
 

 

                                 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،يواوز رامع ديسلا :ةسائرلا

.ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ،يركسعلا ناسح ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.لاوزلا دعب نيعبرألا ةقيقدلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:ةسلجلا سيئر ديسلا

ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ .نطولا جراخ ةمهم يف هنوكل ةسلجلا هذه لاغشأ ةرادإب ةمألا سلجم سيئر ديسلا ينفلك
دقعنت يتلا ىلوألا ةسلجلا هذه يف ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاب بحرأ امك ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم
.م1999 ةنسل ىلوألا ةيداعلا ةرودلا حاتتفا بقع

26 يف خرؤملا 94/12 مقر يعيرشتلا صنلل لدعملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرع مويلا انلامعأ لودج يضتقي
83/12 نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن اذكو يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي يذلاو 1994 يام
دعب صن ميدقت ةقيرط اندمتعا دقف نيصن دوجول ارظنو ةبسانملابو ،دعاقتلاب قلعتملاو م1983 ويلوي 02 يف خرؤملا
.كلذ نم عنام الف دحاو ضرعو ريرقت يف نيصنلا ميدقت متئش نإو ،رخآ

لثمم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ،ةمألا سلجمل يلخادلا ماظنلا نم 68و روتسدلا نم 120 نيتداملا ماكحأ ىلإ ادانتساو
.اروكشم لضفتيلف ،نينوناقلا صن ضرعل ةموكحلا

سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر يديس .ةسلجلا سيئر ديسلا اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا



عم ايرجأ نيذللا رواشتلاو ةساردلل ةجيتن ،رقوملا مكسلجم ىلإ امهميدقتب فرشتأ نيذللا نينوناقلا اعورشم ءاج دقل
ليدعت ىوتحم ىلإ قرـطتلا لـبقو .م1997 ليرفأ رهش ذنم اذهو دعاقتلل ينطولا ماظنلا لوح نييعامتجالا ءاكرشلا
ةذختملا تاءارجإلاو دعاقتلا ماظن لوح تايطعملا ضعب ىلإ ةراشإلاب – ةسلجلا سيئر يديس – يل اوحمسا نينوناقلا
.عضولا ةجلاعمل ةموكحلا فرط نم

مايقلل 98–97 يماع يف ةريبك ةبوعص فرع ثيحب ،ريطخ ليومت لكشم يدعاقتلا انماظنل نأب ركذلا ردجي :الوأ
زاهج فرع دقف لعفلابو ،دعاقتلل ينطولا قودنصلا ةنيزخ معدل ةلودلا لخدت بلطت امم نيدعاقتملا لايح هبجاوب
،98 ةنس ج.د رايلم 22 ىلإ زجعلا اذه لصوو 1988 ماع نم ءادتبا ايلام ازجع 1983 ةنس عوضوملا دعاقتلا
ىدعتيسف نأشلا اذه يف ةمزاللا تاءارجإلا ذختت مل اذإو ،1999 ةيلاحلا ةنسلا يف ج.د رايلم 25 زواجتي نأ بقتريو

يلاوح ىلإ 1995 ةنس % 8 نم يريدقت يف زجعلا اذه رميس فيراصملل يبسن مييقتبو ،2000 ةنس ج.د رايلم 30
ذنم تاشاعملا عفد نآلا عطتسي مل هنإف هتاطايتحا لك كلهتسا دعاقتلل ينطولا قودنصلا نألو ،2000 ةنس 36%

:يتأي امك اهركذأو ةلودلا ةينازيم نم ةناعإ لضفب الإ 1997

1997 ةنس ج.د رايلم 6 غلبم-

1998 ةنس ج.د رايلم 21 غلبم-

:يتآلاك اهتيمهأ بسح رهظت يتلا زجعلا اذه بابسأ ىلإ ةراشإلا بجت تايطعملا نم ةيناثلا ةعومجملا يفو :ايناث

ىلإ ايلاح اهعفر مغرو 1985 ةنس%7 ةبسنب ردقت تناك ثيحب ةفيعض كارتشا ةبسن ديدحت وه لوألا ببسلا-
.ءابعألا ةيطغتل ةيفاك ريغ ىقبت اهنإف 12.5%

حلاصل نيكرتشملا ةبسن روهدت ىلإ ىدأ امم نيدعاقتملا ددع عافتراو نيكرتشملا ددع دوكر وه يناثلا ببسلا-
اكرتشم 2.5 ىلإ نآلا تضفخنا امنيب ،دحاو دعاقتم ةدئافل 7 ـب 1987 ةنس ةبسنلا هذه تردق ثيحب ،دحاولا دعاقتملا
.دحاو دعاقتم ةدئافل

كلذو نيدعاقتملا حلاص يف تاءارجإ ةعومجم قيرط نع تاشاعملا غلابمل مئادلا نيسحتلا وه ثلاثلا ببسلا-
باسح ساسأ عيسوتو هب لفكتملا جوزلا ةحنمل ىصقألا دحلا ءاغلإك ،ماظنلا يف ةجردملا تاليدعتلا ءانثأ ةصاخ
.حنملل يونسلا نيمثتلا ةداعإو ،تاوالعلاو حنملا ىلإ شاعملا

فرظ يف %50 ـب نومـضـملا ىندألا رـجألا عفر نع مجانلا ادج ماهلا رثألا ركذن بابسألل عبارلا ماقملا يف-
تاشاعملا غلبم ىلع اساكعنا نومضملا ىندألا رجألا عافترال نأ فرعن نحنو ،98-97 نيب ام يأ ارهش 18

.فيعضلا

لالتخا فلم حرط ةموكحلل قبس ،قودنصلا هنم دافتسا يذلا يلاملا معدلا عم ايزاوتو عضولا اذه مامأ :اثلاث
هابتنالا تفلل كلذو 1997 ليرفأ يف ةدقعنملا ةيثالثلا عامتجا لالخ نييعامتجالا ءاكرشلل دعاقتلا ماظنل يلاملا نزاوتلا
ةسارد دنع ةموكحلا تمدق دقو .ةيرذج تاحالصإب مايقلا يف ليجعتلا ةرورضو ةتباثلا ريغ ةيلاملا ةيعضولا ىلإ
ةهجاوم يف ةمهاسملا اهنأش نم تاحارتقا ةيثالثلا راطإ يف ةسسؤملا لمعلا ةعومجم لبق نم دعاقتلا عوضوم
مهظفحت نع نويعامتجالا ءاكرشلا ربع 1998 وينوي 30 ةيثالث داقعنا ءانـثأو ،دعاقتلا قودنص اهاقلي يتلا تابوعصلا
توأ رهش يف ةعومجملا هذه تفكعو ،ةيثالثلا نم ةصاخ ةيناث لمع ةعومجم اولكشو ،ةموكحلا تاحرتقم ضعب هاجت

هذه لكشتو ،دعاقتلا ينوناقل نيلدعملا نيعورشملا نيذه يف ةنمضتملا تاءارجإلا ىلإ لصوتلل لمعلا ىلع 1998
سمت ال يلوأ لح نع ةرابع يه يتلا تاحرتقملا هذهف .نييعامتجالا ءاكرشلا عيمج ىضر لاني ىندأ ادح تاءارجإلا
ىلع لمعلا تاونس تيبثت ةبسنو ،نيمأتلا ةدمو ،دعاقتلا نسو ،حنملا عيزوت إدبمك ةيساسألا هدعاوقو ماظنلا سسأب
:ةيساسألا تاءارجإلا نم تاعومجم عبرأ تاليدعت نينوناقلا اعورشم حرتقيو ،صوصخلا

ءابعألا ضعبب ةقلعتملا فيراصملل ةبسنلاب ينطولا نماضتلا فيراصم عباطب فارتعالا مهت ىلوألا ةعومجملا)1(
.ةفيعضلا حنملل يليمكتلا قرافلاو نيدهاجملل دعاقتلا ةبسن لثم دعاقتلل ينطولا قودنصلا اهب لفكتي يتلا

.%1.5 ـب دعاقتلل كارتشالا ةبسن عفر مهت ةيناثلا ةعومجملا)2(

.هب لفكتملا جوزلل ةصصخملا ةحنملل يعجرملا باسحلا دعاوق نمض ليدعت جاردإ)3(



.ةحنملا ديدحت إدبم جاردإ)4(

:يتآلا ىوتحملل نينمضتملا نيصنلا يعورشم نم لك ماكحأ ىلإ نآلا قرطتأس ،ةسلجلا سيئر يديس

83/12 نوناقلل لدعملا يديهمتلا نوناقلا عورشم وهو رقوملا مكسلجم ىلع حرتقملا لوألا عورشملا صخي اميف
:ةيساسأ رواحم ةثالث ىلع عورشملا زكتريو ،دعاقتلاب قلعتملا م1983 ويلوي 02 يف خرؤملا

:يلي امب ناقلعتي ناليدعت زرُبأ ناديملا اذه يف:دعاـقتلا شاعم ديدحت دعاوق - 1

حرتقملا دعاقتلا شاعم باسح يف رابتعالا نيعب ذخؤت يتلا ةطسوتملا ةرجألا نإ :دعاقتلا شاعم باسح ساسأ – أ
يه رضاحلا تقولا يف كلذل ةربتعملا ةدملا نأ املع ،اهنسحأ وأ ةينهملا ةايحلا يف ةريخألا سمخلا تاونسلا لدعم يه
ىرخألا تالاحلا يف يرست ام ابلاغو لماعلا حلاص مدخت ةدعاقلا هذه لازت الف رمألا ناك امهمف ،تاونس ثالث
ماع تاونس سمخ غلبتس امنيب ،تاونس عبرأ ىلإ 1999 يف ةدملا هذه لصتسو نيتنس قبطي ليدعتلا اذهو ،دعاقتلل

.م 2000

نأب ريكذتلا بسانملا نمو ،%80 ـب يأ ددصلا اذه يف ىوصقلا ةبسنلاب انظفتحا دقل:شاعملل ىصقألا غلبملا – ب
ةحنملا غلبم فقس ديدحت مت دقف كلذ عمو ،ملاعلا يف ةفورعملاو اعافترا رثكألا بّسنلا نيب نم دعت دعاقتلل ةبسنلا هذه
.)SNMG( نومضملا ىندألا ينطولا رجألا ةرم 15 ىلإ

:يلي ام لالخ نم ةيامحلا هذه متت:نيدعاقتملل ةيئارشلا ةردقلا ةيامح –2

نيعب ذخأي ال تاشاعملا نيمثت ةداعإل ايلاح هب لومعملا جهنملاو ،يعجرملا رجألاو تاشاعملا نيمثت ةداعإ – أ
سلاجملا ىلإ نيمثتلا ةداعإ ةبسن حارتقاو ديدحت ةيحالص – البقتسم – لوختسو قودنصلل ةيلاملا فورظلا رابتعالا
عاضوألا روطت لثم مهألا رصانعلا قفو نيمثتلا ةداعإ نامض اهنأش نم ةديدجلا ةدعاقلا هذهو قيدانصلل ةيرادإلا
.قودنصلل ةيلاملا تايناكمإلاو ةيداصتقالا

نومضملا ىندألا ينطولا رجألا روطتب طبترم ةحنملا هذه ديدحت نإ ،هب لفكتملا جوزلل ةحنملا غلبم ديدحت – ب
)SNMG( قلعتملا غلبملا طبر مدع حرتقي ،نيطشنلا لامعلا ةرجأو ةحنملا هذه نيب ةرشابم ةلص دوجو مدعل ارظنو
.قودنصلا ةرادإ سلجم نم حارتقاب يفازجلا اهغلبم ددحيو ،هب

عباطلا تاذ فيراصملاب ةلودلا ةينازيم لفكت وهو عورشملا اذه يف ةنمضتملا تاءارجإلاب صاخ ،ثلاثلا روحملا -
معد حبصي دعاقتلا خيرات يف ةرم لوألو ،انيدل دعاقتلا ماظن يف يسيئر راكتباب انه رمألا قلعتيو ،ينطولا ينماضتلا
ةيعامتجا ةئف ريصمب ريبكلا ةموكحلا لاغشنا دكؤي يذلا ءارجإلا اذه ةيمهأ ىلإ ةراشإلا ردجتو ،ايعرش يلاملا ةلودلا

قودنصلا هلمحتيس امو ءامدقلا اهلامع عم ةمألا نماضت سيركتل ءارجإلا اذه ءاج امك ،نيدعاقتملا ةئف يهو ةساسح
عفد يتلا تاونسلا يأ ،هلمع تاونس يف دعاقتملا دوهجم نع ايبسنو ةرشابم ةجتانلا تازايتمالا طقف يه البقتسم
قرافلا اميس الو نيدعاقتملا تائف ضعب اهنم ديفتست يتلا ةيليمكتلا قراوفلا فلتخم صخي اميفو .تاكارتشالا اهلالخ
ينطولا رجألا نم %75 ـب ايلاح ددحملا شاعملل ىندألا غلبملا ىوتسم ىلإ ةفيعضلا حنملا عفرل جردأ يذلا يليمكتلا
يمومع معدك ربتعيس نيدعاقتملا نيدهاجملا لامعلا ىلإ مدقت يتلا ةيليمكتلا قراوفلاو )SNMG( نومضملا ىندألا
اذه نإف يلاتلابو ،ةلودلا ةينازيم يف ايونس جرديو ينطولا نماضتلا راطإ يف لخدي اصاخ اليومت رربت اذهب يهو
ىلإ ةفاضإو ،نيدعاقتملا نم تائفلا هذه هاجت ةيمومعلا تاطلسلا ةيلوؤسمو قودنصلا ةيلوؤسم البقتسم حضويس لحلا
نم ةنس 15 طرشل نوبيجتسي ال نيذلا نينسملا لامعلا حلاصل ّايفيفخت ءارجإ نوناقلا عورشم جردي تاليدعتلا هذه
.)60( نيتّسلا نس يف شاعم نم ةدافتسالا نم مهنكميو كارتشالا

يناثلا عورشملا صخي اميف امأ ،نوناقلل لوألا عورشملا يف ةحرتقملا تاليدعتلا يه هذه ،ةسلجلا سيئر يديس
ددحملا 1994 ويام 26 يف خرؤملا 94/12 مقر يعيرشتلا موسرملل لدعملا يديهمتلا عورشملا وهف مكيلع حرتقملا
ةبسنلا نم عفرت يتلا )2( ةداملا يهو ةماه ةدام ىلع صنلا اذه يوتحيو ،يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسنل
كارتشالا ةصح عافترا نع ةجتان ةدايزلا هذهف ، %34.5 ىلإ %33 نم يعامتجالا نامضلا يف كارتشالل ةلماشلا



هذهو ،ءارجألا قتاع ىلع %0.5و نيمدختسملا قتاع ىلع عقي %1اهنم %1.5ةبسنب دعاقتلا عرفل ةصصخملا
يديس وه مكلذ .نيمدختسملل ةبسنلاب %8.5و ،لامعلل ةبسنلاب %5.5 ىلإ دعاقتلا ناوـنعب كارـتشالا عـفرتس ةدايزلا

ماظنلل نمضت لولح نع ثحبلل ةلوذبملا دوهجلا نمض نيجردنملاو مكيلع نيضورعملا نيصنلا ىوتحم ،ةسلجلا سيئر
تاءارجإب لاجآلا برقأ يف ميعدت ىلإ ةجاح يف يلوأ لح نع ةرابع تاحارتقالا هذهو ،ابسانم اليومت دعاقتلل ينطولا
.دعاقتلا ماظن ليدعت ىلإ يدؤت ىرخأ

،دعاقتلل انتموظنم حالصإ ىلإ يمارلا اهاعسمل مكمعد ةموكحلا لمأت ،يتداس ،يتاديس ،ةسلجلا سيئر يديس
انل حمسيس ام اذهو دعاقتلل انماظن ةيعضو ميعدت نم اننكمت يتلا لئاسولا اننوطعت نيعورشملا نيذه ىلع مكتقداصمبو
ىلع مكركشأو دعاقتلل انتمظنم ةموميد نمضت يتلا لئاسولاو لبسلا لوح نييعامتجالا ءاكرشلا عم راوحلا ةلصاومب

.مكيلع مالسلاو مكئاغصإ نسح

نوؤشلاو ةحصلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا ليحأو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
نامضلا يف كارتشالا ةبسنل ددحملا نوناقلا صن لوح يديهمتلا ريرقتلا ميدقتل ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا
.اروكشم لضفتيلف يعامتجالا

،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ررقملا ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

يذ 15 يف خرؤملا 94/12 مقر يعيرشتلا موسرمـلل لدعملا نوناقلا عورشم نع يديهمتلا ريرقتلا يلي اميف مكيلإ
.يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي يذلا م1994 ويام 26 ـل قفاوملا ـه 1414 ةجحلا

موسرملل لدعملا نوناقلا عورشم صن ةنمضتملاو 31/01/1999 خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا ةلاحإ ىلع ءانب -
يعيرشتلا موسرملا نم ىلوألا ةداملا يهو ةدحاو ةدام ليدعت ىلع يوتحي يذلا هالعأ روكذملا 12 - 94 يعيرشتلا
.هالعأ روكذملا

خيراتب ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجلل ةمألا سلجم سيئر ءاعدتسا ىلع ءانبو -
.يلخادلا ماظنلا نم 42 ةداملل اقبط نيترودلا نيب اميف اهلاغشأ فانئتساو عامتجالل كلذو ،1999 رياربف 14

ةديسلا ةسائرب ،ةمألا سلجم رقمب تاعامتجالا نم ةسلس دقع يف 1999 رياربف 20 خيرات نم ءادتبا ةنجللا تعرش
،يلخادلا ماظنلا نم 50و 46 ىلإ 40 ،36، 32 ،24 ،23 داوملا ماكحأل اقبط ةنجللا ةسيئر رماع نب ةسينأ

ريزو يركسعلا ناسح ديسلا ىلإ اهلالخ تعمتساو ،هالعأ روكذملا نوناقلا صن ةشقانمو ءارثإو ةساردل تصصخ
:ةداسلاب اقوفرم ناك يذلا ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو لمعلا

،ةرازولاب ةيعامتجالا تانيمأتلل ماعلا ريدملا ،يردإ-

،ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصللماعلا ريدملا ،رصان نب -

.21/02/1999 خيراتـب كـلذو ،دعاـقـتـلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا بئان ،يدوجلب -

ماع ةجحلا يذ 15 يف خرؤملا 12-94 مقر يعيرشتلا موسرملا ليدعت بابسأ ضرع ريزولا ديسلا مدق دقو
اذه يعاود رّرب امك ،يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسنل ددحملا م1994 ةنس ويام 26 قفاوملا ـه 1414

.صنلا لوح ةنجللا ءاضعأ تامامتهاو تاراسفتسا و تالؤاست ىلع باجأ مث،ليدعتلا

ىلإ كلذك ةنجللا تعمتسا ،صنلاب ةقالع اهل يتلا ىرخألا فارطألا يأر ىلع عالطالاو ةشقانملا باب عيسوت دصقو



ءاضعأ دافأ يذلا ،يدياق رضخل ديسلا نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالل نيدعاقتملا لامعلل ةينطولا ةيلاردفلا لثمم
تانيمأتلا قودنصل نسحلا ريسلا ضرتعت يتلا تابوعصلاو ليقارعلا نع اميسال ةيفاو تامولعمو تاحورشب ةنجللا
قودنصلا اميسال ىرخألا قيدانصلا تاقفنب هلفكتل ارظن ةريخألا تاونسلا يف اهل ضرعت يتلا تاطوغضلاو ةيعامتجالا
.ينطو ينماضت عباط تاذ فيراصمب لفكتلا يأ ،ةيعامتجالا ةكبشلا ليومتب لفكتلاو تانيمأتلل ينطولا

،ليلحتلا دعب مث ،تاءاقللا و تاشقانملا ىوتحم ءارثإل اهتاعامتجا ةنجللا تلصاو فارطألا هذه ىلإ عامتسالا دعبو
ةيلاع نب دمحم نيديسلانم نوكتت لمع ةعومجم ةنجللا تلكشو يديهمتلا ريرقتلل ةضيرعلا طوطخلا عضوب تماق
.يديهمتلا ريرقتلا ةغايصو دادعإل ،رماع نب ةسينأ ةديسلا ةكراشمب نامرز ميلسو

،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا

يف هيأر نع ةنجللا نم وضع لك هيف ربع يذلاو ،ةشقانملل مكيلع ضورعملا صنلا لوح شاقنلا ىضفأ دقل
ايفرظ ايئزج الحو ايلاجعتسا ءارجإ ىقبي هنأ ريغ يرورضو يباجيإ ليدعتلا اذه نأرابتعا ىلإ ،نوناقلا عورشم
.طقف ةيبسن ةفصب دعاقتلل ينطولا قودنصلا شاعنإ يف مهاسي

25 خيراتب اهعامتجا يف ةنجللا ىلع هتضرع يذلاو يديهمتلا ريرقتلا عورشم ةغايصلا ةنجلتدعأ دقو
.عامجإلاب هيلعةقداصملا تمت و ،هئارثإو هتشقانمل 1999رياربف

:ةيلاتلا لماوعلا ليدعتلل ضورعملا صنلا لالخ نم ةنجللا تجتنتساو اذه

.تاونس ذنم ايلام ازجع هجاوي دعاقتلل ينطولا قودنصلا نأ -

هل نوكت نأ نود ىرخألا قيدانصلا زجع ةيطغتل اهعفد ىلع مغري قودنصلا ناك يتلا ةليقثلا ةيلاملا ءابعألا -
.اهب ةقالع

.نوناقلا ةوقبولو اهليصحتو تاكارتشالا ديدست يف ةمارصلا قيبطت نم نّكمت تايلآ عضو نيعتي هيلعو -

تاموكحلا اهتذختا يتلا تاءارجإلا نم ةعبانلاو ةيمومعلا ةنيزخلا ىلع ةبترتملا قودنصلا نويد ليصحت ةرورض -
ىلع ةبترتملا ةعوفدملا ريغ تاكارتشالا ليصحت كلذكو .قودنصلا صخت ال فيراصمب ةقلعتملاو ةبقاعتملا
.ةفلتخملا تاعاطقلاو تاسسؤملا

نيدعاقتملا تاشاعمليومت نمضي ىتح ةيلاملا هدراوم رييست يف دعاقتلل ينطولا قودنصلا ةيلالقتسا ىلع ديكأتلا -
.تاشاعملاب ةقالع اهل سيل يتلا فيراصملا لك نع قودنصلا داعبإو ،مظتنم لكشب

نم ينطولا يداصتقالا شاعنإلاب انوهرم يلاملا هنزاوت ىقبي هتيلالقتساو قودنصلا ريس نيسحت نع رظنلا ضغب -
ـب اندالب يف ردقت نيدعاقتملل ةبسنلاب نيلماعلا ةبسن نأ ملعلا عم ةماع هب لومعملا سايقملا ىلإ لوصولا نامض لجأ

.دحاولا دعاقتملل لامع 7 ـب ردقت ةيضاملا تاونسلا يف تناك امنيب دحاولا دعاقتملل الماع 2.5

عورشمل يديهمتلا ريرقتلا صن ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ريزولا ديسلا ،سيئرلا يديس ،وه مكلذ
ةنس ويام 26ـل قفاوملا ـه 1414 ماـع ةـجـحلا يذ 15 يف خرؤـملا 12-94 مقر يعيرشتلا موسرملل لدعملا نوناقلا

.اركش ،ةشقانملاو ءارثإلل مكيلع ضورعملاو يعامتجإلا نامضلا يف كارتشالا ةبسن ددحي يذلا م1994

صاخلا يناثلا يديهمتلا ريرقتلا ميدقت هنم بلطأ صنلا اذه ةشقانم لبقو ،ررقملا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف ،دعاقتلاب قلعتملا نوناقلا صنب

83/12 مقر نوناـقلـل ممتملاو لدعملا نوناقلا صنب صاخلا يناثلا يديهمتلا ريرقتلا مكيلإ .اركش :ررقملا ديسلا
.دعاقتلاب قلعتملا م 1983 ويلوي 02 ـل قـفاوملا ـه 1403 ناـضمر 21 يف خرؤملا



لدعملا نوناقلا عورشم صن ةنمضتملاو 31/01/1999خيراتب ةمألا سلجم سيئر ديسلا ةلاحإ ىلع ءانب -
قلعتملا م1983 ةنس ويلوي 02 ـل قفاوملا ـه 1403 ماـع ناضمر 21 يف خرؤمـلا 12-83 مقر نوناقلل ممتملاو
:يلي امك مسقنت داوم 09 ىلع يوتحي يذلا ،دعاقتلاب

،2،3،5،9 داوملا يهو ةممتمو ةلدعم داوم 04 -

،4،6،7 داوملا يهو ةممتم داوم 03 -

.هالعأ روكذملا نوناقلا نم 8،10 ناتداملا امهو ناتلدعم ناتدام -

خيراتب ينطولا نماضتلاو لمعلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو ةحصلا ةنجلل ةمألا سلجم سيئر ءاعدتسا ىلع ءانبو -
.يلخادلا ماظنلا نم 42 ةداملل اقبط نيترودلا نيب اميف اهلاغشأ فانئتساو عامتجالا دصق ،1999 رياربف 14

ةسائرب ،ةمألا سلجم رقمب تاعامتجالا نم ةلسلس دقعب اهلمع 1999 رياربف 20 خيرات نم ءادتبا ةنجللا ترشاب
يلخادلا ماظنلا نم 50و 46 ىلإ 40 ،36 ،32 ،24 ،23 داوملا ماكحأل اقبط ةنجللا ةسيئر رماع نب ةسينأ ةديسلا
لمعلا ريزو يركسعلا ناسح ديسلا ةريخألا هذه تفاضتسا امك ،ةنجللا ىلع لاحملا نوناقلا ةشقانمو ءارثإو ةساردل
:ةداسلاب اقوفرم ناك يذلا ينهملا نيوكتلاو ةيعامتجالا نوؤشلاو

،ةرازولاب ةيعامتجالا تانيمأتلل ماعلا ريدملا ،يردإ-

،ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلل ماعلا ريدملا ،رصان نب-

.21/02/1999 خيراتـب كـلذو ،دعاقـتـلل ينطوـلا قودنصلل ماـعـلا ريدملا بئان،يدوجلب-

ـه 1403 ماع ناضمر 21 يف خرؤملا 12-83 مقر نوناقلا ميمتتو ليدعت بابسأ ضرع ريزولا ديسلا مدق دقو
لوح ةنجللا ءاضعأ تالؤاستو تالاغشنا ىلع باهسإبو ّدر امك ،دعاقتلاب قلعتملا م1983 ةنس ويلوي 02 ـل قفاوملا
.صنلا

ماعلا داحتالل نيدعاقتملا لامعلل ةينطولا ةيلارديفلا لثمم ةنجللا تعد ةراشتسالا عيسوتو رثكأ ةيؤرلا حيضوتلو
تلمأ يتلا ةيعوضوملا بابسألا حرشو ةقيقد تامولعمب ةنجللا دّوز يذلا يدياق رضخل ديسلا نييرئازجلا لامعلل
.صنلل ةيبلسلاو ةيباجيإلا بناوجلا ىلع ديكأتلا عم نوناقلا اذهليدعت

،تاشقانملا ىوتحم ءارثإل اهعامتجا ةنجللاتلصاو عوضوملاب ةقالع اهل يتلا فارطألا لك ىلإ عامتسالا دعبو
نامرز ميلسو ةيلاع نب دمحم نيديسلا نم نوكتت لمع ةعومجمتلكش مث يديهمتلا ريرقتلل ةضيرعلا طوطخلا عضوو
.يديهمتلا ريرقتلا ةغايصو دادعإل ،رماع نب ةسينأ ةديسلا ةكراشمب

اميف لثمتتو اهئاضعأ لاغشنا تبطقتسا يتلاو نوناقلا صن اهب ءاج يتلا ةديدجلا طاقنلا مهأ ةنجللا ترصح دقو اذه
:يلي

.نومضملا ىندألا ينطولا رجألل يونسلا غلبملا نم %75 ـب دعاقتلا شاعمل يونسلا غلبملا ديدحت-1

.يعامتجالا نامضلا يف كارتشالل عضاخلا رجألا نم %80 ـب دعاقتلا شاعمل ماخلا ىصقألا غلبملا ريدقت -2

ينطولا رجألا ةميق ةرم )15( رشع ةسمخ دعاقتلا شاعمل ماخلا ىصقألا غلبملا قوفي ال نأب صنلا رارقإ -3
.نومضملا ىندألا

قتاع ىلع نوكيل ،هالعأ ةروكذملا بسنلا ديدحت نع جتانلا يليمكتلا قرفلاب لفكتلا رابتعالا نيعب نوناقلا ذخأ-4
.ةلودلا

ىضاقتملا طسوتملا يرهشلا رجألا ساسأ ىلع شاعملل يرهشلا رجألا ريدقت -5

.اعفن رثكألا تاونس سمخلل طسوتملا يرهشلا رجألا ساسأ ىلع وأ دعاقتلا ىلع ةلاحإلا لبق تاونس سمخ يف



تاعاسلا لدعم ةميق ةرم 600نم لوفكملا جوزلا ىلع شاعملا يف ةدايزلا ةبسن ريدقت ةيفيك نوناقلا ضّوع - 6
.دعاقتلا ةئيه ةرادإ سلجم نم حارتقا ىلع ءانب ينعملا ريزولا نم رارقب اهديدحتب نومضملا ىندألا ينطولا رجألا يف

ضوع عاطقلاب ينعملا ريزولا نم رارقب ايونس ددحت تحبصأ ثيحب تاشاعملا ةميق عفر ريدقت ةيفيك لادبتسا -7
.لامعلل يساسألا رجألا باسحل ةدمتعملا ةيلالدتسالا ةطقنلا روطت بسح اهريدقت

نع لقت ال هلمع ةدم نوكت نأ طرش يبسنلا شاعملا نم ةدافتسالاب ةنس )60( نيتسلا غلب لماع لكلحامسلا -8
.تاونس سمخ

:ةيلاتلا طاقنلا يف دعاقتلل ينطولا قودنصلا ةيعضو ةنجللا ترصح دقو اذه

.نمزم يلام زجع - 1

ىدأ يذلا ءيشلا دعاقتلا ليومتب ةقالعاهل تسيل فيراصم دس دصق هيلعةسرامملا تاطوغضلا و تالخدتلا - 2
.زجعلا اذهقيمعت ىلإ

:ةجيتن دعاقتلا ىلإ ءارجألل فثكملا باهذلاو ةلاطبلا ةبسن عافترا نع جتانلا قودنصلا ةيعضو روهدت - 3

.تاشاعملا عفدل ةينمزلا ةدملا عافترا ىلإ يدؤي يذلا ةايحلا ةدم لدعم نيسحت-

ةديدج تاكارتشا نم ةدافتسالانم قودنصلا نكمت مدع ىلإ يدؤي يذلا لغشلا بصانم قلخ مدع يف رارمتسالا -
.تاشاعملا ديدستل

دعاقتلا ماظن نوك تاكارتشالا نمةدافتسالا مدع ببسب قودنصلا زجع فعاضي يذلا يليفطلا داصتقالا راشتنإ -
.ينهملا نماضتلا ىلع زكتري ينطولا

تاءارجإ هنأشب ذختت املاط رايهنالاباددهم حبصأ اندالبب دعاقتلا ماظننإف هالعأ اهيلإ راشملا ةيعضولا هذه مامأ
.يقيقح حالصإ يف ريكفتلا نودب ةيعيقرت و ةيميمرت

:يليامبةنجللا يصوت تاظحالملا هذه لك ىلع ءانبو

زجع قيمعت مدعو تاشاعملا عفد ةيرارمتسا نامضل ةنس 32 نم رثكأ ىلإ لمعلا ةدم ديدمت يف ريكفتلا )1
.قودنصلا

ماظنو ينطولا ينهملا نماضتلا يهو رئازجلا يف دعاقتلا ماظن اهيلع زكتري يتلا ةماعلا دعاوقلا ىلع ظافحلا )2
.يعامتجالا كسامتلا ىلع ظافحلاولداعلا عيزوتلا

رهسلا اذكو ،هرييست يف اهب لومعملا دعاوقلا مارتحاو قودنصلا فيراصمو دراوم نيب نزاوتلا ىلع رهسلا )3
.ةلودلا ةنيزخ ىلإ قودنصلا ءوجلل ايدافت ،تاكارتشالا ةبسن عافترا عم تاشاعملا ةميق عافترا يشامت ىلع

ماظنل ةميلس ةسايس عضو دصق ةقمعم ليلاحتو ةداج تاساردب مايقلا ةرورضب ةنوهرم تايصوتلا هذه لك ىقبتو
.ةينطو ةينماضت ةيعامتجا تانيمأتل لماشو ماع نوناق راطإ يف دعاقتلا

1999 رياربف 25 خيراتب اهعامتجا يف ةنجللا ىلع هتضرعو يديهمتلا ريرقتلا عورشم ةغايصلا ةنجل تدعأ دقو اذه
.ةيبلغألاب هيلع ةقداصملا تمتو هئارثإو هتشقانمل

يديهمتلا ريرقتلا صن ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،وه مكلذ
ةنس ويلوي 02 ـل قفاوملا ـه 1403 ماع ناضمر 21 يف خرؤملا 12-83 مقر ممتملاو لدعملا نوناقلا عورشمل

.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ةشقانملل مـكيلع ضورـعملاو دعاقتلاب قلعتملا م1983



ديسلا مهلوأ ةعبس نيلخدتملا ددع غلبيو ،ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشن .ررقملا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف ،ريكب ينح

ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ريكب ينح ديسلا
.دمحم انديس نيلسرملاو

مالسلا رقوملا انسلجم ءاضعأ يتاليمز يئالمز ،هل قفارملا دفولاو ريزولا يديس ،مرتحملا ةسلجلا سيئر يديس
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع

هتيب دامعل هدقف يف دمحم نيجاطوب يليمز عم نماضتلا يبجاو نم ىرأ نماضتلاب قلعتت نيناوق جلاعن انمد ام
.نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ،ناولسلاو ربصلا همهلأو ةعساولا هتمحرب هللا اهدمغت هدالوأ مأ هتنيكسو هتفطاع لئومو

امهتدعأ نيذللا نيريرقتلا ىلع ةصتخملا ةنجللا الوأ ركشن ،يتاوخأ يناوخإ ،ريزولا ةدايس ،ةسلجلا سيئر يديس
يننأ ريغ ،كلذ لك هتافص نم دودعملاو يرئازجلا انعمتجمل ينماضتلاو يناسنإلا يويحلا بناجلا اذهب نيململاو
ةحفص رخآ ةنجلل يديهمتلا ريرقتلا نم ةريخألا ةرقفلا يف درو ثيح تاظحالملا ضعب يدبأ نأ ديرأ -يل اوحمساو–
تاونسلا يف تردق امنيب ،دحاولا دعاقتملل الماع2.5 ـب ردقت اندالب يف نيدعاقتملا ةبسن نأ 4 ةحفص ةيادبو 3
.دحاولا دعاقتملل لامع )07( ةعبسب ةيضاملا

.نأشلا اذه يف ايملاع اهب لومعملا ةبسنلا نع لءاستأو.1

فلتخم ىلع لمعلا قوس يف نيدوجوملا نم ةيلاع ةبسن نع ربعي هنأل ،كلذ يف ةنماك قودنصلا ةمزأ نأ ىرأو.2
.عوضوملا يف مهتاواتإ نودؤي ال هنيدايم

نوناقلا نم 06 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلاك ةلدعملا ريغو ةلدعملا داوملا ضعب دوجو نم رمألا اذه قمعي الأ.3
.اضيأ هنم 59 ةداملاو 02/83

لاجم يف سرامي امم يزاوتلاب مامألا ىلإ ابوره دعي%34.5 ىلإ دعاقتلا قودنص يف كارتشالا عفر نإ.4
يف انمكحت رارق ىلع ةراجتلاو لمعلا قوس لاجم يف ماتلا مكحتلا ىلإ عجانلا يدجلا ءوجللا نع اضوع بئارضلا

عايصنالاو ةيروهمجلا نيناوقب نيمزتلملا نيَمدختسملاو نيمدختسملا ةبقاعم ىلإ أجلن اننإف يمومعلا فيظولا لامع
.هنم لوألا ديفتسملا هدجن امهنيب ينطولا دوهجملا يف مهاسي ال نّمع فرطلا نيضاغ ماعلا ماظنلل

اهتايصوت يف هيلإ تبهذ اميف ةنجللا رطاشأ اذل "ةمارغلا لتقت ةمارغلا" ةلوقم ىلإ ريزولا يديس كلذ يدؤي الأ
يندملا سحلا ثب اهيلإ فيضأو كارتشالا ةبسن عوضوم يف يديهمتلا ريرقتلا نم 3 ةحفص يف درو ام ةصاخ ىلوألا
يف ةمهاسملا نم بورهلا ةلودلا نم ةدافتسالا نم يعسلا عزن ةبراحمو ريهامجلا سوفن يف ةحلاصلا ةنطاوملاو
:ـب كلذو ينطولا دوهجملا

بناجلا نم صيقنتلاو ،نيوانعلاو قرطلا فلتخمب اهل صصح صيصختو عوضوملا يف اهلك مالعإلا لئاسو دينجت
روفنلا ىلإ يدؤت هترثك ،ماعطلا يف حلملاك نوكت نأ بجي ةسايسلا نأ املع اريثك هيف تفرسأ اهنأ ودبي يذلا يسايسلا
.يلضعلاو يلاملا دوهجملا ىلع ءاضقلاو هعايضو هنم

.ةحلاصلا ةنطاوملاو ةينطولا حورلا سرغل عوضوملا يف ةيبرتلل جمارب صيصخت

،دعاقتلل ينطولا قودنصلا ةرادإ ةئيهو سلجم اهامس ةئيه ركذ 12/03 نوناقلل لدعملا نوناقلا يف درو دقل اريخأو
.مكيلع مالسلاو اركشو اهلمع لاجمو ةنجللا هذه ةليكشت نع احيضوت وجرأف

.اروكشم لضفتيلف ،يفينق نيدلا حالص ديسلل نآلا ةملكلاو ،ريكب ينح ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا



نمحرلا هللا مسب ،ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ،ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال:يفينق نيدلا حالص ديسلا
يتداسو يتاديس ،ةسلجلا سيئر ديسلا ةماخف .نيلسرملاو ءايبنألا متاخو فرشأ اي كيلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا

ةمحرو مكيلع مالسلا ،ريزولا يلاعم ،ةيناملربلا لتكلا ءاسؤر ةداسلا ةرضح ،ءاضعألا ةداسلا ةرضح ،ناجللا ءاسؤر
،نينوناقلا نيذه ةسارد ىلع اوفكع نيذلا ةنجللا ءاضعأ ءالمزلا ركشأ ةاباحم يأ نودبو الوأ ،دعب امأ .هتاكربو هللا
وه ريزولا ديسلا ةماخف هب ركذأ نأ ديرأ ام نأ الإ ،بناوجلا عيمج نم نينوناقلل نييفوتسم نيطيحم ناريرقتلا ءاجف
ىلإ هجتي امل ناسنإلا نأ وه – نطولا عيمجب يرجي فيطسب يرجي ام نأ نظأو – اهلوأو نينـطاومـلا تالاغشنا ضعب

قيدانصلا حتف لبق ريباوطو ريباوط يف ةفطصم سانلا – نايحألا ضعب يف- اهيف دجي يعامتجالا نامضلا قيدانص
ةيبلتل لوذبملا دهجلا يف نيرصقم اوسيل قيدانصلا هذه يفظوم نأ – هللةداهش يهو – مغرلاب اذهو ،تاعاس ثالثب

صقن ىرحألاب وأ نزاوتلا مادعنا وه -ريزولا ديسلا– هيلإ ةراشإلا بجت صقن ظحالي هنأ الإ ،نينطاوملا ءالؤه تاجاح
ةيالولا ينطاوم تايجاح يعامتجالا نامضلا قيدانصل يلاحلا ددعلا يبلي ال ثيحب ةيالولا بارتل ةيفارغجلا ةيطغتلا يف
ةيالولا بارت فلتخم ربع اهحلاصم ددع عيسوتو قيدانصلا هذهل لداع يفارغج عيزوت ىلإ -ريزولا يديس– وعدأ كلذل

اهب قاحتلالا نم ،اهنم يقرشلا بونجلا يف وأ فيطس ةنيدمل يبرغلا لامشلا يف نكاسلا نطاوملا نكمتي ىتح
:امه نيحارتقا ةيالولل ةيفارغجلا ةيطغتلا مادعناو نزاوتلا مدع ىلإ فيضأو .اهتامدخ نم ةدافتسالاو

قيدانص ىوتسم ىلع هتسسؤم يفظومو لامع لثمي يذلا (le correspondant)"لسارملا" ةقيرط دامتعا)1
.تقولا عايضو ريباوطلل ابنجت كلذو تاضيوعتلا ةلأسم يف مهنع بونيو يعامتجالا نامضلا

يعامتجالا نامضلا قودنص تاضيوعت نم ديفتسملا وأ ضيرملا ةرشابم طبرت ةديدج لماعت ةغيص داجيإ)2
ريباوطلل ابنجت امئاد اذهو ملاعلا لود نم ديدعلا يف لاحلا وه امك نأشلا اذه يف تايقافتا دقعب كلذو تايلديصلاب
.يعامتجالا نامضلا قيدانص ىلع طغضلل افيفختو ةيطارقوريبلا قرطلاو

نامضلا ةيريدم اهتردصأ يتلا ةميلعتلاب قلعتت -نينطاوملا عيمجك– اهلوح راسفتسالا تدرأ يتلا ةثلاثلا ةظحالملا
قاروأ اذكو (les vignettes) ةيودألا راعسأ عباوطب ةيبطلا ةفصولا قافرإ نيكرتشملا ىلع ضرفت يتلاو يعامتجالا
ابعتم هارن رمأ وهو 1999 يفناج 01 نم ءادتبا كلذو تاضيوعتلا ىلع لوصحلل (les notices) ةيودألا هذه لامعتسا
هذه ةجلاعم يف عارسإلا ىلإ -ريزولا يديس– مكوعدأ كلذل ،مهلهاك لقثيو ةيمويلا مهبعاتم يف ديزيس ثيح نينطاوملل
ايموي هنوناعي امم رثكأ ءاطسبلا نينطاوملا لمحن الو يعامتجالا نامضلا ةيريدمل يزكرملا ىوتسملا ىلع ةلأسملا
.نوناقلا ىلع نيلياحتملا نمث نوعفدي مهلعجنو

نوناقلا اذه عورشمب انومتيتأ مكنأ ظحالن ذإ كارتشالا ةبسن عيزوت صخت – مرتحملا ريزولا يلاعم – ةطقن رخآ
تلأس يننكل ،%34 ةبسنلا هذه حبصت هبجومب يذلاو ينطولا يبعشلا سلجملا يف انئالمز فرط نم هيلع قداصملا
اذه حلاصل اهلك تسيل ةبسنلا هذه نإ يل لاقف فيطس ةيالوب )CNASAT( يعامتجالا نامضلا قودنص يفظوم دحأ
:باسحلا كاه :يل لاقف تبجعتف ! )CNASAT( قودنصلا

،ةيعامتجالا تانيمأتلا اهذخأت 14%-

،لامعلا طاشن ىلإ دوعي 01%-

،ةفلتخملا تانيمأتلا اهذخأت 04%-

،قبسملا دعاقتلا قودنص اهذخأي 1.5%-

Le) .ةيعامتجالا تانكسلا ليومتل ةمهاسملا تايناكمالا بسحب ةيلاملا ءابعألا عيزوت قودنص اهذخأي 0.50%-
fond de péréquation pour le financement des logements sociaux).



.دعاقتلا قودنص اهذخأي %12 ريخألا يفو-

بجعتأ ال يننإف ،اريبك ازجع يناعي يعامتجالا نامضلا قودنص نإ نولوقت مكعمسأ امدنع ،ريزولا يلاعم يديس
15 نم لقأ ذخأي هدجناننإف %34 ةبسن نم )CNASAT( قودنصلا هذخأيس ام نابسحلا يف انذخأ اذإ اننأل ،كلذ نم

،ةلودلا ةنيزخ ىلع نيدمتعم ىقبن ىتم ىتحف ،ىرخأ تاهجو قيدانص ةدئافل بهذت ةبسنلا هذه ةيبلغأ نأ نيح يف %
يك ،نزاوتلا قيقحت ىلإ لوصولا عيطتسن دهجلا نم ديزمب اننأ نظأو ،ةلاح تابثإ اهنكلو ايصاصتخا تسل ينأ عم اذه
يفتكأ انأف دعاقتلا صن صخي اميفو اذه ،ج.د رايلم 22 ايلاح غلابلاو )CNASAT( قودنصلا نع زجعلا ضعب ضفخن
.مكيلع مالسلاو اركشو ريدقتلا قئاف عم اذه .ةمرتحملا ةنجللا هتمدق امب

.لضفتيلف ،يبيرز ريذن ديسلل نآلا ةملكلاو ،يفينق نيدلا حالص ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

امب ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،ةموكحلا لثمم ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :يبيرز ريذن ديسلا
تالاغشنا عبرأ نع ثيدحلل اهلغتسأس يننإف يعامتجالا نامضلا يف كارتشالا ةبسن نع مالكلل انل تحيتأ دق ةصرفلا نأ
:يه

ددع عم ايشامت كلذو عفدلا زكارم عيسوت ىلع لمعت مل تايالولا ضعب يف يعامتجالا نامضلا تارادإ ضعب)1
.زكارملا هذه مامأ ديدش ماحدزاو ظاظتكا هنع مجن امم نينمّؤملا

؟ةميدقلا ةقيرطلا ءاغلإو ةديدجلا ةقيرطلا هذه دامتعا تارربم يه ام اددحم الاؤس هجوأ عفدلا ةقيرطل ةبسنلاب)2

صوحفلاو ةعشألا نم اعون كلذكو ،ضوعت ال ةيودألا نم افنص انيأر ةيودألا ضعب ضيوعت ةيضقل ةبسنلاب)3
.يعامتجالا نامضلا نم هيلع لصحتي امو بيبطلل نطاوملا هعفدي ام نيب براقت مدع لب قباطت مدع كانهف ،ةيبطلا

يف ثداوحب اوبيصأ نيذلا نييرئازجلا نيبرتغملا ىلع ظحالن ذإ ،زجعلا ةبسن ةعجارمب قلعتت ةريخألا ةطقنلا هذه)4
ةبسنلا نم لقأ نوكت اهيلع لصحتملا زجعلا ةبسن نأ ظحالملا نكلو ،زجعلا ةبسن يف رظنلا ةداعإب مهتبلاطم جراخلا
.اركشو ؟كلذ تارربم يه امف ،ثداحلا اهيف عقاولا ةلودلا مهل اهحنمت يتلا

.اروكشم لضفتيلف ،يزوزام رداقلا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو ،يبيرز ريذن ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

سيئر يديس ،هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :يزوزام رداقلا دبع ديسلا
ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،نومرتحملا سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةموكحلا لثمم ديسلا ،ةسلجلا

.هتاكربو ىلاعت هللا

،دعاقتلاب قلعتملاو م1983 ويلوي 02 يف خرؤملا 83/12 نوناقلل لدعملاو ممتملا نوناقلا لوح لخدتأ نأ يدوب
تاعامجلاو ةلودلا يفظومب ةصاخلا تازايتمالا رابتعالا نيعب ذخأي مل نوناقلا ىلع حرتقملا ليدعتلا اذه نإ ثيح
بجومب ةسركم اقوقح تحبصأ تازايتمالا هذه نأ انملع اذإ ةصاخ ،كاذنآ تاحاولاو ةرواّسلا تايالو يف ةيلحملا
،1974 يفناج 21 خيراتب رداصلا كرتشملا يرازولا رارقلاو 1972 ربوتكأ 05 يف خرؤملا 72/199 موسرملا

هذهب نيينعملا نيفظوملا نأ ريغ ،اهغلي ملو اهفني مل لب ،تاءارجإلا هذه رابتعالا نيعب ذخأي مل 83/12 نوناقلا نأ ريغ
ىوتسم ىلع عورشملا ةسارد ءانثأ عوضوملا اذهب لفكتي مل اذامل لءاستأ انهو ،نآلا دحل اهب نوبلاطي اولازال قوقحلا
ةلودلا ةباتك نم ةدراو -يعم يهو– ةلسارم كانه نإ مث ؟ينطولا يبعشلا سلجملا ىوتسم ىلع ىتح وأ ةموكحلا



دعاقتلا قيدانص مامأ لخدتلا هنم بلطت ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ىلإ يمومعلا فيظولاو يرادإلا حالصإلل
ةيفصت يف تازايتمالا هذه رابتعالا نيعب ذخألا عم ،تايالولا هذهب دعاقتلا تافلم ةيفصت يف ةيبلسلا اهفقاومل دح عضول
حبصأ هنإف دعاقتلاب قلعتملا نوناقلا اذه ميمتتو ليدعت ةشقانم ددصب نحنو ةيتاوم ةصرفلا تماد امو ،نيينعملا

ثيرتلا بجو هيلعو ،نوناقلا اذه بلص يف اهب لفكتلاب كلذو اهباحصأ ىلإ قوقحلا عاجرإ ايمتحو ايقطنمو ايرورض
ةيواستملا ةنجللا ىلع اهتلاحإو ،رركم 25 ةداملا ىلع نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلا تيوصتل ةبسنلاب
.انماهم نم ةيساسأ ةمهمل اهنإو اهباحصأ ىلإ قوقحلا عاجرإ نم مرتحملا ناملربلا نكمتي ىتح ءاضعألا

مكمامأ هحرط يدوب ناك ام ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس وه مكلذ
ةيلحملا تاعامجلاو ةلودلا يفظوم قح يف ةبكترملا ءاطخألا حيحصت يف اوددرتت نل مكنأ نيقي ىلعل يننإو ،هب لفكتلل
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ةسلجلا سيئر يديس مكل اركش ،تايالولا هذهب نيلماعلا

.ةروكشم لضفتتلف ،يصفح ةيرون ةديسلل نآلا ةملكلاو ،يزوزام رداقلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،ةيعامتجالا ةيامحلاو لمعلا ريزو ةموكحلا لثمم يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
ىرـخأو نوـناقلاب ةصاخ تاظحالملا ضعب يدل ،ريزولا يديس .ةبيط ةيحت مكل ،روضحلا ةداسلا ،يئالمز يتاليمز
.دعاقتلا ةموظنمب ةـقلعتم

:نوناقلاب ةصاخلا تاظحالملا

ةقلعتملاو 1983 ويلوي 12 يف خرؤملا 83/12 مـقر نوناقلا نـم 15 ةداملل ةممتملاو ةلدعملا 03 ةداملا – أ
سايقم نسحأ هنأل ىندألا ينطولا رجألا يف اهجاردإ ضورفملا نم ناك ،لوفكملا جوزلا ىلع شاعملا يف ةدايزلاب
.ىندألا رجألا ريوطتل هريوطتو هتعباتم نكمي رشؤمو

نم ناك ،1983 ويلوي 12 يف خرؤملا 83/12 نوناـقلا نـم 16 ةداملل ةممتملاو ةلدعملا ،04 ةداملا – ب
نامضلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم رارقب سيلو ىندألا ينطولا رجألا ساسأ ىلع شاعملا ديدحت اضيأ ضورفملا
.ةيلاملا ريزوو يعامتجالا

:يهف دعاقتلا ةموظنمب ةقلعتملا تاظحالملا امأ ،نوناقلاب قلعتي ام اذه ،ريزولا يديس

حنمو تاشاعملا يف ةدايزلاو ،1997 يام 10 خيراتب 152/97 مقر موسرم يف ةددحملا ةديدجلا بسنلا نإ)1(
ىلع لوصحلا ةياغ ىلإ ةيلاملا ةرازو فرط نم ضفرتسو تضفرو قبطت مل 1971 ذنم اهعافترا داتعملا دعاقتلا
بضغ راثأ ام اذهو ،ةينازيملا يف ج.د رايلم 2.6 اهل صصخ دق ةرادإلا سلجم نأ مغر ،قودنصلا نزاوت
نم نوصلقتس ءارجإلا اذهب مكنأ – ريزولا يديس – نونظت لهف ،اهيلإ ةجاح سانلا رثكأ مه نيذلا نيدعاقتملا

؟هنزاوت نوعجرتستو قودنصلا تابوعص

هئارجإ مدعو اهقيبطت طورشو تامزناكيم ددحي يذلا 83/12 نوناقلا ةيمتح يه تاشاعملل يونسلا عافترالا نإ
! ةريطخ ةقباس وهو نوناقلا قيبطت إدبمب ساسملا ينعي

ةموظنم اهيقالت يتلا ةيلاملا تابوعصلا نع ةمألا سلجم يف انه ملكتنل انعم مكدوجو ةصرف منتغأ ،ريزولا يديس
طاسوألا يف تاساردو تاشقانم لحم تناك اهنأل ةمألا سلجم يف انه لوقأ ،اهيف يه يتلا ادج ةقلقملا ةلاحلاو دعاقتلا
اديدش ارادحنا نوهجاوي مهرابتعاب نيدعاقتملاو نيطشنلا لامعلا لاب لغشي دعاقتلا ةموظنم عضو حبصأ دقل ،ةصتخملا
عضولا اذه اهنع دلوت يتلا ةيقيقحلا بابسألا نإ ،تالئاعلا نم ريثكلابسؤبلاو ةلاطبلا لولحو ،ةيئارشلا مهتردق يف
لقثت يتلا ةيلاملا ءابعألا نع ةمجان ةيلكيه ةمزأ اهنأب ،ريزولا يديس ،متلق امك تسيل ،دعاقتلا ةموظنم هفرعت يذلا



ةلودلا ةينازيم ةقفن ىلع نوكت نأ يعيبطلاو ضورفملا نم ءابعألا هذه نأ نيح يف دعاقتلا ةموظنم لهاك قح نود
ةمزألا لعفب ةريخألا تاونسلا يف ةدح ءابعألا هذه تدادزا دقلو .ينطولا نماضتلا ميظنت راطإ يف اهتيلوؤسمو
يجاتنإلا انزاهج اهيف دجوي يتلا عاضوألاو ليغشتلا ططخم ىلع ةميخولا بقاوعلا اذكو ،دالبلا اهشيعت يتلا ةيداصتقالا
هذه نإ .ناوألا لبق دعاقتلا ىلإ مهضعب ليحأ نيذلا لامعلا نم فالآلا تائم حيرست نع هتلكيه ةداعإ ترفسأ يذلا
:يتآلاك ةعزوم ج.د رايلم 67.78 هردق امخض امقر تغلب 1991 ذنم ةمكارتملا ءابعألا

.ج.د رايلم 44.70 غلب نيدهاجملا نيدعاقتملاو ةريغصلا تاشاعملا يوذل عوفدملا يليمكتلا قرافلا-

ةددسملا تاوالعلا هذه غلبمو ،ةيعامتجالا ةكبشلا راطإ يف ةأشنملا عويرلاو تاشاعملاو ةيليمكتلا تاوالعلاب لفكتلا-
.ج.د رايلم 5.30 غلب 96 ناوج ىلإ 92 نم ةلودلا ةينازيم باسحل

95 ىلإ 91 نم دعاقتلل ينطولا قودنصلا هريسي ناك يذلاو يحالفلا عاطقلل عباتلا دعاقتلا عرف يف لجسملا زجعلا-
عاطقلا ةلكيه ةداعإ ةيلمع اهيف ترج يتلا فورظلا مكحبو تاشاعملل ينطولا قودنصلا فرط نم هب لفكتلا لبق
.ج.د رايلم 12.58 يواسي غلبملاو عاطقلا اذه لاـمع ءاـمدقل عـفدي شاـعم 150.000 براـقي اـم درون يحالفلا

(CASNOS) هلمحتي نأ ضورفملا نم ناك يذلا ةرحلا نهملاو ءارجألا ريغل صاخلا دعاقتلا ماظن زجعب لفكتلا-
ريغ نع ةلمحملا ءابعألا هذه الولف ،ج.د رايلم 5.20 يواسي هغلبمو م1992 يفناج ذنم ةيماظن ةروصب إشنملا

ةيلاملا تاطايتحالا هيلإ فاضت ج.د رايلم 20.76 هردق امكارتم اضئاف لجس دق ينطولا قودنصلا ناكل قح
.1991 ماع ج.د رايلم 12 براقي ام غلبت تناك يتلا قودنصلل

يف تببست يتلاو ةديدجلا تاءارجإلا قيبطت اهفلخ يتلا تاساكعنالا ىلإ دوعي نيتريخألا نيتنسلا يف عضولا مقافت نإ
ةبسنلا رارقإ ءارج نمو 2.5 ىلإ ىندألا دحلا عفر ءارج نم ثدح ام كلذو يلام لباقم يأ نود ةماه فيراصم
هذه تببست دقو .يبسنلا دعاقتلا ثادحإ اريخأو ،ىندألا نسلا كارتشا نود كارتشالا نم ةنس 32 دعب شاعملل ىوصقلا
قيبطت ةفلك نإ .ةردقلا سفنب نيكراشملا ددع ضافخناو نيدعاقتملا ددعل بقترملا ريغ عافترالا يف تاءارجإلا
يذلا قودنصلا زجعل تغابملا مقافتلا ءارو تناك ةبعصلا ةيداصتقالا فورظلا هذه يف ينطولا نماضتلا تاءارجإ
تاطلسلا ذختت مل اذإ دشأ نوكت دق تابوعصلا نإ ،98 ماع ج.د رايلم 23 ىلإ 95 ماع ج.د رايلم 3.11 نم لقتنا
ءابعأ ضيوعت يف ةلثمتملاو ارارم ةينالع اهب دهعتملا تامازتلالا ديدشت ىلإ فدهت ةيلاجعتسا تاءارجإ ةيمومعلا
نويدلا عفد اذكو ةلودلا ةينازيمل ةبسنلاب نابسحلا يف اهذخأ اذكو يضاملا يف قودنصلا اهلمحت يتلا ينطولا نماضتلا
.ماعلاو صاخلا عاطقلاو ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا اهددست مل يتلا

تايحالصلا لكب اعتمتمو يعامتجالا نامضلا قيدانص لكل اعماج نوكي تاكارتشالا ليصحتل ديحو زاهج ةماقإ نإ
تاءارجالا هذه ذختت مل اذإو ،يعامتجالا لياحتلاو شغلا ةبراحمل ةديحولا ةليسولا يه ،تايناكمإلا لكب ازهجمو
ةلودلا معدو تاناعإو ،تاشاعملا ديدستب هل حمست نل ةيعضو يف هسفن دجيس تاشاعملل ينطولا قودنصلا نإف ةعرسب
يتلا تاءارجإلا نع مكلأسأ ،ريزولا يديس ةبسانملا هذهبو ،الح سيل –ريزولا يديس– هيلإ مترشأ يذلا قودنصلا اذهل

.اركشو ؟دعاقتلا ةموظنم لكاشم لحل اهنوذختتس

.اروكشم لضفتيلف ،وصروقلا دمحم ديسلل نآلا ةملكلاو يصفح ةيرون ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

هللا ةمحرو مكيلع مالسلا يئالمز يتاليمز ،ريزولا يديس ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :وصروقلا دمحم ديسلا
يف نيلماعلاو يتذتاسأ ىلع محرت درجم امنإو ةملكلا ىنعم متأب الخدت سيل ةقيقحلا يف اذه يلخدت .هتاكربو ىلاعت
لالقتسالا دعب ام لايجأ نيوكت يف مهتايح اونفأ نمم مهريغو ةفاقثلا لاجرو ةاضق نم ةلودلاو ةرادإلا تاعاطق
ةرارم اوقاذ ،مهعم اولماعت نيذلا لبق نم امهل ليثم ال ريدقتو مارتحا لحم اوناك امدعبف ،اهترادإ ريس نسح نامضو
فنصلا اذه هللا محرف ،نيدرشملا توم نايحألا نم ريثكلا يف مهتوم ناكف دعاقتلا ىلع مهتلاحإ دعب رقفلا لب نامرحلا



ام طسبأ طغت ملف )شاعملا( ةيزمرلا ةديدش ةيمستب تيمس ةلاوح مهراظتنا ةادغ توملا باب اوقرط نيذلا نيفظوملا نم
.يتداسو يتاديس مكل اركش ،ريزولا يديس اركش ،سيئرلا يديس اركش ،ةماركو ةزع نم مهل يقب

.اروكشم لضفتيلف ،رعشلاوب مالسلا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو ،وصروقلا دمحم ديسللاركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،مرتحملا ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر يديس اركش :رعشلاوب مالسلا دبع ديسلا
،روضحلا ةوخإلاو تاوخألا ،نومرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ةموكحلا لثمم ريزولا يلاعم ديسلا
.مكيلع مالسلا

ةيليوج 02 يف خرؤملا 83/12 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا عورشم ةشقانمب صاخلا اذه يلخدت نإ
:نيتطقن يف روحمتي ،دعاقتلاب قلعتملاو 1983

.هالعأ هيلإ راشملا عورشملا يف ةدراولا داوملا ضعب لوح تاظحالمو تاراسفتسإ)1(

.ماع لاغشنإ)2(

اهنم ةيناثلا ةرقفلاف ،يونسلا نييحتلا ىلإ ةراشإ يف 13 ةداملل ةلدعملا 02 ةداملا دجن ،ىلوألا ةطقنلا صوصخبو
يف اهليدعت مت دق اهيلإ راشملا 43 ةداملا نأ ةصاخ ،كلذ ىلإ ةراشإلا نم ةدئافلا يه امف ،ةدئاز يرظن يف ربتعت
.عورشملا اذه

يف ةدايزلانم ةدافتسالا غلبم حرتقت يتلا يه دعاقتلا ةئيه ةرادإ سلجم نأ اهنم مهفي 15 ةداملل ةلدعملا 03 ةداملا
ال –زجعلا ةلاح يف ةصاخ - قودنصلل ةيلاملا ةيعضولا له امهلوأ نالؤاست انه يدلو ،لوفكملا جوزلا ىلع شاعملا
؟دعاقتلا تافلم ةيفصت رخأت يف اببس نوكي ال اذه ريزولا رارق له وه يناثلا لؤاستلاو ؟حارتقالا اذه ىلع رثؤت

،دعاقتلا نس دعب مهلمع بصانم يف نوقبي دق نيذلا لامعلا رابتعالا نيعب ذخأت ال 17 ةداملل ةلدعملا 05 ةداملا
.كلذ رقت تاعاطقلا ضعبل ةيساسأ نيناوق كانه نأ انملع نأ دعب ةصاخ

يريدم ضعب لاثملا ليبس ىلع مهنمو نيدعاقتملا ضعب صختف ،ماعلا لاغشنالاب ةصاخلا ةيناثلا ةطقنلا صوصخبو
دعب عراشلا يف مهب ىمري نأ لقعي لهف ،ةيفيظو تانكس ةينهملا مهتايح يف نولغشي اوناك نيذلا ةيوبرتلا تاسسؤملا

لبق ةيعضولا هذه ةجلاعمل ةينعملا تارازولا ىدل لخدتلا ريزولا ديسلا نم بلطأ اذل ؟ءاطعلاو دهجلا نم ةديدع تاونس
.مكيلع مالسلاو ،اركشو دعاقتلا ىلع نيينعملا ةلاحإ

ديسلا وعدأو نيلخدتملا ةمئاق اندفنتسا دق نوكن اذه هلخدتبو رعشلاوب مالسلا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
نيذه لوح سلجملا ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا تاراسفتساو تالخدت ىلع درلل لخدتلا ديري ناك نإ ةموكحلا لثمم
.لضفتي نأ ،نيينوناقلا نيصنلا

مامتهالا ىلع ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلل اركشو ،ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا
،نيصنلا لوح نييديهمتلا نيريرقتلا يف ءاج ام ىلع ةصتخملا ةنجللا ءاضعأ ركشأ امك ،نيصنلا نيذهل هولوأ يذلا
ديسلاك ،نيلخدتملا ةوخإلا ناسل ىلع تدرو يتلا ةلئسألا امأ .تاحارتقا نم امهيف ءاج ام حايتراب لجست ةموكحلاو



لاح بسح يرجي كلذف نيدعاقتملا عم ةنراقم نيطشنلا لامعلا ددع ةبسنل لدعم رشؤم دوجو نع لأس يذلا ريكب ينح
دعاقتمل تاكارتشالل نيعفادلا لامع 07 قوف نأ نظن نحنو ،ضفخني دقو رشؤملا اذه عفتري دقف ،ةيداصتقالا دلبلا
.يلود تباث سايقم دجوي ال نكلو قودنصلل نزاوتلا ثدحي نأ نكمي دحاو

يعامتجالا نامضلا نم نيديفتسملا ددع نأ ملعنو نويلملا فصنو نانويلم وه تاكارتشالل نيعفادلا لامعلا ددع
ةكبشلا نم نيديفتسملاو اينهم نينوكتملاو ةبلطلاك ةلودلا ةينازيم مهنع عفدت تائف مهيفو نييالم ةسمخلا براقي
– ديفـتسم نـطاوـم نويلـم 20 يلاوح هيف )CNAS( يعامجإلا نيمأتلا عرف يعامتجالا نامضلا نأ املع ،ةيعامتجالا
.هتامدخ نم - ةرشابم ريغ وأ ةرشابم

ناسل ىلع درو امك – ريكذتلا لضفألا نم ،%40 ـب ردقملا كارتشالا غلبم عافتراب ةقلعتملا ةظحالملا صخي اميف
هذهف ...ةلاطبلا نامض ،لمعلا ثداوح ،ضارمألا دض نامضلا :تايجاح ةدع دسل يه تاكارتشالا هذه نأ – مكدحأ

.طقف دحاو قودنص ىلإ سيلو قيدانص ةدعىلإ دوعت تاكارتشالا نم ةلمج

نم %40 نم رثكأ ىلإ لصت ذإ يعامتجالا نامضلا لاجم يف هذه نم رثكأ بسن رفوتت ملاعلا يف هنأ ملعن نحنو
ىلع ءاقبلا نأ فورعملا ذإ نُونَمَؤملا اهلان يتلا تازايتمالا ىلع ظافحلل وهف لحلا اذه ىلإ انأجل اذإف ،عوفدملا رجألا
الو ماعلا يأرلا الو تاطلسلا هذبحت ال رمأ اذهو تازايتمالا ضيفخت ىلإ انرطضي % 32 يأ يلاحلا ىوتسملا اذه
.نيسلجملا ةقداصمب ىظحي

،ءارجألاو ،ةلاطبلا نع نيمأتلا قودنصو ،)CNAS( ـك ةرادإ سلجم قودنص لكل نإف ،ةرادإلا سلجم لوحو
هذه ةبيكرت ىلع صني 1992 ناوج يف ردص موسرم كانهو ،لقتسم ةرادإ سلجم قودنص لكلف ،ءارجألا ريغو
اهلتحي ،ادعقم 18 كلمت ثيحب ةوقب ةلثمم ةيزكرم ةباقن كانهو ،سلجم لكل اوضع 29 كانه مومعلا ىلعو ،سلاجملا
مهي ماه رارق كانه سيلو مويلا طشنت سلاجملا لك نأ دكؤأو .تارادإلا ضعبو نييمومعو صاوخ نم لمعلا باحصأ

اذهو ،ريزولا ةقداصم ىلإ لوصولا لبق ةرادإلا سلجم ىلع رميو الإ قيدانصلا ريسو نيدعاقتملاو نّينمَؤملا ةايح
اذه رييغتل ةطلس ريزولل سيلف ام ءارجإ ضفر ةرادإلا سلجم نأ ولو ،ةياصولا ةطلس لثمي ريزولا نأ نايبل ماه ءيش
.ةرادإلا سلجم تارارق قيرط نع قبطم نوناقلا يف ءاج ام نأ نم دكأتلا طقف يه هتطلسو ،فقوملا

،عفدلا زكارم يف ظاظتكالاو سانلا ريباوطو ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا نع ةصاخ يفينق خألا ملكت
وأ دعاقتلا قودنص وأ ةيعامتجالا تانيمأتلل ينطولا قودنصلا ءاوس ،لكك قيدانصلل يلاحلا زاهجلا نإ هل لوقأف

55 بسكت )CNAS( الثم نآلا دجنو ،ةديدع قيدانص نم 1983 ةنس لبق ةثوروم ةزهجأ يه ءارجألا ريغ قودنص
يفو ،ةيالو لك يف 10 نم رثكأ اهلدعمو ،مهتاضيوعت ذخأ نونّمَؤملا اهيف عيطتسي ينطولا ىوتسملا ىلع عفدلل ازكرم
تشاع ثيحب عفدلا بتاكم ةلق يف تسيل ةيضقلاو ،ديدج عفد زكرم 60 نم رثكأ حتف مت 98-97 نيب ةدتمملا ةرتفلا
ةميق ضفخ ذنم وه لاكشإلا نكل بتاكملا نم ايلاح دوجوم وه امم لقأب ةقباسلا تاونسلا يف نّونمَؤملاو رئازجلا
هذه فرعن مل نحنو مهفيراصمل عيرس ضيوعت ىلإ ةجاحب نونّمَؤملا سانلا حبصأ ثيحب ةيودألا رعس عافتراو رانيدلا
بولسأك ضيوعتلل ةميدقلا قرطلا لامعتسا اضيأ هنكلو عفدلا ةكبش عيسوت عبطلاب وه لحلاو ،1994 لبق ريباوطلا
…ةسسؤملا يف هئالمز تافلمب يتأي يذلا يرادإلا لثمملا لامعتساو ،نّمَؤملل ةيديربلا كوكصلاو ةيديربلا تالاوحلا
اتقو بلطتت اهنأل هالعأ ةروكذملا لولحلل هضفر رربم وهو يروفلا ضيوعتلا ىلإ نّمَؤملا جايتحا مويلا ظحالنو .خلإ

.ضيوعتلل ةيرصعلا قرطلا تامدخ نم ةدافتسالا نم الدب ريباوطلا يف راظتنالا لضفي يلاتلابو اليوط

مهقح نم نأل مهيلع اهضرف عيطتسن ال اننكل ضيوعتلل ةيرصعلا قرطلا هذه لوبقل نينّمَؤملا عانقإل لمعن نحن
املك اننأ ملعلا عم عفدلا تاكبش عيسوتل قودنصلل تيطعأ دق تاميلعت ةدع نإف اذه عمو ،يروفلا ضيوعتلا بلط انوناق
ةحلصم يف الو نينّمَؤملا حلاص يف سيل وهو قيدانصلاب ةصاخلا رييستلا فيراصم نم اهيف انرثكأ ةديدج ةطقن انحتف
.قودنصلل يلاملا نزاوتلا

يف مربأ موسرم رودص قبس دقف ،كلذ يف خألا عم قفتن ،تايلديصلا ةكبشك ىرخأ قرط لامعتسا صخي اميف
ام دقع دوجوب حمسي يذلاو تايلديصلاو ةيعامتجالا تانيمأتلا قودنص نيب ام يجذومن قافتا هعبتو نيتريخألا نيتنسلا
وأ ،اناجم ضوعملا وه قودنصلاو نّينمَؤملا ضعبل اناجم ةيودألا ةيلديصلا كلت رفوت ثيحب ةيلديصلاو قودنصلا نيب
ةقيرطلا هذه قيبطت يف ءيدب دقو ،"ثلثلاب عفدلا" ىمسي ام وهو ةيدضاعت مهل نكت مل اذإ %20 ةبسن نوعفدي مهنأ
اهتملتسا ةيلديص 60 كلذكو ).Pharm( ةيمومعلا ةكبشلا عم قافتالا ىرجو ،نودعاقتم مه اهنم دافتسا نم لوأو
)CNAS( نم )L’Epharm( ماعلا – ينطولا بارتلا ربع ةيلديص 60 ليوحت مت هنأ كلذ ،ةقدب فورعم ريغ ءيش اذهو



يوذ نيزوعملاب لفكتلا ةسايس قيبطتب ةيمومعلا تاطلسللو اهل حمس يذلا اذهو (CNAS) ىلإ (L’Epharm) نم – يضاملا
.تايلديصلا كلت ىدل اناجم ءاودلا ىلع لوصحلا نوعيطتسي ثيحب ةنمزملا ضارمألا

ةرم لوأل يعامس ىدل مكقيلعت سفن يل ناك هنإ ايصخش مكل لوقأ ،)La notice( تالامعتسالا ةقرو صخي اميف -
فيخم رمأ اهنأ رهظت تايئاصحالا ةعلاطم دنع نكلو ،ةيطارقوريب اهنأ ىلوألا ةلهولل رهظت اهنإ ثيحب ةيضقلا هذهب
تاذ قطانملا يف امنإو عفدلا زكارمو تايالولا لك يف ةقرولا هذه ميدقت ضرفت مل )CNAS( نإ ثيحب شهدمو
،يضاملاب ةنراقم فصنلاب تضفخنا فيراصملا نأ وه ظحالملا ءيشلاو .ضيوعتلا لاجم يف ةعفترملا تايئاصحإلا
الح اذه دعن نحنف انيلإ ةبسنلابو اهعبطت عباطم كانه كلذ نم رثكأو تاقصلملا يف شغ دوجو ىلع لدي لاكشإ اذهو
عبطي نأ ةيودأ عناص لك رابجإل اقحال قبطيس الح ناسردي يرئازجلا يزكرملا كنبلاو )CNAS( نأ املع ايلاجعتسا
La( ةيضقل دح عضو اذهب لمأنو ،ةيلمعلا ةعباتم نكمي ثيحب دوقنلا قروك صاخ قرو ىلع ةيودألا تاقصلم

notice(.

ىدملا ريصق رمألا اذه نوكي نأ لمأنو ،رييالملا ةعاضإ نم نسحأ هنكل ،نطاوملل قلقم رمألا اذه نأ حيحصل هنإ
.رارقلا اذه ىغليل

،83 يف خرؤملا يلصألا نوناقلا يف ءاج رمأ اذهف اهانددح يتلا ةيودأ 109 ضيوعت ةيضق نع يبيرز ديسلا ملكت
اذهو ،%80 وه ضيوعتلل ىصقألا دحلا نإ لوقي 83 يف خرؤملا ةيعامتجالا تانيمأتلاب صاخلا يساسألا نوناقلاو
دعب ةمئاقلا هذه تءاج دقو .ةيودألا ضعب ضيوعت مدع رمأ دري دق امك ةبسنلا هذه تحت ام ىلإ هرادحنا ةيناكمإ هانعم
يه يتلا ضارمألا ضعبل ةففخملا ةيودألا نأ فورعملاو ،نيرخآ ءابطأ ةراشتساو نوصصختم ءابطأ اهب ماق تاسارد
تبلطو اهضعب جتنت ةيمومعلاو ةصاخلا ةيرئازجلا تاسسؤملا ضعب تناك دقو ،ضوعت ال ةيودألا هذه ةلمج يف ةلخاد
رارق مهدري نأ نكميو لاديص ةكراشمبو ةصاخ رباخم يف مهنوعط ةسارد ددصب نآلا نحنو ،انرارق رييغت انم
ةحصل ةيرورض ريغ ةيودألا هذه نوك عقاولا ريغي ال اذه نكلو ةيودألا جاتنإ ميعدت ةسايس راطإ يف يباجيإ
لبقتسملا يف ةطسوتم ابسن %80 وأ %0 ةبسن حبصت نأ لمتحملا نمو ،(les médicaments de confort) نينطاوملا

.ةيودألا كلت ةرورض بسح

كانهو ،ةيلصألا راعسألاب ةنراقم ةليئض ةيلاحلا ةبسنلا نأ نوقفتم نحن ،ةعشألاب صحفلا ضيوعت ةبسن صخي اميف
نإف ةيلاحلا راعسألاب صوحفلا هذه ضيوعتب انمق ول هنأ فرعن نأ دبال نكلو )DIALYSE( يف نآلا يرجت تاسارد
! ةلاحم ال زجعيس قودنصلا

قودنصلا صاصتخا نم سيل اذهف جراخلا يف اهب اوبيصأ نيذلل ةصاخو ثداوحلا ضيوعت ةبسن ةبقارم صخي اميف
.ةيبنجألا قيدانصلا عم قيسنتلاب مهتدعاسم انناكمإب نكل يرئازجلا

موسرملا قيرط نع اهنم نوديفتسي اوناك يتلا بونجلا يفظوم تازايتما ةيضق نع يزوزام رداقلا دبع ديسلا ملكت
يف ةيفاضإلا رهشألا هذه مهل بسحت نأ اوبلطو ،لمع ةنس لكل ةيفاضإ رهشأ 04 رجأ زايتما مهل رفوي ناك يذلا 72

ةيحانلا نمف ،انيلع تحرط نأو قبس ةيضقلا هذه نأ طقف ركذأو ،يلكلا دعاقتلا زايتماب مهل حمست يتلا لمعلا ةدم
دحو امك ،ةدوجوم تناك يتلا دعاقتلا ةمظنأ لك هرودصب دحو 83 نوناق نإ ذإ ةحضاو رومألا ودبت ةينوناقلا
نوناقو %1.3 لمعلا تاونسل يونسلا تيبثتلا ةبسن تناك ذإ نيفظوملا ءالؤه ةيضق اهنمض نمو ءابعألاو تازايتمالا

حمست يتلا دعاوقلاو تارشؤملا لك قيبطت ينعي 83 نوناق لبق ناك ام قيبطت مهبلط نإف اذهلو %2.5 ىلإ اهعفر 83
نوناقلا لاجرو – ايئدبمو ،مهل ولحي ال ام كرتو مهل ولحي ام قيبطت نوعيطتسي الو ،دعاقتلا ةبسن باسحب انل
سردن نآلا نحنو ،يونسلا تيبثتلا ةبسن – تفلسأ امك – دحوو ةقباسلا ةمظنألا لك ىغلأ 83 نوناق نإف – نودوجوم
تابلط عم بواجتلل اندهج لذبنس اننإف ينوناق ريغ ايسايس الح اندجو اذإو بونجلا تايالو تاباقن يلثمم ةوخإلا حارتقا
.نينّمؤملا

نومضملا ىندألا ينطولا رجألاب تاعافترالا لك طبري اقباس نوناقلا ناك ،يصفح ةيرون تخألا لخدت صخي اميف
هدعاوقب ماظن لك دارفإ ةموكحلا تنسحتسا – دعاقتلا ناديم يف طقف سيل – طبرلا اذه نع ةجتانلا لكاشملل ارظنو
حبصأ ثيحب ،ةيئارشلا ةردقلا عافترال اسايقم هرابتعا نود لماعلا هاضاقتي ارجأ )SNMG( كرتو ةصاخلا ةيلخادلا
ىلع ةيلآ ةفصب قبطي هنوكل ارظن نومضملا ىندألا رجألا يف ج.د 10 ةدايزب رارق ذخأ ابعص ةموكحلا ىلع نآلا
نود ذخؤي يذلا رارقلا اذه نم يناعت تحبصأ قيدانص ةدع تاينازيم نإىتح ،نينّهمتملاو نيدعاقتملا ضعب



ةينف ،ماظنلا كلذ جراخ رارقلا ذخؤي امدنع نمكت ةبوعصلا نكل ،تاشاعملا غلبم عفر يف بيعلا سيلو اهتراشتسا
قيدانصلل لكاشم قلخ دون ال نحنو نيطشنلا لامعلا رجأ عفر يه لمعلا بابرأو ةباقنلاو نييعامتجالا ءاكرشلا
ىندألا ينطولا رجألاغلبم ديدحت نيب لصفلا حرتقن انلعج يذلا رمألا وه اذهو ،ةددعتملا ىرخألا تاينازيملاو
يلثمم نم هتيبلغأ لكشتت يذلا ةرادإلا سلجم ىلع رمتو قودنصلا لخاد ررقت يتلا تاشاعملا ضعب ديدحتو نومضملا
نأ نم دكأتلا بجي امك ،قودنصلل ةيلاملا تاردقللو نوناقلل هتقباطم نم دكأتي يذلا ريزولا ىلع رمي اريخأو ،ةباقنلا
.ايلمع قبطيس ذوخأملا رارقلا

اندمج ،1998 ربمتبس يف )SNMG( عافترا دعب نيدهاجملا تاشاعم عافتراو تاشاعملا نيمثت ةداعإ صخي اميف
لجسي نأ انرظتناو 98 ماع عافترالا اذه لمحتو تاشاعملا هذه ديدست نع ازجاع ناك قودنصلا نأل رارقلا قيبطت
سلجملا ةقداصم انرظتنا امك قراوفلا هذهل تاضيوعتو قودنصلل معدك ج.د رايلم 16 غلبم 1999 ماعل ةيلاملا نوناق
كارتشالا ةبسن يف %1.5 ـب ردقي عافتراب ناحمسي نيذللاو انيديأ نيب امه نيذللا نيعورشملا ىلع ينطولا يبعشلا
رارقلا ىلع انيضمأ ناطرشلا ناذه ققحت املو ،ماعلا اذه قودنصلا ىلإ ةيفاضإ ج.د رايلم 6.5 غلبم لخدي ثيحب
رهش وه رمألا اذه قيبطت ءدبل ةقالطنا لوأو 20/02/1999 خيراتب اذه متو تاشاعملاو روجألا عفر يذلا يرازولا
.هللا ءاش نإ يلاحلا سرام

عوضوملا اذه يف انلصف دقو ،ةميدق اهنظأ ينطولا نماضتلا فيراصم لوح اهومتمدق يتلا ماقرألا صخي اميف
راطإ يف نييرئازجلا لامعلل ماعلا داحتالل نيدعاقتملا لامعلل ةينطولا ةيلاردفلا يلثممو ةباقنلا يلثمم ةوخإلا عم ايئاهن

ريغ تاشاعم فيراصم صخي اميف نأ طقف ركذأ اهنع متملكت يتلا ماقرألاو .98 توأ رهش يف لمع يذلا لمعلا مقاط
ماربإبو نيقودنصلا ىلع ةيصولا ةرازولا ةبقارمب اذهو ،ج.د رايلم 5.20 تغلب قودنصلا اهب لفكتي يتلا ءارجألا
بسح ايجيردت غلبملا اذه ضوعتس يتلا )CASNOS( فرط نم ضيوعت لودجو )CNR(و )CASNOS( نيب ةيقافتا
.باسحلا نم هالعأ روكذملا مقرلا ءاغلإ بجي كلذل ،رطسملا لودجلا

تاعاطق كانه ناكو دعاقتلاو يعامتجالا نماضتلا ماظن دحو 83 نوناقف ،يحالفلا عاطقلا زجع نع ملكتن امدنعو
فيظولا عاطق نأ لاثملا ليبس ىلع ركذن ؟ضئافلا تاذ ركذن ال اذاملف ،ازجع يناعت ىرخأ تدجو املثم ضئاف اهل
نينويلم ىلع فظوم ةئامثالثو نويلم كانهف ،يعامتجالا نامضلا قودنص نآلا لومي وهو ضئاف هل ناك يمومعلا
..انقفاوت ال اهنأل ىرخأ ضفرنو انمئالت اهنأل اهب ظفتحن ةداملا هذه نإ لوقلا عيطتسن الف كرتشم نويلملا فصنو
ةيلاردف يلثمم ناوخإلا عانقإ ىلإ انلصوت اننكل اريثك اذه لثم انعمس دقو ،هتايباجيإو هتايبلسب الماك قبطي نوناقلاف
ج.د رايلم 65.5 ةغلابلا 1991 ذنم ينطولا نماضتلا فيراصمل )CNR( عفد افورعم نآلا تابو ،نيدعاقتملا لامعلا
:يلاتلاك مسقتتو 98 ىلإ 91 ذنم

.ةفيعضلا تاشاعملل يقيقحلا غلبملاو )SNMG( ـب ةصاخلا %75 قراوف ج.د رايلم 49.8-

ج.د رايلم 8 نيدهاجملل ةعوفدملا قراوفلا-

ناديملا اذه يفو ،ج.د رايلم CPR( 7.7( ىلوألا ةيعامتجالا ةكبشلا يف ةدراولا ةحنملا فيراصمب ةصاخلا قراوفلا-
1998 توأ يف هيلع قدوص يذلا ريرقتلاو- ءاكرشلا هيلع قفتا ايلامجإ ايئاهن اغلبم ج.د رايلم 65.5 غلبم دع
،98 يف ج.د رايلم 14و ،96 يف ج.د رييالم 6 :طيسقتلاب ،ج.د رايلم 20 ةيمومعلا ةنيزخلا تعفد دقو -دوجوم
اديدج اطايتحاو اديصر نوكت فوس يتلاو ةنيزخلا تالوصو قيرط نع قودنصلل ملستسو ج.د رايلم 45.5 يقبو
.دعاقتلل ينطولا قودنصلل

لوألا يلخدت يف تلق امكو ،1967 ذنم هب لومعم ءيش وهف ،دعاقتلا قودنص ةيلاكشإ لح تاءارجإ صخي اميفو
يضرت لولح ذاختا ىلع نوربجم اننكل نيناوقلا يف ءاج امم عسوأ تناك ةموكحلا اهب تءاج يتلا تاحارتقالا نأ
اهيف يتأت ةيليمكت ىرخأ نم دبالو يلوأ نيناوقلا هذه يف دراولا لحلا اذه نإ انلق دقو ،ةيزكرملا ةباقنلاو لمعلا باحصأ
.دعب

لامعلل ةدع تاليهستب تءاج يتلا ةداملا صختو رعشلاوب مالسلا دبع ديسلا اهركذ دقو اهنع ملكتأ مل ةطقن كانه



مل نيذلا لامعلا ضعب مهت اهنكل ،ريغ ال ةريغص ةطقن هذهو دعاقتلل نيتسلاو ةسماخلا نس نورظتني اوناك نيذلا
لمعلا باحصأ ناك البقو ،شاعم ىلع لوصحلاب مهل حمستثيحب كارتشالا نم ةنس رشع ةسمخ ىلع اولصحتي
ذخأل الاجم مهل حتفيو تاونس سمخب ردقت لمع ةرتف ىلإ لقألا ىلع اولصي يكل ةنس 65 نس ىتح نوطشني مهنوكرتي
نس يف جورخلا عيطتسي هنإف لمعلا يف هئاقب نم الدبو اذه نسملا لماعلا نإ انلق 1996 ليدعت يفو ،دعاقتلا ةحنم
ديدعلا لحي دق اذه لثم ريغص ينقت ءارجإو ،ةصقانلا تاكارتشالا لمعلا بحاص ضوعي نأ طرش ،هرمع نم نيتسلا
.نينسملا لامعلا لكاشم نم

.اركشو تاراسفتسا نم درو ام يتبوجأب تحضو يننأ نظأ ،ةسلجلا سيئر يديس

.هفيضت ام اهيدل ناك نإ ةصتخملا ةنجلل نآلا ةملكلاو ،ةموكحلا لثمم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

امدنعف ،ريزولا ديسلا در يف درو سبل عفر طقف تدرأ .ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلا
دعاقتلا ماظن نأ ةفرعم نينطاوملا ىلع بجي )CNR( شاعملل ينطولا قودنصلا ىوتسم ىلع يلاملا زجعلا نع انملكت
نم تفلتسا ،تاقفنلا ضعب دادسك ،ام ضارغألو ةيلاتتملا تاموكحلاف نذإ ،طقف ينهملا نماضتلا ىلع زكترم
امدنعو تاشاعملل ينطولا قودنصلل ةبسنلاب نذإ ،ءابعألا ضعب ديدستل رييالملا ضعب تاشاعملل ينطولا قودنصلا
.اركشو ،نويدلل ضيوعتو دادس وه امنإو ةناعإ تسيل يهف ةينازيملا فرط نم تاناعإ كانه نإ ريزولا يديس لوقت

ةصتخملا ةنجللا ءاضعألو ،ةموكحلا لثمم ديسللو ةصتخملا ةنجللا ةسيئر ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
ىلإ عيمجلا مساب هجوتأ ةسلجلا عفر لبقو نيماهلا نيصنلا نيذه ةسارد يف مهتمهاسم ىلع نيلخدتملا ءاضعألاو
ةاساوملا قدصأو يزاعتلا صلخأب هتدلاو دقافلا راكب رضخل ليمزلاو هتجوز دقافلا نيجاط دمحم نيديسلا نيليمزلا

هلل انإ ،هنانج حيسف امهنكسيو ةعساولا هتمحرب نيتديقفلا دمغتيو ناولسلاو ربصلا امهمهلي نأ لجو زع ىلوملا الئاس
.نوعجار هيلإ انإو

ددحملا نوناقلا صن ةشقانمو ضرعل لاوزلا دعب ةيناثلا ةعاسلا ىلع دحألا ادغ ةماعلا هتاسلج سلجملا فنأتسيسو
.ةعوفرم ةسلجلاو عيمجلل اركش ،رافسألاو ةحايسلا تالاكو طاشن مكحت يتلا دعاوقلل

.ءاسم ةرشع ةعساتلا ةقيقدلاو ةعبارلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


