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?< ةقالمع ةوطخ اهنإ – 2022 ريا*(ف 8 ،ف#نج

 ةماعلا ةMا#نلا تدقع .باقعلا نم تالفإلا ةحفاBم @
 باBترا ّمت هنأ ةماعلا ةMا#نلا فلم صلخVو .رازن دلاخل ة\(خألا عامتسالا ةسلج ةSTUVسلا ة#لاردفنوOلل
 بصنم هلغشو ةpVكسعلا ةمغطلل رازن د#سلا ةدا#ق ءانثأ ة#ناسjإلا دض مئارجلاو برحلا مئارج نم دfدعلا

?< عافدلا رVزو
@ Mادfألا برحلا ةuئازجلا ة#لpVو .ةvأ دعw)x دعلاو قيقحتلا نم تاونس 10 نمfتا|لقتلا نم د 

 ةمBحملا مامأ ةم�احملل ةمداقلا رازن د#سلا ةلاحإ مامأ قpVطلا ءارجإلا ةfاهن حتفت ،ة#نوناقلا تافطعنملاو
ؤطاوت لBش� ةfاغلل ة\(طخ عئاقو صوصخM ة#لارد#فلا ة#ئانجلا

ً
?< ا

 ،ة#ناسjإلا دض مئارجلاو برحلا مئارج @
Mام >?

 .يUقلا ءافتخالاو بfذعتلاو ءاضقلا قاطن جراخ مادعإلا كلذ @
 
?< ةزراM ة#ضق

 ة#ملاعلا ة#ئاضقلا ةfالولا @
 
<= رازن د9سلل ة56خألا عامتسالا ةسلج ءارجإ دع"

 ةماعلا ة"ا9نلا كشوت ،ريا5Lف 4 و G6> 2ب ماEأ ةثالث ةدمل نرب ?
 رازن د9سلا ةلاحjب نآلا ةمساحلا ةوطخلا ەذه حمسbو .اهق9قحت نم ءاهتنالا \ع ةWXYZسلا ة9لاردفنوUلل
<= ةكراشملا" رازن دلاخ لعفلا" ةماعلا ة"ا9نلا مهّتتو .ةWXYZسلا مlاحملا مامأ ةمlاحملل

 برح مئارج باrترا ?
<= تالا9تغالا كلذكو )ة9نوناقلا 56غ تالاقتعالاو ة9ناسxإاللا ةلماعملاو بEذعتلاو لتقلا( ةدّدعتم

 موجه قا9س ?
<= يوقلا لجرلا نا� امدنع ،1994 ريانZو 1992 رياني <G6ب <G6يندملا ناrسلا دض قاطنلا عساوو ?L~هنم

 سلجملا ?
لوتو ةلودلل \عألا

�
 ة9لاردفنوUلل ةماعلا ة"ا9نلا نم ?�سر رارق رادصإ ا�Z�ًق رظتنملا نمو .عافدلا رZزو بصنم ىـ

 .ة9لارد9فلا ة9ئانجلا ةمrحملا مامأ ةمlاحملا �إ ?<�عملا صخشلا ةلاحjب ةWXYZسلا
 
?< )TRIAL International( ة#لودلا لاfارت ةمظنم فرط نم ةمدقم ىوكش

 2011 ماع @
 
<= رازن د9سلا دض ة9ئانج ىوكش تمّدق ث9ح ،ءارجإلا اذه ءارو نم ?� ة9لودلا لاEارت ةمظنم

 ،2011 ر�Wت�أ ?
<= هتماقإ ءانثأ

<= ة9لودلا تاق9قحتلاو تاءارجإلا جمانرب ةس¢ئر ،نادلوس ا9لوج تلاقو .ف9نج ?
 بّحرن" :ةمظنملا ?

 اEاحض نم §حE ال ددعل ةلادعلا قيقحتل ق�Zطلا دّهمE اّمم ،ءاهتنالا كشو \ع لWZطلا قيقحتلا اذه نوك"
rش¢س ةمlاحملا �إ رازن د9سلا ةلاحإ ّنإ ."ة�Zئازجلا ة9لهألا برحلا

�
 ةرملا ?� ەذه نوكتس :ة9خZرات ةق"اس ل

<= �وألا
 ة9نطو ةمrحم مامأ ة9ناسxإلا دض مئارجو برح مئارج نع ة�ترلا ەذهب صخش اهيف بساحEُ ?̈�لا ملاعلا ?

 .ةEداع
 
ت ،كلذ عمو

ُ
<= اًرح رازن د9سلا كر

 رمأ رودص مدع نم قلقلا ةمظنملا رواسXو .ة56خألا عامتسالا ةسلج ةEاهن ?
 اEاحضلاو دوهشلا \ع طغضلاو ؤطاوتلاو رارفلا رطاخم نأ ود�Zو ،ةمصاعلا رئازجلل قباسلا يوقلا لجرلا زاجتحا"
 .ة56بك
 
 ة#لودلا مئارجلا £ع باقعلا نم تالفإلا ةحفاBم صوصخM ةSTUVسلا ةلادعلا نم ةSVق ةراشإ
 

ة3لودلا لاXارت ةمظنم  
ZDحص نا3ب

P  
2022 ريا*(ف 8 ،ف$نج  



<= رازن دلاخ ةمlاحم نوكتس
 ة9ئاضقلا ةEالولا بجوم" ة9لارد9فلا ة9ئانجلا ةمrحملا مامأ طقف ة9ناثلا ?� اWXYس ?

<³ف .ة9لودلا مئارجلا \ع ة9ملاعلا
 نجسلا" <56ZG6بيللا برحلا ءارمأ دحأ \ع ةمrحملا ەذه تمrح ،2021 وينوي ?

 .برح مئارج باrترا ةمهتب اًماع 20 ةدمل
 
 ةمrحملا عتمتت .رازن دلاخ ةمlاحمل تقولا ناح دقل" ،لاEارت ةمظنمـل يذ9فنتلا ريدملا ،تنارج ب9ل9فل ة�س´لا"
<= ةاغطلا �إ ةWZق ةلاسر لاسرإل ةد�Zف ةصرف" ة9لارد9فلا ة9ئانجلا

 ،دل�لا نع رظنلا ّضغ" .ملاعلا ءاحنأ عيمج ?
 مهيف نم" ،عئاظفلا نع نولوؤسملا رعش¶ نأ بجE ،مئارجلا باrترا ذنم <§قنا يذلا تقولا نع رظنلا ضغ�و
 ." مهب قاحللا \ع ةرداق ة9ملاعلا ةلادعلا نوكتس .قلقلا" ،نوق"اسلا لودلا ءاسؤر
 
 �5̧ألا مئارجلا \ع باقعلا نم تالفإلا اEاحض بناج �إ اًماع 20 رادم \ع تحفا� ?̈�لا ،ةمظنملا بّحرتو
<= أد�تو ،دجلا لمحم \ع ?�ودلا نوناقلا بجوم" اهتاما<5̈لا ذخأت لودلا نم اًدEا<5̈م اًددع نأ ةق9قح" ،ةروطخ

? 
<= ة�كترملا عئاظفلا \ع ةلادعلا قيقحت

 .ىرخأ ن�امأو ،نآلا رئازجلا ،ا56Zبيل ،ناقل�لا ،ادناور ،اZروس ?
 
?< ة#لuألا برحلا اfاحض ةاناعمM هنع ?¦غ ال فا¤(عا

 رئازجلا @
 

=>
<= "ءادوسلا ةYºZعلا" ةEاد" ?

لخ ?̈�لا ،رئازجلا ?
�

 نا� ،2000 ماع �إ 1992 ماع نم دوقفم وأ ل9تق فلأ 200 تف
<= عقاولا رمألا مrح" لوألا لجرلاو عافدلل رZزوك هتف9ظو مrح" ش¢جلل اًدئاق رازن دلاخ

 \ع ،يركسعلا سلجملا ?
 \ع ة9لودلا قيثاوملاو ناسxإلا قوقح تاlاهتنا تYº¾ناو .عئاظفلا نم §حEُ ال اًددع ت�كترا ?̈�لا تاوقلا سأر
 .اًمات عئاقولا ەذه \ع باقعلا نم تالفإلا اذه انموي ̈�ح نا�و .?L~هنملا بEذعتلا مادختساو عساو قاطن
<= صخش ّيأ ةع"اتم ّمتت مل" نادلوس ا9لوج بسحف

 ?� ەذه .مئارجلا ەذه \ع هتمlاحم نع ك9هان ،رئازجلا ?
 ." ةلادعلا �إ ة�Zئازجلا ة9لهألا برحلا لالخ ت�كترا ?̈�لا مئارجلا مEدقتل ة56خألا ةصرفلا
 
<¿وناقلا ءارجإلا ّنإ

 نا� ،اهسفن ة�Zئازجلا ة9لهألا برحلا نم لوطأ ة5̈فل ّرمتسا يذلاو ،رازن د9سلا دض لWZطلا ?
 ،ةمظنملل ة�س´لا�و .مهبناج �إ <G6م<5̈لملا <G6ماحملاو لاEارت ةمظنم دوجوو اEاحضلا ةعاجش لضف" اًنكمم
<= يرئازجلا ماظنلا اهبكترا ?̈�لا ةم9سجلا مئارجلا ەذه كرت نكمملا نم نكE مل ،�وأ با" نم اEاحضلاو

 كلذ ?
 .باقع نود ّرمت تقولا
 
 نولضاني ،ەرّوصت نكمE ال بEذعت نم اوناع نيذلا ،ّ?\�وم" :اEاحضلا ?Áاحم دحأ ،وناسXراف نالروأ ذاتسألل ة�س´لا"
 ." ەراظتنا لاط مهتاناعم" فا5̈عا 5Lخلا اذه .ةلادعلا \ع لوصحلا لجأ نم اًماع 30 ذنم
 
 تاونسلا لالخ ت�كترا ?̈�لا عئاظفلا نع لوؤسملا ?Ä¢ئرلا صخشلا ةمlاحمو تا9لوؤسم \ع ءوضلا ط9لسb نإ
 لاrشأ عيمجو ?Ä´جلا فنعلاو يYقلا ءافتخالاو بEذعتلا اEاحضل حمس¶ نأ هنأش نم يرئازجلا عا<<5لا نم �وألا
 .مهسفنأ ءانب ةداعإ وحن ةوطخ ذاختاو فا5̈عالا \ع لوصحلل ،ة�كترملا ىرخألا فنعلا
 
?¦مزلا لودجلا

 ة#ضقلل @
 

<Åارألا \ع رازن دلاخ دوجو نع ءا�نأ :2011 رSvتwأ 19
 �إ ة9ئانج ىوكش لاEارت ةمظنم تمّدق .ةWXYZسلا ?

<= اًق9قحت تحتف ?̈�لا ،ةWXYZسلا ة9لاردفنوUلل ةماعلا ة"ا9نلا
 .برحلا مئارج ?

 
 دعو \ع هحاÆ قالطإ ل�ق ،ر�Wت�أ 21 ̈�ح ةماعلا ة"ا9نلا ه9لإ تعمتساو رازن دلاخ لقُتعا :2011 رSvتwأ 20

 .تاءارجإلا ة9ق�ل لوثملا"
 



<= عافدلل رZزوك ه�صنم نأ ةجح" ،ەدض ةعوفرملا ىوعدلا رازن دلاخ فنأتسا :2012 رياني
 نا� تقولا كلذ ?

Eةلمتحملا ة9ئانجلا تاءارجإلا نم ه9مح =>
 .اWXYس ?

 
 ال هنأ ًة5Lتعم ،رازن د9سلا فانئ¾سا ضفرب ا9ًخZرات اًمrح ة9لارد9فلا ة9ئانجلا ةمrحملا تردصأ :2012 ويلوي 31

Eإلا دض مئارج ،برح مئارج( ة9لودلا مئارجلا نع ةناصحلا" عّرذتلا زوجxة9عامج ةدا"إ وأ ة9ناس(. 
 

<= ةYºع نم �5̧أ �إ عامتسالا ّمتو ىوكشÈ اومّدقت اEاحض ةسمخ :ª 2016إ 2011
 .ءارجإلا قا9س ?

 
<= حلسم عازن دوجو مدع ساسأ \ع ة9ضقلا ةماعلا ة"ا9نلا تقلغأ :2017 رياني 4

 .تا9´يعس¾لا لئاوأ رئازجلا ?
 

فانئ¾سا نوعدملا مّدق :2017 رياني 16
ً

 .ّفلملا قلغ رمأ دض ة9لارد9فلا ة9ئانجلا ةمrحملا ىدل ا
 

 ،ة9ضقلا ةماعلا ة"ا9نلا ل�ق نم ىوكشلا مEدقت ءاغلjب اهرارق ة9لارد9فلا ة9ئانجلا ةمrحملا تردصأ :2018 وينوي 6
 دوجوب صوصخلا هجو \ع ة9لارد9فلا ة9ئانجلا ةمrحملا تف5̈عاو .قيقحتلا فانئ¾سا ?�اتلا" اهيلع بجE ?̈�لا
لسم عازن

�
<= ة9نعملا ة5̈فلا لالخ ح

<= رازن د9سلا طّروتو ،رئازجلا ?
 .مئارجلا نم دEدعلا ?

 
 يونت اهنأ" فارطألا ة9ضقلا ةماعلا ة"ا9نلا تغل"أ ،ماEأ ةثالث ةدمل رازن دلاخ �إ عامتسالا دع" :2022 ريا*(ف 4
 .ة9لارد9فلا ة9ئانجلا ةمrحملا مامأ ةمlاحملا �إ هتلاحإ

 
 
 ة#لودلا لاfارت ةمظنم
 جــــVراج ا#ف#لو
 تالاصتالا فظوم

+ 41 78 683 52 66 
o.gerig@trialinternational.org 
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