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رياربف ةيثحبةرشن

ةقلعتملا رعاشملا ىلع ليلد ىلع روثعلا
اًقحال اهفينصت متو هالعأ ةروكذملا لماوعلاب
كانه ،كلذ عمو .قرعلا وأ / و ةغللا ىلع ًءانب
ىلع تاقيلعتلا نم ةياغلل ةضفخنم ةبسن
نيتغللاب ًةنراقم ةيغيزامألا ةغللاب تنرتنإلا
تاعمتجملا نأل اًرظن) ةيسنرفلاو ةيبرعلا
ةيارد ىلع نوكت ام اًبلاغ ةيغيزامألاو ةيبرعلا
قرع ديدحت ةبوعص ْتضرف امك ،(نيتغللا اتلكب
سيل نييرئازجلا مظعم نأ ثيح ،نيمدختسملا
مهتيوه ساسأ ىلع ةفلتخم ءامسأ مهيدل
تضرف ،طقف ةليلق تاءانثتسا عم ،ةيقرعلا

.ثحبلا ىلع ةنيعم اًدويق

نم ةلصحتملا تالخدملا زيزعت اًضيأ متي
ميدقت لالخ نم يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
يف(sDGF( ةزكرم ةيعامج تاشقانم عبرأ
اذه راتخا .تاتشلا ة.يلثمم عم وأ رئازجلا
ليابقلا ،ةددحم ةيعرف تاعومجم ثالث ثحبلا
يف بلاغلا يف شيعت ةيغيزامأ ةعومجم ربكأ)

قرش نم مهمظعم) ةيواشلاو ،(رئازجلا لامش
ديلاقتب نوظفتحي نيذلا) نييبازملاو ،(رئازجلا

يف مهمظعم ،ةيضابإلا نوعبتيو ةلصفنم ةينيد
ىلع ءوضلا طيلستل (رئازجلا بونجو طسو
يف ةقثلاو لوصولا يف زييمتلا وأ تافالتخالا
قرعلاو ةغللا بسح91-ديفوك دض حيقلتلا

.ةيداصتقالاو ةيعامتجالا فورظلاو ةقطنملاو
يتلا - ةيبونجلاو ىطسولا قطانملا لصحت

ةمدخلا ىلع - يسيئر لكشب غيزامألا اهنكسي
قفارم اهيدل نأ امك ،بسانتم ريغ لكشب لقألا
مت ،نآلا ىتح .ةيئانو ةدودحم ةيحص ةياعر
غيزامألا عم (sDGF) شاقن يتقلح ءارجإ

ربمسيد يفو (ليابقلا) عم ربمفون رهش لالخ
.1202 ماع نم (نييبازملا)  عم

دصرل اًثحب «تايلقألا قوقح ةعومجم» ترجأ
لوح يعامتجالا لصاوتلا لئاسو باطخ

كلذ يف امب ،رئازجلا يف91-ديفوك دض حيقلتلا
عيمج نيب باعيتسالاو ةقثلاو لوصولا
عمتجملا ىلإ صاخ لكشب ةراشإلا عم ،ناكسلا
اًيلصأ اًبعش غيزامألا ربتعُي .يغيزامألا

،ةصاخلا اهتغل اهل ةيوغل ةيقرع ةعومجمو
ةيعرف تاعومجم ىلإ نومتنيو ،ةيغيزامألا
ةيغيزامألا ةعومجم لخاد ةفلتخم ةيوغل
غيزامألا مدختسي ام اًبلاغ ،كلذ عمو .ةلماشلا
تاريدقت فلتخت .ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللا
ىلإ ةئاملا يف71 نم ،ريبك لكشب غيزامألا دادعأ
.(1ردصملا بسح) ةئاملا يف55

نولازي الو نويلصألا غيزامألا ناكسلا ناك
يف زييمتلا نم ليوط خيراتل نوضرعتي
ىتح ةروظحم ةيغيزامألا ةغللا تناك .رئازجلا
ماع يف«ةيغيزامألل ةيماسلا ةظفاحملا» ءاشنإ
بلاطملا نم دوقعل ةباجتسا كلذ ءاج .5991
ةيوغللاو ةيفاقثلا قوقحلاب فارتعالاب
ةباثمب اًضيأ تناك اهنكل .رئازجلا يف غيزامألل
ةرطيسلا ضرفل ةموكحلا تالواحم ةيادب
عم ،ةيغيزامألا تامظنملا ىلع ةيزكرملا
ىلع) ةيلاصفنا اهنأ ىلع اهضعب فينصت

ةطبترم ةميرج لالخ نم ،لاثملا ليبس
ريرقت ةكرح دض1202 ماع يف باهرإلاب
ةقطنم يهو2،ليابقلا ةقطنم يف ريصملا

تحبصأ .(غيزامألاب ريبك دح ىلإ ةلوهأم
ةيبرعلا ةغللا بناج ىلإ ةيمسر ةغل ةيغيزامألا

ةغللا لازت ال ،كلذ عمو ؛6102 ماع يف
.عساو قاطن ىلع ةمدختسم ةيسنرفلا

اًدويق ةيرئازجلا تاطلسلا ضرفت ،ماع لكشب
مهتكرعم يف اًضيأ اذه رهظي .ماعلا ريبعتلا ىلع

ىلع91-ديفوكب ةقلعتملا ةبذاكلا رابخألا دض
تاجاجتحالا نم نيماع دعب .صوصخلا هجو
تاباختناو ،كارحلا مساب ةفورعملا ةيملسلا
9102 ربمسيد /لوألا نوناك يف ةيسائر
،ةئاملا يف04 ةبسنب لابقإلا فعضب تزيمت
لاصيإ يف ةريبك تابوعص تاطلسلا هجاوت
عنم ،0202 سرام /راذآ22 يف .اهتلاسر
تاءاصحإ يأ رشن نوبت ديجملا دبع سيئرلا

نع ردصي ام ءانثتساب ،91-ديفوك نع ةينطو
دادعتسا لوح كوكشلا اذه راثأ .ةحصلا ةرازو
3.ةيفافشب ةيحصلا ةمزألا ةرادإل ةموكحلا

رياني92 يف رئازجلا يف حيقلتلا ةلمح تأدب
رئازجلا تماق ،2202 رياربف9 ةياغلو ؛1202
يلامجإ نم ةئاملا يف51 يلاوح ميعطتب

4.اهناكس

 كن استُخلصت نتائج هذه الدراسة من مراقبة
ً علو ىسائل التواصل االجتماعي للفيسبوم
 بين خالل كراودتانغل )CrowdTangle(، بناء

 تتبع جمموعات من الكلمات الرئيسية ما
 يناير و2021 يناير و .2022تستند النتائج
 أي ًضا إىل مراقبة املوقع اإلخباري اجلزائري

 األنباء اجلزائرية )APS( ، من
خالل براندواتش. الرسمي، وكالة

نم ةنيع ليلحت مت ،ريصقلا ريرقتلا اذهل ةبسنلاب
قلعتي اميف كوبسيف ىلع اًقيلعت593
،91-ديفوك حاقل يف ةقثلا (1) :لوح مهرعاشمب
ىلإ لوصولا (3) ،حاقللا هاجت تاظفحتلا (2)
ةيحصلا تاطلسلا يف ةقثلا مدع (4)و تاحاقللا

ةرادإب قلعتي اميف ىرخألا ةيموكحلا تاطلسلاو
.حاقللاب ةقلعتملا تامولعملا رشنو

مت اذإ مييقتلل كوبسيف تاقيلعت رايتخا مت

قايسلاو ثحبلا ىلع ةماع ةرظن
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ثحب نم تاقيلعتلا ةنيع يلامجإ نم
1202رياني نيب ،(elgnaTdworC) لغناتدوارك
نم ةئاملا يف39 تطبترا ،2202ريانيو
حاقل يف ةقثلا لوح تاثداحمب ةنيعلا تاقيلعت
يف31 و ،حاقللا لوح تاظفحتلاو91-ديفوك
يف24 و ،تاحاقللا ىلإ لوصولا لوح ةئاملا
تاطلسلا يف ةقثلا مادعناب قلعتت ةئاملا
.ىرخألا ةيموكحلا تاطلسلاو ةيحصلا

رعاشملا نم اًرمتسم اًقفدت مالعتسالا دصر
تاقيلعتلاو تاروشنملا يف ةيدايحلاو ةيبلسلا

عم ،رئازجلا يف91-ديفوك تاحاقل لوح
رهشأ لالخ  ةظوحلملا تاعافترالا ضعب دوجو

،1202 سطسغأو ويلويو ليربأو رياربف
رئازجلا يف حيقلتلا ةلمح قالطناب اًطابترا
008,463 ميلستو1202،5 رياني92 خيراتب

يف اكينيزارتسأ-دروفسكأ تاحاقل نم ةعرج
سكافوك جمانرب لالخ نم1202 ليربأ3

(XAVOC)،691-ديفوك تالاح ددع يف ةدايزو
لوصو تنلعأ يتلاو ،1202 سطسغأ يف

91.7-ديفوك نم ةثلاثلا ةجوملا

 )APS( أ إىلشار بحث من خالل براندواتش 
 قأن على ما تبثه وكالة األنباء اجلزائرية

 تم استخدام أن هناك استياًء واسع النطابش
منشوراتهم حول التلقيح.

 مصطلحات »كوفيد-ل« ،»19قاح« و»تلقيح«،
 باإلضافة إىل ما يعادلها باللغتين اإلجنليزية

 عحادثات باللغات الثالث
 إىل يسمبر 2021 ) شكل والف .)1رنسية، لتتبامل

من ديسمبر د2020

دض حيقلتلا يف ةقثلا
91-ديفوك
دض حيقلتلا لوح تامولعملا مظعم رفوتت
،ينورتكلإلاSPA عقوم لالخ نم91-ديفوك
ىلع قيلعتلاب نيمدختسملل حمسي ال وهو
ةيرئازجلا ةموكحلا ةيزكرم لازت ال .رابخألا

نالثمي تامولعملل ةدودحملا اهتكراشمو
رخآلا يسيئرلا ردصملا نوك عم ،اًيسيئر اًيدحت

ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم يعقوم وه تامولعملل

ىلع امهتاحفصو رئازجلا يف فسينويلاو
ماعلا عمقلا يدؤي .يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
يندملا عمتجملا دض ةطلسلا فرط نم سرامُملا

لوح ةفيزملا رابخألا راشتنا ةحفاكمو
ىلع روثعلا تايناكمإ نم  دحلا ىلإ91-ديفوك
لئاسو ءانثتساب ،تنرتنإلا ربع ةليدب رداصم
تاعمتجملل نكمي ثيح ،يعامتجالا لصاوتلا
.حيقلتلا يف ةقثلاو لوصولا ىلع قيلعتلا

91 ديفوك تاحاقل هاجت ةماعلا رعاشملا .1لكشلا

يبلس
يدايح

يباجإ

ةيسيئرلاجئاتنلا

ةلمح قالطنا
حيقلتلا

008463 ميلست
حاقل

ةثلاثلا ةجوملا
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يف13 رهظأ ،مهليلحت مت اًقيلعت593 نيب نم
نيب ريبك قرف دوجو مدع عم) ةيلاع ةقث ةئاملا
ةئاملا يف94 رهظأ امنيب ،(ةيسنرفلاو ةيبرعلا

ةضفخنم ةقث ةيبرعلا ةغللاب تاقيلعتلا نم
ةيحان نم .ةيسنرفلاب ةئاملا يف82 لباقم
تاقيلعتلا نم ةئاملا يف12 ترهظأ ،ىرخأ
لباقم قالطإلا ىلع ةقث مدع ةيسنرفلا ةغللاب
.(2 لكشلا) ةيبرعلا ةغللاب ةئاملا يف51

عم ،ةيئاقتنا ةقث نع طقف اًقيلعت24 برعأ
ةغللاب تاقيلعتلا نم ةئاملا يف88 دوجو
.ةيبرعلا ةغللاب طقف ةئاملا يف21و ةيسنرفلا

دض ةئاملا يف13 ناك ،ءالؤه نيب نمو
دض ةئاملا يف12و ،كافونيس/مرافونيس
نولضفي اوناك ةئاملا يف21و ،كينتوبس
ىلإ اًدانتسا.ىرخألا تاحاقللا ىلع كينتوبس

لالخ نم اهجاتنتسا مت يتلا ،ةيقرعلا ةيفلخلا
مت ،قيلعتلا ىوتحم وأ ةيصخشلا ءامسألا

ىلع تا.نيمدختسملا نم ةئاملا يف31 ديدحت
يف78 ـلا مييقت متي مل امنيب ،غيزامأ مهنأ
طقف ةئاملا يف دحاو ةباتك تمت .ةيقبتملا ةئاملا

.ةيغيزامألا ةغللاب تاقيلعتلا نم

(GDF) ةزكرملا ةيعامجلا ةشقانملا لالخ
عمتجم نم تا.نيلثمملا عيمج برعأ ،ىلوألا
عمو .حيقلتلا ةلمح يف نه.مهتقث نع ليابقلا

يف ةقثلا مادعناب نه.مهنم ضعبلا دافأ ،كلذ
تامولعملا يف كلذكو ماع لكشب تاطلسلا

حضوم وه امك ،اهنوكراشي يتلا تانايبلاو
.هاندأ

دض حيقلتلا ىلع تاظفحت
91-ديفوك
دجوت ال هنأ ةنيعلا نم تاقيلعتلا ةيبلاغ رهظُت

يف23)91-ديفوك تاحاقل ىلع تاظفحت
(3 لكشلا) هاندأ ينايبلا مسرلا رهظُي .(ةئاملا
يف كشلا :يهو ،طقف اًعويش رثكألا تاظفحتلا

يواستلاب اهنع ربعُم) حاقللا ةينومأم

ةغللا بسح حاقللا يف ةقثلا عيزوت .2لكشلا

ةغللا بسح91ديفوك تاحاقل ىلع تاظفحتلا .3لكشلا

ةقثلاةقثلا مادعنإةضفخنم ةقثةيلاع ةقث
ةيئاقتنالا

ةيسنرفلاةيبرعلا

يف كشلا
حاقللا ةعاجن

فواخم
قلعتت
 رمآتلاب

ىرخأ يف كشلا
ةينومأم
حاقللا

ءيش ال
قبس امم

ةيبرعلا ةيسنرفلا

ئاظو / ةبوصخلا ىلع رثؤت» لثم تاظفحت اًضيأ «ىرخأ» ةملك نمضتت :ةظحالم
 .ةئاملا يف4 نم لقأ اهنم لك ،«ةينيد بابسأ» و «ةيسنجلا ءاضعألا»

؛(ةيسنرفلاب ةئاملا يف5 امنيب ةيبرعلاب
ةئاملا يف5.9) حاقللا ةعاجن يف كوكشو
.(3 لكشلا) (ةيبرعلل ةئاملا يف4و ةيسنرفلاب

؛(ةئاملا يف82 ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب
يف ربكأ لكشب رهظت ،رمآتلاب قلعتت فواخم

ةئاملا يف71) ةيبرعلا ةغللاب تاقيلعتلا
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Il y a des médecins qui déconseille
aujourd’hui le vaccin aux patients
même sans antécédents faut dénoncer
ça aussi.

Algérie pays de cobayes. Vaccin refusé dans
certains pays européens. Et la chez nous il est le
bien venu.

«

«مدعنم» وأ «ضفخنم» ةقث ىوتسمب91 ديفوك تاحاقل هاجت تاظفحتلا :4لكشلا

يف كشلا
حاقللا ةينومأم

قلعتت فواخمىرخأ
رمآتلاب

يف كشلا
حاقللا ةعاجن

ةقثلا مادعنتاظفحتلا

ئاظو / ةبوصخلا ىلع رثؤت» لثم تاظفحت اًضيأ«ىرخأ» ةملك نمضتت :ةظحالم
 .ةئاملا يف4 نم لقأ اهنم لك ،«ةينيد بابسأ»و «ةيسنجلا ءاضعألا»

لصاوتلا لئاسو ة.يمدختسم ةيبلاغ راشأ
ةقث نه.مهيدل يتاوللا/ نيذلا يعامتجالا

ةمالس نأشب فواخم ىلإ ةمودعم وأ ةضفخنم
لثمتي .(ةئاملا يف05 نم برقي ام) تاحاقللا
تايوتسمب ةطبترملا تاظفحتلا نم يناثلا عونلا

فواخم يف اهمادعنا وأ ةقثلا نم ةضفخنم
(ةغل لكل ةئاملا يف02 يلاوح) رمآتلاب ةقلعتم
.(4 لكشلا)

شاقنلا ةعومجم يف نيكراشملا دحأ ركذ
(GDF) يف لمعي يذلا ،ليابقلا ة.يلثمم عم
نوشخي اوناك سانلا نأ ،يحصلا عاطقلا
يتلا تامولعملا نم لئاهلا مكلا ببسب حيقلتلا
،يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع اهلوادت متي
نوتومي صاخشأ نع عامسلا كلذ يف امب
تا.نيكراشملا ةدحاو دافأ امك .حيقلتلا ةجيتن

نم نييبازم عم (GDF) شاقنلا ةعومجم يف
ببس وه حاقللا ةمالس يف كشلا نأ ةيادرغ
بيجم دافأ امنيب ،حيقلتلا يقلت لبق راظتنالا
حيقلتلا يقلتل اوبهذ سانلا مظعم نأب رخآ

رابخأ مهتلصو امدنع ةمزألا ةورذ تارتف لالخ
مل نكلو ،91-ديفوك ببسب نوتومي سانأ نع
.تالاحلا ددع ضفخنا امدنع كلذك رمألا نكي

:(تاقيلعتلا نم تاسابتقا)ةلصلا تاذ ةيعونلا جئاتنلا

:(تاقيلعتلا نم تاسابتقا)ةلصلا تاذ ةيعونلا جئاتنلا

حيقلت مدعب نوحصني مويلا ءابطأ كانه :ةمجرت
اذه نيدن نأ بجي .يبط خيرات نودب ىتح ىضرملا
.ةفورعم ريغ ةيقرع ةيفلخ ،كوبسيف مدختسم - اًضيأ

رتنس شوتردام شالع ةجاح مهفن تيبح
تاءارجإلا لماك هيفو حيقلتلا هيف واقالتي ريبك

مهلايد حيقلت ىرخألا نادلبلا هالعو ةيئأقولا
بجي حيقلتلا ةعرج ونا نم مغرلاب انيلع فلاخم

؟!!!......ادج ةصاخ ةدورب ةجرد يف عضوت نإ
مل اذامل ،اًدحاو اًئيش مهفأ نأ ديرأ :ةمجرت :ةمجرت
تاطارتشالا لماكب دوزم حيقلتلل اًزكرم اوئشنت
لودلا يف هليثم نع حاقللا فلتخي اذامل ،ةيحصلا
... ةدراب نكامأ يف حاقللا ظفح بجي الأ ،ةمدقتملا
.ةفورعم ريغ ةيقرع ةيفلخ ،كوبسيف مدختسم- ؟!!!

يف ضوفرم حاقل اكينزارتسأ .براجتلا نارئف دلب رئازجلا :ةمجرت
ةيفلخلا ،كوبسيف مدختسم - .هب بحرم انهو .ةيبوروألا لودلا ضعب
.ةفورعم ريغ ةيقرعلا

«
«««

«
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تامولعملا ىلإ لوصولا نأ تا.نيكراشملا نم
ببسب ،لداع ريغ لازي ال ةيغيزامألا ةغللاب
بلاغلا يف ثبت ةينطولا ةيعاذإلا تاطحملا نوك
نوملكتي نييلحملا ءابطألاو ،ةيبرعلا ةغللاب
ةغللاب نايحألا ضعب يف وأ /و ةيبرعلا ةغللاب
اميس ال ،صاخشألا ضعب كرتي امم ،ةيسنرفلا
.تامولعم ىلإ لوصولا ةيناكمإ نودب ،تانسملا

ىلعو ،نويزفلتلا تاونقب رمألا قلعتي امدنع
ةغللاب ةيمسرلا تاونقلا ضعب دوجو نم مغرلا
ةعومجم يف تا.نوكراشملا برعأ ،ةيغيزامألا
عفر نأب نه.مهروعش نع (GDF)شاقنلا

.ًايفاك نكي مل91-ديفوك لوح يعولا ىوتسم
ةرادُملا ةيعاذإلا تاطحملا تألم دقف ،كلذ عمو

ةيغيزامألا ةغللاب جماربلا عم ةيادرغ يف اًيلحم
.ةيمسرلا مالعإلا لئاسو اهتفلخ يتلا ةوجفلا

تامولعملل يسيئرلا ردصملا نأ ،كلذ نم مهألاو
.نايعألل يلحملا سلجملا وه نييبازملا دنع
ءابطأو نيد لاجر نم نايعألا سلجم نوكتي
عمتجملا مارتحاب ىظحيو ،لامعأ لاجرو
كلتمي .ةلودلا لبق نم يمسر ريغ لكشب لوبقبو
اهيلع دمتعي يتلا ،ةصاخلا مهتاونق هؤاضعأ
ةغلل ةيلحملا ةجهللاب تامولعملا لدابتل ،سانلا
.ةيغيزامألا

تاطلسلا يف ةقثلا مدع
45) تاقيلعتلا فصن نم رثكأ مييقت نكمي ال

.تاطلسلا يف ةقثلا مدعب قلعتي اميف (ةئاملا يف
نع تاقيلعتلا فصن نم لقأ تبرعأ ،كلذ عمو
ةريغص ةبسنو (ةئاملا يف24) ةقثلا مدع
نيب نمو .(ةئاملا يف4) ةقثلا ضعب ىلإ تراشأ
مدع نع ن.اوبرعأ يتاللا/ نيذلا كئلوأ
،ةيبرعلا ةغللاب ةئاملا يف65 تناك ،نه.مهتقث
ةئاملا يف3و ةيسنرفلا ةغللاب ةئاملا يف14و
نأ ةظحالم مهملا نم .ةيغيزامألا ةغللاب
نم اًجيزم نمضتت ةيغيزامألا تاقيلعتلا

تاحاقل ىلإ لوصولا
كلذ يف امب ،91-ديفوك
تامولعملا ىلإ لوصولا

نم (ةئاملا يف78) تاقيلعتلا مظعم قرطتت مل
ىلإ لوصولا عوضوم ىلإ كوبسيف مالعتسا
،كلذ عمو .اهمييقت نكمي ال يلاتلابو ،تاحاقللا
نع ن.اوبرعأ يتاللا /نيذلا كئلوأ راشأ

ةقطنملا يف حاقللا رفوت مدع ىلإ نه.مهفواخم
نع تامولعملا صقن وأ ،(ةئاملا يف5.3)
ةيدودحم وأ ،(ةئاملا يف3) حاقللا عيزوت

.(ةئاملا يف3) تاحاقللا عاونأ تارايخ

تا.نيلثمم عم ىلوألا شاقنلا تاقلح ددحت مل
زييمت يأ نييبازملاو ليابقلا تاعمتجم نع
ىلع لوصحلا يف غيزامألا ناكسلا دض حضاو
تا.نيكراشملا ثدحت نكل .91-ديفوك تاحاقل

ليابقلا ةقطنم نم(GDF) شاقنلا ةعومجم يف
ةلمح نم ىلوألا ةلحرملا يف رفاوتلا ةلق نع
تاحاقل عاونأل ةدودحم تارايخو ،حيقلتلا

ندملاب ةنراقم ةريغصلا ندملا يف ةنيعم
ا.ولثمم غلبأ .رئازجلا ةمصاعلا لثم ،ىربكلا

،تاحاقللا رفاوت نع نييبازملا عمتجم
يف يلاحلا ددرتلا ىلإ ن.اوراشأ نه.مهنكل
ةيسيئر ةلكشم هرابتعاب حيقلتلا ىلع لوصحلا

.عمتجملا يف

،يمسرلا يرئازجلا يرابخإلا عقوملا حاتُي
ةيسنرفلاب ،(SPA) ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو
لبق ناكو ،ةيغيزامألاو ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاو
ةيبرعلا :ةفلتخم تايدجبأ ثالثب اًحاتم كلذ
.غانيفيتلاو ةينيتاللاو

ددع نع تامولعم ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكو مدقت
دجوت ال ،كلذ عمو .ةيالو لكل ةعزوملا تاعرجلا
ةيالو لك يف ناكسلا ددعل ةيمسر تاءاصحإ

ماع يف ريخألا يناكسلا دادعتلا ءارجإ ذنم

ةغللا وأ قرعلا بسح فينصت دجوي الو ،8002
عتمتت قطانملا ضعب تناك اذإ ام مهفل
.عيزوتلا نم ةمورحم وأ تازايتماب

ءابنألا ةلاكو تامولعم صحف لجأ نم
تاحاقللا لوح تنرتنإلا ربع(SPA) ةيرئازجلا
قوقح ةعومجم» تعمج ،ثالثلا تاغللاب
لئاسو تاروشنم(GRM)«ةيلودلا تايلقألا
تاحفص عيمج نم يعامتجالا لصاوتلا

ةيرئازجلا ءابنألا ةلاكول ةيمسرلا كوبسيف
(SPA) وأ«حاقل» تاملكلا تنمضت يتلا
،ةيغيزامألاو ةيبرعلاو ةيسنرفلاب«حيقلت»
نع ،(elgnaTdworC) لغناتدوارك مادختساب
32 ىلإ0202 ربمسيد1 نم ةرتفلا

تامولعملا نأ ثحبلا رهظأ1202.8ربمسيد
ريغ ثالثلا تاغللاب91-ديفوك تاحاقل لوح
عم اًروشنم111 :ٍواستم لكشب ةرفوتم
اًروشنم55 نم نوكتت ،ًالعافت48112
دجوت الو ،ةيسنرفلاب اًروشنم65 ،ةيبرعلاب
.ةيغيزامألا ةغللاب تاروشنم

ةغللاب تامولعملا صقن نم مغرلا ىلع
حرص دقف ،تنرتنإلا ربع ةيغيزامألا
(GDF)  شاقن ةعومجم لوأ يف تا.نوكراشملا
ماظتناب ثبت ةيلحملا ةيعاذإلا تاطحملا نأ
تاوعد عم91-ديفوك لوح ةيعوت لئاسر
.ةيغيزامألا نم يليابقلا ريغتملاب حيقلتلل
لئاسرلا هذه نإف ،تا.نيكراشملا ءالؤهل اًقفوو
.ةيرمعلاو ةيعامتجالا تائفلا فلتخمل ةحاتم
يسيئرلا ردصملا وه عايذملا نإف ،كلذ عمو
ضعب راشأو .نسلا رابكل تامولعملل
ةقطنم يف ةماعلا رابخألا نأ ىلإ تا.نيكراشملا
يهو ةيسنرفلا ةغللاب نوكت ام اًبلاغ ليابقلا
ام اًبلاغ ةفيزملا رابخألا نأ نولوقي يتلا ةغللا
.يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع اهربع رشتنت

نانثا دافأ ،ةيناثلا(GDF) شاقنلا ةعومجم يف

5
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Mais rien n’est clair sur la vaccination, aucune stratégie,
on nous parle d’acquisition mais où est la vaccination de ce
pauvre peuple !!! On ne comprends rien.

تاقيلعت01 نم فلأتتو ةيسنرفلاو ةيغيزامألا
.(5 لكشلا) اهلمكأب ةنيعلا نم طقف

عامتجالا يف تا.نيرضاحلا نم ديدعلا راشأ
قايسلا ىلإ(GDF)شاقنلا ةعومجمل لوألا
ثيح ،رئازجلا يف ماعلا يسايسلاو يعامتجالا

الو ،تاطلسلاب ناكسلا نم ريبك ءزج قثي ال
ةدرمتم ةقطنم يهو ،ليابقلا ةقطنم يف اميس
اتلك يف .يمسرلا باطخلا هاجت اًيخيرات

نأ صاخشألا دافأ ،(GDF) شاقنلا يتعومجم
يتلا تامولعملا يف ةدودحم ةقث نه.مهيدل
رمألا قلعتي امدنع تاطلسلا اهكراشت
هجاوت يتلا ةقيرطلا يف وأ ،ةيمسرلا تانايبلاب
يف ةطاسبب وأ ةللضملا تامولعملا تاطلسلا اهب
،كلذ عمو .اهتكراشم متي يتلا تامولعملا ةيمك
ةيمسرلا ماقرألا هاجت ةقثلا مدع ىوتسم ادب

يف ىلعأ تايفولا تالدعمو91-ديفوك تالاحل
مقافتت دق يتلاو ،ىلوألا شاقنلا ةعومجم

يعدي .ةيسايسو ةيعامتجا بابسأل
ماقرألا نيب ةوجف دوجو تا.نوكراشملا
ددعلا ىلإ اًساسأ كلذ عجريو ،عقاولاو ةيمسرلا
دق يتلا ققحتلا تاودأ نم اًيبسن ضفخنملا
تايفولاو تالاحلا نع غالبإلا صقن يف مهست

شاقنلا ةعومجمل ةبسنلاب امأ .دالبلا يف
نه.نوريشي تا.نيكراشملا نأ ادب دقف ،ةيناثلا
نه.مهدامتعاو ةيمسرلا رابخالا رفوت مدع ىلإ

ةيمسرلا هبش تاطلسلاو ةيلحملا رداصملا ىلع
 .اهنم ًالدب

ة.يمدختسم نم تاقيلعتلا تلكش ،ماع لكشب
05 ةيغيزامألا يعامتجالا لصاوتلا لئاسو
نأ لمتحملا نم .اهعمج مت593 لصأ نم طقف
غيزامألا نم ديدعلا نأل ىلعأ مقرلا نوكي
ال ،ماظتناب ةيبرعلاو ةيسنرفلا نه.نومدختسي

ثيح يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع اميس
،برعلا تا.نييرئازجلا عم اًضيأ نه.نولصاوتي
ءامسأ نه.مهيدل طقف نه.مهنم ليلقلا نألو

خيراتلا ىلإ ةحضاو ةراشإ ريشت ةيصخش
ىلإ ةجاح كانه ،كلذل .ةيغيزامألا ةفاقثلاو

لصاوتلا لئاسو يف ثحبلا نم ديزم
تانايبلا عمج تاودأ ددعت كلذكو يعامتجالا
تاعئاشو فقاومو تاهجوت دوجو نم ققحتلل

دض حيقلتلاب ةقلعتم ةلمتحم
.عمتجملا اذهب ةصاخ91-ديفوك

:(تاقيلعتلا نم تاسابتقا)ةلصلا تاذ ةيعونلا جئاتنلا

نع انوثدحي ،ةيجيتارتسا ال ،حيقلتلا نأشب حضاو ءيش ال نكل :ةمجرت
.ائيش مهفن ال نحن !!! ءارقفلا ءالؤه حيقلت وه نيأ نكلو تاحاقللا بلج
.يغيزامأ كوبسيف مدختسم -

« «

ةغللا بسح تاطلسلاب ةقثلا مدع عيزوت :5لكشلا

ةيغيزامألا

ةييبرعلا

ةيسنرفلا



2022

 رئازجلا يف تاحاقللا صخيام يف فاصنإلا ىلع عونتلاريثأت

7
رياربف ةيثحبةرشن

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.
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ةموكحلا تنلعأ ،0202 ربمسيد12 يف
1202 رياني يف ميعطتلا ةلمح قالطإ ةيرئازجلا

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
(GRM).جولاتك لجس PIC2202 رياربف يف رشنلا مت .ةيناطيربلا ةبتكملا يف حاتم روشنملا اذهل.
.9-95-839219-1-879NBSI

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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