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Abstract:
Recourse to strike in the civil
service sector is one of the rights
guaranteed by law, but this practice
may affect several important legal
principles
in
the
fiel
of
administrative law, the most
important of which is the principle
of regular and steady functioning of
public utilities, for that the Algerian
legislator -Through many lawstried to find a balance between the
requirements of the public official's
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ميدمتتو:ت ت
ةختتمتاالتتقاتاجلساةتتق تبتتداف يدتالفقهستتاتلعيل فتتوتاليويم تتوتالتتم ت يتتيدتطعتتلتطتتدةت
ة عدةتةسدس و،تم دتاطربدة دتةسدلوتقخدموت قدب تب دتاايلفت عوت ددت تاا توت(،)1ت
استداتبتملضتستعروتالدقلتوت تدست تاإلداةةتق تودنتالست تاجست تلعوقا تقتالتيويم توت
التتستد تتدفتةسدستتدتإ تدعب تتوت د تتد تااتتيا

تااخرعف توت،تكوتتدتكف ت تم ت ت تتوتةختتق ت

قكتق تدسترية دتقطعتلتمستري ت اليتياهات،تاجيتيقتااقدبرتوتبتدألدارتالتيل فاتتالتست يتدت
اجتتقتال يتتدباتق تتقتاإل تتقا تم ت تة و تدت،تقم ت تختتاتتالريتتدةضتااي تتيدتبتتاتاجتتقت ت
ادةستتوتاايلتتفتجتييق ت تاليل ف تتوتااعفيلتتوتدستتريةاتكدإل تتقا ت،تقالرسام ت تخبدمتتوت
الدقلتتوت تطاقر ت تاليل ف تتوتبتتدإلداةةتاارستتخدموت،ت تتإنتاا رتتقتاليتتدهيهات ف ت ضتإجيتتددت
ديا نتباتمررعبد تادةسوتاايلفت ماتاجقتقباتاليا بد تقاإللرسامد تالتستدفق ت دت
مصتتعتوتاإلداةةتااستتخدموتا دد تتوتبتتدقة دتإ ت تتودنتاستتروقاة وتست تااقا تتقتاليويم تتوت
لرتي قتالصدحلتاليدد،تخداتوتةنتجلتيرتاايلتفتإ تتادةستوتاإل تقا تقتدت تؤد تبت ت ت
كن اتم تاأل دنتإ تااردبيوتالريد ب وتسيارتبسبعتااودةسوتغ تاللقط وت ماتاجتقتةقت
بسبعتديسفتاإلداةةت تاسريودتتبي تالي يدتقاآلل د تاليدهيه وتلعتدتم تادةسر  .ت
قطع ت تدعو ت تة و تتوتااي تتيات تإبتتقا تال ظتتددتاليتتدهيهاتجتتقتاايلتتفتاليوتتيمات ت
اإل تتقا تم ت تختتاتتقتتقارةتدع ع تتوتاتتدتق قد ت تدعتتضتاليتتياهاتم ت تمحد توت،تقطعتتلتةةس ت دت
اليتتتدهينت14-51تااريعتتتقتبع ف تتتد تادةستتتوتاجتتتقتال يتتتدباتقاليتتتدهينت18-51تااريعتتتقت
بدليقد وتم تال ساطد تاجلودط وتق قتاإل قا ،تإ د وتإ تب دنتمدتق ير تاليتياهاتمت ت
ق يدتطعلتادةسوت ماتاجقتل ودنتالست تاجست تلعوقا تقتقاإلداةا تاليويم توتتالردبيتوت
ليرداتاليل فوتاليويم و،تقمدتةدبر تم تمحد وتلعويلفتاليويماتاا ق ت ت دلوتق تيدت
ديسفتإداة  .ت
دبيدتادتسبقتميع تةنتدرقدتاإلاعدل وتالردل و:تإ تة تمد تق ّقتاالقاتاجلساةتق ت
ت ودنت قتاايلفتاليويماتادةسوت تقتاإل تقا ت تلت ت تققةةتادد ظتوتطعتلت
مبتتدةتالس ت تاجس ت تلعوقا تتقتاليدم توت،ت ق تتياب تال ظتتددتالرتتيد

تاليتتدة تطعتتلتد دستتعت

اليييبوتمدتاسريتاا صقت ت
قلإل دبوتطعلت مهتاإلاعدل وتادبي دتاا يتتاليافاتلإل د وتبدإل دةتاافد واتجتقت
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اإل قا ،تقاا يتتالرتع عاتم تخاتتدع تال صتياتاليدهيه توتاسداتوتمبودةستوتت تمات
اجقت تقرداتاليل فوتاليويم وتبدجلساةق،تقصدتالريا تإ تدد تدتةبتق تاإلاتعدس ت
اليدهيه وتقاليوع وتلعوي ياتقاق ادتاجعيتتالبد عو .ت
كودتمتتديس تالدةاسوتإ تلية :ت ت
اديةتاألقت:تاإلط افتحبقتادةسوتاإل قا ت تاليل فوتاليويم و.ت ت
اديةتالندها:تد ظ ت قتادةسوتاإل قا ت تقرداتاليل فوتاليويم و .ت
اديةتاألقت:ت اإلط افتحبقتادةسوتاإل قا ت تاليل فوتاليويم وت ت
إنت عتتقةتاس ر تتد تبتتدلريقفتط ت تاليو ت تت عتتقةتقدميتتوتقتتددتاعرويتتد تالبلتتق وت،ت
قلع تدقق ر دتقإ صد دتإ تمف تيدتاإل تقا تتاجلوتدطاتتقمت تثت تدعق ست دتكتتقتتمت ت
اجيتتيقتاألسدس ت وتمتتق تجبتتدتت ي تتاتكتتب ت،تديتتدد ت ت تالريتتدة فت،تقاخرعف ت ت ت ت
ااما عتباتمؤ دتقميدةض،تمدتاهيعاتطعلتدبصتالدسدد تقالرلق يد تالداخع توت تمات
اجق،تمبدت تكلضتالرلق دتاجلساةق تالم تةققهتددةجي دتقطعلتمقا تطدة .ت
ةقس:تدعق ات قتاإل قا ت تالرلق دتاجلساةق
طق

ت

تاجلساةقت داتةة س رات تادتتدعق اتاجق وتال يدب وتقاجييقتااقدبروت

ب دتكدجقت تاإل قا ،تهر دق ودت ودت عا:ت ت
-2ت ادةسوت قتاإل قا ت ت ةتاأل دد وتال يدب و:تمبي تعتتدستريةت،1522تكتق تت
ااؤستتاتالدستترية تاجلساةتتق تاجتتقت تاإل تتقا تاخرعتتفتاليردطتتد ت،ت تتثتهتتنيت ت
مددد ت ت81تطعتتلتمتتدت ع تات:ت"اجتتقتال يتتدبات،تق تتقتاإل تتقا تقملتتدةكوتاليوتتدتت تدتتدب ت
ااؤسسد تمي فتب دتة يدتقمتدة ت مهتاجييقت تهردقتاليدهين" .ت
إستةنتااعف تلاهربدهت يتطتددتهتنيتةقتتتقتدهينتلعيل فتوتاليويم توت تاجلساةتقتقاارونت ت
تاألمقت122-22تطعلت قتاإل قا تاقا و،ت ثتاكرفلتبدل نيت تمدددت ت81تطعتلت
مدت عتات:ت "ميتدة تاايلفتينتاجتقتال يتدبات تو تاللتققطتاا صتياتطع تدت تال صتيات
الستتدة وتاافيتتيت"(،)2تقااف ت ضت ستتعتةة تدتتةنت عتتينتال ت نيت تتدتةكنتتقتدفص ت اتم ت ت
الدسريةتبدطربدةتةنتقدهينتاليل فوتاليويم وت ي لتحبييقتاايلتفتمبداتقةت،تقالت نيتطعتلت
اجتتقتال يتتدباتدقنت تتقتاإل تتقا ت،تقبلتتع تمير تتع،ت ت ته توتاالتتقاتاجلساةتتق ت ت
دي ت تميقف ت تاتتيتم تتدتاايلتتفتاليتتددتم ت تاإل تتقا ت،تق تتيتمتتدتديكتتدتبصتتدقةتدستتريةت
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1522تالتتم تقةغت تإقتتقاةهتلعتتتقتال يتتدبا(،)3ت إهت تملت يت فتحبتتقتاإل تتقا تلعوتتيلفات
قاكرفلتبدسط افتب تليودتتاليرداتاسدا،ت تثتهصت تااتددةت21تم ت تطعتلتمتدت عتات:ت
"خت دتطاقد تاليو ت تاليرداتاسا اكاتأل عتتددتالتيتتياهتتاتقالر ظ وتد تااريعيتوت
بدألسدل عتاسا اك وتلعرس  .ت
تاليرداتاسدا،ت قتاإل قا تمي فتب ،تق ظ تاليدهينتادةسر " .ت
قمتتتدتإلغتتتدرتاألمتتتقت122-22تبصتتتدقةتااقستتتيدتت95-29تاار تتتو تاليتتتدهينتاألسدستتتات
ال وتتيك اتليوتتدتتااؤسستتد تقاإلداةا تاليويم توت،تقاا ت تاالتتقاتاجلساةتتق تدعتتق ات
اجقتال يدباتلعويلفاتدقنتال نيتاقا وتطعلت قتاإل قا (.)4تكوتدتملت تي تاليتدهينت
82-22تااريعقتبع ف د تادةستوتاجتقتال يتدباتبتي تت د تدت تمكقت ت تماتااي تيات،ت
ثتدياا ت قمدنتاايلفتاليويماتمت تادةستوت تماتاجتقتقدعق ست تلفدةتدةتطوتدتت
اليرداتاسدات ي .

()5

ت

-0تادةسوت قتاإل قا ت ت ةتالريدد توتال يدب توت:تبصتدقةتدستريةت1525تدعتق ت
اجقتال يدباتبلع ت يعتاتجلو تدتاليوتدتت(،)6تقمت بتااؤستاتالدسترية ت تقتاإل تقا ت
لعيد تتدتم ت ت تتد تاعرو تدت،تق تتقتهتتنيتااتتددةت94تم ت :ت"اجتتقت تاإل تتقا تمي ت فتب ت ت،ت
قميدة ت تإ دةتاليتدهينت.ت ميعت تةنتمي تدتاليتدهينتادةستوت تماتاجتقتةقتجييت ت تدقدات
اودةسر ت تم دد تالد داتالي صتقاألمت ت،تةقت تة تدتاستدمد تةقتاألطوتدتتاليويم توت
كا تاا فيوتاج ي وتلعو رود" .ت
دبيدت ماتالرعق ا،تادة تاويطوتم تاليياهاتالتستدتدط تتمبتدةتاجق توتال يدب توت
قديرتاتاجتقت تاإل تقا تلصتدحلت تد تقاستتيوتمت تااتيلفاتقاليوتد تت،تبدا توتبدليتتدهينت
11-51تااريعتتقتبياقتتد تاليوتت ت،تقاليتتتدهينت14-51تااريعتتقتبع ف تتد تادةستتوتاجتتتقت
ال يدبا،تالم ت ير تيهتماربتقفتسةتهيط توت تاتدتتاجيتيقتقاجق تد ت،تقليت تالرعتق ات
الفيعاتجقتإ تقا تاايلتفتاليتوتيمات،تكتدنتبصتدقةتاليتدهينت18-51تااريعتقتبدليقد توت
م تال ساطد تاجلودط وت تاليو تقدسي ر د،تقادةسوت قتاإل قا ،تالتم تا رتي تطعتلت
ة عددتدفص ع وتلسب تادةسوت ماتاجقتقد ظ و ت تعرعفتاليردطد .ت ت
ديااع تدقق وتاالقاتاجلساةق ت ماتاجقتبصدقةتيخقتدسريةتلع ساةقتست وت،1552ت
اايتتدتتقااتترو تس ت يا ت،8118ت8112تق،)7(8112ت تتثت د ظ ت تمددد ت ت21تم ت تيختتقت
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ديتتد تطعتتلتهفتتاتال ت نيتالتتم تد تتو ر تااتتددةت94تم ت تدستتريةت1525تااتتمكيةةتةطتتاه،ت
كودتا د ت مهتالف ةتاتدقةتقتدهينتتةسدستاتت د تدتلعيل فتوتاليويم توتتمتنت ت تاألمتقت
12-12تس وت،8112تالم تد و تة عدمدتطدموتطعلتاوياتاايلفاتالم تميدةستينت
هلد

ت تااؤسسد تقاإلداةا تاليويم و،ت ع ت ربتبملضتادستلعريق تخبصيات قت

اايلفتاليويمات تاإل قا تم تخاتتااتددةتت22تالتستهصت تطعتلتةنت:ت"ميتدة تاايلتفت
قتاإل قا ت تإ دةتالرلق دتقالر ظ تاايويتتب ود" .ت
()8

قهل ت ت ت تتماتاإل تتدةتةنتملتتققاتالريتتد تالدستترية تلس ت وت 8181ت-التتم تثبرتت ت
هردة -ملتحيو تة ت د دت مكق،ت ثت د ظ تااددةت21تم تطعلتهفتاتالت نيتالتم ت
محعر تميادتدسرية ت1525تق1552تالستدف دت رعق ات تماتاجتقتمتدتإمعده توتم يت ت
لد تبي تالف د  .ت
مدتميع تما ظر تخاتت مهتالف ةتميا اةتمتدتبدا توتاأل متوتالس دست وتقاإلقرصتدد وت
قا د تتتددت تتتدةتالبردلتتتوتقالفيتتتقتالتتتم تطق رتت تاجلساةتتتق،ت تتتيتاسةدفتتتداتاليا تتتبت تطتتتددت
اإل قابد ت بيدتةنتبعغ ت تالف ةتمدتبات1522تق،1522ت225تإ قابد،تقا تطدد دت
س ت وت1522تإ ت1522تإ تتقابد،تق8218تإ تتقابدتس ت وت،1525تقبيتتدتاتتدقةتاليتتياهات
اا ظوتتوتاودةستتتوت تتماتاجتتتقتق يتتيقتةختتتق تكدلرفتتدقضتاجلوتتتدطاتقإبتتقادتاسدفدقتتتد ت
اجلودط تتو،تلتتي عتاخنفتتدضتهس ت ت تطتتدد دت تتثتبعغ ت ت تالف ت ةتمتتدبات1551تإ ت
1554ت تتتيالات1212ت تعرعتتتفتاليردطتتتد ،تم تتتدت228تإ تتتقابدت تقرتتتداتاليل فتتتوت
اليويم تتو،تمتتدتمين ت تهستتبوت82.22ت%تم ت تإةتتدلاتإ تتقابد تدعتتضتالف ت ةت،تققتتدتمشع ت ت
قردطد تطويم وتعرعفوتكدلصتوتقال ب وتقاإلداةةتادع و.
م تخاتتمدتسبقت
قالس دساتلعدقلو،ت

()9

ت

تاسةدبدطتاليث قتبات قتادةسوتاإل قا تقالياقدتاإلقرصتدد ت
تإ قابد تدعتضتالفت ةتكدهت تهدةتوتإمتدتطت تمردلتعتا رودط توت

د تتدفتإ تدستتاتق تتي وتاايلتتفتاليوتتيمات،تةقت تتدتاةدبتتدطتبدأل متتوتالس دستت وتالتتست
طدار دتالباد،تقمدتبدا وتاأللف وتالنده وتقادقةتاألمتقت12-12تجلتي تعرعتفتال يدبتد ت
ااونعتتوتألستتاربتاليل فتتوتاليويم تتوتإ تادةستتوتاإل تتقابد تم ت تة ت تمقا يتتوتقياه تتدت
اسداوتطعلتغقاةتإ تقا تةستاربتال ب توتست وت8112تقالتم تجنت تط ت تديتد تاليتدهينت
استتداتقاللتتبعوتاسستتردسل وتلعوقدبتتد ت،تةقتبيتت تاإل تتقابد تاجدل تتوت تقردطتتد ت
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كدلصتوتقالريع تاليدلاتقالست ييدتسبب دتإ تددهاتاليدةةتاللقاة وتلعويلفتاليويمات
بسبعتاألق داتاإلقرصتدد وتلعدقلتوتقاه تدةتق وتوتالتد دةت،تإ تد وتإ تةمتيةتم توتةختق ت
طددةتمدتدرص تبياقوتاايلفتبدإلداةةتكي يدتد

هتداخ ت

قتطعلتاليو تال يدباتقدي

اإلداةا تقااؤسسد تاليويم و .ت
ثده د:ت ةة تالفي ت تادةسوتاايلفتاليويماتجقتاإل قا

ت

ق دتديدةضتاآلةارتالفي وت يتتة ي توتاايلتفتاليوتيمات تاإل تقا تإ ت تدتتداةت
يتتة ي ر ت تادةسوت قتةكنقتمشيل وتم ت قتاإل قا تق يتاجتقتال يتدبات،تقكلتضت
لريتتدةضتمبتتدةتاجق تتوت تااودةستتتوتال يدب تتوتمتتدتمبتتدةتاستتتروقاة وتستت تااق تتقتاليتتتددت،ت
قالياقوتالي دةتلعيل فوتاليويم وتبفعتقةتست ددةتالدقلتوت،تلتملضتاهيست تالفيت ت ت تمهت
ااسيلوتإ تاد د ا:ت ت
 -2اسجتتتدهتاايتتدةضتاودةستتوتاايلتتفتاليوتتيماتجتتقتاإل تتقا :ت تتق تةاتتتد ت تتمات
اسجتدهتطددتة ي وتقملققط وتإ تقا تاليتدمعات تقرتداتاليل فتوتاليويم توت،تمستر د ت
تكلضتطعتلتطتدةت

تيتتةق تدتةنتلإل تقابد تيثتدةاتاقرصتدد وتستعب وتطعتلتالدقلتوتبستبعت

ديقتتتفتاليوت تدتتطت ت تاليوت ت ،ت قطعتتتلتمستتتري تقردطتتتد تبيكوعت ت دتم تتتدتقرتتتداتاليل فتتتوت
اليويم تتو،ت

تتاتط ت تمتتدتقتتدت

تتقتط ت تم ت تختق تتتتتتعتلعوؤسستتد تقاإلداةا تاليويم توتت

بدطربدةتةنتإ قا تاليودتتقاايلفاتطددةتمدت ربتدتببي تاجقكد تاس ر د و،تكودت
ةهت ت يرت تقست عوت تتغ تطعتتلتالستتعروتمتتدت تتد ي دتإ تإاتتداةتقتتقاةا تاستتري دل وتلر دةتتوت
الي دت قدتستدراردتمدتالياقدتاسقرصدد تقااتدلاتلعدقلتوت رظ تقتيثدة تدتالستعب وتس يتدت،ت
ق

اتطت تاسقرصتددت،تقتدت سترغ تاإل تقات تكتقكتوتا ر د توتلروق تقتبيت تاآلةارت

الس دس وتد تغردرتااردلعتاا و.

()10

ت

ةمدتاج وتاألكنقتدداقستباتةهصدةت ماتاسجتده،ت تاتديتدةضت عتقةتاإل تقا تمتدت
الس تاجس تلعوقا قتاليويم توتتق عتقةتالصتدحلتاليتددت،تقدع ت ف تلعيل فتوتالتيويم توتت
طعلتةه دتدعع فتبيدارتخدموتطويم وتبدطربدةتةه دتد ليت تاألا تكيس عوتلرس تدعتضت
ااقا قتالستدري تالي ددتخبتدمد تةسدست وتستميعت ت تالغدلتعتاسسترغ درتط تدت،تق تمات
جيعتةنت عينتطوع دتم رظوتدتقمستروقاتدقنتاهيرتداتةقتديقتفت،ت وت تال ست تةنت رصتيةت
اسهسدنتمد تاسةدبدربتالم ت

تط تدير تمق قتم تااقا قتاليويم و.

()11

ت
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تتثت يتتيتتالفي تت تةهدة تت ت ية تتيتتAndré Haurioت ت تتماتاللتتينتتبتتينتإ تتقا ت
اليدمعاتبتداق قتالتيوتيماتت ريتدةضتمتدتة ت تمبتدداتاليتدهينتاليتددت،تةستق تيتمبتدةتدست ت
ماتااق قتبصفوتم رقدةتقم رظوو،تقإنتاإلخاتتب ماتاابدةت ير تاطردارت س ودتطعتلت
ااصعتوتاليدمو.

( )12ت

كوتتدتبتتقةتاألستتردكتطوتتدةتطيابتتد تم تتدتاايلتتفتاليوتتيماتمت تادةستتوت تتقتاإل تتقا ت
بدجلساةقتإبدنت ةتاأل دد وتال يدب و،تبيه تةمقت ق ر ت عستفوتال ظتددتاإلات اكاتالتم ت
دب ر ت تالدقلتتو،ت تتاتميع ت تةنت يرتتلت تتماتاجتتقتلعوتتيلفاتقاليوتتدتتاليوتتيم ات تل ت ت
اطربدة تةقادتالر و وتاإلقرصدد و

( )13ت

-0تاسجتدهتااؤ دتاودةسوتاايلفتاليويماتجقتاإل قا :تبدةتبقق ت ماتاسجتدهتبيدت
ه د تتوتاجتتق تاليدا تتوتالنده تتوتطعتتلتإثتتقتد تتدماتاجل تتيدتالدقل تتوتإلقتتقاةتاجتتقت ت ق تتوت
ااودةسوتال يدب وتبلع تطدد،تقالست دة تدر دتاجقت تاإل قا .

()14

ت

ق دا دتةاتد ت ماتاسجتدهتط ت عقةتة ي وتاايلفتاليتددت تاإل تقا ت،ت إ تقاب ت
ط تاليو ،ت سعتةة

،تطبدةةتط تةدت ي تط ت دلوتقاقي توتديبتتقتطت تمصتدحلتقمردلتعت

ااتتيلفات تميا تتوتمستترخدم

تقةدستتدر ،تقلعتتينتةغعتتعت تتمهتااصتتدحلتقااردلتتعت

دصعت تإ دةتدساتالي دتاس رودطاتقاسقرصدد ،تمير

تبملضت قتاإل قا تمت ت

قب تتت تاجيتتتتيقتاسقرصتتتتدد وتقاس رودط تتتتو،تا دد تتتتوتإ تإطتتتتددةتالريا هتتتتد تاسقرصتتتتدد وت
قاس رودط و،تمدتجييع تاليس عوتالرب ي توتتاألكنتقت يدل توتلرتي تتقتدعتضتاجيتيقت،تق تثت
ةنتاايلفتاليويمات ير ت ق دت تطاقوتطو تغ تمريا هوتبسبعتامر د تالسعروتاا لتيةت
لعيل فتتوتاليويم تتوتبدمر تتد ا تالستتعروتاليدم توت،ت تتإنتدستتاتق تتي ر تقدي تتقتعرعتتفت
ييق ت عينتداةودتل ت دتتقاتقااتب ت تقبتات تمهتالستعروت،ت تاتميعت تبتي ت تدتت
م تاأل ياتتطددتإققاةت قتاإل قا تلصدج .

()15

ت

قسدةتاألسردكتسع ودنتةمح وت تاجتدهتااؤ د تأل ي وتاايلتفتاليوتيمات تاإل تقا ت
مدت ققةةتق دتق يدتطعلتادةسوت تماتاجتقت،ت دلري تدت تدت تيداتكد ر تدطتقدفتعت
طعلت داثتوتالدمييقا توت تاجلساةتقتقختي تدتمت تستيرتاستريودتت تماتاجت تق،تخداتوتةنت
دعق س تدسام تمدتالرغ قتاإلد يلي اتلع ظدماتالس دساتقاإلقرصدد تلعدقلو.

()16

ت

ق ستتعتةة تدت،تميع ت تالريي تتعتطعتتلتةاتتتد تاسجتتتدهتاايتتدةضتخداتتوت وتتدتديعّتتقت
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حب يتتديدةضتاإل قا تمدت عقةتالستتت تاجس تلعوقا قتاليويم توتالتست تؤد تديقف تدت
إ تة قاةتاقرصدد و،تبدلييتتةنتااقا تقتاليتويم توتت-ستست ودتم تدتاسقرصتدد وت-ستدتقدب ت
داةودت تدس
كودتق دتبي

دتبدليل فوتاليويم و،ت عن تم دتكقت دبدتاقرصتدد تةقتجتتدة تحبتثت،ت
دتليييدتامر د ،تق س تم ت قفتاسياا ت

قم ت وودةسوتاايلفتاليويماتجقتاإل تقا ت تققةةتسبتدتم تدت،ت تيتمت تاجيتيقت
ااقدبرتتوتبتتدجقتال يتتدباتقيل تتوتم ت تاآلل تتد تاالتتققطوتلرتستتاتالي تتدتاا تتصتلعويل تفت،ت
بلقطتةنتست سدرتاسريودتت ماتاجقتم تخاتتق دتإ تدةتقتدهيهاتدق تقتحيتددتالياقتوت
باتاايلفتاا ق تقاإلداةةتااسرخدمو،تميا اةتمدتاجفدلتطعتلتالست تاجست تلعوق تقت
اليدد .ت
اديةتالندها:ت د ظ ت قتادةسوتاإل قا ت تقرداتاليل فوتاليويم وت ت
ستهعتتددتجنتتدتم ظيمتتوتقدهيه تتوتإلّتدتققتتدتق تتي تق تتيداتقةدبت تإ تتقارا تمي تتوتدريعتتقت
بع ف تتوتادةس توت تتقتاإل تتقا تبصتتيةةتاتتقط و،تدص ت تة دهتتدتإ تاا تتدتاارعتتقتلتتبي ت
الف د ،تةقتدفي تمبدةتاجدتاألدهلتم تاسدموتلبي تاألستاربتاليل ف توت،تققتدتحيتد ت
قةنت ر دق تاايلفت مهتالي يدت صببتإ قاب تغ تاتقطات رع فت تاإلداةةتااسترخدموت
طعتتلتةه ت تإ وتتدتتلعو ص تعت،تكوتتدتقتتدتحيتتد تةنت ع تتفتديستتف دتم ت تقب ت تكا تاجل تتوت
كخريتم صت س ت سري عتاليييبو .ت
ةقس:تالي يدتاليدهيه وت الياةدةتطعلت قتإ قا تاايلفتاليويما ت
ميع ت تديس ت تالي تتيدتالتتستق تتي دتاالتتقاتاجلساةتتق تطعتتلت تتقتادةستتوتاايلتتفت
اليويماتلإل قا ،تإ تق يدتاعع و،تقق يدتمي يط و .ت
-2تالي يدتاللعع و:تةب تاالقاتاجلساةق تاجقت تادةسوتاإل قا تبرتيا قتبيت ت
اإل قارا تاسسربدق وتقاللققطتاللعع و،تدرون تةسدسدت ودت عا:ت ت
ة -اسر فدكتإ قارا تااصدجوتقاليسد و:ت تثتةهتت تستميعت تالعّ تيرتإ تاإل تقات ت
لي يدتخافتباتاايلفتاليويماتقاإلداةة،تإسّتبيتدتاستر فدكتة تدتإ تقارا تااصتدجوت
قاليستتتد وتاا صتتتياتطع تتتدت تة عتتتددتاليتتتدهينت18-51تااريعتتتقتبرستتتي وتال ساطتتتد ت
اجلودط تتتتوتقادةستتتتوت تتتتقتاإل تتتتقا ت،تستستت ت ودتدعتتتتضتااريعيتتتتوتبداؤسستتتتد تقاإلداةا ت
اليويم تتو،تقملت عرتتفتاالتتقاتاجلساة تقت تب تتمهتاأل عتتددت ي ت ت،تب ت تةب ت تالعّ تتيرتإ ت
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اإل تتقا تبدهيتتدادتقغ تتد تة ت تتققتتةختتق تلعرستتي وت،تكوتتدتةلتتسدتاا تتقباتطعتتلتققتتفت
اإل تتقا تإكاتمتتدتجلتتيتالرق تتدنتليتتقضتال تتسااتطعتتلتاعتتاتاليل فتتوتاليويم تتوتاارستتدق ت
األط در.

()17

ت

 اجلوي وتاليدموتقاإلايدةتااسبق:تاا طتاالقاتاجلساةق تمبي عتااتددةت82تمت تاليدهينت18-51تةنت ر تطيدتةي وتطدموتلعيودتتااي اتبدإل قا ،تمببددةةتم تااونعات
ال يدب اتلعيودتتةقتااونعاتاا رخباتم ت ق

ت ت دلوتطددتق تيدتاهروتدرتهيتدباتداخت ت

ااؤسستتتو،ت تتتثتدعتتتينت تتتمهتاجلوي تتتوت تمياقتتتدتاليوت ت تاايرتتتددةتتبيتتتدتإطتتتادتاإلداةةت
ااسرخدموتبردة تاهييدد د،تقحب يةتانع دتم تة تإطام تب يدطتاسافتااستروقتت
قإمعده وتمبداتقةتاإل تقا تاجلوتدطات،تطعتلتةنت عرتسدتاليوتدتتمت ت تر تبدستستروداتإ ت
انعاتالسعروتاإلداة وتااسرخدمو .ت
ق در تة عددتااددةت82تم تهفاتاليدهينتلرتتددتال صتد تاالت طتلع وي توت،تالتم ت
عينتحب يةتهصفتطتددتاليوتدتتالتم تدرعتينتمت

تةدطتوتاليوتدتتااي ت تو،تق رختتمت

قتتتقاةتالع تتتيرتإ تاإل تتتقا تطت ت ت ق تتتقتاسقت ت ااتالستتتق تتبدألغعب تتتوتالبست ت روتلعيوتتتدتت
اعرويا .ت
بيتتدتكلتتضت عتتسدتاالتتقاتاجلساةتتق تةدطتتتوتاليوتتدتتاا تتقباتبريتتد تإخرتتدةتبرتتدة ت
اإل تتقا تااسمتتدتالي تتددتبتت تلعستتعروتاإلداة تتوتااستترخدموتةقتتةة ستت دتاإلداة ،تبياستتروت
إايدةتكردباتمسبقتبيدتدد دتمدد تاسسربدق وتط ت ق قتالرفدقضتاجلودطا،تبلقطت
ةنتستدي ت تمهتااتدةتطت تتمثده توت(ت)12تة تددتتمت تدتدة تإ داطت تلتد تالستعروتاإلداة توت،تمتدت
ققةةتإطادتمفرل وتاليو تااخرصوتإقع و د.

()18

ت

ق ت تتماتاللتتينتةاتتدة تالغق تتوتاإلداة تتوتععتتاتق تتدرتقس ت ر وتةمتتقاتاستتري دل دت
ي تتاتبيتتددتاتتقط وتإ تتقا تالفتتقاتال يتتدباتلعو عتتاتالتتي صتألستتددمةتالريع ت تالنتتدهي ت
قالريصتبيس وتقس ر و،تبسبعتطددتا

ام تلعودةتالفداعوتباتديد تاإلايدةتقدتدة ت

العّ تتيرتإ تاإل تتقا ت(،)19تكوتتدتةنتطتتددتإطتتادتمفرلتت وتاليوتت تكتتدنتة تتدتاألستتبد ت
القة س ت وت تاجع ت تبيتتددتاتتقط وتإ تتقا تاألستتددمةتادد تتق تقااستتدطد تلعيعتتيدت
الرب وتبيس ر و)20(.ت ت
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 إاقاف تانعاتاايلفا تطعلتاإل قا :تملت ل طتاالقاتاجلساةق تق يدتاهرودرتهيتدباتلتتد تااتتيلفاتااي ت اتبدإل تتقا ت،تقست رتتلتطعتتلتااوتنعتات تتو تاجلوي تتوتاليدمتتوت
الريق ق وتم تة

تالع يرتإ تاإل قا ،تب تإهت تةقتقتتاتقا وتتبإمعده توتاهرختد تاتنعات

لعيودتت ت دلوتطددتق يدتاهرودرتهيدبات اتة دتتمبي عتااددةت82تم تاليتدهينت18-51ت
إ تالفيتتقةت18تمت تااتتددةت14تمت تهفتتاتاليتتدهين،تالتتستدت نيتطعتتلتمتتدت عتتا:ت"تدتتدتتطبتتدةةت
انعاتاليوتدتت تمف تيدت تماتاليتدهينت،تطعتلتااوتنعاتال يتدب اتلعيوتدتتةقتتااوتنعاتالتم ت
رخب تاليودتت ت دلوتطددتق يدتااونعاتال يدب ا".ت ت
قإنتكدنت دربت دهعتكب تم تالفي تست ؤ دتمسيلوتالع يرتإ تاإل قا تدقنتق يدت
دي

تهيدبا،تق قق تلفعقةتاإل قا تكقتالردبدتالي ي ،تمسر دات تكلضتطعلتاليد تدت

متت تاج تتيتتكت عتتوتاا ظوتتتوتال يدب تتوتتقخ د تتدت تالريدمتت تمتتدتاإل تتقارا تالستتتدبيوت
قالا يوتلإل قا ،تمتدتجييت تم تدتادفدقتدتةدط تدتت رختمت دبيتدتد ظ و تدتمتؤ قاتبي تدات
طت ت تال ساطتتتد تالردةف تتتوتةقتاسجتد تتتد تالس دست ت و،تكوتتتدت ستتتوبتاإل تتتقا تالي تتتي ت
بدلرخعنيتم تبي تالستعب د تالتستقتدتدصتد عتاإل تقا تغت تااتؤ تقتهيدب تدتكيطوتدتت
الرخق عتةقتإدافتاليسدة ،تقدرتو تاا ظووتال يدب وتااسؤقل وت ت دلوتققياتكلض.

()21

ت

-0تالي يدتااي يط تتوت:ت إ تد وتاتدتستبقتل تدتككتقهتمت تاتققطتمريعيتوتبدللتعع د ت،ت
ق تتدتاالتتقاتاجلساةتتق تق تتيداتمي تتيط وتدي تتلتمبداتتقةتمبي تتياتاإل تتقا ،تمت تختتاتت
ددخع ت تك ف وتادةسوتالريقفتط تاألدارتاليل فات ت دتكاد تم تخاتتمدت عا:ت ت
ة -اا دتالرددتم تادةسوت قتاإل قا تلبي ت د تاايلفا:تطعلتالقغ تم تالي ووت
الدستترية وتلعتتتقت تاإل تتقا ،ت تتإنتم ي ت ت تبيت تاا تتدد ت ير ت تة

تتدتمبتتدةتدستترية دت

م ودتلد تالعتن تمت تاألهظوتوتاليدهيه توت،ت داتددةتت21تمت تدستريةتاجلساةتقتلست وت1552ت
اايدتتقاارو تةقق تإمعده وت ي ت دتاودةسوتاإل قا ت تبي تاليردطد ،تق ريكدت
كلضتبدلق ياتل نيتااددةت18تم تاليدهينت،18-51تالستم يتت تبيت ت تد تااتيلفاتمت ت
اإل تقا تطعتتلتغتتقاةتااتتيلفاتاا تترواتألستتاربتاألمت تالتتي صت،تقاألطتتيانتاا تتداه ات ت
اجود وتااده و.

()22

ت

بت ت تإنت االتتتقاتاجلساةتتتق تقات ت تإ ت تتتدتجتتتتق تالعّ تتتيرتلإل تتتقا تبدل ستتتبوت تتتمهت
األستتارب،تستس ت ودتااتتيلفاتاا تترواتإ تةستتاربتاألم ت تالتتي صت،ت تتثتهتتنيتقتتدهيه ت
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األسدستتاتطعتتلتةنتالعّ تتيرتإ تاإل تتقا تةقتة تاتتع تم ت تةاتتعدتتالريقتتفتااتتدبقتط ت ت
اليو ،تا ياتم يدتقد يد،تكودت يدقعتة
118تم تقدهينتاليييبد ،ت

دتط تك تإختاتتبدسه تبدطت بيتدتلعوتددةت

اتط تاليييبد تالريد ب وتاألخق .

()23

ت

ت اا اطتاليدةتاألدهلتم تاسدموتلبي تاليردطد :ت يقفتاليدةتاألدهلتةقتاجدتاألدهلتلعخدموتمب دسبوتالع يرتإ تاإل قا ،تطعلتةه تةمقتلعويلفتبيدارت سرتم تطوعت ت
متتدتكيهت تم تتقبد،تة تةنتاجتتدتاألدهتتلتلعخدمتتوتلت اتاسدمتتوتالعدمعتتوتقلع ت تد ف تتمت
سةاتلالرسامد .

()24

ت

ثتةلسدتاالقاتاجلساةق تب ققةةتا

ادت ماتاابدةتمبي عتااتددةت22تمت تاليتدهينت

،18-51تمسر دات تكلضتإ تمبدةتإداة تيختقتت تيت تققةةتاستروقاة وتااق تقتاليتددت(،)25ت
س ودتإكاتديعقتاألمقتبإ قا تميلفاتبي تااقا قتاألسدس وتةقتمق قتطويماتلت تطاقتوت
ب لدطتاقرصدد ت ي ،تةقادد ظوتطعلتال ظددتاليتددت،ت تدايلفتاليوتيماتت

تدتتمعتسدت

طعتتلتميااتتعوتهلتتد تالتتيل فاتت تاتتع تقتتدةتةدهتتلتم ت تاسدمتتوتطعتتلتستتب تاسلتتسادت،ت
داددةت22تم تهفاتاليدهينتب

ت اعتدس تااي توتبإ بدة توتالي تددتحبتدتةدهتلتمت تاليوت ت

ةث تتدرتاإل تتقا ،ت تتثتملت فتتققتاالتتقاتاجلساةتتق تبتتاتقرتتداتاليل فتتوتاليويم تتوتقبي تتوت
اليردطتتد تقاطروتتدت ت تتماتاللتتينتطعتتلتمي تتدةتطتتددتبرتد تتدتهلتتد د تمي ت تو،تإستةه ت ت
ميعت تاستترخااتبيت تال لتتد د تالتتستد روتتاتإ تقرتتداتاليل فتتوتاليويم تتوتمت تهتتنيت
تتمهتااتتددةتطعتتلتاتتيتااصتتدحلتاسسرلتتفدة و،تقمصتتدحلتاإلستتري دس ،تاإلكاطتتوتقالرعفتتسةت
اليوتتيم را،تااصتتدحلتالبعد تتوتاليدةوتتوتطعتتلتطوع تتد تال ظد تتو،تقغ
سبعتديقفتس

تتدتمت تااقا تتقتالتتست

دت قةات س ودتبدلصدحلتاليدد.ت ت

قحيددتاليدةتاألدهلتم تاسدموت تاعدس تاا صياتطع دت تااددةت22تم تاليدهينت
18-51تط ت ق قتادفدق وتةقتطيدتةدطاتباتاايلفاتقااصدحلتااسرخدمو،تق رلت ت
ل تطددتإمعده وتكلض،تخيتتاالقاتاجلساةق تلعوسترخددتةقتالستعروتاإلداة توتااي توتت-
بيتتدتاسرلتتدةةتانعتتاتاليوتتدت-دد تتدتاتتدس تةختتق تدررعتتعتاليتتدةتاألدهتتلتم ت تاسدمتتوت
قديد قتمدت سرعسم ت ماتاليدةتاألدهلتم تطودلوتلعرعف تب .ت ت
قم ت تستميعت تاسختترافتةنتاليتتدةتاألدهتتلتإ تتقارتسبتتدتم ت ت،تخداتتوتإكاتديعتتقتاألمتتقت
بإ تتتقا تقتتتدتدصت ت ت ستتتدمر تإ ت تتتدتااستتتد تحبيتتتيقتةسدست ت وتةختتتق تكدلستتتاموت
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اجلسد و،تةقتاجقت تاج دة،تلع تق سعتةة دت دالتقاتاجلساةتق تتقمت تختاتتااتددةت
41تم ت18-51تبدلغت تاسريودتت ماتالي د،تخداوتادتدقربتاعتدتتمفري تدتةمتدتدتاإلداةةت
اليويم وتااسرخدموتلرتد دت ب يوتاستدمد تاالتويلوتب تماتاابتدةت،تإ تد وتإ تاطربتدةهت
ة

تالي ددتبدليدةتاألدهلتم تاسدموتخريتم دت س ودتمي بدتلعيييبو .ت
 دستتخ تااتتيلفا:تتإ تتد وتإ تجلتتيرتااؤسستتوتةقتاإلداةةتاليويم تتوتااستترخدموتإ تودنتاجدتاألدهلتم تاسدمو،ت إه دتة

تدتق بيتدتلعوتددةت41تمت تاليتدهينت18-51تقتدت

ديمقتبرسخ تبي تاايلفات ودهدتابدةتاسروقاة ر دتبدهرظددتقا ترقادت

()26

،تقاج عيلتوت

دقنتاهيرداتخدمدد دتالستديدم دتلعو رود،تقست ر تالرستخ تإست تلت تلتققفتلتددةت
ككق تمبي تعتهفتاتااتددةت41تااتمكيةةتةطتاهت،تق تاتاجفتدلتطعتلتةمتاربتقم لتآ ت
الدقلوت ودهدتلعس تاجس تلعوق ق،ت ري دتاصتدحلتاألمت تقاليقد توت ت تقا تعتتاجفتدلت
طعلتقسدة تاإلهرد ،تدفدد دتلرعف دتةقت ت دط دت،تخداتوتإتكاتمتتا تراتتةمتدك تاليوت تمت ت
قفتاايلفاتاا قبا.

()27

ت

ثده د:ت ة عددتااردبيوتالريد بوتلإلخاتتبي يدت قتاإل قا

ت
امت ت

إنتجليرتاايلفتاليويماتاودةسوت قتاإل تقا تمق تينتتكوتدتستبقتاليتيتتبد

لعيد دتم تاللتققطتاإل قاة توتقااي تيط وت،تقالتستقتدتتحيتد تقةنتقدلف تدت تماتاألخت تت
مب دسبوتق دم تمبودةسوت ماتاجق،ت

دتهفس تةمددتإ قا تغت تاتقطاتديرت هتاجل توت

ااستترخدموتخرتتيتم تتدت يق ت تلعوستتدةعوتالريد ب توت،تق تتيتمتتدتس ت ررققتإل ت تم ت تختتاتت
الب د تالردل ا:ت ت
-2تدع تتفت ادةستتوت تتقتاإل تتقا تااختتدلفتلع تتياب تاليدهيه توت:ت ريقتتفتدد تتدت
اليييبتتوتالريد ب تتوتااربيتتوتطعتتلتاايلتتفتاليوتتيمات تاجلساةتتقتطعتلتتمتتد ت ستتدموتاسرتتيت
قالظتتققفتالتتستاةدعتتعت

تدت،تقمستتؤقل وتاايلتتفتااي تصت،تقال رتتدةيتتاا دبتتوتطعتتلتس ت ت

ااصعتو،تقكماتال قةتالم تجقتبداصعتوتةقتبداسرف د تم تااق قتاليدد.

()28

ت

ق تتثتةنتاإل تتقا ت-دقنتال ظتتقتإ تاتتقط ر ت-ت يتتدت تمف يم ت تالبس ت تخت ت تط ت ت
م صعتاليو ،ت إنت عقةتدع فت تكخرتيتم تصت ست تقاةدةت تداتمت تالستعروتالتست
دتاا وتالري ا،تخداوت تل تق يدتهصتياتقدهيه توتدتدط ت تماتالرتقدت،ت دالتقات
تدتالتمكقتكتق تاجتقت تاتلع تيرتإ ت
ت
اجلساةق تقمت ت تثتاابتدةتاليتددتقكوتدتستبقتل
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اإل قا تقم دتدسع تة تطييبتوتطعتلتاليوتدتتةقتااتيلفاتاالتدةكات ت تق يتدتلتبي ت
اللتتققطتاليدهيه توت(،)29تق تهفتتاتاليق ت تةقتتقتاتتقا وتمبي تتعتااتتددةت22تمعتتقةتم ت ت
اليدهينت18-51تةنتة تديقفتةدطاتط تاليو تحيد تخققتدتلعيتدهينت،ت يتدتخرتيتم تدت
س ودت يقضتكت تمت تاتدةربت ت تلتعوستدةعوتالريد ب توت،تق رتوت تمستؤقل ر تاألاتخدات
الم تستد ويات ت تبلتع تمبداتقت،تقدرختمتاإلداةةت ت تمهتاجدلتوتاإل تقارا تالريد ب توت
الستهنيتطع دتقدهينتاليل فوتاليويم و.

()30

ت

قاإلاعدتت ندةت دت يتت ستدموتاسرتيتقمتد تد دستب دتمتدتدصت فتقتدهينتاليل فتوت
اليويم تتوتلألخرتتدرتاا تتوتاليتتدة تطعتتلتدد تتدتاألخرتتدرتطعتتلتق ت تاسصتتيات تةةبتتدت
دة تتد (،)31ت فتتاتال د تتوتست ي تتدتدع تتفتلتتددت تتماتاسرتيت،ت تتثتميعت تاطربتتدةت
اإل تقا تتمتناتتإختاتستبدسه تبدطتاليتددتميتتاتبدلست تاجست تلتإلداةةت،ت عتينت تتو ت
ةخرتتدرتالدة تتوتاألق ،تكوتتدتميعت تاطربتتدةهتة

تتدتلر ف تتمتةقامتتقتالستتعروتالستعتو وت ت

إ دةتد ف متاا دد،ت عينتبملضتمت تةخرتدرتالدة توتالندلنتوت،تكوتدتميعت تةنت ع تفت
تخدهوتالرخعاتطت تم صتعتاليوت ت،ت ررتتددتبتملضت ستدمر تمبددت تالسم توتققتق تطت ت
تتدبدتاسرتتيتالرتتيد

،تق عتتينتةكنتتقتخرتتيةةتطعتتلتااستتدةتاا تتصتلعويلتفتتمت تختتاتت

اليستتاابداقتل تخاتتمدةت19ت يمد.

()32

ت

بدلردلات دلرقدتاليددتالم تد و ر تااددةت22تةطاه،تبدطربدة تدتلعت تديقتفتةتدطات
ط تاليو تخريتم دت س ودت يدتغ تقدب تلعررب قت تقرداتاليل فوتاليويم و،تبدطربدةت
ةنتبي تاإل قابد تااخدلفوتلعيدهينتقدتستدس دتط ت يدت()11تقا د .ت
قالياقتتدتاليوعتتات تقرتتداتاليل فتتوتاليويم تتوت تتي اتبتتينتاإلداةةتااستترخدموتغدلبتتدتمتتدت
دريدم تمدتاإل قا تغ تاللتقطاتبتدلرع فتالتم تستبقتل تدتككتقهت،تق تيتالرخعتاتطت ت
م صعتاليوت ت،ت قالتدل تطعتلتكلتضتمتدت لت دهتقرتداتال ب توتالي

توتمتناتمت تإ تقابد ت

مرردل تتوتستتبقتلعي تتدرتالفصتت تبيتتددتملتتققط ر دت،تلر تصتتقتإ تتقارا تق تاةةتال ب تتوت ت
اسصتت تمتت تالقادتتعتت بيتتتدتلعوتتتددةت812تمتت تقتتتدهينتاليل فتتتوتاليويم تتوت،تةقتالعّ تتتيرتإ ت
ة عددتااقسيدتالر ف م ت281-12تااريعقتبع ف د تطستتاايلفتاا و تلعو صع.

()33

-0ت ودهد تااردبيوتالريد ب وتاودةسوت قتاإل قا :تميعتضتاايلتفت ت دلتوتديق ت ت
لعوردبيوتالريد ب وتبسبعتادةسر تجقتاإل قا تاليد دتم تاآلل د تاليدهيه وت تميا توت
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اإلداةة،تةغ تكيه دتاسص تقاجع ت تهفاتاليق ،تخداوتإكاتديعقتاألمقتبدليييبد ت
م تالدة توتاألق تقالنده توتتالتستدرختمتدقنتاسرلتدةةتالع توتاارستدق وتاألط تدرت،تقدرونت ت
مهتاآلل د ت تالرظع تاإلداة تلد تالع وتاارسدق وتاألط درتلإلداةةتااخرصتوت،تقالريت ت
تة تإ قارتطيدبات عتي تلد تجل وتالريت تاليسة توت()34تقمفرلت د تاليل فتوتاليويم توت،ت
ث تاجقت تالري تةمددتادعووتاإلداة وتااخرصوتإقع و د.

()35

ت

ق ثتةنتااددةت22تمعقةتم تاليدهينت18-51تهص تطعلت ستدموتخرتيتاالتدةكات
تاإل تتقا تااختتدلفتلعيتتياهات،تقاتتدد تطعتتلتدو ت تااستتؤقل وتلعتتم تاتتدةكيات ت ت
ب لد

تاابداقت-طعلتالقغ تم تطددتدد دتهياتااسؤقل و-ت تإنتته تتوتاالتقاتاجلساةتق ت

ستعتةة تدتتد صتتقفتةكنتقتإ تمردبيتتوتاا ظتق تقاات ظواتلإل تقا ت،تق ت تغدلبتدتمت ت
اايلفاتاا رواتإ تالر ظ ود تال يدب وتاايرودة،تقليتمبيستتط تبي توتااتيلفاتتق تيتمتدت
ظ قتقس عوتد داتةخق تلعويلفتاا ق ،تم تخاتتجليرتال يدبد تإ تااردلبوتبررب قت
ة عتتددتااتتيادتم ت ت91تإ ت92تم ت تاليتتدهينت14-51تااريعتتقتبع ف تتد تادةستتوتاجتتقت
ال يتتدبا،تكتتينت تتقتاإل تتقا تقمتتدت ستتبي تم ت تإ تتقارتا تد رتتي تةسدستتدتد ت تغرتتدرت
اليسدة تااسريوعو تلعوودةسوتال يدب و.

()36

ت

يتتدتم تتدتاالتتقاتاجلساةتتق تمبي تتعتااتتدددات92تق92تمعتتقةتم ت تاليتتدهينت14-51ت
دستتع تة تطييبتتوتديد ب تتوتطعتتلتاا تتدقباتال يتتدب اتقةط تتدرتا

تتد تالر ف م تتوتبستتبعت

هلتتتد دد تال يدب تتتو،تققصتتتقتميدجلتتتوتاألخرتتتدرتكا تالرتتتدبدتال يتتتدباتطعتتتلتالر ظ وتتتد ت
ال يدب و .ت
قم ت وتةخق ،تققصدتلدةبوتالريسفتاإلداة ،تةلسدتاالقاتة

دتمبي عتااتدددات

94تق99تمتت تهفتتاتاليتتدهينتاإلداةةتااستترخدموتطعتتلتطتتددتمبداتتقةتتةقتاختتتدكتة تإ تتقارت
دتتيد

ت تتدتاا تتدق تال يتتدباتااخ تت تبيا بدد ت تاا تتو،تإلّ تدتبيتتدتإطتتادتالر ظ ت تال يتتدبات

اايص،تث تةطرلتة عدمدتخداوتجدلوتاليستت دتاا دق تال يدبا،تبدطربدة تدتاإل تقارت
األكنتتقتا ت يطدتم ت تبتتاتاإل تتقارا تااريعيتتوتبدإل تتقا ت،ت تتثتةبرع ت تااتتددةت92تك ت ت
ات
طوع تتوتطتتستت ريتتقضت تتدتاا تتدق تال يتتدباتدتتر تخققتتدتلأل عتتددتااتتمكيةةت تااتتددد ت
الستتدبيرا،ت يتتددتبتتملضتإدمد ت تقدتتقدتل ت تة تتدت ييق ت تمب تتقدتمتتدت نب ت ت تتماتاألخ ت ت
ااخدلفو،ت ق ت دلتوتديستفتاإلداةةتقطتددتإطتددةتإدمتد تاايلتفتاايتصتختاتتة ت تمثده توت
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()12تة دد،تميع تلعر ظ تال يدباتةنت ع

تإ تمفرشتاليو تالّم تحيقةتل قاتبملضت

ققرقتاجل وتالي تدة وتااخرصتوت،تالتستدبت ت تة ت تستميعت تةنت ر تدق تستراتت()21ت
يمتتتد،تبصتتتقفتال ظتتتقتطت ت تاسطت ت اضتةقتاسستتتر دفت،تطعوتتتدتةنتكت ت ت تتتمهتاليستتتدة ت
قاإل قارا تدظ تسدة وتاافييتت ياتتالس وتالستدييعتاهر درتم ووتاا دقباتال يدب ا .ت
ق ندةتالرسددتت دت يتتإمعده وتجليرتالر ظ ود تال يدب وتال داروت تقرداتاليل فتوت
اليويم وتإ تمفرل د تاليو ،تبدطربدةتةه دتدربدتةقدب دتافرل د تاليل فتوتاليويم توتطعتلت
مسري تاليس د ،تقم تهد وتةخق تستميع تةنتهرصتيةتة

تدتةنتاالتقاتاجلساةتق تقتدت

قصقتاجود وتاارونعوتالع يرتإ تمفرل وتاليو تطعلتاليردطد تاسد يوتليتدهينتاليوت ت،ت
دت تاجسبدنتقرداتاليل فوتاليويم و(،)37ت يويم توتالت نيت تدت،تدتد ي دتإ ت

دقنتةنت

دبصتإمعده توتإاتقافتمفرلتاتاليوت تطعتلت تماتال تياتمت تاإل تقارا تداخت تااؤسستد ت
قاإلداةا تالردبيوتليرداتاليل فوتاليويم و،تمدتملتمي دتكلضتب نيتقدهيهاتيخق،تغت تتةه تدت
ق تكا تالست دقتهتتق تةهت تمت تاأل س ت تاست دد دتافرلتتاتاليل فتتوتاليويم توتلرخصص ت ت
ةكنقت تادتتالققدبوتطعلت ماتال ياتم تااؤسسد  .ت
خدمتتتتتو:ت ت
إنتدعق ات قتاإل تقا تلعوتيلفاتاا ترواتإ تقرتداتاليل فتوتاليويم توتبتدجلساةقت
درتك ر وت رو وتلرعق ات قتاجق وتقالريدد وتال يدب وت تمرعدتالرسي د ،تق يتدت
كت تكلتضتاهيعدتستدتلعت يتتاسقرصتدد تقالس دستاتاا فتربتاجلد تتدتالتم تدب رت تاجلساةتتقت
بصتتدقةتدستتريةت،1525تقمت تختتاتت تتمهتالدةاستتوتخنعتتنيتإ تاويطتتوتمت تال رتتدةيتتمت ت
ة و د:ت ت
 -1ملت تتقااتاالتتقاتاجلساةتتق ت تإاتتداةهتلع صتتياتاا ظوتتوتجتتقتاإل تتقا تقاجتتقت
ال يتتدباتبصتتفوتطدمتتوتخصيات وتااؤسستتد تقا

تتد تالردبيتتوتليرتتداتاليل فتتوتاليويم تتو،ت

ق تتماتمتتدتهعوس ت ت تاليتتدهينت18-51تااريعتتقتبدليقد تتوتم ت تال ساطتتد تاجلودط تتوت تاليو ت ت
قدسي ر د،تقادةسوت قتاإل قا ،تقاليتدهينت14-51تااريعتقتبع ف تد تادةستوتاجتقت
ال يتتدبا،ت تتثتةنت تتمهتال صتتياتملتدفتتققتبتتاتاأل عتتددتالتتستدربتتقتطعتتلتإ تتقا ت
ميلفاتاليرداتاليويماتقاليردطد تاألختق تإست تبيت تاايا تدت،تكتإ قارتااصتدجوت
الم ت سبقتالعّ يرتإ تاإل قا ،ت ق يتمدت تن تطتدةتإاتعدس تطوع توتخداتوتمت تهد توت
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إمعده وتدرب قتبي تاللققطتاللعع وتالستستدراردتمدت ععتوتقمقكس توتاإلداةا ت
الردبيتتتوتليرتتتداتاليل فتتتوتاليويم تتتو،تاألمتتتقتالتتتم ت تتتؤد ت تالغدلتتتعتإ تطتتتددتملتتتققط وت
اإل قا .ت ت
 -8إنتدعتتق ات تتقتاإل تتقا تلعويلتتفتاليوتتيماتاجلساةتتق تقدبعت تدي تتدتقاستتدت تمات
اجق،تم تخاتت قمدنتاليد دتم ت د تاايلفاتم تالع يرتإل تمدتإلسادت تد تةختق ت
ب ودنتاليدةتاألدهلتم تاسدمو،تقإطرتدرتاإلداةةتستعروتدستخ تااتيلفاتلعتفتدلتطعتلت
مبتتدةتالس ت تاجس ت تلعوقا تتقتاليويم توت،تمتتدتإمعده تتوتااردبيتتوتالريد ب تتوت ت دلتتوتة ت ت
الرسخ  .ت
 -2ةاتتد تاالتتقاتاجلساةتتق ت تتاتةخ تتدتمستتيلوتدد تتدتاليتتدةتاألده تلتتم ت تاسدمتتوت
سدفدقتمسبقتباتاإلداةةتقاايلفا،ت ق تيتمتدتقتدت
قال ققة وتلعوتيا

تو تطتددتديرت تااصتدحلتااستري عوت

تمتدتطتددتاجتدتتمت ت يدل توتاإل تقا تكيست عوتلرتي تقتتااردلتعت ت

هفاتاليق  .ت
 -4إنتمستتيلوتدع تتفتاإل تتقا تغتت تاللتتقطاتكخرتتيت ستت تتمبي تتعتااتتددةت22ت
معقةتم تاليدهينت18-51تاا د وتمبي عتالريد تةقت ت82-51تدفريتدتايتد تقا تتوت
قدق يتتتو،تاّتتدت فتتتربتالبتتتد تةمتتتددتإمعده تتتوتديستتتفتاإلداةةت تاستتتريود دت تتتدتاايلتتتفت
اا ق تقمردبير تديد ب د .ت
كودتخعص دتإ تاويطوتم تالريا د تقااي

د تدرنو ت ودت عا:ت ت

 -1تتتققةةتديتتتد تاليتتتدهينت18-51تااريعتتتقتبدليقد تتتوتمتت تال ساطتتتد تاجلودط تتتوتق تتتقت
اإل قا تمدتمدت ر دسعتقخصيا وتقرداتاليل فتوتاليويم توت،تخداتوتبيتدتاتدقةتاألتمتقت
12-12تاار تتتو تقتتتدهينتاليل فتتتوتاليويم ت توت،تقإطتتتددةتال ظتتتقت تاللتتتققطتاللتتتعع وت
قااي يط وتلإل قا تمبدت

و تس يلوتالع يرتإ تادةسر تبصيةةتاقط و .ت

 -8ديق تتقتيل تتد تمحد تتوتدق يتتوتلعويلتتفتاا تتق ت،تقدفي تت تدقةتمفرلتت د تاليل فتتوت
اليويم وت ت تال ساطد تال دا وت تااؤسسد تقاإلداةا تاليويم و .ت
 -2ديس تتتستمعدهتتتوتاا ظوتتتد تال يدب تتتوتمتت تختتتاتتاتتتقاكوت ي يتتتوتد تتتو تادةستتتوت
ات توتجقتاإل قا  .ت
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ا تتيامتتتشتقااقا تتد:ت
( -)1غق عتبيخدلفو،تاقدتقدهينتاليل فوتاليويم و،تم ليةا تمعربوتاققة،تاجلساةق،ت،8112تالربيتوت
األق ،تقس ر و،ت،8112تا .12ت
( -)2ااتتددةت81تم ت تاألمتتقت،122-22تااتتؤةخت ت18ت يه تتيت،1522تاار تتو تاليتتدهينتاألسدستتاتلعيل فتتوت
اليويم و،ت .تة،تطددت،42تالصددةةتبردة ت12ت يه يت،1522تات.945ت ت
( -)3ااددةت21تم تاألمقت،52-22تااتؤةخت ت88تهتي و ،تاار تو تإاتداةتدستري تةتاجلو ية توتاجلساةق توت
الدمييقا وتالليب و،ت .تة،تطددت،54تالصددةةتبردة ت84تهي و ت،1522تات.1214ت ت
( -)4ةلغتتاتاألمتتقت122-22تمبي تتعتالفيتتقةتاألق تم ت تااتتددةت142تم ت تااقستتيدت،95-29تااتتؤةخت ت82ت
مدة ت،1529تاار و تاليدهينتاألسدساتال وتيك اتليوتدتتاإلداةا تقااؤسستد تاليويم تو،ت .ة،تطتددت
،12تالصددةةتبردة ت84تمدة 1529تا .292ت
( -)5ااتتتددةتمت ت ت30تاليتتتدهينت،82-22تااتتتؤةخت ت15ت يل تتتيت،1522تااريعتتتقتبع ف تتتد تادةستتتوتاجتتتقت
ال يدبا،ت .ة،تطددت،85تالصددةةتبردة ت81ت يل يت،1522تات .1121ت
( -)6ااتتددةت92تمت تااقستتيدتالقةدستتات،12-25تااتتؤةخت ت82ت فتتق ت،1525ت ريعتتقتب لتتقتهتتنيتالريتتد ت
الدسرية تلس وت1525تاايا قتطع تمبي عتاسرفردرت82ت فق ت،1525ت .ة،تطددت15تالصددةةت ت11ت
مدة ت،1525تات841
( -)7اليتتتدهينت،11-12تااتتتؤةخت ت12تمتتتدة ت،8112ت ر تتتو تالريتتتد تالدستتترية تلست ت وت،8112ت .ةت
اجلساةق و،تطددت،14تالصددةةت  07مدة ت،8112تات.18
( -)8ااقسيدتالقةدساتةق ت،891-81تااؤةخت ت19تسبرو ت،8181ت ر تو تاستردطدرتا

توتاسهرخدب توت

لاسرفردرتااريعقتمبلققاتديد تالدسرية،ت .ة،تطددت94تالصددةةت ت12تسبرو ت،8181تات.8ت ت
( -)9إميتتدنتةميتتدتستتققةتثتتيابس،تادةستتوتاجتتقتال يتتدبات تاجلساةتتق،تمعربتتوتالي تتدرتاليدهيه تتو،تمصتتق،ت
الربيوتاألق ،ت،8112تات.825ت ت
( -)10إميتتدنتةميتتدتستتققةتثتتيابستققس ت عوتمق ققتتا،ت تتقتاايلتتفتاليوتتيمات تالع تتيرتإ تاإل تتقا ت ت
اجلساةتتقتبتتاتالري تتدتقالرتتتق ،تميتتدتتم لتتية،تاععتتوتاألكددمي تتوتلعبتتتثتاليتتدهيها،ت دمي توتتجبد تتو،ت
اجلساةق،تاععد،12تاليددت،11ت،8118تا .821ت
( -)11هداتتقتلبتتدد،تالتتي ست تاليتتدهينتاسداة ،تداةتاعتتدتلع لتتقتقالري تدت،تاجلساةتتق،تالربيتتوتالقابيتتو،ت
،8111تا.814.ت
( -)12مصرفلتةبيت دت وا،تاليدهينتاإلداة ت(كاد وتاليدهينتاإلداة )،تالداةتاجلدمي توتبت ق ت،تالربيتوت
األق ،ت،1558تات .891ت
( -)13طوتتدةتطيابتتد ،تالتتي ست تاليتتدهينتاسداة ،ت ستتيةتلع لتتقتقالري تتد،تاجلساةتتق،تالربيتتوتالنده تتو،ت
،8112تات.225ت ت
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( -)14إميتدنتةميتتدتستتققةتثتتيابس،تالر دستتعتقالريتتدةضتبتاتاجق تتوتال يدب تتوتققياطتتدتاليل فتتتتوتاليويم تتو،ت
ميدتتم لية،تاععتوتاألكددمي توتلعبتتثتاليتدهيها،ت دميتوتتجبد تو،تاجلساةتق،تاععتدت،19تاليتددت،18ت
،8114تا .881.ت
( -)15إميدنتةميدتسققةتثيابستققس عوتمق ققا،تاايدتتالسدبق،تا.ات .824-822ت
نيتقتدهينتتطتد تد،ت دميتوتت
( -)16ايقاتبقكدها،تاإل قا ت تاليل فتاليويما،تةسدلوتمد ستر ت،تختصت ت
اليقباتب تم د تةدتالبياقا،تاجلساةق،ت،.8115 -8112تات.41ت ت
( -)17ااتتتددةت84تمت ت تاليتتتدهينت،18-51تااتتتؤةخت ت12ت ا تتتقت،1551تااريعتتتقتبدليقد تتتوتمت ت تال ساطتتتد ت
اجلودط تتوت تاليو ت تقدستتي ر دتقادةستتوت تتقتاإل تتقا ،ت .ة،تطتتددت،12تالصتتددةةتبرتتدة ت12ت ا تتقت
،1551تات.822تاايتتدتتقااتتترو تبدليتتتدهينت،82-51تااتتتؤةخت ت81تد ستتتو ت،1551ت .ة،تطتتتددت،22ت
الصددةةتبردة ت89تد سو ت،1551تات.8298
( -)18اهظقتاايادتم ت85تإ ت21تم تاليدهينت.18-51ت ت
( -)19اعتتتاتق تتتدرتقستت ر و،تالغق تتتوتاسستتتري دل و،تةمتتتقتاستتتري دلاتةقتت ت،12/11292تااتتتؤةخت ت
،8112/15/81تمتتد قتال ب تتوتليس تتوتقس ت ر وت(متتدطل)ت تتدتهيدبتتوتاععتتاتالتتي صتااستتري تلعريع ت ت
الندهيهاتقالريصت(مدطلتطع )،ت(غ تم لية) .ت
( -)20اعتتاتق تتدرتقس ت ر و،تالغق تتوتاسستتري دل و،تةمتتقتاسستتري دلاتةق ت ت،11/11224تااتتؤةخت ت
،8111/19/12ت دميتتتوتم رتتتية تقست ت ر وت(متتتدطل)ت تتتدتال يدبتتتوتالي

تتتوتلألستتتددمةتادد تتتق ت

قااسدطد تلعيعيدتالرب وت(مدطلتطع )،ت(غ تم لية) ت
( -)21إميدنتةميدتسققةتثيابستققس عوتمق ققا،تاايدتتالستدبق،تات.822تقة

تد:تااتددةت81تمت تتاليتدهينت

،14-51تااتتتؤةخت ت18ت يه تتتيت،1551ت .ة،تطتتتددت،82تالصتتتددةةتبرتتتدة ت12ت يه تتتيت،1551تات222ت
.اايتتدتتقااتترو تبدليتتدهينت،21-51تااتتؤةخت ت81تد ستتو ت،1551ت .ة،تطتتددت،22تالصتتددةةتبرتتدة ت89ت
د سو ت،1551تا،829تقاألمقت،18-52تااؤةخت ت11ت يه يت،1552ت .ة،تطدد،22تالصددةةت ت18ت
يه يت،1552تا.4ت ت
( -)22دل عتتوتبيستتيد و،تالر ظ ت تاليتتدهيهاتاودةستتوت تتقتاإل تتقا تق يتتدتليتتدهينتاليو ت تاجلساةتتق ،تميتتدتت
م لية،تاعوتميدةف،ت دميوتالبي قة،تاجلساةق،تاععدت،19تاليددت،15ت،8111تات.52
( -)23ااتتتددةت21تمت ت تااقستتتيدتالر ف تتتم ت،288 -11تااتتتؤةخت ت88تد ستتتو ،8111تاار تتتو تاليتتتدهينت
األسدساتاسداتبدايلفاتاا رواتلألساربتاسداوتبدألم تالي ص،ت .ة،تطددت،22تالصددةةتبرتدة ت
82تد سو ،8111تات .12ت
( -)24دل عوتبيسيد و،تاايدتتالسدبق،تات .52ت
( -)25بقد وتتوتطبتتتدتالي تتتد ،تاجتتتدتاألدهتتتلت تقتتتدهينتاليوتت ،تميتتتدتتم لتتتية،تاعتتتوتاافعتتتق،ت دميتتتوت
بسعقة،تاجلساةق،تاععدت،12تاليددت،15تات .152ت
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( -)26قدت عينتا دفتم تالرسخ تإ لدتتاإل تقا ت ت تدتكادت ،ت فتات قهستدتمتناتستبقتلعوتعوتوت
اإلداة وتاد وتل ده nanteتإاداةتةمقتاسري دلات تق

وتإلغدرتاليقاةتاإلداة تدد عتااد وتاليد تات

برسخ تقدبا تل ودنتس ت ددتاليسدةتبيدتإطانتميلفاتدعضتالي ددا تطسم تالدخيتت تإ تقا ،ت
قاطر

تادعووت ماتالرسخ تمسدسدتحبق وتةسدس وتهتنيتطع تدتالدستريةتالفقهستا.تألكنتقتدفصت ت

ةهظتتقتبعيدبتتدتطبتتدتالغ تصت،تالتتدطي تاإلستتري دل وتاإلداة تتوتقدرب يدد تتدت تاجلساة تقت،تةستتدلوتمد ستتر ،ت
ختصنيتقدهينتطدد،ت دميوتم رية تقس ر و،تاجلساةق،ت،8112 -8112تات.192ت ت
( -)27ايقاتبقكدها،تةسدلوتااد سر تالسدبيو،تات.192ت ت
( -)28ااتتتددةت121تاألمتتتقت،12-12تااتتتؤةخت ت19ت يل تتتيت،8112تاار تتتو تاليتتتدهينتاألسدستتتاتلعيل فتتتوت
اليويم و،ت .ة،تطددت،42تالصددةةتبردة ت12ت يل يت،8112تات .19ت
( -)29ااددةت22تم تاليدهينت .18-51ت
( -)30ااددةت22تمعقةتم تاليدهينت،18-51تااسرتدثوتمبي عتالريد ت.82-51
( -)31ااددةت122تم تاألمقت.12-12
( -)32ااددةت124تم تاألمقت .12-12ت
( -)33ااقسيدتالر ف تم ت،281-12تااتؤةخت ت18تهتي و ت،8112تحيتددتك ف تد تطتستتاايلتفتبستبعت
إ ودتتاا صع،ت .ة،تطددت،22تالصددةةتبردة ت18تهي و ،8112تات .11ت
( -)34اايادت،129ت،125ت،129تم تاألمقت .12-12ت
( -)35ااتتيادت211-211تم ت تاليتتدهينت،15-12تااتتؤةخت ت89ت ا تتقت،8112ت ر تتو تقتتدهينتاإل تتقارا ت
ااده وتقاإلداة و،ت .ة،تطددت،81تالصددةةتبردة ت82تةبق ت8112تات.29ت ت
( -)36إميدنتةميدتسققةتثيابس،تااق دتالسدبق،تا.895.ت ت
( -)37اهظتتقتااتتددةت21تم ت تااقستتيدتالر ف تتم ت،821-11تااتتؤةخت ت21ت يل تتيت،8111ت ر تتو تاليتتدهينت
األسدساتاسداتبدايلفاتاا رواتلسعضتمفرلاتاليو ،ت .ة،تطتددت،42تمؤةختوت ت12تةق ت،8111ت
ات.12ت ت
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