
األخلقة حول
العامة السياسة عناصر  

                          
 الجمهورية رئيس برنامج من مستخرج- 1

برنامجي( - ملخص جديدة جمهورية  إلنشاء( 54)وخمسون األربع )التزاماتي

:الراشد عن طريق الحكم السياسية والحياة العامة وتعزيز - أخلقة4
الفصل والسياسة.المالبينأ( -
.والمحاباة والمحسوبية الفساد  ب( - محاربة

                                 ؛ الدولة وظائف مختلف في والتعيين الاختيار في  أساسيا معيارا الZكفاءةجعلج( - 

؛الدولة لأموال السليمة والإدارةالعموميين الموظفين نزاهة لضمان  الرقابة آليات د( - إنشاء
؛ للدولة التابعة الرقابة أجهزة إلى الحسابات هZ( - تقديم
الشفافية العام.المالإدارةفيو( -
العموميين؛الموظفين على المطبق والقانوني الأخلاقي الإطار ز( - تجديد
العامة. األموال بإدارة المتعلقة والاجراءات ومتابعتهما العامين والنشاط القرار نجاعة تضمن آليات ح( – وضع

( )الصفحات2020 فيفري16) الجمهورية رئيس برنامج تنفيذأجل من الحكومة عمل مخطط من  مستخرج- 2
(10  إلى8 من

العامة الحياة أخلقة1.2
عملية  صميم ضمن العموميةالسلطات عمل وشفافية وأخلقة أشكاله، بجميع الفساد مكافحة إدراج الحكومة تعتزم
تجسيدها.  تعتزم التي الدولة مصالح إصلاح
يمارسون الذين  األشخاص واستقامة وموضوعية نزاهة ضمان إلىيهدف الذي المسعى،هذا وراءمن الرهان إن
فحسب، القانون دولة سيادة لضمان ليسحاسمة، أهمية يكتسي العمومية، السلطة مستوى على المسؤوليات أعلى
مؤسساتهم. في المواطنين ثقة لتعزيزأعم،وبشكل أيضا بل

                                                                                                    
العموميين. األعوان على المطبق القانوني الإطار وتجديدالأخلاقية والمعايير القيم ترسيخ

1

ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا

ةيعماجلا تايقالخألاو بادآلل ينطولا سلجملا

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو



أنشطة بين الجمعبتأطير يسمح بما العموميين، األعوان كافة على المطبق الأخلاقي الإطار تجديد الحكومة تعتزم كما
المسؤولين من جديدة فئات لتشمل  بالتصريح الالتزامات توسيع وكذلك المصالح، تضارب من والوقاية الموظفين،
العمومية، المناصب في طويلا المكوث دون تحول جديدة قواعد وضع  العموميين. وكذلكواألعوان المنتخبين
.وتجاوزات انزلاقات  مصدر  يعد الذي

                   
(19  و18 ( )الصفحتان2021 )سبتمبر الجمهوريةرئيسبرنامج لتنفيذ الحكومة عمل خطة من - مقتطفات3

العامة الحياة أخلقة .4.2
العمل وشفافية أخلقةو الدولة خدمات إصلاح خلال من أشكاله بجميع الفساد لمحاربة إجراءاتهاالحكومة ستواصل

العام.

العموميين. الموظفين على المطبق القانوني الإطار وتجديد الأخلاقية القيم . ترسيخ2.4.2
العامة. الحياة في المصالح تضارب لمنع قانونية آلية وضع على الحكومةستعمل السياق، هذا في

العموميينالموظفين نزاهة ضمان أجل من ،والمراقبةللوقاية جديدة آليات تطوير على الحكومة حرصست وهكذا
وواجب مبادئ أساس على والدولة،المواطن بين علاقة وإقامة الدولة، لأموال السليمة والإدارة المسئولية 
ً العموميين، للموظفين والأخلاقيات اآلداب ميثاق وضع خلال من سيما ولاالمساءلة، تنظيمي إطار عن فضلا
إلى يؤدي خطرًا تشكل  الحركية عدم أن ذلك ،المسؤولينحركيةعدم لتفادي الإدارة، موظفي بتنقل يتعلق

.والتجاوزات الانحرافات
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 زائرية الديمقراطية الشعبيةجال ةمهوريجال

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 مخطط العمل القطاعي

 كومةالمتعلقة بتفعيل مخطط عمل الح 2020فيفري  22بتاريخ  55السيد الوزير األول رقم  تعليمةمعّد طبقا ل

 

 

 

 

 الهيئات أو (الناتجصيغة الوصول ) نهاية التشغيل
القطاعات 
 الشريكة

الملف عنوان النشاط آلية التشغيل المسؤولة() ة التنفيذهيئ

 2020جوان   تصميم وإنتاج تطبيق رقمي
 الهاتف المحمولعلى 

مركز البحث في 
اإلعالم العلمي 

 والتقني

الملحقون بالندوة الجهوية عالميون واإلالخبراء 
 بالتنسيق مع للغرب

 الجامعيةخالقيات األآلداب ولالوطني مجلس ال

االرتباط  ذاتالنصوص  مواءمة - 1
 مقاربةن خالل م واألخالق باآلداب

 مفيدة واقعية وممتعة

 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكيل المجلس
آلداب  الوطني 
أخالقيات و

 القطاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 2020جوان   الخطعلى مواد )وحدات(  بناء
 

بالندوة الجهوية الملحقون عالميون واإلالخبراء 
 بالتنسيق معوسط لل
  الجامعيةخالقيات األداب وآلالوطني لمجلس ال

 باتجاهاألخالق داب واآل ثقافةنشر  - 2
 ةبالطل
 

 2020جوان   رقرا    رة التعليم العالي والبحث العلميوزا اآلداب لجان تفعيل إعادة  – 1.3
 تقويةب صالحياتهاع يتوس معخالقيات ألوا

 .تهامصداقيو رؤيته
تمّكن من تحقيق  ةوطني ندوةتنظيم  2.3

ع وتجنيد األسرة حالة الراهنة للواقلاتحيين 
المهنة  أخالقياتداب والجامعية حول آ

 الجامعية

 11السبت 
2020 أفريل

: والقواعد األخالقيةدبية األاألسس  ترقية
 نظامال إعدادالتزام و ؛ميثاق محدث

 لمؤسسات التعليم العالي النموذجي الداخلي

 

 2020جوان  رقمي على  تصميم وانتاج تطبيق-1
 سرقة العلميةلمخصص ل محمولال الهاتف

 مقارنة األعمالل دليل الحلول البرمجية -2
 ةجلاعمال دليل إجراء-3
 الخط حول السرقة العلمية ىاختبار عل -4
 إعالمية للوقايةمجموعة موارد -5

مركز البحث في 
اإلعالم العلمي 

 والتقني
 
 
 
 

بالندوة الجهوية الملحقون عالميون واإلالخبراء 
 بالتنسيق مع شرقلل
  الجامعيةخالقيات األآلداب ولالوطني مجلس ال

  تهامكافحمن السرقة العلمية والوقاية  - 4

 2020جوان   دليل اإلجراءات
 

  آلداب لالمجلس الوطني  عبالتنسيق مالندوات الثالثة 
 الجامعيةخالقيات الاو

 المسابقاتاالمتحانات وحول ميثاق  - 5
 

 2020سبتمبر   دليل اإلجراءات   آلداب لالمجلس الوطني مع  الندوات الثالثة بالتنسيق
 الجامعيةخالقيات ألوا

 دابالتقييم واآل - 6
 

2020أكتوبر  حماية البيئة  ،: التنمية المستدامةيةلسياقا
 بروتوكول ب،يرالتجمن  والحيوان
 إلخ ،تجريبي

 
 

 الجامعية ياتخالقاألو دابآلالمجلس الوطني ل يات المعتمدة كنولوجالتميثاق العلوم و -7
جامعة  الدول العربية تحت رعاية من قبل

أكتوبر  19الدول العربية واليونسكو )
2019) 

يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ةرازو جمانرب نم جرختسم


