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**أمحدذبوؽابوس

ؼـدرجمواضعماظؿظقؿاتماظشؾاغقةمهتمخاغةماٌؿاردةماظيتماخؿارتفامظؿػعقؾمغشارفاماظققعلماٌؾينم
اٌفامم اٌصاحلمو رارمتؼارعمذؾؽةماألػدافموإيفممؿظداسماظقجقدماٌلؿؼؾمطؿـظقؿمظفمطقانمػقؽؾلمعـؿأسؾكم

اخؿقاراتفؿ،معـمأجؾماٌشارطةمأوماٌعارضةميفماظلاحةماظـؼاصقةم بػعؾمضـاساتماألسضاءمواظيتمتؽقغتم
ضبؼؼمعصاحلماظؿـظقؿمأومعصاحلماىؿاسةماٌؽقغةمظف.ممأوماالجؿؿاسقةمأوماٌشاؼعةماظلقادقة،محلبمعا

اللمأحلـمودقؾةمٌعرصةمػذاماظقاضعمػلمتؿؾعماظدورماظذيمتؾعؾفمػذهماظؿـظقؿاتماظشؾاغقة،معـمخ و
مأطـرػا.مو اظذلصقفلماظذيمدبؿصمصقفمػذهماظؿـظقؿات،مو حؼؾماظػعؾماظـؼايفمو زفارمإعـمأجؾممعا

مذظؽمتؿؾعـامعلارمصـػنيمعـمػذهماظؿـظقؿات.م
موماظصـػ الئقة،مو اظصـػماألولمؼعؿؾمضؿـماػؿؿاعاتمو ضؾؾم اظـاغلمضؿـماػؿؿاعاتمورـقة.

جقدم جقدمأومسدممو ومإظبقؿات،مالبدمعـماالذارةماظذلصقفلمهلذهماظؿـظ ايدؼثمسـماظػعؾماظـؼايفمو
إنموجد،مػؾمؼعينمأومؼؤديمغػسماٌعـكم ػذاماٌػفقممضؿـمأػدافمػذهماظؿـظقؿاتميفمذؽؾفاماظعام.مو
مو م؟ ماظعؿؾ مػذا مضؿـ متعرؼػف مرباوظة مسؾك مغعؿؾ ماأل اظذي مذبؿؾ مػذهمػؾ ممتاردفا ماظيت غشطة
ماالجؿؿ ماظػعؾ مخاغة ميف متصـقػفا مميؽـ مواظؿـظقؿات ماظـؼايف مػذهم اسل م؟ مغعـقف ماظذي اظذلصقفل

ماظدلاعجماٌلطرةمعـمررفمػذهماظؿـظقؿات.م شرلػامضدمندماإلجابةمسؾقفاميفماألػدافمو اظؿلاؤالتمو
اظذلصقفل،مطؾم اظـؼايفمو غؿؾـكمعؾدئقاماٌػفقمماظؿاظل:مؼدخؾمضؿـمعػفقمماظػعؾماالجؿؿاسلمو و

اظػينم ايرمدقاءمطانمذظؽمبغرضمهلنيماألداءماظـؼايفموماألغشطةماٌؿعؾؼةمبؿـظقؿموادؿغاللماظقضت
ماٌقروثماالجؿؿاسلمومأو ميفمزبؿؾػم اظـؼايف،مأومهدؼثمو إحقاء مجدؼدة مأداظقبمترصقفقة ابؿؽار

ماخل.مم…اإلسالعقةماالتصاظقة اظؿؼـقاتماٌعؾقعاتقة،مو

                                                                                                                                                                 
مو * ماالجؿؿاسقة ماظعؾقم ماٌعارفميف م"حقصؾة معؾؿؼك مأسؿال ميف مغشره مدؾؼ م" 2004-1954 :اإلغلاغقةمعؼال ماظؾقثميفماٌـعؼد مبرطز

  .CRASC ،ممبـشقرات 2008 اٌـشقرمدـةمو 2004 يفم  (CRASC)اىزائر،31000األغـروبقظقجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،موػران،
 م.16000م،صؿةااىزائرماظعم،(CREAD)م،عرطزماظؾقثميفماالضؿصادماظؿطؾقؼلمعـمأجؾماظؿـؿقة،معؽؾػمباظؾقث **
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ذاإلؿتدادذاؾتارخييذؾلحرؽةذاؾشباـوةذيفذاجلزائرذ

مأومعلؿعؿراتفا،مصؼدممبـام1901ؼعدمضاغقنم بةماإلرارماظؼاغقغلمظؽاصةماظؿـظقؿات،مدقاءميفمصرغلا
زبؿؾػماظؿـظقؿات،موحبؽؿماظؿطقراتماظيتمحدثتميفممأرطاغفطانمػذاماظـصماإلرارماظذيمبـقتمسؾكم

جؾمأغشارامعؽـػامعـمم1943باألخصمعقدانمتأررلموتـظقؿماظشؾاب،مسرصتمدـةممزبؿؾػماٌقادؼـ،مو
ظؿقؿؾماٌفامممإسدادػاموجؾموـقدػامأتؼاممسؾقفامأدسمايرطةماظشؾاغقةمعـممادئعؾموصبادمأصؽارمإ

م مايرب مادؿدسؿفا ماظيت مماظعاٌقةاىدؼدة ماٌلؿقىمماالدؿعدادمواظـاغقة، مسؾك ماٌرتؼب ظؾؿققل
بلؾبمػذهماألوضاعماظيتمطاغتمتعقشفامماظلقادلمبعدماغؿفاءمايرب.موماالضؿصاديموماالجؿؿاسلمو
اجؿؿاعمجملؾسماظشؾابماظػرغللميفماىزائرماٌلؿعؿرة،محقثمغقضشتمصقفمذروطممولأصرغلا،مسؼدم
معامجراءاتف،موإموماالسؿؿاد ممسرضمعـمأصؽار عـمضؿـ مالمأنػق متؿعاعؾمبصػةم اظدوظة تلؿطقعمأن

تؽقنمععؿؿدةممومعؾاذرةمععمزبؿؾػمصؽاتماظشؾاب،مإذمالبدمعـموجقدمتـظقؿمؼضؿمطؾماظؿـظقؿات،
ررقمتؿـادبمععممكقظةمحلبماظطرقماٌعؿقلمبفا،مأومتعؿؿدمحلبمأداظقبموعـمررفماىفاتماٌ

مغقضشتمألولمعرةماالجؿؿاعيفمػذامموماٌفامماظيتمتضعفامػذهماظؿـظقؿاتميفمعلارمغشارفا،ماظظروفمو
ماظـؼاشمبروزمصؽرتنيمأدادقؿني:مممسـممتكضمتؽقؼـمايرطاتماظشؾاغقة،مومذروطمتأدقسمو

دلاتماظؼائؿةماٌؿػؿقة،ماظيتمضرورةماإلظؿزاممباٌؤمإظبتشرلممالن"مومطاكـماألوظبمررحفام"صرؼدرؼؽم
ماظؿقشقدمظؾقرطاتماظشؾاغقة.ممتؿفاوبمععماٌطاظبماىدؼدةمظؾؿعؾؽةمومؿفقبمولت

ماظـاغقة: ماظػؽرة مومـ ماظشؾقؾة معلؿشار م"روبرلمباردو" مومررحفا ماٌؼاوعة ماظػؽرةممممـؾمحرطة ػذه
عـمذبرؼاتماظـؼاشمبرزتمذبؿقسةمعـماألصؽارمم،مو basisteآغذاكئدمضربمإظبماٌدظقلماظلقادلماظلاأ

ممم:أػؿفا
صؽرةم"طاكمالن"ماظيتمتؼقل:مإنمايرطةماظشؾاغقةمتؿطؾبمأوالماشبرارامحرامواظؼؾقؾمعـماظؿـظقؿم

ػدفمتربقي.مأعام"روبرلممتراتبمتـظقؿلميفماٌـاصب.مواهلدفمعـمطؾمػذامػقمإظبعامؼؤديمماظداخؾل،
مصؼال: مواظؿػاسؾ،محلبم"مباردو" مظؾؿـظقؿ محؼقؼقة، إنمايرطةمػلموؿعمذؾاغل،مؼؿؿؿعممبؾادرة
مو أػدافمو ماإلغلاغل، متؽقؼـفؿ مأجؾ معـ ممشاؼاتمصؽرؼة، مأصؽارػؿ ماٌطاظبمظتقحقد مسؾك ؾقصقل
  .1اٌرشقبة"

طاغتمايرطاتماظشؾاغقةميفممأصؽارم"صرؼدرؼؽمطاكمالن"،مومجؿؿاعممتماسؿؿادمرؤؼةمويفمػذماالمو
اظـضالمعـمأجؾمايرؼةمطانمالممتـػذميفمغػسماظقضت.مألنمذبالماظعؿؾمومظػذلةمػلماظؿكمتّشرعموػذهما

مسؿؾمػذهمايرطات.مؼزالميفماٌراحؾماألوظبمظظفقرمو
مظؿأررل مأغشكء مظؿؽقؼـماٌؤررؼـمومظؼد مايرطاتمعؤدلاتمخاصة ضاعةمإجاغبممإظباظؼادة،ممػذه

ماظؿ مدبص ماظيت ماألغشطة مزبؿؾػ مٌؿاردة موعراطز ماالجؿؿاسل مومـشقط ماٌقجفمماظـؼايف اظذلصقفل
طاغتمػذهماٌدارسمهتموصاؼةمطؿابةماظدوظةمظؾشؾاب،مأعامم.مو1940ػذامابؿداءامعـمدـةممظؾشؾاب،مو

                                                                                                                                                                 
1Tétard, F. (1996), « Les mouvements de jeunesse, furent-ils des mouvements de jeunes ? », in Bernard Roudet 

des jeunesses et des Associations, Paris, L’Harmattan, p. 134-135.  
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مو ماالجؿؿاسقة ماألغشطة ماظيتممتارسمصقفا موماٌراطز ماظذلبقةمماظـؼاصقة مظقزارة مصؽاغتمتابعة اظذلصقفقة
ماظقرـقة.م
معدارسمتؽقؼـمعؤررم طاغتمتابعةمم،مو1941يمايرطةماظشؾاغقةميفماىزائر،مصأغشؽتمدـةمأعا

مػذامحؿكمتؽقنمهتمأسنيمأجفزةماألعـ".ممظقزارةماظداخؾقة.م"و
اظذلصقفلمظؾشؾاب،مصؼدمماظـؼايفمومأعامإحداثماٌراطزماظيتمتؿؿمصقفامسؿؾقةماظؿـشقطماالجؿؿاسلمو

ػدافمأمضبددمصػةموم،مؼعنيمورموزاريعـشقم1944غقصؿدلمم22حقثمصدرميفمم،1944شاؼةممإظبتأخرم
سطاءماظصػةماظذلبقؼةمظـشاراتفاموضعتمهتموصاؼةماٌدؼرؼةماظعاعةمظقزارةمإعـمأجؾممػذهماٌراطز،مو

م2.اظذلبقة
مسؿؾمو ماعؿد ممظؼد مايرطاتمعـمصرغلا ماظـشاطمإمعلؿعؿراتفا،محؿكمومإظبغشاطمػذه نمطانمػذا

م مومإظبعقجفا ماٌعؿرؼـ معمأبـاء ماٌقاظنيمهلؿ متأثرله مأعؿد مصؼد ماألػاظل، مأمإظبـ ميف ماألػاظل رارمإبـاء
مميفمذؽؾمبراعجماظـؼاصقةماظيتماتؾعتمظؿؿرؼرماألصؽارماظؿعؾقؼةماظيتمطاغتمتؼدماظلقادةماالجؿؿاسقةمو

دسؿتممبؤررؼـماجؿؿاسقةمخاصةمسؾكمعلؿقىماٌراطزماظرؼػقةمو"اظؾؾدات"ماظيتممومتـؼقػقةمترصقفقةمو
طانمعؿقاضعا.ممظقمؾارطقنمطؾمسؿؾمؼؾادرمبفماظشؾابمعـمأبـاءماألػاظلمحؿكموؼمغػلاغقنيماجؿؿاسنيمو

ذظؽمعـمأجؾمماخل.مو…اظػـقةمواظـؼاصقةممصظفرتمحرطقةمذؾاغقةميفمزبؿؾػماجملاالت،ماظذلصقفقةمو
اظـشاطماظؿعؾقؿلممععارضةمعامطاغتمتؼقممبفمايرطةماظشؾاغقةماظقرـقةماظيتماغؿففتمأدؾقبماظؽؿابةمو

م و مواظـؼايف معقاجفة ماظشؾابرصضمظؾلمطقدقؾة مإلحؿقاء ماإلدؿعؿارؼة ماظؿـظقؿاتممقادة ميف بدذبفؿ
اظؿقشقدماظقرينميفماظقدطممرشؿمذظؽمصؼدمظعؾتمػذهماظؿـظقؿاتمدورامعفؿاميفماظؿفـقدمومـة.مواٌدّج

معؿؾميفمػذهمايرطة.ماظطؿلؾفامعـمإاًدلةماظيتممجاغبماظؿفربةمومإظباظشؾاغل،م

تأطريذاحلرؽةذ نذوؿؤدداتذؾتكوقذإـشاء

م معـ موإطانماهلدفماظظاػر متؽقؼـم غشاء مررؼؼ مسـ ماظشعؾقة ماظـؼاصة متـؿقة مػق ماٌراطز مػذه إضاعة
مبفذه وماىؿعقاتماظـؼاصقةماٌعؿؿدةمعـمررفماىفاتماٌكقظة، اظشؾاغقةمواٌـشطنيمظدسؿمايرطةم

ماظؿـظقؿاتماظشؾاغقة،مو محرؼةماظعؿؾ اظصػةمصؿحماجملالمأعام اظؿـظقؿميفمزؾماظـظامم ومأسطقتمهلا
ماظؼائؿ.م
مايرطة و مػذه مسؿؾ مناح مسقاعؾ متقصرل مأجؾ موم،عـ متربصات مسدة مظؾؿؽػؾم غظؿت ظؼاءات

زبؿؾػماألوداطممإظبمبكؿؾػماإلػؿؿاعاتماظيتمطاغتمايرطةمتراػـمسؾقفامإلدؿكداعفامطؿـػذمظؾقظقجم
جعؾتم ،موآغذاكاظظرصقةم اظؾعقدةموػدافمايرطةمأطبدمممادؿعؿاهلاميفمعا اظشؾاغقةمبغقةمادؿؿاظؿفامو

بداؼةمظإلتصالمباظشؾاب،م بأغشطةماظشؾاب،معدخالمومآغذاكعـمزبؿؾػماألغشطةماظيتمطاغتمتعرفم
مو و ماًدلة مهلؿ ممبؤررؼـ مذظؽ ميف مايرطاتممةراؼاظّد ادؿعاغت معؤرري مخاصة ماظشؾاب، بؼضاؼا

ضاعؿفاميفماىزائر،معـمأجؾمعدمإلعفدتم اظشؾاغقةماظيتمضادتمعؤدلاتماظذلبقةماظشعؾقةميفمصرغلا،مو

                                                                                                                                                                 
2 Documents Algériens Service d'information du cabinet du gouverneur général de L’Algérie, Série sociale, N° 

20 – 30, mars 1948. 
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مو ماظػرغلل. ماظذلبقي ماظـظام مظطؾقعة ماظالئؽقة ماظصػة مسؾك ماحملاصظة معؾدأ محقهلام خققط عبعت
ماظذؼـمطاغقامضبؿؾقنمػدفم ذبؿقسةمعـماٌـؼػنيمواظػـاغنيمو سادةمتشؽقؾماجملؿؿعمبطرؼؼةمإاألدباء

ذبردمضقةمسؿؾمرخقصةمظؿقرؼؽمسفؾةمغفمأاظشؾابمسؾكممإظبدباظػماظطرقماظلابؼةماظيتمطاغتمتـظرم
عـمػذاماٌـظقرمعبعتمحقهلامعامتقلرمهلامعبعفمعـماظشؾابماظذيمأزفرم االضؿصادماظؽقظقغقاظل.مو

ماتخصؿفؿمبلؾلؾةمعـماظؿدرؼؾ اظرؼاضقة،مو األدبقةمو اظػـقةمو زمعـماظـاحقةماظـؼاصقةموعـماظؿؿّقماغقس
مو م اظػـقة موسؾكماظؿؼـقة تضؿـممكاظؾؼاءات،محؿ ٌكؿؾػماظؿظاػراتمومرةاإلدا أداظقبماظؼقادة
مو ػؽذامبدأتمايرطةماظشؾاغقةم رتؾاطمباٌؾاديءماظيتمهؿؾفامايرطةماظشؾاغقةماظػرغلقةمواال اظقالء

ذبالمظرساؼةم سادةمتشؽقؾماجملؿؿعمعـمجفةموإدمخققرفامطؿـظقؿمؼعؿؾمسؾكممباٌكؿؾطةميفماىزائرم
ماظالئؽلمعـمجفةمثاغقة.مأماٌؾد

ذـطلقتذؿنهاذاحلرؽةذاؾشباـوةذيفذاجلزائرذذاراؽزذاألوىلذاؾيتذامل

مظيت:ماظؼدموضعمهتمتصرفمايرطةماظشؾاغقةمذبؿقسةمعـماٌراطزمغلؿعرضفامط

ذدوديذاملدـيذـذؿرؽز
طانم طؾؿمعـمعدؼـةماظؾؾقدة،موم15يفمغزلمطؾرلميفمعدخؾمعضقؼماظشػةمسؾكمبعدمم1945ءمدـةمكأغش

ماظ ماٌلؿؾزعات مطؾ مسؾك موؼؿقصر مباألغشطة مظؾؼقام مظؿـػقذم ضرورؼة مايرطة متؿطؾؾفا ماظيت اظذلبصات
ماظؿـظقؿاتماظشؾاغقةماظعاعؾةمهتموالئفا.مممإظبدخاهلامإاٌشارؼعماظيتمتعؿؾمسؾكم اظدلاعجمو

ذـذؿلحقةذتوكجدةذ
سؾكمدػقحمجؾالمم1946يفمدـةممزمدقديماٌدغل.مأدلتمػذهماٌؾقؼةعرطمإظبطاغتمتابعةمتـظقؿقام

مضايفإمتلؾؼماىؾال،مطؿامطانمؼؼدممصقفامتؽقؼـ وعـمضؿـمأػداصفامإضاعةمأغشطةماظؿزجلم جرجرة،مو
طانمػذاماٌرطزم اظػؽري.م)و ضدرةماظؿقؿؾماظؾدغلمو ومايقاةماىؿاسقة وظؿعقؼدماظشؾابمسؾكماٌغاعرةم

زميفمصصؾماظصقػمطانماٌرط وم.ةموضعتمهتمتصرفمايرطة(ؼعؼاعاميفمبـاؼةمتابعةمظؾلؽؽمايدؼد
مومزبقؿمصقػلمطؾرل،مؼضؿمذبؿقسةمعـماظشؾابماظقاصدمعـمإظبؼؿققلم عـمزبؿؾػمسؿاالتم صرغلا
ماظشؾابماظػرغللماظؼادممعـموراءماظؾقر.م عـمأجؾمصؿحمذبالماإلتصالمأعاممذؾابماألػاظلموماىزائر

ذـذؿرؽزذاؾرقاضذ
اظذلبقةماظشعؾقة،م ةموطؾؿمعـماىزائرماظعاصؿةميفمعؾؽقةمتابعةمظؾقرطةماظشؾاغقم12ؼقجدمسؾكمبعدم

صالحاتمظإلدؿفابةمإجرؼتمسؾقفمأ طانمػذاماٌرطزميفماظلابؼمعدردةمظؿؽقؼـمعؤرريمايرطة،مو و
ماٌؿ مايرطةظؽؾ مُحمزروفماظؿؽقؼـ. ومطؾؾاتماظيتمهؿاجفا مصاٌرطز ماآلن مّقأعا مؼدسك:مإظبل مغزل

صقؿامبعدميفمزبؿؾػمأسباءممواغؿشرتمػذهماٌراطز.م،مداخؾمحدؼؼةماظؿلؾقةمأبـمسؽـقن"عقصالنمدور"
تـظؿمظػائدتفؿماظرحالتم اظقرـممتلؿؼؾؾماظشؾابمعـماىـلني،متؼدممهلؿماألغشطةماظذلصقفقة،مو

اظرساؼةماظصققةممئء،مطؿامطاغتمتؼدممظؾػؿقاتمعؾادكاظشقار ععلؽراتماظؿكققؿميفماىؾالمو و
معؾاد و مظؿعؾؿ مهضرلػؿ معع ماٌـزظقة، مومئاظذلبقة معؾادمظبإم،ايقاطة اًقارة متعؾقؿ مئجاغب
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وصاؼةموزارةممإظبػذهماٌراطزمهقظتمبعدماإلدؿؼاللم اظؽؿابةمٌـمصاتفؿماظؿؿدرسماظعادي.مو اظؼراءةمو
أدـدتم ؼقعـامػذا.مومإظببؼقتممتارسمغػسماٌفؿةم دؿؼاللموظإلاظرؼاضةمعـذماظققمماألولم اظشؾابمو
مإظبفمسؾكمػذاماظـقعمعـماألغشطةماظشؾاغقةماظيتمالزاظتمتشر اظرؼاضة،مو وزارةماظشؾابمومإظبعفاعفام
مؼقعـامػذا.

ذاحلرؽةذاؾشباـوةذيفذاملراؽزذاؾرتبوقةذؿعذبداقةذ ـشائهاذإأفمذاألـشطةذاؾيتذبدأتذبها
ذؾتأطريذاؾتنظوماتذاؾشباـوةذ

ذوعددذاؾرتبصاتذواملرتبصنيذاؾذقنذؽوـتهمذاحلرؽةذ:ذقبنيذدنواتذ1جدولذ

ذوعذاؾرتبصاتـذعددذاملرتبصنيذعددذاؾرتبصاتذاؾدنة
ماٌكقؿاتماظصقػقةممقعـشط 98 03 1945
م"مم"مم" 360 09 1946
م"مم"م" 760 24 1947

م"مم"م" 12 1 8 36ذاجملموعذذ

 .Document Algériens service d’Information du cabinet du gouverneur général de l’Algérie:ػذاماىدولمعـمأغشئ:ماٌصدر

Série social n° 20- 30 mars 1948

ممماردةم ميف مايرطة مذرست مصعـدعا مظذظؽ ماٌعؿرؼـ، مأبـاء مسؾك محؽرا ماظؿكققؿ مغشاط مطان ظؼد
تـشقطماظشؾابماٌـكرطميفمتـظقؿاتفا،مصإذامسؾؿـامأنم أغشطؿفامطانمسؾقفامأنمتؽقنمعـمؼؼقممبؿأررلمو

ذامارتػعمسددماٌـشطنيمأعؽــامععرصةمٌام،ذابام15مإظبم10عامبنيممميؽـفمأنمؼؤررمإالماٌـشطماظقاحدمال
جاغبمذظؽمورىمخاللمصصؾماظصقػمثالثمدوراتممإظبعـشطا،مم1218مإظبخاللمثالثمدـقاتم

مال معـ مدورة مطؾ ماظشؾابمتلؿغرق م 15دؿؼؾال موم21مإظبؼقعا م ؼقعا، ماظعدد مؼرتػع سشراتممإظبػؽذا
ماآلالف.

ذصنفذؿدقريذاملخوماتذاؾصوفوةذ-قبنيذعددذاؾرتبصاتذواملرتبصي :ذ2جدولذ

ذـوعذاؾرتبصاتذعددذاملرتبصنيذعددذاؾرتبصاتذؾدنةا
معدؼريماٌكقؿات 98 03 1945
م"م"م" 169 05 1946
م"مم"مم" 304 09 1947

م"مم"م" 5 71 17ذاجملموعذم

 .cabinet du gouverneur général de l’AlgérieمDocument Algériens service d’Information duمػذاماىدولمعـ:مأغشئ:ماٌصدرم

Série social n° 20- 30 mars 1948

ماظؿقؿؾماظعؼؾلم ذروط،مطاٌلؿقىماظدرادلمو ؼؿطؾبمتؽقؼـمعدؼريماٌكقؿاتمعقاصػاتمو مممممضدرة
اظلؾقك،ماظذيمؼؤخذمطؼدوةمعـمررفمعبقعماظشؾابماظذؼـم جاغبمحلـماظلرلةمومإظباظؾدغل،ممو

جاغبماظصػاتماظلابؼة،مصػةممظبإذراصفمعدةمصذلةماظؿكققؿ،مظذظؽمطانمؼراسكمصقفمإؼقضعقنمهتم
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داشقجلمسؾكمقاظؾماٌاظلموموظقةماإلذرافماإلداريموؤأػدافماظؿـظقؿماظذيمغّبؾفمعل ومئاظقالءمٌؾاد
بطرقمبفذهماظصػةمأدسمعشروعماجؿؿاسلمثؼايفمتربقي،مؼعـكمصقفمبؿؽقؼـماظشؾابم ععلؽرماظؿكققؿ.مو

مو ماألداظقب مسـ مو دبؿؾػ ماٌعروصة ماظؿؼؾقدؼة مواٌ اظطرق ماظدرس، محبفرة مو رتؾطة اظطاسةمم اٌراضؾة
ايقارممدماظشابمسؾكمايقاةماىؿاسقةموعّقغشارا،محقثمُؼمذبالمأطـرمحرؼةمومإظبظألواعر،م

م.اٌغاعرة،مدونماًروجمسـمأػدافماٌشروعماٌؿؾـكمعـمررفمايرطةماظشؾاغقةماظػرغلقةماٌؾادرةمومو

ذذ 3نفذ"أصدؼاءذػرـدا"صذ-املرتبصني :ذقبنيذعددذاؾرتبصاتذوذ3جدولذ

ذـوعذاؾرتبصاتذعددذاملرتبصنيذعددذاؾرتبصاتذاؾدنة
مأصدضاءمصرغلا"معراصؼ" 12 01 1946
معـشطلماٌكقؿات 54 02 1947

م"م"مم" 66 03ذاجملموعذ

اٌـشطنيماظذؼـمطّقغؿفؿ،مصؽّقغتمجباغؾفؿم ععـكمذظؽمأنمايرطةمملمتؽـمتـؼميفماٌؤررؼـمو و
مو مؼؼ عـشطني مظؾؿؾادعراصؼني مباظدساؼة ممئقعقن مايرطة، متـشدػا ممإظباظيت ماٌؤررؼـمإجاغب ذعار

يفمأشؾبماألحقانمطاغقامؼؼقعقنمبدورماٌكدلؼـمودطم خرؼـمبأنمصرغلامحاضرةمععفؿميفمطؾمعؽان،مواآل
موؿعاتماظشؾاب.مم

ذامطانمغشاطماٌكقؿاتمعرتؾطمبػصؾماظصقػ،مصؼدمودعتمايرطةمعـمإتعددمذباالتماظؿدخؾ:م
مسؿؾف ماظعؿؾقة. مبفذه موذرستميفمتؽقؼـمعـمؼؼقم ماظػصؾ، ماغؼضاء مبعد يفماٌقدانماظلؿعلماظؾصريما

مم.فمباظـؼاصةماظشعؾقةراظػؾؽؾقرمأومعامؼع اٌلرحل،مو يفماٌقدانماظػينمو رايف"موش"اظلقـؿارق

مقبنيذعددذاؾرتبصاتذواملرتبصنيذيفذؿودانذاؾتنشوطذاؾدونوماطوغرايفذ:ذذ4جدولذ

ذـوعذاؾرتبصذعددذاملرتبصنيذؾرتبصاتعددذاذاؾدنوات
مدقـقؿارقشراصقام 46 01 1946
مدقـقؿارقشراصقا 44 01 1947

دقـقؿارقشراصقا 90 02ذاجملموعذ

ماإلصطقافمو مايرطةمسؾكمعقادؿ مػذه معقدانمغشاطم م ملمؼؼؿصر مإظباظرحالتماظذيمطانمعقجفا
ماظلـ،مضدمال مطانمؼؼّدممذرضبةمذؾاغقةمصغرلة معـمأصؽارمعـمررفمضادةمإمتلؿقسبمبلرسةمعا مممظقفا

م و مسؿدت مندػا مظذظؽ مايرطة. مػذه ماظعاعةممإظبعؤرري معـ مظؾؿؼرب ماظّؿؽقؼـ معـ مجدؼد ممممممممأدؾقب
مو و ماظـشاط، معـ مجدؼد مبإدؿقداثمغقع مغػسماظقضت، ميف م اًاصة ماتصالم دؾقبموأاسؿؿاد تؼـقة

ايرطة.مإنمادؿعؿالمتؼـقاتممئعؾادضؾقلم عامؼعينمبدءمعرحؾةمجدؼدةمظؾؿأثرلميفماظشؾابموم،حدؼـة
ماظلقـ رضماظلـقؿائلمواظع ماظـؼاصة معـماظؽؾارقؿارغشر ممممشراصقة،مؼعينمسؿؾقةماخذلاقمظشرائحمسرؼضة
ـمعّؽ دونمحقاجز،مبقـؿامؼرىماظؾعضمأنمػذاماظعؿؾمأدخؾمػذهماظؿؼـقةمو اظصغارمبصقرةموادعة،مو و

                                                                                                                                                                 

مو3 ماٌكقؿاتماظصقػقة مسؾك مؼقزسقن مػؤالء ماٌؾاد طان مإظب مظؾدسقة مايمئاظؿفؿعاتماظشؾاغقة، مأجؾفا ماظشؾاغقةماظيتمضاعتمعـ رطة

 اظػرغلقة.
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عفؿام وداطماظشؾاب،موأبثماظقسلماظقرينميفم ةموعـماظشؾابمعـمادؿعؿاهلاميفمعقدانماظؿقسقماظؽـرل
أزفرمبفامظؾعاملمععاغاةم ظؼدمتؾـكماظعدؼدمعـماظشؾابمػذهماظؿؼـقة،مو زػتميفماإلواػني،مو و ؼؽـمصؼد

معـمررفماٌلؿقرـنيمو موزػؿفام اجملؿؿعماىزائريمعـماٌؿارداتماظؿعلػقة مطؿا اىقشماظػرغلل.
م مظؾؿفؿؿعإلايرطة ماآلخر ماظقجف مومزفار ماٌلاواة مو اظػرغلل،مذبؿؿع مؼقجدم اظعداظة م"طان ايرؼة

طذامآالتماظعرض،م صالمماظيتمطاغتمتلؿعؿؾفامايرطة،مواأل مبرطزماظرؼاضمطؿمععؿدلمعـماألذررةمو
ممم.راراتماظشؾابمـمتؼصراؼـ"إعدردةمتؽقؼـممإظبظؽـفامأتؾػتمسـدمغؼؾفامعـمعرطزماظرؼاضم

ؾتأطرياؾثقاػةذاؾشعبوة،ذاؾفنونذاملدرحوة،ذاحلرؽةذذبصني،املرت :ذقبنيذعددذاؾرتبصاتذوذ5جدولذ
ذاجملموعةذاؾصوتوةذ اؾكشفوةذاؾندوقة،ذواملدردةذاؾرقفوة،ذو

ذـوعذاؾرتبصاتذعددذاملرتبصنيذعددذاؾرتبصاتذاؾدنة
ماظـؼاصةماظشعؾقة 57 01 1946
ماظػـقنماٌلرحقةم 12 01 
ماٌدردةماظرؼػقة 76 01 
مؽشػقةماظـلقؼةميفماىزائرايرطةماظ دونمهدؼد 01 

ماظػـقنماٌلرحقة 17 01 1947
ماجملؿقسةماظصقتقة 15 01 
ماٌدردةماظرؼػقةم 326 09 
ماظػرغلقةميفماىزائرمايرطةماظؽشػقةمدونمهدؼد 01 

ذ"ذ" 503 16ذاجملموعذ

،ماجؿؿاسقني روبقظقجقني،موـأغ ظؼدمسؿؾتمػذهمايرطةماظيتمطاغتمعدسؿةمخبدلاءمسلؽرؼني،مو
مأداظقبمعدرودةم…جاغبمتؼـقنيميفماظلؿعلماظؾصريمإظبغػلاغقنيموتربقؼني،م و اخلمسؾكماسؿؿاد
طقػقاتماظؿعاعؾمععفا،م ررقمو اخؿقارماظػؽاتماالجؿؿاسقةماظيتمتؼقممبؿـػقذماٌشروع،مو غؿؼاءموإل
مو و ماٌادؼة م اظقدائؾ ماظضرورؼة، ماظػؽاتممإظباظؾشرؼة مطاغت ماظؿدخؾ. مذباالت ماخؿقار جاغب

م ماظيت ماحملؿشدات ميف متؼقؿ مأغفا ماسؿؾار مسؾك ماٌلؿفدصني، مأول ماهلشة مضربمأاالجؿؿاسقة ضقؿت
مطقغتمهلذاماظغرض حقاءماظشعؾقة.مواأل ومحقاءماظصػقحأسؾكمأررافماٌدن،ميفم ععلؽراتماىقش،مو

ةماظؿؼؾقدؼةمطايقاط اٌفـماٌـزظقةمومئتدرؼبماظػؿقاتمسؾكمعؾاد وماٌدردلدؿدراكمالعـمؼؼقممبا
مو و مو اًقارة مو اظطفل، مأذررة مو تعرضمسؾقفـ مغشاط متظفر مأعام أصالم ماظػرغلقة، ماٌرأة سؿؾ

ؿميفمدخاهلإ اظذلصقفقة،مو اٌدردلمبعضماألغشطةماظرؼاضقةمومدؿدراكالجاغبمامإظباظذطقرمصؿؼدممهلؿم
مو معلرحقة مػقاؼاتمو ومذبؿقساتمصقتقة صرق مظدؼفؿ مٌـ مباظـلؾة مػذا م صؾؽؾقرؼة، ذهمػمإظبعققل

ماألغشطةماظؽشػقة.ممذفعتمبعض األغشطة.مطؿامدسؿتمو
ماظعؿؾمبلؾلؾةمعـماظؾؼاءاتمو م اظـدواتمو ظؼدمدسؿمػذا متدسقا مإظباحملاضراتماظيتمطاغتمطؾفا

االضؿصاديمععماظؼؾقلم سدادماظشؾابمجملؿؿعمجدؼدمؼؿعاؼشمصقفماىؿقعمطؾميفمعقضعفماالجؿؿاسلموإ
ممبؾدأماظقضعماظؼائؿ.مم
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اظذيمجاءمبعدمأنمصشؾتمدقادةممتشؽقؾماجملؿؿع سادةمبـاءموإطةمذعارػامرباوظةمظؼدمرصعتماير
مم.تقرنيمذؿاتمعـماألجـاسماألوروبققة اإلبادةماىؿاسقةمظؾلؽانماألصؾقنيمو

مو ماٌاضل، ماظؼرن مثالثقـقات معـذ ماظلقادة مػذه ماغطؾؼت ماظلقادقنيم ظؼد مررف معـ غقضشت
مبػؽرةماإلغدعاج.ممذيمطانمؼلاوممسؾكمصؽرةماالدؿؼاللظسؾكماًصقصماظقلارماظػرغللما احملذلصنيمو

طاغتمترددميفمزبؿؾػماظؿفؿعاتمم،ظقمذؽؾقا ايرؼة،مو اٌلاواةمو إنماظذلوؼجمظػؽرةماألخقةمو
مايرطة مثالثةمأؼاممحقلمماأضاعتمظؼاءم1946دـةمصػلم"م،اظشؾاغقةماظيتمتؼقؿفا مغقصؿدلمٌدة يفمذفر

يفمذفرمعاي،معقضقسف:ممادرادقماأضاعتمؼقعم1947يفمدـةم ر.موايرطةماظؽشػقةماظـلقؼةميفماىزائ
جفقؼةمحقلممايفمغػسماظلـةمغظؿتمأؼاع أتؾعؿفمبأؼاممجفقؼةميفمغػسماٌقضقع.مو اظػـماظدراعل،مو

تؼقلماظقثقؼةمرشؿمضؾةم وم،ايرطةماظؽشػقةماظػرغلقةميفماىزائر،مطؿامغظؿتمضاصؾةمزبقؿاتمظؾؿراػؼني
".نمصائدةمػذاماظـشاطمطاغتمطؾرلةصإم،اإلعؽاغقاتماٌادؼة

مم4 
اظعؿؾ،م ظؼدمأصادتمػذهماظلقادةميفماظؽـرلمعـماجملاالت،محقثمتعؾؿماظشؾابمعؾاديءماظؿـظقؿمو

"،ميفمرصعماظقسلماظقرينمبؿقزقػمايرطةماظشؾاغقةم"اٌؤررةمصرغلقاتعؾؿفميفمتـظقؿاتممادؿغؾمعا و
زبؿؾػماظػؽاتممإظبرداظةماظقرـقةماظةميفممترؼرماظػؾؽؾقرؼ اجملؿقساتماظصقتقة،مو اظـشاطماٌلرحلمو
مو مو االجؿؿاسقة معـفا ماظشابة ماألخص مو سؾك ماظلكرؼة مأدؾقب ماظؼضاؼام وزػت متـاول ميف اظؿفؽؿ

مال محؿك ماظؿـظقؿاتمطقرطةمإتؾػتمماظلقادقة مػذه محرطقة مظؽـ ماظلؾطاتماإلدؿعؿارؼة. ماغؿؾاه ظقفا
عام ودامعـمصرغلقني،موؤؿقرك،مألنمبعضفامطانمعرضبركمأومؼمذؾاغقةمملمؼؾؼمعـفامبعدماالدؿؼاللمعا

متغرلتمآظقاتماظعؿؾ.م طانمذبـدامعـفامًدعةماهلدفماظقرينمصؼدمحؼؼماهلدف،مو

ذ1191تنظوماتهاذؼبلذ واؼعذاحلرؽةذاؾشباـوةذو

ماظؿ مأذؽال مأول ماظشؾاغقة ماظؿـظقؿات مطاغت مادؿــقـامـظؼد معا مإذا ماظظفقر، ميف ماىؿعقاتل ظقؿ
إنمطاغتمػذهماظؿـظقؿاتم .محؿكمو1988ةمواظـؼابقةموتـظقؿاتمايزبماظقاحدمضؾؾماظؿـظقؿاتماٌفـق

مبغرضم ماألعر، ميفمبداؼة مذرؼؽماجؿؿاسلمُؼإعـمصـعماإلدارة ماٌقجفةمصباد ماألغشطة ميفمترضقة لفؿ
ؼعؿؾمسؾكمولقدػام براعجمؼراػـمسؾقفا،مو ؼأخذمبؿقجقفاتماإلدارةمطأػدافمو ،موآغذاكظؾشؾابم

معاظقة.مم بشرؼةمو ـمإعؽاغقاتمعادؼةمومبامؼؼدممظفمع
ماظؿـظقؿاتماظقرـقةم"صقدؼراظقةماظـشاراتماظعؾؿقة"م:مأؼؼقلم ماظؿـظقؿاتم"حدمرؤداء تؽقغتمػذه

ماٌاظقة ماٌقارد متقزؼع مسؿؾقة مظؿلفقؾ ماظؼطاع، ميف ماٌقزػني معـ مذبؿقسة مررف مغطاقممعـ خارج
ؾقاتماظصرفماظيتمتؼقممبفاماإلدارةمسـدماظؼقاممػلماٌراضؾةماٌاظقةمظعؿ دارؼةماٌعروصةمواإلجراءاتماإل

غشاءمػذهماظرابطةمسؾكمشرارمإػـامجاءتمصؽرةممعـ .مو"اخل…باألغشطةماٌكؿؾػةماظيتمترتؾطمباظشؾاب
م،نمػذاماظقاضعمادؿطاعمأنمميفدمظؿفربةمشرلمعلؾقضةميفمعقدانماظؿـظقؿماظشؾاغلإاىؿعقاتماظرؼاضقة.م

طلؾفمأػقمعام ؼؾادرمباضذلاحماألغشطةماظيتمؼراػامعـادؾة،مو صرصةمظقـظؿمغػلفموظؾشؾابممسطتأإذم

                                                                                                                                                                 
4 Documents Algeriens, Service d’Information du Cabinet du Gouverneur Général de L’Algerie, série sociale, 

N° 20 /30 mars, 1948.
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م  اٌقدانميفمآنمواحد، اظؿقؽؿميفمطقػقاتماظؿعاعؾمععماإلدارةمو اظؿقجقفمو اظؼقادةمو خدلةماظؿـظقؿمو
م و مبعد ماظؿـظقؿات مػذه معؤرري مجعؾت ماظصػة مو1989ػذه مإغشاءم ، مضاغقن مصدور مبعد خاصة

م معـ مواىؿعقات، مظؿؽقؼـ ماظشؾاب، مررف معـ مإدؿشارة ماظـاس ماًاصةم أطـر ماىؿعقات تأدقس
ماظطػقظةميفمزبؿؾػماجملاالت.مم باظشؾابمو

ماظؿـظقؿات،مو م ظؽـمععمصؿحماظؾابماظؼاغقغلمهلذه معؤدلاتمحرة اظربح،مملممالمتؾؿغلاسؿؾارػا
ؾقثميفمغشارفا،متلؿطعمػذهماظؿـظقؿاتمإصبادمذبالمعلؿؼؾمظؾعؿؾ،مبؾمبؼقتمعرتؾطةمباإلدارةمت

مو ماٌاظقة ماٌلاسدة مظـقؾ ماظصاحلماظعام مخدعة ماظؾقثميفمذبالممهتمعؼقظة معـ مبدال اظؿأررلؼة،
صايرطةماىؿعقؼةمم،اٌؾادرةمباىدؼدميفمعقدانماظؿـشقط.مظذظؽ رحبمميؽـفامعـمايرطةموأ أودعمو
م مجدريف مواوز معـ متؿؿؽـ ممل ماظشؾاب، ممبؤدلات ماٌرتؾطة مخاصة ماظشؾاب مػذهمعقدان ان
دارةمعقازؼة،متـػذمإازدواجقةماظـشاطماظذيمجعؾمعـمػذهماىؿعقاتمذؾفممعينمبذظؽغ لات،مواٌؤد
اظؿـظقؿماير.مرشؿمأنمػـاكمتـظقؿاتمذؾاغقةمتـشطممعفام اإلدارة،مأطـرمعـفامبراعجمومعفام براعجمو

مظؾشر متؾينمبعضماًصقصقاتماٌفـقة مسؾك مععؿؿدة مأودع ماظايفمصضاء ماالجؿؿاسقة مأومئح يتممتـؾفا
مظؿؾادرم ماىفة، مأو مأداسماٌفـة مسؾك ماظؿفؿقع مصػة معؿكذة ماظيتمأدلتمصقفا، ماظـؼاصقة ظؾؿـارؼ

ماٌـادؾات.م باألغشطةماظيتمدبدممخصقصقؿفاميفمزبؿؾػماظظروفمو
مو ماظؿـظقؿ مروح مايّر إن معالئؿاماٌؾادرة مصضاءا متعطل مٌـكررقفا، ماىؿعقات متقصرػا ماظيت ة،
قدماظشؾابمؼّعمأيمغشاطمؼلفؾموم،اظؼدراتماظؼقادؼةميفمأوداطماظشؾاب.مصاظـشاط الطؿشافماٌقاػبمو

حبم ؼزؼدمعـممتؿنيمأواصرماٌقارـةمو ؼشعرػؿمبأػؿقؿفؿميفماجملؿؿع،مو سؾكماإلتصالمصقؿامبقـفؿ،مو
خدعةمبعضفؿماظؾعضمسؾكمأداسماالغؼقادمظؾؽػاءات،ممؼرشؾفؿميفماظعؿؾماىؿاسل،مو اظقرـ،مو

 تماًاصةمأوماىفقؼةماٌؼقؿة.ظقسمظؾعالضا و

ماؾرتػوهيذ اؾفعلذاؾثقايفذوذإىلـظرتهاذ اؾتنظوماتذاملتعاؿلةذؿعذؼطاعذاؾشبابذو

اظذلصقفلمؼؿضؿـمطؾماألغشطةماٌؿعؾؼةمبؿـظقؿم أنمعػفقمماظػعؾماظـؼايفمومإظبدؾؼتماإلذارةم
ماظقضتماير و ماظػينموم،ادؿغالل مبغرضمهلنيماألداء مذظؽ مطان م دقاء ماظـؼايف ماٌقروثمإأو حقاء

مو ماالجؿؿاسل مو األغطقظقجل مهدؼث مأو ميف اظػؾؽؾقري مجدؼدة مترصقفقة ماداظقب زبؿؾػممابؿؽار
اخل.مويفمضقءمذظؽ،مأوميفمػذاماٌعـك،مغؼقلمإنمخاصقةماظؿـشقطم…تصاظقةاال اظؿؼـقاتماٌعؾقعاتقةمو

ظؾػرجةمسؾكمسرضمتلرلموصؼمرشؾةمعـمؼؼقممباظـشاط،مصؼدمؼؽقنمذبردموضقفماظـاس،مأومجؾقدفؿم
مرؼاضقة،مأغفمتـشقط،مو معؾاراة مدون علرحل،مأومدقـؿائل،مأومعشاػدة أنمؼـالماٌؿػرجقنمأوممػذا

اظذيمطانمػدصفموؿقعماظـاسمصقصؾمإظقفممقةمأومتقجقفمعـماٌـظؿمأوماظعارضأؼةمغصقماٌشاػدون
مزلكمذظؽمتـشقطاميفمععـاهماظقادع.ممو

ماظطرحماظؿاظل:ممإظبأومتـظقؿمزبصقصمصفذامؼؼقدغاممأعامإذامأردغامربطمذظؽممبؤدلةمزبصقصة
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تؿكذم اىؿعقاتماظشؾاغقةماظيتمتـشطمسؾكماظلاحةماظقرـقة،مو ػؾمأنماظؿـظقؿاتماٌكصقصةمومـ 1
ماظرؼاضةمذباالمظـشارفا،مميؽـمإسؿؾارمذبؿؾمأسؿاهلامصعالماجؿؿاسقا عـمعفاممضطاعماظشؾابمو

مدعامؼؿعؾؼماألعرمبعؼدمعدلممبنيماظطرصني؟مإالمسـمترصقفقا،مأممالمغعؿدله ثؼاصقامو و
إبعادمبعضماظؿـظقؿاتماظيتمتؤديموزائػمتـشقطقةميفمشاؼةماألػؿقةممإظبإنمػذاماإلذؽالمؼؼقدغام

ـظرميفمررقمػذامعؤذرمطافميفمرأؼـامإلسادةماظ وم.رشؿمأغفامملمتـؾمعـماظؼطاعمأؼةمعلاسدةمأومدسؿ
مػذهماظؿـظقاتماٌلؿاةمذؾاغقة.ممإظباٌؽؾػةمباظشؾقؾةماظذيمتؼدعفماإلدارةممطقػقاتماظدسؿماٌادي و

مبنيمعؤدلاتماظشؾابمومـ 2 ماظـشاط مإزدواجقة معضؿقنم ػؾ مسؾك مالؼؤثر اظؿـظقؿاتماظشؾاغقة،
ماظـشاطم؟م

ماظؼطاع،مومإنمغشاطماٌؤدلةماظشؾاغقةمعرتؾطمأدادا جـدتمعـمأجؾم بفدفمتربقيمضؿـمعفام
مأعقاالمو مو تـػقذه مومبشرؼة، ودائؾمعادؼة مبقداشقجقةمعؿؽاعؾة مصرضة مٌؿاردةمزبؿؾػم تؼقدػا عؤػؾة

جاغبمتقصرماإلعؽاغقاتماٌادؼةممإظبغشطةماظذلصقفقة،ماظيتمؼـؿظرمعـفامتأدؼةموزقػةمتربقؼةمالشرل.ماأل
ماٌفؿة،م اظؿففقزات،مو اٌؿؿـؾةميفماهلقاطؾمو مسؿؾقةماظؼقاممبفذه زبؿؾػماظضرورؼاتماظيتمتؿطؾؾفا

علؿشارؼـمتربقؼني،مؼؿابعقنم تؼقؼؿ،معؽقنمعـمعػؿشقنيمبقداشقجقنيمو ؿابعةموجفازمعمإظبباألضاصةم
عؿابعةممسـفمطؾمإسبرافمأومتفاونمؼـفر ؼة،موعـمررفماظقصامجمعلطرعطؾرلةمتؾعامظدلغا طؾمصغرلةمو

متؼقميقةمتقجقفقةمأومتأدؼؾقة.م
عؽاغقاتماٌادؼةمهماإلذتؿقصرمسؾكمػمأعاماظؿـظقؿاتماظشؾاغقةماٌؿعاعؾةمععماظؼطاع،مصإغفامال

مو و موماظؾشرؼة، ماإلعؽاغقاتماٌاظقة، متقصرتمهلا ماظذيمؼشرفمسؾكمم.اٌادؼة إن صاىاغبماظؾشري
ماظؿـظقؿات ؿأررلمواظ ميفمػذه ممالماظؼقادة مطاغتماعؽاغقاتف ماظؾقداشقجقةممإظبؼرضكمعفؿا علؿقىماظػرق

مظقفا.مإاٌشارم
داخؾمماظدخقلميفمغشاطمعقاز انمواٌقضعمواٌؽيفمغػسمماالجؿؿاسقة دةماألغشطةماظـؼاصقةمونمممارإ
تؽرارامظـػسماظـشاط،مععم رباطاموإعـمررفماظؿـظقؿاتماظشؾاغقةمضدمضبدثمماٌؤدلاتماظشؾاغقةمػذه

معضاسػةماظػاتقرةماٌاظقة.م
سؾكمسؼقدمماإنمسؿؾماظؿـظقؿاتماظشؾاغقةماظيتموضعتمأػداصفامعـمصؿقؿمبرغاعجمسؿؾماظؼطاع،مبـاء

ما مذظؽمضبُدبراعجمععمػذا مصإن ممألخرل، ماىؿعقيمواعـمحرؼة مػذهم ظـشاط مأعام ماٌؾادرة مآصاق ؼغؾؼ
مو ماٌؾادرة محرؼة ماىؿعقاتمؼعطل مضاغقن مؼقصره ماظذي ماظؿعاضدي ماظطابع مإن م اظؿـظقؿات. مإظباٌؾادأة

عـمتؼقؼؿماظـشاطماظذيمؼؼقعقنمبف،مإالمعـماىاغبممؼعطقفؿمإعؽاغقةماظؿؿؾص ؿـازؿني،مواألسضاءماٌ
/ميف غقسقؿفمظدىمػذهماظؿـظقؿات،مظؼؾـامأنماظؿـظقؿاتماظعاعؾةم صإذامسؾؿـامإعؽاغقاتماظؿأررلموم!اظلاٌ
مومأو ماظـشاط مغؼؾ مأو ماظؿـشقط مودائؾ معـ مودقؾة مأغفا ماظؼطاع معع ماحملقطم اٌؿعاعؾة ميف تعؿقؿف

اٌاسبةمظؾؿالممضدرةماىفات االجؿؿاسل،مظؽـمذظؽمؼؾؼكمعرػقغاممبدىمضدرةمتـػقذماظدلاعجماظؿعاضدؼةمو
مو مغقسقة موتؼقؼؿ معؿابعة مو سؾك ماظعؿؾ، مو جدؼة ماظؿؼقؼؿ مظصعقبة ماىفاتم غظرا معـ اٌؿابعة

مإظبسدممضدرةماظؿـظقؿاتمسؾكماظؿـػقذمايلـمظشروطماظعؼقدماٌدلعة،متعؿدمػذهماظؿـظقؿاتم اإلدارؼة،مو
تؾارمػذام عاميؽـم زلل.مواظقةمذاتماظطابعماٌقاإلحؿػ أغشطؿفامسؾكماىقاغبماالدؿعراضقةمومترطقز
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تضؿقـفام تؼقؼؿمأغشطؿفمو تأررله،مو إذامأحلـمادؿغالظفمومظـشاطمعؤدلاتماظشؾاب،مالاظعؿؾمعؽّؿ
مبأػدافمتربقؼةمعالئؿة،متلفؿميفمدسؿموترضقةمتطؾعاتماظشؾابماٌلؿؼؾؾة.مم

ذاؾوالئوةذ وؿقارـةذبنيذؿضاؿنيذأفدافذاجلمعواتذاؾوطنوةذ

غظرائفؿمسؾكم اٌلؿقىماظقرينمومؿنيمسؾكؽاغقةماظقضقفمسؾكمرؤىماٌؿـازعإتقصرمظـامػذهماٌؼارغةم
مطقػمضبددمطؾمعـفؿمأػداصف:م وماٌلؿقىماظقالئل،

مـمػؾمهددتماألػدافمضؿـماًصقصقةماظقالئقةمباظـلؾةمظؾفؿعقاتماظقالئقة؟م
ؾفاماىؿعقاتماظقرـقةمأػداصفاميفمضقءمأػدافماىؿعقاتماظيتمؼؿؽقنمعـفامترطقدطرتمـمػؾم

 اظقرين؟
مػؾمػـاكمأوجفماظؿشابفمبقـفؿا؟م و ـم
ممضبددانمظـامػذهماٌؼارغة:نياىدوظنيماظؿاظقمو

ماجلدولذاألولم.1

مإظبم1973اظيتمميؿدمتارؼخماغشائفامعـممؼؿؽقنمعـمعـظقعةماىؿعقاتماظقالئقة،مظقالؼةمإؼؾقزي،مو
مو2001 مبقـفا متـظقؿقة مرابطة مأؼة مالتقجد مأغف مطؿا ماظؿـظقؿات . ماظمبني دـؿـاولمميتاظقرـقة

 اٌؼارغةمعضاعنيمأػداصفاماٌلطرةميفمبراذبفا.ممباظدرادةمو

ذاؾندبةذاؾتكرارذاجلمعواتذاؾوالئوةذأفداف
 9773 22ماٌـادؾاتماظدؼـقةمواظقرـقةمواٌشارطةميفماظؿظاػراتماٌكؿؾػة.مممحقاءإ

،ماإلدعاجمواظذلضقةماالجؿؿاسقةمظؾشؾابمسـمررؼؼمـماظؿؽقؼـ،ماظؿشغقؾ
مم.هلنيماحملقطماالجؿؿاسل

18 7796 

 0788 02ماظطػؾ.مماظدصاعمسـمحؼققماٌرأةموم

 7796 18ماًارج.مماظلقاحةماظذلبقؼةموتؾادالتماظشؾابميفماظداخؾمو

 6763 15ماحملاصظةمسؾكمايرفماظؿؼؾقدؼةممبامصفاماظؾؾاسمواألدواتماًاصةمباٌـطؼة.مم

 6763 15مقاطةمتؼؾقدؼة،مخاصةمباٌـطؼة.محمومررزم،اظـشاراتماظـلقؼةم:مخقارةم

مم.ترضقةماظـشاطماظػؾؽؾقريماًاصمباٌـطؼةم
مورضص،موسادات.ممإؼؼاعـممم

25 11706 

 10717 23مإلبداساتماٌكؿؾػةمظشؾابماٌـطؼة.ماترضقةماهلقاؼاتموم

ترضقةموتطقؼرماظـشاراتماظعؾؿقةمواظـؼاصقةمواظػـقةمواظذلصقفقةمظشؾابمم
ماٌـطؼة.م

49 21768 

موإصدارتـشقطمايرطةماىؿعقؼةماظطالبقةمواظشؾاغقة،مإجراءماظؾققثمم
ماظدرادقة.مماألؼامموإضاعةاظقثائؼ،م

31 13771 

 3753 08مم.غباؼةماظؾقؽةمواحملقطماظطؾقعلماًاصمباٌـطؼةم

 100 226ذاجملموعذ
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 اجلدولذاؾثاـيم.2

ماظش موزارة مبراعجمتعاضدؼةماظرؼاضةمإل ؾابموؼؿؽقنمعـمذبؿقسةمعـماىؿعقاتماظيتمعّقظؿفا ناز
 م.1999م/ 1994خاللمدـقاتم

ذاؾندبةذاؾتكرارذدافـــاألفؿضمـونذ
 13.1    16  ماٌعاضني.مماظػؿاةمو اٌرأةمو اظشؾابمو اٌادؼةمظؾطػقظةمو اظدصاعمسـمايؼققماٌعـقؼةموم

 19.7  24  متطقؼرماظـشاراتماظعؾؿقةمواظػـقة،مواظذلصقفقةمظؾشؾاب.ممترضقةمو

اإلدعاجمواظذلضقةماالجؿؿاسقةمظؾشؾابمسـمررؼؼماظؿؽقؼـ،ماظؿشغقؾ،مهلنيماحملقطم
ماالجؿؿاسل.م

  34  27.9 

احملاصظةم اًرلؼةمو األخالضقةمسـمررؼؼماألسؿالماظؿطقسقةمو شرسماظؼقؿماالجؿؿاسقةمو
مسؾقفا.مم

  13  10.7 

 13.1  16  مؾاب.ماظؿفـقدماظقرينمظؾش اظؿـظقؿمو اظؿأررلمو اظؿقسقةمو

 5.7  07  مم.ايؿاؼةمعـمزباررماآلصاتماالجؿؿاسقة اظقضاؼةمو

 8.2  10  مم.اظلقاحقة غباؼةماألعاطـماألثرؼةمو تؾادالتماظشؾابمو اظلقاحةماظذلبقؼةمو

 1.6  02  مم.احملقطماظطؾقعل غباؼةماظؾقؽةمو

 100  122  ذاجملموعذذ

منيأفمذاملالحظاتذاملدتخلصةذؿنذاجلدوؾ
ترتقؾفامسؾكمضائؿةماألػدافم أّولماٌالحظاتماظيتمميؽـمتلفقؾفامعـمغاحقةماظؿشابفميفماألػدافمو

مػل:مم
ترصقفماظشؾاب:مصـّػمػذاماهلدفمظدىمماظػـقةموماظـؼاصقةمومتطقؼرماألغشطةماظعؾؿقةمومترضقةمومـ1

م ماألوظبمبـلؾة ميفماٌرتؾة مملمؼرتبميفمضا%م21.71اىؿعقاتماظقالئقة مبقـؿا مأػدافماىؿعقاتم. ئؿة
مبـلؾة ماظـاغقة، ماٌرتؾة مدقىميف مو% 19.7ماظقرـقة مأنماىؿعقاتماظقالئقةمم. مظـا متظفر ماياظة ػذه

ماظعؿؾقة.مممتارسمػذهماألغشطةمبشؽؾمسؿؾلمععمعاممتؾقفمرشؾاتماظشؾابماظدرادقةمو
سقةمظؾشؾاب،ماظذلضقةماالجؿؿامدعاجموإلوضعتماىؿعقاتماظقرـقةميفماظصػماألولمألػداصفا:مامـ2

ماالماظؿشغقؾ،مومسـمررؼؼماظؿؽقؼـمو ممؿؿاسلموجهلنيماحملقط مندم% 27.9ذظؽمبـلؾة مبقـؿا .
م.م%م7.96 يفماٌقضعماظلادسمبـلؾةماظؿـظقؿاتماظقالئقةمالمترتؾفامإال

رمبؾمؼؿطؾبماظعؿؾمؼدركميفماٌدىماٌـظقمالمإنماٌالحظةماىدؼرةمباظذطرمػـامػلمأنمػذاماهلدف
مو موزاٌقاماٌلؿؿر مؼؿطؾبماًدلة اظلفرمسؾكمماظدلاعجماظضرورؼةموماظدراؼةمظقضعماًططمومؾة،مطؿا

تؤخذماٌالحظاتماٌلؿكؾصةممو تؼقؼؿمطؾمعرحؾةمعـماٌراحؾماظيتمؼؿؿمإنازػا،موم.تطؾقؼفاماظػعؾل
مورىماظؿعدؼالتماظضرورؼةمسؾكماظدلاعجمسـدماظؾزوم.مميفماٌرحؾةماٌؼؾؾة،مو

معـماظؼقاممبفذهمماظؾشرؼةمومقاتماٌادؼةموعؽاغقاتماىؿعإإنم اظػـقةميفماظقضتماياضرمالمتؽـفا
ػلمتعؾؿممتامماظعؾؿمأغفامترصعمػذاماهلدفمطشعارمماخل.مو…ضؾطمعاظل اظعؿؾقةماٌعؼدة،معـمربادؾةمو

مظقسمإال.م
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ميفمعراتبمعؿؿاظقةمذبؿقسةمعـماألػدافماظيتمدبصمامـ3 ماظيتمرتؾتماىؿعقاتماظقالئقة ٌـطؼة
دؾقطقاتمـمسقائدم رضصمو ؼؼاعموإترضقةماظـشاطماظػؽؾقريماًاصمباٌـطؼةمشطميفمربقطفاموػلمتـ

م ماهلقاؼاتمو%م11.06بـلؾة مترضقة مظشؾابماٌـطؼة،م. م اإلبداساتماٌكؿؾػة م%م10.17غلؾة حقاءمإ.
ةمسؾكم،مثؿماحملاصظ%م9.73بـلؾةمم،اٌشارطةميفماظؿظاػراتماٌكؿؾػةماظقرـقةموماٌـادؾاتماظدؼـقةمو

ؽةمق.مغباؼةماظؾ% 6.63بـلؾةمم،األدواتماًاصةمباٌـطؼةمايرفماظؿؼؾقدؼةممبامصقفاماظؾؾاسمو
ممو مبـلؾة ماًاصمباٌـطؼة، ماظطؾقعل مو%م3.53احملقط مطقػموّزػتماًصقصقةمم. مغالحظ ػؽذا

م ماظقاضع، مأرض مسؾك مباظؿطؾقؼ متلؿح ماظيت ممإظباىغراصقة موإجاغب معراضؾؿفا تؼققؿفاممعؽاغقة
عـمذبؿقعماألػدافمم%م40.92متـؾمغلؾةمػذهماألغشطةمذاتماًصقصقةماىغراصقةمغلؾةم وم.غقاعقدا

ماألخرىماظيتمميؽـمتطؾقؼمأشؾؾفامعقداغقامععمذؾابماٌـطؼة.م
ةمصقؿامطبصمصقاشةماألػداف:مندمأنمقدؾؼمعالحظؿفمسؾكماىؿعقاتماظقرـمعامإظبضاصةمباإلمـ4

ػقمعامؼعطلمهلذهماظؿـظقؿاتمإعؽاغقةموضعمأيممساعة،موأػدافممأػداصفامعصاشةميفمذؽؾمعراعلمو
مو ماالجؿؿاسقة مشرسماظؼقؿ معـؾ: مغشاط متعاضديمألي مظدلغاعج ماألاألمعشروع مررؼؼ مسـ سؿالمخالضقة

ػذهمماظؿفـقدماظقرينمظؾشؾاب،ماخل.موماظؿأررلموماحملاصظةمسؾقفا.مثؿماظؿقسقةموماًرلؼةموماظؿطقسقةمو
صإغفمعـمشرلماٌؿؽـمظؾففاتماٌاسبةمأنمتؿؿؽـمعـمععرصةمم،تعاضديماظصقاشةمإذامعاموضعتميفمبرغاعج

اظـؿائج،مأومتقضعفامسؾكماألضؾمبعدمإنازماظـشاطمأوماظؿصرؼحمبإنازه،ميفمحصائؾماظؿؼارؼرماٌؼدعة،م
حؿكماألػدافماظيتمتؾدوممصطالحقة.موإٌضاعنيمأومعػاػقؿممرلماٌؿؽـماظؼقاممبعؿؾقةمتؼققؿقةإذمعـمش

صإغفامشرلمربددةمبشؽؾمم،اخل…ئقة:مطاظلقاحةماظشؾاغقة،مغباؼةماآلثار،مغباؼةماظؾقؽةطأػدافمإجرا
ظؿؼققؿم)إنموجدت(،متشابفمعامؼزؼدميفمصعقبةمسؿؾقةمامؼلؿحميفمغفاؼةماظعؼدمبإجراءمتؼققؿمعقضقسل.مو

ماظيتموعؾماظدلاعجماٌؼدعةمظإلدؿػادةمعـماظؿؿقؼؾ،مسؾارةمسـمبرغاعجمواحد،معؽرر!م األػداف

ذاالختالفذذلذاؾتقاطعذوجما

أبرزتمخصقصقؿفامسـمررؼؼمإحقاءماظذلاثماظـؼايفم رطزتماىؿعقاتماظقالئقةمسؾكماٌـطؼة،مو مـ1
مبعاداتمو و مو اظػينماٌرتؾط ماحملؾل، ماجملؿؿع ماظذلاثم تؼاظقد مػذا مغؼؾ مإظبحرصماظشؾابمسؾك

ايرف،مطايقاطةم األجقال،معـمخاللممماردةمزبؿؾػماألغشطةماظيتمتلفؿميفمتعؾقؿماٌفـمو
مادؿعؿالمطؾمذظؽمطقدقؾةمعـمودائؾماظؿـشقط.مم اظعصريمو اًقارةميفمذؽؾفاماظؿؼؾقديمو اظطرزمو و

مـ2 ماٌؤدلاتمم ميف ماظشؾاب مبني مظإلتصال مطؿفال ماىؿعقؼة مظؾؿـظقؿات ماٌـطؼة تقزقػمذؾاب
مو ماىاععقة مو اظؿعؾقؿقة، مو اظـاغقؼة مو اظؿؽقؼـقة ماظؿالضل مصرصة اربماظػؽريمعـمخاللماظؿؼ إسطائف

ماألؼامماظدرادقة.م عـؿقجماظقثائؼمو
مـ3 موم ماظؿقاصؾمايضاريمبنيماألجقال،معـمخاللماٌكزونماألغطقظقجلميفمأذؽاظفم ترضقة دسؿ

ماظيتمعـمبقـفاماظػؾؽؾقرماظؿارضل.م اٌكؿؾػةمو
ماظؾقؽةموممـ4 ماإلػؿالم احملقطمطؿفالمظؾؿـشقطمو ادباذمذبالمغباؼة اظؿقسقةممبكارر
ماإلتالفماظعؿدي.مم اظالعؾاالةمو و
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ماظؿـظقؿاتم مػذه مرؤؼة متأذرلماهلدفمم،عقضقسقةمةاظشؾابمتعؿدلمرؤؼمإظبإن مترصعمدفؿ مإظبصؾؿ
عادؼةمربدودة،مبؾمرطزتمسؾكماظؼدراتماظػردؼةمعـم علؿقىمالمميؽـمهؼقؼف،مبإعؽاغقاتمبشرؼةمو

ارطةميفماظـشاط،مظقسمبغرضمايصقلماإلبداساتماظيتمتقظدمداصعقةماٌش خاللماإلػؿؿاممباهلقاؼاتمو
ماظؿـظقؿاتمعـم مػذه متقصره مصقؿا مسـفا مظؾؿعؾرل موجدتمذباال مداخؾقة مظرشؾة مبؾ ماٌادؼات، سؾك

مو موظ تأررل ماظقرـقةتـظقؿ، ماظؿـظقؿات معع متشذلك متطؾبممؽـفا ماظيت ماالحؿػاظقة ماىقاغب يف
مػذامطؿفالمظؼقاسمعردودؼةماظـشاطمظلفقظةمهؼقؼفا.مم ظذاتفا،مو
ماظؿـظقؿاتمم،ػؽذا و مػذه مغظرة مععممإظبتؾدو ماظعالضة مربط مودائؾ معـ مودقؾة مأغف مسؾك اظؿـشقط

اظـؼايف،م ماالجؿؿاسلمورلجعؾفمؼشاركمعؾاذرةميفمسؿؾقةماظؿغق تؼرؼبماظشؾابمعـمواضعف،مو احملقط،مو
قدمغظرتفمتقح اخؿقارمعامؼالئؿمظؾـاءمعلؿؼؾؾف،مو اإلبداسقةمو تطقؼرمضدراتفماظػؽرؼةمو بإسؿالمصؽرهمو

ماٌشذلطة ماٌصرلؼة ماظؼضاؼا ماألغشطم.اواه مػذه مصـؿـ مؼعدممةظذظؽ، ماظؿـظقؿات، مػذه مبفا اظيتمتؼقم
ماهلدفماٌـشقد.ممإظببلقطامباظـظرم

تؿؿرطزماظؿـظقؿاتماىؿعقؼةماظقرـقةميفماىزائرماظعاصؿة،مدقاءمعـمحقثماٌؼر،مأومعـمحقثممـ5
ربقطماظعاصؿة،مألنماألسضاءممعؾمغشارفامربصقراميفػذاماظقضعمصب إضاعةمأسضاءمعؽؿبماىؿعقة،مو

ميؽـفؿمعؿابعةمػذهماظدلاعجميفمعقاضعمتؾعدمضؾقالمأومماظذؼـمؼشرصقنمسؾكمتطؾقؼماظدلاعجماظؿعاضدؼةمال
مبعضماٌؿعارػنيمععماظؿـظقؿمصالمهؼؼماٌرشقبمعـفا.ممإظبطـرلا،مألغفامعؽؾػةمجدا.مظذظؽمتقطؾم
ذامإيفمربقطماىزائرماظعاصؿة،مصبعؾماٌـاصلةمبقـفامطؾرلةمخاصةمإنمطـرةماظؿـظقؿاتماٌؿؿرطزةم
رصعمدؼػممإظباىفاتماٌؿقظةمواحدة،مظذظؽمأػؿدتمػذهماظؿـظقؿات،م طاغتماألػدافمعؿشابفة،مو
مساعة هقظتمػذهم ضطاساتماظدوظةماٌكؿؾػة،مو تدخؾمضؿـمأػدافمجفاتمو وماألػداف،موجعؾفا

دارةمعقازؼة،مسؾكماسؿؾارمإمإظبنازمبعضمأجزاءماظـشاط،مإيفمملفؿاظؿـظقؿاتمعـمذرؼؽماجؿؿاسلمُؼ
مدارةماظيتمتؼدمماظؿؿقؼؾ.مإلامإظبأنمرؤداءمأشؾبمػذهماظؿـظقؿاتمؼـؿؿقنم

مو و ماظؿـظقؿاتماظقالئقة مػذه متشذلكمصقف ماظقرـقة عا م، ماظؿظاػراتماظيتمالإػق ممضاعة مإظبهؿاج
ماٌالمصؼط.مممإظبظؽـمهؿاجم اظؿدرؼب،مو اًدلةمو

ذأفمذاملشارقعذاملموؾةذؾفائدةذاجلمعواتذاؾوطنوةذ

يفمذؽؾماظدلاعجماظؿعاضدؼةم:م)أصـافماألغشطةماظيتمصازتمباظؿؿقؼؾمسؾكمم1994/1999دـقاتم
ماٌلؿقىماٌرطزي(مم
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طذامسدمم إنمعامأذقعمسـماالدؿعؿالمشرلماظعؼالغلمظؾؿالماظعاممعـمررفماظؿـظقؿاتماىؿعقؼة،مو
تعرضم تـاولماًطابماظلقادلمظؾظاػرة،مو امباظؿزاعاتماظعؼقدماٌدلعةمععماىفاتماٌؿقظة،موتؼقدػ

ؾقص،مععماظعؿؾماظؿفؿقدماٌؤضتمظؾدسؿ،مثؿماظؿؼمإظبودائؾماإلسالمماٌكؿؾػةمظؾؿقضقع،مأدىمباظدوظةم
تمذرورف.مطؾمذظؽمجعؾمزبؿؾػماىفا ؼأخذمبعنيماالسؿؾارمررقماظؿؿقؼؾمومسؾكمدـمضاغقنمجدؼد

م موتاٌاسبة مبعضماظشلء، ماظؿـظقؿاتمظؿـػقذم ؿشدد معـ معـادؾا متراه معـ ماخؿقار محؼ مظـػلفا تعطل
معشارؼعمسؼقدماظدلاعجماظقاضعةميفمحدودماخؿصاصفا.م

حدمعامثؼاصقة.ممإظب ذاتمصػةمادؿعراضقةمترصقفقة،مومعشارؼعماظدلاعجماظػائزةمباظعؼقدمظؼدمطاغت و
ربددةمظؼقاسمدرجةممسدمموجقدمععاؼرل تؼدؼرماظؿؽاظقػ،مو ،موػذاميفمرأؼـامؼعقدمظلفقظةماإلناز و

مو ماحملقط مسؾك ماألغشطة مػذه مو تأثرل معـفا. ماظيتمادؿػادت ماالجؿؿاسقة مػذهم اظػؽات مغلؾة متـؾ
ادؿعؿؾتمعام .مطؿامؼالحظمعـماىدولمأنمبعضماظؿـظقؿاتمحؾتمربؾماإلدارةمو% 3677األغشطةم

تشفقعمٌام ؤدلاتمذاتماظصػةماإلدارؼة،ميفمذؽؾمدسؿموحصؾتمسؾقفمعـمأعقالميفموفقزمبعضماٌ
م.م% 775تؾؾغمغلؾؿفام تؼقممبف،مو

مو ماظيتمميؽـمععاؼـؿفا ماظؿفربة م إن ماالضطرارؼة مػلماظعقدة اظقاضعماٌاديماٌؿؿـؾميفممإظبرصدػا
مواإل مو عؽاغقاتماٌاظقة مأنمميارسمسؿؾف ماظيتمتؿقحمأليمتـظقؿ مصايرطةم اظؾشرؼة مادؿؿراره، ؼضؿـ

علفؿم ذراطفامططرفمعؾادرموإثؼاصقة،مميؽـمتػعقؾفامب اجؿؿاسقةمو غلاغقةموإاظشؾاغقةمطؿفؿقسةمضقؿم
مو مأصؽار ماظشؾابمعـ مسؾك مؼؼذلح مو صقؿا ماظقاضعم عقاضقعمدبصمعلؿؼؾؾف، مؼؽشػمسؾكمرؾقعة أن

أالمؼلؿقضرمطقدقؾةم اظؿؼصلماظعؾؿل،مو اظـؼايفمباظؾقثمو اظلقادلمو االضؿصاديمو االجؿؿاسلمو
مهفجمسـدماظضرورة،مظقؾاركماألخطاء.م

ذاؾندبةذاؾتكرارذـوعذاؾنشاطذاملمول
 11.7 14مم.تؽقؼـمعؤرريماألغشطة

 36.7 44م.اظـشاراتماظذلصقفقة إضاعةماٌعارضماظـؼاصقةمو

 3.3 04م.اظؿقسقةممبكاررماآلصاتماالجؿؿاسقةم)ماٌكدراتم(

 05 06ماألسؿالماًرلؼة.م اظـشاراتماظؿطقسقةمو

 4.2 05ماًارج.م اظلقاحةماظشؾاغقةميفماظداخؾمو اظؿؾادالت،مو

 3.3 04م.اظذلضقةماالجؿؿاسقةمظؾشؾابم)تشغقؾ،متؽقؼـ( اإلدعاجمو

 7.5 09مطةماظذلصقفقة.ممتقؼالتمظؿففقزمعؤدلاتماألغش

 5.8 07مثائؼ(.م ذراءمو اظؿقثقؼم)مدسؿمذبالتمو اظؾققثمو اظدراداتمو

 22.5 27مم.1994/1996متقؼؾمدونمهدؼدماٌشارؼع.مم

 100 120ذاجملموعذم


