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 عرض مذكرة .1
يج وتواجه اجلزائر اليوم، كغريها من دول العامل، العديد من التحدايت البيئية، ال س امي تكل املتعلقة بتغري املناخ وفقدان التنوع البيول

يف مصمي  جعهلزائري ادلس تور اجلالش باب منه، خاصة وأ ن  س اميوأ شاكل التلوث اخملتلفة، واليت تتطلب حمتًا تعبئة لك مواطن جزائري 

روهورية يشجعه الس يد رئيس اجل  ، مبتكر وملزتممتزي ابحليويةي  جزائريش باب  يف بيئة حصية ومس تدامة. هالالزتام الوطين مع تكريس حق

 .بناء جزائر الغد بطريقة مس تدامةمن اجل واملوحد والشامل  اء  ليكون حمرك التغيري البن  

 

دماج مبادئ املواطنة عىل القمي النشءمهية كربى لرتبية رئيس اجلروهورية أ  الس يد ومن هذا املنطلق أ وىل  ة، ط املدرس ياوس اأ  يف البيئية وا 

 .خاصةوحتفزي الش باب عىل املسابقات والتحدايت املتعلقة ابلقضااي البيئية  التكوينية واجلامعية

 

أ مام مجيع مفتوحة ا" ــنـ ل ـ ب ـ ق ـ ت ـ س ـ م  اـنـ ت ــ ئ ــ ي ـ شعار "ب حتت  "للرتبية البيئيةعنوان "املسابقة الوطنية ب مسابقة وطنية  نظم، ت الصددذا يف ه

طلبة مجيع ام وكذا أ م ،ملروهنينيوالتعلمي ا يف التكوينني املتكونمجيع ، و تالميذ التعلمي املتوسط والثانوي التابعة لوزارة الرتبية الوطنية

 ملسابقة ثالثااملسجلني يف املسؤسسات العمومية واخلاصة. ختص هذه  وزارة التعلمي العايل والبحث العلميل ةالتابعسؤسسات اجلامعية ملا

 أ اكبر(.أ واسط و  فئات من الش باب )أ ش بال،

نتاج رشيط واثئقي يعاجل مسأ ةل بيئية حملية يمت بثه عرب اخلط )  (. وش باكت التواصل الاجامتعي web-tvتمتثل هذه املسابقة يف ا 

ن  ىل ادلعاية وتمثني النشاطات اخلط عرب رتوحوناليت ينتجروها امل بث اأ عاملا  ضافة ا  بتشجيع هذا النوع  باباليت يقوم هبا الش   سيسمح ا 

 .البيئية من املبادرات اليت تأ يت لتعزيز النشاطات املتعلقة ابلتوعية والرتبية

 

ن هذه   يتعلق ابلبيئة والتةيية اهامتماهتم فاميني والطالب( حول املتكونمساحة تعبري للش باب اجلزائري )التالميذ و  طفق ال تعد املسابقةا 

منا تعد املس تدامة، و   .يايدان م ا س يدهاجيا ي من خالل اقرتا  حلول مالةمة ومبتكرة وج اال  تغيري ال يكونوا فاعلني يف  ليكأ يًضا فرصة ا 

 ،لروها قابةل للتجس يدحلول قرتا  واحملية بيئية قضااي بطريقة جامعية ب الاهامتمني والطالب بشلك خاص عىل املتكونيمت تشجيع التالميذ و 

 فاعلني يف هذا التغيري. يصبحوا حىت

يف بناء "مواطن امهة سل امل من أ ج وحميط معيش هتمبييئ مشرتك مرتبط ببيئهتم  تربويحول مرشوع الش باب مع تسمح هذه املسابقة جب

 .واال بداعية الفنية اههبمو وتةيية مني لتطبيق معارفروهم واهاراهتم س تكون أ يًضا فرصة للمرتوحكام  ،ملزتم حبامية البيئةبييئ" مسسؤول 

 

 ثتعد هذه املسابقة اأ وىل من نوعروها واليت ستنظم عىل أ ساس تأ زر قطاعي بني لك من وزارة الرتبية الوطنية، ووزارة التعلمي العايل والبح

ىلد  اهت .ملتجددةاملروهنيني، ووزارة البيئة والطاقات ا التكوين والتعلميالعلمي ووزارة   :هذه املسابقة ا 

 ، التكوينية واجلامعية،اأ وساط الرتبويةتفعيل وتعزيز ودمع الرتبية البيئية والتةيية املس تدامة يف  -

 تعزيز الوعي دلى الش باب بقضااي البيئة وأ مهية احلفاظ علهيا، -

 دة للتغيري البناء،حد ذاهتم قايكونوا يف يُصبحوا قوة القرتا  حلول للمشألك البيئية بل أ فضل من ذكل أ ن  ليكتشجيع الش باب  -

 تعزيز الالزتام ابملواطنة البيئية دلى الش باب من اجل احلفاظ عىل البيئة والتةيية املس تدامة، -

 ش باب مبرافقة الفرق الرتبوية. تشجيع وتعزيز املبادرات احمللية الصديقة للبيئة املنجزة من طر  ال  -
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 لمسابقةاق انون   .2
 التعريف ابملسابقة 1.2

  :اأ وىلاملادة 
نتاج رشيط واثئقي  يفاملسابقة تمتثل  ىل  32من قبل فريق يتكون من  يعاجل مسأ ةل بيئيةا  حدى اللغات التالية: العربية،  32ا  أ عضاء اب 

 اال جنلزيية، اأ مازيغية أ و الفرنس ية.

عية، ذو صةل ابلبيئة والتةيية املس تدامة، الس امي احلفاظ عىل التنوع البيولويج واملوارد الطبي واثئقي الرشيط ال اجيب أ ن يكون موضوع 

، يئويت، هواالتلوث باكفة أ شاكهل )ص حماربة)الغذاء، الطاقة، املياه...(،  حماربة اكفة أ نواع التبذيرالغذاء الصحي واملس تدام،  ترقية

 بالستييك، نفاايت...(. كاميوي،

  :32املادة 
ىل مخس دقائق )من  ىل  3ترتاو  مدة الرشيط الواثئقي من ثالث ا   (،Le génériqueالتقدمي )دقائق( كحد أ قىص، مبا يف ذكل  5ا 

و  رض الواقعأ  ، واجلروهات الفاعةل، واال جراءات املتخذة، والنتاجئ واأ اثر عىل شاكليةاملعمتدة ابلاكمل )عرض اال  الطريقة واجيب أ ن يغطي 

 / أ و احللول املقرتحة(.

 : 32املادة 
 فرصة اس تغالل حمتواه الحقًا. عىل الرمغ من أ ن جودة حمتوى الرشيط الواثئقي اتحةإلاجيب أ ن يكون الرشيط الواثئقي ذو جودة اكفية 

ال أ ن جودة الشلك )اجلوانب التقنية والفنية: الصورة، الصوت، الرتكيب، املسؤثرات اخلاصة...( س تسؤخذ بعني الاعتبار  هلام أ مهية قصوى، ا 

 أ يًضا يف التقيمي الهنايئ.

 للخصائص التالية: اجيب أ ن يكون الرشيط الواثئقي مطابق

 الصيغة املقبوةل امللفجحم  املدة  املرشوع

ىل  3من  رشيط واثئقي   MPEG4 ميجا ابيت كحد أ قىص 350 دقائق 5ا 

 :32املادة 
 سيمت بث هذا العمل اجلاعي عىل تلفزيون ويب خمصص للمسابقة وعىل املس توى الوطين.

 ةسابقرشوط امل  2.2
 : 32املادة 

املسجلني يف تكوين أ و ية، الوطن  الرتبيةمسؤسسات  املمتدرسني يف مبا يف ذكل ذوي الاحتياجات اخلاصة، جليع الش بابمفتوحة  املسابقة

 خاصة، وفقًا للفئات الثالث التالية: أ و مسؤسسات عامةسواء يف اهين  أ و عايل

 " س نة11و 11اذلين ترتاو  أ عامرمه ما بني  ،املتوسطات تالميذ": ش بالألافئة 

 " س نة 11أ عامرمه ال تتعدى اذلين   يف التكوين املروهينننياملتكو الثانوايت و  تالميذ": واسطألافئة، 

  س نة 11 أ عامرمه عدىاذلين تت املروهين كوينيف الت ننياملتكو اجلامعات و : طالب "رباكاأ  "فئة، 
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 : 06املادة 
أ س تاذ مرش  ومدير املسؤسسة، ابلنس بة لفئيت حتت مسسؤولية ، اهنيني وتعلمي تكوينجامعي و و  وسط مدريسهذه املسابقة يف ظم تن

حتت  ملنضوياالنوادي البيئية و/أ و دور البيئة التابعة للمعروهد الوطين للتكوينات البيئية،  ومرافقة دةنمبساو  ،"واسطألش بال" و" األا"

 . ابلنس بة للفئات الثالث وصاية وزارة البيئة والطاقات املتجددة

 : 07املادة 
  من:الرتحش  يتكون ملف

 ،اذلي حيتوي الرشيط الواثئقي الرمقي امللف -

 اس امترة املشاركة،  -

 .لوزارة الوصيةاس امترة تفويض حقوق امللكية الفكرية واحلق يف الصورة لفائدة ا -

 : 08املادة 
 مس توى: عىلالرتحش  تودع ملفات

 ،املروهين التكوينيف بر اكوكذا اأ   واسطألـل ش بال واابلنس بة لمسؤسسة لك  مديرمكتب  -

 لمرتوحني اجلامعيني.ابلنس بة للل اكبر  ابلنس بةوالبحث العلمي  التدرج بعد مصاحل التكوين فامي -

 واملاكفئاتمعايري ومراحل التقيمي  2.2
 : 09املادة 

 يه: الرشيط الواثئقيحمتوى لتقيمي املعايري الرئيس ية 

 ،البيئية ومالءمته لرشيط الواثئقيحمتوى ا أ مهية -1

 ،ةوالاقتصادي ةوالاجامتعي ةالثقافي اجلوانب يف خاصةاملبارش  يطعىل احمل التأ ثري  -2

احلي،  كوين،مسؤسسات التعلمي والت)يف املرشوع املبارش م يطروهحم  جنيد درجة كذاو  للفريق املرتحشاجلاعية  املسامهةدرجة  -2

خل( املدينة القرية،  ،ا 

 .امليدانيف لول املقرتحة ونتاجئ تنفيذها مالءمة وجدوى احل -2

 : 10املادة 
ثره  تارخت ، 9 يف املادةبناًء عىل معايري التقيمي املذكورة بتقيمي املشاريع، اهين  تكوينوجامعية و مسؤسسة تربوية لك تقوم   مرشوعاعىل ا 

ىل: متاحة، ، بأ ي وس يةل رمقيةترسهلميثل املسؤسسة املعنية و للك فئة واحًدا   ا 

 ،والثانوايت للمتوسطاتابلوالية ابلنس بة مديرية الرتبية  -

حلاق ابلنس بة ملسؤسسات التعلمي العايل، الندوة اجلروهوية -  للجامعات لال 

 املروهنيني. والتعلمي التكوين التكوين والتعلمي املروهنيني ابلوالية ابلنس بة ملسؤسسات مديرية -
 

ثره مجموعة من  تار، خت 9يف املادة بناًء عىل معايري التقيمي املذكورة  ،املس تلمة بتقيمي املشاريع بدورها، الروهيئاتتقوم هذه  املشاريع عىل ا 

 كام ييل: موزعة

 ."واسطألع ابلنس بة لفئة "اير ا( مش32ة )الثثو  ش بال"ألع ابلنس بة لفئة "اير ا( مش32ة )الثث ة ابلوالية:الرتبي ةمديري -
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 للك ندوة. "اكبرأللفئة "ا ابلنس بة عير ا( مش13)عرشة  :للجامعات اجلروهوية ةالندو  -

ع ابلنس بة لفئة ير ا( مش32ة )الثثو  "واسطألع ابلنس بة لفئة "اير ا( مش32ة )الثث :التكوين والتعلمي املروهنيني ابلوالية مديرية -

 ."اكبرأل"ا

ىل الوزارة ترسل هذه املشاريع املنتقاة، بأ ي وس يةل رمقية متاحة،  البحث العلمي، التكوين والتعلمي و الرتبية الوطنية، التعلمي العايل الوصية: ا 

 .املروهنيني

 :11املادة 
 تقوم لك وزارة ابنتقاء املشاريع املقدمة كام ييل: 9يف املادة بناًء عىل معايري التقيمي املذكورة 

 موزعة اكلتايل: مرشوعا (36) نووثالث ةس ت ،وزارة الرتبية الوطنية .1

ين الرتاب الوط عىل مس توىاملتوسطات  من خمتلفمقدمة ، ش بال"ألفئة "امرشوعا ابلنس بة ل  (18مثانية عرش ) -

 .(من منطقة اجلنوب ( مشاريع03وثالث ) ،(وسطلك منطقة )رشق، غرب، من  مشاريع( 05مخسة ))

من  مشاريع( 05مخسة )) خمتلف اثنوايت الوطن"، مقدمة من واسطألا" لفئة مرشوعا ابلنس بة( 18مثانية عرش ) -

 .(منطقة اجلنوبمن مشاريع  (03وثالث ) ،(وسطلك منطقة )رشق، غرب، 

للجامعات  ن لك ندوة هجويةع مشاريع( 32) مخسة) مرشوعا( 15مخسة عرش ) ،وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي .2

 (رشق، غرب، وسط

 موزعة اكلتايل: رشوعا( م 22اثنان وعرشون ) وزارة التكوين والتعلمي املروهنيني .2

، من خمتلف مسؤسسات التكوين والتعلمي املروهنيني عىل املس توى "واسطألالفئة "ابلنس بة  مرشوعا( 11أ حد عرش ) -

  ،(( من منطقة اجلنوب02) مرشوعان اثنانو  غرب، وسطرشق، منطقة  من لكمشاريع ( 3) )ثالث الوطين

 ىل املس توىع والتكوين املروهنيني"، من خمتلف مسؤسسات التعلمي اكبرألا" ابلنس بة لفئة مرشوعا( 11أ حد عرش ) -

 ن منطقة اجلنوب.ع( 02ومرشوعان اثنان ) غرب، وسطلك منطقة رشق، ن عمشاريع ( 03ثالث )) الوطين
 

ىل لك وزارة، املشاريع املنتقاةحتمل   منصة رمقية خمصصة ذلكل. ا 

ىل جلنة حتكمي وطنية رشوعام ( 73) ونتقدمي ثالثة وس بعيمت  ،رحةلهذه امليف هناية   .من أ جل حتديد الفائزين ا 

 :12املادة 
( )اجلائزة اأ وىل، الثانية، 3لتحديد الفائزين الثالثة ) املنتقاة دراسة ملفات املرتوحنيبجلنة حتكمي وطنية مشرتكة بني القطاعات  تقوم

 فائزين. ( 09مجموعه تسع )ما أ اكبر(، أ ي  أ واسط، الثالثة( للك فئة )أ ش بال،

  .وحنيرت امل جليعمشاركة ات شروهادو منح جوائز للمرتوحني التسع الفائزين سيمت 

 :13املادة 
 انتقاء يف حمارض خمصصة ذلكل. تقيمي و توثق لك معلية 

 االتصال وتمثني حقوق امللكية الفكرية واحلق يف الصورة 2.2
  :14املادة 

 .سابقةلروهذه امل  خمصصوطين  (Web TV) الويب-عىل تلفزيوناملنتقاة  قاطع اأ رشطة الواثئقيةيمت بث م
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عادة الانتاج،) وصيةحقوق امللكية الفكرية واحلق يف الصورة لفائدة الوزارات التعود   خل…والتكييف العرض ا  حيث خيول لك فائز  (.ا 

نتاج الرشيط الواثئقي و/ أ و جزء منه يف املنشورات واملواقع اال لكرتونية  مبجرد مشاركته يف املسابقة الوزارة الوصية مس بقًا ال عادة ا 

 ( من اترخي تسلمي اجلائزة.5حمددة خبمس س نوات ) مدةوالش باكت الاجامتعية يف 

رسالروها بعد امللكية الفك تفويض حقوق اس امترةيمت توفري  توقع ) رتحشامل من قبلوقيعروها وت ملهئارية واحلق يف الصورة للك مرتحش ويعاد ا 

 اأ ولياء ابلنس بة للقرص(. من قبل س امترةهذه الا

 :12املادة 
نتاجه الرشيط الواثئقي املنجز يضمن لك مرتحش أ ن  ،جزئياولو  ،اسأ و اقتب أ ي اس تنساخحمتواه  يدرج يف ومل ،هو معل أ صيل من ا 

 .حلقوق اجملاورة حلقوق املسؤلف أ و حقوق الغرياأ و تفسريات محمية مبوجب حقوق النرش أ و  أ عامل

 الرزانمة 2.2
  :11املادة 

 لتقدمي طلبات الرتحش.ا وطنيا والاعالن عهنملسابقة ا انطالق :2023فرباير 15

جناز :2322 أ فريل 30 فرباير ا ىل 15 يداعاملرشوع ا   عىل اأ كرث. 2322أ فريل  23يوم  1ال جراءات املادة  االرتحش وفق ملفات . اجيب ا 

 .املسؤسسة ميثلمن قبل جلنة داخلية واحد مرشوع  انتقاء :2322ماي  1ماي اىل  2 

رسال  :2322 ماي 9اىل  6من  ىل مديرايت سؤسسات املمن قبل  املشاريع املنتقاةا  التكوين  تالرتبية ومديراياملعنية حسب الفئات ا 

 .للجامعاتالندوات اجلروهوية كذا و  ابلوالايتوالتعلمي املروهنيني 

ىل 10من  :ابلتنس يق مع مديرايت البيئة الوالئية حسب الفئات مشاريعلل  اأ ويل احمليلالانتقاء  :2023 ماي 28 ا 

نتقاء  - ن والتعلمي التكوي تومديرايمن قبل مديرايت الرتبية  (أ صاغر، أ واسط وأ اكبر)للك فئة  ع اأ وىلير امش (32) ثالثال ا 

 .تاملروهنيني ابلوالاي

نتقاء  -  )رشق، وسط، غرب(.  اتلجامعلهجوية  ةندو   من قبل لكع اأ وىلير امش( 13العرش )ا 

رسال ىل نتقاةامل املشاريع  ا  جراءات  ةالوصي ةالوزار  ا    .13ملادة اوفق ا 

يداعروها ىل مس توى الوزارات ع شاريعمل ا انتقاء جوان: 13 ماي ا ىل 29من  اءات وفق اال جر اخملصصة ذلكل عىل اأ رضية الرمقية وا 

وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي، مخسة  ،لفئة للك( مرشوعا 18مثانية عرش ) :وزارة الرتبية الوطنية) 11املنصوص علهيا يف املادة 

 .(لفئة للك ( مرشوعا11)عرشحدى وزارة التكوين والتعلمي املروهنيني ا ،( مرشوعا15عرش )

نتقاء تسعة متعددة القطاعات وطنيةمن قبل جلنة حتكمي  شاريعتقيمي امل  جويلية: 1 ا ىل جوان 10من   (32) ثةثال انحجني، (30) )يمت ا 

 .(عن لك فئة
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