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 ادليهدقةًمـظقؿاتاؾثاؾناً:ً

 *محمؿدًاؾرؤوفًاؾؼامسي

ًؿؼدؿة

زبؿؾػمعشورفممسؾكمومغوضشماظؽـرلونمعقضقعماٌللظيماظدؼـقيمصكماىزائر
ماظػؽرؼي، ماالؼدؼقظقجكممعـمصؿـفؿ تقجفوتفؿ ماالحؿؽور مهؾقؾ ماظب تطرق

وعـفؿمعـمرطزمسؾكمارروحيماالدالمماظرزلكمم،ظؾالدالممصكمايؼؾماظلقودك
ماظطروحوتم مػذه موتصى ماظؿورطبقي، ماٌراحؾ مخالل ماظعؿقم موادالم ظؾدوظي،

معبقعفو،محقلماظـػقذماظدؼـك.

ماٌؿفد ماظلقودل ماظـفٍ مٌلوؼرةمان ماٌلوجد، موتلػقؾ متـظقؿ مإلسودة د
معـمجفي وعـمجفيماخرىمم،اظؿغرلاتماظداخؾقياٌذلتؾيمسـماظعشرؼيماظلقداء

موعقاطؾيماإلصالحوت،مصكماظؿعوركمععمايؼؾماظدؼـك،موعـمعـطؾؼم م علوؼرة
جدؼدمظؾصققةماظدؼـقيموعوتؼقممبفمعمدليماٌلفدمظػفؿمصعوظقيماظؾعدماظؿورطبلم

ماىؿ ماالضؿصوديممفعقؼظؾقرطي ماظـظوم متغقرل معع موعقاطؾؿفو، ماىزائر ؼب
م مصبىماإلٌوم معؿؿقزة، مبطرؼؼي موبنيمبواظلقودل ماظعالضوتماظؼوئؿيمبقـفو شؽؾ

ماىوغىم مإظب مبوظؿطرق ماظؾقٌ، معقضقع متلوؤالت موتدور ماظلقودقي. اظلؾطي
وذظؽمظػفؿماظعالضيماظذلابطقيماظيتمؼعؿؾمؼبمم،اظلقدققظقجلمظؾفؿعقوتماظدؼـقي

مػوماألذكوصماٌؿعوضدونمضصدمهؼقؼمعكربفؿ.إرور

مواًطوبوتماظلقودقي ماظؼوغقغقي ماألدؼؾوت مؼب مواظؼوئؿ مايوظل ماظطرح ،مإن
مظدصعم مإعؽوغقوتف مو مضدراتف مولقد مؼب ماىؿعقي مظؾـشوط مطؾرلة مأػؿقي ؼقظل
مظؾفؿعقوت،معـمحقٌم ماشلدفماٌرجق مطون مإذا مو موتـؿقؿف. ماجملؿؿع حرطقي

                                                                 
مأدؿوذمعؽؾػمبوظدروسمضلؿمسؾؿماالجؿؿوعمجوععيماىزائر *
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أسضوئفومتصؾقمإظبمغشوطمخدعلمظؾصوحلماظعوممومظقسمماظذلطقؾيماظؾشرؼيمووحدة
عؾـقومسؾكماظربحمبؼدرمعومؼرطزمسؾكموحدةموووغسماألسضوءوادؿؿرارؼيماظعؿؾم

موهؼقؼماشلدف.

عـمخاللم،موضدمخصصمػذاماىوغىمظألدسماٌـففقيمواإلجرائقيمظؾؾقٌ
تؼدؼؿمهؾقؾمغظريمحقلماظظوػرةمعقضقعماظدرادي،موهدؼدمإذؽوظقيماظؾقٌم

صروضفموأػداصفموتؼـقوتفموأدواتمعبعماظؾقوغوت،مسالوةمسؾكماٌداخؾماظـظرؼيمو
معـم مذظؽ مشرل مو ماٌقضقع محقل ماظلوبؼي ماظدرادوت موحصر ماٌػوػقؿ وهدؼد

 اإلجراءاتماٌـففقيماٌطؾقبي.

ًادليهدقةً)اجلذورًواآلػاق(:ًمـظقؿاتاؾموؾقلًاؾلـائيًؾؾ

،مةممتفقدامظطرحماإلذؽوظقيتؼدؼؿمهؾقؾمغظريمععؿؼمظؾظوػرمظؼدمسؿؾـوسؾك
مبكثورم متؾؼل ماظيتمضد ماٌكؿؾػي ماظؿػوسالتماالجؿؿوسقي مإبراز مخالل معـ وذظؽ
اظقزقػيمظؾفؿعقوتماٌلفدؼيمعـمأجؾماالدؿؿرارموماظؾؼوءموإسودةمإغؿوجمغػلفوم
وصؼماظصقغماىدؼدةمألذؽولماظؿعوعؾمظؾعؿؾماىؿعقيمعـماٌقروثماظـؼوؼبمإظبم

م ماىدؼد ماظؿـظقؿل ماظشؽؾ مضوغقن مصدور مخاللم1901عـذ معـ مذظؽ موإبراز ،
اٌراحؾماظؿورطبقيماٌؿؿوبعيمؼبمزؾماىزائرماٌلؿؼؾي،مضصدماظػضقلماظعؾؿلمعـم
ماٌمدلوتماظدؼـقيم مؼبمبـوء ماىؿعقوتموغشوروتفو مواضعمػذه ماظؽشػمسـ أجؾ

مورؾقعيموغقسقيماًدعوتماظيتمتـفزػو.

ًؼاـوـقة.ًاؾمـظقؿاتًادليهدقة،ًوفقؽؾمفاًاؾمـظقؿقةًواؾ

ماىؿعقوتم موغشوط محرطقي مٌعرصي مأدودو مطون ماظؾقٌ ماخؿقور معـطؾؼ إن
مظؾشروطماظؼوغقغقيمؼبمزؾمغلؼماالسؿؿوداتمواظؿعرفمسؾكم اٌلفدؼيموعطوبؼؿفو
مدونم ماٌلوجد مسؿورة معفؿي مشلو مأوطؾً ماظدوظي مأن موخبوصي مسؿؾفو زروف

ماٌ مظؾدرادي ماظعوصؿي ماخؿقور ممت مطؿو ماظؽؾرل. ماٌوظل مدؾؼؿفوماإلذراف قداغقي
تؼـقوتمعؾقـقيمتعؿؿدمسؾكمعبعمعصودرماظؿقثقؼمعـماشلقؽوتماٌلموظيمإضوصيم
مظؿؼـنيماظػرضقوتموتعدؼؾم ماظؾقٌموتطؾقؼمأدواتماخؿؾور مذبؿؿع ماخؿقور إظب
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مضقوسمعدىمصعوظقيموتعؾؽيمغشوطماىؿعقوتماٌلفدؼيم أدواتماظؾقٌمبفدفم
مايضر ماظقدط مؼب ماٌلوجد مإغشوء مسؾك مدوسد ماظذلطقؾيمطؿـظقؿ موععرصي ي

مواظيتمعبقعفومتفدفم االجؿؿوسقيمظؾفؿعقوتمواظطرقماظؿـلقؼقيمبنيمأسضوئفو
مإظبمخدعيماظصوحلماظعوم.

ً اؾمطلققًوواؼعًبنيًاجلذورًمـظقؿاتاؾ1- 

ماجملؿؿعم مؼب مجدؼدة ممموردي موظقدة متؽـ ممل ماىؿعقي ماظـظوم مغشلة إن
ماالجؿؿ ماظؼقؿ مخصقصقوت مإظب مجذورػو مترجع مبؾ ماظذلبقيماىزائري، مو وسقي

اظروحقيمظؾػعؾماًرلي.مإنماظـظومماٌقروثمظؾػعؾماىؿعقيمملمؼؽـمضوئؿومسؾكم
تقزؼعماظـروةمبؼدرعومؼصىمؼبماٌشورطيماىؿوسقي،مومػقمأحدمأذؽولماظؿؿودؽم
مسؾكماٌرجعقيم ماظؼقؼيمبـوءا متمدسماىؿوسيماظصويي ماالجؿؿوسل. ماظؿؽوصؾ و

محقق موتؽقن ماظدؼـقي، مظؾفقؼي ماظـػعماألصؾقي مهؼقؼ مؼب مضدراتفو مو ؼؿفو
اظعوم.حوصظماجملؿؿعماىزائريمسؾكمتقصرلماٌـوصعموماًدعوتماظعوعيمغؿقفيم

م ماظؿؼؾقدؼي مظألذؽول ماظـؼوؼب مزفقرمظؿوعبعًاإلرث متزاعـ مإظب مإضوصي ،
"ماظيتمطوغًمععوبدمظؾؿفوػدؼـمومعلوىمظؾؿؿصقصني،مهقلمإظبمعؽونماظربوروت"

م مصؿلدلً ماظؾؼوءات، مو مظؾطؾؾيمظؾؿفؿع مطوغًمعؾقؿو مطؿو ماٌلفد، مو اٌدردي
،مومسؿًمأرجوءماظؼرىموماٌدنماىزائرؼيمومظعؾًم1اظداخؾقنيمومعلوطـمظؾغربوء

دورامعؿؿقزامؼبمتقرنيماظلؽونمومادؿؼرارػؿ.مطؿومطوغًمعـؾعومظؾؿؼووعيماظشعؾقيم
 ؼبمعقاجفيماالدؿعؿورموماٌدماظؿـصرلي.

مأذؽولماظؿعوعؾمظؾعؿؾماىؿعقي مضؾؾمصدورممإنمزفقر عؿفذرةمؼبماىزائر
ماظػرغللم ماظػرغلقيمعؼووعيمذعؾقيمبدأتمم1901اٌردقم .وظؼدمواجفًماإلدارة

م ماٌؼراغل مإظب مظؼودر مسؾدا ماألعرل ماٌـظؿوتم1871عـ معـ مطـرلا مدوسد مممو ،
اظشعؾقيمؼبمذظؽماظقضً،موتػرسًمسـفومىونمحّرةمطوغًمتلؿكم"اظشررقي"موم

م مررفماظدواوي معـ معـؿكؾي مطوغًمػذهمطوغً مو مأسضوء مسشرة معـ معؿلظػي و
مومضدمدبّصصًم معطؾؼي... مبلؾطي متؿؿؿع مبوجملوظسماظؾؾدؼي اجملوظسمذؾقفي
مأعالكم معصودرة مصرضمشراعوتمو مو ماظؼقود متصرصوت معراضؾي مؼب ماظشررقي ػذه

                                                                 
مم1 ماهلل، مدعد ماظؼودؿ ًاألولأبق ًاجلزء ًاؾنؼايف، ًاجلزائر مظؾؽؿوبتارقخ ماظقرـقي ماٌمدلي م، ،م1985،
م.261ص
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ماًققلمواظعؿودمومإسودةماظـظرم ماٌـشؼنيمسـمرأيماىؿوسي،مومذراء مو اظعصوة
م.2اظؿلدؼؾقيمؼبمأحؽومماظؼوضلموماظؾفون

ماالجؿؿوعماظدؼينمؼبمإسطوءماٌعـكمظؾشؽؾماظؿـظقؿلموم اػؿؿًمدرادوتمسؾؿ
ماسؿؿدتم معدىمضرون. مسؾك ماالجؿؿوسل ماظؿالحؿ مطقػقي مو ماإلغلوغقي، صرلورة
ماٌصوحؾيم مظؾعؿؾقوت معؼووعؿفو مو ماظدؼــقي ماظظـوػرة مهؾقؾ مسؾك اظدرادـوت

مبقـًماظدرادوتما ألعرؼؽقيمظؾقرطوتماظدؼـقيمظؾؿـؿقيمؼبماجملؿؿعوتماظغربقي.
اىدؼدةمأنماظدؼـمملمؼذبمبؾمسرفمعقضقسوتمجدؼدةمتؿؿوذكمععمرروحوتم
ماظؿقؽؿمؼبم متـؿقيماجملؿؿعموتـظقؿفممبدىمصعوظقيماظذلذقدمو مترتؾط ايداثي.
معؾقيم محوجي ماىؿعقؼي مايرطي مأصؾقً محقٌ ماجملؿؿع، مإصالح سؿؾقي

ماظؿصديميؾماٌشؽ مظعؿؾقوتماظؿغقرلمو مصوسؾيمطودؿفوبي التماحملؾقي،موأداة
مععم متؿالءم مادذلاتقفقي متؼرؼر مو مظؿلػقؾ معؽوغقو مإروًرا مو ماٌقارـني متعؾؽي ؼب
متقصؾًم مو مٌعضالتفو، محال مصقفو مترى ماظيت ماألدودقي ماظؼضوؼو مو اٌقاضػ
مخزانم مسوم مبشؽؾ ماجملؿؿع ماسؿؾور مإظل ماظدميقضرارقي ماظؾؾدان مؼب اىؿعقوت

مااله مبؾدان مصػل ماٌدغل، ماىؿعقوتمبـالثيماجملؿؿع مسدد مؼؼدر ماألروبل ود
مبوىؿعقوتماظؿلدقلقي ماظيتمتؿعؾؼ مأعو مFondation"معالؼنيمعبعقي، صؿصؾم"

مظؾلقوقمم100.000مإظب متؾعو مجقػري متؾوؼـ موجقد معع ماظؿؼرؼى، موجف سؾك
متطقرامؼبمبعضماظؾؾدان مأطـر مCharitées"ماظـؼوؼبموػـوكمبعضماىؿعقوتمتعد

مبرؼطوغقو" مىونممLes Coopératives socialesمومؼب مو مإؼطوظقو ؼب
مؼبمػقظـدا،مومصرغلوماظيتمتـشطمصعؾقومصؿؼدرمبـمComité de quartiersاألحقوء

مصــلماظلــيمم700.000 متـشل ماظؿــل ماىــؿعقــوت مسدد مؼصؾ مبقـؿو عبعقي،
سـمتلدقلفو.ممعبعقي،مأيماىؿعقوتماظيتمتعؾـم60.000ماظقاحدةماظبماطـرمعـ
ماظلـقاتماألخ مهؼقؼماظدرادوتمايدؼـيمأنم وغقيمسؾكمصػل مؼؿؾنيمعـ رلة

م.3سشرةمعـماظػرغلقنيمعـكررنيمؼبماظـشوطماىؿعقي

                                                                 
،مترعبيمحـػلمبـمسقلك،ماٌمدليماظقرـقيمظؾؽؿوب،ماجلزائرًاألؿةًوًاجملمؿععصطػكماألذرف،م م2

م1983اىزائرم م.65مـم64صم،
3 André Gentel : Les Indices d’un phénomène mondial vie  : associative et 
démocratie, in Revue Economie et Humanisme, n° 355, Décembre, 2000 p. 6.
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ماظرأزلوظقيم مبوألغظؿي مدونمأخرىمأو ماظـشوطماىؿعقيمسؾكمضورة مؼؼؿصر مل
ماظؿعوعؾمبفمؼبمدولمأوروبوماظشرضقيماظيتماغؿؼؾًمعـماظـظومم صقلى،مبؾماعؿد

ضرارل،مومأصؾحمحؼماىؿعقوتمعضؿقغومعـمررفماظشؿقظلمإظبماجملؿؿعماظدميق
ماظالتقـقي.م اٌعوػداتماظدوظقيميؼققماإلغلون،مومطبؿؾػماألعرمؼبمطؾمأعرؼؽو
محرطوتمرؼػقــي،مومىــونماألحقــوء،م ممنًمصقفو ماظدؼؽؿوتقرؼي، مأغظؿي أعوم
ماظدلازؼؾم مؼب ماظؿـظقؿوت مو ماىؿعقوت مسدد مؼؼدر ماظعرضقي. ماألضؾقوت غبوؼي

أعومؼبمطقظقعؾقومصقؼدرم،م15.000مومؼبماألرجـؿنيمؼصؾمإظبم190.000محبقاظل
مبـ ماىؿعقوت محقٌمم40.000مسدد مظؾؿؽلقؽ، مبوظـلؾي ماظشقه مغػس و

اىؿعقوتمتعؿدلمأطـرمومأودعممتـقال،معؼورغيمععماألحزاب،مومػذهماظزؼودةمؼبم
مإظبمحدمطؾرلمؼبمبروزماجملؿؿعماٌدغلمحؿكمومظقمطوغًمبعضم متلوػؿ ايفؿ

وراتممتعدمػشي،مومػـوكمعبعقوتمػلمسؾورةمسـمودقؾيمتالسىمؼبمؼدماالغؿص
م4اظلؾطيماٌرطزؼي

ً:ادليهدقةًؾؾمـظقؿاتًـًاإلطارًادللوني2ً
مبد ماظدؼـقي ماىؿعقوت مظؾـقي مهؾقؾقي مدرادي مإظب ماظؾقٌ مؼفدف عـماؼي

اظؿلؾلؾماظؿورطبلموماألذؽولماظؿـظقؿقيمظؾؿـظقعيماظؼوغقغقيماظيتمحددتمغشوطم
م%ضقاغنيمومصالحقو $م1990مـم1987ـمم1972ـمم1901تماىؿعقوت،مإظبمصدور

مبنيم مو مجفي معـ مأػدافماألصراد مهؼقؼ مؼب ماظقدوري مدور مربدودؼي وععرصي
ماٌمدلوتموماظؿـظقؿوتمعـمجفيمثوغقي.

مػقمدوئدم ماظدميقضرارلمطؿو مظؾـظوم ماٌدغل مأدوسماجملؿؿع اىؿعقوتمػل
م مدورػو مؼؽقن مأؼـ ماٌؿطقرة، ماجملؿؿعوت متؽقنمظدى مو ماظدوظي مسـ علؿؼال

ماظؿؼ مسؾك مضوئؿي مررفمقوزقػؿفو معـ ماٌـؿففي ماظلقودوت مسؾك مايؽؿ مو قؿ
ماظلؾطيممتوذقوموعصؾقيماجملؿؿع.

ماظعالضوتم متـظقؿ مأذؽول مو مبنيماظدوظي ماظعالضي مسؾك مؼرطز ماظطرح عقضقع
االجؿؿوسقيمظؾقرطيماىؿعقؼي،مأيمعومػقمدورماىؿعقوتماٌلفدؼيمؼبماٌشروعم

ماٌلؿؼؾمسـماظدوظيمعـماالجؿؿ مػؾمحددتماىؿعقوتماٌلفدؼيمإرورػو وسل،
ايقوزةماظعؼورؼيموضػقيمم ومعؾينحقٌماظؿؿقؼؾموماظؿلقرل؟مإذامطونماٌلفدمإرورم

موتمـقـعـؿـولمسؾكماىـؾـواظؿلقرلمغظوممعؼــمعـمررفمػقؽيمحؽقعقي.مػؾماإلض

                                                                 
4 Ibid, P 6.  
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م

قؼؾفموموفقزهمأمماٌلفدؼيمؼؿقددممبؼؿضقوتمعؿوبعيمعشروعمبـوءماٌلفدموممت
مؼؿعدىمذظؽمإظبمصالحقوتمأخرى؟

ًايفًاؾدقينًيفًاجلزائر.نؼادليهد:ًادلوروثًاؾ.3ً

ماظلوحيم مسؾك مؼـعدم مؼؽود ماٌلفد مظدرادي ماٌكؿص ماظؾقٌ معقضقع إن

معوسدا مررحممماظعؾؿقي مأو مبؿصقر معرتؾطي مععظؿفو مو ماٌقجفي اظدرادوت

متـووظً ماظيت ماظدرادوت ماغؿشور مؼرجع مو مإظبممإؼدؼقظقجل، ماٌلفد عقضقع

معقودؼـمععرصقيمعؿعددة:مطوظؿورؼخ،مواآلثورموماظػـقنماىؿقؾي.

ضبؿؾماٌلفدمعؽوغيعؿؿقزةمغظرامألػؿقؿفموموزقػؿفماٌؿعددةمظؾعؾودةمواظذلبقيم

ماظؿؿودؽم معظوػر مصقف متعزز مو ماالجؿؿوع، مو ماظؿالضل معؽون مصفق اظروحقي

مأس االجؿؿوسل. مو مدؼـقي مسؿورة مأػؿ ماٌلفد مؼعد متػــمطؿو مو معظفرا ظؿفو

معـماظؼؾوبموماظصقععوتمومزخرصؿفو. ماٌفـددقنمؼبمأذؽوشلو

مؼؽقن،مودطماٌدؼـيمعؿؾقًسوم معو مـ مشوظؾو ماظذي مـ ماٌلفد معقضع ماخؿقور ؼؿؿ

مبؾقؼوتماظؿعؾقؿمومعراطزمإؼقاءماظطؾؾيماظقاصدؼـ.مولدتمؼبمػقوطؾموعمدلوتم

مظؽ ماظذاتل مو ماظؼوظىماظروحل ماظغوظىمتؾقٌمسـ قونماظػرد.مسرصًمطوغًمؼب

ماٌلوجدم ممنطقي مسؾك مرغك مو ماظعـؿوغقي ماظػذلة مخالل موادعو ماغؿشورا اٌلوجد

مؼبم ماإلحصوئقي ماخؿؾػًماٌصودر مو مرواجو ماألطـر محقٌمطون ماظصقؼب؛ اظـظوم

اظؿؼدؼراتمومضؾطماٌلوجدمسدلماظذلابماظقرين،معومسداماظؾققثماظيتمأوظًم

ما مطوظعوصؿي ماظؽدلى ماٌدن مظدرادي مطوغًماالػؿؿوم م"بوغوتل"مو مإظقفو ظيتمأذور

عدارسمؼبماظقضًماظذيمطونمم03علوجدمطدلىمومم09علفدامصغرًلامومم50تضؿم

م مؼـوػز مدؽوغفو مسدد مأنمسددماٌلوجدمم120صقف م"أوعرلا" أظػمغلؿي،مومذطر

مسومم حـػقو،مؼبمم14علفًدامعوظؽقومومم89عـفومم103طونمؼؾؾغمم1830بوىزائر
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ما موضعؿف ماظذي ماظؿؼرؼر مأن محني مؼب ماظػرغلقي ضبددمم01/09/1837ظلؾطوت

م.5علفًدامومزاوؼيم107سددػومبـم

مإظبم مبعضفو مهقؼؾ مو ماظؿفدؼؿ مإظب ماٌلوجد مو ماظدؼـقي ماٌمدلوت تعرضً

طـوئسموزبوزنمومادطؾالتمومعلؿشػقوتمومسبقمذظؽ،محبفيمتقدقعماٌدن.مم

ماظعؾؿقي،مظـشرماىف مسؾكماٌراطز مظؾؼضوء مػذامزبططو مطون مايؼقؼي مؼب ؾمومو

األعقي،موماظؼضوءمسؾكماٌمدلوتماظقحقدةماظيتمطوغًمتؾٌماظقسلمظؾفزائرؼنيم

م.6وعـمثّؿماظؼضوءمسؾكمطؾمأذؽولماٌؼووعي

مؼؿـؼـؾـصمدورم ممل ماٌعـؿرؼـ، مظػـوئدة ماغـؿزاسفو مو ماألوضوف معصودرة رشؿ
موم مايرطوتماظصقصقي متعؿدل مو ماالدؿعؿورؼي مظإلدارة معـوػضؿفو مو اظصـقصقــي

ما ماظؿورطبقيمعمدلوتفو مايؼؾي مؼبماىزائرمخاللمػذه مظإلدالم ماظقحقدة ٌؿـؾي
مععم ماألوظب ماظعوٌقي مايرب مشداة مإظب ماظقضعقي مػذه مادؿؿرت مو معـوػض بغرل

م.7زفقرمايرطيماإلصالحقي

اضؿصرمدورمعبعقيماظعؾؿوءمؼبمبـوءماٌلوجدموماٌدارسمسؾكماٌراطزمايضرؼيم
ما مو ماظعوعي مظؾذلبقي مصّعوظي مأداة مبنيمظؿؽقن ماالظؿؼوء مغؼطي ماٌلفد دؿكدعً

ضقوداتفومممومذفعمسؾكمزفقرمعدارسمصؽرؼيمبعدماالدؿؼاللمومأدىمإظبماظصراعم
ماظلؾطيمومتقدقعمرضعيماظؿشـفوتماظلقودقؼيمدبقصومعـماٌدماظشققسلم مو بقـفو

موماظلقودوتماحملؾقيماٌـؿففي.

ماظـقاديماظعؾؿقيماظيتمتؼوممؼبماٌل وجدمتعؽسمطوغًماظـشوروتماظػؽرؼيمو
اظؿصقراتمبنيماًطوبماٌلفديماظرزللموماًطوبماالحؿفوجلمظؾقرطوتم

ماإلدالعقي.

                                                                 
زائرًيفًاؾوؼفًوؿؽاـمهًيفًاحلقاةًاالؼمصادقةًوالجمؿاعقةًواؾنؼاػقةًيفًاجلغوصرماظدؼـمدعقدوغلم:مم5

ًاؾػرـيي ًاالحمالل ًاؾعنؿاـيًوأوائل ًاؾعفد ممأواخر ماظعدد مدرادوتمتورطبقي .مدعشؼمؼقظققم5ؼبمذبؾي
مص،م1981  .م75.

م.73،مصغػسماٌرجعمغوصرماظدؼـمدعقدوغل،م 6
7 Merad Ali, Le Réformisme musulman en Algérie de 1925 à 1940, Essai d’histoire 

religieuse et sociale, El Hikma, 2ème édition Alger, p.p. 58 – 59. 
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طونماٌلفدمؼؼقممبدورمصّعولمرشؿماًالصوتماظيتمطوغًمتدبمبنيماظعـوصرم
اٌشؽؾيمظؾقرطيمحقلمررقمومممورديماظشعوئرماظؿطؾقؼقيمبنيمرؤىمإخقاغقيمموم

ػمحلىمدؾلؾيمعـؼطعيمايؾؼوتمدذبقيمربؾقيمودؾػقيماغؿؼوئقيمٌقاضػماظلؾ
تورطبقومعؿقّدةمؼبمايلؿماظؾػظل...موماىلديمومدقؾيمومادؿطوسًمأنمتؽقنم

م.8ؼبمبعضماألحقونمدقدةماٌقضػمؼبمتقزقػمسؿؾقيمبـوءماٌلوجد

مجدؼدةم مأصـوف مذؽؾ مممو ماظدؼين، ماًطوب متعدد مرػقـي ماٌلفد بؼل
ماإلرذودماظدؼينمغؾكصفومؼب:قفموظؾؿقج

ماًطوبماٌطوبؼمظلقوديماظلؾطي.متشقومععمم-1

موم-2 ماألػقاء مسـ ماظؾعقد ماظصقؼب ماإلدالم مخدعي مخطوب معع متشقو
م.اإلشراءات

متشقومععماًطوبماظؿؼققؿلمومتروؼٍماإلدالمماالحؿفوجلمضدماظلؾطيم-3
مايوطؿي.

مغشوطم مإظب مبوإلضوصي ماظدؼـقي ماظشعوئر ممموردي مؼب ماٌلفد مردوظي متققرت
ماظؼرآغ مواظؿقػقظ ماظقزارةماظؿعؾقؿ مبفو مضوعً مإصالحوت مذظؽ مصوحى مو ل،

مصلغشلتم مبوإلرورات، ماٌلوجد متزوؼد مو ماًطوبل ماٌلؿقى مظؿقلني اظقصقي
ماظؿؽقؼـمٌدةمدـؿنيمؼ مصذلة مصقفو ؾؼلمصقفوماظطوظىمؿععوػدمتؽقؼـماألئؿي،متدوم

وبؾغمسددماٌمدلوتماظؿؽقؼـقيمػبليمععوػدم،مدروًدومظؾعؾقمماظشرسقيموماألدبقي
ماإل مظؿؽقؼـ معردقم مومسؾكماظرشؿمعـمصدور اظذيمحددمم1969روراتماظدؼـقي

م ماظؿطؾقؼمسوم ماظدؼينماظذيمدخؾمحقز ماظلؾؽ وممبقجؾفمأصؾحمم1971وزقػي
اإلعوممعقزػومومؼؿؿؿعمبؽوعؾمحؼققماظؿقزقػ.مومبؼلمأعرمتغطقيمتلررلماٌلوجدم
مبـوءم مسؾك ماإلضؾول ماظذلابماظقرينمو مسدل ماألحداث متلورع مزؾ مؼب عطروًحو

ملوجد.اٌ

محرعؿفوم مسؾك ماحملوصظي مو متعؿرلػو مو ماٌلوجد مبؾـوء ماٌلؾؿقن اسؿـك
وًصقصقيمدؼاألدودقيا،مإضوصيمإظبمطقغفومذبوالماجؿؿوسقومظؾؿعؾدموماظؿقجقفماظ

مؼؿــلووىماىؿـقعمسؾكمروحممباجملوظقيمظؾؿلفدمتؼر اٌلوصيمبنيماٌمعـنيمو
                                                                 

،مؼبمذبؾيمغؼد،ماظعددميفًبعضًؼضاقاًادلـفجًوتارقخًاحلرؽةًاإلدالؿقةًباجلزائرسروسماظزبرل،مم 8
مص،م1992.ماطؿقبر،مؼـوؼرم1 ،13. 
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ل.متعددتموزوئػماٌلفدمًماظربطماالجؿؿوسقسالضـيماحملؾيموماظؿلوعـحمومتـؾ
مادؿؼطوبمظؾؿعؾقؿمؼبمعبقعم معرطز متفذؼىماظـػسمإظب مو مادؿؼوعي مو مصالة عـ
معؾؿؼكمظرجولماظعؼدموم مومػق ماًصقعوتمواٌـوزسوت، مظػؽ مربؽؿي مو أرقاره

م9اىؿوسيماإلدالعقيمؼبمطؾمأعرمجؾؾمضبؾمبوٌلؾؿني" م.

مو ماظػؽرؼي مظؾؿقورات مجذب معرطز مأصؾح مو ماٌلفد مغشوروت مهقظً
ماظػؿووىموم مإصدار مظؾؿفـقدمو معؽوغو ماظؾعضمعـفو مأصؾح اإلؼدؼقظقجقوتمحؿك
تؼققؿمدقودوتماظؿـؿقيمواإلصالحوتماظؾعقدةمسـمعؼقعوتماجملؿؿعماىزائري،م
ومترىمخالصماجملؿؿعمؼبماإلدالمموػقمايؾ،مومصوحىمذظؽمإصدارماٌردقمم

م مرضؿ م ممم91/82اظؿـػقذي مؼب م23/03اٌمرخ مإحداثمعم1991/ مدليمؼؿضؿـ
ماٌلفدمومضبددموزقػيماٌلفدمومغظوعفمم

مومإيوقماٌلفدمبوظلؾطيمطغرلهمعـماٌمدلوت.م مومتلقرله

ً.اؾمـظقؿاتًادليهدقةًـ4ً

مبعدمم ماظدوظي مو ماظشعى معـ مطؾرلا مإضؾوال متعؿرلػو مو ماٌلوجد مبـوء سرف
مأذرصًمسؾقفماىؿعقوتماٌلفدؼي،موعردمذظؽمإظبمذغقرم مو م ادؿؼاللماىزائر

ما مبوىؿعقوتمعمدلوت ماًوص ماظؿقثقؼ مو ماٌكؿصي ماظؽؿوبوت ظعؾودة.أعو
ماظؿورطبقيموم ماظػذلة مصّعىمهدؼد مضؾؾماالدؿؼاللمصفلمشوئؾي،مممو اٌلفدؼي

م.1901مدضؿفومبعدمصدورماظؼوغقنماًوصمبوىؿعقوت

مظــؿردقم متؾعــو ماىزائــر مؼب م ماظؿـظقؿل ماظعــؿــؾ مدؾــؿؿــدلم8مبــدأ

ضؾولمسؾكمتلدقسماىؿعــقوتماٌــفـقيموماظـــؼوصقيمومبقجؾفمسرفماإل،م1904
ماظعلؽرؼنيم مررف معـ مأدلً ماىؿعقوت مععظؿ مو مواظرؼوضقي ماظػـقــي و
ماظــؿـلم مو ماىزائرؼي مظؾفؿقعوت ماظعــددؼــي ماظؼــؾــي مرشؿ اظػرغلـقني،

ماىؿـعـقوت مذــعــور مسددم حــؿــؾً موصؾ مإذ مظؾؿؿققز، مطؿقؽ اإلدالعقي

                                                                 
م9 مم مترطل، ًيفًحوؾقاتًجاؿعةًاجلزائررابح ًاإلدالؿي، ًيفًاجملمؿع ًادليهد .مدؼقانم1،مرضؿمرداؾة

م.م72.مص،مم1987.1988اىوععقي،ماٌطؾقسوتم
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م3000مبنيم1962مـم1904مخاللماٌرحؾيماالدؿعؿورؼيمبنيماىؿعقوتماٌعؿؿدة

م.10سؾكمعلؿقىمسؿوظيماىزائرم5000مإظب

عـمبوتـيمبرئوديماظدطؿقرمابـمخؾقؾمم1922مأولمعبعقيمدؼـقيمتلدلًمسوم
مطؾورػؿ،متعووغقامسؾكمتشققدم ماظؾؾدمو معـموجفوء مطؾرلا ومتضؿماىؿعقيمسددا

مجبوغؾ مضرآغقي معدردي موبـوء ماٌدؼـي ماٌلفدمعلفد ماظققم مؼدسك ماظذي مو ف،
اظعؿقؼ،مبوإلضوصيمإظبماىؿعقوتماظػرسقيماظيتمطوغًمتعؿؾمهًمظقاءمعبعقيم

ؼبماظعوصؿيمعـفومعبعقيمأغبدمدقـقنمععمصقؾفماظشقخماظعؼيبمم1931ماظعؾؿوء
مومأغبدمتقصقؼماٌدغل.

11مّتمبـوءمعلفدمومجبوغؾفمعدرديمعـمثالثيمأضلومم1947مؼب
ومؼؼقلماظؾشرلم 

مأغشلتممبوشلومعوؼػققمماظؿلعنيمعلفًدامؼبمدـيماإلب ماظعؾؿوء راػقؿلمأنمعبعقي
مممم12.مواظؼرىواحدةمؼبمطدلؼوتمماٌدنم

مٌـعمتشؽقؾمػقؽوتمخورجيمسـمغطوقمايزبمم- مضققًدا وضعًمايؽقعي
اظقاحد،معومسداماٌـظؿوتماىؿوػرلؼيموماالهوداتماٌفـقيماًوضعيمظإلذرافم

م مذظؽ مميـع ممل مو ماظرزلل، ماظؼقؿ معبعقي مزفقر هًمرئوديمسؾدمم1963عـ
اظؾطقػمدؾطوغلمومأغبدمدقـقنموماظشقخمعصؾوحمصودؿكدعًمأرضقيماٌلوجدم
مغػقذػوم مبلط معـ مايوطؿي ممتؽـًماظلؾطي مو مأصـؽـورػــو، مغــشــر مو ظذلوؼـٍ
مومؼؽقنماظؼطوعماظدؼينمأحدمممؿؾؽوتفو،مملممتوغعم مإخضوسفو مو ماٌلوجد سؾك

مغ متؼققد مؼب ماٌلوجدمايؽقعي ماظذلاثماظيتمتعؿينمبؾـوء معبعقوتمغبوؼي شوط
مبنيم مظقحدػو ماظعوصؿي مم541أطـرمعـمم1987مـم1971ودفؾًمؼب م450عـفو

ماظعؾودة مأعوطـ مبؿشققد معؽّؾػي مبوىؿعقوتم12عبعقي ماًوصي ماٌرادقؿ .تشدد
وخبوصيمعومجوءتمبفماٌودةماظـوغقيماظيتمحددتماًطقاتماإلدارؼيماٌؿؾعيمبدأم

وأخرلامماضؾيماٌرطزؼيمظقزارةماظداخؾقيمأوماظقصقيمثؿموزارةماظشمونماظدؼـقيعـماٌر
                                                                 

10 Omar Hachi، Les Association et le mouvement associatif en Algérie, Réalité et 

perspectives, Les Cahiers du CREAD, n°  53, 3ème trimestre, 2000,  p. 60. 
 .111،صم1981ي،ربؿدمايلـمصضالء،معـمأسالمماإلصالحمؼبماىزائر،ماىزءماظـوغل،مدارمػقعم11

12 Ahmed Roudjia, Algérie, mosquée et associations Al ASSAS, n° 103, Février 1990. 

p. 41. 
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مؼبم ماظصودرة ماظؼوغقغقي ماظؿعؾقؿقي مؼب معؾني مػق مطؿو ماحملؾقي اظلؾطوت
اإلحصوءماظذيمأزفرم.مملممتـعمػذهماألخرلةمعـمتشققدماٌلوجدمو03/12/1971

م مبني ماظداخؾقي موزارة مبف ماظم1975مـم1974ضوعً ماىؿعمذيو قوتمسلؾ
عبعقيمدؼـقي،مػذهماألخرلةمالمم201تعبعقيموجدم2189ـمبنيماٌعؿؿدة،مصؿ

م12دؿ.متؾؽمعـمعػفقمماىؿعقيمإاّلماال

بعدًأحداثًأؽموبرًًمـظقؿاتاؾ 1100ًادليهدقًة

مم مأحداثمأطؿقبر مومخبوصيمم1988تعؿدل مؼبمذبوالتمسدؼدة مهقل غؼطي
ماألحودي ماظـظوم معـ مغقسقي مغؼؾي مصفل ماظلقودقي ماظؿعددؼيمماإلصالحوت إظب

مظؾدميقضرارقيمومحرؼيماظؿعؾرل،موم ماىؿعقوتماٌكؿؾػيمتؽرؼلو ايزبقيموإغشوء
م مضوغقن مصدر ماظلقوق، مػذا محددمم04/12/1990ؼب ماظذي مبوىؿعقوت اٌؿعؾؼ

ماظلقودلم ماظؿقجقف مسـ ماظؾعقدة ماألػداف مو ماظـشوروت مو ماظؿلدقس ذروط
مزؼودةمر مإظب م مأدى مممو ماًرلي، ماظعؿؾ مإظب ؾىماالسؿؿودمعـمررفمواشلودصي

ماظشمونم موزارة محلىماإلحصوءاتماظيتمضوعًمبفو مو ماٌلفدؼي، اىؿعقوت
عبعقيمعـفومممم5271صننمسددماىؿعقوتماظدؼـقيموصؾمإظبمم1998اظدؼـقيمسومم

مم4852 مو مم360ععؿؿدة ممتورسمعفوعفو موظؽـفو مععؿؿدة ًاإلحصاءًشرل ًفذا و
ً ًعؾى ًتعؿل ًاؾيت ًادليهدقة ًاجلؿعقات ًعؾى ًوالقةًالقشمؿل ً ؿيموى

ًادلعمؿدةًوغريًادلعمؿدة، ومػلمالمتـؿظرماالسؿؿودماظرزلل،ممًاجلزائر،ًوؿـفا
ماىؿعقوتمأثـوءمبـوءماٌلفدمبعدمايصقلمسؾكموصؾم مػذه متؿعطؾم م معو صغوظؾو
تلؾقؿماٌؾػمعـماشلقؽوتماإلدارؼيماحملؾقي.مومحؿكماإلحصوءاتماظرزلقيمصفلم

ماظدضي متـؼصفو مو متؼرؼؾقي ما، معبدت ماىؿعقوتموظؼد مغشوط ظقزارة
مأنماإلحصوئقوتمالمتشؿؾماألعوطـماظيتمتؼوممبفوم مععقـي،مطؿو اٌلفدؼي،ظػذلة
ماٌعوػدموم ماظطؾؾيمؼبماىوععوتمو ماٌصؾقوتماظيتمأسدػو معـؾ ماظدؼـقي اظشعوئر

ماظؿوبعيمظؾعضماظزواؼو ماٌلوجد محؿك مو صؼدمسرصًماٌلوجدمتزاؼدامم13اإلدارة
وصؾماظعددمم1980علفًدامومؼبمم4474إظبمم1972مـم1962ععؿدلاموموصؾًمبنيم

                                                                 
13 Ahmed Roudjia, Op cite, p. 39.  
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م4774،محقٌممّتمإنوزم14علفًدام10063إظبمم2001علفًدامومدـيمم5289إظبم
مدـي.مم21خاللم

ماىؿعقوتماظدؼـقيمدوسدمسؾكمبـوءم ماظيتمتشرفمسؾقفو ماٌشورؼع متـقع إن
مم2354 مو دؽـو،مإضوصيمإظبمم699عؽؿؾيمومم179عدرديمضرآغقيمومم583علفًدا
ماٌؾق مضقودقومم15 489ؼوتماألخرى م"ماىزائرمحؼؼًمرضؿو م"خالدي مؼذطر مو .

ماٌلوجدمبوٌؼورغيمععمعومؼؿؿمؼبماظؾؾدانماظعربقيموماإلدالعقيماألخرى،م ؼبمبـوء
م مبـوء مؼعودل معو مؼبماظلـي،مأومعلفدمؼبمطؾمؼقعني،مومػلمم200أي علفًدا

ماظعوملماإلدالعلمعـؾفو مصػلمعصرمعـالمؼؾـك16زوػرةمملمؼشفد علفدامواحدامم.
ؼبمعؽونمععروف،مومعـمحقظفمتؾـكماٌصؾقوت.مأعومؼبماىزائرمصػلمطؾمحلمظفم
مزؼودةم مثالثيمو مظؾقلماظقاحدمعلفدانمأو مؼؽقن معو مشوظؾو مو مظؾفؿعي، علفد
اإلضؾولمسؾكمبـوءماٌلوجدمؼرجعمإظبمأصؾمغدرةماٌراطزماظـؼوصقيمومأصؾحماٌلفدم

مؼؿـػسمصقفماظشؾوبمعـمضغقروتمايق ماظعـقرمسؾكمعؾفل مغدرة مايضرؼيمو وة
معـوصىماظشغؾ.

ماظصراسوتماظؼوئؿيمبنيماظلؾطي  إنماألوضوعماٌذلتؾيماظيتمأدتمإظبمزفقر

ماٌلوجدم مسؾك ماغعؽس ماجملؿع معشروع معـقك محقل ماظدؼـقي وايرطوت
ماالؼدؼقظقجقي،م مومترؼراالصؽور مواشلقؿـي معلرحوظؾؿعورك ماهلل مبققت واصؾقً

،مم17الؼيماىزائرمعـعمطؾموؿعمحقلماٌلوجدضررتموم1992جوغػلمم27وؼبم
ماظشمونماظدؼـقيم ماظؼرآغلمبقزارة ماظؿعؾقؿ ماظدؼينمو ماإلرذود مأصدرتمعدؼرؼي و
،م18بقوغومغشرمؼبماظصقػمخوًصومبكدابماٌلفدمومضرورةماحملوصظيمسؾكمحرعؿف

ماظقرـقيمظألئؿيماظيتمؼذلأدفو"مربؿدمبـمعبوسل"مبقوغوم مأصدرتماىؿعقي طؿو
رشؿماظؼقاغنيماظصودرةمصؾؿمم19ورةماحذلامماظشعىماىزائريمظؾؿلوجدظؿقضقحمضر

                                                                 
 .م2001اظؿؼرؼرماظرزللمظقزارةماظشؽقنماظدؼـقيمواألوضوف،مدـيمم 14
مغقوبيمعدؼرؼيماألوضوف،موزارةماظشمونماظدؼـي.م 15

16  Khalladi Aïssa, Les islamistes face au pouvoir, édition ALFA, 1er trimestre, Alger, 

1992, p.p. 29 – 31 
 .1992جوغػل،مم27جرؼدةماٌلوء،مم 17
 .1992جوغػل،مم27جرؼدةماًدل،مم 18

19 Le Matin, 31 Janvier 1992. 
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م محقاظل محوصرت ماظيت ماألعـ مضقات مبني معقاجفوت محدوث م10.000متـع
ماظشؾػمومسنيماظدصؾك،مومأصدرتمعصوحلماألعـم مو علفدمؼبمطؾمعـماىزائر

عومم16بقوغومتشرلمصقفمأنمحصقؾيماالشؿقوالتمؼبمصػقفمرجولماظدؼـمضدرتمبـم
،مإضوصيمإظبمتعرضمسشراتمعـماٌلوجدموماظضرائحم28/02/94ومم93/م1/01بنيم

مادؿعؿؾًمطؿالجهمومزبوبهمظألدؾقي،موممّتم مأغفو إظبماظلرضيمومايرائؼمطؿو
مغوزرؼـمودؿيممععؾؿنيمظؾؼرآنم8اشؿقولم ،مومبفذاماخؿؾػًماٌـوػٍمموم20أئؿيمو

مبـ مإسودة معـ ماظرادؼؽوظل ماىـوح مبفو مؼطوظى مطون ماظيت ماظدوظيماألدوات وء
اإلدالعقيماظيتمالمتؿؿشكمومرروحوتماظدميقضرارقيماظغربقي،مبؾمؼمعـقنمبلنم
مسؽسمعقضػماظؿقورماإلصالحلماظذيمؼرىم ايوطؿقيمالمتؽقنمإاّلمهلل،مومػذا

محوجيماظدوظيمإظبمإصالح.

م81مـم91أصدرتماظدوظيمتعدؼالتمضوغقغقيمجدؼدةمؼبماٌردقمماظؿـػقذيمرضؿم

م مؼب ماٌم7اٌمرخ مرعضون مظــــ مم23قاصؼ ماٌلـفدمم1991عـورس مبؾـوء اٌؿعـؾؼ

مومهدؼدموزقػؿفمومايدمعـمبـوءمعلوجدمـمضرارمـموممّتم وتـظـقؿـفمومتلقرله

ماظؿعؿرل،م مو ماظصقوغي مو مبوظؾـوء ماىؿعقوتماٌؽّؾػي مسؾك مجدؼدة مذروط هدؼد

ماٌؽّؾػيم ماظقالئقي ماىفي معـ مإداري مإذن مسؾك مايصقل مو ماظؼوغقغل بوالسؿؿود

مومخوصقيم مإظزاممهريماظؼؾؾيممتشقو مو ماظؾـوء مرخصي مسؾك مايصقل وإظزاعقي

ماٌؿوبعوتم مو ماظؼوغقغقي ماظؼققد مإن ماٌعؿوري. مظؾشؽؾ ماظػقزؼؼل ماإلرور مو اٌلفد

مضؾصً ماظؿلعقـوت معـؿصػ مخالل ماىؿعقوت؛م اظؼضوئقي مسؿؾ موضعقي عـ

م ممعبعقيم2511عبعقيمؼعؿؾمعـفوم5271عـمذبؿقعمم1998حقٌمبّقـمإحصوء

م مم1255و مو مسوعؾي، مشرل مذبّؿدةم4555عبعقوت ماىؿعقوتمم21عبعقي أعو

م مصؿؼدربـ مضضوئقو مم458احملؾقظي مإدارؼوم396و مربؾقظي موأوضقًم22عبعقي .

م مظعوم ماظدؼـقي ماظشمون مظقزارة ماظرزلل ماظؿؼرؼر مسددمم2001إحصوءات أن

                                                                 
 .1994عورسمم09جرؼدةماًدل،مم 20
مـوزسوت،موزارةماظشمونماظدؼـقيموماألوضوف.غقوبيمعدؼرؼيماألوضوفمواٌم 21
مغػسماٌرجع.مم 22
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،م6477ومؼعؿؾمعـفومسددمم7639اىؿعقوتماٌعؿؿدةمؼبماىزائرمضدموصؾمإظبم

مإظبم م ماىؿعقوتماجملؿدة ،مومهؿؾموالؼيمورضؾيماٌرتؾيم1335وموصؾمسددم

،م95،مجقفؾم103،مسنيماظدصؾكم146عبعقي،مثؿمتؾقفوماظشؾػمم280األوظبمـم

م مسنيمتقؿقذـًمم96تؾؿلون م96و ماظعوصؿي مؼب مبقـؿو مذبّؿدةم46، .م23عبعقي

مظؿقل ماٌدرجي ماظؼقاغني مصراعي مو ماٌطؾؼي ماظضغقروت مذبؿؾ مإظب نيمإضوصي

وصقوغيماٌلفدمعـمطّؾمأذؽولماٌالبلوتمومتقضقحماٌعوملماألدودقيمؼبماظػصؾم

موماىؿعقوتماٌلفدؼيموماظؿففقز. مبنيمدورماإلعومم%اٌلرلمرزلقو$

مزبصصيم مإسوغوت مذؽؾ مسؾك ماظقزارة متقزسفو ماظيت ماالسؿؿودات أن

ؾًمظؾفؿعقوتمسرصًمارتػوسومعـمحقٌماٌؾوظغماإلعبوظقيمومسددماىؿعقوت.اغؿؼ

م مم90.000.00عـ مسوم مم1996دج مسؾك متقزؼعفو مإظبمم160واظيتممّت عبعقي،

مم232000.00 مؼب مم2001دج مسؾك مأنم24عبعقيم422ووزسً مؼؾّقـ موػذا ،

اإلسوغوتممتـؾمعؾوظغمزػقدةمعؼورغيمععمسددماٌلوجدموماىؿعقوتمسدلماظذلابم

صػلمماظقرين.مإنموضعقيماظؽـرلمعـماٌلوجدمؼبمحوجيمإظبموفقزاتمومترعقؿ،

،مومملمؼؿؿم2000علفًدامؼفددهماالغفقورمبلؾىمزظزالمم40والؼيمجبوؼيمػـوكم

متؼرؼرم محلى مو مظالدؿعؿول مصالحقؿفو مظعدم مغظرا مإشالضفو ممت مبؾ ترعقؿفو

ماٌراضؾيماظؿؼـقيمظؾؾـوءمصننم دقؿؿمػدعفوموإسودةمبـوءػو،ممبومصقفومم%25عصؾقي

ظؽمملمتؾدماظلؾطوتموؼبمعؼوبؾمذ،معؾققنمدجم750علفدمجبوؼيماظذيمؼؿطؾىم

م.25احملؾقيمأيمادؿعدادمظؾؿؽػؾمبفذاماظؼطوع

                                                                 
موزارةماظشمونماظدؼـقيموماألوضوف.2001اظؿؼرؼرماظلـقيمم 23 م،
م،موزارةماظشمونماظدؼـقيموماألوضوف.2001أغظرمجدولمتقزؼعماإلسوغوتماٌوظقي،ماظؿؼرؼرماظلـقيمم 24
م 25
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ممتصـقػماٌلوجدمسؾكماٌلؿقىماظقرينمتصـقػماٌلوجدمسؾكماٌلؿقىماظقرينممم
اؾرؿزً

 اؾوالئي

وطينً ورين اظقالؼي

 ؿرؽزي

 اجملؿقع اجملؿقع أثري ربؾل حمؾيًجاؿع

شرلم عاؿؾة      

 سوعؾي

شرلم سوعؾي

 سوعؾي

 

 523 0 523 0 0 242 280 0 1 ادرار 1

 295 0 293 0 2 24 265 1 1 اظشؾػ 2

 101 0 101 0 16 0 79 1 5 األشقاط 1

 140 0 140 0 0 0 125 0 15 أمماظؾقاضل 4

 436 0 436 0 1 429 0 2 4 بوتـي 0

 415 1 414 1 0 88 325 0 1 جبوؼي 0

 243 1 242 1 2 70 169 0 1 بلؽرة 0

 158 0 158 0 0 24 134 0 0 بشور 0

 181 0 181 0 2 19 159 1 0 اظؾؾقدة 0

 148 0 148 0 0 4 110 0 34 اظؾقؼرة 06

 100 0 100 0 0 58 42 0 0 متـرادً 00

 55 0 55 0 2 6 46 0 1 تؾلي 02

 450 4 446 4 15 76 351 1 3 تؾؿلون 01

 146 1 145 1 1 9 134 1 0 تقورت 04

 722 0 722 0 2 399 320 0 1 تقزيموزو 00

 310 0 310 0 12 0 270 1 27 اىزائر 00

 137 1 136 1 4 2 125 1 4 اىؾػي 00

 284 0 284 0 1 112 167 1 3 جقفؾ 00

 390 0 390 0 13 314 60 0 3 دطقػ 00

 72 0 72 0 1 6 64 1 0 دعقدة 26

 195 0 195 0 2 15 170 1 7 دؽقؽدة 20

دقديم 22

 بؾعؾوس

7 1 151 5 0 1 164 1 165 

ـوبي 21  84 0 84 0 3 15 66 0 0 س

 11 0 11 0 1 8 0 0 2 يضٌو 24

 69 0 96 0 5 27 58 1 5 ضلـطقـي 20

دؼي 20  185 0 185 0 0 15 169 1 0 ٌا

 186 0 168 0 1 19 164 0 2 علؿغوٍ 20

لقؾي 20  312 0 312 0 2 35 272 0 3 ٌا

 325 0 325 0 5 106 210 0 4 ععلؽر 20

 324 0 324 0 0 183 132 0 9 ورضؾي 16
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 263 0 263 0 5 4 234 1 19 وػران 10

 76 0 76 0 0 11 64 0 1 اظؾقض 12

 60 0 60 0 0 42 18 0 0 إؼؾقزي 11

مبقم 14 برج

 سرؼرؼٍ

4 0 240 72 1 0 317 0 317 

 244 0 244 0 0 58 178 1 7 بقعرداس 10

 83 0 83 0 0 24 57 0 2 اظطورف 10

 8 0 8 0 1 1 3 1 2 تـدوف 10

 71 0 70 0 0 14 56 0 1 تقلؿلقؾً 10

 364 0 364 0 1 103 259 0 1 اظقادي 10

 93 0 93 0 2 18 71 1 1 خـشؾي 46

دققم 40

 أػراس

5 0 55 4 1 0 65 0 65 

 119 0 119 0 2 23 93 1 0 تقؾوزة 42

 264 1 263 1 0 200 54 1 8 عقؾي 41

 210 0 210 0 1 49 154 1 5 سنيماظدصؾي 44

 55 3 52 3 2 8 41 0 1 اظـعوعي 40

مسني 40

 تقؿقذـً

3 0 85 15 1 0 104 0 104 

 202 0 202 0 15 26 156 0 5 شرداؼي 40

 278 0 278 0 0 37 238 1 2 شؾقزان 40

 10063 13 210 13 125 3019 6673 23 210 اجملؿوع 

ًادليهدقة:ؾؾمـظقؿاتًادلـظوؿةًاؾؼاـوـقةًاجلدقدةً

مؼبمعـ مأدودقو مدوًرا ـفولمبــــوءمظعؾًماىؿعــقوتماٌلفدؼيمعـذمتلدقلفو
ماٌقارـــقـــمومجــؿعماظؿـدلسوتمومدوػؿًمؼبمسؿؾقيم اٌلوجدموضوعًمبؿفـقد
متعرضًمإظبمعقاجفوتمومتضققؼماًـوقم ماٌمدلوتماظدؼـقيمو مترعقؿ إصالحمو
مسـمبؼقيماىؿعقوتماألخرىم ماظؿعوعؾمععفو مواغػردتمبلذؽول متلقرلػو، سؾك

ظعشرؼيماٌـصرعي.جوءتمربووظيمعلوؼرةمبوألوضوعماظيتمسرصؿفوماىزائرمخاللما
اظلؾطيموـقىماٌلفدمعـماظصراسوتماظلقودقي،مإاّلمأنمأعرمبـوءماٌلوجدمبؼلم
مظؾػعؾماًرليمومحؿكمإظبماٌؾودراتماظػردؼي،م مإظبماٌؾودراتماىؿوسقي عذلوطو
ماظشمونم ماظداخؾقيمو ماظؿـلقؼمبنيموزارة ممّت مزراظدة. محدثمؼبماظروؼؾي،مو طؿو

ماظـظرمؼبماىؿقعوتمومترتقىمومتـظقؿماظؾفونماٌلفــدؼــياظدؼـقيمؼبمإسود م ة
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موووزتم مأغفو مبقـً ماظيت ماٌكؿصي، ماٌػؿشقوت متؼورؼر مسؾك واسؿؿدت
مصالحقوتفومومأصؾحمتلقرلمعمدليماٌلفدمخورجمإرورماإلعومماألسؾك.

اإلرورماظؼوغقغلماىدؼدمم27/01/1999اظصودرةمؼبمم08بقَّـًماظؿعؾقؿيمرضؿمم
ماظ مبعدمحؾمظؿلقرل مومضؾطمترتقؾوتمجدؼدة معراضؾيمغشوروتفو ؾفونماظدؼـقيمو

م مرضؿ مظؾؼوغقن مادؿـودا مم90اىؿعقوتماٌلفدؼي مم04/12/1990اٌمرخمؼبمم31ـ
م مضوغقنمرضؿ مم90وسؾكمأحؽوم اظيتمحددتمعفوممم27/04/1991اٌمرخمؼبمم10ـ

إظبموزارةمموواجؾوتماإلعوم.ؼؿؿمحّؾماىؿعقوتمومغؼؾماألعالكماظعؼورؼيموماٌـؼقظي
م مرضؿ ماظؿعؾقؿي مواغػردت ماإلعوم، مسؾقفو مؼشرف مو ماظدؼـي، بضؾطمم08اظشمون

مرضؿم مأحؽوم مؼبمإرور ماظؾفونماىدؼدة مإلغشوء المدقؿومم31ـم90مآظقوتمجدؼدة
عـفمإذمتـصمسؾكمأغفمالمتمدسماظؾفونماظدؼـقيمضوغقغومإاّلمبعدمم5مـم4اٌودتونم

ماٌق مسؾك مايصقل مؼب متؿؿـؾ مإدارؼي مظـوزرمترتقؾوت ماظصرضبي مو ماٌلؾؼي اصؼي
اظـشمونماظدؼـيمثـّؿمواظلماظقالؼـيمحـلىماإلجـراءاتماظـظـوعقـي،موتفدفمػذهم
اظؿعؾقؿيمإظبمتـظقؿمايرطيماىؿعقؼيموأصؾحمظقزارةماظشمونماظدؼـقيمخصقصقيم
المتلوؼرمعومػقمععؿقلمبفماووهمبوضلماىؿعقوتمعفؿومطونمذؽؾفوموعضؿقغفو،م

مصعقبي مأعر مؼرجع ماظؼوغقنممو مؼب مبف ماٌعؿقل ماالسؿؿودات مغظوم مإظب اظؿلررل
ممومصّعىمسؾكماظقصوؼيماظؿقؽؿمومععرصيمغشوروتماىؿعقوتماظدؼـقيمم،90/31

مسؾكماٌلؿقىماحملؾلمدونمرخصيم مطوغًماالسؿؿوداتمتؿؿ مو معؼــي، بطرؼؼي
ماظشمونماظدؼـقي،موأصؾؿًمأعقرماٌراضؾيمىؿعماظؿدلسوتمومتصرؼػمغػؼوتفو.

مسدد موزارةممإن معـ مإدارؼي مػقؽوت مرؾؾؿفو ماظيت ماظدسقات مو اظؿفووزات
مضوغقغقي،مومأغفومظقلًمععـقيمومعمػؾيم اظشمونماظدؼـقيمؼرجعمإظبموجقدمثغرة

م5271عؾوذرة،مبؾمؼرجعماألعرمإظبموزارةماظداخؾقيمصوحؾيمضرارماالسؿؿود.مصؿـم
عبعقيمسـماظعؿؾموماخؿؾػًمم1690تقضػمغشوطمم1998عبعقيمحلىمإحصوءم

مرؼؼيمحؾماىؿعقوتمطؿومػقمعؾنيمؼبماىدولماظؿوظب:ر
م

 اجلؿعقاتًاحملؾوؾة اىؿعقوتماحملؾقظيمضضوئقو اىؿعقوتماحملؾقظيمإدارؼو

396 458 78 
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م تمظؿـظقؿمؼؿقضػماظصراعمبنيماظلؾطيموماىؿعقوتمومتداخؾماظصالحقومل
ماظصالحقوتم محدد ماظذي ماظعوم ماإلرور مضوغقن مذرسقي مرشؿ متلقرله، مو اٌلفد

م مرضؿ ماظؿعؾقؿي مجوءت محرعؿفو. مصقن مو مبكدابفو مإظزام مو ظؾقدمعـمم08واٌفوم
مؼبم مممـؾي موالئقي مخؾقي ماظيتمأوطؾًمإظب ماٌراضؾي محددتمعفوم اظؿفووزاتمو

،مومغوزرماظشمونماظدؼـقي.مثالثيمأرراف،مؼذلأدفومعدؼرماظؿـظقؿمواظشمونماظعوعي
ماظقالئقي،م ماظؾفـي مصالحقوت مشلؿ معـقً مطلسضوء، ماظعوعي ماإلدارة وعدؼر

مموؼؼقعقنمبـ:

معراضؾيمسؿؾقيمومحصقؾيمعبعماظؿدلسوت.م-1

هدؼدمربضرمتقجفمغلخمعـفمإظبمطؾمعـمواظلماظقالؼيمومغوزرماظشمونم -2
ماإلعب ماٌؾوظغ ماظؿدلسوتمو ماشلدفمعـ موجقبو مؼؿضؿـ ماحملّصؾماظدؼـقي، وظقي

مسؾقفو.

معراضؾيمحصقؾيمعبعماظـػؼوت.3- 

معراضؾيماظـشرؼوتموماظقثوئؼماإلسالعقي.م-4

ممأذفرمؼشرحمحصقؾيماظـشوروتمظؾفؿعقوتماٌلفدؼيم6متؼرؼرمدوريمطؾم-5
 ومتردؾمعـفمغلكؿنيمإظبموزارتلماظداخؾقيموماظشمونماظدؼـقي.

فونماظدؼـقيمممـؾيمعـمعؼوؼقسمثالثيمؼبماغؿكوبماظؾم08حددتماظؿعؾقؿيمرضؿم
مإضوصيمسـصرمجدؼدمممـالمؼبماٌؽوغيم ماظقرينمو ماالظؿزام األخالقماإلدالعقيمو
ماٌقارـنيماظذؼـم ماخؿقور مؼب مصالحقوتمظؾفقؽوتماإلدارؼي معـح مو االجؿؿوسقي
متلوػؿلم مدور مبغرضمإسطوء معول مو مصوحىمجوه مؼؽقن مو ماظؼدرة مصقفؿ تؿقصر

مظؾشكصماٌرشقبمظؾعؿؾماًرلي.

اظؿعؾقؿيماٌذطقرةماحذلامماظؼقاسدماظعؿراغقيمظؾؾـــوءموماظؿلطقدمسؾكممضؾــطً
موزقػيم متؼؿصر مظـؿ ماٌغوربقي. ماشلـددي ممنط مو مؼؿؿشك مطؿو ماشلـددل اظؿصؿقؿ
مؼب متعؾقؿي مأصدرت مبؾ مايد، مػذا مسـد ماظدؼـي ماظشمون موزارة موعفوم

يمتؿضؿـمترتقؾوتمتـظقؿمسالضوتمتعوونمؼبمرسوؼم246مهًمرضؿم14/11/1999
ماظؼدؼؿم مأدؼطماٌػفقم ماظؾفـي،مو معلموظقيمأسضوء مهدؼد مو مخدعؿف مو اٌلفد
مأذورتم مطؿو ماظؾفونماظدؼـقي،مو مؼبماألدبقوتماظؼوغقغقيمومحؾمربّؾف ظؾفؿعقي
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م ماٌلــفدمم246اظؿعؾقؿي متمدــسمبفــدفمبـوء ماٌلفدؼي ماظدؼـقي ماظؾفـي أن
مص مغشورف.و متلقرل مأو ماٌلــفد موظقسمبفدفمتلقرل صؾًمؼبمهؿؾموخدعؿف
مإظبمغظراء مأواعر مأسطًماظؿعؾقؿي مو ماإلعوم مإظب ماظعؿؾ اظشمونماظدؼـقيمممعلموظقي

مظؿقدؼدمعؽؿىماظؾفونماٌلفدؼيماىدؼدةمبعدمحؾم ظضؾطماظذلتقؾوتماىدؼدة
مورزلًماظؿوظلم:م.26اىؿعقوتماظؼدميي

م معؽؿىماظؾفـيمومميورسمغشورفمهًمإذرافماإلعوممعـمـ ؼـؿكىمأسضوء
ومؼؽقنمدورهمؼبماظعـوؼيمبوٌلفدمومحوجقوتفمعـماظؿففقزمواظذلعقؿمأسؾكمدرجيم
ماظـؼوصقي.مواظـشوروت

مألسضوئفومم-أً مذكصقي مبطوضوت ماظؾفـي معؽؿى مؼـشه مأن مسؾك اظلفر
اٌؿضوعـنيمحلىمعقضعمطؾمواحدمعـفؿمؼبماظؾفـيمومعفؿؿف،موسؾكمأنمتلؾؿم

ماظؾطوضيمعؼوبؾمدصعماالذذلاكماظلـقيماٌؿػؼمسؾقف،موممت ماظؾطوضيمػذه متصؿقؿ
موالؼيماىزائرم ماظشمونماظدؼـقيمسدلماظذلابماظقرينمبودؿــوء مررفموزارة عـ

ماظيتمملممتلفومبعدماإلصالحوتماىدؼدةمظؿلررلماظؾفونماظدؼـقي.

مأوظقؼيمم-ب ماٌداوظيمو ماظؿصقؼًمو ماظذلذحمو محؼ مؼرتؾط مأن مسؾك اظلفر
تمعـمعمدليماٌلفدماالخؿقورمظعضقؼيمذبؾسماظؾـوءموماظؿففقزمبلؾؾماًقورا

ؼبمغشوروتماظؾفـيموماظؿقدثمبوزلفومأومبودؿماٌصؾني،مبويصقلمسؾكمبطوضيم
ماظعضقؼيمومدصعماالذذلاطوتمطوعؾي.

ماظؾفـيمؼقدعمظدؼفمم-ج ماظؾفـيمدفالمىؿقعمعقارد مأعنيمعول مميلؽ أن
ماظؿكصقصم مغظوعقي مسؾك ماٌؽؿى مرئقس معع مبوظعالضوت معلموال وؼؽقن

م.27واإلغػوق

موز ماظدؼـقيمأدخؾً ماظؾفون مظؿـظقؿ مػقؽؾقي متعدؼالت ماظدؼـقي ماظشمون ارة
م مزلؿفو مجدؼدة مػقؽي ممبقالد ماظقالئقيوذظؽ مسؿؾممبوالهودات مؼؿضؿـ و

مؼبم ماٌؿؿـؾي مو ماظقرين ماظذلاب مطوعؾ مسدل ماظدؼـقي ماظؾفون متلررل االهودات
مبوظػضوءاتم مايضوغي مدور مإغشوء مو ماٌدارسماظؼرآغقي مو ماٌلوجد مبـوء ولقد

                                                                 
ؿـيمترتقؾوتمتـظقؿمسالضوتماظؿعوونمؼبمرسوؼيماٌلفدماٌؿضم246اظؿعؾقؿيمرضؿموزارةماظشمونماظدؼـقي،م 26

مومخدعؿف.
م246وزارةماظشمونماظدؼـقي،ماظؿعؾقؿيمم 27
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ماظعوعيمومتفدفماظؿ مذاتماٌـػعي ماظـشوروتماًرلؼي مهؼقؼ مو مظؾؿلوجد وبعي
ماظقزارةمإظبمإذراكماظؾفـيماظدؼـقيمؼبمسؿؾقيماظزطوةمومحصرماظعوئالتماحملؿوجي.

مإظبمبلطماظلقطرةمومإرجوعمعصداضقيماشلقؽوتم تفدفماإلصالحوتماٌذطقرة
مؼب مظؾفوتماظدؼـقي مغشوروت مضؾط مو ماٌلفد معمدلوت مسؾك ذؼقفومماظقصقي

متؾنيمآغػو،مأصؾحمرأيماظقزارةمإظزاعل،مالمميؽـمإغشوءم ماألدبل،موطؿو اٌوظلمو
معـم مظؾقد مػذا مو ماظدؼـقي ماظشمون معصوحل معـ مصرؼح مإذن مدون مدؼـقي ىـي
اظلؾطيماٌعورضي.مأدلًماالهوداتمسدلماظقالؼوتمعؾوذرةمبعدمصدورماظؿعؾقؿيم

أنماظقزارةمجددتمصقفومغؼوطمومؼؿؾنيمعـمخاللماظؿعؾقؿقيماٌذطقرةم،م246ممرضؿ
مأدودقي:

مـمتؿؿـؾمؼبماظؿقؽؿمومتلررلماظؾفونماظدؼـقي.مأ

مبلطمغظومماظؿلؾط،موضؾطمعصودرماظؿدلسوتموماظعؼورات.ـممب

ممج متـظقؿقومظؿؽقؼـماالهوداتماظدؼـقيمـ ماٌلؿؼؾؾقيمتعطلمبعدا ماظـظرة ػذه
م.طقغػقدراظقيمورـقيمظإلهوداتماظقالئقيوتقجقففومإلغشوءم

مذروطممد موصؼ مسؿؾفو معـوػٍ متقجقف مو ماظدؼـقي ماظؾفون مدميقعي مؼضؿـ ـ
معضؾقري.

موممفـ ماالجؿؿوسقي،موعبعماظزطوة ماظدؼـيمبؿقؿؾماألسؾوء ماظؾفون متقصقي ـ
متقزؼعفومسؾكماحملؿوجني.

م مضقاغنيموـ مرؾؼ ماظؿفورؼي ماظـشوروت ممموردي مإظب ماظدؼـقي ماظؾفون تقجقف
م%تقاب ماظقضػقي ماألعالك موتلقرل ماظؿفورؼي،ماالدؿـؿور ماحملالت ماٌلفد$: ع

ماخل. مايؿوعوت،ماٌرذوت...

م مـ ممتردقؿم مو ماٌـكررني مسضقؼي معـممتققزػؿ مايد مو ماآلخرؼـ سـ
ماىؿعقوتماٌقازؼيموماظقؼظيمعـماظربطماالغػعوظلماٌشققن.

مواضعمايقوةم ماظطوبعماظؼوغقغلمو مؼؿؿشكمو ماظقضػلمممو متلػقؾماظـظوم إسودة
م.ماالجؿؿوسقي
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ًدوؾةًؿنًاؾؾهـةًاؾدقـقة:ؿوؼفًاؾ

ماظؿؽقػمععم مادؿؿرارؼي مؼب ماظؼوئؿ ماظطرح مأن ماظؿقؾقؾقي ماظـظرة معـ ؼؿؾني
مععماظؿققالتم متعدؼالتممتوذقو ماألخرى ماظيتمسرصًمػل ماظؼوغقغقي اٌـظقعي
مواالجؿؿوسل.م مواالضؿصودي ماظلقودل ماظصعقد مسؾك ماجملؿؿع اظيتمعلًمبـقي

م ماظؿـظقؿقي ماإلذؽول متغرل مإظب مدورع مؼبموممو ماىؿعقوت مصالحقوت وهدؼد
محؿكمالم مسؾقفو ماظلقطرة مأو ماٌلوجدمواظؿدخؾمؼبمذمونمتلقرلػو موبـوء تشققد
مضبوصظم موحؿك ماظلوظػ. ماظعؼد مؼب مسرصؿف مطؿو ماظدوظي مغظوم مؼفدد مأو ؼؿصدع
مؼبم مجوء ماٌكؾصنيمطؿو مبعؾوده مبققتماهللمسوعرة موتؾؼك مضددقؿف مسؾك اٌلفد

مظؾؿشرطنيمأنمؼعؿروامعلوجدماهلل"."معومطونمم16دقرةماظؾؼرةماآلؼيم

رشؿماظؼققدماًوصيمواٌػروضيمسؾكماالسؿؿوداتماظيتمتلخذمزعـمأرقلمظدىم
اشلقؽوتماإلدارؼيماٌقطؾيمشلومؼبمعـحمأومرصضماالسؿؿود.مدورسًموزارةماظشمونم
ماٌلفقدؼيم ماىؿعقوت مغشوط متؼلقؿ مؼب ماظلؾعقوغوت معـؿصػ مبعد اظدؼـقي

م.مم1998بقـفمإحصوءمموودؼدمػقؼيمغشوروتفومطؿو

سددماىؿعقوتممم
 اظدؼـقي

اىؿعقوتم
 اٌعؿؿدة

اىؿعقوتمشرلم
 اٌعؿؿدة

اىؿعقوتماٌعؿؿدةمسـم
 ررؼؼماإلذفور

5271 4852 360 362 

 :موزارةماظشمونماظدؼـقيمواالوصوقمعدؼرؼيماألوضوفمواٌـوزسوتم.راٌصد

تماٌلفقدؼي،مإنماإلذؽولماظؼوئؿمظقسمممـالمؼبماىردماإلحصوئلمظؾفؿعقو
مؼبمهدؼدمرؾقعيم مبوالسؿؿودماظرزللمظقلًمعؼقودو ماظؿصـقػوتماٌرتؾطي وطقن
ماىؿعقوتم مأن مؼؿؾني مطؿو ماٌلفد مإنوز مٌفوم ماٌقطؾ ماظقاجى مموردي

ممورغمًفذاًاؾوضعًػؼدًمتؽـتًؿنًإٌازًوبـاءًعاؿؾةًؾقيتًؽؾفااٌلفقدؼيم
ؿدسقؿمظعشروعمم797ومم،يماٌلوجدماظصغرلةؿقدقظعشروعمم395علفدا،مم2552

م مبـوء موم583و مضرآغقي مم179عدردي مو موم699عؽؿؾي مدؽـقي معـم489وحدة
معؾقؼوتماٌلفدم%احملالتماظؿفورؼي،ماٌرذوت،ماٌكوزنماخلم....$.
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ماٌشورؼعماٌقزسيمسدلماظذلابماظقرينممربرطومظلققماظعؿؾموػلممتعدم ػذه
 ماًرلي.ماظدؼينمومورذوتمضوئؿيمحبؽؿماظقازع

زائرمؼبموثرلةمبـوءماٌلوجدموصقوغؿفوممبعدلمؼقعنيمظؽؾمعلفدمؼبمتـػردماى
وإذامبؼقًمررؼؼيمم2001سوممم10063اظلـيمحقٌموصؾمسددماٌلوجدماٌـفزةم

ماٌلوجدمسؾكمغػسماظقثرلةمحؿكمغفوؼيم درلتػعمسددماٌلــوجدمإظبمم2004بـوء
درلتػعمم1079ومإذامعومأضقػمإظقفوماٌلوجدمشرلماظعوعؾيمم14000عومؼــؼوربم

مدورماىؿعقوتماٌلفدؼيمظقسمصؼطم15075ذبؿقعماٌلوجدمإظبم .ؼؿعدىمعفوم
مواٌؾقؼوتم مدؽـقي موحدات مإنوز مؼشؿؾ مأغف مبؾ ماٌلفد معشروع مإنوز ؼب
اظؿوبعيمظف،مػلمععؿدلةمعـمحقٌماظؽؿمواالػؿقيماظيتموـقفمظؾصوحلماظعوم،مطؿوم

ما متؽؾػي مصؿؿقدط ماظدوظي، معقزاغقي ماسؾوء معـ مدبػػ مدؽـقيماغفو موحدة نوز
م مادؿؼرارمم2.000.000تؼورب معؼوبؾ ماحمللـني محلوب موعـ مجزائري دؼـور

ماىؿعقوتم مبف متـػرد ماٌطؾؼ ماٌعقور موػذا ماٌلفد مٌمدلي ماٌلرلة اإلرورات
ماظيتمتؿغذيمعـمرؼعم مبوقماىؿعقوتماحملؾقياالخرىماٌعؿؿدة مسؾك اٌلفدؼي

ماظدوظي.

ًرقة:ادليهدقةًواؾصراعاتًاؾعؼاًمـظقؿاتًاؾ

ماٌعـقيمإظبمإسودةمودؼدماىؿعقوتموصؼمعـظقرمجدؼدمطؿوم ماظقزارة ىلت
متؼورؼرم مخالل موعـ ماىدؼد$ م%حلىماٌصطؾح ماظدؼـقي ماظؾفون مأن مؼؿؾني أغف
مإظبمحدمتدخؾفومؼبمضضوؼومتلقرلم اٌلموظني،مأغفوموووزتمحدودمصالحقوتفو

ماٌلفدموايدمعـمممورديماإلعومموماظـوزرموصؼماظصال حقيماٌقطؾيمشلؿوموتـظقؿ
وػذامبقـؿفماظؿؼورؼرمومغؿوئٍماٌػؿشقوتماظدؼـقيمممومادؿدسكمإظبمصقوشيمضقاغنيم

م مرضؿ ماظؿعؾقؿي معـفو مولدت مواظيت مجدؼدة م08/27/01/1999وتعؾقؿوت
اٌشذلطيمبنيموزارتلماظداخؾقيمواىؿوسوتماحملؾقيمواظشمونماظدؼـقيمواألوضوفم

ماى مظؾـشوط ماظلؿوح مسدم مأو مإثؾوت ماظـصقصمؼب معع مؼؿعورض ماظذي ؿعقي
م مرضؿ ماظؿعؾقؿي مرطزت ماألعقالمم08اظؼوغقغقي. معبع موآظقي ماظؿلػقؾ مإسودة سؾك

مواظؿقريماىقدمألسضوءمعؽوتىماظؾفون.
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موتلفقؾم ماٌلفدؼي ماىؿعقوت مبؿـظقؿ ماًوصي ماظؿشرؼعقي ماظـصقص إن
ماظؿـلقؼمبني مالمضبددمطقػقي ماظقاضع مظؽـ ماظعوم مظألعـ مصويو مؼؽقن معراضؾؿفو
ماظؿـػقذؼيم ماشلقؽوت معع مخبوصي مسقائؼ متعذلضفو ماظيت مواىؿعقوت اإلدارة
مإنمعفومماىؿعقوتمالمؼرتؽزمأدودومصؼطمسؾكم مععماٌقارـني. احملؾقيموأحقوغو
صقغيماالسؿؿودمواظشروعمؼبمبـوءماٌلفدمبؾمتصودصفومسراضقؾمخوصيمبوظقضعقيم

مبوظؼؾ ماظػالح معلفد مصؿـال ماظعؼورؼي. مظؾققوزة مضطعيماظؼوغقغقي مسؾك محصؾ ي
م مغفوؼيمم.6259مبلوحي مؼب مسـفو ماظؾؾدؼي ماظلؾعقـوتموتراجعً مؼب معربع عذل

اظؿلعقـوتمومشرلتمعلورمعشروعماٌلفدمإظبمبـوءمروضيمظألرػولموعـمػـومبدأم
مإظبم ماألعر مؼصؾ موأحقوغو ماحملؾقيواىؿعقي ماإلدارة معع ماجملوبفي علؾلؾ

ـقيماٌقحدؼـمبوالبقورمظؼطعيماجملوظسماظؼضوئقيمطؿومحدثمٌلفدماىؿعقيماظدؼ
م ماىؿعقيمأرض مبني ماظـزاع مربؾ مزاظً مال ماظيت ماظصـقبر محبدؼؼي اظؽوئـي

متعووغقيمايقوة.مؼرجعمأعرماالدؿػودةمظؼطعيم مؼبمأرور معـفو وأذكوصمادؿػودوا
م مم2000أرضمعلوحؿفو ومتموؿقدػوممبقجىمضرارمصودرمم1988عذلمعـذمسوم

م مسوم ماىزائر موالؼي مواظل مر1998سـ مأنماٌراحؾماظؼوغقغقيمواإلجراءاتم. شؿ
ماظشعيبم ماجملؾس معـقفو ماظيت ماٌوظقي ماٌلوسدات موحؿك مواظؿؼـقي اإلدارؼي

م01/07/1998واٌعدظيمؼبمم19/02/1990اظقالئلموسؾكمضقءمرخصيمبـوءمبؿورؼخم
ماظعؿوراتم مإحدى مدؽون مأصراد مبعض مإن ماىؿعقي مربوعل مسرؼضي وحلى

معو مطؾ مؼؾذظقن ماٌلفد معـ ماٌلفدمماظؼرؼؾي مبـوء مسرضؾي مأجؾ معـ مودعفؿ ؼب
مؼبمدـيم مغػقذػؿمحؿكمهصؾقا عمرخمؼبمم117سؾكمضرارمرضؿمم1992صودؿعؿؾقا

مم22/02/1992 ماظلوبؼمرضؿ ماظؼرار /م837صودرمسـمواظلماىزائرمؼؿضؿـمإظغوء

موسقـًماظغرصيمم10/12/89 ماألرضمربؾماظـزاعمعلوحيمخضراء. مإبؼوء حبفي
م مبؿورؼخ ماظـزاعمواظؿقدؼدمإنمطونمم19/12/1994اإلدارؼي خؾرلمظؾػصؾمؼبمأعر

اٌشروعمؼؿضؿـماظصوحلماظعوم.مومالمزاظًماظؼضقيمربؾمخالفموملمؼػصؾمصقفو.م
معشروعماٌلفدمبؼلمعؿقضػو.طؿومأنم
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م

م إخؿالسمم166

م

م

مدؾىمايؾ

 شرلمععؿؿد 9

 شرلمواضقيم 4

 خ.مسـماشلدفم 2

 خ.معماخؿصوصم 172

 اخذلاضوت 66

 ػؿولاإل 159

م ربؾقظيمإرادؼوم 396

م

مايوظقيم اظقضعقوت

مظؾفؿعقوت

 ربؾقظيمضضوئقو 458

 ربؾقظيمإدارؼوم 78

 ذبؿدةم 445

 شرلمسوعؾيم 1255

 سوعؾيم 2511

مغلؾيماالنوز 100إظبمم50عـم 1923
 50إظبمم10عـم 914

ماغطالقماألسؿول م97إظبمم90دـيم 844
 م90إظبمم80دـيم 1595

 م80إظبمم70مدـي 225

معؾقؼوتماٌشروع اٌؾقؼوتم م489
 سددماظلؽـوتم 699

 سددماٌؽؿؾوتم 179

 سددماٌدارسم 589

 سددماٌلوجدم 2354

 ع.مماظذلعقؿم 797
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ماظرعزي،م مبوظدؼـور مررفماشلقؽوتماحملؾقي معـ ماظعؼورؼي مايقوزة معـح ان
ماٌصودرةمأوما مظؾؿؾدؼؾمأو مشرلمضوبؾي ظؿـوزلموؼالحظمؼبمذطرمتصؾحماالرضموضػو

ماىؿعقوتمواظيتمعـم مبعض مشلو متعذلض ماظيت ماٌقاجفوت معـ ماظـؿقذج ػذا
ماظدؼـقي.م ماظشمون موزارة مإدارة معصوحل مررف معـ ماظؿدخؾ مؼؽقن مأن اٌػروض
مولقدم معـ مبدال ماإلدارؼي ماظصراسوت مإظب ماىؿعقي ماظـشوط ماووه ؼؿققل

ؾقيماإلنوزاٌلطرة.إنماألراضلماألسؿولماٌلطرةوصؼماظؼوغقنماظداخؾلماٌؿعؾؼمبعؿ
ماىقارؼيمظؾؿلفدمتؽقنمربؾمأرؿوعم مأومحؿكمعـفو مظؿقدعيماٌلفد اٌكصصي
مؼبم مأذكوص متدخؾ مأؼـ مبوظؼؾي مدؾطوغل مٌلفد محدث معو موعـؾ وعزاؼدات
ادؿغاللمضطعيمأرضموطؿومحدثمىؿعقيمعلفدماإلحلونمحنيمأرادتمتقدقعم

ماظؼدؼؿمسؾكمعلوحيم جفؿفؿمصعقبوتمؼبمايصقلمعذلمعربعموام1200اٌلفد
مإظبم ماٌشروع مأرضقي ماظيتمشرلتمعلور مررفماظؾؾدؼي معـ ماظؾـوء مرخصي سؾك
عؼوؼضيمبؼطعيمأرضمأخرى.رشؿموؿقدماىؿعقوتمألشراضمأعـقيمأوموووزاتم
ترجعمإظبمررقمعبعماألعقالمدونمرخصيموأصؾحمطـرلمعـماٌمدلوتماٌلفدؼيم

مبوظؼؾي ماظػالح معلفد معـفو معبعقي مغشوط أؼـممتمم2002إظبم1997عـممدون
مؼؿدلعم محقٌمطون ماٌلفد مممقل ماظيتماسذلضًمسؾك ماىؿعقي مغشوط تقضقػ
مبقادماظؾـوءمورؾىمعـفمأنمتؽقنماإلسوغيمغؼدًاموملمؼؽـمؼبمتؾؽماظػذلةمإالمعمذغوم
مإعوممجدؼدمسومم متـصقى مشوؼي مبوٌصؾنيماٌؿطقسنيمحؿك ماٌلفد مذمون ؼلرل

ـيمعلفدؼيمعغوؼرةمسـمدوبؼؿفوماٌعروصيمواظذيمبدورهمرؾىمتشؽقؾمىم2001
مدـم معؿقدط م"ؼذلاوح ماٌلفدؼي: ماظؾفـي مرئقس موؼؼقل م ماىزأرة... بؿقور

مبنيم دـيموؼؼقؿقنمبـػسمايل،مومتمبطرؼؼيمسؿدؼيمم50دـيمإظبمم35األسضوء
مذويماٌلؿقىماظـؼوؼبماظعوظلمبغقيمتػوديماظقضقعمؼبم ماظـزػوء ماألسضوء ؼبماخؿقور

متلعك1990صؿـيم ماظػالحمػلماألخرىمالدذلجوعمضطعيمأرضمم". ىـيمعلفد
م ممبلوحي مظؾؿلفد مورؾؾًمم1000توبعي ماًقاص، مأحد ماظيتمبينمصقفو عذل

مسؾكم مبؼل ماألعر مأن مإال ماٌعـقي مررفماظقزارة معـ ماظؿدخؾ ماٌلفدؼي اظؾفـي
تعؿؿدمأدودومإظبمصقوشيمذروطمتـظقؿقيمم27/08حوظف.مإنماظؿعؾقؿيماظقزارؼيمرضؿم

متص معو مظـشوروتماظؾفونماٌلفدؼي،مضصدمبؼدر ماظػعؾقي ىمؼبماظؿؼققدمواٌؿوبعي
مورسوؼؿفوم ماٌلوجد مبـوء مسؾك مظؾؿـظقؿوتماٌشرصي ماظصورم ماظؿطؾقؼ مإظب اظؿقصؾ
اجؿؿوسقوموعودؼًوموهوذقفومعظوػرماظلؾؾقيموسؾكمػذاماألدوسممتمتعزؼزماظرضوبيم

مرئقس ماظعوعي مواظشمون ماظؿـظقؿ معدؼر معـ مواظيتمتؿشؽؾ ماظشمونممسؾقفو وغوزر
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ماظؿدلسوتمماإلدارةًاحملؾقةماظدؼـقيموعدؼر معراضؾيمسؿؾقي مأوطؾًمإظقفؿ اظذؼـم
متورطبفو،مم،واالسؿؿودات ماظؿدلسوت، معبع ماشلدفمعـ موجقبًو مهدد واظيت

عؽونمعبعفومواٌؾؾغماإلعبوظلمظعؿؾقيماىؿع،موطؿومتشوركمؼبمعراضؾيموعؿوبعيم
ماظؿدلسوتماٌرخصم معبقع محصقؾي ماغػوق مغشوروتماظؾفونمررق موعبقع بفو

ماٌلفدؼي.

م مرضؿ ماظؿعؾقؿي مصدور ماىؿعقوتمم246عع محؾ مصالحقوت معـقً اظيت
ماًوصم ماظؼوغقن مسـ ماٌـػرد ماىدؼد ماإلهودات مغظوم مؼب مودؼدػو وإسودة

م مؼبمم90-31بوىؿعقوتمرضؿ مؼبم1990/12/14اٌمرخ ماظقزارة مدور موملمؼؼؿصر .
راضؾيماظصورعيمبؾمصوحىمذظؽمصدورمايدموتؼققدمحرؼيماظـشوطماىؿعقيمواٌ

واظيتمتدسقمإظبماظؿطؾقؼمم2002أوتمم29اظيتمصدرتمبؿورؼخمم227متعؾقؿيمرضؿ
عـمضوغقنماالغؿكوبوتماظيتمتـصمسؾكمعـعمادؿعؿولمأعوطـمم180اظصورممظؾؿودةم

مسـماظصراعم مألشراضماظدسوؼيماالغؿكوبقيموتؾؼكمضددقيماٌلفدمبعقدًا اظعؾودة
م متصؿد مومل ماألحداثماألخرلةماظلقودل، مسؾكمذبرى مررأ مممو ماظؿعؾقؿي ػذه

مواظيتم مواظزواؼو ماٌلوجد مبعض مؼب ماٌؾوؼعي ممتً مأؼـ ماظرئودقي، ظالغؿقوبوت
تشرفمسؾقفوماظقزارةماظقصقي،موػذامملمؼؼؿصرمسؾكماٌمدليماٌلفدؼيمبؼدرمعوم
متمتعؾؽيموجرمايرطيماىؿعقؼيمبصػيمسوعيمواظؿكـدقمسبقمتقجفوتمدقودقيم

مظؿؾؼكمبعقدةمسـمأداءمدورػو،مظؽـماظؽـرلمعـماظـوسمؼعرصقنممعـمررف اظلؾطي
أنمػذهماىؿعقوتمػلمذبردمػقؽوتمأرطونمهؿؽرماظؼقودةمظقسمألغفمشلومدسؿًوم
مؼبم معـموظلمأعرػو مواٌلوغدة ماظدسؿ مشلو مألن موظؽـ ماظيتممتـؾفو، ماظشرضبي عـ

ماىؿعقوتمالزاظًمتؿصرفمبوٌـطؼماظلوئد مػذه مأن موؼؾدو مغدوةمماظلؾطي شداة
سـدعومىلتمإظقفوماظلؾطيمٌؾءمصراغمعؼورعيمم1994اظقصوقماظقرينمؼبمجوغػلم

ماألحزابماظؽؾرلةموظلدماظشرسقيماظيتمسرصؿفومآغذاك.

ماشلقؽوتماظؼقودؼيمؼبماحذلاممتـػقذمأحؽومماظؼوغقنماألدودلم  وطبؿؾػمدور
معفؿ متلفقؾ مبدل موصرضماظضغقروتماإلدارؼي مظؾفؿعقوت ماظداخؾل يمواظـظوم

ماٌلوجدم مسدد معؼورغي ممتً معو مإذا ماًرلؼي. معشورؼعفو مهؼقؼ مؼب اىؿعقي
مبـ ماظذلابماظقرينمواظيتمتؼدر مسدل مم11941اظعوعؾي علفدمتوممم10063عـفو

وؼؼوبؾم طـقليمإظبمعلفدم38علفدمسوعؾمؼبمرقرماإلنوزموهقظًمم1840و
م مرقرمم5271ذظؽ مؼب ماٌلوجد مسؾك مبعضفو مؼشرف مواظيت معلفدؼي عبعقي
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ماإل ممبفؿقع ماٌـولمم2919نوز مدؾقؾ مضقرغًمسؾك معو مإذا مضؾقال مذظؽ وؼظفر
مجبؿعقوتمأوظقوءماظؿالعقذمؼبماٌمدلوتماظذلبقؼي.

مجدولمؼقضحماٌلوجدمؼبمرقرماإلنوز

 اجملؿقع شرلمسوعؾي سوعؾي 
 125 31 94 ورينم

 23 8 15 ورينمعرطزي
 1749 558 1191 ربؾلمجوعع

 1022 482 540 ربؾل

 2919 1079 1840 اجملؿقع

م.4صمم2002اٌصدر:موزارةماظشمونماظدؼـقيمواألوضوفماظؿؼرؼرماظلـقيم

ماحمللـنيم متدلسوت مسؾك معشورؼعفو ممتقؼؾ مؼب ماٌلفدؼي ماىؿعقي تعؿؿد
اٌودؼيمبوظدرجيماألوظب،مثؿمتؾقفومعلوسداتمربؾقيمعـمررفماشلقؽوتماإلدارؼيم

متؽقنمذقققيموحؿكماإلسوغوتماٌوظقيمظقز معو ارةماظشمونماظدؼـقيمالمتػلمشوظؾو
حبوجوتموعؿطؾؾوتماظعددماٌعؿدلمظؾفؿعقوتمرشؿماظؿقلـمؼبمحقصؾيمذبؿقعم

أظػمم300عؾوظغماإلسوغوتمسؾكماٌلؿقىماظقرين.موؼؿقددمدؼػماإلسوغوتمبنيم
مآالفمدؼـور.م5000دؼـورمو

مجدولمؼؾنيمعؾوظغماإلسوغوت

سددماىؿعقوتماٌلؿػقدةم اظلـقات
 سدلماظذلابماظقرين

ذبؿقعمعؾوظغم
 اإلسوغوت

1996 160 90.000.000 

1997 286 88.000.000 

1998 466 179.060.000 

1999 376 215.000.000 

2000 313 160.000.000 

2001 442 232.000.000 

موزارةماظشمونماظدؼـقيمواألوضوف.م2002جدولمعرطى،ماٌصدر:ماظؿؼرؼرماظلـقيم
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ماإلدارؼ ماظدوائر مأن م ماىدول معـ ماجملؿعوتمؼؿضح مصقفو متذلطز ماظيت ي
مبـوءمذبؿعوتمدؽـقيمدونمأنمؼصوحىمذظؽمماظلؽـقيماىدؼدة، مؼؿؿ معو شوظؾو

م%اًرلي$م ماظؿطقسل ماظعؿؾ ماظلؽون محوجوت مؼلؿدسل موممو ماٌلفد، بـوء
معلفدمصبؿعمسلؾفؿمؼبمممورديمذعوئرػؿماظدؼـقيم معؽوغلمإلغشوء مإرور الخؿقور

مم2001/2002بؾدؼيماىزائرمم32عـم

ماغطؾ معـفو ماٌلوجد مبـوء مإنوز مسؿؾقي مصقفو موصؾًمغلؾيمم26ؼً علفد
م م%عـ مصقفو مم0اإلنوز مو%50إظب متراوحًمغلؾيماإلنوزم%بنيمم$25، علفد

مم50% مإظبم%90و ماٌوظقيموأحقوغو مإظبمغؼصماٌقارد ماظؾـوء مؼرجعمتلخر $،مطؿو
مرشؿم مأغف مؼلؿـؿٍ موعو مواٌؼووظني ماٌلفدؼي ماىؿعقوت مبني ماظعالضوت تقتر

مبؼوئفوماظ مأن مإاّل ماىؿعقي، ماظـشوط متعذلض ماظيت ماٌودؼي مواٌشوطؾ صعقبوت
موتعذلفم ماحمللـنيمواٌؿطقسني. معـ موـقفو ماظيت ماٌلوسدات مبػضؾ عرػقن
اظدوظيممبففقداتماىؿعقوتماٌلفدؼيمرشؿماظؼققدماإلدارؼيماٌػروضيمسؾقفومؼبم

مبؼل ماٌلفد مبـوء مأعر موأن موصقوغؿفو موتشققدػو ماٌلوجد مظـظومممبـوء عذلوطو
مإحصوئقوتم موحلى ماىزائري ماجملؿؿع مضقؿ معـ ماٌقروثي ماًرلؼي األسؿول
اظقزارةماٌعـقي،مإنمػبليمعلوجدمتؾـكمأدؾقسقومسدلمطوعؾماظذلابماظقرينمأيم

معلفدامؼبماظشفرموتؾؾغمتؽؾػؿفوماٌالؼرلمعـماظدؼـورات.م20مبعدلم

م330اظيتمتـشطمصقفوموم13أعومخبصقصموالؼيماىزائرممبؼورعوتفوماإلدارؼيم
مترطقؾيمدؽوغقيمظـالثمعالؼنيمغلؿي،ماألوظبمعـمحقٌم معؼوبؾ مععؿؿدة عبعقي
اظؽـوصيماظلؽوغقيموسوصؿيمعذلوبقظقؿوغقي،مإالمأغفومهؿؾماٌرتؾيمايودؼيمسشرم
عـمحقٌمضوئؿيمتصـقػماٌلوجدمظقزارةماظشمونماظدؼـقيمبعدمطؾمعـماظقالؼوت:م

م موزو مم722تقزي مأدرار م523علفدا، متؾؿلون م450، مبوتـي مجبوؼيم436، ،
م321،ماٌلقؾيم324،مورضؾيم325،مععلؽرم364،ماظقاديم390،مدطقػم415

 علفدا.



اؾواؼعًواآلػاقًاؾمـظققؿاتًاجلؿعوقةً  يفًاجلزائرً،

 123 

ممجدولًقلنيًاجلؿعقاتًاؾعاؿؾةًوًادلعمؿدةًواجملؿدةم

ماىؿعقوتماظدؼـقي
ماىؿعقوتماظدؼـقي م

 اظرعزماظقالئل اظقالؼي اٌعؿؿدة اظعوعؾي اجملؿدة
 1 أدرار 105 405 0

 2 اظشؾػ 265 110 146

 3 األشقاط 65 65 63

 4 أمماظؾقاضل 102 124 8

 5 بوتـي 435 20 2

 6 جبوؼي 326 326 0

 7 بلؽرة 124 124 29

 8 بشور 134 134 0

 9 اظؾؾقدة 170 168 2

 10 اظؾقؼرة 264 264 0

 11 متـرادً 125 125 0

 12 تؾلي 119 112 7

 13 تؾؿلون 40 40 96

 14 تقورت 151 95 0

 15 تقزيموزو 335 126 0

 16 اىزائر 160 363 46

 17 اىؾػي 112 43 69

 18 جقفؾ 164 164 95

 19 دطقػ 461 458 3

 20 دعقدة 30 30 44

 21 دؽقؽدة 175 173 2

 22 دقديمبؾعؾوس 55 51 4

 23 سـوبي 60 60 0

 24 ضوٌي 110 61 49
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 25 ضلـطقـي 87 87 0

 26 اٌدؼي 197 196 1

 27 علؿغوٍ 245 213 1

 28 اٌلقؾي 384 370 23

 29 ععلؽر 50 38 43

 30 ورضؾي 55 55 280

 31 وػران 211 78 0

 32 اظؾقض 80 80 0

 33 إظقزي 31 0 0

 34 برجمبقسرؼرؼٍ 306 306 0

 35 بقعرداس 275 275 0

 36 اظطورف 74 74 0

 37 تـدوف 8 8 0

 38 تقلؿلقؾً 83 76 0

 39 اظقادي 302 302 0

 40 خـشؾي 118 118 0

 41 دققمأػراس 29 29 46

 42 تقؾوزة 113 37 76

 43 عقؾي 100 100 0

 44 سنيماظدصؾك 168 65 103

 45 اظـعوعي 86 85 1

 46 سنيمتقؿقذـً 52 46 96

 47 شرداؼي 103 103 0

 48 شؾقزانم 95 95 0
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م2001م–م1970ظقالؼيماىزائرمبنيم

مدـقاتماظؿلدقس
 اإلدارؼياٌؼطعوتم

 اجملؿقع 2001 – 1991 1990 – 1981 1980 – 1970

 16 07 03 06 بؽرمتقتيم

 13 07 04 02 دقديمأربؿدم

 29 18 08 03 اظدرارؼيم

 25 12 12 01 اظروؼؾي

 22 17 11 04 بؽرمعرادمراؼسم

 23 20 01 02 بقزرؼعي

 19 13 02 03 بوبماظقادم

 28 20 06 02 اظشراضيم

 26 18 06 02 ايراشم

 15 14 10 01 زراظدةم

 18 13 04 01 حلنيمدايم

 43 39 10 / اظدارماظؾقضوء

 36 25 10 02 براضلم

 330 214 87 29 اجملؿقعم

متـشقطمظؾفؿعقوتمحبؽؿمزفقرمم- ماألطـر مبؾدؼوتماظضوحقي ماىدول ؼدلز
موزراظدة،م مودرارؼي، موذراضي، موبراضل ماظؾقضوء ماظدار معـؾ ماىدؼدة األحقوء

 وؼؼؾمطؾؿوماغؿؼؾـومإظبماظؾؾدؼوتماٌرطزؼي.ممواظروؼؾي

متراؼدامععؿدلامظؿلدقسماىؿعقوتماٌلفدؼي.م2001م–م1991سرصًمصذلةم

ًحيبًادلؼاطعاتًاإلدارقةؾمـظقؿاتًجدولًقلنيًدـواتًتلدقسًا

ماٌقداغقيمترطقــؾيماىؿعقوتماٌلفدؼيمورــرقماخؿقــورم بقـــًماظــدرادي
ما ماًصوئص مأدوس مسؾك ماٌقاضػمأسضوئفو مووغس موعدى الجؿؿوسقي

واظؿصــقراتمودواصعماالشبراطمواظؿـظقؿماظداخؾل،موعدىمضوبؾقؿفومؼبماٌقاجفيم
موتػ مأّول مجوغى معـ مواظؿلقرل ماظعؿؾ مررق مؼب مواظؿــغقرل مععموواظؿقدي. سؾفو

ماٌؿعؾؼم ماظلمال موؼب مآخر، مجوغى معـ مهؽؿفو ماظؿــل مواظؼقاغني اظؿـظقؿوت
صننمأشؾــىماإلجوبوتمرطزتمسؾكماظؽػوءةمواالدؿؼوعيمبوخؿقورمأسضوءماىؿعقيم

مؼؽقنم مأن ماىؿعقي مؼب ماٌـكرط مسؾــك محقٌمؼشذلط م ماظؿعؾقؿل ماٌلؿقى عـؾ
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م ماظؼوغــقن مخورج مارتؽىمسؿال مأن مظف مؼلؾؼ مومل مػمالءعلؿؼقؿو مغلؾي مومتـؾ
ملؿقىماظؿعؾقؿلمواظؽػوءةمبـ:اٌ$مثؿمتؾقفومغلؾيمم%م%34،69

م31،97 ماظصػوتمعال، ًؾؾهؿعقةألمئؿيوػذه ًاؾمـػقذي ًادلؽـمـب ألـفمًًعضــاء
ً على ًعالؼـة ًتضؿنًؿيمؿرة ًادلواصػات ًوفذه ًاإلدارقــة مباؾـفقكت

م موتلــفقؾ مؼؽــقنمسؿؾقي مأن ماٌؾققثقن م موؼػــضؾ مايلــوبوت، ضــؾــط
ماظػؽوتم ماظعؿؾ.أعو معــروغــي مظـفــؿ متلفؾ موزوئػمعفـقي ماىــؿعقي ألسضــوء

عؾعقثمواظيتمترىمأنماٌفؿيمم147وتماٌدروديمجملؿقعماٌـكرريمؼبماىؿعق
اٌقطؾيمشلومتدخؾمؼبماظعؿؾماظؿطقسل،موتؾنيمعـمغؿوئٍماظؾقٌمأنمصؽيماألسؿورم

مصؽيمم%م28،57دـيممتـؾمم38إظبمم28بنيم م23،80دـيمبـلؾيمم49-39تؾقفو

مم% مم27م–م17وعـ مبـلؾي مم25،57دـي م14،96دـيمبـلؾيمم60م–م50وعـ
م معـ مأطـر مم61وأخرلا مغلؾي مصؼط ممتـؾ م%م7،48دـي مععرصيم، وخبصقص

مأسضوءم مأن متؾني ماظؾقٌ مسلؾفو ماظيت ماىؿعقي مألسضوء ماظؾشرؼي اظذلطقؾي
سضقاموؼالحظمأنمسددماألسضوءمؼصؾمبنيمم15اىؿعقوتمؼػققماظعددماٌطؾقبم

-47وبوظؿقازيمععممسددماألسضوءمبنيم%م%م31،25$موميـؾمغلؾيم35م–م%25
مسؾكمغلؾيمم57$ م% 25سضقام$مبـلؾيمم46م–م36ثؿمؼؾقفم%مم%م31،25سضقا

م.م12،5%سضقا$مبـلؾيمم58وأخرلًامأطـرمعـم%
تؾنيمغؿوئٍماظؿقؼقؼماٌقداغلمأنمسالضيماشبراطمأسضوءماىؿعقوتمعرتؾطيمم

ماٌلفدمبـلؾيم ماإلضوعيمؼبمغػسمايلماظذيمؼقجدمسؾقفمعشروعمإنوز مبؽون
مم86،39 صضؾًمأنمالمم%م6،80اظيتمػلمعـمخورجمايلموم%م6،80عؼوبؾ

وقىموضدمؼعقدمذظؽمإظبمسدمموجقدمعبعقيمؼبمجفؿفؿمأومإظبمأدؾوبمأخرىم
مذدتم ماظيت ماًوصقي مظعؾ موععورصفؿ. مأصدضوئفؿ معع ماظعؿؾ مبغقي متؽقن ضد
ماظؿعؾقؿلمحلىمصؽوتماظعؿر،متؾنيمأنمأشؾؾقيم مبوٌلؿقى ماٌؿعؾؼي مػـو اغؿؾوػـو

ماٌؿق مبني ماظؿعؾقؿل ماٌلؿقى مؼذلواح مؼبماٌؾققثني مواظؿعؾقؿ مواالبؿدائل دط
ؼبمحنيمؼؼوبؾمذظؽمم%8،16اظؽؿوتقىماظؼرآغقيمبوظزواؼوموأنماألخرلةممتـؾمصؼطم

مم28وبنيمم27وممم17اظػؽوتماظشوبيمعـماٌـكررنيماظذؼـمتذلاوحمأسؿورػؿمبنيم
مدـيمظدؼفؿمعلؿقىمجوععلموثوغقيم.م38وم
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ماىؿعقوتمصفل عؿـقسيممأعومخبصقصمغقسقيماٌشورؼعماظيتمتشرفمسؾقفو
واألخرىممتـؾماٌلوجدمم%م12،50عـفوماظيتمتشرفمسؾكمبـوءماٌلوجدمصؼطممبـ

اظعوعؾيمواظيتمالمتزالمؼبمحوجيمإظبمتؽؿؾيمدقاءمعـمحقٌماظؾالطمأوماظزخرصيم
م مبـلؾي مواظؽفربوئقي ماظصققي مم%50واظؿففقزات أعومم%م6،25واظذلعقؿوت

م ماٌؾقؼوتمبـ مبؾـوء اىؿعقوتماٌؿـقعمؼبمموؼؿضحمأنمغشوطم %31،25اٌؿعؾؼي
مإنم مضرآغقي$. معدارس ماظقضقء، مبققت معؽؿؾوت، معرذوت، ماٌؾقؼوت%عـ بـوء
ماظؼرآغلم ماظػضوءاتماظيتمدبصصمظؾؿعؾقؿ مظؾؿلوجدموخبوصي ماظؿوبعي اٌؾقؼوت
ماظقضًمايوضرممتـؾمعدارسمتلؿقسىماظؿالعقذمعوضؾؾماظؿؿدرسم اصؾقًمؼب

م مؼلؿؼــطىمسددا ماظؼــرآغل ماظؿعؾــقؿ مؼػضؾقنمواصؾــح مانماألوظقوء طؾرلا،مطؿو
ماٌــدارسم مأن مسؾك مســالوة ماظؿؿــدرس. مضؾؾ ماوظقي مطؿرحؾي مابـوئفؿ اشبراط
مبــقدـــوئؾم ماظؿطــقرمحبقــٌمتـــؿموفقـــزػو اظؼرآغـــقيمأصــؾقًمتلــوؼـر
مورــرقم ماظؿــعؾــقؿ معــــوػــٍ مان مإظـــك مإضــوصــي ماآلظــل، ايـــودقب

ماٌعؿق موخبصقصاظؿؾؼني ماظـظوعقي. ماٌدارس مؼلوؼربعضفو مبفو غؼصم ل
محــددت ماٌــودؼـــي معـمم 71.42%اإلعؽوغوت موجـــقد مســدم ؼؼـــوبؾــفو

م مبوٌشورؼع م%21.42ؼؿؽػؾ متلقرلػو مبشلن ماظؿػوػؿ مسدم مأعو مصؽؾم7.14%. .
م.سضقمعـمعؽوتىماىؿعقوت

ً مقػضلًأنًقؽونًادليريًؾؾؿشروعًؿنًاألؼرباءًأوًاألصدؼاء انماٌراصؼمرشؿ
ؼؿضحمأنمذبؿؾمغقسقيماًدعوتماظيتم.مظإلدؿعؿولمأوماًدعيمذبفزةموصويي

ماىؿعقوتماٌلفدؼيمالتعؿؿدمصؼطمسؾكمسؿؾقيمبـوءماٌلفدمبؾمؼبمتقصرلم ترسوػو
اًدعوتماالجؿؿوسقيماٌؿعددةمعـفوماظققعقيمطوظؿعؾقؿماظؼرآغلماظذيمميـؾمغلؾيم

مواإل%م18.75 مبوظؿعؾقؿ متؼقم ماظيت مأعو ماظصؾقونم. موخؿون ماظدؼـقي حؿػوالت
.مواظيتمتؼقممبوظؿعؾؽيموعبعماظصدضوتموعلوسدةماٌـؽقبنيمواٌعقزؼـم%م37.50
م م%43.75ػل مخورجم. ماٌلوجد مسؾك ماظـوس مإضؾول ماٌقدان، مؼب مالحطـو طؿو

معـمبققتماظقضقءمخوصيمأنمغدرةم مسؾكمجؾىماٌقوه ماإلضؾول مو أوضوتماظصالة
مظؾشربماظـوعب ماظصويي مسـماإلغؼطوسوتماٌؿؿوظقيمأصؾحماٌلفدمؼؾيبماٌقوه ي

ماظبم مأدى مممو مطؾرلا مرؾؾو متعرف ماظؼرآغقي ماٌدارس مأن مطؿو مإضوصقي خدعوت
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ماٌؽؿؾوتماظؿوبعيمظؾلوجدمتلؿؼطىماظؿالعقدم مأن مسؾك مزؼودة إطؿضوضماألضلوم
مظؿؽـقػموهلنيماٌلؿقىموخبوصيمتالعقذماظلـقاتماظـفوئقي.

ٌشورؼعماظيتمتشرفمسؾقفوماىؿعقوت،متؾنيمأغفمصقؿومؼؿعؾؼمبؿورؼخمبداؼيما
ملمؼـطؾؼمأيمعشروعمؼبمإنوزماٌلوجدماىدؼدةمم2002حؿكمشوؼيمم1995عـدم

م معـد ماألسؿول مبفؿو مأغطؾؼً معلفدؼـ مسدا مإطؿولمم1991عو مأن وعوؼالحظ
،م%50سلؾًمػلماألخرىم وغقيمبـلؾيمم2002اظبمشوؼيم1991اٌلوجدمعـدم

ماٌؿعؾؼمبوٌؾقؼوتمص مأعو مطونمظـصقىم ،%25فلماربعيموبـلؾي مؼبماظذلعقؿ أعو
وعومؼالحظمانمبعضماٌشورؼعمعـؾمسؿؾقيماظذلعقؿمم%12.5علفدؼـمصؼطمبـلؾيم

مأربعيم معدة موضًمطؾرلماظبمأنموصؾمؼبمبعضفو ماظب ماٌؾقؼوتمالهؿوج مبـوء أو
دـقات.مأعومخبصقصماٌصودرماٌوظقيموعبعفو،متؾنيمأنمأشؾؾفوممتمعبعفومسـم

م%م7.5،مأعوماظيتمؼؼدعفومأسضوءماىؿعقيمالتؿفووزم%65.98لـنيمررؼؼماحمل

ماظ مذأعو موؼرجعقن مايؼقؼي مٌعرصي ماظؽؿؿون مصضؾقا مأغفمؼؿعؾؼمذؼـ ماألعر ظؽ
مسؾكماظػذلةم مخوصو،مسالوة مأعرا موخوظؼفموطؾمعوصبؿعمسـمذظؽمؼعد بوإلغلون

معبعماألعقال،مؼبمصذلاتماألسقودمواٌـودؾوتم مصقفو ماظيتمؼؿؿ اظدؼـقيماظزعـقي
م مم،%م47.61بـلؾي مأعومم%34.69عؼوبؾ مبقضًمععني معرتؾطي مشرل اظيتمػل

م مغلؾي ممتـؾ مذفر مطؾ مؼب موؿع ماظيت موخبصقصماٌراصؼم%2.04أألعقال ،
م متؾّقـ متعؿؾ مطوغً مإن موععرصي مظؾؿلفد مسوعؾيمم%67.81اظؿوبعي معراصؼ أغفو

م مأدؾوبماٌراصؼم %32.18ؼؼوبؾفو مععرصي معـ موظؾؿلطد مسوعؾي مشرل شرلممعراصؼ
اظعوعؾيمتؾنيمأنمذظؽمؼرجعمظـؼصماإلعؽوغوتماٌودؼيموسدمموجقدمعـمؼؿؽػؾم
ماٌالئؿمم ماظـؿلّقر مواخؿقور متلقرلػو مأعر مؼب ماظؿػوػؿ مدقء ماظب مؼرجع مواحقوغو بفو
متؾنيمعـماظـؿوئٍماٌؿعؾؼيمبلدؾوبماإلضؾولمواإلشبراطمؼبماىؿعقوتمعردهم وطؿو

م مبـلؾي ماظعوعي ماًدعي زسيمسؾكمصؽيماألسؿور،مصوظػؽيموػلمعق% م63.26اظب
مبنيم م17اظعؿرؼي مم27ـ مم%8.16متـؾ متؾقفو مم38ـ28ثؿ أعــوم% 20.40بـلؾي

م مم60ـ50صــؽـــي معـ%. 12.24بــلـؾي مم60مأطـر مغلؾي .م%20.72دـي

مظؽلىم معـفو ماٌؿعؾؼ ماعو ماظعوعي ماًدعي ماظب مطؾفو مترجع ماظدواصع وخبصقص
مؼبماظقدطماالجؿؿوسلمػكمعم مبـلؾياٌعورفماىدؼدة اعومم%.12.24مذراضعقػو

وؼلؿكؾصمعـمػذامأنمترطقؾيماألسضوءم%م6.80ماظؿؼربمعـماإلدارةماظعوعيمميـؾ
ماظعوعيمواظيتمؼؿشؽؾمأشؾؾفوم مظؾكدعي ماظعوم اٌـكررنيماظيتمتصىمؼبماإلووه
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مدـيم50ـم28مبنيمدـ وإنمطونماظداصعمؼصىمظؾـػعماظعوم،موأنماظؾعضماآلخرم.
ىماٌعورفماىدؼدةموػذامبـلؾيمضعقػيمسؽسمعومؼرجحمدؾىماإلشبراطماظبمطل

متعرصفماىؿعقوتماًورجيمسـماظلؾؽماظدؼـك.

أعومخبصقصماظصعقبوتماظيتمتعذلضمغشوطماىؿعقوتمؼبمهؼقؼمعوتصؾقم
م مأن ماظؿقؼقؼ مبّقـ ماإلعؽ%م55.1اظقف، مغؼصمؼب مسؾك قوتماٌــودؼـيمـوغـترطز

م مأن مم،%م10.20وطـؿو ماظؿػوػؿ، مسدم ماظب مذاظؽ ماألجفزةمترجع. مسرضؾي أعو
م.م%م6.13مأعوماظذؼـمملمصبقؾقمصـلؾؿفؿمم% .21.01اإلدارؼيممصؿؿــؾم

:ً ماىؿعقوتماٌلفدؼيمؼبمممواخلالصة منوسي مان ماظعؿؾ مػذا معـ ؼلؿـؿٍ
مهؼقؼماػداصفومتؽؿـمادودو:

ؼبمعدىمصعوظقيموممتودؽماسضوئفومؼبمهؼقؼمومانوزمزبططوتفومممومؼدلزؼبم
بوتمعؿؾوؼـيمطؿومؼؿفلدماظؿـظقؿماىؿعقيمؼبماظؿعؾؽيموماظقاضعماغفومتؾؼكمصعق

االمانم يمسراضقؾمعؿعددةمهدمومتعرضؾمسؿؾقيماظؾـوءمومطؿومم.متودؽماالسضوء
المؼعينمانموترلةماالنوزمتعرفمػلماالخرىمغػسماظؼققدمصؾقـًماظدراديمانم
م مسؾكماالغؿفوء مضوربمبعضفو ماظؿففقز مو ماظؾـوء ماظطقر مؼب ماظيتمػل وماٌلوجد

ماضؾولم معـ مضبد ممل مبطًء متعرف ماالنوز معدة مان مرشؿ مدوره مؼـؿظر اظؾوضل
.موغظرامظؾطوبعماظدؼينمهومولقدفمؼقؼــؼبمهمدوراىؿعقوتمسؾكمعقاصؾـيماظــ

ماىؿعقوتمومرؾقعيمغشوروتفومؼبمايؼؾماالجؿؿوسل،مواٌؿؿـؾم اظذيمميقزمػذه
ماظ ماظؿعؾقؿ مؼبمغشر ماظبمدعقفو ماظػؼراء،اضوصي معلوسدة متعرفمػلمؼب دؼينموطؿو

مؼبماالشبراطمومخبوصيمعـمدؽونمغػسمايلموسرصًمترطقؾيم ماضؾوال االخرى
محضورؼومطبضعم ماظعؿؾماظؿطقسلمدؾقطو موبوسؿؾور اجؿؿوسقيمعـمصؽوتمعؿعؾؿي.
ماالضؾولماظؽؾرلمظؾؿـكررنيمؼبماشؾؾفمؼرجعماظبماًدعيم موان ماخؿقوري ظلؾقك

ماظروحقي،موتؾني مومغلؼماظؼقؿ انماًدعوتماٌعروضيمعـمررفمماظعوعيممتوذقو
ماٌلوؼرةم ماًدعوت مسرض ماظب ماضوصي ماٌشروع مرؾى معع متؿـودى اٌؿطقسني

مؼلوؼر ماحرارا مو معقزػني ماٌؿطقسني مصوشؾى مواٌعورف. مظؾكدلات غشورفؿمون
وعقاصؾيمممواظؿؿقؼـاظؿطقسلمظعؿؾقيماظؾـوءموماظؿففقز.موؼؾؼكمعشؽؾماٌصدرماٌوظب
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ماظذيمؼؾؼكمر ماٌشروع ماظعراضقؾماالدارؼيمعـماطؿول ماظعوعؾماظزعينمحبؽؿ ػقـي
مجوغىم معـ ماٌعـقي ماظقزارة ماظيتممتـقفو ماٌلوسداتماٌوظقي موضؾي مأول جوغى

ممأخر.م

تعدمغؿوئٍماظؾقٌمربووظيمأوظقيمؼبمصفؿماالذؽولماظؿـظقؿقيمومهؾقؾمصعوظقيم
ماظبمهؼقؼم مومتصؾقا ماٌلوجد،موولقدػو مبـوء مؼب ماىؿعقوتماٌلفدؼي ودور
متؿعرضماظقفمعـمسالضوتموضغقروتمعؿؿقزةماذامعومضقرغًم معو مرشؿ اظـػعماظعوم
ععمبوقمغشوطمايرطوتماىؿعقؼيماالخرىماظيتمتؾؼكمدسؿومعوظقومععؿدلامدونم

م.انمؼصوحىمغشوروتفوماذقوءمعؾؿقديم

انماىؿعقوتماٌلفدؼيمتلوػؿمؼبمسؿؾقيماظؿـؿقيماحملؾقي.عـمسؿرانمودققم
مبقـًماظدراديمؼبم سؿقعفومسؾكمانماىؿعقوتمظعؾًمدورامطؾرلامؼبمدصعمسؿؾ.

محرطقيمبـوءماٌلوجد.مصرشؿمخروجمبعضفومسـماالػدافموىقءماالدارةماظبمشؾؼ
متقزتموترلةمبـوءماٌلوجدمبطقلماٌدةماظزعـقيموخبوصيمؼبم وموؿقدمغشوروتفو.

مؼعينمذظؽمانمدرجيماالضؾولمسؾكماظشروعمؼبمبـوءم مال موطؿو ماالخرلة اظعشرؼي
مٌلوجدمتعرفمادؿؼطوبومعـمررفماٌقارـني.ا

انماالصالحوتماظؼوغقغقيمإلسودةمػقؽؾيمومتلػقؾماىؿعقوتمؼبمضقءماظؼقاغنيم
اىدؼدةمواظيتمرؾؼًمؼبمطؾموالؼوتماظؼطرمبودؿــوءموالؼيماىزائرماظيتمتؾؼكم

معقضقعمحبٌمجدؼرماالػؿقي.

ماظؿـ مواجفً ماظيت ماظصعقبوت مسـ ماظؾقٌ معظطشػ ماىؿعقؼي ـمقؿوت
عؿوبعوتمادارؼيموضضوئقيموتؾنيمعـمخاللماظؿقزؼعماىغراؼبمظؾفؿعقوتماظيتم

ماظيتمطوغًمعـؿشرةمسدلماظقالؼوتماٌؿ مػل معـمضتقضػًموعبدتماسؿوشلو ررة
متقؾوزةم مجقفؾ،تؾؿلون ماظدصؾك، مسني ماظشؾػ، معـؾ ماالرػوبقي اظـشوروت

ماىؿعقو مضوئؿي مراس مسؾك مطوغً ماظيت موورضؾي ممتؽمتاالشقاط ـًماجملؿدة،
اظدراديماٌطؾؼيمؼبماظعوصؿيمؼبمضقوسمصعوظقيماظؿـظقؿماىؿعقيماظذيمدوسدمسؾكم
بـوءموتشققدماٌلوجد،واظيتممترطزتماشؾؾفومؼبماٌـورؼماظلؽـقيمٌدنماظضقاحلم
وطؿومانماظداصعماظبماظعؿؾماًرليمملمؼؽـماعرامارادؼومبؼدرمعومطونماحدماٌطوظىم

م ماالجؿؿوسقي. ماظصؿؾـك ماجملؿعوت لؽـقيماظؽدلىمدونمانمؼصوحىمذظؽمسودة
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ماٌلفدمعـماشلقؽوتماظيتمتشرفمسؾكمانوزماٌشورؼعماظعؿراغقي انمبـوءمم.بـوء
ماظؿعؾقؿقيم ماٌمدلوت مطؾوضل مظقس مصفق مظؾعؿقم، معذلوطو ماعرا مبؼك اٌلوجد

مواظصققيماظيتمتؿؽػؾمبفوماظدوظي.

مظؾؿ مضوئؿي معمدلي مبؾ ماظدؼـقي ماظشعوئر مألداء معراطز مظقلً عؾقؿماٌلوجد
مواحملؿوج ماظػؼراء معلوسدة مؼب مواٌؿؿـؾ ماًدعل مواظـشوط محلىماظدؼين ني

ظؼوغقنماألوضوفمصكمعبعماظزطوةموتقزؼعفومسؾكماحملؿوجنيمـماٌـظقعيماىدؼدةم
 .مواظؿكماصؾحمأعرػومعقطالمظؾفونماٌلفدؼي

ماالشبراطمؼبماىؿعقوتمؼؿطؾىمذروطماالدؿؼوعيمواظؿعؾقؿمبوظدرجيماالوظبم ـ
مخو مضضوئقيوؼؽقن معؿوبعي مأؼي معـ معبقعم،ظقو ماىؿعقوتمان مغشوط .تؾنيمعـ

مططرفمواحدموظقسم يم معؿلووونمؼبماظعؿؾماظؿطقسل،ؼفؾقنمعبقعو اسضوئفو
متػرضيممبنيماٌلرلمواظعضق.

ماًدعوتماظيتمضبؿوجفوم مسفؾي مدصع مؼب ماٌؿعددة مواٌفـ ماظقزوئػ متلوسد ـ
م ماٌلفد، ماظبمعلمان مؼرجع مال ماٌلفد مانوز عومموظقيماىؿعقوتمبؼدرتؾورم

موتصرؼحم مظشروط مدبضع مأصؾقً ماظيت ماٌوظقي ماٌصودر معبع مبطربؼي ؼؿعؾؼ
م.يمعلؾؼادار

ًـمائجًاؾدرادة:

مطؿومم-1 ماٌلفد معمدلي موتلقرل مبوظؾـوء ماظؿؽػؾ ماحؼقي مسؾك اظصراع
موضقؿفوماظدراديماظؼوئؿيمسؾكماٌعطكماظؿورطبلمظؾفؿعقوتماٌلفدؼي

اظدؼينمدوسدمؼبمسؿؾقيماالضؾولمواالذرافمماظعؿؾماىؿعقيمؼبمايؼؾم-2
اظصراسوتمم-اظؼقؿماظدؼـقيماٌقروثي.مسؾكمبـوءماٌلوجدموؼرجعمذظؽمحبؽؿمغلؼم

 زوئػ.بنيماظلؾطيمواىؿعقوتمعـمحقٌماالدوارموماظق

مسـمم-4 معؿؿقزة مجدؼدة مبؿعدؼالتمضوغقغقي ماىؿعقوتماٌلفدؼي اغػردت
م.وداتموماظؽقصـدؼراظقوتغظومماالهصكمبوضلمسوعيماىؿعقوتماالخرىم

ماظقزارةماٌعـقيمصكمتغطقيموتقصرلمعومهؿوجفماًرؼطيماٌلفدؼيمم-5 سفز
موحوجقوتمددماظعفزم عـماروراتموعلؿكدعنيموترذقدماظلؾؽماظدؼـكممتوذقو
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وحؿكمتقصرلاٌؾوظغماٌطؾقبي.ماظعشرةماٌالؼرلمدؼـور.مظؾـوءماىوععماالسظؿ،مؼؾؼكم
حمللـني.االعرممعذلوطومظؾفؿعقوتموا

ًادلراجعًباؾعربقة

ماألول،ماٌمدليمم-1 ماظـؼوؼب،ماىزء ماظؼودؿمدعدماهلل،متورؼخماىزائر أبق
م.1985اظقرـقيمظؾؽؿوب،م

ماظقرـقيمم-2 ماظقرـقي،ماظشرطي ماظشكصقي مو ماظؼقعل ماظؿعؾقؿ مترطل، رابح
 وماظؿقزؼع،ماىزائر.مظؾـشر

مايرطيم-3 متورؼخ مو ماٌـفٍ مضضوؼو مبعض مؼب مسروس، اإلدالعقيمماظزبرل
م.1992بوىزائر،مذبؾيمغؼد،ماظعددماألول،مأطؿقبر/ؼـوؼرم

مربؿدمحلـمصضالء،معـمأسالمماالحؿاللمؼبماىزائر،ماىزءماظـوغل،م-4
م.1981دارمػقعي،م

ماألذرفم-5 مبـمعصطػك محـػل مترعبي ماجملؿؿع، مو ماألعي ماىزائر، ،
م.1983سقلك،ماٌمدليماظقرـقيمظؾؽؿوب،ماىزائر،م

ماظدؼم-6 ماالضؿصودؼيغوصر مايقوة مؼب معؽوغؿف مو ماظقضػ مدعقدوغل، مـ
االجؿؿوسقيموماظـؼوصقيمؼبماىزائرمؼبمأواخرماظعفدماظعـؿوغلمومأوائؾماالحؿاللم

م.1981اظػرغلل،مذبؾيمدرادوتمتورطبقي،ماظعددماًوعس،مدعشؼ،مؼقظقق،م

 ادلرادقمًاؾمشرقعقة

مم-1 مرضؿ ماظرئودل مم179مـ 91اٌردقم مبوجملؾسمؼؿعؾم28/05/91اٌقاصؼ ؼ
ماإلدالعلماألسؾك.

مم-2 مرضؿ ماظؿـػقذي مم338ـ  91اٌردقم مؼب اٌؿعؾؼمبؾـوءمم28/09/91اٌمرخ
متلقرلػومومهدؼدموزقػؿفو.موومتـظقؿفماٌلوجد

م.23/03/91اٌمرخمؼبمم81ـ  91اٌردقمماظؿـػقذيمرضؿمم-3

،مإحداثمعمدليم23/03/91اٌمرخمؼبمم28مـ 91اٌردقمماظؿـػقذيمرضؿمم-4
مفد.اٌل
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ماظقزارؼيمرضؿمم-5 ماظداخؾقيموماىؿوسوتم 08اظؿعؾقؿي اٌشذلطيمبنيموزارة
ماظدؼـقي،م ماظشمون موزارة مو ماظؾقؽي مو م اٌؿعؾؼيمبنغشوءمم1999م/27/01احملؾقي
مإدارةمومعؿوبعيمغشوطماظؾفونماظدؼـقيماٌلفدؼي.

مم-6 مرضؿ اٌؿضؿـيمترتقؾوتمتـظقؿمسالضوتمتعوونمؼبمرسوؼيمم246اظؿعؾقؿي
م.1999/ 14/11دممومخدعؿفماٌمرخيمؼبماٌلف

مم-7 مرضؿ مم67اٌذطرة مبؿـصقىماالهوداتمم17/04/2001بؿورؼخ اًوصي
ماظقالئقيمظؾفونماظدؼـقيماٌلفدؼي.

مم-8 مرضؿ ماٌشذلطي ماظقزارؼي ماظؿعؾقؿي مظؿطؾقؼ ماظعؿؾل بؿورؼخمم08اظدظقؾ
م.27/01/1999

ًاإلحصاء

مدـي1 ماظقضػقي ماألعالك ما1991إحصوء ماظؿؽقؼـ،معدؼرؼي مو ظؿكطقط
موزارةماظشمونماظدؼـقي.

مدـي2 ماٌلوجد موزارةم1991إحصوء ماظؿؽقؼـ، مو ماظؿكطقط عدؼرؼي
ماظدؼـقي.ماظشمون

مدـي3 ماٌقزػني ماظشمونم،1998إحصوء موزارة ماٌقزػني، عصؾقي
ماظدؼـقي.

موزارةم4 ماألوضوف، مغشوروتمعدؼرؼي مو ماظدؼـقي ماىؿعقوت إحصوئقوت
ماظشمونماظدؼـقي.
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