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ظهبو سودث الخؾمين الؾبلي في السبهؾج السزائريج
هو خالل اشخشراف الخسبرة الرائدث

 ىتيمج تبديس.أ

اهسؽائؼ-اهيؼنؽ اهسبيًٕ –يٖوج
:الهمخص

 ّكبؼح يً أُى اٌفغبالح،ٕخًختؼ اهسّغث يً أنذؼ اهيكنوضبح اؼختبنب تبهخًوٖى اهًبه

ًّ اهػًٖ ٖيذو، عبكج هنوتخِب،اهيؤؿؿبح اهسبيًٖج اهخٕ خؿًٓ هميبً عغيج ػاح سّغث
ً هػهم ضبّهٌب خلغٖى اهيفبُٖى اهًويٖج ّاهخنتٖلٖج األؿبؿٖج هميب،يعؼسبح اهًيوٖج اهخًوٖيٖج

.ٕاهسّغث فٕ اهخًوٖى اهًبه
ٕ نبٌح ٌُبم خسبؼة هوًغٖغ يً اهسبيًبح ّيؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ ف،ّفٕ ُػا اهكغغ
 خؿًٓ نل ّاض غث يٌِب هخنتٖق فوؿفج إغاؼٖج خميً اهسّغث فٕ اهخًوٖى،يعخوف اهغّل اهًؼتٖج
 هػهم أؼغٌب اؿخفؼاف تًمب يٌِب ّخؿوٖن اهمّء يوٓ اهخسؼتج اهسؽائؼٖج فٕ ُػا،ٕاهًبه
.اهيسبل
. خسبؼة غّهٖج،ٕ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبه، ميبً اهسّغث:الكمهبح الهفخبحيج
Résumé :
Le concept de la qualité est particulièrement lié à l’enseignement
supérieur, car elle est au cœur des préoccupations des établissements
universitaires qui fournissent des services à leurs étudiants afin d’être
performent et compétant dans la vie professionnelle.
Dans cet article nous avons essayé de donner plusieurs définitions
de ce concept de la qualité dans l’enseignement supérieur, les raisons
et méthodes de son application.
Dans ce sens on a appuyé notre recherche sur quelques expériences
d’universités étrangères, arabo-musulmanes dans l’application du
management de la qualité dans l’enseignement supérieur, nous avons
également exploré quelques une d’entre elles afin de mettre en
évidence l’expérience algérienne dans ce domaine.
Mots-clés: assurance qualité, établissements d’enseignement
supérieur, expériences internationales.
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أٌ .تٖوج تبغٖؾ
الهلدهج:

ٖينً اهٌهؼ إهٓ إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ اهخًوٖى يوٓ أٌِب ٌهبى ٖخى يً عالهَ خفبيل

اهيغعالح ُّٕ ،األفؼاغ ّاألؿبهٖة ّاألسِؽث هخضلٖق يؿخّْ يبل يً اهسّغث ،ضٖد ٖلّى
اهًبيوًّ تبالفخؼام تكّؼث فبيوج فٕ اهًيوٖج اهخًوٖيٖجّ ،اهخؼنٖؽ يوٓ اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ
هسّغث اهيعؼسبح إلؼمبء اهيؿخفٖغًّٖ ،خخنًّ اهيغعالح يً اهيٌبُز اهغؼاؿٖج
ّاهيؿخوؽيبح اهيبغٖج ّاألفؼاغ ،ؿّاء نبٌّا نوتج أى يّهفًٖ أى أيمبء ُٖئج خغؼٖؾ أى
إغاؼث ،أ يب اهيعؼسبح فخخيذل فٕ اهنّاغؼ اهيخعككج يً اهعؼٖسًٖ ّاهيؿخفٖغ يً ٌهبى
اهخًوٖى فِٕ يعخوف يؤؿؿبح اهيسخيى اهخٕ خلّى تخّهٖف ُؤالء اهعؼٖسًٖ (اهًوٕ يتغ
اهؿخبؼ يضيغ ،1996 ،ق .)44

ّيً ٌُب فئً خنتٖق يفبُٖى إغاؼٖج ضغٖذج يذل يفِّى إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ اهسبيًبح

ؿٖنًّ يفٖغا ،تل كغ خنًّ اهضبسج هخنتٖلَ يوضج إػا يب أؼاغح ُػٍ اهيؤؿؿبح خضلٖق أُغافِب
تفنل يبهٕ.
أههيج الدراشج :خنيً أُيٖج ُػٍ اهغؼاؿج فٕ ضغاذج يّمّو ميبً اهسّغث فٕ يؤؿؿبح

اهخًوٖى اهًبهٕ ،نيب ٌسغ أً أُيٖخِب سبءح يخؽايٌج يى اهسِّغ اهخٕ خلّى تِب اهلٖبغاح يوٓ
يؿخّْ اهّؽاؼث اهّكٖج هؿً اهخفؼًٖبح ّاهيّاغ اهلبٌٌّٖج ّنػا ّمى اهّؿبئل ّاالسِؽث

ّسيٖى االينبٌبح اهيٌبؿتج هخنتٖق ٌمبى ميبً سّغث اهخًوٖى اهًبهٕ فٕ اهسؽائؼ.
أهداف الدراشج :خؿًٓ ُػٍ اهغؼاؿج هخضلٖق سيوج يً االُغاف ٌّسؽُب فٖيب ٖوٕ:

 -خلغٖى اهيفبُٖى اهمؼّؼٖج اهعبكج تميبً اهسّغث ّإغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ يؤؿؿبح

اهخًوٖى اهًبهٕ؛
 يؼل يعخكؼ هخسبؼة يبهيٖج ؼائغث فٕ يسبل ميبً ا هسّغث فٕ اهسبيًبح ّيؤؿؿبحاهخًوٖى اهًبهٕ ،ذى يؼل اهخسؼتج اهسؽائؼٖج فٕ ُػا اهيسبل؛
 -اكخؼاش ٌّػر عيبؿٕ (اهنبهة ،االؿخبػ ،اهينختج ،اهيٌبُز ،اهعغيبح) هخنّٖؼ سّغث

اهسبيًج اهسؽائؼٖج.

اوال :خؾريف إدارث السودث الشبهمج في الخؾمين الؾبلي

ٖينً خًؼٖفِب تــٌّ :يٖج عؼ ٖز اهًيوٖج اهخًوٖيٖج تبهسبيًبح يوٓ أٌِب كبيغث اهيًؼفج

اهخٕ تئينبٌَ اؿخعغايِب فٕ ضل اهيؿبئل اهيخًولج تيفبنل ضلل اهًيل يً عالل ّهبئف
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اهًيوٖج اإلغاؼٖج ُّٕ اهخعنٖن ّاهخٌهٖى ّاهيخبتًج ّاخعبػ اهلؼاؼ(اهًوٕ يتغ اهؿخبؼ يضيغ،
 ،1996ق .)50
نيب خًؼف إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ اهخًوٖى اهًبهٕ يوٓ أٌِب :اهلٖبى تخّسَٖ سيٖى األٌفنج
ّاهًيوٖبح (االنبغٖيٖج ،االغاؼٖج ،اهيبهٖج) يوٓ سيٖى يٌهّيج اهخًوٖى اهًبهٕ إلفتبو ؼغتبح
اهًيالء (ؿّق اهًيل ،اهنالة) يً نؼٖق اهخنّٖؼ ّاهخضؿًٖ اهيؿخيؼ هسّغث اهعغيج
اهيلغيج هونبهة هوضكّل يوٓ عؼٖز ػٔ نفبءث يبهٖج هؿّق اهًيلّ ،ػهم تعوق تٖئج خلبفٖج
خٌهٖيٖج سغٖغث ( .يِغٔ كبهص يِغٔ اهؿبيؼائٕ ،يالء ضبنى يضؿً اهٌبكؼ ،2012 ،ق

.)81

ُٕ ييوٖج خّذٖق هوتؼايز ّاالسؼاءاحّ ،خنتٖق هألٌهيج ّاهوّائص ّاهخّسِٖبح تِغف
خضلٖق ٌلوج ٌّيٖج فٕ اهًيوٖج اهخًوٖيٖجّ ،االؼخلبء تيؿخّْ اهنبهة فٕ سيٖى اهسّاٌة اهًلوٖج
ّاهؼّضٖج ّاإلسخيبيٖج يً عالل اخلبً األييبل اهعبكج تبهًيوٖج اهخًوٖيٖج ّضؿً أغاءُب
(ؼسة تً يوٕ تً يتٖغ اهًّٖؿٕ ،2011 ،ق .)25
ّخًؼف يوٓ أٌِب :أؿوّة خنّٖؼ فبيل ّيؿخيؼ فٕ األغاء ٖفيل نبفج يسبالح اهًيل
اهخًوٖيٕ فِٕ ييوٖج إغاؼٖج خضلق اُ غاف نل يً ؿّق اهًيل ّاهنالة ،أٔ أٌِب خفيل سيٖى
ّهبئف ٌّفبنبح اهيؤؿؿج اهخًوٖيٖج ،هٖؾ فٕ اٌخبر اهعغيج فضؿة ّهنً فٕ خّكٖوِب،
األيؼ اهػٔ ٌٖنّٔ ضخيب يوٓ خضلٖق ؼمب اهنالة ّؽٖبغث ذلخِى ّخضؿًٖ يؼنؽ اهيؤؿؿج

اهخًوٖيٖج يضوٖب ّيبهيٖبّ ،ؽٖبغث ٌكٖتِب فٕ ؿّق اهًيل( .يضيغ ضؿً يضيغ ضيبغاح،
 ،2007ق.)272
ّتٌبءا يوٓ ػهمٖ ،ينً خضغٖغ خًؼٖف اهسّغث اهفبيوج فٕ اهخًوٖى تأٌِب ٌهبى يخنبيل
هيسيّيج يً اهيًبٖٖؼ ّاإلسؼاءاح ّاألٌفنج ّاإلؼفبغاح خمًِب اهسِج اهيؿؤّهج يً
اهخًوٖى أّ اهيؤؿؿج اهخًوٖيٖج ٌفؿِب هِٖخغٔ تِب فٕ خٌهٖى ييوِبّ ،خّفٖؼُب هعغيبخِب تنؼٖلج
فًبهج هويؿخفٖغًّٖ ،خخيذل فٕ خّكٖل اهيًوّيبح ،خلغٖى اهيبغث اهًويٖج ،عغيج اهيسخيى
ّخؽّٖغٍ تبهلّْ اهًبيوج هالؿِبى فٕ اهخٌيٖج ّاهخلغى ،إٌخبر اهيّاغ اهخًوٖيٖج اهسٖغث ،خوتٖج
ضبسبح اهنالة  ،كٖبؾ خضكٖل اهنالة تيب ٖخفق ّيًبٖٖؼ اهيؤؿؿج ّإسؼاءاخِب( .اضيغ
ّٖؿف غّغًٖ ،2014 ،ق .)205

ّٖينً خضغٖغ أُى اهيفبُٖى فٕ إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ اهسبيًبح تيب ٖوٕ:
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أٌ .تٖوج تبغٖؾ
الىغبن ُّّ :يسيّيج يً اهًالكبح اهيختبغهج هوعنن ّاهؿٖبؿبح ّاهًيوٖبح ّاألؿبهٖة
- 1
ّاألفؼاغ ّاألسِؽث اهالؽيج هخضلٖق أُغاف اهسبيًج.

الؾهميج الخؾميهيجّ:خفيل اهؿٖبؿبح ّاهيٌبُز ّاهيؼاضل ّاهضبسبح اهػاخٖج اهخٕ خؿخعغى
- 2
فٕ خضلٖق اهًيوٖبح اهًويٖجّ ،اهتضد تكّؼث يخيٖؽث غاعل اهسبيًج ّعبؼسِب.

الهيكل السبهؾيّٖ :فيل اهتٌبء اإلغاؼٔ ّاهخٌهٖيٕ هوسبيًج اهػٔ ٖعغى أُغاف اهسبيًج
- 3
ّّهبئفِب.

األشبلية ُّٕ :يسيّيج اهيٌبُز اهخٌهٖيٖج ّاألؿبهٖة اهيًؼفٖج ّاهخنٌّهّسٖب اهيخًولج
- 4
تِب اهمؼّؼٖج هوّهٖفج اهخًوٖيٖج (اهًوٕ يتغ اهؿخبؼ يضيغ ،1996 ،ق )77

ٖختً ييب ؿتق أً إغاؼث اهسّغث اهفبيوج ُٕ يتبؼث يً ذلبفج سغٖغث ٖسة أً خختٌبُب
اهسبيًبح ُّٕ ،خخِى تبهًٌبكؼ اهخبهٖج:

 .1اهخؼنٖؽ يوٓ اهنالة ّاهيؿخفٖغًٖ ّاضخٖبسبخِى.

 .2ايختبؼ اهسّغث سؽء ؼئٖؿٕ يً إؿخؼاخٖسٖج اهسبيًج.

 .3اهخؼنٖؽ يوٓ يفبؼنج اهًبيوًٖ ّاهيغٖؼًٖ ّخلّٖج اهنبكبح ّاإلينبٌبح هخٌفٖػ يًغالح
اهسّغث اهًبهٖج.

 .4اهخؼنٖؽ يوٓ االؿخيؼاؼٖج فٕ اهخضؿًٖ.

 .5ايختبؼ نل فؼغ فٕ اهسبيًج أّ اهنوٖج يؿئّال يوٓ اهسّغث.

 .6فيّهٖج اهًيوٖبح ّاألٌفنج اهخٕ خنّؼ ّخغٖؼ ذلبفج اهسبيًج هخؼنٖؽ يوٓ سيٖى سّاٌة

اهسّغث يتؼ يٌبكؼُب اهيعخوفج ُّٕ :اهيكبغؼّ ،اهيغعالحّ ،اهخفغٖلّ ،اهيعؼسبح،
ّاالؿخعغايبحّ ،اهيلبؼٌبح اهؼكبتٖجّ ،اهتٖئجّ ،اهلٖبغث (اهٌسبؼ فؼٖغ ،2000 ،ق.)80

ٌُب ٖينً اهٌهؼ فٕ إغاؼث اهسّغث اهفبيوج يوٓ أٌِب ٌهبى ٖخى يً عالهَ خفبيل اهيغعالح
ُّٕ األفؼاغ ّاألؿبهٖة ّاهؿٖبؿبح ّاألسِؽث هخضلٖق يؿخّْ يبل يً اهسّغث ضٖد ٖلّى
اهًبيوًٖ تبالفخؼام تكّؼث فبيوج فٕ اهًيوٖج اهخًوٖيٖج ّاهخؼنٖؽ يوٓ اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ
هسّغث اهيعؼسبح إلؼمبء اهيؿخفٖغًٖ ّضؿة ُػا اهخًؼٖف فئً يغعالح اهٌهبى اهخًوٖيٕ
اهسبيًٕ خخنًّ يً اهيٌبُز اهخغؼٖؿٖج ّاهيؿخوؽيبح اهيبغٖج ّاألفؼاغ (أيمبء ُٖئج
اهخغؼٖؾ ،اهنوتج ّاهيّهفًّ) ّاإلغاؼث اهسبيًٖجّ ،اهخٕ ٖخى خضّٖوِب يً عالل اهًيوٖج
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اهخًوٖيٖج إهٓ يسيّيج يً اهيعؼسبح اهخٕ خيذل اهنّاغؼ اهيخعككج يً اهعؼٖسًّٖ ،أيب
اهيؿخفٖغًٖ يً ٌهبى اهخًوٖى فِى يعخوف يؤؿؿبح اهيسخيى اهخٕ خلّى تخّهٖف ُؤالء
اهعؼٖسًٖ( .اهًوٕ يتغ اهؿخبؼ يضيغ ،1996 ،ق )90

ٌُّب التغ يً اإلفبؼث إهٓ اهٌلنج األؿبؿٖج فٕ ُػا اهيّمّو ّاهيخيذوج فٕ غٖبة
األُغاف ّاهغبٖبح هغْ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهّٕ ،اهيؼختنج خولبئٖب تخلٖٖى أُيٖج (إغاؼث اهسّغث
اهفبيوج) اهيلخؼٌج تأُغاف اهيؤؿؿبح ّغبٖبخِب ّأغؼال تؼٌبيز إغاؼث اهسّغث اهفبيوج
اهيؿخعغى فِٖب (ؿاليج أؿـبيج ضؿـً ،1999 ،ق )50

ّنػهم ٖسة يوٓ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ ّاهيخيذوج تبهسبيًبح عكّكب ،أً خًيل يوٓ

اهخضلق يً أً ضبسبح اهيؿخفٖغًٖ كغ خى خوتٖخِب أّ خسبّؽُب ،يً عالل ييوٖبح اهخكيٖى
هوٌهبى اهخًوٖيٕ ّييوٖج اهخًوٖى ػاخِبّ ،هخضلٖق ُػا اهِغف ٖسة يوٓ اهسبيًبح اهخؼنٖؽ يوٓ
األيّؼ اهخبهٖج:
 .1اهفِى اهنبيل هضبسبح اهيؿخفٖغًٖ يوٓ اهيؿخًّٖٖ اهلؼٖة ّاهتًٖغّ ،ػهم يً عالل اؿخعغاى
اهخغػٖج اهؼاسًج ّخّهٖف سيٖى اهيًوّيبح اهيخًولج تضبسبح اهيؿخفٖغًٖ ّإغاؼخِب.

 .2ؼتن نل ضبسبح اهيؿخفٖغًٖ يى ييوٖبح خكيٖى اهًيوٖج اهخًوٖيج فٕ اهسبيًج.

 .3مؼّؼث إٖسبغ ٌهبى خًبًّ فًبل تًٖ اهسبيًج ّاهيؿخفٖغًٖٖ ،ينً يً عالهَ ختبغل اهعتؼاح،
ّاهًيل يوٓ ضل اهيفنالح اهخٕ ّٖاسِِب ُؤالء اهيؿخفٖغًٖ.

 .4مؼّؼث كٖ بى اهسبيًج تلٖبؾ ؼمب اهيؿخفٖغًٖ يً أغاء عؼٖسِٖبّ ،إينبٌٖج يلبؼٌج ُػٍ اهٌخبئز
يى ٌخبئز عؼٖسٕ سبيًج أعؼْ ّنٌٖج ،أّ يً عبؼر اهتوغّ ،اؿخعغاى ُػٍ اهٌخبئز
ّاهيًوّيبح فٕ خلٖٖى ّخضؿًٖ اهًيوٖج اهخًوٖيٖج غاعل اهسبيًج تأغاء غٖؼُب يً اهسبيًبح
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اهيخفّكج ّاهيخيٖؽث ،ضخٓ خ خينً يً كٖبؾ أغاء اهًيوٖج اهخًوٖيج هغِٖب ّاؿخعغاى ُػا األؿوّة
نأغاث هوخضؿًٖ ّاهخنّؼ فٕ اهسبيًج( .اهًوٕ يتغ اهؿخبؼ يضيغ ،1996 ،ق )93
ذبىيب :هؾبيير وهىهسيج خعتيق إدارث السودث الشبهمج في هؤششبح الخؾمين الؾبلي

أهِؼح اهسِّغ اهتضذٖج يً اخفبق اهغبهتٖج يً اهتبضذًٖ يوٓ اهتٌّغ اهًفؼث اهخبهٖج نيًبٖٖؼ

هوسّغث اهفبيوج فٕ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ ّاهيخيذوج فٕ:
خّفؼ اهيكبغؼ اهيبغٖج اهنبفٖج هغيى اهخًوٖى اهًبهٕ.خّفؼ اهيكبغؼ اهتفؼٖج اهنبفٖج هغيى اهخًوٖى ّاهخًوى (ّاهيّهفًّ يؤُوًّ تفنل يٌبؿة).خّفؼ أُغاف ّغبٖبح ّامضج ٖفِيِب نل يً ُٖئج اهخغؼٖؾ ّاهنوتج.-اؼختبن يضخّْ اهيّمّيبح اهغؼاؿٖج تأُغاف اهتؼٌبيز ّغبٖبخَ.

خفسٖى اهنوتج يوٓ اهيفبؼنج اهفبيوجّ ،إينبئِى اهيؿؤّهٖج اهنبيوج تخًويِى.يًٖبؼ اهتؼٌبيز يٌبؿة هوينبفأث.اهخلٖٖى اهكبغقّ ،اهيّمّيّٕ ،اهًبغل.اهخلٖٖى اهػٔ ٖغنٕ يغْ ّاؿى يً أُغاف اهيؿبق ّغبٖبخَ.خولٕ اهنوتج اهخغػٖج اهؼاسًٖج اهيفٖغث يً اهخلٖٖى (ّخؽّٖغُى تبؿخيؼاؼ تيغْ اهخلغىّاهخضؿً).
ٖخعؼر اهنوتج ّكغ ضكوّا يوٓ يًؼفج ّيِبؼاح كبتوج هالٌخلبل عبؼر اهسبيًج( .أٌسؼؾيّؼٖؾ)77 ،2004 ،
أيب فٖيب ٖخًوق تيٌِسٖج خنتٖق ٌهبى إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ

فئٌِب خخيذل فٕ يب ٖوٕ :

 .1خضغٖغ يؿؤّهٖبح اهًيوٖج اإلغاؼٖج.

 .2خضغٖغ يخنوتبح اهيؿخفٖغًٖ ّيضبّهج ينبتلج يّاكفبح اهًيوٖج اهخًوٖيٖج اهسبيًٖج يى
ُػٍ اهيخنوتبح.

 .3إٖسبغ ّخنّٖؼ اهيًبٖٖؼ اهيؿخعغيج فٕ ٌهبى اهخًوٖى اهسبيًٕ.

 .4اهتضد يً فؼق اهخضؿًٖ ّاهخنّٖؼ هًيوٖج اهخًوٖى اهسبيًٖجّ ،يٌغ إٖسبغ ُػٍ
اهفؼق ٖخى خؼخٖتِب ضؿة األؿتلٖبح ّخضغٖغ األُغاف يوٓ مّء ػهم.
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اهخضؿًٖ اهيؿخيؼ هوًيوٖج اهخًوٖيٖج اهسبيًٖجّ ،ػهم ٖخنوة اهيؿبُيج اهنبيوج يً نبفج
اهًبيوًٖ فٕ اهسبيًبح (يً أنبغٖيًٖٖ ّإغاؼًٖٖ ّفًٌٖٖ) ضٖد خًختؼ يؿؤّهٖبخِى سيًٖب
يّسِج ٌضّ خضلٖق اهسّغث ّ اهنفبءث فٕ يعؼسبح اهًيوٖج اهخًوٖيج( .اهًوٕ يتغ اهؿخبؼ
يضيغ ،1996 ،ق .)102
إً خنتٖق ٌهبى إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ ٖخنوة يبٖوٕ( :فخضٕ
ؿؼضبً ،2012 ،ق ق )177 -176
 .1اهلٌبيج اهنبيوج يً اإلغاؼث اهًوٖب ّ اهخفِى اهنبيل ّاإلهخؽاى تيتبغئِب.

 .2إفبيج اهذلبفج اهخٌهٖيٖج ّ اهيٌبط اهخٌهٖيٕ اهيالئى إلغاؼث اهسّغث اهفبيوج.
 .3اهخًوٖى ّ اهخغؼٖة اهيؿخيؼًٖ هنبفج اهًبيوًٖ فٕ ُػٍ اهيؤؿؿبح.
 .4اهخٌؿٖق تًٖ اإلغاؼاح ّ األكؿبى ّ اهنوٖبح ّخفًٖل اإلخكبالح تٌِٖب تنبفج اإلخسبُبح.
 .5يفبؼنج سيٖى اهيؿخّٖبح اإلغاؼٖج ّ اهًبيوًٖ فِٖب فٕ سِّغ خضؿًٖ اهسّغث اهفبيوج.
 .6خّفٖؼ ٌهبى يًوّيبح غكٖق ّفًبل إلغاؼث اهسّغث اهفبيوج.
ذبلذب :ؽرط الخسرتج االردىيج واالهبراخيج

ًٌؼل فٕ يب ٖوٕ تفنل يعخكؼ هخسؼتج نل يً اهييونج االؼغٌٖج اهِبفيٖج ّااليبؼاح

اهًؼتٖج اهيخضغث فٕ يسبل ميبً اهسّغث فٕ اهخًوٖى اهًبهٕ:
 .Iخسرتج الههمكج األردىيج الهبشهيج

خًغ االؼغً اضغْ غّل اهيٌنلج اهًؼتٖج اهخٕ هى خكل اهٓ يؼضج ميبً اهسّغث ،ييب أذؼ
فٕ كغؼخِب اهخٌبفؿٖج تًٖ غّل اهًبهىّ ،يٌغ ُػا اهيٌضٌٓ تغأ اهخّسَ إهٓ ختٌٕ فوؿفج إغاؼث
اهسّغث اهفبيوج يً عالل تؼٌبيز ّنٌٕ إلغؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ األؼغً .إً خنّٖؼ اهخًوٖى
اهًبهٕ فٕ اهييونج األؼغٌٖج اهِبفيٖج أغْ إهٓ ّمى يفؼّو كبًٌّ ُٖئج ايخيبغ ّميبً

سّغث يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهّٕ ،تيّسة كبًٌّ اهخًوٖى اهًبهٕ ّاهتضد اهًويٕ ؼكى  04هؿٌج
 ،2005خى خـأؿٖؾ اي خيبغ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ ،هنً اهنيّش هخضؿًٖ ٌّيٖج اهخًوٖى
ّميبً سّغخَ أغْ اهٓ خضّٖل اهيسوؾ إهٓ ُٖئج ايخيبغ يؿخلوج يً ّؽاؼث اهخًوٖى اهًبهٕ
ّاهتضد اهًويٕ.
ّهلغ ّمى يفؼّو كبًٌّ ايخيبغ ّميبً سّغث يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ هخضلٖق االخٕ:
(ؼافغث ييؼ اهضؼٖؼٔ ،ؿًغ ؽٌبغ غؼّـ ،2010 ،ق )241
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 خضلٖق اُغاف اهِٖئج يً عالل يسوؾ ٖخأهف يً  11يمّ يً أيمبء ُٖئج اهخغؼٖؾ. ّمى يًبٖٖؼ االيخيبغ ّميبً اهسّغث تأفنبهِب اهيعخوفج. ايخيبغ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ فٕ اهييونج ّايخيبغ تؼايسِب األنبغٖيٖج ّخلٖٖى ُػٍاهيؤؿؿبح ّسّغث تؼايسِب.
 ا فؼام يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ فٕ خضلٖق أُغاف اهِٖئج هخنّٖؼ اهخًوٖى اهًبهٕ فٕ اهييونج.ّكغ افخيوح اؿخؼاخٖسٖج إغاؼث اهسّغث فٕ اهخًوٖى اهًبهٕ يوٓ يغث يضبّؼ أؿبؿٖج ُٕ:
(ؼافغث ييؼ اهضؼٖؼٔ ،ؿًغ ؽٌبغ غؼّـ ،2010 ،ق ق )242-241

ّ -مى اهتؼايز اهخغؼٖتٖج هإلغاؼاح اهًوٖبّ ،اإلؿخًبٌج تغّٔ اهعتؼث فٕ يسبل اهتٌٓ اهخضخٖج

اهمؼّؼٖج هخنّٖؼ ٌهى إغاؼث اهسّغث اهفبيوج.
 خنّٖؼ ؿٖبؿبح اهلتّل فٕ اهسبيًج ّيًبٖٖؼٍ يى خضلٖق اهًغاهج ّخنبفؤ اهفؼق. خنّٖؼ اهعنن ّاهتؼايز اهغؼاؿٖج ّخضغٖذِب تيب ٖخفق يى يخنوتبح اهخٌيٖج اهّنٌٖج يىيؼايبث اهخنّؼا ح اهًويٖج ّاهخنٌّهّسٖج يوٓ اهيؿخّْ اهًبهٕ.
 خنّٖؼ نوٖبح ّيًبُغ اهخًوٖى اهًبهٕ اهيخّؿن هخعؼٖز يًٌِٖٖ ّفًٌٖٖ ّضؼفًٖٖ ػّٔ نفبءثيبهٖج خخٌبؿة يى عنن اهخٌيٖج اهّنٌٖج ّاإلكوٖيٖج.
 اإلؼخلبء تيؿخّْ اهخأُٖل ّاهنفبءث ّاهعتؼث هويّاؼغ اهتفؼٖج اهًبيوج فٕ يؤؿؿبح اهخًوٖىاهًبهٕ.

 اإلؼخلبء تيؿخّْ اهتضد اهًويٕ ّاهغؼاؿبح اهًوٖب ّغييِب ّؼفى يؿخّاُب. -خنّٖؼ اإلغاؼث اهسبيًٖج هميبً كغؼخِب يوٓ إغاؼث اهخغٖٖؼ ّؼفى يؿخّْ األغاء يً عالل

ايخيبغ يتغأ اهاليؼنؽٖج فٕ اإلغاؼث.
 ميبً يؿخّْ أغاء يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ يً عالل يًبٖٖؼ متن اهسّغث ّاهٌّيٖج فٕنل ينٌّبح اهٌهبى اهسبيًٕ.
 خٌّٖى يكبغؼ خيّٖل اهخًوٖى اهًبهٕ تيب ٖنفل غيى يؤؿؿبخَ تبهخيّٖل اهالؽى هخيٖٖؽُبّميبً سّغخِب ّاؿخلالهٖخِب ّغيى اهنوتج غٖؼ اهلبغؼًٖ يبغٖب.
 خنّٖؼ خفؼًٖبح ّكّاًٌٖ اهخًوٖى اهًبهٕ تيب ٖخفق يى سيٖى يضبّؼ اإلؿخؼاخٖسٖج. .IIخسرتج اإلهبراح الؾرتيج الهخحدث
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ًٖيل ٌهبى اهخًوٖى فٕ غّهج اإليبؼاح اهًؼتٖج اهيخضغث يوٓ إكالش ُٖبنل ٌلل اهيًؼفج
ّآهٖبخِبّ ،ػهم هخٌيٖج فعكٖج اهنبهة ّكغؼاخَ ّخأُٖوَ هوضٖبث اهًيوٖجّ ،هنً ييوٖج اإلكالش
ّ اهخنّٖؼ هى خعل يً تًل ٌلبن اهمًف ّالؿٖيب أً غّهج اإليبؼاح اهًؼتٖج اهيخضغث
ايخيغ اإلكخكبغ ّؿّق اهًيل فِٖب ّاهخغٖؼاح اهوؽيج يوٓ ٌسبش ٌهبى اهخًوٖى ّ اهخغؼٖؾ فٕ
خّفٖؼ اهيعؼسبح اهيالئيج هخوتٖج يخنوتبح اهؿّق يً اهلّْ اهّهٖفٖج اهيؤُوج ّاهيغؼتجّ .هلغ
خى أٌفئح سبيًج ؽاٖغ يبى  1996اهخٕ خًغ ٌينب سغٖغا هونوٖبح ّ اهسبيًبح عبكب تبهفتبة
ّغفى ضؼنج اهخنّؼ فٕ اهتالغ عالل اهلؼً اهضبغٔ ّ اهًفؼًّ إلؿخًبة األيغاغ اهمعيج

يً اهنوتج ّ خؽّٖغُى تبهيًؼفج ّ اهيِبؼاح ّ اهخّسِٖبح هٖخٌتؤ ينبٌج يؼيّكج فٕ األؿؼث
اهغّهٖج ًّٖخيغ يتغأ اهسبيًج فٕ اهخعنٖن يوٓ( :ؼافغث ييؼ اهضؼٖؼ ،ؿًغ ؽٌبغ غؼّـ،
 ،2010ق ق )240-239
 اهنبهة يضّؼ اهًيوٖج اهخًوٖيٖج ،ضٖد ٖلمٕ ّٖيٖب خؿى ؿبيبح فٕ اهسبيًج تيًغل عيؾاٖبى فٕ االؿتّوّ ،خفيل يالكج اهنبهة تأيمبء ُٖئج اهخغؼٖؾ إنبؼا ّذٖلب غاعل كبيبح
اهيضبمؼاح ّعبؼسِب ييب ٖفسى اهنوتج يوٓ خضيل يؿؤّهٖج اهخًوى ّاهتضد ّاالؿخنفبف
اهغائى؛
 ٖلّى يمّ ُٖئج اهخغؼٖؾ تخلّٖى اهنوتج يً عالل خلؿٖيِى اهٓ يسيّيبح كغٖؼث ييبٖخٖص اهفؼكج هوخًؼف يوٓ كغؼاح نل يٌِى؛

 ٖؼنؽ اهيٌِز يوٓ اُخيبيبح اهنبهة ّخفسٖى اهتضد اهًويٕ؛ خلّٖى اهنوتج اليغاغ خل بؼٖؼ ّخلغٖيِب يوٓ فنل يؼل ففّّٔ ،اهيفبؼنج فٕ اهيٌبكفج. خؼنٖؽ اهسبيًج يوٓ اؿخعغاى أضغد اهخلٌٖبح فٕ اهخغؼٖؾ تخّفٖؼ أسِؽث اهضبؿّةّاهتؼيسٖبح فٕ كبيبح اهيضبمؼاحّٖ ،ؿيص هونبهة اهضكّل يوٓ ضبؿّة يضيّل فٕ

اؿخعغايَ فٕ اهّاستبح اهغؼاؿٖج اهيعّهج هَ.
راتؾب :ىغبن ل.ن.د والشروػ في خعتيق ىغبن ظهبو السودث في السزائر

هخغاؼم اهّمى ّاكالش االعخالالح اهخٕ ّكفح يوِٖب ّؽاؼث اهخًوٖى اهًبهٕ ّاهتضد

اهًويّٕ ،هيّانتج اهٌهبى اهغّهٕ هوخًوٖى ،فؼيح اهّؽاؼث اهّكٖج فٕ اضغاد ٌهبى خًوٖى
يبهٕ سغٖغ ًٖؼف تٌهبى هٖؿبٌؾ يبؿخؼ غنخّؼاٍ (ل.ى.غ) ضٖد خى فٕ ؿٌج  2004تيّسة
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اهيؼؿّى اهخٌفٖػٔ  371-04اهكبغؼ تخبؼٖظ  ُّّ ، 2004/11/21اكالش ٖيؾ اهسبٌة
اهتٖغاغّسٕ ِّٖغف اهٓ(:كوٖضج ؼكبغ ،2014-2013 ،ق ق )179-178
 اؿخلالهٖج يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ؛ خنًّٖ هوسيٖى يغْ اهضٖبٍ؛ ميبً خنًّٖ ٌّيٕ ٖأعػ تًًٖ االيختبؼ خوتٖج اهنوة االسخيبيٕ ّاالكخكبغٔ ّاغيبريٌِٕ أضؿً هالنبؼاح اهسبيًٖج؛
 -خضلٖق خأذٖؼ يختبغل ّفًوٕ تًٖ اهسبيًج ّاهيضٖن االسخيبيّٕ ،االكخكبغٔ اهػٔ خخّاسغ

فَٖ.

 اٌفخبش اهسبيًج يوٓ اهًبهى؛ خؼؿٖظ أؿؾ خؿٖٖؼ خلّى يوٓ يتبغا اهخفبّؼ ّاهيفبؼنج.ّيوٓ اهؼغى يً اهٌخبئز االٖسبتٖج اهخٕ ضللِب ُػا اهٌهبى إال أٌَ هى ٖضلق نل االُغاف
اهخٕ سبء تِب ،ييب غفى اهؿونبح اهسؽائؼٖج إهٓ عّل إكالضبح خكضٖضٖج خنيٖوٖج خيذوح
فٕ اهفؼّو فٕ خنتٖق ٌهبى ميبً اهسّغث فٕ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ اهسؽائؼٔ ،ميً
يؿبؼ إكالضبح اهخًوٖى اهًبهٕ اهسؽائؼٔ.
ّخ ًختؼ اهخسؼتج اهسؽائؼٖج فٕ يسبل ميبً سّغث اهخًوٖى اهًبهٕ ضغٖذج اهٌفأث إػ تغأ
االُخيبى تبهسّغث فٕ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ تيّسة كبًٌّ خّسَٖ اهخًوٖى اهًبهٕ

 2008/02/13اهػٔ نؼؾ ألّل يؼث اينبٌٖج فخص يؤؿؿبح خًوٖى يبهٕ عبكج ّمؼّؼث
يؼاكتخِب ّخلٖٖيِب تئٌفبء اهوسٌج اهّنٌٖج هوخلٖٖى (ّ )CNEاهخضمٖؼ الٌفبء هسبً اعؼْ خِخى
تبهخؼعٖق ّااليخيبغ.
ّهلغ اؿٌغ هوسٌج اهّنٌٖج هوخلٖٖى يِيج خلٖٖى سيٖى ّهبئف يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ يلبؼٌج
تبالُغاف اهيؿنؼث يً كتوِب هخضؿًٖ اهسّغثّّ ،مى يسيّيج يً اهفؼّن اهّاسة
اضخؼايِب يً كتل يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهّٕ ،فٕ ضبهج يغى اضخؼايِب ٖلّى ّؽٖؼ اهخًوٖى اهًبهٕ
تؿضة اهخؼعٖق.
ّكغ خى ّمى يسيّيج يً اهعنّاح هخنتٖق اهسّغث فٕ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ خخيذل فٕ:
 إكٌبو اكضبة اهيكوضج تأُيٖج خنتٖق ٌهبى ميبً سّغث يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ؛ إؼؿبء ذلبفج اهسّغث ّاهخلٖٖى اهغاعوٕ فٕ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهًبهٕ؛661
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 إٌفبء عوٖج اهسّغث غاعل نل يؤؿؿج خًوٖى يبهٕ.ّيوَٖ خى ختٌٕ ميبً اهسّغث اهغاعوٕ نعٖبؼ اؿخؼاخٖسٕ يوٓ ميبً اهسّغث اهعبؼسُٕ ،ػا
االعٖؼ خى خبسٖوَ هّكح الضق ،يى تؼّؽ يؤؿؿبح يخٌّيج اهنتًٖج ّاهفنل اهلبٌٌّّٕ ،كغ
أينٕ هوخلٖٖى اهػاخٕ األ ّهّٖج اليختبؼٍ اهؼنٖؽث االؿبؿٖج هخضؿًٖ ّخنّٖؼ سّغث اهخًوٖى
اهًبهٕ ّيفخبش االٌخلبل هميبً اهسّغث اهعبؼسٕ.
نيب خى خنًّٖ اهيؿؤّهًٖ ّعتؼاء اهخلٖٖى ،فتًغ اؿخنيبل خنًّٖ أيمبء اهوسٌج اهّنٌٖج يً
عالل تؼٌبيز خنٌّٖٕ يوٓ ٖغ عتؼاء غّهًٖٖ ّاهػٔ خّر تؽٖبؼاح يٖغاٌٖج هتًل اهغّل
األّؼّتٖج ،خى اهفؼّو فٕ خغؼٖة اهيؿؤّهًٖ اهوػًٖ خى خًٌِٖٖى يوٓ يؿخّْ نل اهسبيًبح

ميً تؼٌبيز خنٌّٖٕ يوٓ يؿخّْ اهٌغّاح اهسِّٖج اهذالدّ .تخبؼٖظ 2014/01/26
أيوٌح ( )CIAQESاهوسٌج اهّنٌٖج هخٌفٖغ ٌهبى ميبً اهسّغث فٕ اهخًوٖى اهًبهٕ ّاهتضد
اهًويٕ يً االٌخِبء يً ايغاغ يؼسى اهسّغث اهػٔ ٖخٌبؿة ّعكّكٖج يؤؿؿبح اهخًوٖى
اهًبهٕ اهسؽائؼٖجّ ،اهؿٖبق اهّنٌٕ ّٖؿخٌغ اهٓ ٌهبى يؼسى اهسّغث(.كوٖضج ؼكبغ-2013 ،
 ،2014ق )181
خبهشب :ىهوذر هلخرش لخعوير سودث السبهؾبح السزائريج

ًٖغ اهخًوٖى اهسبيًٕ يً أُى يٖبغًٖ اهضٖبث اهخٕ خؿخأذؼ اهٌّيٖج فِٖب اُخيبى كنبيبح

اهيسخيى نبفج ّػهم تؿتة اهًالكج اهيتبفؼث تًٖ سّغث اهخًوٖى اهًبهٕ ّاهٌيّ االسخيبيٕ
ّاالكخكبغّٔ ،هلغ ؽاغ االُخيبى فٕ اهيغث األعٖؼث تمؼّؼث خلٖٖى ّخلّٖى اهخنًّٖ اهسبيًٕ
هٖؿبٖؼ اهّمى اهؼاًُ هويسخيى اهسؽائؼّٔ ،أمضح اهسّغث فٕ اهخًوٖى اهسبيًٕ يً اهلمبٖب

اهِبيج ّهػهم ٌلغى فٖيب ٖوٕ يلخؼضبح هًوِب خنًّ ؿتٖل فٕ خضؿًٖ سّغث اهخًوٖى اهسبيًٕ يً

عالل اهخؼنٖؽ يوٓ يعخف أنؼاف اهسّغث فٕ اهخًوٖى اهًبهٕ ُّٕ األؿخبػ ،اهنبهة ،اهينختج،
اهيٌبُز اهًويٖج ّاهعغيبح اهيؿبٌغث.
 .Iالعبلة:

 خّعٕ اهًغاهج ّاهيّمّيج ف اعخٖبؼ نالة اهغؼاؿبح اهًوٖب؛ يؼاسًج فؼّن اهلتّل فٕ يعخوف اهيؼاضل اهغؼاؿج اهسبيًٖج؛ ّسّغ عنج هسػة ّاعخبؼ اهنالة اهيخيؽً ّخفسًِٖى يوٓ يّاكوج اهغؼاؿبح اهًوٖبّاهلٖبى تبهتضّد األنبغٖيج اهيعخوفج؛
العدد العشرون -ديسمبر 6102

660

أٌ .تٖوج تبغٖؾ
 اهًٌبٖج تٌفبن االؼفبغ اهيًِ هنالة اهيؼضوج اهسبيًٖج ّيؿبيغخِى فٕ اعخٖبؼ اهخعكق؛ اهًٌبٖج تٌفبن االؼفبغ األنبغٖيٕ هونالة؛ اهًٌبٖج تبهعغيبح اهنالتٖج (غػاء ،ؿنً ،خؼفَٖ ،ؼيبٖج نتٖج)... يخبتًج ّيؼاسًج ٌهبى خلٖٖى اهخضكٖل اهغؼاؿٕ هونالة فٕ نل يبغث أّ خعكق؛ خضغٖد ٌهبى خلٖى اهنوتج ضؿة نل يبغث أّ خعكق ؛ يؿبيغث اهنوتج فٕ اهضكّل يوٓ ييلّ ،غؼاؿج أؿتبة اهتنبهج ّعفل يًغهِب تًٖاهعؼٖسًٖ؛

 غؼاؿج آؼاء سِبح اهخّهٖف فٕ ٌّيٖج ّيؿخّْ عؼٖز اهسبيًج فٕ سيٖى اهخعككبحهخضغٖغ سّاٌة اهٌلق فٕ اهيِبؼاح ّاهًيل يوٓ يًبهسخِب ّخكضٖضِب( .اهًؤّ ضؿًٖ

يضيغ ،1998 ،ق ق )27-25
 .IIؽظو هيئج الخدريس:

 ّسّغ ٌهبى إعخٖبؼ يخيٖؽ (اهيًغل اهخؼانيٕ تيفؼغٍ هٖؾ يلٖبؿب نبفٖب)؛ إهخؽاى أيمبء ُٖئج اهخغؼٖؾ تبهيضخّٖبح اهغؼاؿٖج اهيؼؿّيج يً كتل اهِٖئبح اهيًٌٖج؛ خنّٖؼ كغؼاح أيمبء ُٖئٓ اهخغؼٖؾ يً نؼٖق اهيفبؼنج فٕ يؤخيؼاح ٌّغّاحّاهغّؼاح اهًويٖج؛
 خفسٖى أيمبء ُٖئج اهخغؼٖؾ يوٓ اهخغؼٖؾ اهيخيٖؽ ( خعكٖق سبئؽث ألفمل أؿخبػؿٌّٖب)؛
 -خفسٖى أيمبء ُٖئج اهخغؼٖؾ يوٓ اهتضد اهًويٕ اهسبغ ( خعكٖق سبئؽث ألفمل تضد

ؿٌّٖب)؛

 خفسٖى أيمبء ُٖئج اهخغؼٖؾ يوٓ اهٌفؼ فٕ اهيسالح ّاهغّؼٖبح اهًويٖج ّاهغّهٖجّاهّنٌٖج اهيخعككج؛
 خنًّٖ يسيّيبح تضذٖج يخعككج يً أيمبء ُٖئج اهخغؼٖؾ غاعل نل كؿى؛ ّسّغ ٌهبى فًبل هخلٖٖى آغاء نل يمّ يً أيمبء ُٖئج اهخغؼٖؾ (يوٓ أً ٖنًّ أضغيٌبكؼٍ خلٖٖى نالتٕ)؛
 يؼاسًج ٌهبى خؼكٖج أيمبء ُٖئج اهخغؼٖؾ؛ غؼاؿج أّمبو ُٖئج اهخغؼٖؾ تكفج غّؼٖج ّاهًيل يوٓ خضفٖؽُى هخلغٖى آغاء أفمل.666

أبحاث اقتصادية وإدارية

ظهبو سودث الخؾمين الؾبلي في السبهؾج السزائريج هو خالل اشخشراف الخسبرة الرائدث

 .IIIالكخبة والهكختج:

 اؿخعغاى أضغ اهنخة ّاهيؼاسى ّاهغّؼٖبح فٕ اهيلؼؼاح اهغؼاؿٖج؛ ؽٖبغث ضسى أّيٖج اهيًوّيبح فٕ اهينختج اهيؼنؽٖج ّينختج اهنوٖج؛ خّفٖؼ إينبٌٖج االخكبل تلّايغ اهيًوّيبح اهيضوٖج ّاإلكوٖيٖج ّاهغّهٖج؛ خؿِٖل ييوٖج اهضكّل يوٓ اهيًوّيبح ّ يعخوف اهنخة ّاهيؼاسى ( يً نؼٖق اهعغيجاهػاخٖج).
 .IVالهىبهز الخؾميهيج:

 يؼاسًج ّخنّٖؼ اهيٌِز اهغؼاؿٕ ّ اهخعككبح اهفؼيٖج نل عيؾ ؿٌّاح يوٓ األنذؼ؛ يؼاسًج يضخّٖبح اهخعككبح تكفج غّؼٖج هخضغٖذِب؛ اضخفبه نل كؿى تيوف عبق هنل يلؼؼ هيخبتًج يب ٖسؼٔ يوَٖ يً خًغٖالح؛ يلبؼٌج يب ٖغؼؾ فٕ نل خعكق تيب ٖغؼؾ فٕ اهسبيًبح اهيخيٖؽث؛ خغؼٖة أيمبء ُٖئج اهخغؼٖؾ يوٓ اؿخعغاى ّؿبئل اهًؼل اهضغٖذج. .Vالخدهبح الهشبىدث:

إً اهِٖئج اإلغاؼٖج أّ ُٖئج اإلغاؼث األنبغٖيٖج هِب يؿؤّهج يتبفؼث يً خّفٖؼ نبفج

اهعغيبح اهيؿبٌغث هوًيوٖج اهخًوٖيٖج ّاهتضد اهًويٕ ّعغيج اهيسخيى ّػهم يً عالل( :اهًؤّ
ضؿًٖ يضيغ ،1998 ،ق ق )27-25
 خّفٖؼ كبيبح اهيضبمؼاح ّاهيعبتؼ ّاهّؼفبح ّخسِٖؽُب تبهّؿبئل ّاهخلٌٖبح يى سغّهخِبتبهخٌؿٖق يى األكؿبى؛
 خّفٖؼ ّؿبئل اهيًوّيبح ّاالخكبالح اهضغٖذج؛ خّفٖؼ اهلّْ اهتفؼٖج اهيغؼتج؛ خّفٖؼ اهّؿبئل اهخً وٖيٖج اهيؿبٌغث ّكٖبٌخِب ّخغؼٖة ُٖئج اهخغؼٖؾ يوٓ اؿخعغايِب.الخالضج:

يً عالل يب خلغى ٌعوق أً إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ اهخًوٖى اهسبيًٕ ّيؤؿؿبخَ -

ّيوٓ ؼأؿِب اهسبيًبح -خضهٓ تأُيٖج ّينبٌج تبهغج فٕ اهيسخيىٌ ،هؼا هيب ٖوًتَ يً غّؼ

ؼٖبغٔ فٕ اهٌِّل كغيب تبهيسخيًبح ،فئغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ اهخًوٖى اهسبيًٕ ال ٖفٖؼ
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إهٓ يؼضوج خًوٖيٖج يوٖب ينيوج هيؼضوج يب تًغ اهذبٌّٖج ،أّ إنؿبة اهفؼغ يسيّيج يً
اهيًبؼف يً أسل خضؿًٖ يؿخّاٍ يويٖب ّييوٖب ،تل هَ تًغ آعؼ ٖخًوق تًالكخَ تبهيسخيى.
ىخبئز الدراشج:

هلغ اخسِح اهسؽائؼ فٕ األتضبد اهضغٖذج إهٓ غؼاؿج إغاؼث اهسّغث اهفبيوج فٕ يؤؿؿبح

اهخًوٖى اهسبيًٕ ّػهم يً عالل االُخيبى تخنتٖلبح ُػا اهيغعل اإلغاؼٔ فٕ اهيؤؿؿبح
اهسبيًٖجّ ،يوَٖ ٌلغى تًل اهٌخبئز اهيخّكل إهِٖب:
خًغ اهسّغث اضغ أُى اهييبؼؿبح اإلغاؼث اهيًبكؼث اهخٕ خى خنتٖلِب فٕ يؤؿؿبح اهخًوٖىاهسبيًٕ ،ضٖد خخيذل سّغث اهخًوٖى اهسبيًٕ فٕ كغؼث اسيبهٕ اهيٌخز اهخًوٖيٕ يوٓ خوتٖج
يخنوتبح اهنبهة ّؿّق اهًيل ّ اهيسخيى ّنبفَ اهسِبح اهيٌخفًج.

ٌ -هؼا ألُيٖج ُػا اهيغعل اإلغاؼٔ فٕ اهخًوٖى اهسبيًٕ ،فلغ ؽاغح غؼسَ االُخيبى تَ فٕ

اٌّٗج األعٖؼث ّخًغغح يغاعل اهتبضذ ًٖ فٕ كٖبؾ ّخلٖٖى ّّمى يًبٖؼ هوسّغث فٕ اهخًوٖى
اهسبيًٕ ّهًل أفيوِب اهيغعل اهٌهبيٕ أّ اهفيّهٕ اهػٔ ٖمى يًبٖٖؼ هنل يٌبكؼ
ّينٌّبح اهٌهبى اهخًوٖيٕ تغٖج كٖبؾ سّغخَ.
 يً اهمؼّؼٔ إيبغث كٖبغج ّهبئف إغاؼث اهسّغث اهفبيوج اهخلوٖغٖج فٕ اهخًوٖى اهسبيًّٕيؤؿؿبخَ ،كٖبغج يكؼٖج خلخؼة تِب يً اهيفِّى اهػٔ ٌٖتغٕ أً خنًّ يوَٖ إغاؼث اهسّغث
اهفبيوج فٕ يؤؿؿبح اهخًوٖى اهسبيًٕ فٕ اهيؿخلتل.
خوضيبح الدراشج:

 ٖسة اً خمى نل يؤؿؿج سبيًٖج اؿخؼاخٖسٖج خّمص خكّؼُب اهيؿخلتوٕ اهخعنٖن هخلغٖى تؼايز خًوٖيٖج خؿًٓ هخضلٖق يؿخّْ يبل يً سّغث اهخًوٖى اهٌهؼّٔاهخنتٖلٕ.

 اهخعنٖن هؼفى يؿخّْ ٌّيٖج االغاء اهّهٖفٕ هويّاؼغ اهتفؼٖج اهخبتًج هوسبيًج. -اسؼاء غؼاؿبح خلٖٖيٖج هسّغث اهخًوٖى اهًبهٕ فٕ اهيؤؿؿبح اهسبيًٖج تفنل غّؼٔ (ؿٌّٔ

أّ نل ذالد ؿٌّاح) ،تغٖج اهّكّف يوٓ يّانً اهمًف أّ اهعول ّيً خى خكضٖضِب.
الهراسؼ:

 اضيغ ّٖؿف غّغًٖ ،ادارث السودث الشبهمج ،االنبغٖيًّٖ هوٌفؼ ّاهخّؽٖى ،االؼغً.2014 ، -اهًؤّ ضؿًٖ يضيغ ،إدارث الســودث الشبهــــمج في هؤششبح الخؾمين الؾبلي ،يؼنؽ اهٌفؼ اهًويٕ،

سبيًــج اهيوم يتغ اهًؽٖؽ ،سغث.1998 ،
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ظهبو سودث الخؾمين الؾبلي في السبهؾج السزائريج هو خالل اشخشراف الخسبرة الرائدث
 اهًوٕ يتغ اهؿخبؼ يضيغ ،خعور الخؾمين السبهؾي تبشخخدان إدارث السودث الشبهمجّ ،ؼكج ييل كغيح فٕاهيؤخيؼ األّل هوخًوٖى اهسبيًٕ اإلغاؼٔ ّاهخسبؼٔ فٕ اهًبهى اهًؼتٕ ،سبيًج اإليبؼاح اهًؼتٖج اهيخضغث ،اهًًٖ،

اإليبؼاح اهًؼتٖج اهيخضغث 14-12 ،يبؼؾ .1996

 -اهٌسبؼ فؼٖغ ،إدارث السبهؾبح تبلسودث الشبهمج ،اٖخؼٖم هوٌفؼ ّاهخّؽٖى ،يكؼ2000 .

 -أٌسؼؾ يّؼٖؾ ،هىهسيج التحد الؾمهي في الؾمون اإلىشبىيج ،خؼسيج تّؽٖغ كضؼأّ ،نيبل تّفؼف

ّآعؼًّ ،غاؼ اهلكتج هوٌفؼ ،اهسؽائؼ.2004 ،

 -ؼافغث ييؼ اهضؼٖؼٔ ،ؿًغ ؽٌبغ غؼّـ ،الليبدث وادارث السودث في الخؾمين الؾبلي ،غاؼ اهذلبفج هوٌفؼ

ّاهخّؽٖى ،االؼغً.2010 ،

 -ؼسة تً يوٕ تً يتٖغ اهًّٖؿٕ ،السودث في االدارث الهدرشيج ،غاؼ اهنخبة اهسبيًٕ ،االيبؼاح.2011 ،

 ؿاليج أؿـبيج ضؿـً ،إدارث السـودث الشبهمج في كعبػ الخدهبح الضحيج في األردو ،ؼؿبهج يبسؿخٖؼ،نوٖج االكخكبغ ّاهًوّى اإلغاؼٖج ،سبيًج أل اهتٖح ،األؼغً.1999 ،

 كوٖضج ؼكبغ ،خعتيق ىغبن ظهبو السودث في هؤششبح الخؾمين الؾبلي السزائريج :افبكه وهؾوكبخه ،ؼؿبهجغنخّؼاٍ ،سبيى ؿنٖف،2014-2013 ،1

 -فخضٕ ؿؼضبً ،ادارث السودث الشبهمج :االخسبهبح الؾبلهيج االداريج الحديذج ،ينختج اهفؼٖف يبؾ هوٌفؼ

ّاهخّؽٖى ،يكؼ .2012

 -يضيغ ضؿً يضيغ ضيبغاح ،وغبئف وكظبيب هؾبضرث في االدارث الخرتويج ،غاؼ اهضبيغ هوٌفؼ ّاهخّؽٖى،

االؼغً.2007 ،

 يضيغ يّل اهخؼخّؼٔ ،إدارث السودث الشبهمج في هؤششبح الخؾمين الؾبلي والهكختبح وهراكز التحد ،غاؼاهيؿٖؼث هوٌفؼ ّاهخّؽٖى ،اهنتًج األّهٓ ،ييبً األؼغً .2006

 -يِغٔ كبهص يِغٔ اهؿبيؼائٕ ،يالء ضبنى يضؿً اهٌبكؼ ،خعتيلبح ادارث السودث الشبهمج في الخؾمين

الؾبلي ،اهػانؼث هوٌفؼّاهخّؽٖى ،اهًؼاق.2012 ،
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