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 : Abstract: الولخص

تهضٝ َظٍ الىع٢ت البدشُت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى صوع الخ٨م الغاقض 

ما٫ ؼ ؤزال٢ُاث ألٖا خ٨م  لل، مما ٨ًك٠ ًٖ الخاحت الخ٣ُ٣ُتفي حٍٗؼ

الغاقض في اإلااؾؿاث الخضًشت في ٖال٢اتها بالٗاملحن، والٗمالء، 

اث جغي .  ألازغي، ؤو باإلاىاَىحنإلااؾؿاثوبا وزانت ؤن َظٍ اإلاكغٖو

آلان ؤن ؾىء الخهٝغ الاحخماعي مً ٢بل ؤلاصاعة ًم٨ً ؤن ٩ًىن طا 

 و٢ض جىنلذ َظٍ . واملجخم٘ بغمخههٓمتج٩لٟت ٖالُت حضا ٖلى الم

 ؤزال٢ُاث لظا ٞإن ؤزال٢ُت، وؾُلت ٦م الغاقض الحالىع٢ت بلى ؤن

ما٫ هاصي ي ، بط الكغ٦تو٦مت مً مماعؾاث حًخجؼؤ هي حؼء ال ألٖا

 وؤصخاب ًٖ اإلاٗلىماث للٗاملحن وؤلاٞهاح بالكٟاُٞت خ٨م الغاقضا٫

 اإلاىٓماث ؤٖما٫و٦ظل٪ ٞهي جىٓم ؾحر  اإلاهالح لًمان خ٣ى٢هم،

 وال٣ىاٖض الؿلُمت في الٗمل والالتزام ؤلاحغاءاث بجبإمً زال٫ 

 في يمان والء الخ٨م الغاقضؾهم ي هما . الغقُضة في الٗملباإلاباصت

 لًمان لخ٨م الغاقض امباصتاإلاىصٖحن واإلاخٗاملحن ٖىض جُب٣ُها 

 .خماًت خ٣ى١ اإلاؿاَمحن واإلاىصٖحن

This research paper aims to shed light on the role of 

good governance in promoting business ethics, which 

reveals the real need for good governance in modern 

institutions in its relations with employees, customers, 

other institutions, or citizens. Especially that these 

projects now see that social misconduct by management 

can be very costly to the organization and society as a 

whole. This paper has concluded that good governance 

is an ethical means, so business ethics is an integral part 

of corporate governance practices. At work and 

adherence to rational principles at work. The good 

governance also contributes to ensuring the loyalty of 

depositors and dealers when applying the principles of 

good governance to ensure the protection of the rights 

of shareholders and depositors. 
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 :ملدمت

ى مهم وؤؾاس ي في خُاة ألاٞغاص ومىظ ال٣ضم ٧ان ؤؾاؽ خُاة ي ٖض مىيٕى ألازال٢ُاث اإلاهىُت مىيٕى قاج٘ في الٗالم، َو

 جؼاًض م٣ضمتها ٖضًضة، في لٗضة ؤؾباب هٓغا ألازحرة الؿىىاث زال٫ متزاًض باَخمام جدٓى التي اإلاىايُ٘ مً وؤنبذ ،ألاٞغاص

 الالتزام جىمُت خُث ؤن ؤلاَاع ألازالقي، ًٖ بُٗضا حٗخمضَا التي ملخخل٠ اإلاهً واإلاٗاًحر لإلصاعاث اإلاىحه والى٣ض ألازال٢ُت الًٟاثذ

خباعاث ألازال٢ُت وال٣ُم باإلاشل  اإلا٣ام في ويٗها ًيبػي التي الغثِؿُت مً الٟلؿٟاث حٗخبر الاًجابُت والؿلى٦ُاث ال٣اهىهُت والٖا

اَُت املجخم٘ جدؿحن وبالخالي ألاصاء جدؿحن هدى حمُٗا التي جىنل اإلايكىصة ألازغي  الٟلؿٟاث حمُ٘ ٞل٨ها في حؿحر وؤن ألاو٫    .ٞع

 ٢بل مً زهىنا ال٣غن اإلااض ي، حؿُٗىاث مىظ بها، الاَخمام حٗاْم التي اإلاٟاَُم ؤَم بحن مًالغاقض  الخ٨م مٟهىم ٦ما ؤن

 لخهي٠ُ ومُٗاع الؿُاس ي، وؤلانالح الخىمُت قغٍو ٧إخض ،)والبى٪ الضولي الضولي الى٣ض نىضو١  (اإلااهدت اإلاالُت اإلااؾؿاث

 ج٣ضمُا التي اإلاالُت اإلاؿاٖضاث بغبِ وطل٪ الىامُت، الضو٫  في الؿُاس ي الاهٟخاح و الضًم٣غاَُت ججاعب ج٣ُم و الخ٨م َبُٗت

 الاَخمام ٖلى ج٣ىم التي الكغٍو زهىنا الضو٫، في َظٍ الغاقض الخ٨م قغٍو جد٤ُ٣ بضعحت الضولُت اإلاالُت اإلااؾؿاث

اث اخترام بلى جضٖى التي الشالشت، لأللُٟت اإلاخدضة ألامم ؤَضاٝ في حاء ٦ما ؤو ؤلاوؿاهُت، بالخىمُت  خ٣ى٢ه و ؤلاوؿان خٍغ

 .الخ٨م بجىصة اإلاغجبُت الخىمُت، في الخ٤ في طل٪ بما ألاؾاؾُت،

ما٫ ؤزال٢ُاثن صعاؾت مىيٕى ب  باث مىيٕى الؿاٖت ٠ُ٦ ال وال ٩ًاص لخ٨م الغاقض واعجباَها باإلاماعؾاث الؿلُمت ٫ألٖا

ن الىاْغ ال جسُئ ُٖيُه نىع ، ٦ما ؤ بما ٞحها مجخم٘ ؤلاؾالم،ًسلى مجخم٘ مً املجخمٗاث ٢ضًمها وخضًثها مً مٓاَغ الٟؿاص

 . الكاؾٗت بحن وا٢٘ ألامتجباًىاثالخلل، واإلاٟاع٢اث ال٨بحرة، وا٫
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 : إلاصياليت

 لخىمُت التي جضٞٗه الٗالُت ألازال٢ُت واإلاشل ألانُلت بال٣ُم وا٢خىاٖه الٗم٤ُ بةًماهه وجخإزغ جغجبِ و٦ٟاءجه ؤلاوؿان ٞٗالُت بن

 جمشل ٦ما الؿلى٥ جماما في جازغ ألازال٢ُت ال٣ُم ٞان زم ومً ألاصاء جدؿحن هدى والٗلمُت الؿلى٦ُت ومهاعاجه الٗلمُت اإلاٗاٝع

اث اإلاٟاَُم . الٗلمُت والىٍٓغ

ت التي جخمدىع خىلها الضعاؾت ٍغ  :في يىء ما ج٣ضم ًم٨ً َغح بق٩الُت حَى

ما هى دور الذي يلعبه الحىم الزاصد في حعشيش أخالكياث ألاعماٌ؟ 

: ًىضعج جدذ َظٍ ؤلاق٩الُت الدؿائالث الخالُت

ما٫،  َى الخ٨م الغاقضما  -   ؟ؤزال٢ُاث ألٖا

ما٫ في اإلاىٓمت؟ - ؼ ؤزال٢ُاث ألٖا  َل للخ٨م الغاقض صوع ٞٗا٫ في حٍٗؼ

: الفزضياث

ما٫ مً زال٫ ؤلاٞهاح واإلاؿاءلت والكٟاُٞت - ت في بعؾاء ؤزال٢ُاث ألٖا  .ٌٗخبر الخ٨م الغاقض حجغ الؼاٍو

ما٫ الخ٣ُض بمباصت الخ٨م الغاقض - ؼ ؤزال٢ُاث ألٖا  .جخُلب حٍٗؼ

: أهميت الدراست

ما٫، و٦ظا وجىُٓم وإصاعة في حؿحر الخ٨م الغاقض ًلٗبه الضعاؾت مً الضوع الظي ؤَمُتجيب٘   في الخض مً خاالث ؤزال٢ُاث ألٖا

 مً زال٫ الضوع ألازال٢ُاث صازل اإلاىٓمتٖؼػ في بىاء يٖم وؤن ًض الخ٨م الغاقض ًم٨ً إلاباصت  بط.الخالٖب والٛل والاخخُا٫

ما٫لها في ج٣ُُض مىٓماث ًغة  ال٨بوألاَمُت  ألازال٢ُت والخمؿ٪ باإلاٗاًحر ألازال٢ُت بالخهاثو الخدلي ٖلى الخث اإلاخىانل في ألٖا

ما٫ إلاىٓماث الخدخُت والبني وألاوكُتالٟغصًت وال٣ُاصًت ) ظ، (ألٖا  في ؤزال٢ُت الخهاثو ؾدؿهم في بىاء مىٓمت ؤوالؿماث ٌ َو

ما٫بِئت   .ألٖا

 :أهداف الدراست

ما٫ -  .حؿلُِ الًىء ٖلى ؤلاَاع ال٨ٟغي و الىٓغي ألزال٢ُاث ألٖا

 . ٞلؿٟت وماؾؿاث الخ٨م الغاقضببغاػ  -

ؼ  اإلاماعؾاث ألازال٢ُت الؿلُمتبْهاع -  . صوع الخ٨م الغاقض  في حٍٗؼ

:  جلسيماث الدراست

 اإلاىخٓغة مىه، ألاَضاٝ وجد٤ُ٣ حىاهبه بمسخل٠ وؤلاخاَت اإلا٣ضم الُغح ٖلى لإلحابت و٦مداولت اإلاىيٕى َبُٗت بلى بالىٓغ

ت زلُٟت لبىاء الىنٟي اإلاىهج اٖخمضها ، خى٫  هٍٓغ اإلاهُلخحن الخ٨م الغاقض  جدلُل زال٫ مً الخدلُلي واإلاىهج اإلاىيٕى

ما٫ صازل اإلاىٓمت ؼ ؤزال٢ُاث ألٖا ما٫ وإبغاػ صوع الخ٨م الغاقض في حٍٗؼ وع ا خُث جم ج٣ؿُم اإلاىيٕى بلى مذ.وؤزال٢ُاث ألٖا

 : ةعثِس ي

ما٫ -  .ؤلاَاع ال٨ٟغي والىٓغي ألزال٢ُاث ألٖا

 . ومؤسساتهمٟاَُم الخ٨م الغاقض -

ؼ الخ٨م الغاقضصوع  - ما٫ ؤزال٢ُاث في حٍٗؼ  ألٖا

 إلاطار الفىزي والنظزي ألخالكياث ألاعماٌ: أوال

ش هي ؤن ًؼوصها باؾخمغاع ب٣ضع  ت في ٧ل مغة حضًضة وٗىص ٞحها بلُه، زم بن الىٓغة بلىؤبن بخضي ًٞاثل الخاٍع  ٦بر مً اإلاٗٞغ

اإلاؿخ٣بل  ٚلب ألاخُان بال هٓغة في اإلااض ي، و بن ؤي هٓغة بلىؤاإلاؿخ٣بل في مىيٕى ألازال٢ُاث اإلاهىُت ال حؿاويها في ألاَمُت في 

  .بضون مغاحٗت بلى اإلااض ي لؿٝى ٩ًىن مد٩ىما ٖلُه ؤن ٌُٗض َظا اإلااض ي ب٩ل ؤزُاثه

 :مفهىم ألاخالق ومعنى العمل .1
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 :  مفهىم ألاخالق1.1

 .لٛت ألازال١ اإلاٟهىم مً واهُال٢ا الباخشحن مً طل٪ ؾىداو٫  ٞةهما ص٤ُ٢ بك٩ل  ألازال٢ُاثبمهُلح ؤلاإلاام لهٗىبت هٓغا

 :لغت .أ

 ألامغ ألازال١ ٧لمت ٞٔ ٌٗىص Ethics الُىهاهُت ال٩لمت بلى Ethos خ٣ُ٣ت في وهي "الهٟاث ؤو الؿلى٥ ؤو الٗاصاث" حٗني والتي

 (20، نٟدت 2016-2017لكهب، ) .وج٣الُض وؤٖغاٝ وؤزال١ ٢ُم مً اإلاهُلخاث مً ٖضص م٘ مٟاَُمي اقدبا٥

 :اصطالخا . ب

خطح الٗمل بلى والجزٕو والىحضان ؤلاصعا٥ ٞحها ًلخ٣ي للصخهُت عثِؿا حاهبا جال٠ الؿماث مً مىٓىمت  وهي الؿلى٥، في ٍو

 (793-697، الهٟداث 2017ؾالم، ) .بالظاث ال٣ُم ٖلى باقخمالها وجدؿم والشباث، الغؾىر مً واٞغ خٔ ٖلى

٣ى٫  واإلاغوصة والسجُت،الُب٘ الخل٤ بإهه املخِ ال٣امىؽ في ألازال٢ُاث اللٟٔ َظا وعص ٣ٞض الٗغبُت اللٛت وفي  الغاٚب ٍو

 (18-20، الهٟداث 2013الؿ٩اعهت، ). "واخض ش يء ألانل في الخل٤ "الانٟهاوي

ٗٝغ  ألازال٢ُاث  حٍٗغ٠ ًم٨ً َىا ومً،  "الجماٖت ؤو الٟغص ؾلى٥ جد٨م التي واإلاباصت اإلاٗاًحر هي ألازال٢ُاث" Rue et Byars"َو

اجه ؾلى٦ُاجه ًٖ اإلاؿاولت وهي الٟغصًخه٠ بها  ٖلى ؤنها ألازال٢ُاث الٓغٝو  ْل في لها ًخٗغى التي اإلاىا٠٢ ججاٍ وجهٞغ

ت م٘ جخٟاٖل والتي واإلاخٛحراث التي ًمغ بها   (13، نٟدت 2013بىصعإ، )  .ًدملها التي وال٣ُم اإلاباصت مجمٖى

 :  مفهىم العمل2.1

الم في اإلاىجض ٢امىؽ في - ِمل :ًلي ٦ما حاء ٞةهه ،ألٖا َمال – َٖ َٖ:  َ٘ مل وَمَهً، َنَى مل /له ٖامال ٧ان :لألمحر ٖلى بالص ٖو  ٖلى ٖو

ل و.حمٗها في ؾعى الهض٢ت مَّ مالت ؤُٖاٍ :ٌ/َٖ ِٗ ٣ا٫ .ٖلُه خا٦ما ؤو ٖاِمال حٗله  :البلض ٖلى و /ال ل :ٍو ّمِ
 ؤ٢ُم ؤي ٖلحهم ٞالنٌن  ُٖ

َمل ٖامال، حٗله ؤي  :ٌ / وؤٖمل خا٦ما، ٖلحهم َٗ هُ  مهضع :وال ُٗ َما٫ٌن  َحْم ْٖ ى : ؤَ ت ب٣هض، الٟٗل َو َُّ ِمِل
َ
ا َٗ  ما وهي ؤٖما٫ حم٘:  ال

 (513، نٟدت 1986اإلاىجض، ). الٗامل ٖلُه ًخىلى

َمل : ٫م  ٕ  :حالصخا مسخاع وفي - ه َِغب، باب مً َٖ
َ
َمل ْٖ ه ٚحٍر وؤ

َ
َخَمل الٗمل، بلُه َلب ؤي: واْؾَخٗمل ْٖ َمل، في ايُغب وا َٗ  ال

ِمُل ْٗ َمل جىلُت والخَّ َٗ له ٣ًا٫ ال مَّ   (455الغاػي، بضون ؾىت وكغ، نٟدت ). البهغة ٖلى َٖ

ٟاث خٓي ٞةهه للٗمل الانُالحي وماإلاٟه ؤما -  وكاٍ مً ؤلاوؿان به ٣ًى ما "الٗمل :ًإحي ُٞما بًٗها بًغاص ًم٨ً ٦شحرة بخٍٗغ

ُٟت في بهخاجي ت ؤو مهىت ؤو ْو ، نٟدت )". خٞغ  (26الؿ٩اعهت، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغ

ٗغ - ُٟت ": بإهه ٦ظل٪ َٝو ت ؤو ْو  (15، نٟدت 2010الخُُب، )". اإلاؿئىلُاث ؤو الىاحباث ؤو اإلادكابهت الىْاث٠ مً مجمٖى

 :العمل أخالكياث مفهىم .2

 خى٫  وال٨خاب الباخشىن  ازخل٠ ٣ٞض ،مسخل٠ ثاثيب في ألاٞغاص ؾلى٥ جد٨م ومٗاًحر مباصت ٖلى الٗمل زال٢ُاثجغج٨ؼ ؤ

 :الخٗاٍع٠ ألَم ٖغى ًلي ُٞما الٗمل مدضص ألزال٢ُاث مٟهىم بُٖاء

 :  حعاريف أخالكياث ألاعما1.2ٌ

ها - ت هي الٗمل ألازال٢ُاث ؤن walley  ٌٗٞغ  مدضصاث وجً٘ ما مىٓمت ؾلى٥ جمشل التي ألازال٢ُت وال٣ُم اإلاباصت مً مجمٖى

 .  ٢غاعاتهاٖلى

ها - ٗٞغ ت Boyer َو م٨ً اخترامها ًجب التي املخضصة ال٣ىاٖض ؤو اإلاباصت مجمٖى نها جدلُل وؾاثل جُب٤ُ اإلاٗاًحر بإ ونٟها ٍو

َاوي، )  .ٖمىما اإلاىٓمت ٖلى ؤو الٟاٖلت ٢غاعاث ٖلى جازغ والتي اإلاىٓمت صازل مً اإلاخسظة مىؾت٫الم ألازال٢ُت لألٞغاص في ٢غاعاتهم

 (17، نٟدت 2018

اث جد٨م الظاجُت الاحخماُٖت ال٣ُم مً مىٓىمتحٗٝغ ؤزال٢ُاث الٗمل بإنها  jobe thicsؤما  -  مسخل٠ في الٟغصًت الخهٞغ

حر الجُضة الؿلى٦ُاث جدضصو والٓغٝو اإلاىا٠٢  .اإلاهىُت واإلاٗاًحر الؿلى٥ و٢ىاٖض والخٗلُماث ال٣ىاهحن في وجى٨ٗـ الجُضة ٚو
 (117، نٟدت 2013مدمىص، )
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 :مصادر أخالكياث العمل  2.2

ما٫ ت وبالخالي. (الضًً والش٣اٞت وال٣اهىن ) ًىحض في ٧ل مجخم٘ زالزت مهاصع ألزال٢ُاث ألٖا  ًجب ؤن ٩ًىن مضًغ اإلاىاعص البكٍغ

ض الظي َىعجه َظٍ اإلاهاصع الشالزت جخم مىا٢كت َظٍ اإلاهاصع ٖلى الىدى و ،في ٧ل مىٓمت ٖلى صعاًت حُضة بىٓام ال٣ُم الٍٟغ

 (ABC ،2018) :الخالي

 :الدين -1

ألاصًان التي جىحض في حمُ٘ ؤهداء و.  َىا٥ ؤ٦ثر مً ؤلالهام ألازالقي،الضًً َى ؤ٢ضم مهضع للضًً َى ؤ٢ضم مهضع لإللهام ألازالقي

ا مً ن.  ول٨ً ٧لهم ًخ٣ٟىن ٖلى اإلاباصت ألاؾاؾُتالٗالم، حَر ت ٚو ما٫ الخجاٍع احي و٧ل صًً ٌُٗي حٗبحرا ٖما َى زاَئ وخ٤ في ألٖا

جضٖى ألاصًان ال٨بري بلى يغوعة وحىص هٓام احخماعي . مبضؤ اإلاٗاملت باإلاشل ججاٍ ٧اثىاث ػمالثه مىحىص في حمُ٘ ألاصًانٝ. الخُاة

اَُت الٗامت م٘ َظٍ ألاؾاؾُاث ًيص ئ ٧ل صًً مضوهت ؾلى٥ و ،مىٓم والخإ٦ُض ٖلى اإلاؿاولُت الاحخماُٖت بهضٝ اإلاؿاَمت في الٞغ

 .زانت به

 :الثلافت -2

ت مً الخٟاَماث اإلاهمت التي ٌكتر٥ ٞحها ؤٞغاص مً املجخم٘ ت ؤؾاؾُت مً ال٣ُم ، الش٣اٞت هي مجمٖى ى ًخإل٠ مً مجمٖى َو

ت اث البكٍغ . وألا٩ٞاع والخهىعاث وألاًٞلُاث ومٟهىم ألازال١ و٢ىاٖض الؿلى٥ وما بلى طل٪، مما ًسل٤ الخمُحز بحن املجمٖى

ت، وألاًضًىلىحُت وال٣ُم ،ٖىضما هخدضر ًٖ الش٣اٞت  ٞةهىا وكحر ٖاصة بلى همِ الخىمُت الظي ًى٨ٗـ في همِ مجخم٘ اإلاٗٞغ

غاٝ الاحخماُٖت وال٣ُىؽ الُىمُت . اٖخماصا ٖلى همِ ومغخلت الخىمُت، جسخل٠ الش٣اٞت ًٖ املجخم٘ بلى املجخم٘. وال٣ىاهحن وألٖا

حصج٘ و .الش٣اٞت حؿهل جىلُض الالتزام بص يء ؤ٦بر مً مهلخت الٟغص الٟغصًت. ٖالوة ٖلى طل٪، جيخ٣ل الش٣اٞت مً حُل بلى حُل

ى١ مهالخهم الصخهُت ٦ما حٗمل الش٣اٞت ؤًًا ٧ألُت ، الش٣اٞت ؤًٖاء اإلاىٓمت ٖلى بُٖاء ألاولىٍت لألَضاٝ الخىُٓمُت ٞو

ً بصاعة ماؾؿت نىاُٖت في َلُٗت الخبرة ،لهى٘ وجد٨م في الخ٨ٟحر جىحه وجىحه مىا٠٢ وؾلى٥ الىاؽ  ًخٗحن ٖلى اإلاضًٍغ

 . الخىجغ الظي جسل٣ه ؤٖمالهم ًجٗل الٗمل ؤ٦ثر ؤزال٢ُت،الش٣اُٞت

 :اللااىو   -3

جخى٢٘ .  التي ًدضصَا ال٣اهىن ملؼمت للمجخم٧٘ان ألازال٢ُاث ؤًا ،الىٓام ال٣اهىوي في ؤي بلض، جىحُه الؿلى٥ البكغي في املجخم٘

م مً ؤهه مً اإلاخى٢٘ ؤن ٩ًىن ٧ل وكاٍ ججاعي ملتزًما بال٣اهىن، ٞىاصعا ما جلتزم . الجمُٗت مً الكغ٧اث الالتزام بال٣اهىن  ٖلى الٚغ

بي، ا٦خىاػ ، الٛل، ب، التهغ٦ؿغ ال٣اهىن في الٗمل ؤمغ قاج٘ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫. الكغ٧اث بااللتزام بال٣ىاٖض واللىاثذ  الًٍغ

 .بلخ...الجىصة الغصًئت واإلاىخجاث طاث ألاؾٗاع الٗالُت، جلىر البِئت

(، مغح٘ ؾب٤ ط٦ٍغABC) :أهميت أخالكياث العمل  3.2  

ما٫ ُٞما ًلي :جٓهغ ؤَمُت ؤزال٢ُاث ألٖا  

افم مع الاخخياجاث البضزيت ألاساسيت -1  :يخى

ض ؤن ٩ًىن حؼءا مً اإلاىٓمت التي ًم٨ً ؤن جدترمها وجٟخسغ بها ألنها جغي ؤنها ؤزال٢ُت ، بن الخاحت ألاؾاؾُت ل٩ل بوؿان هي ؤهه ًٍغ

ت جلبُت . االجمُ٘ ًدب ؤن ًغجبِ بمىٓمت ًدترمها املجخم٘ ٦مىٓمت ناص٢ت ومؿاولت احخماعي ًخٗحن ٖلى مضًغي اإلاىاعص البكٍغ

بىن في جىحُه مىٓمت ؤزال٢ُت ، َظٍ الخاحت ألاؾاؾُت للمىْٟحن باإلياٞت بلى اخخُاحاتهم ألاؾاؾُت الخانت التي ًٚغ

ً ججبر اإلاىٓماث لخ٩ىن مىحهت ؤزال٢ُا  .الاخخُاحاث ألاؾاؾُت للمىْٟحن و٦ظل٪ اإلاضًٍغ

 

 

 

 



 

 :ٌنظن الولتقى الىطنً االفتراضً حىل

 أخالقٍات األعوال بٍن النظرٌة والتطبٍق

هعهذ العلىم اإلفتصادٌة 

  والتجارٌة وعلىم التسٍٍر

 

 2022 هارس  –الوركز الجاهعً عبذ الحفٍظ بىالصىف هٍلة  6
 

 

 :ااصداكيت في اللمهىر  -2

 ؾُدب الىاؽ قغاء مىخج قغ٦ت ما بطا ٧اهىا ٌٗخ٣ضون ؤن الكغ٦ت ع،ال٣ُم ألازال٢ُت إلاىٓمت زل٤ مهضا٢ُت في هٓغ الجمهى

ولهظا الؿبب، جى٤ٟ قغ٧اث ال٩ىال . ال٣ًاًا الٗامت لهظٍ الكغ٧اث ال بض ؤن ج٩ىن هاجخت. ناص٢ت وؤنها ج٣ضم ٢ُمت م٣ابل اإلاا٫

الهاث الُىم إل٢ىإ الجمهىع بإن مىخجاتهم آمىت وزالُت مً مبُضاث آلاٞاث مً ؤي هٕى  .٣ِٞ مبالٜ َاثلت مً اإلاا٫ ٖلى ؤلٖا

 :ااصداكيت مع ااىظفيو -3

ًسل٤ ألاَضاٝ وال٣ُم ،  ٞةنهم ًداٞٓىن ٖلى ج٣ضًغ اإلاىٓمتبها،ٖىضما ٣ًخى٘ اإلاىْٟىن بال٣ُم ألازال٢ُت للمىٓمت التي ٌٗملىن 

ت مهضا٢ُت م٘ اإلاىْٟحن ملجغص ؤن اإلاىٓمت جخمخ٘ باإلاىزى٢ُت في ؤٖحن الجمهىع . واللٛت اإلاكتر٦ت  ،ؾ٩ُىن إلاضًغ اإلاىاعص البكٍغ

 .الاؾخ٣امت الاحخماُٖت اإلاضع٦ت وال٣ُم ألازال٢ُت ًم٨ً ؤن ًٟىػوا باإلاىْٟحن ؤ٦ثر مً ؤي زُِ خىاٞؼ ؤزغي و

 :صنع اللزار ألافضل -4

خباع ٖىض اجساط  بن اخترام ألازال٢ُاث ؾُجبر ؤلاصاعة ٖلى ؤزظ مسخل٠ الجىاهب الا٢خهاصًت والاحخماُٖت وألازال٢ُت في الٖا

 .ؾ٩ُىن اجساط ال٣غاع ؤًٞل بطا ٧اهذ ال٣غاعاث جهب في مهلخت الجمهىع واإلاىْٟحن ونالح الكغ٦ت ٖلى اإلاضي الُىٍل. ال٣غاعاث

 :الزبديت -5

ال بض للكغ٧اث . ٧ل مىٓمت لضيها مؿاولُت ججاٍ هٟؿها ؤًًا، ؤي ل٨ؿب ألاعباح، ٧ىه٪ ؤزال٢ُا ال ٌٗني ٖضم جد٤ُ٣ ؤي ؤعباح

م مً ؤنها ٢ض ج٣ٟض اإلاا٫ ٖلى اإلاضي ال٣هحر  .ألازال٢ُت ؤن ج٩ىن هاجخت وؤ٦ثر عبدُت ٖلى اإلاضي الُىٍل، ٖلى الٚغ

 :خمايت امللخمع  -6

٣ت ؤًٞل مً الىٓام ال٣اهىوي للبلض  الو. ٖىضما ًٟكل ال٣اهىن، جىجح ألازال١ صاثماٝ. ًم٨ً لألزال١ ؤن جدمي املجخم٘ بٍُغ

ت،ًم٨ً إلاضًغ اإلاىاعص ، حؿخُُ٘ الخ٩ىمت جىُٓم حمُ٘ ألاوكُت الًاعة باملجخم٘ الىنى٫ الؿلُمت،  الظي ًخمخ٘ باألزال١ البكٍغ

 .جاححن، بك٩ل ؤ٦ثر ٞٗالُتحبلى اإلاىْٟحن الم

  ومؤسساجهمفاهيم الحىم الزاصد: ثاايا

اَُت اإلاُلىبت وبلٜ وعي ٫ ٢ض احؿٗذ مجاالث الخُاة ؤلاوؿاهُت ومخُلباتها ولم حٗض قٗاعاث بضاًت ال٣غن اإلااض ي ٧اُٞت لخد٤ُ٣ الٞغ

اث الخ٣ضم الخ٣ُ٣ي صعحت ٖالُت جخسُى الخاحاث اإلااصًت بلى خاحاث ؤزغي   جغجبِ بم٩ىهاث الضولت الخضًشت ،املجخمٗاث لًغوٍع

خه و٦غامخه وخ٣ى٢ه  .التي ج٣ىم ٖلى بخغام صوع اإلاىاًَ وخٍغ

 جذور الحىم الزاصد .1

غجبِ هجاح ؤو ٞكل حهىص  ُت الخ٨م ٍو حك٩ل ب٢امت بِئت ؾلُمت للخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ؤمغا ال ًم٨ً ٞهله ًٖ هٖى

ؼ الخىمُت اعجباَا وز٣ُا بُبُٗت وحىصة الخ٨م . ؤي صولت في حٍٗؼ

 :دـمصطلح الحىم الزاش 1.1

ْهغ مهُلح الخ٨م الغاقض في اللٛت الٟغوؿُت في ال٣غن الشالث ٖكغ ٦مغاصٝ إلاهُلح الخ٩ىمت زم ٦مهُلح ٢اهىوي 

 (robert, 1992, p. 906)  .(1979)ؾىت " charge de gouvernance" لِؿخٗمل في هُا١ واؾ٘ مٗبرا ًٖ ج٩ال٠ُ الدؿُحر (1978)

وقإ َظا الاؾخسضام بك٩ل واؾ٘ وؤنبذ ٌؿخسضم مً ٢بل زبراء ؤلاصاعة  لُٗىص البضء في اؾخسضامه م٘ بضاًت ٣ٖض الدؿُٗىاث

ا مً اإلاىٓماث الضولُت واملخلُت (UNDP)وبك٩ل زام مً ٢بل اإلاىٓماث الضولُت ٧البى٪ الضولي ومكغٕو ألامم اإلاخدضة  حَر  ٚو

 .       وؤلا٢لُمُت

واإلاضلى٫ للمهُلح بحن ال٨خاب  ٞالخ٨م الغاقض ٨ٟ٦غة وانُالح ٢ض جم بُٖاءٍ ؤ٦ثر مً مٗنى هدُجت الزخالٝ الخٟؿحر والٟهم

ً، ٞمهُلخاث الخ٨م في اللٛت الٗغبُت  ٧لماث مخٗضصة جسو حىاهب  (ح ن م)ؤهه ٌكخ٤ مً مهضع زالسي واخض " واإلا٨ٍٟغ

مسخلٟت مً وؿ٤ الخ٨م باإلاٗنى الخضًث، وجًٟي اللٛت الٗغبُت ٖلى مٟهىم الخ٨م في الى٢ذ هٟؿه حال٫ الٗلم والخ٨مت والٗض٫ 

٣ا للمعجم الىؾُِ  ٣ا٫ خ٨م له  (خ٨م)٣ًا٫  (مجم٘ اللٛت الٗغبُت ال٣اَغة)ٖلى ؤؾاؽ مً ال٣اٖضة ال٣اهىهُت وٞو ؤي ٢ط ى ٍو
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٤ ؤي مُٗاع؟ ٌٗني الخ٨م ؤًًا الٗلم والخ٣ٟه ؤي الٗلم  وخ٨م ٖلُه وخ٨م بُجهم، ٞالخ٨م ٣ًىم ٖلى ال٣ًاء بحن الىاؽ ول٨ً ٞو

ٗني الخ٨م ٦ظل٪  ا َو ا مما ًبحن ؤن اإلاُٗاع في الخ٨م َى بٖما٫ ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت وجٟؿحَر الٗم٤ُ بال٣ىاٖض ال٣اهىهُت وبخٟؿحَر

خباع مباصت ؤؾاؾُت الغخمت ٞى١ الٗض٫ ؤو اإلاهلخت الٗامت في ال٣ًاء والٗض٫ َى ؤخض مٗاوي  (الخ٨مت) مما ًدُذ املجا٫ اٖل

اث (املخ٨مت)الخ٨مت، و حٗني عص الغحل ًٖ الٓلم ول٨جها حؿخسضم مدضزا  (الخ٩ىمت)و هي َُئت ٢ًاثُت جخىلى الٟهل في اإلاىاٖػ

َى مً ههب للخ٨م بحن الىاؽ  (الخا٦م)بمٗنى الهُئت الخا٦مت وألانل في الخ٩ىمت َى الغص ٖلى الٓلم ؤو ب٢امت الٗض٫ و

كخ٤ مً اإلاهضع الشالسي ؤًًا  ىُىي الخىهِب مً ٢بل آزغ مى٣ُُا ٖلى بم٩ان الخىدُت الظي ًىُىي بضوٍع مؿاءلت الخا٦م، َو ٍو

ب في يىء ٧ىن الٗض٫ ٢ُمت ٖلُا، بال ؤن الاؾدبضاص مىحب للٗؼ٫  (جد٨م) ٨ظا جًم الاقخ٣ا٢اث َظا اإلاهضع  . ؤي اؾدبض وال ٍع َو

با وج٣ُُمه ٖلى صٖاثم هبُلت مً الٗلم والٗض٫ والخ٨مت وحٗحن َظٍ  (ح ن م)الىاخض  ٧ل مٟغصاث وؿ٤ الخ٨م اإلاٗانغ ج٣ٍغ

غ الخ٨م            (102اإلاخدضة، مغح٘ ؾاب٤، نٟدت )". اإلاٟاَُم اللٛىٍت الخمشُل واإلاؿاءلت وهي ٦ما هٟهم حَى

بن جمحز ٨ٞغة الخ٨م الغاقض وإوٗخا٢ه ًٖ الخ٩ىمت ًبضؤ ٖىضما جدؿم َظٍ الخ٩ىمت بإنها ماؾؿت ؤ٦ثر اوٗؼالا ًٖ اإلاىاَىحن وؤ٦ثر 

م مً هضعة حٍٗغ٠ الخ٩ىمت ٦ٗملُاث في ٖهغها آلان خُث ًىٓغ ٖلى الخ٩ىمت  ت، وطل٪ بالٚغ الخها٢ا وج٣ُضا بالٗملُاث ؤلاصاٍع

ت ٖىانغ احخماُٖت ت مً ماؾؿاث ٧ىاخضة مً مجمٖى  .بإنها مجمٖى

بن جؼاًض واحؿإ حجم املجخمٗاث يا٠ٖ مً ٖؼلت الخ٩ىمت ًٖ اإلاىاَىحن مما صٖا بلى يغوعة وحىص ممشلحن لهاالء اإلاىاَىحن 

م في عؾم الؿُاؾاث والخىحهاث التي تهم اإلاىاًَ واملجخم٘ الظي ًيخج ٖىه ال٨شحر  ًخىلىن مهمت جمشُل اإلاىاَىحن وه٣ل وحهت هَٓغ

م ؤَمُتها ٧ألُت صًم٣غاَُت بال ؤنها لً جغقى بلى مؿخىي الخمشُل الٟٗلي  مً اوٗؼا٫ الخ٩ىمت ًٖ اإلاىاَىحن، بط ؤن ٖملُت الخمشُل ٚع

َىا ًإحي صوع الخ٨م الغاقض ل٨ُٗـ ٠ُ٦ جخٟاٖل الخ٩ىمت م٘ اإلااؾؿاث الاحخماُٖت ألازغي و٠ُ٦ جغجبِ "و. للمىاًَ هٟؿه

 (Tim plumptre, 1999, p. P2)". جل٪ ألاَغاٝ باإلاىاَىحن و٠ُ٦ ًخم اجساط ال٣غاعاث في ٖالم ًؼصاص ح٣ُٗضا ًىما بٗض ًىم

ولٗل ؤن ٞهم الخ٨م الغاقض إلاا له مً ؤَمُت ؤن وٗٝغ بإن الاَخمام والٗىاًت بإمىع الٗامت للمىاَىحن لِؿذ خ٨غا ٖلى الخ٩ىمت 

ُت  ما٫ واإلااؾؿاث الٛحر الخُٖى ٣ِٞ بل َىا٥ ٖىانغ ؤزغي جمشل الصخاٞت واملجخم٘ اإلاضوي باإلياٞت بلى ماؾؿاث ألٖا

.  حكاع٥ لِـ ٣ِٞ باالَخمام بل في ؤزظ الضوع في َغح ألامىع الٗامت

ظا  بن مهُلح الخ٨م الغاقض لِـ ٧لمت حضًضة بال ؤن ْهىٍع في الى٣اف خى٫ اإلااؾؿت الاحخماُٖت ٌٗخبر وؿبُا وجُىعا حضًضا َو

اإلاهُلح ًٟخ٣غ بلى الترحمت الض٣ُ٢ت بلى اللٛاث ألازغي ٞٗلى ؾبُل اإلاشا٫ جم جغحمت َظا اإلاهُلح في اللٛت الٗغبُت بلى الٗضًض مً 

 ،"الخ٨م الهالح" "الخ٨م الجُض"، "الخ٨م الغاقض ؤو الغقُض"، "ؤلاصاعة املجخمُٗت"، "الخ٨ماهُت" ،"بصاعة الخ٨م": ال٩لماث مشل

 ". الخ٨ماهُت الجُضة" ،"الخ٩امت" ،"الخ٨م الؿلُم"

خباعاث ؾُاؾُت وصًيُت ولٛىٍت وإ٢لُمُت governanceل٣ض ؤزاع جدضًض اإلاهُلح الٗغبي ألاص١ للٟٔ   حضال ؾازىا وال ًؼا٫ هٓغا اٖل

٣ُا  ا مىظ و٢ذ لِـ ب٣هحر في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ بٍٞغ مسخلٟت، وم٘ ؤن اإلاٟهىم الظي ًض٫ ٖلُه َظا اللٟٔ ٧ان مٗغٞو

لم جبرػ الخاحت بلى الخُٗحر ٖىه بهىعة ؤ٦ثر ص٢ت بال في بضاًت الدؿُٗىاث خحن اجسظث َظٍ اإلاؿاثل ؤَمُت ؤ٦بر في مىا٢كت مىيٕى 

. الخىمُت في الٗالم

٣ُا  غ الخ٨م الجُض ألحل الخىمُت في الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ بٍٞغ  الظي ويٗه ٢ؿم البى٪ الضولي )2003(٣ٞض جبنى ج٣ٍغ

ٟٞي خحن بضا . ٖلى الخىالي" good governance"و" governance"مهُلخان َما بصاعة الخ٨م والخ٨م الجُض لإلقاعة بلى مٟهىمي

مً اإلاؿخٗص ي الخىا٤ٞ ٖلى مهُلح ًدٓى ب٣بى٫ ٧اٞت ؤ٢ُاع اإلاى٣ُت، ٣ٞض ازخاع البى٪ الضولي ؤخض اإلاهُلخاث ٢ُض الخضاو٫ 

ت جغحمت  وألا٢ل جدمُال للمٗاوي الؿُاؾُت ٞةطا ما ؤعصها جغحمت مهُلح بصاعة الخ٨م الظي اٖخمضٍ البى٪ الضولي بلى ؤلاهجلحًز

ُت جىنلىا بلى ٖباعة  ب". management of governing"خٞغ ٣ٞض ؤب٣ي ٖلى مٟهىم " good governance"ؤما باليؿبت بلى حٍٗغ

 .وؤ٢ل جدمُال للمٗاوي الًمىُت" good"وهي ؤبؿِ الترحماث اللٟٔ " حُض"الخ٨م وؤي٠ُ بلُه نٟت 



 

 :ٌنظن الولتقى الىطنً االفتراضً حىل

 أخالقٍات األعوال بٍن النظرٌة والتطبٍق
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مهُلح الخا٦مُت اإلاكخ٤ مً الجظع اللٛىي خ٨م " governance"مً ؤو٫ اإلاهُلخاث التي جم اؾخسضامها للضاللت ٖلى مٟهىم 

وؤ٢غب الخٗابحر بلى َظا اإلاٟهىم، ل٨ً َظا اإلاهُلح حٗغى لبٌٗ الاهخ٣اصاث مً ٢بل مغا٢بحن اٖتريىا ٖلُه ألن الٗلماء 

٦ما القى اٖترايا مً ٖلماء اإلاٛغب الظًً اٖخبروا ؤن اإلاهُلح وكإ في اإلاكغ١ . اإلاؿلمحن ٌؿخسضمىهه ؤًًا لإلقاعة بلى خا٦مُت هللا

الظي ل٣ي " الخى٦مت"وبالخالي ال ًغاعي الٟغو٢اث ؤلا٢لُمُت الض٣ُ٢ت ال٣اثمت ٖلى نُٗض اللٛت الٗغبُت وا٢ترخىا مهُلح بضًال َى 

٣ُا . اؾخدؿاها في قما٫ بٍٞغ

وحاءث اهخ٣اصاث ؤزغي مً ٢بل صو٫ الخلُج لِـ خُا٫ صخت اإلاهُلخاث الجضًضة اللٛىٍت ٞدؿب ول٨ً ؤًًا خُا٫ الُغ١ 

ُا بلى " الخ٨م الهالح"اإلاؿخسضمت لىيٗها، ٞخم ا٢تراح مهُلخاث بياُٞت مجها  ، و٢ض "virtuous governing"الظي جغحم خٞغ

٣حن مىٟهلحن، ؤولهما ًخإل٠ مً ٖضص مً ؤلانالخُحن والىاقُحن الظًً عؤوا ؤن لٟٔ نالح  ب الهخ٣اصاث ٍٞغ حٗغى َظا الخٍٗغ

مدملت بمٗاوي الخ٨مت والٗهمت مً الخُإ والى٣اوة و٧لها نٟاث ٢ض ٌؿخدُل بًجاصَا في وا٢٘ ٖالم الؿُاؾت، مما ًجٗل 

ؤما زاهحهما ِٞكمل ٖلى ال٨شحر مً املخاٞٓحن واإلاىالحن ألهٓمت . اؾخسضام َظا اللٟٔ لإلقاعة بلى ؤي هٓام خالي في ٚحر م٩اهه

صج٘ ماٍضو َظا  ٤ بهٟت نالح مدملت بمٗان ؾُاؾُت ٦شحر َو ؾُاؾُت خالُت و٢ض اٖخبر َاالء ؤن لٟٔ خ٨م وبسانت خحن جٞغ

جم ؤًًا جضاو٫ . اإلاى٠٢ ٖلى اؾخسضام مهُلخاث بضًلت لها َاب٘ بصاعي ؤو ج٣ني جٟاصًا ألي جلمُذ بلى الخ٨م ؤو مماعؾت الؿلُت

وم٘ ؤن َظا اإلاهُلح ًخًمً ؤًًا " wise governing"مهُلح آزغ بك٩ل واؾ٘ َى الخ٨م الغقُض الظي جم جغحمخه بٗباعة 

لٟٔ خ٨م التي حكحر بلى مماعؾت الؿلُت ٣ٞض اههبذ الاهخ٣اصاث ٖلى الجؼء الشاوي مىه الظي عؤي ال٨شحرون نبٛت صًيُت ٦بحرة 

٣ُا اإلاهُلح الجضًض هٓغا العجباَه بالخلٟاء  ٗاعى ال٨شحر مً الٗلماء في ٧ل ؤعحاء مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ وقما٫ بٍٞغ َو

اة الغؾى٫ ملسو هيلع هللا ىلص مباقغة، ًٞال ًٖ لٟٔ عقُض مً الجظع عقض الظي  الغاقضًً ؤي الخلٟاء اإلاهضًحن ألاعبٗت الظًً خ٨مىا بٗض ٞو

ؿخسضم في ٖضص مً الخٗابحر الٗغبُت لإلقاعة بلى  ا لٟٔ " البلٙى"ٌٗني ؤلاصعا٥ والخ٨مت َو مما ًاصي بلى الخدٟٓاث طاتها التي ؤزاَع

.  نالح اإلاكابهت

مشال مهُلح خضًث اليكإة مكخ٤ مً الجظع " الخ٩امت"و٢ض اؾخمغ ابخ٩اع مهُلخاث ؤزغي هاقئت مً الخُاعاث املخخلٟت، 

٣ُا م٘ ؤهه حٗغى الهخ٣اصاث ممازلت جا٦ض ٖضم صخخه اللٛىٍت (خ٨م)هٟؿه  ؤما . و٢ض جم اؾخسضامه ؤخُاها في صو٫ قما٫ بٍٞغ

مهُلح الخى٦مت وبٗض اإلاٗاعيت التي ل٣حها ٣ٞض جم بوٗاقه مازغا، وهي مغح٘ مٗغٝو في اللٛت الٗغبُت و٢ض ؤُٖي اإلاهُلح ػزما 

 the governance of" ؤو "  corporate governance" حضًضا بٗض بياٞت لٟٔ الكغ٧اث بلُه مما ولض ٖباعة خى٦مت الكغ٧اث ؤي

companies."  ( ،9، نٟدت م2007قاع٫) 

ولٗل الٗضًض مً اإلاىٓماث الضولُت باصعث بلى اؾخسضام مًامحن الخ٨م الغاقض بك٩ل واؾ٘ ٧ألُت إلصامت الخىمُت مً زال٫ 

ت والٗىاًت بالخىمُت الاحخماُٖت بك٩ل ٖام بياٞت  ت في بالاَخمام بخد٤ُ٣ اإلاىاعص البكٍغ لى الخىمُت الا٢خهاصًت والؿُاؾت وؤلاصاٍع

.  ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت واملجخمُٗت

:   مـخخلف حعاريف اانظماث الدوليت2.1

 :حعزيف البنً الدولي-  

ٖٝغ البى٪ الضولي الخ٨م الغاقض بإهه ألاؾلىب الظي مً زالله ًخم بصاعة اإلاىاعص الا٢خهاصًت والاحخماُٖت للمجخم٘ بهضٝ 

 (Bank, 1992, p. 1) .الخىمُت

  : حعزيف بزاامج ألامم ااخددة إلاامائي-  

ت لإلصاعة قاون ث ٖٝغ بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي الخ٨م الغاقض بإهه مماعؾت الؿلُاث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت وؤلاصاٍع

ماعؾىن  خ٩ىن مً آلالُاث والٗملُاث واإلااؾؿاث التي مً زاللها ٌؿخُُ٘ ؤن ٌك٩ل مهالخهم ٍو املجخم٘ ٖلى ٧اٞت مؿخىٍاجه، ٍو

ىا٢كىن زالٞاتهم اصون واحباتهم ٍو  (UNDP, 1996).  خ٣ى٢هم ال٣اهىهُت ٍو
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بطا لم ٨ًً َىا٥ خ٨م ؾلُم  ٞلً جيخ٣ل الخىمُت اإلاخمدىعة " ٣ًى٫ حُمـ ٚىؾخاٝ ؾبِث مضًغ بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي

ض بلى الىا٢٘ "  خى٫ الىاؽ الُُبحن مً الٖى

ا  ًمً اؾخمغاَع ت ٍو ٗؼػ الخىمُت البكٍغ ؤي ؤن الخدضي الظي ًىاحه حمُ٘ املجخمٗاث ًخمشل في بوكاء هٓام خ٨م ًضٖم َو

وبسانت مً َم ؤقض ٣ٞغا ومً زهاثو الخ٨م الغاقض اإلاكاع٦ت والكٟاُٞت واإلاؿاءلت و٦ظل٪ الٟٗالُت وؤلاههاٝ وصٖم ؾُاصة 

ًمً الخ٨م الغاقض ؤن ج٩ىن ألاولىٍاث الؿُاؾُت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت ٢اثمت ٖلى جىا٤ٞ آعاء واؾ٘ الىُا١ في  ال٣اهىن ٍو

٣ىم الخ٨م الغاقض ٖلى  ٘ مىاعص الخىمُت، ٍو املجخم٘ وؤن ًازظ عؤي الٟئاث ال٣ٟحرة والًُٟٗت لضي اجساط ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت بخىَػ

مباصت ؤؾاؾُت ٖامت حكمل اخترام خ٣ى١ ؤلاوؿان بما في طل٪ خ٣ى١ اإلاغؤة والُٟل واخترام خ٨م ال٣اهىن والاهٟخاح الؿُاس ي 

ىا٥ جأػع وج٩امل بحن حمُ٘ َظٍ اإلاباصت خان َو  .والدؿامذ وال٣ضعة وال٨ٟاءة ؤلاصاٍع

 :حعزف الىوالت الىنديت للخنميت الدوليت-  

ت اإلااؾؿاث والخ٣الُض التي جدضص مماعؾت الؿلُت واجساط  حٗٝغ الى٧الت ال٨ىضًت للخىمُت الضولُت بإن الخ٨م الغاقض َى مجمٖى

 (international, 1997) . ال٣غاعاث و٦ُُٟت حٗبحر اإلاىاَىحن و٦ُُٟت ؾمإ نىث اإلاىاَىحن في ال٣ًاًا طاث الاَخمام الٗام

 : (OCDE) انظمت الخعاوو والخنميت الاكخصاديت (CAD)للنت ااساعدة إلاامائيت الخابعت-  

 حٗٝغ الخ٨م الغاقض بإهه الٗملُاث (OCDE) إلاىٓمت الخٗاون والخىمُت الا٢خهاصًت (CAD)حٗٝغ لجىت اإلاؿاٖضة ؤلاهماثُت الخابٗت

ت للمىاعص املجخمُٗت ٢هض جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت  ,CAD-OCDE) .واإلاماعؾاث الؿُاؾُت واإلاغا٢بت ؤلاصاٍع

1993) 
: حعزيف صندوق النلد الدولي-  

٣ت التي بىاؾُتها حؿحر الؿلُت اإلاىاعص الا٢خهاصًت والاحخماُٖت إلاىٓمت ما لخضمت الخىمُت وطل٪ باؾخسضام َغ١ "  ؤهه الٍُغ

 (fund, 2000)  ".ٞٗالت في الدؿُحر بإ٢ل الخ٩ال٠ُ وجد٤ُ٣ ؤ٦بر اإلاىاٞ٘

وهٓغا لألَمُت اإلاتزاًضة التي ًىلحها ؤًٖاء نىضو١ الى٣ض الضولي ل٣ًُت الخ٨م اٖخمضث اللجىت اإلاا٢خت زال٫ الاحخمإ الظي 

 في واقىًُ الٗانمت بٖالها بكإن 1996 ؾبخمبر ٣ٖ29ضجه في 

اصة " الكغا٦ت مً ؤحل الىمى اإلاؿخضام"  اٖخبرث ُٞه حصجُ٘ الخ٨م الغاقض بجمُ٘ حىاهبه، بما في طل٪ يمان خ٨م ال٣اهىن وٍػ

٦ٟاءة ال٣ُإ الٗام وحكضًض مؿاءلخه ومداعبت الٟؿاص ٖىهغا ؤؾاؾُا يمً ؤلاَاع الظي ًم٨ً لإل٢خهاصاث ؤن جؼصَغ ُٞه 

اصة الاَخمام ب٣ًاًا الخ٨م والؾُما ما ًلي صج٘ الهىضو١ ٖلى ٍػ : َو

 مٗالجت ٖاصلت ؤ٦ثر قمىال في ؾُا١ اإلاكاوعاث في ٢ًاًا الخ٨م   .

 ت حٛل٤ ٞغم الغقىة والٟؿاص والاخخُا٫ في ؤلاصاعة اإلاىاعص الٗامت .  بجبإ ؾُاؾاث وإوكاء ماؾؿاث وهٓم بصاٍع

  اصة الخٗاون م٘ اإلااؾؿاث اإلاخٗضصة ألاَغاٝ ألازغي وزانت م٘ البى٪ الضولي لإلٞاصة ٖلى هدى ؤًٞل مً مجاالث الخبرة  ٍػ

.  اإلا٨ملت

 صٖم وكىء واؾخمغاع بِئت ا٢خهاصًت وجىُٓمُت قٟاٞت ومؿخ٣غة حؿاَم في ؤصاء ال٣ُإ الخام ألوكُخه بٟٗالُت  .

: (2002)حعزيف جلزيز الخنميت إلانساايت العزبيت -  

اتهم الا٢خهاصًت "  غنهم وخٍغ ٣ىم ٖلى جىؾُ٘ ٢ضعاث البكغ وزُاعاتهم ٞو اٍ ؤلاوؿان ٍو هىن ٞع ضٖم ٍو َى الخ٨م الظي ٌٗؼػ ٍو

ؿعى بلى جمشُل ٧اٞت ٞئاث الكٗب جمشُال ٧امال وج٩ىن مؿاولت ؤمامه لًمان مهالح حمُ٘ ألاٞغاص  والاحخماُٖت والؿُاؾُت، َو

 (102اإلاخدضة، مغح٘ ؾاب٤، نٟدت )  ."الكٗب 

:  حعزيف الحىم الزاصد في مؤسساث اللطاع الخطىعي-  

 ,Broadbent report)". ؤهه الٗملُاث والهُا٧ل التي حؿخسضمها اإلااؾؿاث لخىحه وجضًغ الٗملُاث الٗامت وؤوكُت بغامجها" 

1999, p. 7) 

 



 

 :ٌنظن الولتقى الىطنً االفتراضً حىل

 أخالقٍات األعوال بٍن النظرٌة والتطبٍق

هعهذ العلىم اإلفتصادٌة 

  والتجارٌة وعلىم التسٍٍر

 

 2022 هارس  –الوركز الجاهعً عبذ الحفٍظ بىالصىف هٍلة  10
 

 

:  مخخلف حعاريف أصهز الباخثيو 3.2

 :لىباجىو -حعزيف دااياٌ هىفماو، آرث هزائي وبابلى سويدو-  

ضو مان، آعث ٦غاجي وبابلى ػٍو ىا الخ٨م -صاهُا٫ ٧ٞى ت زبراء وباخشحن ا٢خهاصًحن في البى٪ الٗالمي ٣ٞض ٖٞغ لىباجىن، َم مجمٖى

ظا ٌكمل" الغاقض بإهه   (Daniel Kaufmann, 1999)   :"الخ٣الُض واإلااؾؿاث التي جدضص ٦ُُٟت مماعؾت الؿلُت في بلض مٗحن، َو

.  الٗملُت التي جسخاع بىاؾُتها الخ٩ىماث وحؿاء٫ وجغا٢ب وحؿدبض٫ -

غى ؾُاؾاث و٢ىاٖض جىُٓمُت -  . مضي ٢ضعة الخ٩ىماث ٖلى بصاعة اإلاىاعص ب٨ٟاءة ونُاهت وجىُٟظ ٞو

".     اخترام اإلاٗامالث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت اإلاخباصلت بُجهم -

  :Brand W.حعزيف -  

٣ت "  الخ٨م الغاقض َى مجمٕى مسخل٠ الُغ١ وألاؾالُب التي ٣ًىم بها ألاٞغاص واإلااؾؿاث الٗمىمُت بدؿُحر ؤٖمالهم بٍُغ

٤ُ بحن اإلاهالح املخخلٟت، ٦ما ًخضعج َظا الخ٨م في اإلااؾؿاث الغؾمُت وألاهٓمت اإلاؼوصة  مؿخمغة ًُبٗها الخٗاون والخٞى

ا٢ُت  بالهالخُاث الخىُٟظًت والترجِباث والخٗضًالث الغؾمُت التي ٖلى ؤؾاؾها ٩ًىن الكٗب واإلااؾؿاث ٢ض و٢ٗذ بهٟت ٞو

". لخضمت مهالخها الٗامت زضمت للمجخم٘

:  Marcou Rangeon et Thibaultحعزيف-  

ىان الخىام و٦ظا "  الخ٨م الغاقض َى جل٪ ألاق٩ا٫ الجضًضة والٟٗالت بحن ال٣ُاٖاث الخ٩ىمُت والتي مً زاللها ٩ًىن ألٖا

خباع اإلاؿاَمت في  ىان ًإزظون بٗحن الٖا اإلاىٓماث الٗمىمُت والجماٖاث ؤو الخجمٗاث الخانت باإلاىاَىحن ؤو ؤق٩ا٫ ؤزغي مً ألٖا

". حك٨ُل الؿُاؾت 

: Aerageldin and Landell-millsحعزيف -  

اؾخسضام للؿلُت الؿُاؾُت وجد٨ما في املجخم٘ وإصاعة إلاىاعصٍ في ؤٚغاى الخىمُت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت " الخ٨م الغاقض َى

ٗالُت  ملُاث اجساط ال٣غاع وعؾم الؿُاؾاث و٢ضعة الخىُٟظ وجض٤ٞ اإلاٗلىماث ٞو كمل َبُٗت حؿُحر الترجِباث اإلااؾؿُت ٖو َو

بُٗت الٗال٢ت بحن الخ٨م واملخ٩ىم   (serageldin, 1991)". ال٣ُاصة َو

مؤسساث الحىم الزاصد  .2

ًخًمً الخ٨م الغاقض زالر مُاصًً عثِؿُت هي الخ٩ىمت، ال٣ُإ الخام واملجخم٘ اإلاضوي  

: (الحىىمت)الدولت أو   1.2

في البلضان التي جىحض بها ٖملُاث اهخسابُت جخإل٠ الضولت مً خ٩ىمت مىخسبت وؾلُت جىُٟظًت وج٣ىم الضولت بىْاث٠ ٖضًضة 

مجها ؤن ج٩ىن باعة ال٣ٗض الاحخماعي الظي ًدضص اإلاىاَىت، وؤن ج٩ىن الؿلُت اإلاٟىيت بالؿُُغة ومماعؾت ال٣ىة وؤن جًُل٘ 

ت اإلاؿخضامت، بىي٘ ونىن ألاَغ الخىُٓمُت وال٣اهىهُت  حر الخضماث الٗامت وتهُئت بِئت جم٨ُيُت للخىمُت البكٍغ بمؿاولُت جٞى

اصلت لليكاٍ الٗام والخام وحٗني ؤًًا جىؾِ اإلاهالح مً ؤحل الهالح الٗام . اإلاؿخ٣غة والٟٗالت ٖو

وحؿخُُ٘ الضولت بُبُٗت الخا٫ ؤن جىجؼ ال٨شحر في مجاالث مً ٢بُل صٖم خ٣ى١ الٟئاث اإلاهمكت وخماًت البِئت والخٟاّ ٖلى 

حر الخضماث  اؾخ٣غاع ؤويإ الا٢خهاص ال٨لي والخٟاّ ٖلى مٗاًحر الصخت الٗامت والؿالمت للجمُ٘، وحٗبئت اإلاىاعص مً ؤحل جٞى

حر الٟغم اإلاخ٩اٞئت و٦ٟالت اإلاكاع٦ت  الٗامت، ٦ما ًم٨ً إلااؾؿاث الضولت ؤن حؿهم في جم٨حن الىاؽ الظًً ج٣ىم ٖلى زضمتهم بخٞى

.   الاحخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت وجم٨ُجهم مً الىنى٫ بلى اإلاىاعص

ا في  ً ًدخم ٖلى خ٩ىماث الضو٫ اإلاخ٣ضمت والىامُت ؤن حُٗض الىٓغ في صوَع لى مضاع ال٣غن الىاخض والٗكٍغ ٞالخ٨م الغاقض ٖو

: اليكاَاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لخ٣لُل َظا الضوع ختى ًدؿنى لخدضًاث الخُٛحر مً اإلاهاصع الخالُت

. ال٣ُإ الخام الظي ًدخاج بلى بِئت مؿاٖضة لألؾىا١ الخغة باإلياٞت بلى جد٤ُ٣ ؤًٞل جىاػن بحن الخ٩ىمت والؿى١ - 
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ت بك٩ل واؾ٘-  . الاؾخجابت الخخُاحاث اإلاىاًَ مً ٢بل الخ٩ىمت لخ٩ىن مؿاولت وحٗمل ٖلى الالمغ٦ٍؼ

بُٗت -  الًٛىٍ الٗملُت اإلاماعؾت مً ٢بل ال٣ىي الٗٓمى والاججاَاث الٗاإلاُت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت التي جىاحه ٦ُان َو

.  الضولت بما ٞحها الخ٩ىمت

 (2005ٖاقىع، ): الضزاهت بيو الحىىمت واللطاع الخاص  1.1.2

حن مً زال٫ الٗضًض مً الىؾاثل ومً ؤَمها : جخد٤٣ ٖال٢ت الكغا٦ت بحن َظًً الُٞغ

بقغا٥ اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت وممشلي ال٣ُإ الخام في نُاٚت ؾُاؾاث الخ٩ىمت مً زال٫ املجالـ واللجان والاحخماٖاث - 

. اإلاكتر٦ت واؾخسضام مجالـ الكىعي

. بىاء آلالُاث التي جم٨ً الخ٩ىمت مً الخ٣ضًغ والاؾخجابت لالخخُاحاث واإلا٣ترخاث الخانت بال٣ُإ الخام واإلااؾؿاث- 

ت واإلاٗلىماث بحن الخ٩ىمت وال٣ُإ الخام مشل البدىر الا٢خهاصًت اإلاكتر٦ت -  الخباص٫ واإلاكاع٦ت في ٢ضعاث الؿُاؾاث واإلاٗٞغ

اث الخىمُت الخ٨ىىلىحُت اإلاكتر٦ت .  ومكغٖو

: اللطاع الخاص  2.2

 ٘ ٩ىن حؼثه ٚحر زاي٘ لؿُُغة الخ٩ىمت خُث حؿىص ٢ىاهحن الؿى١ واإلاكاَع ال٣ُإ الخام َى هٓام ا٢خهاصي مسخلِ ٍو

كمل اإلااؾؿاث الخانت  ت الخانت َو باإلياٞت بلى  (في مجاالث الخهيُ٘ والخجاعة واإلاهاٝع والخٗاوهُاث وما بلى طل٪)الخجاٍع

٣ى٫ البٌٗ ؤن ال٣ُإ الخام حؼء مً املجخم٘ اإلاضوي ٚحر ؤن ال٣ُإ الخام مؿخ٣ل بلى  ال٣ُإ الٛحر الغؾمي في الؿى١ ٍو

الخض الظي ًازغ به ؤَغاٞه ٖلى الؿُاؾاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والؿُاؾُت بُغ١ جسل٤ بِئت مىاجُت بضعحت ؤ٦بر بلى الؿى١ 

ت ٘ الخجاٍع  . واإلاكاَع

ت اإلاؿخضامت حٗخمض في حاهب مجها ٖلى  وحٗخبر الضولت ٢ىة ٦بري في جد٤ُ٣ الخىمُت ول٨جها لِؿذ الىخُضة في طل٪ ٞالخىمُت البكٍغ

زل٤ الىْاث٠ التي جىلض ما ٨ًٟي مً الضزل لخدؿحن مؿخىٍاث اإلاِٗكت ومٗٓم الضو٫ حؿلم بإن ال٣ُإ الخام َى اإلاهضع 

ؤلاهماجي، ) : ألاؾاس ي لٟغم الٗمالت اإلاىخجت، ٞالضو٫ حؿخُُ٘ ؤن حصج٘ جىمُت ال٣ُإ الخام بهىعة مؿخضامت مً زال٫ ما ًلي

1998) 

. بهٟاط خ٨م ال٣اهىن - 

.  بًجاص بِئت ا٢خهاص ٦لي مؿخ٣غة- 

.  املخاٞٓت ٖلى ال٣ضعة الخىاٞؿُت لألؾىا١- 

.  يمان حؿهُل خهى٫ ال٣ٟغاء ٖلى ؤلاثخماهاث- 

. صٖم اإلااؾؿاث التي جىلض ؤ٦بر ٖضص مً الىْاث٠ والٟغم- 

. احخظاب الاؾدشماع واإلاؿاٖضة في ه٣ل اإلاٗاٝع والخ٨ىىلىحُا وال ؾُما ال٣ٟغاء- 

ت-  حر خىاٞؼ لخىمُت اإلاىاعص البكٍغ . جٞى

 . خماًت البِئت واإلاىاعص الُبُُٗت- 

ُت ٖلى هُا١ املجخم٘ وطل٪ مً زال٫ الخٗاون  ٦ما ؤن الخ٨م الغاقض ٌُٗي صوعا ٦بحرا لل٣ُإ الخام في بخضار ه٣لت هٖى

. وإخضار قغا٦ت م٘ الخ٩ىمت واملجخم٘ اإلاضوي بك٩ل مخ٩امل

:  الضزاهت بيو اللطاع الخاص وامللخمع اادني  1.2.2

:  ًم٨ً جد٤ُ٣ َظا الىٕى مً الخًاٞغ بحن َظًً ال٣ُاٖحن مً زال٫ ٢ُام الخ٩ىمت بما ًلي

اث اإلاكتر٦ت-  حر ؤق٩ا٫ وآلُاث اإلاكاع٦ت في املجالـ واللجان واإلاكغٖو . جٞى

. ج٣ضًم الخىاٞؼ الالػمت لدصجُ٘ اإلاكاع٦ت بحن ال٣ُإ الخام واملجخم٘ اإلاضوي- 

ا الظي ًم٨ً ؤن جلٗبه م٘ ؤَغاٝ الخىمُت ألازغي -   . حُٛحر الش٣اٞت اإلااؾؿاجُت الؿاثضة في الخ٩ىمت وفي صوَع



 

 :ٌنظن الولتقى الىطنً االفتراضً حىل

 أخالقٍات األعوال بٍن النظرٌة والتطبٍق

هعهذ العلىم اإلفتصادٌة 

  والتجارٌة وعلىم التسٍٍر
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:  امللخمع اادني. 3

كمل ججمٗا م٣ٗضا وصًىام٨ُُا مً اإلااؾؿاث ٚحر " املجخم٘ اإلاضوي َى  مجا٫ للخُاة ًخمحز ماؾؿُا ًٖ الضولت الجٛغاُٞت َو

 (2004، .ؤلاهماجي ب) ".الخ٩ىمُت املخمُت ٢اهىهُا والتي جمُل بلى الٗمل الؿلمي والخىُٓم الظاحي واإلاغاحٗت الظاجُت 

اث ٢ىٍت ومؿخ٣لت حك٩ل ؾلُت ٢ىٍت مًاصة للضولت " ٦ظل٪ املجخم٘ اإلاضوي  ألاوؾِ، ). "َى ٖباعة ًٖ جىُٓم ًخ٩ىن مً مجمٖى

2005) 

ُت وهي حكمل الى٣اباث  ت الغوابِ والجمُٗاث التي ًىٓم بها املجخم٘ هٟؿه بهىعة جُٖى ومىٓماث املجخم٘ اإلاضوي هي مجمٖى

ما٫  ت وعابُاث عحا٫ ألٖا واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت، والجمُٗاث اليؿاثُت والش٣اُٞت واللٛىٍت والضًيُت والجمُٗاث الخحًر

ايُت والخٗاوهُاث ومىٓماث جىمُت املجخمٗاث املخلُت وحماٖاث البِئت والغوابِ اإلاهىُت واإلااؾؿاث  والىىاصي الاحخماُٖت والٍغ

الم، وجضزل ٞحها ؤًًا ألاخؼاب الؿُاؾُت وإن ٧اهذ حٗض حؼءا مً املجخم٘  ألا٧اصًمُت وماؾؿاث ألابدار الؿُاؾُت ووؾاثل ؤلٖا

.    اإلاضوي والضولت ٖلى خض ؾىاء في خالت جمشُلها في البرإلاان

إة الًٛىَاث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ًاصًان بلى جٟىٌٍ بٌٗ مىٓماث املجخم٘  بن ٖضم اؾخجابت الخ٩ىماث واقخضاص َو

اإلاضوي الخ٣لُضًت وجضُٖم البٌٗ آلازغ مما ًًُغ بالىاؽ في ٦شحر مً ألاخُان بلى جىُٓم ؤهٟؿهم بُغ١ حضًضة وحٗض مىٓماث 

املجخم٘ اإلاضوي بمشابت ٢ىىاث اإلاكاع٦ت الكٗبُت في ألاوكُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت وجىُٓم ؤهٟؿهم في ق٩ل حماٖاث ؤ٦ثر ٢ىة 

للخإزحر ٖلى الؿُاؾاث الٗامت ٦ما ًم٨ً لخل٪ اإلاىٓماث ؤن جٟغى ٧ىابذ ويىابِ ٖلى ؾلُت الخ٩ىمت وؤن جغنض ؤلاؾاءاث 

الاحخماُٖت ٦ما جدُذ للىاؽ ٞغنا لخُىٍغ ٢ضعاتهم وجدؿحن مؿخىٍاث مِٗكتهم بمغا٢بت البِئت ومؿاٖضة الُب٣ت ال٣ٟحرة مً 

ما٫ ت وجِؿغ الخىانل ُٞما بحن عحا٫ ألٖا ؼ . الخهى٫ ٖلى امخُاػاث وجىمُت اإلاىاعص البكٍغ ٦ما حٗمل ٖلى جض٤ٞ اإلاٗلىماث وحٍٗؼ

ت والغقىة .    الش٣ت والخض مً الاهتهاٍػ

وإلاا ٧اهذ ٧ل مً الضولت وال٣ُإ الخام واملجخم٘ اإلاضوي لها ه٣اٍ ٢ىتها ويٟٗها، ٞةن جد٤ُ٣ الخ٨م الغاقض ًخُلب جٟاٖال ؤ٦بر 

. بحن الضولت وال٣ُإ الخام واملجخم٘ اإلاضوي مً ؤحل جد٤ُ٣ الخىمُت اإلاؿخضامت التي جتر٦ؼ ٖلى الىاؽ

. لظا ال بض مً بخضار قغا٧اث بحن الٗىانغ الشالزت والخ٠ُ٨ بهىعة مؿخمغة بما ٌؿمذ بخد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الُىٍل ألاحل

: الضزاهت بيو الحىىمت وامللخمع اادني  1.3

بن بىاء مىٓماث املجخم٘ اإلاضوي وجىمُت ٢ضعاتها اإلااؾؿُت ًجب ؤن ًخم بالخىاػي م٘ بىاء عوابِ اإلاكاع٦ت بِىه وبحن الخ٩ىمت 

ا مً  حَر وجلٗب َظٍ اإلاىٓماث مشل حمُٗاث املجخم٘ املخلي وحمُٗاث خماًت اإلاؿتهل٪ والبِئت ومىٓماث م٩اٞدت ال٣ٟغ ٚو

اإلاىٓماث صوعا خُىٍا في جىمُت الا٢خهاص وؤن ج٩ىن َظٍ اإلاىٓماث ؤصاة ليكغ عؤؽ اإلاا٫ الاحخماعي ًٞال ًٖ بم٩اهُت ٢ُامها بخىلي 

مؿاولُت حُٛحر ز٣اٞت املجخم٘ ٦ما حؿاَم في الؿُُغة ٖلى هؼاٖاث حُٗٓم الغبذ لكغ٧اث ال٣ُإ الخام باإلياٞت بلي بم٩اهُت 

ىحض الٗضًض مً الىؾاثل التي ًم٨ً اؾخسضامها في جىمُت الكغا٦ت بحن املجخم٘ اإلاضوي . مماعؾتها إلاؿاءلت الؿُاؾاث الخ٩ىمُت ٍو

: والخ٩ىمت بهضٝ صٖم الخىمُت

. بقغا٥ مىٓماث وحماٖاث املجخم٘ اإلاضوي في صعاؾت ونُاهت الؿُاؾاث والبرامج- 

.    جسهُو وجدىٍل بٌٗ الىْاث٠ بلى املجخم٘ اإلاضوي ٧التي حكمل ج٣ضًم الخضماث الاحخماُٖت ٧الصخت والخٗلُم- 

حر خماًت خ٩ىمُت ألوكُت الضٞإ-  .   جٞى

اث اإلاكتر٦ت-  .  اإلاكاع٦ت في اإلاكغٖو
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 ألاعماٌ أخالكياث في حعشيش الحىم الزاصددور : ثالثا

ما٫ ؤزال٢ُاثخُٓذ ل٣ض  َى  َىٍلت ل٣ٗىص ْل الظي الغبذ مدل لخدل الخايغ الى٢ذ الاَخمام في َظا ب٩ل م الغاقض والخ٪ألٖا

 .الاَخمام مغ٦ؼ في ٣ً٘ الظي

 :الحىم الزاصد وأخالكياث ألاعماٌ .1

ما٫ ؤزال٢ُاث بعؾاءلٗب الخا٦مُت صوع ٦بحر في ث  ٞهي جخًمً الض٢ت في الٗمل ،اإلاؿاواة ،الٗضالت،الهض١، الاخترام، الش٣ت، ألٖا

ضم ألاماهت ت اإلاى٠ْ ٖو ا مً اإلاٟاَُم التي   بمهالخت،ؤلايغاع، واإلاؿاولُت الاحخماُٖت ،وج٣ضًغ خٍغ حَر زغ ٢ىي في ؤ لها ؤنبدذٚو

.  والاحخماُٖت والا٢خهاصًتةالؿُاس ي املجخم٘ ؤَضاٝ وؤبٗاصجدضًض ق٩ل 

َى الؿلى٥ الظي ألازالقي  ٞالؿلى٥ ؤزالقي وؾلى٥ ال ؤزالقي وؿبُت ولِؿذ مُل٣ت ، ٞهىا٥ ؾلى٥ مؿإلت هي ألازال١ ٢ًُت بن

زالقي َى الظي ؤفي خحن الؿلى٥ الال هغاٍ وهلمؿه بك٩ل واضح والظي ًيسجم ٖاصة م٘ الخِ الٗام للمٗاًحر املجخمُٗت اإلا٣بىلت،

 ؤزالقيَى   البض مً الخمُحز بحن ماألازال١لظا ٞٗىض الخىى في مٗنى .ال ًيسجم م٘ جل٪ اإلاٗاًحر املجخمُٗت اإلا٣بىلت بك٩لها الٗام

ىيت، وفي بٌٗ ؤو اإلا٣بىلت ألاٞٗا٫مسخلٟت مً ؤهىاٖا ٞال٣اهىن ًدضص  .وما َى قغعي في الؿلى٥  ٢ض جخسُى ألاخُان اإلاٞغ

ُا ؤزال٢ُا اإلاى٠ْ ؤو الٟغص ٩ًىن جهٝغ٣ٞض  .ال٣اهىن، بدُث ٩ًىن اٖخماصَا وبك٩ل ٦بحر ٖلى اإلاٗاًحر املجخمُٗت  ؤو وقٖغ

ُا ٚحر  حر ؤو ؤزالقيقٖغ .  في الى٢ذ هٟؿهؤزالقي ٚحر قغعي ٚو

م واإلاى٤ُ الظي ؤمغا ٌٗض ألازالقي جدضًض الؿلى٥ مؿإلت ٞةنلظا   في ٚاًت الهٗىبت بد٨م ازخالٝ ٢ُم ومٗخ٣ضاث ووحهاث هَٓغ

ُت التي ألازال٢ُتومً َىا ًإحي صوع جدضًض الٗال٢ت بحن اإلاٗاًحر  .ألاقُاء الخٗامل م٘ ؤؾلىبًد٨مهم و٦ظل٪ في   واإلاخُلباث الكٖغ

  (Daft, 1992) .  ٖلحهاؤ٦ض

م للجؼء ألازال٢ُت اإلاٗاًحر ؤنًخطح  وال٣ىاٖض ال٣اهىهُت حُٛي الؿلى٦ُاث   ال٣اهىن،ٌُُٛه مً الؿلى٥ جُب٤ ٖلى الظي ال ألٖا

ت اإلاٟٗى٫  ٞال٣ىاهحن،ألازال٢ُتالتي لِؿذ بالًغوعة حُٛي اإلاٗاًحر  ت ألازال٢ُت ألاخ٩ام ح٨ٗـ ؤخُاها ؾاٍع ول٨ً  . الٗامتؤو اإلاإلٞى

ألن الٗضًض مً   ال٣اهىن،بجبإ ال ٌٗني ببؿاَت ألازالقي الؿلى٥ ؤن ومً َىا ًم٨ً ال٣ى٫ ، مضوهت بال٣اهىن ألاخ٩املِـ ٧ل َظٍ 

 ٢ُاؾُت لخل٪ ال٣ًاًا التي ح٨ٗؿها َظٍ ؤزال٢ُت ًًٗىا مٗاًحر ؤنالؿلى٦ُاث ٢ض ج٩ىن ٚحر مضوهت مما ًخُلب مً اإلاضعاء 

.   الىُْٟتوؤزال١الؿلى٦ُاث وزام التي جخٗل٤ بمى٠٢ 

 : في اانظمتألاعماٌ أخالكياثإرساء  .2

م مً ؤن ٧ل شخو ًيبػي ؤن ًخدلى بإزال٢ُاث الىُْٟت ٞةن بصاعة اإلاىٓمت البض ؤن جً٘ يىابِ وحؼاءاث ججٗل  ٖلى الٚغ

ول٨ً . ٣ٞض ججض مً اإلاىْٟحن مً َى مامً بإزال٢ُاث الىُْٟت ومجهم مً ال ٨ًترر بها. اإلاىْٟحن ًلتزمىن بإزال٢ُاث الىُْٟت

 الىُْٟت مً مىٓىع اإلاىٓمت بدُث ج٩ىن ؤزال٢ُاثمً مهلخت اإلاىٓمت ؤن ججٗل ال٩ل ًلتزم بها بىاء ٖلى الثدت ؤو مُشا١ جىضح 

يبػي ٖلى اإلاىٓمت .ملؼمت ل٩ل الٗاملحن وبدُث ج٩ىن َىا٥ ٣ٖىبت عاصٖت إلاً ًسالٟها  م٨خىبت جدضص وجً٘ زُىٍ ٍٖغًت ؤنٍو

غاٞها ظا ٌٗٝغ ٦ما ؾماٍ  ،ألازال٢ُت أٖل اث ألازال٢ُتباإلاضوهاث  (Griffin, 1993, p. 95)َو  بط للمى٠ْ ،ألازال٢ُت او صؾخىع الخهٞغ

ُت للمٗاًحر ألازالقيًمشل الضؾخىع   في اإلاىٓماث ويمً مجاالث مدضصة ٢ض جمشل الالتزام هدى ألازال٢ُت زُىٍ ٍٖغًت مىيٖى

ت الٗال٢اث ألازال٢ُاث َظٍ بعؾاءومً احل . اإلاهالح او بحن اإلاىْٟحنوؤصخابالؼباثً  : آلاجُت البض مً مٗٞغ
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 :إلادارة والعامليوالعالكت بيو  1.2

اصة بهخاحُت الٗامل ٞاإلاى٠ْ الظي ٌٗلم ؤن بصاعة اإلاىٓمت . مً ألامىع اإلاٗلىمت ؤن الش٣ت بحن الٗاملحن وؤلاصاعة لها ٖال٢ت مباقغة بٍؼ

ٟاوى في ٖمله
َ
خ ًَ ب والبُٗض ٞةهه  ِفي .ؾخ٣ضع مجهىصاجه ٖلى اإلاضي ال٣ٍغ

َ
َ

َ
ول٨ً ٖىضما ٌكٗغ اإلاى٠ْ بإن بصاعة اإلاىٓمت ال ث

اصة ال٨ٟاءة ؼ له ٖلى جُىٍغ الٗمل وؤلابضإ وٍػ ِ
ّٟ ىصَا للٗاملحن ٞةن َظا ٩ًىن ؤمغا ٚحر ُمد ً بالهض١ . بٖى لظل٪ ٞةن التزام اإلاضًٍغ

غ ٦شحرا  ٞى م ٖلى الٗمل ٍو ى ما ًاصي بلى جدٟحَز اء والغخمت م٘ الٗاملحن ًاصي بلى ز٣ت الٗاملحن في ؤلاصاعة َو وألاماهت والٗض٫ والٞى

. مً الى٢ذ الًاج٘ في الكاجٗاث والك٩ى٥ والخٟاوى

ما٫حؿعى مىٓماث   ٌ،ليب الكغ٦ت في ٧اٞت اإلاؿخىٍاث لٛغى الجهىى والاعج٣اء باإلاؿخىي الظي جُمذ خى٦مت جُىٍغ ز٣اٞت بلى ألٖا

 حؿهم في زل٤ مىار الخ٨م الغاقض آلُاث ومٗاًحر ؤن بط .إلاىا٦بت الخٛحراث والخُىعاث التي جدضر في البِئت الضازلُت والخاعحُت

ُٟي حُض للٗاملحن،ألن  حر ؤلاصاعةجىٓم ؾحر الٗمل وجدضص واحباث وخ٣ى١ مجلـ الخ٨م الغاقض ْو  واإلاضعاء الخىُٟظًحن ٚو

ما٢٫ُىص وبىىص جدض مً جالٖب مىٓماث الخ٨م الغاقض ي٘ ي٦ظل٪  .الخىُٟظًحن ًالٗاملحن بد٣ى١ ألٖا ن بلظا ٝ.  واإلاؿدشمٍغ

 ًخم ازخُاع بط ٚحر جىُٟظًحن، ؤًٖاءًًم  " ؤلاقغافياملجلـ   ٌك٩ل مً مجلـ ًُل٤ ٖلُهألاوعبي في الىمِ لخى٦متهمىطج ا

ً ؤو اإلاىٓمت ؤمغ وان الٗاملحن لِؿىا ٣ِٞ مٗىُحن في .(56، نٟدت 2008، .الخُُب م)زلثهم مً بحن ممشلي الٗاملحن اإلاىخسبحن   مخإزٍغ

الخال٤، ).  للمىٓمتألاعباحٞهم مدؿاوون في جدمل مؿاولُت جىُٟظ الؿُاؾت لخد٤ُ٣   لهم محزة اإلاكاع٦ت في خا٦مُتها،ؤًًابها، بل 

    (38، نٟدت 2009

 الؿلى٥ بصاعة ٦ُُٟت بلى مىاؾب ٌكحر مً زال٫ بإؾلىب ألازال٢ُت آعائهم   لضي اإلاضعاء الىاجخحن في الٗمل ٢ضعة ٖلى الخٗبحر ًٖ 

يبػي ٖلى  مجلـ . البُٗض بك٩ل ٌؿهم في زل٤ مىٓماث حُضةألامض ٖلى ألازالقي  ًُب٤ ال٣ًاًا ؤن نالخىُٟظَي واإلاضعاء ؤلاصاعةٍو

.  صازل اإلاىٓماثألازالقي الؿلى٥ إلعؾاء لخد٤ُ٣ الضٖم اإلاىاؾب ؤصهاٍ

 زل٤ بِئت ال ألحل الظًً ٌكٛلىن جل٪ اإلاىا٢٘، وألاٞغاص اإلاهىت ؤزال٢ُت واخترام ألازال٢ُت الٗلُا هٟؿها باإلاٗاًحر ؤلاصاعةالتزام  -

 وقغعي ؤزالقي مماعؾت الىُْٟت بك٩ل بصامت وج٣ىم باملخاؾبت الكضًضة للمس يء لٛغى ألازالقي ع الؿلى٥ غيج٩افئحصج٘ وال 

اث٠ في اإلاىٓمتلألٞغاص،لظا ًٟترى الازخُاع الصخُذ   . الظًً ؾِكٛلىن مىانب وْو

ت جسخاع اإلاماعؾاث ؤن الٗلُا ؤلاصاعةٖلى  - تهٓام اإلا٩اٞأث ،والؿُاؾاث )  بـاإلاخمشلت ؤلاصاٍع ملُت اجساط ال٣غاعاث ؤلاصاٍع بك٩ل  ( ٖو

 . الجُضألازالقي الؿلى٥ بجبإٌصج٘ ٖلى 

 ألازالقي الٗلُا والتي جخمشل بىي٘ لجان جض٤ُ٢ صازلُت وزاعحُت الظي ٨ًٟل الخهٝغ ؤلاصاعةمً ٢بل لخى٦مت  ؾُاؾت ابجبإ -

 .الؿلُم

 الابخٗاص ًٖ ٢بى٫ الهضاًا والخًلُل ألازالقي مشلزال٢ُت واجساط ال٣غاعاث التي جدؿم بالٗىهغ ٚحر ؤالابخٗاص ًٖ اإلاماعؾاث  -

ضم   .الٗاملحن في الخٗامل م٘ الٗضالتٖو

 :العالكت بيو العامليو  2.2

ٟجغ 
َ
ٖىضما ٩ًىن الهض١ والخٗاون الاخترام وألاماهت هي ألازال٢ُاث اإلاىدكغة بحن الٗاملحن وبًٗهم البٌٗ ٞةن َظا ًاصي بلى ج

. َا٢اث الٗاملحن لهالح الٗمل

 بإزال٢ُاث بجبإ ألازال١ َى ؤمغ ًجب ؤن ًدغم ٖلُه ٧ل شخو ول٨ً بصاعة اإلاىٓمت لً حٗخمض ٖلى مضي التزام الٗاملحن بن

٨ٞما ؤوضخذ ٞةن ٖضم . الىُْٟت بىاء ٖلى ٢ىاٖاتهم الصخهُت بل هي بداحت ألن جلؼمهم بظل٪ ٦جؼء مً ُمخُلباث الٗمل

لظل٪ ٞةهه مً الًغوعي جدضًض ما  . الىُْٟت ًازغ ٖلى ؤصاء اإلاىٓمت وبالخالي ٞالبض لها مً الخغم ٖلى جُب٣ُهابإزال٢ُاثالالتزام 

.  َى ؤزالقي وما َى ٚحر ؤزالقي في ٖٝغ اإلاىٓمت ل٩ي ًلتزم به الجمُ٘
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٦ظل٪ ٞةهه ال بض مً الخٗامل بدؼم  .في ُٚاب طل٪ ٞةن ٧ل مى٠ْ ٩ًىن له م٣اًِؿه الصخهُت والتي جسخل٠ مً شخو آلزغو

.  م٘ ٧ل بزال٫ بهظٍ ألازال٢ُاث

ال ًم٨ً جغ٥ ٧ل مى٠ْ ًخهٝغ خؿب ما اٖخاص ٖلُه ٞال . بض ؤن حٗامل عوح الٗضاء وؤلاًظاء بحن الٗاملحن بالجؼاء الغاصٕال-     

 . ًم٨ً جغ٥ اإلاىْٟحن ًدباصلىن ألالٟاّ البظًئت ؤو ًد٩ُىن اإلااامغاث لبًٗهم

.   الىُْٟت بتهاون ٞهظا ًجٗل الجمُ٘ ٌؿل٪ هٟـ اإلاؿل٪ؤزال٢ُاثال ًم٨ً ؤن ًخم الخٗامل م٘ مً ال ًدترم  -

ال ًم٨ً ؤن ج٣بل ؤن ج٩ىن عوح الٗضاء هي . ال ًم٨ً ؤن ج٣بل ؤن ٩ًىن الٗاملحن لهم مهالح مخضازلت م٘ مهالخت اإلاىٓمت -

. اإلاىدكغة بحن الٗاملحن

ال ًم٨ً ؤن ج٣بل بصاعة اإلاىٓمت ؤن ًإزظ الٗاملحن َضاًا . ال ًم٨ً ؤن ج٣بل ؤن ًسضٕ مىْٟا ٖمُال ؤو مىعصا ؤو ُمخ٣ضم لىُْٟت -

مت مً اإلاىعصًً ؤو الٗمالء ِ
ُّ  الىُْٟت ب٩ل قضة مهما ٧اهذ عجبت الصخو ؤزال٢ُاثًجب ؤن ًخم الخٗامل م٘ ٧ل ؤمغ ًسو . ٢

 الىُْٟت ًجٗل ألزال٢ُاثم٘ ألاؾ٠ ٞةن بَمالىا .  الىُْٟت َى ؤمغٌن ؤزالقي وصًني وإصاعي ؤزال٢ُاثالِخغم ٖلى  املخال٠

 ؤزال٢ُاث ؤن بط.الٗاملحن ال ًخٗاوهىن والكغ٧اث ال جش٤ في بًٗها وال٩ل ًبضؤ بؿىء الًٓ وال ًم٨ىىا الاؾخٟاصة مً زبراث بًٗىا

 .واإلاضعاء الىُْٟت ؤولىٍت ؤ٦بر بحن مىْٟحن ألزال٢ُاثٞالبض ؤن ج٩ىن  الىُْٟت يغوعة للخُىع،
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 : الخاجمت

ما٫ مً زال٫ جُب٤ُ ٢ىاٖض وإحغاءاث  مً اإلاىايُ٘ اإلاٗانغة التي جضٖم وحٗؼػ ؤزال٢ُاث٦م الغاقضٖض الحي ومباصت  ألٖا

ما٫ في مىٓماث ألازال٢ُتحؿهم في جغؾُش ال٣ُم  ما٫ ؤزال٢ُاث تهضٝ  بط. واإلااليؤلاصاعي ، وججىبها مً الى٢ٕى في الٟؿاص ألٖا  بلى ألٖا

 الؿلى٥ ألازالقي للمىٓمت ؤن بط.  حُضة لها ٢ُمتهاوؤٖما٫ ؤقُاء مً ًٟٗلىهه وما ألاٞغاصجدضًض ٦ال مً ال٣ىاٖض التي جد٨م ؾلى٥ 

اث ؤن الٗاملحن ٞحها وألاٞغاصٌصج٘ ال٣اصة  ىا بخهٞغ اث ٚحر ؤي إلاى٘ ؤزال٢ُت ًخهٞغ حر ألازال٢ُت يغع ًلخ٤ بها وججىب الخهٞغ  ٚو

ظا بضوع  ال٣اهىهُت، . ألازال٢ُت ؾُسل٤ بما ٌؿمى باإلاىٓمت ٌَو

لى يىء ما ؾب٤ جىنلىا بلى حملت مً الىخاثج الخالُت  :ٖو

ت ما َى الصخُذ وما  - ما٫ لُخًمً مٗاوي مسخلٟت ملخخل٠ ألاٞغاص، ل٨ىه بك٩ل ٖام ٌكحر بلى مٗٞغ ًدؿ٘ مٟهىم ؤزال٢ُاث ألٖا

َى الخاَئ في بِئت ؤو مى٠٢ الٗمل، ومً زم ؤصاء الص يء الصخُذ، وؤن اإلا٣هىص بإصاء الص يء الصخُذ َى ؤن ًخم ال٣ُام بظل٪ 

 .الص يء اؾدىاصا بلى اإلاباصت ألازال٢ُت، ُٞما ٌٗخ٣ض آزغون بإن ؤصاء الص يء الصخُذ

ألازال١ ٖلم للؿلى٥ ٌكمل ألازال٢ُاث التي حّٗبر ًٖ ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت التي جد٨م خُاة ؤلاوؿان، والتي جىضمج م٘  -

اإلاٗخ٣ضاث ألازال٢ُت لدك٩ل ؤصلت ؤزال٢ُت ؾخ٣ىص بلى جدى٫ جل٪ ألاصلت بلى ٢ىاهحن ومً زّم ٢ىاٖض ؤزال٢ُت جخٟاٖل م٘ ال٣ُم 

ا حَر  .ألازال٢ُت مشل  الاخترام، الىؾامت، اإلاؿاولُت، ٚو

ما٫ ؤزال٢ُاث لظا ٞإن ؤزال٢ُت، وؾُلت ٦م الغاقضٖض الحي -  جىاصي ، بط الكغ٦تو٦مت مً مماعؾاث حًخجؼؤ هي حؼء ال ألٖا

 ؤٖما٫و٦ظل٪ ٞهي جىٓم ؾحر   اإلاهالح لًمان خ٣ى٢هم،وؤصخاب ًٖ اإلاٗلىماث للٗاملحن وؤلاٞهاح بالكٟاُٞت خ٨م الغاقضا٫

 . الغقُضة في الٗملباإلاباصت وال٣ىاٖض الؿلُمت في الٗمل والالتزام ؤلاحغاءاث بجبإاإلاىٓماث مً زال٫ 

 لًمان خماًت خ٣ى١ اإلاؿاَمحن لخ٨م الغاقض امباصت في يمان والء اإلاىصٖحن واإلاخٗاملحن ٖىض جُب٣ُها الخ٨م الغاقضؾهم ي -

. واإلاىصٖحن

ىا ه٣ترح ما ًلي  :َو

  :الخىصياث

ؼ الىعي  -  وهؼوال للمؿخىٍاث الخىُٟظًت، ؤلاصاعة الٗاملحن في ٢ُإ اإلاهاٝع بضؤ مً مجلـ ألاٞغاص لضي ألازالقييغوعة حٍٗؼ

 .ألازال٢ُت اإلاخمحز والٟىػ باإلاحزة الخىاٞؿُت ألاصاء اإلاالُت ولخد٤ُ٣ ألاؾىا١لخد٤ُ٣ اإلا٩اهت اإلاخمحزة في 

 وجخمشل جل٪ الٟاثضة في للمىٓمت،ال بض ؤن جىٓغ اإلاىٓماث بلى ٖملُاث ؤلاباٙل وآلُاجه ٧ىنها مً الىؾاثل التي جد٤٣ الٟاثضة  -

ا   .الؿلبُتا٦دكاٝ خاالث الخجاوػ ٖلى ال٣ُم ألازال٢ُت الؿاثضة ٢بل جٟا٢م آزاَع

 التي لم جد٤٣ الىخاثج ألابٗاص وحٗضًل مؿاع اإلاباصت التي خ٣٣ذ جٟاٖل ٢ىي م٘ بٌٗ ألابٗاص ٖلى ألا٦ثريغوعة الضٖم  -

اصة وعي   التي حٗمل بها اإلاىٓماث وج٣ىٍت البيُت الخدخُت لهظٍ باألوكُت الىٓغ وإٖاصة الٗاملحن ألاٞغاصاإلاغحىة، مً زال٫ ٍػ

 .ألازال٢ُت اإلاىٓمت بلىاإلاهاٝع لخد٤ُ٣ والىنى٫ 
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