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 األمني العام

 

 املٕخب الىػني كً احخماق بُـــان

 للىِابت الىػىُت لألصاجذة الجاملُين

 الخللُم اللالي والبدث الللمي وزٍرملالي  مم

 2012أٓخــىبر  03ًىم 
 

 
   2012أٓخىبر03برعلا  ًىم لا في 

 ، كِدوزابرة الخللُم اللالي والبدث الللمي بمِر 

ت جدذ لىا  الاجداد اللام  -املٕخب الىػني للىِابت الىػىُت لألصاجذة الجاملُين  املىظٍى

ين  الضُدمم  لِا  كمل أمُنها اللام الدٓخىبر مضلىد كمابرهت بُِادة - لللما٘ الجسائٍر

الضامىن ػابراث الضادة لا ػاهر حجابر و  صخا وزٍر الخللُم اللالي والبدث الللمي لا 

ين املجضدة لخِالُد اللمل الىزابرة، ب و لٗ في ئػابر صلضلت اللِا اث الدوبرٍت بين الؼًر

لما اصخدكذ الظروبرة  لٗ.   املشتْر واملخأصط كلى الالتزام بالدشاوبر الدائم ٔو

مً اصت كدد بوُت ػرح ودبر ُد حا  اللِا  هداة الدخ٘ى الجامعي للضىت الجدًدة و 

وفي مِدمتها جلٗ السمال  لاصاجذة جدـى باهخمام واوشوا٘ التي  ىاطُمامللٌاث وامل

املخللِت بالصلُدًً املنهي والاحخماعي والصُما الىِاغ الخالُت املدبرحت في حد٘و أكما٘ 

 اللِا :

 ملٍ الضًٕ؛ 

  ؛لاحىبر  شبٕتو صخا  الباخث لأل  لاصاس ي الِاهىن مراحلت 

  ُاث في امللخمدة املدٕمت الللمُت املجالثجصيٍُ مىطىق  ؛واملىاُشاث التُر

  وجُُِمها؛ البدث مخابرحضُير مىطىق 

  ؛الهُئاث الللمُتججاوزاث بلع 

 ؼت الخٕىٍىاث الجاملُت  ؛ُظُت جخصص الللىم الضُاصُت ومراحلت خٍر

 ٍ؛الاحخماكُت الخدماث مل 

 كالُاث اللمل مم مضئىلي مإصضاث الِؼاق 
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د زِخه في الىِابت بذ اللِا  خ  ًخ ٖلمت جرخُبُت مللالي الىزٍر بأكظا  الىِابت خُث حد 

ٖا احخماكُا خُُِِا وحادا أزبذ وحىده  الىػىُت لألصاجذة الجاملُين باكخبابرها شٍر

ًسا٘ في جِدًم املِترخاث والحل٘ى للدًد الخددًاث التي جىاحه ُؼاق  مُداهُا وأصهم وال

  الخللُم اللالي والبدث الللمي، م
ها الِؼاقح  لر  كلى  ا بلد  لٗ كلى املضخجداث التي ٌلًر

 ٔاًت لاصلدة.

لامين اللام للىِابت كلى وعي الىِابت الخام بما ٌشهده الضُد ومً حهخه، أكرب 

وهى الذي شهد  لاصلدةكلى حمُم  ؼىبراثُؼاق الخللُم اللالي والبدث الللمي مً ج

جب أن ًهِالث هىكُت خال٘ الضىىاث لاخيرة جثبتها املىجساث الٕبيرة املدِِت، والتي ال 

جحجب كلُىا حمُلا خُِِت وحىد  جددًاث ٓثيرة وػمىخاث آبر لخدُِّ املٍسد 

 والحٌاؾ كلى املٕدضباث املدِِت.

ًٓما  ت بلِد هذ التزام الىزابرة الىصُتاللام للىِابت  لامين  زم  ه اللِا اث املشتٓر

ين، مجددا ُىاكت الىِابت  بصٌت دوبرٍت ومىخـمت ججضُدا لخٌاهماث صابِت بين الؼًر

ٔامل مىدضبيها باكخماد أصلىب َ  ا و للخلامل مم ٔل املضائل في هذا  ومجد   لحىابر ٓضبُل برا

الشأن خُث اولٕط  لٗ في  الحٌاؾ كلى مٕدضباث اصخِرابر مإصضاث الِؼاق مً دون 

 .لىاحب اللمل كلى جدُِّ الخؼللاث الٕثيرة املشروكت للسمال  لاصاجذة ئهٌا٘

ين في أحىا  مً الجدًت والصراخت واملضإولُت  اهؼلِذ الىِاشاث بين الؼًر

 والاخترام املخباد٘، لخخلص ئلى الىخائج الخالُت:
 

 ملٍ الضًٕبخصىص  /أوال
 

خبابره ًدـى أكادث الىِابت الىػىُت لألصاجذة الجاملُين ػرح ملٍ الضًٕ باك

هـرا لحضاصِخه وجداكُاجه كلى املردود اللام لألصخا  وكلى هىكُت  أحىداتهاباألولىٍت في 

رث الىِابت بأن أدا ه ملهامه الىبُلت في الخٕىًٍ والبدث وخدمت الدولت واملجخمم. 
 
د  ٓ ُو

 2790 بـــ املِدبرة الضٕىُتص الحص ًيخـرون ججضُد ُرابر اصخٌادتهم مً السمال  لاصاجذة

ً )والتي حشمل  الىػني، املضخىي  كلىا حاهس ا صٕى  050 والًت، منها (22ازىين وكشٍر

 الجسائر حلى   والًت ألصاجذةا مخصصا صٕى
 
بر ئهجازه مً صٕىاث برهامج ًخامت ض ما حلذ

ملخبرة أنها صخـل برئِط الجمهىبرٍت الخاصت باألصاجذة الجاملُين التي ػالها الخجمُد، 
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ت للضًٕ أهم ىق كلى اههجخلامل مم هذا املىط التي حشابْر في  أولىٍاث اللجىت املشتٓر

  ً  .تكملها الىِابت بٖل حد

دث
 
والًاث  كدًدفي  امللٍ  اجهالىِابت مؼالبتها بمخابلت ُظاًا أخري جخللّ ب وأٓ

  ،الىػً
 
ر الدضلُم النهائي لبلع الضٕىاث الجاهسة في بلع الىالًاث بضبب جأخر ٓخأخ

 .مثال ٓما في والًت وبرُلت التهُئتأشوا٘ 

اجذة طماها لصالح لاص مؼلبها بالخىا٘ز كً الضٕىاث الىؿٌُُتالىِابت دث ٓما حد  

اة. الصخِرابرهم وكائالتهم  خاصت في خالت لاخالت كلى الخِاكد أو الًى

د أبدي الضُد الىزٍر جٌهمه الخام الوشواالث الضادة لاصاجذة بهذا الخصىص  ُو

ذة وأوضح أن الىزابرة حضعى مم الضادة الىالة لخددًد خصص خاصت بضٕىاث لألصاج

صًٕ املشابر ئلُه أكاله(،  2790خُث جمذ مراصلتهم برصمُا )بخصىص مىطىق خصص 

د بدأث بلع الىالًاث في الخجاوب مم هذا املضعى )كلى هرابر والًاث خيشلت ووهران  ُو

رث خصصا ُدبرث بـ 
 
بالخيضُّ مم  صًٕ كلى الخىالي( 50و 100و  110وجِبازة التي ًو

م وزابرة الضًٕ كلى أصاش لاكابرة في اهخـابر  صٕىاث ًخامت برئِط  اصخٕما٘ مشابَر

م لخدٍرٗووكد باللمل لدي ٔل الجهاث املخخصت  ،الجمهىبرٍت ، والضعي هذه املشابَر

م وجيرة    .ما هى مخلثر منهااهجاز  أشوا٘لدضَر
 

 ألصخا  الباخث وشبٕت لاحىبر لزاهُا/ مراحلت الِاهىن لاصاس ي 
 

لاصاجذة بخصىص طروبرة  سمال ال مؼالباثمً حدًد ػرح  الىػىُت أكادث الىِابت

ُا والخؼىبراث التي ٌشهدها ُؼاق ئكادة الىـر في الِاهىن لاصاس ي لألصخا  الباخث جماش

رث الىِابت الىػىُت كً ، المبالدها وفي اللفي  الخللُم اللالي والبدث الللمي ٓما وكب 

ذ لالصخجابت ملؼلب  ر في شبٕت لاحىبر الخاصت ئكادة الىـاكخِادها أهه خان الُى

، مم مراكاة الـروي باألصاجذة الباخثين كمىما وخاصت أحىبر ًئت لاصاجذة املضاكدًً

 البالد.التي جمر بها الاُخصادًت اللامت 
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 / زالثا
 
 ث مىطىق جصيٍُ املجال

 
ُاث الللمُت املدٕ مت امللخمدة في التُر

 واملىاُشاث
 

لذ الىِابت دت واصلت مً السمال   الىػىُت بًر املضعى خُا٘ وحضاؤالتهم اوشوا٘ شٍر

 
 
خصر اللدد ث الللمُت املدٕمت، وجددًدا الِلّ مً الجابري بخصىص جصيٍُ املجال

 (Cالصىٍ ) وئدبراحه طمً مجلت ًِؽ (39صبم وزالزين) امللخمد مً جلٗ املجالث في

املشترغ في املِاالث الللمُت ألحل مىاُشت برصائل الدٓخىبراه أو الخأهُل الجامعي أو 

رة كلى لابرطُت  ُت ئلى برجب أكلى، و لٗ مً بين مئاث املجالث الللمُت املصىٌت املخًى التُر

 .التي جصدبرها مخخلٍ املإصضاث الجاملُت والبدثُت كبر الىػًالىػىُت للدوبرٍاث 

  الىِابت حلخِد
 
ٔاي لخلبُت الحد لادوى مً خاحُاث  هذا اللدد الىػىُت أن هير 

ُت ئلى مراجب أكلى،  اصخدِاُاثاملِبلين كلى  منهمأولئٗ ، خصىصا لليشر لاصاجذة التُر

 دٓخىبراهبرصائل الأو كلى مىاُشت 
 
د وطلُت  . ئن

 
مً شأن اصخمرابر هذا الىطم أن ٌلِ

وهى ما ال  ،ػىٍلتًترة  ًمخد ئلىاهخـابر ُد  هم في وطمجللٍو الٕثير مً زمالئىا لاصاجذة

ًيسجم مم مضعى الىزابرة الىصُت في مراًِت هإال  الباخثين وجدلُل الصلىباث في 

ِهم ئلى مىاُشت أكمالهم البدثُت في آلاحا٘ املؼلىبت وامللِىلت.  ػٍر

ُت لألصاجذة الجاملُين  ئن الىِابت الىػىُت جخٌهم خرص الىزابرة الىصُت كلى جُر

رها شٕال ومظمىها الث الللمُت هذه املج ودًم الِائمين كليها لللمل أٓثر ألحل جؼٍى

ٖاْ لاخُِت في الخىاحد طمً الخصيٌُاث ئوحللها حضخىفي الشروغ التي جمٕنها في  ًخ

وهي حشرح في ٔل مرة هذا الخىحه وحلمل كلى وشر  ،الدولُت للدوبرٍاث الللمُت امللروًت

 هذا الخصيٍُ  ولٕنها في آلان  اجه جالخف، لاصاجذةالىعي به لدي السمال  
 
في خا٘  -أن

با  التي جىٌّ كليها الللمُت املدترمت ًِص ي كددا ٓبيرا مً املجالث  -كدم مراحلخه ٍُر

ت أمىالا  ت ملخبرةحهىد بدثُت  جري الىىبر  أنفي صبُل ، وجبذ٘ ٓبيرةالدولت الجسائٍر ، وئدابٍر

 ودبراصاث حادة و اث ُُمت. أبدار  ًيها مً هاهُٗ كً الُِمت الللمُت الثابخت ملا ًيشر 

الضُد املدًر اللام للبدث الللمي والخؼىٍر  أوضح، ا كلى هذا الاوشوا٘برد  و 

 
 
ين كلى  حلٍٕ كلىاللجىت املٖلٌت بخصيٍُ هذه املجالث  الخٕىىلىجي أن جٕىًٍ املشًر

 ٓما لترجِي ئلى امللاًير الدولُت  الدوبرٍاثهذه 
 
هذا الخصيٍُ صُجري جدُِىه بصٌت  أن

دا ، دوبرٍت ٖاهُتمٓإ الىـر في بلع امللاًير امللخمدة مً دون املط بما ًظمً  ئكادة ئم

 الُِمت الللمُت لهذه املىابر الللمُت الهامت.
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 مىطىق حضُير مخابر البدث وجُُِمها/ برابلا
 

  الىػىُت مرة أخري  الىِابت ػرخذ
 
البدث والتي هخج  َ وآلُاث حضُير مخابر ر  مىطىق ػ

ٖاالث التي  لهذه الهُأللامثل  ال حضاكد كلى الاصخوال٘التي  كنها ٓثير مً اللىائّ ولاش

ت،  خُُِِامٕضبا  ال خالي في أنها خاصت وأنها خـُذ بلىاًت خاصت مً للجاملت الجسائٍر

ت ملخبرة خال٘ الضىىا ٖاهُاث مادًت وعشٍر ث ُبل الضلؼاث اللمىمُت التي برصدث لها ئم

 للنهىض بِؼاق البدث الللمي الىػني.  لاخيرة في ئػابر خؼت  

مً خال٘ مخابلاتها ومالخـاتها املُداهُت لألصاجذة الجاملُين ئن الىِابت الىػىُت 

 مِخىلت جماما 
 
 أه

 
كملُت  مً ممابرصتلاصخا  الباخث  ًه مً الصلب بما ٔان أن ًخمٕ

الدضُير الاخترافي لهذه حلُِداث و  بأكبا  اجه  نآلا الللمي املظيُت والاطؼالق في البدث 

   اث الخصىصُت املخٌردة.الهُئاث 
 
اكخماد آلُاث  وكلُه، حلخِد الىِابت الىػىُت أن

 حدًدة إلدابرة مخابر ووخداث البدث صابر أمرا ملحا، ومً بين مِترخاتها في هذا الشأن

ت مخص   ولاشراي كلى كملها ختى ًخمًٕ  صت لدضُير هذه الهُئاثئوشا  مصالح ئدابٍر

اجذة الباخثىن مً الخٌرن جماما ألكمالهم البدثُت في ؿل ؿروي كمل أًظل وأٓثر لاص

يُت للِائمين كلى هذه املخابر ل ٓما اُترخذ الىِابت مالئمت. خدضين كِد دوبراث جٍٕى

هم وججدًدها بما ٌضاكدهم كلى ت  ملابًر بشٖل أًظل وبما الخلامل مم الجىاهب لادابٍر

ىكها في  خضً صيرها ًظمً  ما ٌلُّ جِدم اللملُت البدثُت ًيها.وكدم ُو

د أوضح الضُد الىزٍر في هذا الشأن  أ ُو
 
جُُِم كملُت هى ما جِىم به الىزابرة  ن

 الهُئاث البدثُتهذه  يشاغمىطىكُت ل
 
ذ كً مهمتها ولم جيخج املخابر التي  ، وأن اهدًر

م ولم الُِمت املظاًت املىخـرة  ججمُد ميزاهُتها ئلى  جخظم إلحرا اثهخائج بدث  أًتجِد 

 
 
 ها ًرصت لالصخدبراْ ُبل اللجى ؤ ئكؼا بدُث ًخمر هخائج اًجابُت في كملها، خين جًى

ها املدخمل
 
 . ئلى خُابر خل

 

 ججاوزاث بلع الهُئاث الللمُتضا/ خام
 

 - ٖل أصٍب - للخجاوزاث التي حشهدها مؼالبتها بىطم خد   الىػىُت دث الىِابتحد  

جىخُد ملاًير الخلامل مم ملٌاث طروبرة ، و في بلع املإصضاث بلع الهُئاث الللمُت

طبؽ صير و لٗ مً خال٘ ، ثئالدي هذه الهُ السمال  لاصاجذة كلى املضخىي الىػني
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ِت جد٘ى دون حلضٌها أو جباًً مىاٌُها وممابرصاتها مً هُئت كلمُت ئلى أخري   كملها بؼٍر

اكخماد خصائل لاوشؼت  ، خصىصا فيفي املإصضت الىاخدة ومً مإصضت ئلى أخري 

د  الللمُت لألصاجذة ما ًتْر أخُاها الاهؼباق بوُاب الالتزام بالىصىص الِاهىهُت أو حلم 

ُرا تها بؼَر حلضٌُت جٌخِد ئلى الصىاب ًٕىن ضحُتها في هالب لاخُان السمال  

 ئًِاي هذ .ال ًِبل هىاْ أو اللٕطو ًِبل هىا  حا كلمُاى ال ٌلِل أن مىخ، ًلاصاجذة
 
ه ئن

اث الالمضإولت  مضإولى حللُماث صابرمت ًٍِ كلى جىٌُذها ئصدابر ٌضخىحب  الخصًر

ىلىنها اللىاًت الٌائِت التي حضخدّ الجاملُت املإصضاث  .ٍو

د أبدي الضُد الىزٍر اصدُا ه مً هذه املمابرصاث التي جأحي في الوالب ولألصٍ   ُو

دا كلى اجخا  ٔل لاحرا اث التي مً  مً زمال  أصاجذة أكظا  بهذه الهُئاث الللمُت، مشد 

ب اللاحل جذٓير الضادة برؤصا  املإصضاث  شأنها وطم خد نهائي لها، خُث صِخم في الٍِر

 .ا في هذا الشأنمامللم٘ى بهوالخىـُم لِىاهين الصابرم لخؼبُّ الالجاملُت بظروبرة 
 

 ُظُت جخصص الللىم الضُاصُت/ دصاصا
 

بضبب اللبط لاصاجذة  السمال اوشوا٘ الىػىُت لألصاجذة الجاملُين أزابرث الىِابت 

اتهم  جىٍُُ بلع الخخصصاث في بلع املإصضاث الجاملُتالحاصل في مىطىق  وجخًى

، ٓما هى الحا٘ باليضبت لخخصص مً الخداكُاث املدخملت لذلٗ كلى مضخِبلهم املنهي

 .الللىم الضُاصُت

 الىِابت الىػىُت جؼالب أن ًخم
 
الخلامل مم هذا املىطىق الواًت في لاهمُت  ئن

ِت برزٍىت و  بلين الاكخبابر الحاحُاث  جأخذضإولت وكِالهُت مواملثير للحضاصُت بؼٍر

ً بداحُاث صَى اللمل وبظروبرة ئكادة الىـر  ً وكالُت الخٍٕى الىػىُت في مجا٘ الخٍٕى

ِت ال جٌِس ٔلُ ،في مظامين الخٕىًٍ للدًد الخخصصاث ت كلى اوشواالث ولًٕ أًظا بؼٍر

م لهم أحىبت مؼمئىت بخصىص مصيرهم والخٌٕل لاصاجذة امللىُين بهذه اللملُت وجِد  

وئكؼائهم الحّ في ئبدا  برأيهم وئشرآهم في ووطلهم الاحخماعي الخام بمضابرهم املنهي 

 اُتراح امللالجاث املىاصبت لٖل الىطلُاث التي ُد جيشأ هخاج  لٗ. 

مً خال٘ هُئت جإصط  -لهذه الِظُت أن ملالجت شاملت ئن الىِابت الىػىُت جري 

ُ   -لهذا الورض جىاًُِت جدِّ لاهداي  ى  ًمًٕ أن ًظمً الخىصل ئلى جٌاهماث وص
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ىاث الجاملُت وجظمً مصالح حمُم لاػراي،  ؼت الخٍٕى املرحىة مً وبرا  مراحلت خٍر

 ن الىِابت مضخلدة للمضاهمت بجهدها ومِترخاتها في هذا الاججاه.ئو 
 

 بلا/ ملٍ الخدماث الاحخماكُتصا
 

ِت حضُير  لجان أكادث الىِابت ػرح وحهت هـرها بخصىص ئكادة الىـر في ػٍر

  الخدماث الاحخماكُت كلى مضخىي املإصضاث الجاملُت والبدثُت
 
ِت جمٕ ً السمال  بؼٍر

ِت مىصٌت مً خدماتهامً الاصخٌادة لاصاجذة    .بشٖل أًظل وبؼٍر
 
د حضل مذ الىِابت ُو

ت في ئزرابفي هذا الاججاه  شروق ًصب  مل االىصاًت مِترخمً  وحلله  هئورض املشابٓر

ضخجُب للخؼللاث التي لؼاملا كب   ر كنها ًخماش ى مم الخؼىبراث الحاصلت في هذا الشأن َو

 .لاصاجذة بهذا الخصىص
 

 كالُاث اللمل مم مضئىلي مإصضاث الِؼاقفي / زامىا
 

ر 
 
 اللالُت الؼُبتبالىػىُت لألصاجذة الجاملُين الضُد لامين اللام للىِابت   ٓ

 الىزابرة، بمضئىلي جىـُمىا الىِاعيالتي جربؽ  تاملخبادلوالثِت املبيُت كلى أصط الاخترام 

التي  في ٓثير مً امللٌاث والِظاًا أزمرث هخائج اًجابُت أهخجذ شرآت  وهي اللالُت التي

ٔامل وجمنى أن جدذو مىذ جأصِضها،  جخص ُؼاق الخللُم اللالي والبدث الللمي

  ئلىه ، وهب  هذا الىمى ج في الخلامل خذو كلى حمُم املضخىٍاث مإصضاث الِؼاق 
 
 أن

 ه ئلى هُاب ججضُد هذه الشرآتفي بلع املإصضاث الجاملُت مرد  الحاصل الاخخِان 

ٗ الاحخماعي واللمل طلٍ الخىاصل ئلى ، و بهذه الُِم  . ٓما ًجبمم الشٍر

دا ما  هب ئلُه الضُد  د أبدي الضُد الىزٍر مىاًِخه كلى هذه امللاًىت مٓإ ُو

بالىِابت الىػىُت لألصاجذة لامين اللام بخصىص اللالُت الجُدة التي جربؽ الىزابرة 

 خاالث الجاملُين
 
لحضً  -جبِى اللام  لامين ئليهاالتي أشابر  الاخخِان، مشيرا ئلى أن

أن حعي ًظائل الحىابر لها املإصضاث التي البد  مدصىبرة في كدد ُلُل مً -الحف

ٗ الاحخماعي  و  مً خال٘ كِد  مُداهُاده ُججضأن حلمل كلى والاهٌخاح كلى الشٍر

ٔا  الاحخماكُين ٓما أمرث بذلٗ الىزابرة الىصُت.  احخماكاث دوبرٍت بالشر
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ت بين الىِابت الىػىُت لألصاجذة الاجٌاَ كلى جم   ،خخامالفي  جىصِب لجىت مشتٓر

ٍ باملخابلت الو الجاملُين ووزابرة الخللُم اللالي والبدث الللمي 
 
ٖل

 
واملضخمرة  دُُِتج

ان اللىاًت الِصىي التي  املُدان،لِا اث اللملٌي هخائج لخىٌُذ  كلى أن ًىليها الؼًر

بما ًخدم لاهداي  ٓملحضخدّ مً خال٘ جمُٕنها مً أدا  مهمتها كلى الىحه لا

ت أًظل.  املخِاصمت في تهُئت ؿروي أًظل  ألحل بىا  حاملت حسائٍر

 

 لامين اللام

 للىِابت الىػىُت لألصاجذة الجاملُين

 الدٓخىبر مضلىد كمابرهت

 


