علم السياسة

 انفشلخ أنٗ اػالو
 ا.د  /ػشثٗ ػجذ انؼضٚض انطٕخٙ

األحضاة انغٛبعٛخ ٔانغًبػبد انًصهحٛخ
 أٔال  :األحضاة انغٛبعٛخ

 رمٕو األحضاة انغٛبعٛخ ثذٔس ْبو ف ٙانحٛبح انغٛبعٛخ ف ٙانًغزًؼبد انُبيٛخ ػُٓب فٙ
انًغزًؼبد انًزمذيخ
 رؼشٚف انحضة انغٛبعٙ
ٚ ؼشفٓب ثطشط غبن ٙثأَّ أداح ٚغزؼًهٓب انشؼت نهزؼجٛش ػٍ أيبَٚٔ ّٛغزطٛغ يٍ خالنٓب أٌ
ٚحمك يصهحخ خبصخ ئر أَّ يغًٕػخ األفشاد انز ٙرشكض أيبَٓٛب ف ٙحضة يب  ،ئًَب رشي ٙانٙ
رحمٛك ٔصٌ اكجش نٓزِ األيبَٚٔ ٙأيم رغٛٛشْب ػٍ طشٚك انؼًم انًشزشن انز٘ ٚزغّ نٓب
انحضة .

ٚ ؼشف انحضة انغٛبع ٙثأَّ رُظٛى عٛبع ٙنّ صفخ انؼًٕيٛخ ٔانذٔاو ٔنّ ثشَبيظ ٚغؼٗ
ثًمزضبِ نهٕصٕل ئنٗ انغهطخ.

يمٕيبد األحضاة انغٛبعٛخ

ٔ - عٕد رُظٛى نّ صفخ انؼًٕيٛخ ٔاالعزًشاس.

 - عؼ ٙانزُظٛى ػه ٙانزأٛٚذ انشؼج ٙثالُبع األفشاد ثخطّ انغٛبع ٙثُبء ػه ٙثشايظ ٔأٔنٕٚبد يحذدِ .

 - سغجخ ػُبصش انحضة ٔلٛبدرّ ف ٙانٕصٕل ئن ٙانغهطخ ثطشٚمخ لبََٕٛخ ٔعهًٛخ.

ٔ ظبئف األحضاة انغٛبعٛخ :

 - رمٕو األحضاة ثذٔس يهئ انفشاؽ ث ٍٛانذٔنخ ٔانًغزًغ .

 - رمٕو األحضاة ثزغًٛغ يصبنح انمٕ٘ االعزًبػٛخ ٔيطبنجٓب ف ٙشكم سؤ٘ ٔعٛبعبد رزُبفظ ػه ٙانزأٛٚذ
انًغزًؼ ٙنٓب ٔرًضم ثذائم ٔخٛبساد لبئًّ ػه ٙانٕػ ٙاالعزًبػٔ ٙانغٛبع. ٙ

 - رمٕو األحضاة ػه ٙرُشئخ انكٕادس انغٛبعٛخ انًذسثخ .

 - رمٕو األحضاة ثذٔس انحكى انجذٚم ف ٙحبنخ فٕص يششحٓٛب ف ٙاالَزخبثبد

 - رمٕو األحضاة ف ٙكضٛش يٍ األحٛبٌ ثزكٕ ٍٚحكٕيبد ظم نهحكٕيخ انجذٚهخ ف ٙثهذآَب فزضش٘ انحٛبح انؼبيخ
ثبألطشٔحبد انجذٚهخ .

خصبئص انزُظٛى انحضثٙ
ًٚكٍ اعزُزبط صالس خصبئص ٚزًٛض ثٓب انزُظٛى انحضثْٔ ٙزِ
انخصبئص ْ: ٙ
أٔال  :ئٌ انحضة رغًغ يٍ األفشاد ٚشثطٓى ْذف ٔاحذ ٔسؤٚخ ٔاحذح .
صبَٛب  :ئٌ ٔظٛفخ انحضة عٛبعٛخ يٍ حٛش األعبط ثٛذ أَٓب لذ رًبسط
ٔظبئف أخش٘ غٛش عٛبعٛخ ٔنكٍ األخش ال رؼزجش أعبعٛخ .
صبنضب  :ئٌ نهحضة ثشَبيغب عٛبعٛب ٚصم يٍ خالنّ ئنْ ٙذفّ ٔأعبط
لٛبيّ ْٕٔ انحكى .

انُظى االَزخبثٛخ
أٔال -رؼشٚف انُظبو االَزخبثٙ
ًٚكٍ رؼشٚف انُظبو االَزخبثElectoral system ٙثأَّ " انطشٚمخ
انزٚ ٙزى يٍ خالنٓب رحٕٚم األصٕاد انزٚ ٙزى اإلدالء ثٓب ف ٙاالَزخبثبد
انؼبيخ ئنٗ يمبػذ نهًششح ٍٛأٔ نألحضاة.

إَٔاع انُظى االَزخبثٛخ
َ -ظبو األغهجٛخ انجغٛطخ/انُغجٛخ
َظبو األغهجٛخ انًطهمخ
َ .ظبو انزًضٛم انُغجٙ
انُظبو انًخزهظ:

عًبػبد انضغظ (عًبػبد انًصهحخ)
رؼشٚف عًبػبد انضغظ (عًبػخ انًصهحخ ) :
ٔرؼشف عًبػبد انًصهحخ  :ػه ٙأَٓب عًبػبد ضبغطخ نزحمٛك
األْذاف انخبصخ ثٓب .
عًبػبد انضغظ ْ : ٙيغًٕػخ يٍ عًبػبد انًصبنح انز ٙرغؼٗ ئنٗ
رحمٛك أْذاف يؼُٛخ يشرجطخ ثًصبنح انغهطخ انغٛبعٛخٔ ،ال رُذسط
ضًٍ أْذافٓب انٕصٕل ئنٗ انغهطخٔ ،لذ عًٛذ ثغًبػبد انضغظ يٍ
يُطهك انضغٕطبد انز ٙرًبسعٓب ػهٗ انغهطبد نزحمٛك أْذافٓبٔ ،لذ
ٔصفٓب انجؼض ثأَٓب عًبػبد غٛش عٛبعٛخ

انفشق ث ٍٛعًبػخ انًصهحخ ٔانحضة انغٛبعٙ
 رخزهف عًبػخ انًصهحخ ػٍ انحضة انغٛبع ٙيٍ ػذح ٔعِٕ ًٚكٍ رهخٛصٓب ف ٙاٜر: ٙ
 - 1 انٓذف ٓٚ :ذف انحضة انغٛبع ٙػبدح ئنٗ انفٕص ثًمبػذ انحكى ٔرٕن ٙانغهطخ انغٛبعٛخ
 ،أيب عًبػخ انًصهحخ فآَب ال رغؼٗ ئنٗ انٕصٕل ئنٗ انغهطخ ٔئًَب ئنٗ انزأصٛش ػهٗ
انغٛبعبد انحكٕيٛخ ثًب ٚخذو يصهحخ انغًبػخ دٌٔ أٌ رشبسن يجبششح ف ٙانحكى .

 انؼضٕٚخ  :ثًب أٌ األحضاة انغٛبعٛخ رفزح أثٕاثٓب نكم أفشاد انشؼت يٍ أعم انزصٕٚذ نٓب
ف ٙاالَزخبثبد ثًب ٚضًٍ فٕصْب ف ٙاالَزخبثبد ٔاعزًشاسْب ف ٙانحكى فآَب  ،رضى ػُبصش
يزجبُٚخ ف ٙانًٍٓ ٔانًغزٕٚبد انزؼهًٛٛخ ٔانضمبفٛخ ٔانٕظٛفٛخ  ،أيب عًبػخ انًصهحخ فٛغهت
ػهٗ ػضٕٚزٓب انزمبسة ف ٙيغزٕٚبد انذخم انًغزٕٖ انزؼهٔ ًٙٛانضمبفٔ ٙاالعزًبػ.ٙ

 - 3انزُظٛى ٚ :شزشط ف ٙانحضة انغٛبع ٙأٌ ٚكٌٕ نّ ْٛكم
رُظ ًٙٛيغزمش ٚحذد انؼبنمخ ث ٍٛأعٓضح انحضة ٔيغزٕٚبرٓب
انًخزهفخ  ،ثًُٛب ٚشزشط انٓٛكم انزُظ ًٙٛف ٙعًبػخ انًصهحخ.
4انٕعبئم  :رغؼٗ األحضاة انغٛبعٛخ ئنٗ أٌ ركٌٕ ٔعبئهٓب
ششػٛخ ٔػهُٛخ  ،أيب عًبػبد انًصبنح فبٌ ٔعبئهٓب رغًغ ثٍٛ
انغشٚخ ٔانؼهُٛخ ٔث ٍٛانششػٛخ ٔػذو انششػٛخ .

وظائف جماعات المصلحة
 انزؼجٛش ػٍ يصبنح األػضبء
 االرصبل ٔ ضجظ عهٕن األػضبء

 - انزُشئخ ٔانزؼجئخ ٔانًشبسكخ انغٛبعٛخ
4- رمذٚى انخذيبد
 أْى األعبنٛت انز ٙرغزخذيٓب عًبػبد انًصبنح ْٔ ٙكبنزبن: ٙ
 - 1 االرصبل ثبنًإعغبد انغٛبعٛخ
 - انًغبَذح االَزخبثٛخ
 االعزًبنخ :


 4-يخبطجخ انشأ٘ انؼبو

يًٛضاد عًبػبد انضغظ ػٍ األحضاة انغٛبعٛخ
رخزهف عًبػبد انضغظ ػٍ األحضاة ف ٙكَٕٓب ال رغؼٗ نهٕصٕل ئنٗ
انغهطخ انغٛبعٛخ
 -أْذاف عًبػبد انضغظ يحذٔدح يمبسَخ ثؼذو يحذٔدٚزٓب يغ األحضاة
انغٛبعٛخ
ال رؼزًذ عًبػبد انضغظ ثصفخ أعبعٛخ ػهٗ انؼذد انضخى
رأصٛش عًبػبد انضغظ ػهٗ انغهطخ ثطشٚمخ غٛش يجبشش

