛٞ،

 َٔ اييت ميهٔ ايهطٚض١ٜ، ٚاإلدطا١ٝ٥ ايكا١ْْٝٛ ا٭طط بعض غٝاب يف ايربملا١ْٝ، ٜتُجٌ

إزاض١ٜ، ٚإمنا زا٥ط٠  ستانِ تتهُٔ اييت ٫ ٚاحملانِ، ايكها٤ أدٗع٠ تؿعٌٝ خ٬هلا

  ايعًٝا. تؿه١ًٝ احمله١ُزغتٛض١ٜ نُٔ 

 زتاٍ يف ٜصنط زٚض هلا ٚقس أثبت ايٛاقع ايعًُٞ إٔ ضقاب١ ايػًط١ ايكها١ٝ٥ يٝؼ

 ايكطاضات تعس إش ٚاحمل١ًٝ، املطنع١ٜ ايػًطتني بني تٓؿأ اييت قس ايٓعاعات يف ايؿكٌ

                                                           
24

 .116م، مرجع صابق، ص 2115( مغروع إلاصتراجيجيت الىطنيت للحكم املحلي (
25

 .237م، ص 1974د. ًحي الجمل: النظام الدصخىري في جمهىريت مصر العربيت، دار الناضت العربيت القاهرة،  ((
26

م، مركررس ألامررين للنغررر والخىزيررع، 2119( د. حمررىد دمحم القرردًمي: مبررادئ إلادارة املحليررت دراصررت جطبيقيررت علررى القرراهىن اليمنرري، الطبعررت ألاولررى (

 .286صنعاء، 
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 ايصٟ ا٭َط. يًطعٔ قاب١ً ٚغري ْاؾص٠ اذتا٫ت ٖصٙ َجٌ يف زتًؼ ايٛظضا٤ ٜكسضٖا اييت

 .(27ايُٝٔ) يف احمل١ًٝ ايػًط١ َٓظ١َٛ يف نبري٠ ْكط١ نعـ ؿهٌٜ

 الزقا   اإلداري : (3)

 ْؿاب نُا أْٗا. اإلزاض١ٜ ايع١ًُٝ يٛظا٥ـ َه١ًُ ٚظٝؿ١ عٔ اإلزاض١ٜ عباض٠ ايطقاب١

 ٚقٝاؽ ا٭زا٤ َطادع١ أٟ هلا، قطض سػبُا تٓؿٝصٖا مت قس ارتط١ إٔ َٔ ايتأنس ب٘ ٜطاز

 املتؿل ا٭ٖساف بًٛؽ َٔ ٚايتشكل ارتط١، يف املٛنٛع١ باملػتٜٛات ايٓتا٥ر، َٚكاضْتٗا

 عًٝٗا.

 ؾه٬ً املؿطٚع١ٝ، قٛاعس باسرتاّ اإلزاض٠ ايتعاّ َٔ ؾايطقاب١ اإلزاض١ٜ تعين ايتشكل

 تعطٜـ أٟ ؾإٕ شيو ع٢ً ٚبٓا٤مل اإلزاض١ٜ، املٓظ١ُ زاخٌ ٚايٓظاّ ا٫غتكطاض حتكل عٔ

 تصيٌٝ أٚ ٚتكشٝشٗا، ا٫ضتطاؾات أٚ ايككٛض أٚد٘ بٝإ ع٢ً ٜكتكط إٔ جيٛظ ٫ يًطقاب١

 ٚبأقٌ ٚقت أغطع يف اإلزاض١ٜ ٚايهؿا٠٤ ايهؿا١ٜ يتشكٝل اإلدطا٤ات ٚتعسٌٜ ايكعٛبات

 يتشكٝل غعٝٗا يف احمل١ًٝ اجملايؼ ايتعاّ ايتعطٜـ ٜؿٌُ إٔ أٜهًا جيب ٚإمنا تهًؿ١،

 .(28اإلزاض١ٜ) ايٛسس٠ يف ٚايٓظاّ ا٫غتكطاض ٚحتكٝل ايؿطع١ٝ بكٛاعس أٖساؾٗا

 ع٢ً املطنع١ٜ ايػًط١ متاضغٗا أدٗع٠ ٚمما غبل ٜتهح إٔ ايطقاب١ اإلزاض١ٜ ٖٞ اييت

 اإلزاض١ٜ، احمل١ًٝ. ٚقس تبني َٔ خ٬ٍ ايتطبٝل ايعًُٞ إٔ ايطقاب١ ايػًط١ أدٗع٠ مجٝع

احمل١ًٝ تعاْٞ َٔ قكٛض،  ٚميهٔ إجياظ شيو  ايػًط١ أدٗع٠ ع٢ً قٛضٖا، مبدتًـ

 ايتايٞ: ع٢ً ايٓشٛ

 املدتًؿنن١ عًنن٢ ايننٛظاضات قننسض٠ يف ٚانننش١ ٚستسٚزٜنن١ قكننٛض ٖٓنناى: ايؿاعًٝنن١ نننعـ (1

ٍ  ارتكنٛم،  ٚد٘ ٚع٢ً احمل١ًٝ، ايػًط١ أدٗع٠ أزا٤ ٚتكِٝٝ َطاقب١  نؿنا٠٤  يف زتنا

 احملًٝن١  ايتُٓٝن١  حتكٝل أٖساف يف َػاُٖتٗا َٚػت٣ٛ تكسَٗا اييت ارتسَات ٚؾاع١ًٝ

ـ  عًُٝات مجنع  نعـ إىل شيو يف ايػبب ٜٚطدع. ٚايٛط١ٝٓ ٌ  ٚتكنٓٝ  ايبٝاْنات  ٚحتًٝن

ٟ  املػت٣ٛ احملًٞ ع٢ً ٚنًُا ْٛعًا ٚاملعًَٛات ٔ  ٚاينص ٔ  خ٬هلنا  َن  ا٭زا٤ َطاقبن١  ميهن

 .ايٛط١ٝٓ ا٭ٖساف ٚايػٝاغات َع ت٤٬َ٘ َٚس٣

                                                           
27

 .114م، مرجع صابق، 2115اجيجيت الىطنيت للحكم املحلي ( مغروع إلاصتر (
28

 .241، 239( د. حمىد دمحم القدًمي: مبادئ إلادارة املحليت، مرجع صابق، ص (
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 تكّٛ ٚايتكِٝٝ اييت ايطقاب١ شتطدات إٔ ٬ٜسظ: ا٭خطا٤ تكشٝح ع٢ً ايكسض٠ نعـ (2

 تكننشٝح يف َعظننِ اذتننا٫ت يف ؾعاينن١ بكننٛض٠ تػنناِٖ ٫ املدتًؿنن١ ايطقابنن١ أدٗننع٠ بٗننا

 .ايػًط١ احمل١ًٝ أدٗع٠ أزا٤ تعرتٟ قس اييت ا٫خت٫٬ت أٚد٘

ٕ  عسز ٖٓاى: ٚايتدكل بامل١ٝٓٗ ا٫ٖتُاّ نعـ (3 ٘  ٫ ٜػنتٗا ٔ  بن ٟ   َن  ٫ املنٛظؿني اينص

 بتأزٜن١  ؾعن٬  اإلزاض١ٜ ٜكَٕٛٛ ايطقاب١ مبٗاّ يًكٝاّ اي٬ظ١َ ٚارترب٠ ايهؿا٠٤ ميتًهٕٛ

ٔ  اإلزاض١ٜ ننجرياً  ايطقاب١ ع١ًُٝ ٜؿكس مما ايؿ١ٝٓ، امل١ُٗ ٖصٙ  ٚخكٛقنا  أٖنساؾٗا،  َن

ٟ  احملًٝن١ ٚاينسٚض   ايتُٓٝن١  َػناض  عًن٢  ايطقابن١  قنعٝس  عًن٢  ٘  إٔ جينب  اينص  ايػنًط١  تًعبن

 .اجملاٍ ٖصا يف احمل١ًٝ

 ٖٞ بؿهٌ املطنع١ٜ، ايطقاب١ أدٗع٠ يف املتبع١ إٕ اإلدطا٤ات: املط١ْٚ ٚعسّ ادتُٛز (4

ٔ  ننجري  يف اينيت تطبنل   املطْن١  اإلزاضٜن١  ايطقاب١ قٛض َٔ ٚختًٛ داَس٠ إدطا٤ات عاّ  َن

يف  بننسٚضٖا تػنناِٖ احملًٝنن١، ٚايننيت ايػننًط١ ْظنناّ تطبٝننل قننعٝس عًنن٢ ايعطٜكنن١ ايننسٍٚ

 .احمل١ًٝ ايػًط١ أدٗع٠ تعرتٟ أزا٤ قس اييت املدتًؿ١ ا٫خت٫٬ت دٛاْب تكشٝح

ٍ  عطقًن١  إىل ت٪زٟ ايطقاب١ دٗات إٕ تعسز: ايطقاب١ دٗات تعسز (5 ّ   ا٭عُنا  بٗنا  اينيت تكنٛ

ٌ  قنٛض  يف املبايػ١ إٔ نُا احمل١ًٝ، ايػًط١ أدٗع٠ ٟ  قنس  ايطقابن١ اإلزاضٜن١   ٚٚغنا٥  تن٪ز

 .(29)حتكٝل ايػطض َٓٗا زٕٚ ٚادتٗس ايٛقت ٖٚسض ا٫ظزٚاد١ٝ إىل

 الزقا   الشعبي : سادسًا

 يف َتساخ١ً أغاغ١ٝ سًك١ ٖٚٞ ْؿػ٘ ع٢ً نً٘ ايؿعب ضقاب١ ٖٞ ايؿعب١ٝ ايطقاب١

 ٚط١ٝٓ، ؾٝٗا إزاضٟ ؾايعٌُ دٗاظ ٫ٚ بًذ١ٓ يٝؼ ؾٗٞ. َٓ٘ دع٤ ٚيٝؼ ايؿعب غًط١

 .ؾعب١ٝ ٚقٛتٗا ْٗا١ٝ٥ ٫ َٚساٖا ١َٜٝٛ ٚمماضغتٗا إجيابٞ، ٚؾعًٗا

 َٚهاتبٗا احمل١ًٝ اجملايؼ تٓؿٝص َس٣ َٔ ايتأنس إىل ايؿعب١ٝ ايطقاب١ ٚتٗسف

 اييت ٚايكطاضات املٛاطٓني ع٢ً أعًٓتٗا اييت يربازتٗا ٚأدٗعتٗا ٚدتاْٗا ايتٓؿٝص١ٜ

 : ًٜٞ ؾُٝا ايطقاب١ ٖصٙ ٚتتُجٌ .تتدصٖا

                                                           
(

29
 .117، 116م، مرجع صابق، 2115( مغروع إلاصتراجيجيت الىطنيت للحكم املحلي 
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 يًُٛاطٓني ْسٚات تٓظِ بإٔ َػتٜٛاتٗا اخت٬ف ع٢ً احمل١ًٝ اجملايؼ تًتعّ  (1

 أعُاٍ َٔ أصتع َا سٍٛ اجملًؼ ٜٚٓاقؿٕٛ ٚتظًُاتِٗ، ؾهاٚاِٖ ؾٝٗا ٜعطنٕٛ

 . سككٗا اييت املٓذعات خ٬هلا اجملًؼ ٜعطض نُا

 ايتٓؿٝص١ٜ َٚهاتبٗا احمل١ًٝ اجملايؼ ْٚكس َطاقب١ ؾعب١ٝ َٓظ١ُ أ١ٜ يكٝاز٠ حيل  (2

 اجملًؼ إىل َصنطات اذتل َٔ خ٬ٍ تٛدٝ٘ ٖصا ٚمتاضؽ ايػًط١، ٚأدٗع٠

 . ٚآضا٤ٖا ٬َسظتٗا تتهُٔ ايتٓؿٝصٟ ٚاملهتب

 أدٗع٠ أٚ تٓؿٝص١ٜاي املهاتب أٚ احمل١ًٝ اجملايؼ بٓكس ايكشاؾ١ تكّٛ عٓسَا  (3

 . املجاض٠ ا٭َٛض يف ايتشكل جيب ايػًط١

 ٖصا ٚمياضؽ ايػًط١ ٚأدٗع٠ ايتٓؿٝص١ٜ املهاتب ْٚكس ضقاب١ َٛاطٔ يهٌ حيل (4

 بكٛض٠ ؾٝٗا ٚايتشكٝل زضاغتٗا ادتٗات ٖصٙ ٚع٢ً تظًِ، أٚ ؾه٣ٛ بتكسِٜ اذتل

 ْؿؼ قبٌ َٔ ايتظًِ أٚ ايؿه٣ٛ يف ٜبت ٫ إٔ ع٢ً عًٝٗا، ٚايطز ٚعاد١ً عازي١

 .(30)َٓٗا املؿهٛ ادت١ٗ

ّ ع٢ً إٔ 2000( يػ١ٓ 4( َٔ قإْٛ ايػًط١ احمل١ًٝ ضقِ )4/ 115ؾُٝا ْكت املاز٠ )

 ع٢ً يًتعطف اإلزاض١ٜ ايٛسس٠ يف املٛاطٓني َع ًٜتعّ عهٛ اجملًؼ احملًٞ بعكس ايًكا٤ات

 بأٖساؾٗا اجملًؼ قطاضات ٚتٛنٝح ٚؾطح اجملًؼ إىل ْٚكًٗا ٚتبٓٝٗا َٚتطًباتِٗ َُِٖٛٗ

 ايت١ُٝٓ بطاَر ٚإصتاح تٓؿٝص يف ٚاملؿاضن١ ايتؿاعٌ ع٢ً ٚحتؿٝعِٖ املدتًؿ١ ٚإبعازٖا

 .احمل١ًٝ

 َٔ اجملًؼ ادتُاعات ذتهٛض  ٜسعٛ إٔ اجملًؼ احملًٞ يط٥ٝؼ أداظ املؿطع نُا

 يف َعسٚز قٛت هلِ ٜهٕٛ إٔ زٕٚ ٚارترب٠ ا٫ختكام شٟٚ َٔ بِٗ ا٫غتعا١ْ ٜط٣

 .(31) ايكطاضات اختاش

 آضا٤ ع٢ً ايتعطف ايُٝين قس أغؿٌ ٚغا٥ٌ املؿطع ٖصٙ ايٓكٛم إٔ خ٬ٍ ٜٚتهح َٔ

 ايٓػا٤ َكسَتِٗ ٚيف هلِ، املكس١َ اذته١َٝٛ ارتسَات َٔ املػتؿٝسٜٔ املٛاطٓني ٚتكِٝٝ

                                                           
31

جررراري   12واملعررردل بالقررراهىن رقرررم  11/5/1971جررراري   15باملرصرررىم الدغرررري ي رقرررم ( مرررن قررراهىن إلادارة املحليرررت الضرررىري الصرررادر 76( املرررادة )(
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 إزاض٠ ٚؾعاي١ٝ ٚنؿا٠٤ اقتكاز١ٜ َس٣ عٔ تهؿـ عٝح ارتاق١، ا٫ستٝادات ٚشٟ

  .َٓٗا املطد٠ٛ ا٭ٖساف بتشكٝل ٚاضتباطٗا ارتسَات ٚتكسِٜ

سٝح أْاب املؿطع بعهٛ اجملًؼ احملًٞ نُٔ ٚادبات٘ عكس يكا٤ات َع املٛاطٓني يف 

ايٛسس٠ اإلزاض١ٜ يًتعطف ع٢ً َُِٖٛٗ َٚتطًباتِٗ ٚتبٓٝٗا ْٚكًٗا إىل اجملًؼ، ٚنإ 

ا٭سط٣ إٔ ًٜعّ اجملايؼ احمل١ًٝ مبدتًـ َػتٜٛاتٗا، إٔ تٓظِ ْسٚات يًُٛاطٓني يف 

 ٜٚٓاقؿٕٛ ٚتظًُاتِٗ، ؾهاٚاِٖ ؾٝٗا ايٛسس٠ اإلزاض١ٜ بكٛض٠ َٓتظ١ُ ٜعطنْٕٛطام 

مبا  .سككٗا اييت املٓذعات خ٬هلا اجملًؼ ٜعطض نُا أعُاٍ َٔ أصتع َا سٍٛ اجملًؼ

ٜ٪نس إٔ ايطقاب١ ايؿعب١ٝ مت تؿهًٝٗا بكٛض٠ َ٪غػ١ٝ ت٪ًٖٗا يًكٝاّ مبٗاَٗا ٚمتجٌ 

 ايف.شتتًـ ؾطا٥ح اجملتُع يف ْطاقٗا ادتػط

 ايطقاب١ ْٚتٝذ١ ملا غبل تبني َٔ خ٬ٍ جتطب١ اجملايؼ احمل١ًٝ يًؿرت٠ املٓكط١َ غٝاب

 نُا إٔ اجملايؼ احمل١ًٝ مل ارتسَات، َٔ املػتؿٝسٜٔ بآضا٤ ا٫ٖتُاّ ايؿعب١ٝ، ٚعسّ

 ا٭ٖساف حتكٝل اجتاٙ يف احمل١ًٝ أدٗع٠ ايػًط١ ع٢ً أزا٤ ايتأثري يف املٓؿٛز زٚضٖا ت٪زٟ

 ٫ستٝادات ٚؾكًا تعٌُ احمل١ًٝ ايػًط١ أدٗع٠ يف دعٌ أٚ أدًٗا، َٔ أْؿ٦ت اييت ايت١ُٜٛٓ

 . احملًٞ اجملتُع

 ايتأثري ع٢ً قعٝس ع٢ً ايؿعب١ٝ املؿاضن١ بإٔ ايكٍٛ ميهٔ أخط٣، ْاس١ٝ َٚٔ

 ا٭دٗع٠ بٗا تًو تهطًع اييت باملٗاّ قٛضْت َا إشا نعٝؿ١ تعاٍ ٫ احمل١ًٝ ايػًط١ أدٗع٠

 املأَٛي١، قٛضتٗا يٝػت يف ايؿعب١ٝ املؿاضن١ إٔ اعتباض ع٢ً احمل١ًٝ، ايت١ُٝٓ حتكٝل يف

 ايؿطا٥ح اٖتُاّ املؿاضن١، نهعـ َػت٣ٛ يف اخت٬ٍ ٖٓاى املجاٍ غبٌٝ ؾع٢ً

 خسَات إىل ايٓاؽ ساد١ أؾس إٔ نُا تبني. عٓٗا ٚايععٚف باملؿاضن١ ايؿكري٠

 .َٚطايبِٗ ٚاستٝاداتِٗ، ٚآضا٥ِٗ ِٗضغبات عٔ تعبريًا ايٓاؽ أقٌ ِٖ احمل١ًٝ، ايػًطات

 أزا٤ ٚايطقاب١ ع٢ً ايتأثري يف ا٭سعاب تًعب٘ إٔ ميهٔ ايصٟ ايسٚض إىل ْظطْا إشا أَا

 اعتباض اجملطز٠ ع٢ً بايعني ٜط٣ ٜهاز ٫ ايسٚض ٖصا إٔ يٛدسْا احمل١ًٝ، ايػًط١ أدٗع٠

 ؾُٗٗا ايت١ُٝٓ احمل١ًٝ، َػاض ع٢ً ٚايتأثري املؿاضن١ تتعس٣ أٚيٜٛات يسٜٗا ا٭سعاب إٔ

 .ايعاق١ُ يف حيكٌ َا ٖٛ ٚا٭خري ا٭ٍٚ

 يف زٚضًا َتٓاًَٝا تًعب املدتًؿ١ اإلع٬ّ ٚغا٥ٌ إٔ يٛدسْا اإلع٬ّ، إىل ْظطْا َا ٚإشا

 تًعب٘ ايصٟ أ١ُٖٝ ايسٚض تكسٜط يف سكٝك١ٝ قعٛب١ ٖٓاى إٔ إ٫ املٛاطٓني، آضا٤ عٔ ايتعبري
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 يف ٚاملػ٦ٛيني اجملايؼ احمل١ًٝ أعها٤ أزا٤ ع٢ً ايتأثري يف املدتًؿ١ ايٛغا٥ٌ ٖصٙ

 ٚاذتعب١ٝ ايطمس١ٝ اإلع٬ّ يف ٚغا٥ٌ ٜٓؿط َا إٔ اعتباض ع٢ً ايٛاقع يف اإلزاض١ٜ ايٛسسات

 ؾٗٛ ثِ َٚٔ ٚبٝاْات، ٚقا٥ع ع٢ً ٫ ٜػتٓس ايصٟ ايٓكس اذتا٫ت، َٔ نجري يف ٜتعس٣، ٫

 ايت١ُٝٓ قعٝس ع٢ً احمل١ًٝ ايػًط١ أدٗع٠ب٘  تكّٛ إٔ جيب ملا ع١ًُٝ س٫ًًٛ ٜكسّ ٫

 .(32احمل١ًٝ)

 انخاتًة : انرابع انًبحث

تبني َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايسضاغ١ ٚدٛز ايعسٜس َٔ ايتشسٜات ٚاملؿانٌ ٚايكعٛبات 

ٚأٚد٘ قكٛض أزت إىل تأخط تؿعٌٝ عٌُ اجملايؼ احمل١ًٝ ٚعطقًتٗا عٔ أزا٤ ايسٚض املٓٛب 

بٗا، يصيو تؿدل ٖصٙ ايسضاغ١ بعض دٛاْب ايككٛض ٚايكعٛبات، ٜٚٛقٞ ايباسح 

اذتهِ احملًٞ املٓؿٛز، مبا ٜػِٗ يف  عًٍٛ يتذاٚظٖا، َٔ أدٌ ا٫ْتكاٍ إىل ْظاّ

حتكٝل ارتس١َ املطد٠ٛ َٓٗا يًُٛاطٓني ٚايٛطٔ، ٜٚهُٔ اغتُطاض ٖصٙ ايتذطب١ ٚؾل َا 

 ٖٛ شتطط هلا، ْٚٛدع أِٖ ٖصٙ ايتٛقٝات يف ايٓكاب ايتاي١ٝ:  

 أواًل: املنظمم  التشزيعي : 

 دٛاْب شتتًـ بتٛنٝح تعين ٚقا١ْْٝٛ زغتٛض١ٜ تؿطٜع١ٝ َٓظ١َٛ ٚدٛز إىل اذتاد١ (1

 اإلزاض٠ ٚسسات مجٝع يف تطبٝكٗا جيطٟ إٔ ٜؿرتض اييت ْظاّ اذتهِ احملًٞ،

 َع ايؿطان١ تؿعٌٝ ٜهؿٌ ٚمبا ٚاحملًٞ، املطنعٟ املػتٜٛني ع٢ً احمل١ًٝ

 ٖصٙ حتكل عٝح .احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ رتس١َ ارتام ٚايكطاع املسْٞ اجملتُع َٓظُات

 .احمل١ًٝ اإلزاض١ٜ يًٛسسات ٚايػًطات ايك٬سٝات َٔ املعٜس املٓظ١َٛ

 ٚأزٚات زٚض ٚتؿعٌٝ املطنع١ٜ ٚايػًط١ ايٛسسات ٖصٙ بني ايع٬ق١ بٛنٛح حيسز إ (2

 ٚمل ايسٚي١، زٚض يتععٜع ؾاع١ً ٚغ١ًٝ احمل١ًٝ ايػًط١ تهٕٛ إٔ ٜهُٔ مبا ايطقاب١

 نؿا٠٤ ضؾع يف زٚضٖا إىل باإلناؾ١ ايٛط١ٝٓ، ايٛسس٠ ٚتطغٝذ ايٛطٔ، مشٌ

 َع املدتًؿ١، ارتسَات ع٢ً املٛاطٓني سكٍٛ ٚتػٌٗٝ احمل١ًٝ، اإلزاض١ٜ ايٛسسات

 .ا٫ختكاقات تساخٌ أٚ ا٭دٗع٠ اظزٚاز عًٝٗا ٜرتتب ٫ إٔ َطاعا٠
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ْظاّ  تؿطٜعات يتطٜٛط داز٠ تؿطٜع١ٝ خطٛات اختاش ايٓٛاب زتًؼ ٜٓبػٞ ع٢ً (3

 اإلق١ًُٝٝ، اإلزاض١ٜ اي٬َطنع١ٜ يٓظاّ ايع١ًُٝ يٮغؼ جتػٝسًا اذتهِ احملًٞ

 َٔ ايكك٣ٛ مبا ٜععظ َٔ ؾهط٠ ا٫ْتكاٍ إىل ْظاّ اذتهِ احملًٞ ٚا٫غتؿاز٠

 بتًو ا٫يتعاّ ٚايتأنٝس ع٢ً نطٚض٠ َٚربضاتٗا، أٖساؾٗا ٚحتكٝل َعاٜاٖا

 غٛا٤. سس ع٢ً ٚاحملًٞ املطنعٟ ايكعٝسٜٔ ع٢ً ايتؿطٜعات

 َع تتعاضض إدطا٤ات أٚ أسهاًَا تتهُٔ اييت اإلغطاع بتعسٌٜ ٚإق٬ح ايكٛاْني (4

 ناؾ١ بإيعاّ ايتٓؿٝص١ٜ ع٢ً إٔ تكّٛ ايػًط١ احمل١ًٝ، املٓظ١َٛ ايتؿطٜع١ٝ يًُذايؼ

 َؿاضٜع ٚقٝاغ١ إعساز عٓس احمل١ًٝ اإلزاض٠ ٚظاض٠ َع بايتٓػٝل املطنع١ٜ أدٗعتٗا

   . احمل١ًٝ اجملايؼ بٓظاّ ق١ً شات ٚأْظ١ُ قٛاْني

 احمل١ًٝ، اجملايؼ ْظاّ تطبٝل سػٔ ٕيهُا احمل١ًٝ يًُذتُعات ايها١ًَ ايت١٦ٝٗ (5

املٛاطٓني، ٚايػُاح ملُجًني ايكطاعات املدتًؿ١ باملؿاضن١  يس٣ عاّ ٚعٞ ٚخًل

ٚاإلط٬ع، َٔ خ٬ٍ ا٫تكاٍ ٚايتٛاقٌ َع اجملتُع احملًٞ َٔ خ٬ٍ ايٓسٚات 

ٚاحملانطات ٚايًكا٤ات املؿتٛس١ نآي١ٝ َٔ آيٝات املؿاضن١ يف قٓع ايكطاض، 

آيٝات يًُذتُع احملًٞ يتُهٝٓ٘ َٔ ايٛقٍٛ يًُعًَٛات املتعًك١ ٚنصيو خًل 

بٓؿاب اجملايؼ احمل١ًٝ َٚطاقب١ أزا٥ٗا املايٞ، َٔ خ٬ٍ ْؿط ا٭زي١ اإلضؾاز١ٜ 

ٚاإلع٬ْات ٚايٓؿطات املتعًك١ بأزا٤ اجملايؼ احمل١ًٝ، ؾُٝا ٜتعًل مبذٌُ أعُاهلا 

 ايٓظاّ. ٖصا غبٌٝ إصتاح ٚأْؿطتٗا، يف

 يف ايتٗإٚ ٚعسّ ؾػاز، أٚ اضتطاف أٟ ملكانا٠ ايعكاب١ٝ ايتؿطٜعات تؿعٌٝ نطٚض٠ (6

 ايككٛض أٚد٘ َعادت١ ع٢ً ٚايعٌُ َطتهبٝٗا، عل ايطازع١ ايعادط٠ ايعكٛب١ إٜكاع

 .ٚايت١ُٝٓ ا٭زا٤ َعس٫ت مبا حيكل ضؾع زا١ُ٥ بكٛض٠ ٚدست، ٚشيو أُٜٓا

 ثانيًا: البني  املؤسشي 

 ايعساينن١ حتكٝننل ٜهؿننٌ مبننا اإلزاضٜنن١، يًٛسننسات اإلزاضٟ ايتكػننِٝ يف ايٓظننط إعنناز٠ (1

ٚحتكٝنل ا٭ٖنساف ايتُٜٓٛن١ اينيت      اإلزاضٜن١،  ايٛسنسات  إطناض  يف ٚايتٓاغنل  ٚا٫ْػذاّ

 اإلزاضٟ ايتكػننِٝ قننإْٛ إقننساض تػننع٢ ٚسننسات اذتهننِ احملًننٞ إىل حتكٝكٗننا، َننع 

  .ايع١ًُٝ ايتاي١ٝ ٚاملعاٜري ا٭غؼ ع٢ً ٜعتُس ايصٟ
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ٕ  إٔ .أ  ِ  شات اإلزاضٜنن١  ايٛسننسات  تهننٛ ٔ  َٓاغنننب سذنن  ٚايعنننسز املػنناس١  سٝننح  َنن

ِ  هلنا  ٜتنٝح  مما ايػهإ، َٔ املتذاْؼ ِ  عنط٣  تنسعٝ ٞ  اينت٬س ّ  ا٫دتُناع  اين٬ظ

 .َػتسا١َ بكٛض٠ احملًٞ اجملتُع يت١ُٝٓ

 َٔ سٝح احمل١ًٝ، يًٛسس٠ املٓاغب اذتذِ اإلزاضٟ ايتكػِٝ ع١ًُٝ إٔ تطاعٞ .ب 

متجً٘  َٚا املدتًؿ١، ا٫قتكاز١ٜ ٚاملطاؾل ايػهإ بعسز املتُجٌ ايهطٜيب ايٛعا٤

 ايكسضات تٛظٝـ احمل١ًٝ ايٛسسات تػتطٝع يهٞ. اإلزاض١ٜ يًٛسس٠ عا٥س َٔ

 َاي١ٝ َٛاضز تٛاؾط َٔ ٫بس املٓاغب١، ٚاملعسات ٚايٛغا٥ٌ ايبؿط١ٜ امل٪١ًٖ

 بؿهٌ ٚايٛغا٥ٌ ايكسضات ٖصٙ َٔ تػتؿٝس إٔ َٔ هلا ٚنصيو ٫بس ناؾ١ٝ،

. ايكك٣ٛ اإلْتاد١ٝ ٚعسٚزٖا هلا نا٬َ ٜػتًعّ تؿػ٬ٝ مما نؿ٪، اقتكازٟ

 ْكل َٔ تعاْٞ قس قػري٠ إزاض١ٜ إْؿا٤ ٚسسات جتٓب إىل ٜسعٛ ايصٟ ا٭َط

 نع١ًُٝ) ايجا١ْٜٛ ارتسَات سٍٛ زٚضٖا َتُشٛضًا ٚجيعٌ اي٬ظ١َ املاي١ٝ املٛاضز

 يف ميهٓٗا ٫ عٝح ارتسَات، ضغّٛ تًو ع٢ً ٚا٫عتُاز( ايطخل إقساض

 .ؾاعٌ تُٟٓٛ بسٚض ايكٝاّ َٔ ا٭َط ْٗا١ٜ

إْؿا٤  بٗسف َهْٛاتٗا ٚتهاٌَ اإلزاض١ٜ يًٛسسات ايطبٝعٞ ايٛاقع َطاعا٠ .ز 

 يبعه٘ َهٌُ أٚ( احملاؾظ١ ساي١ يف) َٚتهاٌَ َتٓاغل طابع شات ٚسسات

 حتكٝل َٔ ايٛسسات ٖصٙ يتُهني( ٚاملسٜطٜات احملاؾظات ساي١ يف) ايبعض

 أٚ ٚجتٓب َٚػتساّ، اقتكازٟ بؿهٌ ايطبٝع١ٝ َٛاضزٖا يف إزاض٠ ايهؿا٠٤

 ٖصٙ َجٌ ع٢ً ايػٝطط٠ يف اجملاٚض٠ ايٛسسات ايٓعاع َع استُا٫ت تكًٝل

 ٫ ست٢ اإلزاض١ٜ ايٛسسات بني ايؿذ٠ٛ إىل تكًٝل ٜسعٛ ايصٟ ا٭َط. املٛاضز

 امله١ْٛ اإلزاض١ٜ ايٛسسات إَهاْات ٚقسضات بني نبريًا تبآًٜا ٖٓاى ٜهٕٛ

 .احملًٞ اذتهِ يٓظاّ

 بعني ا٫عتباض ٜ٪خص عٝح ٚدسٚاٙ اإلزاض١ٜ يًٛسس٠ ا٫قتكازٟ ايٛاقع َطاعا٠ .ز 

ايكاعس٠  ايٛسس٠ هلصٙ تٛؾط اييت ا٫قتكاز١ٜ يًٓؿاطات املٓطكٞ ايتهاٌَ

احمل١ًٝ  ايت١ُٝٓ زتاٍ يف أٖساؾٗا حتكٝل َٔ متهٓٗا اييت اجملس١ٜ ا٫قتكاز١ٜ

 .احمل١ًٝ املٛاضز ٚت١ُٝٓ
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 يف ا٫ْتدابات املتُج١ً ايػٝاغ١ٝ يٮغطاض اإلزاضٟ ايتكػِٝ بني ا٫ضتباب ؾو .ٙ 

حتكٝل  ٜػتٗسف ٚايصٟ احملًٞ باذتهِ املتعًل اإلزاضٟ ٚايتكػِٝ ايٓٝاب١ٝ،

 .احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ

ٌ  ٜتٓاغب عٝح ،اذتاي١ٝ ايتٓظ١ُٝٝ اهلٝانٌ يف ايٓظط إعاز٠ (2 ٞ  اهلٝهن  َنع  امل٪غػن

 اذتهننِ ٚسننسات َػننتٜٛات َننٔ نننٌ َػننت٣ٛ تلعننا عًنن٢ املًكننا٠ ٚايٛظننا٥ـ املٗنناّ

 ايننيت ٚايعًُٝننات ا٭ْؿننط١ اهلٝهًنن١ عٝننح تعهننؼ ،(املسٜطٜنن١ احملاؾظنن١،)احملًننٞ 

 ٚنؿنن٪، زقٝننل بؿننهٌ َٗاَٗننا احملاؾظنن١ يتشكٝننل  أٚ املسٜطٜنن١ بٗننا تكننّٛ إٔ جيننب

ـ   حيسز ٚظٝؿٞ ٖٝهٌ يف ُٚترتدِ َنع   .ؾنػًٗا  َٚتطًبنات  ٚؾنطٚطٗا  أعنساز ايٛظنا٥

 احملًٝن١،  اجملنايؼ  إىل املطنعٜن١  ايػًط١ َٔ ا٫ختكاقات ْكٌ اغتهُاٍ نطٚض٠

ٔ  املنسٜطٜات،  إىل احملاؾظنات  قٝنازات  َٔ ايك٬سٝات ْكٌ ٚاغتهُاٍ ٔ  يتنتُه  َن

 .احمل١ًٝ ايػًط١ قإْٛ مبكته٢ ٚاختكاقاتٗا َٗاَٗا مماضغ١

املٗناّ   َٔ أدٌ أزا٤ احملًٞ اذتهِ ٚسسات يكٝاّ اي٬ظ١َ ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ اغتهُاٍ  (3

 اجملُعنننات َبننناْٞ ٚجتٗٝنننع ٚاملتُجًننن١ يف اغنننتهُاٍ بٓنننا٤ بٗنننا، ٚايٛظنننا٥ـ املٓاطننن١

 .احملًٞ اذتهِ يٓظاّ املعًَٛات١ٝ ايب١ٝٓ اذته١َٝٛ، ٚاغتهُاٍ

 ثالجًا: الكدرات البشزي 

ع٢ً  ايبؿط١ٜ املٛاضز ت١ُٝٓ ٜػتٛدب احملًٞ اذتهِ ْظاّ إىل ا٫ْتكاٍ ع١ًُٝ إٕ

 ٚا٭دٗع٠ املدتًؿ١ ايصٟ ٜكهٞ بإٔ تكّٛ ايٛظاضاتاملػت٣ٛ املطنعٟ ٚاحملًٞ. ا٭َط 

 ٚاإلدطا٤ات ٚايًٛا٥ح ايػٝاغات ٚٚنع ايٓظِ قٝاغ١ زتا٫ت يف أنرب بسٚض املطنع١ٜ

 ضؾع يف ٜػِٗ مبا احملًٞ، اذتهِ ٚسسات يف ايعا١ًَ ايبؿط١ٜ املٛاضز بإزاض٠ املتعًك١

 بامل١ٝٓٗ احمل١ًٝ ايت١ُٝٓ إزاض٠ قعٝس ع٢ً َٓٗا املطد٠ٛ ا٭ٖساف حتكٝل ع٢ً قسضتٗا

 :ايتاي١ٝ ايعا١َ املباز٨ ن٤ٛ ع٢ً ٚشيو ٚايؿعاي١ٝ، ٚايهؿا٠٤

 عٝننح ٚاحملًٝنن١، املطنعٜنن١ ا٭دٗننع٠ بننني ٥٫ٚٚنن٘ املٛظننـ تبعٝنن١ اظزٚاز تنن٬يف (1

ٌ  ٩٫ٚٙ ٜهٕٛ ِ  يٛسنسات  بايهاَن ٞ  احملًنٞ،  اذتهن ٕ  إٔ شينو  ٜٚكتهن  ٜهنٛ

ٟ  ايط٥ٝؼ ٞ  ايتٓؿٝنص ٛ  احملًن ٍ  ٖن ٔ  املػن٦ٛ  املنٛاضز  ملٓظَٛن١  املدتًؿن١  ادتٛاْنب  عن

 .احمل١ًٝ ايبؿط١ٜ
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ت١ُٝٓ ايكسضات اإلزاضٜن١ ٚايؿٓٝن١ يٮعهنا٤ املٓتدنبني "أَٓنا٤ ٚأعهنا٤ اجملنايؼ         (2

احمل١ًٝ" مبا ٜن٪زٟ إىل حتكٝنل ايهؿنا٠٤ ٚايؿاعًٝن١ املطًٛبن١، ٚخكٛقنًا ؾُٝنا        

 ٜتعًل باإلؾطاف ع٢ً أدٗع٠ ايػًط١ احمل١ًٝ.

ستٝادننات ايتسضٜبٝنن١ مبننا ٜنن٪زٟ إىل عننسّ     ظٜنناز٠ اذتننٛاؾع املازٜنن١، ٚتننٛؾري ا٫    (3

ععٚف امل٪ًٖني ٚاملتدككني عٔ ايعُنٌ يف اجملنايؼ احملًٝن١، ٚخكٛقنًا يف     

 املٓاطل ايٓا١ٝ٥.

ٌ  بايتنسضٜب  خاقنًا،  إعنسازاً  احمل١ًٝ بايٛسسات يًعٌُ ايعاًَني إعساز (4 ِ  قبن  تػنً

ـ  ٜعٌُ سٝح، ايعٌُ ٌ  يف املٛظن ٞ  زا٥ُن١  ضقابن١  ظن ٔ  تنأت ٞ  ثن٬خ  قٓنٛات  َن : ٖن

  .ايٛسسات اإلزاض١ٜ ٚض٩غا٤ احملًٕٝٛ، ٚاملٛاطٕٓٛ احملًٞ، ًؼاجمل

 را عًا: املمارد املالي 

 سٍس إىل بٗا املٓاب ٚايٛظا٥ـ املٗاّ أزا٤ ع٢ً احملًٞ اذتهِ ٚسسات قسض٠ تتشسز (1

 املٛاضز تتٓاغب إٔ جيب ٚهلصا تكطؾٗا، حتت املٛنٛع١ املاي١ٝ باإلَهاْٝات نبري

 احملًٞ. اذتهِ ٚسسات إىل املٓكٛي١ ٚاملٗاّ املػ٦ٛيٝات َع املاي١ٝ

ُتعس املٛاضز املاي١ٝ عا٬ًَ َٔ عٛاٌَ صتاح اجملايؼ احمل١ًٝ، ٚيهٞ تػتطٝع ٖصٙ  (2

اجملايؼ إؾباع ضغبات ايػهإ َٔ اذتادات ٚارتسَات، ٜٓبػٞ ع٢ً ايسٚي١ 

تٓؿٝص احمل١ًٝ، مبا ٜهُٔ  اجملتُعات بني املاي١ٝ املٛاضز حتكٝل ايعساي١ يف تٛظٜع

 ارتطط املػتٗسؾ١ ٚتًب١ٝ ا٫ستٝادات ايؿع١ًٝ يًٛسس٠ اإلزاض١ٜ احمل١ًٝ.

 ٚإٔ ٜتاح باملط١ْٚ، احملًٞ اذتهِ يٛسسات املدكك١ املاي١ٝ املٛاضز تتكـ إٔ (3

 أدٗعتٗا َٔ قبٌ يًُٛاطٓني املكس١َ ارتسَات يطغّٛ قِٝ حتسٜس احمل١ًٝ يًُذايؼ

 .احمل١ًٝ أٚع١ٝ اإلٜطازات ع٢ً ٬تتعسٜ إدطا٤ أٚ دسٜس٠ َاي١ٝ َٛاضز ٚاقرتاح

 احملًٞ اذتهِ يٛسسات ايػًط١ املطنع١ٜ َٔ املكسّ ايسعِ ٜهٕٛ إٔ ٜٓبػٞ (4

 .يًُشًٝات ايت١ًُٜٝٛ ايكسض٠ َٔ تععظ ٚط١ٝٓ ملعاٜري ٚعاز٫ً ٚؾكًا َٓاغبًا

اذتهِ  ٚسسات ٚإَهاْٝات قسضات ايٛطين ايطابع شات ايرباَر تطاعٞ إٔ ٜٓبػٞ (5

ٚسسات اذتهِ  متهٔ َٛاضز ختكٝل ٜتِ ٚإٔ ايرباَر تًو تٓؿٝص يف احملًٞ

 .تٓؿٝصٖا َٔ احملًٞ
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ايت١ُٜٛٓ  املؿاضٜع يتٌُٜٛ سل ا٫قرتاض احملًٞ اذتهِ يٛسسات ٜتاح إٔ (6

يف ظٌ قٛاعس قاض١َ، يت٬يف ْكٌ عب٤ ايسٜٕٛ َٔ زتًؼ َٓتدب  ٚا٫غتجُاض١ٜ

 إىل ايصٟ ًٜٝ٘.

ا٫ظزٚاز  َٚٓع ايٛنٛح ٜهؿٌ مبا احمل١ًٝ املاي١ٝ باملٛاضز خاق١ تؿطٜعات إعساز (7

ٚايتبػٝط  ايتػٌٗٝ َٔ قسض أنرب ٚتٛؾري املٛاضز، ع٢ً ٚايٓعاع ٚايتهاضب

 .ملٛاضزٖا اإلزاض١ٜ ايٛسسات إلدطا٤ات حتكٌٝ

 ؾٝ٘ خكا٥ل ٜطاعٞ احمل١ًٝ خيل اجملايؼ ٜتعًل باملٓاقكات ْظاّ إعساز (8

 .اإلزاض١ٜ ٚظطٚؾٗا ايٛسسات

 ا٭ْؿط١ احمل١ًٝ ؾٝ٘ خكا٥ل ٜطاع٢ َبػط، بأغًٛب احمل١ًٝ املٛاظ١ْ تبٜٛب إعاز٠ (9

 ٚإقطاضٖا َٔ قبٌ أعها٤ َٓاقؿتٗا ع١ًُٝ يتػٌٗٝ املتٓٛع١، ٚا٫غتجُاض١ٜ ادتاض١ٜ

 .اجملايؼ احمل١ًٝ

 شًا: تفعيل دور الزقا   املزكزي خام

 ايطقاب١ ايربملا١ْٝ: (1)

احمل١ًٝ، تبني نعـ نبري يف َٔ خ٬ٍ قطا٠٤ ٚاقع ايطقاب١ ايربملا١ْٝ ع٢ً اجملايؼ 

مماضغ١ ٖصٙ ايطقاب١، يصيو ٜٓبػٞ ايتأنٝس ع٢ً أ١ُٖٝ تؿعٌٝ زٚض اجملًؼ ايتؿطٜعٞ يف 

ايطقاب١، مبا ٜٓػذِ َع ايك٬سٝات اييت خٛهلا ي٘ ايسغتٛض، سٝح  آيٝات تطٜٛط ٚتٓؿٝص

 عٔ ايجك١ سذب أٚ مبٓح زغتٛضًٜا املدٛي١ ايطمس١ٝ ادت١ٗ ٖٛ ايٓٛاب إٔ زتًؼ

 . ١َٛاذته

 مت اييت ايكٛاْني َٚطادع١ ايتؿطٜعات، ٚإقطاض تطٜٛط ايؿعب نُا ٜٓبػٞ ع٢ً ْٛاب

 ٚاملػا٤ي١ ايٓعا١ٖ قهاٜا يتهُني اي٬ظ١َ املػٛزات اقرتاح خ٬ٍ َٔ أٚ إقطاضٖا

 َٛقع٘ ٭خص سػب تسضدٗا، ي٘ املُٓٛس١ ايربملا١ْٝ املػا٤ي١ آيٝات ٚاغتعُاٍ. ٚايؿؿاؾ١ٝ

 تٓؿٝصٖا، ٜتِ ٫ تٛقٝات إقساض ع٢ً عًُ٘ ٜكتكط ٚأ٫ ايج٬خ، ايػًطات بني ايكشٝح

  .ايجك١ ٚسذب ٫غتذٛاب ا أزا٠ اغتعُاٍ زٕٚ ؾكط، تٛدٝ٘ ايًّٛ أٚ

 اجملًؼ، ٭عُاٍ ايهاٌَ ايتؿطٜعٞ اجملًؼ أعها٤ تؿطؽ نطٚض٠ ع٢ً ايتأنٝس

 أ١ًٖٝ، َٔ أدٌ ايكٝاّ أٚ ضمس١ٝ َ٪غػات يف غٛا٤ خاق١، بأعُاٍ اْؿػاهلِ ٚعسّ

 بايسٚض املٓاب بِٗ.
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 ايطقاب١ ايكها١ٝ٥: (2)

إٔ ايطقاب١ ايكها١ٝ٥  ايعًُٞ ايٛاقع ايكها١ٝ٥، سٝح أثبت ايػًط١ ضقاب١ تؿعٌٝ زٚض

يٝؼ هلا زٚض ٜصنط يف زتاٍ ايؿكٌ يف املٓاظعات اييت قس تٓؿأ بني ايػًطتني ايتٓؿٝص١ٜ 

 ٚغري اذتا٫ت ْاؾص٠ يف َجٌ ٖصٙ ايٛظضا٤ زتًؼ ٜكسضٖا اييت ٚاحمل١ًٝ، إش ُتعس ايكطاضات

 .احمل١ًٝ ايػًط١ َٓظ١َٛ يف نبري٠ نعـ ْكط١ ٜؿهٌ ايصٟ ا٭َط يًطعٔ; قاب١ً

 احمل١ًٝ اجملايؼ أعُاٍ مجٝع ع٢ً ايكها١ٝ٥ ايطقاب١ تكطٜط بهطٚض٠ ْٛقٞ نُا

 يف ملا اجملايؼ ٖصٙ اييت تٛاد٘ قطاضات ا٫عرتانات ناؾ١ ٚع٢ً املدتًؿ١، مبػتٜٛاتٗا

 .اجملايؼ ٖصٙ اغتك٬ي١ٝ ع٢ً َٔ تأنٝس شيو

 اإلزاض١ٜ: ايطقاب١ (3)

 َؿطٚع١ٝ َٔ ايتشكل غاٜتٗا احمل١ًٝ اجملايؼ ع٢ً املطنع١ٜ ايطقاب١ تهٕٛ ٜٓبػٞ إٔ

 ايػًط١ إضاز٠ ؾطض بككس تهٕٛ ٚأ٫ ٚسساتٗا ضتٛ بٛادباتٗا ٚقٝاَٗا أعُاهلا

ا٫ختكاقات  مماضغ١ َٔ ايتسخٌ ٖصا حيس ٚأ٫ احمل١ًٝ، املطنع١ٜ ع٢ً اجملايؼ

 ؾ٦ٕٛ يف تسخٌ اييت ادتع١ٝ٥ ٚاملػا٥ٌ ايتٓؿٝص١ٜ ا٭َٛض إىل ميتس ٚأ٫ هلا، املُٓٛس١

 .احمل١ًٝ اجملايؼ

 َس٣ عٔ املطنع١ٜ ا٭دٗع٠ قبٌ َٔ يًطقاب١ احملًٞ اذتهِ ٚسسات خهٛع

 املؿاضن١ تٛغٝع َكسَتٗا ٚيف ايٛط١ٝٓ، ايت١ُٜٛٓ ايػٝاغات حتكٝل يف َػاُٖتٗا

 ٚؾعاي١ٝ، بهؿا٠٤ يًُٛاطٓني ارتسَات ٚتكسِٜ ايؿإٔ احملًٞ، إزاض٠ يف ايؿعب١ٝ

 قاعس٠ ٚتٛغٝع ٚاذتهط ايطٜـ بني ايت١ُٜٛٓ ايؿذ٠ٛ ٚتكًٝل ايؿكط، َٔ ٚايتدؿٝـ

 .ا٫غتجُاض

 :ايؿعب١ٝ ايطقاب١  (4)

 نؿا٤تٗا َس٣ عٔ احملًٞ اجملتُع قبٌ َٔ يًُػا٤ي١ احملًٞ اذتهِ ٚسسات إخهاع .أ 

 َس٣ أدًٗا. ؾه٬ً عٔ َٔ أْؿ٦ت اييت ايت١ُٜٛٓ ا٭ٖساف حتكٝل يف ٚؾاعًٝتٗا

 .ايت١ُٜٛٓ ارتطط ٚتٓؿٝص إعساز عٓس احملًٞ اجملتُع ٚأٚيٜٛات عادات تكٝسٖا

 ارتس١َٝ ا٭ْؿط١ ٚتٓؿٝص احملًٞ اذتهِ ٚسسات يف ايكطاض قٓع ع١ًُٝ إخهاع .ب 

 يًُذتُعات ٜػُح مبا ايؿؿاؾ١ٝ َٔ عايٞ يكسض بٗا تكّٛ اييت ٚاإلزاض١ٜ ٚا٫غتجُاض١ٜ

 .أزا٥ٗا ٚتكِٝٝ مبتابع١ احمل١ًٝ بايت١ُٝٓ املعٓٝني ٚنٌ احمل١ًٝ
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 ٚاملٓؿآت ٚاملطاؾل ايت١ُٜٛٓ املؿاضٜع إزاض٠ ٚنصا ارتسَات، تكسِٜ عًُٝات إخهاع

 املؿاضٜع هلصٙ اإلزاض٠ نؿا٠٤ َس٣ َٔ يًتأنس اجملتُع١ٝ، ايطقاب١ يع١ًُٝ ارتس١َٝ

 .املكس١َ ارتسَات ٚدٛز٠ ٚاملطاؾل

 يف ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ٫ ميهٔ إٔ تتشكل ايطقاب١ ايؿعب١ٝ، إ٫ بعكس ْسٚات يًُٛاطٓني

 ٜٚٓاقؿٕٛ ٚتظًُاتِٗ، ؾهاٚاِٖ ؾٝٗا ٜعطنٕٛ َٓتظ١ُ بكٛض٠ اإلزاض١ٜ ايٛسس٠ ْطام

سككٗا  اييت املٓذعات خ٬هلا اجملًؼ ٜعطض نُا أعُاٍ َٔ أصتع َا سٍٛ اجملًؼ

 .نُا أغًؿٓا

زٚض ايطقاب١ ايؿعب١ٝ ٜتشكل َٔ خ٬ٍ اذت٬ُت ايتٛع١ٜٛ ٚاإلع١َٝ٬، نُا إٔ تؿعٌٝ 

ٚإقا١َ ايٓسٚات ٚامل٪متطات اييت تٓاقـ بؿهٌ َػتُط ٚزٚضٟ يف شتتًـ احملاؾظات 

إىل داْب ايػًط١ املطنع١ٜ ٚإؾطاى شتتًـ أيٛإ ايطٝـ ايػٝاغٞ ٚا٫دتُاعٞ 

ٓظُات اجملتُع املسْٞ ٚا٫قتكازٟ ٚاإلع٬َٞ، ع٢ً َػت٣ٛ اذته١َٛ ٚا٭سعاب َٚ

 إلْهاز ٖصٙ ايتذطب١.

ٚاحملاؾظ١ ع٢ً ٚسس٠ اذتؿاظ ع٢ً ايكِٝ ٚايجٛابت ايٛط١ٝٓ نُا ْ٪نس ع٢ً نطٚض٠ 

ٚتبين ؾهط اإلق٬ح ٚايتذسٜس ٚايتطٜٛط ٚتبين اجملتُعات ايسٚي١ أضنًا ٚإْػاًْا، 

 احمل١ًٝ.

 اغأٍ اهلل عع ٚدٌ ايتٛؾٝل ٚايػساز إْ٘ مسٝع زتٝب.


