
 2022 &%مفون

'&مت دق
 نواعتلاL ءوجل بلاطل ةFGقلا ةداعإلا Cع تمدقأ ام اذإ ناس*إلا قوقحل 45طخ فطعنم -إ س*وت )

 ةTGئازجلا تاطلسلا عم

 - شانح اPHكز - يرئازجلا ءوجللا بلاطل ةGHقلا ةداعإلا رطخ ءازإ قيمعلا اهقلق نع ەاندأ ةعقوملا تامظنملا برعت
WXارألا Tع دوجوملا

Y سطسغأ ذنم ة[س]وتلاb2022 توأ. eع بجT رركت الأ ة[س]وتلا تاطلسلا hلاوحألا نم لاح يأ 
X| صفحوب نام[لس يرئازجلا v&wاللا ل[حرتو فاطتخا ناhإ تثدح mnYلا ةl%طخلا ةقhاسلا

Y 25 سطسغأbنود  ،2021 توأ 
X| ة[س]وتلا تاطلسلا ل�ق نم قيقحت يأ حتف نألا  mnحإ متي نأ

Y ضرغلا . 

X| مت دقو ناس]إلا قوقح نع يرئازج عفادم وه شانح ءاPHكز د[سلا
Y ريا&%فbد[ك مهت قيفلت 2022 يرف[فeاهنمض نم هل ة 

ام�ح اهب�س� هجاوي mnYلا مهتلا ."ة[نطولا ةدحولاh ساسملا" و "باهرإلا رH&%ت"
�

 hاماع 35 �إ لصت ةدمل نجسلا
 طقف .�

X| هتPHح ةسراممل
Y بعتلا%l ع لمعلا لالخ نمT [G� يأرلا ءانجس لاقتعا قيثوتو تامولعملا.  

X|  س]وت �إ مودقلا �إ ەرطضا ام تاقeاضملاو طغضلاو ب[هn%لل  شانح  ضرعت لصاوت
Y سطسغأb2022 توأ.  hدع 

X| عيباسأ ةدع ءاضق
Y نجسلا hاًتقؤم هحا� قالطإ مث رئازجلا |X

Y لت  دق و . 2022 سرام�n شانح د[سلا  |X
Y 9 مفون%& 

X| عامتسا ةسلجل ةمصاعلا رئازجلاh دمحم يد[س ةم�حمل ¢دُتسا هنأh د[فت تامولعم 2022
Y ل[جأت مت .هتم¤احم قا[س 

 .اًدج اPH�ًق اهدعوم دeدحت ة[نا�ما عم ¥سم l%غ لجأ �إ ةسلجلا

 ةeاغلل ةمهبملا ةع[بطلا  ةدحتملا ممألل نوصاخلا نوررقملا كلذكو ناس]إلا قوقحل ة[لودلا تامظنملا نم دeدعلا تزربأ
X| قحلا ددهي امم . يرئازجلا تا̈©قعلا نوناقل

Y س نسحو ةلداع ةم¤احم%l مادختسا مت اذكهو .ةلادعلا ªG�Hةحفا�م تاع 
�Xسعت ل�ش� باهرإلا

Y هنمو¬&Y قتPHا�
�

 .lX®يملسلا lX®يفحصلاو ءاطشلا دض 2021 ماع ذنم 

|X
Y ةلاسر [

ُ
Gت� |X

Y 14 عملا ةدحتملا ممألل صاخلا ررقملا برعأ ، &%مفونmXY hعفادملا®lX فواخم" نع ناس]إلا قوقح نع 
  هطاشب ة��ا�م ةط�ترم اهنأ ود�ي'' mnYلاو، ''ه[لإ ةهجوملا مهتلا" نأش� كلذكو . شانح د[سلا زاجتحاو لاقتعا نأش� "ةeدج
 ." ناس]إلا قوقح نع عفادم²

 اهلوكوتور©و  1951 ماعل ف[نج ة[قافتا بجومh ةeامحلاh  ءوجل بلاط هتفصh عتمتي شانح د[سلا نأ انتامظنم ركذت
 ة[لودلا تا[قافتالا ەذه مزلت و  .اهتمرب س]وت اهيلع تقداص mnYلا 1984 ماعل بeذعتلا ةضهانم ة[قافتاو  1967 ماعل
X| ام[س الو . فورظلا نم فرظ يأ تحت هل[حرت وأ هتداعإ مدعو هتيامحh تاطلسلا

Y سعتلا لاقتعإلا رطخ  دوجو لظ�X
Y 

X| اهل ضرعتي mnYلا ةلماعملا ءوسو
Y رئازجلا.  

X| مره Tعأ نم انتامظنم بلاطت ، �Yاتلا©و
Y ة[س]وتلا تاطلسلا hحا%nلا ما%nXقلعتي ام[ف ة[لودلا اهتاما hام² ءوجللا قح 

 رظنلا ضغh  كلذو . قئاوع نود ةعو�Gملا مهتطش]أh ناس]إلا قوقح نع تاعفادملاو lX®عفادملا ما[ق نامضل اهوعدت
  .مهنادل�ب س]وت ط©Pت دق mnYلا mXYمألا نواعتلا تاقالع نع لزعم©و  نه.مهتºسج نع

 
 )س]وت( دومص فالتئا .1
 )رئازجلا( را�تبا .2
  mXYطاوملا لمعلل lX®يس]وتلا داحتا .3
X| برغملا لامع داحتا .4

Y اس]رف )ATMF( 
 س]وت - ملاعلا نويناسفن نويئاصخأ .5
 (FEMED( يGقلا ءافتخالا دض ÁYسوتموروألا داحتالا .6
 )رئازجلا -H®lX )CGATAرادإلا lX®لماعلل لقتسملا ماعلا داحتالا .7
 قوقحلل ة[طسوتموروألا .8
 را�تعالا درو ةمارÇلل ÆY]وتلا فلاحتلا .9

 رئازجلا – �Yودلا يدصتلا .10
X| ة[طارقمeدلاو l%يغتلا لجأ نم كرحتلا .11

Y رئازجلا )ACDA- رئازجلا( 
X|اقثلا كارحلل ة[س]وتلا ة[عمجلا .12

Y 



 تا[لقألا ةدناسمل ة[س]وتلا ة[عمجلا .13
 )ATFD( تا[طارقمeدلا ءاسلل ة[س]وتلا ة[عمجلا .14
 ة[باجeإلا ةeاقولل ة[س]وتلا ة[عمجلا .15
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 ة[لاقتنالا ةلادعلل ة[س]وتلا ةك�شلا .19
FIDH( ، |X( ناس]إلا قوقحل ة[لودلا ة[لارد[فلا .20

Y امح دصرم راطإeعفادملا ة®lX ناس]إلا قوقح نع 
X| ناس]إلا قوقحو تاPHحلا ماn%حا لجا نم ةنجللا .21

Y س]وت 
 )FTDES( ة[عامتجالاو ةeداصتقالا قوقحلل ÆY]وتلا ىدتنملا .22
 بeذعتلا ةضهانمل ة[س]وتلا ةمظنملا .23
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Y امح دصرم راطإeعفادملا ة®lX ناس]إلا قوقح نع 
 lX®يس]وتلا lX®يفحصلل ة[نطولا ةhاقنلا .25
 )رئازجلا -SNAPAP( ةماعلا ةرادإلا mlYنهمل ةلقتسملا ة[نطولا ةhاقنلا .26
lX |X®فتخملا تالئاع عمجت .27

Y رئازجلا )CFDA( 
 )رئازجلا -CACD( ةمارÇلاو l%يغتلا لجأ نم نوماحم عمجت .28
 )س]وت( عادhالاو l%بعتلا ةPHح لجأ نم مل�ت .29
 )رئازجلا( رموس] ةمطاف ةورث .30
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Y س]وت( فالتخالا( 
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 )رئازجلا( lX®فتخملا .س.و.س .43
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X| ةنطاوملا لجأ نم lX®يس]وتلا ة[لاردف .45

Y تفضلا®lX 
 ة[لودلا وفعلا ةمظنمل س]وت عPف .46
 زردنفeد نيال تنورف .47
 )س]وت( ةاواسملل نيدوجوم ةردا�م .48
 )س]وت( خيشلاh ةد[حوت ةعومجم .49
 دودح الh نوماحم .50
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Y:  س]وت( ءافوو ىركذ( 

 


