
  ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم
  ناسنإلا قوقحل ةدحتملا ممألا سلجمل ٢٠ةرودلا  يف ةمدقم ةيباتك ةلخادم

  ةماعةشقانم  – ٣دنبلا 
  

  ايقيرفأ لامش يف تاسرامملاو تاعيرشتلا: تايعمجلا نيوكت ةيرح
 

ةلصلا تاذ تاسرامملاو تاعيرشتلا يف لجاع لكشب رظنلا ةداعإ ةيمهأ ىلع ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم ددشي 
فـلتخم يـف حالـصإلا دوعوو ةريخألا تاروثلا نأ نم مغرلا ىلعف    . ايقيرفأ لامش يف تايعمجلا نيوكت ةيرح يف قحلاب

ا -ام دح ىلإ-تحاتأ ةقطنملا ءاحنأ  هذه نأ  الإ ،ةسرامملا وأ نوناقلا يوتسم يلع ءاوس ةيرحلا كلت زيزعتل ةديدج صرف
ا تدهش ةرتفلا يـف لودـلا نم ديدعلا يف اهئاضعأو يندملا عمتجملا تامظنم دض ةهجوملا تامجهلاو دويقلا يف    ديعصت
 .ةقطنملا
 

كرابم دهع يف رداصلا يعمقلا نوناقلاب ا   مقر نوناقلا (موكحم ،لاثملا ليبس ىلع ،رصم يف يندملا عمتجملا لمع لازامف
ينطوـلا روتـسدلا نـم ًالـك      -ةقطنملا ءاحنأ فلتخم يف ةهباشمنيناوق نأش هنأش - كهتني يذلاو) ٢٠٠٢ماعل  ٨٤
 .يفسعت وحن ىلع يندملا عمتجملا لمع يف لخدتلل ةيرادإلا تاطلسلل ةعساو تايحالص حنمي ثيح ،ةيلودلا تادهاعملاو
 

ى ـلإ  ةفاـضإلابف  . ةرمتسمو ةسرش تامجه لالخ نم ٢٠١١ناريزح /وينوي ذنميرصملا يندملا عمتجملا فادهتسا أدب 
نـمأ ةـباين ترجأ    -ناسنإلا قوقح تامظنم اميسال-يندملا عمتجملا دض مالعإلا لئاسو يف تقلطأ يتلا ريهشتلا ةلمح 

 ،   .نآلا ىتحا رمتسم لازام يذلا رمألا ،يندملا عمتجملا تايعمج نم ريبك ددع عم تاقيقحت ايلعلا ةلودلا كـلذ ىلع ةوالع
ىتح - ةيموكحلا ريغ تامظنملل ةهجوملا ةيلعفلا مهتلا ىتح سكعت ال مالعإلالئاسو اهردصت يتلا ةيضيرحتلا تانايبلا نإف 

لاو٢٠١١ماع رخاوأ يف ةمهادملل تضرعت يتلا تامظنملا كلت  طـقف نمـضتت امنإو    -ةمكاحملا ديق اهؤاضعأ لازام يت، 
ةيرادإ تافلاخمب ا   ةيعرش لوحكوكشلا روثت كلذ ىلإ ةفاضإلاب . مهت بيرستو قيقحتلا ةاضق ءاقتن ال ارظن ،تاقيقحتلا كلت
  .١ةللضمو قايسلا نع ةجراخ قرطب مالعإلا لئاسو ىلإ اياضقلا نع تامولعم
  

نـم نيناوـق عيراـشم كلذ يف امب ،يرصملا ناملربلا ىلإ يندملا عمتجملا لمع ميظنتل نيناوق عيراشم ةدع تمدق دقو    
رودـل حيرـصلا ديدحتلا دح ىلإ ةحرتقملا خسنلا دحأ   تبهذ لب ،هب لمعلا يراجلا نوناقلا نم ةيعمق رثكأ تناك ةموكحلا 

ةيرح يف قحلا ىلع تايدعتلا هذه لثم ةرربم ،يندملا عمتجملا ميظنت يف تارابختسالاو ) يموقلا نمألا( ةلودلا نمأ زاهج
ناملربلا  فكعيو ،تطقسأ دق عيراشملا كلت نأ ددصلا اذه يف ديجلا نم لعلو". ةلودلا ةدايس ةيامحل"اهنأب معزلاب عمجتلا 

  .يندملا عمتجملا ميظنتل ةيمدقت رثكأ ىرخأ نيناوق عيراشم ةشقانم ىلع ايلاح
 

ا تاـمظنملا نيـب نـمو ،ةمراـص تاءارجإ رصم يف ةلجسملا ةيموكحلا ريغ تامظنملل يبنجألا ليومتلا دهشي     ريخأو  ،
قالـغإلا ىلإ رطضت نأ عقوتيو ،ريبك  لكشب اهب نيلماعلا ددع ليلقت ىلع تربجأ يتلا ،ةديدجلا ةأرملا ةسسؤم ةررضتملا 

 .اهليومت ىلع ةضورفملا دويقلا ببسب بيرقلا لبقتسملا يف
  

ارثكأ  -ايقيرفأ لامش نادلب عيمج نيب نم-نادوسلا كلتمت  تاداـقتنا راثأ يذلا رمألا  عمق تايعمجلاب ةصاخلا تاعيرشتلا  ،
ًالضف . ٢٠٠٦ماع يف عيرشتلا اذه دمتعا امدنع ءاو س دح ىلع جراخلاو لخادلا يف يندملا عمتجملا تامظنم نيب ةديدش
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نمـضتتو ،ناـسنإلا قوقح تامظنم ةداقو ةضراعملا تاعامج ءاضعأ فادهتسا يف ةيعمقلا تاسرامملا رمتست ،كلذ نع   
 .ةيفسعت تالاقتعاو ةينمأ باوجتسا تايلمع

 

طوغـضلا ةأـطو نـم رئازجلاو بر    غملا نم لك يف ٢٠١١ماع يف ةمدقملا حالصإلا دوعو ففخت مل ،هسفن تقولا يفو 
يندـملا عـمتجملا تامظنم لمع مكحت يتلا ةيبرغملا تاعيرشتلاف   . نادلبلا هذه يف تايعمجلا نيوكت ةيرح ىلع ةرمتسملا

ماع يف اهرخآ ،تارم ةدع اهليدعت نم مغرلا ىلع ١٩٥٨ماع ىلإ اهخيرات دوعي   ،٢٠٠٦ . ا ماكحأ نآلا نوناقلا نمضتيو
ا . ةيلمعلا ةيحانلا نم ذيفنتلا زيح ماكحألا هذه لخدت مل نكلو ؛تايعمجلا سيسأت نع نالعإلل ماظن كلذ يف امب يبسن ةيمدقت

نـم اـهب فارتعالا يف بغرت ال يتلا تامظنملا ليجست قاروأ لوبقل يفسعتلا ضفرلا يف ةيرادإلا تاطلسلا رمتست ثيح   
تاـيعمج ،ةـيغيزامألا ةـيفاقثلا تايعمجلا    : ينوناقلا دنسلا نم اهنامرح متي يتلا تاعومجملا نمضتتو. ةينوناقلا ةيحانلا

اـهل يـتلا ةيريخلا تايعمجلاو ،لمعلا نع نيلطاعلا تاعماجلا يجيرخ وأ ىربكلا ءارحصلا بونج يرجاهم قوقح زيزعت   
،   . ةيمالسإلا ةيناحورلاو لدعلا ةكرح عم تاقالع  ةمارـصلاو ةوـسقلاب ةطـشنألاو ليجستلا ىلع ةضورفملا دويقلا مستتو
/ ليربأ يف مكح ردص دقو. ميلقإلل ريصملا ريرقت قح زيزعت يف وأ ةيبرغلا ءارحصلا يف ةلماعلا تامظنملل ةبسنلاب اميسال

ثالث ةدمل نجسلاب ةيبرغلا ءارحصلا يف بيذعتلا ةضهانم ةمظنم نم قوقحلا نع نيعفادملا نم ةتس ىلع  ٢٠١٢ناسين 
رـيغ اهنأب تفصو ةمكاحم يف يضاملا لوليأ  / ربمتبس يف ةلخادلا ةنيدم يف عقو يذلا فنعلاب ةلص تاذ مهت يف تاونس

يف ةلخادلا ةنيدم يف ىتح لاجرلا ءالؤه دوجو ىلع ةمكحملل تابثإ ليلد يأ مدقي مل ثيح ،ةيسايس عفاود تاذ و ةفصنم 
 .فنعلا لامعأ يف مهتكراشم ىلع وأ تقولا كلذ
 

يذـلا  " يسايسلا حالصإلا"يوعد تحت  ٢٠١٢يناثلا نوناك /رياني يف تايعمجلل ديدج نوناق ريرمتب تماق دقف رئازجلا امأ
نيوـكت ةيرح يف قحلا زيزعتو ةيامح نمضتي ال هنأل ،نوناقلا اذهل ةديدش تاداقتنا تهجو دقف ،كلذ عمو  . ةموكحلا هدوقت
يف ةيرئازجلا تاطلسلا ترمتسا ،كلذ ىلع ةوالع . يندملا عمتجملا تامظنم سيسأتل ةيلودلا ريياعملاب يفي الو ،تايعمجلا

ةـنجللا نـم   " تاوـت ةليلد "ةلاح يف  ٢٠١١يف ثدح امك ،اهتطشنأ نأشب تامظنملا فلتخم ءاضعأ باوجتساو لاقتعا 
داـقتنالا ىـلإ لـيمت يـتلا تايعمجلا حنم تاطلسلا ضفرت امك     "  اهب فرتعملا ريغ"نيلطاعلا قوقح نع عافدلل ةينطولا 

مب ةماعلا تاعامتجالا دقعل ا  ةـيطارقميدلاو رـييغتلا لـجأ نم ينطولا فلاحتلا اهدقع يتلا تاعامتجالا كلذ يف ا    حيرصت
. ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيرئازجلا ةطبارلاو يف امب ،اهلمع ببسب تاقياضم ا ضيأ اهتداقو ةيلامعلا تاباقنلا تهجاو دقو

، ةلقتـسملا ةينطولا ةباقنلا اهنم تناع يتلاو   اهتطشنأ فقول ةيذيفنتلا تاطلسلا اهب موقت يتلا تالواحملاو تامهادملا كلذ
لكـشب اهـسفن ليجست نم لقألا ىلع ةلقتسم تاباقن عبس ت   . ٢٠١١ماع رخاوأ يف ةيمومعلا ةرادإلا يمدختسمل   عن  م امك

رياني يف اهسفن ليجستب اهل ح  مس  الو  .٢٠١٢ماـع يناثلا نوناك  / ي مل يتلا ،يلاعلا ميلعتلا ةذتاسأ ةباقن اهيف امب ،ينوناق
نايحألا نم ريثك يف ضفرلا اذهل ريسفت ىطع ي. 

 

لصح ،اهدحو سنوت يفف . ةقطنملا يف تايعمجلا نيوكت ةيرح مارتحال ةيباجيإ ةلثمألا رثكأ نم نيلاثم ايبيلو سنوت لثمتو
ةيعرـش ريغ تربتعا املاط يتلاو يندملا عمتجملل تامظنم تلصحو ،ةينوناقلا ةفصلا ىلع يسايس بزح   ١٠٠نم رثكأ 

ةدمل نجسلاب اهيلع بقاعيو مرجم " اهب فرتعملا ريغ"تامظنملا يف ةكراشملا تناك ثيح ،سنوت يف لمعلاب صيخرت ىلع 
ةـيعمجلاو نييسايسلا ءانجسلا معدل ةيلودلا ةطبارلا ةريخألا ةنوآلا يف اهب فارتعالا مت يتلا تامظنملا نيب نمو  . ةليوط
قوـقح ةـبقارم ةمظن   مو ةيلودلا وفعلا ةمظنم لثم ةيلودلا ناسنإلا قوقح تامظنم نع الضف ،بيذعتلا ةحفاكمل ةيسنوتلا
اـهرمتؤم دـقعو ميظنتب اهل حم   . شتوو ستيار نمويه ناسنإلا  س ناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلا نأ كلذ يلع ةوالع

  .٢٠١١لوليأ /ربمتبس يف تاونس رشعذنم ىلوألا ةرملل يونسلا 
  



. رـيبك لكشب يندملا عمتجملا تا مظنم ددع دادزا ،يفاذقلا مكح لالخ ًاليحتسم يندملا عمتجملا لمع ناك ثيح ،ايبيل يفو
دـلب نم قثوأ وحن ىلع تايعمجلا نيوكت ةيرحب ةصاخلا ةيلودلا ريياعملاب مزتلت ةيباجيإ تاعيرشت تنس ،كلذ ىلع ةوالع  

ا . ةقطنملا يف رخآ رخؤم يسنوتلا ءاضقلاو يبيللا يلاقتنالا ينطولا سلجملا نم لك اهذختا يتلا تاوطخلا نإف ،كلذ عمو
ىرـخألا ةيـساسألا تاـيرحلا ىلع ةلوهسب ىدعتي امبر عمقلا اذه لثم نأ ثيح ،ديدشلا قلقلل وعدت ريبعتلا     ةيرح دييقتل

  .تايعمجلا نيوكت ةيرح كلذ يف امب ،اضيأ
 

 تايصوتلا
 

نيوكت ةيرح مظنت يتلا تاعيرشتلا يف ةلوفكم نوكت نأ دب ال يتلاو ،ةيلاتلا ةمساحلا سمخلا تالاجملا ةرهاقلا زكرم ددح 
عـم ةـلودلل ةـيعمقلا ةرطيسلا نم يندملا عمتجملا تامظنم ريرحت يف لثمتملا فدهلا قيقحت لجأ نم كلذو ،تايعمجلا    

 :ةيفافشب تامظنملا هذه لمع نامض
 

كلذ نع ًالضف يغبنيو . تاطلسلا نم قبسملا صيخرتلا سيلو راطخإلا ماظن ىلإ تامظنملا ءاشنإ دنتسي نأ يغبني .١
سنوـت يـف عضولا وه امك ،نينثأ نيوضع ىلع ةمظنم سيسأتل بولطملا نيسسؤم   لا ءاضعألا ددع رصتقي نأ

تطرتـشا يتلاو ،نادوسلاو رصم يف تاموكحلا اهترقأ يتلا تابلطتملا عم خراص لكشب ضقانتي ام وهو ،ايبيلو  
 ٣٠و  ١٠تايعمجلل نييسسؤملا ءاضعألا ددع نوكي نأ  ةيرورـض رـيغ ا   وضع  دويق لكشي امب ،يلاوتلا ىلع ا

 .تايعمجلا نيوكت ةيرح ىلع

ا يغبني .٢  حوتفم تامظنملا لمع تالاجم كرت قوقح تادهاعم و أ لودلا روتسد كهتنت يتلا ةطشنألا ءانثتساب ،امامت
ددحت يتلاو نادلبلا نم ديدعلا يف ةمدختسملا ةعساولا تاحلطصملاو ةضماغلا ةغللا حمست ثيح  .ةيلودلا ناسنإلا
ع رظحب ةيذيفنتلا تاطلسلل"ةماعلا بادآلا"و" ماعلا ماظنلا"ضر اعتت الأب تايعمجلا لمع ريذاحم تاـمظنملا لـم   ، 

ا  .ةعساو تايحالص ىلإ دانتسا ،يفسعت لكشب

نـم صلختـلل ةيفـسعت تاطلس ةيذيفنتلا ةطلسلا حنمت ال ىتح ،يئاضق مكح رودص ةيعمج لح بلطتي نأ بجي     .٣
 .اهتدارإ بسح تامظنملا

اتفم تامظنملا ليومت كرتي نأ يغبني .٤ نمـضتت نأ بـجيو   . ةـيذيفنتلا ةطلـسلا اهـضرفت دويقل عضخي الأو    حو
 .تارارقلا هذه لثم ذاختا يف قحلا ءاضقلل نوكيو ،ليومتلا ضفرل ةحضاو ريياعم تاعيرشتلا

نادـلب يف ةليوط تارتفل لاحلا ناك امك ،ةريبك ةيلام تامارغ وأ ،ةيرحلا نم نامرحلا تابوقعلا نمضتت الأ بجي   .٥
 .نأشلا اذه يف ةيجذومن نيناوق نآلا سنوتو ايبيل تدمتعا دقو .ايقيرفأ لامش

 

ةـقطنم لود ةرهاقلا زكرم وعدي ،تايعمجلا نيوكت ةيرحب ةقلعتملا تاعيرشتلا يف طاقنلا هذه ذيفنتل ةوعدلا ىلإ ةفاضإلابو  
 :يلي ام ىلإ ايقيرفأ لامش

 

جلا ريتاسدلا يف تايعمجلا نيوكت ةيرح ةيامحل تانامض جاردإ نامض • ،   ديدحتو ،ةديد سنوـتو اـيبيلو رصم يف ا
 .ةديدج ريتاسد ةغايص ررقملا نم ثيح

ةيروتـسدلا تانامضلا عم ضراعتت يتلا ةينطولا تابوقعلا نيناوق لثم ،ىرخألا تاعيرشتلا عيمج ليدعتو ةعجارم   •
ةلـصلا تاذ تا  عيرشتلا عيمج ةمءاوم لجأ نم ،لودلا اهتعقو يتلا ةيلودلا تادهاعملا وأ تايعمجلا نيوكت ةيرحل
 .تايعمجلا نيوكت ةيرحل ةيلودلا ريياعملا عم ىشامتي امب


