


 

إنه لمن دواعي فخرنا أن نقدم 

أصداء  ’’لقرائنا األوفياء مجلة

في عددها الخامس،  ’’بومرداس

والتي تتناول في كل مرة عبر 

صفحاتها أهم األحداث التي 

تخص قطاع الشباب والرياضة 

بالوالية عامة وكذا النشاطات 

والتظاهرات التي يشرف عليها 

 ديوان مؤسسات الشباب خاصة.

سلطنا الضوء في هذه الطبعة 

على الزيارة التي قام بها كاتب 

الدولة لدى وزير الشباب 

والرياضة المكلف بالشباب، تزامنا 

مع االسبوع التطوعي           

احتفاال باليوم العالمي للتطوع 

باإلضافة إلى جملة النشاطات 

الفكرية والتبادالت الشبانية التي 

أشرف ديوان مؤسسات الشباب 

على سيرها، حيث سخر كل 

اإلمكانيات المادية والبشرية، 

وكان هدفه األسمى هو خدمة 

تلبية احتياجاته ,الشباب، إعالمه 

الترفيهية و النفسية  ,الفكرية

 وتقديم األحسن  واألفضل له.
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 كاتب الدولة المكلف بالشباب يشرف 

 على فعاليات أسبوع التطوع           

 الصالون الوطني للزيتون وزيت الزيتون 

 شخصية العدد    بوعالم سوكي 

 مسيرة رجل

 زمـوري     لؤلؤة صنعهـا الماضـي 

 ليحفظها الحاضـر 

 والية بومرداس تحيي ذكرى يوم  

 فيفري         18الشهيد 

 مسابقة والئية للطبخ التقليدي              
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 إصوالح العلجة.   

 أسرة التحرير:     
 اطــــارات مـصـلحـــة التـنتشـيـط و االتصـــال و الحيـــات الجـمعـويـة.   

—————————————————————————————————التصميم و االنفوغرافيا:     
 رشيد صالحي, كيموش فريدة.

 التوأمة بين الشمال والجنوب  

 اختطـــاف األطـــــفال 

 اليوم العالمي  لمكافحة داء السيدا        

 االحتيال على مواقع التواصل اإلجتماعي

 جمعية بستان األمل  لذوي 

 االحتياجات الخاصة         

 اليوم العالمـي للمعـاق          

 تسوس األسنان

 الجديد في قانون الجمعيات         

 2012لسنة  



إحتفـاال باليـوم العـالمي للـتطوع المصـادف 

للخـامس ديـسمبر من كـل سنـة، نظمت مديـرية 

الشبـاب والريـاضة بالتنسيق مع ديـوان مؤسسات 

الشبـاب لـوالية بـومرداس في الفترة الممتدة بين 

أسبوعـا تطوعيـا إلحيـاء  1521ديـسمبر  21و 50

هذه المنـاسبة بالمؤسسات الشبانية، الساحـات 

 العمومية، شاطئ بـومرداس وغـابة قورصو.

وبهذه المنـاسبة؛ استقبلت السلطـات المحلية 

لـوالية بـومرداس وعـلى رأسهـا السيد الـوالي، 

، السيد 1521في السابع من شهر ديسمبر لسنة 

كاتب الدولة لدى وزير الشباب بلقاسم مالح      

والرياضة مكلف بالشباب في زيارة رسمية 

لإلشراف على األنشطة المبرمجة في هذا الصدد، 

حيث إستهل زيارته رفقة السيد الوالي وبمشاركة 

شباب الوالية في غرس شجيرات بغابة قورصو، كما 

تلقى بعض الشروحات من طرف مدير الشباب 

والرياضة فيما يخص أسبوع التطوع، ثم توجه إلى 

شاطئ بومرداس إذ وقف على عملية التنظيف التي 

قام بها أطفال متطوعون من مختلف المؤسسات 

الشبانية وأفراد الكشافة اإلسالمية ومختلف الجمعيات 

الناشطة عبر تراب الوالية.في محطة أخرى ، توجه 

السيد كاتب الدولة المكلف بالشباب إلى دار الشباب 

سناني السعيد بمدينة بومرداس حيث كان في 

استقباله مدير ديوان مؤسسات الشباب وبعض 

اإلطارات الشبانية وكذا شباب متطوع لتنظيف 

المؤسسة، تزيينها وطالء جدرانها، ثم وقف على 

المعرض الخاص باليوم العالمي للسيدا أين تلقى 

رفقة الوفد أوسمة ومطويات خاصة بالذكرى، 

باإلضافة إلى بعض اإلحصائيات المتعلقة بهذه اآلفة 

في الجزائر من طرف خلية اإلصغاء لديوان 

مؤسسات الشباب، ثم عرج على معرض األلبسة 
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التقليدية للمنطقة وجناح تربية األسماك والمائيات، 

بعدها قدم مدير الشباب والرياضة عرضا مفصال 

للهياكل والمنشآت الشبانية والرياضية وكذا المشاريع 

المبرمجة للقطاع في الوالية. وعلى هامش هذه 

الزيارة، نشط السيد كاتب الدولة لقاءا مع الشباب 

وممثلي الحركة الجمعوية تحت شعار "الحركة 

الجمعوية في خدمة الصالح العام"، حيث تطرق في 

البداية إلى التعديل الجديد لقانون الجمعيات 

والتسهيالت التي وفرتها الدولة في مختلف ميادين 

التكفل بشريحة الشباب، باإلضافة إلى سن قانون 

يمكن الجمعيات من قروض بنكية بدون فوائد، تفعيل 

اآللية القانونية إلعفاء الجمعيات من دفع الرسوم 

وإعادة النظر في قوانين   TVAعلى القيمة المضافة

إنشاء الجمعيات الشبانية وإخضاعها لمعايير تضمن 

 تنفيذ البرامج الموجهة لصالح الشباب.

من جهته أكد السيد الوالي في مداخلته على ضرورة  

دفع عجلة التنمية في والية بومرداس إنطالقا من 

التكفل بعنصر الشباب الذي يمثل القلب النابض في 

شتى المجاالت، كما طمأن الحضور من جمعيات 

ناشطة في مختلف المجاالت بأن الوالية اتخذت 

التدابير الالزمة لتخصيص مقرات للجمعيات الفـاعلة 

تضمن استمرار عملها في ظروف الئقة، ناهيك عن 

إنشاء صندوق والئي لتمويل الجمعيات خاصة في 

 المناطق الريفية.

في األخير فتح السيد الوالي المجال أمام الجمعيات 

ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني لطرح 

إنشغاالتهم وبعض اقتراحاتهم في مجال عمل 

 . وتسيير الجمعيات الشبانية في والية بومرداس
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تحت الرعاية السامية لمعالي وزير الفالحة والتنمية 

والي والية بومرداس، سطرت الغرفة السيد الريفية و

الفالحية لوالية بومرداس بالتعاون مع المركب 

الرياضي الجواري علي جدير بني عمران، معرضا 

وطنيا لمنتجي الزيتون وزيت الزيتون الذي احتضنته 

تزامنا  3142فيفري  41إلى  41 الوالية من

الزيتون وتحويله، حيث شارك في هذه  جني موسم مع

من أصحاب المعاصر  34منتجا، فالحا 21التظاهرة 

ممثال عن مختلف واليات الوطن،  41والمحولين و

ورشة، كما شهد هذا  51قاموا بعرض منتجاتهم في 

الصالون حضور المتعاملين اإلقتصاديين في الميدان الفالحي، الهيئات 

لبرامج التشغيل وإنشاء المؤسسات الصغيرة  المدعمة العمومية

والمتوسطة، فاعلين في القطاع المصرفي والتأمينات، المعاهد التقنية 

والعلمية والغرف الفالحية من مختلف واليات الوطن، إلى جانب ذلك، 

خصص مكتب لمستشارين وخبراء في مجال الزيتون من أجل تقديم 

 المعلومات والتقنيات للفالحين.

نظمت الغرفة الفالحية لوالية بومرداس مسابقة ألجود أنواع الزيتون 

وزيت الزيتون حيث عادت المرتبتين األولى والثانية لوالية تيزي وزو، فيما 

 تحصلت بلدية بني عمران على المرتبة الثالثة. 

سمح هذا الصالون بفتح فضاء لتبادل الخبرات واإلحتكاك ما بين  

من بعضهم، باإلضافة إلى ترقية المنتوج المحلي  وتقريبهم المنتجين

في إنشاء دينامكية للرفع من  والمساهمة والتشهير بالعالمات التجارية

تقوية  مستوى األنماط الزراعية من أجل 

  الزيوت لتتالءم  مع المعايير الدولية. نوعية وتحسين   اإلنتاج

كما تم من خالل هذا الصالون برمجة محاضرات وندوات، وفتح المجال 

للمداخالت حول كيفية تحسين وتطوير شجرة الزيتون وسبل زراعتها 

في األنابيب الزجاجية، باإلضافة إلى أهمية تحليل التربة من أجل تسميد 

 عقالني.

فرصة إكتشاف أجود أنواع الزيتون وزيت الزيتون   منح هذا الصالون

أيام من  1التي تزخر بها مناطق الوطن،  حيث استقطب الصالون خالل 

  آالف زائر حسب ما أفاد به رئيس الغرفة المحلية للفالحة. 41العرض 



سنة قضاها في  04شخصية أعطت الكثير لقطاع الشباب خالل 

هذا الميدان، فهو رجل يتميز بالهدوء واالتزان والصبر، هذذا اذا 

يشهد به جميع ان عمل اع السيد بوعالم سوكي أو كما يلقذبذه 

 البعض عمي بوعالم.

بالقذصذبذة  2591جوان  40فهو ابن حي شعبي عتيق ولد في  

في الجزائر العاصمة حيث ترعرع وتربى بذيذن أزقذتذهذا الذتذي 

 ساهمت في تكوين شخصيته.

اثل أغلبية أبناء حيه درس في ابتدائية إبراهيم فاتح ان سذنذة 

، ثم اتوسطة عبد الرحذمذان اوسذعذدي 2509إلى سنة  2591

 .2505)صاروي سابقا( حتى سنة 

 2594بدأ السيد بوعالم سوكي عالقته بقطاع الشذبذاب عذام 

تاريخ التحاقه بمركز تكوين إطارات الشباب بالشراقةللذتذكذويذن 

  كمربي الشباب .

 2592أاا المسيرة المهنية للسيد بوعالم سوكي فانطلقت فذي 

أين ساهم في تكوين أساتذة التعليم المتوسط والثانذوي فذي 

تقنيات المجموعات الصوتية، ثم انتقل إلى اركز إعادة التذربذيذة 

ببئر خادم اكلفا بفئة المراهقين في خطر اعنوي أو اذنذحذر  

، تخللتهذا سذنذتذيذن  داء 2599إلى غاية  2591وهذا ان سنة 

 2599.فذي 2599و 2591واجب الخداة الوطنية بين سنتي 

ولمدة سنة التحق بمعهد تكوين إطارات الشباب بذتذقذصذرايذن 

وهذا للتكوين كمدرب في الشباب، وبعد تخرجه كلف بذتذسذيذيذر 

دائرة الوسائل الرياضية بالمعهد العالي لتكنولوجيا الرياضة إلى 

باإلضافة إلى اساهمته في تكوين انشطي المخذيذمذات  2514

الصيفية، بعدها شغل انصب ادير دار الشباب خميس الخشذنذة 

 2551و بقي في نفس المنصب حذتذى  2512وبالتحديد سنة 

سنة إنشاء اركز إعالم وتنشيط الشباب لوالية بوارداس فكذان 

ان ا وائل الذين التحقوا بالمركز حيث تقلد عدة اناصب اذنذهذا 

رئيس اصلحة اإلدارة والمالية، وبعد ترقيته الى رتبة اسذتذشذار 

عمل بمصلحة اعالم وتنشيط الشباب و  2559في الشبيبة سنة 

 ان اهااه انسقا بالخلية البيداغوجية.

زيادة على وظائفه في قطاع الشباب كان عضوا باللجنة الوالئية 

إلى غذايذة  1449المكلفة بذاكرة زلزال بوارداس ان  ديسمبر 

وعضوا بالمكتب الوالئي للمصالحة الوطنذيذة اذن  1440جوان 

 .1441إلى فيفري  1440جوان 

شغل اذنذصذب  1441اثر عودته لديوان اؤسسات الشباب سنة 

رئيس اصلحة التنشيط واالتصال والحياة الجمعوية إلى غذايذة 

 تاريخ تقاعده  1421جويلية 

هذا هو السيد بوعالم سوكي الرجل الذي كان دائم الذتذواصذل 

بين جيله وا جيال التي جاءت بعده، بذل كل اجذهذوداتذه فذي 

 .سبيل ترقية قطاع الشباب، فكان المرجع ا ساسي له

  شكرا لك على اا قداته  نك بصمة ال تنسى وال تمحى.

تكريم  عمي بوعالم  مه طرف مذير ديوان  

 مؤسسات الشباب  و لجنة الخذمات االجتماعية 
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 عمي بوعالم يستضيفنا في بيته 
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زاوري أو كوربي كما كذانذت تسذمذى فذي عذهذد 

اإلستعمار الفرنسي، ادينة ساحلية تقع شرق واليذة 

بوارداس، تطل على البحر ا بذيذض الذمذتذوسذط، 

يحدها جنوبا سي اصطفى، و شرقا لقاطة وغذربذا 

الثنية. يسودها اناخ البحر ا بيض المتوسط الذجذا  

والحار صيفا، والبارد والرطب  شتاءا، تقدر اساحتها 

هذكذتذارات  49أاا اينائها فيبلغ حوالي   1كلم 99بذذ

كلم، كما تمتاز بطابعهذا  41وطول شريطها الساحلي

الفالحي والسياحي، إذ تحتل اوقعا إستراتيجيا حيويا 

، إضذافذة إلذى 10لقذربها ان الطريق الوطني رقم 

العديد ان الطرق الوالئية اما جعذل اذنذهذا قذبذلذة 

سياحية هااة. تتكون زاوري ان أربعة اناطق هي: 

 زاوري البحري، زعاترة، صفصا  نابي وبصارة . 

أول تجمع سكانذي  عُذر  بالمنطقة كان بالزعاترة الذتذي   

 2110وكان هذا سنة   Remond point carryكانت تسمى

حيث إنتقل بعدها إلى زاوري. للمنطقة اوروث ثقافي هذام 

يتمثل في انطقة زاوري البحري التي يرجع تذاريذخذهذا إلذى 

الحقبة الرواانية إضافة إلى انطقة بذوسذارة الذتذي يذرجذع 

تاريخها إلى الحقبة الفينيقية، و أخيرا انطقة زاوري سذيذدي 

أحمد بلعباس التي يرجع تاريخها إلى القرن الذثذااذن عشذر 

ايالدي،وتحتوي ذات المنطقة على ثالثة أودية، كواد المرجذة 

في وسط المدينة ، واد بوديسة في شرق البلدية وأخيرا واد 

 زعاترة بجنوب البلدية .

ان ناحية التقاليد تشتهر المنطقة بأطباق تقليديذة اذتذنذوعذة 

كالعصيدة ، الرشة ، الخشخاش ، الكسكس بالفول وغيرها ، 

ان  10كما تتميز بغابة ساحلية يعبرها الطريق الوطني رقم 

الجنوب واازالت تحافظ على حالتها الطبيعيذة الذمذتذوحشذة 

هكتار تتقاسمها كل ان  144،تتربع على اساحة تفوق 

بلديات زاوري ولقاطة ورأس جذنذات، إال أن بذلذديذة 

زاوري تستحوذ على أغلبية اساحتها المكسوة بأشجذار 

الصنوبر الحلبي والبحري. كما يزين هذه الغابة ديذكذور 

طبيعي خالب يمزج بين ثروة غابية ونذبذاتذيذة كذثذيذفذة 

واتنوعة وجبال وشواطئ رالية ساحرة نقية تمتد على 

 كيلواترات . 40أكثر ان 

والستغالل هذا المذوروث الذثذقذافذي فذي الذجذانذب 

اركبات سياحية تمثلذت  41السياحي، هيأت المنطقة بذ 

،اركب "فارس"  ADIM OMARفي المركب السياحي 

 2044و اركب "حسان عبد الحميد"  تزيد سعتها عذن 

عائلة اوزعة على استوى إقليم المنطقة ، إضافة إلذى 

اخيم صيفي واحد هو اخيم سياحة و أسفار الذجذزائذر 

 عائلة.194)الزيتونة( تقدر سعة استيعابه 
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أضفت اللمسة البشرية على هذه الغابة جماال اذن نذوع 

خاص ضاعف ان عدد زوارهذا واذحذبذي االسذتذمذتذاع 

بخضرتها وهدوئها، فما يزيد في رونذق وجذمذال هذذه 

المنطقة توسطها بميدان سباق الخيل ''ا ايرعبد القادر''. 

ال يذنذفذك عذن  2511فمنذ أن فتح أبوابه للجمهور سنة 

تنظيم سباقات للخيل شهريا إضافة إلى احتضانه لسباقات 

وطنية ودولية ، فلقد بات هذا الميدان يلعب دورا هذااذا 

في المحافظة على السياحة الغابية علذى اذدار السذنذة 

فأصبحت اإلاكانات الطبيعية الفريدة ان نذوعذهذا لذهذذه 

الغابة تجلب الزوار ليس في فصل الصيف فقط، ولكنذهذا 

ااتدت إلى العطل الموسمية ان أجل اإلستمتاع بالذهذواء 

النقي، وظالل ا شجار، وتذوق اتعة الراحة والذوجذبذات 

في جو اريح وخالب بعيدا عن الوثات المدن وضوضائها 

إضافة إلى إعتمادها كمعسكر افضل للتحضير والتدريذب 

 لمختلف الفرق الرياضية عبر الوطن .

حضي قطاع الشباب و الرياضة بحيز في المنطذقذة 

تمثل في  المركب الرياضي الجواري  قذطذيذطذ  

الذي أنشأ ان طذر  وزارة الشذبذاب و  -بوعالم

الرياضة لخداة الشباب . افتتح رسميا في ديسمذبذر 

.للمركب جهتين ،جهة غربية تشمذل  1449ان عام 

القاعات الخاصة با نشطة الثقافية ، الذعذلذمذيذة و 

الترفيهية ،وجهة شرقية تشمل القاعذة الذمذتذعذددة 

 الرياضات والخاصة بالنشاطات الرياضية .

كما يتوفر المركب على نشاطات ترفيهية و تربوية    

و رياضية  اختلفة  أهمها : الرسم، البيئة ،الطفولة ، 

ا ناشيد ، المسرح ، الشاطر الصغذيذر ، ا شذغذال 

اليدوية ، اإلعالم اآللذي ، الذمذكذتذبذة ، الذدروس 

التدعيميه ، الحلويات التقليدية و العصرية ،  الخياطة 

الجاهزة و التقليدية ، الكاراتيه ، الجيذدو، الذكذيذنذغ 

بوكسينغ ، الكينغ فو ، البابي فوت ، الذبذيذار،تذنذس 

 .الطاولة،الكرة الحديدية والشطرنج

 تالل“ ا ألمريعبد القادر” ميدان سباق اخليل  



إحياءا لألعياد الوطنية والسييي يا ى يوى  يوم 

فيييييوي  81الشهيد ال وافق لييوم االنينييي  

وتوسيخا لقي ة الشهيد وتضحياته في  ىا يوة 

األجيال، نظ ت وال ة بيوريوداس إحيالييياالت 

خاصة بال ناسبة، والال  قارت فيها السيطيتيات 

ال حطية لطوال ة وعطى رأسهيا السيييد اليوالي  

ب عية األسوة الثور ة ر  رجياديد ي  وأبينياء 

الشهداء بز ارة لطنصب الالذ اري لطشهداء، وبعد 

س اع النشيد الوطن  تم وضي  إ يطييي  ري  

الزدور وت وة الياتحة تيوحي يا عيطيى أروا  

 الشهداء التادوة.

ف  السياق نيسه أشوف السيد وال  الوال ة  

عطى وض  حجو األساس ل شووع إنجاز رقام 

الشهيد وسط ال د نة، وببطد ة تيج بي  دش  

رحتة لالصيية ال ياه،   ا أعتى إشارة 

انت ق األشغال إلنجاز خزاني  ل ياه الشوب 

 ورحتة لضخ ال ياه.

ر  جانبه سُتو بقتاع الشباب لوال ة 

بوروداس بونارجا نو ا بال ناسبة وىلك عطى 

رسالوى ال ؤسسات الشبانية  ت ثل ف  أسبوع 

إع ر  ركثف ليائدة الشباب تض   إلقاء 

رحاضوات بال ناسبة ر  تنشيط أساتذة 

رخالصي  ف  ال يدان ورجادد  ، إقارة 

رعارض لطصور والكالب الالار خية، توز   

ال طصقات وال تو ات، عوض أف م وأشوطة 

تار خية ونور ة، إجواء رسابقات فكو ة، 

عووض رسوحية، رج وعات صوتية، 

إسالعواضات رالنوعة ل خالطف الو اضات القالالية 

)الييات فوداو، الكينغ فو، الكيك بو سينغ، 

الجيدو والكوات (، دورات ف  البطياردو والباب  

فوت، باإلضافة إلى تنظيم رح ت إلى رقام 

 الشهيد ورالحف ال جادد.
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ف  ى وى اإلحاليال بال ولد النبوي الشو ف ال وافق ليوم 

، نظم د وان رؤسسات 4182جاني   42الخ يس 

الشباب لوال ة بوروداس رسابقة والئية ف  التبخ 

الالقطيدي  عطى رسالوى دار الشباب سنان  السعيد 

 12رؤسسات شبانية و 81ببوروداس، شارك فيها 

ج عيات، قدرت فيها ال شار ات بأز اء تقطيد ة رخالطف 

األطباق وال أ والت الال  تُحضو ف  رثل دذه ال ناسبات 

بال نتقة، وىلك ف  جو تنافس  سادته رو  الالبادل ف  

 الخبوات والعادات بي  رخالطف رناطق الوال ة.

عادت ال وتبة األولى لدار الشباب حوش ال خي ، تطالها 

ف  ال وتبة الثانية دار الشباب سنان  السعيد، في ا 

تقاسم ال وتبة الثالثة  ل ر  ال و ب الو اض  الجواري 

بودواو والقاعة ال العددة النشاطات تاورقة، حيث تحصل 

  ل اليائز   عطى جوائز قي ة وتشجيعية.

  ا ضم اإلحاليال بونارجا نيو ا شارك فيه  ل ر  دار 

الشباب سنان  السعيد وال و ب الو اض  الجواري 

بودواو، اسالهل البونارج بال وة آ ات ر  القوآن الكو م، 

تبعالها ردائح د نية، رقصة تقطيد ة، سكاتش، ربط الحنة 

 لألطيال وتقد م ال وطبات.

وعطى دارش اإلحاليال تم توز   جوائز عطى اليائز   

ف  ال سابقات الال  نظ ها د وان رؤسسات الشباب 

خ ل العتطة الشالو ة، ف  شكل رهوجانات والئية 

 رصغوة ف   ل ر  األنشتة الالوفيهية الالالية:

البيار، الشتونج، الباب  فوت، تنس التاولة، األلعاب  

اإللكالوونية، الزالجات، الدراجات الهوائية والكوات 

 الحد د ة.

باإلضافة إلى تكو م اليائز   ف  الطقاءات الثقافية، 

الالوفيهية والينية رابي  ال ؤسسات ف  رجال الوسم، 

 الشتار الصغار، ال سو  وال ج وعات الصوتية.    
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تتبيقا لالعطي ات وزارة الشباب والو اضة، وف  إطار 

، نظم 4182البونارج السنوي لدورات الالبادل الشبان  

د وان رؤسسات الشباب لوال ة بوروداس ر  نظيوه بوال ة 

غودا ة رحطة سياحية، نقافية، توبو ة إلى "وادي ريزاب" 

تزارنا  4182جاني   14إلى  4184د س بو  42ارالدت ر  

شاب وشابة   42ر  العتطة الشالو ة، حيث اسالياد رنها 

سنة ، رنخوطي  ف   42و  81تالواو  أع اردم بي  

 ال ؤسسات الشبانية لوال ة بوروداس.

تم بال ناسبة تستيو بونارج نوي ر ز عطى ز ارة ال عالم 

الالار خية واألنو ة بال نتقة، ورخالطف ال وافق الشبانية 

وال نشآت الو اضية عبو الوال ة، ف   رنتقة الضحوة، 

الضا ة ورالطيط   الالار خية، إلى بنورة، العتف وقصو بن  

 زق  السياحية،   ا تخطل الالبادل ز ارة األسواق الشعبية 

لغودا ة الال  ت الاز ب حافظالها عطى ال وروث الثقاف  

والحضاري لسكان ال نتقة، ر  خ ل عوض رخالطف 

الصناعات والحوف الالقطيد ة لبن  ريزاب ر  حيا ة زراب ، 

 خياطة األلبسة الالقطيد ة، صناعة األوان  اليخار ة والحط . 

  ا لم  يوت شباب وال ة بوروداس فوصة االساليادة 

ر  الح ارات ال عدنية التبيعية قصد االسالوخاء 

والالخييف ر  عناء الوحطة، باإلضافة إلى أخذ صور 

 واقالناء لوازم تذ ار ة.

وف  نيس السياق، تم بورجة توأرة وتبادل شبان  

آخو بي  د وان رؤسسات الشباب لوال ة بوروداس   و         

نظيوه لوال ة الوادي، و ىلك خ ل عتطة الوبي  لسنة 

شابا رنخوط لز ارة دذه  44،  إسالياد رنه 4182

الوال ة الال  ال تقل ع  سابقالها ج اال ف  رناظودا و 

فسييساءا ف  رنازلها الال  أ سبالها تس ية "ألف قبة و 

رارس إلى  42قبة" دارت الز ارة سالة أ ام و دذا ر  

. تخطل  دذا البونارج ز ارة 4182رارس  41

اسالكشافية لطالعوف عطى أصقاع الوال ة و الحدود 

الجزائو ة ر  الشقيقة تونس و بعض ال ناطق و 

ال ناظو الصحواو ة، و حضور حيل افالالا  عيد ال د نة 

 و اخالال ت الز ارة بحضور فعاليات العوس الالقطيدي .

س ح دذا الالبادل الشبان  بالحقيق الالقارب والالعارف 

بي  شباب الش ال الجزائوي وشباب الجنوب و تشجي  

السياحة الشبانية ف  الصحواء الجزائو ة الال  تال يز 

 بشساعالها وتنوع تضار سها. 

 "وادي ريزاب" 

 رد نة "ألف قبة و قبة" 
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إن ظاهرة اختطاف األطفال أصبحت آفة خطيرة تهدد المجتمع، األمرر الر ي تط رن م ارا ال ور ف ووفرة  ر م 

ألف  الة ع ف ضد األطفال، أما  23لمحاربتها،  يث أكدت أخر التقارير األم ية أن الج ائر شهدت في ه ه الس ة 

سر  ات، 51 الة اختطاف شهريا ألطفال تتراوح أعمارهم من سر تين إلر  51 االت االختطاف فقد تم إ صاء 

 ، أغ بهم تعرض ا لالعتداء الج سي أو القتل.3153و 3151طفل مختطف بين  111بي ما تم تسجيل أكثر من 

إن عم يررة اختطرراف األطفررال عبررارة عررن أسرر    

إجرامي، له بعد مرادي يتع رب بالمرساومة مرن اجرل 

 الحص ل ع   مقابل مادي، باإلضافة إل :

 االستغالل الج سي. -

غيا  مراوبة األهل ألب ائهم مما جعل هؤالء فريسة  -

 سه ة اإلصطياد.

غيا  ال ازع الدي ي وتفريي األخرالا الرسيلة لردى  -

 المختطفين.

إن األ ررداث المؤلمررة الررتي يتعرررط لهررا األطفررال 

كاالختطرراف مررن وبررل أشررخاو غربرراء وتعرضررهم 

ل ترويع من وبل الخاطفين يؤثر ع ر  ففرسية الطفرل 

أث اء ت اجده مع المختطفين وه ا يؤدي بالطفل إلر  

اإلصابة بالصدمة ال فسية،  يث تظهرع يه اضرطرابات 

خطيرة م ها االكتلا ، ومن خالله يعرافي الطفرل مرن 

الح ن، فقدان الطاوة، اليع ر بالتعن، اإلرهاا، عدم 

 االستمتاع باألفيطة الحياتية المخت فة.أو االهتمام 
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كما تظهر ع   الطفرل المختطرف بعرل الرس  كيات 

واالففعاالت م ها: الت تر، سرعة الت فر،، التتترتة فري 

الكالم، العرا اليديد وفقردان الريهية، الخر ف مرن 

األشخاو الجدد أو المدرسة أو من أي مكران غريرن 

ع ه، التعرط ل ك ابي، أث راء ال ر م، شرع ر الطفرل 

 بالتردد الدائم دون مبرر وضعف ثقته ب فسه .

إن ردة الفعل تخت ف  سن عمر الطفرل، فاألطفرال 

الرر ين تتجرراوز أعمررارهم الخمرر، سرر  ات ربمررا 

يررستطيع ن الحررديث و وصررف الحررادث أو األ ررداث 

بطريقة دويقة ولكن ود ال يستطيع ن سردها بطريقة 

متس  ة وت اكر ال من بدوة فظرًا ل تي يش ال ي يحدثره 

 ه ا الحدث في ففسيتهم.

إن الطفل ال ي يُعافي من صدمات ففسية يحتراج إلر  

عالج ففسي بيكلٍ أساسري، ويحتراج إلر  أشرخاو 

مه يين لديهم خبرة في عالج مثرل هر ه االضرطرابات 

ال فسية، كر ن هر ا األخرير أساسري وضرروري جردًا 

إلخراجره م هررا والحررد مرن معافاترره، وبرردون إخرر اع 

الطفررل ل عررالج ال فررسي والرردوائي فرر ن االضررطرا  

 س ف يستمر معه ويؤثر ع يه في كبره.

وفظرا لك ن األمهات أكثر  رصا ع   سالمة أب رائهن، 

فان دورهن يكمن في الحفاظ ع   الهردوء وإدخرال 

 السكي ة في و  بهم، وإشعارهم باالرتياح واألمان. 

يجن أن يك ن األطفال الصغار دائمًا تحت اإلشراف  -

 المباشر ل  الدين.

ضرورة  فظ االسم الكامل ورورم الهراتف لوب يرن  -

ومكان عم هم والع ر ان الر ي يقط ر ن بره واألفرراد 

ال ين يمكن ال ج ء إليهرم فري  الرة مرا إذا تعررط 

 لم وف ما كمصالح األمن مثال.

الحرو ع   ت عية الطفل ع   عدم الركر   فري  -

 سيارة أشخاو ال يعرفهم وعدم وب ل الهدايا م هم.

 تج ين الطفل من الج  س بمفرده -



إن الغرط من تتريخ ه ا الي م، ه  ت كير أفراد المجتمع بجميع شرائحه ب ج د مرط فتاك ي خر ه ا المجتمع وال ير م 

أ دا س اء كان كبيرا أو صغيرا، ذكرا أو أفث ، وال يعترف بالحدود واألعراف، إفه متمرد ع   كل شيء. ل ا وجن تج يد كافة 

أفراد المجتمع ألجل م اجهة ه ا المرط والحد من افتياره، ألن ضحاياه ي دادون وال ي قص ن ويبق  دور الت عية 

 والتحسي، واجن ألجل الحد من افتياره وه ا أول شيء.

عدة فياطات  -من خالل فقاط اإلصغاء المت اجدة ع   رب ع ال الية  -وألجل ذلك، فظمت خ ية اإلصغاء وصحة اليبا     

تتع ب بتحسي، وت عية أفراد المجتمع من خالل  برامج ثرية ومت  عة: ك وامة معارط ع   مست ى جميع مؤسسات 

 اليبا ، إضافة إل  محاضرات وفقاشات وت زيع العديد من الدعائم اإلعالمية. 
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كافت افطالوة البرفامج التحسيسي، من خالل    

ت ظيم ي م إعالمي ت ع ي   ل أخطار ه ا 

المرط وكيفية ال واية م ه، وذلك من خالل 

إعطاء فصائح وت جيهات ففسية وطبية بالت سيب 

ب مرداس، وه ا  -مع جامعة محمد ب ورة

طالن جامعي. تم ع   هامش ه ا  41لفائدة 

 .ال قاء التحسيسي ت زيع العديد من المط يات

لقد وامت خ ية اإلصغاء وصحة اليبا  بت ظيم أيام إعالمية 

ع   مست ى  3153ديسمبر  13إل   12تحسيسية افطالوا من 

ب مرداس، والتي شارك فيها جميع -دار اليبا  س افي سعيد

فقاط اإلصغاء المت اجدة ع   مست ى والية ب مرداس،  يث 

 ت من البرفامج إفجاز معرط ميترك بين كل فقاط اإلصغاء. 

اختتمت ه ه األيام اإلعالمية بمحاضرة من إلقاء أع اء خ ية 

الت سيب لإلصغاء وصحة اليبا . كما ت ام ت ه ه األيام 

اإلعالمية مع زيارة كاتن الدولة المك ف باليبا  لدى وزارة 

اليبا  والرياضة السيد "ب قاسم مالح"، ال ي بدوره وام 

ب يارة إل  المعرط المقام ع   مست ى دار اليبا  س افي 

 سعيد.     

من خالل -وتجدر اإلشارة إل  أن كل مؤسسات اليبا   

ود شاركت في عم ية التحسي، بمكان  -فقاط إصغائها 

 544ت اجدها،  يث ب غ عدد المياركين في ه ا ال ياط 

ميارك من مخت ف اإلطارات)ففسافيين، مربين، أطباء(. 

مستفيد من  5231أما عدد المستفيدين، فقد ب غ   الي 

 مخت ف شرائح المجتمع.
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تعتبر شريحة المعوقين من الشرائح التي تحتاج إلى العناية والتكفل الخاص بها في المجتمع،  واعااقعة تخت عن معن 

إااقة جسدية إلى إااقة ذهنية. إال أن أسبابها كثيرة ومخت فة  خاصة الجسدية منها والتي تزداد يوما بععد يعوم  يتيجعة 

 التعرض لمخت ن الحوادث   خاصة حوادث المرور.

وألجل االهتمام أكثر بهذه الشريحة  تع  

تخصيص يوم االمي اال و هعو   اليعوم 

 30العععالمي ل معععاا   الموافعع  لععع 

ديسمبر من كل سنة  حيث يظمت خ يعة 

اعصعاا  وصعحة الععشبار اعبر مخت ععن 

يقاط اعصاا  المتواجدة ا عى معستوى 

المؤسععساا الععشبايية  أيععام تحسيععسية 

تواويعة ألجعل التكفعل الجيعد والراايعة 

الخاصععة بف ععة المعععاقين  ومععساادته  

وهعذا معن  ,ا ى االيدماج في المجتمع،

خالل رزيامة يعشاااا متنواعة موجهعة 

لف عععة المععععاقين وأوليعععا  أمورهععع  

والمجتم، المديي.ولقد شارك في هعذا 

إاعععار  معععن يفعععساييين  30النعععشاط 

وتربععويين  حيععت اسععتفاد مععن يفعع  

فعرد  معن مخت عن  917النشاط حوالي 

شععععععععععععععرائح المجتمعععععععععععععع،.                            

وفي خض  حديثنا حول حوادث المعرور 

وما تسببه من إااقاا وااهاا لألفعراد  

ارتعع ا خ يععة ويقععاط اعصععاا  وصععحة 

  إلعى 3310الشبار في شعهر جعايفي 

تنظيعع  أيععام إاالميععة تحسيععسية حععول 

أخطار حوادث المرور واألسبار المؤدية 

إليها  وكذا النتائج  الكارثية الناجمة انهعا 

في إحداث إااقة جعسدية معدى الحيعاة 

في أغ ب األحوال  حيث شارك في هذا 

مؤارًا  واستفاد منه حوالي  03النشاط 

 فرد  من مخت ن شرائح المجتم،. 939
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ه  مرط يصين األس ان بعد ظه رها في الفم،  يث تتغ ى البكتيريا ع   السكريات المتبقية ع   األس ان، وت تج أ ماط تعمل عر ر  

إذابة الج ء المالصب لها من المي اء وذلك ب  ع الع اصر الهامة المك فة ل سن مثل الكالسي م، بعدها يتم تح ل الم اد الع  ية فتترحر ل 

األفسجة الص بة في السن إل  فسيج رخ ي، تتك ن بالمي اء فج ة صغيرة إذا لم تعالج ي داد تجمع البكتيريا والف الت بها وت داد كرمريرة 

 الحامل  ت  يصل ال خر إل  العاج وود يستمر تقدم ال خر  ت  يصل إل  لن السن.   

يحدث التس س في اليق ا الم ج دة ع   السرطرح الرخرارجري  

لوس ان، األسطح الم ساء لوس ان )تحت م رطرقرة الرترمراس بريرن 

 األس ان( وع   السطح الخارجي ل ج ر. 

 الخراجرات ال روية 

يؤثر في تس س األس ان عدة ع امل م ها  ت اول الم اد ال ير يرة 

والسكريات بكثرة وع   فترات متقاربة مع عدم الع اية باألس ان، 

كما أن ل وجة الطعام تؤدي إل  التصاا السكرريرات براألسر ران 

وتتح ل بفعل البكتيريا إل  أ ماط ع  ية ت يل المادة الصر ربرة 

 باألس ان.

إن لطبيعة األس ان دور في  دوث التس س، فاألس ان ضعريرفرة 

التك ين بسبن فقص بعل الفيتامي ات أو الع اصر المرعردفريرة أو 

خرالل  (Rubéole)ك تيجة لبعل األمراط مثل الحصبة األلمافية 

فترة الحمل أو الطف لة، كما تساهم اليق ا والحفر العرمريرقرة 

في األس ان، إع جاجها وعدم إفتظامها في تراكم ف الت الطعام 

والبكتيريا،خ من جهته يق م ال عا  بدور هام فري مر رع  ردوث 

التس س وذلك لما يحت يه من ع اصر هامة كالكالسي م وبرعرل 

م ادات البكتيريا باإلضافة إل  أفه يعمل ع   معادلة األ رمراط 

والتق يل من ودرتها ع   إ داث التس س، ل لك ك رمرا زاد إفرراز 

 ال عا  وو ت درجة ل وجته ول معدل التس س.

 الغ اء الغ ي باأللياف مثل الخ ر و الف اكه  -

م تجات األلبان مثل الجبن و ال بادي التي تحت ي ع   البروتين ،  -

الكالسي م و الفسف ر ، ه ه الع اصر تعمل ع   تق يل مست ى 

 األ ماط ع   سطح األس ان .

الف ي ر يساعد ع   صالبة األس ان بسبن تك ن مركن و ى  -

داخل السن ه  الف ي راباتيت ال ي يقاوم األ ماط الم يبة 

 ل سن .

الفيتامي ات و الع اصر المعدفية أ،  ،ج دور هام في تك ين  -

 األس ان و زيادة مقاومتها . 

إل  (  (Emailيحدث األلم ع دما يتجاوز التس س طبقة المي اء

 pulpite، كما يؤدي إل  إلتها  العصن )(dentineطبقة العاج)

dentaire الخراجرات ال روية ،))abcès dentaire)  التي تحدث

  (externeفتيجة م ت وتح ل ال ن، خراجرات الر جه           

(abcès التها  العظام ،)ostéite)التها  الجي   األففي ،

)sinusite). 
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عادةن ما يكشف مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي على 

، عن الكثير من +اإلنترنت، مثل الفيس بوؾ كجوجل 

تفاصيل حياتهم الشخصية؛ لذلك فإنهم سرعاف ما يصبحوف 

 أهدافًا سهلة لقراصنة الكمبيوتر كاإلنترنت. 

يتم تمويل شبكات التواصل االجتماعي على اإلنترنت عن 

طريق البيانات الشخصية للمستخدمين، التي توجد في 

صفحات التعريف الشخصي، كما أنها تكوف شاملة بدرجة 

 كبيرة كيسهل الوصوؿ إليها. 

كيتم استخداـ البيانات المسركقة إلنشاء صفحات تعػريػف 

جديدة تُعرؼ باسم ''الحسابات الوهمية''، فعلػى سػبػيػل 

المثاؿ يتمكن القراصنة من استعماؿ بيانات الػمػسػتػخػدـ 

على موقع الفيس بوؾ إلنشاء حساب جديد علػى مػوقػع 

، كبعد ذلك يحاكؿ اكتساب ثقػة أصػدقػاء الةػحػيػة +جوجل 

لالحتياؿ عليهم كسلب أموالهم أك ابتزار المعارؼ عػن طػريػق 

 كشف األسرار الحميمية.

كللحماية من مثل هذق الهجمات يتعين على المستخدـ التعامل 

بحساسية مع بياناته الخاصة، بحيث ال ينشػر فػي صػفػحػتػه 

الشخصية سول المػعػلػومػات كالصػور الةػركريػة فػقػ . 

كباإلضافة إلى ذلك يتعين على المستخدـ مراجعػة بػنػد 

 ''،Privacy Shortcutsالقائمة اختصارات الخصوصية ''

كضب  اإلعدادات، كتحديد من يحق لػه االطػالع عػلػى 

 البيانات الشخصية.

عندما يتمكن قراصنة الكمبيوتر كاإلنترنت من الوصوؿ إلى كلمة 

المركر الخاصة بحساب المستخدـ، فإنهم يسػيػوػركف عػلػى 

صفحة التعريف الشخصي، كهو ما يُعرؼ باسم االستيالء على 

(. كبعد ذلك يقوـ الػقػراصػنػة Account Takeoverالحساب )

بكتابة رسائل إلى أصدقاء كمعارؼ الةحية، كفي أسوأ الحاالت 

يتم ارتكاب جرائم إلكتركنية تحت اسم مسػتػعػار. كيػتػ ػاهػر 

القراصنة ألصحاب المستخدـ بأنهم في مواقف طارئة كيولبوف 

ن أك يرسلوف رسائل التصيد اإللكتركني، التي يحاكلوف  منهم أمواال

 فيها الحصوؿ على البيانات الحساسة من المستخدمين اآلخرين.

كيمكن لكلمات المركر اآلمنة أف تحمي المستخدـ من التعرض 

لهجمات االحتياؿ كالقرصنة اإللكتركنية. كيشدد الخبراء على أف 

كلمة المركر اآلمنة يجب أف تكوف من كحي الخياؿ كمكونة من 

عشرة عالمات على األقل، بحيث تشتمل على حػركؼ كػبػيػرة 

 كصغيرة باإلضافة إلى أرقاـ كعالمات خاصة.



19 

يسعى قراصنة الكمبيوتر كاإلنترنت مػن خػالؿ عػمػلػيػات 

التصيد اإللكتركني إلى الحصوؿ علػى بػيػانػات تسػجػيػل 

الدخوؿ الخاصة بالحسابات المصرفية على اإلنترنت بصفػة 

خاصة، حيث إنهم يولبوف من المستخدمين عػن طػريػق 

رسائل كهمية إدخاؿ بيانات تسجيػل الػدخػوؿ ككػلػمػات 

المركر الخاصة بحساباتهم المصرفية. كغالبًا مػا تػحػتػوم 

رسائل التصيد على راب  يقود المػسػتػخػدـ إلػى مػوقػع 

 إلكتركني مزيف يحاكي الصفحة الرئيسية للبنوؾ المعنية.

كللحماية من هجمات التصيد اإللكتركني ينصػ  الػخػبػراء 

بعدـ النقر على الركاب  بدكف التحقق منها، عالكة عػلػى 

أنه ال يجوز بأم حاؿ من األحػواؿ كشػف الػمػعػلػومػات 

كػمػا الشخصية أك البيانات المصرفية في مواقع اإلنترنػت، 

:''ال يمكن ألم بنك االستفسار عن البيانات المصرفػيػة،  أنه

، عػن طػريػق مػواقػع TANأك أرقاـ  PINمثل مجموعة 

التواصل االجتماعي مػثػل الػفػيػس بػوؾ أك الػرسػائػل 

 اإللكتركنية''.

تكثر عمليات االحتياؿ هذق عن طريق مواقع التعارؼ على 

اإلنترنت، كما يمكن أف تحدث أيةًا عبر مواقػع الػتػواصػل 

االجتماعي مثل الفيس بوؾ كجػوجػل بػلػس. كيػعػتػمػد 

القراصنة في عمليات االحتياؿ الركمانسػي عػلػى الصػور 

المسركقة كالبيانات المزيفة لإليػقػاع بةػحػايػاهػم مػن 

المستخدمين الباحثين عن الحب كالركمانسية عبر اإلنترنت، 

غالبًا ما يقع األطفاؿ كالشباب بصفة خاصة ضحية لعمليات الػتػهػكػم 

كاالزدراء في شبكات التواصل االجتماعي؛ حيث تنشر بها الشػائػعػات 

كالمةايقات بصورة أسرع على اإلنترنت. كيمكن أف تػتػسػبػب هػذق 

المةايقات أك المهاجمة اإللكتركنػيػة فػي حػدكث أضػرار نػفػسػيػة 

 كاضورابات شديدة للمستخدـ، قد تصل إلى حد التفكير في االنتحار.

كعلى الرغم من أف المهاجمة اإللكتركنية ال تعتبر جريمة في حد ذاتها، 

إال أنها قد تصب  جريمة إذا كانت مقترنة بالتهكم كاالزدراء كالسخػريػة 

من اآلخرين، حيث تكثر في اإلنترنت عبارات القذؼ كالتشهير، كتحميل 

 الصور على المواقع اإللكتركنية رغمًا عن أصحابها.

كينص  الخبراء بةركرة تدخل اآلباء بشكل مبكر إذا تعرض األطػفػاؿ 

أك الشباب بصفة خاصة للمةايقات أك المهاجمة اإللكتػركنػيػة، حػيػث 

 يمكن إبالغ الشركات المشغلة للمواقع اإللكتركنية . 

كيستمركف في خداع الةحايا بقصص حب كهمية لػمػدة 

أسابيع، كبعد ذلك يدعي المحتالوف فجأة أنهم في حػاجػة 

إلى الماؿ بسبب التعرض لحادث أليم أك اإلصابة بػمػرض 

عةاؿ بشكل مفاجئ، كمن ثم يولبوف الػمػسػاعػدة مػن 

الحبيب الجديد. كإذا لم يدفع المستخدـ، فإنه يػتػم قػوػع 

 العالقة العاطفية على الفور.

كحتى ال يقع المستخدـ في فخ االحتياؿ الركمانسي ينبغي 

عليه أف ال يثق في األشخاص الغرباء، مع ضركرة اإلبػالغ 

 عن الرسائل المشبوهة لدل الشركات المشغلة للخدمة. 
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يوجد بيننا أطفال يعيشون في عزلة تامة داخل 

عالمهم الشخصي لدرجة عدم القدرة على تكوين أية 

عالقة عاطفية أو انفعالية مع محيطهم، ما جعل 

مجتمعنا ينظر لهذه الفئة نظرة عامة مفادها أن 

هؤالء يعانون الخجل، وبذلك نجهل حقيقتهم الداخلية 

كونهم مختلفين عن باقي األطفال، يدعى هذا 

 التوحد".االضطراب بـ "

عبارة عن خلل وظيفي في الدماغ لم تحدد  والتوحد

أسبابه بعد، وألجل تحسيس وتوعية المجتمع بوجود 

هذه الفئة أنشأت عدة جمعيات دولية، وطنية وجهوية 

 للتكفل بمثل هذه الحاالت فور تشخيصها

  هي جمعية بستان األمل لذوي االحتياجات الخاصة 

جمعية ذات طابع اجتماعي، خيري، إنساني وتـربـوي 

تنشط مابين الواليات )بومرداس، تيزي وزو، الجـزارـر 

بمدينة دلس  3122أكتوبر  32العاصمة(، تأسست في 

 10وتحصلت عـلـى االعـتـمـاد الـرسـمـي فـي 

عضوا يمتثـلـون فـي  34، تتكون من 3123نوفمبر

كل من أوليـاء األطـفـال الـتـوحـديـيـن، أطـبـاء 

ومختصين نفسانيين، تترأس الجـمـعـيـة السـيـدة 

 غرناوط صليحة.

" لذوي االحـتـيـاجـات بستان األملتسهر جمعية "

الخاصة على رعاية حقـو  الـطـفـل الـتـوحـدي 

وترقيتة ودمجه في المجتمع والـمـدارس و كـذا 

المساهمة في توعية األولياء وتحسيس المجتـمـع 

 المدني .

" "بستان األملولتحقيق أهدافها، تقوم جمعية 

بتنظيم أيام تحسيسية وإعالمية بالتنسيق مع أولياء 

أطفال التوحد، تنشيط ندوات علمية للتعريف بهذا 

االضطراب، البحث عن حاالت التوحد و إجراء 

تكوين لفاردة أخصاريين نفسانيين في كيفية 



التعامل مع هذه الفئة، زيادة على ذلك، تقوم 

الجمعية برحالت للترفيه والتسلية بالتنسيق مع 

مؤسسات الشباب، إضافة إلى االحتفال باليوم 

أفريل من كل سنة؛  13العالمي للتوحد الموافق لـ

ومساهمة منها في مساعدة هذه الشريحة، 

تسعى إلى إنشاء مركز خاص بهذه الفئة بالتنسيق 

مع الجمعيات الوطنية والدولية التي تنشط في 

نفس المجال وإعداد دليل خاص بكيفية التعامل 

 مع طفل التوحد.

في األخير، ال يسعنا إال أن ننوه إلى تكثيف 

المجهودات ألجل التكفل الجيد بهذه الفئة 

 ومساعدتها على االندماج في المجتمع.
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 فيصل و سيليا

Lundi, 21 Janvier 2013  
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 1990ديسمبر   04المؤرخ في   90 -31طرأ على قانوف الجمعيػات رقم 

، 2012يناير  12المؤرخ في  12-06عدة تعديػالت نص عليها قػػانوف 

 ( حيث مست الجوانب التالية: 2012 -02)الجريدة الرسمية رقم

 سنة فما فوؽ.     18تم إدراج السن كالذم يتمثل في   -

األشخاص الغير محكوـ عليهم بجناية ك/أك جنحة تتنافى مع مجاؿ نشاط 

 الجمعية، كلم يرد اعتبارهم بالنسبة لألعةاء المسيرين 

 (06-12من قانوف رقم  04) المادة 

اشتراط حةور محةر قةائي أثناء إنعقاد الجمعية العامة التأسيسية، 

 كيكوف عدد األعةاء المؤسسين كاآلتي: 

 عشرة أعةاء بالنسبة للجمعيات البلدية.  -

خمسة عشر عةوا بالنسبة للجمعيات الوالئية،  منبثقين عن بلديتين على  -

 األقل.

كاحد كعشركف عةوا بالنسبة للجمعيات ما بين الواليات، منبثقين عن  -

 ثالث كاليات على األقل.

خمسة كعشركف عةوا بالنسبة للجمعيات الوطنية، منبثقين عن اثني  -

 عشرة كالية على األقل.  

 (06-12من قانوف رقم  06) المادة 

يخةع تأسيس الجمعية إلى تصري  تأسيسي كإلى تسليم كصل تسجيل 

 بعد إيداع الملف بػ:

 المجلس الشعبي البلدم بالنسبة للجمعيات البلدية.

 الوالية بالنسبة للجمعيات الوالئية.

الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أك ما بين الواليات. 

 (06-12من قانوف رقم  07) المادة 

من  لإلدارة إبتداءا من تاريخ إيداع التصري ، أجل أقصى إلجراء دراسة  -

 موابقة ألحكاـ هذا القانوف يكوف كما يلي: 

 يوما بالنسبة للمجلس الشعبي البلدم، فيما يخص الجمعيات البلدية.30 - 

 يوما بالنسبة للوالية، فيما يخص الجمعيات الوالئية. 40 - 

 يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات ما بين الواليات. 45-

من هذا القانوف بملف  07المادة يرفق التصري  التأسيسي المذكور في 

 يتكوف مما يأتي:

طلب تسجيل الجمعية موقع من طرؼ رئيس الجمعية اك ممثله المؤهل -

 قانونا.

قائمة بأسماء األعةاء المؤسسين كالهيئات التنفيذية كحالتهم المدنية -

 ككظائفهم كعناكين إقامتهم كتوقيعاتهم.

من صحيفة السوابق القةائية لكل عةو من األعةاء  03المستخرج رقم -

 المؤسسين.

 نسختاف موابقتاف لألصل من القانوف األساسي-

 محةر الجمعية العامة التأسيسية محرر من قبل محةر قةائي.-

 الوثائق الثبوتية لعنواف المقر.-

يمكن للجمعيات اف تتعاكف في إطار الشراكة مع جمعيات أجنبية  -

كمن مات دكلية غير حكومية تنشد نفس األهداؼ في ظل إحتراـ القيم 

 كالثوابت الوطنية كاألحكاـ التشريعية كالتن يمية المعموؿ بها.

يخةع هذا التعاكف بين األطراؼ المعنية إلى الموافقة المسبقة للسلوات -

 المختصة. 

 (06-12من قانوف رقم  23) المادة 

 يوما للوزارة المكلفة بالداخلية، فيما يخص الجمعيات الوطنية. 60-

 (06-12من قانوف رقم  08) المادة 

أعالق، يعد عدـ رد  08عند انقةاء اآلجاؿ المنصوص عليها في المادة 

اإلدارة بمثابة اعتماد للجمعية المعنية، كفي هذق الحالة يجب على اإلدارة 

 تسليم كصل تسجيل للجمعية. 

 (06-12من قانوف رقم  11) المادة 

 31-90يتعين على الجمعيػػات المؤسسة بصفة قػانػونية في ظل القػانوف 

 في أجل أقصاق سنتاف. 06-12أف تتوػابق مع أحكػاـ قػػانػوف   
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الحل : الموت   

الحل : الصالة على الرسول عليه الصالة و السالم .  

ثالثة عـبروا جسـرا ، األول رأى الجسـر ومشى عليه ، والثاني رأى الجسـر ولم يمشي عليه ، والثالث لم يرى الجسـر 

 ولم يمشي عليه . كيف حصـل ذلك ؟؟

 

 نقطة سوداء نزلت من السماء عالجوها العلماء و ما لقاولهاش دواء .

 

 صالة بدون وضوء .

 

رجل يسوق سيارته و مصابيحها منطفئة ، ويسوق في شارع مصابيحه منطفئة كذلك ، مر أمامه قط اسود فتجنبه و 

 لم يصبه ، كيف استطاع أن يراه ؟   
الحل : امرأة حامل و تحمل ابنها   

المعلم:مامعنا كلمة سبيل. الطالب:طريق.. المعلم:ممتاز.. -

 واألن ما معنا كلمة )سلسبيل( الطالب: طرطريق.

 

زوج مهابل هربوا من مستشفى المجانين ركبوا سيارة -

ن قالوا الثاني دور انت راني ياالول قال الثاني دور على اليم

 نسوق

الحل  : كان يسير في النهار    

 




