دور القواعد القانونية في الحد من جرائم الوظيفة العامة
(بحث في مكتب المفتش العام لوزارة البيئة)
أ.م.د .محمد احمد حمد /كلية األدارة واألقتصاد /جامعة بغداد
الباحث /خنساء جواد حسين
املستخهص:

ٌِ د د بحظددٌْب -0202
ِٗ د ا بحث ددى بحددٔ بعددا٘ظ اهددا بحبددْبُز بحظددلث٘ف بحهددٖ بددن بحاع د
ُّ ) 0202ددٖ بحو د م بحو د م سددوي بيطددهزبب٘ة٘ف بحْحٌ٘ددف حوا ل ددف بحهظ د بحهددٖ بحل ِ د بحوةلددض بحوعددهز
حوا ل ف بحهظ لٖ بحهزبق ّق٘ ص لةْم بطث٘ق بح ْب بح ًًْ٘ف هي قثل بي برم ّبحا صف ا حوا حه ّبحةدزبمن
بحْبقهف لٔ بحْظ٘هف بحه هف ّبحوزباثف هي قثل بحوْظ بحه م ّا٘ ى ه ُ٘ف بلد بح ْب د ّبُو٘هِد ّ ّرُد ٌد
بطث٘ ِ اعال لوٖ ّهد رّص ّح دى ها بدل بحوههعد٘ي بحهد ه٘ي حلظدهٖ اد يحهشبم اِد هود ٗدل ٕ بحدٔ بًاهد
هظهْٓ بحهظ بي برٕ ّبحو حٖ بحْبقع لٔ بحْظ٘هف بحه هف ّب ٘دق هظدهْٓ ب بر رقد اٖ ههو٘دش حتدز ب ٘دق
بُد بلِ لدٖ ها ل دف بحهظد بهوثدل هعدالف بحث دى لدٖ بحههدزا لدٔ هد ٓ بطث٘دق بح ْب د بح ًًْ٘دف بحهدٖ ب اددن
بحْظ٘هف بحه هف اصْرم ج٘ م هي قثدل بد برم ُّدل بطث٘ ِد هدا هدي اد ي بحهظد بد برٕ ّبحود حٖ؟ حتدز
ثن بطث٘ق ربطدف بح حدف لدٖ هاهدل بحوهده
بحهْصل بحٔ بحٌه مج بحهٖ ب ق ُ ا بحث ى ص٘تت ث ث لزس٘
-:
بحه م حْسبرم بحث٘ئف ّجزٓ جوع بحث٘ ً ّبحوهلْب بحا صف ا حث ى هي
بحه رٗز بحظٌْٗف بحص رم هي قثل هاهل بحوهه بحه م حلظٌْب )0202-0202
-0
حِذب بحتز
بطههو ق موف بحه ظ  ) Checklistب
-0
ّقدددد ر هثددددز لزسدددد٘ بحث ددددى انطددددههو هةوْ ددددف هددددي ري ّب بداصدددد م٘ف بحْصدددده٘ف بحهددددٖ بوثلددددت اددددـ
بحْطط بح ظ اٖ ّبدً زبا بحوه٘ رٕ) بْصل بحث ى بحٔ رطدهٌه ج اد ى رازسُد رى بطث٘دق بح ْب د بح ًًْ٘دف
اعددال لوددٖ ه د رّص هددي قثددل بحوددْظه٘ي بحواهصدد٘ي لددٖ بد برم بحددٔ ج ًددل ًعددز بحددْ ٖ ّبحث لددف ا حٌصددْ
لٖ بحوا حه ّبحةزبمن بحْظ٘ه٘ف بحْبقهف لِ٘
بح ًًْ٘ف بحهٖ ب ان ول بحْظ٘هف بحه هف ر ٓ بحٔ رًاه
املصطهحاخ انزئٍسٍح نهثحث/بح ْب

*بحث مستل من رسالة ماجستير.

بح ًًْ٘ف  ,جزبمن بحْظ٘هف بحه هف
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دور القواعد القانونية في الحد من جرائم الوظيفة العامة
(بحث في مكتب المفتش العام لوزارة البيئة)
املقذيح:

ٗعددتل هث د ر ق ًًْ٘ددف بحه ْا د بحهددٖ بهزسددِ بحظددلطف بي برٗددف لددٔ بحوا حه د بحْبقهددف لِ٘ د هددي قثددل
هْظهِ٘ ذُي بحه ٗ هي بحوِهو٘ي ّبح برط٘ي ّحهل ذحد ٗهدْ ىحدٔ رى ُدذب بحوثد ر ُدْ بح ٘دش بحدذٕ ب د ّ ر لدل
بح ّ بح ٗثف بحهول سوي هة حَ اظثل بس ٗد اد ي بحهظد بي برٕ ّبحود حٖ بحْبقدع لدٔ بحود بحهد م  ,ىي رى
ىٗة ههٌٔ هٌضثط حِذب بحوث ر لٖ ًط ق ول بإل برم رهز هي بحصهْاف اوا ىّٗ ,ش ب بدهز به ٘ بً ىذب ا ّحٌ رى
ًهِدن ّر بح ْب د بح ًًْ٘دف لددٖ بحٌطد ق بحهدن ٗثٖ بحددْظ٘هٖ ,ىذ باهد بحظددلطف بحهن ٗث٘ددف هدي ر طددز طددلط بإل برم
بحه هف بة ٍ هْظهِ٘  ,حو ب ولَ لٖ ثٌ ٗ ُ هي طلط ّبطدهف قد بصدل را٘ ًد ً ىحدٔ ىها ً٘دف دش بحوْظد هدي
ولددَ ,ل حههظد ّبر جد بً هٌِد ّرطد رم بطددها بم بحظددلطف قد بظددْ را٘ ًد ً لددٖ اهددا بإل برب بةد ٍ هْظهِ٘د
ّ,ا٘ى رًٌد لدٖ ا ثٌد ُدذب ا ّحٌد بحٌبدز ىحدٔ هْسدْب بحهن ٗدل هدي سبّٗدف هعدزّ ٘ف ُدذب بحٌبد م لدٖ ظدل ّحدف
بح د ًْى ,ىذ حةٌ د ُددذب بحٌب د م هددي جو٘ددع ٌ صددزٍ باه د بر هددي رط طددَ رٕ هددي هص د ر رحددشبم بد برم ا ح ْب د
بح ًًْ٘ف ّصْي بحٔ ه ُ٘ف بحٌب م بحهن ٗثٖ لظلطٌ بحضْر لٔ ال ه حَ قف اهٌصزٕ بحهن ٗل بحدْظ٘هٖ ُّود
بحوا حهددف بحهن ٗث٘ددف ّبحه ْاددف بحهن ٗث٘ددف ّه د ٓ ببه قددَ ّب ه لددَ هددع بحٌب د م بحةٌ د مٖ لض د ددي ددز بحةددزبمن
بحةٌ م٘ف بحْبقهف لدٔ بحْظ٘هدف بحه هدف بث د بذ رى ُدذٗي بحٌب هد ى بةوهِود طدوف بحه د ن ّبًِود ٗوظد ى بح دق
ًهظَ ُّْ بحو بحه م ّبحْظ٘هف بحه هف

أوَ :يشكهح انثحث

املثحث األول/ينهجٍح انثحث

رى به قن ظد ُزم بحهظد بد برٕ ّبحود حٖ اادل صْرٍ بحزودْم ّبي ده ص بحهشّٗدز ّ ٘زُد هدي بحةدزبمن
ّبحوا حه بحهٖ ب ع لٔ بحْظ٘هف بحه هف) بهطلل اذ جِْ اث٘ثف هي قثل بدقظ م بحزق ا٘ف بحواهصف لٖ ها بل
بحوههعدد٘ي بحهوددْه٘٘ي ّذح د هددي د بهه٘ددل ّرُددن بحزق د اٖ حتددز او ٗددف بحْظ٘هددف بحه هددف ّبحو د بحه د م هددي
بيًهِ ُّ ,ذٍ بح و ٗف ٗةل بى باْى لٖ بح ر بعزٗهٖ هْا ّههِدْم حه ٘دق هثد ب سدو ى بطدهوزبر بحوزلدق
قْب ق ًًْ٘ف بهوثدل ا حهعدزٗه بي برٗدف ّبحةٌ م٘دف  ,بي بى اثدزم بحهةد ّسب
بحه م ا ًهب م ّبطهوزبر هي
بحهظ ؤي بدب٘ف -:
لٔ بحْظ٘هف بحه هف ّبحوص حح بحهٖ بوثلِ ببِز حٌ هعالف ٗواي ص٘ هِ هي
رُّ -:ٙل ٌُ قْب ق ًًْ٘ف و هلف ّههصلف ب ان ول بد برم ؟
لدٔ او ٗدف بحْظ٘هدف بحه هدف هدي بد هد بر لِ٘د ّهد ٓ بطث٘ ِد هدي قثدل
ث ً٘  -:ه ٓ ق رم ّاه ٗف ُذٍ بح ْب
بد برم ؟

ثانٍآ:أهًٍح انثحث

بٌثع بُو٘ف بحث ى هي بحوا ًف بحهٖ ب هلِد بحْظ٘هدف بحه هدف ّبحوْظد بحهد م لدٖ بح ّحدف ل حْظ٘هدف بحه هدف
ُددٖ ّ د ر بحظددلطف بحه هددف ّبى ق د ر بح ّحددف ٗظ د ّٕ ق د ر بحوْظ د بحه د م يًددَ ربطددِ بحوهاددز ّط د ُ بحو د از
ّ هلِ بحوٌهذ ّهزآبِ بحوهثدزم ل٘دزٓ بحٌد ص بح ّحدف هدي حدَ ّيُو٘دف بحْظ٘هدف بحه هدف ّبحوْظد بحهد م لد ى
قهَ ا ح ّحف ياد بى ٗدهن بٌب٘وِد لدٔ بطدض ّقْب د ق ًًْ٘دف باهدل اظدي بي بر ّب ٘دق بحصد حح بحهد م هدي
ب ٘ق هثد ر سدو ى بطدهوزبر بحوزلدق بحهد م انًهبد م ُّدذب ٗدٌهاض اصدْرم اث٘دزم لدٔ رل ُ٘دف بحوةهوهد
ّبطْرُ د بي بى اهددا بحوددْظه٘ي ّبحوالهدد٘ي اا هددف هددف ٗههو د بًهِ د ُددذٍ بح ْب د هو د ٗه د جزٗوددف هالددف
ا حْبجث بحْظ٘ه٘ف ُّذب ٗهد هلودزبً ط٘دزبً ٗ هد ى بحدٔ بحث دى لدٖ ُدذٍ بحةدزبمن حود حِد هدي بثد ر طدلث٘ف لدٔ
بًهِ بيهْب ّبازٗل رطض بحهٌب٘ن بي برٕ حل ّ

ثانثآ :أهذاف انثحث

بحظدٌْب ُّ )0202-0202دذٍ بحه دزم
ٌِ
بعا٘ظ اها بحبْبُز بحظلث٘ف بحهٖ بن بحاع
-1
هههل ف ا دطهزبب٘ة٘ف بحْحٌ٘ف حوا ل ف بحهظ بحهٖ بثٌ ُ بحوةلض بحوعهز حوا ل ف بحهظ لٖ بحهزبق
بى ب لل بحهعزٗه طلطت بحضْر لٔ بح و ٗف بحةٌ م٘دف ّبحو ً٘دف حلْظ٘هدف بحه هدف ّى بيود رم بحدٔ
-2
بح و ٗف ب ي برٗف ُّٖ ج ًل هِن ّبهه ب حل ْب بحهعزٗه٘ف بحهٖ بِ ا لٖ هضدوًِْ بحدٔ اظدي طد٘ز بحوزبلدق
بحه هف ّاو ٗف بحود بحهد م هدي بحهظد بي برٕ بحوظهعدزٕ لدٖ هه صدل بح ّحدف هود ٗدلثز لدٖ بحثٌ٘دف بيقهصد ٗف
حلثل
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راتعآ :فزضٍاخ انثحث

 بحهزس٘ف بيّحٔ :بْج قْب
بحْظ٘هف بحه هف
 بحهزس٘ف بحث ً٘ف:بطثق بي برم بح ْب بح ًًْ٘ف ّبلهشم اِ ٌ هو رطهِ حوِ هِ
 بحهزس٘ف بحث حثف :بح ْب بح ًًْ٘ف هلوف اا لف بحوا حه ّبحهة ّسب بحْبقهف لٔ بحْظ٘هف بحه هف ّحِ قْبِد
ّاه ٗهِ ٌ بحهطث٘ق
ق ًًْ٘دف بةدزم بيلهد ّبحوا حهد

خايسآ :جمتًع انثحث

بن ر ه٘ ر هةهوع بحث ى هاهل بحوهه

بحصد رم هدي بحوْظد

بحهد م ّبحْبقهدف لدٔ

بحه م لٖ ّسبرم بحث٘ئف )

سادسآ :أدواخ انثحث

بددن بطددههو اهددا بي ّب بحددْبر حتددز
بلا٘صِ ا ٙبٖ:

بح صددْ

لددٔ بحث٘ ً د

ّبحوهلْه د

بحا صددف ا حث ددى ّبحهددٖ ٗواددي

ر -اجلانة اننظزي

 -0بن ر هو بحاهل ّبحولحه ذب بحه قف اوْسْب بحث ى ّبحوةد بحهلو٘دف ّبيا د ث بحصد رم لِ٘د ادذح
بحزط مل ّبدح رٗح ّبح ربط بحوٌعْرم لٔ وثاف بحوهلْه بح ّح٘ف بيًهزًت)
 -0بحه دددددد رٗز بحصدددددد رم هددددددي بحواهددددددل ّبحهددددددٖ بههلددددددق ا ضدددددد ٗ لظدددددد بحهددددددٖ بددددددن بعا٘صددددددِ دددددد
بحظٌْب )0202_0202

ن -اجلانة انعًهً:

 -0هددي د ب ٘ددق سٗ د رب ه٘ بً٘ددف ههاددزرم حواهددل بحوهدده بحه د م لددٖ ّسبرم بحث٘ئددف حتددز جوددع بحث٘ ً د
بح سهف ّحهعا٘ظ هعالف بحث ى ّحث٘ههِ ّبُد بلِ رذ بدن ب ٘دق د م ه د ا هدع هد ٗزٕ بدقظد م ّهدْظهٖ
بحواهل ّذح دى بحو ا بحعاص٘ف بحهدٖ بهد هدي بد ّب بحوِودف حةودع بحوهلْهد لدٖ بحث دْث بحهلو٘دف حود
بٌطْٕ لَ٘ هي به ل حهبٖ ا٘ي بحث اى ّبحوث ْث هو ٗظِن لٖ بح صْ لٔ ا٘ ً رّ ههلْه راثز و د
ي بحب ُزم رّ بح حف ط٘ف)000 :0202,
 -0رط ح٘ل جوع بحث٘ ً ّبحوهلْه ّبط ح٘ل بحه ل٘ل بحهولٖ:
بددن ب هو د بحث٘ ً د ّبحوهلْه د بحهددٖ ب دن جوهِ د هددي د بحو د ا بحعاصدد٘ف ّبحوهلْه د بحوْث ددف
بحوه اف ل٘و بن ب هو ق موف بحه ظ ّ ُّٖ ) Check Listبا م هي حزبمق ربطف بح حف ّبههود بط طد
لٔ بحو ابف بحعاصد٘ف ّبحو د ا لدٖ ب د ب ُ ّب ل٘لِد حةودع بحوهلْهد ّبحهدٖ بدن ب ظد٘وِ لدٔ قظدو٘ي
ّاود هْسددح لددٖ هل ددق  )0ا٘ددى طددٔ بح ظددن بيّ هٌددَ بحه ددزب بحوههل ددف اْجددْ بح د م بح ًًْ٘ددف ّه د ٓ
 )32ل دزم ّقد بودت
اه ٗهِ به بح ظن بحث ًٖ هههلق او ٓ بٌه٘دذ بح د م بح ًًْ٘دف هدي قثدل بي برم رذ ب هود
ص٘ هِ لٔ ّلق بحو ٘ ص بحذٕ ٗهدزبّ هد ا٘ي  ) %02-2هل دق ّ )0قد بدن زسدِ لدٔ بحواهصد٘ي لدٖ
هة ب برم بي و ّبح ًْى بحث حغ ُن  )8هل ق )0
ّق بن ب ل٘ل بحٌه مج ّلق بحوه ي بٙب٘ف بحٌة ر ّ جْب -:)031 :0202,
 -0باهظ ن بحوه بحه زٗثٖ حو ٓ بحوط ا دف هدع بحوهطلثد يطدهازبى بحْطدط بح ظد اٖ بحودزجح (Weight
باهظ ن ق٘ن بحهازبرب حال ق موف هي قْبمن بحه ظ ّا ظل بحوه حف بيب٘ف:
 , Meanهي
بحْطط بح ظ اٖ بحوزجح = هج بدّسبى * بحهازبرب ) /هج بحهازبرب
 -0باهظ ن بحٌظثف بحوئْٗف حو ٓ هط ا ف بحهٌه٘ذ بحههلٖ هي قثل بحوٌبوف ا طههو بحوه حف بيب٘ف:
بحٌظثف بحوئْٗف = بحْطط بح ظ اٖ بحوزجح /ب لٔ رجف لٖ بحو ٘ ص * هج بحهازبرب )
 -3باهظ ن اةن بحهةْم هدي د حدز بحٌظدل بحوئْٗدف حود ٓ بحوط ا دف هدي بحْباد بحصد ٘ح ّاود ٗدنبٖ:اةن
بحهةْم حال ق موف ل ظ= -0بحٌظثف بحوئْٗف حو ٓ بحوط ا ف

ساتعآ :أسهىب انثحث

ٗههو بطلْن بحث ى لٔ بحوٌِج بيطه زبمٖ يثث
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بحة ًل بحٌبزٕ ّبي هو

لٔ بحوٌِج بحه ل٘لٖ لدٖ
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بحة ًل بحهولٖ

املثحث انثانً/اجلانة اننظزي

أوَ:ياهٍح يثذأ قانىنٍح اجلزائى و انعقىتاخ اجلنائٍح وانتادٌثٍح يف نطاق انىظٍفح انعايح

رى هث ر ق ًًْ٘ف بحةزبمن ّبحه ْاد هدزبثط اهادزم بح ّحدف بح ًًْ٘دف ّبحدذٕ ٗهٌدٖ ضدْب بح ّحدف يااد م
بح د ًْى لددٖ اددل بصددزل بِ ّاددل صددْر ًع د حِ حددذب ل د ى لددٔ جو٘ددع بحظددلط بحه هددف لددٖ بح ّحددف بحهعددزٗه٘ف
ّبحهٌه٘ذٗف ّبح ض م٘ف باهزبم بح ًْى ّبحاضْب ح ْب ٍ ّاو بى بي برم ُدٖ باد ٓ صدْر بحظدلطف بحهعدزٗه٘ف
حذب ٗهْجل بى باْى بحهصزل بحص رم ٌِد هْبل دف ّهط ا دف حل ْب د بح ًًْ٘دف بحٌ لدذم لدٖ بح ّحدف ّبي د
بصزل بِ ٘ز هعزّ ف ّبظهْجل لٔ هي ٗا حهِ بحه ْاف طدْبر بى ا ًدت جزٗودف جٌ م٘دف بّ ها حهدف بن ٗث٘دف
ط رُّٕ )01 :0223,ذب بحوث ب ٌٗطثق بو هد لدٔ بحةدزبمن ّبحه ْاد بحْظ٘ه٘دف بٕ بًدَ يٗوادي بى ًهد لهدل
ههدد٘ي جزٗوددف بي اْجددْ ًددظ د اٖ ص د ر هددي بحظددلطف بحهعددزٗه٘ف ٗةزهددَ ,بي بى بيهددز ٗاهل د ل٘و د ٗاددظ
بحوا حه بحه ٗث٘ف ل بث ر هْسْب قف بحوا حهف بحه ٗث٘ف اوثد ب ق ًًْ٘دف بحةدزبمن ّبحه ْاد جد ي اث٘دزب لدٖ
قدف اد٘ي بحوا حهدف بحه ٗث٘دف بحهدٖ
ل َ بح ًْى بي برٕ ا٘ى ح حدل اهدا هدي ل ِد ر بح د ًْى اد ى بادْى ٌُد
ٗزباثِ بحوْظ ّا٘ي ًظ ق ًًْٖ ٗةزم بل بحوا حهدف بٕ اوهٌدٔ اصدز بيلهد بحوههثدزم ها حهد ب ٗث٘دف اود
ُٖ بح ا حٌظثف حلةزبمن بحةٌ م٘ف لٖ ق ًْى بحه ْاد ّبح دْبً٘ي بي دزٓ ,لدٖ اد٘ي ذُدل بحدثها بي دز هدٌِن
بحٔ بى ب ٗ ّاصز بحوا حهد بحه ٗث٘دف ٗهد بهدزب هظههصد٘ لدٔ بحوعدزب يطدهٌ بلد بحوا حهد بحدٔ هةدز
ب د ٗزٕ ّبطدع
بهل٘و ق باْى هثِوف بّ بّبهز رؤط ر ٘ز طل٘وف ّحذح بصثح حلظلط بحهن ٗث٘ف ب هصد
لٖ ب هث ر لهل ه بّ م ب هث رٍ ها حهف ب ٗث٘ف ًّ ,ه٘ةف حٌه ذ ُذب بحوثد ب بحدٔ ًطد ق بحوا حهدف بحهن ٗث٘دف قد اد ب
ٗهتلتل اههل بح ض ر بحذٕ بًهِٔ بحٔ بًاد ر بحظدلطف بحوطل دف حةِد بحه ٗدل لدٖ بد ث٘ن هد ٗ لْ حِد هدي بصدزل
بحوْظ بازبُ٘ن  ) 01 : 0181,ب ل بحوعزب بحهزبقٖ لدٖ ُدذب بحوةد ب دذب ادثها بحهطث٘ د حوثد ب اصدز
بحوا حه ري رى بيهز حن ٗصل اَ لٖ جو٘ع بياْب بحٔ ه ّصل بحَ٘ هث ب يجزٗوف ات٘ز ًظ او ُٖ بح د لدٖ
ق ًْى بحه ْا هي ا٘ى بحه ٗ ّبحْسْ

ثانٍآ :اننظاو األنضثاطً وانسهطح انتؤدٌثٍح:

لٖ طث٘ل ّسع بهزٗ هٌ طل حلٌب م بحهن ٗثٖ ق ً قٖ صهْاف لٖ ب ٗ هه حن ذح بحٌبد م ّيطد٘و لدٖ
٘ ن ًدظ بعدزٗهٖ ٗهزلدَ ا٘دى زلدَ بحدثها ا ًدَ بلد بح ْب د بح ًًْ٘دف بحهدٖ بدٌبن هظد رحف بحوْظد بحهد م
اظثل ها حههَ حْبجث بَ بحْظ٘ه٘ف بّ اظثل زّجَ ي ه ٗ هضَ٘ ذح بحْبجل بّ ظِدْرٍ اوبِدز هدي ود ًَ بى
ٗادل اعددزا بحْظ٘هددَ بحهددٖ ٗوثلِد ّذحد اتددز ر ددَ ّسجددزٍ ّقد زلدَ ب ددزّى ا ًددَ هةوْ ددف هددي بح ْب د
بح ًًْ٘ف بحِ ا بيط ص هي طٌِ ُْ بحزق ادف ّبيودزبا لدٔ بحودْظه٘ي ّقد بقدز هدي قثدل بحوعدزب حضدو ى
ق٘ددد م بحوْظددد ا حوِددد م بحْظ٘ه٘دددف بحوظدددٌ ٍ بح٘دددَ ّاظدددي بًة سُددد بحطوددد ّّٕ )201: 0181,ا٘ثوددد بْجددد
لددٔ
هظدلّح٘ف ٗةددل بى بْجد ا حو اددل طددلطف ُّددْ هثد ب هههد را ل٘ددَ لددٖ ل ددَ بح د ًْى بي برٕ ّبي بطدده
بحددزم٘ض بي برٕ بى ٗو د رص بي و د بحوٌ حددف اددَ ّرطددهٌ ب حِددذب بحوث د ب ل د ي برم بهوهددع ا ددق بْق٘ددع بحه ْا د
بدًضث ح٘ف لٔ بحوْظ بٗ ا ى ًْ ِد ّذحد لدٔ ب هثد ر بى بحدزم٘ض بي برٕ ُدْ بحوظدْؤ دي اظدي طد٘ز
بحهول لٖ بحوزلق بحه م بحوْالَ بحَ٘ ب بربَ ّا٘ى بى بحٌب م بدًضث حٖ حلْظ٘هف بحه هف ق من لٔ م صد مظ
لِْ ٗه ًب ه ص ا حوةهوع بحْظ٘هٖ بعول قْب د ٍ ّباا هدَ بحودْظه٘ي اصدْرم صدف لِدْ ٗهو٘دش ا ًدَ ذٕ
حد اع د اٖ ههت٘دز ّههةد حهٌبد٘ن ّهْباثدف بحهطدْر بحظدزٗع لدٖ بحٌبد م بي برٕ ّهدي ثدن بحهطدْر لدٖ بطد ح٘ل
ّحزق ببحوا حه بحوزباثف لٖ ُذب بحوة ّبحذٕ ٗظهلشم ا حضزّرم بحه ل بحوظهوز هي قثل بحوعزب ّه طثف
لٔ ه ٗزباثَ هي ب ط ر طْبر ببةد ٍ بي برم بّ ببةد ٍ بصد ن بحوصد حح بحظدا رًف)211 :0200,
بحوْظ
بحوْظ ا ا ٓ ّبجث بدَ بحْظ٘ه٘دف بّ زّجدَ دي ه هضد ُ بّ لدٖ
ّٗ ْم بحٌب م بدًضث حٖ لٔ بط ص ب
اازبهَ بحْظ٘هف بحهٖ ٗعتلِ ًّ ,بزآ حهعدهل بحْبجثد ّبحو بدْرب لدٖ
ا ظِْرٍ اوبِز هي ونًَ بي
بحْظ٘هف بحه هف رس ٔ بهز ب ٗ ُ بّ اصزُ هظههصد٘ لدٔ بحوعدزب هود ًدهج دي ذحد بلظد بحوةد بهد م
بحظلطف بحه ٗث٘ف لٖ با٘٘ ّب ٗز بحظلْ بحاد ح ّهود ٗوادي د ٍ ها حهدف ب ٗث٘دف لدٖ طدلْ بحوْظد ُّدذب
يٗهٌٖ بى طلطف بي برم لٖ ُذب بحوة طلطف هطل ف ا٘ى بى قزبرببِ سهف ح ْب ّسدْباط ههٌ٘دف صد رم
سهف حلزق اف هي بحةِ ّبحِ٘ئد بحزق ا٘دف بحواهصدف ّق الدف حلطهدي بّ بيحتد ر
هي بحظلطف بحهعزٗه٘ف ّاذح
به م بحظلطف بح ض م٘ف )George C. Sinnott, 2003:1
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ّهي ُذب بحوٌطلق به طلطف بحهن ٗدل ىاد ٓ ر طدز بحظدلط بحهدٖ بو رطدِ بإل برم لدٖ بحوةد بحدْظ٘هٖ
ّذح حههلدق ُدذٍ بحظدلطف ا زٗد بدلدزب ّا دْقِن اعدال اث٘دز هدع سدزّرم بحه ا٘د لدٔ باهدزبم بإل برم حوثد ر
بحوعزّ ٘ف لٖ هو رطهِ حِذٍ بحظلطف,ا٘ى ىى بحٌب م بحهدن ٗثٖ ُدْ جدشر هدي رااد م بحْظ٘هدف بحه هدف ّ ,طدلطف
بحهن ٗل لٖ بح ّحف ونًِ ونى رٕ طلطف را زٓ ُٖ طلطف ق ًًْ٘ف وز ٘ف) لنٕ ًب م بدن ٗثٖ لدٖ ًطد ق بح د ًْى
ياد رى ٗزبادش لدٔ بنٗ٘د لدٖ بحٌبد م بح د ًًْٖ لدٖ بح ّحدف ّاد ّى ق٘د م بحظدٌ
بحه م رّ لٖ ًط ق بح ًْى بحاد
بحعددز ٖ حلْيٗددف بحهن ٗث٘ دف ,لإًددَ ي ٗواددي بحهظددل٘ن اْيٗددف بن ٗث٘ددف ه د بٗددْن )1 :0220,ل حظددلطف بحواهصددف
ا حهن ٗل لٔ طث٘ل بحوث ي بوهل اق بهْٗا بي هص ص بحووٌْادف حِد ىيف لدٖ اد ّ ههٌ٘دف بدٌبن اوْجدل
بح ًْى او ي ٗواي رى ٗ ل ه ل بحظلطف بحواهصف ا حهن ٗدل ىيف هدي د٘فين هدي قثدل بحوعدزب لدٔ بطد ص ىى ُدذٍ
بداا م هةز بطث٘ق حل ْب بحه هفّ ,ىى بح ض ر بإل برٕ ٗه هلِ اصزبهف لٖ ُدذب بحوةد ّٗ ,لةدن ىحدٔ بحههظد٘ز
بحض٘ق ا حٌبز ىحدٔ بحطث٘هدف بحه ا٘دف حلهن ٗدل ّبحظدلطف بحهن ٗث٘دف لدٖ بحوةد بحدْظ٘هٖ ق مودف لدٔ لدز باهدزبم
قْب بحظلْ بحْظ٘ه٘ف ّادذح لدإى بحٌبد م بحهدن ٗثٖ ٗزبادش لدٔ طدٌ هثد ر بحوعدزّ ٘ف ّبحدذٕ ٗ دْم لدٔ لادزم
بحه ن لٔ ال هي ٗا حهَ ّبحذٕ ٗةل رى ٗظهٌ بحٔ قْب د هْسدْ ٘ف ّىجزبم٘دف بهدز ًهظدِ ّٗ دْم لِ٘د
ُذب بحٌب م دًَ ًب م اٖ لٖ ه ُ٘هَ ّجُْزٍ ّرطلْاَ ,ىذ ٗ ْم هدي رجدل او ٗدف بحوصدل ف بحه هدف ّ لدٔ ُدذب
بيط ص ٗةل رى ٗظْ ول بحظلطف بحهن ٗث٘ف هث ر بحوعزّ ٘ف لٖ قزبرببِد ّذحد حهد م قد رم ُدذٍ بحظدلطف لدٔ
بحازّى ي ا ّ بح ًْى بحْبجل بحهطث٘ق ّىيف ا ى هص٘ز ُذٍ بح زبرب بحطهي بّ بإلحت ر بازبُ٘ن)08 :0181,
ّهوددد ب ددد م ًظدددهٌهج ىى بحظدددلطف بحووٌْادددف حددد برم لدددٖ بحهةدددزٗن طدددلطف هدددف ٌٗثتدددٖ ضدددْ ِ حل ددد ًْى
بٕ بسه ر بحوعزّ ٘ف لِ٘ ) لٔ ً ْ ٗ ْ ّى بيطهث ب ّىى ُذٍ بحظلطف ّىى ا ًت ً اهف هدي لادزم اصدز
بحهةزٗن اوث ر م ا٘ بحوعزب ىيف رى بحظدلطف بحهعدزٗه٘ف لدٖ هو رطدهِ ي هص صدِ لدٖ طدي بح دْبً٘ي بحه ا٘دف
ح٘ظت اوٌنٓ ي بحزق اف بح ض م٘ف لٖ ا ها حههِ بحٌصْ بح طهْرٗف بحهٖ باهل ازٗ بدلزب ّا دْقِن ىذ
بهول بحزق اف بحهه حف ا رص حِذٍ بح ْق قِثنل بحوعزب ل٘ ْ ذح ّى بًهِ ُدذٍ بح زٗد اد ّبلع ّهثدزرب
بحوا حهدف بحه ٗث٘دف دي بحةزٗودف
او ٗف بحوصل ف بحه هف ,او بة ر بيو رم بحٔ بى بحوعزب ق با لٔ بطده
بحةٌ م٘ف هي ا٘دى بحظدلطف بحهدٖ بهدز بحه ْادف ّهدي ا٘دى بح ْب د بح ًًْ٘دف بحهدٖ ب اوِد ا٘دى بى بحوا حهدف
ي ّبجث بَ بحْظ٘ه٘ف ّها حههِ اٌ٘و بحةزٗودف بحةٌ م٘دف ُدٖ دزق بحةد ًٖ
بحه ٗث٘ف ق موف لٔ زّى بحوْظ
لِ٘ د لددٖ ق د ًْى بحه ْا د حددذب ٗه قددل بحوْظ د ب ٗث٘ د هددي قثددل بي برم هددع د م
ح ْب د بحوةهوددع بحوٌصددْ
ا ِ لٖ بق هف بح ْٓ بحو ً٘ف بّ بحةٌ م٘ف ٌ بيقهض ر بحٌه٘وٖ)01 :0200,
بي

ثانثآ:اجلزائى وانعقىتاخ األنضثاطٍح انىاقعح عهى انىظٍفح انعايح:

بحةزٗوف لٖ ههٌ ُ بحوةز ُٖ وٖر س بح ًْى ا حٌظثف دّحئ بحذٗي ٗهثٌْى هثل ُذب بحههزٗ بحد ق٘ق
حلالودف ,رّهدي ً ا٘دف بإلجود ب بح د ًًْٖ لدٔ ههٌ ُد Legal research series and socio- ,2004:2
 )legalبه هي بحٌ ا٘ف بحةٌ م٘ف ل از بحه ِ ر لٔ بٗة بهزٗ حِ اهٔ ٗهن بو٘٘شُ و ٗعدثِِ ّادذح
حوٌع بي ه ح لٖ ههٌ ُ هع جزبمن ب زٓ ا حةزٗوف بحو ً٘ف بّ بحةزٗوف بيًضدث ح٘ف ل د زلِد بحدثها اهتل٘دل
بحهٌصددز بحعددالٖ ّبحددذٕ ٗاههددٖ ي هث د ر بٕ طددلْ جزٗوددف جٌ م٘ددف ّذح د اهاصدد٘ظ ًددظ جٌد مٖ حددَ ّ لددٔ ُددذب
بيط د ص زلِ د بحددثها لددٔ بًِ د اددل لهددل ٗهددز بح د ًْى ا د حددَ ّبٌص د بحددٔ ها حه د ّجددٌح ّجٌ ٗ د
ّبي ٘زم ُٖ بياثز طْرم ّبهل ٔ باا ه ا حظدةي هد آ بحدْ بحٌدْرٕ )002 :0220,بي بى لزٗدق ب دز هدي
بحه َ لل بحة ًل بحو ٕ لٖ بهزٗهَ حلةزٗوف ّبحذٕ هي بجلدَ ٗظدهْجل بٗ د ب بحه ْادف لدٔ ادل لهدل بّ بههٌد ب
ي لهل بحدذٕ ٗههد ٕ لدٔ بحظد م ّبحٌبد م ّبحطونًٌ٘دف بيجهو ٘دف بحشُ٘دزٕ )03 :0222,بّ ُدٖ ودل هدي
ر و بح ْم رّ بياه٘ حتز حه ٘دق هصدل ف ذبب٘دف اود زلِد ّ )Robert Foster,David,2004:5قد
ّر به رٗ هاهلهف حلةزٗوف بحةٌ م٘ف بي بًِ ههه ف هدي ا٘دى بحوهِدْم ا٘دى زلِد بحدثها ا ًِد ادل طدلْ
رجٖ بٗة اٖ بّ طلثٖ بٕ بح ٘ م ا حههل بّ بههٌ ب ي لهل ص ر هي بًظد ى هظدلّ ّٗ دزر حدَ بح د ًْى اد
ّاذح زا ا ًَ ال لهل ٘ز هعزّب ٗص ر ي برب م جٌ م٘ف ٗضدع حِد بح د ًْى اد بّ بد ا٘ز باهزبسٗد ّقد
زلِ ب زٗي ا ًِ ول بّ بههٌ ب ي ول ٗزبل لدٔ بربا ادَ ْادف ا ادن بح د ًْى بادزبُ٘ن )21 :0118,
ّبحةزٗوف بحةٌ م٘ف لدٔ بحٌ دْ بحدذٕ اٌ٘د ٍ هوادي بربا اِد هدي بٕ وداظ اتدا بحٌبدز دي صدههَ بي بى ٌُد
م بّ هي ُن لٖ ااوَ اةزٗوف ب ه ص بيهدْب بحه هدف ّبحهدٖ هدي بُدن
جزبمن يٗهصْر بربا اِ بيهي هْظ
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م ال بى بحوعزب ٗلشم با٘ ً حه ق ُذٍ بحةزٗودف بى ٗادْى بحوْظد
برا ًِ ُٖ بى ٗاْى هي برباثِ هْظ
هاهص اعنى هي ولّى بحْظ٘هف بحو م  301هي ق ًْى بحه ْا بحهزبقٖ رقن  000حظٌف )0191
ّ لَ٘ ٗواٌٌ بى ً برا ى جزٗوف بحوْظ بحه م بحةٌ م٘ف او ٗ بٖ:
 0بحزاي بحو ٕ بحوهوثل ا حههل بّ بيههٌ ب ي بحههل بحذٕ جزهَ بح ًْى
 0بحزاي بحوهٌْٕ ّبحوهوثل ا ح ص بحةٌ مٖ
 3بحزاي بحعز ٖ ّبحوهوثل اْجْ ًظ ق ًًْٖ ٗه بحههل بّ بيههٌ ب ي بحههل جزٗوف جٌ م٘ف ٗه قل لِ٘ بح ًْى
 2راي بحصهف ّبحوهوثل لٖ بى ٗاْى هي بربال بحههل بّ بيههٌ ب ي بحههل ُْ هْظه ه بحةْربًٖ)90 :0112,

املثحث انثانث

أوال:اجلانة انتطثٍقً

اوَ :حمىر وجىد انقاعذج انقانىنٍح وكفاٌتها:
ب ل٘دل ًهد مج ق مودف بحه دظ ّبحوْسد ف لدٖ بحةد ّ رقدن ٗ ) 1هثد٘ي بى ه دْر ّجدْ بح د م
هي
بح ًًْ٘ف ّاه ٗهِ ا دق ههد  )9,13رجدف هدي بصدل  )02رجد ّاٌظدثف هئْٗدف قد رُ  )%13,9هود
ٗعددد٘ز بحدددٔ ّجدددْ لةدددْم اةوِددد  )%9,11ه رًدددف هدددع ه ٗةدددل بطث٘ دددَ ّٗهددد ُدددذب بحو دددْر هدددي بحوثددد
ّبحوو رط بحوِوف ّبيط ط٘ف بح سم بْبلزُ ح ٘ م ب برم بحواهل ا حهول لٔ بح هي اهدا بحبدْبُز بحظدلث٘ف
ل زب ُذب بحو ْر  )01ل زم ّاو هْسح لٖ بحة ّ )1
ّ 2ق التت
ج ّ ً ) 1ه مج ب ل٘ل هه بدج ا بحا صف اه زب ق موف بحه ظ حو ْر ّجْ بح م بح ًًْ٘ف ّاه ٗهِ
ّّلق بحو ٗ٘ض بحوثٌ٘ف
بحوث
ه ْر ّجْ بح
0
0
3
2
1
9
1
8
1
02
00

ّبحوو رط

بيبه ق بحوه ّم ىحٔ
بحو ّ
0
2
3
0
2
2
2

م بح ًًْ٘ف ّاه ٗهِ

ّجدددْ قْب ددد ق ًًْ٘دددف ب ودددٖ بحْظ٘هدددف بحه هدددف هدددي بي هددد بر
لِ٘
صددف
بددٌظ بحهعددزٗه بح ًًْ٘ددف لددٔ ط٘ ط د ّبجددزبرب
حوزباثٖ بحوا حه بي برٗف
صددف
بددٌظ بحهعددزٗه بح ًًْ٘ددف لددٔ ط٘ ط د ّبجددزبرب
حوزباثٖ بحةزبمن لٖ بح ر بحْظ٘هف بحه هف
سوي بحوعزب بحهزبقدٖ بدْلز بيطده ح٘ف ّبح ٘د حد ٓ بحةِدف
بحهٖ بهز بحه ْاف بي برٗدف ٌد برباد ن بحوا حهد بي برٗدف
ّبحو ح٘ف
سوي بحوعزب بح ًًْٖ بْبلز بيطه ح٘ف ّبح ٘ حد ٓ بحةِدف
بحهٖ بهز بحه ْاف ٌ بربا ن بحةزٗوف بحْظ٘ه٘ف
د م ّسددْ بح د م بح ًًْ٘ددف ٗ د لع بحوْظ د بحددٔ بربا د ن
بحوا حه بإل برٗف
ّجددْ ط٘ طد بْظ٘د هثٌ٘ددف لددٔ بحةد برم ّبحاهد رم ّّلددق
بحوه ٗ٘ز ههلٌف بل ٕ ح و ٗف بحْظ٘هف هي بي ه بر لِ٘
٘ددز بحظددْٗف
هْباثددف ًصددْ بح ْب د بح ًًْ٘ددف حلظددلْا٘
بحهٖ بٌ هي بحْظ٘هف بحه هف
بددٌظ بح ْب د بح ًًْ٘ددف لددٔ بجددزبرب حلْق ٗددف هددي بي ه د بر
لٔ بحْظ٘هف بحه هف ّح٘ض بحوه قثف لَ٘ ل ظل
بهضوي ًصْ بح ْب بح ًًْ٘ف لٔ
هزباثٖ بحوا حه بي برٗف
بهضوي ًصْ بح ْب بح ًًْ٘ف لٔ
هزباثٖ بحةزبمن بحْظ٘ه٘ف

ْا

رب ف اعدنى

ْا

رب ف اعدنى
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بحو ٘ ص %
بيبه ق بحْطط
2
2

1
2

9
2

بيبه ق بحة٘ ّبحووه س
1
2
√

8
2

1
2

02
2

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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00

ّجدددْ جدددشبر هددد حٖ اددد ا لدددٔ هزباثدددٖ بحوا حهددد
ّبحو ح٘ف ٗظ ُن لٖ بح هٌِ
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بي برٗدددف

√
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03
02
01

√

بي برٗدف ّبحةٌ م٘دف هدع بحةدشبر

م بٌ طل جظ هف بحوا حهد
بحو حٖ
لِ٘ لٖ بحهعزٗع ه رًدف ا حوٌد لع
سه بحه ْاف بحوٌصْ
بحو ح٘ف بحهٖ ٗ صل لِ٘ بحوا ح
بهضوي بحهعدزٗه بح ًًْ٘دف ْاد هعد م لدٔ هدي ٗههد
لٔ بي ه بر لٔ بحْظ٘هف بحه هف
بدّسبى
بحهازبرب
بحٌه٘ةف

2
2
2

بحوه
بحٌظثف بحوئْٗف
اةن بحهةْم

9,13
2,222
2,119

√
√
0
2
2

0
2
2

3
0
9

2
2
2

1
0
1

9
0
9

1
1
3
1

8
1
2
2

1
0
1

02
2
2

بحْطط بح ظ اٖ بحوزجح= هج بدّسبى * بحهازبرب )/هج بحهازبرب
=6,73 = 15 * 101
بحٌظثف بحوئْٗف= بحْطط بح ظ اٖ بحوزجح /ب لٔ رجف لٖ بحو ٘ ص *هج بحهازبر )
= )6,73/(10 * 15
= 150/6,73
= 0,044
اةن بحهةْم=  -0بحٌظثف بحوئْٗف ح ٓ بحوط ا ف
=1- 0,044
= 0,956
ب ل٘ل ل زب ه ْر ّجْ بح م بح ًًْ٘ف ّاه ٗهِ :
بع٘ز ًه مج بيج اف لٖ بحة ّ  )1ااصدْ بحه دزم  )0بحدٔ ّجدْ اٌظدثف ببهد ق ج٘د م لدٔ ّجدْ
-0
قْب ق ًًْ٘ف ب وٖ بحْظ٘هف بحه هف هدي بي هد بر لِ٘د هدي قثدل بحودْظه٘ي بحوالهد٘ي اهطث٘دق بلد بح ْب د لدٖ
هاهددل بحوهدده بحه د م حددْسبرم بحث٘ئددف بٕ بًددَ يبْج د هعددالف لددٖ بحهعددزٗع ّحاددي لددٖ ا د ّجددْ هعددالف لظددثثِ
بحهطث٘ق حِذٍ بح ْب
بعددد٘ز ًهددد مج بيج ادددف لدددٖ بحةددد ّ  )1ااصدددْ بحه دددزم  )0بحدددٔ ببهددد ق ًظدددثف ح٘دددف لدددٔ اه ٗدددف
-0
صدف حوزباثدٖ بحوا حهد بي برٗدف بذ بعد٘ز بحٌهد مج بحدٔ بى
بحهعزٗه بح ًًْ٘ف لٖ ّسع ط٘ ط ّبجزبرب
ول بحواهل ه ل بحث ى
ُذٍ بحظ٘ ط ّبيجزبرب هههو م سوي رح٘
بث٘ي ًه مج بيج اف لدٖ بحةد ّ  )1ااصدْ بحه دزم  )3بحدٔ ّجدْ ببهد ق اٌظدثف ح٘دف لدٔ اه ٗدف
-3
صددف اوزباثددٖ بحةددزبمن بذ بعدد٘ز بحٌه د مج بحددٔ بى ُددذٍ
بحهعددزٗه بح ًًْ٘ددف لددٖ ّسددع ط٘ ط د ّبجددزبرب
بحظ٘ ط ّبيجزبرب هطث ف هي قثل بحواهل لٖ بح ر بحذٕ ٗهٌَ٘
باع ًه مج بيج اف لٖ بحة ّ  )1ااصْ بحه زم  )2بحٔ ّجدْ ببهد ق سده٘ ااصدْ ادْى
-2
بحوعددزب بحهزبقددٖ قد سددوي بددْبلز بيطدده ح٘ف ّبح ٘د حد ٓ بحةِددف بحهددٖ بهددز بحه ْاددف ٌد برباد ن بحةزٗوددف
بحْظ٘ه٘ف ّاوظهْٓ ا ا ُّذٍ بيج اف بههق هع بحْبقع بحههلٖ بحذٕ ٗ اع لٖ بحهعزٗع بحهزبقدٖ بى ٌُد بد ب ل
لٖ بحظلط بى ا ى ذح اصْرم وز ٘ف بّ اصدْر ٘دز ودز ٘ف ا حهد ل هدي قثدل بحةِد بحهل٘د ااصْصد٘
بحةِ د بي ًددٔ هٌِ د طددلطف ّبحاضددْب حلو ا د م ّبحو ظددْا٘ف ّ د م بيحهددشبم اهطث٘ددق بح ددْبً٘ي لددٔ بحةو٘ددع
طْبط٘ف ّ ٘ز ذح هدي بيطدث ن ُّدذب هد ٗههق بحث ادى هدع ًهد مج بيج ادف حدذب ٌٗثتدٖ ب د م بحٌبدز لدٖ بحهعدزٗع
م بيطه ح٘ف
ّبحهطث٘ق ااصْ ُذم بحه زم ّّسع بح٘ ّبجزبرب ب هي هظثث
 -1بعدد٘ز ًه د مج بيج اددف لددٖ بحة د ّ  )1ااصددْ بحه ددزم  )1بحددٔ ّجددْ ًظددثف ج٘ د م هددي بيبه د ق بحددٔ بى
بحوعزب بح ًًْٖ بْبلز بيطه ح٘ف ّبح ٘ ح ٓ بحةِف بحهٖ بهز بحه ْاف ٌ بربا ن بحةزٗوف بحْظ٘ه٘ف
ٗ -9هضددح هددي ًه د مج بيج اددف لددٖ بحة د ّ  )1ااصددْ بحه ددزم )9بى ٌُ د ببه د ق اوظددهْٓ ج٘ د لددٔ بى
بحظثل بحذٕ ٗ لع بحوْظه٘ي بحٔ بربا ن بحوا حه بي برٗف ُْ د م ّسدْ بح د م بح ًًْ٘دف حد ِٗن ُّدذب هد ي
ٗههق ههَ بحث اى يى بح ْب بح ًًْ٘ف ح٘ض هي بحصهل بحههزا لٔ هض هٌِ٘ ّحاي ٗوادي بى ٗهدشٓ ذحد بحدٔ
بُو بحوْظه٘ي لٖ بيح ب لٔ بهظ٘ز ُذم بح ْب
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 -1بظِز ًه مج بيج ادف لدٖ بحةد ّ  )1ااصدْ بحه دزم  )1بى ٌُد ًظدثف ببهد ق اوظدهْٓ ه د ّ لدٔ
لٔ م ّجْ ط٘ ط بْظ٘ هثٌ٘ف لٔ بحاه رم ّبحة برم ّّلق هه ٗ٘ز ههلٌف بل ٕ بحدٔ
هضوًِْ هو ٗ
او ٗف بحْظ٘هف بحه هف هي بي ه بر لِ٘ ُّذب ه ٗههق هع ربٕ بحث اى بذ بى ٌُد سدتْح بود رص هدي قثدل بح د مو٘ي
لٔ بٌه٘ذ بحظ٘ ط بى ّج ّل ٖ اد د م ّجْ ُد لٌِد ٗادْى هد ل حلْطد ح ّبح شا٘دف ّبحهٌصدزٗف ّبحوا حهد
ّّسع بحعاظ ٘ز بحوٌ طل ا حوا ى بحوٌ طل ه ال بحوٌ لع بحعاص٘ف ّبحهئْٗف ّ ٘زُ

ٗ -8هضددح هددي ًهد مج بيج اددف لددٖ بحةد ّ  )1ااصددْ بحه ددزم  )8بى ٌُد ببهد ق اوظددهْٓ ج٘د هددي قثددل
بحوْظه٘ي بحواهص٘ي اهطث٘ق بح ْب بح ًْٗف بحا صف ا حوا حه ّبحةزبمن بحوزباثف هي قثل بحوْظه٘ي لدٔ بى
٘ز بحظْٗف بحهٖ بٌ هدي بحْظ٘هدف بحه هدف ٌُّد ٗوادي بى ٗاهلد
ًصْ بح ْب بح ًًْ٘ف هْباثف حلظلْا٘
بحث اى لٖ بى اها بحٌصْ بحه ا٘ف ي بهٌ طل هع اةن بحضزر بحوهزبل هي جزبر بحةزٗودف بحوزباثدف ٌُّد
صْر ٗ م هٌِ بحتزبه بحهٖ بهز ّبحهٖ باْى بقل هي ق٘وف بحضزر بحهد حٖ هضد ا حدف بيثد ر بحوهزبثدف هدي
جزبر بحههل
ٗ -1هث٘ي هي ًه مج بيج اف لٖ بحة ّ  )1ااصْ بحه زم  ٌُ )1ببه ق اوظهْٓ ههْطط لٔ هضدوْى
لٔ بًَ يبْجد قْب د ق ًًْ٘دف بدٌظ اعدال ه ثدْ لدٔ بجدزبرب حلْق ٗدف هدي بي هد بر لدٔ
بحه زم ُّذب ٗ
بحْظ٘هف بحه هف ّح٘ض بحوه قثف لِ٘ ل ظل ٌُّ ٗواي بى ً به م بوا ح٘ف ُل بن بعا٘ظ ذح هي قثدل ّلدٖ
ُدذٍ بح حددف ٗاددْى بحظددلب حود ذب حدن بهد حج ُددذٍ بحوعددالف  ,بم حددن بعداظ ٌُّد ٗةددل لددٔ بحةِد بحوهاصصددف
ذح
ا حةْبًل بحهعزٗه٘ف هزب
 -02بعدد٘ز ًه د مج بيج اددف لددٖ بحة د ّ  )1ااصددْ بحه ددزم  )02بحددٔ بى ٌُ د ببه د ق اوظددهْٓ ج٘ د لددٔ
هضدوْى بحه دزم ُّدذب ٗلاد لدٔ بى ًصدْ بح ْب د بح ًًْ٘دف ههضدوٌف لدٔ ْاد رب دف اعدنى هزباثددٖ
بحوا حه بحْظ٘ه٘فّٗ ,زٓ بحث اى بى م ّجْ ر ب لٔ بر بحْبقع لٖ ا٘ئف بحهول بحهزبق٘ف ٗهْ بحٔ جولدَ
هي بيطث ن هي بُوِ م بطث٘ق ُذٍ بحه ْا اصْرم ص ٘ ف
ٗ -00هضددح هددي ًه د مج بيج اددف لددٖ بحة د ّ  )1ااصددْ بحه ددزم  )00بى ٌُ ح د ببه ق د اوظددهْٓ ج٘ د لددٔ
هضوْى بحه زم ُّ,ذب ٗلاد لدٔ بى ًصدْ بح ْب د بح ًًْ٘دف ههضدوٌف لدٔ ْاد رب دف اعدنى هزباثدٖ
بحةزبمن بحْظ٘ه٘فّٗ ,زٓ بحث اى بى م ّجْ ر ب لٔ بر بحْبقع لدٖ ا٘ئدف بحهودل بحهزبق٘دف ٗهدْ بحدٔ جولدَ
هي بيطث ن هي بُوِ م بطث٘ق ُذٍ بحه ْا اصْرم ص ٘ ف
 -00بع٘ز ًه مج بيج اف لٖ بحة ّ  )1ااصدْ بحه دزم ٌُ )00د ببهد ق اوظدهْٓ ههْطدط لدٔ هضدوْى
لدٔ هزباثدٖ بحوا حهد بي برٗدف ّبحو ح٘دف هود ٗدل ٕ
لٔ م اه ٗف بحةشبر بحود حٖ بحوهدزّ
ب حه زم هو ٗ
بحٔ م بح هٌِ ّٗهْ بيهز بحٔ ببث ب بح ْبً٘ي ٘ز بحوه حف ّبحهٖ يبدشب طد رٗف بحوههدْ  ,بّ د م هزب د
بحوعزب بح ٘وف بحٌ ٗف بّ ٘زُ
ٗ -03هث٘ي هي ًه مج بيج اف لٖ بحة ّ  )1ااصْ بحه زم  )03بى ٌُ ببه ق اوظهْٓ ج٘ لٔ هضوْى
بحه زم ُّذب ٗلا لٔ م بحهٌ طل ا٘ي جظ هف بحةزبمن بحةٌ م٘ف بحْبقهف لٔ بحْظ٘هف بحه هف هع بحةشبر بحود حٖ
لٔ بحوْظ بحوزبال حهل بحةزبمن ُّ,ذٍ حٌه٘ةف بههدق هدع بحه دزم بحظد ا ف لدٖ ادْى بحةدشبر بحود حٖ
بحوهزّ
٘ز ههٌ طل هع بحةزٗوف ّبحوا حهف بي برٗف
 -02بعدد٘ز ًه د مج بيج اددف لددٖ بحة د ّ  )1ااصددْ بحه ددزم  )02بحددٔ بى ٌُ د ببه د ق اوظددهْٓ د لددٔ
لِ٘ لٖ بحهعزٗع سه٘هف ا حو رًف هدع بحوٌد لع بحو ح٘دف بحهدٖ ٗ صدل
هضوْى بحه زم بٕ بى بحه ْاف بحوٌصْ
لِ٘ بحوا ح ُّ ,ذب ه ٗههق ههَ بحث اى
 -01باث٘ي ًهد مج بيج ادف لدٖ بحةد ّ  )1ااصدْ بحه دزم  )01بى ٌُد ببه قد اوظدهْٓ ج٘د لدٔ هضدوْى
بحه زم ُّذب ٗلاد ّاوظدهْٓ اد ا لدٔ بى بحهعدزٗه بح ًًْ٘دف بهضدوي ْاد هعد م لدٔ هدي ٗههد لدٔ
بي ه بر لٔ بحْظ٘هف بحه هف
ثانٍآ :حمىر تنفٍذ انقاعذج انقانىنٍح ين قثم االدارج
هدي د ب ل٘ددل ًهد مج ق مودف بحه ددظ ّبحوْسد ف لددٖ بحةد ّ رقدن ٗ )9هثدد٘ي بى ه ددْر بٌه٘ددذ بح د م
بح ًًْ٘ف هي قثل بي برم ا دق ههد  )9,13رجدف هدي بصدل  )02رجد ّاٌظدثف هئْٗدف قد رُ )%0,1
هو د ٗعدد٘ز بحددٔ ّجددْ لةددْم اةوِ د )%1,12ه رًددف هددع ه ٗةددل بطث٘ ددَ ّٗه د ُددذب بحو ددْر هددي بحوث د
ّبحوو رط بحوِوف ّبيط ط٘ف بح سم بْبلزُ حْسع ا٘ئف ول هظده زم ّ ح٘دف هدي بحهةد ّسب لدٔ بحْظ٘هدف
بحه هف ّبحو بحه م ّهو ٗظِل ول بحواهل لٔ بطث٘ق بح ْب بح ًًْ٘ف ّبٌه٘ذُ حهاْى ُذٍ بح ْب د ّطد٘لف
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حوه قثف بحوهة ّسٗي ّر ب ح

زٗي ّ 2ق التت

ل زب ُذب بحو ْر  )01ل زم ّاو هْسح لٖ بحة ّ

ج ّ ً )9ه مج ب ل٘ل ل زب ق موف بحه ظ حو ْر بٌه٘ذ بح

)9

م بح ًًْ٘ف هي قثل بي برم ّّلق بحو ٗ٘ض بحوثٌ٘ف
بحو ٘ ص %

بحوث
ه ْر بٌه٘ذ بح

ّبحوو رط

م بح ًًْ٘ف

بيبهدددد ق بحوهدددد ّم ىحددددٔ
بحو ّ
0
2
3
0

0

بح ْب بح ًًْ٘ف هص ف اعال ّبسح بيهز بحذٕ ٗدل ٕ بحدٔ
بطث٘ ِ اظِْحف ّٗظز
ّجْ بهل٘و ههلٌف حا٘ه٘ف بطث٘ق بح م بح ًًْ٘ف
ّجدددْ بددد ث٘ز لدددٔ بصددد ن بح دددزبرهي بجدددل بطث٘دددق بح ْب ددد
لٔ هزبال بحوا حهف بي برٗف
بح ًًْ٘ف ذب بحه ْاف بي
ّجدْ قضد ر اهدْر ّهٌدشٍ ددي بيُدْبر سبحت ٗد ,حدَ قد رب
ّبجددزبرب اه٘لددف ا طه ص د بح ددق حص د اثَ ّر بًددف بحوةددزم
ّبثزمف بحثزٗ
بى بطث٘ددددق بح ْب دددد بح ًًْ٘ددددف ٗوثددددل بطث٘ دددد ا٘دددد حظ٘ طددددف
بجهو ٘ف بص ا٘ف ّبطهف لٖ ا ّ ه ٗ زرٍ بح ًْى

9

بددهن ول٘ددف بإلوددزبا ّبحوزبقثددف لددٔ بٌه٘ددذ بيجددزبرب هددي
بح ظن بح ًًْٖ ّهي جِف رق ا٘ف رج٘ف
ّجْ ص ا٘ ه م ّّبس ف ح برم بحهل٘
ّجْ ص ا٘ ه م ّّبس ف ح برم بحهٌه٘ذٗف
ب ددز بي برم لددٔ بددْلز بحهاصددظ بحوٌِددٖ ٌ د بحه ٘ددق
حضو ى بٌه٘ذ بح ْب بح ًًْ٘ف اعال طل٘ن
بددْلز ا٘ئددف وددل ق ًًْ٘ددف بشٗد هددي اددز بحوْظد ّبحهشبهددَ
اهٌه٘ذ بح ْب بح ًًْ٘ف
يْٗج د به د ر ادد٘ي بح ْب د بح ًًْ٘ددف لددٔ ً ددْ ٗاددل اِ د
ّٗل ٕ بحٔ صهْاف لٖ بطث٘ ِ
ّجْ جِ هزجه٘ف ٗدهن بحلةدْر بحِ٘د اعدنى بهظد٘ز بح د م
بح ًًْ٘ف ٌ بٌه٘ذُ
بْلز بحهث ٘ اع ى ا ْق ّّبجث بحوْظد اوْجدل قد ًْى
رًضددث ح هددْظهٖ بح ّحددف ّبحهعددزٗه بح ًًْ٘ددف هددي و د ًَ بى
ٗ هي بحوا حه ّبحةزبمن
بى بٌه٘ذ بح د م بح ًًْ٘دف اصدْرم طدل٘وف لدٖ بحْبقدع بحهولدٖ
ٗههودددد لددددٔ اًِْدددد ه ثْحددددف هددددي قثددددل بحوالهدددد٘ي اهطث٘ ِدددد
ّوهْرُن اه بحهِ
بْلز بي برم بحضدو ً بح سهدف ياهدزبم ًدظ ّرّ بح ْب د
بح ًًْ٘ف ٌ بٌه٘ذُ
بدّسبى
بحهازبرب
بحٌه٘ةف

2
2
2

بحوه
بحٌظثف بحوئْٗف
اةن بحهةْم

1,13
2,210
2,121

0
3
2
1

1
8
1
02
00
00
03
02
01

بيبه ق بحْطط
2

1

بيبه ق بحة٘ ّبحووه س
9

1

8

1

0
2

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
0
2
2

0
2
2

3
2
2

2
2
2

1
2
2

9
3
0
8

1
0
0
2

8
9
2
8

1
2
3
9

02
2
2

بحْطط بح ظ اٖ بحوزجح=هج بدّسبى * بحهازبرب )/هج بحهازبرب
=116/15
=7,73
بحٌظثف بحوئْٗف= بحْطط بح ظ اٖ بحوزجح /ب لٔ رجف لٖ بحو ٘ ص * هج بحهازبرب )
= 7,73 /10 *15
=0,051
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اةن بحهةْم=  -1بحٌظثف بحوئْٗف ح ٓ بحوط ا ف
= 0,051 -1
= 0,949
ب ل٘ل ل زب ه ْر بٌه٘ذ بح م بح ًًْ٘ف ا ًت ا ٙبٖ:
بظِددز ًهد مج بيج اددف لددٖ بحةد ّ  )9ااصددْ بحه ددزم  )0رجددف ح٘ددف هددي بيبهد ق بذ اد ى ٌُد
-0
ببه ق ج٘ هي قثل بحوْظه٘ي بحواهص٘ي اهٌه٘ذ بح م بح ًًْ٘ف لٔ بى بح ْب بح ًًْ٘ف هص ف اعال ّبسح
بيهز بحذٕ ٗل ٕ بحٔ بطث٘ ِ اظِْحف ّٗظز ُّذب ه ٗلٗ ربٕ بحث اى لٖ بحه زم  )9لٖ بحة ّ بحظ اق
بعدد٘ز ًه د مج بيج اددف لددٖ بحة د ّ  )9ااصددْ بحه ددزم  )0بحددٔ بى ٌُ د ببه د ق ههْطددط هددي قثددل
-0
بحوهٌ٘٘ي اهٌه٘ذ بح ْب بح ًًْ٘ف لٔ ّجْ بهل٘و ههلٌف حا٘ه٘ف بطث٘ق بح م بح ًًْ٘ف ُّ ,ذٍ بحه دزم ٗوادي
بى ًظهعد هددي حِد بى بحوهاصصدد٘ي ب هلددْ بى بحههل٘ود بحص د رم ّبحوههل ددف ا ح ْب د بح ًًْ٘ددف هْجددْ م
ّ حث ه بص ر هع ال ق ًْى حهظِ٘ل بحهول اَ ّبي ا ًدت بح دْبً٘ي ّبد برٗدف هٌِد ا حدذب ههطلدف ّ ٘دز ل لدف
اهٔ ظِْر بحههل٘و ُّذب ه ٗزبٍ بحث اى
بظِددز ًه د مج بيج اددف لددٖ بحة د ّ  )9ااصددْ بحه ددزم  )3ببه ق د ً ح٘ د ً لددٔ ّجددْ ب د ث٘ز لددٔ
-3
لدٔ هزبادل بحوا حهدف بي برٗدف ُّدذب هد
بص ن بح زبر هي بجل بطث٘دق بح ْب د بح ًًْ٘دف ذب بحه ْادف بي د
ٗههق هع ربٕ بحث اى
بع٘ز ًه مج بيج اف لٖ بحة ّ  )9ااصْ بحه زم  )2بحٔ ّجْ ببه ق ههْطدط لدٔ ّجدْ قضد ر
-2
اهْر ّهٌشٍ ي بيُْبر ّبحت ٗ  ,حَ ق رب ّبجزبرب اه٘لف ا طه ص بح ق حص اثَ ّر بًف بحوةدزم ّبثزمدف
بحثزٗ ّ ,بى بحث اى ٗلٗ م بيبه ق لٔ ذح اظثل بحبزّا بيطهثٌ م٘ف بحهٖ بوز اِ بحدث بحهدٖ جهلدت هدي
بح ض ر زسف بحٔ بحههز حلازّق اال صْرُ ّاٌظل ههه ّبَ
بع٘ز ًه مج بيج ادف لدٖ بحةد ّ  )9ااصدْ بحه دزم  )1بحدٔ بى ٌُد ببه قد ح٘د لدٔ بى بطث٘دق
-1
بح ْب بح ًًْ٘ف ٗوثل بطث٘ ا٘ حظ٘ طف بجهو ٘ف بص ا٘ف ّبطهف لٖ ا ّ ه ٗ زرٍ بح ًْى
 -9بظِددز ًه د مج بيج اددف لددٖ بحةد ّ  )9ااصددْ بحه ددزم  )9ببه ق د ً ح٘ د ً لددٔ بًددَ بددهن ول٘ددف بإلوددزبا
ّبحوزبقثف لٔ بٌه٘ذ بيجدزبرب هدي بح ظدن بح د ًًْٖ ّهدي جِدف رق ا٘دف رج٘دف ب دزٓ اِ٘ئدف بحٌشبُدف ّ ٗدْبى
بحزق اف بحو ح٘ف
ً
ً
 -1بعد٘ز ًهد مج بيج ادف لدٖ بحةد ّ  )9ااصدْ بحه دزم )1بحدٔ ّجدْ ببه قد ح٘د لدٔ ّجدْ صد ا٘
ه م ّّبس ف ح برم بحهل٘ ,ري رًَ ر ن ّجْ هثل ُاذب ص ا٘ ًة بى بد برب بحهل٘د حثد هد بازى دي
ص ا٘ بِ حه ٘ق هص حح واص٘ف رّ اشا٘ف رّ لئْٗف ُّذب ه ٗزبٍ بحث اى
ٗ -8هضددح هددي د ًه د مج بيج اددف لددٖ بحة د ّ  )9ااصددْ بحه ددزم ّ )8جددْ ببه د ق ج٘ د لددٔ ّجددْ
ص ا٘ ه م ّّبس ف ح برم بحهٌه٘ذٗف
 -1بع٘ز ًه مج بيج اف لٖ بحة ّ  )9ااصْ بحه زم  )1بحٔ ّجْ ببه ق ههْطط لٔ بى بي برم ب ز
لٔ بْلز بحهاصظ بحوٌِٖ ٌ بحه ٘ق حضو ى بٌه٘ذ بح ْب د بح ًًْ٘دف اعدال طدل٘ن ٗ ,وادي بى ٗههدق بحث ادى
لٔ بْلز بحهاصظ بحوٌِٖ ٌ بحه ٘دق حضدو ى بٌه٘دذ بح ْب د
هي بحٌ ا٘ف بحهٌض٘زٗف لٔ بى بي برم ب ز
بح ًًْ٘ف اعال طل٘ن  ,به لٔ هظهْٓ بحهطث٘ق ل ى بحث اى يٗههق لٔ ذح
 -02بع٘ز ًهد مج بيج ادف لدٖ بحةد ّ  )9ااصدْ بحه دزم  )02بحدٔ بى ٌُد ببهد ق ههْطدط لدٔ بدْلز ا٘ئدف
ول ق ًًْ٘ف بدل ٕ بحدٔ سٗد م ادز بحوْظد ّبحهشبهدَ اهٌه٘دذ بح ْب د بح ًًْ٘دفُّ ,دذب هد ٗهْبلدق هدع رؤٗدف
بحث اى بذ ٗ اع بح صْر بحْبسح هي قثل بحوهاصص٘ي لٖ باْٗي ُذٍ بحث٘ئف ح ن بحهول ب ل بحولطظ
 -00بث٘ي ًه مج بيج اف لٖ بحة ّ  )9ااصدْ بحه دزم  )00بى ٌُد ببه قد ج٘د ب لدٔ بًدَ يْٗجد بهد ر
ا٘ي بح ْب بح ًًْ٘ف لٔ ً ْ ٗال اِ ّٗل ٕ بحٔ صهْاف لٖ بطث٘ ِ
 -00بعدد٘ز ًه د مج بيج اددف لددٖ بحة د ّ  )9ااصددْ بحه ددزم  )00بى ٌُ د ببه ق د ج٘ د ب لددٔ بى ٌُ د جِ د
هزجه٘ف هْجْ م ٗهن بحلةْر بحِ٘ اعنى بهظ٘ز بح م بح ًًْ٘ف ٌ بٌه٘ذُ
 -03بع٘ز ًه مج بيج اف لٖ بحة ّ  )9ااصْ بحه زم  )03بحٔ بى ٌُ ببه ق ج٘د ب لدٔ بى بدْلز بحهث ٘د
اع ى ا ْق ّّبجث بحوْظ اوْجل ق ًْى رًضث ح هْظهٖ بح ّحدف ّبحهعدزٗه بح ًًْ٘دف هدي ود ًَ بى ٗ د
هي بحوا حه ّبحةزبمن
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ٗ -02هثدد٘ي هددي ًهد مج بيج اددف لددٖ بحةد ّ  )9ااصددْ بحه ددزم  )02بى ٌُد ببهد ق د حٖ بى بٌه٘ددذ بح د م
بح ًًْ٘ددف اصددْرم طددل٘وف لددٖ بحْبقددع بحهولددٖ ٗههود لددٔ اًِْد ه ثْحددف هددي قثددل بحوالهدد٘ي اهطث٘ ِد ّوددهْرُن
اه بحهِ
 -01بع٘ز ًه مج بيج اف لٖ بحة ّ  )9ااصْ بحه زم  )01بى ٌُ ببه ق حٖ بى بي برم بْلز بحضو ً
بح سهف ياهزبم ًظ ّرّ بح ْب بح ًًْ٘ف ٌ بٌه٘ذُ

ثانٍآ:األستنتاجاخ

م ّجْ سو ً ا ل٘ف بضوي اق بحوْظ لدٖ بحهوهدع ادنجزبرب ب ٘ ٘دف حدف ق مودف لدٔ هثد ٓر
-0
بح ٘د ّبيطدده ح٘ف حد ٓ بحةِددف بحهددٖ بهددز بحه ْاددف بي برٗددف  ,بذ بى ًهد مج بحه ل٘ددل بياصد مٖ راد بى هثد ب
بيطه ح٘ف ٗلوز ببه ق ه ّ آ لٔ بْبلزٍ ّحو ٗ ضٔ اَ ُذب بحوث آ هي بُو٘ف اْصهَ بيط ص حهودل بحواهدل
للذب ٗةل ن ُذب بح ٘ ّبيطه ح٘ف اهٔ ٗهواي هي بح ٘ م ا ّرٍ بحزق اٖ اعه ل٘ف ّل ل٘ف ّذح يى:
ر -بيهز  11حظٌف  0222بحص ر ي طلطف بيمه ا بحولقهدف بحوٌ لدف) جهدل هاهدل بحوهده بحهد م ذٕ بثه٘دف
بحا لٖ حل ٘ م ا و حَ
ب برٗف حلْسبرم ُّْ اذح ٗةز بحواهل هي بيطه
ن -بى قد ًْى بًضدث ح هدْظهٖ بح ّحدف رقدن  02حظدٌف  0110بحوهد حدن ٗهطدٖ حواهدل بحوهده بحهد م صد ا٘ف
ببا ذ قزبرب اعنى بحلة ى بحهٖ ب ق اِ ّرً هٌ ِ ل ط اق رلدع بْصد٘ بِ حلدْسٗز بحوادهظ ُّدْ هدي ٗهادذ
بح زبر اهز بحه ْا هي هِ ُّذب ٗهد بًهِد ّبسدح حوثد ر بيطده ح٘ف بحهدٖ ٗةدل بى بهوهدع ادَ بٕ جِدف
رق ا٘ف اهٔ بهواي هي بح ٘ م ا و حِ اعه ل٘ف ّا٘
 -0رظِز ًه مج بحث ى بى طثل بربا ن ب لل بحوا حه بي برٗف ٗهْ ىحٔ م ههزلف بح ْب د بح ًًْ٘دف هدي
قثل بحوْظ ّذح ق ٗهْ بحٔ م ّسْ بح م بح ًًْ٘ف هي جِدف  ,رّ د م بياهدزبث دُو٘دف بلد بح ْب د
هي جِف ب زٓ
 -3ا٘ددى بى ًهد مج بحه ل٘ددل بسددِز بى ُددذب بحوثد ر ٗعدد٘ز بحددٔ ببهد ق اوظددهْٓ د حٖ ٗلاد لددٔ بى بحوا حهد
بي برٗف حث ه باْى ً بةف اظدثل د م لِدن بحوْظد حوضدوْى بح د م بح ًًْ٘دف اعدال ج٘د هدي د ًهد مج
بحة ًل بحهولٖ حلث ى بث٘ي ّجْ بِ ٗ اث٘ز حلْظ٘هف بحه هف  ,ا٘ى بًِ يبه ّ بى باْى ه ل ح ه بر ّبًهِد
قْب ُ ّ ,ذح ٗهْ ىحٔ م ّجْ ط٘ ط بْظ٘ هثٌ٘دف لدٔ بحةد برم ّبحاهد رم ّّلدق ههد ٗ٘ز ههلٌدف ا٘دى
بى ًهد مج بحه ل٘ددل بسددِز بى ٌُد ببهد ق اوظددهْٓ ه د ّ لددٔ بطث٘ددق ُددذٍ بحوو رطددف  ,حددذب باثددز بحوا حهد
بي برٗف ّبحةزبمن بحْبقهف لٔ بحو بحه م

ثانثآ:انتىصٍاخ

سددزّرم ب هود قْب د ق ًًْ٘ددف بددٌظ صددزباف لددٔ هثد ر بطدده ح٘ف ها بددل بحوههعدد٘ي بحهد ه٘ي ّ د م
-0
بربثد ح قددزبرببِن ّبٌه٘ددذُ ا حةِددف بحهددٖ ب ددْم ُددٖ بصد ا حزق اددف لِ٘د ّذحد حل ٘د م اد ّرُن بحزقد اٖ اوا ل ددف
بحهظ انطه ح٘ف ّا٘ اه٘ آ ي بحهنث٘زب هي بحةِ بحا رج٘ف
بحهنا٘ لٔ سزّرم بق هف ّرب ب رٗث٘ف ّبطْٗزٗدف اصدْرم هظدهوزم ٗاضدع حِد بحودْظه٘ي طدْبرآ
-0
لٔ صه٘ بحواهل بّ بحْسبرم ات٘ف وز بح ْبً٘ي بحا صف بحهٖ ب ان بحْظ٘هف بحه هف ّقْب د بحظدلْ بحْظ٘ه٘دف
لض بْس٘ح ّبجث ّا دْق بحوْظد ّذحد حزلدع هدي هظدهْٓ بي بر ّب ظدٌَ٘ لضد سٗد م بحدْ ٖ ا حث لدف
هظددهْٓ هددي هظددهْٓ بربا د ن
بح ًًْ٘ددف ح د ٓ بحوْظ د ّقددْٗن ر برُددن بحددْظ٘هٖ هو د ٗظددِن ا د ّرٍ انًاه د
بحوا حه بي برٗف ا ةف بحتوْ ّبحةِل ا ح م بح ًًْ٘ف بحهٖ ب اوِ
ب د ب ربطددف لددٔ هظددهْٓ جو٘ددع بحْظ د م بي برٗددف بددٌبن ط٘ ط د بحهْظ٘ د ّ ,باددْى هثٌ٘ددف لددٔ
-3
بحة د برم ّبحاه د رم ّّلددق هه د ٗ٘ز ه رّطددف ّههلٌددف ح و ٗددف بحْظ٘هددف بحه هددف هددي بي ه د بر اظددثل سى هددْظه٘ي
يٗهوه هددْى ا حة د برم ّبحاه د رم بح سهددف ي بر بي و د بحوٌ حددف اِددن هو د ٗددل ٕ بحددٔ بربه د ب هظددهْٓ بحوا حه د
بي برٗف ّبحةزبمن بحْبقهف لٔ بحو بحه م
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ًه٘ةف حه م اه ٗف بحٌصدْ بح ًًْ٘دف بحهدٖ ب دْٕ لدٔ بجدزبرب حلْق ٗدف هدي بي هد بر لدٔ بحْظ٘هدف
-2
بحه هف لنًٌ ًلا لٔ سزّرم ببا ذ رجزبرب راهزبسٗف هي قثل بحواهل حوٌدع رٕ بةد ّس لدٔ بحود بحهد م ّذحد
بحزق اف ّبحه ق٘ق بحوظهوز لٔ ر و رقظ م ّ ّبمز بحْسبرم اصْرم هظهوزم ّهدي قثدل حةد ى هاهصدف
هي
بهت٘ددز اصددْرم ّرٗددف حوٌددع بحو ا د م بّ باددْٗي ق د واصدد٘ف هددع بحةِددف بحْبقهددف ب ددت بحزق اددف ّبحه ددظ
ّبحه ْٗن هو ٗلثز لٖ ببا ذ قزبرب طل٘وف ّهي ثن ق ٗل ٕ بحٔ بٗ ب سزر ا حوصل ف بحه هف
بحهنا٘ لٔ سزّرم به ٗل ًصْ اهدا بح ْب د بح ًًْ٘دف بحا صدف اد حةزبمن بحْبقهدف لدٔ بحْظ٘هدف
-1
بحه هف ا ٘ى ٗاْى ٌُ بٌ طل ا٘ي جظ هف بحةزٗوف بحْبقهف ّبحةشبر بحو حٖ لٔ هزباثِ حو حِذٍ بحةزبمن هدي
ّبحوةهودع اعدال د م لضد دي رى سده بحةدشبر بحود ٕ ٗدل ٕ بحدٔ
بنث٘ز ط٘ز لدٔ بحْظ٘هدف اعدال د
ّقْب ب هزبق ّب ه بر هظهوز لِ٘
ْا هع م لٔ بحوا حهد ّبحةٌ ٗد بحْبقهدف لدٔ بحْظ٘هدف بحه هدف ا ٘دى بادْى
سزّرم لز
-9
رو هي بحوٌ لع بحو ح٘ف بحهدٖ ٗ صدل لِ٘د بحواد ح ًه٘ةدف زقدَ حٌصدْ ّقْب د بحهدٖ ب ادن بحْظ٘هدف ّذحد
حل ض ر لٔ بحهظ بد برٕ ّبحو حٖ بحوظهعزٕ لٖ هه صل بح ّحف ا لف
سزّرم بى باْى ٌُ بحَ٘ بْسح ا٘ه٘ف بطث٘دق بح د م بح ًًْ٘دف هدي قثدل بحودْظه٘ي بحا سده٘ي حِد
-1
حتز رسبحف بحتوْ بحذٕ ٗههزِٗ لض ي ًعز بل بحههل٘و ا يقظ م ّبح ّبمز بحوهٌ٘ف ا ٘دى ٗهظدٌٔ حا لدف
ذّٕ بحعنى بدح ب لِ٘ ّبٌه٘ذُ ا ح ر بحوههلق اِن
سزّرم ّجْ رق اف رج٘ف هي طلطف ب لٔ لٔ بح زبرب بّ بحهْص٘ بحهٖ ٗهاذُ بص ن بح دزبر
-8
لددٖ بي برم ا ٘ددى باضددع بْصدد٘ بِن بّ قددزبرببِن بحددٔ بحوزبجهددف ّبحه ددظ ّبحهو دد٘ظ ّه رًهِ د هددع بي حددف
بحوهددْلزم ّذح د حوٌددع بحهددنث٘زب بحا رج٘ددف بحْبقهددف لددِ٘ن بّ ًه٘ةددف رطددهت حِن هٌ صددثِن بحْظ٘ه٘ددف ّربا د ذُن
قددزبرب باه د بّ بع د بحه ْاددف لددٔ هزباثددٖ بحوا حه د بد برٗددف ا ظددل رُددْبمِن بحعاصدد٘ف بّ ه٘ددْحِن بّ
بًهو رببِن بح شا٘ف بّ بحهئْٗف
بحهنا٘ لٔ سزّرم ّجْ قض ر هظده ل اهدْر ّهٌدشٍ دي بيُدْبر ّبحت ٗد  ,حدَ قد رب ّبجدزبرب
-1
بدْحٖ بحظدلط بحوهٌ٘دف اد حهه٘٘ي
اه٘لف ا طه ص بح ق يص اَ ّب بًف بحوةزم ّبثزمف بحثزٗ ّذح هي
ّبحهْظ٘ لدٖ ُدذٍ بيهد اي رُهود م راثدز اه٘د آ دي بحههٌصدز ّبحه دشن حةِدف ههٌ٘دف ّهزب د م بحاهد رم ّبحاثدزم
ّبيطه ح٘ف حوي ٗهْحٔ ُذٍ بحوٌ صل ح ظ ط٘هِ ّبو طِ بحوث وز هع بح ْق ّبحْبجث بحهٖ بقزُد بحوعدزب
حلوْبحي اصْرم هف ّحلوْظ اصْرم صف
 -02بددْل٘ز ا٘ئددف وددل ق ًًْ٘ددف بشٗد هددي اددز بحوْظد ّبحهشبهددَ اهٌه٘ددذ بح ْب د بح ًًْ٘ددف اعددال طددل٘ن هود
هدي هظدهْٓ بحهةد ّسب بي برٗدف ّبحو ح٘دف بحْبقهدف لدٔ بحْظ٘هدف بحه هدف بحٌ بةدف هدي د م
ط٘ل ٕ بحٔ رًاه
بيحهشبم اهٌه٘ذ بح ْب بحهٖ ب اوِ
 -00جهل بحه ْا بيًضث ح٘ف ا لف سهف حزق اف بح ض ر ّى بطهثٌ ر  ,حو ٗوثلدَ ذحد هدي رق ادف لدٔ ودل
بي برم ّا٘ ٗف ولِ ّهْسْ ٘هَ ّه ٓ بط ا َ هع ًظ بح ًْى
 -00بزط٘خ هث ر بحوظ رحف بح ًًْ٘ف ح٘عدول بحةو٘دع ّى بطدهثٌ ر ّ د م ى طد ر بٗدف اصد ًف دٕ وداظ هدهِن
انربا ن جزٗوف لظ ى برٕ ,بذب ا ًت ٌُ ر حف ا ل٘ف ب ٌَٗ ّقزبر ص ر هي بحظلطف بح ض م٘ف اِذب بحعنى
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The role of the legal rules to the reduction of public office Crimes(Search in the
Office of the Inspector General of the Ministry of Environment)
Abstract
The goal of the research is to diagnose some of the negative phenomena
which was discovered through the period from (2010 to 2014) as determined by
the national strategy to eliminate the corruption which was set out by the joint
council of the corruption elimination in Iraq. And to measure the gap in
applying the legal rules by the administration, concerning the misconducts and
felonies upon the state employments made by the state employee and how far
they are applied in the studied sample and to show the nature of the rules and
their importance and their role when they are applied in scientific and expertise
manner. And to encourage the offices of the general supervisors to adhere to
them which will lead to the reduction of administrational and financial
corruption which is inflicting the state employments, and to achieve
distinguished monitoring level to achieve their goals in eliminating the
corruption. The point of the research is to identify if there's an application for
the legal rules that governs the state employments in an appropriate manner by
the administration, and how much did their application had reduced the
corruption financially and adminsterationally?. And to reach the goals of the
research, three proposals have been made. Then applying the case study at the
general supervisor's office of the environment ministry. And gathering the
information and the data by The annual reports issued by the general inspector's
office between ( 2010-2014 ).
Following a checklist made for the purpose of the research.
The presumptions of the research was tested by nominal economical tools like
( the mean value, and, the standard deviation )
The research came to conclusions, a remarkable one of them is, the
application of the legal rules in scientific and studied manner by specialized
employees in administration associated with the spread of awareness about legal
texts which control the state employment has reduced misconducts and felonies
in state jobs.

Key Word: legal rules , public office Crimes.
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