
  
 املتعلقة اتل شر عالتحديات الرئ سية  شأن ا
  املنطقة العر ية با  ق    حر ة التجمع   

 

يفعمجتلا ةيرحب  ةقلعتملا تاعيرشتلانأشب ةيسيئرلا تايدحتلا ىلإ هابتن الا ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم تفلي 
 نيناوقلعيراشم ةدع رارقإ وأ /وةشقانم ىلإ  ةيعامجلا تاجاجتحالا نم ةقحالتملا تاجوملا تعفددقف  ،ةيبرعلا ةقطنملا

( ةمئاقلا نيناوقلا لثم– ةديدجلا نيناوقلا هذه نأ الإ، ةريخألا ةنوآلا يف ةديدج  )ارخؤم ةديدج نيناوق رارقإ لبق ةمئاقلا وأ
ةيرح يف قحلا ةس رامملةيسيئرلا  ةيعيرشتلا تايدحتلا ضرعتسن يلي اميف. ةيلودلا ريياعملا اهرودبمعدت  ال –نأشلاب

  :ةيبرعلا ةقطنملا يفعمجتلا 
 

تاطلسلا  راطخإ نم ًالدب عمجتلا صيخرتل مظنىلع  ،نايحألابلغأ يف ، ةقطنملا يف ةينطولا تاعيرشتلا صنت .١
 ماظن جهتنت يتلا ةردانلا تالاحلايف ىتحو هنأ امك ، اهب في ،راطخإلا فلاخم  وحن ىلع راطخإلا اهيف رع

 ، بوةيلودلا ريياعملل نأ ضرتف ي نيح يف ؛ةيلمعلا ةسرامملا يف ةيفاضإ ادويق ضرفي ام م ِّظنم نوناق يأ قلطني
ةردق  نأو يساسأ قح عمجتلا يف قحلا نأ كلذو ،راطخإلا ماظن اهنمعبني يتل ا ةفسلفلا سفن نم عمجتلا قحل

ال ةقطنملا يف تاعير شتلا نإف، صاخلكشبو  .ةياغلل ةدودحم ةيملسلا تاعمجتلاىلع  دييقتضرف ىلع تاطلسلا 
نأ اميسال ،ريطخ رمأ وهو ؛راطخإلا طرش نم  ةيئاقلتلاوأ ةريغصلا تاجاجتحالا  –معألا بلغألا يف– يفعت
تلا تاجاجتحالا  .ةيئاقلت اهرابتعا نكمي يبرعلا ملاعلا يف ارخؤم تعقو ي
  

 وأةرهاظتلا نع  ةلصلا ةديعب تامولعمصيخرتلا ىلع لوصحل اتاءارجإ بلطتت ، اذك ةد م بلاطم ضرفت يق
، . نوناقلاطورش ب مازتلالا مدع لاح يف ،ةيساق تاعبت نم اهبحاصي امو ،اهيف غلابم ةروصب لاثملا ليبس ىلع
 تاريسملاو ةماعلا تاعامتجالا نأشب ١٩٧٣ ماعل) ١٨( موسرملا نم) ٣(ةداملا صنت  ،ينيرحبلا عيرشتلا يف
يتلا اهسفن ةقطنم لالهأ نم نوكي نأ نم دبال  عامتجا ميظنتل ىعسي نملك نأ ىلع  –ليدعتلا دعب–تاعمجت لاو
الا اهيف دقعيس نأو اهيف اميقم لاز ام هنأو عامتج فوي مل اذإو ، "ةعمسلا نسحب اهلهأ نيب اًفورعم"نوكي ، 
ب راطخإلل نيمدقملا صاخشألا ،  ةيأ تاطلسلل اوحتي مل اذإ وأ ،ريياعملا هذه  ربتعيةبولطم ىرخأ تامولعم
اذإ  ،عمجتلا يمظنمىلع ةضورفملا تابوقعلا ةدايز ب ددهي امم ؛نكي مل هنأكو راطخإلا  يف امدق يضملا اوررق
  .راطخإلا رارقإ مدع مغر هميظنت

امإ كلذ و ،اهرظح وأ تارهاظملا دييقتل ةعساو تايحالص يبرعلا ملاعلا يفتاطلسلل تاعيرشتلا لوخ ُت ام ابلاغ .٢
ضرف ةرورض لامعإ مدعب كلذكو  ؛دويقلا هذهضرف يف ةيبسانتلاو ةرورضل ا يئدبمل لاثتمالا وأ ةراشإلا مدعب

ىأرم ىلع " جاجتحالابحامسلا ةيمهأ ىلع  تارهاظم ديقُت يتلا ماكحألادكؤت ال امك  .ريخأ ليبسكرظحلا 
ربتعت امنيبجاجتحالاب ةفدهتسملا تاهجلا نم" عمسمو ة، يرورملا ةكرحلا ةلويسنأ بلغألا يف تاعيرشتلا  ، 



يهةماعلا نكامألل ىرخألاتامادختس الاو  ريياعملافلاخ ي امب–تارهاظتلاو تاعمجتلا نم ةيمهأ رثكأ  ، 
. اهرظح وأ تارهاظتلادييقتل  ةعيرذسسؤ يو –ةيلودلا ا ضيأ تاعيرشتلا نمضتتو ضرف تىرخأ  اصوصن

 .عمجتلاقح ىلع دويقلا نم ديزملا 
  

ةيرح يف قحل اب ةينعملا ةيلودلا ريياعملا ريوطتو حيضوتةرورض  ىلعةقطنملا اهتدهش يتلا براجتلا  دكؤت
 لم وحن ىلع عمجتلا فلاخت ال " ةماعلا بادآلا"وأ " ماعلا ماظنلا"ـل ةدنتسملادويقلا نأ نم مغرلا ىلع ، فصف

 ،  قحلا اذه قرخل ةعيرذرفوت نيحلطصملا نيذهل ةمهبملاو ةضافضفلا ةعيبطلا ن إفاهتاذ دح يف ةيلودلا ريياعملا
ةينوناقلا  ججحلاب طورش ةيأ معد ىلعصنت ال ةفلتخملا  تاعيرشتلانأ  امك. يلمعلا عقاولا يف هيلع يدعتلاو

 ةيعيبط ةمكحم مامأ يروفلا فانئتسالا يف قحلا تاعمجتلا يمظنم حنم ىلعال و ،ةلدأىلع ةدنتسملاو ةحضاولا 
نأشب  ١٩٢٣ماعل ) ١٤( مقر يرصملا نوناقلا نم) ٩(و) ٤(نيتداملا نإف ،لاثملا ليبس ىلع ف. ةلقتسم
ىرت عمجت يأ ناكم رييغت وأ  ،طورشم ريغ ٍرظح ضرفب تاطلسلل ناحمست ،تاعمجتلاو ةماعلا تاعامتجالا

 ، ي دق هنأ ماعلا نمألا وأ ماظنلا ر    .ةيلخادلا ريزو وأ ةطرشلا سيئر ىلع ىواكشلا ميدقت رصتقي نأ ىلعدك
  

٣.  يمظنم ىلع اهيف غلابم ةروصب تايل وئسم ضرفيف عسوتلا وه و ،عمجتلا ةيرح مامأ رركتم رخآ دحت ةمث
ثيح ةنجلءاشنإ  طرش يبرعلا ملاعلا يف عمجتلا قحل ةمظنملاتاعيرشتلا لمشت ام ًةداع ف ؛تاعمجتلا ىقل ُت، 

طورشلا نع عمجتلا جرخ وأ ،ماعلا ماظنل لكاهتنا مت ام اذإ ةلءاسملل عضخ تدقو  ،ةينمأ تايلوئسم اهيلع
 .قئال ريغ باطخ يف نوعمجتملا كرتشا وأ ،هراطخإ يف اهيلع صوصنملا
  

 ماعلا ماظنلاو نمألا ىلع ةنجللا ظفاحتنأ ىلع  ينيرحبلا نوناقلانم ) ٦(ةداملا طرتشت ،لاثملا ليبس ىلع 
لمح لثم ،راطخإلا يف م فلاخ ت لاعفأ ةيأ رظحتنأو ؛نوناقل لتازواجت  ةيأ عنمتنأو ؛ بادآلاو  دقملا ضرغلا

يتلا تافاتهلا وأ ديشانألا رظح نع ةلو ئسملا يهامك ؛ضرغلا كلذ عم حوضوب قفتت ال تايار وأ تاراشإ 
فارعألا عم ىفانتت يتلا تايكولسلا  وأ عون يأ نم جاعزإ عنم كلذكو؛مهريغ وأ ،اهلاجر وأ ةلودلا  نيهت
ذلا باطخلاكلذك و ؛ةيعامتجالا أ اهيلعو؛تايكلملا فالتإ وأ ةميرجلا ىلع ضرح ي ي ةكراشملا عنم ت نأ اضي
،حالسلا لمحو ،تاعمجتلا هذه يف نيينيرحبلا ريغ نينطاوملل ةيسايسلا تارايسلا مادختساو  نمضت نأ اهيلعو ، 
ىلإ ةفاضملا ،ةرقفلا هذه نم ضرغلا نأ حضاولا نمو . راطخإلا يف اهيلع صوصنملا طورشلا لكل لاثتمالا

وه2011ماعل ) 57(نوناقب موسرملا بجومب نوناقلا  ىلع  ةيقطنم ريغتامازلإ  ضرفب ،عمجتلا ةيرح تبك ، 
ت نكمي العمجتلا يمظنم   .يلمعلا عقاولا يف اهذيفن، 
  

نإف تايلوئسملاو تايحالصلا هذهب ةلوخم ناجلءاشنإب يلودلا عمتجملا يف ضعب لاحارتقا نم مغرلا ىلعو   ،
عيجشت نأ عمو . خراص وحن ىلع عمجتلا ةيرح يف قحلا كاهتنا هنأش نم اذه نأ ىلإ ريشت ةقطنملا براجت
حوضوب صنت نأ بجي تاعيرشتلا ن أ الإ، ةيباجيإ ةوطخ وه تاطلسلاو نيمظنملا نيب يمسرلا ريغ نواعتلا

، ئسم تحت عقي ماعلا نمألا نامض نأ ىلع  يف طارفإلا ،ةيلمعلا ةسرامملا يفف. عمجتلا يمظنمسيلو ةلودلا ةيلو
يمظنم ض ُت ،ةيهاو عئارذ تحت مهتبقاعمبتاطلسلل  حمسيس نيمظنملا ىلع ةيلوئسملا ءاقلإو ةبوقعلا ضرف  رع
  .ةسرامملا يف مهقح دمجتو تاعمجتلا ميظنت نع مهينثُت ،مث نمو ؛اهيف كوكشم ةلءاسمل تاعمجتلا
  



– ةقطنملا يف تاعيرشتلا كهتنت .٤ رارم  قرطتلا رظحب كلذو ،تاعمجتلا ءانثأ ريبعتلا ةيرح يف قحلا –اراركتو ا
وأةعونممت اعوضومل ) ٩(ةداملا رظحت ،لاثملا ليبس ىلع . زومرلاوأ مالعألا لثم ،ةنيعم  تاراعشعفر  ، 

ةضراعم لا –ليدعتلا دعب– ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالا نأشب) ٨٩- ٢٨( مقر يرئازجلا نوناقلانم 
ميظنت نأشب نوناقلا عو رشم نم) ١٥(ةداملا نإف ،لثملابو . ربمفون نم لوألا ةروثلوأ  ،"ةينطولا تباوثلا"ـل
، ٢٠١٣رياني  رصم يف هتشقانم تمتي ذلا ،ةماعلا نكامألا يف رهاظتلا يف قحلا ةيرح ك اهتنا ىلإ اضيأ ىعسي
دض ةمذم وأ ا ًفذق نمضتت دق ةينغأ وأ نايب يأب هوفتلا وأ ةيار ةيأ عفر عنمب كلذو ؛تاعمجتلا راطإ يف ريبعتلا

ةيرح تاكاهتنا سكع ي مكحوهو (ةلودلا ةزهجأ نم  زاهج يأل ابسوأ ةنتفلا ىلع ضيرحت وأ  يوامسنيد يأ 
 ).ديدجلا يرصملاروتسد لااهنمضت يتلا ريبعتلا 

 

، اركت ةريخألا تاونسلا تدهش .٥ نم  ليئضردق اهلباقي يتلا ونيجتحملا دض ةيفسعتلاو ةطرفملا ةوقلا مادختسا ر
 لخدتنم ةقطنملاب ن يناوقلا دحتال ذإ ،ءاوس دح ىلع تاسرام ملاو تاعيرشتلا يف نمكت ةلكشملاو .ةبساحملا
ةوقلا مادختسا  نعنيل وئسملا ةبساحم لفكت مل اهنأ امك ،ريخألا ليبسلا هرابتعاب تاعمجتلا ضفل ةطرشلا
ميظنت نأشب  ٢٠٠٣ماعل ) ٢٩(مقر نميلا يف يسائرلا موسرملا نم ) ٩(ةداملا نإف ،لاثملا ليبس ىلع . ةطرفملا
، ريسملاو تارهاظملا نم وأ  مئارج ربتعُت لامعأ عوقو: ةيلاتلا تالاحلا نم يأيف تارهاظتلا ضفب حمسي تا

ةيأ ءاقلإ وأ ؛ اهراطخإ يف ةرهاظتلل ددحملا فدهلا نع جورخلا وأ ؛اهبجاوب مايقلا نع ةطلسلا ةقاعإ اهنأش
ملاعلا يف تاع يرشتلا صنت ال ،كلذك. بارطضا وأ بغش لامعأ عوقووأ ؛ةنتفلا ىل إوعدت تافاته وأ بطخ 

جاجتحالا ضف لبق ةرهاظملا ةقطنم نم فنعلا يف  نيببستملا دارفألا داعبتساىلع  –ةماع ةروصب– يبرعلا
 .قباسلا ينميلا مكحلا هحضوي اموه و ،هسفن

  

٦.  او ،ةطرفم ةيباقع ريبادت يبرعلا ملاعلا يف تاعمجتلل ةمظنملا نيناوقلا نمضتت ام اريثك يف ةغلابملا متي ام  بلاغ
ةبساحم ةدع نيناوق ضرفت ذإ . ةضورفملا ةبوقعلا ةجردو اهقيبطت تالاحب قلعتي اميف ،باقعلا لاكشأ ميمعت
 ،ةتباثلا ةينوناقلا تاءارجإلادعاوقل حيرص كا هتنا يف ،ريغلا اهبكترا لاعفأل دارفألا ضعب ضرف متي ام ا بلاغو

مةيلام تابوقع  ،  نيكراشملاو تاعمجتلا يمظنم ىلع ةقهرمو ةطرف اهيف نوكت دق نو ناقلل تاكاهتنا ىلع ءانب
  .ةدوصقم ريغ وأ ةريغص

  

، )٦٩- ٤(مقر يسنوتلا نوناقلا نم ) ٢٤( ةداملا حمستلاثملا ليبس ىلع ف ةماعلا تاعامتجالا مظنت يتلا  ،
 دقعل ناكملا نورفوي وأ نودقعي نيذلا دارفألا ةبقاعمب ،تاعمجتلاو ،تارهاظتلاو ،تاضارعتسالاو ،تاريسملاو

فرصت ةيرح تاطلسلا  ٧ةداملا حنمت (نيتنس اهاصقأ ةدمل نجسلاب  ،)٧(ةداملا بجومب ةروظحم تاعامتجا 
 ةيأ يف كراشي صخش يأل ةلثامم ةبوقعب هسفن نوناقلا نم) ٢٧(ةداملا حمستو ). تاعمجتلا عنمل ةدودحم ريغ
امع رظنلا فرصب –تابوقعلا ن وناق بجومب ةروظحم ةنيعم لامعأب مايقلا ىلع ضيرحت اهئانثأ ثدحي ةرهاظم
نأشب ايبيل يف ديدجلا  ٦٥/٢٠١٢نوناق نم ) ١٠(ةداملا حمست امك . ال مأ ضيرحتلا بكترا دق صخشلا ناك اذإ
 ًالاثتما نوناقلل لثتمي ال عمجت يأ يف نوكراشي نيذلا دارفألا ىلع ةيئازجلا تابوقعلا ضرفب عمجتلا   .امات
  

، اوقلا عيراشم وأ/و اهنس ىرج يتلا نيناوقلل تاسارد ىلع ةقباسلا تاظحالملا تماق برغملا يف اهتغايص مت يتلا نين
 ، ، رئازجلا امك ،تالاحلا ضعب يف ف. حالصإلل ةسامو ةحضاو ةجاحيف اهعيمج و ؛نيرحبلاو ،نميلارصم ،ايبيل ،سنوت



ةيرح تبك وه  حضاو ضرغل فسألل نكلو، ةيانعب اهتغايصمت دق اهنأ ىلع لد ي امنيناوقلا رهظُت ،نيرحبلا يف 
، لثم: قالطإلا ىلع عمجتللنوناق اهيدل سيل ىرخألا نادلبلا ضعب ن ألب  ،اهدييأت ال ،عمجتلا م َّظنُت ذإ نادوسلا

. ةلودلل يئانجلا نوناقلاماكحأ لالخ نم تاعمجتلا  اهنإ ذإ ،طسبألا وه ةيدوعسلا ةكلمملا هعبتت يذلا جهنلا امبر ،ا ريخأو
 رظح تردصأ مدقت ام ىلع. عمجتلا عاونأ لكبا حيرص ا   ف ثحبلا ىرج يتلا تالاحلا عيمج نإفءانبو جاتحت اهي ، 

 .ةعساوةيحالصإ تاءارجإل 


