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قواعد النشر:
ً
وإذ ترحب المجلة بإسهامات الباحثين والكتاب في المجاالت المعرفية المشار إليها؛ تحيطهم علما بقواعد وشروط
النشر فيها وفق اآلتي:
 -1تقبل البحوث باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية* على ان تعالج القضايا والموضوعات بأسلوب علمي موثق؛ يعتمد
االجرائية المعتمدة في األبحاث العلمية؛ بعرض موضوع الدراسة وأهدافها ومنهجها وتقنياتها وصوالً إلى نتائجها
وتوصياتها ومقترحاتها.
 -2أن يتضمن البحث اسم كاتبه ثالثيًا ،ومعلومات عن مجال تخصصه ،وعند النشر في المجلة ألول مرة يرفق الباحث
نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية.
 -3يكون التوثيق بذكر المصادر والمراجع بأسلوب أكاديمي ،وفق دليل النشر للجمعية النفسية األمريكية )APA( ،الطبعة
السادسة.
 -4معيار النشر هو المستوى العلمي ،والموضوعية واألمانة العلمية ودرجة التوثيق ،وخلوه من األخطاء التحريرية
والنحوية واالمالئية والطباعية.
 -5أن يكون النص مطبوعا على برنامج  Word Microsoftويكون حجم الصفحة A4مع مراعاة قوالب الكتابة.
 -6أن ال يزيد حجم الدراسة أو البحث على  33صفحة بحجم  4Aكحد أقصى ،وأن يرفق بخالصة للبحث أو المقال ال
تتجاوز  13كلمة.
 -7تكتب المصطلحات األجنبية التي لم يستقر الرأي عليها بجانب المصطلحات العربية في متن البحث عند ورودها للمرة
األولى ،ثم تكتب بعد ذلك باللغة العربية فقط ،وكذلك تكتب أسماء العلماء األجانب باللغة األجنبية إلى جانب كتابتها
باللغة العربية في المرة األولى لورود االسم.
 -8ال تدفع المجلة آية مكافآت مالية عما تقبله للنشر فيها.
 -9أال تكون المواد المرسلة للنشر في المجلة قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجالت أخرى.
 -13تخضع المواد الواردة للتقويم من قبل اثنين من المحكمين سرا ً يختارهم أعضاء هيئة التحرير.
 -11يجري إعالم الباحث أو الكاتب بقرار اللجنة التحكيمية وهيئة تحرير المجلة خالل شهرين من تاريخ اإلشعار باستالم
النص؛ وللمجلة الحق في الطلب من الباحث أن يحذف أي جزء أو يعيد الصياغة ،بما يتوافق وقواعدها.
 -12تنشر جميع المواد وفق خطة التحرير؛ وفق رخصة نَسب المصنَّف -الترخيص بالمثل  4.3دولي
"." Attribution-ShareAlike 4.0 International
 -13ترسل البحوث والدراسات والمقاالت باسم امين سر المجلة على البريد االلكتروني.
 -14يلتزم الباحث بأخالقيات البحث العلمي والنشر وفي حالة ثبوت أي احتيال او سرقة علمية فأن للمجلة حق رفض النشر
وحرمان الباحث من النشر مجددا ً في المجلة وحتى التشهير به.
 -15البحوث والدراسات المنشورة ال تعبر عن أراء وتوجهات المجلة أو أعضاء هيئة تحريرها.
رفض األبحاث:
 -1احتوائها على أخطاء في المفاهيم األساسية.
 -2احتواء الورقة على سرقات علمية او انتهاك لحقوق النشر.
 -3احتواء الورق على أخطاء لغوية ومطبعية كثيرة.
 -4اكتشاف ازدواجية بالنشر او المراجعة في نفس الوقت بمجالت أخرى.
لمزيد من المعلومات واالستفسار يمكنكم المراجعة عبر:
البريد االلكترونيsubmit@oara.info :

مقر المجلة :الجمعية االكاديمية المفتوحة للبحث العلمي
بغداد – العراق
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المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة

دور المصارف االسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة
د .فؤاد المهدي حسين*

ملخص الدراسة:

ا.مبروكة عبدالجواد النعاس

هدفت هذه الدارسة إلي التعرف على الدور الذي تلعبه المصارف االسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل وصف وتحليل البيانات واإلحصاءات والنشرات
المتاحة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،يتكون مجتمع الدراسة من المصارف اإلسالمية الليبية وهي:
المصرف اإلسالمي الليبي  ،ومصرف اليقين  ،ومصرف النوران  ،ومصرف األندلس .وقد توصلت الدارسة إلي

عدة نتائج أهمها وجود دور للمصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة ،وجود فاعلية
لصيغ المصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة .وقد خلص الباحثان إلي عدة

توصيات أهمها على المصارف االسالمية التوسع في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة ،و العمل على
زيادة فاعلية صيغ المصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة ،وكذلك على

المصارف االهتمام بالتخطيط ودعم دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع المتوقع تمويلها.
الكلمات المفتاحية :المصارف االسالمية ،المشروعات الصغرى والمتوسطة.

.1اإلطار العام للدراسة.

 1.1المقدمة:

تحتل المشاريع الصغرى والمتوسطة أهمية كبيرة في اقتصاد الدول النامية والمتقدمة معاً،

كونها تساهم في إنتاج السلع والخدمات معتمدة في ذلك على المواد األولية المحلية واليد العاملة

المحلية األمر الذي يؤدي إلى تقليص البطالة ،باإلضافة إلى أن هذه المشروعات تساعد على

تنمية المناطق الفقيرة والريفية التي تُقام بها ،فتخفض بذلك العبء على المدن الكبرى وتحد من
ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن ،وأخي اًر تقوم بتغذية الصناعات الكبيرة ببعض الصناعات

الصغيرة وبذلك توفر على تلك المشروعات تكاليف ومجهود استيراد هذه األصول
(سويكر،9002،ص.)1
 1.1مشكلة الدراسة:

إن المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا تعاني من عدة مشكالت ومعوقات ومخاطر تحد
من انتشارها وتهدد استمرارها ،منها المنافسة الخارجية ،وصعوبة تسويق منتجاتها ،ونقص الخبرة

اإلدارية والفنية ألصحاب هذه المشروعات ،وضعف الدارسات الفنية (سويكر9002 ،؛ اجبارة

واجبارة9012 ،؛ عبدهللا ،)9012 ،ولكن ﺃهم هذه المشكالت هي كيفية الحصول على التمويل

الالزم ،وهنا يظهر دور المصارف اإلسالمية خاصة بعد صدور القانون رقم ( )1لسنة 9012

1

بمنع المعامالت الربوية في المصارف الليبية ،وتزامنناً مع القرار رقم ( )1لعام 9090م الصادر
عن مصرف ليبيا المركزي بشأن إنشاء ترتيب إداري بالمصارف لتمويل المشروعات متناهية

الصغر والصغرى والمتوسطة أصبح من الضروري للمصارف اإلسالمية الليبية أن تدعم هذه
المؤسسات لتؤدي دورها في االقتصاد الليبي وبالتالي فإن أسئلة الدراسة تتمثل في:

 هل يوجد دور للمصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة؟
 هل صيغ التمويل اإلسالمية المتاحة لهذه المشروعات فعالة؟

 1.1أهداف الدراسة:

إن األهداف المرغوبة من هذه الدراسة تتمحور حول:

 التعرف على كل ما يخص المشروعات الصغرى والمتوسطة ومدى أهمية الدور الذي تلعبه
في اقتصاد الدولة ،وهل هناك دور للمصارف اإلسالمية في تمويل هذا القطاع.

 معرفة األساليب التمويلية التي توفرها المصارف اإلسالمية وهل هي فعالة لتلك المشروعات.

 1.1فرضيات الدراسة:

في ضوء مشكلة الدراسة وأسئلتها تسعى هذه الدراسة الختبار الفرضيات التالية:

 ال يوجد دور للمصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة الحجم.

 ال يوجد فاعلية ألساليب التمويل المعتمدة في المصارف اإلسالمية في ليبيا لتمويل هذه
المشروعات.

 1.1أهمية الدراسة:

تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة ،كونها تُساهم في تشغيل اليد
العاملة ،وتدعم االقتصاد الوطني ،فهي بذلك تُساهم في حل مشاكل البطالة في المجتمع ،أيضاً
كونها تساهم في إنتاج بعض السلع والخدمات وذلك باالعتماد على المواد األولية المحلية ،وبذلك
تقوم بتحقيق االكتفاء الذاتي في بعض المناطق ،كذلك تقوم بتغذي الصناعات الكبيرة ببعض
الصناعات الصغيرة ،وتساهم في استقرار سكان المناطق البعيدة عن المدن ،كاألرياف والمناطق

النائية.

 1.1مجتمع الدراسة:

يتكون مجتمع الدراسة من القطاع المصرفي في ليبيا وعينة الدراسة من المصارف االسالمية في

ليبيا وهي :المصرف الليبي اإلسالمي ومصرف اليقين اإلسالمي ومصرف النوران ومصرف
األندلس اإلسالمي.

 1.1حدود الدراسة:
الحدود الزمانية  :في الفترة من شهر  9091/1الى 9091/5م.
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ثانياً :الحدود المكانية :من حيث المكان فإن البحث اقتصر على أقسام التمويل واالستثمار
واألفراد والشركات والتسويق في نطاق المصارف اإلسالمية الليبية ( المصرف الليبي اإلسالمي،

اليقين اإلسالمي ،النوران اإلسالمي ،واألندلس اإلسالمي).

 8.1منهجية الدراسة:

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي إلثبات أو نفي فرضيات الدراسة ،كما تم توزيع
االستبانة لجمع البيانات األولية المتعلقة بموضوع الدراسة واالستعانة باالختبارات والمعالجات

اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول إلى دالالت ذات نتيجة تدعم موضوع الدراسة.
 9.1الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات السابقة التي تناولت موضوع "دور المصارف اإلسالمية في دعم
المشروعات الصغيرة والمتوسطة" من زوايا مختلفة ،وكذلك تعددت الجهود المبذولة من عدة
جوانب لدراسة هذا الموضوع ،وتتناول الباحثة فيما يلي بعض الدراسات السابقة ذات العالقة

بموضوع الدراسة:

 .1دراسة رحاب والفراح ( )9012بعنوان " دور المصارف والمؤسسات المالية في تمويل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة في ليبيا "

هدفت هذه الدارسة إلي التعرف على الدور الذي تلعبه المصارف والمؤسسات المالية في تمويل

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل وصف
وتحليل البيانات واإلحصاءات والنش ارت المتاحة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وقد
توصلت الدارسة إلي عدة نتائج أهمها وجود دور لممصارف والمؤسسات المالية في تمويل

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وتراجع هذا الدور مع صدور القانون رقم  1لسنة  9012بشأن
تحريم التعامل بالفائدة ،وقد خلص الباحثان إلي عدة توصيات أهمها إيجاد سبل لدعم المصارف
الستخدام صيغ التمويل اإلسالمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الم اربحة
والمشاركة واالستصناع والم ازرعة واإلجارة المنتهية بالتمميك.

 .9دراسة باكر( )9012بعنوان "دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :دراسة حالة
البنك الوطني الجزائري".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مساهمة المصارف في تمويل المؤسسات الصغرى

والمتوسطة في الجزائر عبر دراسة حالة أحد المصارف الجزائرية ،وقد توصلت الدراسة إلى

حيوية وأهمية هذه المشروعات على المستوى االقتصادي الجزائري األمر الذي أدى إلى ارتفاع
وتيرة التمويالت المقدمة لهذا القطاع ،وقد صاحب ذلك زيادة في قيمة الضمانات المطلوبة من

المصارف السترجاع هذه التمويالت وقد انتهت الد ارسة إلى ضرورة تدعيم دور صناديق ضمان
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القروض ،وإعفاء المشروعات الصغرى والمتوسطة في بداية نشاطها من تقديم الضمانات ،ومنح
المصارف المشاركة في تمويلها إعفاءات ضريبية تدعيماً وتشجيعاً لها على المضي قدماً في
تقديم تمويالتها للمشاريع الصغرى والمتوسطة.
 .2دراسة الجويفل ( )9012بعنوان "دور البنوك اإلسالمية في تمويل المنشآت األردنية الصغيرة
والمتوسطة الحجم"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات األردنية
الصغيرة والمتوسطة الحجم ،واتبع الباحث في هذه الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي ،وقد تم

التوصل إلى النتائج التالية :يوجد دور للمصارف اإلسالمية في تمويل المشاريع الصغرى
والمتوسطة الحجم ،ووجود مجموعة من المعوقات التي تواجه المصارف اإلسالمية في تمويل

المشاريع الصغرى والمتوسطة الحجم .ومن أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث هي أن
االستقرار األمني واالقتصادي والسياسي عامل أساسي في نجاح أداء المصارف عموماً
والمصارف اإلسالمية خصوصاً ،وعلى السلطات المختصة المساهمة في إنجاح المصارف
اإلسالمية لما لتلك المؤسسات من تأثير كبير في تجميع المدخرات وإيجاد البديل المحلي لتمويل

المشروعات الصغرى والمتوسطة الحجم ،وعلى المصارف االهتمام بالتخطيط ودعم دراسات

الجدوى االقتصادية للمشاريع المتوقع تمويلها بالمشاركة ،وهذا يحتاج استراتيجية تقتضي بالتحول
من المرابحة إلى المضاربة والمشاركة ،ويجب أن تكون الصيغ التي يتم اعتمادها للمشاركة
وللمضاربة واضحة التطبيق العلمي ،بعيداً عن الكتابة النظرية المجردة والغامضة.

 .4دراسة حناش ( )9012بعنوان "البنوك اإلسالمية ودورها في تمويل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة دراسة حالة ببنك البركة فرع قسنطينة"

تعالج هذه المذكرة موضوع المصارف اإلسالمية ودورها في تمويل المؤسسات الصغرى

والمتوسطة بهدف معرفة مدى نجاحها في القيام بهذه الوظيفة ،وقد توصلت الباحثة إلى نتائج

أهمها أن المصارف اإلسالمية في الجزائر تتسم باإليجابية والتنموية االجتماعية واالستثمارية
بهدف تحقيق التوازن بين الربحية المحققة لديها وتكافل المجتمع اإلسالمي ،وتوصلت أيضاً إلى
وجود مجموعة متنوعة من صيغ التمويل للمشاريع الصغرى والمتوسطة تتمثل في المشاركات
بأنواعها والبيوع بأشكالها واإليجارات ،وبالتالي وضعت الباحثة توصيات لعل أبرزها تكمن في

ضرورة التزام المصارف اإلسالمية بالقواعد والضوابط المصرفية السليمة وخاصة فيما يتعلق

بالمالءة المصرفية وقوة رأس المال وأهمية سن تشريعات ومبادئ وقواعد تنظيمية تأخذ بعين

االعتبار خصائص المصارف اإلسالمية ،كما البد من توحيد أدوات وطرق العمل المصرفي

اإلسالمي وأساليب إدارتها.
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 .5دراسة ريحان ( )9002بعنوان "دور المصارف اإلسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة  :الواقع واآلفاق".

وقد بينت هذه الدراسة مدى أهمية تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة إضافة إلى استعراض

أكثر الصيغ مالئمة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من قبل المصارف اإلسالمية وقد
حصرها بالمرابحة والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك والمضاربة والتأجير ثم استعراض المزايا

االقتصادية واالجتماعية لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة ثم عرض المخاطر والصعوبات

المتعلقة بتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

 .2دراسة الحكيم ( )9002بعنوان "دور المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة،
دراسة لدور العقود اإلسالمية في التمويل".

ولقد هدفت هذه الدراسة إلى استعراض العقود التي تجريها المصارف اإلسالمية والتي تتناسب مع

المشروعات الصغرى ،وتوضيح الفرق بين الصيغ اإلسالمية والربوية ،وبيان مدى أهمية التمويل
وفق هذه العقود ،ولقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أن لجوء المشروعات

الصغرى إلى سد احتياجاتها التمويلية من خالل الصيغ التي تقدمها المصارف اإلسالمية أفضل

من لجوئها إلى التمويل بالصيغ الربوية التي تقدمها المصارف التجارية ،وذلك لما يتوفر في

الصيغ اإلسالمية من االستقرار والمرونة وتحقيق األرباح للمشروعات الصغرى ،حيث ركزت هذه

الدراسة على أهمية دور العقود اإلسالمية في تمويل المؤسسات الصغرى ،وكذا دور المصارف

اإلسالمية في تمويل هذه المشاريع باعتباره من أهم مصادر التمويل االستثماري ،وتقييم أهم
الصيغ المستخدمة في التمويل ومدى كفاءتها مع التركيز على الصيغ األكثر مالئمة للمشروعات

الصغرى والمتوسطة.

 .2دراسة فرحان ( )9002بعنوان "التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة :دراسة ألهم مصادر
التمويل".

هدفت هذه الدراسة الستعراض مصادر التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغرى في اليمن

وعرض أكثر هذه المصادر مالئمة لها ،وقد توصلت إلى نتائج أهمها أن المشروعات الصغرى
تعتبر ذات أهمية بالغة في تحقيق عملية التنمية بمختلف مجاالتها في المجتمع ،ولكنها برغم

األهمية التي تحظى بها في الدول العربية إال أن ذلك االهتمام ال يرقى إلى المستوى المرجو

منه ،إضافة إلى أن هناك فرق كبير وواضح بين التمويل اإلسالمي بصفته نابعاً من قواعد الدين
اإلسالمي الحنيف والتمويل الربوي.
وفي ظل هذه النتائج وضع الباحث توصيات من أبرزها أن على الدولة أن تولي اهتماماً بالغاً
بقطاع المشروعات الصغرى وذلك عن طريق إصدار قوانين وتشريعات تدعم وتنظم هذا القطاع
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وأن تضع سياسة نقدية عادلة لتشجيع األفراد على الحد من االستهالك والتوجه إلى االستثمار،
وعلى المصرف اإلسالمي أن يعمل بشكل جاد على دراسة صيغ تمويلية جديدة أكثر فاعلية

وأكثر قدرة على تحقيق التوازن مع خصائص المشروعات الصغرى.

 11.1التعليق على الدراسات السابقة:

الحظت الباحثة تنوع الدراسات التي تمت على المصارف اإلسالمية وتأثيرها على المشاريع
الصغرى والمتوسطة من عدة زوايا وفي عدة فترات زمنية مختلفة وعدة بلدان كاألردن واليمن
والجزائر ،ومن منظور اقتصادي وآخر اجتماعي أو شرعي ،أما بالنسبة لليبيا فقد اقتصرت هذه

الدراسات على منشورات علمية موجزة ومقتضبة ،وعلى هذا األساس جاءت هذه الدراسة استكماالً

لما سبق وتطبيقاً له ميدانياً على مصارف إسالمية ليبية ولعل هذا ما يميز هذه الدراسة عن

مثيالتها.

.1الجانب النظري للدراسة

 1.1تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة:

صعوبة تعريف المؤسسات الصغرى والمتوسطة يرجع إلى التنوع االقتصادي والقانوني للدول،

وتبقى إشكالية تعريف هذا النوع من المؤسسات رهينة معايير محددة ،وسيقتصر تعريفها على
تعريف و ازرة الصناعة الليبية ( )9012للمشروعات الصغرى والمتوسطة على النحو التالي:

المشروعات الصناعية الصغيرة (متناهية الصغر) :هي المشروعات التي ال تزيد قيمة ااالصول

الثابتة فيها (االالت والمعدات) على  950,000د.ل وعدد العمالة فيها ال يتجاوز  10أفراد .

المشروعات الصناعية الصغرى :هي المشروعات التي ال تزيد قيمة ااالصول الثابتة فيها(االالت
والمعدات) على  1,000,000د.ل وعدد العمالة فيها ال يتجاوز  50فرد.

المشروعات الصناعية المتوسطة :هي المشروعات التي ال تزيد قيمة األصول الثابتة فيها

(االالت والمعدات) على  000’5,000د.ل وعدد العمالة فيها ال تتجاوز  00فرد.
 1.1األهمية االقتصادية للمشروعات الصغرى والمتوسطة:

تؤدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة دو اًر هاماً في التنمية االقتصادية واالجتماعية في معظم

دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء حيث تشكل ما نسبته  %20تقريباً من المنشآت في
العالم (عبدهللا ،9012 ،ص ،)154فمثالً هناك حوالي  12مليون شركة صغيرة أوروبية توفر
أكثر من  %22من جميع فرص العمل المتاحة في الدول األوروبية ،وفي اليابان يتم توظيف ما
يقارب  %22من القوى العاملة الصناعية في المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تعمل في مجال

الصناعة (شامية،9012 ،ص ،)2إلى جانب ذلك فإن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تساهم
في زيادة الدخل وتنويعه ورفع كفاءة استخدام رأس المال ألن إدارة المشروع مرتبطة مباشرة

بمالاكه ،مع امكانية االشتراك في تغذية المشاريع الكبيرة بالمنتجات الوسيطة خاصة في الدول
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المتقدمة ،وجدير بالذكر أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تكون منطلق لإلصالح االقتصادي

في الدول النامية (جويفل ،9012 ،ص.)91

وتساهم المشروعات الصغرى والمتوسطة في تعبئة المدخرات المحلية ،وحسن توظيفها حيث

تعتبر أحد القنوات الهامة لتعبئة وجذب مدخرات األفراد وتحويلها إلى استثمارات منتجة بدل من
االحتفاظ بها جامدة نتيجة ،وبما أن معظم تمويل هذه المشروعات يعتبر تمويالً ذاتياً فإن ذلك

يؤدي إلى إنتشار مثل هذه المشروعات وتوسيع قاعد الملكية في المجتمع وينعكس ذلك في شكل
زيادة الشعور باإلنتماء والمساهمة في العمل واإلنتاج (عبد هللا، 9012 ،ص. )154

كما تساعد هذه المشاريع على زيادة الناتج القومي للدولة فإن الصناعات الصغيرة في الهند على
سبيل المثال توفر أعمال لحوالي  12مليون موظف وعامل ينتجون ما يعادل  102مليار دوالر

أي بنسبة  %10من الناتج القومي في االقتصاد الهندي ،وتشكل المشاريع الصغيرة في اليابان

ما يعادل  %59من الناتج الصناعي الياباني( ،شامية،9012 ،ص.)2

وتساهم المشاريع الصغرى والمتوسطة في تنمية الصادرات وتقليص الواردات وهذا يؤثر إيجاباً
على ميزان المدفوعات ،ففي بلدان شرق أسيا مثالً تُقدر صادرات المشاريع الصغرى والمتوسطة

فيها بحوالي  %40من مجموع الصادرات كما تساهم في زيادة القيمة المضافة وبالتالي تزايد
حصتها في إجمالي الناتج الوطني الخام (أمين وعبد المجيد،9012،ص.)2

أما في ليبيا فإن القطاع الخاص فيها بما في ذلك المشاريع الصغرى والمتوسطة يعتبر صغير

للغاية وال يشكل سوى  %5تقريبا من إجمالي الناتج المحلي وحوالي  %14من الوظائف
(البرنامج الوطني،9012،ص.)95

 1.1تقسم المشروعات الصغرى والمتوسطة وفقاً للقانون الليبي:
يمكن تقسيم المشروعات الصغرى والمتوسطة وفقاً للمعايير التالية:

أ .معيار عدد العاملين:

تم تقسم المشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا ووفقاً للقانون رقم ( )905لعام  9012بشأن
التقسيم الخاص بالشركات فإن الشركات المتناهية الصغر هي التي تتكون من (1إلى )5عمال،

والشركات الصغرى هي تلك التي يعمل بها ما بين ( 2إلى )95عامل ،أما المتوسطة فهي التي
تتألف من (92إلى )950عامل.

ب .معيار رأس المال (صافي حقوق الملكية):

في ليبيا بناءاً على القانون رقم ( )905لعام  9012فإن المؤسسات متناهية الصغر هي التي
ال يزيد رأس مالها عن  100,000د.ل والمؤسسات الصغرى هي تلك التي ال يتعدى رأس
مالها مليون د.ل ،أما المتوسطة فهي التي ال يتجاوز رأس مالها  9.5مليون د.ل.
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 1.1خصائص ومزايا المشروعات الصغرى والمتوسطة:
تتصف المشروعات الصغرى والمتوسطة بالعديد من الخصائص والمزايا التي تميزها عن غيرها

من األحجام األخرى (عبدهلل،9012،ص )152-159ومن أهمها ما يلي:

 .1تنمية المواهب واالبداعات واالبتكارات وإرساء قواعد التنمية الصناعية ،وتشير نتائج الدراسات
المتخصصة في هذا المجال ،إلى أن عدد االبتكارات واالختراعات التي تحققت عن
الصناعات الصغيرة والمتوسطة تزيد عن ضعف مثيالتها التي حققتها الصناعات الكبيرة.

 .9المساهمة في تحقيق التكامل مع الصناعات الكبيرة ،حيث تقوم بعض الصناعات الصغيرة

والمتوسطة بإنتاج بعض االحتياجات ومستلزمات اإلنتاج للصناعات الكبيرة أي تعتبر

صناعات مغذية.

 .2خلق فرص عمل أكثر وفرة واستم اررية تشغيل الشباب ،والتخفيف من حدة البطالة التي تعاني

منها معظم الدول ،و ذلك بتكلفة منخفضة نسبياً إذا ما قورنت بتكلفة خلق فرص عمل في
الصناعات الكبيرة ،ومن ثم تخفيف العبء على ميزانيات الدول المختلفة في هذا المجال.

 .4ال تتطلب المشروعات الصغرى والمتوسطة كوادر إدارية ذات خبرة كبيرة مما ينعكس على
تكلفة المنتجات.

 .5كذلك تتميز بأن لها القدرة على التفاعل بمرونة وسهولة مع متغيرات االستثمار ،أي التحول
إلى إنتاج سلع وخدمات أخرى تتناسب مع متغيرات السوق ومتطلباته.

 .2تتميز هذه الصناعة بإمكانية إقامتها في مناطق نائية وريفية والمدن الصغيرة بالنظر لعدم
جدوى إقامة المشروعات الكبيرة فيها.

 .2تتميز المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقلة البدائل المتاحة للتمويل واالعتماد على التمويل

الذاتي أو العائلي بشكل كبير وصعوبة توفير ضمانات كافية للمصارف وخاصة في المراحل

األولى من عمر المشروع (فرحان،9002،ص.)99-91

 .0المساهمة في زيادة حجم الصادرات الصناعية (مخيمر،9000،ص)21

 .2تحمل الطابع الشخصي بشكل واضح ويديرها أصحابها بشكل فاعل وقوي وغالباً ماتكون في
منطقة إقامة الشخص أي أنها محلية (مزاهره،9009،ص.)14

 .10تستمد مشروعية إقامتها من امكانية قيامها بدور محدود ضمن إطار عمل التنمية
االقتصادية واالجتماعية ولها مسؤولية أخالقية واجتماعية بارزة (الحسني،9002،ص. )12

ُ .11قصر الفترة المطلوبة السترداد تكاليف استثمار المشروع الصغير أو المتوسط من واقع
تدفقاته النقدية وهذا نتيجة لصغر حجم المال المستثمر وزيادة دورة المبيعات وقصر دورة

اإلنتاج (جواد،9002،ص.)21
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 .19تتميز بأنها ال تستعمل مستوى عال من التكنولوجيا ،لذلك فهي تستخدم تكنولوجيا أقل
تناسب الظروف المحلية ،وال تحتاج إلى استيراد تكنولوجيا عالية (برنوطي،9005،ص.)09

 1.1أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة:
 1.1.1األهمية االقتصادية للمشروعات الصغرى والمتوسطة:
تؤدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة دو اًر هاماً في التنمية االقتصادية واالجتماعية في معظم

دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء حيث تشكل ما نسبته  %20تقريباً من المنشآت في
العالم (عبد هللا،9012 ،ص ،)154فمثالً هناك حوالي  12مليون شركة صغيرة أوروبية توفر

أكثر من  %22من جميع فرص العمل المتاحة في الدول األوروبية ،وفي اليابان يتم توظيف ما
يقارب  %22من القوى العاملة الصناعية في المشاريع الصغرى والمتوسطة التي تعمل في مجال

الصناعة (شامية،9012 ،ص ،)2إلى جانب ذلك فإن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تساهم
في زيادة الدخل وتنويعه ورفع كفاءة استخدام رأس المال ألن إدارة المشروع مرتبطة مباشرة

بمالاكه ،مع امكانية االشتراك في تغذية المشاريع الكبيرة بالمنتجات الوسيطة خاصة في الدول

المتقدمة ،وجدير بالذكر أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تكون منطلق لإلصالح االقتصادي

في الدول النامية (جويفل،9012 ،ص.)91

وتساهم المشروعات الصغرى والمتوسطة في تعبئة المدخرات المحلية ،وحسن توظيفها حيث

تعتبر أحد القنوات الهامة لتعبئة وجذب مدخرات األفراد وتحويلها إلى استثمارات منتجة بدل من
االحتفاظ بها جامدة ،وبما أن معظم تمويل هذه المشروعات يعتبر تمويالً ذاتياً فإن ذلك يؤدي

إلى انتشار مثل هذه المشروعات وتوسيع قاعد الملكية في المجتمع وينعكس ذلك في شكل زيادة
الشعور باإلنتماء والمساهمة في العمل واإلنتاج (عبد هللا، 9012 ،ص. )154

كما تساعد هذه المشاريع على زيادة الناتج القومي للدولة فإن الصناعات الصغيرة في الهند على
سبيل المثال توفر أعمال لحوالي  12مليون موظف وعامل ينتجون ما يعادل  102مليار دوالر

أي بنسبة  %10من الناتج القومي في االقتصاد الهندي ،وتشكل المشاريع الصغيرة في اليابان

ما يعادل  %59من الناتج الصناعي الياباني( ،شامية،9012 ،ص.)2

وتساهم المشاريع الصغرى والمتوسطة في تنمية الصادرات وتقليص الواردات وهذا يؤثر إيجاباً
على ميزان المدفوعات ،ففي بلدان شرق أسيا مثالً تُقدر صادرات المشاريع الصغرى والمتوسطة

فيها بحوالي  %40من مجموع الصادرات كما تساهم في زيادة القيمة المضافة وبالتالي تزايد
حصتها في إجمالي الناتج الوطني الخام (أمين وعبد المجيد،9012،ص.)2

المجلد ( )2العدد (2222 )2
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أما في ليبيا فإن القطاع الخاص فيها بما في ذلك المشاريع الصغرى والمتوسطة يعتبر صغير

للغاية وال يشكل سوى  %5تقريبا من إجمالي الناتج المحلي وحوالي  %14من الوظائف

(البرنامج الوطني،9012،ص.)95

 1 .1.1األهمية االجتماعية للمشروعات الصغرى والمتوسطة:

ترفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التوظيف للموارد البشرية فتعتبر األساس في استثمار

القدرات الشبابية والنسائية وتنمية مهاراتهم اإلبداعية والريادية وصقلها وتوجيهها بما يخدم أهداف

المجتمع واألمة (فرحان،9002،ص ،)92وتعمل هذه المشاريع على تحقيق التوازن االجتماعي

من خالل عملية التنمية االقتصادية وفي االنتشار الجغرافي وبالتالي تحقيق النمط المتوازن
لجميع أقاليم الدولة وزيادة حجم االستثمارات في هذه األقاليم (حناش،9012،ص.)24

 1.1.1األهمية السياسية للمشروعات الصغرى والمتوسطة:

إن النضال من أجل االستقالل السياسي قد تحقق في كثير من البلدان لكن هذه الدول ظلت
تابعة اقتصادياً بسبب السيطرة عليها من قبل المصالح األجنبية وقطاعات خاصة تعتمد على
الخبرات األجنبية ومن ثم فإن التركيز على إقامة مشروعات صغرى ومتوسطة قابلة للنمو

والتطور هو الطريق الصحيح لخلق اقتصاد مستقل؛ وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة دور في

المحافظة على التراث الثقافي الذي يمثل الرمز والهوية الوطنية وتعتبر المشروعات الصغرى
والمتوسطة الوسيلة المثلى لتطبيق مصطلح "الرأسمالية الشعبية" الذي يهدف إلى منع تركز

الثروة في أيدي طبقة معينة في المجتمع واإلسهام في مبادئ األمن الغذائي وكفاية المنتج ،كما
أن لها دور في تحقيق االستقرار االجتماعي عن طريق الحد من الهجرة الداخلية والخارجية

وتركيزها في األساس على تلبية حاجة الفقراء في المجتمع األمر الذي ال تفعله المشروعات

الكبيرة (فرحان،9002،ص.)94

 1.1.1أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة بالنسبة لصاحب المؤسسة:

المشاريع الصغرى والمتوسطة تشبع حاجات أصحابها في إثبات الذات ،فمالك المؤسسة الصغرى
والمتوسطة الناجحة يشعر أنه إنسان استطاع أن يحقق لنفسه ولغيره التقدم والنمو ،ويضمن له

وألسرته الحصول على دخل ذاتي وتوفر له هذه المشروعات فرصة لتوظيف مهاراته وقدراته
الفنية وخبراته العلمية والعملية لخدمة مؤسسته (حناش،9012،ص.)24
.1اإلطار العملي للدراسة.

 1.1مجتمع وعينة الدراسة:

يقصد بمجتمع الدراسة "جميع األفراد أو األشخاص الذين يكونون موضوع مشكلة البحث"

(عبيدات وآخرون،9002،ص )102ولتعذر جمع البيانات من المجتمع بالكامل العتبارات تتعلق
بالتكلفة والوقت ،لذا ُرؤي أن يتم تجميع البيانات باستخدام عينة قصدية من العاملين بكل من
المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة
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إدارة التمويل واالستثمار وإدارة الشركات وإدارة االفراد وإدارة التسويق حسب الهيكل التنظيمي لكل

مصرف من :المصرف الليبي اإلسالمي والنوران واألندلس واليقين اإلسالمي  ،نظ ار لﺩﺭﺍيتهﻡ

بالمشروعات المتوسطة والصغرى فهﻡ يمثلﻭﻥ ﺍلشﺭيحة ﺍلتي يمﻜنها ﺍإلجابة على ﺃسئلة

ﺍالستبياﻥ .وفيما يخص المتطلبات االحصائية؛ اقترح ) Sekaran (2003أن يكون حجم العينة

ما بين  20و 500مفردة؛ وأن يكون على األقل عشر أضعاف عدد متغيرات الدراسة .ولزيادة
نسبة الردود المتوقعة؛ تم توصيل االستبانات للمشاركين مباشرة وطلب منهم عدم مناقشة األسئلة

واإلجابات مع زمالئهم وإعادتها عقب اإلنتهاء من ملئها مباشرة .ويوضح الجدول التالي عدد
االستبانات الموزعة وتلك المستردة وفق المصارف .بلغ عدد االستبانات الموزعة  00استبانة تم

استرداد  29استبانة ،وجد منها إستبانه واحدة غير صالحة للتحليل ،وبالتالي فإن عدد االستبانات
المستخدمة في الدراسة  21استبانة وهو عدد كافي احصائياً ،ويعرض الجدول رقم ( )1.2عدد
االستبانات الموزعة والمسترجعة وصالحة للتحليل االحصائي.

جدول  – 1.1عدد االستبانات الموزعة والمسترجعة والصالحة للتحليل االحصائي
االستبانات الموزعة

االستبانات
المسترجعة

االستبانات
المستبعدة

االستبانات الصالحة
للتحليل

08

27

1

21

 – 1.1خطوات تصميم وبناء االستبانة:
استخدمت االستبانة ذات األسئلة محددة االجابة (المغلقة) كأداة لجمع بيانات الدراسة ،وتم إعداد
هذه االستبانة كخطوة أولى من خالل استنباطها نصوصها من الدراسات السابقة ،واالستعانة

بدراسة (جويفل )9012،عرض الباحثان الحقاً االستبانة في صورتها األولية على عدد أثنين من
المحكمين ؛ فتفضال مشكورين بإبداء أراهم حول مناسبة االستبانة لغرض الدراسة؛ مالئمة فقراتها

من حيث الصياغة والمضمون؛ ووضوح وسالمة اللغة .تم إعادة صياغة االستبانة بعد أخذًا بأراء
المحكمين؛ فتكونت االستبانة في صورتها النهائية من قسمين :األول؛ خصص لعرض صفات
شخصية لعينة الدراسة شملت كل من :الوظيفة ،المؤهل العلمي ،الخبرة ،التخصص العلمي،

وتناول القسم الثاني لإلجابة عن فرضيات الدراسة بحيث ضمت كل فرضية سبع فقرات .تم
استخدام المقياس الخماسي المتدرج (مقياس ليكرت  )Likertلقياس مدى موافقة المشاركين على

كل فقرة من الفقرات بحيث تقيم عبارة غير موافق بشدة بـ  ،5غير موافق بـ  ،4محايد بـ ،2
موافق بـ  ،9وموافق بشدة بـ  ،1واعتمدت الدراسة على هذا المقياس في اختبار الفرضيات
ولتحديد طول فترة المقياس المستخدم في محاور الدراسة (الحدود الدنيا والعليا) تم حساب المدى،
المجلد ( )2العدد (2222 )2
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والذي تم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفترة ،بعد ذلك تم
إضافة قيمة طول الفترة إلى اقل قيمة في المقياس كونها الحد االدني للفترة األولى وهي الواحد،

وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا لباقي الفترات كالتالي:

المدى  :الحد األعلى للمقياس  -الحد األدنى للمقياس = 4 = 1-5
طول الفترة =

4
5

= 0.00

الحد األعلى للفترة = الحد األدنى  +طول الفترة

وبذلك يكون الحد العالي للفترة األولي =  1.00 =0.00 + 1وهكذا لباقي الفترات.
وقد تم استخدام المعيار التالي للحكم على رأي عينة الدراسة :

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من (  ) 1إلى ( )1.00تكون الدرجة ( غير موافق بشدة) .

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ( )1.01إلى ( )9.20تكون الدرجة (غير موافق).
إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ( )9.21إلى ( )2.40تكون الدرجة (محايد)

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ( )2.41إلى ( )4.90تكون الدرجة (موافق).

إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من ( )4.91إلى ( )5.00تكون الدرجة (موافق بشدة)

حيث ستكون تساؤالت الدراسة مقبولة عندما يكون المتوسط الحسابي يساوي أو أكبر من

( )2.41بحسب المقاييس المتبعة وهي نسب تساوي أو اكبر من .%20.9
 – 1.1إختبار صدق وثبات االستبانة:

يهدف هذا اإلختبار إلى قياس قدرة االستبانة على قياس ما صممت من أجله ،ولتحقيق ذلك يتم

اختبار كل من االتساق الداخلي ومعامل ثبات االستبانة على النحو التالي:

 -1.1.1االتساق الداخلي :يقصد به قوة الترابط بين كل فقرة من فقرات القسم مع الدرجة الكلية
لها ،وتعرض الجداول التالية ( )2.2 ،9.2نتائج االتساق الداخلي مبينة معامالت االرتباط عند

مستويي معنوية ( )0.05 ،0.01وتبين النتائج ترابط فقرات كل قسم مع درجته الكلية.
جدول رقم  – 1.1قيم معامالت االرتباط بين فقرات الفرصية األولى ودرجتها الكلية
الرقم

الفقرة

1

ال تتبنى المصارف اإلسالمية سياسة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

2

3

تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة يرهق المصرف إداري ًا ومالي ًا بمشاكل
متابعة القروض وصرفها و تحصيلها.

اشتراط المصرف تمويل المشاريع المجدية جداً يحرم المشاريع الصغيرة من
تمويل المصرف اإلسالمي.

المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة

معامل

مستوى

االرتباط

الداللة

**.449

.000

**.456

.000

**.769

.000
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اشتراط المصرف على طالب التمويل (أصاحب المشاريع الصغرى والمتوسطة)

4

5

2

2

0

2

تقديم دراسات جدوى مع عدم اتقانهم لها مما يحرمهم من الحصول على
التمويل.
إن تفضيل المصارف اإلسالمية و تقويم مشاريع معينة ( صناعية  ،زراعية

....الخ ) يحرم المشاريع الصغرى والمتوسطة من تمويل المصارف اإلسالمية.

عدم كفاءة أصحاب المشاريع في إدارة المشاريع وتسويق منتجاتها يحرمها من
التمويل المصارف اإلسالمية.
فشل أصحاب المشاريع في السابق في إدارة مشروعاتهم يجعل المصارف
اإلسالمية تتردد في تقديم التمويل.
عدم تقديم أصحاب هذه المشاريع ضمانات للقروض يحرمها من تمويل
المصارف اإلسالمية.
تفضيل المصارف اإلسالمية ألصحاب اتجاهات معينة في الرأي يحرم الكثير
من المشاريع من الحصول على تمويل المصارف اإلسالمية.

**.747

.000

**.649

.000

**.721

**.704

.000

.000

**.693

.000

**.407

.000

** معامل االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة ()0.01

يتضح من الجدول ( ،)9.2والذي يعرض معامالت ارتباط فقرات الفرضية األولى المتعلقة بدور

المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة مع درجتها الكلية ،أن جميع
الفقرات ترتبط مع الدرجة الكلية عند مستوى معنوية ( )0.01مما يدل على االتساق الداخلي بين

الفقرات.
جدول رقم  – 1.1قيم معامالت االرتباط بين فقرات الفرضية الثانية ودرجتها الكلية
الرقم
1

2

3

4
5

معامل االرتباط

الفقرة
إن تقديم المصارف اإلسالمية للتمويل بصيغة معينة للمشاريع (مشاركة  ،مرابحة
..الخ) يحرم المشاريع من االستفادة من هذا التمويل.
عدم متابعة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغرى يحرمها من االستفادة من تمويل
المصارف اإلسالمية.
طرق حساب أرباح صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية يحرم المشاريع من تمويل
هذه المصارف.
طرق حساب متوسط مشاركة األموال في االستثمارات واألرباح في المشاريع التي

تشاركها المصارف اإلسالمية غير مقنعة ألصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.
اشتراط دخول المصارف اإلسالمية كشريك في تمويل المشاريع المتوسطة والصغرى

الرقم الدولي ()2709-734X

مستوى
الداللة

**.684

.000

**.643

.000

**.632

.000

**.745

.000

**.506

.000
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يرفضه معظم أصحاب هذه المشاريع.

2

2

حجز المصارف اإلسالمية لمخصص مخاطر االستثمار والتصرف به ال يقنع

**.413

أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة لالقتراض من هذه المصارف.

قيام المصارف اإلسالمية بالرقابة على التصرف بأموال القروض ال يرضي أصحاب

.000

**.535

المشاريع الصغرى والمتوسطة.

.000

** معامل االرتباط دال احصائيا عند مستوى داللة ()0.01

يتضح من الجدول ( ،)2.2والذي يعرض معامالت ارتباط فقرات الفرضية الثانية المتعلقة بفاعلية

صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية مع درجتها الكلية ،أن جميع الفقرات ترتبط مع الدرجة

الكلية عند مستوى معنوية ( )0.01مما يدل على االتساق الداخلي بين الفقرات.

 – 1.1.1ثبات االستبانة :يستخدم معامل ألفا كرونباخ لتحديد درجة صدق وثبات فقرات كل
فرضية من فرضيات الدراسة ،ويعرض الجدول رقم ( )4.2نتائج هذا اإلختبار.
جدول رقم  – 1.1نتائج اختبار ألفا للصدق والثبات
عدد الفقرات

معامل ألفا

دور المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

2

.803

فاعلية صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية.

2

.696

المحور

يتضح من الجدول رقم ( ،)4.2والذي يعرض نتائج اختبار الفا ، ،وأن قيم ألفا تفوق القيمة
المقبولة أحصائياً في بحوث العلوم األنسانية ،إذا كانت أكبر من ( 0.20الفرا ،9002 ،ص)20

 ،مما يشير إلى ثبات االستبانة.

 – 1.1تحليل المعلومات العامة بالدراسة:
يعرض الجدول رقم ( )5.2تحليل معلومات متعلقة بسمات المشاركين بالدراسة ،ومن خالل
البيانات المدرجة بالجدول يتبين أن  %45.1من المشاركين هم موظفين ،و %54.2من

المشاركين يشغلون وظائف إشرافية ،منهم  %10.2مدراء أو نواب مدراء و %22.2رؤساء

أقسام ،وأن  %20.9من المشاركين يحملون مؤهل جامعي (البكالوريس) فما فوق ،وأن
التخصص السائد في عينة الدراسة هو التمويل والمصارف حيث أن  %42.2من المشاركين

لديهم مؤهل علمي في هذا المجال ،و %52.2من المشاركين متخصصون باحد الفروع األخرى
للعلوم اإلقتصادية ،منهم  %95.4في المحاسبة %92.0 ،في إدارة األعمال ،و  %1.4في

اإلقتصاد ،وفيما يتعلق بالخبرة العملية فإن  %22.9من المشاركين يمتلكون خبرة عملية تزيد عن

المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة
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خمس سنوات ،وتشير هذه الخصائص المتعلقة بالمؤهل والخبرة والتخصص على قدرة المشاركين
على اإلجابة على فقرات االستبانة.

جدول رقم  – 1.1تحليل المعلومات العامة
الخصائص

الوظيفة

المؤهل العلمي

التخصص العلمي

سنوات الخبرة

المجموعات

العدد

النسبة المئوية

مدير أو نائب مدير

12

%10.2

رئيس قسم

92

%22.2

موظف

29

%45.1

االجمالي

21

%100

أقل من بكالوريس

2

%2.0

بكالوريوس

49

%52.9

ماجستير فأكثر

99

%21

االجمالي

21

%100

محاسبة

10

%95.4

إدارة األعمال

12

%92.0

تمويل ومصارف

21

%42.2

اقتصاد

1

%1.4

أخرى

9

%9.0

اإلجمالي

21

%100

أقل من  5سنوات

94

%22.0

من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

99

%21

من  10سنوات إلى أقل من  15سنوات

10

%14.1

 15سنة فأكثر

15

%91.1

اإلجمالي

21

%100

 - 5.2اإلحصاء الوصفي:

نستعرض فيما يلي اإلحصاء الوصفي إعتماداً على المتوسط الحسابي ،Mean
اإلنحراف المعياري  ،Standard Deviationوأقل  Minimumوأعلى  Maximumقيمة
على النحو التالي:

 - 1.5.2اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية األولى:

المجلد ( )2العدد (2222 )2

الرقم الدولي ()2709-734X
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جدول رقم  2.2اإلحصاء الوصفي للعبارات المتعلقة بدور المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغرى

والمتوسطة.
ت

العبارة

1

ال تتبنى المصارف اإلسالمية سياسة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

9

2

تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة يرهق المصرف إدارياً ومالياً بمشاكل
متابعة القروض وصرفها و تحصيلها.

اشتراط المصرف تمويل المشاريع المجدية جداً يحرم المشاريع الصغيرة من
تمويل المصرف اإلسالمي.

المتوسط

االنحراف

أقل

قيمة

قيمة

2.91

1.275

1

5

2.38

.884

1

4

2.96

1.152

1

5

المرجح

المعياري

أعلى

اشتراط المصرف على طالب التمويل (أصاحب المشاريع الصغرى والمتوسطة)

4

5

2

2

0

2

تقديم دراسات جدوى مع عدم اتقانهم لها مما يحرمهم من الحصول على
التمويل.
إن تفضيل المصارف اإلسالمية وتقويم مشاريع معينة (صناعية ،زراعية

....الخ ) يحرم المشاريع الصغرى والمتوسطة من تمويل المصارف اإلسالمية.

عدم كفاءة أصحاب المشاريع في إدارة المشاريع وتسويق منتجاتها يحرمها من
التمويل المصارف اإلسالمية.
فشل أصحاب المشاريع في السابق في إدارة مشروعاتهم يجعل المصارف
اإلسالمية تتردد في تقديم التمويل.
عدم تقديم أصحاب هذه المشاريع ضمانات للقروض يحرمها من تمويل
المصارف اإلسالمية.
تفضيل المصارف اإلسالمية ألصحاب اتجاهات معينة في الرأي يحرم الكثير
من المشاريع من الحصول على تمويل المصارف اإلسالمية.
متوسط اإلحصاء الوصفي للعبارات المتعلقة بدور المصارف اإلسالمية في

تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

3.06

1.275

1

5

2.77

1.031

1

5

3.45

1.181

1

5

3.79

3.75

1.120

.967

2.52

.998

3.10

.689

1

1

1

5

5

5

يبين الجدول ( )2.2المتوسط المرجح واإلنحراف المعياري إلجابات المشاركين حول العبارات

المتعلقة بدور المصارف اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة ،وتقع قيمة
متوسط اإلحصاء الوصفي للعبارات ضمن المدى ) )2.22 –9.20بحيث أن أعلى متوسط

كانت للفقرة رقم ( )2والتي تشير إلى فشل أصحاب المشاريع في السابق في إدارة مشروعاتهم
يجعل المصارف اإلسالمية تتردد في تقديم التمويل ،وأقل متوسط كان للفقرة رقم ( )9والتي تشير

إلى أن تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة يرهق المصرف إدارياً ومالياً بمشاكل متابعة
القروض وصرفها و تحصيلها .تشير إجابات المشاركين حول العبارات المتعلقة بدور المصارف
المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة
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اإلسالمية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة لوجود تباين في اإلجابة على العبارات،
ومن خالل تحليل نتائج كل فقرة يتضح أن المتوسط الحسابي إلجابات المشاركين كانت بالموافقة

على الفقرات ( )0( ،)2( ،)2حيث يقع ضمن الفترة ( ،)4.90 – 2.41وبالحياد للفقرات (،)1

( )5( ،)4( ،)2حيث يقع متوسط اإلجابة ضمن الفترة ( ،)2.40 – 9.21أما الفقرتين (،)9

( )2فيقع المتوسط الحسابي إلجابة المشاركين ضمن فترة عدم الموافقة (،)9.20 - 1.01
وبلغت قيمة متوسط اإلحصاء الوصفي للعبارات إجماالً .2.10

 - 1.1.1اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية:

جدول رقم  - 2.2اإلحصاء الوصفي للعبارات المتعلقة بفاعلية صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية.
العبارة

ت

1

9

2

المتوسط
المرجح

إن تقديم المصارف اإلسالمية للتمويل بصيغة معينة للمشاريع (مشاركة،
مرابحة ...الخ) يحرم المشاريع من االستفادة من هذا التمويل.
عدم متابعة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغرى يحرمها من االستفادة من
تمويل المصارف اإلسالمية.
طرق حساب أرباح صيغ التمويل في المصارف اإلسالمية يحرم المشاريع من
تمويل هذه المصارف.

2.73

3.14

2.56

المعياري

أقل

أعلى

االنحراف

قيمة

قيمة

1.171

1

5

.915

.857

1

1

5

4

طرق حساب متوسط مشاركة األموال في االستثمارات و األرباح في المشاريع
4

5

2

2

التي تشاركها المصارف اإلسالمية غير مقنعة ألصحاب المشاريع الصغرى
والمتوسطة.
اشتراط دخول المصارف اإلسالمية كشريك في تمويل المشاريع المتوسطة

والصغرى يرفضه معظم أصحاب هذه المشاريع.

حجز المصارف اإلسالمية لمخصص مخاطر االستثمار و التصرف به ال

يقنع أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة لالقتراض من هذه المصارف.
قيام المصارف اإلسالمية بالرقابة على التصرف بأموال القروض ال يرضي

أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.

متوسط اإلحصاء الوصفي للعبارات المتعلقة بفاعلية صيغ التمويل في

المصارف اإلسالمية.

2.82

2.70

2.93

2.79

2.811

.833

.763

.799

.893

1

2

1

1

4

5

4

5

.535

يب ـ ـ ــين الج ـ ـ ــدول رق ـ ـ ــم ( )2.2المتوس ـ ـ ــط الم ـ ـ ــرجح واإلنحـ ـ ـ ـراف المعي ـ ـ ــاري إلجاب ـ ـ ــات المش ـ ـ ــاركين

حـ ـ ــول العبـ ـ ــارات المتعلقـ ـ ــة بفاعليـ ـ ــة صـ ـ ــيغ التمويـ ـ ــل فـ ـ ــي المصـ ـ ــارف اإلسـ ـ ــالمية ،وتقـ ـ ــع قيمـ ـ ــة
متوسـ ـ ـ ــط اإلحصـ ـ ـ ــاء الوصـ ـ ـ ــفي للعبـ ـ ـ ــارات ضـ ـ ـ ــمن المـ ـ ـ ــدى ) )9.22 –9.52بحيـ ـ ـ ــث أن أعلـ ـ ـ ــى

المجلد ( )2العدد (2222 )2

الرقم الدولي ()2709-734X
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متوسـ ــط كانـ ــت للفق ـ ـرة رقـ ــم ( )2والتـ ــي تشـ ــير إلـ ــى أن حجـ ــز المصـ ــارف اإلس ـ ـالمية لمخصـ ــص

مخ ـ ـ ـ ــاطر االس ـ ـ ـ ــتثمار والتص ـ ـ ـ ــرف ب ـ ـ ـ ــه ال يقن ـ ـ ـ ــع أص ـ ـ ـ ــحاب المش ـ ـ ـ ــاريع الص ـ ـ ـ ــغرى والمتوس ـ ـ ـ ــطة

لالقتـ ـ ـراض م ـ ــن هــ ــذه المص ـ ــارف ،وأقــ ــل متوس ـ ــط ك ـ ــان للفق ـ ـ ـرة رق ـ ــم ( )2والت ـ ــي تش ـ ــير إلــ ــى أن
ط ـ ــرق حس ـ ــاب أرب ـ ــاح ص ـ ــيغ التموي ـ ــل ف ـ ــي المص ـ ــارف اإلس ـ ــالمية يح ـ ــرم المش ـ ــاريع م ـ ــن تموي ـ ــل

هـ ــذه المص ـ ــارف .تشـ ــير إجاب ـ ــات المشـ ــاركين ح ـ ــول العبـ ــارات المتعلق ـ ــة بفاعليـ ــة ص ـ ــيغ التموي ـ ــل

فـ ـ ــي المصـ ـ ــارف اإلسـ ـ ــالمية لوجـ ـ ــود شـ ـ ــبه توافـ ـ ــق فـ ـ ــي اإلجابـ ـ ــة علـ ـ ــى العبـ ـ ــارات .ومـ ـ ــن خـ ـ ــالل
تحليـ ـل نت ــائج ك ــل فقـ ـرة يتض ــح أن إجاب ــات المش ــاركين كان ــت بالحي ــاد عل ــى الفقـ ـرات حي ــث يق ــع
المتوس ـ ـ ــط الحس ـ ـ ــابي إلجاب ـ ـ ــة المش ـ ـ ــاركين ض ـ ـ ــمن الفتـ ـ ـ ـرة ( ،)2.40 – 9.21باس ـ ـ ــتثناء الفقـ ـ ـ ـرة

رقـ ـ ــم ( )2حيـ ـ ــث يقـ ـ ــع المتوسـ ـ ــط الحسـ ـ ــابي إلجابـ ـ ــة المشـ ـ ــاركين ضـ ـ ــمن نطـ ـ ــاق عـ ـ ــدم الموافقـ ـ ــة
( ،)9.20 – 1.01وبلغت قيمة متوسط اإلحصاء الوصفي للعبارات إجماالً .9.01
 – 1.1اختبار فرضيات الدراسة:
ت ـ ــم اس ـ ــتخدام اختب ـ ــار "ت" لعين ـ ــة واح ـ ــدة T-test

 One-Sampleعن ـ ــد مس ـ ــتوى

داللة معنوية ( )0.05الختبار الفرضيات كما يلي:
 1.1.1إختباااااار الفرضاااااية األولاااااى للدراساااااة :ال يوجـ ــد دور للمصـ ــارف اإلسـ ــالمية الليبيـ ــة فـ ــي
تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

جدول رقم  – 8.1نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة – اختبار الفرضية األولى
الفرضية

قيمة "ت"

مستوى الداللة

-3.809

0.000

ال يوجد دور للمصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى

والمتوسطة.

يبـ ــين الجـ ــدول ( )0.2نتـ ــائج

إختبـ ــار T-Test

Sample

 Oneللفرضـ ــية األولـ ــى،

وبمقارنــ ــة النتيجـ ـ ــة المعروضـ ـ ــة بالجـ ـ ــدول مــ ــع قيمـ ـ ــة ( )Tالجدوليـ ـ ــة  ،9.049نالحـ ـ ــي أن قيمـ ـ ــة

( )Tالمحسـ ـ ــوبة أصـ ـ ــغر مـ ـ ــن قيم ـ ـ ـة ( )Tالجدوليـ ـ ــة ،وبالتـ ـ ــالي ن ـ ـ ـرفض الفرضـ ـ ــية األولـ ـ ــى التـ ـ ــي

ت ـ ــنص عل ـ ــى (ال يوج ـ ــد دور للمص ـ ــارف اإلس ـ ــالمية الليبي ـ ــة ف ـ ــي تموي ـ ــل المش ـ ــروعات الص ـ ــغرى
والمتوسـ ــطة) ،ونسـ ــتنتج مـ ــن إجابـ ــات المشـ ــاركين وجـ ــود دور للمصـ ــارف اإلسـ ــالمية الليبيـ ــة فـ ــي
تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

 1.1.1إختباااااااار الفرضااااااااية الثانيااااااااة للدراسااااااااة :ال توج ـ ـ ــد فاعلي ـ ـ ــة لالس ـ ـ ــاليب التموي ـ ـ ــل ف ـ ـ ــي
المصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة
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جدول رقم  – 9.1نتائج إختبار "ت" لعينة واحدة – إختبار الفرضية الثانية
قيمة "ت"

الفرضية
ال توجد فاعلية لصيغ المصارف اإلسالمية الليبية في تمويل

المشروعات الصغرى والمتوسطة.

-9.437

مستوى
الداللة

0.000

يبين الجدول ( )2.2نتائج إختبار  One Sample T-Testللفرضية الثانية ،وبمقارنة النتيجة

المعروضة بالجدول مع قيمة ( )Tالجدولية  ،9.049نالحي أن قيمة ( )Tالمحسوبة أصغر من
قيمة ( )Tالجدولية ،وبالتالي نرفض الفرضية الثانية التي تنص على (ال توجد فاعلية لصيغ

المصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة) ،ونستنتج من إجابات

المشاركين وجود فاعلية لصيغ المصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى
والمتوسطة.

 – 1.1نتائج الدراسة:
استناذاً على ما تم استعرضه عند إختبار فرضيات الدراسة نستنتج اآلتي:

 )1وجود دور للمصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.

 )9وجود فاعلية لصيغ المصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.
ومن خالل نتائج االحصاء الوصفي تبين اآلتي:

 .1أن عدم كفاءة أصحاب المشاريع في إدارة المشاريع وتسويق منتجاتها يحرمها من التمويل
المصارف اإلسالمية.

 .9أن فشل أصحاب المشاريع في السابق في إدارة مشروعاتهم يجعل المصارف اإلسالمية تتردد
في تقديم التمويل.

 .2أن عدم تقديم أصحاب هذه المشاريع ضمانات للقروض يحرمها من تمويل المصارف
اإلسالمية.

 .4عدم متابعة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغرى يحرمها من االستفادة من تمويل المصارف
اإلسالمية.
 – 8.1توصيات الدراسة:
نعرض فيما يلي بعض التوصيات على النحو التالي:

أوال :من جانب المصارف اإلسالمية الليبية من خالل حثها على:

 .1التوسع في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة.
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 .9العمل على زيادة فاعلية صيغ المصارف اإلسالمية الليبية في تمويل المشروعات الصغرى
والمتوسطة.

 .2على المصارف االهتمام بالتخطيط ودعم دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع المتوقع
تمويلها.

ثانيا :من جانب عمالء المصارف اإلسالمية الليبية من خالل حثهم على:
 )1على العمالء رفع كفاءتهم في إدارة المشاريع وتسويق منتجاتها من خالل االنخراط في الدورات
والندوات الخاصة بالمشاريع المتوسطة والصغرى.

 )9على العمالء فتح قنوات إتصال مع المصارف متابعة أصحاب المشاريع المتوسطة والصغرى
يحرمها من االستفادة من تمويل المصارف اإلسالمية.

 )2إجراء المزيد من الدراسات البحثية حول صيغ تمويل المصارف اإلسالمية للمشروعات
الصغرى والمتوسطة.

المراجع:
 اجبارة ،عبدالمنعم حسن ،وزينب حسن(" ،)9012دور المصارف اإلسالمية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيليبيا" ،مجلة البحوث االكاديمية،العدد الخامس ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة بنغازي ،ليبيا.

 أمين ،بربري محمد؛ عبدالمجيد ،موزاين (" ،)9012دور البنوك االسالمية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي الجزائر" ،الملتقى الوطني حول إشكاليات استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ،كلية العلوم

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،يومي  2- 2ديسمبر ،الجزائر.

 البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة (" ،)9012الشركات الصغرى و المتوسطة في ليبيا :التحضيرالقتصاد ما بعد النزاع" ،طرابلس ،ليبيا.

 باكر ،علي ( " ،)9012دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :دراسة حالة البنك الوطني الجزائري "،رسالة ماجستير منشورة ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي مرباح ،الجزائر.

 برنوطي ،سعاد نايف (" ،) 9005إدارة االعمال الصغيرة (أبعاد الريادة )" ،دار وائل للنشر ،الطبعة األولى ،عمان،األردن.

 رحاب ،فوزي عبدالقادر؛ الفراح،عبدالرزاق الطاهر ( " ،)9012دور المصارف والمؤسسات المالية في تمويل-

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا " ،مجلة دراسات االنسان والمجتمع ،العدد الثامن.

ريحان ،بكر ( " ،)9002دور المصارف اإلسالمية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة :الواقع واآلفاق" ،الملتقى

السنوي السادس بعنوان دور المصارف والمؤسسات المالية اإلسالمية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،عمان.

 -جواد ،نبيل (" ،)9002إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان.

 الجويفل ،محمود سالمة سليمان (" ،)9012دور البنوك االسالمية في تمويل المنشات االردنية الصغيرة والمتوسطةالحجم ،دراسة ميدانية" ،مذكرة ماجستير ،كلية االعمال ،جامعة الشرق االوسط ،األردن.
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د .فؤاد المهدي حسين ،أبروكة عبدالجواد النعاس

حسن)9002(،

-

الحسني،فالح

-

الحكيم ،منير سليمان (" ،)9002دور المصارف االسالمية في تمويل المشروعات الصغيرة ،دراسة لدور العقود

الشروق،عمان،األردن

"إدارة

المشروعات

الصغيرة

مدخل

استراتيجي

للمنافسة

والتميز،دار

االسالمية في التمويل" ،الملتقى السادس ألكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،عمان ،األردن.

 حناش ،فتحية (" ،)9012البنوك االسالمية ودورها في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،دراسة حالة ببنك البركةفرع وكالة قسنطينة" ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير ،مذكرة ماجستير ،جامعة العربي بن مهدي ،الجزائر.

 سويكر ،محمد قاسم عبد المجيد (" ،)9002الدور المرتقب للتمويل االسالمي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةفي ليبيا" ،المؤتمر االكاديمي لدراسات االقتصاد واألعمال ،طرابلس ،ليبيا.

 شامية ،أحمد عبد هللا امحمد (" ،)9012المشروعات الصغيرة الخيار االفضل للمجتمع الليبي" ،المنظمة الليبيةللسياسات واالستراتيجيات ،ليبيا.

 عبدهللا ،الصادق امحمد بلقاسم (" ،)9012االشكاليات والمعوقات التي تحد من مساهمة المصارف التجارية في تمويلالمشروعات الصغيرة والمتوسطة،دراسة ميدانية لمصرف الجمهورية طرابلس" ،مجلة افاق اقتصادية ،العدد الثالث،

-

ليبيا.

عبيدات ،ذوقان وآخرون("،)9002البحث العلمي ،مفهومه وأدواته وأساليبه" ،إشراقات للنشر والتوزيع.

الفرا ،وليد عبدالرحمن (" ،)9002تحليل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج االحصائي  ،"SPSSالندوة العالمية
للشباب االسالمي.

 فرحان ،محمد عبد الحميد محمد (" ،)9002التمويل اإلسالمي للمشروعات الصغيرة ،دراسة ألهم مصادر التمويل"،مذكرة ماجستير،األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ،صنعاء ،اليمن.

-

مخيمر،عبد العزيز جميل وعبد الحليم،أحمد عبد الفتاح (")9000دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في معالجة

-

مزاهره،أيمن سليمان وآخرون (" )9009اقتصاديات المشروعات الصغيرة" دار المستقبل،عمان ،األردن.

مشكلة البطالة يسن الشباب في الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.

Sekaran, U. (2003(, Research Methods for Business: A Skill Building Approach, New

-

York: Wiley. SILVERMAN, D. (2000) Doing Qualitative Research.

-

القوانين:
القانون رقم ( )1لسنة  9012في شأن منع المعامالت الربوية ،الصادر عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس

-

القانون رقم ( )1لسنة  9090في شأن انشاء ترتيب إداري بالمصارف لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغرى

-

القرار رقم ( )905لسنة  9012في شأن إعادة تنظيم صندوق ضمان اإلقراض ألغراض التشغيل و تقرير بعض

بتاريخ  9012/1/12م.

والمتوسطة الصادر عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بتاريخ . 9090/9/19

األحكام الصادر عن المجلس الرئاسي بتاريخ .9090/9/14
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الحماية القانونية لمستخدم وسائل التواصل االجتماعي في ظـل
القانون رقم70-81 :

إيمان بغدادي* ،8سيف الدين كعبوش

2

1

ملخص البحث

و 2كلية الحقوق ،جامعة االخوة منتوري قسنطينة ،الجزائر
*imene.baghdadi@umc.edu.dz
2
kabouche.seif25@gmail.com

1

تتضمن وسائل التواصل االجتماعي تطبيقات مختلفة على اإلنترنت ،تسمح للمستخدم بإنتاج محتوى وتحميله وتبادل
المعلومات في عدة إتجاهات وهي تشمل فيسبوك ،تويتر ،واتس أب ،وغيرها ،وأصبح لغالبية األفراد حسابات بهاته
المواقع وناشطين عليها ،ورغم احتواء هاته الوسائل على قواعد وسياسات لحماية المستخدمين ،إال أنه هناك جرائم
تقع ويجب معاقبة مقترفيها بهذه الوسائط المفترضة ،فال بد حماية المستخدمين بالعالم االفتراضي هذا ،ألن األمر
يتعلق بالحياة الخاصة لهم وضرورة حمايتها وحماية بياناتهم الشخصية داخل هذه المواقع ،خصوصا أمام التأثير

الكبير لها على المستخدمين والمتصفحين ،وفي إطار الحقوق القانونية المتعلقة بالحرية الشخصية التي يمكن ان
يتعرض لها بوسائل التواصل االجتماعي هي األكثر أهمية؛ الخصوصية وحماية البيانات الشخصية ،فهناك مزيج

قانوني يحمي هذا الجانب من القواعد العامة والقواعد الخاصة أهمها القانون رقم ،70-81 :المتعلق بحماية
األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الكلمات المفتاحية :وسائل التواصل االجتماعي؛ البيانات الشخصية؛ المستخدم؛ قانون خاص؛ الحماية القانونية؛
عالم افتراضي.

المقدمة

وسائل التواصل االجتماعي أصبحت ظاهرة عالمية ال يمكن إنكارها ،ويجب تكييف القانون

لتطبيقه عليها ،ورغم أنها أمريكية المنشأ إال أنها عالمية االستخدام وعلى نطاق دول العالم أجمع،

فالحل األكثر فعالية لتنظيم وسائل التواصل االجتماعي يكون من خالل وضع إتفاق على الصعيد
الدولي يحدد المعايير بالحد األدنى التي يجب على وسائل التواصل االجتماعي احترامها ،وإن

تصرف المستخدم على هذه األخيرة هو الضمانة األهم لحماية خصوصيته وبياناته الشخصية

وممارسة حريته الشخصية تحت سقف القانون ،إذ أن توخي السالمة واألمان على وسائل التواصل
االجتماعي ال يعني التخلي عن األشياء التي تمنع المستخدم ،والسيما نشاطاته على هذه الوسائل،
لكن عليه اتخاذ خيارات مدروسة مبنية على فهم لطبيعة عمل هذه الوسائل ،السيما فهم ما يمكن
التحكم به وما ال يمكن التحكم به ،وحماية بياناته الشخصية كونها كل معلومة كيفما كان نوعها

بغض النظر عن دعامتها ،بما في ذلك الصوت والصورة ،والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل

للتعرف عليه والمسمى " الشخص المعني" ،وقد يكون قابل للتعرف عليه إذا كان باإلمكان التعرف
22
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عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة والسيما من خالل الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر او عدة

عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجنية ...إلخ ،لذلك وضع المشرع الجزائري بقانون

العقوبات حماية المعطيات عند معالجتها إلكترونيا ،حيث أضاف القسم السابع معنون بالمساس

بأنظمة المعالجة اآللية للمعطيات واستحدث المواد  493مكرر ،0ضف له الحماية الجنائية للصور

الشخصية ولالتصال الخاص بالمادة  474مكرر  ،وأحكام قانون إجراءات الجزائية وكذا قانون

رقم 73-79 :المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات اإلعالم

واالتصال ومكافحتها والقانون العضوي رقم 70-81 :المتعلق باإلعالم  ،وبالنسبة للقانون الخاص

جاء برقم 70-81 :يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع
الشخصي ،من أجل حماية الحق بالحياة الخاصة ألنها مرتبطة بالشخصية ،فجمع بين الجوانب

المادية والمعنوية لشخصية اإلنسان وعالقته بالحقوق والحريات وهاته المعطيات الشخصية جزء ال
يتج أز من الحق في الحياة الخاصة التي كفل حمايتها الدستور.

لإلشارة أنه الستخدام وسائل التواصل االجتماعي هناك شروط عامة كبند تحديد القانون

الواجب التطبيق والمحكمة المختصة مثل ما هو موجود بالفايسبوك و التويتر ،ونالحظ أن القانون

المطبق على الوسائل االجتماعية مزيج من قانون دستوري والمدني والتجاري والعمل الجزائي

واإلداري وقانون الملكية الفكرية والقوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والخصوصية ومنها

قانون رقم.70-81 :

لذلك السؤال الذي يطرح نفسه :هل يطبق القانون هذا على الجرائم المقترفة بمواقع التواصل

االجتماعي؟ وهل يحمي مستخدم هاته المواقع؟
أوال :مفهوم مواقع التواصل االجتماعي.

أصبحت عملية التواصل االجتماعي بفضل التكنولوجيا الحديثة بصفة عامة وتكنولوجيا المعلومات
بصفة خاصة من وسائل االتصال الرئيسة التي غيرت مسار االتصاالت فأصبح من السهل

الحصول على المعلومات بشكل منظم وسريع من خالل الحواسيب و الهواتف الشخصية.

كما أن مواقع التواصل االجتماعي تحوي على مختلف البيانات الشخصية لمستخدميها مما قد
يعرضها إلى الخطر نتيجة تعرضها لإلختراق ،مما إستدعى تدخل المشرع من أجل حماية المعطيات

والبيانات الشخصية لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي وهذا ما سنتطرق إليه من خالل األتي:

 -)1تعريف مواقع التواصل االجتماعي.

بدأت مجموعة من الشبكات االجتماعية في الظهور أواخر التسعينات مثل Classmates.com

عام  8990للربط بين زمالء للدراسة ،لكن االنطالقة الفعلية للمواقع االجتماعية على األنترنيت

جاءت مع إنطالق مواقع األصدقاء  Freindstarو ماي سبيس  Myspaceو Facebook
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والتي تعد من أهم مواقع التواصل االجتماعي على األنترنيت.1
هي منظومة من الشبكات اإللكترونية التي تسمح للمشترك فيها ،بإنشاء حساب خاص به ومن ثم
ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمامات والهوايات أو
جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية ،تصنف هذه المواقع ضمن مواقع الجيل الثاني للويب
وسميت اجتماعية ألنها أتت من مفهوم " بناء مجتمعات"  ،وبهذه الطريقة يستطيع المستخدم

التعرف على أشخاص لديهم اهتمامات مشتركة في شبكة اإلنترنت والتعرف على المزيد من المواقع

في المجاالت التي تهمه ،ومشاركة صورة ومذكراته وملفاته مع العائلة و أصدقاءه وزمالء العمل.2

ويمكن للمستخدمين بشكل أني التواصل أو تحميل معلومات أو إرسالها دون قيود من أي مكان،

ويكون الجمهور هو عالمي غير محصور ،كما يمكن حفظ الرسائل المتبادلة على وسائل التواصل

االجتماعي بشكل شبه دائم ،وكل وسائل التواصل االجتماعي وضعت شروط عامة الستعمالها
بمثابة نظام لها ،كما يمكن لبعض فئات المستخدمين السيما الممتهنين في قطاع معين وضع

قواعد خاصة بهم الستعمال وسائل التواصل االجتماعي.3

واألهداف الفرعية لهذه الدراسة هي التعريف بدور علم اجتماع األزمات باعتباره فرع مهم من

فروع علم االجتماع ،تسليط الضوء على المصطلحات والمفاهيم االجتماعية التي تحتاج بعضاً من

التعمق في معانيها ،محاولة عرض بعض الحلول االجتماعية للحد من خطر جائحة كورونا.
 -)2المقصود بالبيانات الشخصية وحمايتها.

أ) -المقصود بالبيانات الشخصية.

تطورت البيانات الشخصية مع تطور اإلنترنت ،فلم يعد المتاح منها االسم واللقب والعنوان البريدي،

بل ازدادت وتنوعت لتشمل صورة الشخص وصوته ،عالوة على طائفة أخرى من البيانات التي

تتعلق بقدرته المالية وسلوكياته ،عاداته ،ميوله وأذواقه ،واألشد من ذلك كله البيانات التي تتعلق
بجسم اإلنسان (البيانات البيومترية).4

توسع المشرع الفرنسي في تعريفه لها بالمادة  2من قانون رقم 108 :لسنة  ،2002الخاص بحماية

البيانات الشخصية حيث جاء فيها " يعتبر بيانا شخصيا أي معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد
1

محمد العوض محمد وداعة هللا ،مواقع التواصل االجتماعي و قضايا الشباب الجامعي ،دار الخليج للنشر و التوزيع،

2

وائل مبارك خضر فضل أهلل ،أثر الفيس بوك على المجتمع ،د.د.ن ،الطبعة األولى ،السودان ،1788 ،ص .70

عمان ،الطبعة األولى ،1717 ،ص .89
3

وسيم شفيق الحجار :النظام القانوني لوسائل التواصل االجتماعي ،المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ،جامعة

4

عثمان بكر :المسؤولية من االعتداء على البيانات الشخصية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ،د.د.ن ،د .سنة،

الدول العربية ،الطبعة األولى ،بيروت لبنان ،2082 ،ص .22
ص .01
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هويته أو من الممكن تحديد هويته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،سواء تم تحديد هويته بالرجوع

إلى رقمه الشخصي أو بالرجوع إلى أي شيء يخصه.1

وهو نفس التعريف الذي تطرقت إليه المادة  2من قانون رقم 02-81 :المؤرخ في  80يونيو

 2081يتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في مجال المعطيات ذات الطابع الشخصي.2

وتمكنت الفرق المتخصصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية لألمن الوطني الجزائري سنة ،2082

وبناءا على شكاوى من معالجة  288قضية تتعلق بجرائم اإلنترنت منها  27قضية ،تمس بأنظمة
المعالجة اآللية للمعطيات ،وتبقى الحاالت المسكوت عنها أكبر من ذلك.3

ولقد تأكدت حقيقة الخطر األدهى ،الكامن في جهل غالبية مستخدمي اإلنترنت لحقوقهم ،ولحقيقة
جمع بياناتهم ومعالجتها ،ونشرها واستخدامها وكانت مسائلة (مارك زوكربيرغ) مالك فيسبوك عن

فضيحة استثمار البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع ونقلها إلى جهات أخرى ،فقد أثارت انتباه
العالم مجددا حول خطورة االعتداءات على حقوق مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ومدى

اجتياحها للحياة الخاصة ،وحقوق اإلنسان السيما عندما يتم جمع هذه البيانات دون علم صاحبها.4
ب) -حماية البيانات الشخصية من محاولة المعالجة.

أشارت تقارير إلى قيام العلماء المختصون في تجميع البيانات من أجل قياس المزاج العام
لألمريكيين على الفيس بوك على أساس المشاعر التي يتم التعبير عنها في التحديثات الخاصة

بوضعية المستخدمين على الشبكة ،وقد بينت أن القياسات البيانية للسعادة تسلك مستوى تصاعدي
خالل بعض المناسبات و األعياد ،تماما مثلما هو الحال مع األعياد ذات األهمية التاريخية.5

وما يبرز أهمية حماية البيانات الشخصية ،هو حجمها عندما تتداول يوميا على وسائل التواصل

االجتماعي ،يكون هائل من معلومات عن األحوال الشخصية للفرد إلى صور عنه أو
فيديوهات...إلخ ،وقد تتناول أصغر تفاصيل حياته الخاصة أو الحميمة وتتبع وسائل التواصل

االجتماعي كميات كبيرة من المعلومات ،ففايسبوك ينتج يوميا  700ترابايت متضمنة  2،2مليار

تعليق و  200مليون صورة جديدة ،وهذا نطاق خصب لتحليل البيانات الضخمة .6g b tad

loi n°2004 -801 du 6 aout 2006 relative a la protection des personnes physiques a l’égard des
traitements de données a caractères personnel et modifiant la loi n°78-77 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique , aux fichiers et aux libertés , j.o , 7 aout 2004.
1

2
3

جريدة رسمية العدد 22 :المؤرخة في 80 :يونيو 2081
الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية www.dgsn.dz

4

منى األشقر جبور محمود جبور :البيانات الشخصية والقوانين العربية :الهم األمني وحقوق األفراد ،المركز العربي للبحوث

5

عثمان محمد الدليمي ،مرجع سابق ،ص .801

القانونية والقضائية ،الطبعة األولى ،بيروت لبنان ،2081 ،ص .20
6

وسيم شفيق الحجار :مرجع السابق ،ص .20
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ويالحظ تتابع فضائح تسرب البيانات الشخصية ،1على اإلنترنت منذ بدء استخدام تقنيات
المعلومات واالتصاالت لجمعها ومعالجتها وتزداد فداحة تأثير هذا التسرب مع تطور قدرات تقنيات

المعلومات واالتصاالت وازدياد حجم البيانات الشخصية ،واإلقرار بتحولها إلى قطاع نفط جديد

ومحور حيوي لعدد من النشاطات ،وتتابع استخدام لبرامج وتطبيقات الرصد والرقابة على اإلنترنت،
وعلى الهواتف الذكية وغيرها من األجهزة المتصلة باألنترنت.2

فشركة فايسبوك مثال :تجمع كل البيانات الخاصة لمستخدميها والتي تتيح لها معرفة أدق التفاصيل
عن حياتهم الشخصية وميولهم ،وهي لئن كانت ال تبيع هذه البيانات ،إال أنها تبيع حق الوصول

إليهم لشركات اإلعالنات.3

ب - 1/تجريم المخالفات المرتكبة أثناء إنشاء المعالجة

حسب المادة  2من قانون  02-81في فقرتها الثالثة أن المعالجة هي كل عملية أو مجموع

عمليات ،منجزة بطرق أو بوسائل آلية أو بدونها على معطيات ذات طابع شخصي ،مثل الجمع
أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو المالئمة أو التغيير أو االستخراج أو اإلطالع أو االستعمال

أو اإليصال عن طريق اإلرسال أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال اإلتاحة أو التقريب أو الربط

البيني وكذا اإلغالق أو التشفير أو المسح أو اإلتالف ،تضيف الفقرة الخامسة بنفس المادة على

أن المعالجة اآللية هي العمليات المنجزة كليا أو جزئيا ،بواسطة طرق آلية مثل تسجيل معطيات
وتطبيق عمليات منطقية و/أو حسابية على هذه المعطيات أو تغييرها أو مسحها أو استخراجها أو

نشرها ،بمعنى نقل المعطيات من لغتها إلى لغة الكمبيوتر في شكل منظومة معلوماتية ،يشرف

عليها من قام بعملية المعالجة لحسابه ،فيكون معالج من الباطن وهذا األخير الذي عرفته المادة

الثالثة أيضا.

 -جريمة عدم استيفاء الشروط المسبقة للمعالجة.

هناك شروط مسبقة تضمنها قانون رقم  02-81للقيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
وتتمثل في الحصول على الموافقة الصريحة من الشخص المعني بتلك المعطيات وعدم اعتراضه

ووجود إجراءات شكلية أمام اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ،تتمثل في التصريح و الترخيص.
1

ومن أهم البيانات الشخصية على مواقع التواصل اإلجتماعي هو الصور الشخصية ،والشخص الحق بحماية صورته

الشخصية بمنع تسجيل أو نقل الصورة دون موافقته ،وتبنى هذه الحماية بنص المادة  228من قانون عقوبات الفرنسي،

ويمكن تبني بشكل عام على قواعد المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ الشخصي .الرابط االلكتروني:
https://codes.droit.org/PDF/Code%20p%c3%a9nal.pdf?fbclid=IwAR1MyCP50yQnssKy9zm
hFm2A05mKrm0uZS8SumQZvmOW4IMHow0ototK1Ag
 2منى األشقر جبور محمود جبور ،مرجع السابق ،ص .28
3

منى األشقر جبور محمود جبور ،لمرجع السابق ،ص .22
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 ¤تجريم معالجة المعطيات الشخصية دون موافقة الشخص المعني

ألزمت المادة  2من القانون رقم 02-81 :على ضرورة الحصول على الموافقة الصريحة من طرف

الشخص المعني بمعالجة معطياته الشخصية ،والمادة  22من نفس القانون فقد منحت للشخص
المعني حق االعتراض على ذلك إذا ما توفرت أسباب مشروعة ،وحسب المادة  22ألزمت بضرورة

إعالم الشخص المعني بكل عملية تجميع للمعطيات تخصه سواء كان الجمع لديه أو لدى الغير.

وفيما يخص المعطيات الحساسة ال يجوز معالجتها بحسب نص المادة  81لكن استثناءا يمكن

ذلك بمواقفه الشخص المعني ،وإال يعاقب بموجب المادة  72لكن هناك حاالت يمكن بسببها

معالجة معطيات حساسة دون الحصول على الموافقة ،بشرط أن ترخص بذلك السلطة الوطنية
لحماية المعطيات الشخصية.

وردت بالمادة  81أنه عندما يتعلق األمر بالمصلحة العامة وتكون ضرورية لضمان ممارسة المهام
القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة ،كما يمكن منح الترخيص أيضا إذا كانت المعالجة

ضرورية لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص آخر ،وعندما يكون في حالة عجز
بدني أو قانوني يمنعه من تقديم موافقته ،وكذا إذا كانت المعالجة تخص معطيات حساسة صرح

بها الشخص علنا ،بحيث يفهم ضمنيا بأنه وافق على معالجتها.

وإذا كانت المعالجة ضرورية لالعتراف بحق أو ممارسة أو الدفاع عنه أمام القضاء ،باإلضافة إذا
كانت المعالجة تخص المعطيات الجنية باستثناء تلك التي يقوم بها أطباء وبيولوجيين والتي تعد

ضرورية لممارسة الطب الوقائي والقيام بتشخيصات طبية و فحوصات أو عالجات.

وحسب المادة  77من ذات القانون دائما ،أنها تعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة
مالية من  800.000دج إلى  200.000دج كل من قام بمعالجة المعطيات ذات الطابع

الشخصي ،خرقا ألحكام المادة  2من هذا القانون .ويعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بمعالجة
المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم اعتراض الشخص المعني ،عندما تستهدف هذه المعالجة

السيما اإلشهار التجاري ،أو عندما يكون االعتراض مبنيا على أسباب شرعية.1

والركن المعنوي بهاته الجريمة يتمثل في علم الجاني بأن المعطيات التي أراد معالجتها تخضع
للموافقة المسبقة للشخص المعني وكذا علمه بأن هذا األخير قد أصدر اعتراضا على ذلك مع توفر

إرادة القيام بسلوك المعالجة بالمخالفة ألحكام القانون.
1

أورد المشرع الجزائري في نص المادة  22جريمة رفض اإلعتراف بحقوق الشخص المعني بالمعالجة كان من بينها رفض

حق االعتراض مع مالحظة أن معالجة المعطيات رغم اعتراض الشخص المعني الوارد في المادة  77هو رفض لالعتراض

أيضا .قانون رقم  02-81مؤرخ في  27رمضان عام  8221ه الموافق  80يونيو  ،2081يتعلق بحماية األشخاص

الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي .الرابط االلكتروني:
https://www.arpce.dz/ar/file/w8n9e8
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¤جريمة إنجاز معالجة للمعطيات الشخصية غير المصرح أو المرخص بها.

تقع هذه الجريمة عند مخالفة أحكام المادة  82من القانون رقم 02-81 :والتي أوجبت أن تخضع
كل عملية معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي إلجراء التصريح أو الترخيص من طرف

السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ،ما لم يوجد نص قانوني آخر يستثني عملية معالجة

معينة من ذلك المادة  72من ذات القانون تعاقب عن هذا بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات
وبغرامة مالية من  200.000دج إلى 700.000دج كل من ينجز أو يأمر بإنجاز معالجة

معطيات ذات طابع شخصي دون إحترام الشروط المنصوص عليها بالمادة  82من هذا القانون.

وفيما يخص الشخص المعنوي العام حسب المادة  20فإنها تنص أن عقابه يتم وفق القواعد العامة

لقانون العقوبات ،والمادة  78مكرر من هذا القانون تنص أن األشخاص المعنوية العامة تستثنى
من تحمل المسؤولية الجزائية.

يظهر أنه حسب المادة  72يكفي فيها مجرد ثبوت انعدام التصريح أو الترخيص ،فهي جريمة

مادية يفترض فيها العلم واإلرادة لكي نكون أمام تحقق الركن المعنوي للجريمة.
ب -2/جريمة خرق االلتزامات الواقعة على المسؤول عن المعالجة.

كل من أراد إنجاز معالجة معطيات شخصية ،له التزامات وعند مخالفتها نكون أمام عدة جرائم

معاقب عليها بنفس القانون.

 -جريمة عدم االعتراف بحقوق الشخص المعني بالمعالجة.

وردت هذه الحقوق في الباب الرابع من قانون رقم 02-81 :بعنوان حقوق الشخص المعني و

أوجبت على المسؤول عند المعالجة ضرورة ضمانها لصالح كل شخص تكون معطياته الشخصية
محل المعالجة وهذه الحقوق تتمثل في حق اإلعالم والولوج والحق في التصريح والحق في
االعتراض ،يعاقب كل من خالف هذا االلتزام وفق المادة  22بالحبس من شهرين إلى سنتين

وبغرامة مالية من 20.000دج إلى 200.000دج أو بإحدى العقوبتين فقط ،كل مسؤول عن

المعالجة يرفض دون سبب مشروع حقوق اإلعالم أو الولوج او التصحيح ....إلخ.
 ¤تجريم عدم اإللتزام بسرية وسالمة المعالجة للمعطيات الشخصية.

يعاقب على هذه الجريمة بموجب المادة  27من نفس القانون بغرامة مالية من 200.000دج

إلى  700.000دج المسؤول عن المعالجة الذي يخرق التزامات منصوص عليها بالمادتين  21و
 21من هذا القانون.1
1

تتضمن المادتين كيفية اإللتزام بسرية وسالمة المعالجة من أال تتعرض ألي شكل من أشكال اإلتالف أو اإلفشاء قد

يضر باألشخاص المعنيين بالمعالجة.
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 ¤تجريم خرق االلتزام بالتواصل مع السلطة الوطنية.
المشررع أنشرأ السرلطة الوطنية لحماية المعطيات الشرخصرية ،من أجل ضبط هذا المجال وإل ازم كل

المتعرراملين في هررذا المجررال بررالتعرراون معهررا لرردعم دورهررا الرقررابي ،ويصر ر ر ر ر ر ررل خرق هررذا االلتزام إلى
التجريم المذكور بالمادة  28الخاص بسر ررلوك عرقلة عمل هاته السر ررلطة ،والمادة  22تجرم سر ررلوك
عدم إعالم تلك السلطة عن كل االنتهاكات المتعلقة بالمعطيات الشخصية.

ثانيا :اشكالية تطبيق قواعد قانون  70-11على وسائل التواصل االجتماعي.

هذا القانون يتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشررخصرري لألشررخاص الطبيعيين ،وتطرح إشرركالية

تطبيقه على وس ر ر ررائل التواص ر ر ررل االجتماعي لحماية المس ر ر ررتخدمين ،ألن الغاية من هذا القانون هو
تنظيم معالجة البيانات الش ررخص ررية وحماية خص رروص ررية األفراد وجعلهم في موض ررع تحكم بياناتهم

الشررخصررية ،ويحق لصرراحب البيانات معرفة ما يتم فعله ببياناته الشررخصررية ،فال يجوز اسررتعمالها

من الغير دون هرذا الضر ر ر ر ر ر ررابط ،كما ال يجوز اسر ر ر ر ر ر ررتعمالها من قبل الغير على مواقع التواصر ر ر ر ر ر ررل

االجتماعي ،إال لغايات مش ر ر ررروعة ،وذلك وفقا لقواعد حماية البيانات الش ر ر ررخص ر ر ررية ،ويجب إعطاء
المسررتخدمين خيار في كيفية استتتعمال بياناتهم الشررخصررية من قبل الغير وبالتالي الحصررول على
موافقتهم بهذا الخصوص.

إن القوانين األوربية المتعلقة بمعالجة البيانات الش ر ررخص ر ررية قد تطبق فقط على " تجميع " البيانات

الشخصية من قبل مشغلي مواقع التواصل االجتماعي لغاياتهم الخاصة ،تقنيات التتبع األخرى أو
عمليات تس ررجيل الحس ررابات ،ففي هذه الحالة يجب الحص ررول على موافقة المس ررتخدمين الصر رريحة

والمسبقة.1

وأما في ما يتعلق بعملية " إدخال " البيانات الش ر ر ررخص ر ر ررية عند التس ر ر ررجيل على وس ر ر رريلة التواص ر ر ررل

االجتماعي ،من قبل المس ر ررتخدم ذاته ،فهي مس ر ررتثناة من الحماية كونها تكون لحاجات المس ر ررتخدم

الشخصية.

وبموجرب القوانين المتعلقرة بحمرايرة البيرانرات على شر ر ر ر ر ر ررركرات التواصر ر ر ر ر ر ررل االجتمتاعي ،أخرذ موافقة
المستخدمين بخصوص معالجة بياناتهم ومشاركتها مع الغير أو استعمالها في اإلعالنات.

1

انظر المادة  02من قانون التوجيه األوروبي لسنة 8117 :رقم 90-31 :لسنة  8990تسمح بمعالجة البيانات الشخصية

في حال موافقة الشخص المعني بها .وتجدر اإلشارة إلى أنه عندما يسجل الفرد بمواقع تواصل يمكن لمشغل الموقع هذا،

إبالغه بالتعليمات المتعلقة بالخصوصية ،والحصول على موافقته ،إال أن معظم المستخدمين يقدمون على شروط

الخصوصية دون حتى ق ارءتها أو فهمها وتتعلق هذه الشروط في األساس بمعالجة البيانات التي تجمعها مواقع التواصل

االجتماعي من المستخدمين من خالل التسجيل .و قد ألغي بموجب  :القانون رقم 1781-109 :المؤرخ في  10افريل

 1781بشأن حماية األشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات .كما عدل في
العام ماي  .1781الرابط االلكترونيhttps://eur-lex.europa.eu/legal- :
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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وتميل وسررائل التواصررل االجتماعي لتكون أقل تقييدا فيما يتعلق بشررروط كشررف البيانات الخاصررة

من المواقع األخرى المفتوحة ،ألن وس ر ررائل التواص ر ررل االجتماعي تتطلب التس ر ررجيل عليها وكلمات

سر للدخول.

-1الجمع الغير مشروع للمعطيات الشخصية.

اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن تجميع البيانات الشخصية على اإلنترنت هوغيرمشروع .1

وعندما تجمع ش ررركات وس ررائل التواص ررل االجتماعي معلومات حول ميول المس ررتخدمين لها وحدها
حق المطالبة بملكية هذه األسررار التجارية ،وليس المستخدمين ،كذلك يمكن حماية قواعد البيانات

ومحتواها من البيانات الشررخصررية ،بموجب القوانين األوربية المتعلقة بقواعد البيانات ،كونها عائدة

لشركات وسائل التواصل االجتماعي ولكن ليس كونها عائدة للمستخدمين.2

أ -جريمة إستعمال األساليب غير المشروعة في جمع المعطيات الشخصية.

حس ر ر ر ررب المادة  71من ذات القانون تنص على أنه يعاقب كل من قام بجمع معطيات ذات طابع

شررخصرري بطريقة تدليسررية أو غير نزيهة أو غير مشررروعة ،فهي جريمة تقع على المراحل األولى
من المعالجة تتمحور في القصد الجنائي و السلوك اإلجرامي.

حس ر ر ر ر ررب المادة  2من ذات القانون أنه يطبق القانون في نوعي المعالجة؛ آلية أو غير آلية ،لذلك

قد يكون الجمع في جهاز معلوماتي عن طريق انتقاء المعطيات و إدراجها في سجالت أو ملفات
رقمية ،كما قد يتم جمعها من وثائق ورقية موجودة مسربقا أو عن طريق مسرائلة الشخص المعني،

أو الغير.

ويتمثل السر ررلوك اإلجرامي؛ باسر ررتعمال الطرق التدليسر ررية أو غير النزيهة أو غير المشر ررروعة ،مثل

الكذب على الش ر ر ر ررخص المعني للتدليس له أو االحتيال من أجل الدخول غير المش ر ر ر ررروع لألنظمة
المعلوماتية ،أو مخالفة الجاني لواجباته األخالقية أثناء ممارسة مهنته مثال أو استغالل نفوذ.

والركن المعنوي يكون حين تكون جريمة قصر ر رردية ،تكمن في علم الجاني بأن فعله غير مشر ر ررروع،
بغية حصوله على معطيات شخصية للغير ،مع توفر إرادته للقيام بهذا الفعل.

لذلك تكون العقوبة بص ر ررورة جنحة في حق الجاني بالحبس من س ر ررنة إلى  2س ر ررنوات وغرامة مالية
من 800.000دج إلى 200.000دج .
a°°at2i5 02i25caac: 036336-6002° ata 506002 334163-50 0n 6002/3/41 .1
 2تنص الشروط العامة الستخدام فيسبوك على أن هدف الموقع هو اقتراح إعالنات ذات قيمة مضافة لصالح المعلنين

وكذلك لصالح زبائن فيسبوك ،و لهؤالء السماح باستخدام أسماؤهم وصور هم مع المحتوى التجاري او منع ذلك من خالل

إعادة ضبط إعدادات الخصوصية ،فإن التسجيل بحد ذات في الفايسبوك هو بمثابة ترخيص باستخدام البيانات الشخصية

مع المحتوى التجاري ،وال يتبين للمستخدم مدة االحتفاظ بالبيانات الشخصية حتى بعد االنسحاب من فيسبوك.
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ب -جمع المعطيات الشخصية المتعلقة بالوضعية الجزائية للشخص المعني.
هي جريمة لها خصوصية ،ألنها تتعلق بمعطيات شخصية متعلقة بالماضي الجزائي للشخص

المعني ،وتشمل عملية المعالجة اآللية ،هذه جريمة مستحدثة من أجل منع إنشاء صحيفة السوابق
العدلية خاصة.

السلوك اإلجرامي نص عليه المشرع في نص المادة  21من ذات القانون ،على أنه وضع أو حفظ
في الذاكرة اآللية ،وبالتالي ال يقتضي األمر لقيام الجريمة تحقق جميع عناصر المعالجة المذكورة

بالمادة  2من نفس القانون ،بل يكفي أن تتحقق مرحلة الوضع أو الحفظ في الذاكرة اآللية حتى
وإن كان الجاني ال يريد معالجتها ،حيث أن تتم عملية وضع أو إدراج المعطيات ذات طابع

شخصي متعلقة بالماضي الجزائي في مسجالت معلوماتية مهما كانت طبيعتها ،وتكون عملية

الحفظ بإبقاء على هذه المعطيات داخل الذاكرة اآللية بتسجيلها ،وحسب المشرع الجزائري فإن هذا
السلوك ذكر بأنه يتم في الذاكرة اآللية  ،أي جهاز معلوماتي ،لذلك تستبعد كل عملية غير آلية .

وحسب هاته المادة :المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تكشف الماضي الجزائي للشخص
المعني وتخص جرائم أو إدانات أو تدابير أمن ،وتستبعد الجرائم المدنية و التأديبية ،فهي ليست

محل للتطبيق حتى وإن شكلت جريمة في قانون العقوبات ،مادامت لم تكن محل لمتابعة جزائية،
لذلك يعاقب الجاني بالحبس من ستة أشهر إلى  2سنوات وبغرامة مالية من  20.000دج إلى

 200.000دج لكل من قام في غير الحاالت المنصوص عليها قانونا بوضع أو حفظ في الذاكرة
اآللية المعطيات ذات الطابع الشخصي بخصوص جرائم أو إدانات أو تدابير أمن.

 -2تجريم االستغالل الغير المشروع للمعطيات الشخصية.
في الواقع قد يتملك مشغلو وسائل التواصل اإلجتماعي البيانات الشخصية العائدة للمستخدمين
والمثال األبرز هو " تويتر "  ،حيث تنص الشروط العامة المطبقة منه على أنه في حال دمجه أو
االستحواذ عليه او إعادة تنظيمه أو بيع اصوله ،يمكن بيع المعلومات المجمعة أو نقلها في إطار

العملية المنفذة .1

تنص المادة  28من النظام االروبي الجديد حول البيانات الشخصية لعام  ، 2082على أنه يعود

للشخص المعني بالبيانات ان يعترض على معالجة بياناته الشخصية ألهداف الترويج التجاري،
والتي تتضمن إنشاء سيرة حوله لجهة ميوله وحاجاته  gnilafardويؤدي هذا االعتراض إلى وقف

المعالجة.2

Vincent fauchoux , pierre deprez , jean – michel Bruguière, le droit de l’internet , lois 1
.contrats et usages , lexis nexis, 2eme édition , 2013,p 17
 : g0il2a25p 2وفقا للمادة  2من النظام األوروبي حول البيانات الشخصية لسنة  2082تعني شكل من المعالجة اآللية

للبيانات الشخصية ،تتضمن استعمال البيانات الشخصية لتقييم بعض مظاهر أو جوانب الشخصية المتعلقة بشخص
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والقانون الجزائري رقم  02-81في ذلك جرم مايلي:

أ -تجريم انتهاك بنود التصريح أو الترخيص.

يجب احترام كل البنود التي تضمنتها المادة  82من هذا القانون ،خاصة ضرورة تحديد األغراض
المقصودة من المعالجة ،وتحديد مدة الحفظ وذلك بعد أن تقبل السلطة الوطنية لحماية المعطيات

الشخصية ،التصريح المقدم إلنجاز المعالجة أو الترخيص به ،وإال يصبح ذلك جريمة حسب المادة

 71التي نصت على استعمال المعالجة ألغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها،
وحرم االحتفاظ بالمعطيات ذات الطابع الشخصي بعد انتهاء المدة المقررة بالمادة  27من ذات

القانون ب -تجريم إفشاء المعطيات الشخصية لغير المؤهلين بذلك عاقب قانون العقوبات بالمادة
 208كل من أفشى السر المهني وعاقب بالمادة  20من قانون  02-81أيضا ،كما يلتزم به كل

أعضاء السلطة الوطنية الواردين بالمادة  22وكذا أعضاء األمانة التنفيذية المذكورين بالمادة ،22

وكما ألزمتهم المواد  22و  20بضرورة الحفاظ على السر المهني ،حتى بعد انتهاء مهامهم،
باإلضافة إلى ذلك نص هذا القانون على تجريم صور أخرى لإلفشاء ،يعاقب مرتكبيه بمقتضى

هذا القانون بالسماح لغير المؤهلين بالدخول إلى معطيات ذات طابع شخصي ويعاقب كل من

سهل ذلك ولو خطأ حسب المادة  20من ذات القانون.1

وأيضا جريمة إيصال المعطيات المعالجة أو المستلمة لغير المؤهلين بذلك يعاقب عليها.2

وباقي العقوبات الواردة بقانون  02-81تنطبق على الشخص المعنوي ،عندما يكون مسؤوال عنها
ومع إجازة تطبيق العقوبات التكميلية الواردة بقانون العقوبات و األمر بمسح كل أو جزء من

المعطيات ذات الطابع الشخصي.
الخاتمة:
تتجلى اإلشكاليات القانونية في ضرورة احترام خصوصية األفراد على وسائل التواصل االجتماعي،
وحريتهم في التعبير عن الرأي وحماية بياناتهم الشخصية مع التسليم بوجود قيود مشروعة على

حرية الرأي ،وكذلك تعرض مشروع لخصوصية االفراد من خالل التحقيقات القضائية ،وتحقيقات
طبيعي ،السيما لتحليل أو تنبؤ جوانب متعلقة بأداء الشخص في العمل أو وضعه المالي أو الصحي ....إلخ .للمزيد من

التفصيل أنظر:
RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27
avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données), site web : https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
1
2

يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من  200.000دج إلى  700.000دج.

يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ،وغرامة مالية من  800.000دج إلى  700.000دج..
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أصحاب العمل حول الموظفين لديهم أو المتقدمين لوظائف لديهم ،في الواقع ال يؤمن قانون حماية

البيانات الشخصية رقم 02-81 :بالنسبة للخصوصية على وسائل التواصل االجتماعي،

فالمعلومات الشخصية عن الشخص التي يشاركها مع اآلخرين هي معفية من القيود ،فهذا القانون
يحمي األف ارد من مخاطر معالجة البيانات من قبل الحكومات والشركات التجارية أو أفراد آخرين

وليس لتقليص االتصاالت بين األفراد وتجميع المعلومات من قبلهم ،وهذا القانون ال يحمي الفرد
من نفسه وال من أصدقاءه ،وبالتالي ما يضعه المستخدم من معلومات لحاجاته الشخصية على

صفحته ال يكون محمي بموجب قوانين البيانات الشخصية ،إال إذا عمدت وسيلة التواصل
االجتماعي إلى معالجة آلية أو غير آلية والتصرف فيها.

مع إعطاء حق االعتراض للشخص المعني عن ذلك وله حق اإلطالع على بياناته الشخصية

المعالجة وعلى غايات المعالجة ومصدر البيانات واألشخاص المرسلة إليهم ،وله أيضا طلب

تصحيح بياناته الشخصية وتحديثها ومحوها و إكمالها في حال كانت غير صحيحة أو ناقصة أو

قديمة أو غير متوافقة مع غايات المعالجة ،وتبرر حماية هاته المعلومات الشخصية باالستناد إلى
الحق الذي يكفله الدستور الجزائري ،ألنه تهديد يمس بالحياة الخاصة للفرد.

وإبقاء عليها سرية يسمح للفرد باتخاذ ق ارراته دون التعرض لنظرات الغير ،وله أن يفشي معلوماته

لألشخاص الذين يثق فيهم بمواقع التواصل االجتماعي.

وبالتالي نالحظ:

أن نطاق تطبيق قانون رقم 02-81 :ال يستوعب المعطيات المعالجة من قبل مصالح و ازرة الدفاع
الوطني واألمن ،وكذلك الموجهة ألغراض الوقاية من الجرائم وقمعها كحد أعلى وال تطبق الحماية
من االعتراض على حق حماية الحياة الخاصة بمواقع التواصل االجتماعي كحد أدنى ،لذلك البد

من وضع نصوص قانونية تحمي مستخدم المواقع االجتماعية كضرورة حتمية ال مفر منها ،لكثرة

االعتداءات ب ها مثل السب والشتم وحتى قرصنة الحساب ،ونشر أمور ال تليق بالنظام وال اآلداب

العامة وغيرها ،وبما أن مواقع التواصل االجتماعي وسائل القتراف عدة جرائم كان لزاما معه وضع

قواعد رادعة وأخرى وقائية أيضا ،وضمان تأمين المعلومات الخاصة لألفراد داخليا ودوليا ،لذا
أصبح البد معه إبرام اتفاقيات دولية بهذا األمر ،مع إنشاء مراكز تخزين للبيانات محليا وتسهيل

الولوج إليها ،كون هاته المواقع حديثة ومفترضة.
قائمة المصادر والمراجع:

 عثمان محمد الدليمي ،مواقع التواصل االجتماعي نظرة عن قرب ،دار غيداء للنشر و التوزيع ،عمان ،الطبعةاألولى.2222 ،
 محمد العوض محمد وداعة هللا ،مواقع التواصل االجتماعي و قضايا الشباب الجامعي ،دار الخليج للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األولى.2222 ،
 وائل مبارك خضر فضل أهلل ،أثر الفيس بوك على المجتمع ،د.د.ن ،الطبعة األولى ،السودان.2211 ،المجلد ( )2العدد )2021( 2
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وسيم شفيق الحجار :النظام القانوني لوسائل التواصل االجتماعي ،المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،جامعة الدول العربية ،الطبعة األولى ،بيروت لبنان ،6042 ،ص .63
 عثمان بكر :المسؤولية من االعتداء على البيانات الشخصية لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ،د4د4ن ،د4سنة4
loi n°2004 -801 du 6 aout 2006 relative a la protection des personnes physiques a
l’égard des traitements de données a caractères personnel et modifiant la loi n°78-77
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique , aux fichiers et aux libertés , j.o , 7 aout
2004.
 جريدة رسمية العدد 31 :المؤرخة في 40 :يونيو 46043 الموقع الرسمي للشرطة الجزائرية www.dgsn.dz منى األشقر جبور ،محمود جبور :البيانات الشخصية والقوانين العربية :الهم األمني وحقوق األفراد ،المركزالعربي للبحوث القانونية والقضائية ،ط  ، 4بيروت لبنان ،سنة46043 :
a°°at2i5 02i25caac: 036336-6002° ata 506002 334163-50 0n 6002/3/41 . Vincent fauchoux , pierre deprez , jean – michel Bruguière, le droit de l’internet ,.lois contrats et usages , lexis nexis, 2eme édition , 2013
قانون العقوبات الفرنسي ،الرابط االلكتروني:https://codes.droit.org/PDF/Code%20p%c3%a9nal.pdf?fbclid=IwAR1MyCP50yQnss
Ky9zmhFm2A05mKrm0uZS8SumQZvmOW4IMHow0ototK1Ag
 قانون رقم  02-43مؤرخ في  6nرمضان عام  4133ه الموافق  40يونيو  ،6043يتعلق بحماية األشخاصالطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 4الرابط االلكتروني:
https://www.arpce.dz/ar/file/w8n9e8
 النظام األوروبي حول البيانات الشخصية لسنة 46042RÈGLEMENT (UE) 2016/679 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), site
web : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
 قانون التوجيه األوروبي رقم 59-64 :لسنة  1559الغي بموجب  :القانون رقم 2214-475 :المؤرخ في 27افريل  2214بشأن حماية االشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية وحرية نقل هذه البيانات.
كما عدل في العام ماي  .2212الرابط االلكترونيhttps://eur-lex.europa.eu/legal- :
content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679
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المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة

الهجرة الغير الشرعية – انعكاساتها ومكافحتها على المستويين الوطني والدولي
ا .رمضان خشرم رمضان

كلية القانون ،جامعة بني وليد ،ليبيا
ramadan.khasram@gmail.com

ملخص البحث
التعرف على الهجرة غير الشرعية ،والتي سببتها تردي األوضاع األمنية واالقتصادية،
هدفت هذه الِدارسة إلى ُّ

بسبب الحروب والصراعات ،وأثرها ،وقد تناولت هذه الدارسة أسباب الهجرة غير الشرعية ،مكافحتها على المستويين
الوطني والدولي ،واآلليات التنظيمية والقانونية لمكافحة الهجرة الغير الشرعية في ليبيا ،أهم التحديات التي واجهها،
واستطالع الحلول للحد من تأثيرها على األمن القومي الليبي .اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي من

خالل تتبع التسلسل التاريخي لظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستوى الليبي .وكذلك المنهج الوصفي التحليلي
من خالل تحليل واقع ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تشهدها ليبيا ،والمنهج القانوني من خالل االطالع على
أهم التشريعات والقوانين التي أبرمت حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
الكلمات المفتاحية :الهجرة غير الشرعية .األوضاع األمنية .اآلثار األمنية .التعاون الدولي.
تعتبر ظاهرة الهجرة غير الشرعية ظاهرة عالمية تعاني منها معظم دول العالم ،حيث يتدفق آالف البشر
من البلدان األفقر إلى البلدان األكثر ِغنى وبحثاً عن األفضل استق ار اًر.
أهمية الدراسة:

تتجلى أهمية هذه الدراسة في فهم وتحليل ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،ومعرفة حجمها وعواملها وآثارها

المختلفة السلبية كانت أم اإليجابية ،وتقديم مقترحات وتوصيات لمعالجة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
إشكالية الدراسة:

تشكل ظاهرة الهجرة الغير الشرعية إحدى أهم القضايا التي تحتل صدارة االهتمام الدولية والوطنية السيما

في ظل التوجه العالمي نحو العولمة االقتصادية وتحرير قيود التجارة ،وهذا يقضي بفتح الحدود وتخفيف القيود
على الدول النامية والفقيرة ،هذه االنعكاسات السلبية ساهمت بشكل كبير في بروز زيادة وتيرة الهجرة الغير الشرعية

نحو الدول المتقدمة من أجل خلق ظروف معيشية أفضل لألفراد ،لذلك تطرح هذه الدراسة إشكالية رئيسية تتمحور
في ماهية الهجرة واألسباب التي أدت إلى بروز ظاهرة الهجرة غير الشرعية ،وما السبيل لمكافحتها سواء على

المستوى الوطني أو المستوى الدولي؟
منهجية الدراسة:

سنعتمد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي حتى نتمكن من وصف ظاهرة الهجرة الغير الشرعية،

وتحليل أسبابها ودوافعها واآلثار الناجمة عنها ،ومن ثم الوصول إلى استنتاجات محددة بشأنها.
خطة الدراسة:

لإلجابة عل اإلشكالية السابقة تم تقسيم دراسة الموضوع إلى مبحثين مقسمين إلى مطلبين:

المبحث األول :تحديد ماهية الهجرة الغير الشرعية وآثارها.
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المطلب األول :مفهوم الهجرة الغير الشرعية وأسبابها.
المطلب الثاني :أثار الهجرة الغير الشرعية والمصطلحات ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية.
المبحث الثاني :مكافحة الهجرة الغير الشرعية على المستويين الوطني والدولي.

المطلب األول :مكافحة الهجرة الغير الشرعية على المستوى الوطني.

المطلب الثاني :مكافحة الهجرة الغير الشرعية على المستوى الدولي.
خاتمة بها النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها من خالل الدراسة.
المبحث األول :تحديد ماهية الهجرة الغير الشرعية وأثارها.

يقتضي منا األمر في هذا المبحث أن نتناول مفهوم الهجرة غير الشرعية وأسبابها في مطلب أول ،وآلثار الهجرة
غير الشرعية والمصطلحات ذات الصلة في مطلب ثان.

المطلب األول :مفهوم الهجرة الغير الشرعية وأسبابها.

سنتطرق في هذا المطلب لمفهوم الهجرة غير الشرعية في فرع أول  ،ثم ألسباب الهجرة غير الشرعية في

فرع ثان.
الفرع األول :مفهوم الهجرة الغير الشرعية:

قبل الوصول إلى المعنى العام للهجرة الغير الشرعية ينبغي الوقوف عند المعنى اللغوي أوالً ،ثم الوصول

إلى المعنى االصطالحي العام للهجرة الغير الشرعية ثانياً.
أوالً :المفهوم اللغوي للهجرة:

جاءت الهجرة من مصدر "هجر" وهجراناً  ،قال ابن فارس  :الها والجيم والراء أصالن ،يدل أحدهما على

أما األول الهجر ضد الوصل ،وكذلك الهجران ،وهاجر القوم من دار
قطيعة وقطع اآلخر على شد الشيء وربطهّ ،
()1
إلى دار تركوا األولى وهجرة الشيء يعني تركه.
فالهجرة كلمة مشتقة من فعل هاجر ،يهاجر الذي يعني ترك الشيء أو أعرض عنه ،أما الهجرة فيقصد بها
الخروج من أرض إلى أخرى.

()2

وبالتالي فإن الهجرة تعني ترك مكان العيش المعتاد واالنتقال إلى مكان آخر بغية االستقرار أو االنتقال

مجدداً.

ثانياً :المفهوم االصطالحي للهجرة:
يعرف مصطلح الهجرة عامة أنه ظاهرة جغرافية تعبر عن ديناميكية مكانية على شكل تنقل السكان من
مكان إلى آخر ،وذلك بتغير مكان االستقرار االعتيادي.

أما الهجرة غير الشرعية فتعرف اصطالحاً بأنها دخول المهاجرين بدون تأشيرات أو أذونات دخول مسبقة
()3
أو الحقة.
وقد عرفت منظمة الهجرة الدولية الهجرة غير المشروعة بأنها التنقل العابر للحدود أو اإلقامة بطريقة مخالفة

لقانون الهجرة

( )1صايش عبدالمالك ،التعاون األور ومغاربي في مكافحة الهجرة غير الشرعية ،جامعة ناجي مختار عنابة  ،مذكرة تخرج لنيل شهادة
الماجستير 6002-6002 ،م ،ص.26

( )2صالح الدين عمر باشا ،المدخل لدراسة الجغرافية البشرية ،المطبعة الجديدة ،دمشق2621 ،م ،ص.602

( )3عثمان حسن محمد ،يا سر عوض كريم ،الهجرة غير المشروعة والجريمة ،إصدارات جامعة نايف للعلوم األمنية ،الرياض6002 ،م،
ص.22
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أ .رمضان خشرم رمضان

كما عرفها تقرير اللجنة العالمية للهجرة الدولية :مصطلح الهجرة غير الشرعية يطلق لوصف ظاهرة دخول

األفراد إلى بلدان غير بلدانهم وخارقين بذلك قوانينها الداخلية ،وهذا ما يشمل المهاجرين الذين يدخلون ويبقون في

بلد ما دون رخصة وأيضاً المهاجرين ضحاياً تجار البشر وتهريب المهاجرين عبر الحدود.

كما يقصد بها أيضاً ((قيام شخص ال يحمل جنسية الدولة أو من غير المرخص له باإلقامة فيها بالتسلل
من حدودها البرية أو البحرية أو الدخول من أحد منافذها الشرعية بوثائق أو تأشيرات مزورة ،وغالباً ما تكون هذه
الهجرة جماعية وناد اًر ما تكون فردية))(.)1

وعرفت الهجرة غير الشرعية أيضاً بأنها ((دخول رعايا دولة إلى دولة أخرى س اًر بشكل غير مصرح أو

شكل غير قانوني من خالل حمل وثائق مزورة أو بشكل احتيالي ،أو المخالفين لمدة التأشيرة أو لشروط الحصول
عليها))(.)2

بعد أن انتهينا من مفهوم الهجرة غير الشرعية في الفرع األول ننتقل لبيان أسباب الهجرة غير الشرعية في

الفرع الثاني.
الفرع الثاني :أسباب الهجرة الغير الشرعية:

مع تزايد وتيرة الطمع وحب جمع المال السريع وحماس الشباب أمام هذه المغريات واألحالم الزائفة التي

غالباً ما تنتهي في عرض البحر أو تحت أشعة الشمس الحارقة في الصحراء أو برصاص حرس الحدود للدول
التي يقصد وجهتها هؤالء الشباب ليصطدموا بواقع مميت وليتركوا ألسرهم الحسرة والحزن.
فهناك العديد من األسباب والعوامل التي أدت إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية سواء كانت اقتصادية أو

اجتماعية أو سياسية سواء بالنسبة للدول المصدرة للهجرة أو الدول المستقبلة للهجرة.
أوالً :األسباب االقتصادية:
شهدت إفريقيا منذ منتصف القرن الماضي أنماطاً متعددة من التنمية االجتماعية واالقتصادية وهي أنماط
إما رأسمالية أو اشتراكية أو وطنية متأثرة بأحد النموذجين االجتماعي واالقتصادي.

فعندما تصل البطالة إلى درجات عالية في المجتمع تكون مدمرة لالقتصاد ويصبح للبطالة تداعيات

اجتماعية متعددة مترابطة مؤثرة في بعضها ،ومن أهم تداعياتها التفكك األسري لألفراد العاطلين عن العمل مما

يؤدي إلى انهيار مستوى معيشتها ،وانحراف أفرادها وااللتجاء إلى السرقة ويصاحب ذلك مظاهر التسول والبغاء
وعمالة األطفال ،ويعيش المجتمع حالة من االنهيار االجتماعي واالرتباك والفوضى.

باإلضافة إلى انخفاض مستوى األجور في الدول المصدرة للعمالة رغم ارتفاع مستوى أسعار األجور في

دول المقصد ،وكذلك التوزيع غير العادل للثروات وبذلك يكون العامل االقتصادي قوة مالية تقع على شخص لتسلبه
إرادته وتحمله على ارتكاب جريمة الهجرة الغير الشرعية.

()3

ثانياً :العوامل االجتماعية:
أغلب الباحثين يروا أن األسباب االقتصادية واالجتماعية والتي يسميها البعض باألسباب الكالسيكية نظ اًر
لكونها العامل األصلي لظهور ظاهرة الهجرة.

( ) 1أحمد عبدالعزيز األصفر ،الهجرة غير المشروعة االنتشار واألشكال واألساليب المتبعة ضمن كتاب الهجرة غير المشروعة،
إصدارات جامعة نايف للعلوم األمنية ،الطبعة األولى ،الرياض6020 ،م ،ص.1

( )2المرجع السابق ،ص.6

( ) 3عبدالسالم بشير الدويبي ،الهجرة غير المشروعة إلى ليبيا ،األبعاد والتداعيات ،مركز البحوث والدراسات اإلفريقية ،دار الكتب
الوطنية ،بنغازي ،الطبعة األولى6022 ،م ،ص.22
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وتتمثل هذه العوامل بصلة القرابة والمعرفة والدين والقومية واللغة وترتبط هذه العوامل بالعوامل االقتصادية فقد تحفز هذه
العوامل إلى هجرة البعض من السكان إلى المناطق أو الدول التي يتواجد فيها المهاجرين السابقين والذين تربطهم الروابط االجتماعية
التي ذكرناها سلفاً لكي تسهل عليهم التكيف في بيئة المهجر.

()1

ثالثاً :العوامل السياسية:
إن الوضع السياسي المشحون بالتوتر في دول المنشأ ،وكذلك الصراعات السياسية تؤدي إلى هروب نسبة
كبيرة من المواطنين إلى دول أخرى.

فالصراعات السياسية تشكل بيئة سياسية غير مستقرة إلى جانب موت اآلالف من البشر في هذه

األوضاع.

()2

ومن األسباب السياسة التي تدفع إلى الهجرة ضغط القوة والتهديد واالستيالء ،أي أن التدخل الخارجي من
أي دولة من الدول قد يؤدي إلى الهجرة الخارجية.

فالهجرة الغير الشرعية هي في الواقع تعبير عن السخط على الوضعية التي يعيشها الشباب في بلدانهم،

فالدول المصدرة للمهاجرين تتسم في معظمها بالحرمان السياسي والنظم الفردية وفقدان حرية التعبير عن الرأي

وغياب مبادئ حقوق اإلنسان واحترام الحريات العامة بحث يشعر األفراد بحالة من عدم االستقرار النفسي
واالجتماعي والرغبة عن ملجأ أكثر أمناً واستق ار اًر.
بعد أن انتهينا من مفهوم الهجرة غير الشرعية وأسبابها في المطلب األول ،ننتقل ألثار الهجرة غير الشرعية
()3

والمصطلحات ذات الصلة بها في المطلب الثاني.
المطلب الثاني :أثار الهجرة الغير الشرعية والمصطلحات ذات الصلة بها.

تقتضييي د ارسيية هذا المطلب إلى بيان أثار الهجرة غير الشييرعية في فرع أول ،والى بيان أهم المصييطلحات

ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية في فرع ثان.
الفرع األول :آثار الهجرة الغير الشرعية:

تسببت ظاهرة الهجرة غير الشرعية في العديد من األثار والمخاطر السلبية ،سواء كانت أمنية أو اقتصادية

أو اجتماعية أو صحية.
أوالً :اآلثار األمنية:
هذه اآلثار تمس جميع األطراف س ي يواء كانت (الدول المصي ييدرة للهجرة – ودول العبور – الدول المسي ييتقبلة

للهجرة) من البديهي أن األشييخاص الذين يتخذون قرار الهجرة القسيرية يكونوا غير ملتزمين بالقوانين واألعراف في

مجتمعهم ،ومن الطبيعي أن يكون من بينهم من احترف اإلجرام ومن ض ييمن المطلوبين أمنياً لدى الدول المص ييدرة
للهجرة فيغادر الش ي ي ي ييخص دون أن يطاله القانون ،وبذلك ينتش ي ي ي يير اإلجرام دون رادع قانوني حيث يص ي ي ي ييبح المجال
مفتوحاً للجميع بمغادرة الدولة بمجرد ارتكاب أي جريمة.

()4

( )1إسماعيل آدم ،الهجرة إلى إفريقيا ،صحيفة الشرق األوسط ،العدد  6 ،20262مارس 6002م.
( )2سمير رضوان ،هجرة العمالة ،السياسة الدولية ،المجلد  ،12العدد  ،221يوليو6002 ،م.

( )3هاشم فياض ،دراسات في حركة الهجرة السكانية ،ليبيا ،مركز البحوث والدراسات اإلفريقية2666 ،م ،ص.222

( )4الهادي سالم محمد عمر ،الهجرة غير الشرعية لألفارقة عبر ليبيا إلى إيطاليا – األسباب – النتائج – المعالجات  ،رسالة ماجستير
مقدمة إلى قسم الدراسات اإلقليمية  ،أكاديمية الدراسات ليبيا6002 ،م ،ص.22
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أما بالنسبة للدول المستقبلة للهجرة تتسلل إليها عناصر تنتمي إلى جماعات أو عصابات إرهابية تسعى إلى

القيام بأعمال إرهابية تزعزع األمن داخل البالد ،وتكون دول العبر مسرحاً تتالقى فيه العصابات اإلجرامية لتبادل
الخبرات اإلجرامية في مجال السرقة والنصب والتزوير.

ثانياً :اآلثار االجتماعية:
يرصد المحللون االجتماعيون العديد من السلبيات االجتماعية الناشئة عن ظاهرة الهجرة غير المشروعة،
سواء في الدول المستقبلة للهجرة أو الدول المصدرة لها.

فبالنسبة للدول المستقبلة للهجرة زيادة نسبة الذكور في بلد المهجر فتثير بعض المشكالت المتمثلة في

تكدس للمسكن بكثافة مما يولد للعنف واالنحراف األخالقي وظاهرة الزواج من أجنبيات نتيجة بحث المهاجرة غير
الشرعي عن مبرر مشروع يضمن له وجوده اآلمن داخل دولة المهجر.
أما بالنسبة للدول المصدرة للهجرة غياب الزوج عن منزل الزوجية بحيث يفقد األطفال الموجه الرئيسي في
تربيتهم مما قد يتسبب في انحرافهم .باإلضافة إلى تزايد نسبة الطالق نتيجة لغياب الزوج لمدة طويلة ومن مخاطر
الهجرة غير الشرعية التفكك األسري واالجتماعي.

ثالثاً :اآلثار االقتصادية:
فعلى مستوى بلدان اتحاد المغربي العربي هناك تكاليف اقتصادية للخدمات االجتماعية واألمنية التي توفرها
للمهاجرين غير الشرعيين إلى حين تسوية أوضاعهم أو ترحيلهم.
أما تأثير الهجرة غير الشرعية على البلدان اإلفريقية أوالً فقدان عمل واسهام شريحة كبيرة من السكان الذين

هم في سن اإلنتاج والعمل وفقاً لبيئة المهاجرين غير الشرعيين هم من الشباب فعلى صعيد الدول المستقبلة للهجرة
تصبح األيدي العاملة المهاجرة هي القوى المنتجة والمتميزة في اقتصاديات هذه الدول فهذا يعتبر جانب إيجابي،
أما الجانب السلبي لهذه الدول وهو تفاقم مشكلة البطالة لعدم توفر فرص العمل ألبناء الوطن نفسه.

()1

أما عن الدول المصدرة للهجرة وتأثيرها اقتصادياً ارتفع أعداد المهاجرين وخاصة الحرفيين يؤدي إلى حدوث

ندرة في الكفاءات مما يسبب خلل في الكفاءة اإلنتاجية لهذه البلد.

وتؤدي الجرة إلى إحباط العمالة الوطنية التي لم تنجح في هذه الهجرة وفقدان الحافز على التطور والتقدم

هذا عن السلبيات ،أما عن اإليجابيات للدول المصدرة للهجرة متمثلة في التحويالت المالية التي تتدفق عليها من
مواطنيها المهاجرين والتي تساهم بالتالي في التنمية االقتصادية.
رابعاً :اآلثار السياسية:
إن آالف العناصر الذين يتدفقون بطريقة غير منظمة يمكن أن يكون مصد اًر حقيقياً ألشكال من الخطر

السياسي ،وأداة سلبية للعبث باألمن الوطن ووسيلة لتهديد االستقرار كما أنها وسيلة يسهل اصطيادها وتوظيفها

ألهداف سياسية معادية ،مما يثير العديد من اإلشكاليات القانونية والسياسية ،إضافة إلى هذا انتشار عصابات

التهريب وعدم قدرة السلطات المختصة على ضبها وردعها وشل فاعليتها.

خامساً :اآلثار الصحية:
للهجرة غير الشرعية نتائج سلبية على صعيد صحة سكان بلد العبور من خالل احتكاك المهاجرين بسكان بلد
العبور ،كما أن هذا السيل العرم من المهاجرين غير الشرعيين ال يخلو األمر من اصطحابهم ألمراض معدية والتي
قد تطول مدة القضاء عليها لفترات غير معروفة الزمن.
( )1مغاوري شلبي ،األبعاد االقتصادية لهجرة العمالة ،مجلة السياسة الدولية ،العدد 6002 ،221م.
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ولعل هذا ما دفع الكثير من البلدان إلى فرض الش ييهادات الص ييحية حماية من انتش ييار األمراض فلهذا فإن
المهاجرين غير الشرعيين ال يتوافر لهم أية ضمانات أو شهادات صحية خاصة بهم ،بل إن الكثير منهم ال يحمل
حتى وثائق وجوازات سيفر ،فاإلجراءات الصيحية المطلوبة هي ضيمان للمهاجر غير الشرعي نفسه وحماية لسكان
البلد الذي يسيتقبله سيواء كان مهاجر بطريقة شيرعية أو غير شييرعية ،فالحرص على الصيحة العامة أمر ضييروري
ومن واجبات أي دولة في العالم.

وبعد أن انتهينا من آثار الهجرة غير الشي ييرعية في الفرع األول ننتقل لبيان أهم المصي ييطلحات ذات الصي ييلة
بالهجرة غير الشرعية في الفرع الثاني.
الفرع الثاني :المصطلحات ذات الصلة بالهجرة الغير الشرعية:

-2اللجوء السياسي:

يقصيد باللجوء السيياسي بأنه الحماية التي تمنحها دولة فوق أراضيها أو أي مكان تابع لسلطتها لفرد طلب

منها هذه الحماية ،فحق اللجوء والحماية القانونية تمنحها الدولة لش ي ي ي ي ي ييخص أجنبي في مواجهة أعمال دولة أخرى،
وهو ال يمنح إال لضرورة تقتضيه ويتحدد نطاقها بمداها.

()1

فالالجئ هو ش ي ييخص يوجد خارج بلد جنس ي يييته بس ي ييبب خوف له ما يبرره من التعرض لالض ي ييطهاد بس ي ييبب

العنصرية أو الدين أو القومية أو االنتماء إلى طائفة اجتماعية معينة.
-2النزوح:

يعرف النزوح بييأنييه حركيية الفرد أو المجموعيية من مكييان آلخر داخييل حييدود الييدوليية ،ويتم النزوح رغمياً عن
إرادة النازح بس ي ييبب مؤثر خارجي مهدد للحياة كالمجاعة أو الحروب أو الجفاف أو التص ي ييحر أو أي كوارث أخرى
تدفع الفرد إلى النزوح ومغادرة موقعه والتوجه إلى موقع آخر ،فالنازح غير الالجئ مع تسي ي ي يياويهما وتشي ي ي ييابههما في
السياق والدوافع هو أن النازح ال يعبر الحدود الدولية.

 -1تهريب البشر:

نش ييأت ظاهرة التهريب البش ييري بعد الحرب العالمية الثانية مع تطور س يييادة الدولة على أ ارض يييها ومعابرها

البرية والبحرية ،وقد نشطت حركة التهريب البشري في الدول الفقيرة ذات األعداد السكانية المتزايدة وذات معدالت
الفقر المرتفعة ونعني بتهريب البشي ي ي يير ((تدبير الدخول لشي ي ي ييخص ما إلى دولة أخرى ليسي ي ي ييت موطناً له وال يعد من
المقيمين الدائمين فيها من أجل الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية))(.)2

بعد أن انتهينا من تحديد ماهية الهجرة غير الشرعية وآثارها في المبحث األول ننتقل إلى مكافحة الهجرة

غير الشرعية في المبحث الثاني.

المبحث الثاني :مكافحة الهجرة الغير الشرعية على المستويين الوطني والدولي.

في هذا المبحث سنتطرق للجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المطلب األول ،ثم للجهود

الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المطلب الثاني.

المطلب األول :مكافحة الهجرة الغير الشرعية على المستوى الوطني.

في هذا المطلب سوف نقوم ببيان الدوافع واالنعكاسات لظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا في الفرع

األول ،ثم إلى اآلليات التنظيمية والقانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا في الفرع الثاني.
( )1أحمد عبدالعزيز األصفر ،مرجع سبق ذكره ،ص.20

( )2عثمان حسن محمد ،عوض الكريم مبارك ،الهجرة غير المشروعة والجريمة ،مرجع سبق ذكره ،ص.62
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الفرع األول :دوافع وانعكاسات الهجرة غير الشرعية في ليبيا:

عرفت الهجرة غير الشرعية منذ زمن وذلك نظ اًر لطول حدودها المشتركة مع الدول اإلفريقية ،ولكبر مساحتها

ولقربها من أوروبا مما جعل منها بلد عبور ،حيث يتوافد على أراضيها عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين
الراغبين في الهجرة إلى أوروبا.
أوالً :دوافع الهجرة الغير الشرعية في ليبيا:
تعتبر ليبيا منطقة جذب للمهاجرين إليها من دول الجوار اإلفريقي وسواها لعدم تفعيل القوانين الليبية الرادعة
للمهاجرين غير الشرعيين ،ولصعوبة مراقبة حدودها البرية والبحرية.

()1

باإلضافة الموقع الجغرافي لليبيا باعتبارها تقع على ساحل البحر األبيض المتوسط ،إضافة لذلك غياب
األمن ،حيث تعتبر ليبيا من البلدان العربية التي تعاني صراعات عسكرية وسياسية .ومن األسباب التي تدفع للهجرة
غير الشرعية التفاوت المعيشي بين دول المصدر ومجتمعات دول العبور.

ثانياً :انعكاسات الهجرة الغير الشرعية في ليبيا:

تعتبر ليبيا من الدول التي يقصي ييدها المهاجرين غير الشي ييرعيين للعبور لدور المقصي ييد أي الدول األوروبية،

وذلك لقرب السواحل الليبية من سواحل الدول األوروبية.
ومن أهم االنعكاسات السلبية التي تسببها الهجرة غير الشرعية:
 -2ارتباط الهجرة غير الشرعية بالجريمة المنظمة وما يشكله من خطر على استقرار دول العبور.
 -6تأثير الهجرة غير الشرعية على األمن القومي لدول العبور ودول المقصد.

 -2تساعد الهجرة غير الشرعية على دخول أسلحة ومتفجرات و ذخائر لزعزعة أمن واستقرار الدولة.

 -1اسيتخدام الهجرة غير الشرعية إلدخال اإلرهابيين الذين يحملون األفكار المتطرفة فيعملون على تكوين الخاليا
اإلرهابية وخاصة في ظل غياب القانون في ليبيا.

 -1تكبد أعضاء الشرطة أعباء مالحقة واحتجاز وابعاد المهاجرين غير الشرعيين.

()2

الفرع الثاني :اآلليات التنظيمية والقانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا:
أوالً :آليات التنظيمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا:
كما رأينا أن ليبيا تعتبر وجهة لكل ن يرغب في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا لعدة أسباب تطرقنا إليها
في الفرع السابق من هذا المطلب ،ومن هذا المنطلق يعتبر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية هو الجهة المختصة

بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

 -2جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية:

يعتبر جهاز مكافحة الهجرة غير الش ي ي ييرعية هو الجهة المختص ي ي يية بمكافحة الهجرة غير الش ي ي ييرعية ،وتتمثل

اختصاصاته فيما يلي:
أ -إعداد خرائط محددة لمواقع نقاط المراقبة الحدودية وأماكن تمركز الدوريات الحدودية.
ب -إحكام السيطرة األمنية على الحدود ،والتنسيق مع اإلدارات والمكاتب بما يكفل تنفيذ الخطط والبرامج األمنية.

ج -اإلشراف على مراكز مكافحة التسلل والتهريب ونقاط التمركز الحدودي.
( )1عبدالسالم بشير الدويبي ،الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا ،مرجع سبق ذكره ،ص.20

( )2حسن حسن اإلمام ،مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضوء المسؤولية الدولية وأحكام القانون الدولي للبحار ،دار الفكر الجامعي،
اإلسكندرية ،مصر6021 ،م ،ص.12
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د -توثق القيود والبيانات الخاصية بالمتسللين والمهربين ومن انتهت تأشيراتهم ومن يتم ضبطهم وتواجدهم واقامتهم
داخل البلد بالمخالفة للقانون.

ه -مباشرة أعمال الترحيل للمخالفين لشروط الدخول والخروج واقامة األجانب واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنهم.
و -جمع المعلومات والبيانات عن قضايا التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية والرجوع إليها عند الحاجة.

ز -وضييع االسييتمارات والبطاقات والنماذج من واقع معلومات االسييتبيان للمهربين وذوي الشييأن الذين تم ض ييبطهم
في قضايا الهجرة غير الشرعية.
ثانياً :اآلليات القانونية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا:

نظ اًر لما يترتب على الهجرة غير الشرعية من مخاطر أمنية وغيرها من التداعيات ،فقد أفرد المشرع الليبي

قانون خاص للتعامل معها ،وكان ذلك من خالل القانون رقم ( )26لس ي ي ي ي يينة 6020م بش ي ي ي ي ييأن مكافحة الهجرة غير
المش ييروعة ،حيث إنه قبل ص ييدور هذا القانون كان يتم التعامل مع موض ييوع الهجرة غير الش ييرعية بموجب القانون

رقم ( )2لسي ي ي ي يينة 2622م بشي ي ي ي ييأن تنظيم دخول واقامة األجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديالته والئحته التنفيذية
الصادرة بموجب القرار رقم ( )261لسنة 6001م.

 )1الهجرة غير الشرررعية في ل القانون رق(  )6لسررنة 1891م بش ر ن تنظي( دخول واقامة األجانب في ليبيا
وخروجه( منها وتعديالته:

بموجب القانون رقم ( )2لسنة 2622م كل من آوى أجنبياً أو أسكنه بأي صفة أن يقدم خالل ثمان وأربعين

ساعة من وقت اإليواء بيانات عن األجنبي ومرافقيه ،وذلك ألول مكتب جوازات أو مركز شرطة أو لألمن الشعبي
المحلي إبالغ أقرب فرع أو مكتب جوازات بذلك.

ووفق المادة ( )26المعدلة بموجب القانون رقم ( )6لسنة 6001م فإنه "يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن

ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

أ -كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو قدم إليها بيانات أو أوراق غير صحيحة مع علمه

بذلك ،ليسهل على نفسه أو لغيره دخول البالد أو اإلقامة فيها أو الخروج منها بالمخالفة ألحكام القانون.
ب -كل من دخل البالد أو بقي فيها أو خرج منها بدون تأشيرة صادرة من الجهات المختصة.
ج -كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة مدتها أو تجديدها.

د -كل من بقي في البالد بعد إبالغه بمغادرتها من قبل الجهات المختصة طبقاً ألحكام القانون".
كما تنص المادة ( )26مكرر المعدلة بموجب القانون رقم ( )6لسنة 6001م على أنه(( :مع عدم اإلخالل

بأية عقوبة أشد يعاقب عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن ألف دينار كل
من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية بصورة مباشرة بأحد األفعال اآلتية:
أ -تهريب المهاجرين بأي وسيلة.

ب -إعداد وثائق سفر لهم أو هوية مزيفة أو توفيرها أو حيازتها.
ج -تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من األفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
وفي جميع األحوال يحكم بمصييادرة األموال المحص ييلة من الجريمة والمبالس والوسييائل التي اسييتخدمت فيها
أو أعدت الرتكابها.

()1

( ) 1محمد شعبان الدرهوبي ،الهجرة غير الشرعية ومخاطرها األمنية على ليبيا في ظل االتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية ،دار الكتب
الوطنية ،بنغازي ،ليبيا ،الطبعة األولى6022 ،م ،ص.226
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 )6الهجرة غير الشرعية في ل القانون رق(  )18لسنة 2212م بش ن مكافحة الهجرة غير الشرعية:

إضافة إلى مسألة تنظيم دول األجانب واقامتهم في اإلقليم الليبي وخروجهم منه ،جاء المشرع الليبي بآليات

قانونية أخرى تهدف إلى تجريم الهجرة غير الشرعية ،وذلك من خالل إدراج عقوبات جنائية تطال كل اجنبي مقيم

بليبيا يدخل أو يخرج من اإلقليم الليبي بطريقة غير مشروعة ،وكذلك محاربة جريمة تهريب المهاجرين غير
الشرعيين ،وغير ذلك من الجرائم المتصلة بهذا الموضوع.

ويعتبر من أعمال الهجرة غير المشروعة ما نصت عليه المادة ( )6وفقاً للقانون رقم ( )26لسنة 6020م
بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
أ -إدخال المهاجرين غير الشرعيين إلى البالد أو إخراجهم منها بأي وسيلة.
ب -نقل أو تسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين داخل البالد مع العلم بعدم شرعية وجودهم بها.
ج -إيواء المهاجرين غير الشرعيين أو إخراجهم أو إخفاؤهم بأية طريقة عن تتبع الجهات المختصة ،أو إخفاء
معلومات عنهم لتمكينهم من اإلقامة في البالد أو الخروج منها.

د -إعداد وثاق سفر أو هوية مزورة للمهاجرين ،أو توفيرها أو حيازتها لهم.
هي -تنظيم أو مساعدة أو توجيه أشخاص آخرين للقيام بأي فعل من األفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
ومن الجزاءات المقررة على ارتكاب الهجرة غير الشرعية وفقاً لما جاء به القانون رقم ( )26لسنة 6020م

بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعة.

أ -عقوبة المهاجر غير الشرعي :يعاقب األجنبي المهاجر غير الشرعي بعقوبة الحبس مع الشغل أو

غرامة ال تزيد عن ألف دينار ،وفي جميع األحوال يجب إبعاد األجنبي المحكوم عليه في إحدى الجرائم من األراضي

الليبية بمجرد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

ب -عقوبة تشغيل المهاجر غير الشرعي :يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على ثالثة آالف

دينار كل من شغل مهاجر غير شرعي.

ج -عقوبة ارتكاب أحد األفعال المعتبرة هجرة غير مشروعة :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة

ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على
منفعة مادية أو غير مادية أو مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب أحد األفعال المعتبرة هجرة غير مشروعة.

د -عقوبة التقصير في اتخاذ اإلجراءات القانونية :يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن

ألف دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار كل من يمتنع عن اتخاذ إجراء مما يجب عليه قانوناً في الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون فور إبالغها عنها أو اطالعه عليها بحكم وظيفته ،فإذا وقع الفعل نتيجة اإلهمال
كانت العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ثالثة آالف دينار.
هي -جزاء مصادرة األموال المحصلة من الجريمة ووسائل النقل :تقوم و ازرة الداخلية عن طريق أجهزتها

المختصة بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالهجرة غير الشرعية ،كما لها ضبط األموال

المحصلة من الجريمة ووسائ ل النقل المستخدمة في التهريب ،وعليها إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات القضائية
المختصة ،وفي جميع األحوال تحكم المحكمة بمصادرة المبالس المحصلة من الجريمة ولو موهت أو بدأت أو حولت

إلى مصادر مشروعة ،كما تحكم بمصادرة وسائل النقل.
و -حالة تعدد الجرائ( :إذا ارتكبت عدة جرائم متباينة عوقب الفاعل عن كل جريمة على حدة ولو توافرت

فيها أحكام االرتباط المنصوص عليها في قانون العقوبات.
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ز -حاالت اإلعفاء من العقاب  :يعفى من العقوبات كل من بادر بإبالغ الجهات المختصة بمعلومات

مكنت من اكتشاف الجريمة قبل تنفيذها أو أدت إلى الحد من آثارها واكتشاف مرتكبيها أو القبض عليهم.

بعد أن انتهينا من مكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى الوطني في المطلب األول ،ننتقل لمكافحة

الجريمة غير الشرعية على المستوى الدولي في المطلب الثاني.

المطلب الثاني :مكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى الدولي.

تعتبر ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أكثر المشاكل التي تواجه المجتمع الدولي نظ اًر لما يترتب عليها من

آثار سلبية عديدة على الدول المهاجر منها واليها.

لقد أصبحت الدول التي يقصدها المهاجرون غير الشرعيين تحت وطأة مشكلة حقيقية بحاجة إلى معالجة،

خاصة إذا علمنا أن هذه الدول في معالجتها لهذه المشكلة يجب أن تراعي وتوازن بين االعتبارات اإلنسانية والحفاظ
على كيانها عند التعامل مع قضية المهاجرين غير الشرعيين.
ومن هذا المنطلق سوف نتعرض للمواثيق الدولية باعتبارها أداة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الفرع
األول ،وعن دور المنظمات الدولية واإلقليمية في مكافحة الهجرة غير الشرعية في الفرع الثاني.
الفرع األول :المواثيق الدولية ك داة لمكافحة الهجرة غير الشرعية:

سنتطرق في هذا الفرع إلى العديد من االتفاقيات والمواثيق الدولية واإلقليمية في مجال مكافحة الهجرة غير

الشرعية وتعزيز الجهود التي تسعى إلى تكريس األوضاع والنظم الوقائية ورفع مستويات أداء السلطة المختصة
ومالحقة وضبط المخالفين وايقاع العوبات وحماية المهاجرين.
أوالً :المواثيق الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية:
 -1اتفاقية األم( المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة:

اعتمدت هذه االتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق عليها بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة والغرض

من هذه االتفاقية ((تعزيز التعاون لمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها بمزيد من الفاعلية)) كما جاء البروتوكول

الخاص بالمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال وقد تضمن هذا البروتوكول مواد عديدة
من أهمها تهريب المهاجرين عن طريق البحر ،وتدابير مكافحة المهاجرين عن طريق البحر ،والتدابير الحدودية.

()1

ويعد التعاون الدولي في مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية أفضل وسيلة باعتبار أن هذه

الظاهرة ترتبط بأكثر من دولة (الدول المصدرة للهجرة – دول العبور – دول المقصد).

 -6اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:

شمل هذا اإلعالن على حقوق اإلنسان بصورة عامة فمن أهم المواد التي ترتبط بالهجرة غير الشرعية فيما يلي:

أ -أقرت المادة األولى من اإلعالن بالحقوق األساسية لكل األف ارد ((يولد جميع الناس أح ار اًر متساوين في
الكرامة والحقوق ،وقد ُوهبوا عقالَ وضمي اًر ،وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح اإلخاء)).

ب -المادة الرابعة ((ال يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص ،ويحظر االسترقاق وتجارة الرقيق بكافة

أوضاعها)).

ج -أشارت المادة الخامسة إلى عدم تعذيب المهاجرين بصورة قاسية ((ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال
للعقوبات أو المعامالت القاسية أو الوحشية أو اإلحاطة بالكرامة.
( ) 1سالم إبراهيم بن أحمد النقبي ،جرائم االتجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتها على الصعيدين الدولي واإلقليمي ،دار المتحدة للطباعة،
الطبعة األولى6026 ،م ،ص.200
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د -أجازت المادة الثالثة عشر حرية التحرك داخل دولته ((لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل
حدود الدولة)) بينما أشارت الفقرة الثانية من نفس المادة(( :يحق لكل فرد أن يغادر أية بلد بما في ذلك بلده كما
يحق له العودة إليها)).

وتش ييير المادة الرابعة عش يير ((لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بالد أخرى أو يحاول االلتجاء إليها هرباً من

االضطهاد))(.)1

ثانياً :االتفاقيات الثانوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية:
 -1اتفاقية قانون البحار 1892م:

تنص المييادة ( )66من بروتوكول مكييافحيية تهريييب المهيياجرين تحييت عنوان تهريييب المهيياجرين عن طريق

البحر وفي مجال التعاون الدولي على ما يلي(( :تتعاون الدول األطراف إلى أقصي ي ي ي ي ي ييى حد ممكن على منع وقمع

تهريب المهاجرين عن طريق البحر وفقاً ألحكام القانون الدولي للبحار)).

الشك أن جريمة تهريب المهاجرين تضر كل من دولة المنشأ ودولة العبور وكذلك دول المقصد فإن مرور

مركبة مائية عبر اإلقليم البحري محملة بمهاجرين مهربين يهدد أمن وسالمة كل دولة.
 -2االتفاقية الدولية للبحث واإلنقاذ في البحار 1818م:

اله ييدف من ه ييذه االتف يياقي يية هو مسي ي ي ي ي ي ي يياع ييدة المكروبين في عرض البحر من الالجئين والمه يياجرين غير

الشيرعيين ،وبالتطور التكنولوجي الذي وصيل إليه العلم ،أصبح باإلمكان إرسال إشارات االستغاثة بواسطة األقمار

الصييناعية وتقنيات االتص يياالت األرض ييية إلى المراكز الش يياطئية للس ييلطات المس ييؤولة عن البحث واإلنقاذ من أجل
القيام بعمليات اإلنقاذ بطريقة أسرع.
إال أن المشي يياكل التي واجهت السي ييلطات بعد القيام بعملها هو حصي ييولها على موافقة الدول السي يياحلية على
إنزال المهاجرين إلى البر لعدم حيازتهم على الوثائق القانونية المطلوبة.

()2

ثالثاً :مكافحة الهجرة غير الشرعية في جامعة الدول العربية:
بدأت مسيرة التعاون العربي بتوقيع ميثاق جامعة الدول العربية الذي حث على التعاون بين الدول العربية
في كافة المجاالت وخاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.

أما فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية فقد أظهرت جامعة الدول العربية اهتماماً في هذا األمر إلى زيادة

التنسيق من خالل إدارة السياسات السكانية والهجرة.

ووفقاً للمادة ( ) 22من االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم

من تدابير في إطار قانونها الداخلي لتجريم ارتكاب األفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة:

 -2تهريب المهاجرين عن طريق القيام بإدخال أحد األشخاص على نحو غير مشروع إلى دولة طرف ال يعتبر
ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين فيها من أجل الحصول على منفعة مالية.
 -6تسهيل تهريب المهاجرين بارتكاب أحد األفعال التالية:
أ -إعداد وثيقة سفر أو تزويرها أو انتحال هوية.

ب -تمكين شخص ليس مواطناً أو مقيماً دائماً في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط الالزمة للبقاء
المشروع في تلك الدولة.

( )1عمر يحيى أحمد ،الهجرة غير الشرعية في القانون الدولي ،مدونة دراسات الهجرة ،الخميس  22أبريل 6021م.
( )2سالم إبراهيم بن أحمد النقبي ،مرجع سبق ذكره ،ص.220
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 -2يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى العتبار الظروف التالية أسباباً
لتشديد عقوبة الجرائم الواردة في هذه المادة:

أ -تهديد حياة المهاجرين أو تعريض سالمتهم للخطر.
ب -معاملة المهاجرين معاملة ال إنسانية أو مهينة.

 -1ليس في هذه المادة ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير بحق أي شخص يعد سلوكه جرماً بمقتضى
قانونها الداخلي.

()1

بعد أن انتهينا من المواثيق الدولية كأداة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في الفرع األول ،ننتقل لبيان دور
المنظمات الدولية واإلقليمية في مكافحة الهجرة غير الشرعية في الفرع الثاني.
الفرع الثاني :دور المنظمات الدولية واإلقليمية في مكافحة الهجرة غير الشرعية:

تعاونت الدول على المستوى العالمي لمكافحة الجريمة غير الشرعية ،حيث أخذ هذا التعاون يبرز ضمن

منظومة أكبر منظمة دولية عالمية وهي منظمة األمم المتحدة ،وأما على المستوى اإلقليمي ففي القارة األوروبية
فهي أكثر قارات العالم تأث اًر بالهجرة غير الشرعية نظ اًر ألن سواحل هذه القارة مطلة على البحر المتوسط لمسافات

طويلة فضالً عن القرب الجغرافي مع القارة األوروبية.

حيث بدأت منظمة األمم المتحدة تهتم بهذه المشكلة وضرورة معالجتها ومكافحتها ووضع السبل الكفيلة

لمواجهة آثارها السلبية ،وذلك من خالل تنظيم اتفاقيات دولية وتتمثل جهود هذه المنظمة في المكافحة من خالل
قيامها بوضع بروتوكول خاص بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين عن طريق البر والبحر والجو والذي هو
مكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

()2

ويهدف البروتوكول من خالل استقراء نصوصه إلى منع ومكافحة تهريب المهاجرين وحماية حقوق

المهاجرين المهربين ومساعدتهم مع احترام كامل حقوقهم اإلنسانية وتعزيز التعاون بين الدول األطراف على تحقيق

تلك األهداف.

ومن خالل التعاون الدولي واالتفاقيات الثنائية للوصول إلى جملة من اآلليات الداعمة للتعامل اإلنساني مع

المهاجرين وتمكينهم من حياة الئقة وتجنبهم مظاهر المخاطرة بالحياة وضمان حقهم في االنتماء فكان على الدول
المصدرة ودول العبور وكذلك دول المقصد اتباع سياسة مخالفة عن سابقتها باتخاذ موقف موحد إزاء هذه الظاهرة

والمتمثل في التعاون الدولي.
الخاتمة:

لنختم حديثنا بالحمد والشكر هلل وحده على ما وفقنا إليه إلتمام هذا العمل والذي حاولنا فيه دراسة ظاهرة

الهجرة غير الشرعية ومكافحتها وطنياً ودولياً ،ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية:
أوالً :النتائج:
 -2الهجرة غير الشرعية هي دخول رعايا دولة إلى دولة أخرى بشكل غير مصرح أو شكل غير قانوني من خالل
حمل وثائق مزورة ،أو المخالفين لمدة التأشيرة أو شروط الحصول عليها.
( )1محمد شعبان الدرهوبي ،مرجع سبق ذكره ،ص.211

( )2عبدهللا علي عبو ،الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير المشروعة ،مجلة الشريعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات المتحدة،
العدد الخامس والستون ،رجب 2122هي -أبريل 6022م.

المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة
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 -6الهجرة غير الشرعية لها أسباب متعددة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية وينجم عنها العديد من
المخاطر األمنية واالقتصادية واالجتماعية وانتشار الجرائم وتزعزع االقتصاد.
 -2معظم االتفاقيات المبرمة بين ليبيا وغيرها من الدول األوروبية التي تعالج مشكلة الهجرة غير الشرعية جاءت
متوافقة مع سياسة المشرع الليبي والدولي في مكافحتها.

 -1هناك عالقة وثيقة بين الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ،حيث يعد المهربون عامل من عوامل استفحال
ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
 -1شكلت ظاهر الهجرة غير الشرعية من إفريقيا ألوروبا حلقة وصل بينهم إلبرام العديد من االتفاقيات ومعالجة
اآلثار الناجمة عنها وايجاد الحلول المناسبة لها.
ثانياً :التوصيات:

 -2نهيب بتشديد العقوبات على مهربي المهاجرين وخاصة الذين ينتمون إلى عصابات الجريمة المنظمة.
 -6نهيب بالمشرع الليبي تحديث منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية بما يواكب
التطور والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

 -2دور وسائل اإلعالم في الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية بدورها من خالل اإلنتاج وبث برامج إعالمية
متنوعة تتعلق بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
 -1ضرورة إحكام الرقابة على الحدود والمنافذ البرية والبحرية ،وكذلك تزويدهم بأحدث التقنيات التي يتم بواسطتها
كشف المستندات المزورة أو غير القانونية.

وأخي اًر ال أزعم أن هذا العمل كامل متكامل ،فالكمال هلل وحده ،ولكنه يبقى محاولة ومجرد جهد فإذا أصبت

فبتوفيق من هللا عز وجل ،وان أخطأت فاسأل هللا أن يجعلني من المأجورين.
قائمة المراجع.

 -2إبراهيم سيد أحمد ،قانون االتجار بالبشر واتفاقية األمم المتحدة ،دار الكتاب القانوني ،اإلسكندرية ،مصر6006 ،م.

 -6أحمد عبدالعزيز األصفر ،الهجرة غير المشروعة االنتشار واألشكال واألساليب المتبعة ضمن كتاب الهجرة غير المشروعة،
إصدارات جامعة نايف للعلوم األمنية ،الطبعة األولى ،الرياض6020 ،م.

 -2إسماعيل آدم ،الهجرة إلى إفريقيا ،صحيفة الشرق األوسط ،العدد  6 ،20262مارس 6002م.

 -1حسن حسن اإلمام ،مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضوء المسؤولية الدولية وأحكام القانون الدولي للبحار ،دار الفكر
الجامعي ،اإلسكندرية ،مصر6021 ،م.

 -1سالم إبراهيم بن أحمد النقبي ،جرائم االتجار بالبشر واستراتيجيات مكافحتها على الصعيدين الدولي واإلقليمي ،دار المتحدة
للطباعة ،الطبعة األولى6026 ،م.

 -2سمير رضوان ،هجرة العمالة ،السياسة الدولية ،المجلد  ،12العدد  ،221يوليو6002 ،م.

 -2صايش عبدالمالك ،التعاون األورومغاربي في مكافحة الهجرة غير الشرعية ،جامعة ناجي مختار عنابه ،مذكرة تخرج
لنيل شهادة الماجستير 6002-6002 ،م.

 -2صالح الدين عمر باشا ،المدخل لدراسة الجغرافية البشرية ،المطبعة الجديدة ،دمشق2621 ،م.

 -6عبدالسالم بشير الدويبي ،الهجرة غير المشروعة إلى ليبيا ،األبعاد والتداعيات ،مركز البحوث والدراسات اإلفريقية ،دار
الكتب الوطنية ،بنغازي ،الطبعة األولى6022 ،م.

 -20عبدهللا علي عبو ،الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير المشروعة ،مجلة الشريعة والقانون ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات
المتحدة ،العدد الخامس والستون ،رجب 2122هي -أبريل 6022م.

المجلد ( )2العدد )2021( 2

الرقم الدولي ()2709-734X
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 -22عثمان حس ي يين محمد ،ياسي ي يير عوض كريم ،الهجرة غير المشي ي ييروعة والجريمة ،إصي ي ييدارات جامعة نايف للعلوم األمنية،
الرياض6002 ،م.

 -26عمر يحيى أحمد ،الهجرة غير الشرعية في القانون الدولي ،مدونة دراسات الهجرة ،الخميس  22أبريل 6021م.

 -22محميد ش ي ي ي ي ي ييعبيان اليدرهوبي ،الهجرة غير الش ي ي ي ي ي ييرعيية ومخياطرهيا األمنيية على ليبييا في ظل االتفاقيات الدولية والقوانين
الوطنية ،دار الكتب الوطنية ،بنغازي ،ليبيا ،الطبعة األولى6022 ،م.

 -21مغاوري شلبي ،األبعاد االقتصادية لهجرة العمالة ،مجلة السياسة الدولية ،العدد 6002 ،221م.

 -21الهادي س ي ييالم محمد عمر ،الهجرة غير الش ي ييرعية لألفارقة عبر ليبيا إلى إيطاليا – األس ي ييباب – النتائج – المعالجات ،
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات اإلقليمية  ،أكاديمية الدراسات ليبيا6002 ،م.

 -22هاشم فياض ،دراسات في حركة الهجرة السكانية ،ليبيا ،مركز البحوث والدراسات اإلفريقية2666 ،م.
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المجلد ( )2العدد (2222 )2

المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة

عالقة وأثر ادارة الجودة الشاملة على اداء العاملين بالمصافي النفطية
(دراسة الحالة مصفاة الزاوية لتكرير النفط)
إبراهيم سعد مسعود قراش

قسم اإلدارة الهندسية – كلية هندسة الموارد الطبيعية /العجيالت -جامعة الزاوية – ليبيا
*
a.qarash@zu.edu.ly

ملخص البحث
في ظل التغيرات االقتص ا ااادهة الهايلة في العادخر ا أرير لز ا االى لزاماس تلو المظسا ا اس ا ااات والمن مات ال ا تلو

مكانتها التنافس ااية واالقتص ااادهةي ولر خت اا لت اال أتبني لدد المداأل الهاملة في ادارة ال ااركاتي والتي مر لأرزها

ن ام لدراه الجودة ال اااملةي ال أ لزاالى خن ر اليع كمعيار لساااسااي للباا وبلبية داجات ورملات العميل وك ساالو

ادارأ خهدف الي بطوير وب سير األداء الوظي ي للعاملير في ال ركات الن طية .هدفت الدراسة الو معرفة دور ادارة
الجودة ال ا ا ا اااملة ولكرها تلو ك اءة لداء العاملير بمصا ا ا ا ا اة الزاوية لتطرير الن اي ابلعت الد ارس ا ا ا ااة المنه الوزا ا ا ا ا ي
الت ليليي بم اسا اات دام االسا ااتلانة لجمت البيانات مر افراد العينة والتي أل بعدادها  )25تامل بطرياة ت ا اوايية مر
العااملير في مص ا ا ا ا ا ا ا اااة الزاويااة لتطرير الن ا وبم اأتياار المص ا ا ا ا ا ا ا اااة ألهميتهااا في بلبياة الطلااا الم لي المت ازخااد تلو

الم اتاات الن طية بالمنطاة الغرييةي ولوجود تدد كبير مر العاملير وأ االأتصاازاات الم تل ة .بم ب ليل البيانات

تر طريا أرنام ال زم االدصايية للعلوم االجتماعية )SPSSي ومر اهم النتاي التي بوزلت اليها الدراسة وجود

تالقة اربلاط طردأ قوأ وب كير معنوأ إلدارة الجودة ال ااملة في اداء العاملير بالمصا اة .واوزات الدراسة بررورة

ن ا ا ا اار كاافة الجودة ال ا ا ا اااملة أير العامليري ودتم ومسا ا ا اااندة االدارة العليا مر أال اهتمامها ب دارة الجودة ال ا ا ا اااملة

وب يز وبدريا العاملير.

الكلمات المفتاحية :ادارة الجودة ال املة )TQMي االداء الوظي يي مص اة الزاوية لتطرير الن اي الت سير المستمر.

المقدمة
بواجهع المظس ا ا اسا ا ااات ب دهات كبيرة بسا ا اابا التغيرات االقتصا ا ااادهة العالمية التي ب د
م اجئة وسا ا ا اريعة جاوزت قدرابها تلي التطي

بطرياة

معها ي مما خظدأ الي ب عيل دورها وتتادة الت طير في

الم اهيم والملادئ التي ن ا ا ا ا ت تليها ول ا ا اارورة الل

تر مدأل جدخد خناس ا ا ااا مت ه ه التغيراتي

وبس ااتطيت مر أاللع م اولة الوز ااو الي كس ااا رل ااا الزيو وال ص ااو تلي دص ااة س ااو ية ا بر
معتمدة في لت تلي ب ايا االس ا ا االنيات التنافس ا ا اايةي ومر اأرزها الجودة دي

انها ال بطت ي وددها

لت ايا ه ا التوجيع أل الأد مر ببني اهم االأتيارات المعازا ارة في بس ااير المظسا اس ااات والتي بهدف
الي التعاو والم ااركة المساتمرة مر جميت العما ي فطا مر اأرزها ن ام ادارة الجودة ال اااملة ال أ
ه بي في مادمة األفطار اإلدارية الاادرة تلو مواجهتها ب عالية .كما ب د مجموتة مر الد ارس ا ا ااات ل

م هوم ادارة الجودة ال ا ا ا ا اااملة ماهي اال األسا ا ا ا ااال ال أ انطلات منع تملية باييم لداء العاملير ال أ

ختجلو في لهميتع ب سا ااير األداء وب ايا الري ية مر اجل االسا ااتجابة الي مطالا الزيو التي ه أ
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تلو لويها الطثير مر الا اررات اإلدارية في ب ايا لداء متميز تلو جميت المستويات .]1[ .ولبلوغ

لت انتهجت المظس ا اسا ااات الصا ااناعية والن طية تدة سا اابل لت سا ااير لدايها الوظي ي متبني ًة ن ام ادارة
الجودة ال اااملةي فه ه األأيرة لزاال ت أال الساانوات األأيرة ضاارطاً لااروريا للتلاد التجارأي كما
لنها لهم اساترابيجية بنافساية بعتمد تليها مع م المظسسات العالمية .ل ا فاد بناولت الدراسة متغيرير

لس اااس ااير في مجا االدارة الص ااناعية وادارة االنتا وهما ادارة الجودة ال اااملة) و االداء الوظي ي
ااء تلو المعطياات الن رياة والمياادانياة التي اهتمات أها خر الم هومير معااً لا ا فاااد ل اادت
للعااملير) أنا ً
الدراسة تلي أيا تالقة وب كير ادارة الجودة ال املة تلو االداء الوظي ي للعاملير.
إدارة الجودة الشاملة ()TQM
لاد بعددت بعاري

ادارة الجودة ال املة أتعدد اللادثير في ه ا المولوعي ومر هنا ف ننا بعري ا

موددا وم ددا لم هوم ادارة الجودة ال املة دتو اال وألغراض ه ه الدراسة وانسجاما مت لهدافهاي

سنستعرض اهم التعاري

للوقوف منها تلو لكر بطبيا م هوم ادارة الجودة ال املة تلو األداء

الوظي ي.

فاد ترف معهد الجودة ال درالي األمريكي ادارة الجودة ال املة ب نها " لداء العمل الص يى

ب كل ز يى مر المرة االولي مت االتتماد تلو باييم العميل في معرفة مدأ ب سير األداء ].[2

فيما هعرف سهكتر  .[3] Sehucterادارة الجودة ال املة ب نها " ألا كاافة متميزة في األداءي دي

هعمل ويكافى المدخرو والموظ و ب كل مستمر لت ايا بوقعات العميل ي والنا د تلي لداء العمل
بال كل الص يى من البداهة مت ب ايا الجودة ب كل افرل وي اتلية تاليةي وفي اقصر وقت ممكر"

ي كما ترفها Tunks

 )1995بانها اضتراك والتزام االدارة والموظف في برضيد العمل تر طريا

بوفير ما ختوقعع العمل او ما ه وق بوقعابعي ولولى Cole

 ) 1992ل م هوم ادار ة الجودة

ال املة ب نع ن ام ادارى هرت رلا العما تلو رال قايمة االولويات أدالس مر التركيز تلو االرياح
ات االمد الاصير] .[4,10اما جوزي

جاألونسكي  Joseph Jablonskiفاد لورد التعري

التالي

إلدارة الجودة ال املة انها " ضكل بعاوني إلنجاز األتما هعتمد تلو الادرات والمواها ال ازة لطل

مر اإلدارة والعاملير لت سير الجودة واإلنتاجية ب كل مستمر تر طريا فرق العمل " .ا م هوم
ادارة الجودة ال املة ختطو مر كال

تنازر لساسية مول ة بالجدو رقم .1

جدول ( :)1العناصر االساسية لمفهوم ادارة الجودة الشاملة
الشمولية
الجودة
االدارة
البحث عن الجودة في
قدرة المنظمة من
كل جانب من جوانب
تخطيط ورقابة ومتابعة
الوفاء بمتطلبات
العمل ،تبدأ بالمستفيد
والتي تمكنها من بلوغ
المستفيد
واحتياجاته وتنتهي
األهداف المرغوبة
وتجاوزها
بتقييم رضاء المستفيد
والمطلوبة لتحقيق
عن خدمة او منتج
الجودة بشكل مستمر
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ومر أال ما س اابا همكر بعري

ادارة الجودة ال اااملة )Total Quality Management

بانها مدأل ضامولي لت ساير االداء وال اتلية والولات التنافساي ألأ ضاركة بصا ة مسااتمرة و لت مر
أال ب طيا وبن يم وب سااير كل االن ااطة وتبر اضاراك كل العاملير في كافة المسااتويات االدارية

في ب سير الجودة.

التطور التاريخي ألداره الجودة الشاملة
.1

همكر بل يص مرادل بطوير ادارة الجودة ال املة في أمس نااط اساسية كالتالي ]:[2
مرحلة االدارة العملية :مرحلة ضبط الجودة والتفتيش.

ظهرت مطلت الار الع ارير أريادة فريدريت ونساالو باخلور ا اهتم فيها بالوقت وال ركة وساابل

ب فيض االنتا مر أال ال د مر الهدر والرا ا ا ااياعي وقد دفعت ال ر العالمية االولي 1911
ب اللها تلو الصااناتة فتعددت لن متها وبنوتت اساااليا االنتا ولزاالى رييس العما مسااظوالً تر

اتداد بيرة مر العما ي ف دى لت الو ظهور الم تشي وبطلا لت بطلي
مت صصير إلنجاز مهمة.

م ت ير في ورش االنتا

 .2مرحلة ضبط الجودة احصائيا.

ا زيادة االنتا ب اكل بير زاد مر بعايد الت تيش الطلو أنسلة % 111مما ادى الو لرورة

ابلاع اسا ا االو

ف ص العينات مت االتتماد تلو لودات الرا ا االا .ويعد العالم والتر ضا ا اايورات مر

مظسسي ومطورأ ن رية للا الجودة االدصايية .ل نمطية المنت وفا ياسات موددة مكنت مر
اس اات دام االس اااليا واالدوات االدص ااايية في مجا الرقابة .ولأرز مر اس اات دم الرقابة االدص ااايية
تلو الجودة العالم .)Deming Edward

.3

مرحلة ضمان الجودة.

نتيجة لما دااع اليابانيو مر اهجاأيات ملموسااع أتطبياهم فطرة دلاات الجودة والتي دااوا مر

أاللها االنتا ال الي مر العيو وه ا ختطلا رقابة ضااملة تلو العمليات افة وجهود م تركة مر
االدارة المعنية افة أتن ي مرادل العمل وقد بم اتتماد كالثة لنواع مر الرقابة الوقاييةي المردليةي

اللعدهة) .وقد لز االى ل ااما الجودة اددى االس ااترابيجيات االس اااس ااية التي باوم تليها ادارة الجودة

ال املة فاإلنتا مر دو لأطاء تالي الجودة.

 .4مرحلة ادارة الجودة االستراتيجية.

دألت التجارة العالمية في دالة منافساة ضادخدة أير ال اركات لطساا دصاص ل بر مر السوق

ال س ا اايما ال ا ااركات اليابانية وقد اتتمدت ض ا ااركة  )IBMادارة الجودة االس ا ااترابيجية لمواجهة التادم
والزدف الياباني ون ت المعاخير ا بية:

 ارلاء المست يدخر وبلبية ما خريده.

 الجودة مسظولية الجميت مر قمة الهرم التن يمي دتو قاتدبع.
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 المطلو

ب ايا الجودة في ل ض ا ا ا ا اايء األن مةي الثاافة التن يميةي الهيكل التن يميي

لساليا واجراءات العمل).

مرحلة إدارة الجودة الشاملة.

.5

تركز على العمل الجماعي

تركز علي منع حدوث االخطاء

تركز على االساليب والطرق االحصائية

تركز على اكتشاف االخطاء وتصحيحها

شـكل رقــم ( :)1مراحل تطور ادارة الجودة الشاملة

باوم ادارة الجودة ال املة تلو تنازر اساسية متمثلة في االبي ]:[6

 دعم ومساااةدة االدارة العليا :ل ه ا العنصاار هعد مر اهم تنازاار ادارة الجودة ال اااملةي لت
ال االدارة العليا هي العال المدأر ولم طا لما هجا ا بطو تليع ال ا ا ا ا ا ا ااركة .فتبني االدارة
العليا لم هوم ادارة الجودة ال اااملة بمثابة دجر االس ااال في نجاح بطبيا ه ا الن امي ويتجلو

دتم ومس ا اااندة االدارة العلياي مر أال اهتمامها أت س ا ااير نوعية وجودة الس ا االت وال دمات التي
باادمهاا الو الزيااايري وتد ار هاا ب ااااع تملياات ادارة الجودة ال ا ا ا ا ا ا اااملاة مر ديا

التربياا وزيااادة

االرياح واستم اررية النجاح.

 التحسااين المسااتمر :هو ال لسا ا ة االدارية التي بتعامل مت توايا ب س ااير المنت والعملية .وهو
جزء مر ن ام ادارة الجودة ال ا اااملةي ويس ا اات دم أص ا اايص ا ااا للت س ا ااير المس ا ااتمر ل الت والمواد
واالسات ادة مر جهود الموظ يري واسااليا االنتا أال بطبيا اقترادات وافطار لتراء ال ريا.

وي توأ الت سير المستمر للجودة تلو العنازر التالية:
 ب دخد بطل ة الجودة

 التعرف تلو االسلا

الرييسية لتطل ة الجودة.

 بثبيت است ااق االدارة للبرام .
 مشاااااارمة المو فين :مر أير التعاري
ب

التي ترفت أها م ا ا ا اااركة الموظ ير التعري

ال أ خرأ

الم ا ا اااركة هي "تالقة ملادلة ات ابجاهير ومجهود م ا ا ااتركي أير طرفي العملية االداريةي

وهم ااا االدارة العلي ااا التي ب ا ا ا ا ا ا اارف تلو بن يا ا ال طا والبرام الماررة والعم ااا الا ا خر هاومو

بعمليات االنتا ي والعمليات المس ا ا اااتدة األأرى دي

05

ا الم ا ا اااركة الجيدة للموظ ير بظدأ الي

باليل التعليمات والتوجيهات التي بادم لهمي لت ألنهم اض ااتركوا وس اااهموا في ول اات الس ااياس ااات

وأطا العمل.

مفهوم االداء الو يفي
ه ااير م هوم األداء الو درجة ب ايا وابمام المهام المكونة لوظي ة ال ردي وهو هعكس الطيفية

التي خت اا أهاي لو ه ا االت ال رد أها متطللات الوظي ةي ما لنع هعتبر لدد المظضا ا ارات الدالة تلو
اءة العاملير ويلوغهم مسا ا ااتوى االنجاز المطلو

وبداأل أير م هوم األداء والجهدي دي

وفا اإلمكانيات المتادة وغاللا ما ه د

للس

ل الجهد ه ير الو الطاقة المب ولةي لما األداء فياال تلو

لسااال النتاي التي دااها ال ردي فمثال قد خب

الطالا جهدا بي اًر في االسااتعداد لالمت ا ي لطنع قد

ه صا اال تلو درجات من را ااة ] .[7كما هعرف األداء الوظي ي ب نع د ارسا ااة وب ليل لداء العاملير

لعملهم ومالد ة سلوكهم وبصرفابهم لكناء العملي و لت لل كم تلو مدى نجادهم ومستوى اءبهم

في النيام ب تمالهم ال الية ولهراا ااا لل كم تلو امكانيات النمو والتادم لل رد في المس ا ااتابل وب ملع
لمسائوليات ل بري لو بر ية لوظي ة اأرأ .واألداء الوظي ي هو ساالوك وظي ي هادف ال ه هر نتيجة
قوأ او لا ا ا ا ا ا ااغوط ناابعاة مر الاداأل ال رد فااي ولطنع نتيجة ب اتل وبوافا أير الاوأ الداألية لل رد
والاوأ ال ارجية الم يطة بع ].[8
تحسين األداء الو يفي

ويعني اساات دام جميت الموارد المتادة لت سااير الم رجات وتنتاجية العملياتي وب ايا التطامل

أير التطنولوجيا الص ي ة التي بوظف رلل الما بالطرياة المثلوي ويتطلا ب سير لداء اهة من مة
بواز العنازر األريت التالية الجودةي اإلنتاجيةي التطنولوجياي التطل ة) أل بواز ه ه العنازر خظكد

ا بوقعات وادتياجات لز ا

المصل ة في ال ركة قد اأ ت في تير االتتلاري ويطلا تلو ه ا

المنه المتطامل ادارة الت ساير ال اامل ويتطو مر أمساة تنازر لساسية كما مولى بال كل رقم
5ي ].[9

شـكل رقــم ( :)5عناصر ادارة التحسين الشامل لألداء

التوجيه :ويمثل االسا ا ا ااترابيجية التي ب دد ابجاهات الت سا ا ا ااير المسا ا ا ااتابليةي والتي بعمل تلو بركيز
الطاقات ود د الجهود لت سير تالقات العمل الرييسية في المن مة.
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المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة

المفاهيم األساسية :بتميز ه ه الطلاة با ادجار أنايها برت المن مة امام منهجيات الت سير
األساسية التي بتطامل مت األن طة العادهة ألداء العما .
عمليات التسلم :خركز أناء ه ه الطلاة تلو تمليات ب يز زناتة المنت او ال دمة التي بجعل
المن مة ل ثر ك اءة وفاتليةي وبزيد مكر قدربها تلو التطي ي وفي الوقت ابع ب فيض الوقت
والجهد والتطل ة.
التأثير التنظيمي :ه تص ه ا البناء أولت المااخيس والهيكل التن يمي للمن مة .المكافآت
واالتتراف بال رلي ه تص ه ا البناء أن ام المكافآت واالتتراف بال رل ال أ خترمر المكافآت

المالية وغير المالية أهدف دتم لهمية المهام االأرى داأل البناء الهرمي.
عالقة إدارة الجودة الشاملة بأداء العاملين

خرى مع م اللادثو ل لداء الموظ ير هجا ل ختابت أدقة ويتم بطويره ول ب مكا ادارة

الجودة ال املة وبطبياها ا بطو قادرة تلو الزيادة واالربااء ب داء الموظ ير ل ا خرى اللادثو في
ه ه الدراسة ل كمة تالقة أير ادارة الجودة ال املة ولداء الموظ ير وديثما بم االهتمام ب دارة

الجودة ال املة في ال ركات وأازة ال ركات الن طية خنعكس اهجاأيا تلو لداء العاملير ل ا وجا
تلو اللادثو ب دخد مربطزات ادارة الجودة ال املة وهي النيادة والرؤية السليمةي م اركة العامليري

الت سير المستمر) ودراسة تالقتها ب داء العاملير بمص اة الزاوية لتطرير الن ا وكيفية اسهام ه ه

المربطزات في زيادة لداء العاملير في ال ركات الن طية.
الدراسات السابقة:
إبراهيم قراش وعبد الباسط هبال.[11] 2102 ،

هدفت ه ه الدراسة الي التعرف تلو طبيعة وتالقة ادرله الجودة ال املة ولكرها تلو ك اءة

لداء العاملير بمجمت ميلتع لن ا والغاز ومر اهم النتاي التي بوزلت لليها الدراسة وجود تالقة

اربلاط طردأ قوأ وب كير معنوأ إلدارة الجودة ال املة في لداء العاملير الوظي ي داأل المجمت
الصناتي.

عبيدلي وصندالي.[12] 2102 ،
وبتل ص ه ه الدراسة دو باييم لداء العاملير في المن مات الصناعية باإللافة الو اأراز

مساهمة ادارة الجودة ال املة في ب سير تملية األداء .واظهرت نتاي الدراسة ا هناك لكر مرب ت

لعنازر ادارة الجودة ال املة تلو رفت مستوأ لداء العامليري كما لول ت النتاي ا ب سير

األداء هعد مر اهم توامل نجاح ادارة الجودة ال املة وا مستوى لداء الموظف خت كر ب كل ملاضر
باإلدارة الناج ة للجودة.
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عبد اللطيف مصلح محمد عايض.[13] 2112 ،
هدفت الدراسة الي التعرف تلو مدأ بوافر متطللات بطبيا ادارة الجودة ال املة في
المن مات الصناعية اليمنية ال ازةي ومدأ ب ايا ملادئ ادارة الجودة ال املة في بلت المن مات.

بتل ص نتاي الدراسة الي جملة مر النتاي لهمها وجود قصور في مستوأ بوافر متطللات بطبيا
ادارة الجودة ال املة.

اب ات الدراسة مت الدراسات الساباة في انها بناولت مولوع الجودة ال املة ولكره في ب سير

األداءي دي

بناولت الدراسة لكر الجودة ال املة تلو لداء العاملير في ال ركات الن طية وه ا

الجزء هو ال أ ب او الدراسة التركيز تليع للوقوف تلي واقت بطبيا الجودة ال املة في مجمت
مليتع للن ا والغاز لتعرف تلو األسلا التي ب و دو استمرار لداء العاملير بالمستوأ المطلو
بما هرمر انسيا

مشكلة الدراسة:

العمل تلي ل مل وجع.

ب رص ال ركات ب كل تام تلو ب ايا األهداف المولوتة وفا أططها االسترابيجية

ومنها ب ايا الري ية والتميز في سوق العمل وه ا ال خت بو اال باالهتمام بالعنصر الل رأ ورفت

مستوى انتاجيتع وب سير مستوى لدايع الوظي ي مر أال ال وافز والبرام التدريبية وغيرها .له ا

مر الم ترض ا هكو هناك تالقة أير ادارة الجودة ال املة وألداء المتميز دي

ل لدد اهداف

الجودة ال املة هو رفت مستوأ األداء الوظي يي ل لت الأد مر الت د مر وجود مثل ه ه العالقة
المن مات اإلنتاجية وأازة ال ركات الن طيةي ويعد الدراسة الميدانية لمص اة الزاوية لتطرير الن ا

ظهرت لللادثير اإلضكالية األساسية والتي همكر زياغتها في التساؤ التالي:

هل بوجد تالقة اربلاطية أير ادارة الجودة ال املة واالداء الوظي ي للعاملير بال ركات

الن طية؟

أهداف الدراسة:

 التعرف تلو طبيعة ادارة الجودة ال املةي وتلو واقت ن امها في ال ركات الن طية في ليبيا.

 التعرف تلو ابجاهات المل وكير في مص اة الزاوية لتطرير الن ا ن و مستوأ األداء الوظي ي
المربلا ب دارة الجودة ال املة.

 التعرف تلو مدى ب كير بطبيا ابعاد ادارة الجودة ال املة تلو األداء التن يمي في ال ركات
الن طية.

بادهم مجموتة مر التوزيات والماتردات الواقعية والعملية المستندة تلو نتاي ه ه الدراسة لصانعي
الارار في ال ركات الن طية التي بسهم في بعزيز لكر بطبيا ادارة الجودة ال املة تلو األداء

الوظي ي للعاملير أتلت ال ركات.
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فرضيات الدراسة
في اطار العرض الساأا لم كلة الدراسةي بم زياغة ال رليات التالية:

الفرضااااااية االولي :بوجد تالقة اربلاط أير ادارة الجودة ال ا ا ا اااملة واالداء الوظي ي للعاملير

بمص اة الزاوية لتطرير الن ا.

الفرضااااااية الثاةية :خوجد لكر و داللة ادصايية تند مستوأ داللة  )   0.05أير ادارة

الجودة ال ا ا اااملة دتم ومسا ا اااندة االدارة العلياي الت سا ا ااير المسا ا ااتمري م ا ا اااركة الموظ ير) واألداء
الوظي ي العاملير بمص اة الزاوية.
ةموذج الدراسة
اتتماداً تلو ما ورد في الد ارسااات الساااباةي وانسااجاماً مت اهداف الد ارسااة وبساااؤالبهاي فاد بم

زياغة نمو

ه مل تلو الجودة ال املة كمتغير مستالي واألداء الوظي ي كمتغير بابت .وال كل

التالي خولى ه ا النمو .
المتغيرات الديمغرافية والوظيفية

المتغير المستقل
المتغير التابع

إدارة الجودة الشاملة

األداء الوظيفي

شـكل رقــم ( :)9نموذج متغيرات الدراس

أساليب المعالجة اإلحصائية
للجابة تلو بسا اااؤالت الد ارسا ااة ون اًر لطبيعة ال رلا ااياتي فاد بمت المعالجة اإلدصا ااايية

للبيانات التي بم جمعها مر أال االستبيا باست دام أرنام ال زم االدصايية للعلوم االجتماعية
)SPSS V20ي ومر أال ه ا البرنام بم دسا ا ا ا ا ااا

الثلات بطرياة لل ا كرونلاخي ودس ااا
المعيارية أهدف وزف وب

معامل االربلاط )Pearsonي و يال

التط اررات والنس ااا المئوية واالوس اااط ال س اااأية واالن رافات

يص متغيرات الل

.

الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة:
ادتوت الد ارس ا ااة تلو كالكة مر المتغيرات الدهمغرافية وهي العمري تدد س ا اانوات ال دمةي

المستوأ الدراسي) .ما خلي:

العمر :نالدظ مر ال ا ااكل رقم  2ل ل بر نس ا االة ألتمار لفراد العينة بتراوح أير  11الي

 )11دي

ألغت النس ا ا االة )%11.1ي بلت ال ئة الس ا ا اااباة في التربيا ال ئة  )21-11أنس ا ا االة

%5..9ي كم ال ئة  51الي  )11أنسلة %19.5ي ودي

المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة

ألغت نسلة ال خر بجاوزت اتمارهم 21
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ساانة  )%11.2ه ه النتاي بد تلو ل لغلا الموظ ير العاملير في المجمت مر فئة ال االا ي
وه ا هعني اهتمام ال ركة أتعيير فئة ال لا .

50.00%
40.00%

النسبة

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
 – 51 50 – 41 40 – 31فأكثر
سنة
العمرية
سنةالفئـة

30 – 20
سنة

شـكل رقــم ( :)0توزيع افراد العينة من حيث العمر

• المؤهل العلمي :نالدظ مر ال كل رقم  .ل  %13.15مر افراد تينة الدراسة دازلير
تلو دألومي أينما  %51.5داز االير تلو ماجس ااتيري و %15.1داز االير تلو بكالوريول وهم
ه كلو ل بر نسلةي وه ا دليل تلو ل لغلا المست يدخر مر ال دمة هم المت رجير مر المتوسا
والجامعيي ووجود بنوع في الوظايف ومظهالت الموظف التي بتناسا ا ا ااا مت طبيعة بلت الوظايفي

أينما مظهل الدكتوراه كانت نسبتع .%1.3

…3
32.70%

21.20%
42.30%

دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

دبلوم

شـكل رقــم ( :)5توزيع افراد العينة من حيث المستوي الدراسي

• مدة الخدمة :نالدظ مر والجدو رقم  3ا  %19.5مر لفراد تينة الد ارسااة مدة ال دمة
لدخهم  51سنة ول ثري و %13.2ختراوح سنوات ال دمة ما أير  11سنة الي  51سنةي و%12.1
ختراوح ساانوات ال دمة ما أير  .ساانوات الي  11ساانواتي و %5..9متوسااا ساانوات ال برة لدخهم

مر سا ا ا ا ا اانة الي  2سا ا ا ا ا اانواتي وه ا خبير ا اغلا العاملير بالمجمت ختمتعو ب برة تملية بجعلهم

قادرير تلو المساهمة في اداء تملهم.
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شـكل رقــم ( :)5توزيع افراد العينة من حيث الخبرة

وصف وتشخيص متغيرات الدراسة
بتطلا منهجية الل

ب دخد ماهية المتغيرات التي اتتمدت تليها الد ارسا ا ا ا ااة في ب ايا

اأتداء
لهداف الد ارساة واأتلار فرلايتهاي ولت ايا لت فاد زان ت ه ه المتغيرات أهدف معالجتها
ً
بالت ليل األولي للبيانات المتعلاة أت ليل ابجاهات وآراء المس ا ا ا ا ااتوجبيري وقد اس ا ا ا ا اات دم أرنام
 )SPSS V 20و  )Excel 2010لالس ا ا ااتدال تلو التط اررات والنس ا ا ااا المئوية واألوس ا ا اااط

ال ساأية واالن رافات المعيارية ولطل مر متغيرات الدراسة ما خلي:

وصف وتشخيص متغيرات إدارة الجودة

فيما خلي ترض ألهم المااخيس اإلدص ا ا اااييةي ل ارات م ور" ادارة الجودة ال ا ا اااملة" ال أ

ختطو مر  )9فارات اس ا ااتجا

لها لفراد العينة وفا منيال ليكرت ال ماس ا ااي ما هو مول ا ااى

بالجدو رقم  .)5واالن رافات المعيارية لمتغيرات ادراة الجودة ال ا ا اااملة لألفراد المل وكير تلو

مساتوأ ال ااركة المل وكة مصا اة الزاوية لتطرير الن ا)ي ا ل د  %.1مر األفراد المل وكير تلو
ا االدارة العليا ب ا ا ا ااركتهم بتبني أطة اس ا ا ا ااترابيجية لت ايا الجودة في جميت مجاالت ال ا ا ا ااركةي

ويلغت يمة الوسااا ال ساااأي  )1.32وهو ل بر مر المتوسااا العام واللال

)1.11ي واالن راف

المعيارأ له ا المتغير  .)1.913 ) x1وي ااير  )%1.مر المل وكير با االدارة العليا بال ااركة
بهادف الي باليص كمياة العمال المطلو وفااا ل جم العمالي آ ألغت يمة الوسا ا ا ا ا ا ااا ال سا ا ا ا ا ا اااأي

واالن راف المعي ااارأ لها ا ا المتغير  )1.121 )1.51 ) x 2تلو التوالي .ويت ا  )%23مر

المل وكير تلو ا االدارة العليا في ضا ااركتهم بسا ااعي الي ب دخد واسا ااتغال الوقت ب ا ااكل جيدي آ

ألغت يمة الوسا ا ا ااا ال سا ا ا اااأي واالن راف المعيارأ له ا المتغير  )1.119 )1..5 ) x3تلو

التوالي .وي ا ا ا ا ا ا ااير  )%22مر المل وكير تلو اناع ختوفر لادأ االدارة العليااا ال ماال والرملاة في
بادهم االجود باستمرار مر أال الت سير المستمري آ ألغت يمة الوسا ال ساأي  )1.25وهو

ل بر مر المتوسا ا ا ااا العام واللال

)1.11ي وان راف معيارأ أل

 )1.191للمتغير  .) x4ويرى

 )%.1مر المل وكير ب نع ختم اأتطار طرق ووسا ااايل بص ا ا ة مسا ااتمرة بسا اااتد في ب سا ااير جودة
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المنتجاتي آ ألغت يمة الوسا ا ا ا ا ا ااا ال سا ا ا ا ا ا اااأي واالن راف المعيارأ له ا المتغير )1..1 ) x5
 )1.113تلو التوالي .ويظكد  )%.1مر المل وكير با ض ا ااركتهم بعمل باس ا ااتمرار تلي بوجيع

وارضا اااد العاملير الي كيفية ب سا ااير الجودةي آ ألغت يمة الوسا ااا ال سا اااأي واالن راف المعيارأ
له ا المتغير  )1.911 )1..3 ) x 6تلو التوالي .وي ير  )%1.مر المل وكير با العاملو

ه ا ا اااركو في زاا اانت الا اررات االسا ا ااترابيجية المتعلاة بالجودةي آ ألغت يمة الوسا ا ااا ال سا ا اااأي
واالن راف المعيارأ له ا المتغير  )1.131 )1.59 ) x7تلو التوالي .ويظكد  )%21مر
ريا وادد مر اجل اس ااتغال الوقتي

المل وكير با ض ااركتهم بعمل تلي جعل العاملير هعملو

آ ألغت يمة الوس ااا ال س اااأي واالن راف المعيارأ له ا المتغير  )1.553 )1.11 ) x8تلو

التوالي .ويرى  )%11مر المل وكير با ادارة ضا ااركتهم ب ا ااجت تلو م ا ااار العاملير في ولا اات

السااياسااات وأطا العملي آ ألغت يمة الوسااا ال ساااأي واالن راف المعيارأ له ا المتغير ) x9
 )1.519 )1.15تلو التوالي.
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وصف وتشخيص المتغيرات الخاصة باألداء الو يفي للعاملين
مر أال الت ليل الوزا ا ي في الجدو رقم  1بم جمت بط اررات العلارات بالنس االة لل يارير

اوافا ب اادة واوافا) الس ااتنتا الموافاة العامةي وك لت ال اوافا وال اوافا ب اادة) الس ااتنتا تدم
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الم اخدةي ب ازا اايل ه ه العملية مول ا ا ة في ال ا ااكل رقم  .)3ومر

الموافاة العامةي بم دسا ااا

في الجدو وال ا ااكل البيانيي ببير لللادثير نسا االة الموافاة العامة بسا اااوأ

أال تملية ال سا ااا

 %.5.19وهي نس االة تالية ل بر مر نس االة تدم الموافاة والتي بس اااوأ %19...ي تليع همكر

الاو با النتيجة العامة للجابات في ه ا الم ور بتجع ن و الموافاة .وبوجد م اخدة أنسا ا ا االة
%13.92ي ه ه النس ا ا االة بد تلو ا جزء مر المل وكير لم هكر لدخهم المام بام بعلارات ه ا

الم ور.

المتغير
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شكل رقم ( :)5تكرارات الموافقة وعدم الموافقة والمحايدة للمحور األداء الوظيفي

اختبار ومناقشة فرضيات الدراسة:

الفرضاااااااية االولى :بوجد تالقة اربلاط معنوية أير ادارة الجودة ال ا ا ا ا اااملة واالداء الوظي ي

بنص ال رلا ااية االولي تلو وجود تالقة اربلاط معنوية أير ادارة الجودة ال ا اااملة دتم ومسا اااندة
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االدارة العلياي الت سا ااير المسا ااتمري م ا اااركة الموظ ير) واالداء الوظي ي للعاملير بمصا ا ا اة الزاوية
لتطرير الن اي دي

ه ا ا ااير الجدو رقم  2الو ا هناك تالقة اربلاط معنوية دالة ادص ا ا ااايياً أير

ل مر ادارة الجودة ال ا اااملة واالداء الوظي ي في المصا ا ا اةي ا ألغت يمة االربلاط أير متغيرات

لدارة الجودة ال ا ا ا ا ا ا اااملاة مجتمعا ًة ومتغيرات االداء الوظي ي للعااملير مجتمع ًة قد ألغت .)1.311
يمااة العالقااة االربلاااطيااة  )%31بعبر تر وجود تالقااة طردهااة قويااة أير بطبيا ادارة الجودة

ال اااملة واألداء الوظي ي للعاملير بالمصا ا اة .وه ا هعني انع كلما زاد بطبيا ادارة الجودة ال اااملة

في مص اة الزاوية لتطرير الن ا خزداد مستوى األداء الوظي ي .وه ا خد اهراً تلو ل ممارسات

ادارة الجودة ال اااملة بس ااعو في جوهرها الو رفت وب س ااير األداء الوظي يي فاألداء الوظي ي هو

مر لا ا اامر اهتمامات ادارة الجودة ال ا ا اااملة ن اًر الربلاطع بك اءة وفعالية المن مات في ب ايا
لهدافها والوزو الو ما بصبوا اليع مر رؤى ولهداف.
جدول رقم ( :)0يوضح نتائج اختبار العالقة بين متغيرات ادارة الجودة الشاملة واالداء الوظيفي

Correlations
محور االداء
الوظيفي
**.830

محور
الجودة
1

محور الجودة

Pearson
Correlation
)Sig. (2-tailed
.000
N
52
52
محور االداء
Pearson
**.830
1
الوظيفي
Correlation
)Sig. (2-tailed
.000
N
52
52
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed).

الفرضية الثاةية :بظكر ادارة الجودة ال املة دتم ومساندة االدارة العلياي الت سير المستمري
م اركة الموظ ير) تلو األداء الوظي ي للعاملير بمص اة الزاوية لتطرير الن ا .ب ير نتاي ب ليل

االن اادار الو وجود ب ا كير معنوأ لمتغيرات ادارة الجودة ال ا ا ا ا ا ا اااملااة مجتمعااة في متغيرات االداء

الوظي ي للعاملير بالمصا اةي دي

أل معامل الت دخد

2

 )1..39 ) Rدي

ه ااير ه ا المظضاار

الو قدرة المتغير المستال المتمثل ب دارة الجودة ال املة في ب سير الت كير ال أ هط لر تلو المتغير

التابت المتمثل باألداء الوظي ي للعاملير أن و .)%.3.1
جدول رقم ( :)5يوضح االرتباط الخطي بين المتغير المستقل والمتغير الثابت

Std. Error of the Estimate
.40214

Model Summary
Adjusted R Square
.683

R
R Square
.830a
.689

Model
1
dimension0

الجودة محور a. Predictors: (Constant),
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االستنتاجات:
 .1تادم وجود ب يز ومكاافئاات لادأ العاااملير بمص ا ا ا ا ا ا ا ااة الزاوياة لتطرير الن ا والا أ خظكر
أدوره سللاً تلو ادايهم الوظي ي.
 .5خرى العاملير بالمص ا ا اة ا ن ام ادارة الجودة ال ا اااملة هسا اااهم أدرجة كبيرة في ب سا ااير
تملية بنيم االداء ال أ أدوره هساهم في ب ايا لهداف ال ركةي ا ه هر لت مر أال
نسلة االب اق العالية في اجابات االفراد المل وكير وال ازة أ لت.

 .1بظكر ادارة الجودة ال املة معنوياً تلو اداء العاملير الوظي ي بالمص اةي وه ا ه ير الي
ب كير وفاتلية بلت االدارة في ب سير االداء ال أ هساهم في ب ايا لهداف ال ركة.

 .1مااا أيناات نتاااي الت لياال وجود تالقااة اربلاااط طردهااة قويااة أير ادارة الجودة ال ا ا ا ا ا ا اااملااة
واألداء الوظي ي للعااملير بمص ا ا ا ا ا ا ا ااة الزاوية لتطرير الن اي وه ا خد تلو لهمية بطبيا

ادارة الجودة ال ا ا ا اااملة ودورها في ب سا ا ا ااير اداء العامليري ويت بو لت مر أال النيادة

اإلدارية التي برت الجودة ال املة هدفاس لها ولرؤيتها.

 .2ما اولا ت الد ارساة اهتمام ضاركة الزاوية لتطرير الن ا باأتطار الطرق والوساايل بص ة
مستمرة والتي بساتد في ب سير جودة المنتجات.

 ..تدم وجود أبرة ودورات بدريبية للعاملير في مجا ادارة الجودة ال املة.

التوصيات:

تلو لوء النتاي بم التوزل الي العدخد مر التوزيات بتل ص في ا بي:
 النيام بالمزيد مر الدراسات تر ادارة الجودة ال املة.

 العمل تلو ب عيل اإلمكانيات المادهة والل ا ا ا ا ا ارية التي بس ا ا ا ا اااند بطبيا معاخر ادارة الجودة
ال املة.

 لرورة ريا تملية يال األداء أزيادة المربلات وال وافز لدأ العاملير.

 ن اار كاافة الجودة ال اااملة أير العامليري ودتم ومساااندة االدارة العليا مر أال اهتمامها
ب دارة الجودة ال املة وب يز وبدريا العاملير.
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المريتي زالى " .)5111 .التطوير التن يمي وتالقتع باألداء مر وجهة ن ر العاملير في المدخرية العاملة للجوازات".
رسالة ماجستير غير من ورة .جامعة األمير ناه

الريية للعلوم األمنيةي الرياضي السعودهة.

[ ]11تلي السلميي" بطوير لداء وبجدخد المن مات"ي دار لاءي مصري1993ي ص.95

[ ]11اأراهيم قراشي تبد اللاسا هلا )5119 .ي " دراسة ب كير ادارة الجودة ال املة تلو لداء العاملير بالمظسسات الصناعية
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