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ذوز امليؼٌلث اذلىومِة ضف اًتـامي مؽ ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة من مٌؼوز ملازابيت إفصًلي
اصلنتوز:وصل اًعسًق مَِوذ
بٔس تار دحارض "ة"،خامـة سـَست
ملسمة:
صلك وإ ٍزال موضوغ اًِجصت كري اًرشؾَة حزيا واسـا من اُدامماث اًـسًس من اًوحساث اًس َاس َة  ،س امي اًيت متثي دحوز
ؾحوز او مَجبٔ ٌَياسحني او مصتـا ٌَحصوة واًرصاؿاث اإجًِة اصلاذََة  ،حىت احض احسى اًتحسايث اًىربى اًيت تؤزق ظاهـي اًلصاز ملا
متثهل من دعص ؿىل الامن اًوظين وا ٕإكَميي  ،الامص اطلي فصط رضوزاث وضؽ ملازابث اكَميَة واسرتاتَجَاث مضرتنة امٌَة وتمنوًة
ملواهجة اًتحسايث واٍهتسًساث املصتلدة.
وؿىل اًصمغ من وحوذ ذزاساث ؿسًست ؾن مسازاث اًِجصت وذًيامِىِاهتا وتسفلاهتا)من اًزاوًة اإٕحدامؾَة وادللصافِة تعفة
بٔساس َة( ،وتوفص بوج حول ا ٔلظص اًلاهوهَة تـاجل مؼان ارلَي وتفىِم اًؼاُصت  ،إإ ٔبن مسبٔةل اًِجصت  م تسزش ؿىل ذزخة نافِة من
مٌؼوز اكَميي هوإين ًتجاوس تبٔجريُا اىل مس توايث الامن الاكتعاذي والاحدامؾي واًس َايس املضرتك .
طلا تبٔيت ُشٍ اصلزاسة حول اًِجصت كري اًرشؾَة وجزء من اصلؾوت اىل اًححث ضف اإٕسرتاتَجَاث ا ٕإكَميَة اًيت تضـِا ٍلوؿة
اصلول ومسى جناؾهتا مؽ مصاؿات املعَحَ اًوظيَة واًزتاماث لك ذوةل مبا ضف رعل احرتام اإتفاكِاث واًلواهني اصلوًَة ضف جمال حٌلًة حلوق
املِاحصٍن واًالحئني ,.ونشا اتفاكِة حٌَف حول ٔبوضاغ اًالحئني واتفاكِة حٌلًة اًـٌلل املِاحصٍن و ٔبزسمه ,اؾتلاذا ٔبن مواهجة تغل اخملاظص
واًتحسايث تتعَة ظَاكة اسرتاتَجَة ًِا ٔبتـاذُا ودحاوزُا اًيت تمتزي ابًثحاث والاس تلصاز اًًس يب.
وتحـا طلعل ًمت ادتَاز دجمؽ ذول اًساحي اإٕفصًلي وحٌوة اًعحصاء اًتاتؽ مليؼمة الاحتاذ الافصًلي -نسزاسة حاةل  :وظف
وحتََي اسرتاتَجَة اًتجمؽ ومسى جناؾهتا -ابؾتحاز ان ذو ه تـس موكـا دعحا ًًضاظ اًؼاُصت وًوحوذ تصانٌلث واسماث امٌَة اكتعاذًة
احدامؾَة حصاء اس تفحال اًؼاُصت وإن ادلزائص اظحح ؾضوا فاؿال فَِ س امي تـس سلوظ هؼام مـمص اًلشاضف ضف ًَخِا .
وتياء ؿىل ما تلسم امىن ظصخ اإٕصاكًَة اًتاًَة :
إىل ٔبي مسى حلل امللازتة ا ٕإكَميَة ًتجمؽ اًساحي وحٌوة اًعحصاء جناؾهتا ضف مواهجة ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة ؟
وملـادلة ُشٍ اإٕصاكًَة ًمت تلس مي اصلزاسة اىل احملاوز اًـَمَة اًتاًَة :
حتسًس املفاُمي ا ٔلساس َة ٌضلزاسة
 ا ٔلظص اًلاهوهَة واًس َاس َة ًًضبٔت دجمؽ ذول اًساحي الافصًلي وحٌوة اًعحصاء إسرتاتَجَة ذول اًساحي ضف ماكحفة ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة -ذوز ادلزائص ضف ماكحفة اًؼاُصت ضف اظاز دجمؽ ذول اًساحي .
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ٔبوإ  :حتسًس املفاُمي ا ٔلساس َة ٌضلزاسة:
 -26مفِوم اًِجصت كري اًرشؾَة :
تـصف اًِجصت كري اًرشؾَة ضف اثسط ظوزُا ؿىل اهنا " ملاذزت اًحالذ تسون ونائق سفص زمسَة وتعصًلة زسًة ومَتوًة
ً
ابس تـٌلل وسائي وظصق خمتَفة سواء ناه جصًة ٔبو بصًة ٔبو حوًة"  ،هشهص مهنا:
املصوز ؿرب اًعصق اًربًة واًيلاظ كري احملصوسة.اٌَجوء إىل تـغ اًححازت ملساؿسهتم ضف معََاث اًصهوة إىل اًحادصت واًتريب هبا.اًـحوز ؿرب اذلسوذ ادلوًة ويه كََةل خسا هؼصا ٌَمصاكدة واذلصاسة اًضسًست1ويه اًضا دصق ٌَحسوذ واًتسَي إىل ذول ٔبدصى ورعل تبٔن ًلوم املِاحص كري اًرشؾي تتجاوس لك اًلواهني واًترشًـاث
املـمول هبا .طلعل ًعَق ؿَهيا تسمَة اًِجصت الاضعصازًة حِث ًضعص فهيا ا ٔلفصاذ ٔبو ازلاؿاث إىل اًزنوخ من مٌاظلِم ا ٔلظََة إىل مٌاظق
ٔبدصى ورعل بنك اًـسًس من املتلرياث.
و تسمى اًِجصت كري اًرشؾَة ٔبًضا ابًسفص" كري املصدط تَ "إىل تضل بٓدص ٔبو ُو اًتواخس كري اًرشؾي ضف تالذ اًلري تسون ونائق
زمسَة ٔبو تبٔصريت تسمح ٌَفصذ ابًحلاء ضف رعل اًحضل سواء ًفرتت كعريت ٔبو ظوًةل .ومسَ نشعل ة"زحةل املوث "ورعل ًىوهنا زحةل حنو اجملِول
وملامصت جيِي فاؿَِا ؾواكهبا وهتاجئِا ،حِث ٔبن اًضرط ًواخَ املوث ضف ٔبكىص احدامإتَ وكس إ ًـاذ تَ إإ حثة ُامست2
ًفِم من ذالل اًتـصًفني خبعوض اًِجصت كري اًرشؾَة ٔبهنا ملاذزت اًوظن زسا وتعصًلة كري كاهوهَة ٔبي تسون ونائق ورعل ؿرب
امليافش اًيت إ حتسذُا اصلوةل.
وتحـا طلعل اس تزسم ُاٍن ذي ُاش تـصًف ًا انرث احصائَة ٌَِجصت كري اًرشؾَة فِو ًـتلس ان املِاحصٍن كري اًرشؾَني مه إما
ؾٌلل هماحصٍن ٌس تجَحون ًـصط توػَفِم ضف سوق اًـمي احملََة ذون مٌحِم حق اإٕكامة) توػَف كري زمسي(ٔ ،بو ظاًيب دلوء وإحئني
تلعـ هبم اًس حي ضف اًحضل اطلي وخسوا فَِ مَجبٔ ذون ٔبن حيعَوا ؿىل حق اإٕكامة ،اهتؼاز ًا إٕؿاذت اًتوظني ٔبو اًـوذت احملمتةل إىل تضلمه
ا ٔلظًلٔ ،بو هماحصٍن ؿاجصٍن احتشجهتم مٌعلة تـَست و ٔبؿاكِم ؿسم اذلعول ؿىل تبٔصريت ذدول ؾن اًوظول إًََ( .3
 -21مفِوم اإٕسرتاتَجَة :
ًعَق ؿاذت مععَح الاسرتاتَجَة  Strategyؿىل لك ما ه ؿالكة ابذلصة ،طلا اس تـمَ اًلكمة كساما ضف الاس تـساذ
واٍهتَؤ ٌَحصة تتحسًس دعة حصناث ادلُش ثضلك ؿام ًتحلِق ُسف مـني وابًتايل يه مععَح ؾسىصي ً ،لعس تَ فن اس تزسام
اإٕماكهَاث واملواذ تعصًلة مثىل  ,حتلق ا ٔلُساف املًضوذت. 4
 1فتَحة هصهوص ،اًِجصت كري اًرشؾَة ضف ادلزائص "ذزاسة حتََََة هفس َة احدامؾَة " ضف جمًل :ذزاساث تصتوًة  ،اًـسذ 4حوان  1262ض41.
2املصحؽ هفسَ ،ض41.
 3مازتن فََِة ووذقصن حوانش ،اًِجصت اصلوًَة –حتس ؿاملي ،تصمجة فوسًة سِاوهة  ،مًضوزاث ادلامـة الازذهَة  ،ؾٌلن  ،الازذن.ض99.
4مفاُمي ومععَحاث س َاس َة ضف http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm:
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ومن امه زواذ ومفىصي الاسرتاتَجَة اًفصًس صاهسًري CHANDLER ALFRIDاطلي ًـترب من ٔبوائي املِمتني مبوضوغ
اًتيؼمي والاسرتاتَجَة ابملؤسسة الاكتعاذًة ،حِث ًـتلس ان الاسرتاتَجَة يه إؿساذ ا ٔلُساف واًلاايث ا ٔلساس َة ٌَمؤسسة ٔبو ادتَاز
دعط اًـمي وختعَط املوازذ اًرضوزًة ًحَوػ اًلاايث" .اما تريش وزوتًسون  PEARCE and ROBINSONفِلسمان تـصًفا
احصائَا صامال حِث ًـتلسان ان الاسرتاتَجَة يه ٍلوؿة اًس َاساث وا ٔلساًَة وارلعط واملياجه املتحـة من ٔبخي حتلِق ا ٔلُساف املسعصت
ضف ٔبكي وك ممىن وتبٔكي هجس مدشول".ويه تشعل حتوكِا ٍلوؿة من ا ٔلفاكز ا ٔلساس َة تـترب مٌعَلاث ومتعَحاث ًتحلِق ٔبُساف ٔبي هوغ
من الاسرتاتَجَاث  ،وتمتثي ُشٍ املتعَحاث ضف 1:مدس ٔب اًـَمَة  ،مدس ٔب مصنزًة اًترعَط وإ مصنزًة اًتيفِش مدس ٔب اإًٕزامِة واملصوهة  ، 2:مدس ٔب
اًواكـَة ،مدس ٔب ا ٕإس متصاز و املضازنة." .
وؿىل ُشا ا ٔلساش ًمت ظَاكة ٔبي اسرتاتَجَة ؿىل ضوء ٔبزتؽ زنائز بٔساس َة:
ٔبو ًإ :إذزاك اٍهتسًساث سواء ارلازحِة مهنا ٔبو اصلاذََة.
ناه ًَا :زمس إسرتاتَجَة ًتمنَة كوى اصلوةل واذلاخة إىل الاهعالق املؤ َّمن ًِا.
ناًث ًا :توفري اًلسزت ؿىل مواهجة اٍهتسًساث ارلازحِة واصلاذََة تخٌاء اًلوت املسَحة وكوت اًرشظة اًلاذزت ؿىل اًتعسي واملواهجة ًِشٍ
اٍهتسًساث.
زاتـا :إؿساذ سٌُازًوُاث واختار إحصاءاث ملواهجة اٍهتسًساث اًيت تتٌاسة مـِا ..وتتعاؿس تسزجي ًَّا مؽ تعاؿس اٍهتسًس سواء
ذازحًِّا ٔبو ذاذَ ًَّة
.

َ 1لس حسني َلوذ  ،ادلصامة اًـرصًة  ،مزجي زَُة من اًـيف واًتىٌوًوحِا  ،جمةل ا ٔلمن اًـام املرصًة  ،اًـسذ .92ض19.
 2دحسن اًـحوذي  ،معََاث اًرشظة ً ،عَحة اًس ية اًثاهَة جلكَة اًرشظة جبمِوزًة مرص اًـصتَة  92 ، 99 ،ض .41
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اًضلك ) ( 6خمعط الاسرتاتَجَة ا ٔلمٌَة جملموؿة ذول راث وسق اكَميي مضرتك
 -21دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء:
دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء واحسا من اًتجمـاث ا ٕإكَميَة اًفصؾَة اًيت صِسهتا اًلازت اإٕفصًلِة  ،مثي اًسوق املضرتنة ٌَرشق
وادليوة الافصًلي اًىومُسا  ،وازلاؿة اإٕكتعاذًة نسول قصة افصًلِا إٍىواش  ،واحتاذ ذول امللصة اًـصيب اإٕحتاذ امللازيب وكريُا.وُو مٌؼمة
اكَميَة فصؾَة راث ظاتؽ حىويم ٔ ،بوضئ س ية  6999هبسف زؿاًة اًًضاظ الاكتعاذي واًتاكمًل تني ذوًِا ٌ ،سـى اىل تيفِش خمععاث
تمنوًة متاكمةل مؽ ارلعط اًتمنوًة اًوظيَة ضف اصلول الاؾضاء  ،ورعل من ذالل توػَف املوازذ والاماكانث املتاحة ضف تغل اصلول  ،وضف
اجملاإث اخملتَفة هوس َةل ٌَتـامي اًفـال والاجيايب مؽ اذلارض واملس تلدي  ،وناه مٌؼمة اًوحست الافصًلِة اكصث ضف وك ساتق اكامة مثي ُشٍ
اًتجمـاث الاكتعاذًة اًضامةل اًلازًة  ،ومن مث فان دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء إًـمي مبـزل ؾن مٌؼمة اًوحست الافصًلِة او الامم املتحست او
امليؼٌلث الادصى راث اًعةل ابًضؤون الافصًلِة  ،وامنا تصتعَ جبمَؽ تغل امليؼٌلث ؿالكاث واوخَ تـاون متيوؿة .1

 1ظَ ؿًل ٔبمحس  ،دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء ،ذزاسة ؿامة ًيؼص ضف :
http://fr.scribd.com/doc/95270282/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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وارا نان دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء كس تس ٔبث هواتَ ثس ذول يه ًَ :خِا وتضاذ واًيَجص ومايل وتوزهَيافاسو و واًسوذان
فلس اسذاذ ؿسذ اصلول الاؾضاء ًتعي اىل س ؾرش ذوةل ابهضٌلم لك من حِحويت وافصًلِا اًوسعى و خامدَا وازًرتاي واًىوهلو اصلاملصاظَة
واًس يلال ومرص وتووس وامللصة وهَجرياي وادلزائص ٔبًضا بَول ؿام .11221
ناهَا  :ا ٔلظص اًلاهوهَة واًس َاس َة ًًضبٔت دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء
دجسز اإٕصازت اىل ان ذزاسة دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء واسرتاتَجَتَ ضف ماكحفة اًِجصت كري اًرشؾَة تس تَزم ذزاسة وضبٔتَ و
ا ٔلسس ٔبو اًصنائز اًيت ًلوم ؿَهيا من حِث اًتـصًف تَ وتتدؽ مصاحي اًتىوٍن  ،واس تـصاط املـاُست اًيت مبوحهبا مت تبٔسُسَ ،وا ٔلُساف
واملحاذئ راث اًعةل تَ.
 اًًضبٔت :ناه تساًة وضبٔت اًتجمؽ من ذالل ذؾوت لك من ًَخِا وتضاذ واًيَجص ومايل توزهَيافاسو ففي حوًََة س ية  6999ذول اًساحي
اإٕفصًلي وحٌوة اًعحصاء اىل تضىِي دجمؽ اكتعاذي اكَميي ضف اظاز مٌؼمة اًوحست الافصًلِة قصضَ تـزٍز اًَاث اًتـاون صلمع اإٕس تلصاز
اًس َايس والامين تني ذول امليعلة ،ؿىل ان ٍىون اًتجمؽ مفتوحا امام ذول هَجرياي وادلزائص وامللصة وتووس وموزًتاهَا ومرص واًسوذان
وازًترياي  ،وضف سخمترب من هفس اًس ية  6999احمتؽ وسزاء ذازحِة لك من ًَخِا وتضاذ واًيَجص ومايل وتوزهَيافاسو ضف ًَخِا كعس ظَاكة
مرشوغ املَثاق  ،وضف ا ٔلس حوغ اإٕول من فرباٍص  6999حصى اإتفاق ؿىل اوضاء ما مسي دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء بضوز اصلول اشلس
 +اًسوذان ذوإ مؤسسة  ،وصازك ضف إحدامغ اًتاسُس تعفة مصاكة وفس من مرص وبٓدص من تووس .
نان اًتعوز او املرشوغ امللرتخ ٍمتثي ضف اوضاء تىتي او دجمؽ امتس افلِا ضف اًلازت الافصًلِة وٌضمي ذول مٌعلة الاهتلال تني افصًلِا
اًلصتَة ضف اًضٌلل وذول افصًلِا حٌوة اًعحصاء ويه ذول تـج ومتتَئ ابًرصاؿاث اًس َاس َة او املسَحة مٌش اوائي اًتسـَياث مثي تضاذ
واًيَجص ومايل وموزًتاهَا.
مـاُست اًًضبٔت :
تيلسم مـاُست اوضاء دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء اىل ذًحاخة واحسى ؾرشت ماذت وتتضمن الاصازت اىل ان كاذت وزؤساء ذول
لك من ازلاُريًة اًـصتَة اٌََخِة ومجِوزًة اًسوذان ومجِوزًة تضاذ ومجِوزًة مايل ومجِوزًة اًيَجص ومجِوزًة توزهَيافاسو ًبٔذشون ضف اإٕؾتحاز
املعاحل املضرتنة واًصواتط ادللصافِة واًتازخيَة واًـصكِة اًيت دجمؽ صـوهبم  ،واهَ اذزانا ًضزامة وتـلس املضالك اًيت تواخَ اًـا م تعفة ؿامة
وٕافصًلِا تعفة ذاظة  ،واؿزتاما مهنم ؿىل جماهبة اًـوامي اصلاذََة وارلازحِة ٌَتزَف الاكتعاذي وؿسم اإٕس تلصاز فلس وظَوا اىل كٌاؿة ابن
اًـمي املضرتك ضف اظاز اًتاكمي ُو افضي اًعصق إهسماح ذوهلم وصـوهبم ونشعل ٌَحفاع ؿىل ا ٔلمن واإٕس تلصاز ضف مٌعلة اًساحي واًعحصاء
 ،و ٔبن دجس َس ازاذت اًتاكمي الاكتعاذي واًثلاضف واًس َايس واإٕحدامؾي امنا ًمت مبا ًتوافق مؽ احاكم مِثاق ا ٔلمم املتحست  ،ومٌؼمة اًوحست
1

املوكؽ هفسَ
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اإٕفصًلِة  ،ومٌؼمة املؤمتص ا ٕإساليم ومـاُست اتوخا املوكـة ؿام  6996وامليؼٌلث الاكَميَة اًيت تًمتي اٍهيا اصلول الاؾضاء  ،و ٔبهَ ؿىل ضوء ما
س حق فلس مت اكصاز اكامة دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء.1
من ذالل ُشٍ اصلًحاخة هالحغ ٔبهنا تؤنس ؿىل اوًوًة ادلززٍن اإٕفصًلي واإٕساليم ضف اًًضبٔت واًًضاظ وتؤنس ؿىل ٔبمهَة اًصواتط
ادللصافِة واًتازخيَة واًـصكِة اًيت دجمؽ صـوة اصلول ا ٔلؾضاء و ٔبن اهعالكَ نان تـس مصحةل من حاةل اًـالكاث اصلوًَة وا ٕإكَميَة املتبٔسمة  ،س امي
تـس اىهتاء اذلصة اًحازذت وما ظاحهبا من اهفجاز ضف اًزناؿاث اصلاذََة املسَحة وضف دضاؿاث اذلسوذ اًس َاس َة ضف اًلازت اإٕفصًلِة .
اضافة اىل ُشا فان ذًحاخة املـاُست تؤنس ؿىل ُسف اسايس من اخهل نان اًتجمؽ ٔبإ وُو حفغ اًسالم وتعوًق اًزناؿاث املسَحة
 ،وتًس َق اًسمل والامن ضف مٌاظق ادلواز ادللصاضف والاكَميي وُو ما ًتِح ًِا اًفصظة اًاكمةل ٌَتجاوة مؽ مٌؼمة اًوحست الافصًلِة .
وؿىل اًصمغ من ان مـاُست اإٕوضاء خاءث متوافلة ضف مـؼم هعوظِا مؽ مواجَق امليؼٌلث اصلوًَة الا اهنا  م تتوافق مؽ مثي تغل
امليؼٌلث ضف تـغ املسائي  ،مثي الاحصاءاث ادلزائَة واًـلاتَة اًيت امىن ان تعحق ؿىل اصلوةل  ،ارا دصح ؾن اًيعوض والاًزتاماث اًوازذت
ضف املـاُست نٌل ًالحغ ؿسم وحوذ اًَة تصؾى اًِسف ا ٔلمين اطلي ظسز مَحق ذاض تَ وؿس موكال ٌَمـاُست املًض ئة
نٌل تتٌاول املـاُست املًض ئة ًتجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء املؤسساث اًيت تسري ٔبؾٌل ه فتضري اىل مخسة اهجزت يه جمَس اًصئاسة
واجملَس اًتيفِشي والاماهة اًـامة ومرصف اًتمنَة واجملَس الاكتعاذي واًثلاضف والاحدامؾي ومتثي ُشٍ املؤسساث تغل اًيت ضف كاًحَة امليؼٌلث
اصلوًَة والاكَميَة .
 ٔبُساف اًتجمؽ:2ٕاستٌاذا اىل املـاُست املًض ئة ًتجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء فان اًِسف اًصئُيس اطلي من اخهل اكمي اًتجمؽ ُو اجياذ دعط
اكتعاذًة واسرتاتَجَاث ذكِلة ضف تيفِش اخملععاث اًتمنوًة اًوظيَة ٌضلول ا ٔلؾضاء ونشعل اساةل نافة اًـوائق اًيت حتول ذون وحست اصلول
الاؾضاء ومن رعل ٔبًضا رضوزت اًزتام اصلول ا ٔلؾضاء توضؽ مِثاق ً ٔلمن من ٔبخي ضٌلن اًسالم وا ٕإس تلصاز مؽ ٕاًزتام اصلول تلسمي املساؿساث
اىل تـضِا ضف حاةل اًرضوزت واًتـاون ضف مجَؽ اجملاإث جصوخ اًتضامن وا ٔلدوت
وًالحغ ٔبن اصازت مـاُست اًتجمؽ ًِشٍ ا ٔلُساف امنا تس هتسف حث اصلول ا ٔلؾضاء ؿىل وضؽ مِثاق ً ٔلمن ً ،ضمن اًسالم
واإٕس تلصاز وطلعل زنز ؿىل اإًٕزتام مبيؽ إس تزسام ا ٔلزايض ٌضلول ا ٔلؾضاء ٌَلِام ابي وضاظ ًؤثص ؿىل اًس َاذت واًوحست ا ٕإكَميَة صلوةل ادصى.
وؿىل رعل ًالحغ اًضا وحوذ ُسف س َايس وامين من وزاء اكامة ُشا اًتجمؽ وًتضح رعل من مضمون املَثاق الامين اطلي
ظسز إحلا ٌَمـاُست وموكال ًِا .حِث تَزتم اصلول الاؾضاء تضٌلن ا ٔلمن ؿىل حسوذُا وان متتيؽ لك ذوةل ؾن اًتسذي ضف اًضؤون اصلاذََة او
الاؾتساء ؿىل ذوةل ؾضو ضف اًتجمؽ وُشا املحس ٔب ًـزس املحس ٔبٍن اًساتلني حِث اًتبٔهَس ؿىل رضوزت اًزتام اصلول الاؾضاء تضٌلن الامن هكسؤوًَة
 1ظَ ؿًل ٔبمحس  ،دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء  ،مصحؽ ساتق
 2ظَ ؿًل ٔبمحس  ،دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء  ،مصحؽ ساتق
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فصذًة ًلك ذوةل ؾضو ؿىل حسوذ اكَميِا وإًلترص ا ٔلمص ؿىل رعل  ،وًىن ًتالسم مـَ رضوزت امتياغ ذوةل ؾضو اًضا ضف سخِي حتلِق ُشا
ا ٔلمن – ؿىل ؿسم اًتسذي ضف اًضؤون اصلاذََة
كري ٔبن املالحغ ؿىل ُشٍ املحاذئ من حِث اًواكؽ إتاكذ تتٌاسة مؽ اًؼصوف واملضالكث اًعـحة  ،اًيت متص هبا اصلول ا ٔلؾضاء
 ،فلك ذوةل ؾضو ًِا مضالكهتا اًيت تتٌوغ وتتداٍن ابدتالف ػصوفِا  ،اضافة اىل مـاانت مجَؽ اصلول ا ٔلؾضاء من اًـسًس من املضالكث
والاسماث املزمٌة  ،ناًرصاؿاث واذلصوة ا ٔلََُة وا ٕإهلالابث اًـسىصًة واملضالكث ا ٕإكتعاذًة وا ٕإحدامؾَة ا ٔلمص اطلي حـي من اًعـوتة مباكن
ا ٕإس متصاز ضف ا ٕإًزتام اذللِلي هبشٍ املحاذئ  ،ؿىل ا ٔلكي ضف اًوك اذلارض وضف املس تلدي امليؼوز.
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صلك ) (1خمعط ًوحض تبٔثص ا ٔلمن ا ٕإكَميي ازلاؾي ابٕهنَاز اصلوةل املصنزًة
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ناًثا :اسرتاتَجَة ذول اًساحي ضف ماكحفة ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة .:
تـمتس ملازتة ذول اًساحي ؿىل إذماح و زتط اًـيادض الاسرتاتَجَة من اخي تسَِي تحاذل املـَوماث و اًتًس َق و تعحَق
اًـمََاث املضرتنة".
وهتِجة طلعل حسذث ذول اًساحي اسرتاتَجَهتا ضف ماكحفة اًؼاُصت تياء ؿىل ماًًل:1
 -26مصاكدة و تبٔمني اذلسوذ ناحصاء وكايئ اميؽ ٔبي حصنة ٔبسَحة ٔبوىزوخ ..
 -21تضجَؽ دلية ا ٔلزنان اًـمََاتَة املضرتنة و وحست اإتعال واًتًس َق ؿىل مواظةل هجوذٌُل ًضٌلن تًس َق " ٔبفضي" ضف جمال
ماكحفة ازلاؿاث الازُاتَة و ص حاكث ادلصامة امليؼمة اًـاجصت ً ٔلوظان مبا فهيا ص حاكث هتصًة اخملسزاث.
-21تـزٍز اًتـاون و املساؿست س امي ضف جماإث "اًـساةل و ازلازك و رشظة اذلسوذ و ماكحفة تحُِغ ا ٔلموال و ادلصامة امليؼمة و
املتاحصت ابخملسزاث و ابًخرش"
 -24ذمع هجوذ اًتاكمي و احساج اوسجام من ٔبخي حتلِق ا ٔلمن و اًتمنَة
 -21اظالق مداذزاث مضرتنة تني اصلول اجملاوزت ملصاكدة اذلسوذ وكس ًتـَق ا ٔلمص تتٌؼمي ذوزايث مضرتنة ًىن مثي ُشٍ املحاذزاث
تحلي دحسوذت ,فِيي ايل خاهة هوهنا تتعَة تًس َلا ًوحستِا فاهنا كاًحا إامىهنا ان متتس ايل لك املياظق  ,وابًتايل فان فـاًَهتا تؼي دحسوذت.
 -21تًس َق اًتـاون ا ٔلمين ؿًل مس توي املـَوماث واملـعَاث ًتفىِم اًض حاكث اًـامةل ضف ُشا الاظاز وضف ُشا اًس َاق مت احساج مصنز
املـَوماث واًتفىري واًتحاذل هبسف تمنَة اًتـاون تني خمتَف اصلول فامي ًتـَق ابًِجصت كري اًلاهوهَة وتيؼمي الاهتلال ؿرب اذلسوذ.
تـترب ُشٍ الاسرتاتَجَة ضف جماهبة حتسي اًِجصت كري اًرشؾَة ضف هؼص الاحتاذ اإٕفصًلي "منورخا" ابًًس حة ًحضلان اًلازت  ،وؿرب
اًىثري من اًس َاس َني ان مداذزت تضلان اًساحي يه " ٔبحسن ممازسة ضف جمال ماكحفة اًِجصت كري اًرشؾَة و ضف جمال اًتمنَة ؿىل مس توى اًلازت
هؼصا ٌَصُاانث اإٕسرتاتَجَة ٌَميعلة".
إن اإٕسرتاتَجَة اًيت تحًهتا ُشٍ اصلول " ،تس تفِس من تلعَة ذوًَة حِث دجس ظسى اجياتَا خسا صلى اًوإايث املتحست ورشناءُا
و ضف ُشا اًس َاق فان تضلان اًححرياث اًىربى اًس حـة كس ظاذك ؿىل إسرتاتَجَة مماجةل إٕسرتاتَجَة ذول اًساحي.
زاتـا  :ذوز ادلزائص ضف ماكحفة اًؼاُصت ضف اظاز دجمؽ ذول اًساحي2
اختشث اًِجصت كري اًرشؾَة ضف ادلزائص 1ظاتـ ًا خسًس ًا ذالل اًس يواث اًلََةل املاضَة ،فإرا ناه ٔبوادص ؿام  2000متزيث
 1ذول اًساحي ومـادلة اًِجصت كري اًلاهوهَة  ،وناةل الاهحاء ادلزائصًة ًيؼص ضف http://www.aps.dz/%D8%AF%D9%88%D9%84- :
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9.html
 2ادلزائص صازه تتىوٍن ودجِزي حِوص  ،جمةل اًصاًة  ،ؿسذ ً، 19يؼص ضف :
http://aldjazairalwatania.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B
%-6D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
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ابًِجصت املتواظةل ،ؿىل وتريت ناتتة ،فاهنا بَول س ية  1262تلريث وابت ٔبنرث تـلِسا ما اس تَزم وػَفة توفري مساحة ٌَمِاحصٍن وما ًتدـِا
من وػَفة اًـحوز.2
ومن املِم ضف ُشا اًعسذ ٔبهَ وفلا صلزاسة ٔبحصهتا مٌؼمة اًـمي اصلوًَة ضف ؿام  2006حول اًِجصت كري اًرشؾَة ضف امللصة وادلزائص
وتووس ،فان ؿسذ املِاحصٍن كري اًرشؾَني ضف ادلزائص وظي اىل انرث من  90.000هماحص من تُهنم  10.000كري رشؾَني  + 138إحئ ًا  15و
192ظاًة دلوء هناًة ًياٍص .3 1262
إهعالكا من ُشا اؾمتسث ادلزائص ضف ملازجهتا ملاكحفة اًؼاُصت ابًرتنزي ؿىل ذول ادلواز واب ٔلدط ذول اًساحي الافصًلي وحٌوة
اًعحصاء اًيت تتلامس مـِا معاحل إسرتاتَجَة وتـمي سواي ؿىل اًتعسي ٌَؼاُصت .نٌل سـ وتسـى اىل تَوزت تعوز اسرتاتَجي ًدامىش مؽ
ػصوف املصحةل امللدةل ،وؿىل ُشا ا ٔلساش ؾىف مبـَة اًيَجص وموزًتاهَا ،ومايل 4ؿىل مـادلة جالجة مَفاث زئُس َة ناه دحوز ًلاءاث
وسزاء ارلازحِة واصلفاغ ضف جالجة احدامؾَا بثَة امٌَة تـاوهَة :
مَف إؿالن كِام ذوةل ا ٔلسواذ  ،وما ظاحهبا من زفغ معَق صلول ادلواز واجملموؿاث ا ٕإكَميَة واصلوًَة .
مَف ازلاؿاث اإٕزُاتَة اًيت س َعصث ؿىل مٌاظق صٌلل مايل وادتعافِا ٌضلتَوماس َني ادلزائصًني ،وُو الادتعاف اطلي تحًتَ حٌلؿة
اًتوحِس وادلِاذ ضف قصة إفصًلِا املًضلة ؾن تيؼمي ٌَلاؿست.
مَف اًالحئني واًزنوخ حنو ذول اًضٌلل الافصًلي ومهنا ادلزائص ؿىل ارلعوض.
إ ًحس ٔبن ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة سوف تبٔذش مٌحا تياسًَا ضف اًلازت ا ٕإفصًلِة ما م تيرفغ حست اًرصاؿاث واًزناؿاث اًلدََة
واًض حَ وظيَة ،وؿىل اًصمغ من اس تـاذت ذول اًساحي ملحاذزاث اكَميَة ووضـِا رلعط ٔبمٌَة وتمنوًة مضرتنة تـَس اذلَوًة ًضـوهبا فان اًتحسي

 1ضف ادلصائص ومبوحة املصسوم زرف  6911 - 194اًعاذز تتازخي ً 11وًَو /متوس  6911اطلي وضؽ كواؿس مفعةل ًتعحَق اتفاكِة حٌَفٔ ،بوضئ مىتة حزائصي ًضؤون
اًالحئني وؿسامي ادلًس َة ًالؿرتاف توضؽ اًالحئني وضٌلن اسلاًة اًلاهوهَة واإٕذازًة ًالحئني وؿسامي ادلًس َة ونفاةل تيفِش اتفاكِة ؿام  . 6916وًيط مصسوم  6911ؿىل إوضاء دلية ٌَعـن
تتبًٔف من ممثًل جالج وسازاث )اًـسل واًضؤون ارلازحِة واًـمي واًضؤون الاحدامؾَة( واملفوضَة اًـََا ًضؤون اًالحئني ..و ٔبذذي كاهون ً 11وهَو /حزٍصان  1229املتـَق ثرشوظ
ذدول وٕاكامة وتيلُّي ا ٔلخاهة ضف ادلزائص اس تثٌاء ًا ًعاًيب اٌَجوء واًالحئني من كواؿس ذدول اًحالذ )املاذت  (9ومن مدس ٔب ظصذ ا ٔلخاهة اطلٍن ًسذَون إىل اًحالذ ٔبو ًلميون فهيا تعفة كري
رشؾَة )املاذت( 41
2ظاذك ادلزائص ؿىل اتفاكِة حٌَف ضف ؿام  6911وؿىل جصوتوهول  6919ذون إتساء حتفؼاث .نٌل ظاذق ادلزائص ؿىل اتفاكِة مٌؼمة الاحتاذ اإٕفصًلي ًـام  6919ثضبٔن
حلوق اًالحئني .
 3خيط ُشا اًصرف اًالحئني من حٌوة اًعحصاء اًىربى فلط )مواظين مجِوزًة اًىوهلو اصلاملصاظَة واًاكمريون وهوث ذًفواز وًَحرياي وهَجرياي( .وٕارا ٔبضفٌا اًعحصاوًني
واًفَسعَيُنيٍ ،ىون ؿسذ اًالحئني ضف ادلزائص ضف اإٕحٌليل  94.291إحئ ًا وفق ٔبزكام املفوضَة )وًىن اًسَعاث ادلزائصًة تتحسج ؾن  611.222رسط مـرتف هبم الكحئني( .وًـُش
اًعحصاوًون ،اطلٍن وظئوا اًعحصاء اًلصتَة ضف ؿايم  6991و  ، 6991ضف خماميث تيسوف ضف حٌوة قصيب اًحالذ .ؿالوت ؿىل رعل ،رهصث اٌَجية ا ٔلمصٍىِة ًالحئني واملِاحصٍن ٔبن ُياك
 422إحئ فَسعَين مـرتف هبم من كدي اذلىومة ادلزائصًة .و ٔلن صلهيم فصظة اصلدول إىل ادلزائص ذون تبٔصريت  ،م ًتوخَ نثري مهنم إىل املفوضَة ومن مث فِم كري مسجَني مـِا .ومؽ رعل،
صلى املفوضَة اًـََا ًضؤون اًالحئني تـغ اذلاإث ادلازي اًححث فهيا مللسيم ظَحاث متىٌوا من اذلعول ؿىل ترصحي إكامة وعالة .وكس ٔبصازث املفوضَة ضف مَف اًـمََاث اًلعصي ًـام
 – 1262اًلسم ارلاض ابدلزائص ،إىل ٔبن “ؿسذ ًا كري دحسذ من اًالحئني اًفَسعَيُني ًـُضون ضف ادلزائص ٔبًض ًا ،وًىهنم مٌسجمني ضف اجملمتؽ ثضلك حِس”.
 4زايط ُوًًل  ،ذول املَسان تححث دِازاث اًتـامي مؽ جالجة مَفاث مـلست ضف صٌلل مايل ً،يؼص ضف ً :ومِة املوؿس
اًَويمhttp://elmaouid.com/index.php/national/27573-2013-10-25-23-14-23
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جمةل اًححوج اًلاهوهَة و اًس َاس َة
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الٔنرب ُو مسى جناؿة ُشٍ ا ٕإسرتاتَجَاث وتصمجهتا ضف اًواكؽ  ،س امي وان ؿَميا ٔبن ذول اًساحي ًُس ضف مس توى واحس من حِث اًلسزاث
اًـسىصًة وا ٕإكتعاذًة وا ٕإحدامؾَة وًُس ضف مس توى واحس ضف وحوذ اسماث اًتمنَة ذاظة ٔبسميت اًتوسًؽ واًتلَلي.
ارلامتة :
إ ًحسو ٔبن ػاُصت اًِجصت كري اًرشؾَة سوف تبٔذش مٌحا تياسًَا ضف اًلازت ا ٕإفصًلِة ما م تيرفغ حست اًرصاؿاث واًزناؿاث اًلدََة
واًض حَ وظيَة ،وؿىل اًصمغ من ٕاس تـاذت ذول اًساحي ملحاذزاث اكَميَة ووضـِا رلعط ٔبمٌَة وتمنوًة مضرتنة تـَس اذلَوًة ًضـوهبا فان اًتحسي
الٔنرب ُو مسى جناؿة ُشٍ ا ٕإسرتاتَجَاث وتصمجهتا ضف اًواكؽ  ،س امي وان ؿَميا ٔبن ذول اًساحي ًُس ضف مس توى واحس من حِث اًلسزاث
اًـسىصًة وا ٕإكتعاذًة وا ٕإحدامؾَة وًُس ضف مس توى واحس ضف وحوذ ٔبسماث اًتمنَة ذاظة ٔبسميت اًتوسًؽ واًتلَلي.
املصاحؽ :
-

تَحة هصهوص ،اًِجصت كري اًرشؾَة ضف ادلزائص "ذزاسة حتََََة هفس َة ٕاحدامؾَة " ضف جمًل :ذزاساث تصتوًة  ،اًـسذ 4حوان 1262
مازتن فََِة ووذقصن حوانش ،اًِجصت اصلوًَة –حتس ؿاملي ،تصمجة فوسًة سِاوهة  ،مًضوزاث ادلامـة ا ٔلزذهَة  ،ؾٌلن  ،ا ٔلزذن.
َلس حسني َلوذ  ،ادلصامة اًـرصًة  ،مزجي زَُة من اًـيف واًتىٌوًوحِا  ،جمةل ا ٔلمن اًـام املرصًة  ،اًـسذ  .92ة ش
دحسن اًـحوذي  ،معََاث اًرشظة  ،دحارضاث ٔبًلِ ؿىل ظَحة اًس ية اًثاهَة جلكَة اًرشظة جبمِوزًة مرص اًـصتَة.
http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/amnkaoumi.htm:
مفاُمي ومععَحاث س َاس َة ضف

 ظَ ؿًل ٔبمحس  ،دجمؽ ذول اًساحي واًعحصاء ،ذزاسة ؿامة ًيؼص ضف :http://fr.scribd.com/doc/95270282/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%
 ذول اًساحي ومـادلة اًِجصت كري اًلاهوهَة  ،وناةل الاهحاء ادلزائصًة ًيؼص ضف :http://www.aps.dz/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8
 جمةل اًصاًة ،ؿسذ ً ،19يؼص ضف:http://aldjazairalwatania.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7
1-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9
 زايط ُوًًل  ،ذول املَسان تححث دِازاث اًتـامي مؽ جالجة مَفاث مـلست ضف صٌلل مايل ً،يؼص ضف ً :ومِة املوؿساًَويمhttp://elmaouid.com/index.php/national/27573-2013-10-25-23-14-23
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