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سرام ةيثحبةرشن

لبق نم ةروشنملا تاقيلعتلل ةئاملا يف88 و
وأ ةيقرع تامالع مهيدل سيل نيذلا كئلوأل
.(مهيلع لدت ةيوغل

نكامألا ضعب نم ةدراولا ريراقتلا سكع ىلع
رظنلا ةهجو انتانايب معدت3،ىرخألا ةيقيرفألا
دق رئازجلا يف حاقللا يف ةقثلا نأب ةلئاقلا
دويق نم ةيمهأ رثكأ حاقللا ذخأل اًقئاع نوكت
.هيلإ لوصولا

 ثحبلا ىلع ةماع ةرظن
ببسب :هل ططُخ امم ةبوعص رثكأ ثحبلا ناك

ىلع ةيغيزامألا ةغللا مادختسا ةيدودحم
نايحألا بلغأ يف نكمملا نم نكي مل ،تنرتنإلا
باقلألا تبلطت .زييمت لماعك ةغللا لامعتسا
ةيودي رثكأ اجهن نكامألا ءامسأو ةيلئاعلا
ةعيرس ةلواحم ثحبلا ناك .تانايبلا ليلحتل
يف جئاتن ىلع لوصحلل اًمّمَصُم ةلماش ريغو
دوهج لالخ ةدئاف تاذ نوكتل بسانملا تقولا
نيرشت1) ثحبلا ةيادب دنع .ةلصاوتملا حيقلتلا
يف51 يلاوح ىقلت ،(1202 ربمفون/يناثلا
ىلع ةدحاو ةعرج رئازجلا ناكس نم ةئاملا
،2202 سرام/راذآ81 يفو ؛حاقللا نم لقألا
4.ةئاملا يف32 ىلإ ةبسنلا تعفترا

ءانبو ،2202 سرام/راذآو يفناج/رياني نيب
يرفيف/رياربف يف تردص5ةيلوأ ةرشن ىلع
تايلقألا قوقح ةعومجم» ىرجأ ،2202
باطخ دصرل ثاحبألا نم اًديزم«ةيلودلا

دض حيقلتلا نأشب يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
لوصولا ةيناكمإ لمشي ،رئازجلا يف91-دي¢وك
هيلع لابقإلاو هيف قوثولا ةجردو حاقللا ىلإ

ةيسيئرلا جئاتنلا
نم ريبك لكشب ةفلتخم تايوتسم كانه تناك
ةيغيزامألا ةغللاب ةحاتملا ةيمسرلا تامولعملا
ىلع اهب فارتعالا مت نإو ،ةيمسر ةينطو ةغل)

ةغللاب ةنراقم ،(اًيبسن اًرخؤم وحنلا اذه
تسيل) ةيسنرفلاو (ةيمسر ةينطو ةغل) ةيبرعلا
يف اهتشقانم تمت يتلاو ،(ةيمسر ةينطو ةغل
.ةيلاتلا تارقفلا يفو ىلوألا ةرشنلا

هرشني يذلا ىوتحملا ىلع فرعتلا ةيلمع تناك
لئاسو ىلع غيزامألا نم تا.نومدختسملا
انك امم ةبوعص رثكأ يعامتجالا لصاوتلا
اذه ريشي .ةرشنلا يف ةحضوم بابسأل ،لمأن
اهنكلو ،ةيئاهن تسيلو ةدقعم جئاتنلا نأ ىلإ
قرعلاو ةغللا نأ يهو ةيلوأ ةراشإ ىلإ يدؤت
لصاوتلا لئاسو مادختسا دنع نامهم
حيقلتلا نع تامولعم لقنل يعامتجالا

.حيقلتلا تالمحو

ة.ومدختسم اهرشن يتلا تاكراشملا تناك
نم مهنأ حضاولا ،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
نع ريبعتلل حضاو لكشب ًاليم رثكأ ،غيزامألا

يف82)91-دي¢وك تاحاقل يف ةقثلا مدع
،كلذ عمو .(ةئاملا يف81 ـب ةنراقم ةئاملا
يتلا تاكراشملا ةفاضإ دنع بسنلا ىواستت
اًعم ةقث مدع نعو ةضفخنم ةقث نع ترّبع
يتلا ةيغيزامألا تاكراشملا نم ةئاملا يف45)

ةضفخنم ةقث نع وأ ةقثلا مدع نع تربع

تاكراشملا دادع يف ةئاملا يف5.55 لباقم
.(ةماعلا

ناك .حاقللا ىلع تاظفحتلا بابسأ فلتخت امك
مهديدحت نكمي دارفأ هرشن يذلا ىوتحملا

يتلا تالامتحالا ددع فصن ىواسي غيزامأك
ةئاملا يف51) تاحاقللا ةمالس لوح رودت
فعضو (ةئاملا يف5.23 ـب ةنراقم
ةرماؤملا تايرظن نمضتت يتلا تالامتحالا
اذه ناك .(ةئاملا يف31 لباقم ةئاملا يف52)

،ةيغيزامألا تاقيلعتلا نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع
مدع ىلإ ريشت يتلاو ،اهيلع فرعتلا نكمي يتلا
مومع تاقيلعت نم رثكأ تاطلسلا يف ةقثلا

.يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ة.يمدختسم

تاطلسلا يف ةقثلا مادعنا نأ ثحبلا رهظأ
ماع لكشب ةياغلل عفترم رئازجلا يف ةيسايسلا
رثكأ تنمضت ثيح ،تاعومجملا عيمجل ةبسنلاب
هذه ةشقانم تاقيلعتلا نم ةئاملا يف08 نم
نم ةئاملا يف5.24 ىلإ لصت يهو ،ةلأسملا
ةنيعلا يف اًقيلعت015 = ددعلا) اهلمكأب ةنيعلا
مت ،ةزكرملا ةيعامجلا تاشقانملا يف .(ةيلكلا
تاطلسلاو ةيسايسلا تاطلسلا نيب زييمتلا
ةريخألا يف ةقثلا نع ريبعتلا مت ثيح ،ةيبطلا

.ىلعأ اهنأ ىلع

مت ،ةيبونجلا ةيغيزامألا قطانملا ضعب يف
رهظ ثيح ةلاّعف ةيلحم مكح ةمظنأ ءاشنإ
مت يذلا ةيسايسلا تاطلسلا يف ةقثلا مادعنا

ريبك لكشب ضفخنم هنأب انثحب يف هفصو
يف ةقثلا مدع نع نوربعي2ةئاملا يف62)
نوربعي ةئاملا يف97 ـب ةنراقم ،ةيادرغ ةيالو
تايالولا عيمج نم غيزامألا نيب ةقثلا مدع نع

تاعمتجملا نيب-ديqوك حاقل يف ةقثلاو قرعلاو ةغللا لوح انثحب ةرشنلا هذه لصاوت
رياربف يف ىلوألا ةقلحلا رشن مت .رئازجلا يف ةيغيزامألا
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اهمادختسا مت يتلا ىرخألا لماوعلا نمو
تناك ،غيزامألا نم تا.نيمدختسملا ديدحتل
ىوتحمو نكامألا ءامسأو ةيصخشلا ءامسألا
مظعمل وأ عيمجل سيل .اهسفن تاكراشملا
،نييرئازجلا ةيقب نع ةفلتخم ءامسأ غيزامألا
ضعب ىلع فرعتلا يف اعجان رمألا ناك كلذل
نمو .لاح يأب مهلك سيل نكل غيزامألا
نكي مل نكامألا ءامسأ جاردإ نأ ًاضيأ لمتحملا

ىلع ًاصيرح ناك قيرفلا نأ مغر ،ًامامت ًامئالم
اهنكست يتلا نكامألا جاردإب طقف ءافتكالا

ىلع ةئاملا يف09 ةبسنب ةيغيزامأ تاعامج
لالخ نم ةيغيزامألا مادختسا ديكأت مت .لقألا

ةلدألاو ةزكرملا ةيعامجلا تاشقانملا نم لك
نم ديدعلا نأ ثيح ،ىرخألا ةيصصقلا
مهنأ اولاق غيزامألا تابيجملاو نيبيجملا
ىلع رشنلا دنع طلتخم ةغل طمن نومدختسي
اًمادختسا ىتحو ،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
.ةحئاجلا ةشقانمل ةيغيزامألل لقأ

مادختسا يندتل اهنع غلبُملا ةعئاشلا بابسألا
ةيدجبألا ىلع قافتالا مدع :يه ةيغيزامألا
ةيدودحم ؛(غانيفيت وأ ةيبرع وأ ةينيتال)
مادختسا نم نِّكمت يتلا ةينقتلا تاودألا
يعامتجالا لصاوتلا طئاسو ىلع ةيغيزامألا
ةفرعم ؛(يلآلا حِّحصملا ،حيتافملا ةحول لثم)

يف ةدودحم تاراهمو ةيغيزامألل طقف ةيوفش
؛ناكسلا نم ةريبك ةبسنل ةباتكلا/ةءارقلا

لصاوتو ؛سرادملا يف يوغللا بيردتلا فعض
نييرئازج عم يعامتجالا لصاوتلا طئاسو ىلع
.ةيغيزامألا نوثدحتي ال برع تايرئازجو

341 هعومجم ام فينصت مت ،ثحبلا اذه يفو
اًقيلعت015 لصأ نم (ةئاملا يف82) ًاقيلعت
نيح يف ،«ة.يغيزامأ ة.مدختسم» اهنأ ىلع

اهنأ ىلع (ةئاملا يف27) اًقيلعت963 فنُص
ال ام  ،وهو ،«هيلإ لوصولا نكمي ال/ة.لوهجم»
لامتحا ،ةقباسلا تارارقإلا ىلإ ًادانتسا ،دعبتسي
،غيزامألا نم تا.نيمدختسملا ضعب نوكي نأ

،ةرشنلا هذه لالخو .كلذ ديكأت نكمي ال نكلو
مساب تاقيلعتلا يتعومجم ىلإ راشُي
ةماع» و«غيزامألا نومدختسملا»
.«نيمدختسملا

نيمدختسملا ةماع ليمي ،انتانايب ىلإ ًادانتساو
نم ًاليلق رثكأ ةيبرعلا ةغللا مادختسا ىلإ
لباقم ةيبرعلا ةغللاب ةئاملا يف45) ةيسنرفلا

صاخ لكشب ةراشإلا عم ،ناكسلا عيمج نيب
.يغيزامألا عمتجملا ىلإ

زيزعتب انمق ،ثحبلا نم ةيناثلا ةلحرملا لالخ
مادختساب كوبسيف ىلع يعامتجالا دصرلا

ىلع (elgnaTdworC) لغناتدوارك ةصنم
نيب ام ةرتفلا يطغت تانايب ةعومجم

.2202 يفناج/ريانيو1202 يفناج/رياني
ىلع اًقيلعت015 نم ةيلامجإ ةنيع عمج متو
ىلع ءانب دعب اميف اهليلحت مت يتلاو ،كوبسيف
(2 ،91-دي¢وك حاقل يف ةقثلا (1 :نأشب مهئارآ
،حاقللا ىلإ لوصولا (3 ،حاقللا هاجت تاظفحتلا

اهريغو ةيحصلا تاطلسلا يف ةقثلا مدع (4 و
رشنو ةرادإ صخي اميف ةيموكحلا تاطلسلا نم
ميسقت مت امك .حاقللاب ةقلعتملا تامولعملا
كلت ديدحتل اليصفت رثكأ ةروصب تاقيلعتلا
ةغللا وأ قرعلا ىلع ارشؤم تنمضت يتلا
يف امب) ةيغيزامألا ةغللا وأ غيزامألاب ةطبترملا

كلذكو ،تاقيلعتلاو تاكراشملا ةغل كلذ
.(ةيوهلاب ةقلعتملا تامسلاو ءامسألا

يعامتجالا لصاوتلا عقاوم جئاتن تنروق امك
ةيعامج تاشقانم عبرأ تاشقانم جئاتن عم
يلثمم عم وأ رئازجلا يف (sDGF) ةزكرم
عبرأ ثحبلا اذه راتخا .تاتشلا  تالثممو

ربكأ) لئابقلا :ةددحم ةيعرف تاعومجم
لامش ابلاغ شيعت ،ةيغيزاما ةعومجم

،(رئازجلا قرش نم مهمظعم) ةيواشلا ،(رئازجلا
،رئازجلا بونجو طسو يف مهبلغأ) نويبازملا
ةفلتخم ةينيد ديلاقت ىلع نوظفاحي نيذلا

ءاسنل زيكرت ةعومجمو (ةيضابإلا نوقنتعيو
تافالتخالا ىلع ءوضلا طيلستل ،تايغيزامأ
يف ةقثلاو لوصولا يف زييمتلا وأ ةنكمملا
قرعلا وأ ةغللا بسح91-دي¢وك دض تاحاقللا
ةيداصتقالا فورظلا وأ سنجلا وأ ةقطنملا وأ

نوكراشملا ريتخا دقو .ةيعامتجالاو
ءانب ةزكرم ةيعامج تاشقانم يف تاكراشملاو
ةحصلا تالماعو لامع :ينهملا مهرود ىلع
ميلعتلا عاطق يف تافظوم/نوفظومو
نع تالثمم/نولثممو تامجرتم/نومجرتمو
مهل حمسي عضو يف اوناك نيذلا يندملا عمتجملا

لوصوو تامولعملا رفاوت ىلع قيلعتلاب
تاشقانملا رضحو .حاقلل غيزامألا ناكسلا
41) ةكراشمو اكراشم22 ةزكرملا ةيعامجلا
مغرلا ىلع .شاقن تاقلح عبرأ (ءاسن7و ًالجر
نييواشلا نيكراشملا نم ديدعلا ةوعد نم
تناك ،ةفلتخم قطانم نم تايغيزامألا ءاسنلاو
يف اددرت رثكأ ةيعرفلا تاعومجملا هذه
لئابقلا ةكراشمب رمألا ىهتناو ،ةكراشملا
امومع لاجرلا كلذكو (71) ريثكب ربكأ ةروصب
نييبازملل ليئض ليثمت ىلإ ةفاضإلاب ،(41)
يف تاكراشملاو نيكراشملا نم بلُطو .(4)
ثيدحلا (DGF) ةزكرملا ةيعامجلا تاشقانملا

لصاوت ىلع مه يذلا عسوألا عمتجملا نع
يف دانتسالا مدعو رئازجلا لخاد هب مظتنم
ةصاخلا ةيصخشلا مهبراجت ىلع مهتاباجإ

.طقف

لصاوتلا تاكبش ىلع ايفاضإ اثحب انيرجأ امك
ةيالو نم نايعألا سلجمل ةعباتلا يعامتجالا

نييبازملا لثمت يتلا ،رئازجلا بونج ةيادرغ
ةيعرف ةعومجم يهو (بازمب ايلحم نوفرعي)
ءانب ةنزاوتم تانايب نامض لجأ نم ،ةيغيزامأ

ةريثملا جئاتنلا ضعب عمجلو قرعلا ىلع
ةيعامجلا تاشقانملا لالخ نم مامتهالل
.عمتجملا اذه نع نيلثمم روضحب ةزكرملا

دويقلاو ةغللا ليلحت
،ايقيرفأ لامشل نويلصألا ناكسلا مه غيزامألا

،ةصاخلا اهتغل اهل ةيوغل ةيقرع ةعومجم يهو
ةيوغل ةيعرف تاعومجمل نومتنيو .ةيغيزامألا

.ماعلا يغيزامألا يوغللا عمجتلا نمض ةفلتخم
غيزامألا نم ريثكلا لمعتسي ام ةداع ،كلذ عم
نيتغللا رئازجلا يف (لاجرلاو بابشلا ةصاخ)
عقاوم ىلع صخألابو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا
ةيادبلا يف لمألا ناكو .يعامتجالا لصاوتلا
غيزامألا هرشني ام ةفرعمل ةغللا ىلع دامتعالا

شقون امك .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع
ىلع ام دح ىلإ ،نيذلا غيزامألا ركذ ،هاندأ
لصاوتلا لئاسو ىلع رشنلا نولضفي ،لقألا
دنع ةغللا نوريغي مهنأ ةيغيزامألاب يعامتجالا

عمج مت ،كلذل ةجيتن .ةيحصلا ةمزألا ةشقانم
تاذ ةيغيزامألاب تاقيلعتلا نم ةليلق ةبسن
ةيبرعلاب ةنراقم تنرتنإلا ربع ةلصلا

.ةيسنرفلاو

 رئازجلا يف تاحاقللا صخيام يف فاصنإلا ىلع عونتلاريثأت
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ةنراقملاب (ةيسنرفلا ةغللاب ةئاملا يف54
يف2.14) غيزامألا نم تا.نيمدختسملاب
ةئاملا يف3.34 لباقم ةيبرعلا ةغللاب ةئاملا
نيتغللا لامعتسا نأ ريغ .(ةيسنرفلا ةغللاب

ىلعأ ،1 لكشلا نيبي امك ،ةيبرعلاو ةيسنرفلا
يف3.51) ةيغيزامألا لامعتسا نم ريثكب
لصاوتلا لئاسو ة.يمدختسم نيب (ةئاملا
 .غيزامألا يعامتجالا

ةيسيئرلا جئاتنلا
 ناقشت النشرة السابقة مركزية احلكومة وقلة

 بشكل مشاركتها للمعلومات، ومكافحة األخبار
 رصامل دزيفة والتضييق على املجتمع املدين

 األمازيغي بشكل خاص.
 اإلخباري اجلزائري الرسمي، عام، والنشاط

 ةاء اجلزائرية، من خالل موقع الباحثون املوقع
 حول براندواتش : يف حين يظل وكالاألنب

 خاصية تسمح هو املصدر الرئيسي للمعلومات
 على موقعهم كوي¢-م19د ،ع عدم وجود

 سلبي واسع النطاق للمستخدمين.ات بالتعليق
 لللقاحات التي تمت اإللكتروين، هناك رد فعل

 تلتواصل االجتماعي جتاه املعلومات حوا
 خالل الفترة التي تم مشاركتها على منصاا

 ح ألولة للجمهور. اخلاصة بهم، وخاصة
فيها تقديم اللقامر

من بين العينة اإلجمالية للتعليقات ذات الصلة
نم (91-دي¢وك حاقل تركذ يتلا كلت يأ)
(elgnaTdworC) لغناتدوارك ىلع ثحبلا
يفناج/ريانيو1202 يفناج/رياني نيب
ةنيع نم ةئاملا يف5.19 تناك ،2202

غيزامألا تا.نيمدختسملا عبر نم رثكأ ىدل
ىلإ نوعسي نيذلا كئلوأل ادج ةريطخ ةبقع لثمي
ءاحنأ عيمج يف91-دي¢وك حاقل يف ةقثلا ءانب
.رئازجلا

تا.نيمدختسملا ةراشإ هابتنالل ريثملا نمو
ةيئاقتنا ةقث ىلإ نايحألا نم ريثك يف غيزامألا

ليبس ىلعف :ةنيعم تاحاقل دض وأ هاجت
تاحاقللا دض ةريبك ةبسن تناك ،لاثملا
3.92و غيزامألا نم ةئاملا يف14) ةينيصلا

اكينيزارتسأو (نيمدختسملا ةماع نم ةئاملا يف
(يلاوتلا ىلع ةئاملا يف71و ةئاملا يف92)
.(3و2 لكشلا)

،91-دي¢وك حاق يف ةقثلاب ةقلعتم تاقيلعتلا
،حاقللا ىلع تاظفحتب ةقلعتم ةئاملا يف4.88
ىلإ لوصولاب ةلص تاذ ةئاملا يف21
يف ةقثلا مدعب ةئاملا يف05 و ،تاحاقللا
.ىرخألا ةيموكحلا تاطلسلاو ةيحصلا تاطلسلا

دض ميعطتلا يف ةقثلا
-ديqوك
كانه ناك ،اهعمج مت اًقيلعت015 نيب نم
ةقثلاب اًقلعتم (ةئاملا يف1.19) اقيلعت664

لئاسو ة.ومدختسم ناك .تاحاقللا يف
مدعل اليم رثكأ غيزامألا يعامتجالا لصاوتلا
يف82)91-دي¢وك دض حيقلتلا يف قوثولا
ةنزاوم مت نكل .(ةئاملا يف81 ـب ةنراقم ةئاملا

تا.نيمدختسملا مومع بناج نم ايئزج كلذ
ةئاملا يف83) ةليلق ةقث مهيدل تناك نيذلا

ضافخنا نأ ينعي اذهو .(ةئاملا يف62 لباقم
5.55) ابيرقت نايواستم ةقثلا مادعناو ةقثلا

ـلاب ةنراقم تا.نيمدختسملا ةماع نم ةئاملا يف
عمو .(غيزامألا نيمدختسملا نم ةئاملا يف45
«ةقثلا مادعنا» زواجت نأ ينعي اذه نإف ،كلذ

قرعلا بسح ةغللا مادختسا عيزوت :1 لكشلا
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 قرعلا بسح ةقثلا تايوتسم ليلحت :2 لكشلا

 قرعلا بسح ةيئاقتنالا ةقثلا ةنيع ليلحت :3 لكشلا
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لصاوتلا لئاسو ة.يمدختسم نم طقف
«تاحاقللا ةمالس» نأ ىلإ غيزامألا يعامتجالا

ةماع نم55.23 لباقم ،يسيئرلا مهظفحت يه
تلكش ،ىرخأ ةهج نمو .تا.نيمدختسملا
ـل يسيئرلا ظفحتلا ةرماؤملاب ةقلعتملا فواخملا
غيزامألا تا.نيمدختسملا نم ةئاملا يف3.52
.تا.نيمدختسملا مومع نم طقف ةئاملا يف31و
و«ةينيد بابسأ» ىرخألا تاظفحتلا لمشتو
ةيرح» و«ةيعيبطلا ةعانملا يف ةقثلا»
ءادألا/ةبوصخلا ىلع ريثأتلا» و«رايتخالا
نم لكل ةئاملا يف2 نع لقت ةبسنب ،«يسنجلا
 .(4 لكشلا) نيتعومجملا

،(sDGF) ةزكرملا ةيعامجلا تاشقانملا لالخو
يلئابقلا عمتجملا تالثممو يلثمم مظعم برعأ

نم ةقطنملا هذه يف حيقلتلا ةلمح يف مهتقث نع
نويبازملا غلبأ ،ىرخأ ةيحان نمو .رئازجلا

نيب ةقثلا مادعنا نع تاكراشملا ءاسنلاو
لئاهلا مكلا ىلإ اساسأ كلذ عجريو ،ناكسلا

لئاسو ىلع ةلوادتملا تامولعملا يف ضقانتلاو
ةقثلا مادعنا نع الضف ،يعامتجالا لصاوتلا
ام يفو .ةموكحلا يف (بابشلا نيب اميس ال)
ىلع نوبيجملا دكأ ،ةريخألا ةطقنلا هذهب قلعتي
ةموكحلا اهتمدق يتلا ماقرألا يف ةقثلا مدع
تايوتسمب قلعتي اميف ،لاثملا ليبس ىلع)
ال مهنكلو ،(تايفولاو ،ءافشتسالاو ،ةباصإلا
يفظومو ءابطألا لمع يف ةقث ىلع نولازي
يتلا ةيلحملا تاطلسلاو نييرئازجلا ةحصلا
 .ميعطتلا ىلع مهعجشت

دض حيقلتلا هاجت تاظفحتلا
-ديqوك

كانه ناك ،اهعمج مت اًقيلعت015 ىلإ ادانتسا
ةلص تاذ ةثداحم (ةئاملا يف4.88)024
ترهظأ ،تاقيلعتلا كلت نيب نم .تاظفحتلاب
دوجو مدع ةنيعلا نم تاقيلعتلا ثلث نم رثكأ

يف63)91-دي¢وك تاحاقل ىلع تاظفحت
كلت عم تاقيلعتلا كلت مظعم قفاوت عم ،(ةئاملا
يف23) تاحاقللا يف ةيلاع ةقث رهظت يتلا
الكل اًعويش رثكألا تاظفحتلا تناك .(ةئاملا
و«حاقللا ةمالس يف كشلا» يه نيتعومجملا
دوجو عم ،«ةرماؤملاب ةقلعتملا فواخملا»
غيزامألا تا.نيمدختسملا نيب ةريبك تافالتخا

ةئاملا يف51 راشأ .تا.نيمدختسملا ةماعو

5
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:(تاقيلعتلا نم تاسابتقا) ةلص تاذ ةيعون جئاتن

: (بازم) ةيغيزامألا ةمجرت
هنأ موهفملا نم) ديدجلا ليجلا اذه دانع بهذُي هللا»
. «(ميعطتلا ديري ال
يغيزامأ ،كوبسيف مدختسم -

:ةيبرعلا نم ةمجرت
عمتجملا طاسوا يف رثكا فوخلاو علهلا رشنل»

ءارو ءابطالا دايقناو ىمع ءارو نوعرهي مهلعجل
«ةيملاعلا [ةحصلا] ةمظنملا

 يغيزامأ ،كوبسيف مدختسم -
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كلذ نأ نم مغرلا ىلع ،اهب نيثدحتملا لبق نم
نم دارفأ دوجو عم ،ايلمع حيحص ريغ هنأ ودبي
ةيغيزامألا ةغللاب جماربلا يف نوككشي عمتجملا
،ةياغلل هيف كوكشم) ةموكحلا اهتقلطأ يتلا
.(هاندأ رظنأ

تاشقانملا يف تاكراشملاو نوكراشملا راشأو
ةغللا نأ ىلإ ًاضيأ (sDGF) ةزكرملا ةيعامجلا
ال ةيغيزامألا نويزفلتلا تاونق يف ةمدختسملا
ةيسيئرلا نييلعفلا نيديفتسملا ةعومجم مئالت
ةعومجم نيب جزمتو ًادج ةدقعم ةغللا نأل
ال تاحلطصم مدختستو تاجهللا نم ةعونتم
نم .تاملعتملا ريغ تانِسُملا ءاسنلا اهمهفت
ةيلحملا ةعاذإلا تاطحم تلذب ،ىرخأ ةيحان

91-دي¢وك لوح تامولعملا رشنل اريبك ادهج
يف ةصاخو ،ةيغيزامألا ةغللاب حيقلتلا ةلمحو
.ةيادرغو ةريوبلاو ةياجبو وزو يزيت ندم
تاروشنملا عيزوتب ةيلحملا تايعمجلا تماق
تاشقانملا يف تا.نيكراشملل اًقفو ،اًضيأ
نأ نم مغرلا ىلع ،(sDGF) ةزكرملا ةيعامجلا

عافترا ببسب ةدودحم نوكت دق اهتميق
 .ةيغيزامألاب لهجلا تايوتسم

ءابنألا ةلاكو تاحفص ىلع قباسلا انثحب راشأ
ةيبرعلاو ةيسنرفلا) كوبسيف ىلع ةيرئازجلا

ةغللاب روشنم يأ دوجو مدع ىلإ (ةيغيزامألاو
نيب ًابيرقت ةيقبلا ْتَمِّسُق امنيب ، ةيغيزامألا
.ةيبرعلاو ةيسنرفلا

تاشقانملا يف تاكراشملا ءاسنلا تراشأ
يف مات مادعنا ىلإ (sDGF) ةزكرملا ةيعامجلا
مل نهنكلو ،دالبلا يف نيسنجلا نيب ةاواسملا
ىلع زييمت تالاح يأل نهتدهاشم نع نغّلبي
ةياعرلا قفارم ىلإ لوصولا يف سنجلا ساسأ

،-ديqوك تاحاقل ىلإ لوصولا
ىلإ لوصولا كلذ يف امب
 تامولعملا

(ةئاملا يف88) تاقيلعتلا مظعم نمضتت مل
ةلوهس ىلإ ةراشإ كوبسيف نايبتسا يف ةدراولا
لوحت يتلا قئاوعلا وأ تاحاقللا ىلع لوصحلا

انل نستي مل كلذلو ،اهيلع لوصحلا نود
ةيناكمإ اوركذ نيذلا نإف ،كلذ عمو .اهمييقت
لوألا ماقملا يف اوربع تاحاقللا ىلع لوصحلا

يف حاقللا رفوت مدع :يلي ام ءازإ مهقلق نع
رايتخا ةيدودحم وأ ،(ةئاملا يف3.3) ةقطنملا
تامولعملا صقن وأ ،(ةئاملا يف5.2) حاقللا

.(ةئاملا يف3.2) تاحاقللا عيزوت نع

تابيجملاو نوبيجملا دكأ ،ىرخأ ةيحان نمو
ةزكرملا ةيعامجلا تاشقانملا عيمج يف

(sDGF) حيقلتلا نإف مهبراجت لالخ نم هنأ
قطانملا يف ًاليلق لقأ ناك نإو ،ةداع حاتم
ةيعوتلا تالمح وه هودقتفي ام رثكأو ،ةيئانلا
اميفو .ةيغيزامألا ةغللاب اميس ال ،ةبسانملا
تاونق ىلع تامولعملا ةكراشمب قلعتي
ىأر ،ةيغيزامألاب ةينطولا نويزفلتلا
ًالداع سيل كلذ نأ تاكراشملاو نوكراشملا
ةينويزفلت ةانق كانه ،لاثملا ليبس ىلع)
ةدع لباقم ةيغيزامألا ةغللاب ةدحاو ةينطو
صقن نوكي دقو .(ةيبرعلا ةغللاب تاونق
يندت ىلع رثأ دق ةيغيزامألا ةغللاب تامولعملا

راشتنا نع ًالضف ،ةلمحلا يف ةقثلا ىوتسم

ةيغيزامألا تاعمتجملا نيب ةرماؤملا تايرظن
نأب فارتعالا بجي ،كلذ عمو .هالعأ ةروكذملا
ةيمسر ةغلك اًيبسن ًاثيدح تلخدُأ دق ةيغيزامألا
لعجل ديجلا يوغللا طيطختلا بلطتي و ،(6102)

ةغللا عم ةاواسملا مدق ىلع ةحاتم ةغللا هذه
تاراهمو ةيرشبو ةيلام دراومو ًاتقو مدقألا
هذه مادختسا يغبني ال ،كلذ عمو) .ةينقت
رمتسملا ريخأتلا ريربتل ةيلمعلا تارابتعالا
رارقلا اذه ذيفنت يف هبنجت نكمي يذلا
(.لماكلاب

نأ لوقلل ناتيسيئر ناتجح كانه نوكي امبر
نوكيس ةيغيزامألا ةغللاب تامولعملا ةحاتإ

ةريبك ةبسن نأ ملعلا عم .ةلاحلا هذه يف ًاديفم
ةغللاب ةيلمع ةفرعم مهيدل غيزامألا ناكسلا نم
نإف ،(امهيلك وأ) ةيبرعلا وأ ةيسنرفلا
ةرشابم تامولعملا لاصيإل ةمهم ةيغيزامألا
كانه .نيتغللا نوديجي ال نيذلا كئلوأ ىلإ

ةيسنرفلا نوثدحتي ال نيذلا دادعأ لوح فالخ
نم نكلو ،اهنم دكأتلا بعصلا نمو ةيبرعلا وأ
تاملعتملا ريغو انس ربكألا ءاسنلا نأ فورعملا
يعامتجالا فلختلا رطخل لعفلاب تاضرعملا)
ةيبرعلاب ثدحتلل اليم لقأ (ةديدع قرطب
تاديفتسملا نحبصي فوسو ،ةيسنرفلاو
ةغللاب يعاذإلاو ينويزفلتلا ثبلا نم تايسيئرلا
 .ةيغيزامألا

نكمي ،تاديفتسملا ءالؤه ىلإ ةفاضإلابو
ةغللاب تاقطانلاو نيقطانلا نم عسوأ ةعومجمل

اهتفاقث مارتحا نم ديفتست نأ ةيغيزامألا
ساسحإلا يلاتلابو امهريدقتو اهتغلو
نيرخآلا نييرئازجلا عم ةاواسملاو ةماركلاب
نأ هدافم يأر كانه .تايرخألا تايرئازجلاو
ربكأ ةقثب ىظحي فوس ةيغيزامألا ةغللاب ثبلا

:(تاقيلعتلا نم تاسابتقا) ةلص تاذ ةيعون جئاتن

:ةيبرعلا نم ةمجرتلا
له .حاقللا نع يوش انلكح»
اذام ؟ال مأ حاقللا ةعرج تدخا

لبقتسملا يف هتافعاضم نوكتس
. «ةيبلس مأ ةديفم نوكتس له
 ة.يغيزامأ ،كوبسيف ة.مدختسم -

:ةيبرعلا نم ةمجرت
ذه ةيبروألا لودلا مظعم تضفر»
ىلإ ةراشإ يف] حاقللا نم عونلا
تاطلج ببسي هنأل [اكينزارتسأ

«ةيومدلا ةيعوالا يف
ريغ قرعلا ،كوبسيف مدختسم -
 فورعم

:ةيغيزامألا نم ةمجرتلا
يتلا ةلودلا دقتنت تنأ ةيحان نم»
رخآلا بناجلا ىلعو ... اهب قثت ال
الو مهفأ ال حاقللا ذخأتل بهذت
«ىضرملا يفشي هللا فرعأ

ة.يغيزامأ ، كوبسيف ة.مدختسم -
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يتلا جئاتنلا عم ضقانتي اذهو .(ةئاملا يف88
ةزكرملا ةيعامجلا تاشقانملا اهيلإ تلصوت
(sDGF). ماعلا هاجتالا ىلإ ةفاضإلاب
زئاجلا نم ،يغيزامألا طاشنلا عمقب ةموكحلل
سفنلا طبض ىلإ ةجاحلاب غيزامألا رعشي نأ

لصاوتلا لئاسو ىلع ةماعلا مهتاحيرصت ىلع
يقاب نم رثكأ ةموكحلاب ةلصتملا يعامتجالا
ةجيتنلا لظت نكلو .امومع نييرئازجلا ناكسلا
ىلع رشتنم ةقثلا مادعنا نأ اهدافم ةماعلا
دحأو ،ايلاح يرئازجلا عمتجملا يف عساو قاطن
7كارحلا عم ةموكحلا لماعت ةقيرط كلذ بابسأ
8. (5 لكشلا)

تاسردم ىدحإ تدكأو .تاحاقللاو ةيحصلا
نهنأ ةيمومع ةسردم يف ةيغيزامألا ةغللا

نهتسردم يف ةرشابم حيقلتلا ىلع نلصح
رتم0001 عافترا ىلع ةيئان ةيرق يف ةعقاولا)
ةيعوت تالمح نيقلت نهنأو (رحبلا حطس قوف
حيقلتلا ةيمازلإ ىلع صني يرازو موسرم ببسب

ءاسنلا لثمت ثيح ،سرادملا تافظومو يفظومل
جئاتن سكع ىلعو .عاطقلا اذه يف ةيبلغألا
دافأ ،(sDGF) ةزكرملا ةيعامجلا تاشقانملا
نأ ردنتلا ليبس ىلع غيزامأ نيبيجم ةعبرأ
دقعم رمأ91-دي¢وك حاقل ىلع لوصحلا
نم مغرلا ىلعو ،كلذ عمو .ءاسنلل ةبسنلاب

لوح ليصافتلا نم ديزم ىلع لوصحلا ةلواحم
نم ققحتلا نم نوثحابلا نكمتي مل ،رمألا اذه
 .ربكأ لكشب كلذ

 تاطلسلا يف ةقثلا مدع
دصر يف ةدراولا تاقيلعتلا فصن رشت مل
(ةئاملا يف05) يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
ةشهدلا ريثي اممو .تاطلسلا يف ةقثلا مادعنا ىلإ
نأ تحضوأ كلذ ىلإ تراشأ يتلا تاقيلعتلا نأ
ةنراقم ةقثلا مدع نم لقأ ةبسن مهيدل غيزامألا
لباقم ةئاملا يف97) تا.نيمدختسملا مومعب

7
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 ةقثلا مدع ىلإ ريشت نأ نكمي يتلا تاقيلعتلا نيب نم قرعلا بسح تاطلسلا يف ةقثلا مدع ليلحت :5 لكشلا

.يئرملا ىوتحملا يف ابلاغ ةرضاح ةيغيزامألا
نم ةرركتم تالخدت ويديفلا عطاقم نمضتت
ةمزأ ةدحو يف ةينيد ةطلس يوذ صاخشأ لبق
يلحم خيش رشني لاثملا ليبس ىلع ،91-دي¢وك

ةمظتنم تاقلح (ديعس ىسيع نب دمحم) مرتحم
وعدي ءيش ال» ناونعب) عوضوملا اذه لوح
ةيبرعلا ةغللاب تاهويدي¢لا هذه نكلو ،«فوخلل
تايآلاب داهشتسالا ةرثك ببسب ةداتعملا
،ءابطأ نم لئاسر ًاضيأ كانهو11.(ةينآرقلا

ميمعتل21،دمحم نب نيدلا رون يلع اباب لثم
تاجهللاب ،ةياقولا ريبادتب ةقلعتملا تامولعملا
ىلع لدي امم ،ةيسنرفلاو ةيغيزامألاو ةيرئازجلا
ضرغلا ساسأ ىلع ةمدختسملا ةغللا فالتخا

.لصاوتلا نم

65 كانه ،هليلحت مت اًقيلعت015 لصأ نمو
سلجم عقاوم نع تامولعمب قلعتي ًاقيلعت
تاقيلعتلا هذه فصن نم لقأ توتحا .نايعألا
انل حيتت رصانع ىلع اقيلعت65 اهددع غلابلا
،(ةئاملا يف84) تاطلسلا يف ةقثلا مييقت

يف تاكراشملاو نيكراشملا نم ديدعلا زربأ
نم (sDGF) ةزكرملا ةيعامجلا تاشقانملا

يسايسلاو يعامتجالا قايسلا لئابقلا ةقطنم
نم ريبك ءزج ةقث مدع عم ،رئازجلا يف ماعلا
ال ،يمسرلا باطخلا يفو تاطلسلا يف ناكسلا

دافأ ،تاشقانملا عيمج يف .مهتقطنم يف اميس
يف ةدودحم مهتقث نأ تاكراشملاو نوكراشملا
قلعتي امدنع تاطلسلا اهمدقت يتلا تامولعملا
يتلا ةقيرطلا يف وأ ،ةيمسرلا تانايبلاب رمألا
ةطاسبب وأ ةبذاكلا رابخألا تاطلسلا اهب جلاعت

رهظ ،كلذ عمو .ةمدقملا تامولعملا ةيمك يف
ةزكرملا ةيعامجلا تاشقانملا يف ريبك فالتخا

يف نوشيعي نيذلا ،(بازم) نييبازملا يلثمم عم
نودمتعيو رئازجلا بونج يف ةيئان ةقطنم
نايعأ سلجم :ةيلحم ةطلس لكيه ىلع ةدشب

ةصاخ ةجهلب ثدحتلا ىلإ ةفاضإلاب .ةيادرغ
ةينيد ةيلقأ بازم نإف ،ةيغيزامألا ةغللا نم
ةيمالسإلا ميلاعتلل يضابإلا بهذملا عبتت
هذه قيبطت ىلع فارشإلا يف رود هل سلجملاو
ةفاقثلا مارتحا نامضو عمتجملا نيب ميلاعتلا
ةداق نم فلؤملا سلجملا اذه ىظحيو .ةيلحملا

عمتجملا مارتحاب لامعأ لاجرو ءابطأو نيينيد
.يمسر ريغ لكشب ةلودلا هُلَبْقَتو ،يلحملا

ةيلحم ةيؤر عم ،ةصاخلا مهتاونق اهئاضعألو
ةيغيزامألاب تامولعملا نولدابتي ثيح9،ةريبك
 .ناكسلا نم ديدعلا اهيلع دمتعي يتلا ةيلحملا

مهيدل نأ مهتاونق يف ةيوديلا انثاحبأ تدصر
انوروك ةمزأل01ةدحو مضي ًاينورتكلإ ًاعقوم
ةكراشم لكل ئراق0001 طسوتملا يف بذجي
ًاقفو ةمسن324,39 ةيادرغ ناكس ددع غلبي)

تاكراشملا زكرت .(8002 ماع ءاصحإل
روطت كلذ يف امب ،91-دي¢وك ىلع ةفلتخملا
ىوتحملا نوكي ثيح ،يعولا عفرو ،ءابولا
امنيب ،ةيبرعلا ةغللاب بلاغلا يف بوتكملا
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قرعلاو ةغللا لهاجتيو«عيمجلا بساني دحاو»
ايئزج لاّعف ريغ هنوك يف ريبك رطخل ضرعم
مهاسي .تاعومجملا نم ديدعلا ىلإ تفتلي الو
تاتوافتلا وأ لوصولا ةيناكمإ مدع لماع
اميس الو ،ةيحصلا ةياعرلا يف ةيوغللا
نأشب قئاقحلا ىلإ ةدنتسملا تامولعملا
مهف تايلقألا ىدل نوكي نأ رطخ يف ،تاحاقللا
راقتفالا كلذل ةجيتنو ،ةيضقلاب ةرانتسا لقأ
دقو .ةللضملا تامولعملا ةهجاومل قئاقحلا ىلإ
رثكألا تائفلا ىلع صاخ هجوب كلذ رثؤي

ءاسنلا يأ ،يلصألا عمتجملا يف اًفعض
بابشلا نأ ىلإ رظنلابو ؛تاّنِسُملا تايغيزامألا

تامولعملا يقلتل ًامومع نيحاترم لاجرلاو
يف نيتمدختسملا نييرخألا نيتغللاب ًاضيأ
نأ نكمي كلذ نإف ،(ةيسنرفلاو ةيبرعلا) رئازجلا
اًرظنو .نيسنجلا نيب قراوفلا نم ًاضيأ ديزي
ةقالع دوجو ىلع ًاليلد مدقي ال ثحبلا اذه نأل
مدعو غيزامألا نيب ةدوجوملا تاظفحتلا نيب
اهيلإ لوصولا نكمي تامولعم دوجو
هذه لثم نأ جتنتسن نأ اننكمي ،ةيغيزامألاب
يف مهست دق ةنزاوتملا ريغ ةيوغللا تاليثمتلا
.ةللضملا تامولعملا راشتنا

نأ ىلإ انثحب ريشي ،رئازجلل يلاحلا قايسلا يفو
ىوتسملا ىلع ةلوذبملا دوهجلا يف رامثتسالا
نأو ةيندتم جئاتن نع رفسي دق ينطولا
يف رامثتسالا يه ةيلاعف رثكألا ةبراقملا
ةحضاولا ةكراشملا عم ،ةيلحملا دوهجلا

نيينيدلا ءامعزلاو مهب قوثوملا ةحصلا يفظومل
ةينطولا ةسايسلاب نيطبترملا ريغ نم مهريغو
لامهإلا نم ةيلاع رطاخم ىلع يوطنت يتلا
عافترال ةجيتن تامولعملا لهاجت وأ يلكلا

 .ةقثلا مدع ىوتسم

يف ةقثلا نع تاقيلعتلا هذه مظعم تدافأو
يف63) ةينطولا سيلو ةيلحملا تاطلسلا
تايوتسم نع ظوحلم فالتخا وهو ،(ةئاملا
مت يتلا ةينطولا تاطلسلا هاجت ةماعلا ةقثلا

اهدادعإ مت تاباتك كانه .هالعأ اهليلحت
يف ةقثلا نيب تاقالعلا يف رظنت ةديج ةروصب
عم ،حاقللا يف ةقثلاو [ةيحصلا] تاطلسلا
ىلإ يدؤت ربكأ ةقث نأب عئاشلا ضارتفالا
دادعتسالا صوصخلا هجو ىلعو ،ربكأ نانئمطا
31.ًايدقن ًامييقت ةللضملا تامولعملا مييقتل
نع نايعألا سلجمب ةقلعتملا تانايبلا فلتختو
ةقثلا نم مغرلا ىلعو .ةمّمَعُملا ةجيتنلا هذه
نع ةلوؤسملا) ةيلحملا تاطلسلا يف ةيلاعلا
ثلث ترهظأ دقف ،انه (تاحاقللا ليصوت
يف ةرماؤملاب قلعتت فواخم تاقيلعتلا
نم ليلقب ىلعأ كلذو ،حاقللا ىلع تاظفحتلا
،ريثكب هنم لقأ سيلو ماعلا يغيزامألا ىوتسملا

.عقوتم وه امك

ةمتاخ
 بدء هذا املشروع البحثي، كانت األدلة على

 االختالف يف الوصول والثقة يف لقاحات قبل
 كوي¢د-19 حسب العرق واللغة يف اجلزائر حول

 السكان األصليين األمازيغ منعدمة أو شبه
 منعدمة. أجرينا خالل املشروع رصدا لوسائل
 ا خالللتواصل االجتماعي، فيسبوك يف أغلب

 األحيان، واستهدفنا مواقع جزائرية، من
 أدلة حوبرا لندواتش  و كراودتانغل

 الثقة يف اللقاح )CrowdTangle(، وجمعنا
 عليه يف اجلزا .ائرلعوامل التي تؤثر على

واإلقبال

ةحئاجلا لوح تامولعملا ريفوت نأ انثحب رهظأ
رئازجلا يف ةيمسرلا ةينطولا تاغللاب حاقللاو
تاونقلا يف خراص لكشب ًاتوافتم ناك
يه يتلاو) ةيسنرفلا مادختسا عم ،ةيمسرلا
رثكأ يمسرلا لصاوتلا يف (ةينطو ةغل تسيل
عم ،(ةيمسر ةينطو ةغل) ةيغيزامألا نم ريثكب
ةعاذإلا تاطحمو ةيلحملا تاطلسلا لخدت

.ةوجفلا هذه دسل ًايئزج

يف ةقثلا تايوتسم يف ةريبك تافالتخا اندجو
تاحاقللا ىلع تاظفحتلا بابسأ يفو ،حاقللا

ةفلتخملا تاحاقلل ةيئاقتنالا تاليضفتلا يفو
يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ة.يمدختسم نيب
غيزامألا نم مهنأب مهديدحت نكمي نيذلا

 .مهريغو

تاطلسلا يف ةقثلاب ةقلعتملا جئاتنلا ترهظأ
يف ةقثلا مادعنا نم ةياغلل ةيلاع تايوتسم
نم ضيقنلا ىلعو .ةينطولا ةيسايسلا تاطلسلا

ةيلحملا تاطلسلا ىدحإ ةسارد ترهظأ ،كلذ
نم ريثكب لقأ تايوتسم (ةيادرغ نايعأ سلجم)
ىوتسم عافترا نم مغرلا ىلع .ةقثلا مادعنا
لاز ام ،ةرماؤملا تايرظن ببسب انه تاظفحتلا
ىلعو رئازجلل ةبسنلاب ققحتلا قحتسي رمألا

عقاوم ديدحتل ةفاضملا ةميقلا ديدحتلا هجو
ىوتسم ىلع وأ يلحملا ىوتسملا ىلع تالخدتلا
.ةينطو دوهج اهنأب اهفصو نم ًالدب ،ةيالولا

تايصوت
امدنع نامهم ةغللاو قرعلا نأ ثحبلا اذه نيبي
مالعإلا تالمح ذيفنتو ميمصتب رمألا قلعتي
جهن عابتا نإف ،مث نمو .حيقلتلاب ةطبترملا
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قوقحلا نامض ىلع لمعت ةيموكح ريغ ةمظنم يه(GRM) تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا
زيزعتو ،ملاعلا ءاحنا عيمج يف ةيلصألا بوعشلاو تايلقألل ةيوغللاو ةينيدلاو ةيقرعلا
رشنلاو بيردتلاو ةيلودلا ةرصانملا ىلع انتطشنا زكرت .تاعمتجملا نيب مهافتلاو نواعتلا

ةكبش لالخ نم انئاكرش ةكبش اهنع ربعت يتلا تاجايتحالاب دشرتسن اننإ .ةيعوتلاو
.ةيلصأ بوعشو تايلقأ لثمت ملاعلا لوح تامظنم

05 نم برقي اميف ةمظنم051 نم رثكأ عم لمعت(GRM) تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا نإ

 .ةفلتخم لود نم ءاضعأ01 مضيو ايونس نيترم انترادإ سلجم عمتجي .ةلود
يداصتقالا سلجملا يدل ةيراشتسا ةفص(GRM) تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا لمحت

قوقحل ةيقيرفألا ةنجللا يدل بقارم ةفصو(COSOCE) ةدحتملا ممألل عباتلا يعامتجالاو
.(RPHCA).بوعشلاو ناسنإلا

نامضب ةدودحم ةكرشو ةيريخ ةسسؤمك ةلجسم(GRM)تايلقألا قوقحل ةيلودلا ةعومجملا
.مقر ةدودحم ةكرش503282 .مقر ةلجسم ةيريخ ةيعمج :يزيلجنإلا نوناقلا بجومب
7594451.

تاحاقللا صخي ام يف فاصنإلا ىلع عونتلا ريثأت1
 :ىلع حاتم ،يرفيف/رياربف ،رئازجلا يف

ةحفص نم اهعمج مت ةنيع ىلع انه ليلحتلا دمتعي2
65 ىلع ةنيعلا هذه يوتحت .نايعألا سلجم

ةنيعلا كلت نمو ،ةلص تاذ طقف اًقيلعتو اًروشنم
.تاطلسلا يف ةقثلا مدع لوح اًقيلعت72 راد ،طقف

3

حاتم ،«رئازجلا :91-دي¢وك تاعقوت4
 :طبارلا ىلع

قايسلا ىلإ ةفاضإلاب ةطيسو جئاتن ىلع لوصحلل5
قيرف رظنا ،رئازجلا يف91-دي¢وك لوح ماعلا

ىلع عونتلا ريثأت» (2202) تايلقألا قوقح
«رئازجلا يف حاقللا ىلع لوصحلا يف ةاواسملا

:ىلع رفوتم ،رياربف

0202 ربمسيد12 يف ةيرئازجلا ةموكحلا تنلعأ6
ةمدخ .1202 رياني يف ميعطتلا ةلمح قالطإ
 ، سرب رئازجلا

 ربمسيدةحاقل

ةيملسلا تاجاجتحالا نم نيماع دالبلا تدهش7
يف9102 ماع يف تأدب«كارحلا» مساب ةفورعملا
ةيالول هحشرت ةقيلفتوب زيزعلا دبع نالعإ باقعأ
.ةسماخ ةيسائر

نوبت :انوروك سوريف ،ةيرئازجلا ةفاحصلا ةمدخ8
ةرازو جراخ تايئاصحإلا ةفاك رشن عنمب رمأي
 .0202 سرام/راذآ22 ،ةحصلا

0008 نم رثكأ مهيدل ناك ،2202 سرام لولحب9
  ىلع0033 نم رثكأو ،ىلع عباتم

 ىلع0001 نم رثكأو

2202 ةيلودلا تايلقألا قوقح ةعومجم

ةظوفحم قوقحلا لك

ال .ىرخأ ةيراجت ريغ ضارغأل وأ سيردتلا ضارغأل روشنملا اذه داوم جاتنإ ةداعإ زوجي
نم قبسم حيرص نذإ نود ةيراجت ضارغأل لكش يأب هنم ءزج يأ جاتنإ ةداعإ زوجي
تايلقأللا قوقح ةعومجمـب لاصتالا ىجري ، تامولعملا نم ديزمل .رشنلا قوقح باحصأ
2202 سرام يف رشنلا مت .ةيناطيربلا ةبتكملا يف حاتم روشنملا اذهلCأت جولاتك لجس .(اجء)

قوقح ةعومجم فرط نم رئازجلا يف تاحاقللا ةيكلم قوقح ىلع عونتلا ريثأت رشن مت
فلؤملا ءارآو صنلا لثمي ال .ةحورطملا ةيضقلل روهمجلا مهف يف ةمهاسمك(GRM) تايلقأللا
قوقح ةعومجمـل ةيعامجلا رظنلا ةهجو بناوجلا عيمجو ليصافتلا عيمج يف ةرورضلاب
.(GRM) ةيلودلا تايلقأللا
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