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 *رابن عؿ عائشة
 **رمعون-نوروة بـغربوط

 ***بقدة دـوديز

ماظعؿؾق ماًربة مالطؿلوب مرػوغًو ماظقوم ماٌفين ماظؿؽوؼن مؼشؽل واظؽػوءاتمي
ماظؿؽّق ماٌفينمأو ماظـشوط مٌؿوردي ماألوظبمهلنيمم،فمععهاظضرورؼي اظؼوبؾقيمشوؼؿه

م ((employabilitéمظؾؿشغقل مروظؾه ماٌمدلوتظدى مطػوءات مػذاموهلني مووصق ،
م مصبد ماظؿصّور متطؾقؼه ماٌفينمدؾقل ماظؿؽوؼن مبوألػدافماالجؿؿوسقيموسالضضؿن ته
مواالضؿصود مظؾلقودوت مواظـؼوصقي معرتؾطيؼي مطوغً مدواء بوظلقودوتمماظعؿوعقي

مي.اٌـظوعوتماظرتبوؼماظؿشغقلمواالضؿصودؼي،ممبـظوعوتم
محؼقؼقًو معلزضًو محوظقًو ماظعربي ماٌغرب مبؾدان ميف ماظؿؽوؼن مأغظؿي ميؽنممتواجه

عنمماظؿؽوؼنمسؾىظطؾىماالجؿؿوسيمتؾؾقيمام:مطقفمميؽنحصرهميفماظؿلوؤلماظؿوظيم
ممبنعؽونماظلقوديماظعؿوعقيمأنمترتؽزمسؾقفومهّؽودقؾيمظقصؾحمؿلدقسمجفي،موماظ

مٌراصؼيمزبؿؾفماظلقودوتماالضؿصودؼيماٌؼررة؟م
مهؾقل ميف ماٌلوػؿي مػذه معوضوع مأمؼؿؿـل ماظؿؽوؼن ماظؾؾدانمغظؿي يف

م)اٌغوربقي ماٌغرب( متوغس، معؼورناىزائر، معـفٍ مأوجهمضبرصمموصق مبقون سؾى
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مصرتة ميف ماألغظؿي مواالخؿالفمبنيمػذه ممتؿّدماظؿؿوثل ممربددة مشوؼيمم6993عن إظب
4663

1
مخالل  ممعن مثدرادي مععومل ميفمعؿؾوؼـيمأبعودوالثي مأدودو هؾقلمم:تؿؿـل
ماظدوظيتدّخذبوالتم مواٌؼررة)ل ماظؽربىمظإلصالحوتماٌربذبي م(احملوور مهؾقل،

متوؼلمغظومماظؿؽوؼنمأمنوطمإضوصيمإظبمميفمعـظوعوتماظؿؽوؼنماظرئقلقنيدورماظػوسؾنيم
ماٌفين.

مت مأن ماظورضي مػذه متلعى مواموتاظرػوغمسنؽشف مررقمربؿواػو مسؾى ظؿعرف
عنمجراءمتطؾققماظلقوديماظعؿوعقيميفمذبولممسؾقفوماظيتمررأتمراتاظؿغّقموآظقوت

ماظؿؽوؼنمودسممتشغقلماظشؾوب.

: عرض حالالبؾدان املغاربقةالتؽوون املفين يف أنظؿة 

ممعّؾ"سؿؾقيمتمJ. Vincens (2006)مإذامطونماظؿؽوؼنماٌفينمبوظـلؾيمج.مصوغلون
طلممرصّوتلؿفدفمايصولمسؾىمبعضماٌفوراتمواظؽػوءاتمظػردمعو"،مصفيميفمت

مؼعؼوبيم مود. مبنمطروم مم. م(432.،مص4662)عن ٌرتذقنيمٌؿورديمامهؼفق"غظوم
مععه ماظؿؽقف مأو معفيّن موعمسؾىماسؿؿودامغشوط معدردقي شوؼؿهممفـقيعؽؿلؾوت

مظؿلػقلماظؼوبؾقيمظؾهلنيم مالمميؽنمتصورمطػوءاتماٌمدلوتؿشغقلموأداة "،مظذا
ماظـظوم مػذا مظؾلقودوتممتطؾقق مواظـؼوصقي مواالضؿصودؼي ماألػدافماالجؿؿوسقي خورج

ماظعؿوعقي.
ماٌفين ماظؿؽوؼن مغظوم مضؾلمظمطبضع معن موتدسقؿه متؾـقه مجرى مروٌو ؿصور

ماٌغربموتوغسمواىزائر معن مطل ميف ماظؿصاظلؾطوتماظرتبوؼي موػذا م، أنمربمؼعؿور
ماظؿؽوؼن مبوظمخوصمجفوزمغظوم معؾقق ماظرتبويأو ممؼؼوممـظوم ماغؿؼوءمسؾى سؿؾقي

ماالخؿؾورات مبوادطي ماألدوديماظشؾوب ماظؿؽوؼن مغفوؼي ميف مواظػشل ماظيتم2اظـفوح
م.ؿػؿحمهلممإعؽوغقيماظؿقضريمظؾدخولميفمسوملماظشغلد

لمعفينمضؿونمتلػقظؾؾدانماظـالثميفماٌفؿيماٌكوظيمظـظومماظؿؽوؼنميفمامتؿؿـل
أوموزقػيمعلؿؼؾيممعـصىمسؿلمعلجورايصولمسؾىمعوسبيمظهمصرصيم3بصظؽلمعرت

اظؿؽوؼنماٌفينميفمأنممءاتهماٌفـقيمأثـوءمصرتةماظؿشغقل.مإذاماسؿربغوأومهلنيمطػو
ماظؿعّؾ مبني ماظعالضي مصؾى موًّعدسمصفومواإلغؿوجم ما ماظؿقدؼوتٌواجفي معن :مغوسني

                                                                                                                                   
 .اظعوٌيوػومتورؼخمتطؾققمزبططماظؿعدؼلماهلقؽؾيمهًمإذرافمطلمعنمصـدوقماظـؼدماظدوظيمواظؾـكمم1
م.طلمبؾدمعنماظؾؾدانماظـالثمتعؾقممضوسديمأومأدوديمأومعؿودطمحلىماظؿلؿقوتماٌردكيميفم2
م.اظػوئزمأوماٌؿؽّونمحلىماالدؿعؿولماظشوئعم3
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ماظطوبعممؼؿؿـلمجؿؿوسياالاظؿقديماألولمذومروبعم يفمخؾقماظشروطماٌـؾىمإلضػوء
ماظؿقديماظـوغيمصنياالحرتايفماٌفينمسؾىماألصرادماظلوس ذوممفومإظبماظؿؽوؼن،موأعو

م معماضؿصودّيروبع مأصراد مبؿؽوؼن مسـه ممّػععربًا موؾني مضودرؼن ماالدؿفوبيسؾى
ميوجقوتماظؼطوعماالضؿصودي.

مبنيمصضوءمتؼودمعللظيم ظقلًمجدؼدة،مشريمأغفومماإلغؿوجوماظؿؽوؼنمياألدوار
دقوضوت:مأواًلمميذؽوظقيمتؼعمضؿنمثالثإلم،ماظقوم،ممبػرداتمجدؼدةمتمدسطرحُت

مربوربيم ميف ماٌشورطي مواجى مبؿكوؼؾفو موػذا ماالضؿصودؼي، ماظؿـؿقي معراصؼي دقوق
م ماٌؽوّغبطوظي مبؿفقؽي موثوغقًو ماظعوملماظشؾوب، نيمالطؿلوبماٌمػالتماظيتمؼؿطؾؾفو

مهواّلماالضؿصودي مطػوءاتميف مإظب مظالرتؼوء ماٌشؿغؾني ماألجراء ممتؽني موأخريا ته،
مجدؼدةمعطؾوبي.

 لإلصالحاتسة لؾتؽوون املفين إىل املبادئ املؤّد من املػاهقم املػتاحقة

مبّق مـً موسؾمماظغؿوئٍ ماالضؿصود مزبرب مبؿطوؼرػو مضوم ماظذي ماجملؿؿعي ؿقؾقل
المميؽنمأنممرتبوياظأنماظـظومم،معـذمسشرؼنمدـيمخؾً،م(LEST)اجؿؿوعماظعؿلم

ماٌمدلوتمممؼقَُّؼمأومسؼدّر معـظؿوت معع ماظؾـقوؼي متػوسالته مسن معلؿؼؾي بصورة
م م)صريدؼقه( ماٌفـقي م، Verdier, 1996)واظعالضوت مسؾقه مغظوممو مأن ماظؼول ميؽــو

مؼضػيموؼؿاظؿؽوؼنماٌفينمؼ مخوصًو موتصورؼًو دممععمسوملماٌمدلوتمحؼاًلمعػوػقؿقًو
م.اظؾؾدانماٌغوربقيظإلصالحوتميفمليماٌمدَّماٌؾودئدالظيمسؾىم
مماإلصالحوتمهؾل موصق ماٌغوربقي ماظؾؾدان مأدودقيف معػوػقم )أغظرمػيمميأربع
ٌغوربي،مسؾىماظصعقدمامبنعبوعاظذيمضبظىمحوهلومم4(:معػفومماظؽػوءة6اىدولم

ماظؿشغقل مضوبؾقي مسؿم(employabilité)عػفوم ماظؽػوؼيميفماٌوزػيمبصورة مصقه ؾقيممبو
م ماٌغرب، ماىودةماظـوسقي-اٌـفٍعػفوم متوغس،ماظذمأو ميف مسؿؾقي معؼوظي متعؿرب ي

ماإلدعوج معػفوم ماألطـرم5وأخريًا ماظػعل ميفماىزائر.مماٌفقؽلمٌـطق موذقوسًو ردوخًو

                                                                                                                                   
،مصننماظؼوئؿنيمسؾىماظؿشغقلمضدمدبؾوامسنمعؼقوسماظؿلػقلماظذيمشوظؾًومعومطونمعؼرتغًوم(4666)موحلىمدوبورم4

م مسن مصضاًل معفـقي موربي مؼشرتط م ماظذي ماظؽػوءة معؼقوس مظصوحل مبشفودة ماٌؿوج ماظؿؽوؼن اٌقزاتممبلؿوى
ماظشكصقيماٌؿؿـؾيميفم:ماالدؿؼالظقي،موروحماٌلموظقي،ماالظؿزاممبوٌمدلي.

مدعوزؼريم5 معن مطل معػفوم محلى مسؿؾقيمم،(D. Demazière et C. Dubar 1997)مدوبورموماالغدعوج ػو
ماالجؿؿوسيم مواٌـطق متورطبقًو معؾـقي موعمدلوت ماجؿؿوسقون، مصوسؾون مصقفو مؼـكرط محقٌ معؾـقي اجؿؿوسقي
الدرتاتقفقيماظػوسؾنيمواظؿفربيماٌؽؿلؾيمحولماظلوق.مإنماظؼولمأنماالدعوجمػومغؿوجماجؿؿوسيمؼعينماظؽـريم
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مشوظؾًواظؿموجى ماظؽػوءة مأنمعػفوم مػـو مطونمؼلؿكدممـؾقه مظؿقدؼدممعو بشؽلمأطـر
م.عنماظؾؾدانماظؿؽوؼنماٌفينميفماٌغربماظعربيمطؿوميفمشريهمربؿوى

ماظ مضورنمؼعؿربمعػفوم معو مإذا محدؼـًو ماظؽروغوظوجي،معػفوعًو مسؾىماظصعقد ؽػوءة
م م"ضوبؾقي ماظؿشغقلمبػفوم "(employabilité)مذظكمم مإظب مؼشري مممممممممممممممممممطؿو

عنمماظؾؾدانماٌغوربقيحؿىموإنمطونمػـوكميفمم(M. Mansfield, 2001)مم.معوغلػقؾد
محؼلماظؿؽوؼنماٌفينمواظؿشغقل،مرمػذؼنماٌػفوعنيمطونمعؿزاعـًومععؼرىمأنمزفو

مع مأعو م"ضوبؾقي ماٌشؿقاظؿشغقلػفوم م"اظؿشغقل"مم"، مطؾؿؿني: متكظف معن ظغوؼًو
ميواإلؼدؼوظوجعطؾوسًومبوظلقوقماظؿورطبيممضؾلمطلمذيءمو"اٌفورة"مأوماٌؾؽيمصقؾؼى

ماظذيمذؽلمبوظـلؾيمإظقهمأرضقيماالغطالقمخاللمدـواتماظـؿوغقـقوت.
ماظذيم مظألصراد ماٌالزم ماالدؿعداد معن مبشؽلمخوصمإظبمغوع ماٌػفوم ضبقلمػذا

ماظعؿلم معن ماغطالضًو موػذا مسؾىمعلؿواه، ماإلبؼوء مأو يماإلصالحيماظذؼؿعنيمتـؿقؿه
صرتاضماػذهماظرؤؼيمسؾىمؼصوحؾهمعنمضقودموإطراػوت.متؼوممعوممرشمتؼوممبهماظدوظيم

صبىمسؾقهمأنمضبؿلمسؾىمسوتؼهمعلموظقيم"ضوبؾقؿهممأنمطلمصردمضودرمسؾىماظعؿل
م موأن متاظظؾؿشغقل"، ميف مؼؿؿـل مظؾقؽوعوت ماألول ماٌلموظقي"ممػعقلدور ػذه

(Tremblay et Doray, 2000).م
نم،مصنP. Lemistre (2004)"ظوعقلرت"ممو M. Bruyèreم"بروؼريوصقمتؼدؼرمطؾؿنم

ميفماٌلوراتماٌفـقي،مماإلدعوجصرتةم مطؾريًا اظيتمتعؼىماظؿؽوؼنماألوظيمتظفرمتـوسًو
والمتؿؿؽنمإاّلمضؾيمضؾقؾيمعنماظشؾوبماٌؿكرجمعنماظؿؽوؼنماألوظبمعنمايصولمسؾىم

م"عؿـودى" مدبّصم6ذغل ماظػؽرةعع موػذه ماظؿؽوؼن ميف معنممصفو ماظعدؼد ػـوك
ما مبني مػوة موجود مإظب ماظيتمأذورت ٌُاظدرادوت ما ماظؿؽوؼنممرعؾِّظدبؾوم معلؿوى سن

ماٌشغولمصصواظؿك ماظعؿل معـصى  ; Nauze–Fichet et Tomasini, 2002)وبني

Bruyère et Lemistre, 2004) 

                                                                                                                                   

ميفمزرفماضؿصوديمودقو متورطبقو معـدرج مبلغه مععًو: مآن ميف ماألعور ماظذيمعن معمدلوتي مظؾـوء متوبع موأغه دي
متؿفلدمصقفومسالضوتمخوصيميفمصضوءمذبؿؿعي.

رمبومؼعؿربمذظكمأعرًامزبوظػًومظؾواضعمذظكمأنماظػرضقيماظؿالؤعقيمضدممتماظؿكؾيمسـفومعـذمدـواتماظلؾعقـوت.مم6
مطوغ معؿواترةميفمغصوصماإلصالحمواًطوبوتماظلقودقي.مرمبو مبصورة ًمبوسـيميفمعؼوبلمذظك،مصفيمعوجودة

م معو مذظك، موعع مععؼد. مدمال مسؾى مبلقطًو مجوابًو متؿضؿن مألغفو ماظؼرار، مظصـوع مبوظـلؾي ماالرؿؽـون مصؿهسؾى
اظؾوحـونمعـذمسشرؼنمدـيمؼمطدونمسؾىماظطوبعم"شريماٌوجود"مظعالضيماظؿالؤممبنيماظؿؽوؼنمواظؿشغقلموعراطؿيم

مسؾىمروبعفوماٌعؼد.مواظرباػنيماألدظي
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ماظعالضوتمبنيماظؿؽوؼنمواظؿشغقلمتؼؿضيماظؼقوممبؿقؾقلم إنمعؼوربيماظعالضيمأو
موطقػي ممطؿي مذبول ميف موايوجقوت ماظؿشغقل مظؾـقوت مدواء محد اظؿلػقلمسؾى

ماٌلؿكَد ماٌغربمعيظؾؼطوسوت مصعقد مسؾى مغدرده محقـؿو مععؼدًا مؼؾدو معو موػذا ،
ماألخذماظعربي مسـد ماالسؿؾومخصوصو مر موعلؿوؼوتمسقـه ماظُشعى ذبؿوع
نمغػلفومطؿشؽؾيم.مظؼدمصرضًمإذؽوظقيمإدعوجماظشؾوبماٌؽّو(Théry 1990)اظؿلػقل
م ماظورـقيمعـذسؿوعقي ماالضؿصودؼوت موجدت محقٌ ماظؿلعقـقوت، ماٌغوربقيمبداؼي

اظعروضماظػوئضيممارتػوع)دوقماظعؿلممإذؾوعدرجيمبػعلمم7غػلفوميفمعوضفمعؿلزم
ميفمتـظقممغػلفومأدىمإظبموجودمحرطوتماحؿفوجقيمأخذتاألعرماظذيمم(ظؾؿمػالت

م موجفً ماظيت ماظؾطوظني" ماظشفودات م"أصقوب مبودم مضد تؼؾقصماحؿفوجوتفو
فومضدموتاحؿفوجمًفوّجدقؾيميلمعشؽلماظؾطوظيمأطـرممموماظؿشغقلماظعؿوعيمطو

ماظ مدوق معع ماظؿؽوؼن متالؤم مواظعؿلسدم مالؼزالؿشغقل ماظوضع مػذا مو معالزعوم،
ظؾلقودوتماظؿؽوؼنميفماظؾؾدانماظـالث.

 مػاهقم التؽوون املفين يف املغرب العربي:  1 جدول رقم

 البؾدان
 مػاهقم ثانووة مػاهقم أدادقة

 عػفوممخوص عػفوممعشرتك عػفوممخوص عػفوممعشرتك

 اٌغرب

 اظؽػوءة

 ضوبؾقيماالدؿكدام

 اظؿلػقل

 ترضقيماظؿشغقل

 ترضقيمعفـقي اىودة–عـفٍم توغس

 االدعوج اىزائر
ذغ/تؽوؼن8تالؤم

 ل

ماظعربيماظـالثممنوذجممتمبـوؤهماغطالضومعنمايؼولماٌػفوعقيمظـصوصماالصالحميفمبؾدانماٌغرب

  

                                                                                                                                   
بصورةمخوصي،ميفماغؽؿوشمصرصماظؿشغقل،موازدادتمتػوضؿًومبػعلماشبػوضمسددمطؾريممتـؾًمػذهماألزعي،مم7

معنماظعؿولميفماظعدؼدمعنمضطوسوتماظـشوط،مخصوصًومضطوسيماظصـوسيمواإلذغولماظعؿوعقي.
مدضقؼًو،مدواءمسؾىماٌلؿوىمأوماظؿكصص،مبنيماظؿؽوؼنمواظؿشغقل.مؼشريمم8 ماظؿالؤممؼؿضؿنمتطوبؼًو إنمعػفوم

مسوعي موراءممبصورة مصقؿو مودوسقًو مظؾؿشغقل، متوبعًو ماظؿؽوؼن مصبعل ماظذي موعؿشوبفي مظصقؼي مدؾؾقي مسالضي إظب
"ضرورؼيماظؿؽقف"مإظبمتعدؼلمربؿوىماظؿؽوؼنمظقؿالءممععمربؿوىماظؿشغقل.معومصؿؽًماظؾقوثمعـذمسشرؼنم

مدـيمتمطدمسؾىماظطوبعم"اٌػؼود"مهلذاماظؿالؤم.مأغظرم:
C. f., Tanguy, L. (1986), L’introuvable relation formation-emploi, Paris, La 

Documentation française. 
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توجفات؟ ةأواالصالحات املطبؼة: 

وظبماألاٌرحؾيممأتؾد:مػومتقزانمعلورمعرحؾؿنيمإظباإلصالحوتميفماٌغربمهقلم
م6993مدـيمعن م، مأعو متطؾقؼفواظـوغقي مجرى ممصؼد مبداؼي مدـي مإرورمم4666عن يف

م.6999اٌقـوقماظورينمظؾرتبقيمواظؿؽوؼنماٌصودقمسؾقهمدـيم
اظيتممتًمصقوشؿفومسؾىمضوءمعػرداتماظؿالؤممبنيماظؿعؾقممم6993نصالحوتضودت

سؿؾقيمإسودةمػقؽؾيماظـظوممبغقيمهلنيمغوسقؿهممإظباظعوممواظؿؽوؼنمواظؿشغقلمػيم
ماٌفينم ماظؿؽوؼن مبني مواضقًو ماظؿؿققز مبوت ممثي موعن ماظشغل، مسومل معع وتؽققػه

قؽيمسؿوعقيمتؿوظبمأصؾحمظؾؿؽوؼنماٌفينموزارةمخوصيموػم،محبقٌواظرتبقيماظورـقي
م مدماإلذرافسؿؾقي ميف مممـؾي موخدعوته مضقودته موترضقيمسؾى ماٌفين ماظؿؽوؼن ؼوان
مػذاماظؾؾد.طلوظوؼيمثوغقيميفمماسؿربماظؿؽوؼنومضدم،م(OFPPT)اظشغل

اظشمونم،مظؿشغقلظؾؿؽوؼنمبوزارةمامصالحوتمارتؾورومعمدلوتقواإلأوجدتمػذهم
ػذامم.مؼعؽساٌؽؾػيمبوظؿؽوؼنماٌفينماالجؿؿوسقيمواظؿضوعنمعنمخاللمطؿوبيماظدوظي

مبصورةمجقدةمعدىماظؿالؤممبنيمعػفومماظؿشغقلموعػفومماظؿؽوؼنم االرتؾوطمبوظوزارة
مدعقد موبن ماظعويف محلى متؿؿـل ماظؿالؤم مهلذا ماٌفقؽؾي مصوٌػوػقم ممممممممممماٌفين.

(N. El Aoufi et M. Saïd, 2005)ميفماظؽػوءةموضوبؾقيماظؿشغقل.مم
:ماظؿؽوؼنمػؿوماظـشوروتعنمحولمغوسنيممتًمػقؽؾيماظؿؽوؼنممعنمجفيمأخرى

ظيمصوظؿؽوؼنماألوم،واظؿؽوؼنمخاللمصرتةماظؿشغقلمأوماظؿؽوؼنماٌؿواصلمياٌفينماألوظ
ػدصهماألدوديماالدؿفوبيمإظبمحوجقوتمهددػومومماجملوغيمؼؼدمميفمعراطزمسؿوعقي

مظؽل ماظطؾؾوتماحملؾقي معن ماٌفينماغطالضًو ماظؿؽوؼن ماٌؼورعوتممبطوضي معن عؼورعي
مموماًؿلني ماٌرطزي. ماٌلؿوى مسؾى مععؿؿدة مععؾوعوتفو متؽون مطبصمأعو صقؿو

أنممإظبمتشريم،األطـرمصعوبيميفمعبعفوم،اظؿؽوؼنميفمرورماظؿشغقل،مصننماٌعطقوت
يفماٌوئيمعنماًدعوتمؼؼومماظؼطوعماًوصمبضؿوغفو،ميفمحنيمأنمم96ػـوكمأطـرم

جهماًصوصمبـ"اظدؼوانماظورينمظؾؿؽوؼنماٌفينموترضقيماظؼطوعماظعوممممـاًلمسؾىمو
اظؿؽوؼنممؼؾدوميفماٌوئيمعنماًدعوت،ميفمحنيم46عنمأضلمإالمؼضؿنمالمماظشغل"م
م ماظؽربىأاٌلؿؿر ماٌمدلوت مسؾى مترطقزًا ممطـر مادؿكدام مسؾى اٌؾوذرماظؼودرة

ماٌفينم ماٌمدلوتمٌكرجوتماظؿؽوؼن مظصوحل مآظقوتمدسم مطوغًمػـوك موظو حؿى
م.PMEاظصغريةمواٌؿودطيم



 …املغرب العربيبعض بؾدان التؽوون املفين ودعم التشغقل يف 

19 

مػـو ماظذموىماإلذورة ماآلظقوتمظهمإظبمأنمعـطقماظشراطي مػذه يمتـطويمسؾقه
موأغ معلؿوىمنبمهحدوده، محلى مذاك مأو ماظؼدر مبفذا مؼشؿغل مأن ماظـظوم عؽون

متودقعمع مسؾى ماٌفينموضدرتفو ماظؿؽوؼن مصروع موػ9طوظؾفودؼـوعقؽقي مؼعطيم، معو ذا
م مضعقػيمأاالغطؾوع مادؿؼؾول مضدرة مسؾى ماٌغربمؼؿوصر ماٌفينميف ماظؿؽوؼن مجفوز ن

أنمػذاماظـظوممؼضعمم،عومؼـؾغيماظؿلطقدمسؾقهمػـو.10غلؾقًومبوظـظرمإظبماظطؾىماٌؿزاؼد
ترضقيماظؿشغقل.متشؽلمػذهمععمعللظيمسؾىمضدمماٌلوواةممتؾؾقيمحوجقوتماٌمدلوت
ماظــوئقيمخوصقؿهماألدودقي.م

ماٌفينميفم ماظؿؽوؼن مذبول ميف مواظعرضماظعؿوعي ماٌلموظقي، معػردات متؽن مل
والمسؾىماظـؿوئٍ،مذظكمأنمعمدلوتماظؿؽوؼنماٌفينمماألداءاٌـطؼيمضوئؿيمالمسؾىم

ممتزالال معؿوبعي مدون مألخرى مدـي معن ماظؿودعمم،ظؾـؿوئٍتعؿل ماألدودي ػدصفو
اظؿؽوؼنمعؼصورةمسؾىمظؼدمأزفرماظؿقؾقلماٌؼورنمأنمػذهماًوصقيمظقلًماظؽؿي.م

م.طلمعنماىزائرمومتوغسندػوميفمسوعيمحوظيماٌفينميفماٌغرب،موإمنومػيم
ميفمهدؼدماألػدافمأوميفمتـػقذػو،مصوظػروعماٌفـقيمؼؿدخلماظعدؼدمعنماظػوسؾني

ماظشغلمبلؾعمممـؾنيمعنم مظدؼوانماظؿؽوؼنماٌفينموترضقي ممـؾيميفمذبؾسماإلدارة
مميـؾون ماآلخرون ماظلؾع م)األسضوء ماظدوظي(ماٌلؿكدعني ما، مسؿؾقيمؼؿم ميف ذراطفم
صبؿؿعونمسؾىمميفماٌمدلوت،محبقٌماظؿعرفمودسممبروزماظطؾىميفمذبولماظؿؽوؼن

مبوظؿعرفمسؾىم ماظيتمتؼوم ايوجقوتميفمذبولماظؿؽوؼنمعلؿوىماظؾفونماىفوؼي
ماظشغل، ماظؿفؿعوتممحلىمصروع مسرب مغوذطون مأغفم مٌلوسدةمطؿو ماٌفن عؿعددة

11اجملؾس
(GIAC)م.م

م مصؿـال، مواٌؾؾودوت ماظـلقفقي مظؾصـوسي ماٌغربقي ماىؿعقي م(AMITH)تعؿرب
ماظـل مظؾصـوسوت ماظعؾقو ماٌدردي متلقري ميف معوظقًو مؼلوػم مصعواًل فقيمقذرؼؽًو

وؼؾؼىمدورمدؼوانماظؿؽوؼنماٌفينموترضقيماظشغلمضبظىمبوألوظوؼيميفممواٌؾؾودوت،

                                                                                                                                   
مواٌؾؾودوتم9 ماظـلقفقي مظؾصـوسوت ماٌغربقي ماظؽفربوئقيم -Et l’AMITHماىؿعقي ماظصـوسوت صقدراظقي

موػؿومصرسونمرئقلقونمذرؼؽونمععماظدوظيميفمذبولماظؿؽوؼنماٌفين. La FIMMEو  واٌقؽوغقؽقي
مم10 مبـلؾيسن مظؾطؾى ماٌفين ماظؿؽوؼن مغظوم متغطقي مدـي49ععدل ماٌوئي ماظرتبق6992يف معـظوعي يمتشكقص

 .COSEF, 2000, p.65: .مأغظرواظؿؽوؼنماظذيمضوعًمبهم)طودقف(
عبعقيمعؿؽوغيمعنمصروعمعفـقيمػدصفومإبرازمرؾىماٌمدلوتمسؾىماظؿؽوؼنماٌلؿؿرمواظؿعرفمسؾىمحوجقوتفومم11

م.يفمذبولماظؽػوءات
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بدورماظـوزمموعؼدمماًدعوتمم،يفمآنمععًوم،تلقريماظؿؿوؼلمواًدعوت:مصفومؼؼوم
موتعودمإظقهمردومماظؿؽوؼنماٌفين.

م متوغسأعو ماٌفينميف ماظؿؽوؼن مغظوم ممّتمصنن مماظذي معـذ بوزارةمم4663إيوضه
ؼؿوظبمتـػقذهموضؿوغهمم،واظؿؽوؼنماٌلؿؿرم12ؼشؿلمجوغؾني:ماظؿؽوؼنماألوظيماظرتبقي

عنمجوغىماظؼطوعماظعوم،ماظوطوظيماظؿوغلقيمم،تعؿرباظػوسؾونماظعؿوعقونمواًواص.م
مواظؿؽوؼنم(ATFP)ظؾؿؽوؼنماٌفين ماظرتبقي مظوزارة يفمػذامماظػوسلماظرئقلي13اظؿوبعي

اظزراسيماظؿوبعيمظوزارةماظػالحيمصؿؿوظبممأعوموطوظيمتؾلقطماٌعورفمواظؿؽوؼنماظشلن،
ماٌفين مظؾؿؽوؼن ماظعؿوعقي ماٌمدلوت ماظوطوظيممتلقري متؿؽػل محني ميف اظزراسي،

ماظؿوغلقي مظؾلقوحي ماظلقوحيم،اظورـقي موزارة موصوؼي مهً متؼع بؿلقريمم،اظيت
ماظلقوحي،ماٌمدلوتماظعؿوعقي ماٌفينميفمضطوع متؼوممظؾؿؽوؼن معنمطؿو وزارةممطل

ماظدصوعماظورينمووزارةماظصقيماظعؿوعقيمبضؿونمعفومماظؿؽوؼنماٌفين.
م مجملؿوع ماظؼدراتماالدؿقعوبقي مأغػًوماهلقؽوتإن ماٌذطورة مجرىمم14اظعؿوعقي ضد

عراطزماظؿؽوؼنماٌفينموتودقعماظؼدراتماالدؿقعوبقيمظؾؿراطزمتطوؼرػومبػضلمإغشوءم
مبػضلمتودقعماٌراطزماظيتم ؼـؾغيمػيمسؾىمصؾيمبوٌمدلوت.ماٌوجودة،مخصوصًو

:مذفودةمومػيمغونذفوداتمضبصلمسؾقفوماٌؿؽّوأغواعمعنمميثالثإظبماإلذورةمػـوم
م.15،مذفودةماظؿؼينماٌفينموذفودةماظؿؼينماظلوعي(CAP)اظؽػوءةماٌفـقيم
مسؿؾقوتممتؿوزع مواإلذرافمماإلصالحوتأدوار مظؾفـددي ماظعؿوعقي بنيماهلقوطل

سؾىماظؿؽوؼن،موعراطزماظؿؽوؼنماٌفينمواٌـظؿوتماٌذطورةمدوبؼًو.ممبومأنمإصالحوتم
يمؼؼؿضي،مغظرؼًو،مهؿقلميفمتوغسمتؼوممسؾىمعـفٍماىودةماظذاظؿؽوؼنماٌفينم

مادورأمحددت16اظيتمضررتفومايؽوعيمدرتاتقفقياالاٌلموظقيماظؽؾقيمظؾػوسؾني،مصننم

                                                                                                                                   
ماظؽػوءاتمم12 موتؾؼني مضوسدي، مسوم متؽوؼن متؼدؼم مؼلؿفدف م"اظذي ماٌفين ماظؿؽوؼن متوجقه مبؼوغون ربددة

ماٌفـقيميفمعبقعم واٌعورفماٌفـقي،مبغقيمممورديمحرصيمأومعفـيمعمػؾي.متؼوممبوظؿقضريمظؾدخولميفمايقوة
معلؿوؼوتماظؿلػقلموبؿلفقلماالدؿػودةمعنماظؿؽوؼنماًورجي".

مؽوؼنماٌفينطؿوبيماظدوظيمظؾؿم13
:ATFP 14اظوطوظيماظؿوغلقيمظؾؿؽوؼنماٌفين; ONTT : اظدؼوانماظورينمظؾلقوحيماظؿوغلقي ; AVFA :وطوظيم

م.اإلرذودمواظؿؽوؼنماظزراسي
 وػيمذفوداتممموثؾيمٌومػومعوجودميفمبؾدانماٌغربماظعربيماظـالث.م15
)متـؾًميفم4660-6992ظؾؿـؿقيمخاللمصرتةظؼدمدؾقمظؾؿؽوؼنماٌفينميفمتوغسمعنماالدؿػودةمعنمادرتاتقفقيمم16

ظؼدموضعًمػذهماالدرتاتقفقيم. 6992تلػقلماظؿؽوؼنماٌفينمواظؿشغقلم)عوغػورم(،ماظذيمجرىمتؾـقهميفمدـي
 .تؾؾقيمحوجقوتماالضؿصودماظورينميفمذبولماظؿلػقلمطلدوسمظؾؽلمدقوديمتؽوؼن
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ماٌرطزؼيمةجدؼد ميفمظؾفقوطل متؿؿـل ماظورـقي، ماظلقودي مهدؼد ماألػداف:
ماظؼوغوغيماالدرتاتقفقي مواظوضع مإظقفو، ماظدخول موذروط ماظؿؽوؼن، مدبصصوت ،

ماظؿؼققممواٌصودضيمسؾىماظشفودات.ظؾؿمدلوت،مواالسؿؿودات،موضواسدم
مظؾؿؽوؼنمبـو ماظعؿوعقي مسؾىمعـطقمظؼدممتمهدؼدممنوذجمظلريموتلقريماٌراطز ء

وؼػرتضميفمػذاماظـؿوذجمم،االدؿؼالظقيمواظؿعوضدمععماحملقطماالضؿصوديمظؽلمعرطز
تزوؼدمعراطزماظؿؽوؼنمبؿـظقممعنمغوعم"اٌمدلوت"موهدؼدمسؿؾفومسنمررؼقمآظقوتم

م مشري مظؿلقري مضؿوغًو ماٌوثؼي ماٌعؾوعوت معن مطؾري مضدر مععمممسؾى موبوظشراطي رطز
اظغوؼي،مؼؼوممػذاماظـؿوذجمبؿقدؼدمغطوقماٌلموظقيماٌمدلوت.موعنمأجلمبؾوغمػذهم

تؾكماهلقؽوتماٌرطزؼيممواٌلوءظيمظؾؿمدلوتمووهماهلقؽيماظوصقيمسؾقفو،موخصوصًو
مبصورةم ماظؿؽوؼن متطوؼر مسؾى مؼعؿل مطؿو مدؼـوعقؽقؿفو، ميف مضرورؼي متعؿرب اظيت

معـلؼي،موغظرؼي،مععمحوجقوتماٌمدلوت.
اٌـظؿيم،مسؾىمشرارماظؾؾدؼنماآلخرؼنميفمائرغظومماظؿؽوؼنماٌفينميفماىزؼشؿؿلم
مصرسقنياٌغوربقي مغظوعني مسؾى مم:ػؿوم، مصبري ماٌفينمتؽوؼن ماظؿؽوؼن معراطز يف
17واظؿؿفني

(CFPA) ممو معلؿوى مسؾى مصبري ماٌؿكصصيمتؽوؼن ماظورـقي اٌعوػد
ماظؿؽوؼنماٌفينم(INSFP)ظؾؿؽوؼنماٌفينم ميفمم (IFP)وععوػد واظيتمتؿؿـلمعفوعفو

متؽوؼنمورصعمعلؿوىماٌؽوغنيمظؾؼطوع.
ي مضوئؿ ماٌفينم18إن ماظؿؽوؼن مغظوم مسؾقفو مؼؿوصر ماظيت مواظؿكصصوت ماظػروع
ما مبنعؽوغفو مصقض متلقري ماغشغوالت مإظب مخرصبيمماإلسدادالدؿفوبي م"عن اظؽؾرية

اظطؾىمعنممثيماعؿصوصموم(Benghabrit-Remaoun, 2000)عراطزماظؿؽوؼنماٌفين"
ماظؿؽوؼن، مواٌؿطؾؾوتممسؾى ماظـظوم مسرصفو ماظيت ماظؿقوالت مإظب مبوظـظر مأغه شري

إجرائقيملمسنمعدىمبنعؽوغـوماظؿلوؤاظـوعبيمسنماغػؿوحماظؾالدمسؾىماحملقطماظدوظيم
مغظومماظؿؽوؼنماظذيممتماسؿؿوده.موصعوظقي

                                                                                                                                   
ماٌلؿوىم17 متؽوؼن متطوؼر ماٌراطز مػذه مإغشوء ماهلدفمعن مواٌلؿوى6طون ماٌؿكصصني(، )اظعؿولم 4م)اظعؿول

 )اظؿؼـقني(. 3م)اظعؿولمذويماظؿلػقلماظعوظي(مواٌلؿوى 1ماٌمػؾني(،مواٌلؿوى
ميؽنمهدؼدمػذهماظؼوئؿيمعنماٌصـػوتمطؿرجعقيمظؾؿؽوؼنماظذيمؼشؿلمبقوغوتموصػقيمظؾؿكصصوتماٌدرديمم18

أومتؾكماظيتمميؽنمأنمتدرسمحلىمايوجقوتماٌعربمسـفومسؾىماٌلؿوىماحملؾي،مواىفويمواظورينمعنم
مظؾق مواظؿلقري مظؾؿكطقط مطلداة متعؿرب مأن مميؽن مآخر، معلؿوى موسؾى ماظؿؽوؼن. معمدلوت مسؾىمضؾل صول

ماظؿففقزاتمواظؿوزقفموتؽوؼنماٌؽوغني.م
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م ماظؿؽوؼن مغظوم مؼؿؿقز ماىزائر ميف ماظعؿوعقي ماظلؾطي مظؿدخل وذظكميفمخبضوسه
م معنمخالل مأضقًمصقفومطوصيمذبوالتماظؿؽوؼن ماظؼؿي معن مإدارؼي معـظوعي ػقؿـي

ماألوظوؼيمظؾؿقؽممصقؿومػومدقوديمعؼورغيمبؼراراتماظؼطوعماًوصيمبه.م
سؾىماجراءمذوعلمعنماٌشوورةمواظؿـلقق،مماظؿؽوؼنمـظومؼؼومماظؿـظقممايوظيمظ
مصوسؾنيم مععه معلؿوؼوتمثالث:ؼشرك مومسؾى مصعؾىمماظوالئيماحملؾي، واظورين.

:مػيمسنمررؼقمثالثمػقوطلماٌلؿوىماحملؾيم)اظؾؾدؼي(متـؿظمماٌشوورةمواظؿـلقق
ماإلدارة ماظؿؽوؼنمذبؾس موذبؾسمٌرطز مواظؾقداشوجي ماظؿؼين ماظؿوجقه موذبؾس ،

ميفم مؼشورطون ماٌمدلي مسن مخورجني مسدؼدؼن مذرطوء مسن مصضاًل موػذا اٌؽوغني،
لوتمواجملوظسماظشعؾقيماظؾؾدؼيماٌعـقني.ماهلقؽؾنيماألوظني،مخصوصًومممـؾيماٌمد

ماظؿؽوؼنم مىون ممتورسمضؿن مواظؿـلقق ماٌشوورة مصنن ماظوالئي، ماٌلؿوى مسؾى أعو
ؼؽؿنمػدصفومم،19اٌفينماظيتموؿعميفمثـوؼوػوماظشرطوءماالضؿصودؼنيمواالجؿؿوسقني

ماظؿؽوؼنماٌفين مظؾؿقزاغقيماظعوعيمظؾؿمدلوتموتؽققفمميفمهدؼدمخرؼطي احملددة
مصصوتماظؿؽوؼنمحلىمحوجقوتماظلوقماحملؾقيمظؾؿشغقل.دب

ماٌفينم ماجملؾسماظورينمظؾؿؽوؼن مؼؼوم بدورمم(CNFP)سؾىماٌلؿوىماظورين،
عؾقو"ميفمذبولماٌشوورةمواظضؾط،موتؿدخلماظؾفونماٌفـقيماظورـقيمظؾػروعماظقؽيم"اهل

تؾدوممشريمأغهمإذامطوغًمعنيماظؿكصصوتماٌدرَّديموتطوؼرػو،عنمأجلمهدؼدمعضو
مغظرؼًو مربددة ماهلقؽوتػم،مصننزبؿؾفماألدوار مسنمتؾؼىمذه مععمذظك،مسوجزة ،

ػوسؾنيماالضؿصودؼنيمسمحؼقؼيمظدؼـوعقؽقيماظؿعوونمععمعلموظيماظـظوممواظَػسطوءمَغإ
خوصي،مسؾىممندميفمخطوبوتماظػوسؾني،مترطقزًا،مبصورةمواالجؿؿوسقني،موظذظك
غؼصمصعوظقيمم)سؾىمدؾقلماٌـولمالمايصر(:معنمضؿـفوماظعدؼدمعنماالخؿالالت

مػقؽوتماٌشوورةموشقوبماظربطمبنيمعمدلوتماظؿؽوؼنمععماحملقطماالضؿصودي.

 متوول أنظؿة التؽوون املفين

رماظـظومماظرتبويمؿطّوظربددامسؾىماظدواممأغظؿيماظؿؽوؼنمإذؽوظقيماظؿؿوؼلممتعؿرب
دبصقصموتوزؼعماٌواردموتطرحماظقومموصقماٌػرداتمتلقريماألغظؿي،ممأوماظؿؽوؼين،
مػقوطلممتوؼلماألغظؿيماظـالثميفمم،اجملـدة واظؿقؽمميفماظؿؽوظقف.متؿشؽلمحوظقًو

عنمسوئداتمردوممعنمعقزاغقيماظدوظي،م)اىزائر،متوغسموماٌغرب(ماظؾؾدانماٌغوربقي

                                                                                                                                   
19 ANEMاٌؼووظون،معؽؿىماظقدماظعوعؾي،م 
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ماألاظعّؿ ماٌمدلوتول ميف ماظعوئال،مجراء معلوػؿي ماظردوممعن مظدصع تماظيتمدبضع
ٌمدلوتماظؿؽوؼنميفماظؼطوعماًوص،مومعنماهلؾوتماٌؿقصلمسؾقفومعنمعمدلوتم

م ماظدوظقي موضقودمم.(Bousaïd, 2000)اظؿعوون ماظؿؿوؼلمػذه،محدود ظؽلمعنمعصودر
م مظألغظؿي ماظعوم ماظلري مسؾى متطوؼرمتمثر محوجقوت معواجفي مسؾى مضدراتفو وسؾى

ماظؿؽوؼنمطؿقًوموغوسقًو.
مؼعؿرب متعدد مذك، مدون مػوعًومعصودر، مأعرًا مأليمحؽوعيمصم،اظؿؿوؼل مميؽن ال

مدؼٌ،ايدوقممطلماظؽػوءاتماظضرورؼيميفماضؿصودتؽوؼنممتولمتضؿنممبػردػومأنم
مموسؾقه مصنن مأوظوؼي مؼشؽل ماٌصودر ماظتـوؼع مهلذا ماظـالث،راػـي ماظؾؾدان ميف مؼطوع

مدقلؿح مألغه ممظقس ماظؿؽوظقف مبؿكػقف مظضؿونموصؼط ماظعالضوتممإمنو دؼـوعؽقي
ماٌؿغريةمبنيمعطوظىماظؿؽوؼنمومعطوظىماظػوسؾنيماالضؿصودؼني.م

ماظؿؿوؼلماٌفينماألوظيماألربععصوتؿؿـلمم،ػيماٌغربص يفمسوئداتماظردمممدر
موأعوالم ماٌوسبني موعلوػؿي ماظدوظي، مخزؼـي معن ممتوؼل ماٌفين، ماظؿؽوؼن سؾى

م ماظعوئالت. ماٌفينمؼشؽل ماظؿؽوؼن ماٌلؿكؾصمعن محفممم6.0اظردم معن ماٌوئي يف
ماالجؿؿوسيم مظؾضؿون ماظورين ماظصـدوق ميف ماٌـكررني مظؾعوعؾني ماٌمدلوت أجور

(CNSS)ؿؿغريم،ميفمحنيمأنمعواردماٌقزاغقيماًوصيمبوظدوظيمتعؿرب،مبوألحرى،مط
مصـفدػو ماٌوسبني ممتوؼالت مأعو مواظؿعدؼل. مزبصصوتمظؾؿصققح ميف معـدذبي

ماألوربي ماالهود معن مععظؿفو ميف مواردة موػي 20اٌقزاغقي،
ماظوزارةموم21أٌوغقو، عن

معنماظوطوظيماظػرغلقيمظؾؿـؿقي.واظػرغلقيمظؾشمونماالجؿؿوسقيم
ومؼؿلتىممفوغػلممتوؼلمجفدماظؿؽوؼنماٌفينمحلىماظصورةصبريمويفمتوغس،م

مػي معصودر مأربع مأعوالمم:عن ماظدوظي، معقزاغقي ماٌفين، ماظؿؽوؼن مسؾى اظردم
ميفماظلـواتماألخريةمبوٌلوػؿيميفمتـػقذمماظعوئالتموعلوػؿيماٌوسبني اظذؼنمضوعوا
م م"عوغػورم" (MANFORME)ادرتاتقفقي

مو22 ماظؾـكم، ميف ماٌوسبني مأػم ؼؿؿـل
ماظعوٌي،مواظوطوظيماظػرغلقيمظؾؿـؿقيمواالهودماألوربي.

                                                                                                                                   
مم20 م"عقدا م6برغوعٍ مواٌمدلوت ماٌفين ماظؿؽوؼن متلػقل مدسم مؼلؿفدف م(6999-4663)" مأورومم19: عؾقون

"ماظذيمؼرعيمإظبمدسممتطوؼرماظؿؽوؼنماٌفينميفمضطوسوتماظلقوحيمواظـلقٍمواظؿؼـقوتم4طدسم،موبرغوعٍم"عقدام
معؾقونمأورومعنماظدسم.م26:م(4662-4661)اىدؼدةمظإلسالممواالتصولم

عؾقونم 1.9: 4662-4661اظؿؽوؼنميفمربقطماظعؿلم)اظؿؽوؼنماٌلؿؿرمواظؿؽوؼنماظؿـووبيمسنمررؼقماظؿؿفني(مم21
م.أورو

م.ػم:ماظؾـكماظعوٌي،ماظوطوظيماظػرغلقيمظؾؿـؿقي،مواالهودماألوربيمأػمماٌوسبنيم22
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م مأعو ممأنمـفدصيفماىزائر ماظؿؿوؼل معصودر مأػم ماظدوظيتؿؿـل اظيتمميفمعقزاغقي
م ماظؿلقريماظيتمطبصصمعـفو مظؾرواتىمواألجورم99تشؿؿلمسؾىمعقزاغقي ميفماٌوئي

م مظؿؿوؼل ماٌكصصي ماظؿففقز مواظؿففقزات،وعقزاغقي ماظؼوسدؼي محنيماٌـشكت ميف
ظؾؿؿوؼلماٌصدرماظـوغيمم6994االغؿوج،ماظذيمذرعمصقهمدـيم-اظؿؽوؼنربورممؼشؽل

مبػضلمبقعماٌـؿفوتماٌـفزةمرقؾيمعلورماظؿؽوؼن.
مسربم ماظدوظي ماظؿؿوؼل مإظب ماآلخرؼن، ماظؾؾدؼن مشرار مسؾى ماظؿؽوؼن، مضطوع ؼؾفل

مؿوماٌؿزاؼدمظؾؼطوع،ظؾؿشورؼعماظراعقيمإظبماظـاٌؿعددماألررافم/مأوماظؿعوونماظــوئيمو
دموؼلؿػقدماظؾؾد،ميفماٌؼوبل،مبدسممغليبمعنمضؾلماٌوسبنيميفمذبولمتـؿقيماٌوار

عنمأػمماٌؿدخؾنيممؼؾؼىماالهودماألوربيمواحداظؾشرؼيمعؼورغيمبوٌغربموتوغس،موم
ممياألوربقماظؾفـيؿدخلمتميفمػذاماجملول،محبقٌ مبرغوعٍمعقدا يفمم4،مو6يفمإرور
ماظيت مسدؼدة مامعشورؼع مبؿـؿقي مصؾي ماظؾشرؼي،هلو موػـدديممٌوارد م"ضقودة صؿشروع

يفممعـهمعلوػؿيمإصالحوتماظـظوممإجراءاظؿؽوؼنمواظؿعؾقمماٌفين"مؼلؿفدفمدسمم
بطؾىماٌمدلوتمميفمربووظيمظربطهودؼدمجفوزماظؼقودةموػـدديماظؿؽوؼنماٌفينم

ميفمذبولماظؿلػقلماٌفين.

 لتحدي دعم التشغقل ادتجابةبوصػفا  إلصالحاتا

م متواجه ماظـالثاظؾؾدان مبماٌغوربقي ماظؿزعً ماظؿعدؼلمؿاظيت مدقودوت طؾقق
ماألوربيم مظالهود ماظؿؾودلماير مظؾدخولميفمعـطؼي اهلقؽؾيموهضريماضؿصودؼوتفو

م مصؾعدعو ماألػؿقي. معن معمدفؾًتغرياتميفمشوؼي ميفمععدالتماظؾطوظي،مؿـوعقمنوًا ًو
م معن مبلؾلؾي مذظك، مسؾى مصعل مطرد ماظؿماإلجراءاتضوعً، مظصوحل مواإلدعوجشغقل

م رمبـقويمسؾىمأغظؿيمتؽوؼـفوماٌفين.مظؼدمبوتًماألغظؿيمتغّقمبندخولاٌفينموػذا
اخؿالالتمطؾريةمبنيممخصوصوميفمزلماظرتبوؼيمواظؿؽوؼـقيمشريمصوييميفمطؾقؿفو
هوالتمدوقماظعؿلموتـوعيمعومؼعؽسماظؿؽوؼنماٌؼدمموحوجقوتماالضؿصود،موػذام

تـطؾقمػذهمايوظيماظعوعيميفمخطورفوماظؽربىمسؾىمغشوطمعمدلوتماظؼطوعماًوص.
ماظؾؾدانماظـالث،محؿىموإنمطوغًماألوضوعماظورـقيميفمطلمعـفومشريمعؿطوبؼي.م

معزسزسًوممؼشؽلمتـوعي مسوعاًل مشريػم" ماظشؾوبم"ايوعؾنيمظؾشفوداتمأو بطوظي
ماظذيمؼؿعنيمسؾىمسؿلمظالدؿؼرارماالجؿؿوسيموسـصرًامعؿلؾؾًوميفماالضطرابماألعين

ثمإظبمثالم(J. P. Barbier, 2002)مبوربققهمظلقوقمؼشرياظدوظيممبواجفؿه.مويفمػذاما
ماظـالث: مظؾؾؾدان معشرتطي ماظلؽونممتوجفوت مادؿفداف ميف ماألول ماظؿوجه ؼؿؿـل
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اظـوذطني،موؼؿؿـلماظـوغيميفمهلنيم"ضوبؾقيماظؿشغقل"مظؾلؽونمسنمررؼقماظؿؽوؼنم
خؾقمعـوصىماظشغلميفممحنيمؼشؽل،ميفمعنمأجلماإلدعوجمواظؿؽققفمععماظشغل

ماألذغولماظعؿوعقيماظؿوجهماظـوظٌماٌشرتكميفمدقودؿفومظؾؿشغقل.براعٍم
م مؼؿعؾق ماظورـقي، ماظرتضقي مبرباعٍ ماٌغرب ميف مموبنجراءاتاألعر مإغشوءدسم

مطلوظوؼيميفمدسمم اٌمدلوتمواظؿشغقلماظذاتي،مأعوميفمتوغسمصـفدماظؿوجهمعـصؾًو
مذاتماظطوبعم ماٌومسقي ماألذغول مظدسم محنيماوفًماىزائر ميف ماٌلؿؼل، اظعؿل

م ميفمم(ESIL)احملؾي ماظعوظقي مبوظؽـوصي متؿلم ماظيت ماظعوعي ماٌـػعي مذات واألذغول
موحلىمبوربق ماظعوعؾي. ماظقد متوغسمواٌغربمتشرتكميفمهقادؿكدام مصننمطلمعن ،

ماالسرتافمبلػؿقيمدورماٌمدلوتماظعؿوعقيمطودقطميفمدوقماظعؿل.م

 ريورات االجتؿاعقةصالحات املؼررة والساإل

اإلرورماظعومماظذيمجرىمصقهمإصالحماٌـظوعيماظؿؽوؼـقي،محلىمطلمعنممزّقمي
موؼعؼوبي مطروم االدؿؼالظقيممبؿعزؼز (M. Benkerroum et D. El Yacoubi)مبن

ماألخ ماٌؽوغوت مووه ماٌفين مظؿؽوؼن مظؼطوع ماظرتبوؼيماٌمدلوتقي مظؾؿـظوعي رى
مضوغوغيمخوصممواظؿؽوؼـقي، ماالدؿؼالظقيمسنمررؼقمتؾينمإرور وضدممتمتردقخمػذه

غػسمجدؼدمعنمذلغهمأنمؼزؼدمعنمموإسطوءظؾؼطوعمؼرعيمإظبمتدسقممعؽؿلؾوتماظـظومم
محقوؼؿهمودؼـوعقؽقؿه.

م مرضم مضوغون مسن ماظذيم 90-10وصضاًل ماظؿـووبي ماٌفين مظؾؿؽوؼن ماٌـظم اٌمدس
ميـؾه:مضوغونممخرآإرورمضوغوغيمجرىمتؾين،م6999-6992عـذمماظؿـػقذدخلمحقزم

اٌؿضؿنمظؾوضعمم66-61اٌمدسمواٌـظممظؾعؿؾقيماظؿؿفني،موضوغونمرضممم66-64رضمم
مو ماظـصوص موذبؿوع ماًوص ماٌفين مظؾؿؽوؼن ماظؿطؾقق".ماظؼوغوغي أدوات

(Benkerroumet El Yacoubi, 2006).م
م:23ػؿومأدودقنيمنياسؿؿدمػذاماإلصالحمسؾىمإجرائ

تعزؼزمواالجراءماألولمتردقخماظؿؽوؼنماٌفينميفمربقطماظشغل،مؼلؿفدفم 
ميف ماالدؿـؿور ماظشراطي،مدؼـوعقؽقي موتطوؼر ماظؾشرؼي ماظؿؽوؼنممصؾػضلماٌوارد ترضقي
اظرتبصوتميفماٌمدلوتموتشؽقلمىـيمهؽقمممإجراءوإظزاعقيماظؿـووبيمواظؿؿفنيم

                                                                                                                                   
م.إغلوغقوتعنمذبؾيممغظرمعلوػؿيمد.مؼعؼوبيميفمػذاماظعددأ 23
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م مظؾؿؽوؼن مالطؿلوبمماإلضوعيعفـقي معػضل مطػضوء معردكًو ماظشغل مربقط أصؾح
اظؽػوءاتمواٌفورات.

مأ  مصقؿعؾق ماظـوغي ماإلجراء ماظرتبوؼيممبندعوجعو ماظعؿؾقي ميف ماظؿطؾقؼي اظؾعد
محبقٌوإس ماألوظي، ماٌفين ماظؿؽوؼن متـظقم مماألعرمطبصودة ػقؽلمإغشوءػـو

دبصصمعفينمطؿؿوؼٍمظؾؿعؾقمماىؿوسيميفمبقداشوجيمجدؼدماظذيمؼشؿؿلمسؾى
مظؾؿعؾقمم ماظـوغوي،موذعؾي مظؾؿلػقلماٌفينماٌـدعٍميفماظؿعؾقم ذؽلممتفني،مودورة
اظؿؽـوظوجيمواٌفينمتؿوجمبويصولمسؾىمذفودةماظؾؽوظورؼو،مودورةمجوععقيمذاتم

دةماظؾؽوظورؼومتؿقحمظصوحؾفوماظوظوجمعؾوذرةمروبعمعفينمعػؿوحيمسؾىمحوعؾيمذفو
ظؾققوةماظعؿؾقي.

مماإلصالحويفمتوغس،مادؿفدفم مظؿلػقلمماالدرتاتقفقياٌـدرجميفمإرور اظورـقي
مواظؿشغقل مذو (MANFORME)اظؿؽوؼن ماٌفين ماظؿؽوؼن مغظوم ودةم"اىتطوؼر

ماظرئقسعوظقياظ ماٌػفوم موػو مظؾم"، مأجلميفمػذاماإلصالحؼوئؿنيمسؾى موعن اظؾالد.
م مُدطر ماهلدف مػذا ممّتميأربعبؾوغ معػضؾي ميفمقفوتؾـّمربوور عشورطيمم:وتؿؿـل

ودةمواظؼوبؾقيمظؾؿؽقفمععماٌمدلوتميفمهدؼدمحوجقوتفومعنماظؽػوءات،متدسقمماى
م ماظطؾىاظعرض، محبلى مأبعوده ماظعؿلمتعدؼل مظلوق مصعول متلقري موتطؾقق ،

اٌؿفوغسماظضروريمإلسودةمػقؽؾيمماإلروربنغشوءاالعرمػـومواظؿؽوؼنماٌلؿؿر.مؼؿعؾقم
اظؽػوءاتماظضرورؼيمظؾؿمدلوتممإغؿوجعؿزاعـيمععمذبؿوعماٌمدلوتماٌلوػؿيميفم

م.(Fourcade, 2006)واظؿـؿقيماالضؿصودؼي.م
م مثالثمتغرياتمػوعيمرؾعًمػذه اظؿغريماألولمرؾعمصالحوت:اإلغلفلمػـو
مسؾى متعدؼاًل مأجرى مواظـوغي ماظؼقودة، ماٌفينممآظقوت ماظؿؽوؼن مبني اظعالضوت

ماظؿغريماألخريمصقؿعؾقمبوظرتابطمبنيماظرتبقيماٌدردقيم ودقودوتمترضقيماظشغل،مأعو
اظؿؽوؼنماٌفينميفمعوضعماٌـػذماظوحقدم،موػذهماظؿغرياتمملموعلمواظؿؽوؼنماٌفين

متماسؿؾورمدورةماظؿؽوؼنمعوممحبقٌمظؾشؾوبماظذؼنمؼواجفونمصعوبوتميفمدرادؿفم
مبعدماظؿعؾقمماألدوديميفمغػسماظدرجيمععماظؿعؾقمماظـوغويماظعوممأوماظؿؽـوظوجي.

يفمم4663دـيممزارةماظؿؽوؼنمواظؿعؾقمماٌفينمعـذأعوميفماىزائر،مصؼدماغطؾؼًمو
معنممًتضؿـحقٌمم،جدؼدةمإصالحوت مغوع مإصبود معنمجفي ماألدودقي أوظوؼؿفو

اظؿدرؼىمسؾىمومتلرؼعمماظعرضمواظطؾىميفمذبولماظؿؽوؼن،ماظؿالؤممواظؿـودىمبني
ماظشؾوبمعنماظدخولمبلرسيميفمايقوةماظعؿؾقي.مأنممتؽنمبنعؽوغفوحرصيم
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صورةماظاظؿكؾيمسنمربووظيماظعؿؾقيمبشؽلمأدوديمصالحوتماإلػذهمتلؿفدفم
مب ماٌفيناظيتمارتؾطً موػيموظؿؽوؼن ماٌدردي، مظؾػشل متعوؼضي اظصورةمطففوز

طـريًامعوماسؿربتمعضرةمسؾىماظصعقدماالجؿؿوسي،مذظكمأغفومالمتؿطوبقمالمععماظيتم
موال مظذظك،وععماظغوؼي ماظدوظي متؽردفو ماظيت متشكقصممظودوئل مضوء وسؾى
ماظـظومماألدودقياالخؿالالتم م24اظيتمسرصفو ماإلصالح،ممتمهدؼدمسددمعنمربوور

مبقـفو: معن مايرفمغذطر ميف مواظؿؽوؼن مظؾؿؿفني ماالسؿؾور وضرورةمماظقدوؼيمإسودة
مإردوءماظؿعؾقمماٌفين.

 إعادة االعتبار لؾتؿفني والتؽوون يف احلرف القدووة

م ماظؿؿفني مبوادطي ماظؿؽوؼن ممنط محقاألؼعؿرب معن مصوئدة مبوظـلؾيمطـر مطؾػؿه ٌ
محبقٌ ماظؿؽوؼن، مٌمدلوت يوؿع ماظؼوغوغق ماظـصوص معن واًطوبوتمم25طل

اظؿؽوؼنميفمعرحؾؿهماألوظقيمخاللمعرحؾيمعنماظرمسقيمسؾىمضرورةمتدسقممػذاماظـوعم
ماظؿشغقل.
ماظذموجد ماظؿشغقل مأثـوء ماظؿؽوؼن ممنط مؼي مادرتاتقفيهبلّغوصف م26جفوز

مم.ظقلؿفقىمهلوجسمعزدوج مؼؿؿـل ماالاألول مظؿؽوؼنميف مظطؾىماجؿؿوسي دؿفوبي
مو مماظشؾوب مربووظي ميف ميفماظـوغي ماٌشورطي معن مٌزؼد موايرصقني ماٌمدلوت دصع
ما ماظقد مإنمتؽوؼن ماظورين. موحوجقوتماالضؿصود ماًوصي مخدعيميوجقوتفم ظعوعؾي

ماظؿؽوؼنماٌفينميفمروبعهماألصؾي،مسنمررؼقمإسودةماالسؿؾورميرفم إسودةمإردوء
ماظعؿوعقي مواألذغول مبوظؾـوء ماٌرتؾطي موتؾك ماظؿؼؾقدؼي، مم27اظصـوسي شؽلمؼواظػالحي

مػذاماظؼطوع.محولماالصالحمميفماًطوبوتماظلقودقيمعدخاًلمظؽلم
                                                                                                                                   

اظـليبمعؼورغيمبعوملماظشغل،موسدممتالؤمماظؿؽوؼنماٌؼدم،موشقوبماظؿـلققمبنيمزبؿؾفماٌؿدخؾنيمماالغعزال24 
ميفمضطوعماظؿؽوؼن،مشقوبماظرؤؼيماظواضقيمظؿطورمدوقماظعؿل.

مم25 مرضم 6996مجوان 42مبؿورؼخم62-96مرضمضوغون موضوغون مبوظؿؿفني،  6996مدؼلؿرب 42ـظ 13-96ماٌؿعؾق

 جوغػي 69ـظ 66 -4666رقم  اٌؿعؾقمبوظؿؿفني،موضوغون 6996مجوانم42ـظم62-96ممضاٌعدلمواٌؽؿلمظؼوغونمر

ماٌؿعؾقمبوظؿؿفني. 6996مجوان42ـظ 62-96اٌعدلمواٌؽؿلمظؼوغونمرضمم4666
ني،متؽوظقفمغميـلمػذاماظـؿطمعنماظؿؽوؼنمعزاؼومالمميؽنمإغؽورػو:مإعؽوغقيماظؿؽػلمبلسدادمػوعيمعنماٌؿؽوم26

مارتػوسًو،مواغدعوجمدرؼعمظؾؿؿكرجنيمعنماظودطماٌفين.اظؿؽوؼنمأضلم
ػـوكمحوجقوتمضكؿيممتًمععوؼـؿفومخصوصًوميفمضطوعماظؾـوءمواألذغولماظعؿوعقيموطلماظـشوروتماظـوغوؼيمم27

ماظذيمؼشؽلمصقهماظلؽنمعؽوغيمععؿربة،متلخريًام ماظػرع.مطبشىمؼعرفماظربغوعٍماظطؿوحمظؾؾـوء مبفذا اٌرتؾطي
م ميفمحوٌو م)أغظر:مخطوبماظوزؼرماىزائريمظؾؿشغقل،مطؿومطؾريًا ماظػرع. ماظعوعؾيميفمػذا مادؿؿرتمغدرة مإذا عو

مأوردتهماظصقوصيماظقوعقي(.م
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مغصًم ماٌفينظؼد مواظؿؽوؼن ماظؿعؾقم ماٌرطزؼنيمظوزارة MEFPتعؾقؿوتماٌدراء
28

 

ماٌرتؾطيم ماظقدوؼي مايرف مػذه متػضقل مذلغفو معن ماظيت ماظعؿؾقي متلرؼع بضرورة
مُسدَّبوظؼطوسوتماظيتم مظذا مأطـر، معـوصىمذغل متوصر مأن ميفممبنعؽوغفو ماظؾـوء ضطوع

ما ماظػروع ماألوظبميفمالئقي مواظؿكصصوتماظيتماٌرتؾي مسؾقفو،مٌفـقي صبىماظرتطقز
م مأنطؿو مأؼضو ماظصـوسوتمماسؿرب مادؿــوء مودون ماظزراسي مظؾؿؽوؼن ماالسؿؾور إسودة

م.بنعؽوغفومأنمهركماظعالضيمبنيمعـظوعيماظشغلمواظؿؽوؼنمعنمذظكم29اظؿؼؾقدؼي

 املفين يف اجلزائرالتعؾقم  نشاءإ

م ممإغشوءتواصق معع ماٌفين ماظؿعؾقم ماظؿؼـقياظؿقوالت ماظـوغوؼوت مسرصؿفو م.اظيت
ماألخرية،ممتقزت مبـغربؼطمػذه مم،(6994)مرععون–حلى مععمبورتؾورفو اظؽؾري

اظؿوجفوتماىوػرؼي،مطؿوممراػـً.معـهمذرسقؿهمتدؿؿداظطؾىماالضؿصوديماظيتما
مبـغربؼط مص6999)مرععون-تضقف ممسؾى (499.، معمػؾي مسوعؾي مؼد طؿومتؽوؼن
متـؿقيمثؼوصيمتؼـقيمتزاوجمبنيماٌعرصيماظعؿؾقيمواٌعرصيماألطودميقي.مراػـًمأؼضومسؾى
أسدادامطؾريةمعنماظواصدؼنماظيتمطوغًمتلؿؼؾلماظؿؼـقيمموتاظـوغوؼمتعؿربموربي

ٌدةمروؼؾيمعنمػذهماىزائرمؼدمادؿػودتموربيمثرؼيمتلؿوجىماظؿقؾقل،مصؾمسؾقفو
ضيماٌوزػيمخدعيمظالضؿصودماظورينمممومعؽـفوماظؼدراتماظؿؼـقيمذاتماٌلؿوىماظرا

"أضطوبماالعؿقوزميؼؾيممتسؿرباظيتمااظـوغوؼوتمػذهمبنيممورابطامجلرمأنمتؽونم
مواىوععوت.30خؾً مسدؼدةمم"، مدـوات معـذ مجورصي مغؼد ميؿؾي متعرضفو وبعد

م مدواء، محد مسؾى موأوظقوئفم ماظؿالعقذ مضؾل معن ماظـوغوؼوتممخضعًوعؼورعي ػذه
ممرشمبموتصالحظإل موحوذدة مضوؼي ممظألدوتذةتعؾؽي مإغفوءماظذؼن مسنمرصضفم سربوا

م.وربيماظـوغوؼوتماظؿؼـقي
4664دـيمم31ظؼدماغطؾقماظؿعؾقمماٌفين

32
،مبربغوعٍمتوجماتؾؿقذم4696يفمبداؼؿهمبـ 

ماظؿو ماظلـي مظؿالعقذ معوجه معفـقي، مبؽوظورؼو مذفودة مسؾى مأدوديمبويصول دعي
                                                                                                                                   

م.ظؾؿذطريمصننمذظكمؼؿعؾقمبوزارةماظؿعؾقممواظؿؽوؼنماٌفينم28
سرصًماظشرطيماظورـقيمظؾصـوسيماظؿؼؾقدؼيمبعدمحؾفومتراجعًومػوعًوميفمذبولمغؼصماٌوادماألوظقيموشقوبممظؼدم29

ماألغشطيم مإظب مهوظوا ماظذؼن ماٌمػؾني مايرصقني معن ماظؽـري مػـوك ماظصغرية. مايرف موترضقي مغبوؼي دقودي
ماألطـرمأعـًو.ماظؿفورؼيماألطـرمرحبقيمأوماظؿقؼوامبوٌمدلوتماظورـقيمواظوزوئفماإلدارؼيم

رععون،مصؼدمدبرجمعـذمدـواتمأصضلمايوصؾنيمسؾىماظؾؽوظورؼومعنماظـوغوؼوتماظؿؼـقيم)يفم-حلىمبـغربؼطم30
ماظشعىماظؿؼـقيمواظرؼوضقوت(،موػمالءمػممطوغواماظؽوطؾيماألوظبمعنماٌفـددنيمظؾفزائرماٌلؿؼؾي.

 اظؿعؾمماٌفينموربيمحووظًمأنمتمدسمظؾؾؽوظورؼوماٌفـقي.مم31
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معؿودط(، ماظرابعي مم)اظلـي معن ماهلدف موطون ماٌفينمػذا ماظؿؽوؼن م"ترضقي اظؿعؾقم
ماظؿوزقفممألحداث مععممنط مسنمضطقعي ماظيتمطوغًمتؿم يفممررؼقماإلخػوقضؿـه

ماظرتبوي" مماغؿظرم.اظـظوم ماظؼرار مطلمصـوع مسؾىمرصع مؼعؿل مأن ماإلجراء غظوممػذا
مواظؿؽوؼناظؿؽوؼنماٌفينم مظؾؾوطوظورؼوممإظبمضؿيمػرممدوراتماظؿعؾقم اٌؿوجيمبشفودة

ماظؼطوسوتماٌفـقي، مبني معوجودًا مطون ماظذي ماظـزاع مأن م33شري ماٌشروعمجعل ػذا
ماٌفـقي) معلؿىم(اظؾؽوظورؼو مشري مأجل مإظب معمجال ماظورـقيم، م"اٌعوػد وأصؾقً

م ماٌفين" ماظؿؽوؼن ميف (INSFP)اٌؿكصصي
ماٌفينمهؿضنم34 ماظؿعؾقم اظيتمم35صروع

. 4وم6قصولمسؾىم"دبؾومماظؿعؾقمماٌفينهضرميفمأربعمدـواتمظؾ
36

(DEP 1 et 2).م
مواظػوسؾنيماٌفـقنيممتعطيماظؼراءةميفمبعضماٌؼوبالتماظيتمأجرؼًمععمبعضم

،مػذهماإلصالح،مبوسؿؾورػممأػممودطوءماًصوصسؾىموجهماٌؽؾػنيمبوإلصالحوتم
مغؼدؼيماظؿقوالت مو مالعواضفمعؿؾوؼـي مطلماظشفوداتمم. مبودؿعودة مػـو ؼؿعؾقماألعر

ةمإظبمتؾكماظيتمإلذورػيمربووظيمظوظؽنممػذاماظعؿلماٌقداغياظيتممتمعبعفومخاللم
م.أعبعمسؾقفومععظمماٌؾقوثني
ماٌفـقنيم مظؼدمذؽكمععظم مظؾؿؽوؼنميفمذبولمايرفميفمعللظي ماالسؿؾور إسودة

ماظقدوؼي م، ماٌرتؾطياوخصوصو مصفذهميرف ماظعؿوعقي، مواألذغول ماظؾـوء مبؼطوع
عؼورغيمبوظشعىماٌرتؾطيمماظؽؾىمسؾقفووؿذبماوماظؿكصصماٌفينمملمتعدمماظشعؾي
معـاًل.م(TIC)واالتصولمماإلسالمؿؽـوظوجقومب

نمأجلمالمذيء"،مبلنماألعرم"ذبردمضفقحمعماسؿربمأحدمصوسؾيماظؼطوعماظؿؽوؼن
ماظؿؿـل مػذا مسنمعواضفممو ماالصالحوت.ؼعطيمصورة مػذه ريمؼـماٌؽؾػنيمبؿفلقد

معـ متؽوعل معلوظي موؼعؿربونموعظعؾقوثنيمآخرؼن مواظؿشغقل ماظؿؽوؼن ماظرتبقي، وت
مجلور مماغعدام ماٌػروضي"اظؿواصل ماصالحوتممبنيم" مأي مترػن ماٌـظوعوت ػذه

                                                                                                                                   
م.4661يفمدخولمم936طونمسددػممم32
طونمػذاماظـزاعمؼدورمبنيموزارةماظؿعؾقمماظعوظيمواظؾقٌماظعؾؿي،محبفيمأنماظؾؽوظورؼومالمميؽـفومأنمهضرمم33

م،موبنيموزارةماظؿعؾقممواظؿؽوؼنماٌفين.وؼيمظؾؿعؾقمماظعوممأوماظؿؽـوظوجييفمثوغ
34INSFP: اٌعوػدماظورـقيماٌؿكصصيميفماظؿؽوؼنماٌفين. 

مم35 محوظقو موم3: 61سدده موبوتـي، مسـوبي معن ميفمطل مواحد ماظعوصؿي، معنمم4يف ميفمطل موواحد يفمضلـطقـي،
 ورضؾيمودعقدةموتقزيموزوموتقورت.موػران،مو

36DEPم.:مدبؾومماظؿعؾقمماٌفين
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م مػذهمممؽـي. مولقد معلور محول ماٌفين ماظؿؽوؼن مضطوع معفين ممتـالت تطرح
ميماظوصولمإظبمشوؼوتماالصالحوت.مصالحوتمعللظيمإعؽوغقاإل

ملمؼؾعىمدورهممإصالحهويفمػذاماظصددمؼرىمأحدماٌفـقنيم"أنماظـظومماظذيممتم
مضرورؼيمواٌالئؿي".ملمؼلؿػدمعنماظودوئلماظمألغهاٌفينمظؾشؾوب،مماإلدعوجيفم

م مشقوب مأن ماسؿؾور ماظؼروض،ميؽن معـح ميف ماالضؿصودؼي مغظرةمماٌعوؼري شقوب
ماضؿصودؼيمظدىمروظيبماظؿؽوؼنم)عومسالضيماظؿؽوؼنمبوظـشوطماظذيمأودمعزاوظؿه(ومنو

عنمبنيماظعـوصرماظيتمترػنمماالغؿظورؼيمسـدماظؽـريمعنماظشؾوبماظروحماالتؽوظقيمو
م.ػذهماالصالحوتم

 خالصة
زاظًمتشغلماػؿؿوعوتمبؾدانممؼؾدومأنمعشؽؾيماظؿؽوؼنماٌفينمودسمماظؿشغقلمال

ماغؿشورم ممشل مظؼد مظؿـؿقؿفو. محؼقؼقًو مسوئؼًو متشؽل مأغفو مبلؾى ماظعربي، اٌغرب
م مايوصؾني موخصوصًو ماالجؿؿوسقي ماظػؽوت معبقع ماظشفوداتاظؾطوظي مسؾى م.عـفم

مو مػذا مؼؽشف ممسناظوضع ماظؿؽوؼنمضعف مبراعٍ مذبول ميف ماالدؿشراصقي اظرؤؼي
مؿشغقلماظشؾوب.مواظلقودوتماظعؿوعقيماٌوجفيمظ

مإذؽوظقؿو ممتطرح ماظؿشغقل مو ماظؿؽوؼن ماالجؿؿوسقي ماٌغوربقيماٌللظي ماظؾؾدان يف
ماظدوظي، معع مسالضوتفو مععماظـالثميف ميف متؽؿن متعد ممل ماٌللظي مأن ػلمم:رصيذظك
بلميفمععرصيمم؟يفمايقوةماالضؿصودؼيم"أضلمأومأطـر"موجىمأنمؼؽونمظؾدوظيمحضوٌر

ماظرتبقي،ماظؿؽوؼنموبنيمؼؼوممبوٌؾودرةمواظشراطيمصبؾلنمعنماظدوظيمزبؿؾفمأيمغوعم
م؟ععمتطورماظعوملماظلرؼعمإلحداثماظؿواصقماظؿشغقل

يفمإسودةمتشؽقلممؾقٌاظماتؽؿنمأػمماالووػوتماظؽربىمظؾػرتةماٌدروديميفمػذ
مبوالغؿؼولميممتّقذاظػعلماظعؿوعيماظ عرحؾيم"دوظيمأخرى"ماظيتمتـدرجمحؿؿًوممإظبز

ماظؼطوسوت معؿعددة معؼوربي معشورؼعمضؿن مععومل مبردم متلؿح ماظيت اظؿـؿقيممو
ايوجقوتماظيتمتؿضؿـفوميفمذبولماظؿؽوؼنماٌفينمواالجؿؿوسقيموطذامماالضؿصودؼي

ظي"مالمتؿكؾىمسنماظؿزاعوتفومالميفمواظؿشغقل.مصفيمدوظيمحوضرةمحؼًو،مظؽـفوم"ععّد
اٌؼررةميفمماإلصالحوتاالدؿشراف.مصنذامطوغًمزبؿؾفمميفمذبولمقؼظيموالذبولماظ

ميؽنمؾي،مبؼيمظـومأنمغعرفمطقفمتـدرجمضؿنمػذهماظصورةماٌشّؽماظؾؾدانماٌغوربقي
موتصوراتم ماظدوظي معؼووعوت موجود مزل ميف ماظـؿوذج، ميف ماظؿغري مػذا مإظب اظوصول

ماظػوسؾنيماٌردكيمتورطبقًومووػفو؟
 ضيترمجة: مصطػى مر
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