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ةيلود تاقافتاو تايقافتا
ماع ناضمر3١يفخّرؤم١١١–٠2مقر يسائر موسرم

قيدصتلا نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا١٤٤١
داحـــــتالل نـــيرـــشعلاو سداــــسلا رــــمتؤـــــملا قئاــــــثو ىلع
6 خيراتب لوبنطساب ةرّرحملا ،يملاعلا يديربلا
.6102 ةنس ربوتكأ
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،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم9–19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

روـتـسدل عساتلا يفاضإلا لوكوتوربلا ىلع عالطالا دعبو–

خــــيراـــتب لوـــــبنــــطساب رّرـــــحملا ،يملاــــــعلا يدــــيرـــبـلا داـــــحتالا

،6102 ةنس ربوتكأ6

ماظنلل لّوألا يفاضإلا لوكوتوربلا ىلع عالطالا دعبو–

خيراتب لوبنطساب رّرحملا ،يمـلاـعـلا يدـيرـبـلا داـحـتالل ماـعـلا

،6102 ةنس ربوتكأ6

اهلوكوتوربو ةيملاعلا ةيديربلا ةيقافتالا ىلع عالطالا دعبو–

ةنس رـبوـتـكأ6 خـيراـتـب لوـبـنــطساــب نــيرّرحملا ،يماــتخلا

6102،

ةيديربلا عفدلا تامدخب صاخلا قافتالا ىلع عالطالا دعبو–

6 خـيراـتـب لوـبـنـطساـب نـيرّرحملا ،يماـتخلا هــلوــكوــتورــبو

،6102 ةنس ربوتكأ

: يتأي ام مسري

سداــــــــسلا رـــــــمتؤــــملا قئاـــــثو ىلــع قدــــــصـــي : ىلوألا ةداملا

لوبنطساب ةرّرحملا ،يملاــــعلا يدـــيرــــبلا داــــحتالل نـــيرــــــشعلاو

 .موسرملا اذه لصأب قحلتو ،6102 ةنس ربوتكأ6 خيراتب

ةّيمـــسّرلا ةديرــــــجلا يف موـــسرـــملا اذه رـــــشــــني :2 ةداملا

.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٦ قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر31 يف رئازجلاب رّرح

.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماع ناضمر3١يفخّرؤم2١١–02 مقر يسائر موسرم
قيدصتلا نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويام٦ قفاوملا١٤٤١
ةّيرئازــــــجلا ةّيروهــــــمجلا ةموـــــكح نيب قاـــفــتالا ىلع
دنهلا ةيروهـــمــــج ةــــموـــــكحو ّةيبـــــعّشلا ّةيطارــــقــــميّدلا
تاقيبطتلاو ايجولونكتلاو مولعلا لاجم يف نواعتلل
91 خيراتب )دنهلا( رولاـغنـــــبب عّقوـــــــملا ،ةـــــيئاـــــضفلا

.8102 ةنس ربمتبس
`````````````````````````

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم9–19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

ةّيروــــــهــــمــــجلا ةــــموـــــكــــح نيب قاــــــفـــــتالا ىلع عالــــــطالا دـــــعـــبو–
دنهلا ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
،ةيئاضفلا تاقيبطتلاو ايجولونكتلاو مولعلا لاجم يف نواعتلل
،8102 ةنس ربمتبس91 خيراتب )دنهلا( رولاغنبب عّقوملا

: يتأي ام مسري

ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتالا ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا
دنهلا ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
،ةيئاضفلا تاقيبطتلاو ايجولونكتلاو مولعلا لاجم يف نواعتلل
،8102 ةنس ربمتبس91 خيراتب )دنهلا( رولاغنبب عّقوملا

ةّيرئازـــــــجلا ةّيروهـــــــمجلل ةيــــــمـــــسرلا ةدــــيرــــجلا يف رـــــشــــــنـــيو
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

ةّيمــــــسّرلا ةدـــــيرـــجلا يف موــــسرـــملا اذـــــه رشــــــني :2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ويام٦ قفاوملا1٤٤1 كاع ناضمر31 يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
```````````````````````````````````````````````

ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب قافتا
لاجم يف نواعتلل دنهلا ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا

.ةيئاضفلا تاقيبطتلاو ايجولونكتلاو مولعلا

ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح ّنإ
ـب يتأي اميف اعم امهيلإ راشملا ،دنهلا ةيروهمج ةموكحو
،”فرطلا“ ـب ادارفناو،”نيفرطلا“
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تاينقتلاومولعلا ناديم يف نواعتلا ةيقرت يف امهنم ةبغر–
ةحلصملاوةاواسملا ساسأ ىلع ةيئاضفلا تايجولونكتلاو
،ةينطولا امهتاعيرشتل اقفو ةكرتشملا

فثكموعونتم نواعت ةماقإ ةرورضب امهنم افارتعاو –
ةــــيئاــــضفلا ايــــجولوـــــنكتلاو تايــــنـــــقــــتلاوموـــــلـــعلا نادــــيـــــم يف

،اهتاقيبطتو

ةــــيئاـــضفلا تاــــطاــــشنلا رــــيوــــطــــتّ نأب امهــــنم اعاــــنــــتقاو–
ةيئاضفلا تايجولونكتلا ريوطت يف مهاستس اهتاقيبطتو
،نيدلبلا الكل ةمادتسملا ةيمنتلا قيقحتل اهتاقيبطتو

عيجشت لجأ نم امهتاطاشن قيسنت ىلع امهنم اصرحو –
ةيئاضفلا تايجولونكتلا ريوطت نامضل امهتاردق رفاضت
،ايقيرفإ ةقطنم ةدئافل اهتاقيبطتو

7691 ةنــــس رياني72 يف ةخّرؤـــــملا ةدــــهاعـــــملل اراــــبــــتعاو –
ثحــــــبلا لاـــــجم يف لودلا تاطاــــــشنل ةمـــظنــــملا ئداــبملا لوح
ةيكلفلا ماـــســـــجألا كلذ يف امب ،يجراـــــخلا ءاــــــضـــــفلا لامـــعــــتــــساو
تاقافتالاوتادهاعملا يقابل ةبسنلاب لاحلا وه امك ىرخألا
يتلاويجراخلا ءاضفلا مادختسال ةّريسملا فارطألا ةددعتملا

،نيدلبلا الك مضت

تائفلا ”ةيركفلا ةيكلملا“ ـب دصقي ،قافتالا اذه ضارغألو–
،ةرواجملا قوقحلاوفلؤملا قــــــــح ’1‘ : ةيرـــــكفلا ةيكـــــلملل ةيتآلا
ميماصتلا ’4‘،ةيفارغجلا تاــــنايــــبلا ’3‘،ةـــــيراــــجـــتلا تامالعلا ’2‘
ميــماــــصـــتلا طيــــــطـــخت ’6‘،عارـــتــــخالا تاءارـــــب ’5‘،ةيعاـــــــنـــــصلا
ريغ تامولعملا ةيامح ’7‘،)ةلماكتملا رئاودلا ايفارغوبوط(
،اهنع حصفملا

نيب اـمـيـف رـفاضتـلا رـيوـطـت ةـيـمـهأب اـمـهـنـم اـفارــتــعاو –
ةيقرتوريوطت فدهب نيتلودلا اتلكل ةصصختملا تالاكولا
،ءاضفلا لاجم يف ةينطولا تاردقلا

تالاجم يف نواعتلا ةيقرتوةماقإ يف امهنم ةبغرو –
ةدئافل ءاضفلاب ةطبترملا ةعانصلاوايجولونكتلاومولعلا
،نيفرطلا الكل ةصصختملا تالاكولا

نواعت نع جتنت دق يتلا ةلدابتملا عفانملاب افارتعاو–
،ناديملا اذه يف نيتلودلا نيب قثوأ

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
لاجملا

عجشي ،دلب لك يف اهب لومعملا ةمظنألاونيناوقلل اقفو
مادختساوفاشكتسا لاجم يف نيدلبلا نيب نواعتلا نافرطلا
.ةيملس ضارغأل يجراخلا ءاضفلا

2 ةداملا

ةيراسلا نيناوقلا

نيناوقلل اقبط نواعتلا ذيفنت متي ،قافتالا اذه راطإ يف
يلودلا نوناقلل الاثتما ،نيتلودلا اتلك يف اهب لومعملا ةمظنألاو
تاقافتالل اقبط نيفرطلا تابجاووقوقحب ساسملا نودبو
.اهيلع اعّقو يتلا ةيلودلا

3 ةداملا

نواعتلا تالاجم

: يتأي امب ضوهنلا نيفرطلا ىلع ،قافتالا اذه بجومب

اذكو ءاضفلا تايجولونكتوتاينقتو مولع ةسايس.1 .3
.اهل مظنملا ينوناقلا راطإلا

ةصصختملا ةيرشبلا دراوملا ةيمنتونيسحتو نيوكت.2 .3
.ةكرتشملا اهتامامتها تالاجم يف

.ءاضفلا لاجم يف ايجولونكتلا ريوطت.3 .3

.ةيئاضفلا تاقيبطتلا ريوطت.4 .3

ضرألا ةبقارم لاجم يف تامولعملاوتاربخلا لدابت.5 .3
.ةيعانطصالا رامقألا ربع تالاصتالاوةحالملاو

صـــخي امـــيف ينـــقت مـــعدب امهثاــــحبأ زـــكارــــم دــــــيوزت.6 .3
.يعانطصالا رمقلا مظن بيرجتوجمدو ريوطت

نم ةيعانطصالا راــمقألا مظـــــنل كرتـــــشملا قيـــبــــطتلا.7 .3
.ةصاخلا امهتاجايتحا دس لجأ

ةيلودلاوةيميلقإلا لئاسملا ةهجاوم لجأ نم نواعتلا.8 .3
.ءاضفلاب ةقلعتملا

دراوملاوتادعملل ةكرتشملا ةزايحلا ةيقرتونيكمت.9 .3
.نيدلبلا الكل ةيليوحتلا تاعانصلا نم ةرشابم

تاكرشلا نيب اميف ةعانصلا لاجم يف نواعتلا ةيقرت.01 .3
ايجولونكت يف ةصصختملا ،نيدلبلا الكل ةينطولا تالاكولاو
،امهنــــيب امـــيف رـــشاـــبملا لاــصتالا ليهـــــــست رــــبع كلذوءاـــــضفلا

بجومب ةمربملا ،ةعّقوملا دوقعلا دادعإ لالخ اهتدعاسم اذكو
.قافتالا اذه

يف ثحبلا جماربل قيــــسنــــتلاوةكرتـــــشملا ةـــــساردلا.11 .3
.ءاضفلا ايجولونكت لاجم

يتلا قفارملا يف فرصتلاومادختسالا يف كراشتلا.21 .3
.براجتلاوتارابتخالا ءارجإ ضرغب فرط لك اهرفوي

.ءاضفلا قفارمومظنل ةكارشلاب جاتنإلا عيجشت.31 .3
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ةيبلتل ةصاخ ةيئاضف عيراشم قيبطت يف كارتشالا.41 .3
.ةيئاضفلا تاجايتحالا

ءاـضـــفلا مـــظن ريدــــصت تاـــيناــــــكمإ نع ايوــــس ثـــــحبلا.51 .3
جماـنرـب وأ/و ةــكرــتشملا ةــيــمــنــتــلا جمارــب بجومب ةروــطملا
.كرتشملا جاتنإلا

تامدــــخوتايــــجولوـــنكت لاـــــجم يف ةكارــــشلا ةيـــقرـــــت.61 .3
.قالطإلا

4 ةداملا

ةصتخملا تائيهلا

: يتآلاك يه قافتالا اذه ذيفنتل ةصتخملا تائيهلا

: ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةبسنلاب–
،)LASA( ةّيرئازجلا ةيئاضفلا ةلاكولا

ثاحبأل ةيدــــــنهلا ةمظـــــنملا : دنهلا ةـــيروهــــمجل ةبسنلاب–
.)ORSI( ءاضفلا

5 ةداملا

ةكرتشملا ةنجللا

ىلع نافرطلا قـــفاوي ،قاـــفــــتالا اذه قيــــبطت راــــــــطإ يف.1 .5
.ةكرتشم ةنجل سيسأت

،لقألا ىلع ةنـــــسلا يف ةرم ةكرتــــشملا ةنـــــجللا عمتجت.2 .5
.دنهلاورئازجلا نيب بوانتلاب

ماع رـــــــــيدم ةكرتـــــشملا ةنـــــجللا ةــــسائر يف كرتــــــشي.3 .5
ةــــمــــظـــنملا ســـيئرو،هلــــثــــمم وأ ةـــيرئازـــــجلا ةيئاـــــضفلا ةلاكولا
.هلثمم وأ ءاضفلا ثاحبأل ةيدنهلا

ريدم لبق نم ةكرتـــشملا ةنـــجللا ءاـــضعأ نييـــعت متي.4 .5
ةيدــــنهلا ةـــمـظــــنملا ســـيئروةيرئازجلا ةيئاــــضفلا ةلاكولا ماع
.ءاضفلا ثاحبأل

6 ةداملا

ةكرتشملا ةنجللا ةمهم

: نع ةلوؤسم ةكرتشملا ةنجّللا نوكت

ىلع صرــــــــحلاونواعــــتلا تاطاـــــشن ميـــــيقتو ةعباـــــتم.1 .6
ةيلبقتسملا ةيفاضإلا تاقافتالا اذكوقافتالا اذه دونبل لاثتمالا

.تاليدعتلا وأ/و

بجومب اهيلع قفتملا تاطاشنلاوعيراشملا ينبت.2 .6
.قافتالا اذه

لجأ نم فرـــط لكل ةيــــلاــــملا ةمهاــــسملا مجــــح ديدــــحت.3 .6
.اهيلع قفتملا عيراشملا ذيفنت

تاــــيلآ يـــنــــبتوريوـــــطتلل ةكرتـــــشم عيراـــشم ديدــــــحت.4 .6
.اهترادإل ةمزال تائيهو

ىلع ةزجنملا تاطاشنلاوعيراـــــشملا ةلـــيـــــصح ميدقت.5 .6
اذه راطإ يف لخدت يتلاوءاضـفلا لاــــــجم يف نواعـــــتلا ساـــــسأ
.قافتالا

صخت لئاسم ةيأ ،ضوافتلاو رواشتلا قيرط نع ،لح.6 .6
.قافتالا اذه طورش ءافيتسا وأ ريسفت

تاونس رشعلا ةرتف ءاضقنا لبق رهشأ ةتس عامتجالا.7 .6
الكل ريرقت ميدقتل ،ذيفنتلا زيح قافتالا اذه لوخد نم ىلوألا
مزل اذإ قافتالا اذه ةعجارم حارتقاو،نواعتلا لوح نيفرطلا
.رمألا

7 ةداملا

نيينهملا ءاربخلا لدابت

تاـطاشنـب نييـنــعملا نييــنــهملا ءارــبخلا لداــبــت عضخــي
: ةيتآلا ئدابملل ،قافتالا اذه راطإ يف ةذختملا نواعتلا

امب ،هيمدختسم تاقفن عيمجب رئازلا فرطلا لفكتي.1 .7
.ةشيعملا فيلاكت اذكو ةماقإلاورفسلا فيلاكت كلذ يف

يقفارمويصبرتم تاعوفدموةيلاملا تاقفنلا عضخت.2 .7
.نافرطلا اهددحي ريبادتل ،فرط لك

8 ةداملا

مالعإلاونمألا

اذه بجومب نيلماعلا نينيعملا نيفظوملا ىلع نّيعتي.1 .8
تاميظنتلاوةينطولا نيناوقلل ةمارصب لاثتمالا ،قافتالا
.نمألا صخي اميف فيضملا دلبلا يف اهب لومعملا

مدـــــخــت يتلا تاــــمولــــعملا قيـــســــنتب ناـــفرـــطلا لفكـــــتي.2 .8
.امهيدلب يف ءاضفلا ايجولونكت ريوطت ليبس يف امهحلاصم

ةــــمولــــعم ةــــيأ نع فــــــشكلا مدــــعب ناـــــفرــــطلا مزـــــتــــلي .1 .3 .8
صخش يأل ةعباتلا تاقافتالا وأ قافتالا اذه بجومب ةملتسم
تامولعملا هذه ربتعت نيذلا امهيتئيه ءاضعأ ءانثتساب ،ناك

،طقفو،ةعباتلا تاقافتالا وأ قافتالا اذه ذيفنتل مهل ةيرورض
صاخشألل ةماتلا ةيّرسلا نامضل ةمزاللا تاطايتحالا ذاختا دعب
.نيطرخنملا

اقفو اهلوادت متي يتلا قئاثولاوتامولعملا عيمج .2 .3 .8
طورشلل اقفو مدختستو،نيفرطلا لبق نم ةيّرس لظت قافتالل
تامولعملا نافرطلا مدختسي الو .نافرطلا اهيلع قفاو يتلا

نم ةقبسم ةيباتك ةقفاوم نودب ةددحملا كلت ريغ ضارغأل
.رخآلا فرطلا
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ةيرـــــــصح ةيــــكلم ةيّرــــسلا تامولــــعملا عيـــــمج لظت .3 .3 .8
قافتالا اذه نأ ىلع نافرطلا قفتي .اهنع حصفملا فرطلل
نايوطني ال وأ ناحنمي ال ةيّرسلا تامولعملا نع فشكلاو

اميف ملتسملل قح وأ ةحلصم وأ صيخرت يأ ىلع اينمض
.رخآلا فرطلل ةيركفلا ةيكلملا قوقح نم يأب قلعتي

ةملتسم ةمولعم ةيأ لامعتسا مدعب نافرطلا مزتلي.4 .8
فرطلا حلاصم دض وأ باسح ىلع يئانث نواعت راطإ يف

.رخآلا

راطإ يف ةملتسم تامولعم وأ تادعم ةيأ لّوحت ال.5 .8
ةرشابم ةقيرطب ال ،غّلبت الو اهـــنع حــــصفي الو ،قافتالا اذه
،ثلاث فرــــطل ،تـــقؤـــم الومئاد لكـــــشب ال ،ةرـــشاــبم رـــيـــــغ الو
ةقفاوم نودب ،كلذب مهل صخرم ريغ ،تائيه وأ اوناك ادارفأ
.يلوألا فرطلل ةقبسم ةيباتك

ذيفنتب ةلصتملا تاطاشنلل ةيمالعإلا ةيطغتلا متت .1 .6 .8
فرط لك لبق نم وأ نيفرطلا نيب ام كارتشالاب قافتالا اذه
.رخآلا فرطلا نم ةيباتك ةقفاوم دعب ،ةدح ىلع

ةلاقم وأ ةقيثوو ةيرشن يأ ،ةكرتشم ةيكلم نوكت .2 .6 .8
اذه بجومب نافرطلا هب موقي يذلا كرتشملا لمعلا نع أشنت
يمسرلا راعشلا وأ/و راعش ،مسال مادختسا يأ بلطتي .قافتالا
قبسملا نذإلا ،ةلاقم وأ/و ةقيثوو ةيرشن ةيأ يف نيفرطلل
مادختسا ةءاسإ مدع ،ددصلا اذهب ،نمضي .نيفرطلا لبق نم
.راعشلاويمسّرلا راعشلا

وأ ايلك رشني الو قافتالا اذه ىوتحم نع فشكي ال.7 .8
.نيفرطلا الك نم ةقبسم ةيباتك ةقفاوم نودب ايئزج

9 ةداملا

عيراشملا قيبطت ماكحأ

اهيلع قفتملا ةلصلا يذ ليومتلاوعيراشملا راطإ يف.1 .9
،كرتشم قافتاب ،نافرطلا ددحي ،ةكرتشملا ةنجللا راطإ يف
.ةصاخ ذيفنت تابيترت ماربإ ربع ،ذيفنتلا تايفيكو طورش

،اهذيفنت ماكحأ اذكو تاطاشنلاوعيراشملا هذه عضخت.2 .9
ةينقتلا تايفيكلا لك ددحت يتلا ةكرتشملا ةنجللا تارارقل
ةكرتشملا عيراشملا ذيفنتل ةيميظنتلاوةينوناقلاوةيلاملاو
اذـــه نـــــــم3 ةداـــــملا يف اهــــــيلإ راــــشملا تالاـــــــجملا يف ةددـــــــحملا
.قافتالا

تابيترتل اقفو ةصاخلا ةيئاضفلا عيراشملا ذفنت.3 .9
.ةكرتشملا ةنجللا اهيلع قفاوت ةصاخ ةيلاموةينقت ذيفنت

01 ةداملا

ةيولوألا تاذ عيراشملا

ةداملا يف اهيلع صوصنملا نواعتلا تالاجم راطإ يف
نواعتلا عيراشم ذيفنتب نيفرطلا الك لفكتي ،هالعأ ةثلاثلا

اميف ،يراجت ساسأ ىلعو،طسوتملا /ريصقلا نييدملا ىلع
: ةيتآلا ةيولوألا تاذ لئاسملا صخي

تادعملا( ةيبوساح تاـــصـــــنم رــــيوـــطتونيــــيـــــــحت.1 .01
راــــمـــقألا روـــص لالغـــــتساولابــــقـــــتسا زــــكارــــمل )تاــــيــــجمرـــبلاو
.ةيعانطصالا

تادعملا( ةيــــبوـــــساح تاـــصـــنم نيـــيــــحتوقــيـــبـــــطـــت.2 .01
ةلاكولل ةعباتلا ةيئاضفلا تاقيبطتلا زكارمل )تايجمربلاو
.ةيرئازجلا ةيئاضفلا

،رئازــــجلا يف ةيــــــضرألا تاــــعاـــطـــقلا ريوـــــطتوجاــــــمدإ.3 .01
تادعم( اهيلع صوصنملا ةيرئازجلا ةيئاضفلا مظنلل ةعباتلا

.)تآشنمو

.ةيلبقتسملا ةيرئازجلا ةيئاضفلا مظنلا قالطإ.4 .01

11 ةداملا

ةكارشلا لاكشأ

ةعونتملا عيراــــشملل ةوــــجرملا فادــــهألا دودــــــح يف.1 .11
دادـعإ ىلع ناــفرــطــلا لــمــعــي ،قاــفــتالا اذــه راــطإ يف ةــقــبــطملا
ذيـــفنــــتلا لــــجأ نم ةكارــــشلل ةبـــساــــنملا ةيمـــيظـــنتلا لاـــكـــشألا

.ةكارشلا هذه تاجتنمل ،يئزجلا وأ يلكلا ،لالغتسالاو

،قافتالا اذه بجومب ةاقتنملا عيراشملا ذيفنت فدهب.2 .11
ةنجللا ررقتو،عيراشملل ةكرتشملا ةرادإلا نافرطلا ىّلوتي
.لالغتسالا دونبوميظنتلا نأشب ةكرتشملا

نع ،ةكرتشم تاكرش ءاشنإ نيـفرـــطلا الـــــكل نكــــــمي.3 .11
يف اقحال أشنتس وأ ،ةدوجوم ةكرش يأ يف ةمهاسملا قيرط

اهتعيبطوتانايكلا هذه فده عضخيو.دنهلا يفورئازجلا
.ةكرتشملا ةنجللا تارارقل اهئاشنإ تايفيكو ةينوناقلا

21 ةداملا

عيراشملا ليومت

ةمزاللاوةحاتملا ةيلاملا دراوملا دودح يف ،فرط لك لمحتي
ةلمتحملا تاقفنلا ،اهيلع قفتملاتاطاشنلاوعيراشملا ليومتل
اهيف امب ،قافتالا اذه بجوــــمب هل ةلكوـــــملا هتاـــمازــــتلا ذـــــيفنــــتل
يف هيمدختسمل ةيشيعملا تاقفنلاورفسلا تاقفنب لفكتلا

.ةيمسر ةمهم
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31 ةداملا

ةكيرشلا تامظنملا

ةصصختم تاسسؤموتامظنم فرط لك نّيعي.1 .31
ةيلوؤسمونامض ةطلس تحت لمعلل ،”ةكيرش تالاكو“ ةفصب
ينوــــناــــقلا ماـــظنلا سفـــنل عـــضـــختو،ةـــصــــتخملا تائيهلا
.قافتالا اذهل

قيبطت نع ةلوؤسم ةكيرشلا تامظنملا هذه نوكت.2 .31
اهب لومعملا نواعتلا عيراشم ذيفنتل ةررقملا تاطاشنلا

.قافتالا اذه بجومب

عيجشتو،لثمأ ىوتسم قيقحت ىلع نافرطلا لمعي.3 .31
يف نيدلبلا الكل ةكيرشلا تالاكولا نيب ةكارشلاوةكراشملا
مدخي امب قافتالا اذه بجومب ةررقملا عيراشملا ذيفنت راطإ

.نيفرطلا الك حلاصم

41 ةداملا

ةيلبقتسملا تاقافتالا

اهيطغي ال ةنّيعم ةلأسم يأ صخي اميف ،نيفرطلا نكمي
وأ ماع عباط تاذ ةيفاضإ تاقافتا امربي نأ ،قافتالا اذه
.قافتالا اذهل يلعفلا ذيفنتلا زيفحت اهنأش نم صاخ

51 ةداملا

ةيركفلا ةيكلملا

تامظنملاوةصتخملا تائيهلا ،نافرطلا لمحتي.1 .51
ةيركفلا ةيكــــــلملل ةيــــلعفلا ةيامـــحلا نامـــض بــــجاو ،ةـــكـــيرــــشلا
ةذفنملا نواعتلا جمارب نم اهيلع لصحتملا عفانملاو،ةئشانلا

اهتاميظنتواهدعاوق ،اهنيناوق عم قفتي امب قافتالا اذه بجومب
نيفرـطـلا الـك نوـكــي يتــلا فارــطألا ةددــعــتــم تاــقاــفــتالا اذــكو
.اهيف افرط

اذه راطإ يف ةذفنملا تاطاشنلا ىلع بترت لاح يف.2 .51
تابيترت يف نافرطلا لخدي ،ةيركف ةيكلم قوقح ةأشن قافتالا

اهقيوستواهترادإ ،قوقحلا هذه ةيكلم ليصفتلاب ددحت ةلصفنم
.ايراجت

تقولا يف ،ضعبلا اهضعب ةذفنملا تالاكولا غّلبت.3 .51
عبطلا قوقح بجومب ةيمحم لامعأ وأ عارتخا يأب ،بسانملا

ىعستو،هذيفنت تابيترت نعوقافتالا اذه نع أشنت رشنلاو
.ةيركفلا ةيكلملا هذه ةيامح ىلإ اروف

61 ةداملا

تافالخلا ةيوست

ذيفنتب قلعتي نيفرطلا نيب أشني فالخ لك ةيوست متت
راطإ يف رواشتلا قيرط نع ،قافتالا اذه ماكحأ ريسفت وأ
.رمألا مزل اذإ ةيسامولبدلا ةانقلا ربعوةكرتشملا ةنجللا

71 ةداملا

ةيماتخ ماكحأ

ةانقلا ربع ،رخآلا فرطلا راطخإب فرط لك موقي .1 .71

ةيلخادلا ةينوناقلا تاءارجإلا ةفاك هئافيتساب ،ةيسامولبدلا

زّيح لخدي يذلا قافتالا اذه نايرس ءدبب قلعتي اميف ةمزاللا

يقلت خيرات يلي رهش يناث نم موي لّوأ نم ءادتبا ذيفنتلا

.راطخإ رخآ

قافتاب ،تقو يأ يف ،قافتالا اذه ماكحأ ليدعت زوجي .2 .71

ليدعــــــتلا لــــخدي .ةيساـــــمولبدلا ةانقلا ربعوكرــــتـــشم يـــباـــتك

.هتقفاوم دكؤت يتلا درلا ةركذم مالتسا دنع ذيفنتلا زّيح

ددجيو،تاونس )01( رشع ةدمل قافتالا اذه مربي .3 .71

ىلع نافرطلا قفتي .تاونس )5( سمخب ردقت ةيفاضإ ددمل

ءاضقنا لبق رهشأ )6( ةتس ،ةكرتشملا ةنجلل عامتجا دقع

اريرقت مدقت يتلا ،تاونس )5( سمخب ةردقملا ةيلوألا ةدملا

ىضتقا اذإ قافتالا اذه ةعجارمل تاحرتقم اذكونواعتلا لوح

.رمألا

يأ يف ،قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ فرط يأل نكمي .4 .71

)6( ةتس ،راعشإ ةطساوبو ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،تقو

سمي ال .قافتالا اذهب لمعلا ءاهنإ خيرات لبق لقألا ىلع رهشأ

عيراشملاب ةقلعتملا نيفرطلا تامازتلاوقوقحب ءاهنإلا اذه

امك ،ذيفنتلا دــــيق يه يتلاوقاــــــفــــتالا اذه بجوـــــــمب ةزجـــــنملا

تايقافتالاو ذيفنتلا تاقافتاو تاقافتالا لامكتسا ىلع رثؤي ال

ىلع نافرطلا قـفـــــتي مل اــم ،هــساـــــسأ ىلع ةـــمرــــبملا دوـــــقــــعلاو

.كلذ فالخ

8102 ةنس ربمتبس91 يف )دنهلا ةيروهمج( رولاغنبب رّرح

،ةيزيلجنإلاوةيدنهلاو ةيبرعلا تاغللاب نيتيلصأ نيتخسن يف

فالتخالا ةلاح يفو .ةينوناقلا ّةيجحلا سفن ةثالثلا صوصنللو

.ةيزيلجنإلا ةغللاب صنلا حّجري ،قافتالا ماكحأ ريسفت يف

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

ةّيبعّشلا

قيدصوأ نيدلا زع

ةلاكولل ماعلا ريدملا
ةيرئازجلا ةيئاضفلا

ةيروهمج ةموكح نع
دنهلا

نافيس وفيدافاس الياك

ةيدنهلا ةمظنملا سيئر
ءاضفلا ثاحبأل


