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المقاربة بالكفاءات و تطبيقاتها
في تدريس العلوم القانونية
أ  :خفاف شعبان جامعة  :أ لحاج لخضر -باببة

امللخص :تهضف ولُت الخلىق بجامػت اإلاؿُلت ئهؿاب ؾلبت الخلىق هفاءاث صاةمت جخمدىع
خىٌ مػاعف كاهىهُت و مهاعاث و كُم باغخباعهم مدىع الفػل البُضاؾىجي لليلُت ،ئط ًبىىن و ًىدؿبىن
مػاعف وظُفُت حؿخجُب لخاحُتهم الخُيُت هؿلبت و اإلاؿخلبلُت جىاؾب كضعاتهم و ؾمىخاتهم همىظفين
غامين ؛ كػاة ،غباؽ شغؾت ،أؾاجظة و ؾيرها .بمػنى أن ولُت الخلىق ال حؿؼ ئلى ئغؿاء ؾلبتها مػاعف،
بل حػلمهم هُف ًخػلمىن و هُف ًىظفىن مىدؿباتهم اللاهىهُت في وغػُاث حضًضة طاث صاللت مً
زالٌ وغػُاث مػلضة جأزظ بػين الاغخباع أهضاف الىظام الاحخماعي و الثلافي و الؿُاس ي و الاكخطاصي
للمجخمؼ ،جدلُلا ألفػاٌ ؾلىهُت كابلت للمالخظت و اللُاؽ ،هلضعة ؾالب الخلىق غلى الخفؿير و
الترحمت و الاؾخضالٌ و الخيبإ و الخػلُل ...و غلُه حؿعى اليلُت للبدث غً ملاعباث حؿخجُب لخدلُم
الىخضة بين اإلاػغفت اللاهىهُت اإلاىدؿبت هظغٍا و ججىُضها غملُا مً حهت و جدلُم الىخضة بين ولُت
الخلىق و الخُاة الػملُت مً حهت أزغي ،زضمت لخاحُاث ؾالب الخلىق و اإلاجخمؼ ،فياهذ اإلالاعبت
بالىفاءاث التي جىاصي بمبضأ ججىُض اإلاػغفت أي جؿبُم هظه اإلاػغفت غلى أعع الىاكؼ في وغػُاث مشيل
مفغوغت أو ئهجاػ مهمت مؿلىبت.
Résumé : La faculté de droit de l'Université de M'sila a pour
objectif de fournir aux étudiants des compétences permanentes fondées
sur des connaissances juridiques, des compétences et des valeurs en
tant que centre de l'action pédagogique de la faculté. Elles construisent
et acquièrent des connaissances fonctionnelles répondant à leurs
besoins en tant qu'étudiants et adaptées à leurs capacités et ambitions
en tant que fonctionnaires.
En d’autres termes, la Faculté de droit ne cherche pas à donner
des connaissances à ses étudiants, mais leur apprend à apprendre et à
utiliser leurs acquis juridiques dans des
positions nouvelles et significatives dans des situations complexes
qui tiennent compte des objectifs du système social, culturel, politique
et économique de la société. , En tant que capacité d'un étudiant à
expliquer , interpréter, déduire, prédire et expliquer ...
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Par conséquent, la faculté cherche à trouver des approches pour
faire l’unité entre les connaissances juridiques acquises en théorie et
de les recruter ou appliquer d'une part et d'autre part pour réaliser
l’unité existant entre la faculté de droit et la vie pratique, pour cela
l'approche par compétence a été adapté pour réaliser un but qui est la
mobilisation de la connaissance face une tâche ou situation problème.

ملدمت:
بالغحىع ئلى واكؼ الخاٌ ،هجض أن ؾالب الخلىق ئما ًطغي إلاداغغة ما أو ًلغأ
هخابا مػُىا و في ولخا الخالخين ؾُاب الغص و ؤلاًجاب و جباصٌ آلاعاء و ألافياع و ٌػخبر هظا
الؿالب مً مىظىع اإلالاعبت بالىفاءاث ؾالب ؾلبي.
و غلُه ،حؿعى ولُت الخلىق للخسلظ مً الخػلُم الؿلبي اللاةم غلى الخللين،
مدخىاه أفياع اإلاإلفين و ألاؾاجظة ،و الخدىٌ ئلي جؿبُم اإلالاعبت بالىفاءاث التي حػخمض
اؾتراجُجُاث الخػلم اليشـ مً أحل الخطىٌ غلى ؾغق أفػل إلاشاعهت ؾلبت الخلىق و
صمجهم في الػملُت الخػلُمُت الخػلمُت.
و طلً مً زالٌ ؾؼ اليلُت لخؿبُم عؤٍت اإلالاعبت بالىفاءاث التي حػخمض الخػلم
اليشـ الضًىامُيي مً زالٌ وغػُاث صالت ًدػغها ألاؾخاط مؿتهضفا هلشا خُىٍا بِىه و
بين ؾلبت الخلىق و بين ؾلبت الخلىق أهفؿهم كاضض جضعٍبهم غلى مهاعاث حؿاغضهم غلى
جىظُف مىدؿباتهم اللاهىهُت في وغػُاث حضًضة زاعج خغم ولُت الخلىق جؿبُلا لىظغٍت
البيُىٍت الاحخماغُت التي جمىً الؿلبت مً بىاء مػاعفهم و مىاكشت مؿاهماتهم صازل
مجمىغاث مطؿغة و هظا هى الضلُل الػملي غلى هجاح ولُت مً زالٌ اغخماصها اإلالاعبت
بالىفاءاث همىهج جضعَس ي و اؾتراجُجُاث الخػلم وىؾُلت.
و الدصاؤل الري يمكن طسحه هنا ما هى دوز كل من أشاجرة الكليت و طالبتها في
ظل امللازبت بالكفاءاث و ما دوز اشتراجيجياث الخعلم في زفع مسدوديت طالب الحلىق؟
أوال :امللازبت بالكفاءاث في مناهج الخعليم في الجزائس:
 -1حعسيف مصطلح الكفاءة:1بغحىع للجىت الىؾىُت للمىاهج هجض أنها اغخمضث حػغٍفا
غاما و أزغ زاضا للىفاءة مػمىنهما:
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 أنها كضعة غلى اؾخسضام مجمىغت مىظمت مً اإلاػاعف و اإلاهاعاث و اإلاىاكف التي جمىًمً جىفُظ غضص مً اإلاهام .
 ئنها اللضعة غلى الخطغف اإلابني غلى ججىُض و اؾخػماٌ مجمىغت مً اإلاىاعص اؾخػماالهاحػا لخل وغػُاث مشيلت طاث صاللت.
وكض خضصث اإلالطىص مً اإلاىاص اإلاخمثل في مػاعف مىدؿبت ،مهاعاث ،كُم،
كضعاث فىغٍت ،مىاكف شخطُت...،
2
 -2مبرزاث اخخياز امللازبت بالكفاءاث :
كضم منهاج الخػلُم الثاهىي مبرعاث اغخماص اإلالاعبت بالىفاءاث هما ًلي:
 ًلؼ ازخُاع ؾغٍم الىفاءاث في ؾُاق الاهخلاٌ مً مىؿم الخػلُم الظي ًغهؼ غلى اإلااصةاإلاػغفُت الى مىؿم الخػلم الظي ًغهؼ غلى الؿالب و ًجػل صوعه مدىعٍا في الفػل
البُضاؾىجي
 جدخل اإلاػغفت في هظه اإلالاعبت صوع الىؾُلت التي جػمً جدلُم ألاهضاف اإلاخىزاة مًالخػلُم
 حؿمذ اإلالاعبت غً ؾغٍم الىفاءاث بخجاوػ الىاكؼ الخالي اإلاػخمض فُه غلى الخفظ والاؾترحاع و غلى مىهج اإلاىاص الضعاؾُت اإلاىفطلت
 ًإصي بىاء اإلاىاهج بهظه الؿغٍلت ئلى ئغؿاء مغوهت أهثر و كابلُت أهبر في الاهفخاح غلى ولحضًض في اإلاػغفت و ول ما له غالكت بخؿىٍغ شخطُت الؿالب
 حؿخجُب اإلالاعبت للخؿيراث الىبري الخاضلت في اإلادُـ الاكخطاصي و الثلافي هما جخىخىالىضىٌ ئلى مىاؾً ماهغ ًترن الخػلم فُه أزغا صاةما و ًمىىه مً الخىُف مؼ مسخلف
ئشيالُاث الخُاة
3
 -3الجاهب العملي من ملازبت بالكفاءاث يخمثل في كىنها :
خضص منهاج الخػلُم الابخضاتي لألؾخاط الجاهب الػملي الىاحب اغخماصه أزىاء
جىظُف اإلالاعبت بالىفاءاث و الظي ًخمثل في:
 حؿخسضم كضعاث اإلاخػلمين لخدلُم أهضاف الخػلم جىخض الخطىع لضي ألاؾخاط و اإلاخػلمين- 03 -
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 جغهؼ غلى مىؿم الخػلم جىدؿب اإلاػغفت بىاةُا تهخم بالػملُاث الػللُت اإلاغافلت للخػلم ال بىىاججه حػخبر الؿلىواث التي جغضضها ألاهضاف ؤلاحغاةُت مإشغاث للىفاءة تهخم بخفغٍض الخػلم ال حػخبر الترجِب مإشغا للخلضًم بل حػخبر مؿخىي ألاصاء اإلااهغ صلُال غلى الخلضم -4أثس امللازبت بالكفاءاث:4
ئن اإلالاعبت بالىفاءاث ازخُاع منهجي بىاتي ًإزغ ئًجابا غلى حػلُمُت أي ملُاؽ
مً زالٌ ما ًلي :
 اغخماص مؿاعي بُضاؾىحُت جمىً مً جىمُت كضعاث اإلاخػلمين الهدؿاب هفاءاث ومىهجُاث غمل في ئؾاع بىاء اإلاػغفت وضىال ئلى جىظُف مىدؿباتهم في وغػُاث الخُاة
زاعج الجامػت
 جمىين الؿلبت مً الػمل و الضعاؾت غلى أؾاؽ غلض حػلُمي ًيىن فُه صوع ألاؾخاطممثال في الخسؿُـ و الخيشُـ و الخىحُه و الخلىٍم و ًيىن فُه صوع الؿلبت مشاعوا باهُا
للمػغفت بشيل فغصي أو حماعي
 جمىين الؿلبت مً ول ألاصواث التي حؿاغضهم غلى اهدؿاب مىهجُاث غمل إلاػالجتؤلاشيالُاث و ججاوػ أؾلىب الخفظ و الخللين
 الترهيز غلى الخلىٍم الخيىٍني و اإلاػالجت آلاهُت للثؿغاث في حى مغٍذ للؿلبت.ثاهيا :طسائم الخدزيض و اشتراجيجياث اللسن الىاحد و العشسين وفم امللازبت
بالكفاءاث :
5
 -1طسائم الخدزيض ؛ ؾبُػت اإلادخىي و هىع الىفاءة و مؿخىاها هما اللظان ًدضصان هىع
الؿغٍلت بما ًجػل جدلُم الىفاءة ممىىا و غلُه اإلاغاخل ألاؾاؾُت للخضعَـ:
وضعيت الاهطالق  :و حػني زلم الىغػُت التي ًطبذ فيها اإلاخػلم مىخبها و مؿخػضا للػمل
في ئؾاع حػلُمي و الىغػُت هي البِئت التي ًىجؼ فيها اليشاؽ أو ًجغي فيها خضر ما ،طلً
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أن الخػلم ال ًخم في فغاؽ و ال ًىحض حػلم مؿلم بل هى مدضص بهضف و ظغوف و مػؿُاث
جإزغ غلى شيل الخػلم و ملضاعه و اججاهه و جأزظ وغػُت الاهؿالق أشياال منها:
أ -عبـ مػؿُاث الضعؽ الجضًض بمػؿُاث الضعؽ الؿابم أو باإلاىدؿباث اللبلُت
للمخػلم
ب -الىغؼ أمام الطػىبت أي أمام وغػُاث مشيلت
ج -زلم مغهؼ الاهخمام
مسحلت البناء :صوع ألاؾخاط حػل الؿلبت ٌؿهمىن في بىاء مػاعفهم و ئصزاٌ حػضًالث غلى
مؿخىي بيُتهم اإلاػغفُت مً زالٌ للخػلم صالت و طاث مػنى لضي الؿالب حؿاغضه غلى أن
ًىضمج بفاغلُت في الػلُم و جمخاػ الىغػُاث اإلالترخت بالخطاةظ الخالُت:
أ -أن جلترح الىغػُت مهمت أو وشاؽ ًىجؼ مً ؾغف اإلاخػلم
ب -أن جمثل هظه اإلاهمت ئشياال أو ضػىبت الن ؾالب ال ًخىفغ لخظتها غلى ول ألامىع
الػغوعٍت إلهجاػها بىجاح و أن ما ًىلطه هى ما ؾِخم حػلمه
ج -أن ًدضر الخػلم في ؾُاق هلي ٌػؿي مػنى للخػلم و أن ًخىفغ اإلاخػلم غلى اإلاىاعص
الػغوعٍت إلهجاػ اإلاهمت ،و هظه اإلاىاعص ئما أن جيىن مىاعص شخطُت واإلاىدؿباث
الؿابلت أو مىاعص جبنى مؼ الؼمالء أو مىاعص حػغع مً ؾغف اإلاضعؽ والىزاةم و
اإلاػؿُاث و جلىُاث الػمل و ًطبذ بظلً اإلاضعؽ بمثابت شخظ مىعص
و جخكىن الىضعيت من ثالثت مكىهاث و هي:6
أ -دعامت و هي مجمىع الػىاضغ اإلااصًت التي جلضم للمخػلم هىظ مىخىب ،بُاهاث،
جىغُداث...
ب -مهمت أو مهماث أو أوشؿت و هى ما ؾُلىم به الؿالب
ج -الخعليماث :و هي مجمىغت الخىحيهاث الػملُت التي حػؿى للمخػلم بطفت ضغٍدت
و للىغػُت صاللت جخمثل في:7
أ -الصياق :أي جيىن كغٍبت مً خُاة الؿالب و اهخماماجه
ب -الىظيفت :جمىً الؿالب مً الخلضم في ئهجاػ غمل مػلض
ث -املعلىماث  :جيبه الؿالب ئلى اإلاؿافت الفاضلت بين ما هى هظغي و ما هى جؿبُلي
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ر -املهمت :ئصعان اإلاخػلم للخدضي الظي جغفػه أمامه هظه الىغػُت
و ًػاف الى الىغػُاث الخػلم الضالت اكتراح اؾتراجُجُاث الخػلم التي ٌؿخسضمها
الؿالب إلصاعة غملُت الخػلم بؿغٍلت مباشغة بدُث يهضف الخػلم ئلى مؿاغضة الؿلبت غلى
أن ًطبدىا مخػلمين مؿخللين مً زالٌ جدىمهم في اؾتراجُجُاث الخػلم و مً أهمها
الػطف الظهني  ،الخػلم الخػاووي...
 الخطبيم أو الاشدثماز:حؿعى هظه اإلاغخلت ئلى جمىين الؿلبت مً هلل أو جدىٍل اإلاػاعفاإلاخػللت و اإلاخػللت بمغهباث الىفاءة و اؾخػمالها في خاالث و وغػُاث حضًضة زالٌ
الضعؽ هما جمىً مً الخػغف غلى مضي كضعة اإلاخػلم غلى اؾخػماٌ و جىظُف اإلاػغفت
اإلاخىضل ئليها و كض جأحي الخؿبُلاث غلى شيل جماعًٍ أو صعاؾت خالت أو جدلُل وغػُت
أو أوشؿت أزغي كطض حػؼٍؼ و جثبُذ و جغهيز اإلاػاعف التي جم حػلمها
 الخلىيمٌ :ػمل ألاؾخاط غلى حمؼ مػلىماث كطض ئضضاع أخيام بسطىضُت فػالُتالخضعَـ بؿغع الدصخُظ و الػبـ و الخػضًل و ئكغاع هفاءة الؿالب و ًمىً
اؾخػماٌ همىطج شغاهت اللاعب و مؿئىلُخه 8لخػظُم الاهخفاع مً مىغىغاث اإلالُاؽ
ما هي اإلافاهُم و اإلاهاعاث الجضًضة التي اهدؿبتها؟
 ......... -

ما هي ؤلاغافاث التي جغي أهمُت مػالجتها و مىاكشتها؟
 .......... -

 :2مهازاث اللسن الىاحد و العشسين املطبلت وفم هظسيت امللازبت بالكفاءاث:
أ-خل اإلاشىالث :9حػخمض الخؿىاث الخالُت:
 الشػىع باإلاشيلت و جدضًضها وغؼ خل مإكذ ازخباع الخلىٌ اإلاإكخت الىضىٌ ئلى خىم غام أو كغاع جؿبُم اللغاع أو الخل النهاتي- 03 -
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ب  -الخػلم الخػاووي :10و ًمغ باإلاغاخل الخالُت:
 مسحلت الخعسف؛ فهم اإلاشيلت أو اإلاهمت اإلاؿغوخت ،جدضًض اإلاػؿُاث و اإلاؿلىب ووكذ الاهجاػ
 جحديد معايير العمل الجماعي؛ جىػَؼ ألاصواع ،هُفُت الخػاون ،هُفُت اجساطاللغاع...،
 إلاهخاجيت :الاهسغاؽ في الػمل وفم ألاؾـ و اإلاػاًير اإلاخفم غليها إلانهاء :هخابت الخلغٍغ ،غغع الىخاةج الخلىيم :جباصٌ ؤلاحاباث  ،ؾغح ألاؾئلت و الاؾخفهاماثج  -الخفكير الناكد :11و ٌػخمض غلى جمىين الؿالب مً الخدىم في مهاعاث الاؾخيخاج و
الاؾخلغاء و الاؾخضالٌ و اؾخؿاللها في بىاء مػاعف و ججىُضها في وغػُاث لخل مشيلت
 -3إشتراجيجيت الخعليم و الخعلم في امللازبت بالكفاءاث:ّ 12
للض زلظ منهاج الخػلُم الابخضاتي ئلى الػىاضغ الخالُت لىجاح اإلالاعبت بالىفاءاث و هي :
 حػل غملُت الخػلُم جلىم غلى وشاؽ اإلاخػلم حػل غملُت الخػلم لهل مػنى و طاث صاللت مأزىطة مً الخُاة الػملُت جفغٍض الخػلُم لخباًً الفغوق الفغصًت في وغػُاث الاؾدُػاب و الخسؼًٍ الخضعٍب اإلاؿخمغ غلى اإلاماعؾت الىاغُت إلاسخلف الخػلماث اإلاىدؿبت لخثبُذ الخػلم اؾدثماع اإلاىدؿباث اللبلُت في غملُاث الخػلم الجضًضة الخضعج في ؾيروعة الخػلم بشيل ًيسجم مؼ ؾُاق بىاء الىفاءاثثالثا :النماذج الخطبيليت للىحداث الخعليميت و الخىجيهاث البيداغىجيت وفم امللازبت
بالكفاءاث:
مً زالٌ الػغع أغاله وؿدىج الخؿىاث اإلاىهجُت لخىفُظ الخضعَـ باإلالاعبت
بالىفاءاث في مجاٌ الػلىم اللاهىهُت و ؤلاصاعٍت ملُاؽ اللغاعاث و الػلىص ؤلاصاعٍت خُث
ًمىذ هظا اإلالُاؽ للؿالب هُفُت اجساط اللغاعاث و ئبغام الػلىص في مجاٌ مماعؾت ؤلاصاعة
الػامت ليشاؾاتها الُىمُت ألامغ الظي ًخؿلب جدىم الؿالب في آلُاث جيىًٍ اللغاعاث و
الػلىص ؤلاصاعٍت.
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و جؿبُلا للملاعبت بالىفاءاث هلجأ ئلى مؿالبت الؿالب بخجىُض مجمىغت مً اإلاىاعص
الضازلُت ( مػاعف ،مهاعاث ،كُم  )... ،و الخاعحُت ( اؾخؿالٌ اإلاىخبت ،كىاهين ،آلُاث
البدث )...كطض ئًجاص خل لىغػُاث مشيلت هما هى مبين أؾفله.
و هضف اإلالاعبت بالىفاءاث هى الخدىم في اإلاػاعف و حػلم هُفُت ججىُضها و
ئصماحها
-1
الخخصص كاهىن عام:
امللياس :اللغاعاث و الػلىص ؤلاصاعٍت
الهدف املسصىد :أن ًخمىً الؿالب مً صعاؾت اللغاعاث و الػلىص ؤلاصاعٍت الطاصعة غً
ؤلاصاعاث الػمىمُت في ئؾاع اللُام باليشاؽ ؤلاصاعي
الىحدة :ئغضاص اللغاع ؤلاصاعي  /الػىاضغ الشيلُت و اإلاىغىغُت
الكفاءة املصتهدفتً :بين أعوان اللغاع ؤلاصاعي و مضي زػىغها إلابضأ اإلاشغوغُت لخدضًض
مضي كبىلها لضغىي ؤلالؿاء
مؤشساث الخلىيم :
 ًميز بين اللغاع ؤلاصاعي و ؾير مً اللغاعاث ؤلاصاعٍت ألازغي ًدضص ألاعوان الشيلُت و اإلاىغىغُت لللغاع ؤلاصاعي ًضعؽ ول عهً غلى خضا و ًدضص مضي كبىله للؿػً أمام اللػاء ؤلاصاعي ًبرػ الدجج اللاهىهُت الالػمت باغخماص اإلاىهج الاؾخضالليوشائل الدعم و إلايضاح:
 همىطج للغاع ئصاعي كاهىن الىظُفت الػامت  03-06مدمىٌ غلى حهاػ الهاجف كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاعٍت  09-08مدمىٌ غلى حهاػ الهاجف مغؾىم جىفُظي  321-17اإلاإعر في  2017/11/20الظي ًدضص هُفُاث غؼٌاإلاىظف بؿبب ئهماٌ اإلاىطب مدمىٌ غلى حهاػ الهاجف
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 -2الخىجيهاث املنهجيت و البيداغىجيت:
أ -وضعيت الاهطالق:
وضعيت مشكلت :بالغحىع للماصة  4و اإلااصة  7مً ألامغ  03-06اإلاخػلم باللاهىن
ألاؾاس ي الػام للىظُفت الػمىمُت ،خُث ٌػخبر مىظف ول غىن غين في وظُفت غمىمُت
صاةمت و عؾم في عجبت في الؿلم و بظلً جطبذ الػالكت بين اإلاىظف و ؤلاصاعة غالكت
أؾاؾُت جىظُمُت.
و بىاء الػالكت بين اإلاىظف ب-أ و اإلاضًغٍت الخىفُظًت ؽ ،ضضع ملغع عكم 499
بخاعٍش ً 2018/09/24خػمً ملغع غؼٌ
بالغحىع لللغاع هجض أن اإلاضًغٍت الخىفُظًت اؾدىضث في ئضضاع اللغاع غلى أن
اإلاىظف مىحىص في خالت ئهماٌ مىطب مً جاعٍش 2018-09-02
ب  -وضعيت البناء:
بدىم أن ؾالب الخلىق بمثابت مؿدشاع كاهىوي خؿب مؿخىاه أصعؽ اللغاع
ؤلاصاعي مً زالٌ الدجج اللاهىهُت وفم ألامغ  03-06و كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاعٍت
و اإلاغؾىم الخىفُظي  321و اؾخسلظ جىحيهاث جلضم للمىظف مً زالٌ جدبؼ الخؿىاث
الخالُت:
 -1ما هي الشيلُاث اإلاخبػت في ئزغاج اللغاع؟
 -2ما هي ؤلاحغاءاث الىاحب اجساطها مً ؤلاصاعة كبل ئضضاع اللغاع؟
 -3مً ًدم له الخىكُؼ غلى اللغاع؟
 -4ما هى ؾبب اجساط ؤلاصاعة لللغاع؟
 -5ما مػمىن اللغاع؟
 -6ما هي الؿاًت مً اللغاع؟
 -7ئطا افترغىا أن حمُؼ ألاعوان صخُدت كاهىها ،وهىذ كاغُا  ،ئلى أًً جخجه مً
أحل الخطىٌ غلى خل ًدمي اإلاىظف مً ؾؿُان ؤلاصاعة
ؤلاؾتراجُجُت اإلاػخمضة :الػطف الظهني /فىغ -ػاوج -شاعن  /خل اإلاشىالث /الخػلم
الخػاووي /الخفىير الىاكض /اإلاىهج الاؾخضاللي /اإلاىهج الىضفي ...
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املعسفت املبنيت:
 جميز الػلض ؤلاصاعي غً ؾيره أهه ًمـ مغهؼي كاهىوي (ئلؿاء)  /غؼٌ اإلاىظف حػغٍف الػلض ؤلاصاعي  :ئحغاء جخسظه ؤلاصاعة باعاصة مىفغصة و ًمـ مغهؼ كاهىويباإلوشاء أو الخػضًل أو ؤلالؿاء
 أعوان اللغاع ؤلاصاعي :الشيل  /ؤلاحغاءاث /الازخطاص /الؿبب /اإلادل  /الؿاًت ٌؿخيخج أن حمُؼ أعوان اللغاع ؤلاصاعي جسؼ إلابضأ اإلاشغوغُت خالصت الطالب: ًمىً الخظلم في ملغع غؼٌ زالٌ شهغًٍ ؤلاحغاءاث مً الىظام الػام ًمىً صعاؾت ول عهً غلى خضا في خالت حسجُل غُب ًطبذ اللغاع مدال لضغىيؤلالؿاء
جلىيم
ما هي اإلافاهُم و اإلاهاعاث الجضًضة التي اهدؿبتها؟
 ......... -

ما هي ؤلاغافاث التي جغي أهمُت مػالجتها و مىاكشتها؟
 .......... -

ج -جطبيم:
اضضع الؿُض والي والًت اإلاؿُلت كغاع ًػمً جأزير ؾاغت ازخخام الاكتراع في صاةغة
اهخسابُت مػُىت كاضضا حؿهُل مماعؾت الىازبين لخلهم في الخطىٍذ
غلما أن مترشح الخؼب اإلاػاعع اإلاخطضع اللاةمت بػىىان كاةمت خغع –ج  -و وفم
اإلاػؿُاث الػامت وان فاةؼا ،لىً بػضص جأزير ؾاغت الاكتراع بمىحب اإلااصة  32مً اللاهىن
الػػىي ً 10-16خػلم باالهخساباث و بػض الفغػ بمىحب اإلااصة  48ئلى اإلااصة  50و غىض
اهتهاء غملُت الخالوة و غض الىلاؽ جبن أن مغشح الخؼب اإلاػاعع كض زؿغ الاهخساباث.
و غلُه خمل كغاع الىالي بخأزير الؿاغت ازخخام الاكتراع اإلاؿإولُت خؿب عأًً هل
ًجىػ للمترشح زاؾغ الاهخساباث الغحىع غلى كغاع الىالي؟
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اجبؼ الخؿىاث الخالُت :
 خضص ؾبُػت اللغاع و هىع اللغاع مػخمضا غلى الخػغٍف الفلهي و اللػاتي لللغاع الاصاعي اصعؽ أعوان اللغاع الشيلُت و اإلاىغىغُت ملضما حججا كاهىهُت خضص الىدُجت اإلاخىضل ئليهاخاجمت :
ئن ازخُاع الخضعَـ بؿغٍلت اإلالاعبت بالىفاءاث جضزل في ؾُاق الاهخلاٌ مً مىؿم
الخػلُم الظي ًغهؼ غلى اإلااصة اإلاػغفُت ئلى مىؿم الخػلم الظي ًغهؼ غلى ؾالب الخلىق و
ًجػل صوعه مدىعٍا في الفػل البُضاؾىجي.
هفاءة ؾالب الخلىق جخمثل في حملت مً اللضعاث ًجىضها و ًىظفها في مػالجت
وغػُاث مشيلت كاهىهُت حؿاغضه غلى بىاء مػاعف حضًض جػاف الى مىدؿباجه الؿابلت
وعبؿها بالىاكؼ اإلاػِش و بظلً ًمىىه الخىُف مؼ مسخلف ئشيالُاث الخُاة اللاهىهُت.
ًخؿلب الخضعَـ باإلالاعبت بالىفاءاث أعبؼ مغاخل هي :
 وغػُت اهؿالكُت جخػمً مشيلت مً الىاكؼ اإلاػِش ٌؿخؿلها الؿالب لغبـ اإلاىدؿباثاللبلُت و الخػلماث الجضًضة ؛ كغاعاث ئصاعٍت ،غالكت ؤلاصاعة و اإلاىاؾً ،الاهخساباث،
الػلاع...،
 وغػُت لبىاء الػلماث مً زالٌ جىظُف البدث و الاؾخىشاف و اؾخؿالٌ اإلاػلىماث وجدلُلها و جغهُبها و اؾخيخاج مػاعف حضًضة ؛ ٌؿخػمل مىاهج البدث الػلمي :اإلاىهج
الاؾخلغاتي أو الاؾخضاللي أو الىضفي...
 وغػُت ئصماحُت و هي غىـ الىغػُاث اإلاىفطلت ٌ ،ؿعى مً زاللها الؿالب الى عبـمىدؿباجه الؿابلت مؼ بػؼ و مػالجت ما ًخػلم بالىغػُت اإلاشيلت اإلاىغىغت أمامه و
لىجاح اإلالاعبت بالىفاءاث في الخضعَـ ؾلبت الخلىق ًجب:
 أن جيىن الىغػُت الخػلُمُت باليؿبت لؿالب الخلىق طاث صالله غملُت أي مً واكؼالخاٌ جمـ وغػُاث و ئشيالُاث جسػؼ للمػالجت اللاهىهُت هلغاعاث جخػلم
بالىظُفت الػامت ،اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت ،ؾير اإلاغفم الػام ...
 أن جيىن اإلاػغفت و ؾغق ججىُضها مغجبؿت باهخماماث الؿالب الخالُت- 02 -
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 حػمل الىغػُت اإلالترخت للبىاء اإلاػغفت و جىظُف اإلاىدؿباث الؿابلت غلى وغؼالؿالب في جدضي مػغفي ئحغاتي اؾخضاللي
 أن هلترح غلى الؿالب وغػُاث جضفػه ئلى الخفىير بضٌ ئغؿاةه مػاعف حاهؼة اغخماص ؾُاكاث طاث البػض الاحخماعي اللاهىوي مثاله :مىاغُؼ لها غالكت بالػبـؤلاصاعي.
و في ألازير ٌػخبر مػُاع جضعٍب ؾالب الخلىق غً هُفُت جدلُل وغػُت مشيلت و
ئغضاص فغغُاث و البدث غً اإلاػلىمت و جفؿير اإلاػلىماث و جلضًم اؾخيخاحاث و هلضها و
جىضل ئلى خىم بخىظُف مىاهج البدث مً حهت و ججىُضه إلاػاعفه ألاواصًمُت و مهاعاجه و
كُمُه في خل وغػُاث كاهىهُت طاث الطلت بالىاكؼ اإلاػِش مً حهت أزغي لضلُل كؿعي
غلى جىظُف اإلالاعبت بالىفاءاث.
بمػنى الاهخلاٌ بؿالب الخلىق مً الجاهب الىظغي ئلى الجاهب الػملي و بظلً
اإلالاعبت بالىفاءاث لِؿذ هضفا و ال ؾغٍلت و ئهما هي مىهج وؿعى مً زالٌ أهضافه ئلى
عبـ ولُت الخلىق مؼ مغافم الػامت والػضالت ،الصخت ،اإلاجالـ اإلادلُت ...و ما ًدضر
فيها مً واكؼ مػِش و بظلً هدطل غلى ؾالب له اللضعة غلى الخىُف مؼ ول مؿخجضاث
اإلاجخمؼ مً زالٌ خطىله غلى جيىًٍ كاهىوي ًلبي مؿامده الػملُت هلاض ي أو مدامي أو
مخطغف ئصاعي أو مدػغ كػاتي...
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