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ايظرل ٠ايعًُ:)CV ( ١ٝ
َذسط ١يف قظِ ايكاْ ٕٛظاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؼش ١ٜيف إقً ِٝنٛسدطتإ ايعشام ،ساؿً ١عً ٢ػٗاد ٠دنتٛسا ٙايؿًظؿ ١يف
ايعً ّٛايظٝاط َٔ ١ٝداَع ١ايًٓٝني بارتشط ،ّٛسٝ٥ظ ١قظِ ايعً ّٛايظٝاط ١ٝملذ ٠اسبع طٓٛات ،سٝ٥ظ ١حتشٜش زتً ١ثكاؾ ١ٝؾـً١ٝ
بعٓٛإ (٥آٜذ٠طاص ،)ٟؿذس شلا نتاب بعٓٛإ (أثش ايتعذد ١ٜاإلثٓ ١ٝعً ٢ايٛسذ ٠ايٛطٓ ١ٝيف ايعشام).

املًخف
ظٗش َـطًح (ايهٛتا) ألَ ٍٚش ٠يف ايٛالٜات املتشذ ٠األَشٜه ١ٝيف عٗذ ايشٝ٥ع د ٕٛنٝٓٝذ ٟيف عاّ  ،1961بٗذف
ؾشض ايعذايٚ ١املظاٚا ٠بني ادتُٝع ،سٝح ناْت طٝاط ١ايتُٝٝض ايعٓـشَٓ ٟتؼش ٠يف ايبالدٚ ،قذ أؿبح َٔ املـطًشات املتذاٚي١
دٚيٝا بعذ إقشاس ٙبٓظب ،%30 ١يف املؤمتش ايعامل ٞايشابع املعين باملشأ ٠ايز ٟعكذ يف بهني عاّ ٚ ،1995ميهٔ تطبٝك٘ يف زتاالت
َتعذد ٠بٗذف تؿعَ ٌٝؼاسن ١املشأٚ ٠إتاس ١ايؿشق أَاَٗا يتشكٝل املظاٚا ،٠ؾؿ ٞاجملاٍ ايظٝاطٜ ٞطبل ْعاّ (ايهٛتا ايٓظَٔ )١ٜٛ
قبٌ اذتهَٛات ٚاألسضاب ايظٝاط ١ٝبٗذف متهٗٓٝا طٝاطٝا باعتباس أْٗا عاْت َٔ عذّ تهاؾؤ ايؿشق يف ٖزا اجملاٍ.
ٜتٓاٖ ٍٚزا ايبشح (ايهٛتا ايٓظَٓ َٔ )١ٜٛعٛس األسضاب ايهٛسدطتاْ َٔ ١ٝسٝح إقشاسٚ ٙنٝؿ ١ٝتطبٝك٘ باإلعتُاد عً٢
املعًَٛات ٚايٓظب ٚاإلسـا٤ات اييت حتًٌ ريو َٔ لالٍ َطًبني ،األٜ ٍٚتٓا ٍٚاإلطاس املؿاٖ ُٞٝيٓعاّ ايهٛتا ايٓظٜٚ ،١ٜٛتٓاٍٚ
املطًب ايجاْ ٞأثش تطبٝل ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛدالٌ األسضاب ايهشدطتاْ ١ٝعً ٢تؿع ٌٝدٚس املشأ.٠
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Abstract
The term "quota" was first introduced in the United States of America under President John F.
Kennedy in 1961, with the aim of imposing justice and equality among all. The policy of racial
discrimination was widespread in the country. It became an internationally accepted term after it was
adopted by 30% The Fourth World Conference on Women, held in Beijing in 1995, can be applied
in various fields in order to promote women's participation and opportunities for equality. In the
political sphere, the quota system is applied by governments and political parties to enable them
politically as they have suffered from unequal opportunities In this area to.
This paper deals with women's quota in the perspective of the Kurdish parties in terms of its
adoption and how to apply it based on the information, ratios and statistics that analyze this through
two demands. The first deals with the conceptual framework of the quota system. The second
.concerns the effect of applying the quota system within Kurdish parties to activate the role woman.

١َاملكذ
ٔاملذاؾعني عٚ ،١ْْٝٛايكاٚ ١ٝاطٝطاط ايظٚ األ٣ يذ،اكشاٚ  إٖتُاَا٢ع اييت تًكٝاكٛ َٔ امل،١ٜٛتا ايٓظٛعذ ْعاّ ايهٜ
 يف،%30 ١ بٓظبٙا بعذ إقشاسٝيٚ د١يٚقذ أؿبح َٔ املـطًشات املتذاٚ ، بؼهٌ لاق٠م املشأٛسكٚ ،ّم اإلْظإ بؼهٌ عاٛسك
،ٞض االظتابُٝٝتِ بؼهٌ َٔ اػهاٍ ايتٜ ، ْعاّ لاقٖٛٚ ،1995 ّ عكذ يف بهني عاٟ ايز٠ ايشابع املعين باملشأٞاملؤمتش ايعامل
لٝبات اييت تعٛص ايـعٚ يف جتا١ُٖ يًُظا،١يٚ يًذ١ٝاطٝ يف املؤطظات ايظ٠ املشأ١ ملؼاسن،١ٓٝ َع١ ْظبٚ أ١ف سـٝريو بتخـٚ
لٝ اىل حتك١ٜ يف ايٓٗاٟؤدٜ  مما،عذّ تهاؾؤ ايؿشقٚ ؽُٝٗ باعتباس أْٗا عاْت َٔ ايت،ٍ بأقشاْٗا ايشدا١ْ َكاس١ٝاطَٝؼاسنتٗا ايظ
.٠اٚاملظا
ْٕٛظتٗذف قاٜ( ْ٘ أ٢ً) اييت تٓف ع4( ٠) ايؿكش49( ٠ يف املاد١ٜٛتا ايٓظٛ ايه2005 ّ يعاٞس ايعشاقٛقذ أقش ايذطتٚ
مت إقشاس ٖزا ايٓعاّ َٔ قبٌ بعضٚ اب) نُاٛٓ زتًع اي٤ ال تكٌ عٔ ايشبع َٔ عذد أعلا٤ٌ يًٓظاٝ متج١ل ْظبٝاإلْتخابات حتك
ٌٝ يتؿع١ات املٓاطبٝاآليٚ  ايؿشق١٦ٝٗتٚ ٠ يًُشأٞ سـٌ يف املاكٟض ايزُٝٝ يشؾع ايتٞ نتذبرل اظتاب،لاٜ ا١ْٝسدطتاٛ األسضاب ايه
ٍ إقشاسٛ س١ْٝسدطتاٛ األسضاب ايه١ جتشب١دساطٚ ،ّس ٖزا ايٓعاٛتطٚ ٠ ْؼأ١ يزيو َٔ املِٗ دساط،ًاٝاطٝٓٗا طٝمتهٚ َؼاسنتٗا
.ٞسٚ ٞاقعٚ رزُٛٓل ٖزا ايٓعاّ نٝتطبٚ
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إػهاي ١ٝايبشح:
عتا ٍٚايبشح اإلداب ١عً ٢تظاؤيني إثٓني ُٖا ٌٖ ،إٔ ْعاّ ايهٛتا ايٓظٜ ،١ٜٛعذ َٔ اآليٝات اييت تظاِٖ بؼهٌ ؾعًٞ
ٚسكٝك ٞيف صٜادَ ٠ؼاسن ١املشأ ٠يف اجملاٍ ايظٝاط ،ٞيف َؤطظات ايذٚيٚ ١األسضاب ايظٝاطٚ ،١ٝبايتاي ٞعتؿضٖا ألدا ٤ادٚاس شتتًؿ١
دالٌ اجملتُع؟
ٌٖ إٔ إقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛدالٌ اإلسضاب ايهٛسدطتاْ ١ٝنؿ ٌٝبتؿع ٌٝدٚس املشأ ٠أّ إٔ نٝؿ ١ٝتعاطٖ ٞزٙ
األسضاب َع ٖزا ايٓعاّ َٔ سٝح تطبٝك٘ ٖ ٛايزٜ ٟؤد ٟاىل حتكٝل ٖزا اشلذف؟

اشلذف َٔ ايبشح:
ٜٗذف ٖزا ايبشح اىل ايكا ٤ايل ٤ٛعً ٢ايعالق ١بني ْؼأَ ٠ؿٗ ّٛايتُٝٝض اإلظتابْٚ ٞعاّ ايهٛتا ،سٝح ْؼأ ٖزا املؿٗ،ّٛ
نٓتٝذ ١ستُ ١ٝيًتُٝٝض ايظًيب ٚايتُٗٝؽ ايز ٟعاْت َٓ٘ بعض ايؿ٦ات يف ناؾ ١اجملاالت ايظٝاطٚ ١ٝاإلقتـادٚ ١ٜاإلدتُاع،١ٝ
ؾهإ إقشاس ْعاّ ايهٛتا بؼهٌ قاْ َٔ ْٞٛقبٌ اذتهَٛات َٔ ،أدٌ تعٜٛض ٖز ٙايؿ٦ات املُٗؼ.١
عً ٖ ٢زا األطاغ ٜٗذف ايبشح اىل ايذلنٝض عً ٢ايهٛتا ايٓظْٚ ١ٜٛؼأت٘ َٚشاسٌ تطٛسٚ ٙأْٛاع٘ٚ ،منارز تطبٝك٘ َٔ
قبٌ سهَٛات ٚد ٍٚشتتًؿ.١
نُا ٜٗٚذف اىل بٝإ ايعٛاٌَ اييت طاُٖت يف إقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ َٔ ١ٜٛقبٌ األسضاب ايهٛسدطتاَْٗٓ ،١ٝا تؿعٌٝ
دٚس املشأ ٠دالٌ ٖز ٙاألطباب ،سٝح إٔ ٖٓاى ايعذٜذ َٔ احملذدات اييت تعٝل َؼاسن ١املشأ ٠ايظٝاطٚ ١ٝؾاعً ١ٝدٚسٖا.

َٓٗذ ١ٝايبشح:
ٜعتُذ ايبشح بايذسد ١األطاغ عً ٢املٓٗر ايٛؿؿ ( ٞايبشح اإلسـاٚ )ٞ٥ريو َٔ لالٍ مجع املعًَٛات ٚاإلسـا٤ات
سْ ٍٛعاّ ايهٛتا ايٓظٚ ١ٜٛنٝؿْ ١ٝؼأت٘ ٚإقشاسٚ ٙتطبٝك٘ َٔ قبٌ اذتهَٛات يف د ٍٚايعاملٚ ،دساط ١جتاسب مخظ َٔ ١األسضاب
ايهٛسدطتاْ ١ٝايشٝ٥ظ ١ايؿا٥ض ٠مبكاعذ بشملاْ ١ٝيف اْتخابات بشملإ نٛسدطتإ األلرل ٠عاّ  ٖٞٚ ،2013اذتضب ايذميكشاطٞ
ايهٛسدطتاْ ،ٞاإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْ ،ٞسشن ١ايتػٝرل ،اإلحتاد اإلطالَ ٞايهٛسدطتاْ ،ٞادتُاع ١اإلطالَ ١ٝيف نٛسدطتإ،
ٚنٝؿ ١ٝإقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛيف األْعُ ١ايذالً ١ٝشلز ٙاألسضابٚ ،نٝؿ ١ٝتطبٝل ٖزا ايٓعاّ عً ٢اسض ايٛاقع.

ؾشك ١ٝايبشح:
إٔ إقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛيف األْعُ ١ايذالً ١ٝيألسضاب ايهشدطتاْٜ ،١ٝعذ َٔ ايتذابرل اإلظتاب ١ٝاييت تظاِٖ يف سؾع
ايتُٗٝؽ عٔ املشأ ٤ٜٞٗٚ ،٠ايؿشق املٓاطب ١يضٜاد ٠تؿع ٌٝدٚس املشأٚ ٠متهٗٓٝا طٝاطٝا.
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ٖٝهً ١ٝايبشح:
ٜتأيـ ايبشح َٔ َبشجإ ،املبشح األٜ ٍٚتٓا ٍٚاإلطاس املؿاٖ ُٞٝيًُٛكٛع َٔ لالٍ ثالثَ ١طايب ،املطًب األٍٚ
ٜتٓاَ ٍٚؿٗ ّٛايتُٝٝض اإلظتابٚ ٞتطٛس ،ٙبُٓٝا املطًب ايجاْٜ ٞتٓاَ ٍٚؿٗ ّٛايهٛتا ٚايهٛتا ايٓظٜٚ ،١ٜٛتٓا ٍٚاملبشح ايجايح منارز
تطبٝك٘ يف د ٍٚايعاملٚ ،املبشح ايجاْ ٞعتٌُ عٓٛإ أثش تطبٝل ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛدالٌ األسضاب ايهشدطتاْ ١ٝعً ٢تؿع ٌٝدٚس
املشأٜٚ ،٠تٓاَ ٍٚطًبني أطاطٝني ،املطًب األٜ ٍٚتٓا ٍٚستذدات َؼاسن ١املشأ ٠يف األسضاب ايهٛسدطتاْٜٚ ،١ٝتٓا ٍٚاملطًب ايجاْ،ٞ
تؿع ٌٝدٚس املشأ ٠دالٌ األسضاب ايهٛسدطتاْ ١ٝبعذ إقشاس ْعاّ ايهٛتا.
ثِ اطتخًـت ايباسج ١أِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛؿًت ايٗٝا يف ارتامت.١

املبشح األٍٚ
اإلطاس املؿاٖ ُٞٝيٓعاّ ايهٛتا ايٓظ١ٜٛ
املطًب األَ :ٍٚؿٗ ّٛايتُٝٝض اإلظتابٚ ٞتطٛس.ٙ
ٜعذ ايتُٝٝض ػهال َٔ أػهاٍ اإلعتذا ٤عً ٢سكٛم اإلْظإ ،ن ْ٘ٛعتشّ أػخاؿاً أ ٚمجاعات َٔ ايتُتع ايهاٌَ
عكٛقِٗ بظبب دٓظِٗ ،أٜٖٛ ٚتِٗ ،أَ ٚا ٜعتٓك ٕٛب٘ َٔ َعتكذات أ ٚأؾهاس( ،)1ؾايتُٝٝض ٜعين َعاًَ ١اإلْظإ بك ِٝد ،١ْٝٚتكًٌ
َٔ قُٝت٘ إطتٓاداً إىل أْ٘ ٜٓتُ ٞاىل زتُٛع ١د ،١ٜٝٓأ ٚأقًَ ١ٝع ،١ٓٝأ ٚؾ ١٦إدتُاع ١ٝستذد ٖٛٚ ،٠متٝٝض ايـؿات ٚااللتالؾات بني
األػخاقٚ ،دعٌ ارتٝاسات بني ايٓاغ اطتٓادا إىل تًو ايـؿات ايؼخـٚ ،١ٝبايتاي ٞؾإ ايتُٝٝض ٖ ٛيف أطاط٘ ٜتعاسض َع َؿّٗٛ
املظاٚا.)2(٠
ٜٚشتهض َبذأ املظاٚا ،٠اييت سنضت عًٗٝا َٓع ١َٛسكٛم اإلْظإ يف األطاغ ،عًَ ٢بذأ املظاٚا ٠أَاّ ايكاْٚ ٕٛاذتُا١ٜ
كذ ايتُٝٝضٚ ،قذ بشصت ؾهش ٠املطايب ١باملظاٚا ٠أَاّ ايكاْ ٕٛيف ايكشٕ ايجأَ عؼش ،إال إٔ َبذأ اذتُا ١ٜكذ ايتُٝٝض ،تطٛس يف
ايكشْني ايتاطع عؼش ٚايعؼشٚ ، )3(ٜٔعضص ريو َا ْـت عً ٘ٝاإلتؿاقٝات ايذٚي ١ٝاملعٓ ١ٝعكٛم اإلْظإ ،ؾكذ ٚسد يف اإلعالٕ
ايعامل ٞذتكٛم اإلْظإ (َ ) 1948ا ٜؤنذ َبذأ (عذّ دٛاص ايتُٝٝضٜٚ ،عًٔ إٔ مجٝع ايٓاغ ٜٛيذ ٕٚأسشاسا َٚتظا ٕٚٚيف ايهشاَ١

_____________________________________________________________________________________________

( )1غادْ ٠رل يبٝب اسظإ ،ايتذابرل اإلظتاب ١ٝيف ايكاْ ٕٛايذٚي ٞايعاّ ،سطايَ ١ادظترل َكذَ ١اىل داَع ١ايؼشم األٚطط ،،األسدٕ ،2014 ،ق ،20
َٓؼٛس عًَٛ ٢قع ادتاَعَٚ ١تاح عً ٢ايشابhttps://www.meu.edu.jo/uploads/1/587ddedee15ca_1.pdf :،

(ٖ )2ادش اشلؼترلَ ،ٟؼشٚع ١ٝايتُٝٝض اإلظتاب ،ٞعح َٓؼٛس عًَٛ ٢قع َهتب األطتار ستُٛد داٚٚد ٜعكطٛب يًُشاَطاٚ ٠اإلطتؼطاسات ٚايذساططات
ايكاَْٚ ١ْٝٛتاح عً ٢ايشاب)http://maitremahmoudyacoub.blogspot.com :،

(ٖ )3ادش اشلؼترل ،ٟاملـذس ْؿظ٘.
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ٚاذتكٛمٚ ،إٔ ي هٌ إْظإ سل ايتُتع ظُٝع اذتكٛم ٚاذتشٜات ايٛاسد ٠يف اإلعالٕ املزنٛس ،د ٕٚأ ٟمتٝٝض ،مبا يف ريو ايتُٝٝض
ايكا ِ٥عً ٢ادتٓع)

()1

ٚقذ رنش يف ايعٗذ ايذٚي ٞارتاق باذتكٛم املذْٚ ١ٝايظٝاط ١ٝيف املاد ،27 ٠إٔ مجٝع األؾشاد شلِ سل ايتُتع باملظاٚا٠
اَاّ ايكاْٚ ،ٕٛايتُتع باذتُا ١ٜايكاْ ١ْٝٛعً ٢قذّ املظاٚا ،٠نُا سعشت ٖز ٙاملاد ،٠أْٛ ٟع َٔ أْٛاع ايتُٝٝض مبكتل ٢ايكاْ،ٕٛ
ٚنؿًت دتُٝع األؾشاد محاٚ ١ٜاسذٚ ٠ؾعاي ،١كذ ايتُٝٝض ايكا ِ٥عً ٢أطاغ ايعشم ،ا ٚايً ،ٕٛأ ٚادتٓع ،أ ٚايًػ ،١أ ٚايذ ،ٜٔاٚ
ايشأ ٟايظٝاط ،ٞأ ٚغرل ايظٝاط ،ٞأ ٚاألؿٌ ايك ،َٞٛأ ٚاإلدتُاع ،ٞأ ٚايجش ،٠ٚأ ٚايٓظب ،أ ٚغرل ريو َٔ األطباب(.)2
ٚتٓاد ٣املادٖ َٔ )7( ٠زا ايعٗذ باملظاٚا ٠بني ايشدٌ ٚاملشأ ٠يف اجملاٍ ايظٝاط ،ٞمبا يف ريو سل ايتـٜٛت ٚاإلْتخاب،
ٚاملظاٚا ٠يف ػػٌ ايٛظا٥ـ يف مجٝع َظتٜٛات ايظًطٚ ،١نزيو اذتل يف ؿٝاغ ١طٝاطات اذتهٚ ،١َٛاملؼاسن ١يف مجٝع املٓعُات
ايتطٛع ١ٝايعاًَ ١يف اجملاٍ ايظٝاط.)3(ٞ
ٚقذ ٚسد تعشٜـ ايتُٝٝض ،يف املاد ٠األٚىل َٔ االتؿاق ١ٝايذٚي ١ٝارتاؿ ١بايكلا ٤عً ٢مجٝع ؿٛس ايتُٝٝض ايعٓـش ٟاييت
تٓف عً ٢إٔ ":أ ٟمتٝٝض أ ٚاطتجٓا ٤أ ٚتكٝٝذ أ ٚتؿلٜ ،ٌٝك ّٛعً ٢أطاغ ايعشم أ ٚايً ٕٛأ ٚايٓظب أ ٚاألؿٌ ايك َٞٛأ ٚاإلثين،
ٜٚظتٗذف أٜ ٚظتتبع تعط ٌٝأ ٚعشقً ١االعذلاف عكٛم اإلْظإٚ ،اذتشٜات األطاط ١ٝأ ٚايتُتع بٗا أ ٚمماسطتٗا ،عً ٢قذّ
املظاٚا ،٠يف املٝذإ ايظٝاط ٞأ ٚاالقتـاد ٟأ ٚاالدتُاع ٞأ ٚايجكايف ،أ ٚيف أَٝ ٟذإ آلش َٔ َٝاد ٜٔاذتٝا ٠ايعاَ.)4("١
إال إٔ االتؿاق ١ٝاطتذسنت ٚاطتجٓت يف املادَ َٔ )4-1) ٠ؿٗ ّٛايتُٝٝض أْ٘ ":ال تعتدل َٔ قب ٌٝايتُٝٝض ايعٓـش ،ٟأ١ٜ
تذابرل لاؿٜ ١ه ٕٛايػشض ايٛسٝذ َٔ اختارٖا ،تأَني ايتكذّ ايهايف يبعض ادتُاعات ايعشق ،١ٝأ ٚاإلثٓ ١ٝاحملتاد ،١أ ٚيبعض األؾشاد
احملتادني إىل اذتُا ،١ٜاييت قذ ته ٕٛالصَ ١يتًو ادتُاعات ٖٚؤال ٤األؾشاد ،يتلُٔ شلا ٚشلِ املظاٚا ٠يف ايتُتع عكٛم اإلْظإ،

_____________________________________________________________________________________________

( )1أْعطططش ْطططف اإلعطططالٕ ايعطططامل ٞذتكطططٛم اإلْظطططإ َٓ ،ؼطططٛس عًططط ٢املٛقطططع ايشزلططط ٞيألَطططِ املتشطططذَٚ ٠تطططاح عًططط ٢ايطططشاب:،
http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
(ْ )2ف ايعٗذ ايذٚي ٞارتاق باذتكٛم املذْٚ ١ٝايظٝاط ١ٝايـادس عٔ ادتُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشذ ،٠مبٛدب قشاس  2200أيـ (د )21-املؤسخ يف 16
نطططاْ/ٕٛدٜظطططُدلَٓ ، 1966ؼطططٛس عًطططَٛ ٢قطططع َهتبططط ١سكطططٛم اإلْظطططإ ايتابعططط ١دتاَعطططَٝٓ ١ظطططٛتا َٚتطططاح عًططط ٢ايطططشاب:،
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
( )3أْعش ْف ايعٗذ ايذٚي ٞارتاق باذتكٛم املذْٚ ١ٝايظٝاط ١ٝيعاّ  ، 1966املـذس ْؿظ٘ٚ ،اْعش نزيو :عٛاطـ عبذ املادذ ،سؤ ١ٜتأؿ ١ًٝٝإلتؿاق١ٝ
ايكلا ٤عً ٢مجٝع أػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشأَ ،٠شنض دساطات املشأ ،٠ايظٛدإ( ،د.ت) ،ق (.)35-34

( )4أْعش ْف اتؿاق ١ٝايكلا ٤عً ٢مجٝع أػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشأ ٠ايـادس ٠عٔ ادتُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشذ ٠حتت قشاس  180/34يف  18ناْ ٕٛاأل،ٍٚ
دٜظططططُدلَٓ ، 1979 ،ؼططططٛس عًططططَٛ ٢قططططع َهتبطططط ١سكطططط ٛم اإلْظططططإ ايتابعطططط ١دتاَعططططَٝٓ ١ظططططٛتا َٚتططططاح عًطططط ٢ايططططشاب:،
.http://hrlibrary.umn.edu/arab/b010.html
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م.د.كوردستاى سالن سعید

ٚاذتشٜات األط اط ١ٝأ ٚمماسطتٗا ،ػشط عذّ تأد ١ٜتًو ايتذابرل ،نٓتٝذ ١يزيو ،إىل إداَ ١قٝاّ سكٛم َٓؿـً ،١ختتًـ بالتالف
ادتُاعات ايعشقٚ ،١ٝػشط عذّ اطتُشاسٖا بعذ بًٛؽ األٖذاف اييت اختزت َٔ أدًٗا"(.)1
ٚعًٖ ٢زا األطاغ ميهٔ اإلػاس ٠اىل ْٛعني َٔ ايتُٝٝض:
األ :ٍٚمتٝٝض ممٓٛع أ ٚستعٛس ،ميهٔ تظُٝت٘ ايتُٝٝض ايظًيب.
ٚايجاْ :ٞمتٝٝض َباح أَ ٚكب ،ٍٛميهٔ تظُٝت٘ بايتُٝٝض االظتاب.)2(.ٞ
عً ٘ٝميهٔ تعشٜـ ايتُٝٝض اإلظتاب ٞبأْ٘ متٝٝض يؿَ ١٦ع َٔ ٘ٓٝؾ٦ات اجملتُع ،ختتًـ عٔ باق ٞؾ٦ات٘ يف ايعشم ،أ ٚايذ ،ٜٔأٚ
ادتٓع ،ا ٚاملكذسات ايزات( ١ٝر ٣ٚاالستٝادات ارتاؿ ،)١أ.... ٚاخل َٔ ،لالٍ اختار مجً٘ َٔ اإلدشا٤ات ايتؿل ،١ًٝٝاييت تعط٢
أؾشاد ٖز ٙايؿ ١٦االٚي ،١ٜٛيف اجملاالت املختًؿ ١يًشٝا ٠ايعاَ ،١نايتعًٚ ِٝايتٛظٝـ ٚايتُج ٌٝايتؼشٜع ،ٞبٗذف إيػا ٤ايتُٝٝض ايزٟ
َٛسغ كذٖا يف ايظابلٚ ،حتكٝل املظاٚا ٠بٗٓٝا ٚبني باق ٞؾ٦ات اجملتُع َٔ ،لالٍ َٓشٗا سكٛقٗا اييت طًبت َٓٗا يف املاك،ٞ
ٚبٓا٤ا عًٖ ٢زا ايتعشٜـ ؾإ َؿٗ ّٛايتُٝٝض االظتابٜ ٞتٓاقض َع َؿٗ ّٛايتُٝٝض ايظًيبٚ ،يهٓ٘ ٜتظل َع َؿٗ ّٛاملظاٚا.)3(٠
ٚقذ مت ادساز َؿٗ ّٛايتُٝٝض االظتاب ٞيف ايعذٜذ َٔ االتؿاقٝات ٚاملٛاثٝل ايذٚي ،١ٝسٝح ْـت االتؿاق ١ٝايذٚي ١ٝيًكلا٤
عً ٢مجٝع أػهاٍ ايتُٝٝض ايعٓـش( ٟيف املاد )2.2 ٠عً ٢إٔ طٝاطات ايتُٝٝض اإلظتاب ٞقذ ٜهَ ٕٛتطًباً عً ٢ايذ ٍٚاييت ٚقعت
عً ٢االتؿاق َٔ ،١ٝأدٌ تـشٝح ايتُٝٝض املٓٗذ.)4( ٞ
ٚجتذس اإلػاس ٠اىل إٔ َـطًح "ايتُٝٝض اإلظتاب "ٞظٗش ألَ ٍٚش ٠يف ايٛالٜات املتشذ ٠يف عٗذ ايشٝ٥ع د ٕٛنٝٓٝذ ٟيف
عاّ  ، 1961عٓذَا ٚقّع أَشاً س٥اطٝاً ٜكل ٞباختار إدشا٤ات متٓع ايتُٝٝض يف ايتٛظٝـ ٚايتعً ِٝكذّ األقًٝات عً ٢أطاغ ايعشم أٚ
ادتٓع أ ٚايك ١َٝٛأ ٚي ٕٛايبؼشٚ ،٠نإ بزيو ٜٗذف إىل ؾشض ايعذايٚ ١املظاٚا ٠بني ادتُٝع ،سٝح ناْت طٝاط ١ايتُٝٝض
ايعٓـشَٓ ٟتؼش ٠يف ايبالد ٚ ،قذ َُٓع ايظٛد لـٛؿاً َٔ دل ٍٛداَعات أَرلنَٚ ١ٝذاسغ ايتضَت بٓعاّ ايتُٝٝض ايعٓـش ،ٟؾإىل
عاّ  ، 1965مل تتعذّ ْظب ١األَشٜهٝني َٔ أؿ ٍٛأؾشٜك ١ٝيف ادتاَعات األَرلن ١ٝيف دساطات ايطبهايٛسٜٛغ ٚ ،%5يف عاّ
ٚ ،1965قّع ايشٝ٥ع يٓٝذ ٕٚدْٛظ ٕٛأَشاً س٥اطٝاً ٜكل ٞباعتُاد املؤطظات اذتهٚ ١َٝٛتًو املتعاقذَ ٠عٗا ،طٝاطات تؼذّع
عً ٢سؾع ْظب ١األقًٝات يف تٛظٝؿاتٗا ،يف ستاٚي ١يلُإ تهاؾؤ ايؿشق ٚعذّ ايتُٝٝض كذ األقًٝات ٚدعُِٗ ( .)5ؾتِ تطبٝل ْعاّ
_____________________________________________________________________________________________

( )1اإلتؿاق ١ٝايذٚي ١ٝيًكلا ٤عً ٢مجٝع أػهاٍ ايتُٝٝض ايعٓـش ٟيعاّ  ،1979املـذس ْؿظ٘.
(ٖ )2ادش اشلؼترلَ ، ٟـذس طابل.

(ْ )3كال عٔ :د .ؿدل ٟستُطذ لًٝطٌَ ،ؿٗط ّٛايتُٝٝطض اإلظتطابَ ،ٞكطاٍ َٓؼطٛس عًطَٛ ٢قطع ايطذنتٛس ؿطدل ٟستُطذ لًٝطٌ َٚتطاح عًط ٢ايطشاب:،
.https://drsabrikhalil.wordpress.com

( )4أْعش ْف اإلتؿاق ١ٝايذٚي ١ٝيًكلا ٤عً ٢مجٝع أػهاٍ ايتُٝٝض ايعٓـش ٟيعاّ َ ،1979ـذس طابلٚ ،اْعش نزيوٖ :ادش اشلؼترلَ ،ٟـذس طابل.

( )5ابتظاّ عاصّ ،ايتُٝٝض اإلظتاب ٞيف ايٛالٜات املتشذ ٠األَشٜهَ ،١ٝكاٍ َٓؼٛس يف ٜٛ 20ي 2016 ٛٝعًَٛ ٢قع ؿشٝؿ ١ايعشب ٞادتذٜطذ َٚتطاح عًط٢
ايشاب.)https://www.alaraby.co.uk :،
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سـف ْظب( ١ٝنٛتا) يهٜ ٞتِ ايضاّ ادتٗات املعٓ ١ٝبتخـٝف ْظبَ ١ع َٔ ١ٓٝايطالب املكبٛيني ؾٗٝاٚ ،ايزٜٓ ٜٔتُ ٕٛإىل أقًٝات
اثٓ ،١ٝؾطايبت ب٘ مجاعات ألشَ ٣جٌ اذتشن ١ايٓظاٚ ،١ٝ٥اْتؼشت يف ايبًذإ اييت ناْت تؼعش ؾٗٝا األقًٝات بأْٗا ستشَٔ ١َٚ
اذتكٛم.

()1

املطًب ايجاَْ :ٞؿٗ( ّٛايهٛتا) ( ٚايهٛتا ايٓظ)١ٜٛ
ٜكـذ بايهٛتا بؼهٌ عاّ أ ٟتذبرل ظتش ٟمبٛدب٘ ختـٝف عذد َٔ املكاعذ أ ٚايٛظا٥ـ يف زتُٛع ١أ ١٦ٖٝ ٚأَ ٚؤطظَ ١ا
إىل ؾَ ١٦ع ،١ٓٝناألقًٝات ايعشق ١ٝأ ٚاإلثٓ ١ٝأ ٚإٔ ٜتِ اعتُاد ؿٝػ ١تٛصٜع املكاعذ ايتُج ١ًٝٝبني شتتًـ اجملُٛعاتٜٚ ،تِ اعتُاد
ْعاّ ايهٛتا أ ٚاذتـف عَُٛاً نتذبرل إظتاب ٞيتـشٝح لًٌ يف ايتُجٚ ٌٝاملظاٚا ٠بٔ شتتًـ ايؿ٦ات اجملتُع.)2(١ٝ
ٜٚعشؾ٘ آلش ٕٚبأْ٘ ْعاّ سـف غتـف يؿ٦ات َع ١ٓٝتعاْ َٔ ٞايتُٗٝؽ ايكا ِ٥عً ٢ايذ ٜٔأ ٚايعشم أ ٚادتٓع...اخل،
ٚريو يلُإ َؼاسنتٗا ٚمتجًٗٝا يف اذتٝا ٠ايعاَٚ ١زتاالت ؿٓع ايكشاس(.)3
ٚايهٛتا ٖ ٛختـٝف سـ ١جملُٛع ١ا ٚؾَ ١٦ع ،١ٓٝيلُإ متجًٗٝا ؾَ ٢ؤطظَ ١اٚ ٖٛٚ ،ط ١ًٝيضٜاد ٠متجٌٝ
املظتلعؿني ،أ ٚايزٜ ٜٔتِ ايتُٝٝض اجملتُع ٞكذِٖٜٚ ،ظتخذّ ايهٛتا َٔ أدٌ حتكٝل ايعذايٚ ١ايظالّ االدتُاعٚ ،ٞيتخطٞ٣
ايػػت ايتاسغتٚ ،ٞايتُٝٝض ٖٚلِ سكٛقِٗ الطباب ثكاؾٚ ١ٝزتتُع.)4(١ٝ
ٜتبني َٔ ايتعشٜؿات اييت أٚسدْاٖا آْؿا إٔ ْعاّ ايهٛتا ٖ ٛختـٝف سـف َع ١ٓٝميهٔ تطبٝك٘ يلُإ متج ٌٝأنجش َٔ ؾ١٦
إدتُاعٚ ١ٝاسذ - ٠إرا تٛاؾشت ؾٗٝا ػشٚط ايتُٗٝؽ ٚاذتشَإ َٔ اذتكٛمٚ ،تعشكت يًػػت اإلدتُاعٚ – ٞيف أغًب َؤطظات
ايذٚي ١اذته ،١َٝٛناملؤطظ ١ايتؼشٜعٚ ١ٝايتٓؿٝزٚ ،١ٜنزيو املؤطظات غرل اذته ١َٝٛأٜلاً ،ناألسضاب ايظٝاطٚ ،١ٝيف املؤطظات
اإلداس ١ٜايتابع ١يًشه ،١َٛأ ٚايتابع ١يًؼشنات (ايكطاع ارتاق ٚايعاّ) ،بٗذف حتكٝل ايعذايٚ ١املظاٚا ٠اإلدتُاعٚ ١ٝايظٝاط،١ٝ
ٚتٛؾرل ؾشق َٓاطب ١يتُجٖ ٌٝز ٙايؿ٦ات َٔ أدٌ ايٓٗٛض بذٚسٖا ٚمتهٗٓٝا طٝاطٝا ٚادتُاعٝا ٚاقتـادٜا.
ٚقذ استهش ايشدٌ ايعٌُ ايظٝاط ٞيف َععِ اجملتُعاتٚ ،ظٌ ايشدٌ ٖ ٛاملظٝطش يف زتتُع رنٛسٚ ٟكع ْٖ ٛؿظ٘
قٛاْٚ ٘ٓٝأطظ٘ٚ ،مل تهٔ املشأ ٠تتُتع عل اإلْتخاب يف َععِ ايذ ٍٚست ٢عٗذ قشٜبٚ ،أَ ٍٚش ٠زلح يًُشأ ٠املؼاسن ١يف االقذلاع
ايعاّ نإ يف طٓ 1890 ١بٛالَٜٝٓٛ( ١ٜو األَشٜهٚ ،)5( )١ٝتٛايت ايٛالٜات األلش ٣يف َٓح املشأ ٠سل اإلقذلاع ست ٢مت تجبٝت٘
_____________________________________________________________________________________________

(َ )1شٖ ِٜتٗاتْ ،عاّ ايهٛتا ٚاملؼاسن ١ايظٝاط ١ٝيًُشأ ٠ادتضا٥ش ١ٜيف اجملًع ايؼعيب ايٛطين ،سطاي ١بهايٛسٜٛغ َكذَ ١اىل قظطِ ايعًط ّٛايظٝاطط،١ٝ
نً ١ٝاذتكٛم ٚايعً ّٛايظٝاط ،١ٝداَع ١قاؿذَ ٟشباح – ٚسقً ،١ادتضا٥ش ،2013 ،ق َٓ ،25ؼٛس عًَٛ ٢قطع ادتاَعط ١ايشزلطَٚ ٞتطاح عًط٢
ايشابhttps://bu.univ-ouargla.dz/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=48636 :،

( )2بشْاَر األَِ املتشذ ٠اإلمنا ،ٞ٥ايهٛتا ايٓظا ١ٝ٥يف اإلْتخابات ايًبٓاَْ ،١ٝؼشٚع دعِ اإلْتخابات ايًبٓاْ ،2015 ،١ٝق.2
(ْ )3كال عٔ :تعضٜض ايكٝاد ٠ايٓظ ١ٜٛيف األسضابَٓ ،تذ ٣ايتُٓ ١ٝايظٝاط ،١ٝاي ،2009 ،ُٔٝق .122

( )4ب .بًكٝع بذسٚ ،ٟد .طاَ ١ٝايٓكش ،ايهٛتٚ ١اْعهاطاتٗا عً ٢املؼاسن ١ايظٝاط ١ٝيًُشأ ٠ايظٛداْ ،١ٝارتشط ،2013 ،ّٛق.8

(ْ )5كالً عٔ :ستُذ نٓٛؾ ايؼشعْٚ ١شَني ٜٛطـ غٛامن ،١ايهٛتا ايٓظا ١ٝ٥يف ايٓعاّ اإلْتخاب ٞاألسدْٚ َٔ ٞدْٗ ١عش املشأ ٠األسدْ ،١ٝعطح َٓؼطٛس يف
زتً ١أعاخ ايرلَٛى (طًظً ١ايعً ّٛاإلْظاْٚ ١ٝاإلدتُاع )١ٝاجملًذ  ،27ايعذد (1ز) ،تـذس عٔ داَع ١ايرلَٛى ،إسبذ ،األسدٕ ،ق . 13
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بـؿْٗ ١ا ١ٝ٥أثٓا ٤ايتعذ ٌٜايذطتٛس ٟعاّ ٚ ، 1920يف أٚسبا بكٝت اجملايع ايدلملاْ ١ٝست ٢أٚالش ايكشٕ ايتاطع عؼش سهشا
يًشداٍ ٚألطباب شتتًؿَٗٓ ،١ا إٔ ايظٝاطَ ١عشنٚ ،١ال َهإ يًُشأ ٠ؾٗٝاٚ ،ايٓظا ٤ال تؿُٗٔ املؼانٌ ايظٝاط.)1( ١ٝ
 َٔٚايبًذإ ايشا٥ذ ٠يف َٓح املشأ ٠سل اإلقذلاعْٛٝ ،صًٜٓذا اييت َٓشت املشأٖ ٠زا اذتل عاّ  ،1893ثِ تبعتٗا اطذلايٝا
عاّ ٚ ،1901ايٓشٜٚر عاّ ٚ ،1906ايذامناسى ٚاٜظًٓذا عاّ ٚ ،)2(1915يف عاّ َٓ 1918شت املشأ ٠يف إصتًذلا ممٔ ٖ ٞيف
طٔ ايجالثني ؾُا ؾٛم سل املؼاسن ١يف االقذلاع ايعاّٚ ،يف عاّ َٓ 1928شت سل االقذلاع يف ْؿع طٔ ايشداٍٚ .يف سٚطٝا عاّ
ٚ ، 1918يف أملاْٝا عاّ ٚ 1919يف ايظٜٛذ ٚتؼٝهٛطًٛؾانٝا ٚبٛيْٝٛا عاّ ٚ ، 1921يف أطباْٝا  ،1931أَا ؾشْظا ؾهإ يف
عاّ ٚ ،)3(1945يف ايٝابإ عاّ ٚ ، 1946تعتدل طٜٛظشا آلش ايذ ٍٚاألٚسب ١ٝاييت أصايت ايتُٝٝض بظبب ادتٓع يف اإلقذلاع ايعاّ
ٚنإ ريو يف عاّ .)4(1971
أَا بايٓظب ١يًذ ٍٚايعشب ١ٝؾًِ حتـٌ املشا ٠عً ٢سل املؼاسن ١يف اإلقذلاع ايعاّ اإل يف ٚقت َتألشٜٚ ،عٛد ريو اىل أْٗا
ناْت حتت اإلستالٍ ٚتعاْ َٔ ٞايتخًـ بهٌ أبعاد ٙاإلدتُاعٚ ١ٝاإلقتـادٚ ١ٜايظٝاطٜٚ ،١ٝعتدل يبٓإ أ ٍٚايبًذإ ايعشب ١ٝاييت
متٓح املشأ ٠سل ايتـٜٛت يف اإلقذلاع ايعاّ عاّ  ،1926تًٗٝا طٛسٜا عاّ ٚ ،1949ايظٛدإ عاّ ٚ ،1953األسدٕ عاّ
َٚ ،1955ـش عاّ ٚ ،1956تْٛع عاّ َٛٚ ،1959سٜتاْٝا عاّ ٚ ،1961ادتضا٥ش عاّ ٚ ،1962املػشب عاّ ٚ ،1963يف
ايعشام عاّ ٚ ،1967يف دٝبٛت ٞعاّ ٚ ،1986يف عُإ ٚ ،1994يف ايهٜٛت .)5(2005
 َٔٚأِٖ ايعٛاٌَ اييت طاُٖت يف بشٚص َـطًح (ايهٛتا ايٓظٚ ،)١ٜٛتذاٚي٘ دٚيٝاٖٞ ،
أٚال :ستذٚد ١ٜدٚس املشأ ٠يف اذتٝا ٠ايعاَٚ ١ايظٝاط ،١ٝؾعً ٢ايشغِ َٔ إٔ غايب ١ٝايبًذإ يف ايعامل قذ أقشت عكٛقٗا
ايظٝاط ١ٝنٓالبَٚ ١شػش ١يف دطاترلٖا ،اإل إٔ ْظب ١متجًٗٝا يف َؤطظات ايذٚي ١ايشزل ١ٝناْت قً ١ًٝدذاً َكاسْ ١بهْٗٛا متجٌ
ْــ اجملتُع ،ؾبايٓظب ١يتُجًٗٝا يف اجملايع ايتؼشٜع ،١ٝتؼرل تكاسٜش إحتاد ايدلملاْات ايذٚيٚ ،ٞاييت تؼاسى ؾٗٝا ( )193دٚي ،١إٔ
ْظبَ ١ؼاسنتٗا يف ايدلملإ اىل عاّ  1992ناْت اقٌ َٔ ْٚ ، %10السغ ٚسظب ٖز ٙايتكاسٜش صٜادٚ ٠اكشَٚ ١طشد ٠يف ٖزٙ
ايٓظب ١إىل إٔ ٚؿًت اىل ( )%19،88يف عاّ ٚ ، 2013تأت ٞسٚاْذا يف طًٝع ١ايذ ٍٚبايٓظب ١يتُج ٌٝاملشأ ٠يف ايدلملإ ()%48،8
تًٗٝا ايظٜٛذ سٛايٚ )%45 ) ٞال غتؿ ٢إٔ يتبين ْعاّ ايهٛتا َٔ قبٌ ٖز ٙايذ ٍٚدٚس ٚاكح يف ٖز ٙايضٜاد ٠يف ْظبَ ١ؼاسن١
املشأ ٠يف بشملاْاتٗا.

_____________________________________________________________________________________________

( )1د.عـاّ ْعُ ١إزلاع ،ٌٝايٓعِ اإلْتخابَ ،١ٝهتب ١ص ٜٔاذتكٛقٚ ١ٝاألدب ، ١ٝبرلٚت ،ط ،2011 ،2ق . 40
( )2د .عبذ ايظالّ ابشاٖ ِٝبػذادَ ،ٟـذس طابل ،ق. 68

( )3ستُذ نٓٛؾ ايؼشعْٚ ١شَني ٜٛطـ غٛامنَ ،١ـذس طابل ،ق . 13
( )4د .عـاّ ْعُ ١إزلاعَ ،ٌٝـذس طابل ،ق (. )41-40

( )5يًُضٜذ ٜٓعش :د .عبذ ايظالّ ابشاٖ ِٝبػذادَ ،ٟـذس طابل ،ق(. )88-84
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ٚعً ٢ايٓكٝض َٔ ريو تٛدذ بعض ايذَٗٓٚ ٍٚا د ٍٚعشب ١ٝالمتجٌ املشأ ٠يف زتايظٗا ايتؼشٜع ،١ٝناإلَاسات ٚقطش
ٚايظعٛد.١ٜ
ثاْٝا :اإلتؿاقٝات ٚاملؤمتشات ايذٚي ١ٝاييت ْادت بلشٚسَ ٠ظاٚا ٠املشأٚ ٠ايشدٌ يف اذتكٛم ايظٝاط.١ٝ
ؾكذ دا٤ت يف املاد َٔ )25( ٠ايعٗذ ايذٚي ٞارتاق باذتكٛم املذْٚ ١ٝايظٝاط:١ٝ
( ٜتُتع نٌ َٛاط ٔ باذتكٛم ٚايؿشق ايتاي َٔ ١ٝد ٕٚأٚ ٟد٘ َٔ ٚد ٙٛايتُٝٝض املزنٛس ٠يف املاد َٔٚ )2( ٠د ٕٚقٛٝد َٓاؾ١ٝ
يًعكٌ:
أ .إٔ ٜؼاسى يف إداس ٠ايؼؤ ٕٚايعاَ ،١إَا َباػش ٠أ ٚبٛاطط ١ممجًني شتتاس ٜٔعش.١ٜ
ب .إٔ ٜٓتخب ٜٓٚتخب يف اْتخابات ْض ١ٜٗجتش ٟدٚسٜا باإلقذلاع ايعاّ ،عً ٢قذّ املظاٚا ٠بني ايٓالبني ٚبايتـٜٛت ايظش،ٟ
ٚتلُٔ ايتعبرل اذتش عٔ إساد ٠ايٓالبني.
ت .إٔ تتاح ي٘ ،عً ٢قذّ املظاٚاَ ٠ع طٛا ٙعَُٛا ،ؾشؿ ١تكًذ ايٛظا٥ـ ايعاَ ١يف بًذ)ٙ

()1

نُا إٔ اتؿاق ١ٝسكٛم املشأ ٠ايظٝاط ١ٝيعاّ  ،1953ناْت قذ اػذلطت (إٔ تتُتع املشأ ٠باذتكٛم ايظٝاط ١ٝناؾ ١اييت
ٜتُتع بٗا ايشدٌ ،مبا يف ريو سل اإلقذلاع يف ايعًُٝات اإلْتخاب ١ٝنًٗاٚ ،سل ايذلػح ٚتٛي ٞاملٓاؿب ايشزلٚ)2( )١ٝقذ عضص إقشاس
ْعاّ (ايهٛتا ايٓظ َٔ )١ٜٛقبٌ ايعذٜذ َٔ ايذٖٚ ،ٍٚزا َا أنذت عً ٘ٝايعذٜذ َٔ اإلتؿاقٝات ايذٚيٚ ١ٝاإلقً ١ُٝٝعً ٢كشٚس٠
اختار ايتذابرل اإلظتاب ١ٝيتشكٝل املظاٚا ٠بني املشأٚ ٠ايشدٌ.
سٝح أٚكشت ايًذٓ ١املعٓ ١ٝعكٛم اإلْظإ يف تعًٝكٗا ايعاّ سقِ ( )28ايـادس يف عاّ  2000بؼإٔ املاد ٠ايجايجَٔ ١
ايعٗذ ايذٚي ٞارتاق باذتكٛم املذْٚ ١ٝايظٝاط ١ٝؾُٝا ٜتعًل باملظاٚا ٠بني ايشداٍ ٚايٓظا ٤بأْ٘ " ٜٓبػ ٞإٔ ال تهتؿ ٞايذٚي ١ايطشف
املعٓ ،١ٝبإعتُاد تذابرل يًشُا ١ٜؾشظب ،بٌ إٔ تتخز تذابرل إظتاب ١ٝيف مجٝع اجملاالت ،يتشكٝل ٖذف متهني املشأ َٔ ٠ايتُتع عكٛقٗا
عً ٢ضت ٛؾعاٍ ٚعً ٢أطاغ املظاٚا(" ٠ايؿكش ،) 3 ٠نُا أػاست ايًذٓ ١يف تعًٝكٗا املزنٛس إعال ٙإىل إٔ املادتني ايجاْ ١ٝأ ٚايجايجَٔ ١
ايعٗذ ايذٚي " ٞختٛالٕ ايذ ٍٚاألطشاف بإختار ارتطٛات ايالصَ ١يًشعش َٔ ايتُٝٝض عً ٢أطاغ ادتٓع يًشذ َٔ ايتـشؾات
ٚاملُاسطات ايتُٝٝض ١ٜيف ايكطاعني ايعاّ ٚارتاق عً ٢سذ طٛا.)3( " ٤
نُا ٚسد يف املاد َٔ )3( ٠اتؿاق ١ٝايكلا ٤عً ٢مجٝع أػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشأ ٠يعاّ  ،1979إٔ عً ٢ايذ ٍٚاملٛقع١
عً ٢اإلتؿاق( ١ٝاختار مجٝع ايتذابرل املٓاطب ،١مبا يف ريو ايتؼشٜعَٗٓ ٞا ،يتػٝرل أ ٚإبطاٍ ايكا َٔ ِ٥ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١األعشاف
ٚاملُاسطات اييت تؼهٌ متٝٝضا كذ املشأ )٠مبا يف ريو اجملاٍ ايظٝاط.)4(ٞ
_____________________________________________________________________________________________

( )1ايعٗذ ارتاق باذتكٛم املذْٚ ١ٝايظٝاطَ ،١ٝـذس طابل.

(ْ )2كالً عٔ :د .عبذ ايظالّ بػذادَ ،ٟـذس طابل ،ق.70
(ْ )3كالً عٔ :غادْ ٠رل يبٝب اسظإ َ ،ـذس طابل.

( )4اتؿاق ١ٝايكلا ٤عً ٢مجٝع أػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشأ ٠يعاّ َ ،1979ـذس طابل.
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ْٚتٝذ ١شلزٖ ٙز ٙادتٗٛد ايذٚي ،١ٝمت إقشاس سـف (نٛتا) ملؼاسن ١املشأ ٠يف املؤطظات ايظٝاط ١ٝيًذٚي ١بٓظب،%30 ١
يف املؤمتش ايعامل ٞايشابع املعين باملشأ ٠ايز ٟعكذ يف بهني عاّ ٚ .)1(1995دعا قشاس اجملًع اإلقتـادٚ ٟاإلدتُاع ٞايتابع يألَِ
املتشذ ٠سقِ )  15يعاّ( ،) 1990إىل َؼاسن ١املشأ ٠يف ٖٝانٌ ايظًطٚ ،١يف َٛاقع ؿٓع ايكشاس بٓظب 30 ١باملٚ ،١٦ايعٌُ
عً ٢تعب ١٦اجملتُع سداالً ْٚظا٤اً ٚتٛعٝت ١بايكٝاّ بتػرل املٛاقـ اجملتُع ١ٝايظًب ١ٝاملتشٝض ٠كذ املشأٚ ٠دٚسٖا يف ؿٓع ايكشاس
ٚتبين آيٝات ٚإدش٤ات متهٓٗا َٔ إصتاص ريوٚ ،يف َكذَتٗا ْعاّ ايهٛتا ايٓظا.)2( )١ٝ٥
ٖٚهزا نإ البذ عً ٢ايذ ٍٚاملٛقع ١عًٖ ٢ز ٙاإلتؿاقٝات ٚاملؼاسن ١يف ٖز ٙاملؤمتشات اقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظا ١ٝ٥نتذبرل
اظتاب ٞيشؾع ايتُٝٝض عٓٗاٚ ،اتاس ١ايؿشق أَاَٗا يًُؼاسن ١يف َؤطظات ايذٚي ١ايظٝاط.١ٝ
ٚتعذ ايٓشٜٚر َٔ أٚا ٌ٥ايذ ٍٚاييت أقشت ْعاّ ايهٛتا ايٓظٚ ١ٜٛطبكتٗا يف ايكٛا ِ٥اإلْتخاب ١ٝيألسضاب يف طبعٝٓٝات
ايكشٕ املاكٚ ،ٞيف املاْٝا عٌُ سضب ارتلش بايهٛتا ايٓظ ١ٜٛعاّ ٚ ،1980اإلػذلان ٕٛٝايذميكشاط ٕٛٝعاّ ٚ ،1988اذتضب
ايذميكشاط ٞاملظٝش ٞعاّ ٚ ،1996يف ايظٜٛذ قذّ سضب ايٝظاس ايهٛتا اذتضب ١ٝعاّ ٚ ،1990اذتضب ايذميكشاط ٞاملظٝش ٞعاّ
ٚ ،1993لــت ؾشْظا ْظب َٔ %50 ١ايكٛا ِ٥اذتضب ١ٝيًٓظاٚ ،٤األسدٓتني ألزت بٓعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛعاّ 1991
بتخـٝف ْظب %30 ١يًُشأٚ ،٠يف أٚغٓذا غتـف َكعذ ٚاسذ َٔ بني املكاعذ املخــ ١يهٌ َكاطعٚ ،١ايبايؼ عذدٖا 39
َكاطع ١يًُشأٚ ،٠ختـف تٓضاْٝا َ َٔ %20كاعذ ايدلملإَ َٔ %25ٚ ،كاعذ اجملايع احملً ١ٝيًُشأٚ ،)3(٠يف ايظٛدإ ؾكذ مت
ختـٝف َ َٔ %25كاعذ ايدلملإ يًُشأ.)4(٠
ٚيف ايعشام مت ختـٝف َ َٔ %25كاعذ زتًع ايٓٛاب يًُشأ ٠سظب دطتٛس عاّ  2005ايٓاؾز يف املاد )49( ٠ايؿكش٠
(.)5()4
اطتٓادا اىل َا طبل رنش ٙميهٔ تعشٜـ (ايهٛتا ايٓظ )١ٜٛعً ٢أْ٘ ْعاّ لاقٜ ،تِ بؼهٌ َٔ اػهاٍ ايتذلٌ االظتاب،ٞ
يضٜاد ٠سـف املشأ ٠ملظاعذتٗا عً ٢جتاٚص ايـعٛبات اييت تعٝل َؼاسنتٗا ايظٝاطَ ١ٝكاسْ ١بأقشاْٗا ايشداٍ.)6(.

_____________________________________________________________________________________________

( )1د .عبذ ايظالّ إبشاٖ ِٝبػذادَ ،ٟـذس طابل ،ق (.)78-77
(ْ )2كال عٔ :غادْ ٠رل يبٝب اسظإَ ،ـذس طابل.

( )3د .عبذ ايظالّ إبشاٖ ِٝبػذادَ ،ٟـذس طابل ،ق (.)95-93

( )4ؾشٜذ ٠إبشاٖ ِٝسظني ،اتؿاق ١ٝايكلا ٤عً ٢مجٝع أػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشأ– ٠اإلتؿاقٚ ١ٝدطتٛس ٚقٛاْني ايظٛدإ ،ايٓذ ٠ٚايعًُ ١ٝايؿكٗ ،١ٝارتشطط،ّٛ
د .ت ،ق .5

( )5أْعش ايذطتٛس ايعشاق ٞيعاّ ٚ ،2005أْعش :عابذ لايذ سط ،ٍٛاذتكٛم ايظٝاط ١ٝيف ايذطاترل ايعشاقَ ،١ٝـذس طابل ،ق .357
(َ )6شٖ ِٜتٗاتَ ،ـذس طابل ،ق .25
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أَا ايهٛتا أ ٚاذتـف ايٓظا ١ٝ٥يف اإلْتخابات ،ؾٗ ٞإسذ ٣ايتذابرل ارتاؿٚ ١املؤقت ،١اييت تٗذف اىل تعضٜض املظاٚا ٠بني
ادتٓظنيٚ ،صٜاد ٠املؼاسن ١ايظٝاط ١ٝيًُشأٚ ٠متجًٗٝا يف اشل٦ٝات املٓتخب ٖٞٚ ،١عباس ٠عٔ طٝاطات عاَٚ ١إدشا٤ات قاْٚ ١ْٝٛتٓع١ُٝٝ
تعتُذٖا ايذ ٍٚإلصاي ١ايعٛا٥ل ايبٓ ١ٜٛٝأَاّ َؼاسن ١ايٓظا ٤يف اذتٝا ٠ايظٝاط.)1(١ٝ
جتذس اإلػاس ٠اىل إٔ اإلدشا٤ات اإلظتاب َٔٚ ،١ٝكُٓٗا ْعاّ ايهٛتا ،اييت اقشتٗا املٛاثٝل ايذٚي ١ٝيشؾع املؼاسنٚ ١ايتُجٌٝ
ايظٝاط ٞيًُشأ ٖٞ ،٠إدشا٤ات َؤقت ١تتخزٖا ايذ ٍٚإلصاي ١ايتُٗٝؽ ٚتؿع ٌٝدٚس املشأ ٠يف مجٝع َظتٜٛات ؿٓع ايكشاس( ،)2أٟ
َتَ ٢ا حتككت املظاٚا ٠ايؿعً ١ٝبني ايشدٌ ٚاملشأ ٠يف تكًذ ايٛظا٥ـ ايعاَٚ ١املؼاسن ١يف َؤطظات ايذٚي ،١ئ تعٛد ٖٓاى ساد ١اىل
بكا ٤ايٓـٛق ٚايكٛاْني اييت تكش بٓعاّ ايهٛتا ايٓظ.١ٜٛ

املطًب ايجايح :أْٛاع ايهٛتا ٚمنارز تطبٝك٘ يف د ٍٚايعامل
ٖٓاى اْٛاع َتعذد َٔ ٠ايهٛتا املٓتؼش ٠يف د ٍٚايعامل ،ؾٗٓاى ايهٛتا املػًك ١اييت تعين إٔ يًُشأ ٠اذتل يف ايذلػٝح عً٢
َكاعذ شتــ ١سـشا شلآٖٚ ،اى ايهٛتا املؿتٛسٚ ١اييت تعين إٔ املشػشات ميهٓٗٔ اإللتٝاس بني ايذلػٝح يًتٓاؾع عًَ ٢كاعذ
ايهٛتا احملذد ٠أ ٚلاسدٗا ملٓاؾظ ١املشػشني ايشداٍ(ٚ ،)3ميهٔ ايتُٝٝض بني أْٛاع شتتًؿْ َٔ ١عِ ايهٛتا : )4(ٖٞٚ
 .1ايهٛتا ايذطتٛس ٖٞ :١ٜاييت ٜٓف عًٗٝا ايذطتٛس بؼهٌ َباػش.
 .2ايهٛتا ايكاْ ٖٞ :١ْٝٛاييت ٜٓف عًٗٝا قاْ ٕٛاإلْتخاب أ ٚقاْ ٕٛاألسضابٚ ،تظتٓذ ٖز ٙايكٛاْني اىل ْـٛق تؼشٜع،١ٝ
تًضّ األسضاب ايظٝاط ١ٝبتطبٝكٗاٚ ،تعذ ٖز ٙاألسضاب شتايؿ ١يًكاْ ٕٛإرا سؾلت اإليتضاّ بٗاٚ ،تظً ،عًٗٝا عكٛبات
ستذد ٠طًؿاً.
 .3ايهٛتا ايطٛع ٖٞ :١ٝاييت تتبٓاٖا األسضاب ايظٝاط ١ٝطٛعاٚ ،تك ّٛبإقشاسٖا يف اْعُتٗا ايذالً ١ٝيػشكني ،أٚال :يلُإ
تشػٝح عذد ستذد أْ ٚظب ١ستذد َٔ ٠ايٓظا ٤يف قٛا ِ٥اذتضب ،ثاْٝا :يلُإ تب ٤ٛعذد ستذد أْ ٚظب ١ستذد َٔ ٠ايٓظا٤
املٓاؿب ايكٝاد ١ٜدالٌ اذتضب.
ٜذٚس دذٍ س ٍٛتطبٝل ْعاّ ايهٛتا ،ؾٗٓاى املعاسكٜ ٕٛكابًِٗ املؤٜذ ،ٕٚسٝح ٜش ٣املعاسك ٕٛإٔ إقشاس َبذأ ختـٝف
َكاعذ يًُشأ" ٠ايهٛتا“ ٜٓاقض َبذأ املظاٚا ٠بني املٛاطٓنيٚ ،إٔ املؼاسن ١ايظٝاط ١ٝيًُشأ ٠ظتب إٔ متش عدل ْٛاؾز ألش ٣غرل
"ايهٛتا“  ،ألٕ املشأ ٠يٝظت أقً ٖٞٚ ،١ٝأندل َٔ إٔ حتذَِّ يف ايتُج ٌٝاحملذد طًؿا ،ؾُٝا يذٜٗا ايؿشؿ ١يًُؼاسنٚ ١ايـُٛد عدل
_____________________________________________________________________________________________

( )1ايهٛتا ايٓظا ١ٝ٥يف اإلْتخابات ايًبٓاَْ ،١ٝـذس طابل ،ق.2

( )2تعضٜض ايكٝاد ٠ايٓظ ١ٜٛيف األسضابَ ،ـذس طابل ،ق .122

( )3ستُذ نٓٛؾ ايؼشعْٚ ١شَني ٜٛطـ غٛامنَ ،١ـذس طابل ،ق . 14

(ْ )4كالً عٔ :عـاّ بٔ ايؼٝخ ،متهني املشأ ٠املػاسب ١ٝيف ظٌ ايٓعِ اإلْتخاب ١ٝاملعتُذ ٠ايؿشق ٚايكٛٝد ،عح َٓؼٛس يف زتً ١دؾاتش ايظٝاططٚ ١ايكطاْ،ٕٛ
عذد لاق ،عُإ ،2011 ،ق . 8
245

التوییز اإلیجابي (الكوتا النسویة).....

م.د.كوردستاى سالن سعید

املٓاؾظ ١اذتشٜٚ ،)1(٠ش ٣آلش( ٕٚإٔ ْعاّ ايهٛتا ٜكش بذ ١ْٝٚاملشأْٚ ،٠كف قذساتٗا ٚتؿٛم ايشدٌ عًٗٝاٚ ،عذضٖا يًٛؿ ٍٛراتٝا
ٚبايتاي ٞطٝؤد ٟاىل كعـ ثكتٗا بٓؿظٗاٚ ،طتعٗش أْٗا أدْ َٔ ٢ايشداٍٚ ،غرل َتظاَ ١ٜٚعِٗٚ ،طٝه ٕٛشلا َهاْا يف ايدلملإ
بٛاطط ١ايكاْٚ ٕٛيٝع بٛاطط ١التٝاس ايؼعب) (ٖٓ( ٚ ،)2اى َٔ ٜش ٣إٔ ْعاّ ايهٛتا غرل دميكشاط ٞألّْ٘ ٜؿشض عً ٢ايٓالبني
لٝاسات كٝكٚ ،١ال ٜذلى شلِ لٝاسات عذٜذ ٠ياللتٝاس بني ايٓالبني ،نُا إٔ ْعاّ ايهٛتا ميهٔ إٔ ٜلش بتهاؾؤ ايؿشق أَاّ
ادتُٝع ألّْ٘ ٜعط ٞأؾلً ١ٝيًُشأ ، )3( )٠يزيو َٔ األٚىل تٓع ِٝاطتؿتا ٤ػعيب سْ ٍٛعاّ ايهٛتا يٝك ٍٛايؼعب نًُت٘(ٚ .)4قذ
ٜؤد ٟتطبٝل ْعاّ اي هٛتا اىل ٚؿْ ٍٛظا ٤غرل نؿ٤ٛات أ ٚيٝع يذ ٜٔٗارتدل ٠ايظٝاطٚ ١ٝاإلداس ١ٜايهاؾ ،١ٝاىل َٛاقع ؿٓع ايكشاس
ايظٝاط ،ٞمما ٜؤثش طًباً عً ٢أدا ٤املؤطظات املعٓ.١ٝ
 َٔٚداْب ألش ٜش ٣املؤٜذ ٕٚإٔ ْعاّ ايهٛتا ٜؿتح اجملاٍ أَاّ دل ٍٛاملشأ ٠ايدلملإ ٚاملؼاسن ١يف ايعًُ ١ٝايظٝاطٚ ،١ٝقذ
أثبتت ايذساطات يف ٖزا اجملاٍ إٔ املشأ ٠مت ٌٝاىل اإلجتاٖات ايٚ ،١ُٝٓٝٝإٔ سأٜٗا أنجش ٚاقعٚ ١ٝقا ِ٥عً ٢ؾِٗ املؼانٌ اي،)5(١َٝٛٝ
ٖٚزا ٜعين إٔ ٚدٛد املشأ ٠يف ايدلملإ ٜظاعذ يف إداس ٠األصَات ٚسٌ ايـشاعات بذال َٔ تعكٝذٖا(ٜٚ ،)6ش ٣آلش ٕٚإٔ ْعاّ
ايهٛتا عتكل سلٛي ١ٝايتُج ٌٝدتُٝع ػشا٥ح اجملتُع ،ؾعً ٢ايشغِ َٔ إٔ اإلْتخابات ظتب إٔ ته ٕٛآي ١ٝيتُهني ناؾ ١ؾ٦ات اجملتُع،
اال إٕ ايٓعِ اإلْتخاب ١ٝال تلُٔ حتكٝل ريو ،مما ٜعين سشَإ متج ٌٝبعلاً َٔ ٖز ٙايؿ٦ات َٗٓٚا املشأ ،٠يزيو ؾإٕ تبين اآليٝات
املٓاطب ١ملعادت ١األَش تعتدل كشٚسٚ ١ٜألٕ املعٛقات ال تضاٍ نبرل ٠أَاّ املشأ ٠يًٛؿ ٍٛاىل َٛاقع ؿٓع ايكشاس ،ؾإٕ إتاس ١ايؿشؿ١
يًُشأ ٠يًٛؿ ٍٛاىل ٖز ٙاملٛاقع ٜتٝح شلا اجملاٍ إلثبات قذساتٗا ٚنؿا٤تٗا ٚبايتاي ٞإَهاْٚ ١ٝؿٛشلا ايٗٝا السكا بذ ٕٚايهٛتا(،)7
ٚنزيو ؾإٕ ٚؿ ٍٛعذد نبرل َٔ ايٓظا ٤اىل ايدلملإ َٔ لالٍ تطبٝل ْعاّ ايهٛتا ٜظاعذ عً ٢ختؿٝـ ايلػٛطات عً ٢املشأ ٠يف
ساي ١ايتُج ٌٝايؿشد ٟا ٚايلٜٚ ،ٌٝ٦ذعِ قب ٍٛايشدٌ يٛدٛد املشأَٚ ٠ؼاسنتٗا ايظٝاط.)8(١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

( )1سميا نتاْ ،١املشأٚ ٠اإلْتخابات احملًَٓ ،١ٝؼٛسات َشنض َؿتاح يًذساطات ،ايكذغ ،2006 ،ق . 29
( )2ستُذ نٓٛؾ ايؼشعْٚ ١شَني ٜٛطـ غٛامنَ ،١ـذس طابل ،ق. 15
( )3عـاّ بٔ ايؼٝخَ ،ـذس طابل ،ق. 9

( )4سميا نتاْ ،١املشأٚ ٠اإلْتخابات احملًَ ،١ٝـذس طابل ،ق . 29

( )5د .طعاد ايؼشقا ،ٟٚايٓعِ ايظٝاط ١ٝيف ايعامل املعاؿش ،ايكاٖش ،2007 ،٠ق. 146
( )6ستُذ نٓٛؾ ايؼشعْٚ ١شَني ٜٛطـ غٛامنَ ،١ـذس طابل ،ق.15
( )7د .عبذ ايظالّ إبشاٖ ِٝبػذادَ ،ٟـذس طابل ،ق .103
( )8عـاّ بٔ ايؼٝخَ ،ـذس طابل ،ق. 8

246

هجلة جاهعة التنویة البشریة  /الوجلد 3.العدد 3.أب  :7102ص ص722-732
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

املبشح ايجاْٞ
أثش تطبٝل ْعاّ (ايهٛتا) دالٌ األسضاب ايهٛسدطتاْ ١ٝعً ٢تؿع ٌٝدٚس املشأ٠
املطًب األ :ٍٚستذدات َؼاسن ١املشأ ٠يف األسضاب ايهشدطتاْ.١ٝ
مل ختً ٛؿؿٛف األسضاب ايهٛسدطتاْ َٔ ،١ٝايٓظا ٤املٓاكالت ٚايالت ٞػاسنٔ يف ايذؾاع عٔ سكٛم ايهٛسد املػتـبَٔ ١
قبٌ األْعُ ١ايعشاق ١ٝاملتعاقب ١بؼهٌ َباػش أ ٚغرل َباػش َٔ ،لالٍ محٌ ايظالح تاس َٔٚ ،٠لالٍ تكذ ِٜايذعِ املادٚ ٟاملعٟٓٛ
اىل (ايبٝؼُشن )١تاس ٠ألش ٣يف املٓاطل (ايكشٚ ٣األسٜاف) اييت ناْت لاكع ١يظٝطشٖ ٠ز ٙاألسضاب ،أَا يف املٓاطل اييت ناْت
لاكع ١يظٝطش ٠اذته( ١َٛاملذٕ) ؾكذ ناْت ْاػط ١ق ١ٜٛيف ارتالٜا ايتٓع ١ُٝٝايظشٚ ،)1(١ٜيهٔ ٜبذ ٚإ طبٝع ١ايـشاع بني
األطشاف املتٓاصع ١ايز ٟطػ ٢عً ٘ٝايطابع ايعظهش ٟأنجش َٔ ايطابع ايظٝاط ٞساٍ د ٕٚبشٚص ازلاْ ٤ظا ١ٝ٥بني قٝادات ٚنٛادس
األسضاب  ،باإلكاؾ ١اىل ايطبٝع ١احملاؾعٚ ١ايعؼا٥شٚ ١ٜاملٓعضي ١يًُذتُع ايهٛسد ٟآْزاى ساٍ د ٕٚمتهٔ ايٓظا َٔ ٤تكًذ املٓاؿب
ايكٝاد ١ٜا ٚايكٝاّ بذٚس ؾاعٌ دالٌ األسضاب.
ٚبعذ ايتطٛسات ايظٝاط ١ٝاييت سذثت يف ايعشام ،أبإ سشب ارتًٝر ايجاْ ١ٝعاّ َٗٓ ،1991ا سعش ايطرلإ ادت ٟٛعً٢
إقً ِٝنٛسدطتإ –اَ ٚا نإ ٜظُ ٢آْزاى بؼُاٍ ايعشامٚ -إعالْٗا َٓطك ١آَٓ ،١بؿعٌ قشاس سقِ ( )788ايـادس عٔ زتًع
األَٔ يف ْٝ/5ظإٚ ،)2(1991/سـ ٍٛايهٛسد عً ٢اطتكالٍ اداس ،ٟظٗشت اسضاب َتعذد ٠يف ايظاس ١ايهٛسدطتاْ ١ٝبعذ
ؿذٚس قاْ ٕٛاألسضاب ٚادتُعٝات ايظٝاط ١ٝسقِ ( )17يظٓٚ ،1993 ١بزيو اْلُت اعذادا نبرل َٔ ٠ايٓظا ٤اىل ٖزٙ
األسضاب.
ميهٔ ايك ٍٛإٔ املشأ ٠ناْت ٚال تضاٍ تؼهٌ دض٤اً أطاطٝاً َٔ ته ٜٔٛاألسضاب ايهٛسدطتاْ َٔٚ ١ٝتٓعُٝاتٗاٚ ،يهٔ َع ريو
ٜبك ٢دٚسٖا ستذٚداًٚ ،ال ٜتذاٚص تأثرلٖا عً ٢املظتٜٛات ايتٓع ١ُٝٝايذْٝا شلز ٙاألسضاب(َٚ ،)3ا ٜذعِ سأٜٓا ٖٚ ٛؿ ٍٛعذد ستذٚد
دذاً َٔ ايٓظا ٤اىل املٛاقع ايكٝادٚ ،١ٜبايتاي ٞظٗٛسٖا نؼخـ ١ٝطٝاط ١ٝمتاسغ دٚسٖا بؿعاي ١ٝدالٌ ٚلاسز اذتضبٚ ،البذ إٔ
ٖٓاى ايعذٜذ َٔ احملذدات اييت تعٝل دٚسٖا ٚتعٌُ عً ٢عذّ تكذَٗا دالٌ األسضاب ايظٝاط َٔٚ ،١ٝأُٖٗا:
_____________________________________________________________________________________________

( َٔ )1تًو املٓاكالت ْزنشَٓ :رل ٠ؿاحل ،ػٛمن صتِ ايذ ،ٜٔألذل عبذ اذته ،ِٝلامن ستُذ أمحذ ،د ٕ١ُٝسظٔ ػابإ ،ن١الٜٚض عبذ ٍٚسمحطإ ،لطامن

دالٍ طعٝذ ،بش ٜٔٚعباغ ستُذ ،ي ٢ًٝعً ٞبشصصت ،ٞناؾ ١ٝستُٛد سط ،ٍٛديذاس عبذ اجملٝذ ،عا٥ؼ ١عبذ اذته ِٝستُذ ،عذي ١دطالٍ صتطِ ايطذ،ِٜ
٥اؾ تا ٚؾشز طًُٝإ٥ ،اطهٛيَ ٞال سط ،ٍٛطعاد ٠عبذ اجملٝذ طًطإ ،آَ ١ٓٝستُذ َشاد ،قُش ١ٜأمحذ.....،اخل ،أْعش :سِٚٚلطٛؾ عًطَٝ ،ٞوطزٟٚٚ
تٝوهؤػاَْٝ ٞو ٟ١ٓٝنٛسد ي١َ ١ي١ن١ٝت ٠ٚ١تا دٚا ٟسِاث١سَ ،ٜٔؤطظ ١طشدّ ،ايظًُٝاْ. 2015 ،١ٝ

( )2د .ػٛسؾ سظٔ عُش ،لـا٥ف ايٓعاّ ايؿذساي ٞيف ايعشامَ ،شنض نشدطتإ يًذساطات اإلطذلاتٝذ ،١ٝايظًُٝاْ ،2009 ،١ٝق .74

( )3سٝح تؼرل ايظٝذ( ٠بٝه١سد تايباْ )ٞايكٝاد ١ٜيف سضب اإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْٚ ،ٞعل ٠ٛيف بشملإ نٛسدطتإ ايعشام -يف َكابً ١أدشٜٓاٖا َعٗا
يف  -2014/3/14إٔ املشأ ٠متجٌ ْظب ١نبرل َٔ ٠تٓعُٝات اذتضبٚ ،تك ّٛبادا ٤دٚسٖا ٚبؿعايٚ ١ٝيف نجرل َٔ املٓاطبات أنجش َٔ ايشدٌ ،اال إٔ
األنجش َٔٗٓ ١ٜال تتعذ َظؤٚي ١ايــ ،أ ٚعل ٠ٛدتٖٓٚ – ١ز ٙتعتدل املشاسٌ ايبذا ١ٝ٥يف طًِ ايذسدات ٚاملٓاؿب اذتضب ١ٝدالٌ اإلحتاد ايطٛطين
ايهٛسدطتاْ -ٞأَا املٓاؿب ايكٝاد ١ٜايعًٝا ؾإ ْظ ب ١تٛادذٖا قً ١ًٝدذا َكاسْ ١بايشدٌ (طٛف ْؼرل اىل ريو يف املطًب ايكادّ) .
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أٚال :األعشاف ٚايتكايٝذ ايظا٥ذ ٠يف اجملتُع ،سٝح إٔ ايظا٥ذ يف ايٛع ٞاإلدتُاع ،ٞإٔ ايعٌُ ايظٝاطَٝ ٖٛ ٞذإ يًشدٌ دٕٚ
املشأٚ ،٠إٔ املهإ املٓاطب يًُشأ ٖٛ ٠املٓضٍٚٚ ،ظٝؿتٗا األطاط ٖٞ ١ٝتشب ١ٝاألطؿاٍ ،يزيو ؾإ ايتٓؼ ١٦اإلدتُاع ١ٝال تذعِ
لٛض املشأ ٠غُاس ايظٝاطٚ ،١تذلب ٢ايؿتا ٠عً ٢ايكٚ ِٝاملباد ٤ٟاييت تعًُٗا نٝـ تـبح صٚدٚ ١أَاًٜٚ ،تِ تًكٗٓٝا عً ٢جتٓب
ايظٝاط ١باعتباس أْٗا مل ختًل يزيو(ٖٚ .)1زا بذٚس ٙغتًـ زتُٛع َٔ ١ايٓتا٥ر:
 -1عذّ ثك ١املشأ ٠بٓؿظٗاٚ ،أ ْٗا تظتطٝع َٓاؾظ ١ايشدٌ يف ايعٌُ ايظٝاطٚ ٞتتؿٛم عً ،٘ٝأكـ اىل ريو إٔ اجملتُع أٜلاً
ال ٜجل بكذساتٗا يف ٖزا اجملاٍٜٚ ،شْٗٚا ال متتًو املؤٖالت ٚاإلَهاْات اييت جتعٌ َٓٗا قادس ٠عً ٢لٛض غُاس ايظٝاط١
ا ٚتظِٓ املٓاؿب ايكٝادٜٚ ،)2(١ٜالسغ أثٓا ٤اإلْتخابات إٔ غايب ١ٝايٓظا ٤ال تـٛتٔ يًُشأ ٠عٓذَا تذلػح يًدلملإ.
 -2عذّ ٚدٛد سغب ١سكٝك ١ٝيذ ٣غايب ١ٝايٓظا ٤ملُاسط ١ايعٌُ ايظٝاطٚ ٞاذتضب ،ٞسٝح صتذٖا مت ٌٝاىل مماسطٚ ١ظا٥ـ
ألش ٣يف اجملتُع ارا إلتاست أ ٚاكطشت إٔ تعٌُ ،نايتعًٚ ،ِٝايتُشٜضٚ ،ايتطبٝب....ٚ ،اخلٚ ،ايعٌُ ايظٝاطٜ ٞأتٞ
يف آلش ايكا.)3(١ُ٥
 -3عذّ متتعٗا باذتش ١ٜاييت متهٓٗا َٔ اإلْلُاّ اىل سضب طٝاط ،ٞست ٢إرا اَتًهت ايشغب ١اذتكٝك ١ٝيزيو ،ؾباإلكاؾ ١اىل
أ ْٗا ال تؼذع عً ٢ريو بؼهٌ عاّ َٔ قبٌ اجملتُع ،قذ متٓع َٔ قبٌ أًٖٗا ٚأطشتٗا أ ٚصٚدٗا عً ٢مماسط ١ايعٌُ
ايظٝاط.)4(ٞ
 -4قذ تٓظشب املشأ َٔ ٠ايعٌُ ايظٝاط ٞلٛؾاً عً ٢زلعتٗا ،ألٕ َٔ اإلعتكادات ايظًب ١ٝايظا٥ذ ٠يف اجملتُع إٔ ايعٌُ
ايظٝاط ٞال تتٛاؾش ؾ ٘ٝايك ِٝاأللالق ،١ٝيزيو قذ تتعشض املشأ ٠يف املٝذإ ايظٝاط ٞيًتششؾ ادتٓظ.ٞ
 -5تتعشض املشأ ٠يلػٛطات نبرل ،٠سٝح ٜه ٕٛعًٗٝا ايتٛاصٕ بني ايعٌُ ايظٝاطٚ ٞإداس ٠ايبٝت َٔ ،لالٍ إثبات ْؿظٗا
نظٝاط ١ٝنؿَٚ ،٠٤ٛذبشَٓ ٠ضٍ ستذلؾٚ ،١ريو لٛؾا َٔ تعشكٗا إلْتكادات احملٝطني بٗا ،أ ٚاسغاَٗا عً ٢تشى ايعٌُ
ايظٝاط.)5(ٞ
ثاْٝآٖ :اى زتُٛع ١ألش َٔ ٣احملذدات تؿشصٖا ايبٚ ١٦ٝاألدٛا ٤ايظا٥ذ ٠دالٌ األسضاب ايظٝاط ١ٝراتٗاٚ ،اييت تؿشض قٛٝدا
ألش ٣تؤثش عً ٢أداٚ ٤ؾعاي ١ٝاملشأْ ٠زنش َٓٗا:
_____________________________________________________________________________________________

(َ )1كابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايظٝذْ( ٠اطو تٛؾٝل) ايكٝاد ١ٜيف اإلحتطاد اإلططالَ ٞايهٛسدططتاْٚ ٞعلط ٠ٛططابك ١يف بشملطإ نٛسدططتإٚ ،ريطو يف
.2014/3/9

(َ )2كابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايظٝذ( ٠أؾني ٖشٚس )ٟايكٝاد ١ٜيف اذتضب ايذميكشاط ٞايهٛسدطتاْٚ ،ٞريو يف . 2014/3/29

(َ )3كابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايظٝذ( ٠طشن ٍٛقشداغ )ٞايكٝاد ١ٜايظابك ١يف ادتُاع ١اإلطالَ ١ٝيف نٛسدطتإ ايعشامٚ ،ريو يف . 2014/3/11
(َ )4كابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايذنتٛس( ٠ؾٝإ طًُٝإ) ايكٝاد ١ٜيف اذتضب ايذميكشاط ٞايهٛسدطتاْٚ ،ٞريو يف . 2014/4/13
(َ )5كابً ١ايظٝذْ( ٠اطو تٛؾٝل)َ ،ـذس طابل .
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 -1ايتكً َٔ ٌٝاَهاْات ٚقذسات املشأ َٔ ٠قبٌ قٝادات اذتضب ايظٝاطٚ ،ٞبايتاي ٞعذّ اإلنذلاخ آلسا ٔٗ٥ايظٝاطٚ ،١ٝتًب١ٝ
َتطًباتٗٔ أ ٚتٛؾرل َا ًٜضَٗٔ َادٜاً َٚعٜٓٛاً ٚمبا ٜظاعذ عً ٢ؾاعًٝتٗا دالٌ اذتضب .يزيو صتذ َٔ ايٓادس إٔ تلِ ايٛؾٛد
اذتضب ١ٝإَشأٚ ،٠لاؿ ١تًو املتعًك ١باملؿاٚكات أَٓ ٚاقؼ ١ايكلاٜا املـرل.١ٜ
 -2عذّ ٚدٛد سغبٚ ١قٓاع ١سكٝك َٔ ١ٝقبٌ قٝادات اذتضب يف إطٓاد ادٚاس قٝاد ١ٜيًُشأ ٠دالٌ اذتضب(.)1
 -3املشأ ٠ال تذعِ َجٝالتٗا َٔ ايٓظا َٔ ٤أدٌ تظِٓ املٓاؿب ايكٝاد ١ٜدالٌ اذتضب ،بٌ تذعِ ايشدٌ َكابٌ ريو.
 -4ايؼشٚط اييت تؿشض عً ٢ايٓظا َٔ ٤أدٌ تظِٓ املٓاؿب ايكٝاد ،١ٜته ٕٛقاط ١ٝدذاًَ ،كاسْ ١بايؼشٚط اييت تؿشض عً٢
ايشدٌ ،سٝح ٜه ٕٛاملطًٛب َٔ املشأ ٠ايكٝاد ١ٜإٔ تتٛاؾش ؾٗٝا ؿؿات لاسق ،١يف سني ال تٛدذ َظاٚا ٠بني ايشدٌ ٚاملشأ ٠يف
حتذٜذ ٖز ٙايؼشٚط ،يزيو صتذ قً َٔ ١ايٓظاٜ َٔ ٤ذعُٗا اذتضب ٜٚشػشٗا يًُٓاؿب ايكٝادٚ ١ٜايتؼشٜعٚ ١ٝاإلداس ١ٜدالٌ
ٚلاسز اذتضب(.)2
 -5ميتًو ايشدٌ ايظًطٚ ١ايٓؿٛر ٚاملاٍ ،يزيو ؾإٕ باَهاْ٘ ايظٝطش ٠عً ٢املٓاؿب ايكٝاد ١ٜدالٌ اذتضبٚ ،لاؿ ١إرا نإ
َذعَٛاً َٔ ايٓاس ١ٝايكبًٚ ١ٝايعؼا٥ش.١ٜ
 -6عذّ ٚدٛد َظاٚا ٠بني ايشدٌ ٚاملشأ ٠يف تٛؾرل ؾشق ايتكذّ ٚايتُٓٚ ١ٝانتظاب املٗاسات ايكٝادٚ ١ٜاإلداسٚ ١ٜارتدلات
نايذٚسات ايتطٜٛش ،١ٜسٝح ٜه ٕٛيًشدٌ سـ ١األطذ يف ٖزا اجملاٍ.
 -7قذ ٜذعِ ايشدٌ املشأ ٠دالٌ اذتضبٚ ،يهٔ عٓذَا ٜأت ٞاذتذٜح عٔ املٓاؿب ايكٝاد ١ٜؾإٔ ايعكً ١ٝايزنٛس ١ٜاملظٝطش٠
عً ٢ايعكٌ ايالٚاع ٞيًشدٌ تأب ٢إٔ تٓعش يًُشأ ٠نُٓاؾظ ١سكٝك ١ٝي٘(.)3
 -8عذّ ٚدٛد طٝاطات داد َٔ ٠قبٌ غايب ١ٝاألسضاب يتأٖ ٌٝاملشأٚ ،٠يزيو ٜتعاًََ ٕٛعٗا بظطشٚ ،١ٝال ٜشٜذ ٕٚشلا إال إٔ
ته ٕٛص ١ٜٓيف احملاؾٌ ايظٝاطٚ ١ٝاإلدتُاع.١ٝ
ثايجآٖٚ :اى أطباب رات ١ٝتتعًل باملشأْ ٠ؿظٗا حتذد دٚسٖا ٚتلع ايعٛا٥ل أَاّ تطٛسٖا دالٌ األسضاب ايظٝاطَٗٓ ،١ٝا:
 -1ال تٓخشط املشأ ٠بايؼهٌ املطًٛب يف ايعٌُ ايظٝاطٚ ،ٞال تظتطٝع َٛانب ١األسذاخ ٚايتطٛسات بؼهٌ َظتُش ،ؾكذ
تٓكطع عٔ ايعٌُ ايظٝاط ٞبظبب ظشٚف اذتٌُ ٚايٛالدٚ ٠أعبا ٤ايبٝت ٚاألٚالدٚ ،نزيو ؾإ ستاؾٌ ايشداٍ تعتدل ب١٦ٝ
َظاعذ ٠يتبادٍ َٓٚاقؼ ١اآلساٚ ٤األؾهاس أنجش َٔ ستاؾٌ ايٓظا ٤سٝح تهَٓ ٕٛاقؼ ١ايكلاٜا ايظٝاط ١ٝيف آلش دذاٍٚ
األعُاٍ(.)4
_____________________________________________________________________________________________

(َ )1كابً ١ايظٝذ( ٠أؾني ٖشٚسَ ،)ٟـذس طابل .
(َ )2كابً ١ايظٝذ ٠بٝه١سد طايباَْ ،ٞـذس طابل.
(َ )3كابً ١ايظٝذْ ٠اطو تٛؾٝلَ ،ـذس طابل.
(َ )4كابً ١ايظٝذ ٠أؾني ٖشٚسَ ،ٟـذس طابل.
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 -2ال تتشٌُ املشأ ٠ايؿؼٌ أثٓا ٤املٓاؾظ ١عً ٢املٓاؿب ايكٝاد ،١ٜيزيو تذلادع بظشع ،١ا ٚتٓظشب َٔ ايعًُ ١ٝايظٝاط١ٝ
ْٗاٝ٥ا ،نشد ؾعٌ عً ٢عذّ متهٓٗا َٔ إسشاص ايؿٛص(.)1
 -3إٕ َعذالت ايؿكش ٚايبطايٚ ١تذَْ ٞظتٜٛات ايتعً ٖٞ ِٝأنجش استؿاعا بني ايٓظا ٤قٝاطاً بايشداٍٖٚ ،زا بال ػو ٜعٝل
اطتشاط املشأ ٠يف ايعٌُ ايظٝاط.ٞ
 -4املشأ ٠يف اجملتُعات ايؼشق ،١ٝتتظِ بتذْ ٞاملظت ٣ٛايتعًٚ ُٞٝايجكايف ٚاملعشيفٖٚ ،بٛط َظت ٣ٛاملٗاس ٠ايؿٓٚ ١ٝايتكٓ١ٝ
ْ -5ادساً َا تبادس املشأ ٠يٓ ٌٝسكٛقٗاٚ ،امنا تعتُذ عًَ ٢بادسات اآللشٚ ،ٜٔتٓتعش َا طٝعط ٢شلاٚ ،تعتُذ عً ٢أطايٝب
ايتٛنٌ ٚايتٛطٌ ٚايتبع ١ٝيف ْ ٌٝسكٛقٗا ايؼشعٚ ١ٝايذطتٛس١ٜ

()2

املطًب ايجاْ :ٞتؿع ٌٝدٚس املشأ ٠دالٌ األسضاب ايهشدطتاْ ١ٝبعذ إقشاس ْعاّ (ايهٛتا ايٓظ)١ٜٛ
طٛف ْتٓا ٍٚيذساطٖ ١زا املطًب ،مخظ ١أسضاب طٝاط ،١ٝناْت ٖ ٞايؿا٥ض ٠بٓظب َتؿاٚت ١يف اْتخابات ايدلملإ
ايهٛسدطتاْ ٞاأللرل ،٠اييت أدشٜت يف ٖٚ ، 2013/9/ 21ز ٙاألسضاب ٖ:ٞ

أٚال :اذتضب ايذميكشاط ٞايهٛسدطتاْ:ٞ
تأطع اذتضب ايذميكشاط ٞايهٛسدطتاْ ٞيف  16آب عاّ ( )1946بكٝاد ٠املال َـطؿ ٢ايباسصاْ.)3(ٞ
تبًؼ ْظب ١تٛادذ املشأ ٠كُٔ تٓعُٝات اذتضب (ٚ ،)4()%30-25مت إقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛيف املؤمتش ايجايح عؼش
يًشضب ،املٓعكذ يف ( ،)2010/12/11سٝح تؼرل املاد )17( ٠املتعًك ١باجملًع ايكٝاد ،ٟايؿكش َٔ )2( ٠ايٓعاّ ايذالً( ٞتهٕٛ
سـ– ١نٛتا -ايعلٛات ؾ ٘ٝبٓظب ١ال تكٌ عٔ  ، )5()%10سٝح طاِٖ يف صٜاد ٠املكاعذ اييت تؼػًٗا املشأ ٠يف اجملًع ايكٝادٟ
يًشضب ،ايبايؼ عذدٖا (َ ) 51كعذا ،بٛاقع َكعذ ٚاسذ ؾك ،قبٌ إقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ،١ٜٛاىل (َ )6كاعذ ،بعذ إقشاس ٖزا
ايٓعاّ(.)6
ٜعذ ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛايز ٟاقش ٙاذتضب يف املؤمتش املزنٛس آْؿا َٔ ،ارتطٛات اإلظتاب ١ٝضت ٛعضَ٘ عً ٢صٜادٚ ٠تؿعٌٝ
دٚس املشأٚ ،٠تذاسنا َٔ قبً٘ عً ٢ايتُٗٝؽ ٚاذتشَإ ايز ٟعاْت َٓ٘ املشاٚ ،٠لاؿٚ ١قذ أقش يف املاد َٔ )216( ٠ايٓعاّ
_____________________________________________________________________________________________

(َ )1كابً ١ايظٝذ ٠طشن ٍٛقشداغَ ،ٞـذس طابل.

( )2د .عبذ ايظالّ إبشاٖ ِٝبػذادَ ،ٟـذس طابل ،ق .59-55

( )3يًُضٜذ أْعشْ :بز ٠عٔ اذتضب ايذميكشاط ٞايهٛسدططتاَْ ،ٞكطاٍ َٓؼطٛس عًطَٛ ٢قطع اذتطضب ايطذميكشاط ٞايهٛسدططتاَْٚ ٞتطاح عًط ٢ايطشاب:،
.http://www.kdp.info/p/p.aspx?p=23&l=14&s=010000&r=390

(َ )4كابً ١ايظٝذ ٠أؾني ٖشٚسَ ،ٟـذس طابل.

( )5املٓٗاز ٚايٓعاّ ايذالً ٞيًشضب ايذميكشاط ٞايهٛسدطتاْ ،ٞاملكشس يف املؤمتش ايجايح عؼش ،املٓعكذ يف  ،2010/12/11ق .104
(َ )6كابً ١ايظٝذ ٠أؾني ٖشٚسَ ،ٟـذس طابل.
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ايذالً ٞيًشضب (تٛؾرل املٓاخ املال ِ٥ملؼاسن ١املشأ ٠يف ايعٌُ ايظٝاطٚ ٞقٝاد ٠اجملتُع) ( )1إال اْٗا تعٌ لط ٠ٛتؿتكش اىل املظاٚا،٠
يظببني:
 -1إٕ ٖز ٙايٓظب ١املخــ )%10( ١قًَ ١ًٝكاسْ ١بٓظب ١تٛادذ املشأ ٠دالٌ اذتضب (.)%30-25
 -2اقتـاس ٖز ٙايٓظب ١عً( ٢اجملًع ايكٝاد )ٟؾك ،د ٕٚغرل َٔ ٙأدٗض٦ٖٝٚ ٠ات َٚهاتب اذتضب َ ٖٞٚتعذدٖٚ ،٠زا
بايتاي ٞطٛف ٜٓتر عٓ٘ غٝاب املشأ ٠عٔ ٖز ٙاملؤطظاتٜٚ ،تٓاقض َع ْف املاد َٔ )217( ٠ايٓعاّ ايذالً ٞيًشضب
ايزٜٓ ٟف عً( ٢اطتُشاس تطبٝل ْعاّ ايهٛتا يًُشأ ٠ؾُٝا غتف املٛاقع ايكٝاد ١ٜيًشضب ٚاذته ١َٛيف ٖز ٙاملشسً.)١

ثاْٝا :اإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْ:ٞ
تأطع اإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْ ٞيف  َٔ ،1975/6/1قبٌ زتُٛع َٔ ١املٓؼكني عٔ اذتضب ايذميكشاطٞ
ايهٛسدطتاْ َٔٚ ،ٞابشصِٖ دالٍ ايطايباْ ،ٞؾؤاد َعـ ،ّٛعبذ ايشصام َرلصاْٛ ،ػرلٚإ َـطؿ ،٢نُاٍ ؾؤاد ،عُش ػٝخ
َٛغ(.)2
تبًؼ ْظب ١تٛادذ املشا ٠كُٔ تٓعُٝات اذتضب %26ط مت اقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛيف املؤمتش ايجايح يًشضب ،املٓعكذ يف
 ،2010/6/1سٝح تؼرل املاد َٔ )4( ٠املٓٗاز ٚايٓعاّ ايذالً ٞيًشضب (ظتب إ ال تكٌ ْظب ١ايٓظا ٤يف اشل٦ٝات اذتضب ١ٝعٔ
 %20ابتذا( َٔ ٤ايهَٝٛتات – ايًذإ) ٚٚؿٛال اىل ايًذٓ ١ايكٝاد.)3( )١ٜ
ٚعً ٢ايشغِ َٔ ايذٚس ايؿاعٌ يًُشأ ٠دالٌ ؿؿٛف اذتضب اال إ املٓاؿب اييت تكًذتٗا قبٌ اقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ،١ٜٛ
مل تتعذَ ٣ظؤٚي ١ٝايــ – آلش ايذسدات يف ايظًِ ايتٓع -ُٞٝا ٚعل ١ٜٛايهَٝٛت( ١ايًذٓٚ ،)١اطتٓادا اىل تطبٝل ْعاّ ايهٛتا
يف ايًذٓ ١ايكٝاد ١ٜؾإ َٔ بني ( )45علٛا  )5(ٚاعلا ٤استٝاط ،تٛدذ (ْ )9ظا ٤يف ايًذٓ ١ايكٝادٖٚ ،١ٜز ٙبال ػو طابك١
بايٓظب ١يًشضب الْ٘ اْعذّ تٛادذ املشأ ٠يف ا َٔ ٟاملٛطظات ايكٝاد ١ٜقبٌ املؤمتش ايجايح يًشضب.
دذٜش بايزنش إ إقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛيف اإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْ ٞتعذ لط ٠ٛاظتاب ١ٝضت ٛتؿع ٌٝدٚس املشأ٠
ٚتكًذٖا يًُٓاؿب ايكٝاد ،١ٜاال إٕ تطبٝل ٖزا ايٓعاّ مل ٜهٔ نُا َٖ ٛكشس ،سٝح صتذ يف ايٓعاّ ايذالً ٞيًشضب ٚأثٓا ٤اذتذٜح
عٔ َؤطظات ٦ٖٝٚات اذتضب بايتذسٜر ابتذا ٤باملؤمتش ٚإْتٗا ٤بايًذٓ( ١ايهَٝٛت )١أْ٘ مت حتذٜذ سـ ١ستذد( ٠نٛتا) يًُشأ ٠بٓظب١

_____________________________________________________________________________________________

( )1املٓٗاز ٚايٓعاّ ايذالً ٞيًشضب ايذميكشاط ٞايهٛسدطتاَْ ،ٞـذس طابل ،ق .57

(َ )2كابًَ ١ع ايظٝذ عادٍ َشاد حتت عٓٛإ (اإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْ .. ٞايتأططٝع  ..ايبطذاٜات ٚايٓٗطٛض ،يف َ ،2014/6/3طٔ قبطٌ املٛقطع
ايشزل ٞيإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْ ٞعً ٢ايشاب.www.pukmedia.com :،

( )3املٓٗاز ٚايٓعاّ ايذالً ٞيإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْ ،ٞاملكشس يف املؤمتش ايجايح ،املٓعكذ يف .2010/6/1
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م.د.كوردستاى سالن سعید

تذلاٚح بني َ ،%25-20ا عذ ٣املهتب ايظٝاط ،ٞسٝح مل ٜتِ رنش نٛتا ايٓظا ٤أثٓا ٤اذتذٜح عٔ ته ،)1(ٜ٘ٓٛاإل إْ٘ مل ٜتِ
تطبٝل ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛاال يف ايًذٓ ١ايكٝادٚ ،)2(١ٜاجملًع املشنض ،ٟأ ٟإْٗا مل تطبل يف َؤطظات اذتضب األلشٖٚ ،٣زا ٜعين
غٝاب املشأ ٠عٔ ٖز ٙاملؤطظات.

ثايجا :سشن ١ايتػٝرل
تأطظت سشن ١ايتػٝرل عاّ  2009بكٝاد ٠ايظٝاطْٛ ٞػرلٚإ َـطؿ ،٢غتتًـ ته ٜٔٛسشن ١ايتػٝرل عٔ األسضاب
()3

ايظٝاط ١ٝايتكًٝذ ،١ٜسٝح ميهٔ ٚؿؿ٘ بأْ٘ تٓع ِٝطٝاط ٞر ٚػخـَ ١ٝعٜٓ ،١ٜٛتأيـ َٔ جتُع طٛع ٞيًُٛاطٓني

املؤٜذٜٔ

يًدلْاَر ايظٝاطٚ ٞاملٓٗاز ايذالً ٞيًششن ١أَ ٚا ٜظُ ٢بايتٛدٗٝات األطاطٚ ،)4(١ٝمل ٜتِ حتذٜذ ْظب ١تٛادذ املشأ ٠دالٌ
اذتضب( )5اىل اآلٕ.
مل ٜتِ إقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛكُٔ ايتٛدٗٝات األطاط ١ٝذتشن ١ايتػٝرل (املٓٗاز ايذالً )ٞاملـادم عًٗٝا يف َؤمتش
اذتشن ١األ ٍٚيف ٚ ، 2013 /12/26إمنا مت إقشاس ٚدٛب تٛادذ ممجً ١ايٓظا ٤يف بعض اجملايع املؤيؿ ١شلٝهً ١ٝاذتضب ٚيٝع
مجٝعٗا ٖٞٚ ،زتًع اذتًكٚ ،١زتًع ايكلاٚ ،٤زتًع ايذٚيٚ ،١أثٓاَ ٤كاسْ ١متج ٌٝايٓظا ٤يف ٖز ٙاملؤطظات ٚاييت ال تتذاٚص عل٠ٛ
ٚاسذ ،٠صتذ إ َعذٍ تٛادذٖا يف ٖز ٙاملؤطظات أقٌ َٔ  ،%10أَا اجملايع اييت ال ٜؼذلط يف تهٜٗٓٛا ٚدٛد ايعٓـش ايٓظا،ٞ٥
ؾٗ ٞزتًع ايؼبهٚ ،١اجملًع ايعاّ .أَا َؼاسن ١املشأ ٠يف اجملًع ايٛطين املؤيـ َٔ (َ )45كعذاٚ ،ايزٜ ٟعتدل أعً ٢طًط ١يف
اذتشن ،١ؾكذ دا ٤يف ايتٛد ٘ٝاألطاط ٞسقِ ( )5يتؼه ٌٝاجملًع ايٛطين ،املاد ٠ايتاطع ١إٔ (ممجً ١ٝايٓظا ٤يف اجملًع ايٛطين تتأيـ
َٔ مخظ ١أعلا ،)6( )٤إال اْ٘ ال تٛدذ ط 3 ٣ٛعلٛات يف اجملًع ايٛطين ،أَ ٟا ٜكاسب  َٔ %6.6ته ٜٔٛاجملًع(ٖٚ .)7زا
ٜذٍ عً ٢إٔ اذتشن ١يٝع يذٜٗا سؤٚ ١ٜاكش ١س ٍٛدٚس املشأٚ ٠كشٚس ٠اختار اآليٝات ايالصَ ١يتُهٗٓٝا طٝاطٝا ٚتؿع ٌٝدٚسٖا
بؼهٌ أندل كُٔ َؤطظات اذتشن.١
_____________________________________________________________________________________________

( )1مل ٜتِ ختـٝف سـ ١يًٓظا( ٤ايهٛتا ايٓظ )١ٜٛيف املهتب ايظٝاط ٞيإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْ ٞايبايؼ عذد َكاعذَ 11 ٙكعذا ،اإل إٔ ٖٓاى إَطشأ٠
تؼػٌ َكعذا ؾ ٖٞٚ ،٘ٝايظٝذٖ ٠رل ٚإبشاٖ ِٝأمحذ.

(َ )2كابً ١ايظٝذ ٠بٝه١سد طايباَْ ،ٞـذس طابل.

(ٜ )3ظتخذّ َـطًح ايٓؼطا ٤بذال َٔ املٓتُني يف أدبٝات اذتشن.١

( )4أْعش :ايتٛدٗٝات األطاط ١ٝذتشن ١ايتػٝرل ،عً ٢ايشابٚ ، www.gorran.net :،نزيو أْعش َٔ :ضتَٔ ،كاٍ َٓؼٛس عًَٛ ٢قع سشن ١ايتػطٝرل
َٚتاح عً ٢ايشاب.whttp://gorran.net/ar/Content.aspx?LinkID=125&Action=2 :،

(َ )5كابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايظٝذ ( ٠د ٕ١ُٝستُذ سػٝذ ػشٜـ) ايعل ٠ٛايظابك ١يًُذًع ايٛطين ذتشن ١ايتػٝرل يف .2014 /3/29
( )6ايتٛدٗٝات األطاط ١ٝذتشن ١ايتػٝرلَ ،ـذس طابل.

(َ )7كابً ١ايظٝذ( ٠د ٕ١ُٝستُذ سػٝذ ػشٜـ) َ ،ـذس طابل.
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سابعا :اإلحتاد اإلطالَ ٞايهٛسدطتاْ:ٞ
تأطع اإلحتاد اإلطالَ ٞايهٛسدطتاْ ٞعاّ  1994بكٝاد ٠ؿالح ايذ ٜٔستُذ بٗا ٤ايذٚ ٜٔزتُٛع َٔ ١اإلطالَٝني
املعتذيني ،اطتؿاد اإلحتاد اإلطالَ َٔ ٞأدٛا ٤اإلْؿتاح ايؿهشٚ ٟاذتش ١ٜايظٝاط ،١يف بذاْ ١ٜؼأت٘ يف إقً ِٝنٛسدطتإ ،يزيو اعط٢
اجملاٍ إلْلُاّ املشأ ٠اىل ؿؿٛؾ٘ٚ ،ناْت ايًذٓ ١ايتأطٝظ ١ٝامله )50( َٔ ١ْٛعلٛا تلِ ( َٔ )2ايٓظا.)1(٤
ٚألٕ تٓع ِٝاأللٛات نإ َظتكال عٔ تٓع ِٝاألل ،٠ٛؾهإ البذ شلزا ايتٓع ِٝإ ٜذاس َٔ قبٌ نٛادس ْظاٚ ،)2(١ٝ٥بزيو
اطتطاعت املشأ ٠يف اإلحتاد اإلطالَ ٞإ تتظِٓ املٓاؿب ايكٝاد ١ٜيف ٚقت َبهش(َٚ ،)3ع ريو مل ٜهٔ تٛادذ املشأ ٠يف املٓاؿب
ايكٝادَ ١ٜتٓاطبا َع ْظبتٗا ايتٓع ١ُٝٝا ٟسذُٗا يف تٓع ِٝاذتضب ،يزيو ؾإٕ إقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛيف َؤمتش اذتضب ايظادغ
املٓعكذ يف ٚ ،2012/5/1بٓظب ١بًػت ( )%25قذ طاِٖ يف صٜاد ٠سلٛسٖا يف َٛاقع ؿٓع ايكشاس دالٌ اإلحتاد اإلطالَ،ٞ
سٝح بًػت َؼاسن ١األلٛات قبٌ إقشاس ٖزا ايٓعاّ يف اشل ١٦ٝايكٝاد ١ٜبٛاقع ( )3علٛات َٔ زتُٛع  35علٛاٚ ،يف املهتب
ايظٝاط ٞعلٚ ٠ٛاسذ َٔ ٠زتُٛع  12علٛاٚ ،بعذ تطبٝل ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛاستؿع ايعذد اىل  9علٛات َٔ زتُٛع 35
علٛا يف اشل ١٦ٝايكٝاد 3ٚ ،١ٜعلٛات َٔ زتُٛع  12علٛا يف املهتب ايظٝاط.)4(ٞ
تبًؼ ْظب ١األلٛات  َٔ %48اجملُٛع ايهً ٞيًتٓعٖٚ ،)5(ِٝزا ٜعين اْٗا تؼهٌ َا ٜكاسب ْــ تٓع ِٝاذتضب ،يزيو
ؾإ ختـٝف ْظب % 25 ١ال ٜضاٍ ال ٜتٓاطب َع سذُٗا ٚثكًٗا ايتٓع ،ُٞٝباإلكاؾ ١اىل إ ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛمل ٜطبل يف ناؾ١
َؤطظات اذتضب نُا َٖ ٛكشسٖٚ ،زا َٓاقض يٓف املاد ٠ايظادط ،١ايؿكش ٠ايجاْ َٔ ١ٝايٓعاّ ايذالً ،ٞايزٜ ٟؤنذ عً ( ٢كُإ
ٚدٛد األلٛات يف ناؾَ ١ؤطظات َٚهاتب ٚأدٗض ٠اذتضب ،بؼشط إٔ ال تكٌ ْظبتِٗ عٔ  ،%25يف نٌ تًو املشانض اييت
ٜتٛادذٕ ؾٗٝا ،سظب ايلٛاب ،املعُ ٍٛبٗا) ( ،)6مما ٜعين إٔ ٖٓاى ايعذٜذ َٔ َؤطظات اذتضب اييت ٜٓعذّ ؾٗٝا ايعٓـش ايٓظ.ٟٛ

_____________________________________________________________________________________________

( )1ؿدل ١ٜغؿاس أَنيْ ،عش ٠اإلطالّ ٚاذتشن ١اإلطالَ ١ٝملؼاسن ١املشأ ٠يف قلاٜا األَ ،١عح غرل َٓؼٛس ،ق.10

(َ )2كابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايظٝذ( ٠بٝإ أمحذ) عل ٠ٛاجملًع ايكٝاد ٟيف اإلحتاد اإلطالَ ٞايهٛسدطتاْٚ ٞعل ٠ٛطابك ١يف بشملإ إقً ِٝنٛسدططتإ،
ٚريو يف . 2014 /4/15

( َٔ )3املباد ٤ٟايعاَ ١اييت ْف عًٗٝا َٓٗاز اذتضب (املؼاسن ١ايؿعاي ١يًُشأ ،٠دٓبا اىل دٓب ايشدٌ ،يف ايعُطٌ ايظٝاططٚ ،ٞاإلؿطالح اإلدتُطاع،ٞ
ٚتشطٝخ دٚسٖا ايتهاًَ ٞيف ناؾَٝ ١اد ٜٔاذتٝا ،)٠أْعش :املٓٗاز ٚايٓعاّ ايذالً ٞيإلحتاد اإلطالَ ٞايهٛسدطتاْ ،ٞاملكشس يف املطؤمتًش ايظطادغ ،يف
 ،2012/5/1ق.2

(َ )4كابً ١ايظٝذ ٠بٝإ أمحذَ ،ـذس طابل.

( )5ؿدل ١ٜغؿاس أَنيَ ،ـذس طابل ،ق.20

( )6املٓٗاز ٚايٓعاّ ايذالً ٞيإلحتاد اإلطالَ ٞايهٛسدطتاْ ،ٞق.7
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لاَظا :ادتُاع ١اإلطالَ ١ٝايهٛسدطتاْ١ٝ
تاطظت ادتُاع ١اإلطالَ ١ٝيف  ،2001/5/31بكٝاد ٠املال عً ٞبابرل ،بعذ اْؼكاق٘ ٚزتُٛع ١ألش َٔ ٣ايكٝادات ،عٔ (سشن١
ايٛسذ ٠اإلطالَ ١ٝيف نٛسدطتإ) اييت ناْت عباس ٠عٔ إْذَاز اذتشن ١اإلطالَٚ ١ٝسشن ١ايٓٗل ١اإلطالَ.)1(١ٝ
تؼهٌ املشأ َٔ %28 ٠تٓعُٝات اذتضب( ،)2مت إقشاس ْعاّ ايهٛتا يف املؤمتش ايجاْ ٞيًشضب املٓعكذ يف  ،2010سٝح رنش يف املاد٠
( )24ايؿكش َٔ )5( ٠ايٓعاّ ايذالً ٞيًذُاع ١اإلطالَ ،١ٝإٔ (أَ ١ٜؤطظ ١تؼهٌ باالْتخابات ظتب إٔ ٜه َٔ )%10( ٕٛأعلاٗ٥ا َٔ
األلٛات عً ٢األقٌ) (ٚ ،)3نزيو اػذلط يف تؼه ٌٝزتًع قٝاد ٠ادتُاع( ١إٔ تهْ ٕٛظب ١ايهٛتا يأللٛات  َٔ %10املشػشني)( ،)4إال إٕ
إٕ ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛمل ٜطبل نُا َٖ ٛكشس ،سٝح بًػت ْظبَ ١ؼاسن ١األلٛات يف ٖزا اجملًع  ،%3.2بٛاقع علٚ ٠ٛاسذ َٔ ٠زتُٛع
 31علٛا(ٚ ،)5اْعذّ ٚدٛد األلٛات يف َؤطظات اذتضب األلش.٣
ٚيهٔ بعذ املؤمتش ايجايح إصدادت ٖز ٙايٓظب ١اىل  %25ملؼاسن ١األلٛات يف املؤمتشٚ ،املشانض ٚاملؤطظات ،أَا يف زتًع ايكٝاد٠
ؾكذ بكٝت ايٓظبٖٚ ،)6(%10 ١زا َا تٓف عً ٘ٝايؿكش َٔ )20( ٠املاد َٔ )25( ٠ايٓعاّ ايذالً ( ٞملؼاسن ١األلٛاتٜ ،هْ ٕٛعاّ ايهٛتا
ايهٛتا بايٓظب ايتاي:١ٝ
أ -جملًع ايكٝاد ،٠ايٓظب.%10 ١
ب -يًُؤمتش ٚايهْٛؿشاْع ايعاّ ،ايٓظب.%25 ١
ت -يًُشانض ٚاملؤطظات ،ايٓظب.)7(%25 ١
دذٜش بايزنش إٔ ٖزا ايٓعاّ طبل يف ناؾ ١املؤطظات املزنٛسٚ ٠نُا َٖ ٛكشسٚ ،أصدادت املكاعذ اييت تؼػًٗا األلٛات يف اجملًع
ايكٝاد ٟاىل (َ )4كاعذ َٔ زتُٛع َ 37كعذاٚ ،نزيو أؿبح يأللٛات سلٛس ؾاعٌ يف ناؾ ١املشانض َٚؤطظات ادتُاع ،١بٌ ٚأٜلا يف
املؤطظات ايكٝاد ١ٜاأللش ٣اييت ال ٜؼًُٗا ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ٖٞٚ ،١ٜٛاجملًع ايظٝاطٚ ،ٞزتًع املشاقبٚ ١املظاٚ ،١ً٥زتًع ايذع٠ٛ
ٚاإلداسٖٚ ،)8(٠زا ٜذٍ عً ٢إٔ ادتُاع ١اإلطالَ ١ٝختط ٛلطٛات اظتاب ١ٝضت ٛتؿع ٌٝدٚس املشأٚ ٠متهٗٓٝا َٔ ايٓاس ١ٝايظٝاط.١ٝ

ارتامتٚ ١اإلطتٓتاز
_____________________________________________________________________________________________

( )1ادتُاع ١اإلطالَ ١ٝيف نشدطتإ ايعشامَ ،كاٍ َٓؼٛس عًَٛ ٢قع ادتضٜشْ ٠ت عً ٢ايشاب.www.aljazeera.net :،
(َ )2كابً ١ايظٝذ ٠طشن ٍٛقشداغَ ،ٞـذس طابل.

( )3ايٓعاّ ايذالً ٞيًذُاع ١اإلطالَ ١ٝايهشدطتاْ ،١ٝاملـذم عً ٘ٝيف املؤمتش ايجاْ ،2010 ،ٞق.71

(ٜ )4عتدل زتًع ايكٝاد ٠أعً ٢طًط ١إلؿطذاس ايكطشاسات يف اططاس ايٓعطاّ ايطذالًَٚ ٞكطشسات املطؤمتش ،اْعطش :ايٓعطاّ ايطذالً ٞيًذُاعط ١اإلططالَ١ٝ
ايهشدطتاْ ،١ٝق.51

(َ )5كابً ١ايظٝذ ٠طشن ٍٛقشداغَ ،ٞـذس طابل.

( )6سٝح تؼرل ايظٝذ٥( ٠اؾإ  )...عل ٠ٛاجملًع ايظٝاط ٞيف ادتُاع ١اإلطالَ ،١ٝيف َكابً ١أدشٜٓاٖا َعٗا يف  ،2017/1/3إٔ املؼاسنني يف املؤمتش مل
مل ٜـٛتٛا عًْ ٢ظب % 25 ١املكذلس َٔ ١قبٌ األلٛات ،يعذّ قٓاعتِٗ بلشٚس ٠تٛادذ األلٛات بٗزا اذتذِ يف اجملًع ايكٝاد.ٟ

( )7ايٓعاّ ايذالً ٞيًذُاع ١اإلطالَ ١ٝايهشدطتاْ ١ٝاملـذم عً ٘ٝيف املؤمتش ايجايح  ،2015ق .19
(َ )8كابً ١ايظٝذ٥( ٠اؾإ طشُذ) َـذس طابل.
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بعذ اإلْتٗاٖ َٔ ٤ز ٙايذساط ١تٛؿًٓا اىل مجً َٔ ١ايٓتا٥ر ٚاإلطتٓتادات ميهٔ إبشاص أُٖٗا مبا :ًٜٞ
-1

تعتدل ستذٚد ١ٜدٚس املشأ ٠يف اذتٝا ٠ايظٝاط َٔ ،١ٝايعٛاٌَ اييت طاُٖت يف بشٚص َـطًح (ايهٛتا ايٓظٚ )١ٜٛتذاٚي٘ دٚيٝا،

ؾعً ٢ايشغِ َٔ إٔ غايب ١ٝايبًذإ يف ايعامل قذ أقشت عكٛقٗا ايظٝاط ١ٝنٓالبَٚ ١شػش ١يف دطاترلٖا ،اإل إٕ ْظب ١متجًٗٝا يف
َؤطظات ايذٚي ١ايشزل ١ٝنإ قًٝال دذا َكاسْ ١بهْٗٛا متجٌ ْــ اجملتُع ،ؾبايٓظب ١يتُجًٗٝا يف اجملايع ايتؼشٜع ،١ٝتؼرل تكاسٜش
احتاد ايدلملاْات ايذٚيٚ ،ٞاييت تؼاسى ؾٗٝا ( )193دٚي ،١إٔ ْظبَ ١ؼاسنتٗا يف ايدلملإ اىل عاّ  1992ناْت اقٌ َٔ ، %10
ٚتضداد ٖز ٙايٓظب ١اىل إٔ تبًؼ  %19،88يف عاّ  ،2013بظبب تطبٝل ْعاّ ايهٛتا ايٓظ َٔ ١ٜٛقبٌ ٖز ٙايذ.ٍٚ
-2

طاُٖت اإلتؿاقٝات ٚاملؤمتشات ايذٚي ١ٝيف حتؿٝض ايذ ٍٚعً ٢إقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ،١ٜٛنتذبرل اظتاب ،ٞيتشكٝل ٖذف

متهني املشأ َٔ ٠ايتُتع عكٛقٗا ايظٝاطٚٚ ،١ٝؿٛشلا اىل َٛاقع ؿٓع ايكشاسٚ ،اتاس ١ايؿشؿ ١أَاَٗا يًُؼاسن ١يف َؤطظات ايذٚي١
ايظٝاطَٗٓ ،١ٝا ايعٗذ ايذٚي ٞارتاق باذتكٛم املذْٚ ١ٝايظٝاط ١ٝيعاّ ٚ ،1966اتؿاق ١ٝسكٛم املشأ ٠ايظٝاط ١ٝيعاّ ،1953
اتؿاق ١ٝايكلا ٤عً ٢مجٝع أػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشأ.٠
-3

إٕ إقشاس ْعاّ ايهٛتا ٖ ٞإدشا٤ات َؤقت ١تتخزٖا ايذ ٍٚإلصاي ١ايتُٗٝؽ ٚتؿع ٌٝدٚس املشأ ٠يف مجٝع َظتٜٛات ؿٓع ايكشاس

أَ ٟتَ ٢ا حتككت املظاٚا ٠ايؿعً ١ٝبني ايشدٌ ٚاملشأ ٠يف تكًذ ايٛظا٥ـ ايعاَٚ ١املؼاسن ١يف َؤطظات ايذٚي ،١ئ تعٛد ٖٓاى
ساد ١اىل بكا ٤ايٓـٛق ٚايكٛاْني اييت تكش بٓعاّ ايهٛتا ايٓظ.١ٜٛ
-4

املشأ ٠ناْت ٚال تضاٍ دض٤ا أطاطٝا َٔ ته ٜٔٛاألسضاب ايهشدطتاْ َٔٚ ١ٝتٓعُٝاتٗاٚ ،يهٔ ٖٓاى ايعذٜذ َٔ احملذدات

اييت تعٝل دٚسٖا ٚٚؿٛشلا اىل املٛاقع ايكٝادَٗٓ ،١ٜا َٛكٛع ١ٝتتعًل باألعشاف ٚايتكايٝذ ايظا٥ذ ٠يف اجملتُع ،سٝح إٔ ايظا٥ذ يف
ايٛع ٞاإلدتُاع ،ٞإٔ ايعٌُ ايظٝاطَٝ ٖٛ ٞذإ يًشدٌ د ٕٚاملشأ ،٠باإلكاؾ ١اىل زتُٛع ١ألش َٔ ٣احملذدات تؿشصٖا ايب١٦ٝ
ٚاألدٛا ٤ايظا٥ذ ٠دالٌ األسضاب ايظٝاط ١ٝراتٗاٚ ،اييت تؿشض قٛٝدا ألش ٣تؤثش عً ٢أداٚ ٤ؾعاي ١ٝاملشأَٗٓ ،٠ا ايتكًَٔ ٌٝ
اَهاْات ٚقذسات املشأ َٔ ٠قبٌ قٝادات اذتضب ايظٝاطٚ ،ٞبايتاي ٞعذّ اإلنذلاخ آلسا ٔٗ٥ايظٝاطٖٓٚ .١ٝاى ستذدات رات ١ٝتتعًل
باملشأْ ٠ؿظٗا ،سٝح أْٗا ال تٓخشط بايؼهٌ املطًٛب يف ايعٌُ ايظٝاطٚ ،ٞال تظتطٝع َٛانب ١األسذاخ ٚايتطٛسات بؼهٌ
َظتُش.
مت إقشاس ْعاّ ايهٛتا ايٓظ ١ٜٛيف األْعُ ١ايذالً ١ٝيهاؾ ١األسضاب ايظٝاط ١ٝاييت قُٓا بذساطتٗاَ -ا عذا سشن ١ايتػٝرلٚ -بٓظب
َتؿاٚتٚ ،١قذ طاُٖت يف تؿع ٌٝدٚس املشأ ٠بؼهٌ اظتابٚٚ ٞؿٛشلا اىل َٛاقع ؿٓع ايكشاس دالٌ ٖز ٙاألسضاب ،اال إٕ َا ٜؤلز
عً ٘ٝإٔ ٖزا ايٓعاّ ال ٜطبل نُا َٖ ٛكشس ٚيف ناؾ ١املؤطظات امله ١ْٛيًشضبٖٚ ،زا ٜعٛد اىل عذّ قٓاع ١قٝادات ٚنٛادس ٖزٙ
األسضاب بلشٚس ٠تٛادذ املشأ ٠بؿاعً ١ٝيف ناؾَ ١ؤطظات اذتضبٚ ،اٜلا اىل عذّ ٚدٛد سؤٚ ١ٜاكش ١شلز ٙاألسضاب س ٍٛأُٖ١ٝ
دٚسٖا دالٌ األسضاب ايظٝاط.١ٝ

املـادس
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أٚال :ايهتب:
.1

بًكٝع بذس ٚ ،ٟطاَ ١ٝايٓكش ،ايهٛتٚ ١اْعهاطاتٗا عً ٢املؼاسن ١ايظٝاط ١ٝيًُشأ ٠ايظٛداْ ،١ٝارتشط.2013 ،ّٛ

.2

تعضٜض ايكٝاد ٠ايٓظ ١ٜٛيف األسضابَٓ ،تذ ٣ايتُٓ ١ٝايظٝاط ،١ٝاي.2009 ،ُٔٝ

.3

سِٚٚلٛؾ عًَٝ ،ٞوز ٟٚٚتٝوهؤػاَْٝ ٞو ٟ١ٓٝنٛسد ي١َ ١ي١ن١ٝت ٠ٚ١تا دٚا ٟسِاث١سَ ،ٜٔؤطظ ١طشدّ ،ايظًُٝاْ. 2015 ،١ٝ

.4

سميا نتاْ ،١املشأٚ ٠اإلْتخابات احملًَٓ ،١ٝؼٛسات َشنض َؿتاح يًذساطات ،ايكذغ.2006 ،

.5

طعاد ايؼشقا ،ٟٚايٓعِ ايظٝاط ١ٝيف ايعامل املعاؿش ،ايكاٖش.2007 ،٠

.6

ػٛسؾ سظٔ عُش ،لـا٥ف ايٓعاّ ايؿذساي ٞيف ايعشامَ ،شنض نشدطتإ يًذساطات اإلطذلاتٝذ ،١ٝايظًُٝاْ.2009 ،١ٝ

.7

عابذ لايذ سط ،ٍٛاذتكٛم ايظٝاط ١ٝيف ايذطاترل ايعشاقَ ،١ٝشنض نشدطتإ يًذساطات اإلطذلاتٝذ ،١ٝايظًُٝاْ.2012 ،١ٝ

.8

عبذ ايظالّ ابشاٖ ِٝبػذاد ،ٟاملشأٚ ٠ايذٚس ايظٝاطَ ،ٞشنض عُإ يذساطات سكٛم اإلْظإ ،عُإ.2010 ،

.9

عـاّ ْعُ ١إزلاع ،ٌٝايٓعِ اإلْتخابَ ،١ٝهتب ١ص ٜٔاذتكٛقٚ ١ٝاألدب ١ٝؾ ،ّ .ّ .برلٚت ،ط.2011 ،2

.10

عٛاطـ عبذ املادذ ،سؤ ١ٜتأؿ ١ًٝٝإلتؿاق ١ٝايكلا ٤عً ٢مجٝع أػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشأَ ،٠شنض دساطات املشأ ،٠ايظٛدإ( ،د.ت).

.11

ؾشٜذ ٠إبشاٖ ِٝسظني ،اتؿاق ١ٝايكلا ٤عً ٢مجٝع أػهاٍ ايتُٝٝض كذ املشأ– ٠اإلتؿاقٚ ١ٝدطتٛس ٚقٛاْني ايظطٛدإ ،ايٓطذ ٠ٚايعًُٝط١
ايؿكٗ ،١ٝارتشط ،ّٛد .ت.

.12

ايهٛتا ايٓظا ١ٝ٥يف اإلْتخابات ايًبٓاْ ،١ٝبشْاَر األَِ املتشذ ٠اإلمناَ ،ٞ٥ؼشٚع دعِ اإلْتخابات ايًبٓاْ.2015 ،١ٝ

ثاْٝا :ايبشٛخ:
.13

ؿدل ١ٜغؿاس أَنيْ ،عش ٠اإلطالّ ٚاذتشن ١اإلطالَ ١ٝملؼاسن ١املشأ ٠يف قلاٜا األَ ،١عح غرل َٓؼٛس.

.14

عـاّ بٔ ايؼٝخ ،متهني املشأ ٠املػاسب ١ٝيف ظٌ ايٓعِ اإلْتخاب ١ٝاملعتُذ ٠ايؿشق ٚايكٝطٛد ،عطح َٓؼطٛس يف زتًط ١دؾطاتش ايظٝاطط١
ٚايكاْ ،ٕٛعذد لاق ،عُإ.2011 ،

.15

ست ُذ نٓٛؾ ايؼشعْٚ ١شَني ٜٛطـ غٛامن ،١ايهٛتا ايٓظا ١ٝ٥يف ايٓعاّ اإلْتخاب ٞاألسدَْ ٞطٔ ٚدٗطْ ١عطش املطشأ ٠األسدْٝط ،١عطح
َٓؼٛس يف زتً ١أعاخ ايرلَٛى (طًظً ١ايع ّٛاإلْظاْٚ ١ٝاإلدتُاع )١ٝاجملًذ  ،27ايعذد (1ز) ،تـذس عٔ داَع ١ايدلَٛى ،إسبطذ،
األسدٕ.

ثايجا :املكاالت ٚاملٛاقع اإليهذل:١ْٝٚ
.16

ابتظاّ عاصّ ،ايتُٝٝض اإلظتاب ٞيف ايٛالٜات املتشذ ٠األَشٜهَ ،١ٝكاٍ َٓؼطٛس عًطَٛ ٢قطع ؿطشٝؿ ١ايعشبط ٞادتذٜطذ يف ٜٛ 20يٝطٛ
 2016عً ٢ايشاب.)https://www.alaraby.co.uk :،

.17

ادتُاعطط ١اإلطططالَ ١ٝيف نشدطططتإ ايعططشامَ ،كططاٍ َٓؼططٛس عًططَٛ ٢قططع ادتضٜططشْ ٠ططت يف  2004/10/3عًطط ٢ايططشاب:،
.www.aljazeera.net

.18

ؿططططدل ٟستُططططذ لًٝططططٌَ ،ؿٗطططط ّٛايتُٝٝططططض اإلظتططططابَ ،ٞكططططاٍ َٓؼططططٛس يف ٜٓ 17ططططاٜش  2014عًطططط ٢ايططططشاب:،
.https://drsabrikhalil.wordpress.com

.19

َؼطططططشٚع ١ٝايتُٝٝطططططض اإلظتطططططابٖ ،ٞطططططادش اشلؼطططططترل ،ٟعطططططح َٓؼطططططٛس يف  2013 /4/4عًططططط ٢ايطططططشاب:،
)http://maitremahmoudyacoub.blogspot.com
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 .20غادْ ٠رل يبٝب اسظإ ،ايتذابرل اإلظتاب ١ٝيف ايكاْ ٕٛايذٚي ٞايعاّ ،سطايَ ١ادظترل َكذَ ١اىل داَع ١ايؼشم األٚط ،،األسدٕ،2014 ،
ق َٓ ، 20ؼطططططططططططٛس عًطططططططططططَٛ ٢قطططططططططططع ادتاَعطططططططططططَٚ ١تطططططططططططاح عًططططططططططط ٢ايطططططططططططشاب:،
https://www.meu.edu.jo/uploads/1/587ddedee15ca_1.pdf
َ .21شٖ ِٜتٗاتْ ،عاّ ايهٛتا ٚاملؼاسن ١ايظٝاط ١ٝيًُشأ ٠ادتضا٥ش ١ٜيف اجملًع ايؼطعيب ايطٛطين ،عطح َكطذّ اىل نًٝط ١اذتكطٛم ٚايعًطّٛ
ايظٝاط ،١ٝداَع ١قاؿذَ ٟشباح – ٚسقً ،١ادتضا٥شَٓ ،2013 ،ؼٛس عًَٛ ٢قع ادتاَعَٚ ١تاح عً ٢ايشابhttps://bu.univ- :،
.ouargla.dz/pmb/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=48636
.22

َكابًَ ١ع ايظٝذ عادٍ َشاد حتت عٓٛإ (اإل حتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْ .. ٞايتأطٝع  ..ايبذاٜات ٚايٓٗٛض ،يف َٔ ،2014/6/3
قبٌ املٛقع ايشزل ٞيإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْ ٞعً ٢ايشاب.www.pukmedia.com :،

َ .23ططططططٔ ضتططططططَٔ ،كططططططاٍ َٓؼططططططٛس عًططططططَٛ ٢قططططططع سشنطططططط ١ايتػططططططٝرل َٚتططططططاح عًطططططط ٢ايططططططشاب:،
.whttp://gorran.net/ar/Content.aspx?LinkID=125&Action=2

سابعا :املكابالت
.24

َكابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايذنتٛس( ٠ظ ٝإ طًُٝإ) ايكٝاد ١ٜيف اذتضب ايذميكشاط ٞايهٛسدطتاْٚ ،ٞريو يف . 2014/4/13

.25

َكابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايظٝذ( ٠أظني ٖشٚس )ٟايكٝاد ١ٜيف اذتضب ايذميكشاط ٞايهٛسدطتاْٚ ،ٞريو يف . 2014/3/29

.26

َكابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايظٝذ( ٠بٝوط١سد طايباْ )ٞايكٝاد ١ٜيف سضب اإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْٚ ،ٞايعل ٠ٛيف بشملإ نٛسدطتإ
ايعشام يف 2014/3/14

.27

َكابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايظٝذ( ٠ط١سط ٍٛقشداغ )ٞايكٝاد ١ٜايظابك ١يف ادتُاعط ١اإلططالَ ١ٝيف نٛسدططتإ ايعطشامٚ ،ريطو يف
. 2014/3/11

.28

َكابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايظٝذْ( ٠اطو تٛؾٝل) ايكٝاد ١ٜيف اإلحتاد اإلطالَ ٞايهٛسدطتاْٚ ٞايعل ٠ٛايظابك ١يف بشملإ نٛسدطتإ،
ٚريو يف .2014/3/9

.29

َكابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايظٝذ ٥( ٠اؾإ أمحذ) عل ٠ٛاجملًع ايظٝاط ٞيًذُاع ١اإلطالَ ١ٝايهشدطتاْ ١ٝيف .2017/1/3

.30

َكابً ١أدشتٗا ايباسجَ ١ع ايظٝذ( ٠بٝإ أمحذ) ايكٝاد ١ٜيف اإلحتاد اإلطالَ ٞايهٛسدطتاْٚ ٞايعل ٠ٛايظابك ١يف ايدلملطإ ايعشاقط ٞيف
.2014 /4/15

.31

َكابًطط ١أدشتٗططا ايباسجططَ ١ططع ايظططٝذ( ٠كطط ٕ١ُٝستُط ذ سػططٝذ ػططشٜـ) ايعلطط ٠ٛايظططابك ١يف اجملًططع ايططٛطين ذتشنطط ١ايتػططٝرل يف
.2014/3/29

لاَظا :ايذطاترل ٚاألْعُ ١ايذالً ١ٝيألسضاب ايهشدطتاْ:١ٝ
.32

ايذطتٛس ايعشاق ٞيعاّ .2005

.33

ايتٛدٗٝات األطاط ١ٝذتشن ١ايتػٝرل ،املـذم عًٗٝا يف املؤمتش األ ٍٚيف .2013

.34

املٓٗاز ٚايٓعاّ ايذالً ٞيإلحتاد اإلطالَ ٞايهٛسدطتاْ ،ٞاملكشس يف املؤمتًش ايظادغ ،يف .2012/5/1

املٓٗاز ٚايٓعاّ ايذالً ٞيإلحتاد ايٛطين ايهٛسدطتاْ ،ٞاملكشس يف املؤمتش ايجايح ،املٓعكذ يف .2010/6/1
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