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 ، اركش   ةسيئرلا يتديس
، ازجلا يفئ راوطلا ةلاح عفر نم مغرلا ىلع قوقحلا  دض هجوملا عمقلا لازيال فيضاملا ماعلا لالخ رئ
و  تاعيرشت رادصإو ،تايحالصلانم ديزم لشيجلا كالتما  لظ يفكلذو ، ارمتسم ةيساسألا تايرحلا
عمق اذكو ، نييباقنلا نم ءاطشنلاو ،ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو ،نييملسلا نيرهاظتملا عمقب ددهت ةديدج

  .ةمئادلا ةلودلا ةطلس تحت يندملا عمتجملاو ،مالعإلالئاسو 
  

ضارعتسالا ب ةصاخلاةيهفشلا ضارعتسالا ةسلج نع ةرداصلا تايصوتلا نم ريثكلا لوانت ت ،لعفلابو
  .ةرمتسملا تاكاهتنالا كلت رئازجلل لماشلا يرودلا
  

نم  ديزم ضرفلتثدحتسا  يتلا نيناوقلا دحأ ٢٠١٢رياني رهش ل ٠٦- ١٢مقر ديدجلا تايعمجلا نوناق لثمي 
هنأ امك ،يندملا عمتجملا ىلع دويقلا نم ديزملا ضرف نوناقلا اذه نأش نم ف. ةماعلا تايرحلا ىلع دويقلا

اهلوصحو تايعمجلا ءاشنإ ىلع تاطلسلا ةقفاومب بلاطي ذإ ،ةيلودلا ريياعملا عم خراص وحن ىلع ضقانتي 
ةصخرم لا ريغ تامظنملل مامضنالا يلع بقاعياذكو ،ليومتلا ىلع  ماكحأو ةظهاب تامارغ عفد ب ايمسر

  .يئاضقرارق نم ًالدب ،بسحف يرادإ رارقب تامظنملا لحت نأ  تاطلسلل نكمي ،كلذ نع ًالضف. نجسلاب
  

ا رئازجلا يف ءاطشنلل ةيئاضقلاو ةينوناقلا تاقياضملا ىلعةلثمألا زربأ نم  ةمكاحمرخؤم نيعفادم ةعبرأ  ، 
مت  ثيح. تايعمجلا نيوكتو عمجتلاو ريبعتلاةيرح يف مهقوقح  مهتسرامم درجمل ،ناسنإلا قوقح نع

نيزراب ءاضعأ مهعيمجو ،ريماوأ نامثأو ينايذوب رضخالو ،يدوجدنب هدبعو ،ديعس نيساي ىلع ضبقلا 
ب كلذو ،ةينهملا تاباقنلاو ناسنإلا قوقحل ةيرئازجلا تامظنملا يف  اضارتعا يملس ماصتعاب مهمايق ببس

ةسمخ  دعبمهتمكاحم متت فوسو . ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا نم مهئالمز دحأل ةيئاضقلا ةقياضملا ىلع
  .حلسم ريغ عمجتب مايقلاىلع ضيرحتلا مهتب  مايأ
  



ًةفاك اهذيفنتو ،تايصوتلا ةفاك لوبق رئازجلا ةموكح دشانن ،ةيعمقلا ت اسرامملاو نيناوقلا كلت ءوض يف
ةفاك نع جارفإلا اذكو ،باقعلا نم تالفإلاو بيذعتلا ء اهنإب قلعتت يتلا كلت اميس، الرشابم وحن ىلع
نيوكتو عمجتلاو ،ريبعتلا ةيرح نامضو ،ةيساسألا مهقوقح ةسرامم ببسب مهيلع ضوبقملا ءانجسلا  ،

دويقلا عفر كلذ يف امب ،ةيلودلا ريياعملا عم تاعيرشتلا ةفاك لقفاوت قيقحت بناج ىلإ ،تايعمجلا 
  .مالعإلاو يندملا عمتجملا لمع مظنت يتلا ةديدجلا نيناوقلا لبق نمةضورفملا 

  

  ،ةسيئرلا يتديس اركش


