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 الورقة التقديمية للقاء 

ايد االهتمام يشكل ز يعات المت   أولوية الجنائية المنظومة داخل الطفل مكانة بحماية الحديثة للتشر

   ضعيف كائن باعتباره فقط يسل
 عديلت فقط ليس يتطلب الذي مستقبلال باعتباره بل ،المجتمع بنية فز

 لمبادئوا الدولية المؤتمرات لتوصيات استجابة والمؤسسات، الهيآت تطوير بل قانونية،ال المنظومة

 .ألحداثا جنوح مع بخصوصية التعاط   اىل الداعية واالعالنات

   الجنائية السياسات توجهات فرقت وإشكالياته األحداث جنوح طبيعة كانت وإذا 
 الدول مختلف فز

   بيانس توحدها رغم
   العقابية السياسة هأوج تفاوتت فلقد الراشدين، إجرام معاملة فز

 حو جنال معالجة فز

   أولويته حسب
 أفعال تجريم بخصوص تحقق االجماع شبه كان إذاو  ...واالجتماعية القانونية منظومةال فز

، ونالقان قواعد وفق األحداث  
   مؤثر كعامل السن فإن الجنائ 

 حدود للنقاش طرح الجنائية المسؤولية فز

ز  الحداثة بداللة ارتباطا قاب،الع    النقصان إمكانيةو  االنعدام فرضية بي 
 الجانح للحدث الفعل إسناد فز

 السالبة العقوبات فشل أوضحت األحداث بجنوح المهتمة الدراسات أن علما ،الجنائية تبعاته وتحمل

   حريةلل
ز الجا سلوك تقويم فز  تستحضز  مقاربة اعتماد لزاما أصبح لذلك .الجريمة تكرار من منعهم و نحي 

   لتدخلا عن سابق بشكل االجتماعية السياسات وظفتو  ،شموليةال رؤيةال وتوظف
 غت   منهجيةو  ،الجنائ 

ز  للحدث مصاحبة نفسيةو    تربوية أبعاد ذات ةقاسي ،لل إخضاعه حي   حقةالال  بالرعاية العناية مع تدابت 

   واإلدماج االصالح مسلسل نه  ت عالجية مكمالت باعتبارها
   النهائ 

  .ونفسيا تعليميا ،مهنيا  المجتمع فز

   التخصص لفكرة الداعمة الكونيةو  الموضوعية المؤيدات إن
ز  جانب فز    التقني 

 قضاءب عالقة فز

ورة يؤكد مما ،والواقعية النظرية المسلمات من أضحت داثاألح  اعتماد بشأن التخصص مطلب تعزيز ضز

   المعيقات لتجاوز مؤسسة مستقلة تهتم بشؤون األحداث في نزاع مع القانون
ض الت   أداء تعت 

   المتنوعة عدديا، المتعددة الحالية المؤسسات
 الشبيبة لوزارة بعضها التابع والغايات المرجعيات فز

 إلدارة العامة المندوبية أو االجتماعية، والتنمية واألرسة رأةوالم التضامن وزارة إىل اآلخر وبعضها والرياضة،

   االجتماع   التعاون مؤسسات أو  اإلدماج، وإعادة السجون
   مما ،...باألطفال عالقة فز

 الخيار مراجعة يقتضز

  
 لطرح مؤهلة برامج تعتمد ، بامتياز تربوية ةستقلم مؤسسة منه لنجعل مستوى من أكت    عىل المؤسسائ 

 البعد استحضار مع فعالة، وقائية ةلسياس وتأسيسا الجنوح كاليةإلش  درءا ،ومتواصلة دائمة حلول

   و االجتماع   رقيه و  اقتصاده و المجتمع أمن عىل ضينالقا انحراف آلفة المستقبىل  
 ...الثقافز

 حيث ولويات،األ أحد التقليدية المؤسسات إطار خارج األحداث جنوح موضوع معالجة تبات لقد

 جهة، من النفسيةو  االجتماعية للحاجيات الملت    المختلط النموذج وفق االصالح عىل الرهان أصبح

بوية والتأديبية  أجوبة بتقديم ،الطفولة حماية عىل الحرص متطلبات تقتضيها رؤية أخرى، جهة من والت 

يعية غراتالث تجاوز من ذلك يتطلبه ما مع ،المطروحة االشكاليات لبعض    والتطبيقية التشر
 قضايا فز

 .األحداث

  



 البرنامج 

 

 

 

 

  



 :التقرير التركيبي للقاء

اكة مجتمع-سجن وصل حلقة جمعية نظمت    المجتمع دعم برنامج مع بشر
 وزارة و بالمغرب المدئز

من مدخالت :بالمغرب لألحداث الجنائية العدالة حول دوليا لقاءا العدل،  مستقلة مؤسسة أجل التغيت 

   اث األحد بشؤون تهتم
   القانون مع نزاع فز

ز  يوم بالرباط للقضاء العاىل   المعهد فز   .8302 دجنت   30 اإلثني 

ها    المجلس السجون، إلدارة العامة المندوبية العدل، وزارة الوطنية، المؤسسات عن حضز
 الوطتز

 لحقوق العامة المنذوبية اإلدماج، إلعادة ادسالس دمحم مؤسسة الرياضة، و الشباب وزارة اإلنسان، لحقوق

اء إىل باإلضافة .اليونيسيف و اإلنسان ز  خت   األمم لدراسة أبحاث مستشارة ،راندوزو  سيلفيا كالسيدة دوليي 

ز  األطفال عن العالمية المتحدة  لمنطقة عام مندوب دارنو إيف والسيد بإيطاليا، الحرية من المحرومي 

 وفد كذا و .بفرنسا الشباب لحماية العلم   المجلس وعضو والعدالة الطفل ةلحماي واالستبصار البحوث

اء تضمن الذي و المدن لتوأمة شيكاغو جمعية عن أمريكا من    خت 
 شارك حيث لألحداث الجنائية العدالة فز

 للعلوم دومينيكان بجامعة عميد هو و بيكت   جايكوب السيد الموضوع حول بمداخلة منهم عضو

   خبت   و اإلجتماعية
 تضمن الذي و فاسو ببوركينا السجون إدارة عن وفد أيضا حضز  كما .الجنائية العدالة فز

اء    بالجهاز حكوميون موظفون و خت 
ز  و قضاة إىل إضافة .القضائ  ز  فاعلي   .محلي 

   المجتمع وعن
   المرصد حضز  المدئز

، جمعية أسية، ماما جمعية الطفل، لحقوق الوطتز  
 بيت 

 من نساء جمعية إدماج، جمعية اإلنسان، لحقوق المغربية الجمعية اإلنسان، وقلحق المغربية المنظمة

 .بروجيتوموندومالل السالم، أجل

 هشام والسيد وصل، حلقة جمعية ممثلة البيه فاطنة السيدة من لكل اتبالكلم اللقاء افتتح

  ا المجتمع دعم برنامج عن ممثل فيليبس جوزف السيد و العدل وزارة ممثل المالط  
  .بالمغرب لمدئز

 : كلمة السيدة  فاطنة البيه ممثلة جمعية حلقة وصل

  
   لإلصالح الدولية المنظمة لعبته الذي بالدور فيها أشادت الت 

   الجنائ 
ز  فز  من الجمعية تمكي 

ز  العميقة الهوة  مالحظة من الجمعية مكنت مرافقة برامج ووضع كتب عن األحداث ظروف متابعة  بي 

ز     العدل ووزارة الواقع، أرض عىل تطبيقها وإمكانية التحتية والبنيات القواني 
اكة أبواب أمامنا فتحت الت   الشر

افع الدعم برنامج تحقيق إمكانيات كل إشارتنا رهن عتووض  من المبذولة بالمجهودات نوهت كما ، والت 

   العامل الفريق طرف
   المجتمع دعم برنامج فز

 ، دستورية مباديء تحكمه هاجسا معنا تبتز  والذي المدئز

بوي التقويم عن للحدث البحث مفادها  مع التقليدية مؤسساته وعن العقاب عن بعيدا والمعنوي الت 

 . الغد رجل هو اليوم حدث أن استحضار

 ،كلمة وزارة العدل السيد هشام المالطي

 استمرار تتمة هو اللقاء هذا أن عىل العدل بوزارة العفو و الجنائية الشؤون مدير  السيد أكد

   مجتمع سجن وصل حلقة جمعية به تقوم الذي الجاد بالعمل كذلك نوه و ، سابقة لجلسات
 إطار فز

   الوصية الجهات مساعدة
ام العدل تطبيق  يخص فيما فعالة و ناجعة حلول إيجاد فز  اإلنسان، حقوق  واحت 

 عدالة حول التساؤالت  من العديد يطرح مما األحداث لفئة بالنسبة العود حاالت  ارتفاع إىل أشار وقد



   الجنائية العدالة  عرفته الذي والتغيت   .بالمغرب األحداث
 بعد خاصة األحداث مع لالتعام مجال فز

وعا وضعت العدل وزارة أن بحيث  العامة، النيابة مؤسسة استقالل  المسطرة قانون لمراجعة كامال مشر

ا األحداث قانون منه أخذ الجنائية ز ا حت  ز  من و كبت   الموجب السن رفع هو القانون هذا مستجدات بي 

   المتدخلة األجهزة من للعديد الصالحية هذه منح و العقوبة استبدال إمكانية كذلك .الحدث إلعتقال
 فز

 الوزارة أن أضاف و .المراكز مدراء و اإلجتماعية المساعدة تلعبه أصبحت الذي والدور األحداث عدالة

وع تهيئة بصدد    المؤسسات توحيد إىل باألساس يهدف مشر
  .األحداث عىل تشتغل الت 

وع ممول بصفته لمدنيكلمة السيد جوزيف فيليبس مدير برنامج دعم المجتمع ا  أن عىل أكد المشر

نامج هذا من الهدف    المجتمع دعم هو الت 
 هدا ممول بصفته فرحته عن وأعرب قدراته تقوية و المدئز

وع    العالية المهنية حيا كما أفضل مستقبال لألحداث سيتيح الذي المشر
  .وصل حلقة جمعية بها تتحىل الت 

نامجا حسب المداخالت توزعت :اليوم برنامج   :كالتاىل   لليوم المسطر لت 

 العدل وزارة اهتمام جعفرعن أبو السيد تحدث :أيوب أبو جعفر عن وزارة العدل مداخلة القاضي

يع   بالجانب بية و للتهذيب باألساس يهدف الذي و التشر    يتخبط القطاع أن غت   العقاب، ليس و الت 
 فز

   المعيقات و المشاكل من مجموعة
 متابعة حيث من المتوخاة األهداف إىل الوصول دون تحول الت 

   الطفل حماية يخص فيما العدل وزارة مقاربة إىل  تطرق كما .الحمائية األساليب و األحداث
 مع نزاع فز

   التعديالت أهم أشارإىل حيث القانون،
ها الت     الرشد سن رفع أهمها من الجديد، نونالقا استحضز

 الجنائ 

ز  و حمائية، أساليب إدراج سنة، 02 إىل    كحقه الحقوق من مجموعة من الحدث تمكي 
 و رأيه عن التعبت   فز

اك اك كذا و .أخرى حقوق إىل باإلضافة أمره وىل   إرسر  و الطفولة عىل باالشتغال المعنية  المؤسسات إرسر

 .بحاثاال  و كالدراسات بأنشطة القيام

 وعضو والعدالة لحماية الطفل مندوب عام لمنطقة البحوث واالستبصار مداخلة السيد إيف دارنو

   الفرنسية التجربة عن للتحدث فرصة كانت مداخلته .بفرنسا القضائية الشباب لحماية العلم   المجلس
 فز

   ثاألحدا إىل أكت   أهمية توىل   أنها أكد بحيث لألحداث، الجنائية العدالة مجال
 مع مقارنة صعبة وضعية فز

   األحداث
 هيكلة استعرض كما .المجتمع طرف من االحتقار نظرات من يعانون الذين القانون مع نزاع فز

   الجهاز
  .مرضية نتائج إىل للوصول الجمعيات فيها بما األطراف جميع تعاون بأهمية نوه و ووظائفه القضائ 

المتحدة العالمية عن األطفال المحرومين  ث لدراسة األمممستشارة أبحا مداخلة السيدة سيلفيا راندوزو

   الحرية من المحرومون األطفال :0 البحوث مجموعة - من الحرية
 عن بدورها تحدثت .العدل إقامة فز

ز  الحاصل التفاوت إىل أشارت و لألحداث الجنائية العدالة يخص فيما اإليطالية التجربة  و النصوص بي 

   و لألبحاث المتحدة األمم دور إىل يضاأ تطرقت .المعاش الواقع
 يخص فيما الوع   من الرفع إىل تهدف الت 

 و الجيدة الممارسات كذا و القضائية الهيكلة حول التوضيحات بعض أضافت أنها كما األحداث، إشكالية

 .البديلة العقوبات

 احتضان بمبادرة نوه حيث نائب مدير برنامج المجتمع المدني بالمغربمداخلة السيد أحمد جازولي 

ه و اللقاء هذا للقضاء العاىل   المعهد    اعتت 
 موضوع أن إىل أشار كما العمومية، السياسات إعداد مسار إطار فز

   و مهم موضوع  األحداث موضوع ألن نريد؟ ماذا الجوهري السؤال من ينطلق الدوىل   اللقاء هذا
 فيه تنتفز



وط    أشار .المسؤولية هاته يتقاسم أن الجميع عىل و المعنية، لألطراف الكاملة المسؤولية رسر
 إىل مداخلته فز

   االستثمار عدم أن
كلفة المجال هذا فز  مستوى من الرفع و الوع   تطوير إىل دعا كما فيه، اإلستثمار من أكت 

   التحسيس
   تتجىل الموضوع هذا تكلفة ألن األوىل الخطوة هو باعتباره المجال هذا فز

 .فيه اإلستثمار عدم فز

لمان عن حدثت كما يعية كمؤسسة الت     دوره و تشر
 إىل كذلك أشار .العمومية السياسات تقييم و المرافعة فز

   التشاركية المقاربة دور
 دائرة توسيع و المصلحة ذوي إدماج أهمية عىل و األحداث عدالة مجال تطوير فز

   الصعوبات رغم .اإلهتمام
   واجهناها الت 

وع عىل المصادقة فز  حملة مع التعامل يشمل ألنه نظرا المشر

   التقارير نظام تعزيز .البالغة ألهميته نظرا به آمنا و به تشبثنا أننا إال السالح
 المجتمع طرف من ترفع الت 

  
ز  أن يجب المدئز    الوحيدة ه   النها أكت   تتمهيز

   تقدمنا معرفة من تمكننا الت 
  .االشكالية فز

 بإعطاء بدوره قام ،األمريكية للعلوم اإلجتماعية مداخلة السيد جايكوب بوكيرعميد بكلية دومينيكان

   الجنوح نسبة أن إىل أشار و األحداث، عدالة يخص فيما األمريكية التجربة عن تفصيل
 األحداث صفوف فز

   السلبية النظرة شجب كما .جدا عالية
 لحماية الفعالة الغت   المقاربات كل و الفئة هاتة المجتمع بها يرى الت 

   ي    عالتشر  .األحداث
ز  من أن أضاف .العمومية السياسات عىل أثر لألحداث الجنائ     المشاكل بي 

   الت 
 يعائز

   يتسبب مما الكبار مع يعتقلون كونهم هو األحداث منها
 عن أيضا تحدث .لهم المشاكل من العديد فز

ز  البديلة العقوبات   .للجانحي 

 أضىح أنه عىل أض أنه حيث واصىل  الت للقاء كخالصة كانت خبير قانوني مداخلة السيد دمحم بوزالفة

وري من  فعالة و إيجابية نتائج أجل من و لألحداث الجنائية للعدالة المنظم القانون صياغة إعادة الضز

   و .التقليدية المقاربات عن اإلبتعاد يجب
 يجب المنشود المبتعز  إىل الوصول أجل من أنه قال الختام فز

   اث األحد بشؤون تهتم مستقلة مؤسسة خلق
  .القانون مع نزاع فز

  :مايىل   حول المناقشات دارت وقد

 والحد اليومية المعاملة و العامة المنفعة ذات للحرية،االشغال السالبة العقوبات بدائل حول

ز  و بينهما الفاصل    األرس جل أن علما األطفال استغالل بي 
 .الغرامة بدفع تسمح ال مادية حالة فز

 للمشاركة المغرب استجابة و الحرية، المسلوئ    االطفال حول العالمية  الدراسة مستجدات حول

  
 .الدراسة هذه فز

ورة حول ح وضع ضز  .باألحداث خاصة مستقلة مؤسسة مقت 
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ؽذس، إر رؼشف ؽبالد انؼٕد  1200ٔطم ػذد األؽذاس انًؼزقهٍٛ فٙ يشاكض انزٓزٚت، إنٗ غبٚخ شٓش أكزٕثش يٍ انسُخ انغبسٚخ، 

.اسرفبػب كجٛشا

، انٕٓح انكجٛشح ثٍٛ انزششٚؼبد انقبََٕٛخ، ٔانجُٛبد انزؾزٛخ، انزٙ ”يؾزًغ–ؽهقخ ٔطم سغٍ “ٔفًٛب أكذد فبؽُخ انجّٛ، يًضهخ عًؼٛخ 

، سئٛس يذٚشٚخ انشؤٌٔ انغُبئٛخ ٔانؼفٕ، أٌ انًغشة قطغ أشٕاؽب يًٓخ يالؽٙرؼًٍ إيكبَٛخ رطجٛق انُظٕص انقبََٕٛخ، أٔػؼ ْشبو 

يغ انًؼبٚٛش انذٔنٛخ، أٔ يٍ  يالءيزٓبفٙ يغبل ػذانخ األؽذاس رششٚؼب، ٔيًبسسخ، سٕاء يٍ خالل رطٕٚش انًُظٕيخ انزششٚؼٛخ، أٔ 

.خالل يب كشسّ انؼًم انقؼبئٙ يٍ يًبسسبد فؼهٗ

، أَّ ػهٗ انشغى يٍ ”يغزًغ–عًؼٛخ ؽهقخ ٔطم سغٍ “فٙ كهًخ نّ، طجبػ انٕٛو االصٍُٛ، فٙ انُذٔح، انزٙ َظًزٓب  يالؽٙٔأػبف 

رطشػ ثؼغ اإلشكبالد، خظٕطب أيبو اسرفبع َسجخ ؽبالد انؼٕد، ٔكزا ػذد  الرضالانًجزٔنخ، إال أٌ ػذانخ األؽذاس  انًغٕٓداد

.سُخ 18ٔ 16ؽذس، عهٓى فٙ انفزشح انؼًشٚخ ثٍٛ  1200األؽذاس انًؼزقهٍٛ، انز٘ ثهغ، إنٗ ؽذٔد َٓبٚخ أكزٕثش انًبػٙ، يب ٚقبسة 

ٔفٙ ْزا اإلؽبس، أثشص انًزؾذس رارّ أَّ فٙ ؽذٔد االخزظبطبد انًٕكٕنخ إنٗ ٔصاسح انؼذل، ثبدسد ْزِ األخٛشح إنٗ ٔػغ رظٕس 

نًقبسثخ ػذانخ األؽذاس يٍ خالل يشاعؼخ انًُظٕيخ انزششٚؼٛخ، ٔػهٗ سأسٓب قبٌَٕ انًسطشح انغُبئٛخ، فًٛب ٚخض سفغ سٍ انؾذس 

سُخ، ٔإيكبَٛخ رجذٚم انؼقٕثخ إنٗ رذثٛش، ٔرٕسٛغ طالؽٛبد انًسبػذٍٚ، ٔانًسبػذاد االعزًبػٛبد،  15إنٗ  12انًٕعت نالػزقبل، يٍ 

.ٔكزا اسزفبدرٓى يٍ رذاثٛش انؼقٕثبد انجذٚهخ

يٍ قجٛم إؽذاس يكزت انًسبػذح االعزًبػٛخ فٙ  أٔعبسإنٗ انؾذٚش ػٍ انزذاثٛش األخشٖ، انزٙ ارخزرٓب ٔصاسح  يالؽٙٔػشط ْشبو 

يششٔع انزُظٛى انقؼبئٙ، ٔيششٔع انقبٌَٕ انًزؼهق ثبنُظبو انؼبو، انًطجق ػهٗ يشاكض ؽًبٚخ انطفٕنخ، ٔانز٘ ٚٓذف إنٗ ٔػغ يقبسثخ 

.عذٚذح، رزٕخٗ رٕؽٛذ يشاكض اإلٚذاع، ٔسهطخ اإلششاف ػهٛٓب

، إنٗ ػشٔسح رؼضٚض يطهت انزخظض ثشأٌ اػزًبد يؤسسخ يسزقهخ رٓزى ثشؤٌٔ األؽذاس ”يغزًغ–ؽهقخ ٔطم سغٍ “ٔرٓذف عًؼٛخ 

فٙ َضاع يغ انقبٌَٕ، ٔرنك نزغبٔص انًؼٛقبد، انزٙ رؼزشع أداء انًؤسسبد انؾبنٛخ انًزؼذدح ػذدٚب، ٔانًزُٕػخ فٙ انًشعؼٛبد، 

.ٔانغبٚبد

نُغؼم يُّ يؤسسخ يسزقهخ رشثٕٚخ “ٔانغًؼٛخ َفسٓب أكذد، فٙ أسػٛزٓب، ػشٔسح يشاعؼخ انخٛبس انًؤسسبرٙ ػهٗ أكضش يٍ يسزٕٖ 

، رؼزًذ ثشايظ يؤْهخ نطشػ ؽهٕل دائًخ ٔيزٕاطهخ، دسًء إلشكبنٛخ انغُٕػ، ٔرأسٛسب نسٛبسخ ٔقبئٛخ فؼبنخ، يغ اسزؾؼبس انجؼذ ”ثبيزٛبص

.انًسزقجهٙ ٜفخ اَؾشاف انقبطشٍٚ ػهٗ أيٍ انًغزًغ، ٔاقزظبدِ، ٔسقّٛ االعزًبػٙ، ٔانضقبفٙ
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انكجٛش انز٘ رٕنّٛ  اإلْزًبو، يذٚش انشؤٌٔ انغُبئٛخ ٔانؼفٕ ثٕصاسح انؼذل، فٙ رظشٚؼ نّ نٕسبئم اإلػالو انًخزهفخ ػهٗ يالؽٙأكذ ْشبو 

، يٍ خالل ساُْٛخٔصاسح انؼذل ٔانؾشٚبد فٙ انًغشة نهسٛبسخ انغُبئٛخ انؼبيخ ٔػذانخ األؽذاس ػهٗ انخظٕص ثبػزجبسْب يٕاػٛغ 

يجبدسح انٕصاسح انًؼُٛخ إنٗ رؼذٚم يقزؼٛبد انًسطشح انغُبئٛخ، يٍ خالل إدخبل انؼذٚذ يٍ انًسزغذاد انزٙ رشكم قًٛخ فؼهٛخ يؼبفخ فٙ 

.يغبل ػذانخ األؽذاس

ٔؽست َفس انًظذس، رزغهٗ انًسزغذاد انزٙ رى إدخبنٓب ػهٗ انًسطشح انغُبئٛخ فٙ يغبل ػذانخ األؽذاس، يٍ خالل انزُظٛض 

طشاؽخ ػهٗ اسزفبدح األؽذاس يٍ ثؼغ انؼقٕثبد انجذٚهخ يٍ قجٛم انؼًم يٍ أعم انًُفؼخ انؼبيخ، كًب ٚأرٙ يششٔع قبٌَٕ انًسطشح 

سُخ، ثبإلػبفخ إنٗ رٕؽٛذ سٍ انؾذس سٕاء رؼهق األيش ثؾذس فٙ  15إنٗ  12يٍ  اإلػزقبلانغُبئٛخ ثؼشٔسح انشفغ يٍ سٍ يٕعت 

فٙ انقبٌَٕ انؾبنٙ، إر رى انزأكٛذ أٚؼب فٙ يششٔع  ثٓبسُخ انًؼًٕل  16سُخ، ثذل اػزًبد  18َضاع يغ انقبٌَٕ أٔ فٙ ٔػؼٛخ طؼجخ فٙ 

انًسطشح انغُبئٛخ ػهٗ أٌ يؾبكًخ األؽذاس ٚغت أٌ ركزسٙ انظجغخ انزأدٚجٛخ ٔنٛس انطجٛؼخ انؼقبثٛخ
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إٌ يششٔع انقبٌَٕ انسبنف انزكش ٚذػٕا انٓٛئبد انقؼبئٛخ سٕاء انُٛبثخ انؼبيخ أٔ ” : ٔأفبد يذٚش انشؤٌٔ انغُبئٛخ ٔانؼفٕ فٙ رظشٚؾّ 
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يٍ يسبػذح اعزًبػٛخ ٔيُذٔة انؾشٚخ انًؾشٔسخ، ٔإػطبء انؾق نهًؾكًخ فٙ اسزجذال  انسغُٛخاألخشٖ انًٕاصٚخ يٍ قجٛم انًؤسسخ 
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 يذخالد: انؼذانخ انغُبئٛخ نألؽذاس” :نقبء دٔنٙ فٙ يٕػٕع اشغبلاَطهقذ طجبػ ٕٚيّ االصٍُٛ ثبنًؼٓذ انؼبنٙ نهقؼبء ثبنشثبؽ، 

.”انزغٛٛش

 اعشاءاداقزشاػ  انٗيغزًغ ، ٔرٓذف  -ػهٗ رُظًٛٓب عًؼٛخ ؽهقخ ٔطم، سغٍ داثذانؾقٕقٛخ انزٙ  االَشطخ اؽبسفٙ  ربرٙانُذٔح 

فٙ َضاع يغ انقبٌَٕ نزغبٔص انًؼٛقبد  االؽذاس، ٔرنك ػجش خهق يؤسسخ يسزقهخ رٓزى ثشؤٌٔ  انزبْٛم اػبنذحٔرذاثٛش ٔقبئٛخ فٙ يغبل

ػذدٚب، انًزُٕػخ فٙ انًشعؼٛبد ٔانغبٚبد انزبثغ ثؼؼٓب نٕصاسح انشجٛجخ ٔانشٚبػخ ، انًؤسسبد انؾبنٛخ انًزؼذدح اداءانزٙ رؼزشع 

يًب ٚقزؼٙ يشاعؼخ …يؤسسبد انزؼبٌٔ انٕؽُٙ أانسغٌٕ  الداسحانًُذٔثٛخ انؼبيخ  أ، ٔاالسشحٔصاسح انزؼبيٍ  انٗ االخشٔثؼؼٓب 

.يٍ يسزٕٖ  اكضشانًؤسسبرٙ ػهٗ  االؽبس
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