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اؾزبريًعروس ً
اجلؿعقاتًاؾعاؿؾةًيفًؿقادقنًحؼوقًاإلـيان :م
اظـؿقفيماألوظبماظيتمتقصؾًمإظقفوماظدراديمحقلمػذاماظصـػمتؼقلمأغفمإذام
أرؼدمأنمتضطؾعمايرطيماىؿعقؼيماظعوعؾيمؼبمعقدانمحؼوقًاإلـيان مالبدمعـم
اًروجمعـمإدذلاتقفقيمماظعؿؾماظيتمتؼقممسؾكمتقجقفمغؿوئٍمسؿؾفومإظبماًورجم
 ،مضرورة مهرؼرػو معـماظضغقطموماظعقائؼماظداخؾقيماٌعرضؾيمألداءمعفوعفومؼبم
ذبوالتماظدصوعمغبوؼي،موترضقيمحؼققماإلغلونم،مومػذامالمميؽـمأنمؼؿلتكمإالم
إذاممت :م
 اظؿقررمعـماظضغقطماظؾرلوضرارقيماظيتمتعقؼمعـمتطقرػومومتػعقؾمأدائـفوم
وػذا مؼؿطؾى م متغقرل مايوظي ماظؼو غقغقيماٌـظؿيمظػعؾماىؿعقوتماظيتمضبؽؿفوم
ضوغقنمدؼلؿدلم .1990م
 اظعؿؾ مسؾك موووز مذػـقي ماظؿـظقؿ ماإلداري ماظيت مذؽؾؿفو مضقاغنيم
اظلؾعقـوت ،موذظؽ مبوظؿكػقض معـ ماإلجراءات ماالحؿقورقي ماٌوغعي ميرؼيم
اظؿلدقسمومهفقؿمدعيمإرادةماظؿدخؾمظإلدارةمؼبمدرلورةماألسؿولمومرؾقعؿفومم
ومحصرمأ داةماظؿدخؾمصقؿومؼـصمسؾقفماظؼوغقنمحصرا،مطذظؽماًروجمعـمحوظيم
اٌػوضؾيمبنيمايرطيماىؿعقؼيموضطوسوتفوماٌكؿؾػي م
 تطؾقؼ مايصوغي ماظؼوغقغقي ماظيت مهؿل ماىؿعقوت معـ متعلػ ماإلدارةم
وجعؾ ماظؼوضل موحدهماٌمػؾموماظصودرمإلجراءاتماظؿعؾقؼمومايؾمطؿومؼـصم
سؾقفماظؼوغقن م
 هرؼر مإعؽوغق ي مايصقل مسؾك ماٌداخقؾ معـ معصودر مشرل ماذذلاطوتم
األسضوء موذظؽ مبوظؿكػقػ معـ ماإلجراءات ماظيت مال متؿؿوذك مو ماظروح ماظعوعيم
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اشلودصيمإظبمتطقؼرمخدعوتماىؿعقوتماظعوعؾيمؼبمعقدانمحؼققماإلغلونمخوصيم
تؾؽماظعوعؾيمؼبمعقدانمايؼققماالضؿصودؼيموماالجؿؿوسقيموحرؼيماظرأي.
 اًروج معـ محوظي م اٌعوعؾيمشرلماٌؿلووؼيموماظغرلمواضقيمسؾكمعلؿقىم
ايؼمؼب:
ـمتقصرلماٌؼراتمومعلوحوتماظـشوطمومخوصيمبوظـلؾيمظؾفؿعقوتماظيتمتعؿؾم
ؼبمعقدانمحؼققماإلغلون.
ـ ماظؿؿقؼؾ ماظؿػضقؾل مظؾعض ماىؿعقوت مسؾك محلوب مأخرى مو مذظؽ موصؼم
ععودظيماالضذلابموماالبؿعودمعـمدؾطيماظؼرار .م
 اًروجمعـم حوظيماظؿلؿقوتموماظـعقتماٌؾفؿيمظؾفؿعقوتموماظيتمشوظؾوم
عومتؽقنمربؾمجدلمععرضؾمبنيماظلؾطيموماظػوسؾنيمؼبمػذهماىؿعقيمأومتؾؽ،م
وػقمأعرمؼعقؼمؼبماظؽـرلمعـمايوالتماظعؿؾماظطؾقعلمومإخضوسفومالسؿؾوراتم
دقودقي ،مو مػذا ماألعر مؼـطؾؼ مسؾك ماىؿعقوت ماظعوعؾي مؼبمعقدانمحؼققماٌرأةم
خوصي .م
 اظعؿؾمسؾكمصؽماالرتؾوطمبنيماىؿعقوتماظعوعؾيمؼبمعقدانمحؼققماإلغلون
واظؿـظقؿوتمايزبقيم.
 اظعؿؾمسؾكمعطوبؼيمغشوطماىؿعقي،ماظػعؾموماألػدافماظقاردةمؼبماظؼقاغنيم
األدودقيمظؾفؿعقوت،مإذماظؽـرلمعـماظـشوروتمدبرجمسـماظؿقدؼدماٌلؾؼمومػقم
عومؼعطلمظؾفؿعقيمسدمماظػعوظقي.
 إدراج ممتقؼؾ ماىؿعقوت ماظعوعؾي مؼب معقدان محؼقق ماإلغلون مضؿـم
ادذلاتقفقي ماظؿؿقؼؾ مو مإخراجف معـ مإرور ماإلجراءات ماظؾرلوضرارقي م ...معـؾم
اظؿعوضدمعـماإلداراتم"االهود"موماظقصوؼي.
 متؽني معبقع ماىؿعقوت ممبكؿؾػ متؼلقؿوتفو معـ ماظؿؿقؼؾ ماًورجلم
بوظؿلوويمووووزمحوظيماىؿعقوتماظقدقطيمؼبمػذاماظشلن.
 اسؿؿود مادذلاتقفقي مجدؼدة متعؿؿد مسؾك ماظعـصر ماٌؿطقع مؼب ماىؿعقوتم
اظعوعؾيمؼبمعقدانمحؼققماإلغلونمومتـؿقيمضدراتفمبػذلاتمتدرؼؾقيمعؽـػي.
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 تػعقؾ مأداء ماظـكؾي ماظؿلدقلقي مظؾفؿعقوت مو موـقدػو مو متقزؼعفو مسؾكم
اٌلؿقىماظقرينمبػؿحمصروعمجدؼدةمظؾفؿعقوتماظعوعؾيمؼبمعقدانمحؼققماإلغلون.
 اظؿـؼقي ماظذاتقي مظقضع ماىؿعقوت ماظعوعؾي مؼب معقدان محؼقق ماإلغلون موم
تصػقي مضطوسفو معـ معبعقوت ماظؿصرؼح ماظيت متلؿـزف ماإلعؽوغقوت ماٌودؼيم
اٌكصصيمشلذاماظؼطوع.
 اًروجمعـمدائرةماظؿلقرلماظداخؾلماظؼوئؿيمسؾكمصؽرةم"اظرئقس"مومتـقؼعم
ررق ماظؿلقرل مو ماٌعوىي م إن مطون مسؾك معلؿقى ماظؿكطقط ،مإدارة ماٌشورؼع،م
إنوزػو،ماٌراضؾيموماظػعؾماظؿفـقدي.
 اًروجمعـمحوظيمسدمماظؿـلقؼمبنيماىؿعقوتماظعوعؾيمؼبمعقدانمحؼققم
اإلغلون ،ماظذي مؼُرد مؼب ماظؽـرل معـ ماألحقون مإظب ماًالصوت ماظلقودقيم
واإلؼدؼقظقجقي مبني مغشطوء ماظؼطوع مو مطذظؽ ماظؿـوصس مسؾك معصودر ماظؿؿقؼؾم
اًورجل.
 إذراك ماىؿعقوت ماظعوعؾي مؼب معقدان محؼقق ماإلغلون مبػعوظقي مؼب مإسدادم
وعـوضشيمضوغقنماىؿعقوتماٌؼذلحمسؾكماظدلٌونمحوظقو.
 ترضقي مزبزون ماٌعؾقعوت محقل مضضوؼو محؼقق ماإلغلون مو مذظؽ مظؿؿؽنيمم
اىؿعقوت ماظعوعؾي مؼب ماٌقدان محؼقق ماإلغلون مؼب مسؿقم مظػظفو معـ مردؿم
ادذل اتقفقيممسؿؾفوموصؼمواضعمػذهماظؼضوؼو.
 ترضقيماإلسالممحقلماظـشوروتماظيتمتؼقممبفوماىؿعقوتموطذظؽمأػداصفوم
وعفوعفو.
 اظعؿؾ مسؾك مإسودة متلدقس مأذؽول ماظؿـظقؿ ماىؿعقي ماظعوعؾ مؼب معقدانم
اظػضوءماإلسالعلمومعومطبدممرجؾماٌفـيماظغرلمعؾقنمبؿؾعوتماألزعيمومجعؾفم
ررصومصقفومومالمؼب م اظصراسوتماظـوويمبؾموماظعؿؾمسؾكمترضقيمعفـؿفمظؽلمالم
ؼؽقن مذبرد محوعؾ مًطوبوت مدقودقي معؿـوضضي مو مأحد ماظعوعؾني مسؾكمإضصوءم
ػذهماًطوبوتمأومربووظيمتدجقـفومأومتفؿقشفومأومإدوءةمتلوؼؾفو.
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جعؾماظؿـظقؿوتماظصقػقيمتعؿؾموصؼمتصقرمزبططمؼعؿؾمسؾكمإسودةمػقؽؾيم
اظعؼؾ ماإلسالعل ممبو م صبعؾ ماظصقوصيماىزائرؼيمأطـرماضذلابومظـؿؿورديماظعؿؾم
اظصقوؼبمبرؤؼيماحذلاصقيمخوظقيمعـماٌـطؼماظـضوظلماظذيمضبدمعـمعصداضقؿفوم
ومؼؽرسمتؾعقؿفوماالؼدؼقظقجقي،مطؾمذظؽمعـمأجؾمجعؾماظصقػمضودرةمسؾكم
اظػصؾمبنيماظؼـوسوتماظلقودقيموماًدلماإلسالعلماظؼوئؿمسؾكماالحذلاصقي .م
طذامت قصؾًماظدراديماظلمحوظيمتؼققؿمسوعيمأدلفو،مانماظؾققغيماظيتمعقزتم
ضوغقنماىؿعقوتمظلـيم، 1990مأغؿفًمحوظيمعـماإلػؿولمومسدممعؿوبعيماظؼطوعم
اىؿعقيموررقمأدائفمإظبمحدمتراطؿماظؿفووزاتماظيتمبررتماإلجراءاتمشرلم
اٌدرودي ماظؿك مادبذتفو ماظلؾطي ماووه مبعض ماىؿعقوت ماٌكوظػي م مشلوم
اؼدؼقظقجقومدـيم، 1993مممومسؿؼمروبعماظعالضيماظؿـوصرؼيماظيتمتربطماظلؾطوتم
اظعؿقعقيمععماىؿعقوتمومخوصيمتؾؽماظػوسؾيمسؾكماظلوحيماالجؿؿوسقيمومسطؾم
روبعماظعؿؾماظطقسلماظـوصعماجؿؿوسقو .م
روبعمػذهماظعالضيماحملرجيمؼؿؿـؾمادودومصكماٌعوعؾيمشرلماٌؿلووؼيموشرلم
اظقاضقيمسؾكمعلؿقىم :م
ـمتقصرلماٌؼراتموماألعوطـماظضرورؼيمظؾـشوطماىؿعقي .م
ـ ماظؿؿقؼؾ ماظؿػضقؾل مظؾعض ماىؿعقوت مسؾك محلوب ماألخرى ،مو مػق معوم
تشؽق مجؾ ماىؿعقوت ماظيت موصؾ مسدػو ماإلعبوظب مدـي م 2003مدؾعيم
وػبلقن $57%مأظػ معبعقي مربؾقي موأظػ موػبلي معوئي $1500%مأظػ معبعقيم
ورـقيمظقعدلمحوظقومومؼصؾمإظبم 64م أظػمعبعقي،مومػقمعومميـؾمزؼودةمععؿدلةم
إذامعومضورغوهمبلـيم 1994م حقٌمبؾغمسددهمػبليمومثالثقن$35%ماظػمعبعقيم
سؾل ماٌلؿقىمايؾل،معقزسيمتقزؼعومشرلمعؿقازيمبنيماظقالؼوتمطؿومؼقضقفم
اىدولماٌقاظل :م
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سددماىؿعقوتماحملؾقيماٌعؿؿدةم%ضوئؿيمدـيم $1994م
سددماىؿعقوتم
اظقالؼي
سددماىؿعقوتم اظر
اظقالؼي
اظرضؿ
احملؾقي
ضؿ
احملؾقي
998
 25ضلـطقـي
/
 01ادرار
2269
 26اٌدؼي
923
 02اظشؾػ
853
 27علؿغوٍ
422
 03االشقاط
1129
 28علقؾي
705
 04امماظؾقاضل
739
 29ععلؽر
1275
 05بوتـي
987
 30ورضؾي
1403
 06جبوؼي
/
 31وػران
1020
 07بلؽرة
277
 32اظؾقض
452
 08بشور
103
 33إظقزي
1098
 09اظؾؾقدة
586
 34برجمبقسرؼرؼٍ
869
 10بقؼرة
1150
 35بقعرداس
336
 11متـرادً
345
 36اظطورف
392
 12تؾلي
74
 37تـدوف
1264
 13تؾؿلون
323
 38تقلؿلقؾً
467
 14تقورت
857
 39اظقادي
1555
 15تقزيموزو
422
 40خـشؾي
2186
 16اظعوصؿي
254
 41دققمأػراس
683
 17اىؾػي
855
 42تقؾوزة
847
 18جقفؾ
702
 43عقؾي
1800
 19دطقػ
709
 44سنيماظدصؾك
285
 20دعقدة
233
 45اظـعوعي
750
 21دؽقؽدة
356
 46سنيمتقؿقذـً
728
 22دقديمبؾعؾوس
580
 47شرداؼي
549
 23سـوبي
513
 48شقؾقزان
551
 24ضوٌي
35.800
اجملؿقع
ومدؿيمعوئيمومتلعيمسشر $619%م عبعقيمورـقيمعقزسيمحلىماظصـػمطؿوم
ؼقضقفماىدولماٌقاظل :م
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إحصوئقوتماىؿعقوتماظقرـقيمععمغشورفوم%ضوئؿيمدـيم $1994م
ضؾؾمدـيم
1989

89

90

91

92

93

ذبؿقع

%

اىؿعقوتم
اظرؼوضقي
2.20 14
/
01 06 04 03
00
اىؿعقوتماظدؼـقي
11.9 74
03 13 23 16 14
05
اىؿعقوتماظـؼوصقي
9.6
60
04 16 13 10 09
08
اىؿعقوتم
اإلغلوغقي
31.1 193 23 20 40 73 31
06
اىؿعقوتماٌفـقي
07.5 47
11 06 13 13 01
03
اىؿعقوتم
اظصققي
09.5 29
04 11 11 20 10
03
اىؿعقوتماظعؾؿقي
01.4 09
00 03 00 01 05
00
ايؿعقوتماظؾقؽقي
04.6 29
02 09 11 04 00
03
اىؿعقوتم
اظشؾوغقي
02.2 14
02 02 03 02 01
04
عبعقوتماٌعقضني
01.6 10
01 01 02 01 04
01
عبعقوتماظطػقظي
0.14 09
01 04 02 01 01
اىؿعقوتماظـلقؼي
/
579 52 92 35 52 80
67
اجملؿقع
04.6 29
03 04
/
/
/
22
اظؿعوضدؼي
01.9 12
02
/
/
/
10
األجـؾقي
100 619 57 96 135 152 80
99
اجملؿقع
ظؽـمعفؿومطوغًمغقسقيمومعؼوؼقسمايؽؿمسؾكمػذاماظعددماظضكؿ،مالمبدمعـم
اظؼقلمأغفمؼعؿدلمعمذرامإصبوبقومومؼعدلمسؾكمحوظيمعؿؼدعيمعـمربووالتمتـظقؿم
أصراد ماجملؿؿع مو متطؾعفؿ مإظب مأذؽول متـظقؿق ي مبدؼؾيمظؿؾؽماظيتمطوغًمضوئؿيم
34

140

02

07

13

06

01

63

10.1

حوصؾةًوًتؼققم

سؾك ماالحودؼي ماظؿـظقؿقي مو معرطزؼي ماظلؾطي مو مذظؽ مظؾؼقوم مبػعؾ مإجؿؿوسلم
علؿؼؾمؼلوسدماجملؿؿعمسؾكماًروجمعـمربـؿف،مخوصيمربـيماظػؼرماٌؿزاؼد،م
ظؽـمػذاماظشؽؾمعـماظؿـظقؿموماظػعؾماإلجؿؿوسلماٌلؿؼؾمؼقاجفمتطقؼرمضدراتفم
اظؽـرلمعـماظعراضقؾ،مومػقم عومؼعدلمسـماظـؿوئٍماظػؽقؼيمومعـفو :م
 1اظؿصـقػ ماظغرل ماٌـودى مظؾفؿعقوت ،مإذ مشوظؾو معو مؼؽقن ماظؿصـقػم
ربؾ مجدال ،مألغف مؼمدي مإظب متصـقػ مػذه ماىؿعقي مأو متؾؽ مؼب مخوغيم
إؼدؼقظقجقي مضد متعقؼ متعوعؾفو ماظطؾقعل معع ماظلؾطوت ماظعؿقعقي ،مألن معقضقعم
تلدقسماىؿعقوتمعفؿومطونمغشورفومطبضعمدوعومالسؿؾوراتمدقودقيمومػذام
ؼـطؾؼ مخوصي مسؾك معبعقوت ماظـقع ماإلجؿؿوسل مو ماإلدالعقي معـفو مخوصيمم
اظعوعؾيمؼبمايؼؾماإلجؿؿوسل .م
 - 2م تعوغل ماىؿعقوت معـ مربووالت مػقؿـي ماظلؾطيموماالدؿغاللمايزبلم
بؽؾمتـوضضوتفمسؾكمعلؿقىماًرؼطيمايزبقيمؼبماىزائر،مممومأدىنظبمسرضؾيم
غشورفوماٌصقبماووهماظػؽوتمماألطـرمحوجيمظػعؾفو .م
 - 3م ادؿػقول ماٌقاضػ ماظيت مال متلوسد مسؾك متؼدؼر مصعؾل مظؼدرات مػذهم
اىؿعقوت مواعؽوغقوتفو مسؾك معلؿقى ماظػعؾ ماالجؿؿوسل مو مخوصي معـ مررفم
اظلؾطوتماظعؿقعقي .م
 - 4م ـ متداخؾمومسدمموضقحمغشوطماىؿعقوتمإظبمدرجيماظؿـوضضمبنيمعوم
وردمؼبمغقيماظؿلدقسمواظـشوطماظػعؾلمظؾفؿعقوت .م
 - 5مدقودة مروبع ماظقصوؼي ماظذي مميقز مسالضي ماظلؾطوت ماظعؿقعقي مععم
اىؿعقوتموخوصيمؼبمعقدانماالسذلافمبويؼققمومصػيماٌصؾقيماظعوعيمشلذهم
اىؿعقيمأومتؾؽ.م م
 - 6م سدم موضقح معؼوؼقسمهدؼدماظػؽوت،مومبوظؿوظلمسدمموضقحمعؽقغوتم
وغشوط ماىؿعقي مسؾك معلؿقى ماظدوائر ماظرزلقي ،مبؾ مو متـوضضفومبنيمعصؾقيم
وأخرى .م
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إظبمجوغى:
 - 7سدم ماظؿقازن مؼب ماظؿعوعؾ معع ماىؿعقوت مو مإسطوء ماألوظقؼي معـ مررفم
ايؽقعيمظؼطوعمومغشوطمعبعقيمسؾكمحلوبمأخر .م
 - 8م ضعػ ماىؿعقوت ماالجؿؿوسقي مبؽؾ مأغقاسفو مإذ مال ممتـؾ معـ محقٌم
اظـلؾيمإالم %5.46معـماجملؿقعماظؽؾلمألصـوفماىؿعقوتمومػذامميـؾمثؼؾم
سؾكمعبعقوتماظـقعماإلجؿؿوسلماظعوعؾيمؼبمعقودؼـمربوربيماظػؼرمبؽؾمأغقاسف،م
ومؼبمعومطبصمجعقوتماظـقعماإلجؿؿوسلمغالحظ:م م
*شؾؾيماىؿعقوتماظـلقؼيماظيتمترطزمؼبمغشورفومسؾكمترضقيمحؼققماٌقارـيم
بوظـلؾقيمظؾؿرأةمسؾكمعبعقوتماظـقعماإلجؿؿوسلماظيتمتـوضؾمعـماجؾ مهلنيم
حوشلوماالجؿؿوسل.
*ضكظي ماظؿؿقؼؾ ماٌؼدم مظؾفؿعقوت ماظعوعؾي مؼب مايؼؾماالجؿؿوسلمومخوصيم
عبعقوت ماظـقع ماالجؿؿوسل معـفو ،مزاد معـ محدتفمغؼصماظؿؿقؼؾماظؼرارماظذيم
ادبذتفماظلؾطيممععمبداؼيمدـيم 2000م وماظؼوضلمبؿفؿقدمأذؽولماظدسؿماٌؼدمم
ظؾفؿعقوت مالسؿؾورات مسدّة ،مو مربط مؼب مح والت ماالدؿػودة معـفمبشروطمعـفو:م
وجقدمعشروعموماًدلةموماالسؿؿودماٌوظل.مظؽـمتطؾقؼمػذهماظشروطمؼؾؼكمعرػقغوم
ؼب مطؾ مايوالت مبؿؼدؼرات ماإلدارة موأحؽوعفو ،مو ماظلؾقؾماألوحدماظذيمبؼكم
ظؾفؿعقوت مػق ماالدؿػودة معـ معصودر ماظؿؿقؼؾ ماظؿؼؾقدؼي معـؾ ماظؿدلسوت،م
علوػؿوت ماظؼطوعماًوص،موم األعقالماحملصؾيمعـماظقاجؾوتماظدؼـقيمومػذام
ميـؾمأطدلمسوئؼمؼقاجفمعبعقوتماظـقعماالجؿؿوسلمألدؾوبمثؼوصقيمخوظصي.
* م ادؿققاذ ماىؿعقوت ماظقرـقي مسؾك ماظؿؿقؼؾ مايؽقعل مسؾك محلوبم
اىؿعقوتماحملؾقيمذاتماظعالضيماٌؾوذرةممبعوغوةماٌقارـموماٌرأةمخوصي.م
وسؾقف ،مإذا مطوغً ماظلؾطي م اظعؿقعقي ممتـؾ ماٌصدر ماألول مظؾؿؿقؼؾمبوظـلؾيم
ظؾفؿعقوت ماظقرـقي مواحملؾقي ،مصنن مػذا ماظعوعؾ مؼؿقؽؿ مإظب مأبعد مايدود مؼبم
ضدراتفوماظؿفـقدؼيموػذامألدؾوبمسدةمعـفو :م
ـمحفؿماظؿؿقؼؾمػذامطبضعمظؿؼدؼراتماٌصوحلماظعؿقعقيمومؼرتؾطمخبوصقيم
اظصوحل ماظعوم مو ماٌـػعيماظعوعيماظذيمتؿؿؿعمب فمبعضماىؿعقوتماٌؿؿقزة،ممموم
أدىمإظبمحرعونماىؿعقوتماحملؾقيمسوعيمومعبعقوتماظـقعماإلجؿؿوسلمعـفوم
خوصيمعـماإلدؿػدةمعـمػذاماٌصدرمعـماظؿؿقؼؾ .م
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ـمخضقعمػذاماظؿؿقؼؾمإلجراءاتمبرلوضرارقيمععؼدةمعـؾماظؿعوضدماٌلؾؼمععم
اظقزارة ماظقصقي ،مو مػذا مؼــك ماظؽـرل معـ معبعقوت م ماحملؾق يمعـماٌطوظؾيمبفم
ظغقوبماظؼدرةمسؾكمذظؽ .م
ػذا ماظعوعؾ مؼعقؼ ماالغؿشور ماىغراؼب مىؿعقوت ماظـقع ماإلجؿؿوسل مخوصيم
وؼػلرمإظبمحدمطؾرلممترطزػومؼبماٌـورؼمايضرؼيمسؾكمحلوبماٌـورؼماظرؼػقيم
اظيتمتشؽؾماٌراطزماألػؿمظؾػؼر.م م
ـمضعػماظؿؿقؼؾماظذاتل،ماحملصؾمعـماظؿدلسوتماظػردؼيماظؿطقسقيماظعقـقيم
عـفو مواظـؼدؼي ،مألن ماىزء ماألدودل معـ مػذا ماظؿؿقؼؾ مؼلتل معـ ماذذلاطوتم
األسضوء مو مػق مضعقػ مبضعػ ماٌؾؾغ ماحملدد مسؿقعومبـم 100مإظبم 200مدؼـورم
جزائريمسـمطؾمسضقمدـقؼو،ماظشلءماظذيمؼعرضؾمأيمذبفقدمظؾـوءماٌؼدراتمم
و مػق معو متلطدهماظدراديماظيتمأجراػوماالهودماألور وبلمسؾكمسشرؼـمعبعقيم
ظؾـقعماالجؿؿوسلمدـيم، 1998مإذمأبرزتماظدراديمأنمإدفوعوتماألسضوءمتشؽؾم
 ،%54ماظؼطوع ماًوص ،%23ماٌؿقظقن ماألجوغى  %16متدلسوت ،ماألصرادم
،%13ممآخرونم.%3
ـ متؿؿقز مجؾ معبعقوت ماظـقع ماالجؿؿوسل مبوظـكؾقؼي مو مػقؿـي معبوسيم
اظؿلدقس مخوصي ،مممو مطون مظف ماغعؽوس مدؾيب م سؾك متقاجدػو مسؾك ماظلوحيم
االجؿؿوسقي،مبؾمػذهماظـكؾقؼيمعـؾًمضدرةمخوصيمعؽـًمبعضماىؿعقوتمعـم
االدؿققاذ مسؾك معصودر ماظؿؿقؼؾ ماًورجل مسؾك محلوب ماىؿعقوتماألخرىمم
ممومجعؾمػذهماألخرلةمتوبعيمٌصودرماظؿؿقؼؾ،مومػقمعومؼػلرمإظبمحدمعومتقضػم
اظؾعض معـفو مسـ ماظـشوط ماظػعؾل موخوصي متؾ ؽ ماىؿعقوت ماظيت مؼـصىمصعؾفوم
االجؿؿوسل مسؾك ماظػؽوت ماألطـر محلودقي موضعػو مسؾك ماٌلؿقى ماظقرينم
واحملؾل .م
أن ماظؼطوع ماىؿعقي مبوىزائر مؼعوغلمسؾكماظعؿقممعـمضعػماظؼدرات ،موم
سدم ماظؿؿؽـ معـ م موـقد ماظعـصر ماٌؿطقع ،ماظل مجوغىمإصؿؼورهمظؾعـصرماٌلرلم
اظدائؿمممومأدىمإظبممسدممتراطؿم اًدلةمؼبمذبولماظـشوطماًوصمبؽؾمصـػمعـم
أصـوفماىؿعقوت.م م
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ـمؼعوغلمعـمتعطؾمضدراتماظؿلقرلماظداخؾلماىؿوسل،مبلؾىمدقودةممتطم
اظؿلقرلماظؼوئؿمسؾكمصؽرةم"اظرئقس"مومذظؽمسؾكمزبؿؾػماٌلؿقؼوت،ماظؿقضع،م
اظؿكطقط ،مإدارة ماٌشورؼع مومإنوزػو،ماظؿـظقؿ،ماٌراضؾي،ماظؿفـقدمومتقزقػم
اٌصودر .م
و مسؾقف مصنغف مؼب ماظؽـرل معـ ماألحقون ،مو مغؿقفي مشلذا ماظشؽؾ معـ مأذؽولم
اظؿلقرل،مؼؼعماًؾطمبنيمتلقرلماىؿعقيمومتلقرلماٌشورؼع،مػذهماًوصقيمضدم
المتـطؾؼمسؾكمبعضماىؿعقوتمذاتماظـؿطماإلدالعلمدقاءمعـمصـػمعبعقوتم
اظـقعماالجؿؿوسلمأومأخرى .م
ـمضعػماظؼدرةمسؾكمتلقرلماٌشورؼعمغؿقفيماالتؽوظقيمسؾكمعصدرماظؿؿقؼؾمم
اظعؿقعل ،ماظشلء ماظذي مصبعؾ مبعض ماىؿعقوت ماظػوسؾي مسؾك معلؿقىم
اظؿكطقط،مربدودةمعـمغوحقيماظػعؾماٌؾوذر .م
ـ مضعػ ماظؿـلقؼ مبني ماىؿعقوتماظقرـقيموماظعوعؾيمؼبمغػسماظؼطوعموػذام
ؼرجعمإظب :م
ـ ماظؿـوصس ماظلقودل مو ماألؼدؼقظقجل مظؾلقطرة مسؾك ماظلوحي ماالجؿؿوسقيم
خدعيمألشراضمحزبقيمضطوسقيمأومإؼدؼقظقجقيمذاتماظطوبعماٌشروسوتل .م
ـ م ماًؾط مبني معػفقم ماظعؿؾ مايزبل مو معػفقم ماظعؿؾ ماىؿعقي ،مغؿقفيم
يداثي ماظؿفربي ماٌلؿؼؾي مظؾؼطوع ماىؿعقي مبوظرشؿ معـ مخؾػقوتف ماظؿورطبقيم
اظؿلدقلقيماظؼدمييمغلؾقو .م
ـ مؼؿؿ مبـوء مإدذلاتقفقي ماظع ؿؾ ماىؿعقي مو مترضقؿف مسؾك مأدوس ماٌـوصليم
ظؾقصقلماظبماٌصودرماٌوظقيممسؾكمضؾؿفو،مممومأدىمإظبماظؿـوحرمبدلماظؿـلقؼ مموم
اظؿعوون .م
ـ ماظعقاعؾ ماظػرسقي ماظـالثي مأدت مبدورػو مإظب ماغعدام ماٌصداضقي مبوظـلؾيم
ظؾفؿعقوتماظقرـقيمذاتماظؿفربيماظرائدة،مممومجعؾفومسوجزةمسـماظؼقومممبفؿيم
اظؿـلقؼمبنيماىؿعقوتماحملؾقيماظعوعؾيمؼبمغػسمعقدانمغشورفومبؾموماظؿـوصسم
اٌضعػمظؾطوضوتمبنيماىؿعقوتماظقرـقيماظعوعؾيمؼبمغػسماظؼطوعموممنقذجفوم
اىؿعقوت ماظـلقؼي مذات ماظطوبع ماظقرين مو ماظيت مرغً مسؾك معبعقوتماظـقعم
االجؿؿوسلماحملؾل .م
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ـممتعؿؾمجؾماىؿعقوتمبطوضيمبشرؼيمالمت ؿفووزماظعددماٌطؾقبمضوغقغو،معوم
سدىماإلدالعقيمعـفومبؽؾمأصـوصفو،مإظبمجوغىمػذامتعوغلمجؾماىؿعقوتمعـ م
ـمضعػمذروطماظعؿؾماألدودقيممعـؾ :م
ـماغعدامماٌؼر.م م
ـماالصؿؼورمظؾقدوئؾماظؾقجلؿقؽقيمايدؼـي.
م و مسؾقفمغلؿكؾصمأنماظؼطوعماىؿعقيمبوىزائرمميـؾمروضيمتـظقؿقيمعـم
حقٌ ماظع دد مو ماإلعؽوغوت ماظؾشرؼي مضوبؾي مظؾؿطقؼر مو ماظذلذقد مظؾؿلوػؿي مؼبم
ادذلاتقفقوتماظؿـؿقيماإلغلوغقيمورصعمحوظيماظيسلماظعوممؼبماجملؿؿع،مخوصيموم
سؾكماألضؾمإذامتقصرتمعبؾيمعـماظشروطمومعـفوم م
تقزقػ مودوئؾ ماظؿؼققؿ مايؼقؼقي مظرصدمضدراتمػذاماظؼطوعماٌؿعددةمبعقدام
سـ مسؼؾقي مربووالت م اشلقؿـي مو ماظقصوؼي ماشلودصي مإظب متدجني مػذا ماظؼطوعم
ألشراضمدقودقي،مدقاءمطونمذظؽمعـمررفمعراطزماظلؾطيمومدوائرمايؽؿمأوم
عـمررفماىفوتم اٌوسبيمدوظقو،مإضؾقؿقو،مػذامالمؼؿلتلمسؾكماٌلؿقىماظقرينم
سؾكماألضؾماالمإذاممتمتداركموماخذمبعنيماالسؿؾورماظؼضوؼوماالرتؽوزؼيماظؿوظقي :م
ـممععوىيمسدمماظرضومبنيمعؽقغوتماظؼطوعماىؿعقيماالودعموماظـوويمسـم
اظعزلموماالضصوءماٌؼصقدمعـماٌشورطيمصكمعـوضشيماظؼوغقنماىدؼدماظذيمدقـظؿم
اظؼطوع ماىؿعقي ،موبوظؿوظل مسدم ماالطؿػوء مبوالدؿشورة ماالغؿؼوئقي محقل مػذام
اٌشروعماظذيمدبشكمبعضماىؿعقوتمأنمؼؽقنمحوعالمظؾـق دمومعقادمضوغقغقيم
تؽقن مععطؾي مظػعؾ م و مضدرات ماىؿعقوت مبؽؾ مأصـوصفو ،مػذه مايوظي مميؽـم
وووزػو مبؿـظقؿ مادؿشورة معقدعي مو معػؿقحي مسؾك ماىؿقع ،مسؾك ماٌلؿقىم
احملؾك مو ماظقرـك مععو ،معع ماألخذ مبعني ماالسؿؾور مضرورة معشورطي معبعقوتم
اظـقعماالجؿؿوسلماظعوعؾيمؼبمحؼؾماظؿـؿقيمومربوربيماظػؼرمبنيماظـلوءمومربوتم
اظؾققتماٌعقالت .م
ـ متدارك مضعػ مزبزون ماٌعؾقعوت مو ماٌعطقوت ماظصويي ماظدضقؼي ،مذاتم
اٌصداضقيمواآلغقيمحقلماظؼطوعماىؿعقىموسدممإخضوسفومظالسؿؾوراتماظلقودقيم
و مذظؽ مظؿؿؽني مذوي ماالػؿؿوم ،معـ مأصقوب ماٌقدان مؼب ماظػعؾ ماىؿعقىم
وأصقوب ماالخؿصوص مظرصد مضدرات م اىؿعقوت مو مإبراز معو مميؽـ مأن مؼعرضؾم
ادذلاتقفقي مصعؾفو ماىؿعقي مو متطقؼر مضدراتفو ماٌلؿؼؾؾقي مسؾك معلؿقىم
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عؽوغقزعوت ماظؿؿقؼؾ ،مردؿ ماٌشورؼع ،ماٌراضؾي ،ماٌؿوبعي محؿك متؿؿؽـ معـم
اٌلوػؿيمؼبمتـػقذماٌشورؼع .م
ـ ماظؿطقؼر ماإلصبوبل مؼب مدقودي ماظلؾطي ماووه ماىؿعقوت ،مو مذظؽ مسؾكم
علؿقىم اًدلةمومودوئؾماظؿقجقفماظذيمالمؼمدىمإظبماظقصوؼي .م
ـمإسودةماظـظرمؼبمأمنوطمتعوعؾماظلؾطيماظعؿقعقيمومهدؼٌمخدلةماٌشرصنيم
سؾكماظؼطوعماىؿعقيمؼبماظدوائرماظقصقيمومذظؽمبوظذلطقزمسؾك :م
ـمتطقؼرمأدوظقىماظؿقاصؾمومتقزؼعماٌعؾقعوت .م
ـ ممتؽني ماىؿعقوت معـ ماًدلة ماظعورصي ممبقؽوغقزعوت ماألداء ماىؿعقي موم
خوصيمؼبماٌـورؼماظرؼػقيماألطـرمصؼرا .م
ـمتطقؼرمومإدخولمعقؽوغزعوتمجدؼدةمؼبمررقماظؿعوعؾمععماىؿعقوت،ممموم
ميؽـ معـ مإضوعي مسالضي معؾوذرة مبني معراطز ماظلؾطي ماظعؿقعقي مذات ماالػؿؿومم
واىؿعقوت .م
ـمإسودةمردؿمدورماىؿعقوتمؼبمأجـدةماظدوائرمايؽقعقيمومبوظؿوظلمتغقرلم
اٌقاضػماظلؾؾـقيماٌذلاطؿيمتورطبقومحقلمدورماىؿعقوت .م
ـ ماظعؿؾ مسؾك مهؼقؼ ماظؿقازن مو ماظؿؿرطز ماىغراؼب مظؾفؿعقوت مو مربووظيم
تشفقع متلدقلف مسؾك معلؿقى ماٌـورؼ ماظرؼػقي مو مإسطوء ماألصضؾقي مىؿعقوتم
اظـقع ماالجؿؿوسل م و معبعقوت ماظػؽوت ماألطـر مضعػو مصقفو؛ مػذه ماٌـورؼ ماظيتم
تعوغل معـ ماذد معظوػر مايوجي مإظب ماظػعؾ ماىؿعقيماٌصقبمومخوصيماووهم
اٌرأةماظرؼػقي .م
ػذاماظؿقازنمميؽـماظشروعمصقفمبنسودةمإحقوءماألذؽولماظؿـظقؿقيماظؿؼؾقدؼيمموم
متؽقـفومضوغقغقومعـماظقصقلماظبماظؿؿقؼؾمومدوائرمردؿماظلقودوتماظؿـؿقؼيمععم
األخذمبعنيماالسؿؾورماظؽوعـماظـؼوؼبماٌعرضؾ .م
ـمتطقؼرماظؼدراتماظذاتقيمظؾفؿعقوتمومتطقؼرػو .م
عفؿومؼؽـ،مومؼبمإرورماًالصيماظعوعي،ماظؼطوعماىؿعقيمبوىزائرمبوظرشؿم
عـماظعقائؼماٌقصقصيمدؾػومادؿطوعمأنمؼـؿلمعبؾيمعـماظؼدراتمومادذلاوقوتم
اظعؿؾ ،موػق مضودر مجزئقو مسؾك ماالدؿفوبي مظرػوغوت ماٌلؿؼؾؾ مسؾك معلؿقىم
اآلجول ،ماظؼصرلة ،ماٌؿقدطي مو ماظطقؼؾف ،مذرؼطيمأنمتطقرمضدراتفموصؼمبعضم
اٌعطقوتماظؿكمغراػومممؽـيممومػل :م
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ـمؼبمحوظيماظدسقةمظؾؿلوػؿيمؼبماظدلاعٍماظؿـؿقؼيماٌصقبيمعـؾمبراعٍمربوربيم
اظػؼر ،ماظعؿؾ مسؾك مترذقد ماظؼطوع ماىؿعقي مظؼدراتفموماظؿكؾلمسـماظػرداغقيم
وخوصيمبنيمعبعقوتم اظـقعماالجؿؿوسلماظيتمتؿققلمؼبمطـرلمعـمايوالتمإظبم
عبعقوت مغلقؼي معؿصورسي مدقودقو محقل مايؼ ماظقاحد مو ماظعؿؾ مسؾك متطقؼرم
عقؽوغقزعوتماظؿعوونمبنيماىؿعقوتمسؾكماٌلؿقىماحملؾكموماظقرين .م
ػذامميؽـماظقصقلمإظقفمبؿلدقسماظعؿؾموصؼمعقؽوغقزعوتماظؿالضلمؼبمذؾؽيم
ععقـيمتؿؽقنمعـماى ؿعقوتماظعوعؾيمؼبمحؼؾمعـمحؼقلماظؿـؿقيماإلغلوغقي.
ـ مخؾؼ مبـؽ مظؾؿعؾقعوت محقل مضضوؼو ماظؿـؿقي معقجف مخصقصو مظؾفؿعقوتم
اظعوعؾيمؼبمعقودؼـفو .م
ـ مإسودة ماظـظر مؼب متقزؼع معصودر ماظؿؿقؼؾ مو مإخضوسفو مإلجراءات مصورعيم
وهدؼد معؼوؼقس ماالدؿقؼوق مهدؼدا مدضقؼو مو مذػوصو مومبعقدامسـماالغؿؼوءمذوم
اظطؾقعيماظلقودقيمموماألؼدؼقظقجقي .م
ـمإسودةمردؿمدقوديمأدؾؼقوتماظؿؿقؼؾمومإسطوءماألوظقؼيمظؾؼطوعماىؿعقيم
اظعوعؾمؼبمحؼقلماظؿـؿقيماالجؿؿوسقيمخوصي .م
ـ متطقؼر معصودر ماظؿؿقؼؾ ماحملؾك مو مععوىي ماظؼضوؼو ماظـؼوصقي ماحملددةم
ٌصودرهمظقصؾحمىؿعقوتماظـقعماالجؿؿوسلمحؼفوماٌشروعمصقف.
ـمجعؾماظؼوغقنماٌؼؾؾمأطـرمواضعقيمومظققغيمؼبمعللظيمايصقلمسؾكمعصودرم
اظدسؿماظقرينموماألجـيبمومبوظؿوظلمإسطوءماظػرصيمظؾؼطوعماىؿعقيمظؽكمؼؽقنم
اطـرمتػؿقومسؾكمعصودرماظؿؿقؼؾماًورجل،مبؿطقؼرمودوئؾماالتصولمواًدلاتم
ععمتلفقؾمضـقاتماالتصولمععماٌوغحماًورجلمومجعؾمػذاماٌوغحماطـرماتصوالم
وماغغؿودومؼبمسؿؾقيمتؼققؿمايوجوتمومردؿماٌشورؼعماٌؿقظيمومبوظؿوظلماًروجم
عـمدائرةماىؿعقوتماظقادطيماظيتمػلمزليمػذاماظصـػمحوظقو .م
ـمولقدمعطؾىمايوجيمإظبمتلدقسمذبؾسمورينمظؾفؿعقوت،مومخؾؼمدارم
ظؾفؿعقوتمظؿلفقؾماظؿقاصؾمبنيماىؿعقوتمععمدوائرم اٌـظؿوتماظدوظقيماظعوعؾيم
ؼبمحؼقلماظؿـؿقي .م
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أخرلا مصنن ماظؿقدي ماظذي مؼقاجف ماظؼطوع ماىؿعقي ،ماظذي ماصؾح معطؾؾوم
اجؿؿوسقو مٌعوىي مخطقرة ماظقضع ماالجؿؿوسلموماالضؿصوديموماظذيمأصؾقًم
تعوغل معـ متداسقوتف مجؾ ماظشرائح ماالجؿؿوسقي مبوىزائر ،مؼػرضمسؾقفمإسودةم
ردؿمادذلاتقفقيمبـوءمضدر اتفمظؾؿلوػؿيمؼبماظدلاعٍماظدوظقيموماظقرـقي.مشرلمأنم
ذظؽمؼؾؼكمشرلمممؽـمعومملمتلخذماٌـظؿوتماظدوظقيموماٌصوحلماظقصقيماظقرـقيم
بويلؾونمضرورةمإسودةمصقوشيمسالضؿفومععماىؿعقوتماظقادطيماٌؾذرةمٌصودرم
اظؿؿقؼؾ،ماظشقهماظذيمؼؼقدغوماظبماظذلطقزمؼبماألخرلمسؾكمضرورةمتطقؼرمزبزونم
بـقك ماٌعؾقعوت ماٌؿقصرة م مظدىماشلقؽوتماظدوظقيمواظقرـقيمحقلمأعقرماظؿـؿقيم
وجعؾفومدفؾيمايصقلمبوظـلؾيمظؾفؿعقوتماظعوعؾيمسؾكماٌلؿقىمايؾلموإسودةم
اظـوضرمؼبمدقوديماىؿعقوتماظقدطيماظعوعؾيموصؼمسؼؾقيماالدؿققاذموماالغؼطوعم
سـماظقاضعماٌلؿفدفمومػذامؼؿطؾىمبدوره :م
ـ م هدؼد معػفقم ماظـقع ماالجؿؿوسل مو مدوره مؼب مهؼقؼ ماظؿـؿقي ماإلغلوغقيم
اٌلؿدمييمواظدائؿيموصؼمعؾدأماإلغصوف،ماٌلوواةممؼبمععوعؾيماٌرأةمأدقةمبوظرجؾم
وماظـظرمإظقفؿومعلوواةمعـمحقٌماظقضعمظؾكروجمعـمحوظيمسدمماظؿقاصؼمسـدم
ععوىي مزوػرة ماظػؼر ماظيت معلً ماٌرأة مخوصي مو مذظؽ مبودبوذ ماإلجراءاتم
اظضرورؼي مظؾقد معـ ماشلقة ماظيتمتػصؾمبنيماٌرأةموماظرجؾمسـدمععوىيمػذهم
اظؼضقيمبوظذاتمومػذامالمميؽـمأنمضبصؾمإالمبنسطوءمودوئؾماظؼدرةمسؾكمدؾطيم
اظؿلقرل ماٌلؿؼؾ مظؾؿرأة مظؿؾؾقي محوجقوتفو مو مترضقي معشورؼعفو ماالجؿؿوسقي،م
وإحدى مودوئؾ مػذه ماظلؾطي ،مترضقي معبعقوت ماظـ قع ماالجؿؿوسل ماظعوعؾي مععم
اظذلطقزمسؾكممضرورة :م
ـماٌلوواةمسـدمهدؼدماٌصودرماٌؿقصرةمومجعؾمدؾقؾماظؿقؽؿمصقفومعؿلووؼيم
بنيماٌرأةموماظرجؾ .م
ـ معشورطي ماٌرأة مؼب ماٌشورؼع ماٌشذلطي ماظيت متفدف مإظب مهلني موضعقيم
اظػؼراءمم ومخوصيمؼبماٌـورؼماظرؼػقي .م
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ـمضؿونمحدماظؿلوويمؼبماي صقلمسؾكمتؽقؼـمعفينمجودمومخوصيمبوظـلؾيم
ظؾػؿوةمضؾقؾيماظؿؿدرسمبػؿحمصرصمظؾؿؽقؼـمؼبمعـورؼماإلضوعيمومذظؽمبؿػعقؾمدورم
عبعقوتماظـقعماالجؿؿوسلمؼبمػذاماجملول.
ـماظذلطقزمسؾكماظؿؽقؼـماٌمديماظبمهلنيمضدراتمتلقرلماٌشورؼعمبوظـلؾيم
ظؾؿرأة،مدقاءمطونمذظؽمسؾكمعلؿقىمعـورؼماإل غؿوجماظػالحلمأومعـورؼماإلغؿوجم
اظصـوسلمععمتلررلػومعبعقؼو .م
ـ متشفقع معبعقوت ماظدصوع مسـ محؼ ماٌرأة مؼب ماظشغؾ مو مخوصيمؼبماٌـورؼم
اظرؼػقيمععماظذلطقزمسؾكمصؽيماٌطؾؼوت،ماألراعؾماٌعقالتمألدرػـ .م
ـمتؼقؼيمإعؽوغقيماٌرأةمؼبماظصعقدموماحؿاللمعراطزماظؼرارمبشؽؾمؼقدعمعـم
إعؽوغقوتممترؼرمعشورؼعفـماالمنوئقي .م
ـ مخؾؼ معقؽوغقزعوت مجدؼدة معـؿفي معـ مررف ماظـلوء ماظعوعالتمؼبماظؼطوعم
شرلماظرزللم و تـظقؿفـمعبعقؼومظؿؿؽقـفـمعـمايصقلمسؾكماظعوئدمعـف .م
و مأخرلا ،ماظعؿؾ مؼب مإرور معـظؿ مو معمرر م مظؿطقؼر ماظدرادوت ماإلحصوئقيم
اشلودصيمظػفؿمأطـرمٌـصىمسؿؾماٌرأةمإلخرا جفمعـمحوظيماظضؾمومإدخوظفمؼبم
إرورماجملفقدماظعوممحملوربيماظػؼر .م
م دور مػذه ماىؿعقوت ماظـلقؼي مال مميؽـ مأن مؼؽقن مصعّوال مإالمإذاممتّموووزم
اظذلطقزمسؾكماظؾعدماظلقودلمواالػؿؿوممبوظؾعدماالجؿؿوسلمألنمزوػرةماظػؼرمػذهم
هقظً معـ معقضقع ماحملرم ماؼدؼقظقجقوماظبمعػفقممدبقضمصقف موتؾهه محؿكم
اظدوائر ماظرزلقي مواإلسالعقي ،مالن مواضع ماغؿشورػو مبني ماظػؽوت ماالجؿؿوسقيم
اٌؿعددة مؼعد مبوٌالؼني مؼبماظلـقاتماظعشرماألخرلةموماتلعًمدوائرػومإظبمحدم
ضرورة مخروج ماظؾوحٌ مسـ ماظؿـظرل ماٌؾلط مظؾػؼر مإعؽوغقوت مععوىؿف ،مإذ مملم
تؾؼك مزوػرة ماظػؼر معللظي مسرضقي معؼقؿي موربصقرة م résiduelمبنعؽون ماظـؿقم
 croissanceم واظؿطقر ماالضؿصودي مأن مؼمدؼو مإظب ماظؼضوء مسؾقفو موصؼ ماظؿصقراتم
اظيت موردت مؼب مبعض ماظؿؼورؼر ماظدوظقي مو ماظقرـقي ماظعدؼدة ،مو معـفو متؼرؼرم
اجملؾس ماظقرين ماالضؿصودي مو ماالجؿؿوسل مو ماٌشور مإظبمأرضوعفومدوبؼومواظيتم
تمطد معبقعفو مسؾك مارتػوع مععدالت ماظػؼرمومبشؽؾمزبقػماظبمجوغىماغؿشورم
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رضعؿف ماظػؽقؼي مو ماىغراصقي ،مغؿقفي مدقودي مإسودة ماشلقؽؾي مو مررق متطؾقؼفوم
اٌذلددة ،ماظيت مأدت مإظب مرطقد ماالضؿصود مو متراجع مؼب مسرضمعـوصىماظشغؾم
وشؾؼماآلالفمصعالمواظيتمعلًماظػؽوتماالجؿؿوسقيماألطـرمضعػومومزادتمعـم
تفؿقشماٌرأةمعفـقومواجؿؿو سقومومذظؽمظعدةمأدؾوبمعـفو :م
.1مسدممتقصرماٌمػالتماٌطؾقبيمؼبمعـوصىماظشغؾماىدؼدةماٌعروضي.
 .2م اظعقش مؼب معـورؼ متـلى مسـ معـورؼ متقصر معـوصى ماظشغؾ ماىدؼدةم
واحملصقرة .م
ظؼد مزادت مػذه ماألدؾوب مؼب محدة مارتػوع مععدالت ماظػؼر مبني مػذهماظػؽوتم
اظـلقؼيمعـفومخوصيماظيتمطوغًمتعوغلمعـمبعضمعظوػرهمصعال.م م
وسؾكمدؿقىمتـظقؿوتماظشؾوبم :م
ً ـ متؼورب ماىؿعقوت معقضقع ماظدرادي مؼب معضوعني مبراذبفو مررح مصعقبيم
طؾرلةم،مؼبمسؿؾقيمتؼققؿماسؿوشلوماٌـفزةم،مؼبمارورماظدلاعٍماظؿعوضدؼيمً.
ـمأشؾىماػدافماظؿـظقؿوتماٌدروديمصقغًمبصػيمسؿقعقي،مؼصعىمععفومم
ضقوس مغؿوئففو،موتلثرلػومؼبماٌقدان،موطذامسؿؾقيماٌراضؾيمواٌؿوبعيمعـمررفم
اىفوتماٌوسبيمظؾدسؿماٌوظلم .م
ـمأشؾىمضقوديمػذهماظؿـظقؿوتمدؾؼمشلؿمممورديماظعؿؾماىؿعقيمؼبمارورم
ايزبماظقاحد،مظذظؽمملمتؿؾدلمغظرتفؿماظبمدورمواػؿقيمػذهماظؿـظقؿوتمؼبمبـوءم
أدسماجملؿؿعماٌدغل .م
ـ متؾين مػذه ماظؿـظق ؿوت مظؿؾؾقي مايوجوت ماٌودؼيمواٌعـقؼيمظؾشؾوبمبشؽؾم
عؾوظغمصقف،مممومأصشؾماظؽـرلمعـماٌشورؼعماظيتمتؾـؿفومبلؾىمغؼصماًدلة،م
اٌوظقيمواإلدارؼيممواظؿلقرلؼيمٌمررؼفو .م
ـمسدمماظؿؼدؼرماظرذقدمظؿؽوظقػمإنوزماٌشورؼعماظؿعوضدؼيمتلؾىمؼبمرصضم
اظؽـرلمعـماٌشورؼعماظؿعوضدؼيماٌف ؿي،معـمررفماىفوتماٌوسبيمظؾدسؿماٌوظل .م
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حوصؾةًوًتؼققم

ـ مأشؾى ماظؿـظقؿوت ماٌؿعوعؾي معع ماظشؾوب ممتقؾ ماظب ماسؿؿود ماظـشوروتم
اإلحؿػوظقيموػذامظلفقظيماإلنوز،مودفقظيماظؿؼدؼراتماٌوظقيماظيتمتؿطؾؾفومػذهم
اظعؿؾقوتمواظيتمؼعؿدلونمعشروسفوماظؿعوضديمعضؿقنماظؿؿقؼؾ .م
ـ مأشؾى ماظؿـظقؿوت ماىؿعقؼي م اظقرـقي ماٌؿعوعؾي معع ماظشؾوب مظقلً مشلوم
تـظقؿوتمربؾقيم%ماظؾؾدؼوتم$موإنموجدتمصلػداصفومظقلًمعلؿؿدةمعـمأػدافم
اظؿـظقؿماظقرينماظذيمتـؿؿلماظقف.موػقمعومؼمديماظبمصؿقرماظعالضيمبقـفؿو.موسدمم
اظؿؼقدمبوظؿزاعوتماظؿـظقؿماظقرين،ماظذيمظقسمظفمأؼيموصوؼيمسؾكمضقاسدهمإنم
وجدت،مسؾك م سؽسماظؿـظقؿوتماظرؼوضقيمواٌفـقيماظبمحدعو .م
ـمملمتؿؿؽـماىفوتماظيتمشلومحؼماإلسؿؿودمعـمضؾطمسددماظؿـظقؿوتمعـم
اظـوحقي ماإلحصوئقي ،محقٌ متقضػ ماظعدؼد معـ ماظؿـظقؿوت ماىؿعقؼي مسـم
اظـشوط،مدونمأنمتعؾـمسـمحؾفو،موتؾؼكمعدرجيمؼبماإلحصوئقوتماظقرـقيم م
ـ مبعض ماظؿـظقؿوت ماىؿعقؼي ،م اٌؿعوعؾي معع ماظشؾوب ،مواظيت مأدلؿفوم
اإلدارة مؼب ماظؾداؼي مظؿشفقع ماظعؿؾ ماىؿعقي ،مهقظًمععمعرورماظقضً،ماظبم
ذبرد مادارة مرزلقي مهً مشطوء معبعقي ،مصؿؼدم ماألعقال ماظقفو معـ مررفم
اىفوت ماٌوسبي مدون محلوب ،مإلدؿعؿول مػذه ماألعقال مصقؿو مبعد ،موسـدم
اظضرورةممؼبمأغشطيمزبؿؾػي.مصؿققظًمػذهماظؿـظقؿوتماظبمصـودؼؼمعوظقيم! م
ـمأشؾىماظؿـظقؿوتماىؿعقؼيماٌؿعوعؾيمععماظشؾوبمواٌلؿوةمورـقي،متؿؿرطزم
عؼرات مادارتفو مؼب ماىزائر ماظعوصؿي ،مواشؾى مأسضوء ماٌؽؿى ماٌلرل مؼؼقؿقنم
بوظعوصؿي .موػذا معوصبعؾ معشورؼعفو ماظؿعوضدؼي ،معؼقعي مبشؽؾ معؾوظغ مصقف.ماذام
طوغًماٌشورؼعمتـػذمؼبم والؼوتمبعقدةمسـماظعوصؿيم:م م
ـ مأشؾى ماظؿـظقؿوت ماٌؿعوعؾي معع مضطوع ماظشؾوب مظقس مشلو معؼرات مخورج
عمدلوتماظشؾوبمممومطبؾؼمازدواجقيمإدارؼيمظؾـشوروتمؼبمػذهماٌمدلوت .م
ـ ماعؽوغقوت ماىؿعقوت ماٌودؼي مواظؾشرؼي مواظػـقي مؼب ماظقضً مايوضر مالم
متؽـفو معـ ماظؼقوم مبعؿؾقوت ماحملودؾي مواظؿدضقؼ ماٌوظل… اخل .موسؾقف مسؾكم
اىفوتماٌوسبيمأنمتقصرمسؿؾقيماظؿؽقؼـماظضروريمؼبمػذاماجملولم.مممم م
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اؾزبريًعروس

م ـ مضرورة متؽقؼـ معمرري ماألغشطي ماظعؾؿقي مواظـؼوصقي مواظػـقي ،موترصقفم
اظشؾوب،ممضؿوغومظذلضقيمػذهماألغشطي،موضؿونماإلنوزماٌؼؾقلمسـدماظؿعوضدمععم
ػذهماظؿـظقؿوت .م
مـممضرورةمتدرؼىموتؽقؼـمضقوديماظؿـظقؿوتماٌؿعوعؾيمععماظشؾوب،مسؾكم
تؼـقوتمإسدادماٌشورؼعماظؿعوضدؼي،معـمغوحقيماظدلذبيمواظؿـػقذمواظؿؼقؼؿم .م
ـممضرورةمتؽقؼـمضقوديماظؿـظقؿوتماىؿعقؼيماٌؿعوعؾيمععماظشؾوبمحلىم
خصقصقوت ماٌـورؼ ماظيت متؿقاجد مصقفو ماىؿعقي .مرؼػ ،مبؾدة ،معدؼـي.م
وحلىماٌـورؼماىغراصقي .م

ًًوأخرياًميؽنً اظؼقل،مأنماظؿـظقؿوتماىؿعقؼيمؼبماىزائر،مأصؾقًممتـؾم
واضع متـظقؿل ممل مؼؽـ معؿقضع مسؾك معلؿقى مذػـقي ماظؿكطقط ماظعوم مؼب مردؿم
إدذلاتقفقيمسؿؾقيماظؿغرلمؼبماجملؿؿعماىزائريمإنمطونمسؾكمعلؿقىمسؿؾقيم
اظؿققلماظدعؼرارلماومسؾكمعلؿقىماٌلوػؿيمؼبمسؿؾقي م اظؿـؿقيماٌلؿداعيمومطذام
ؼبمسؿؾقيماظؿؽوعؾمإنمطونمسؾكماٌلؿقىماظقرين،ماإلضؾقؿل،ماظؼوريموماظدوظل.م
أنماظـؿقذجماظؿـظقؿلماظذيمأصؾحمؼـظرمإظقفمعـمغوحقيماظدورمطؾدؼؾمسـماظدوظيم
اظقرـقيمومسؾقفمومبوظرشؿمممومتقصؾًمإظقفمػذهماظدراديمعـمغؿوئٍم قـيمميؽـم
اإلدؿػودة معـفو مؼب م خطقاتماظؿـؿقيماظؾشرؼيموماإلغلوغقيمإالمأنماظدراؼيمبؽؾم
ضضقوػومملمتصؾمإظبمحدماإلٌومماظشوعؾم ؿنًحقثًاؾدراقةًبػكاتفاًادلمعددةًإىلً
جاـبًـؼصًادلعرػةًاؾيودقوؾوجقةًبادلؾؿحًاؾيودقوؾوجيًؾؼقاداتًاحلرؽةً
اجلؿعوقة ًًوًؿيارفمًادلفينًوًدؾؿقةًتدرجفمًاإلجمؿاعيًوًفوًؿاًمينلًً
حؼلًاؾدراداتًادلمطؾعًإؾقفاًؿيمؼلالً ً.
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