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 إتفاق الجزائر إلعادة السلم و األمن و التنمية في منطقة كدال
 

،تشبثنا بالجمهورية المالية الثالثة تأكيدا منا على  
 

،تأكيدا أيضا على تشبثنا باحترام السالمة الترابية و الوحدة الوطنية  
 

ام التنمية حرصا منا على الحفاظ على السلم و اإلستقرار و األمن في بلدنا و التفرغ للقيام بمه
،اإلجتماعية و اإلقتصادية في مناطق الشمال و منها كدال  

 
إرادة منا في ترقية ديناميكية من شأنها إمتصاص التأخر الذى تعرفه منطقة كدال في 

  ،االقتصاديةالمجاالت اإلجتماعية و 
 

ت تأكيدا منا على ضرورة ترقية التنوع الثقافي لمالي مع األخذ بعين اإلعتبار لخصوصيا
،مناطق الشمال  

 
الذي يعترف بخصوصية شمال مالي و  1992تذكيرا اإلنجازات الميثاق الوطني ألفريل 

ضرورة، ألجل ذلك، التكفل بالقضايا المحلية من قبل سكان كل منطقة، و إشراكها في التسيير 
،الوطني و إقامة مسار إقتصادي للمساعدة و التنمية بمساهمة من الشركاء األجانب  

 
 افتقارهاو لعزلتها نطقة كدال ذات الطبيعة الصحراوية، نظرا لحالة العوز التي تعرفها م ارااعتب

تبعية سكان هذه المنطقة لتربية الماشي لالفادح للبنيات األساسية الضرورية لتنميتها و نظرا   
 

 قناعة منا بأنه اليمكن أن تكون تنمية مستدامة بدون تعبئة كل الطاقات البشرية و تثمين
 اإلمكانيات المحلية

 
للترابط القائم بين التنمية، األمن و اإلستقرار اعتبارا  
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الحكومة بإيجاد حل سياسي دائم بل نهائي لحالة التأزم الحالية، ستتحذ  التزامبالنظر إلى 

 اإلجراءات التالية لمنطقة كدال:
   
   من أجل مشاركة أفضل في مسار إتخاذ القرار  1

 
،مؤقت للتنسيق و المتابعةنشاء مجلس جهوي إ  
  

  ،أعضاؤه معينون بطريقة توافقية بإقتراح من لجنة المتابعة
 

يعين المجلس الجهوي المؤقت للتنسيق و المتابعة لمدة سنة، بقرار من وزير اإلدارة اإلقليمية و 
،الجماعات المحلية  

  
  ،مهمته، تمارس صالحياته من طرف الجمعية الجهوية انتهاءبعد 

 
ياته: صالح  

 
يستشار من طرف الوزارة الوصية في إعداد مشاريع القوانين و النصوص التي تمس  1

.خصوصيات منطقة كدال  
  
يشارك في ترقية الحكم السياسي الراشد بالمساعدة على إستعمال أفضل للكفاءات المحلية و  2

.الجهوية في دواليب الدولة  
  
حياتها فيما يخص: يكلف بدعم الجمعية الجهوية في ممارسة صال 3  
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عمليات التعاون مع المانحين في إطار التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية للمنطقة، ـ 
  ،من الميثاق الوطني 32وفقا للمادة 

ـ من الميثاق الوطني      32كل جوانب األمن للمنطقة، وقفا للفقرة "س" و" د" من المادة ـ 
،من الميثاق الوطني 33 ميزانية المنطقة، وقفا المادة  

 
يكلف، بالتشاور مع السلطات اإلدارية و السياسية، بالمساعدة على الحفاظ على مناخ  4

،إجتماعي حسن عبر القنوات التقليدية للحوار و التشاور  
  
يستشار حول كافة جوانب الوساطة و التنمية ذات الطابع الخصوصي و يساهم في تنوير  5

   ،للمنطقة التناسق االجتماعيالتالحم و  اإلدارة في الحفاظ على
 

  و اإلجتماعية و الثقافية  االقتصاديةالتنمية  2 
 

بغية تنفيذ برنامج  لالستثماراص ختنظيم منتدى في كدال حول التنمية بغرض إنشاء صندوق 
 تنمية إقتصادية و إجتماعية و ثقافية. 

 
ياه، النقل، اإلتصال، الصحة، التربية، يغطي هذا البرنامج نشاطات مثل تربية المواشي، الم
.الثقافة، الصناعة التقليدية و إستغالل الموارد الطبيعية  

   
.تسريع مسار تحويل الصالحيات إلى الجماعات المحلية  

   
في مجال التشغيل، إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة و منح قروض و تكوين المستفيدين 

.في ميدان التسيير  
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ق المبادالت بين الدول المجاورة في اإلطار الحدودي، وفقا لإلتفاقات الثنائية تحديد و تنسي
.المبرمة مع هذه الدول  

     
.إقامة نظام صحة مالئم لطريقة عيش السكان الرحل  

   
تنفيذ برنامج دائم للحصول على الماء الصلح للشرب على مستوى كل المنطقة و خاصة 

.المناطق الهامة  
   

:االتصالجهيز و في ميدان الت  
 

فك عزلة المنطقة بتعبيد محاورالطرق الرئيسية: من كدال إلى قاو، مناكة و الجزائر ـ   
   .إنجاز مطار كدال

. ترميم مطار تيساليتـ   
.باإلنارةمقرات الدوائر و البلديات تجهيز ـ   
  .البلدياتتغطية بالهاتف على مستوى مقرات الدوائر و ـ 
ترقية القيم الثقافية للمنطقة و إعطاء بغية  الوطني تلفزيون للمحول إنشاء إذاعة جهوية و ـ 

تقنيين في مجال السمعي البصري و سكان المنطقة و تكوين عن صورة أكثر إيجابية 
. للمنطقة في برامج اإلذاعة و التلفزيون الوطنيةتخصيص ساعة كل يوم   

 
.تشجيع برامج البحث و االستكشاف عن الموارد الطبيعية  

 
إعطاء منح دراسية  قيمنا اإلجتماعية، الثقافية و الدينية و قامة نظام تربوي يتماشى مع إ

.في منطقة كدال الحائزين على شهادة الباكالورياالطلبة أحسن لفائدة للخارج   
 

في إطار إعادة التأهيل و موجه لحاملي الشهادات باللغة العربية إقامة برنامج خاص 
,التخصص  
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لصالح التفضيلي المعرف في الميثاق الوطني لنظام الجبائي ل سنوات 10ر لمدة عش ديدمتال
االستثمار.جلب بغية مناطق شمال مالي   

 
التكفل باالهتمامات األمنية اآلنية 3  
  

.المجلس الجهوي المؤقت للتنسيق و المتابعة إقامة  
 

بنود الميثاق لوفقا  حضريةالعسكرية في المناطق الالثكنات  إعادة تموقععمليات مواصلة 
.الوطني  
منذ المأخوذة  المعدات و كذا كلتحت إشراف المسهل، لكل األسلحة و الذخيرة العودة، 
االتفاقالمحددة في هذا للترتيبات  وفقا لكدال، مناكا و تيساليت 2006 وماي 23 هجمات  

 
 الوحدات الخاصة لألمن

 
ة العسكرية  و ناحيتابعة لقيادة ال، المناطق السكنية لكدالخارج وحدات الخاصة لألمن إنشاء 

لمهام ؤمن التنفيذ الفعال رحل، في حدود تناطق المن عناصر منتمية إلى ممشكلة خصوصا 
 الوحدات الخاصة لألمن

 
دها، تمركزها و خواصهاتاعها و جدول تعدادإنشاء هذه الوحدات عددها، يبين قرار   

 
سند إليها المهام التالية:ت  
 

  ايات العموميةو حراسة البنحماية 
  حماية الشخصياتـ 
و إجراء الدورياتاالستطالع ـ   
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  مساعدة الشرطة القضائيةـ 
  التدخلـ 
قرار اإلنشاءأي مهام أخرى تحدد في ـ   
 

بالتكامل مع قوات األمن الوطنيةتعمل بطريقة منسقة و   
 

قيادة الناحية العسكرية  ضوياعتتبع   
 

تحت سلطة حاكم المنطقة، لالستعمالتوضع،   
 

طنيتسند إلى وحدات الحرس الو   
 

بين المستخدمين المشار إليهم قائدها من يكون للوحدات الخاصة  تقاد من طرف قيادة ميدانية
و األخرى للقوات المسلحة الهيئات من بين فيها الثاني  المسئول يكون و  5بند ،  3في القسم 

هيئة أركان  ناحية التسلسليةلمن ا للوحدات الخاصةميداني القائد الألمن الوطنية. يتبع ا
.س الوطنير الح  

 
غير أنه، عندما  العمل في الوحدات الخاصة. 5بند  ،3للضباط المشار إليهم في القسم يمكن 

المسئول ، يكون  5بند ، 3تكون الوحدة تحت قيادة ضابط من الضباط المشار إليهم في القسم 
.ألمن الوطني و العكس بالعكسو األلقوات المسلحة  األخرى الهيئات الثاني من بين   

 
للدفاع و األمن الوطني.من الهيئات األخرى من المستخدمين  احتياجاتهاتستكمل   

 
، وفقا لجدول التعداد و العتادالميدانية بمستخدمين و وسائل تزود هذه الوحدات و قيادتها 

لألمن بعد رأي لجنة مجموعة الفنية المن  باقتراحبين عن طريق قرار السلطة المخولة، الم
  المتابعة.



 7 

 
لفائدة مستخدميها. االجتماعيةمكلفة بالخدمات بهيئة مختصة  تزود  

 
بعد و المجموعة الفنية لألمن  باقتراحاألمن الداخلي، في التاريخ الذي سيحدد من طرف وزير 

بغرض ي تكوين في هذه الوحدات ف، يدخل المستخدمون الذين سيعملون رأي لجنة المتابعة
تم إعداد برامج التكوين من قبل السلطة المخولة، تحضيرهم للمهام الموكلة لهذه الوحدات. ي

من المجموعة الفنية لألمن، بعد رأي لجنة المتابعة. باقتراح  
 

من المجموعة الفنية لألمن، بعد رأي  باقتراحالسلطة المخولة،  التكوين من قبل موقعيحدد 
  4 ، بند 3ع المستخدمين المشار إليهم في القسم يلتجم موقععمل نفس اللجنة المتابعة. يست

المجموعة الفنية لألمن.. يوضع تحت إشراف 5و  
 

 ، عند قبولإرجاع األسلحة و الذخيرة و المعدات األخرى المأخوذة في موقع التجميعتتم عملية 
 يةالوضعمع تسوية  تزامني، و بشكل 5و  4، بند  3المستخدمين المشار إليهم في القسم 

و المهنية للمستخدمين المجمعين. االجتماعية  
 

 23التسيير بحكمة للضباط، ضباط الصف ورجال الصف الذين هجروا وحداتهم أثناء أحداث 
، بإدماجهم إن اقتضت الحاجة في الوحدات الخاصة لألمن بإشراك الهيئات 2006 وماي

هم اإلدارية، المالية والمهنية و كذا مشاركتهم تسهيل تسوية أوضاع يالمختصة السالفة الذكر ف
 في عمليات حفظ السالم. 

 
تدعيم المشاركة الفعلية إلطارات المنطقة في مختلف دواليب الدولة وفقا لروح اإلنصاف 

 المتوخى في الميثاق الوطني. 
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 إنشاء صندوق تنمية و إعادة إدماج اجتماعي و اقتصادي للسكان المدنيين، خاصة الشباب
بدون إقصاء لكافة الشباب اآلخر لمنطقة كدال، تحت  2006 وماي 23المتضرر من أحداث 

 رقابة المجلس الجهوي المؤقت للتنسيق و المتابعة. 
 

هذا الصندوق.  مسيراختيار و يستشار المجلس على أوسع نطاق في   

 

 األخذ في الحسبان تخلف كدال في إعداد و تنفيذ الميزانية الوطنية. 
 

ء مراكز للتكوين المهني مع إجراءات مصاحبة.إنشا  
   
المتابعة آلية  4  

 
تطبيق اإلجراءات السالفة الذكر.  ىتسهر علتكفل المتابعة لجنة   

 
ضم ممثلين عن الحكومة المالية و المجلس الجهوي المؤقت للتنسيق و المتابعة، بعد إنشائه، ت

 و المسهل. 
 
اإلقليمية و الجماعات المحلية و الذي يذكر  ةار ؤسس بموجب قرار الوزير المكلف باإلدت

، كيفيات سيره و مجال اختصاصه اإلقليمي، مع العلم بأن كل طرف سيكون ممثال هتشكيلت
 بثالث أعضاء و أن مقره سيكون في كدال. 

 
تعد لجنة المتابعة تقارير دورية حول تنفيذ االتفاق وسيقوم بتقييم شامل للتطبيق سنة بعد 

يه، و يمكنه اقتراح أي إجراء من شأنه أقلمة هذا التطبيق مع الواقع الميداني. التوقيع عل  
 

تتبنى لجنة المتابعة نظامها الداخلي و ستنشأ، كلما دعت الحاجة، في داخلها مجموعات فنية 
 من بينها تلك الخاصة باألمن.
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إجراءات أولوية 5  

 
بعد التوقيع عليه.نشر االتفاق في الجريدة الرسمية للجمهورية المالية   

  
القرار الوزاري المتضمن إنشاء لجنة المتابعة بعد التوقيع. اتخاذ   

 
إلنشاء في كدال، تشكيل، مهام و سير  نالتوقيع، بعد نشر االتفاق، على القرار المتضم

لجنة المتابعة. إلىالمجلس الجهوي المؤقت للتنسيق و المتابعة و تسليمه   
 

. 2006 وماي 23موقوفين بعد أحداث إطالق سراح كل األشخاص ال  
 

التنصيب، من قبل لجنة المتابعة، للمجموعة الفنية لألمن التي تتولى، وفقا للبنود المتضمنة 
 إنشاء لجنة المتابعة:

 
و المتعلقة على التوالي بإعادة تموقع الثكنات،  لالتفاق 3من القسم  2،3،4،5تطبيق المواد ـ 

، الوحدات الخاصة 2006 وماي 23د اآلخر المأخوذ منذ اعتعودة األسلحة و الذخيرة و ال
 لألمن و تسيير المستخدمين. 

 
العسكرية و األمنية المتخذة في المنطقة إلى مستواها السابق ل  لترتيباتتسهيل تنفيذ عودة اـ 

. 2006 وماي 23  
 

ت األمن و أفضل لكفاءات المنطقة في مؤسسا استعمالاقتراح اإلجراءات المناسبة من أجل ـ 
 الدفاع المالية. 
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، في االنضمامفي إطار مخطط تشغيل و تكوين شباب المنطقة، إعداد برنامج قد يمكنهم من ـ 
العملياتية، في الوحدات الخاصة لألمن، هيئات الحرس  االحتياجاتحدود تتماشى مع 

 الوطني، الدرك، الشرطة، الجمارك و المياه و الغابات. 
 

ممدد لعشر سنوات لصالحية نظام الجبائي التفاضلي المقرر في الميثاق إصدار القانون الـ 
 الوطني لفائدة مناطق شمال مالي.

 
  .7فقرة  3المشار إليه في القسم إنشاء صندوق التنمية و إعادة   اإلدماج ـ 
 

. االتفاقعلى كدال حول التنمية خالل الثالثة أشهر الموالية للتوقيع تنظيم منتدى ـ   
 
بات نهائيةترتي 5  

 
سهل.و المموقعة من قبل كال الطرفين في ثالث نسخ أصلية باللغة الفرنسية  االتفاقأعد هذا   

 
في الجريدة الرسمية للجمهورية  االتفاقكل طرف موقع بنسخة  أصلية. يدرج هذا يحتفظ 
.المالية  

 
                                                      .2006جويلية  4تم في الجزائر يوم 

                                                                                          
                                                                      

                        

 


