
تتشكل لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة األمازيغية من :
 رئيس لجنة التحكيم :

1-ممثل المحافظة السامية لألمازيغية، يوسف نسيب، بروفسور في األد ب.
 

األعضاء:
2-مثل قسم اللغة و الثقافة األمازيغية بجامعة "مولود معمري"،عبد هللا نوح، دكتور في

اللسانيات األمازيغية .
 

3-ممثل قسم اللغة والثقافة األمازيغية بجامعة "عبد الرحمان ميرة" ببجاية، إبراهيم حامك،
دكتور في اللسانيات األمازيغية

 
4-ممثلة قسم اللغة والثقافة األمازيغية بجامعة "أكلي محند ُألحاج" بالبويرة، نادية بردوس،

زوجة ُأولد عمر، دكتورة في اللسانيا ت األمازيغية
 

5-ممثل قسم اللغة والثقاف ة األمازيغية بجامعة "الحاج لخضر" بباتنة، صالح بايو، دكتور في
اللسانيات األمازيغية

6-ممثل المركز الوطني للبحث في اللغة والثقافة األمازيغية، عبد الناصر ڨجيبة، دكتور في
اللسانيات األمازيغية، أستاذ بجامعة عباس لغرور بخنشلة

 
7-ممثل وزارة التعليم العالي والبح ث العلمي، مصطفى تيجات، بروفسور في اللسانيات و مدير

المركز الوطني للبحث في اللغة و الثقافة األمازيغية
 

8-ممثل وزارة التربية الوطنية، موسى عباس، مفتش البيداغوجية مكلف باللغات، دكتور في
ديداكتيك اللغات والثقافا ت .

9-ممثلة وزارة الثقافة والفنون، ليلى بن عائشة، زوجة ڨوالي، بروفسور في الفنون و الآلداب،
عضو بالمجلس الوطني للفنون و اآلداب.

10-ممثل وزارة المالية، سمير صايبي، مدير تنظيم الميزانية والمراقبة القبلية للنفقات.

القانون الداخلي
لجائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغة األمازيغية 

ُيحدد القانون الداخلي القواعد التطبيقية لتنظيم و تسيير لجنة تحكيم الجائزة و إجراءات اإلختيار
الُمتبعة في منح الجائز ة .

تشكيلة أعضاء لجنة التحكيم :
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-أعضاء أخرون :

بناًء على المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 20 - 228 المؤرخ في 29 ذي الحجة 1441 الموافق
 1غشت سنة 2020 المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لألدب و اللغة األمازيغية بإمكان لج

التحكيم االستعان ة بكل كفاءة بوسعها المساعدة في ترتيب األعمال التي تم� اإلستعانة من
أجلها .

على هذا النحو :

يلتحق بلجنة التحكيم السيد عبد هللا صديقي، أستاذ مشارك بفصيلة اللغة والثقافة األمازيغية
بجامعة "حاج موسى أٌق أخاموك" بتمنراست لتقديم خبرته والمساهمة في تقييم مضامين

النصوص المقدمة بمختلف األنظمة الكتابية للتفيناغ .
بإمكان لجنة التحكي م أن تستعين، كلما اقتض ت الحاجة لذلك، بكفاءات الوكالة الوطنية لترقية

وتطوير الحظائر التكنولوجية للتقييم أعمال البحوث العلمية والتكنولوجي ة و الرقمن ة

إجراء االنتقاء المعتمد في منح جائزة رئيس الجمهورية.
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المادة 1: بغرض دراسة قبول أألعمال المرشحة، تعكف لجنة التحكيم على التحقق من مدى تطابق
األعمال المقدمة مع الشروط الشكلية واآلجال المحددة .

ال تقبل األعمال المقترحة التي ال تتوفر فيها الشروط المحددة للمشاركة في الجائزة وذلك مهما
كانت مرحلة اإلجراءات التي وصلت إلبها .

ُتدون أشغال لجنة التحكيم في محاضر محررة لذلك، يتم تقديمها للمحافظة السامية لألمازيغية.
تقوم لجنة التحكيم، في ختام كل جلسة وبعد التحقق، بإعداد قائمة األعمال المقبولة وذلك في

غضون األسبوع الذي يلي تاريخ نهاية اآلجال الُمحددة إليداع األعمال المقترحة. 

بالنسبة للطبعة االفتتاحية، ُحِدد آخر أجل لعقد الجلسة األولى بتاريخ 26 ديسمبر 2020

تقوم لجنة التحكيم والمحافظة السامية لألمازيغية، منذ بداية الجلسة األولى، باإلعالن عن نداء
للترشح وذلك عبر مختلف الوسائل اإلعالمية (الصحافة، اإلذاعة وشبكة اإلنترن ت)

المادة 02: يجب توفر المترشحين لنيل جائزة رئيس الجمهورية لألدب واللغ ة األمازيغية، على
الشروط األتية :

- أن يكونوا من جنسية جزائرية . 
- أن ال يقل سنهم عن عشرين ( 20 ) سنة .

- أن يثبتوا إنجاز عمل واحد على األقل في إحدى الفئات الُمتضمنة في المادة (04) المذكورة
أسفله.

- ُيمكن المترشح أن يقدم عمله بشكل فرد ي أو جماعي . 
- ُيْقتَصُر الترشح على عمل واحد في فئة واحدة فقط. -

- ُتستبعد من المشاركة كل األعمال التي تم إنجازها لحساب المحافظة السامية لألمازيغية
(اإلستشارات) وكل عمل أخر من نفس الطبيعة أنجز لفائدة مؤسسات حكومية .

المادة 3: حقوق التأليف/رخص مسبقة .
تخضع األعمال المقترحة في إطار المسابقة إلى القوانين والتشريعا ت السارية المفعول

والمنظمة للملكية الفكرية :(حقوق المؤلف، حقوق الرقمنة، حقوق االختراع وبراءا ت االختراع...) .
يتم التأكد من حالة األعمال لدى إيداعها )إبداع، اقتباس، ترجمة، إعادة إنتاج، نشر...إلخ( مع توفر

الُرخص الالزمة التي يقدمها المؤلفون أو ذوي حقوقهم في حالة االستغالل الجزئي أو الكلي
لألعمال الموجودة والمحمية .

باإلمكان عند الضرورة توفير الشهادات الالزمة والت ي يتم طلبها لدى المصالح المؤهلة للديوان
الوطني لحقوق المؤلف والحقو ق المجاورة .
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المادة 4: تمنح الجائزة إلى الفئات األتية :
1 ) اللسانيا ت ؛

2 ) األدب المعبر عنه باألمازيغية والمترجم إليها ؛
3 ) األبحاث في التراث الثقافي األمازيغي غير المادي ومن ضمنها تاريخ األمازيغ؛

4 ) األبحاث في العلوم التكنولوجية والرقمنة

المادة 5: يتوجب أن يتوفر في أعمال المشاركين المستوى المعرفي العالي في ميدان البحث
اللساني وكذا القيمة اإلبداعية في المواضيع األدبية. يعتمد االنتقاء على المواصفات التالية :

- يجب أن ُيقدم العمل األدبي والبح ث في التراث غير المادي باألمازيغية أو ُمترجم إليها، 
يجب عرض األعمال الُمقدمة حول اللسانيات األمازيغية والتكنولوجيا ت و الرقمنة باللغة األمازيغية،

وإذا لزم األمر بلغات أخرى،
يجب أن ُتَؤسَس األعمال وفق قواعد المنهجية العلمية ، 

- على األعمال أن تكون أصلية لم يسبق نشرها من قبل وُمدعمة بمراجع. إذا ما تعلق األمر بترجمة
- ترفق نسخة من النص المدون بلغته األصلية ،

- أن ال يكون العمل قد تحصل في السابق على جائزة أو شهادة علمية،
- اقتصار تناول العمل أحد الميادين المذكورة في المادة الرابعة (04 )أعاله،

- تظل األعمال الغير متوجة ملكية فكرية لمؤلفيها غير قابلة للتصرف.  إذ هيئة التحكيم غير
مخولة من قبل المحافظة، عالوة على ذلك، ال مسؤولية لها إلبداء رأي حول وجهة هذه األشغال بعد
حفل توزيع الجوائز. ومع ذلك، وفي حدود الميزانية المتاحة، يجوز للمحافظة السامية لألمازيغية
النظر في نشر أو إنتاج بعض هذه األعمال بموافقة مسبقة من مؤلفيها.ففي كل األحوال، ستتم
إعادة أي عمل غير منشور إلى مالكها الشرعي الذي أرسلها إلى المسابقة. للمحافظة الحق في
االحتفاظ بنسخة من كل عمل مقترح ولكنه مخصص حصرًيا لتصنيفه مع ملف المترشح في أرشيف

المسابقة.
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المادة 6 : ما تتطلبه المشاركة في المسابقة :
www.hcamazighite.dz  :طلب المشاركة عبر موقع المحافظة السامية لألمازيغية

- ملئ بطاقة المعلوما ت المفصلة عن المترشح: االسم، اللقب، تاريخ ومكان االزديا د، عنوان البريد
اإللكتروني، رقم الهاتف والعنوا ن الدائم، نبذة حول السيرة الذاتية للمترشح ُيركز فيها على

األنشطة الخاصة بكتاباته وبحوثه .
- تقديم توصيف للعمل المقترح للمسابقة(في حدود صفحة واحدة).

المادة 7 : ترسل ملفات المترشحين مرفقة باألعمال في نسختها ) (PDF) مع غالف العمل صورة
سكانير،ملف رقمي في قرص مضغوط (DVD ) فيما يتعلق باألعمال الخاصة بفئة العلوم

التكنولوجية والرقمنة كأخر أجل يوم 19 ديسمبر 2020 قبل الساعة الثامنة ليًال.
بإمكان إيداع أو إرسال األعمال السمعية البصرية التي يتعدى حجمها 15 م.أ (ميجا أكتي) يوم
19 ديسمبر 2020 كأقصى تقدير على العنوان التالي: 19 شارع مصطفى الوالي، 16000 الجزائر،

بدليل ختم البريد .
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المادة 8: الجلسة األولى للجنة تحكيم الجائزة :
- دراسة المقترحات والمصادقة على تطابق األعمال المقترحة مع القانون الداخلي . 

- تشكيل لجان قراءة األعمال المقبولة في كل فئة. 
- إمكانية نشر قائمة المتنافسين على الموقع اإللكتروني للمحافظة السامية لألمازيغية و لدى

وسائل  اإلعالم و الصحافة الوطنية.

المادة 9: الجلسة الثانية للجنة تحكيم الجائزة :
بعد فحص ودراسة المحتويات، تحد د لجنة التحكيم قائمة المرشحين، المكون ة من - 4 إلى 5 من
أفضل األعمال المرشحة في كل فئة، لجائزة رئيس جمهورية لألد ب واللغة األمازيغية، يوم 06

جانفي على أبعد تقدير.
- نشر قائمة المرشحين على الموقع اإللكتروني للمحافظة السامية لألمازيغية ولدى وسائل اإلعالم

و الصحافة الوطنية .
- يحضر المداوالت النهائية كافة أعضاء لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية. يتم في الختام

التصويت السري لتحدي د الفائز من كل فئة .
- تعلن لجنة التحكيم عن النتائج أثناء مراسيم تسليم جائزة رئيس الجمهورية بمناسبة حفل رسمي
ُينظم في 12 جانفي من كل سنة الموافق الحتفاالت رأس السنة األمازيغية الجديدة "أمنزو ن يناير ".

المادة 14 : في حال اعترضت بعض الصعوبات تطبيق أو تنفيذ هذا القانون الداخلي أو إحدى مواده،
بإمكان لجنة تحكيم جائزة رئيس الجمهورية بالتشاور مع المحافظة السامية لألمازيغية أن تتخذ كل

التدابير الضرورية لتحقيق متطلبات مهمتها بكيفية ناجحة .
في هذا الصدد، بإمكان لجنة التحكيم أن ُتَت مَم أو توضح عند الضرورة القانون الداخلي. وذلك من

خالل مداوال ت يصادق عليها ثلث ي أعضاءها .

المادة 10 : يلتزم أعضاء لجنة التحكيم المكلفون بالتقييم، أثناء تأديتهم لمهامهم، بواجبا ت الحيا
د والنزاهة والسرية المطلقة .

المادة 11 : إذا قرر ت لجنة التحكيم، بإجماع كافة أعضاءها، عدم منحها جائزة رئي س الجمهورية أو
منحه األكثر من فائز، فإنه يترت ب على ذلك مراجعة اإلجراءا ت الخاصة بهذا الشأن.

المادة 12 : في حالة عدم منح الجائزة في إحدى الفئا ت أو بعضها، يتم ص ب القيمة المالية في
صندو ق الموار د الخا ص بجائزة رئيس الجمهورية .

األحكام النهائية

المادة 13 : بإمكان لجنة التحكيم أن تجتمع في كل وقت بطلب من رئيسها أو أعضاءها أو بمبادرة
من المحافظة السامية لألمازيغية .
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