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سرهف
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،0202 ةنس ربمتبس٥١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم٧2 يفخّرؤم١٥2-02مقر يسائرموسرم
.روتسدلا ليدعت عورشمب قلعتملا ءاتفتسالل ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم8٠2و٦-١٩و8 داوملا اميسال ،روتسدلا ىلع ءانب –

تشغ52 قفاوملا73٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤملا٠١-٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
،هنم١5١و٠5١و٩٤١و٤١ داوملا اميسال ،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب قلعتملاو٦١٠2 ةنس

: يتأي ام مسري

لوح ءاتفتسالا قيرط نــع مـــهيأرــــب ءالدإلـــل تابـــــخانلاو نوبــــخانــــلا ىعدــــتــــســــي: ىلوألا ةّداملا
.٠2٠2 ةنس ربمفون لوأ دحألا موي كلذو روتسدلا ليدعت عورشم

.تيوصتلل ناتقرو بخان لك فرصت تحت عضوت:2 ةّداملا

: وه تابخانلاو نيبخانلا ىلع حورطملا لاؤسلا نإ

.”؟مكيلع حورطملا ،روتسدلا ليدعت عورشم ىلع نوقفاوم متنأ له“

.)ءاضيبلا ةقرولا( ”معن“ ـب اوبيجأ نيقفاوم متنك اذإ –

 .)ءاقرزلا ةقرولا( ”ال“ ـب اوبيجأ نيقفاوم ريغ متنك اذإ –

.موسرملا اذهب روتسدلا ليدعت عورشم قحلي:3 ةّداملا

٠2 دحألا موـي نـــم ءادـــتبا ةــيــباـــخـــتـــنالا مـئاوــــقلل ةـــيئانـــثـــتـــسالا ةـعــــجارـــملا يف عرــــشـــــي:٤ ةّداملا

.٠2٠2 ةنس ربمتبس72 دحألا موي متتختو ،٠2٠2 ةنس ربمتبس

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهــمــــجلل ةّيمــــسّرلا ةدـيرــــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رــــشنــــي:٥ ةّداملا
.ةّيبعّشلا

.٠2٠2 ةنس ربمتبس5١ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم72 يف رئازجلاب رّرح

نوبت ديجملا دبع

ةّيميظنت ميسارم
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ةــــــــــــــــــجابيدلا

.اّرح ءاقبلا  ىلع مّمصمو ،ّرح بعش ّيرئازجلا بعّشلا

تلعج ،داهجلاو حافكلا نم تاقلحلا ةلصتم ةلسلس نينسلا فالآ ربع هروذج ةدتمملا هخيراتف
 .ةماركلاو ةّزعلا ضرأو ،ةّيّرحلا تبنم امئاد رئازجلا

،طّسوتملا ضيبألا رحبلا ضوح اهشاع يتّلا ةمساحلا تاظحّللا ّزعأ يف رئازجلا تفرع دقل
نم ةّيريرحّتلا بورحلا ىّتح ،ّيمالسإلا حتفلاو ،ّيديموّنلا دهعلا ذنم ،اهئانبأ يف دجت فيك
دجملا تارتف لاوط ،ةرهدزم ةّيطارقميد لود ةانبو ،ّيقّرلاو ةدحولاو  ،ةّيّرحلل اداّور ،رامعتسالا

.مالّسلاو

اجيوتتو اهريصم ريرقت يف ةلصاف لّوحت اتطقن سسؤملا هنايبو٤5٩١ ربمفون لّوأ ناكو
تانّوكملاو ،اهميقو ،اهتفاقث ىلع تاءادتعالا فلتخم اهب تهجاو ،سورض ةمواقمل اميظع
ريوطتو ةيقرتل امود ةلودلا لمعت يتلا ،ةّيغيزامألاو ةبورعلاو مالسإلا يهو ،اهتّيّوهل ةّيساسألا

 .ديجملا اهتّمأ يضام يف نيدايملا ىّتش يف مويلا اهلاضن روذج ّدتمتو ،اهنم ةدحاو لك

ريرحّتلا ةهبج ءاول تحت ىوضنا ّمث ،ةّينطولا ةكرحلا ّلظ يف دحوتو ّيرئازجلا بعّشلا دنجت دقل
ةّيّرحلا فنك يف ّيعامجلا هريصمب لّفكتي نأ لجأ نم اماسج تايحضت مّدقو ،ةيخيراتلا ّينطولا

.ةليصألا ةّيبعّشلا  ةّيروتسّدلا هتاسّسؤم دّيشيو ،نيتداعتسملا ةّينطولا ةّيفاقّثلا ةّيّوهلاو

ام ،ينطولا ريرحتلا شيجو ّينطولا ريرحّتلا ةهبج ةدايق تحت ،يرئازجلا بعشلا جّوت دقو
ةلود دّيشو ،لالقتسالاب ةّيبعّشلا ةّيريرحّتلا برحلا يف تايحضت نم رئازجلا ءانبأ ةريخ هلذب
.ةدايّسلا ةلماك ةّيرصع

هتاورثو هتدايس عاجرتساب حمس ،ةيريصم تاراصتنا قيقحت ىلع يرئازجلا بعشلا مزع نإ
ةمدخ اهتاطلس سرامت يتلا ةلودلا ةيعرش زيزعت اذكو ،هدحو هتمدخل ةلودلا ءانبو ةينطولا
.يجراخ طغض لك نع اديعبو ينطولا لالقتسالل

روتسدلا ليدعت عورشم
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،ةلودلا رارقتساو ةدحو تدده يتلا ةفينعلا تالواحملا دض يرئازجلا بعشلا ةمواقم تززع دقل
قيقحت ةدايس لــكبو هـــتدحوب تباثلا هـــكسمتو هـــناميإ لـــضفب ررـــقو .ملسلاو حماستلا ميقب هكسمت
  .اهيلع ظافحلا ىلع ممصم وهو اهرامث تطعأ يتلا ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا ةسايس

تاباطخ نعو ،فرطت لك نعو فنعلاو ةنتفلا نع ىأنم يف رئازجلا لعج ىلع مزاع بعشلا ّنإ
ىلع ةـــمئاقلا ةـــيراضحلاو ةـــيحورلا هـــميق خـــيسرت لالـــخ نــم زييمتلا لاكشأ لكو ةيهاركلا
.ةيروهمجلا نيــناوقو روـــتسدلا مارـــتحا لـــظ يف ،ةوـــخألاو ةـــحلاصملاو راوـــحلا

ةـيــعاــمــتــجا تالوحت ثادــحإب روــتسدــلا اذــه يف هــتاــحوــمــط ةــمــجرــتــل هصرــح نــع بعشلا رــّبــعــُي
ليصألا يبعشلا كارحلا لالخ نم ايملس اهب بلاط ،ةديدج رئازج ءانب لجأ نم ةقيمع ةيسايسو
  .٩١٠2 رياربف22 يف قلطنا يذلا

كسمتم وهو ،ةيطارقميدلاو ةيرحلا ليبس يف امود لضانيو لضان يرئازجلا بعشلا ّنإ
لك ةكراشم اهساسأ ،تاسسؤم روتسدلا اذهب ينبي نأ مزتعيو ،نيينطولا هلالقتساو هتدايسب
نوؤشلا رــــيــــيست يف ،جراخلا يف ةــــيرــــئازجلا ةــــيــــلاجلا هــــيــــف امب ،يندملا عــــمــــتـــــجملاو نينـــــطاوملا
راطإ يف ،درف لكل ةيرحلا نامضو ةاواسملاو ةيعامتجالا ةلادعلا قيقحت ىلع ةردقلاو ،ةيمومعلا
طباورلا زيزعتل لثمألا راطإلا روتسدلا نم لعجي نأ علطتيو ةيطارقميدو ةيروهمج نوناق ةلود
.نطاوملل ةيطارقميدلا تايرحلا نامضو ةينطولا

،هرارـــصإو ،هـــتاعّلطت نع رـــبعت يتّلا ةـــيفاّصلا هتآرمو ،بـــعّشلا ةّيرقبع ســـكعي روـــتسّدلا نإ
مزع ّلكب دّكؤي هيلع هتقفاومبو .اهثدحأ يتّلا ةقيمعلا ةيسايسلاو ةّيعاــمتجالا تالّوحّتلا جاـــتِنو
.نوناقلا ّومس ىضم تقو ّيأ نم رثكأ

يتلا ةيلودلا تايقافتالل اقفو هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولل لمعلاب اهكسمت نع رئازجلا رّبعُت
 .اهيلع تقداص

ةّيدرفلا تاّيّرحلاو قوقحلا نمضي يذلا يساسألا نوناقلا وهو ،عيمجلا قوف روتسّدلا ّنإ
،تاطلّسلا ةسرامم ىلع ةيعورشملا يفضيو ،بعّشلا رايتخا ةّيّرح أدبم يمحيو ،ةّيعامجلاو
.ةهيزنو ةّرح ،ةيرود تاباختنا قيرط نع يطارقميدلا لوادتلا سّركيو

ةينوناقلا ةيامحلاو ةلادعلا لالقتساو اهنيب نزاوتلاو تاطلسلا نيب لصفلا روتسدلا لفكي
.يطارقميدلاو ينوناقلا نمألا نامضو ةّيمومعلا تاطلّسلا لمع ةباقرو

قوقحل يملاعلا نالعإلا يف اهيلع صوصنملا ناسنإلا قوقحب هكسمت نع يرئازجلا بعشلا رّبعُي
.رئازجلا اهيلع تقداص يتلا ةيلودلا تايقافتالاو ،8٤٩١ ةنسل ناسنإلا

هجوأ ىلع ءاضقلاو ةيعامتجالا قراوفلا نم دحلا لجأ نم هتارايخب كسمتم يرئازجلا بعشلا نإ
 .ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف يسفانتو جتنم داصتقا ءانب ىلع لمعيو ،يوهجلا توافتلا
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ىلع اصيرحو ،يخانملا ريغتلل ةيبلسلا جئاتنلاو ةئيبلا روهدتب الغشنم بعشلا لظي امك
اهيلع ةظفاحملا اذكو ةيعيبطلا دراوملل ينالقعلا لامعتسالاو يعيبطلا طسولا ةيامح نامض

 .ةمداقلا لايجألا حلاصل

عـفر ىلع هرارصإو هـتاـعـلـطـتـبو ،يرـئازجلا باـبشلا اـهـلـكشي يتـلا ةــلــئاــهــلا ةــقاــطــلاــب اــفارــتــعاو
هكارشإ يرورضلا نم حبصأ ،دالبلل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا تايدحتلا
هالوتت هل يعون نيوكت نامضب ،ةمداقلا لايجألا حلاصم ىلع ةظفاحملاو ءانبلا ةيلمع يف يلعفلا

.عمتجملاو ةلودلا تاسسؤم

حورب ةيروتسدلا هماهم ىلوتي ينطولا ريرحتلا شيج ليلس يبعشلا ينطولا شيجلا ّنإ
.كلذ هــنم ينطولا بـــجاولا بـــلطت اـــملك ةـــيحضتلا ىلـــع يلوـــطبلا دادعتسالاو يلاثملا مازتلالا

ليبس يف هلذب ام ىلع نافرعلاب هل نيديو يبعشلا ينطولا هـــشيجب يرــئازجلا بـــعشلا زـــتعيو
نينــطاوملا ةـــياـــمـــح يف ةـــيرـــهوجلا هـــتـــمـــهاسم ىلعو يجراـــخ رـــطـــخ لـــك نـــم دالـــبـــلا ىلع ظاـــفحلا

خيسرت يفو ةينطولا ةمحللا زيزعت يف مهاس ام وهو ،باهرإلا ةفآ نم تاكلتمملاو تاسسؤملاو
 .هشيجو بعشلا نيب نماضتلا حور

كلتمي هلعجي يذلا لكشلاب هتنرصع ىلعو يبعشلا ينطولا شيجلا ةيفارتحا ىلع ةلودلا رهست
ةدـــحوو ،ةـــينطولا ةداـــيسلا نـــع عاــــفدلاو ،يــنطولا لالــــقتسالا ىلــــع ظافحلل ةبولطملا تاردقلا
  .يرحبلاو يوــجلاو يرــبلا اـــهلاجم ةـــيامحو ةـــيبارتلا اـــهتمرحو دالـــبلا

قثاو ،لدعلاو نماضّتلا يف هديلاقت ىلع ظفاحملاو ،ةخساّرلا ةّيحوّرلا هميقب نّصحتملا بعّشلاف
مويلا ملاع يف ،ّيداصتقالاو ،ّيعامتجالاو ،ّيفاقّثلا مّدقّتلا يف ةلاّعفلا ةمهاسملا ىلع هتردق يف

  .دغلاو

ةـــّيـــبرـــع ضرأو ،رـــيـــبـــكــــلا ّيبرــــعــــلا برــــغملا نــــم أّزــــجــــتــــي ال ءزــــجو ،مالسإلا ضرأ ،رــــئازجلا ّنإ
اهفّرشيو ،ربمفون لّوأ ةروث ،اهتروث عاعشإب ّزتعت ةّيقيرفإو ةّيطّسوتم دالبو ،ةيغيزامأو
 .ملاعلا يف ةلداعلا اياضقلا ّلك ءازإ اهمازتلاب هيلع ظفاحت فيك تفرعو ،هتزرحأ يذّلا مارتحالا

زيزعت وحن ةيجراخلا اهتسايس هجوت ،ةيمنتلاو ناسنإلا قوقحو ملسلاب ةكّسمتملا رئازجلا نإ
يتلا ةلدابتملا حلاصملا ىلع ةمئاقلا ةكارشلا تايلمع ربع ممألا لفاحم يف اهذوفنو اهروضح
ةـيـفاـقـثـلاو ةـيـعاـمـتـجالاو ةـيداصتـقالاو ةـيساـيسلا اــهــتاراــيــخ عــم ماــجسنالا لــك ةــمــجسنــم نوــكــت
لودلا ةعماجو يقيرفإلا داحتالاو ةدحتملا ممألا ةمظنم ئدابمو فادهأ مارتحا لظ يفو ،ةينطولا
 .ةيبرعلا

ةلادعلاو ،ةّيّرحلاب قيرعلا هكّسمتو ،تاّيلوؤسملاب هساسحإو ،هتايحضتو ،بعّشلا رخف نإ
ىلإ هلقنيو هيلع قداصي يذّلا روتسّدلا اذه ئدابم مارتحال نامض نسحأ اهّلك لّثمت ،ةّيعامتجالا
.ّرحلا عمتجملا ةانبو ،ةّيّرحلا داّور ةثرو ةمداقلا لايجألا

 .روتسدلا اذه نم أزجتي ال اءزج ةجابيدلا هذه لكشت
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لوألا باــبلا

يرئازجلا عمتجملا مكحــت يتلا ةماعلا ئدابملا

لوألا لــــصـفلا

رئازجلا

 .أّزـــــــــجتت ال ةدــــــحو يهو  ،ةّيبعش ةـــــــــــّيطارقميد ةـــــــّيروهمج رــــــــئازجلا : ىلوألا  ةداـــــــــــملا

  .ةـــلوّدلا نـــيد مالــسإلا :2 ةداـــــــــــملا

.ةّيمسّرلاو ةّينطولا ةغّللا يه ةّيبرعلا ةغّللا :3 ةداـــــــــملا

 .ةلوّدلل ةّيمسرلا ةغّللا ةّيبرعلا لظت

 .ةّيبرعلا ةغّلل ىلعأ سلجم ةيروهمجلا سيئر ىدل ثدحُي

ميمعتو ةّيبرعلا ةغّللا راهدزا ىلع لمعلاب صوصخلا ىلع ةّيبرعلا ةغّلل ىلعألا سلجملا فلكي
  .ةياغلا هذهل اهيلإ ةمجرّتلا ىلع عيجشتلاو ةّيجولونكتلاو ةّيملعلا نيدايملا يف اهلامعتسا

 .ةّيمسرو ةّينطو ةغل كلذك يه تغيزامت :٤ ةداـــــــــملا

 .ينطولا بارتلا ربع ةلمعتسملا ةّيناسّللا اهتاعّونت لكب اهريوطتو اهتيقرتل ةلوّدلا لمعت

 .ةيروهمجلا سيئر ىدل عضوي تغيزامت ةغلل يرئازج عمجَم ثدحُي

دصق تغيزامت ةيقرتل ةمزّاللا طورشلا ريفوتب فّلكيو ،ءاربخلا لاغشأ ىلإ عمجملا دنتسي
 .دعب اميف ةّيمسر ةغلك اهعضو ديسجت

  .يوضع نوناق بجومب ةّداملا هذه قيبطت تاّيفيك دّدحت

 .رئازجلا ةنيدم ةّيروهمجلا ةمصاع :٥ ةداـــــــــملا

رــيغ امهو٤5٩١ ربمفوـــن لوأ ةروـــــث بــــساكم نم ّينطولا دـــــيشّنلاو ّيـــــنطولا مــــــَلعلا :٦ ةداـــــــــملا
.رييغتلل نيلباق

 : ةيتآلا تافصلاب ةيروهمجلل نازمر امه ،ةروثلا زومر نم نازمرلا ناذه

،نوللا ارمحأ لالهو ةمجن هطسوتت ضيبأو رضخأ رئازجلا ملع–

 .هعطاقم عيمجب “اًمسق“ وه ينطولا ديشنلا–

.ةلودلا متخ نوناقلا ددحي

يـــــــــــناـثلا لـــــــصـفلا

بــــــعـشلا

.ةطلس ّلك ردصم بعّشلا :٧ ةداـــــــــملا

.هدحو بعّشلل كلم ةّينطولا ةدايّسلا
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.بعّشلل كلم ةّيسيسأّتلا ةطلّسلا :٨ ةداـــــــــملا

.اهراتخي يتلا ةّيروتسّدلا تاسّسؤملا ةطساوب هتدايس بعّشلا سرامي

.نيبَختنملا هيلّثمم ةطساوبو ءاتفتسالا قيرط نع اضيأ ةدايّسلا هذه بعّشلا سرامي

 .ةرشابم بعّشلا ةدارإ ىلإ ئجتلي نأ ةّيروهمجلا سيئرل

  : يتأي ام اهتياغ ،تاسّسؤم هسفنل بعّشلا راتخي :٩ ةداـــــــــملا

 ،امهمعدو ،نيينطولا لالقتسالاو ةدايسلا ىلع ةظفاحملا–

،امهمعدو ،نيتينطولا ةدحولاو  ةّيّوهلا ىلع ةظفاحملا–

 ،ةّمألل ّيفاقّثلاو ّيعامتجالا راهدزالاو ،نطاوملل ةّيساسألا تاّيّرحلا ةيامح–

،ةيعامتجالا ةلادعلا ةيقرت–

،ةيمومعلا نوؤشلا رييست يف ةيفافشلا نامض–

،ةيمنتلا لاجم يف يوهجلا توافتلا ىلع ءاضقلا–

،ةيملعلاو ةيرشبلاو ةيعيبطلا ،اهلك دلبلا تاردق نمثي عونتم داصتقا ءانب عيجشت–

وأ ،ةوشرلا وأ ،سالتخالا وأ ،بعالّتلا لاكشأ نم لكش ّيأ نم ّينطولا داصتقالا ةيامح–
بيرهت وأ ةعورشملا ريغ ةرداصملا وأ ،ذاوحتسالا وأ ،فسعتلا وأ ،ةعورشملا ريغ ةراجتلا

 .لاومألا سوؤر

رييست يف ةـــــكراــــشــــمـــلل يندـــملا عمتــــجملا رود ليـــعــــفــــت ىلـــــع ةـــــلودــــلا رـــــهـــــســــــت :0١ ةداـــــــــــملا
.ةيمومعلا نوؤشلا

  : يتأي امب مايقلا نع تاسّسؤملا عنتمت:١١ ةداـــــــــملا

،ةّيبوسحملاو ،ةّيوهجلاو ،ةّيعاطقإلا تاسرامملا–

،ةّيعبّتلاو لالغتسالا تاقالع ةماقإ–

 .ربمفون ةروث ميقو ةّيمالسإلا قالخألل فلاخملا كولّسلا–

.هيلّثمم رايتخا يف ّرح بعّشلا :2١ ةداـــــــــملا

.تاباختنالا نوناقو روتسّدلا هيلع ّصن ام ّالإ ،بعّشلا ليثمتل دودح ال

ثــــــــــــــلاـثلا لـــــــــــــــــــــصـفلا

ةـــــــــــــــــــــــلودلا

.بعّشلا ةدارإ نم اهتيعرشو اهدوجو ةلوّدلا ّدمتست :3١ ةداـــــــــملا

.”بعّشللو بعّشلاب“ ةلودلا راعش

.هدحو بعشلا ةمدخ يف ةلودلا
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.اههايم ىلعو ،ّيّوجلا اهلاجمو ،ّيّربلا اهلاجم ىلع ةلوّدلا ةدايس سَرامُت :٤١ ةداـــــــــملا

لاجملا قطانم فلتخم نم ةقطنمّ لك ىلعّ يلوّدلا نوناقلا هّرقي يّذلا ّديّسلا اهّقح ةلوّدلا سِرامُت امك
 .اهيلإ عجرت يتلاّ يرحبلا

 .ّينطولا بارّتلا نم ءزج ّيأ نع يّلخّتلا وأ لزانّتلا ةّتبلا زوجي ال :٥١ ةداـــــــــملا

ناــــمضو ،تاــطلسلا نيـــب لـــصفلاو ،يـــطارقميدلا لـــيثمتلا ئداــــبم ىلـع ةلودلا موــــقت :٦١ ةداـــــــــملا
.ةيعامتجالا ةلادعلاو تايرحلاو قوــــقحلا

تاــطــلّسلا لــمــع بقارــيو ،هــتدارإ نــع بعّشلا هــيــف رــّبــعــي يذــّلا راــطإلا وـــه بـــَخـــتـــنملا سلـــجملا
.ةّيمومعلا

لالخ نم اميسال ،ةيلحملا تاعامجلا ىوتسم ىلع ةيكراشتلا ةيطارقميدلا ةلودلا عجشت
.يندملا عمتجملا

.ةيالولاو ةّيدلبلا يه ةلوّدلل ةيلحملا تاعامجلا :٧١ ةداـــــــــملا

 .ةّيدعاقلا ةعامجلا يه ةّيدلبلا

لضفأ لــفــكــتو ،ةــيــمــنــتــلا ةدودــحــم تاــيدــلــبــلــل يعاــمـــتـــجاو يداصتـــقا نزاوـــت قـــيـــقحت ضرـــغـــب
.ةصاخ ريبادتب ،ةيمنت لقألا ،تايدلبلا ضعب نوناقلا صخي نأ نكمي ،اهناكس تاجايتحاب

مدـــعو ةيزكرـــمالـــلا ئدابـــم ىلــــع ةـــيلحملا تاـــــعامـــجلاو ةـــلودلا نيب تاـــقالــــعلا موـــقـــت :٨١ ةداـــــــــملا
.زيكرتلا

رييست يف نينطاوملا ةكراشم ناكمو ،ةّيزكرمّاللا ةدعاق بَختنملا سلجملا لّثمي :٩١ ةداـــــــــملا
 .ةّيمومعلا نوؤّشلا

.ةّينطولا ةعومجملا كلم يه ةّماعلا ةّيكلملا :02 ةداـــــــــملا

ةّيندعملا تاورّثلاو ،ةقاّطلل ةّيعيبّطلا دراوملاو ،علاقملاو ،مجانملاو ،ضرألا نطاب لمشتو
.تاباغلاو ،هايملاو ،ةّيرحبلا ةّينطولا كالمألا قطانم فلتخم يف ،ةّيحلاو ةّيعيبّطلا

ةّيكلّسلا تالصاوملاو ديربلاو ،ّيّوجلاو ّيرحبلا لقّنلاو ،ةّيديدحلا ككّسلاب لقّنلا لمشت امك
 .نوناقلا يف ةددحم ىرخأ اكالمأو ،ةّيكلسّاللاو

 : ىــــــلع ةـلودلا رـــــهست :١2 ةداـــــــــملا

،ةيحالفلا يضارألا ةيامح–

،مههافر قيقحتو صاخشألا ةيامح لجأ نم ةميلس ةئيب نامض–

  ،ةيئيبلا رطاخملاب ةلصاوتم ةيعوت نامض–

،ىرخألا ةيعيبطلا دراوملاو ةيروفحألا تاقاطلاو هايملل ينالقعلا لامعتسالا–

ةبقاعمل ةمئالملا ريبادتلا لك ذاختاو ،ةيوجلاو ةيرحبلاو ةيربلا اهداعبأب ةئيبلا ةيامح–
.نيثولملا
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.ةّينطولا كالمألا نوناقلا ددحي :22 ةداـــــــــملا

ةيالولاو ةلوّدلا نم ّلك اهكلمت يتّلا ةّصاخلاو ةّيمومعلا كالمألا نم ةّينطولا كالمألا نّوكتت
.ةّيدلبلاو

.نوناقلل اقبط ةّينطولا كالمألا رّيسُت

.ةّيجراخلا ةراجّتلا ةلودلا مظنت :32 ةداـــــــــملا

  .اهتبقارمو ةّيجراخلا ةراجّتلا ةسرامم طورش نوناقلا دّدحي

فدهتسي ال يمومع بلط يأــب مايــــقلا وأ يموــمع بــــصــــنـــــم يأ ثادــحتـــــسا رــظـحي :٤2 ةداـــــــــملا
.ةماعلا ةحلصملا قيقحت

ةمدخل ةليسو الو ،ءارثلل اردصم ةلوّدلا تاسّسؤم يف تادهُعلاو فئاظولا نوكت نأ نكمي ال
.ةّصاخلا حلاصملا

ضراعت تالاح نم ةلاح يأ يدافت ،هماهم ةسرامم راطإ يف ،يمومع نوع لك ىلع بجي
 .حلاصملا

يف وأ ،ناملربلا يف نّيعُي وأ بختني وأ ،ةلودلا يف ايلع ةفيظو يف نّيعُي صخش لك ىلع بجي
يفو هتدهع وأ هتفيظو ةيادب يف هتاكلتممب حيرصتلا ،يلحم سلجم يف بختني وأ ،ةينطو ةئيه
 .اهتياهن

  .ماكحألا هذه قيبطت تايفيك نوناقلا ددحي

.ةطلسلا لامعتسا يف فسعتلاو ذوفنلا لالغتسا ىلع نوناقلا بقاعي :٥2 ةداـــــــــملا

 .نطاوملا ةمدخ يف ةرادإلا :٦2 ةداـــــــــملا

 .ةرادإلا زّيحت مدع نوناقلا نمضي

 .يرادإ رارق رادصإ بجوتست يتلا تابلطلا نأشب لوقعم لجأ يف للعم درب ةرادإلا مزلت

.لطامت نودب ةمدخلا ءادأو ،ةيعرشلا مارتحا راطإ يف روهمجلا عم دايح لكب ةرادإلا لماعتت

نودبو ،تامدخلا ىلع لوصحلا يف يواستلا قفترم لكل ةيمومعلا قفارملا نمضت :٧2 ةداـــــــــملا
.زييمت

ةفصنملا ةيطغتلاو ،رمتسملا فّيكتلاو ،ةيرارمتسالا ئدابم ىلع ةيمومعلا قفارملا موقت
.ةمدخلا نم ىندأ دح نامض ،ءاضتقالا دنعو ،ينطولا بارتلل

  .تاكلتمملاو صاخشألا نمأ نع ةلوؤسم ةلوّدلا :٨2 ةداـــــــــملا

مارتحا لظ يف ،مهحلاصمو جراخلا يف نينطاوملا قوقح ةيامح ىلع ةلودلا لمعت :٩2 ةداـــــــــملا
 .ةماقإلا نادلب وأ لابقتسالا نادلب عم ةمربملا تايقافتالاو يلودلا نوناقلا

مهطباور زيزعتو جراخلا يف نيميقملا نينطاوملا ةماركو ةيوه ىلع ظافحلا ىلع ةلودلا رهست
.يلصألا مهدلب ةيمنت يف مهتمهاسم ةئبعتو ،ةمألا عم
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.يبعّشلا ينطولا شيجلا لوح ،اهريوطتو ،اهمعدو ،ةّمألل ةّيعافّدلا ةقاّطلا مظتنت :03 ةداـــــــــملا

عافّدلاو ،ّينطولا لالقتسالا ىلع ةظفاحملا يف ّيبعّشلا ّينطولا شيجلل ةمئاّدلا ةّمهملا لّثمتت
.ةّينطولا ةدايّسلا نع

ّيّوجلاو ّيّربلا اهلاجم ةيامحو ،ةّيبارّتلا اهتمالسو ،دالبلا ةدحو نع عافّدلاب علطضي امك
.يرحبلاو

ماكحأل اقبط دالبلل ةيجيتارتسالاو ةيويحلا حلاصملا نع عافدلا يبعشلا ينطولا شيجلا ىلوتي
.روتسدلا

بوعّشلل ةعورشملا ةدايّسلاب ساسملا لجأ نم برحلا ىلإ ءوّجللا نع رئازجلا عنتمت :١3 ةداـــــــــملا
 .اهتّيّرحو ىرخألا

 .ةّيملّسلا لئاسولاب ةّيلوّدلا تافالخلا ةيوستل اهدهج رئازجلا لذبت

لودلا ةعماجو يقيرفإلا داحتالاو ةدحتملا ممألا فادهأو ئدابم مارتحا راطإ يف ،رئازجلل نكمي
.ملسلا ظفح يف كراشت نأ ،ةيبرعلا

ّيسايّسلا رّرحّتلا لجأ نم حــــفاكــــت يتّلا بوــــعّشلا عيــــمـــــج عــــم ةنــــــماضــتم رئازــجلا :23 ةداـــــــــملا
  .ّيرصنع زييمت ّلك ّدضو ،ريصملا ريرقت يف ّقحلاو ،ّيداصتقالاو

،لودلا نيـــب ةيّدولا تاــــقالعلا ةـــيمنتو ،ّيلوّدلا نواــــعّتلا مـــعد لـــجأ نم رئازجلا لــمعت :33 ةداـــــــــملا
ئدابم ىّنبتتو .ةّيلخاّدلا نوؤّشلا يف لّخدّتلا مدعو ،ةلدابتملا ةحلصملاو ،ةاواــــسملا ساـــسأ ىلـــع
.هفادهأو ةدحّتملا ممألا قاثيم

يـــــــــناـــــــــــــــــثلا باـــــــــــــــــبلا
تابجاولاو ةماعلا تايرحلاو ةيساسألا قوقحلا

لوألا لــــــــــــــــصفلا
ةماعلا تايرحلاو ةيساسألا قوقحلا

ةـــــماــــعلا تاـــــيرـــحلاو ةــــيساسألا قوـــــــــقحلاب ةــــلصلا تاذ ةــــــيروــــــــتسدلا ماـكحألا مِزـلُت :٤3 ةداـــــــــملا
.ةــــيمومعلا تائيهلاو تاــــطلسلا عـــــيمج ،اــــــــــهتانامضو

ظفحب ةطبترم بابسألو ،نوناق بجومب ّالإ تانامضلاو تايرحلاو قوقحلا دييقت نكمي ال
ىرخأ تايرحو قوقح ةيامحل ةيرورضلا كلت اذكو ةينطولا تباوثلا ةيامحو ،نمألاو ماعلا ماظنلا

 .روتسدلا اهسركي

.تايرحلاو قوقحلا رهوجب دويقلا هذه سمت نأ نكمي ال ،لاوحألا لك يف

ىلع ،تايرحلاو قوقحلاب قلعتملا عيرشتلا عضو دنع ،ةلودلا رهست ،ينوناقلا نمألل اقيقحت
.هرارقتساو هحوضوو هيلإ لوصولا  نامض
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 .تايرحلاو ةيساسألا قوقحلا ةلودلا نمضت :٥3 ةداـــــــــملا

قوــــقحلا يف تاــــنــــطاوملاو نينــــطاوملا ّلــــك ةاواسم ناــــمض ةــــيروـــــهـــــمجلا تاسسؤم فدـــــهـــــتست
ةيلعفلا ةكراشملا نود لوحتو ،ناسنإلا ةّيصخش حّتفت قوعت يتّلا تابقعلا ةلازإب تابجاولاو
  .ةّيفاقّثلاو ،ةّيعامتجالاو ،ةّيداصتقالاو ،ةّيسايّسلا ةايحلا يف عيمجلل

.نوناقلاب ةفّرعم ةّيرئازجلا ةّيسنجلا :٦3 ةداـــــــــملا

ديرجتلا وأ ،اهنادقف وأ ،اهب ظافتحالاو ،ةّيرئازجلا ةّيسنجلا باستكا طورش نوناقلا ددحي
.اهنم

نأ نكمي الو .ةيواستم ةيامح يف قحلا مهلو ،نوناقلا مامأ ةيساوس نينطاوملا لك :٧3 ةداـــــــــملا
فرظ وأ طرش ّيأ وأ ،يأّرلا وأ ،سنِجلا وأ ،قرِعلا وأ ،دِلوملا ىلإ هببس دوعي زييمت ّيأب عّرذتُي
.ّيعامتجا وأ ّيصخش ،رخآ

ّالإ هنم دحأ مرحي نأ نكمي الو ،نوناقلا هيمحي ،ناسنإلاب قيصل ةايحلا يف قحلا :٨3 ةداـــــــــملا
  .نوناقلا اهددحي يتلا تالاحلا يف

 .ناسنإلا ةمرح كاهتنا مدع ةلودلا نمضت :٩3 ةداـــــــــملا

.ةماركلاب ساسم يأ وأ ،يونعم وأ يندب فنع يأ رظحي

راجتالاو ،ةنيهملا وأ ةيناسنإاللاو ،ةيساقلا تالماعملا ىلعو ،بيذعتلا ىلع نوناقلا بقاعي
.رشبلاب

ءاضفلا يف ،فورظلاو نكامألا لــك يف فـنعلا لاـــكشأ لــــك نـــم ةأرـــملا ةــــلودلا يـــــمحت :0٤ ةداـــــــــملا
لـــكاـــيـــه نـــم اـــياـــحضلا ةداـــفـــتسا نوـــناـــقـــلا نـــمضيو .صاخلاو ينـــهملا نيلاـــجملا يفو يموـــمــــعــــلا
.ةيئاضق ةدعاسم نمو ،لفكتلا ةمظنأ نمو لابقتسالا

 .ةلداع ةمكاحم راطإ يف ،هتنادإ ةّيئاضق ةهج تِبثت ىّتح ائيرب ربتعُي صخش لك :١٤ ةداـــــــــملا

 .ةيئاضقلا ةدعاسملا يف قحلا نيزوعملا صاخشألل :2٤ ةداـــــــــملا

 .مكحلا اذه قيبطت طورش نوناقلا ددحي

 .مّرجملا لعفلا باكترا لبق رداص نوناق ىضتقمب ّالإ ةنادإ ال:3٤ ةداـــــــــملا

اقبطو ،نوناقلاب ةدّدحملا طورشلا نمض ّالإ ،زجتحُي وأ فقوُي الو ،دحأ عباتُي ال :٤٤ ةداـــــــــملا
.اهيلع ّصن يتّلا لاكشألل

.هفيقوت بابسأب فوقوم صخش لك مالعإ نّيعتي

 .هديدمت طورشو هتدمو هبابسأ نوناقلا ددحي ،يئانثتسا ءارجإ تقؤملا سبحلا

 .يفسعتلا لاقتعالا لاعفأو لامعأ ىلع نوناقلا بقاعي

الو ،ةّيئاــــضقلا ةـــــباقّرلل ةّيئازـــجلا تاّيّرـــحّتلا لاـــجم يف رــــــظّنلل فـــيقوّتلا عـــضخي :٥٤ ةداـــــــــملا
 .ةعاس )8٤( نيعبرأو نامث ةّدم زواجتي نأ نكمي

 .هترسأب اروف لاصّتالا ّقح رظّنلل فقوُي يذّلا صخّشلا كلمي
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نأ يضاقلا نكميو ،هيماحمب لاصتالا يف اضيأ هقحب رظنلل فقوي يذلا صخشلا مالعإ بجي
 .نوناقلا اهيلع صني ةيئانثتسا فورظ راطإ يف قحلا اذه ةسرامم نم ّدحي

.نوناقلاب ةدّدحملا طورّشلل اقفوو ،ءانثتسا ّالإ ،رظّنلل فيقوّتلا ةّدم ديدمت نكمي ال

بلط نإ ،فوقوملا صخّشلا ىلع يّبط صحف ىرجُي نأ بجي ،رظّنلل فيقوّتلا ةّدم ءاهتنا دنع
 .تالاحلا لك يف ،ةّيناكمإلا هذهب مَلعُي نأ ىلع ،كلذ

 .يبط صحفل ايرابجإ رّصقلا عضخي

  .ةداملا هذه قيبطت تايفيك نوناقلا ددحي

يف قحلا ،يئاضق أطخ وأ نييفسعت تقؤم سبح وأ فيقوت لحم ناك صخش لكل:٦٤ ةداـــــــــملا
.ضيوعتلا

.مكحلا اذه قيبطت تاّيفيكو طورش نوناقلا دّدحي

 .هفرشو ةصاخلا هتايح ةيامح يف قحلا صخش لكل :٧٤ ةداـــــــــملا

  .تناك لكش يأ يف ةصاخلا هتالاصتاو هتالسارم ةيّرس يف قحلا صخش لكل

 .ةيئاضقلا ةطلسلا نم للعم رمأب ّالإ ةيناثلاو ىلوألا نيترقفلا يف ةروكذملا قوقحلاب ساسم ال

.يساسأ قح يصخشلا عباطلا تاذ تايطعملا ةجلاعم دنع صاخشألا ةيامح

.قوقحلا هذهل كاهتنا لك ىلع نوناقلا بقاعي

.نكسملا ةمرُح كاهتنا مدع ةلوّدلا نمضت :٨٤ ةداـــــــــملا

.همارتحا راطإ يفو ،نوناقلا ىضتقمب ّالإ شيتفت ال

 .ةّصتخملا ةّيئاضقلا ةطلّسلا نع رداص بوتكم رمأب ّالإ شيتفت ال

نطوم ةّيّرحب راتخي نأ ،ةّيسايسلاو ةّيندملا هقوقحب عّتمتي نطاوم ّلكل ّقـــــــِحي:٩٤ ةداـــــــــملا
 .ّينطولا بارّتلا ربع ةيرحب لّقنتي نأو ،هتماقإ

   .هنم جورخلاو ّينطولا بارّتلا ىلإ لوخّدلا يف ّقحلا نطاوم لكل

  .ةيئاضقلا ةطلسلا نم للعم رارق بجومبو ،ةددحم ةدمل ّالإ قوقحلا هذه دييقت نكمي ال

نوناقلا ةيامحب ينوناق لكشب ينطولا بارتلا قوف دجاوتي يبنجأ لك عتمتي :0٥ ةداـــــــــملا
.هكالمأو هصخشل

.نوناق بجومب وأ ،اهيلع قداصم ةيلود ةيقافتا ىضتقمبّ الإ دحأ ميلست نكمي ال

.ءوجللا قح نم انوناق دافتسا يسايس ئجال يأ داعبإ وأ ميلست ،لاح يأ يف ،نكمي ال
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.يأّرلا ةيرح ةمرُحب ساسم ال :١٥ ةداـــــــــملا

.نوناقلا مارتحا راطإ يف سرامتو ةنومضم تادابعلا ةسرامم ةيرح

 .يجولويديإ وأ يسايس ريثأت يأ نم ةدابعلا نكامأ ةيامح ةلودلا نمضت

.ةنومضم ريبعتلا ةيرح :2٥ ةداـــــــــملا

.امهب حيرصتلا درجمب ناسرامتو ،ناتنومضم يملسلا رهاظتلا ةيرحو عامتجالا ةيرح

  .اهتسرامم تايفيكو طورش نوناقلا ددحي

.هب حيرصتلا درجمب سراميو ،نومضم تاّيعمجلا ءاشنإ ّقح :3٥ ةداـــــــــملا

.ةماعلا ةعفنملا تاذ تايعمجلا ةلودلا عجشت

 .تاّيعمجلا ءاشنإ تايفيكو طورش يوضع نوناق دّدحي

.يئاضق رارق ىضتقمب ّالإ تايعمجلا لحت ال

 .ةنومضم ،ةينورتكلإلاو ةيرصبلا ةيعمسلاو ةبوتكملا ،ةفاحصلا ةيرح :٤٥ ةداـــــــــملا

: يتأي ام صوصخلا هجو ىلع ةفاحصلا ةيرح نمضتت

،ةفاحصلا ينواعتمو نييفحصلا عادبإو ريبعت ةيرح–

،نوناقلا مارتحا راطإ يف تامولعملا رداصم ىلإ لوصولا يف يفحصلا قح–

،ينهملا ّرسلاو يفحصلا ةيلالقتسا ةيامح يف قحلا–

،كلذب حيرصتلا درجمب تايرشنلاو فحصلا ءاشنإ يف قحلا–

اهددحي طورش نمض ةينورتكلإ فحصو عقاومو ةيعاذإو ةينويزفلت تاونق ءاشنإ يف قحلا–
،نوناقلا

ةمألا تباوث مارتحاو ،نوناقلا راطإ يف ءارآلاو روصلاو راكفألاو رابخألا رـــشن يف قـــحلا–
.ةيفاقثلاو ةيقالخألاو ةينيدلا اهميقو

 .مهقوقحو مهتايرحو ريغلا ةماركب ساسملل ةفاحصلا ةيرح لمعتست نأ نكمي ال

.ةيهاركلاو زييمتلا باطخ رشن رظحي

 .ةيرحلل ةبلاس ةبوقعل ةفاحصلا ةحنج عضخت نأ نكمي ال

عقاوملاو ةيعاذإلاو ةينويزفلتلا تاونقلاو تاــــيرشنلاو فـــحصلا طاـــشن فيقوت نـــــكمي ال
.يئاضق رارق ىضتقمب ّالإ ةينورتكلإلا فحصلاو
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،تايئاصحإلاو قــــــئاــــثوـــــلاو تامولـــــعــــملا ىلإ لوصوـلا يف قحلاب نطاوم لك عتمتـي :٥٥ ةداـــــــــملا
.اهلوادتو اهيلع لوصحلاو

ةعورشملا حلاصملابو ،مهقوقحبو ريغلل ةصاخلا ةايحلاب قحلا اذه ةسرامم سمت نأ نكمي ال
 .ينطولا نمألا تايضتقمبو ،تاسسؤملل

  .قحلا اذه ةسرامم تايفيك نوناقلا ددحي

نأو بـــــــختنَي نأ يف قــــــحلا ةـــــينوـــــناـــقلا طورـــــــشلا هــــيــــف رـــــــفوـــتــــت نــــطاوــــم لــــــكـــــل :٦٥ ةداـــــــــملا
 .بختنُي

.نومضمو هب فَرتعم ةّيسايّسلا بازحألا ءاشنإ ّقح :٧٥ ةداـــــــــملا

وأ ّينهم وأ ّيسنج وأ ّيقرع وأ ّيوغل وأ ّينيد ساسأ ىلع ةّيسايّسلا بازحألا سيسأت زوجي ال
 .ّيوهج

ةّيّوهلل ةّيساسألا تانّوكملاو ميقلاو ،ةّيساسألا تاّيّرحلا برضل ّقحلا اذهب عّرذّتلا نكمي ال
،بعّشلا ةدايسو ،دالبلا لالقتساو ،هتمالسو ّينطولا بارّتلا نمأو ،ةّينطولا ةدحولاو ،ةّينطولا

 .ةلوّدلل ّيروهمجلاو ّيطارقميّدلا عباّطلا اذكو

يف ةنّيبملا رصانعلا ىلع موقت يتّلا ةّيبزحلا ةياعّدلا ىلإ ءوجّللا ةّيسايّسلا بازحألل زوجي ال
.ةقباّسلا ةرقفلا

.ةيسايسلا بازحألا لك هاجت ةفصنم ةلماعم ةلودلا نمضت

.ةّيبنجألا تاهجلا وأ حلاصملل ةّيعبّتلا لاكشأ نم لكش ّلك ةّيسايّسلا بازحألا ىلع رَظحُي

وأ امهتعيبط تناك امهم هاركإلا وأ فنعلا لامعتسا ىلإ ّيسايس بزح ّيأ أجلي نأ زوجي ال
.امهلكش

.قحلا اذه ةسرامم نود اهتعيبطب لوحت ةسرامم لك نع عنتمت نأ ةرادإلا ىلع بجي

 .يئاضق رارق ىضتقمب ّالإ ةيسايسلا بازحألا لحت ال

اهنأش نم اماكحأ نمضتي ال نأ بجيو ،ةيسايسلا بازحألا ءاشنإ تايفيك يوضع نوناق ددحي
.اهئاشنإ ةيرحب ساسملا

ةداملا ماكحأ مارتحا لظ يف ،زييمت يأ نودو ،ةدمتعملا ةيسايسلا بازحألا ديفتست :٨٥ ةداـــــــــملا
: ةيتآلا قوقحلا نم ،صوصخلا ىلع ،هالعأ75

،يملسلا رهاظتلاو عامتجالاو ريبعتلاو يأرلا تايرح–

،ينطولا ىوتسملا ىلع اهليثمت عم بسانتي ةيمومعلا مالعإلا لئاسو يف ينمز زّيح–

،اهليثمت بسح نوناقلا هددحي ،ءاضتقالا دنع ،يمومع ليومت–
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راطإ يفو ،يطارقميدلا لوادتلا لالخ نم ينطولاو يلحملا نيديعصلا ىلع ةطلسلا ةسرامم–
.روتسدلا اذه ماكحأ

  .ةداملا هذه قيبطت تايفيك نوناقلا ددحي

يف اهليثمت ظوظح عيسوتب ةأرملل ةيسايسلا قوقحلا ةيقرت ىلع ةلودلا لمعت :٩٥ ةداـــــــــملا
 .ةبختنملا سلاجملا

  .مكحلا اذه قيبطت طورش يوضع نوناق ددحي

.ةنومضم ةّصاخلا ةّيكلملا :0٦ ةداـــــــــملا

 .فصنمو لداع ضيوعتبو ،نوناقلا راطإ يف ّالإ ةيكلملا عزنت ال

.نومضم ثرإلا ّقح

.اهصيصخت نوناقلا يمحيو ،اهب فَرتعُم ةّيريخلا تاّيعمجلا كالمأو ةّيفقولا كالمألا

.نوناقلا راطإ يف سرامتو ،ةنومضم ةلواقملاو  رامثتسالاو ةراجتلا ةيرح :١٦ ةداـــــــــملا

نمألا مهل نمضي لــــكشب ،نيــــكلهتسملا ةــــيامح ىلع ةـــــيمومعلا تاــــطلسلا لـــــمعت :2٦ ةداـــــــــملا
.ةيداصتقالا مهقوقحو ةحصلاو ةمالسلاو

: نم نطاوملا نيكمت ىلع ةلودلا رهست :3٦ ةداـــــــــملا

،ةمداقلا لايجألل هيلع ةظفاحملا ىلع لمعتو ،برشلا ءام ىلع  لوصحلا–

ةيئابولاو ةيدعملا ضارمألا نم ةياقولاو نيزوعملا صاخشألل اميسال ،ةيحصلا ةياعرلا–
،اهتحفاكمو

.ةمورحملا تائفلل اميسال ،نكس ىلع لوصحلا–

.ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةميلس ةئيب يف قحلا نطاوملل :٤٦ ةداـــــــــملا

  .ةئيبلا ةيامحل نييونعملاو نييعيبطلا صاخشألا تابجاو نوناقلا ددحي

ىلـــــع رارـــــمتساب ةـــــــلودـــلا رـــــــــهــــســـتو ،ناـــنومضـــــم مــــيــــلــــعّتلاو ةــــيـــــبرتــــلا يف ّقـــــحلا :٥٦ ةداـــــــــملا
.امهتدوج نيسحت

.نوناقلا اهدّدحي يتّلا طورّشلا قفو يناّجم يمومعلا ميلعّتلا

 .ةينطولا ةيميلعتلا ةموظنملا ةلودلا مظنتو ،ّيرابجإ طسوتملاو يئادتبالا ميلعّتلا

يجوغاديبلا اهعباط ىلع ظافحلا ىلعو ةيوبرتلا تاسسؤملا دايح نامض ىلع ةلودلا رهست
.يجولويديإ وأ يسايس ريثأت يأ نم اهتيامح دصق ،يملعلاو

.ةنطاوملا ىلع ةيبرتلل ةيساسألا ةدعاقلا ةسردملا دعُت

 .ّينهملا نيوكّتلاو ميلعّتلاب قاحتلالا يف يواسّتلا نامض ىلع ةلوّدلا رهست
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.بجاوو قح لمعلا :٦٦ ةداـــــــــملا

.رجأ هلباقي لمع لك

 .ةفاّظنلاو ،نمألاو ،ةيامحلا يف ّقحلا لمعلا ءانثأ نوناقلا نمضي

.هتسرامم طورش نوناقلا دّدحيو ،نومضم ةحاّرلا يف ّقحلا

.يعامتجالا نامضلا يف لماعلا قح نوناقلا نمضي

.لافطألا ليغشت ىلع نوناقلا بقاعي

  .لغشلا بصانم ثادحتسا ىلع ةدعاسملل تاسايس عضتو نيهمتلا ةيقرت ىلع ةلودلا لمعت

.ةماعلا ةحلصملا ضارغأل نيمَدختسملا ريخست طورش نوناقلا ددحي

ماهملا ءانثتساب ،ةلوّدلا يف فئاظولاو ماــهملا دّلقت يف نيــنطاوملا عــيمج ىواـــستي :٧٦ ةداـــــــــملا
 .نيينطولا نمألاو ةدايسلاب ةلصلا تاذ فئاظولاو

.مكحلا اذه قيبطت طورش نوناقلا ددحي

.ليغشتلا قوس يف ءاسنلاو لاجرلا نيب فصانتلا ةيقرت ىلع ةلودلا لمعت :٨٦ ةداــملا

ىلعو ةيمومعلا تارادإلاو تائيهلا يف ةيلوؤسملا بصانم يف ةأرملا ةيقرت ةلودلا عجشت
.تاسسؤملا ىوتسم

 .نوناقلا راطإ يف ةيرح لكب سراميو ،نومضم يباقنلا قحلا :٩٦ ةداـــــــــملا

مارتحا راطإ يف لمعلا بابرأ تامظنم نمض اومظتني نأ يداصتقالا عاطقلا يلماعتمل نكمي
.نوناقلا

 .نوناقلا راطإ يف سَرامُيو ،هب فَرتعُم بارضإلا يف ّقحلا :0٧ ةداـــــــــملا

ّينطولا عافّدلا نيدايم يف هتسراممل ادودح لعجي وأ ،ّقحلا اذه ةسرامم نوناقلا عنمي نأ نكمي
 .ةمألل ةّيويحلا ةحلصملا تاذ ةّيمومعلا ةطشنألا وأ تامدخلا عيمج يف وأ ،نمألاو

.ةلودلا ةيامحب ةرسألا ىظحت :١٧ ةداـــــــــملا

.لفطلل ايلعلا ةحلصملا ةاعارم عم ةرسألاو ةلودلا فرط نم ةيمحم لفطلا قوقح

.بسنلا يلوهجم وأ مهنع ىلختملا لافطألا ةلودلا لفكتو يمحت

.مهئانبأ ةيبرت نامضب ءايلوألا مزلي ،ةيئازجلا تاعباتملا ةلئاط تحت

  .مهتدعاسمو مهئايلوأ ىلإ ناسحإلاب مايقلا بجاوب ءانبألا مزلي ،ةيئازجلا تاعباتملا ةلئاط تحت

.مهنع يلختلاو مهلالغتساو لافطألا دض فنعلا لاكشأ لك نوناقلا بقاعي

.نيّنسملل ةيامحلاو ةدعاسملا نامض ىلإ ةلودلا ىعست
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يف ةـــــصاخلا تاــــجايتحالا تاذ ةــــمورحملا تائفلا جاـــمدإ ناـــمض ىلـــع ةــــلودلا لـــــمعت :2٧ ةداـــــــــملا
.ةيعامتجالا ةايحلا

.مكحلا اذه قيبطت تايفيكو طورش نوناقلا ددحي

تاردق ةيمنتب ةليفكلا ةيداملاو ةيتاسسؤملا لئاسولا ريفوت ىلع ةلودلا رهست :3٧ ةداـــــــــملا
.ةيعادبإلا مهتاقاط زيفحتو ،بابشلا

.ةيسايسلا ةايحلا يف ةكراشملا ىلع بابشلا ةلودلا عجشت

.ةيعامتجالا تافآلا نم بابشلا ةلودلا يمحت

.ةداملا هذه قيبطت طورش نوناقلا ددحي

.ةنومضم ،ةينفلاو ةيملعلا هداعبأ كلذ يف امب ،يركفلا عادبإلا ةيرح :٤٧ ةداـــــــــملا

ميقلا وأ ةمألل ايلعلا حلاصملاب وأ صاخشألا ةماركب ساسملا دنع ّالإ ةيرحلا هذه دييقت نكمي ال
.ةينطولا تباوثلاو

.يركفلا عادبإلا ىلع ةبترتملا قوقحلا نوناقلا يمحي

ةيامحل ةعفشلا قح ةسرامم ةلودلل نكمي ،يركفلا عادبإلا نع ةمجانلا قوقحلا لقن ةلاح يف
    .ةماعلا ةحلصملا

 .ةنومضم يملعلا ثحبلا ةيرحو ةيميداكألا تايرحلا :٥٧ ةداـــــــــملا

.ةمألل ةمادتسملا ةيمنتلل ةمدخ هنيمثتو يملعلا ثحبلا ةيقرت ىلع ةلودلا لمعت

 .نومضم ةفاقثلا يف قحلا :٦٧ ةداـــــــــملا

 .نيرخآلا عم ٍواستم لكشب ةفاقثلا يف قحلا صخش لكل

 .هيلع ظافحلا ىلع لمعتو ،يداملا ريغو يداملا ينطولا يفاقثلا ثارتلا ةلودلا يمحت

حرطل ،يعامج وأ يدرف لكشب ،ةرادإلا ىلإ تاسمتلم ميدقت يف قحلا نطاوم لكل :٧٧ ةداـــــــــملا
.ةيساسألا هقوقحب ةسام تافرصتب وأ ةماعلا ةحلصملاب قلعتت تالاغشنا

.لوقعم لجأ يف تاسمتلملا ىلع درلا ةينعملا ةرادإلا ىلع نّيعتي

يــــــــــــــــــــــناثلا لـــــــــــــــــــــــصفلا
تاــــــــــــــبجاولا

 .نوناقلا لهجب دحأ رذعي ال :٨٧ ةداـــــــــملا
.ةيمسرلا قرطلاب اهرشن دعب ّالإ تاميظنتلاو نيناوقلاب جتحُي ال
.ةّيروهمجلا نيناوقل لثتمي نأو ،روتسّدلا مرتحي نأ صخش ّلك ىلع بجي

اــــهتداـيـــسو دالـــبلا لالــــــــقتـــسا نوــــــــصــــيو يــــــــمــــحـــي نأ نــــطاوــــم ّلــــــك ىلـــع بـــــــــجـــــي :٩٧ ةداـــــــــملا
 .ةلوّدلا زومر عيمجو اهبعش ةدحوو ّينطولا اهبارت ةمالسو

مئارجلا عيمج ىلعو ،ّودـــــعلل ءالولاو سّســـــــــّجتلاو ةنايخلا ىلع ةـــــمارص ّلكب نوـــناقلا بـــقاعي
  .ةلوّدلا نمأ ّدض ةبَكترملا
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 .ةّينطولا ةعومجملا هاجت هتابجاو صالخإب يّدؤي نأ نطاوم ّلك ىلع :0٨ ةداـــــــــملا

.نامئاد ناسّدقم نابجاو ،هنع عافّدلا يف ةكراشملا ةّيرابجإو نطولا ءازإ نطاوملا مازتلا

.نيدهاجملاو ،مهيوذ ةماركو ،ءادهّشلا حاورأو ،ةروّثلا زومر مارتحا ةلوّدلا نمضت

  .ةئشانلا لايجألل هميلعتو ةمألا  خيرات ةباتك ةيقرت ىلع ةلودلا لمعت

يف ريغلل اهب فَرتعملا قوقحلا مارتحا راطإ يف تايّرحلا عيمج صخش لك سرامي :١٨ ةداـــــــــملا
ةلوفطلاو ةرسألا ةيامحو ،ةّصاخلا ةايحلاو ،فرّشـلا يف قـحـلا مارـتـحا اهنم امــّيـسال ،روتسّدـلا

 .بابّشلاو

.نوناقلا ىضتقمب ّالإ ةبيرض ةّيأ ثَدحُت ال :2٨ ةداـــــــــملا

يلكلا ءافعإلا طورشو تالاح نوناقلا ددحيو ،ةبيرضلا مامأ نوواستم ةبيرضلاب نيفلكملا لك
.اهنم يئزجلا وأ

.ةنطاوملا تابجاو نم ةبيرضلا

.هعون ناك امفيك قح يأ وأ ،مسر وأ ،ةيابج وأ ،ةبيرض ةيأ ،يعجر رثأب ثدحت ال

حلاصمب اساسم دعي ،ةبيرضلاب نيفلكملا نيب ةاواسملا أدبم ىلع لياحتلا ىلإ فدهي لعف لك
.ةينطولا ةعومجملا

.يبيرضلا شغلاو برهتلا ىلع نوناقلا بقاعي

ةــــــعومــجملا حـــــلاصــــمو ةــــماـــعلا ةــــيــكـــلـــملا يــــــمــــحــــي نأ نــــطاوــــم لـــــك ىلـــــع بــــجــــي :3٨ ةداـــــــــملا
.ريغلا ةيكلم مرتحي نأو ،ةينطولا

ثـــــــــــــلاثلا باــــــــــــــــــــبلا
 اهنيب لصفلاو تاطلسلا ميظنت

لوألا لــــــــــــــــصـفلا
ةيروهمجلا سيئر

فورظلا لـــك يف رــــهسيو ،ةّمألا ةدــــحو ،ةلوّدلا ســــيئر ،ةّيروــــهمجلا ســــيئر دّسجُي:٤٨ ةداـــــــــملا
 .ةينطولا ةدايسلاو ينطولا بارتلا ةدحو ىلع

 .همارتحا ىلع رهسيو روتسّدلا يمحي

 .اهجراخو دالبلا لخاد َةلوّدلا دّسجُي

  .ةرشابم ةّمألا بطاخي نأ هل

.يّرسلاو رشابملا ماعلا عارتقالا قيرط نع ةّيروهمجلا سيئر بَختنُي :٥٨ ةداـــــــــملا

 .اهنع رّبعملا نيبخاّنلا تاوصأ نم ةقلطملا ةّيبلغألا ىلع لوصحلاب باختنالا يف زوفلا ّمتي

 .ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تاّيفيك يوضع نوناق دّدحي

   .روتسّدلا ماكحأ دودح يف ةيماّسلا ةطلّسلا ةّيروهمجلا سيئر سرامي :٦٨ ةداـــــــــملا
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  : نأ ةيروهمجلا ةسائرل حّشرتملا يف طرتشي :٧٨ ةداـــــــــملا

 ،مألاو بألل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا تبثيو ،طقف ةّيلصألا ةّيرئازجلا ةّيسنجلاب عّتمتي–

،ةيبنجأ ةيسنجب سّنجت دق نوكي ال–

،مالسإلاب نيدَي–

،حّشرتلا موي ةلماك )٠٤( نيعبرألا نس غلبي–

،ةّيسايّسلاو ةّيندملا هقوقح لماكب عّتمتي–

،طقف ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلاب عتمتي هجوز نأ تِبثُي–

عاديإ لبق ،لـــقألا ىلــع ،تاوـــنس )٠١( رـــشع ةدـــمل اـــهاوس نود رـــئازجلاب ةـــمئاد ةـــماقإ تـــبثي–
،حشرتلا

  ،2٤٩١ ويلوي لبق ادولوم ناك اذإ٤5٩١ ربمفون لّوأ ةروث يف هتكراشم تِبثُي–

،اهتيدأت مدعل ينوناقلا رربملا وأ ةينطولا ةمدخلا هتيدأت تبثي–

،2٤٩١ ويلوي دعب ادولوم ناك اذإ٤5٩١ ربمفون لّوأ ةروث ّدض لامعأ يف هيوبأ طّروت مدع تِبثُي–

.هجراخو نطولا لخاد ةلوقنملاو ةّيراقعلا هتاكلتممب ّينلعلا حيرصّتلا مّدقي–

.ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيك يوضع نوناق ددحي

 .تاونس )5( سمخ ةّيسائّرلا ةدهعلا ةّدم :٨٨ ةداـــــــــملا

ةدهعلا عاطقنا ةلاح يفو ،نيتلصفنم وأ نيتيلاتتم نيتدهع نم رثكأ ةسرامم دحأل نكمي ال
.ةلماك ةدهع دعُت ،ناك ببس ّيأل وأ هتدهع ةيراجلا ةيروهمجلا سيئر ةلاقتسا ببسب ةيسائرلا

يف ايلعلا تائيهلا عيمج روضحب بعّشلا مامأ نيميلا ةّيروهمجلا سيئر يّدؤي :٩٨ ةداـــــــــملا
 .هباختنال يلاوملا عوبسألا لالخ ةّمألا

  .نيميلا هئادأ روف هتّمهم رشابيو

: يتآلا ّصّنلا بسح نيميلا ةّيروهمجلا سيئر يّدؤي :0٩ ةداـــــــــملا

 ،ميحّرلا نمحّرلاهللا مسب“

ّيلعلاهللاب مسُقأ ،ةدلاخلا ربمفون ةروث ميقو ،راربألا انئادهش حاورألو ،ىربكلا تايحضّتلل ءافو
،ةلوّدلا ةّيرارمتسا ىلع رهسأو ،روتّسدلا نع عفادأو ،هّدجمأوّ يمالسإلا نّيدلا مرتحأ نأ ،ميظعلا
لجأ نم ىعسأو ،ّيروتّسدلا ماظّنلاو تاّسسؤملل ّيداعلا رّيسلل ةمّزاللا طوّرشلا ريفوت ىلع لمعأو
،اـهنيناوقو ةّيروـهمجلا تاـّسسؤمو ،بـّعشلا راـيتخا ةّّيرــح مرـــتحأو ،ّيطارــقمّيدلا راـسملا مــيعدت
بّعشلا ةدحوو ،ّينطولا باّرتلا ةدـحوو ةـمالس ىـلع ظفاحأو ،ماـعلا لاـملاو تاـكلتمملا ىـلع ظـفاحأو
ّروطت لجأ نم ةداوه نودب لمعأو ،نطاوملاو ناسنإلل ةّيساسألا قوقحلاو تاّّيرحلا يمحأو ،ةّمألاو
يف ملــّسلاو ةّّيرحلاو ةلادعلل ايلعلا ُلثملا قيقحــت ليبس يف ياوقّ لكب ىعسأو ،هراهدزاو بّعشلا
.ملاعلا

  .”ديهش لوقأ ام ىلعهللاو
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هاّيإ اـــــهلّوـخـــت يـــتّلا تاــــــطـــلّسلا ىلإ ةـــــفاـــضإلاب ،ةّيروــــــــهـــمـــجلا ســـــيئر عـــلـــطـــضــــي :١٩ ةداـــــــــملا
  : ةيتآلا تاّيحالّصلاو تاطلّسلاب ،روتسّدلا يف ىرخأ ماكحأ ةحارص

،ّينطولا عافّدلا ةّيلوؤسم ىّلوتيو ،ةّيروهمجلل ةحّلسملا تاّوقلل ىلعألا دئاقلا وه - )١

ناملربلا ةقداصم دعب نطولا جراخ ىلإ يبعشلا ينطولا شيجلا نم تادحو لاسرإ ررقي - )2
،ناملربلا يتفرغ نم ةفرغ لك ءاضعأ )2/3( يثلث ةيبلغأب

،اههّجويو ةّمألل ةّيجراخلا ةسايّسلا رّرقي - )3

،ءارزولا سلجم سأري - )٤

،هماهم يهنيو ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا نّيعي - )5

،ةيميظنتلا ةطلسلا ىلوتي - )٦

،ةّيسائّرلا ميسارملا عّقوي - )7

،اهلادبتسا وأ تابوقعلا ضيفخت ّقحو وفعلا رادصإ ّقح هل - )8

 ،ءاتفتسالا قيرط نع ةّينطو ةّيّمهأ تاذ ةّيضق ّلك يف بعّشلا ريشتسي نأ هنكمي - )٩

 ،ةبخانلا ةئيهلا يعدتسي - )٠١

،ةقبسم ةيسائر تاباختنا ءارجإ ررقي نأ نكمي - )١١

،اهيلع قداصيو ةّيلوّدلا تادهاعملا مربي - )2١

 .ةّيفيرشّتلا اهتاداهشو اهنيشاينو ةلوّدلا ةمسوأ مّلسي - )3١

 : ةيتآلا ماهملاو فئاظولا يف اميسال ،ةّيروهمجلا سيئر نّيعي :2٩ ةداـــــــــملا

،روتسّدلا يف اهيلع صوصنملا ّماهملاو فئاظولا- )١

،ةلوّدلا يف ةّيركسعلاو ةّيندملا فئاظولا- )2

بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا نم حارتقاب ءارزولا سلجم يف ّمتت يتّلا تانييعّتلا- )3
،ةلاحلا

،ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا- )٤

،ةلوّدلا سلجم سيئر- )5

،ةموكحلل ماعلا نيمألا- )٦

،رئازجلا كنب ظفاحم- )7

،ةاضقلا- )8

،نمألا ةزهجأ يلوؤسم- )٩

 ،ةالولا- )٠١

.طبضلا تاطلسل نيرّيسملا ءاضعألا- )١١
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يهنيو ،جراخلا ىلإ ةداعلا قوف نيثوعبملاو ةّيروهمجلا ءارفس ةّيروهمجلا سيئر نّيعيو
.مهماهم

 .مهماهم ءاهنإ قاروأو بناجألا نيّيسامولبّدلا نيلّثمملا دامتعا قاروأ ّملستيو

فئاظولا يوضع نوناق ددحي ،هالعأ5و٤ نيتلاحلا يف اهيلع صوصنملا فئاظولا ىلإ ةفاضإلاب
 .ةيروهمجلا سيئر اهيف نّيعي يتلا ىرخألا ةيئاضقلا

بـــسح ،ةــموكحلا ســــيئر وأ لوألا رـــــيزولل ضوــــفي نأ ةــــيروهمجلا ســــيئرل نـــــكمي :3٩ ةداـــــــــملا
.هتايحالص نم ًاضعب ،ةلاحلا

وأ لوألا ريزولا نييعت يف هتطلس ةّيروهمجلا سيئر ضّوفي نأ ،لاوحألا نم لاح ّيأب ،زوجي ال
ّصني مل نيذّلا اهئاضعأو ةّيروتسّدلا تاسّسؤملا ءاسؤر اذكو ةموكحلا ءاضعأو ةموكحلا سيئر
 .مهنييعتل ىرخأ ةقيرط ىلع روتسّدلا

ريرقتو ،ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا ّلحو ءاتفتسالا ىلإ ءوّجللا يف هتطلس ضّوفي نأ زوجي ال
2٩و١٩ ّداوملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا قيبطتو ،اهناوأ لبق ةّيعيرشّتلا تاباختنالا ءارجإ

  .روتسّدلا نم٠5١و٩٤١و8٤١و2٤١و2٠١و٠٠١ ىلإ7٩ نمو

رــــيطخ ضرــــم ببــــسب هــــماهم سراــــمي نأ ةّيروــــهمجلا ســــيئر ىلــــع لاــــحتسا اذإ :٤٩ ةداـــــــــملا
ةــقيقح نم تّبثتت نأ دـــعبو ،لـــجأ نودـــبو نوـــناقلا ةوـــقب ةـــــيروــــتسدلا ةـــــــمكحملا عــــمتجت ،نــــمزمو
ناملربلا ىلع اهئاضعأ )3/٤( عابرأ ةثالث ةيبلغأب حرتقت ،ةمئالملا لئاسولا ّلكب عناملا اذه
 .عناملا توبثب حيرصّتلا

ةّيبلغأب ةّيروهمجلا سيئرل عناملا توبث ،اعم نيتعمتجملا هيتفرغب دقعنملا ،ناملربلا نِلعُي
،اموي )5٤( نوعبرأو ةسمخ اهاصقأ ةدم ةباينلاب ةلودلا ةسائر يلوتب فلكيو ،هئاضعأ )2/3( يثلث
.روتسدلا نم٦٩ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم هتايحالص سرامي يذلا ةمألا سلجم سيئر

ةلاقتسالاب روغّشلا نَلعُي ،اموي )5٤( نيعبرأو ةسمخ ءاضقنا دعب عناملا رارمتسا ةلاح يف
نم ةيتآلا تارقفلا ماكحأل اقبطو نيتقباّسلا نيترقفلا يف هيلع صوصنملا ءارجإلا بسح ابوجو
 .ةّداملا هذه

تبثتو ابوجو ةيروتسدلا ةمكحملا عمتجت ،هتافو وأ ةّيروهمجلا سيئر ةلاقتسا ةلاح يف
ناملربلا ىلإ ّيئاهّنلا روغّشلاب حيرصّتلا ةداهش اروف غّلبُتو ،ةّيروهمجلا ةسائرل ّيئاهّنلا روغّشلا
 .ابوجو عمتجي يذّلا

اهلالخ مّظنت اموي )٠٩( نوعست اهاصقأ ةدمل ةلودلا سيئر ماهم ةمألا سلجم سيئر ىّلوتي
نيعست زواجتت ال ةدمل لجألا اذه ديدمت نكمي ،اهئارجإ ةلاحتسا ةلاح يفو .ةّيسائر تاباختنا
 .ةيروتسدلا ةمكحملا يأر ذخأ دعب ،اموي )٠٩(

.ةيروهمجلا ةسائرل حشرتي نأ ةقيرطلا هذهب نّيعملا ةلودلا سيئرل قحي ال
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،ناك ببس ّيأل ،ةمألا سلجم ةسائر روغشب هتافو وأ ةّيروهمجلا سيئر ةلاقتسا تنرتقا اذإ
ّيئاّهنلا روغّشلا اهئاضعأ )3/٤( عابرأ ةثالث ةيبلغأب تبثتو ،ابوجو ةيروتسدلا ةمكحملا عمتجت

سيــئر ىــّلوــتــي ،ةــلاحلا هذــه يفو .ةــمألا سلـــجـــم سيـــئرـــل عـــناملا لوصحو ةـــّيروـــهـــمجلا ةساـــئرـــل
ةنيبملا طورشلا بسح نّيعملا ةلودلا سيئر علطضيو .ةلوّدلا سيئر ماهم ةيروتسدلا ةمكحملا
نــــم٦٩ ةّداـــملا يفو ةـــقباّسلا تارــــقفلا يف ةدّدـــحملا طورـشلل اـــقبط ةـــلودلا ســـيئر ةـــمهمب هالـــعأ
.ةيروهمجلا ةسائرل حـــشرتي نأ هـــنكمي الو .روــــتسّدلا

نكمي ال ،ةيروتسدلا ةمكحملا ةقفاوم ةيسائرلا تاباختنالل حيشرت لاني امدنع :٥٩ ةداـــــــــملا
ةافو ةلاح يف وأ انوناق ةيروتسدلا ةمكحملا هتبثت ريطخ عنام لوصح ةلاح يف ّالإ هبحس

 .ينعملا حشرتملا

اذه ذخأ نود ةيباختنالا ةيلمعلا رمتست ،يناثلا رودلا نم نيحشرتملا دحأ باحسنا دنع
 .نابسحلا يف باحسنالا

ةــمــكحملا نــلــعـــت ،ينوـــناـــق عـــنامل هضّرـــعـــت وأ يناـــثـــلا رودـــلـــل نيحشرـــتملا دـــحأ ةاـــفو ةـــلاـــح يف
ميظنت لاجآ ةلاحلا هذه يف دّدمتو ،ديدج نم ةيباختنالا تايلمعلا لك ءارجإ بوجو ةيروتسدلا
 .اموي )٠٦( نوتس اهاصقأ ةدمل ةديدج تاباختنا

ةفيظو ىلوتي نم وأ هتدهع ةيراسلا ةيروهمجلا سيئر لظي ،ةداملا هذه ماكحأ قيبطت دنع
 .نيميلا ةيروهمجلا سيئر ءادأ ىتح هبصنم يف ،ةلودلا سيئر

  .ةداملا هذه ماكحأ قيبطت تايفيكو طورش يوضع نوناق ددحي

،ةّيروهمجلا سيئرل عناملا لوصح ناّبإ ةمئاقلا ةـموكحلا لّدــعت وأ لاقُت نأ نكمي ال :٦٩ ةداـــــــــملا
 .هماهم ةسرامم يف ديدجلا ةّيروهمجلا سيئر عَرشَي ىّتح ،هتلاقتسا وأ ،هتافو وأ

.ةّيروهمجلا ةسائرل حّشرت اذإ ابوجو ،ةلاحلا بسح،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا ليقتسي
يّذلا ةموكحلا ءاضعأ دحأ ،ذئنيح ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا  ةفيظو سراميو
 .ةلوّدلا سيئر هّنيعي

صوصنملا ماكحألا قيبطت ،هالعأ5٩و٤٩ نيتداملا يف امهيلع صوصنملا نيترتفلا يف نكمي ال
.روتسّدلا نم222و١22و٩١2و2٦١و١5١و2٤١و٤٠١ داوملاو١٩ ةّداملا نم٩و8 نيتلاحلا يف اهيلع

ّالإ روتسدلا نم2٠١و٠٠١و٩٩و8٩و7٩ ّداوملا ماكحأ قيبــطت ،نيترتــفلا نـــيتاه لالخ ،نكمي ال
ةـيروـتسدــلا ةــمــكحملا ةراشتسا دــعــب ،ًاــعــم نيتــعــمــتــجملا هــيــتــفرــغــب دــقــعــنملا ناملرــبــلا ةــقــفاومب
  .نمألل ىلعألا سلجملاو

ةــــــــــيئانثتسالا تالاــــــــــــحلا

،راــــصحلا وأ ئراوّطلا ةــــلاح ،ةّحلملا ةرورّضلا تـــــعد اذإ ،ةّيروـــهمجلا ســــيئر رّرـــقي:٧٩ ةداـــــــــملا
سلجم سيئر ةراشتساو ،نمألل ىلعألا سلجملا عامتجا دعب اموي )٠3( نوثالث اهاصقأ ةّدمل

،ةـــلاحلا بسح ،ةـــموـــكحلا سيـــئر وأ لوألا رـــيزوـــلاو ،ينـــطوـــلا يبـــعشلا سلـــجملا سيــــئرو ،ةــــمألا
.عضولا بابتتسال ةمزّاللا ريبادّتلا ّلك ذخّتيو ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئرو
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نيتعمتجملا هيتفرغب دقعنملا ناملربلا ةقفاوم دعب ّالإ ،راصحلا وأ ئراوّطلا ةلاح ديدمت نكمي ال
.اعم

   .راصحلا ةلاحو ئراوّطلا ةلاح ميظنت ّيوضع نوناق دّدحي

مهاد رطخب ةدّدهم دالبلا تـــناك اذإ ةّيئانثتسالا ةـــلاحلا ةّيروـــــهمجلا ســــيئر رّرـــــقي :٨٩ ةداـــــــــملا
)٠٦( نوتس اهاصقأ ةدمل اهبارت ةمالس وأ اهلالقتسا وأ ةّيروتسّدلا اهتاسّسؤم بيصي نأ كشوي
 .اموي

يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئر ةراشتسا دعب ّالإ ءارجإلا اذه لثم ذخّتي ال
.ءارزولا سلجمو نمألل ىلعألا سلجملا ىلإ عامتسالاو ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئرو ،ينطولا

اهبجوتست يتّلا ةّيئانثتسالا تاءارجإلا ذاختا ةّيروهمجلا سيئر ةّيئانثتسالا ةلاحلا لّوختو
 .ةيروهمجلا يف ةيروتسدلا تاسّسؤملاو ةّمألا لالقتسا ىلع ةظفاحملا

.ةمألل اباطخ نأشلا اذه يف ةيروهمجلا سيئر هجوي

 .ابوجو ناملربلا عمتجي

ناملرــبــلا يتــفرــغ ءاضعأ ةــيــبــلــغأ ةــقــفاوــم دــعــب ّالإ ةــيــئاــنــثــتسالا ةـــلاحلا ةدـــم دـــيدمت نـــكـــمـــي ال
.اعم نيتعمتجملا

  .اهنالعإ تَبجوأ يتّلا ركّذلا ةفلاّسلا تاءارجإلاو لاكشألا بسح ،ةّيئانثتسالا ةلاحلا يهتنت

اهءانثأ اهذختا يتلا تارارقلا ،ةيئانثتسالا ةلاحلا ةدم ءاضقنا دعب ،ةيروهمجلا سيئر ضرعي
.اهنأشب يأرلا ءادبإل ةيروتسدلا ةمكحملا ىلع

ىلإ عاــمتسالا دــــعب ءارزوـــلا ســــلجم يف ةّماــــعلا ةـــئبعّتلا ةّيروــــهمجلا ســـيئر رّرــــقي :٩٩ ةداـــــــــملا
 .ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر ةراشتساو نمألل ىلعألا سلجملا

هـــيلع تــــــصن اـــــــمبـــسح عــــــقي نأ كــــــشوي وأ دالــــبلا ىلــــــــع ّيلــــــعف ناودـــــــُع عـــــقو اذإ :00١ ةداـــــــــملا
سلجم عامتجا دعب ،برحلا ةّيروهمجلا سيئر نِلعُي ،ةدحّتملا ممألا قاــثيمل ةـــمئالملا تاـــبيترّتلا
سلجملا سيئرو ةمألا سلجم سيئر ةراشتساو نمألل ىلعألا سلجملا ىلإ عامتسالاو ءارزولا
 .ةيروتسدلا ةمكحملا سيئرو ّينطولا ّيبعّشلا

 .ابوجو ناملربلا عمتجي

  .كلذب اهُمِلعُي ةّمألل اباطخ ةّيروهمجلا سيئر هّجوي

عيمج ةّيروهمجلا ســــيئر ىّلوتيو ،برــــحلا ةــــلاح ةّدــــم روــــتسّدلاب لــــمعلا فـــــَقوُي :١0١ ةداـــــــــملا
 .تاطلّسلا

.برحلا ةياهن ةياغ ىلإ ابوجو دّدمت اهنإف ،ةّيروهمجلا سيئرل ةّيسائّرلا ةّدملا تهتنا اذإ
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سيئر ىلوتي ،انوناق تبثملا يندبلا هزجع وأ هتافو وأ ةّيروهمجلا سيئر ةلاقتسا ةلاح يف
بسح برحلا ةـلاـح اـهــبــجوــتست يتــّلا تاــّيــحالّصلا ّلــك ،ةــلوّدــلــل اسيــئر هراــبــتــعاــب ةــمألا سلــجــم
 .ةّيروهمجلا سيئر ىلع يرست يتّلا اهسفن طورّشلا

سيــئر ىــّلوــتــي ،ةــمألا سلــجــم ةساــئرو ةــّيروــهــمجلا سيــئر بصنـــم روـــغش نارـــتـــقا ةـــلاـــح يف
  .هالعأ ةنّيبملا طورّشلا بسح ةلوّدلا سيئر فئاظو ةيروتسدلا ةمكحملا

 .ملّسلا تادهاعمو ةندهلا تاّيقافّتا ةّيروهمجلا سيئر عّقوي :20١ ةداـــــــــملا

 .امهب ةقّلعتملا تاّيقافّتالا نأشب ةيروتسدلا ةمكحملا يأر ةيروهمجلا سيئر سمتلي

اهيلع قفاوتل ناملربلا نم ةفرغ ّلك ىلع اروف تايقافتالا كلت ةيروهمجلا سيئر ضرعي
 .ةحارص

يــــــــــــــــــناـــــــــــثلا لــــــــــــــــــــــــصفلا
ةـــــــــــــــــموكحلا

ةيبلغأ نــع ةــيعيرشتلا تاـــباختنالا ترـــــفسأ لاــــح يف لوأ رـــــيزو ةــــموكحلا دوـــــقي :30١ ةداـــــــــملا
.ةيسائر

.ةيناملرب ةيبلغأ نع ةيعيرشتلا تاباختنالا ترفسأ لاح يف ،ةموكح سيئر ةموكحلا دوقي

نــيذــلا ءارزوـــلا نـــمو ،ةـــلاحلا بسح ،ةـــموـــكحلا سيـــئر وأ لوألا رـــيزوـــلا نـــم ةـــموـــكحلا نوـــكـــتـــت
.اهنولكشي

وأ لوألا ريزولا نم حارــتقا ىلع ءاـــنب ةــــموكحلا ءاـــضعأ ةـــيروهمجلا ســـيئر نّيـــــعي :٤0١ ةداـــــــــملا
.ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر

ةيروهمجلا سيئر نّيعي ،ةيسائر ةيبلغأ نع ةيعيرشتلا تاباختنالا ترفسأ اذإ :٥0١ ةداـــــــــملا
يذلا يسائرلا جمانربلا قيبطتل لمع ططخم دادعإو ةموكحلا ليكشت حارتقاب هفلكيو لوأ اريزو
.ءارزولا سلجم ىلع هضرعي

ّيـــــنطوـــلا ّيبــــــعّشلا ســـــــــلجملا ىلإ ةــــموـــــــكحلا لـــــــمــــع ططـــــــخم لوألا رــــيزوــــلا مدـــــقي :٦0١ ةداـــــــــملا
 .ةّماع ةشقانم ضرغلا اذهل ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا يرجُيو .هيلع ةقفاوملل

يــبعشلا ســــلجملا ةـــشقانم ءوــــض ىلع ةـــموكحلا لـــمع ططـــخم فّيكي نأ لوألا رـــيزولا نـــكمي
 .ةيروهمجلا سيئر عم رواشتلاب ينطولا

سلجملا هيلع قفاو املثم ةّمألا سلجمل ةموكحلا لمع ططخم لوح اضرع لوألا ريزولا مّدقي
 .ينطولا  يبعشلا

 .ةحئال ردصي نأ ،راطإلا اذه يف ،ةّمألا سلجمل نكمي

ةـــقفاوم مدـــع ةــــلاح يف ةّيروـــــهمجلا ســــيئرل ةــــموكحلا ةــــلاقتسا لوألا رـــــيزولا مّدقي :٧0١ ةداـــــــــملا
.ةموكحلا لمع ططخم ىلع ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا

  .اهسفن تاّيفيكلا بسح لوأ اريزو ديدج نم ةّيروهمجلا سيئر نّيعي
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.ابوجو ّلحُي ،ديدج نم ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا ةقفاوم لُصحت مل اذإ :٨0١ ةداـــــــــملا

ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا باختنا ةياغ ىلإ ةّيداعلا نوؤّشلا رييست يف ةمئاقلا ةموكحلا ّرمتست
  .رهشأ )3( ةثالث هاصقأ لجأ يف كلذو

ّيـــبعّشلا ســــلجملا هـــيلع قداــــص يذّلا لــــمعلا ططـــــخم قـــــسنيو لوألا رـــــيزولا ذّفني :٩0١ ةداـــــــــملا
  .ّينطولا

،ةيسائرلا ةيبلغألا ريغ ةيناملرب ةيبلغأ نع ةيعيرشتلا تاباختنالا ترفسأ اذإ :0١١ ةداـــــــــملا
هـــتموكح لـــيكشتب هـــفلكيو ،ةـــيناملربلا ةــــيبلغألا نم ةـــــموكحلا ســــيئر ةــــيروهمجلا ســـيئر نّيعي
.ةيناملربلا ةيبلغألا جمانرب دادعإو

سيئر نّيعي ،اموي )٠3( نيثالث لجأ يف هتموكح ليكشت ىلإ نّيعملا ،ةموكحلا سيئر لصي مل اذإ
 .ةموكحلا ليكشتب هفلكيو ديدج ةموكح سيئر ةيروهمجلا

ناملربلل همدقي مث ،ءارزولا سلجم ىلع هتموكح جمانرب ،تالاحلا لك يف ،ةموكحلا سيئر ضرعي
  .8٠١و7٠١و )٤و3و ىلوألا تارقفلا(٦٠١ داوملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا بسح

ىلإ ايونس مدقي نأ ،ةـــلاحلا بـــسح ،ةــــموكحلا ســــيئر وأ لوألا رـــــيزولا ىلــــع بـــــجي :١١١ ةداـــــــــملا
 .ةّماعلا ةسايّسلا نع انايب ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا

.ةموكحلا لمع ةشقانم ةّماعلا ةسايّسلا نايب بُقعت

.ةحئالب ةشقانملا هذه مَتتخُت نأ نكمي

ّيبعّشلا سلجملا هـــب موــــقي ةـــباقر ســـَمتلُم عادـــيإ ةــــشقانملا هذــــه ىلــــع بّترـــتي نأ نـــــكمي اـــــمك
 .هاندأ2٦١و١٦١ نيتداملا ماكحأل اقبط ّينطولا

اتيوصت ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا نم بلطي نأ ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولل
 .ةقّثلاب

،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا مّدقي ،ةقّثلا ةحئال ىلع ةقفاوملا مدع ةلاح يفو
.ةموكحلا ةلاقتسا

١5١ ةّداملا ماكحأ ىلإ ،ةلاقتسالا لوبق لبق ،أجلي نأ ةّيروهمجلا سيئر نكمي ،ةلاحلا هذه يفو
 .هاندأ

نع انايب ةّمألا سلجم ىلإ مّدقي نأ ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولل نكمي
  .ةّماعلا ةسايّسلا

تاطلّسلا ىلع ةدايز ،ةــلاحلا بـــسح ،ةـــموكحلا ســـيئر وأ لوألا رــــيزولا سراـــمي :2١١ ةداـــــــــملا
  : ةيتآلا تاّيحالّصلا ،روتسّدلا يف ىرخأ ماكحأ ةحارص هاّيإ اهلّوخت يتّلا

،ةموكحلا لمع بقاريو قسنيو هجوي - )١

،ةّيروتسّدلا ماكحألا مارتحا عم ةموكحلا ءاضعأ نيب تاّيحالّصلا عّزوي - )2

،تاميظنتلاو نيناوقلا قيبطتب موقي - )3



٤٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع مّرحم٨2
27م0202 ةنس ربمتبس٦١

،ةموكحلا تاعامتجا سأري - )٤

،ةّيذيفنّتلا ميسارملا عّقوي - )5

ةيروهمجلا سيئرل نييعتلا ةطلس نمض جردنت ال يتلا ةلودلل ةيندملا فئاظولا يف نّيعي - )٦
،ريخألا اذه هل اهضوفي يتلا كلت وأ

 .ةيمومعلا قفارملاو ةّيمومعلا ةرادإلا ريس نسح ىلع رهسي - )7

ةموكحلا ةلاقتسا مّدقي نأ ،ةلاحلا بــسح ،ةـــموكحلا ســـيئر وأ لوألا رــــيزولا نــــكمي :3١١ ةداـــــــــملا
 .ةّيروهمجلا سيئرل

ثـــــــــــــــــــلاثلا لــــــــــــــــــصفلا

ناـــــــــــــــملربلا

ّيبعّشلا سلجملا اــمهو ،نيتفرغ نــم نّوكتي ناـملرب ةّيعيرشّتلا ةـــطلّسلا سراـــمي :٤١١ ةداـــــــــملا
 .ةّمألا سلجمو ّينطولا

  .هيلع تيوصّتلاو نوناقلا دادعإ يف ةدايسلا اهل ناملربلا يتفرغ نم ةفرغ لك

85١و١١١و٦٠١ ّداوــــملا يف ةدّدــــحـملا طورـّـشلل اقفو ةــموكحلا لـــمع ناــملربلا بــــقاري :٥١١ ةداـــــــــملا
 .روتسّدلا نم٠٦١و

 .روتسّدلا نم2٦١و١٦١ نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ةباقّرلا ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا سرامي

لاــــغشألا يف ةــيلعفلا ةـــكراـــشملا نـــم اهنّكُمت قوقحب ةيناملربلا ةــضراعملا عتمتت :٦١١ ةداـــــــــملا
 : اهنم اميس ال ،ةيسايسلا ةاـــيحلا يفو ةــيناملربلا

،عامتجالاو ريبعتلاو يأرلا ةيرح-)١

  ،ناملربلا يف ليثمتلا ةبسن بسحب ةيلاملا تاناعإلا نم ةدافتسالا-)2

،ةموكحلا طاشن ةبقارمو ةيعيرشتلا لامعألا يف ةيلعفلا ةكراشملا-)3

ناجللا ةسائر اميسال ،ناــملربلا يتفرغ ةزــــهجأ يف ةــــيلعفلا ةــــكراشملا اــــهل نـــمضي لــــيثمت-)٤
،لوادتلاب

،روتسدلا نم3٩١ ةداملا نم2 ةرقفلا ماكحأل اقبط ،ةيروتسدلا ةمكحملا راطخإ-)5

 .ةيناملربلا ةيسامولبدلا يف ةكراشملا-)٦

وأ ةعومجم همدقت لامعأ لودج ةشقانمل ةيرهش ةسلج ناملربلا يتفرغ نم ةفرغ لك صصخت
 .ةضراعملا نم ةيناملرب تاعومجم

  .ةداملا هذه قيبطت تايفيك ناملربلا يتفرغ نم ةفرغ لكل يلخادلا ماظنلا ددحي

.هتاعلطتو بعشلا ةقثل اّيفو ،ةيروتسدلا هتاصاصتخا راطإ يف ناملربلا ىقبي :٧١١ ةداـــــــــملا
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.هتدهع ةسراممل ايلك ةمألا سلجم وضع وأ بئانلا غّرفتي :٨١١ ةداـــــــــملا

بوجوب قلعتت ماكحأ ىلع ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملا نم لكل يلخادلا ماظنلا صني
تابوقعلا ةلئاط تحت ،ةماعلا تاسلجلا يفو ناجّللا لاغشأ يف امهئاضعأل ةيلعفلا ةكراشملا
.بايغلا ةلاح يف ةقبطملا

.اهئاضعأ ةيبلغأ روضحب حئاوللاو نيناوقلا ىلع ناملربلا يتفرغ نم ةفرغ لك تّوصت

بسح نيناوقلا عيراشم ىلع ةقداصملا ناملربلا نم بـــــلطت نأ ةــــموكحلل نـــــكمي :٩١١ ةداـــــــــملا
.لاجعتسالا ءارجإ

.مكحلا اذه قيبطت تايفيكو طورش يوضع نوناق ددحي

يــمتنملا ،ةـمألا ســــــلجم يف وأ يـــنــــطولا يـــبعشلا ســـــــــلجملا يف بـــــختنملا دّرــــــجي :02١ ةداـــــــــملا
ةيباختنالا هتدهع نم ،هساسأ ىلع بختنا يذلا ءامتنالا اعوط رّيغي يذلا ،يسايس بزح ىلإ
.نوناقلا ةوقب

.ةينعملا ةفرغلا سيئر نم ابوجو اهراطخإ دعب دعقملا روغش ةيروتسدلا ةمكحملا نلعت
 .هفالختسا تايفيك يوضع نوناق ددحيو

.متنُم ريغ بئان ةفصب هتدهعب هنم دعبُأ وأ هبزح نم لاقتسا يذلا بئانلا ظفتحي

رشابملا ماعلا عارـتقالا قــــيرط نــــع ّيــــنطولا ّيـــبعّشلا ســـــلجملا ءاـــــضعأ بَختنُي :١2١ ةداـــــــــملا
.يرّسلاو

نع نيدعقمب ،يّرسلاو رشابملا ريغ عارتقالا قيرط نع ةّمألا سلجم ءاضعأ )2/3( اثلث بَختنُي
.ةيئالولا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ نيب نم ،ةيالو لك

تاّيـصــخـّشـلا نـيـب نـم ةـّمألا سلـجـم ءاضـعأ نم رـخآلا )١/3( ثلّـثـلا ةـّيروهمجلا سيئر نّيعي
.ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةينهملاو ةيملعلا تالاجملا يف ةّينطولا تاءافكلاو

 .تاونس )5( سمخ  اهتدم ةدهعل ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا بَختنُي:22١ ةداـــــــــملا

.تاونس )٦( ّتس ةّدمب ةّمألا سلجم ةدهع دّدحت

 .تاونس )3( ثالث ّلك فصّنلاب ةّمألا سلجم ةليكشت دّدجت

 .ةّيداع تاباختنا ءارجإب حمست ال اّدج ةريطخ فورظ يف ّالإ ناملربلا ةدهع ديدمت نكمي ال

سيئر حارتقا ىلع ءانب ،رارقب ةلاحلا هذه اعم نيتعمتجملا هيتفرغب دقعنملا ناملربلا تِبثُيو
.ةيروتسدلا ةمكحملا ةراشتساو ةّيروهمجلا

.نيتيلاتتم وأ نيتلصفنم نيتيناملرب نيتدهع نم رثكأ ةسرامم دحأل نكمي ال
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وأ ةّمألا ســــــــــلجم ءاــــضعأ باـــــــختنا تاّيـــــفيكو باّوّنلا باــــــــختنا تاّيــــفيك دّدـــــــحت :32١ ةداـــــــــملا
،يفانّتلا تالاـــحو ،باـــختنالل مـــهتّيلباق مدــــع ماــــظنو ،باــــختنالل مـــــــهتّيلباق طورــــــشو ،مــــهنييعت
 ّ.يوضع نوناق بجومب ،ةيناملربلا تاضيوعتلا ماظنو

  .ةدـح ىلع ةفرغ ّلك صاصتخا نم ةّمألا سلجم ءاضعأو باّوّنلا ةّيوضع تابثإ :٤2١ ةداـــــــــملا

وأ تادهع نيبو اهنيب عمجلا نكمي الو ،ةّينطو ةّمألا ســـلجم وـــضعو بئاّنلا ةدـــــهع :٥2١ ةداـــــــــملا
  .ىرخأ فئاظو

،اــــهدقفي وأ هــــباختنا ةّيلباق طورــــش يفوـــتسي ال ةّمألا ســــلجم وـــضع وأ بـئان لــك :٦2١ ةداـــــــــملا
.ةّيناملربلا هـــتدهع طوـــقسل ضّرـــعتي

  .هئاضعأ ةّيبلغأب طوقّسلا اذه ،ةلاحلا بسح ،ةّمألا سلجم وأ ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا رّرقي

نم هدــــيرجت مــــهنكمي نــــيذّلا هئالمز مامأ لوؤــــسم ةّمألا ســــلجم وــــضع وأ بـــــئاّنلا :٧2١ ةداـــــــــملا
.اهفرشب ّلخُي العف فرـتقا نإ هــــتدهع

وضع وأ بئان ّيأ اهيف ضّرعتي يتّلا طورّشلا ،نيتفرغلا نم ةدحاو ّلكل يلخاّدلا ماظّنلا دّدحي
سلجم وأ ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا ،ةلاحلا بسح ،ءاصقإلا اذه رّرقيو ،ءاصقإلل ةّمألا سلجم
   .نوناقلا يف ةدراولا ىرخألا تاعباتملا عيمجب ساسملا نود ،هئاضعأ ةّيبلغأب ةّمألا

  .هئاضعأ دحأ ةلاقتسا ناملربلا اهيف لـبقي يتّلا طورــــشلا ّيوـــضع نوـــناق دّدـــحي :٨2١ ةداـــــــــملا

هماهم ةسراممب ةطبترملا لاــمعألل ةـــبسنلاب ةــــناصحلاب ناـــملربلا وــــضع عــــتمتي :٩2١ ةداـــــــــملا
.روتسدلا يف ةددحم يه امك

ةطبترملا ريغ لامعألا نع ةيئاضق ةعباتم لحم ناملربلا وضع نوكي نأ نكمي :03١ ةداـــــــــملا
.هتناصح نع ينعملا نم حيرص لزانت دعب ةيناملربلا هماهمب

ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا راــطــخإ راــطــخإلا تاــهــج نــكـــمـــي ،ةـــناصحلا نـــع لزاـــنـــتـــلا مدـــع لاـــح يفو
.اهمدع نم ةناصحلا عفر نأشب رارق رادصتسال

نكمي ،ةيانج وأ ةحنجب ةّمألا سـلجم ءاــــضعأ دــــحأ وأ باّوّنلا دــــحأ سّبلت ةــــلاح يف :١3١ ةداـــــــــملا
،ةلاحلا بسح ،ةّمألا سلجم بتكم وأ ،ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا بتكم كلذب رطخيو ،هفيقوت
 .اروف

،ةّمألا سلجم وضع وأ بئاّنلا حارس قالطإو ةعباتملا فاقيإ بلطي نأ رَطخملا بتكملا نكمي
  .هالعأ٠3١ ةّداملا ماكحأب دعب اميف لمعي نأ ىلع

ةلاح يف ةّمألا ســلجم وــــضع وأ بئاّنلا فالـــــختسا طورــــش ّيوــــضع نوــــناق دّدــــحي :23١ ةداـــــــــملا
  .هدعقم روغش
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خيرات يلي يذلا )5١( رشع سماخلا مويلا يف ،ابوجو ،ةّيعيرشّتلا ةرتفلا ئدتبت :33١ ةداـــــــــملا
نيبئان رغصأ ةدعاسمبو ،اّنس باّوّنلا ربكأ ةسائر تحت ،جئاتنلا ةيروتسدلا ةمكحملا نالعإ

 .مهنم

 .هناجل لّكشيو هبتكم ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا بِختنَي

  .ةّمألا سلجم ىلع ركّذلا ةقباّسلا ماكحألا قّبطت

.ةّيعيرشّتلا ةرتفلل ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا سيئر بَختنُي :٤3١ ةداـــــــــملا

هيف رفوتت نأ نّيعتيو ،سلجملا ةليكشتل ّيئزج ديدجت ّلك دعب ةّمألا سلجم سيئر بَختنُي
.روتسدلا نم78 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا

،امهلمعو ،ةّمألا سلجمو ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا ميظنت ّيوــضع نوــناق دّدحـي :٥3١ ةداـــــــــملا
.ةموكحلا نيبو امهنيب ةّيفيظولا تاقالعلا اذكو

.نيتفرغلا ةّينازيم نوناقلا دّدحي

.هيلع قداصيو يلخادلا هماظن ةّمألا سلجمو ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا نم لك ّدعي

 .ةّينالع ناملربلا تاسلج :٦3١ ةداـــــــــملا

 .ّيوضعلا نوناقلا اهدّدحي يتّلا طورّشلل اقبط رشنت رضاحم يف ناملربلا تالوادم نّودت

نم بلطب ةقلغم تاسلج دقعي نأ ةّمألا سلجمو ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا نم لكل نكمي
بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا نم بلطب وأ ،نيرضاحلا هئاضعأ ةّيبلغأ نم وأ ،هسيئر
  .ةلاحلا

راـــطإ يف ةمئاّدلا هــناجل ةّمألا ســـلجمو ّينطوـــلا ّيبعّشلا ســــلجملا نـــم لــــك لّكشُي :٧3١ ةداـــــــــملا
.يلخادلا هماظن

وأ ددحم عوضوم لوح ةتقؤم مالعتسا ةثعب ليكشت نيتفرغلا ناجل نم ةمئاد ةنجل لك نكمي
 .نّيعم عضو

 .ةيمالعتسالا ةثعبلا اهل عضخت يتلا ماكحألا نيتفرغلا نم ةفرغ لكل يلخادلا ماظنلا ددحي

ئدتبتو ،رهشأ )٠١( ةرشع اهتدم ،ةنس ّلك ةدحاو ةيداع ةرود يف ناملربلا عمتجي :٨3١ ةداـــــــــملا
.وينوي رهش نم لمع موي رخآ يف يهتنتو ،ربمتبس رهش نم لمع موي يناث يف

ةدودعم مايأل ةيداعلا ةرودلا ديدمت بلط ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا نكمي
.لامعألا لودج يف ةطقن ةسارد نم ءاهتنالا ضرغل

.ةّيروهمجلا سيئر نم ةردابمب ةّيداع ريغ ةرود يف ناملربلا عمتجي نأ نكمي

لوألا ريزولا نم بلطب ةّيروهمجلا سيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب عمتجي نأ كلذك ناملربلا نكمي
 ّ.ينطولاّ يبعّشلا سلجملا ءاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب وأ  ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ

.هلجأ نم يعدتسا يذّلا لامعألا لودج ناملربلا دفنتسي ام دّرجمب ةّيداعلا ريغ ةروّدلا مَتَتخت
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تالاجملا يف كلذكو ،روــتسّدلا هـــل اـــهصّصخي يـــتّلا نــــيدايملا يف ناملربلا عّرـــــشُي :٩3١ ةداـــــــــملا
  : ةيتآلا

ةــــــيامحو ،ةّيموــــمعلا تاّيّرحلا ماــــظن اـــمّيس ال ،ةّيساسألا مــــهتابجاوو صاــــــخشألا قوـــــقح - )١
 ،نينطاوملا تاـــــــبجاوو ،ةّيدرـــــفلا تاــــّيّرحلا

قالــــّطلاو جاوّزــلا اــــــهنم اــــميس ال ،ةرــــسألاو ةّيــــصخّشلا لاوـــــحألاب ةــــــقّلعتملا ةــماعلا دـــــــعاوـقلا - )2
،تاكرّتلاو ةـــــــــــّيلهألاو بـــسنلاو

،صاخشألا رارقتسا طورش - )3

،ةّيسنجلاب قّلعتملا ّيساسألا عيرشّتلا - )٤

 ،بناجألا ةّيعضوب ةقّلعتملا ةّماعلا دعاوقلا - )5

،ةّيئاضقلا تائيهلا ءاشنإب ةقّلعتملا دعاوقلا - )٦

،حنجلاو تايانجلا ديدحت امّيس ال ،ةّيئازجلا تاءارجإلاو ،تابوقعلا نوناقل ةماعلا دعاوقلا - )7
،نوجّسلا ماظنو ،نيمرجملا ميلستو ،لماّشلا وفعلاو ،اهل ةقباطملا ةفلتخملا تابوقعلاو

،ذيفنّتلا قرطو ةيرادإلاو ةّيندملا تاءارجإلل ةّماعلا دعاوقلا - )8

،ةّيكلملا ماظنو ةّيراجّتلاو ةّيندملا تامازتلالا ماظن - )٩

،ةيمومعلا تاقفصلاب ةقلعتملا ةماعلا دعاوقلا - )٠١

 ،دالبلل ّيميلقإلا ميسقّتلا  - )١١

،ةيلاملا نيناوق ىلع تيوصتلا - )2١

اـــــهبسنو اـــــهسسأ دـــــيدحتو ،ةـــــفلتخملا قوـــــقحلاو موـــــسرلاو تاــــيابجلاو بـــــئارضلا ثادــــــحإ- )3١
 ،اهليصحتو

،ّيكرمجلا ماظّنلا - )٤١

،تانيمأّتلاو ضرقلاو كونبلا ماظنو ،دوقّنلا رادصإ ماظن - )5١

،ّيملعلا ثحبلاو ،ميلعّتلاب ةقّلعتملا ةّماعلا دعاوقلا - )٦١

،ناّكسلاو ةّيمومعلا ةّحّصلاب ةقّلعتملا ةّماعلا دعاوقلا - )7١

،ّيباقّنلا ّقحلا ةسراممو ،ّيعامتجالا نامّضلاو لمعلا نوناقب ةقّلعتملا ةّماعلا دعاوقلا - )8١

،ةّينارمعلا ةئيهّتلاو ،ةشيعملا راطإو ةئيبلاب ةقّلعتملا ةّماعلا دعاوقلا - )٩١

،ةّيتابّنلاو ةّيناويحلا ةورّثلا ةيامحب ةقّلعتملا ةّماعلا دعاوقلا - )٠2

،هيلع ةظفاحملاو ّيخيراّتلاو ّيفاقّثلا ثارّتلا ةيامح - )١2

،ةّيوعّرلا يضارألاو تاباغلل ّماعلا ماظّنلا - )22

،هايملل ّماعلا ماظّنلا - )32

،ةددجتملا تاقاطلاو ،تاقورحملاو مجانملل ّماعلا ماظّنلا - )٤2



ـه2٤٤١ ماع مّرحم٤٥٨2  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م0202 ةنس ربمتبس٦١ 32

،ّيراقعلا ماظّنلا - )52

،ةّيمومعلا ةفيظولل ّماعلا ّيساسألا نوناقلاو ،نيفّظوملل ةّيساسألا تانامّضلا - )٦2

 ،ةحّلسملا تاوقلل ةّيندملا تاطلّسلا لامعتساو ّينطولا عافّدلاب ةقّلعتملا ةّماعلا دعاوقلا - )72

،ّصاخلا عاطقلا ىلإ ّماعلا عاطقلا نم ةّيكلملا لقن دعاوق - )82

،تاسّسؤملا تائف ءاشنإ - )٩2

 .ةّيفيرشّتلا اهباقلأو اهنيشاينو ةلوّدلا ةمسوأ ءاشنإ - )٠3

عّرــــــــشي ،روـــــتسّدلا بــــــــجومب ةّيوـــــــضعلا نيـــــناوـــــقلل ةــــــصّصخملا تالاـــــجملا ىلإ ةــــــفاضإ :0٤١ ةداـــــــــملا
  : ةيتآلا تالاجملا يف ةّيوـــــضع نيـــناوقب ناــــملربلا

،اهلمعو ،ةّيمومعلا تاطلّسلا ميظنت–

،تاباختنالا ماظن–

،ةّيسايّسلا بازحألاب قّلعتملا نوناقلا–

،مالعإلاب قّلعتملا نوناقلا–

،ّيئاضقلا ميظنّتلاو ،ءاضقلل ّيساسألا نوناقلا–

 .ةّيلاملا نيناوقب قّلعتملا نوناقلا–

 .ةمألا سلجم ءاضعألو باّوّنلل ةقلطملا ةّيبلغألاب ّيوضعلا نوناقلا ىلع ةقداصملا ّمتت

ةــمــكحملا فرــط نــم روــتسّدــلــل هــتــقــباــطــم ةــبــقارمل ،هرادصإ لــبــق ،ّيوضعـــلا نوـــناـــقـــلا عضخـــي
.ةيروتسدلا

ةـــصّصخملا رــــيغ لـــــئاسملا يف ةّيميظنّتلا ةــــــطلّسلا ةّيروــــهمجلا ســـــيئر سراــــــمي :١٤١ ةداـــــــــملا
 .نوناقلل

،ةموكحلا سيئرل وأ لوألا ريزولل دوعي يذّلا ّيميظنّتلا لاجملا يف نيناوقلا قيبطت جردني
.ةلاحلا بسح

ســلجملا روــــغش ةــــلاح يف ةــــلجاع لــــئاسم يف رــــماوأب عّرــــشي نأ ةّيروــــهمجلا ســـــيئرل :2٤١ ةداـــــــــملا
.ةلودلا سلجم يأر دعب ةيناملربلا ةلطعلا لالخ وأّ ينطولاّ يبعّشلا

ةرودلا ةيادب يف ناملربلا نم ةفرغ ّلك ىلع اهذخّتا يتّلا رماوألا ةّيروهمجلا سيئر ضرعي
    .اهيلع قفاوتل ةمداقلا

.ناملربلا اهيلع قفاوي ال يتّلا رماوألا ةيغال ّدــَعت

نم8٩ ةّداملا يف ةروكذملا ةّيئانثتسالا ةلاحلا يف رماوأب عّرشي نأ ةّيروهمجلا سيئر نكمي
 .روتسّدلا

  .ءارزولا سلجم يف رماوألا ذخّتت
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ءاــــضعأو باوـــــنلاو ،ةـــــلاحلا بـــــسح ،ةـــــموكحلا ســــــيئر وأ لوألا رــــــيزولا نـــــم ّلـــــكل :3٤١ ةداـــــــــملا
 .نيناوقلاب ةردابملا ّقــــح ،ةـــمألا ســــلجم

لوألا ريزولا اهعدوي ّمث ،ةلوّدلا سلجم يأر دعب ،ءارزولا سلجم ىلع نيناوقلا عيراشم ضرعت
  .ةمألا سلجم بتكم وأ ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا بتكم ىدل ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ

مــــيسقتلاو مــــيلقإلا ةـــــئيهتو يلــــحملا مـــــيظنتلاب ةــــــقلعتملا نيــــــناوقلا عـــــيراشم عدوــــــت :٤٤١ ةداـــــــــملا
 .ةمألا سلجم بتكم ىدل يميلقإلا

بتكم ىدل ىرخألا نيناوقلا عيراشم لك عدوت ،هالعأ ةرقفلا يف ةنّيبملا تالاحلا ءانثتساب
 .ينطولا يبعشلا سلجملا

عورشم لك نوكي نأ بـــجي ،هالعأ٤٤١ ةداــــملا نم ىلوألا ةرـــقفلا ماـــكحأ ةاــــعارم عـــم :٥٤١ ةداـــــــــملا
ىلع ،ةّمألا سلجمو ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا فرط نم ةشقانم عوضوم نوناق حارتقا وأ
 .هيلع ةقداصملا ّمتت ىّتح ،يلاوّتلا

هضرعي يذلا ّصّنلا ىلع ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا فرط نم نيناوقلا عيراشم ةشقانم ّبصنت
ةمألا سلجم هيلع قداص يذلا صنلا ىلع وأ ،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا هيلع

.هالعأ٤٤١ ةداملا يف اهيلع صوصنملا لئاسملا يف

ةفرغ لك شقانت .ىرخألا ةفرغلا هيلع تتّوص يذلا صنلا نيتفرغلا ىدحإ ىلع ةموكحلا ضرعت
 .هيلع قداصتو ىرخألا ةفرغلا هيلع تتّوص يذلا صنلا

ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع تّوص يذلا صنلا ىلع ةمألا سلجم قداصي ،تالاحلا لك يفو
ةبسنلاب ةقلطملا ةيبلغألاب وأ ،ةيداعلا نيناوقلا عيراشمل ةبسنلاب نيرضاحلا هئاضعأ ةيبلغأب

 .ةيوضعلا نيناوقلا عيراشمل

،ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا بلطي ،نيتفرغلا نيب فالخ ثودح ةلاح يف
رشع ةسمخ هاصقأ لجأ يف ،نيتفرغلا اتلك نم ءاضعأ نم نوكتت ءاضعألا ةيواستم ةنجل عامتجا
هاصقأ لجأ يف اهتاشاقن ةنجللا يهنتو ،فالخلا لحم ماكحألاب قلعتي صن حارتقال ،اموي )5١(

 .اموي )5١( رشع ةسمخ

ّالإ هيلع ليدعت ّيأ لاخدإ نكمي الو ،هيلع ةقداصملل نيتفرغلا ىلع ّصّنلا اذه ةموكحلا ضرعت
 .ةموكحلا ةقفاومب

ينطولا يبعشلا سلجملا نم بلطت نأ ةموكحلا نكمي ،نيتفرغلا نيب فالخلا رارمتسا ةلاح يف
ةــنــجــلــلا هــتدــعأ يذــلا صنــلاــب ينــطوــلا يبــعشلا سلــجملا ذــخأي ،ةــلاحلا هذــه يفو .اــيــئاــهــن لصفـــلا
 .هيلع تّوص يذلا ريخألا صنلاب ،كلذ رذعت اذإ ،وأ ءاضعألا ةيواستملا

 .ةقباسلا ةرقفلل اقبط ينطولا يبعشلا سلجملا ةموكحلا رطخت مل اذإ صنلا بحسُي

اموي )57( نوعبسو ةسمخ اهاصقأ ةّدم يف ةّيلاملا نوناق ىلع ناملربلا قداصي :٦٤١ ةداـــــــــملا
 .هعاديإ خيرات نم
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عورشم ةـــّيروـــهـــمجلا سيـــئر ردصي ،اـــقـــباس دّدحملا لـــجألا يف هـــيـــلـــع ةـــقداصملا مدــــع ةــــلاــــح يف
.رمأب ةموكحلا

.روتسّدلا نم53١ ةّداملا يف روكذملا ّيوضعلا نوناقلا بجومب ىرخألا تاءارجإلا دّدحت

نوــــــكي ،ناــــملربلا ءاــــضعأ هـــمدقي نوــــناق لـــــــيدــــــعت وأ نوــــناق حارــــــتقا ّيأ لَبـــــــقُي ال :٧٤١ ةداـــــــــملا
اقوفرم ناك اذإ ّالإ ،ةـّيـــمومعلا تاقفّنلا ةدايز وأ ،ةّيمومعلا دراوملا ضيفخت هــتجيتن وأ هـــنومضم
تاقفّنلا نم رخآ لصف يف ةّيلام غلابم ريفوت وأ ،ةلوّدلا تاداريإ يف ةدايّزلا فدهتست ريبادتب
.اهقافنإ حرتقملا غلابملا ،لقألا ىلع ،يواست ةّيمومعلا

خيرات نـم ءادــــتبا ،اـــموي )٠3( نيثالث لـــــجأ يف نوــــناقلا ةّيروـــــهمجلا ســــيئر رِدـــــصُي :٨٤١ ةداـــــــــملا
 .هاّيإ همّلست

ةمكحملا هاندأ3٩١ ةّداملا يف اهيلع صوصنملا تاطلّسلا نم ةطلس ترَطخَأ اذإ هّنأ ريغ
قفو ةيروتسدلا ةمكحملا كلذ يف لصفت ىّتح لجألا اذه فقوي ،نوناقلا رودص لبق ،ةيروتسدلا
 .هاندأ٤٩١ ةّداملا اهدّدحت يتّلا طورّشلا

هيلع تيوصّتلا ّمت نوناق يف ةــيناث ةءارـــــق بـــلطي نأ ةّيروــــهمجلا ســـيئر نــــكمي :٩٤١ ةداـــــــــملا
 .هيلع ةقداصملا خيراتل ةيلاوملا اموي )٠3( نيثالّثلا نوضغ يف

ّيبعّشلا سلجملا ءاضعأ )2/3( يثلث ةّيبلغأب ّالإ نوناقلا ىلع ةقداصملا متت ال ،ةلاحلا هذه يف
  .ةمألا سلجم ءاضعأو ّينطولا

  .ناملربلا ىلإ اباطخ هّجوي نأ ةّيروهمجلا سيئر نكمي :0٥١ ةداـــــــــملا

ءارــــــجإ وأ ،ّيـــنطولا ّيبعّشلا ســــــلجملا ّلح رّرـــــقي نأ ةّيروـــــــهمجلا ســـــيئر نـــــكمي :١٥١ ةداـــــــــملا
ّيبعّشلا سلجملا سيئرو ،ةّمألا سلجم سيئر ةراشتسا دعب ،اهناوأ لبق ةّيعيرشت تاباختنا
  .ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولاو ،ةيروتسدلا ةمكحملا سيئرو ،ّينطولا

اهميظنت رّذعت اذإو ،رهشأ )3( ةثالث هاصقأ لجأ يف ،نيتلاحلا اتلك يف ،تاباختنالا هذه ىرجت
يأر ذخأ دعب رهشأ )3( ةثالث اهاصقأ ةدمل لجألا اذه ديدمت نكمي ،ناك ببس ّيأل لجألا اذه يف

 .ةيروتسدلا ةمكحملا

سيئر بلط ىلع ءانب ةّيجراخلا ةسايّسلا لوح ةشقانم حتفي نأ ناملربلا نكمي :2٥١ ةداـــــــــملا
.نيتفرغلا ىدحإ سيئر وأ ةّيروهمجلا

نيتعمتجملا هيتفرغب دقعنملا ناملربلا رادصإب ،ءاضتقالا دنع ،ةشقانملا هذه جّوتت نأ نكمي
  .ةّيروهمجلا سيئر ىلإ اهغّلبي ةحئال ،اعم

فلاحّتلاو ،مـلّسلا تادـــهاعمو ،ةــندهلا تاّيقافّتا ىلــــع ةّيروــــهمجلا ســــيئر قداـــصي :3٥١ ةداـــــــــملا
،صاــخشألا نوــناــقــب ةــقـــّلـــعـــتملا تادـــهاـــعملاو ةـــلوّدـــلا دودـــحـــب ةـــقـــّلـــعـــتملا تادـــهاـــعملاو ،داـــحـــّتالاو
وأ ةيئانثلا تاقافتالاو ،ةلوّدلا ةّينازيم يف ةدراو ريغ تاقفن اهيلع بّترتت يتّلا تادهاعملاو
قفاوت نأ دعب ،يداصتقالا لماكتلابو ةكارشلاو ّرحلا لدابتلا قطانمب ةقلعتملا فارطألا ةددعتملا

  .ةحارص ناملربلا نم ةفرغ ّلك اهيلع
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صوصنملا طورّشلا بسح ،ةّيروــهمجلا ســــيئر اــــهيلع قداــــصي يتّلا تادــــــهاعملا :٤٥١ ةداـــــــــملا
 .نوناقلا ىلع ومست ،روتسّدلا يف اهيلع

دــــنع ناــــملربلا اــــهبلطي يـــتلا ةــــيرورضلا قـــــئاثولاو تاــــــمولعملا ةـــــموكحلا مدــــــقت :٥٥١ ةداـــــــــملا
  .ةيباقرلا هماهم ةسرامم

يتّلا ةّيلاملا تادامتعالا لامعتسا نع اضرع ناملربلا نم ةفرغ ّلكل ةموكحلا مّدقت :٦٥١ ةداـــــــــملا
 .ةّيلام ةنس ّلكل اهتّرقأ

ةّينازيم ةيوست نّمضتي نوناق ىلع تيوصّتلاب ،ناملربلا ّصخي اميف ةّيلاملا ةنّسلا متَتخُت
 .ناملربلا نم ةفرغ ّلك لَبِق نم ةّينعملا ةّيلاملا ةنّسلا

ةحلصملاب قلعتت ةلأسم لك لوح ةموكحلا ءاضعأ عامس ةيناملربلا ناجلل نكمي :٧٥١ ةداـــــــــملا
.ةماعلا

يف وـضع ّيأ ىلإ ّيباتك وأ ّيوــــفش لاؤــــس ّيأ اوــــهّجوي نأ ناــــملربلا ءاــــضعأ نـــــكمي :٨٥١ ةداـــــــــملا
 .ةموكحلا

.اموي )٠3( نوثالث هاصقأ لجأ لالخ اّيباتك ّيباتكلا لاؤّسلا نع باوجلا نوكي

  .اموي )٠3( نيثالث باوجلا لجأ ىدعتي ّالأ بجي ،ةيوفشلا ةلئسألل ةبسنلاب

صصخت ةيعوبسأ ةــسلج ،لوادـــتلاب ،ةـــمألا ســــلجمو ينطولا يـــبعشلا ســـلجملا نـــم لــــك دـــــقعي
.ةمألا سلجم ءاضعأو باونلل ةيوفشلا ةلئسألا ىلع ةموكحلا ةبوجأل

،ةشقانم ءارجإ رّربي ،اّيباتك وأ ناك اّيوفش ،ةموكحلا وضع باوج ّنأ نيتفرغلا نم ّيأ تأر اذإ
ّينطولا ّيبـعّـشـلا سلجملل ّيلخاّدلا ماظّنلا اهيلع ّصني يتّلا طورّشلا بسح ةشقانملا يرجت
 .ةّمألا سلجمو

.ناملربلا تاشقانم رضاحم رشن اهل عضخي يتّلا طورّشلل اقبط ةبوجألاو ةلئسألا رشنت

تقو ّيأ يف ئــشنت نأ ،اـــهتاصاصتخا راـــطإ يف ،ناـــملربلا نـــم ةـــفرغ ّلـــك نــــكمي :٩٥١ ةداـــــــــملا
 .ةّماع ةحلصم تاذ اياضق يف قيقحت ناجل

.يئاضق ءارجإ لحم نوكت عئاقو صوصخب قيقحت ةنجل ءاشنإ نكمي ال

اذكو ،ةينطو ةيمهأ تاذ ةلأسم ةيأ يف ةموكحلا باوجتسا ناملربلا ءاضعأ نكمي :0٦١ ةداـــــــــملا
  .اموي )٠3( نوثالث هاصقأ لجأ لالخ باوجلا نوكيو .نيناوقلا قيبطت لاح نع

رثإ ىلع وأ ةّماعلا ةسايّسلا نايب هتشقانم ىدل ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا نكمي:١٦١ ةداـــــــــملا
 .ةموكحلا ةـّيــلوؤـسـم ىلع ّبصني ةباقر سمتلم ىلع تّوصي نأ ،باوجتسا

.ّلقألا ىلع ،باّوّنلا ددع )١/7( عُبُس هعّقو اذإ ّالإ سمتلملا اذه لبقُي ال

.باّوّنلا )2/3( يثلث ةّيبلغأ تيوصتب ةباقّرلا سمتلم ىلع ةقفاوملا ّمتت :2٦١ ةداـــــــــملا

 .ةباقّرلا سمتلم عاديإ خيرات نم ماّيأ )3( ةثالث دعب ّالإ تيوصّتلا ّمتي ال

،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا  مّدقي ،ةباقّرلا سمتلم ىلعّ ينطولاّ يبعّشلا سلجملا قداص اذإ
.ةّيروهمجلا سيئر ىلإ ةموكحلا ةلاقتسا ،ةلاحلا بسح
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عــــــــــــــــــــــــــــبارلا لــــــــــــــــصفلا

ءاـــــــــــــــــــضقلا

.ةلقتسم ةطلس ءاضقلا:3٦١ ةداـــــــــملا

.نوناقلل ّالإ عضخي ال ،لقتسم يضاقلا

.روتسدلل اقبط نينطاوملا قوقحو تايّرحو عمتجملا ءاضقلا يمحي :٤٦١ ةداـــــــــملا

 .ةاواسملاو ةّيعرّشلا ئدابم ساسأ ىلع ءاضقلا موقي :٥٦١ ةداـــــــــملا

.عيمجلل حاتم ءاضقلا

.هقيبطت تاءارجإو طورش ددحيو ،نيتجرد ىلع يضاقتلا نوناقلا نمضي

.بعشلا مساب هماكحأ ءاضقلا ردصي :٦٦١ ةداـــــــــملا

.ةّيصخّشلاو ةّيعرّشلا يأدبمل ةّيئازجلا تابوقعلا عضخت :٧٦١ ةداـــــــــملا

.ةيرادإلا تاطلسلا تارارق يف نوعطلا يف ءاضقلا رظني :٨٦١ ةداـــــــــملا

.ةيئاضقلا رماوألاو ماكحألا لّلعت :٩٦١ ةداـــــــــملا

.ةّينلع تاسلج يف ةيئاضقلا ماكحألاب قَطنُي

نوّيبعش نودـــــعاسم ،ةــــيئاضقلا مــــهماهم ةــــسرامم يف ،ةاـضقلا دـــعاسُي نأ نــــــكمي :0٧١ ةداـــــــــملا
 .نوناقلا اــهدّدحي يتّلا طورـشلا قـــفو

،اـــــــهيلع قداــــصملا تادـــــــهاعملا قـــــيبطتب هـــــــتفيظو ةــــسرامم يف يــــضاـــــــقلا مزــــتلي :١٧١ ةداـــــــــملا
.ةيروتسدلا ةمكحملا تارارق اذكو ةيروهمجلا نيناوقو

.هاندأ ةيناثلا ةرقفلا يف ةددحملا طورشلا نمض ّالإ لقنلل لباق ريغ مكحلا يضاق :2٧١ ةداـــــــــملا

ءانثأ هيلع ةيبيدأت ةبوقع طيلست وأ هؤافعإ وأ لمعلا نع هفاقيإ نكمي الو ،يضاقلا لزعي ال
رارق بجومب نوناقلا اهددحي يتلا تانامضلا قبطو تالاحلا يف الإ ،اهتبسانمب وأ هماهم ةسرامم
.ءاضقلل ىلعألا سلجملا نم للعم

.هتيلالقتساب ساسم يأل هضرعت ةلاح يف ءاضقلل ىلعألا سلجملا يضاقلا رطخي

.جايتحالا نع ىأنم يف هلعجتو يضاقلا ةلودلا يمحت

.ةداملا هذه قيبطت تايفيك يوضع نوناق ددحي

بجاوب مزتليو .ةهازنلاو ةيلالقتسالا تابجاوب لــخي ام لــــك نــــع يـــضاقلا عــــنتمي :3٧١ ةداـــــــــملا
.ظفحتلا

تاءارجإلاو لاكشألا قفو ،هتمهمل هئادأ ةّيفيك نع ءاضقلل ىلعألا سلجملا مامأ لوؤسم يضاقلا
 .نوناقلا اهددحي يتلا
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  .يضاقلا نع ردصي فّسعت ّيأ نم يضاقتملا نوناقلا يمحي :٤٧١ ةداـــــــــملا

  .هب فرتعم عافّدلا يف ّقحلا :٥٧١ ةداـــــــــملا

  .ةّيئازجلا اياضقلا يف نومضم عافّدلا يف ّقحلا

لاكشأ لك نم ةيامحلا هل لفكت يتلا ةــينوناقلا تاــنامضلا نــم يـــماحملا دـــــيفتسي :٦٧١ ةداـــــــــملا
  .نوناقلا راطإ يف ةيرح لكب هتنهم ةسرامم نم هنـــّكـــمتو ،طوغضلا

ٍماحمب نيعتسي نأ هنكميو ،ةيئاضقلا تاهجلا مامأ هقوقحب ةبلاطملا يضاقتملل قحي :٧٧١ ةداـــــــــملا
.ةيئاضقلا تاءارجإلا لك لالخ

عيمج يفو ،ناــــكم ّلــــك يفو تــــقو ّلـــــك يف ةــــبلاطم ةـــــّصتخملا ةــــــلوّدلا ةزــــــهجأ ّلــــــك :٨٧١ ةداـــــــــملا
.ءاضقلا ماكحأ ذيفنت ىلع رهسلاب ،فورّظلا

ذـيـفـنـتو ةـلادـعـلا رـيس نسح لــقرــعــي وأ ،يضاــقــلا ةــيــلالــقــتساــب سمــي نــم لــك نوــناــقــلا بقاــعــي
  .اهتارارق

.مكاحملاو ةّيئاضقلا سلاجملا لامعأل ةمّوقملا ةئيهلا ايلعلا ةـــمكحملا لّثمت :٩٧١ ةداـــــــــملا

ةيرادإلا مكاحملاو فانئتسالل ةيرادإلا مكاحملا لامعأل ةمّوقملا ةئيهلا ةلودلا سلجم لّثمي
.ةيرادإلا داوملا يف ةلصافلا ىرخألا تاهجلاو

،دالـبـلا ءاـحـنأ عـيـمـج يف يئاضقـلا داــهــتــجالا دــيــحوــت ةــلوّدــلا سلــجــمو اــيــلــعــلا ةــمــكحملا نــمضت
.نوناقلا مارتحا ىلع نارهسيو

تائيهو يداعلا ءاضقلا تائيه نيب صاصتخالا عزانت تالاح يف عزانتلا ةمكحم لصفت
 .يرادإلا ءاضقلا

اـهرـيسو ،عزاـنـّتـلا ةـمـكـحـمو ةـلوّدـلا سلــجــمو اــيــلــعــلا ةــمــكحملا مــيــظــنــت ّيوضع نوــناــق دّدــحــي
.اهتاصاصتخاو

.ءاضقلا ةيلالقتسا ءاضقلل ىلعألا سلجملا نمضي :0٨١ ةداـــــــــملا

.ءاضقلل ىلعألا سلجملا ةيروهمجلا سيئر سأري

.سلجملا ةسائرب ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا فلكي نأ ةيروهمجلا سيئر نكمي

 : نم ءاضقلل ىلعألا سلجملا لكشتي

 ،سيئرلل ابئان ،ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا–

 ،ةلودلا سلجم سيئر–

 : يتآلا عيزوتلا بسح مهئالمز فرط نم نوبختني ايضاق )5١( رشع ةسمخ–

نم )١( دحاو ٍضاقو مكحلل )2( نانثا نايضاق مهنيب نم ،ايلعلا ةمكحملا نم ةاضق )3( ةثالث *
 ،ةماعلا ةباينلا

 ،)١( ةلودلا ظفاحمو مكحلل )2( نانثا نايضاق مهنيب نـــم ،ةلودــــلا ســـلـــجــــم نـم ةاضق )3( ةثالث *
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)١( دحاو ٍضاقو مكحلل )2( نانثا نايضاق مهنيب نم ،ةيئاضقلا سلاجملا نم ةاضق )3( ةثالث *
 ،ةماعلا ةباينلا نم

نايضاق مهنيب نم ،ةلودلا سلجم ةاضق ريغ ةيرادإلا ةيئاضقلا تاهجلا نم ةاضق )3( ةثالث *
،)١( ةلودلا ظفاحمو مكحلل )2( نانثا

)2( نانثا نايضاق مهنيب نم ،يداعلا يئاضقلا ماظنلل ةعضاخلا مكاحملا نم ةاضق )3( ةثالث*
.ةماعلا ةباينلا نم)١( دحاو ٍضاقو مكحلل

امهراــتخي مـــهنم )2( ناـــنثا ،ءاـــضقلا كلـــس جراـــخ مـــهتاءافك مـــكحب نوراـــتخي تاـــيصخش )٦( تــــس–
)2( نانثاو ،باونلا ريغ نم ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر امهراتخي )2( نانثاو ،ةيروهمجلا سيئر
 ،هئاضعأ ريغ نم ةمألا سلجم سيئر امهراتخي

 ،ةاضقلل يباقنلا ليكشتلا نم )2(نانثا نايضاق –

.ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا سيئر–

.هلمعو هميظنت دعاوقو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ءاضعأ باختنا قرط يوضع نوناق ددحي

نييــــعت ،نوــــناقلا اهددـــــحي يتلا طورـــــشلل اـــــقبط ،ءاـضقلل ىلـــــعألا ســــــلجملا ررـــــــقي :١٨١ ةداـــــــــملا
 .يفيظولا مــهراسمو مـــهلقنو ةاـــضقلا

سلجملل قباطم يأر دعب يسائر موسرم بجومب ةيعونلا ةيئاضقلا فئاظولا يف نييعتلا متي
.ءاضقلل ىلعألا

ةسائر تحت ةاضقلا طابضنا ةباقر ىلعو ءاضقلل يساسألا نوناقلا ماكحأ مارتحا ىلع رهسي
 .ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا

ســــــــيئر ةــــسراـــمم يف ًاّيلبق اّيراـــــــشتسا اــيأر ءاـــــــضقلل ىلــــــــعألا ســــــــلجملا يدــــــبي :2٨١ ةداـــــــــملا
 .وفعلا ّقح ةّيروهمجلا

ةلودلل ايلعلا ةـمكحملا

ةنايخ اهفييكت نكمي يــــتلا لاــــعفألا يف رــــظنلاب ةـــــلوّدلل اــــيلعلا ةـــــمكحملا صــــتخت:3٨١ ةداـــــــــملا
.هتدهع ةسرامم ءانثأ ةيروهمجلا سيئر اهبكتري يتلاو ،ىمظع

سيئرو لوألا ريزولا اهبكتري يّتلا حنجلاو تايانجلا يف رظنلاب ةلودلل ايلعلا ةمكحملا صتخت
.امهماهم ةيدأت ةبسانمب ةموكحلا

تاءارجإلا كلذكو اهريسو اهميظنتو ةلوّدلل ايلعلا ةمكحملا ةليكشت ّيوضع نوناق دّدحي
  .اهمامأ ةقّبطملا

عــــــــــــــــــــــــبارلا باــــــــــــــــبلا
ةــــــــــباقرلا تاــــــــــــــــــــسسؤم

لــمعلا ةـــقباطم يف قـــيقّحتلاب ةـــباقّرلا ةزـــهجأو ةّيروـــتسّدلا تاــــسسؤملا فــــلكت :٤٨١ ةداـــــــــملا
ةـّيـموـمـعـلا لاوـمألاو ةـيّّداملا لـئاسوـلا مادـخـتسا تاـيـفــيــك يفو ،روــتسّدــلــل يمــيــظــنــّتــلاوّ يعــيرشــّتــلا

 .اهرييستو
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لوألا لــــــــــــــــــــــــصفلا
ةــــــــــــيروتسدلا ةــــــــــــــــــمكحملا

.روتسّدلا مارتحا نامضب ةفلكم ةلقتسم ةسسؤم ةيروتسدلا ةمكحملا :٥٨١ ةداـــــــــملا

.ةيمومعلا تاطلسلا طاشنو تاسسؤملا ريس ةيروتسدلا ةمكحملا طبضت

.اهلمع دعاوق ةيروتسدلا ةمكحملا ددحت

: اوضع )2١( رشع ينثا نم ةيروتسدلا ةمكحملا لكشتت :٦٨١ ةداـــــــــملا

،ةمكحملا سيئر مهنيب نم ةّيروهمجلا سيئر مهنّيعي ءاضعأ )٤( ةعبرأ–

سلجم هبختني )١( دحاو وضعو ،اهئاضعأ نيب نم ايلعلا ةمكحملا هبختنت )١( دحاو وضع–
 ،هئاضعأ نيب نم ةلوّدلا

  .يروتسدلا نوناقلا ةذتاسأ نم ماعلا عارتقالاب نوبختني ءاضعأ )٦( ةتس–

ةمكحملل لوألا سيئرلا مامأ نيميلا ،مهماهم ةرشابم لبق ،ةيروتسدلا ةمكحملا ءاضعأ يدؤي
: يتآلا صنلا بسح ،ايلعلا

تالوادــــملا ةــــّيرس ظــــفحأو ،داـــيحو ةـــهازنب يـــفئاـظو سراـــمأ نأ مـــيظعلا يلـــعلا هللاب مـــسقأ“
.”ةيروتسدلا ةمكحملا صاصتخال عضخت ةيضق ّيأ يف ينلع فقوم ذاـختا نـــع عـــنتمأو

: نّيعملا وأ بختنملا ةيروتسدلا ةمكحملا وضع يف طرتشُي :٧٨١ ةداـــــــــملا

،هنييعت وأ هباختنا موي ةلماك  ةنس )٠5( نيسمخ غولب–

نوناقلا يف نــيوكت نـــم داـــفتساو ،ةـــنس )٠2( نـــيرشع نـــع لـــقت ال نوـــناقلا يف ةرـــبخب عـــتمتلا–
،يروتسدلا

،ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب هيلع اموكحم نوكي ّالأو ،ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب عتمتلا–

.يبزحلا ءامتنالا مدع–

وأ ةّيوضع ّيأ ةسرامم نع نوفّقوتي ،مهنييعت وأ ةّيروتسّدلا ةمكحملا ءاضعأ باختنا دّرجمب
 .ةرح ةنهم وأ رخآ طاشن يأ وأ ،ىرخأ ةّمهم وأ فيلكت وأ ةفيظو ّيأ

)٦( تس اهتّدم ةدحاو ةدهعل ةيروتسدلا ةمكحملا سيئر ةّيروهمجلا سيئر نّيعي :٨٨١ ةداـــــــــملا
طرش ءانثتساب روتسدلا نم78 ةداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا هيف رفوتت نأ ىلع ،تاونس

.نسلا

دّدـــجيو ،تاوــــنس )٦( تـــس اهتّدم ةدـــحاو ةّرـــم مهّماهمب ةـــيروتسدلا ةـــمكحملا ءاـــضعأ عـــلطضي
 .تاونس )3( ثالث ّلك ةيروتسدلا ةـــمكحملا ءاـــضعأ ددـــع فـــصن

.يئزجلا ديدجتلا تايفيكو طورش ةيروتسدلا ةمكحملل يلخادلا ماظنلا ددحي

ةسراممب ةطبترملا لامعألا نـع ةـــناصحلاب ةــــيروتسدلا ةـــمكحملا ءاــــضعأ عــــتمتي :٩٨١ ةداـــــــــملا
 .مهماهم
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رــيــغ لاــمــعألا ببسب ةــيــئاضق ةــعــباــتــم لــحــم ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا وضع نوــكــي نأ نــكــمـــي ال

.ةيروتسدلا ةمكحملا نم نذإب وأ ةناصحلا نع هنم حيرص لزانتب ّالإ هماهم ةسراممب ةطبترملا

.ةناصحلا عفر تاءارجإ ةيروتسدلا ةمكحملل يلخادلا ماظنلا ددحي

،روتسدلا يف ىرخأ ماكحأ ةحارص اهايإ اهتلوخ يتلا تاصاصتخالا ىلإ ةفاضإلاب :0٩١ ةداـــــــــملا

 .تاميظنتلاو نيناوقلاو تادهاعملا ةيروتسد يف رارقب ةيروتسدلا ةمكحملا لِصفت

نيناوقلاو ،اهيلع قيدصتلا لبق تادهاعملا ةيروتسد نأشب ةيروتسدلا ةمكحملا راطخإ نكمي

.اهرادصإ لبق

.اهرشن خيرات نم رهش لالخ تاميظنتلا ةيروتسد نأشب ةيروتسدلا ةمكحملا راطخإ نكمي

نــمض ،تادــهاعملا عــم تاـميظنتلاو نيناوقلا قـــفاوت لوـــح رارـــقب ةـــيروتسدلا ةــمكحملا لـــصفت

.هالعأ3و2 نيترقفلا يف ،يلاوتلا ىلع ،ةددحملا طورشلا

ةـّيوضعــلا نيناوــقــلا ةــقــباــطــم لوــح ،اــبوــجو ةــيروــتسدــلا ةــمــكحملا ةــّيروــهــمجلا سيــئر رِطــخــُي

.هلك صنلا نأشب رارقب ةيروتسدلا ةمكحملا لصفتو .ناملربلا اـهيلـــع قداـصي نأ دعب روتسدلل

،روتسدلل ناملربلا يتفرغ نم ّلكل يلخاّدلا ماظّنلا ةقباطم يف ةيروتسدلا ةمكحملا لِصفت

 .ةقباّسلا ةرقفلا يف ةروكذملا تاءارجإلا بسح

ةــــــتقؤملا جـــــئاتنلا لوــــــح اـــــــهاقلتت يــــــتلا نوـــــــعطلا يف ةـــــــيروــــتسدلا ةـــــــمكحملا رــــــــظنت :١٩١ ةداـــــــــملا

هذـه لـكـل ةـيـئاـهـنـلا جئاـتـنـلا نـلـعـتو ،ءاـتـفـتسالاو ةـيـعـيرشتـلا تاـباـخـتـنالاو ةـيساـئرـلا تاـباـخــتــنالــل

  .تايلمعلا

،هاندأ3٩١ ةداملا يف ةددحملا تاهجلا فرط نم ةيروتسدلا ةـــمكحملا راـطخإ نكمي :2٩١ ةداـــــــــملا

.ةيروتسدلا تاطلسلا نيب ثدحت دق يتلا تافالخلا نأشب

،ةيروتسد ماكحأ ةدع وأ مكح ريسفت لوح ةيروتسدلا ةمكحملا راطخإ تاهجلا هذهل نكمي

.اهنأشب ايأر ةيروتسدلا ةمكحملا يدبتو

ةــــمألا ســـلجم ســـيئر وأ ةــــيروهمجلا ســـيئر نـــم ةـــيروتسدلا ةــــمكحملا رــــطخت :3٩١ ةداـــــــــملا

.ةلاحلا بسح ،ةموكحلا سيئر وأ لوألا ريزولا نم وأ ينطولا يـــبعشلا ســـلجملا ســـيئر وأ

 .ةمألا سلجم يف اوضع )52( نيرشعو ةسمخ وأ ابئان )٠٤( نيعبرأ نم كلذك اهراطخإ نكمي
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مدــعــب عــفدــلاــب راــطـــخإلا ىلإ ةـــيـــناـــثـــلاو ىلوألا نيترـــقـــفـــلا يف نــــــّـيـــبملا راـــطـــخإلا ةسرامم دـــتمت ال
.هاندأ5٩١ ةداملا يف نّيبملا ةيروتسدلا

نيثالث فرظ يف اهرارق ردصتو ،ةقلغم ةسلج يف ةيروتسدلا ةمكحملا لوادتت :٤٩١ ةداـــــــــملا
ضّفخي ،ةــيروهمجلا سيئر نم بلطبو ،ئراـط دوجو لاح يـفو .اهراـطخإ خـيرات نم اـموي )٠3(

.مايأ )٠١( ةرشع ىـلإ لـجألا اذه

ةلاحإ ىلـــع ءاــــنب ةـــيروتسدلا مدــــعب عـــفدلاب ةـــيروتسدلا ةـــمكحملا راــــطخإ نـــــكمي:٥٩١ ةداـــــــــملا
نأ ةيئاضق ةهج مامأ ةمكاحملا يف فارطألا دحأ يعدي امدنع ،ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحملا نم
يتلا هتايرحو هقوقح كهتني عازنلا لآم هيلع فقوتي يذلا يميظنتلا وأ يعيرشتلا مكحلا

 .روتسدلا اهنمضي

رهشألا لالخ ردصي اهرارق نإف ،هالعأ ةرقفلا ساسأ ىلع ةيروتسدلا ةمكحملا رطخُت امدنع
)٤( ةعبرأ اهاصقأ ةدمل ةدحاو ةرم لجألا اذه ديدمت نكميو .اهراطخإ خيرات يلت يتلا )٤( ةعبرألا
 .راطخإلا ةبحاص ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ غلبيو ةمكحملا نم بّبسم رارق ىلع ءانب ،رهشأ

ةمكحملا مامأ ةعبتملا ةلاحإلاو راطخإلا تايفيكو تاءارجإ يوضع نوناق ددحي :٦٩١ ةداـــــــــملا
.ةيروتسدلا

ةـلاح يفو ،نـــــيرضاحلا اـــــهئاضعأ ةـــــيبلغأب ةـــــيروتسدلا ةـــــمكحملا تارارـــــق ذــــــختُت :٧٩١ ةداـــــــــملا
.احّجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددع يواست

.ءاضعألل ةقلطملا ةيبلغألاب ةيوضعلا نيناوقلا ةباقرب ةقلعتملا تارارقلا ذختُت

ّمتي الف ،ةّيقافّتا وأ قافّتا وأ ةدهاعم ةّيروتسد مدع ةيروتسدلا ةمكحملا تررق اذإ :٨٩١ ةداـــــــــملا
  .اهيلع قيدصّتلا

 .هرادصإ متي ال ،نوناق ةيروتسد مدع ةيروتسدلا ةمكحملا تررق اذإ

ءادتبا ،هرثأ دقفي صنلا اذه نإف ،ميظنت وأ رمأ ةيروتسد مدع ةيروتسدلا ةمكحملا تررق اذإ
 .ةيروتسدلا ةمكحملا رارق رودص موي نم

ةداملا ساسأ ىلع ّيروتسد ريغ اّيميظنت وأ اّيعيرشت اّصن ّنأ ةيروتسدلا ةمكحملا تررق اذإ
.ةيروتسدلا ةمكحملا رارق هدّدحي يذلا مويلا نم ءادتبا هرثأ دقفي ،هالعأ5٩١

تاطلسلاو ةيمومعلا تاطلسلا عيمجل ةمزلمو ةيئاهن ةيروتسدلا ةمكحملا تارارق نوكت
  .ةيئاضقلاو ةيرادإلا

يــــــــــــــــناثلا لــــــــــــصفلا

ةبساحملا سلجم

لاوــــمألاو تاــــكلتمملا ىلع ةــــباقرلل ةـــــلقتسم اـــــيلع ةـــــسسؤم ةـــــبساحملا ســــــلجم :٩٩١ ةداـــــــــملا
،ةّيمومعلا قفارملاو ةّيلحملا تاعامجلاو ةلوّدلا لاومأ ىلع ةّيدعبلا ةباقّرلاب فّلكي .ةيمومعلا

 .ةلودلل ةعباتلا ةيراجتلا لاومألا سوؤر كلذكو
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ةيمومعلا لاومألا رييست يف ةيفافشلاو دشارلا مكحلا ةيقرت يف ةبساحملا سلجم مهاسي
.تاباسحلا عاديإو

ةـلــباــق تاوــنس )5( سمـخ اـهـتدـم ةدــهــعــل ةــبساحملا سلــجــم سيــئر ةــيروــهــمجلا سيــئر نــّيــعــي
.ةدحاو ةرم ديدجتلل

سلجملا سيئر ىلوتيو .ةّيروهمجلا سيئر ىلإ هعفري اّيونس اريرقت ةبساحملا سلجم ّدعي
.هرشن

نع ةبترتملا تاءازجلاو هتاصاصتخاو هلمعو ةبساحملا سلجم ميظنت يوضع نوناق دّدحي
ةفلكملا ةلودلا يف ىرخألا لكايهلاب هتاقالع ددحي امك .هئاضعأل يساسألا نوناقلاو ،هتايرحت

 .داسفلا ةحفاكمو شيتفتلاو ةباقرلاب

ثــــــــــــــــــــلاثلا لـــــــــــــصفلا

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

.ةلقتسم ةسسؤم تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا:002 ةداـــــــــملا

تاباــــــــختنالل ةـــــــلقتسملا ةـــــينطوـــــلا ةـــــــطلسلا ســــــيئر ةـــيروــــــهمجلا ســـيئر نّيـــعي :١02 ةداـــــــــملا
.ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس )٦( تس اهتدم )١( ةدحاو ةدهعل ،اهءاضعأو

.يسايس بزح يأ ىلإ ءامتنالا مدع تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا ءاضعأ يف طرتشي

ةـلـقـتسملا ةـيـنـطوـلا ةـطـلسلا مـيـظـنـت دـعاوـق تاـباـخـتـنالا ماـظـنـب قـلـعـتملا يوضعـلا نوـناــقــلا ددــحــي
.اهتايحالصو اهريسو تاباختنالل

مــــــيظنتو رــــــــيضحت ةــــــــمهم تاــــباختنالل ةـــــلقتسملا ةــــــينطولا ةــــــطلسلا ىّلوــــــتت :202 ةداـــــــــملا
.اهيلع فارشإلاو ءاتفتسالا تايلمعو ةيلحملاو ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاـباختنالا رــــييستو

ةـيـباـخـتـنالا مـئاوـقـلا يف لـيـجستـلا تاـيـلـمـع تاـباـخـتـنالـل ةـلــقــتسملا ةــيــنــطوــلا ةــطــلسلا سرامت
يف تبـلاو زرـفـلاو تيوصتـلا تاـيـلـمـعو ،ةـيـباـخـتـنالا ةـيـلـمـعــلا رــيضحت تاــيــلــمــعو ،اــهــتــعــجارــمو
.لوعفملا يراسلا عيرشتلا بسح ةيباختنالا تاعازنلا

ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا خيرات ذنم اهماهم تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سرامت
.عارتقالل ةتقؤملا جئاتنلا نالعإ ىتح

 .زّيحت مدعو دايحو ةيفافش يف اهماهم تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سرامت

ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل يرورـضلا مـــعدلا ةــــينعملا ةـــــيمومعلا تاـــــطلسلا مدـــــقت :302 ةداـــــــــملا
 .اهماهم ةسراممل تاباختنالل
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عــــــــــــــــــــبارلا لــــــــــــــــصفلا
هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلا

 .ةلقتسم ةسسؤم هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلا :٤02 ةداـــــــــملا

صوصخلا ىلع هتحفاكمو داـسفلا نـــم ةـــياقولاو ةـــيفافشلل اـــيلعلا ةـــطلسلا ىلوـــتت :٥02 ةداـــــــــملا
: ةيتآلا ماهملا

اهذيفنت ىلع رهسلاو ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ةينطو ةيجيتارتسا عضو–
 ،اهتاعباتمو

ةزهجألا لوانتم يف اهعضوو ،اهصاصتخا لاجمب ةطبترملا تامولعملا غيلبتو ةجلاعمو عمج–
 ،ةصتخملا

رادصإو ،تافلاخم دوجو تنياع امّلك ةصتخملا ةيئاضقلا ةطلسلاو ةبساحملا سلجم راطخإ–
،ةينعملا ةزهجألاو تاسسؤملل ،ءاضتقالا دنع ،رماوأ

،داسفلا ةحفاكم لاجم يف نيرخآلا نيلعافلاو يندملا عمتجملا تاردق ميعدت يف ةمهاسملا–

،داسفلا ةحفاكمو ةياقولاو ةيفافشلا ةفاقث رشنو ذيفنتو ةعباتم–

،اهصاصتخا لاجمب ةلصلا تاذ ةينوناقلا صوصنلا لوح يأرلا ءادبإ–

،داسفلا ةحفاكمو ةياقولاو ةيفافشلاب ةفلكملا ةزهجألا ناوعأ نيوكت يف ةكراشملا–

ةحفاكمو ةياقولاو دشارلا مكحلاو ةيفافشلا ئدابم زيزعتو ةماعلا ةايحلا ةقلخأ يف ةمهاسملا–
.داسفلا

اذكو ،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلا ليكشتو ميظنت نوناقلا ددحي
.ىرخألا اهتايحالص

ســـــــــــماخلا باـــــــــــــبلا
ةـيراـشـتـسالا  تائيهلا

ىلعألا يمالسإلا سلجملا

ىّلوــــتي .ةّيروــــهمجلا ســــيئر ىدــــــل ةـــيراشتسا ةـــئيه ىلـــــعألا يـــمالسإلا ســـــلجملا :٦02 ةداـــــــــملا
  : صوصخلا هجو ىلع

،هتيقرتو داهتجالا ىلع ّثحلا–

،هيلع ضَرعُي اميف ّيعرّشلا مكحلا ءادبإ–

 .ةّيروهمجلا سيئر ىلإ هطاشن نع ّيرود ريرقت عفر–

،ســــيئّرلا مـــــهنم ،اوـــضع )5١( رــــشع ةــــسمخ نـــم ىلـــعألا ّيمالسإلا ســــلجملا نّوــــــكتي :٧02 ةداملا
 .مولعلا فلتخم يف ايلعلا ةّينطولا تاءافكلا نيب نم ةّيروهمجلا سيئر مهنّيعي
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نمألل ىلعألا سلجملا

.نمألل ىلعألا سلجملا ةيروهمجلا سيئر سأري :٨02 ةداـــــــــملا

 .ّينطولا نمألاب ةقّلعتملا لئاسملا يف ءارآ ةيروهمجلا سيئرل نمألل ىلعألا سلجملا مدقي

.هريسو نمألل ىلعألا سلجملا ميظنت تاّيفيك ةيروهمجلا سيئر دّدحي

يئيبلاو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا

رواشتلاو راوــــحلل راـــــطإ ،يــــئيبلاو يـــــعامتجالاو يداـــــصتقالا يــــنطولا ســــــلجملا :٩02 ةداـــــــــملا
ىدل عضوي ،ةيئيبلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا تالاجملا يف ليلحتلاو فارشتسالاو حارتقالاو
 .ةيروهمجلا سيئر

.ةموكحلا راشتسم كلذك وهو

،صوصخلا هجو ىلـع ،يئيبلاو يعاـمتجالاو يداــصتقالا ينطولا ســـلجملا ىّلوــتي :0١2 ةداـــــــــملا
  : ةمهم

ةيداصتقالا ةيمنتلا تاسايس لوح ينطولا رواشتلا يف يندملا عمتجملا ةكراشمل راطإ ريفوت–
،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةيئيبلاو ةيعامتجالاو

،نيينطولا نييعامتجالاو نييداصتقالا ءاكرشلا نيب رواشتلاو راوحلا ةموميد نامض–

يئـــــيبلاو يــــعامتجالاو يداــــصتقالا لاــــجملا يف ةــــينطولا ةـــــــحلصملا تاذ لــــــــئاسملا مـــــييقت–
،اهتساردو يلاعلا ميلعتلاو ينيوكتلاو يوبرتلاو

 .ةموكحلا ىلع تايصوتو تاحارتقا ضرع–

ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا

.ةيروهمجلا سيئر ىدل ةيراشتسا ةئيه ناسنإلا قوقحل ينطولا سلجملا :١١2 ةداـــــــــملا

.ةيلاملاو ةيرادإلا ةيلالقتسالاب سلجملا عتمتي

قوقح مارتحا لاجم يف مــييقتلاو رــكبملا راذــنإلاو ةـــباقرلا ةـــمهم ســلجملا ىّلوــــتي :2١2 ةداـــــــــملا
 .ناسنإلا

ناسنإلا قوقح كاهتنا تالاح لك ،ةيئاضقلا ةطلسلا تايحالصب ساسملا نود ،سلجملا سردي
هتاقيقحت جئاتن ضرعيو .نأشلا اذه يف بسانم ءارجإ لكب موقيو ،هملع ىلإ غلبُت وأ اهنياعي يتلا

 .ةصتخملا ةيئاضقلا تاهجلا ىلع ،رمألا ىضتقا اذإو ،ةينعملا ةيرادإلا تاطلسلا ىلع

 .ناسنإلا قوقح ةيقرتل لاصتالاو مالعإلاو سيسحتلا لامعأب سلجملا ردابي

 .اهتيامحو ناسنإلا قوقح ةيقرتب قلعتت تايصوتو تاحارتقاو ءارآ يدبي امك
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.هرشن سلجملا سيئر ىلوتيو .ةيروهمجلا سيئر ىلإ هعفري ايونس اريرقت سلجملا ّدعي

  .هريسو هميظنتب ةقلعتملا دعاوقلاو هئاضعأ نييعت تايفيكو سلجملا ةليكشت نوناقلا ددحي

يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا

.ةيروهمجلا سيئر ىدل ةيراشتسا ةئيه يندملا عمتجملل ينطولا دصرملا :3١2 ةداــــــــــملا

.يندملا عمتجملا تالاغشناب ةقلعتم تايصوتو ءارآ دصرملا مدقي

عم كراشيو ةنطاوملاو ةيطارقميدلا ةسرامملاو ةينطولا ميقلا ةيقرت يف دصرملا مهاسي
.ةينطولا ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ىرخألا تاسسؤملا

.ىرخألا هماهمو دصرملا ةليكشت ةيروهمجلا سيئر ددحي

بابشلل ىلعألا سلجملا

 .ةيروهمجلا سيئر ىدل ةيراشتسا ةئيه بابشلل ىلعألا سلجملا :٤١2 ةداـــــــــملا

تاسسؤملا نعو ةموكحلا نع نيلثممو بابشلا نع نيلثمم بابشلل ىلعألا سلجملا ّمضي
  .بابشلا نوؤشب ةفلكملا ةيمومعلا

.ىرخألا هماهمو سلجملا ةليكشت ةيروهمجلا سيئر ددحي

تاجاحب ةــــقلعتملا لـــئاسملا لوــــح تاــــيصوتو ءارآ بابشلل ىلـعألا سـلجملا مدـقي :٥١2 ةداـــــــــملا
.ةيضايرلاو ةيفاقثلاو ،ةيعامتجالاو ،ةيداصتقالا تالاــجملا يف هراــــهدزاو باـــبشلا

يندملا سحلاو ينطولا ريمضلاو ةينطولا ميقلا ةيقرت يف بابشلل ىلعألا سلجملا مهاسي
.بابشلا طاسوأ يف يعامتجالا نماضتلاو

تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا

 .ةيراشتسا ةئيه تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا :٦١2 ةداـــــــــملا

 : ةيتآلا ماهملا ،صوصخلا ىلع ،سلجملا ىّلوتي :٧١2 ةداـــــــــملا

،يملعلاو يجولونكتلا راكتبالا لاجم يف ينطولا ثحبلا ةيقرت–

،ريوطتلاو ثحبلا لاجم يف ةينطولا تاردقلا ةيمنتب ةليفكلا ريبادتلا حارتقا–

يف ينطولا داصتقالا ةدئافل ثحبلا جئاتن نيمثت يف ةصصختملا ةينطولا ةزهجألا ةيلاعف مييقت–
.ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ

.تايجولونكتلاو يملعلا ثحبلل ينطولا سلجملا سيئر ةيروهمجلا سيئر نّيعي

 .هتايحالص اذكو هريسو هليكشتو سلجملا ميظنت نوناقلا ددحي
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تايجولونكتلاو مولعلل ةيرئازجلا ةيميداكألا

يملع عــباط تاذ ةـــلقتسم ةـــئيه تاـــيجولونكتلاو موـــــلعلل ةــــيرئازجلا ةـــيميداكألا :٨١2 ةداـــــــــملا
 .يجولونكتو

.اهماهمو اهريسو اهتليكشتو ةيميداكألا ميظنت نوناقلا ددحي

سداـــــسلا باـــــــــــــــــــــــبلا

يروتسدلا ليدعتلا

.ّيروتسّدلا ليدعّتلاب ةردابملا ّقح ةّيروهمجلا سيئرل :٩١2 ةداـــــــــملا

بسح ةغيّصلا سفنب ةردابملا ىلع ةّمألا سلجمو ّينطولا ّيبعّشلا سلجملا تّوصي نأ دعب
لالخ هيلع ءاتفتسالل بعّشلا ىلع ليدعّتلا ضرعُي ،ّيعيرشت ّصن ىلع قّبطت يتّلا اهسفن طورّشلا
 .هرارقإل ةيلاوملا اموي )٠5( نيسمخلا

  .بعّشلا هيلع قداص يذّلا ّيروتسّدلا ليدعّتلا ةّيروهمجلا سيئر ردصي

 .بعّشلا هضفر اذإ ،ايغال ّيروتسّدلا ليدعّتلا عورشم نّمضتي يذّلا نوناقلا حبصي :022 ةداـــــــــملا

  .ةّيعيرشّتلا ةرتفلا سفن لالخ بعّشلا ىلع ديدج نم هضرع نكمي الو

ةّتبلا ّســـمي ال ّيروـــتـسد لـــيدعت ّيأ عورـــشم ّنأ ةّيروــــتسّدلا ةـــمكحملا تأــــترا اذإ :١22 ةداـــــــــملا
الو ،امهتاّيّرـحو نـطاوـمـلاو ناسـنإلا قوقحو ،ّيرئازجلا عمتجملا مـــكحت يتّلا ةّماـــعلا ئداـــبملا

نكمأ ،اهيأر تلّلعو ،ةّيروتسّدلا تاسّسؤملاو تاطلّسلل ةّيساسألا تانزاوّتلا ةّيفيك ّيأب ّسمي
هضرعَي نأ نود ةرشابم ّيروتسّدلا ليدعّتلا نّمضتي يذّلا نوناقلا ردصي نأ ةّيروهمجلا سيئر
 .ناملربلا يتفرغ ءاضعأ تاوصأ )3/٤( عابرأ ةثالث زرحأ ىتم ،ّيبعّشلا ءاتفتسالا ىلع

اوردابي نأ ،اـــعم نيـــعمتجملا ناــــملربلا يــــتفرغ ءاـــضعأ )3/٤( عاـــبرأ ةــــثالث نــــكمي :222 ةداـــــــــملا
 .ّيبعّشلا ءاتفتسالا ىلع هضرع هنكمي يذلا ةّيروهمجـلا سيئر ىلع روتسّدلا ليدعت حارتقاب

  .هيلع ةقفاوملا ةلاح يف هردصيو

: ّسمي نأ ّيروتسد ليدعت ّيأ نكمي ال :322 ةداـــــــــملا

،ةلوّدلل ّيروهمجلا عباّطلا - )١

،ةّيبزحلا ةّيدّدعّتلا ىلع مئاقلا ّيطارقميّدلا ماظّنلا - )2

 ،ةلودلل يعامتجالا عباطلا - )3

،ةلوّدلا نيد هرابتعاب مالسإلا - )٤

،ةّيمسّرلاو ةّينطولا ةغّللا اهرابتعاب ةّيبرعلا - )5
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.ةيمسرو ةينطو ةغلك تغيزامت - )٦

،نطاوملاو ناسنإلا قوقحو ةّيساسألا تاّيّرحلا - )7

،هتدحوو ّينطولا بارّتلا ةمالس - )8

ةدـــيجملا٤5٩١ رـــبمفون ةروــــث زوــــمر نــــم اــــمهراـــبتعاب يــــنطولا دـــــيشنلاو يـــنطولا مـــــلعلا - )٩
،ةمألاو ةيروهمجلاو

سمخ ةدهع لك ةدمو نيتلصفنم وأ نيتيلاتتم نيتيسائر نيتدهع نم رثكأ يلوت زاوج مدع - )٠١
.تاونس )5(

ةيلاقتنالا ماكحألا

روتسدلا اذه يف ينوناقلا اهماظن ىلع أرط يـــتلا تاـــئيهلاو تاــــسسؤملا رــــمتست :٤22 ةداـــــــــملا
هاصقأ لجأ يف ةديدجلا تائيهلاو تاسسؤملاب اهضيوعت ةياغ ىلإ اهماهم ءادأ يف ءاغلإ وأ ليدعت

.ةّيمسّرلا ةديرجلا يف روتسدلا اذه رشن خيرات نم ةدحاو ةنس

ماكحأ قفو اهؤاغلإ وأ اهليدعت بـجوتسي يـــتلا نيــــناوقلا لوــــعفم ناــــيرس رــــمتسي :٥22 ةداـــــــــملا
.لوقعم لجأ يف اهليدعت وأ ةديدج نيناوق دادعإ ةياغ ىلإ روتسدلا اذه

ةطحم - رئازجلا -٦٧٣ - ب .ص ،سيار دارم رئب ،نيتاسبلا يح - ةّيمسرلا ةعبطملا


