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ةّيميظنتميسارم
ماع ةجحلا يذ٨ يفخّرؤم٩٠2-٠2 مقر يسائر موسرم

ءاهنإ نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٩2 قفاوملا١٤٤١
.ةموكحلا يف وضع ماهم

––––––––––––
،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٦-19 ةداـملا امــيـــــس ال ،روــــتـــسدلا ىلـع ءاـنــب –

يف خّرؤـــملا3٦1-٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمبو –
٠2٠2 ةــــــنس وـــــينوي32 قــــفاوـــــملا1٤٤1 ماــــــع ةدـــــــــعقلا يذ لوأ

،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري
قشاع داؤف يقوش دمحأ ديسلا ماهم ىهنت: ىلوألا ةداملا

.يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلل اريزو هتفصب ،فسوي

ةّيـــــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف موـــــــسرـــملا اذـــــــه رـــــشني :2 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ويلوي92 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
–––––––––––★–––––––––––

١٤٤١ ماع ةجحلا يذ٨ يفخّرؤم٠١2-٠2 مقر يسائر موسرم
ةريزو فيلكت نمضتي ،٠2٠2 ةنس ويلوي٩2 قفاوملا
ريزو ماهمب ةأرملا اياضقو ةرسألاو ينطولا نماضتلا
.ةباينلاب يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا

––––––––––––
،ينطولا عافدلا ريزو ،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم٦-19 ةداـملا امــيــس ال ،روــــتــسدلا ىلع ءاـنـــــب –

يف خّرؤـــملا3٦1-٠2 مـــقر يــسائرلا موـــسرملا ىـــضتقمب –
٠2٠2 ةـــــنس وـــــينوي32 قــــفاوـــملا1٤٤1 ماــــع ةدـــــــــعقلا يذ لوأ

 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

8 يف خّرؤملا9٠2-٠2 مـــقر يـــسائرلا موـــسرملا ىــــــضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةنس ويلوي92 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ
،يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لمعلا ريزو  ماهم ءاهنإ

 : يتأي ام مسري
ةرــــيزو ،وــــــكيرـــــك رـــــثوـــــك ةدــــــيسلا فــــــــلكت : ىلوألا ةداملا

رـــــيزو ماـــهمب ،ةأرـــــملا اــــياضقو ةرـــــسألاو يــــــنطولا نـــــماضتلا
.ةباينلاب يعامتجالا نامضلاو ليغشتلاو لـــــــمعلا

ّةيـــــمسّرلا ةدــــــــــيرـــــجلا يف موــــسرـــــــملا اذـــــــه رـــــــشني :2 ةداملا
.ةيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

ويلوي92 قفاوملا1٤٤1 ماع ةجحلا يذ8 يف رئازجلاب رّرح
 .٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع

ماـــع ةـــجحلا يذ٤ يفخّرؤـــم٩٩١-٠2 مـــقر يذـــيفنتموــــسرم
ناــــجللاب قــــلعتي ،٠2٠2 ةــــنس وــــيلوي52قــــفاوملا١٤٤١
ناجللاو نعطلا ناجلو ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا
.ةيمومعلا تارادإلاوتاسسؤملا يف ةينقتلا

––––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤1و٤-99 ناــتداـــــملا امــــــيـــــس ال ،روــــتـــــسدلا ىلــــــــع ءاـــــنـــــب –
،هنم )2 ةرقفلا(

ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠-٦٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع
،هنم3٧ ةداملا اميسال ،ةيمومعلا ةفيظولل ماعلا يساسألا

عيبر11 يف خّرؤملا٠1-٤8 مـــــقر موــــسرــــملا ىضـــتــــقــــمبو –
ددحي يذلا٤891 ةنــــس رياــــــني٤1 قفاوــــــــملا٤٠٤1 ماـــــــع يناثلا
اهميظنتو اهليكشتوءاضعألا ةيواستملا ناجللا صاصتخا

،اهلمعو

عــــيبر11 يف خّرؤــــملا11-٤8 مــــقر موـــسرملا ىـــــضتقمبو –
ددحي يذلا٤891 ةـنــــس رياـــــني٤1 قفاوـــــملا٤٠٤1 ماـــــع يناـــــثلا

ةيواستملا ناجللا يف نيفظوملا نع نيلثمم نييعت تايفيك
،ءاضعألا

يف خّرؤملا٠٧3-91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا3٦1-٠2 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتملاولّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

يف خّرؤملا99-٠9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
٠991 ةـــــنـــــس سراــــــم٧2 قـــــفاوـــــملا٠1٤1 ماـــــــع ناــــضــــمر لوأ

ةــبسنــلاــب يرادإلا رــيــيستـــلاو نييـــعـــتـــلا ةـــطـــلسب قـــلـــعـــتملاو
تاـيدـلـبـلاو تاـيالوـلاو ةــيزــكرملا ةرادإلا ناوــعأو نيفــظوــمــلــل
،يرادإلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملاو

: يتأي ام مسري

مـــــقر رــــمألا نـــم3٧ ةداـــملا ماــــكحأل اــــقيبطت : ىلوألا ةّداملا
٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا3٠–٦٠
ىلإ موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي

ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا اهل عضخت يتلا دعاوقلا ديدحت
تاسسؤملا يف ةينقـــــتلا ناجــــــللاونــــعــــطلا ناـــــجلوءاـــــضـــــعألا

.ةيمومعلا تارادإلاو
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: يتأي امك ناجللا يف نيلثمملا ددع ددحي

ناونعـــب ناـــيفاــــضإ )2( ناوـــــضـــــعوناــــمــــــئاد )2( ناوـــضـــــع –
،نيبختنملا نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا

وأ بترلا نم ةعومجم وأ ةبترل نيفظوملا ددع نوكي امدنع
)٠1( ةرشع قوفي وأ يواسيكالسألا نم ةعومجم وأ كلس
،)12( نيرشعو دحاو نع لقيو

نييفاضإ ءاضعأ )3( ةثالـثونيــــمــــئاد ءاــــضـــــعأ )3( ةــــثالــــث –
نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا ناونـــــعـب
ةعومجم وأ ةبترل نيفظوملا ددع نوكي امدنع،نيبختنملا

ادحاو يواسيكالسألا نم ةعومجم وأ كلس وأ بترلا نم
،)٠٥1( نيسمخو ةئام نع لقيو)12( نيرشعو

نييفاضإ ءاضعأ )٤( ةعبرأونيمئاد ءاضعأ )٤( ةعبرأ–
نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا ناونـــــعـب
ةعومجم وأ ةبترل نيفظوملا ددع نوكي امدنع،نيبختنملا

ةئام يواسيكالسألا نم ةعومجم وأ كلس وأ بترلا نم
،)٠٠٥( ةئامسمخ نع لقيو )٠٥1( نيسمخو

نييفاضإ ءاضعأ )٥( ةسمخونيمئاد ءاضعأ )٥( ةسمخ–
نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا ناونـــــعـب
ةعومجم وأ ةبترل نيفظوملا ددع نوكي امدنع ،نيبختنملا

قوفي وأ يواسي كالسألا نم ةعومجم وأ كلس وأ بترلا نم
.)٠٠٥( ةئامسمخ

ديدحتل نابسحلا يف نوذخؤي نيذلا نيفظوملا دادعت ردقي
.نيبخانلا ةمئاق لفقل ددحـملا خيراتلا دنع نيلثمملا ددع

ةرادإ وأ ةسسؤم ىدــــل نيفــــظوملا دادــــعــــت نوــــكــــي اــــمدـــــنـــــع
نيينعملا نيفظوملا قاحلإ متي ،)٠1( ةرشع نم لقأ ةيمومع
ةأشنملا ،مهئامتنا كلسل وأ ةبترل ةقفاوملا ةيرادإلا ةنجللاب
ةعبات ةيمومع ةرادإ وأةسسؤم ىدل وأ ةيصولا ةرادإلا ىدل
.يرازولا عاطقلا سفنل

ةــيواستملا ةيرادإلا ناــجللا ءاــضعأ ةدـــهع ددـــحت:٨ ةّداملا
 .تاونس )3( ثالثب ءاضعألا

،اهديدمت وأ ةدهعلا ةدم صيلقت ،ةيئانثتسا ةفصب ،نكمي
نم ،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق بجومب ،ةحلصملا ةرورضل
ةــيصوــلا ةـــطـــلسلا وأ نييـــعـــتـــلا ةـــيـــحالص اـــهـــل يتـــلا ةـــطـــلسلا
ةفلكملا ةطلسلا حلاصم يأر ذخأ دعب ،ءاضتقالا دنع ،ةينعملا

وأ صيلقتلا اذه زواجتي نأ نكمي الو ،ةيمومعلا ةفيظولاب
.رهشأ )٦( ةتس ةدم ديدمتلا

وأ ةبتر لكيه ىلع ليدعت أرط اذإ امةلاح يف ،هنأ ريغ
ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاضعأ ةدهع ءاهنإ نكمي ،كلس

وأ رارق بجومب ،ةدملا طارتشا نود ،امهل نيعباتلا ءاضعألا
ةــطــلسلا وأ نييــعــتــلا ةــيــحالص اــهــل يتــلا ةــطــلسلا نــم ررـــقـــم
.ةينعملا ةيصولا

رشاــــبــــي ،ءاضعألا ةــــيواستــــم ةــــيرادإ ةـــــنجل دـــــيدجت دـــــنـــــع
ةدهع هيف يهتنت يذلا خيراتلا دنع ،مهفئاظو ددجلا ءاضعألا
.مهنوفلخي نيذلا ءاضعألا

لوألا بابلا
ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجّللا

لوألا لصفلا
ةليكشتلاو ميظنتلا

ةـــــــيموـمعلا تارادإلاوتاــــــسسؤملا ىدـــــــل نوـــــكت:2 ةّداملا
وأ ةبتر لكل ،ةلاحلا بسح ،ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ناجل
كالسألا نــم ةــعوــمــجــم وأ كلس لــكــل ،بترــلا نــم ةــعوــمــجـــم
.اهليهأت تايوتسم ىواستت

يتلا كالــــسألا وأ بـــــترلا عمج يف ،رابتعالا نيـــــعب ،ذــــخؤيو
وأ بترلا هذهل ماهملا ةعيبط ،اهليهأت تايوتسم ىواستت
.اهميظنتو ةحلصملا ةرورض اذكو ،اهتادادعتو ،كالسألا

ناجل نـــيوكتب نيـــفظوملا ددــــع حــــمسي ال اــــمدنع:٣ ةّداملا
تارادإلاوتاــــســــسؤـــملا ىدـــــل ءاـــضـــــعألا ةيواـــســـتـــــم ةـــــيرادإ
يف اهيلع صوصنملا لاكشألل اقفو نكمي ،ةينعملا ةيمومعلا
تاسسؤم ةدع نيب ام ةكرتشم ناجل نيوكت،هالعأ2 ةداملا
.يرازولا عاطقلا سفنل ةعبات ةيمومع تارادإ وأ

تاذ ةـــــــيمومعلا تارادإلاو تاـــــسسؤــملا نـــــكمي:٤ ةّداملا
رفوتت يتلاو اهيفظومل ينهملا راسملل يزكرملا رييستلا

نيوكت ،يلحـملا وأ/و يوهجلا ىوتسملا ىلع حلاصم ىلع
صوصنملا تايفيكلل اقفو ،ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ناجل

،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق بجومب ،هالعأ2 ةداملا يف اهيلع
يأر ذخأ دعب ،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا

ةرــــــقفلا يف اــــمهيلع صوـــــصنملا ،ررــــقملا وأ رارــــقلا ددــــحي
 .هالعأ ةروكذملا ناجللا تايحالص ،ةقباسلا

،ءاـــــضعألا ةــــيواستملا ةـــــيرادإلا ناـــــــجللا نوــــــكت:5 ةّداملا
اهل يتلا ةطلسلا نم ررقم وأ رارق بــــجوــــمب ،ةــــلاــــحلا بــــســـــح

ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا ىدل نييعتلا ةيحالص
.ةيصولا ةطلسلا ىدل وأ

،ءاــــــضعألا ةـــــيواستملا ةــــيرادإلا ناــــجللا عـــــضوت :6 ةّداملا
نييـــعـــتـــلا ةـــيـــحالص اــــهــــل يتــــلا ةــــطــــلسلا ىدــــل ،ةــــلاحلا بسح
ةـــطـــلسلا ىدـــل وأةـيــنــعملا ةــيــموــمــعــلا ةرادإلا وأ ةسسؤمــلــل
.ءاضتقالا دنع ،ةيصولا

اقبط ةنّوكملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا عضوت
 .ةينعملا ةحلصملا لوؤسم ىدل ،هالعأ٤ ةداملا ماكحأل

رضاحمب ةقفرم ،نيوكتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن لسرت
ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا حلاصم ىلإ ،ةيباختنالا تايلمعلا
.اهءاضمإ يلت يتلا مايأ )٠1( ةرشعلا لالخ ةيمومعلا

ءاـضعألا ةـــــيواستملا ةـــــيرادإلا ناـــــجللا نـــــمضتت:7 ةّداملا
نيـــــفــــظوــــملا يلــــثــــممو ةرادإلا يلــــثـــمم نــــم ايواـــســـتــــم اددـــــع
نييفاضإ ءاضعأونيمئاد ءاضعأ نم لكشتتونيبختنملا

.نيمئادلا ءاضعألا عم ددعلا يف نوواستي
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ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ىلإ عوـجرـــلا نـــكـــمي:٣١ ةّداملا
لــــــــــــــــــــــئاسملا يف اصوصخ ،يراشتسا يأر ءادـــــــــــــــــــــــبإل ءاضعألا
: ةيتآلا تالاحلاب ةقلعتملا

طامنأ فلتخم ىلع ةقبطملا ةينوناقلا بسنلا ليدعت –
،فيظوتلا

،نيفظوملا مييقت جهانم –

يف فظوملا لبق نم اهيلع ضرتعملا ةمقرملا ةطقنلا –
،همييقت راطإ

،ةيصخش ضارغأل عاديتسالا ىلع فظوملا ةلاحإ –

امدنع ،ةيئانثتسا ةقيرطب ،ةبترلا يف فظوملا ةيقرت –
.كلذ ىلع هل عضاخلا صاخلا يساسألا نوناقلا صني

لـــــقـــــنـــــل ةـــــيرودـــــلا تاـــــكرحلا يف اـــــهـــــتراشتسا مـــــتـــــت اـــــمــــــك
يتلا ةيساسألا نيناوقلا يف اهــيـــلـــع صوــصـــنـــملا،نيفــــــظوـــملا

.اهل نوعضخي

ءاــــضعألا ةــــــيواستملا ةــــــيرادإلا ناـــــجللا سأرـــــت:٤١ ةّداملا
.اهنع لثمم وأ اهاوتسم ىلع عضوت يتلا ةطلسلا

ةــــــطلسلا نّيــــعت ،ةـــنجللا ســــيئرل عـــنام عوــــقو ةــــلاح يف
تاذ يف ،نيمـــئادـــلا ةرادإلا يلثمم نيب نــــم اــــفــــظوــــم ةــــيــــنــــعملا
.ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا

 .اهيف وضع ريغ ،ةرادإلا نع لثمم ةنجللا ةباتك ىلوتي

اهماظن ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ةنجل لك ّدِعُت:5١ ةّداملا
رارق بجومب ددحـملا يجذومنلا يلخادلا ماظنلل اقبط ،يلخادلا

.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نم

بجومب ،ةلاحلا بسح ،يلخادلا ماظنلا ىلع ةقفاوملا متت
.ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ررقم وأ رارق

ءاضعألا ةيواسـتـــملا ةــــيرادإلا ناـــــجلــــلا عمتـــــجت :6١ ةّداملا
.لقألا ىلع ةنسلا يف )2( نيترم

وأ هنم ةردابمب اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب عمتجتو
.لقألا ىلع ،نيمئادلا اهئاضعأ )1/3( ثلث نم يباتك بلطب

يف ّالإ تاعامتـجالا روـــضـــح نييــــفاــــضإلا ءاـــضــــعألا نكمــــي ال
.رربم بايغ ةلاح يف نيمئادلا ءاضعألا فالختسا ةلاح

ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا راطخإ متي:7١ ةّداملا
فصن فرط نم ىضمم يباتك بلطب وأ اهسيئر فرط نم

نيينعملا نيفظوملا فرط نم وأ ،لقألا ىلع ،نيفظوملا يلثمم
.اهتاصاصتخا نمضةجردملا لئاسملا عيمج لوح مهسفنأ

.نيرضاحلا ءاضعألل ةطيسبلا ةيبلغألاب اهيأر يدبتو

نأ بجيو ،يّرسلا عارتقالاب نوكي هّنإف ،باختنالا عقو اذإ
.ةنجللا ءاضعأ لك هيف كراشي

،احجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا لداعت ةلاح يفو
لقت ةذختملا ةبوقعلا نوكت يتلا طابضنالا ةلاح يف ادع ام
.ةحرتقملا ةبوقعلا نع ةرشابم

يف نيمئادلا ءاضعألا دحأ ةيوضع تعطقنا اذإ:٩ ةّداملا
ببسب هتدهع ءاهتنا لبق،ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ةنجل

وأ ،عاديتسالا ىلع ةلاحإلا وأ دمألا ةليوط ةلطع وأ ةلاقتسالا
نم بختنا وأ نّيع يتلا ماهملا هب يهتنت رخآ ببس يأل
اذه يف ةبولطملا طورشلا هـــيـــف رــــفوــــتـــت ال حـــبــــصأ وأ ،اـــهـــلجأ
ةــــيواستــــم ةـــــيرادإ ةـــــنجل يف اوضع نوـــــكـــــي ىـــــتـــــح موسرملا
ةياغ ىلإ هنع الدب ،امئاد اوضع يفاضإلا هفلخ نّيعي،ءاضعألا

 .ةنجللا ديدجت

وأ كلسلا نيمئادلا نيفظوملا يلثمم دحأ رّيغي امدنع
دوجو مدع ةلاح يفو ،يفاضإ وضعب هفالختسا متي ،ةبترلا

نم نّيع يتلا ةبترلا ليثمت ينعملا لصاوي ،يفاضإ وضع
.ةنجللا ديدجت ةياغ ىلإ اهلجأ

،ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا ماكحأب لالخإلا نود:٠١ ةّداملا
ةــيرادإلا ناــــجــــللا يف نوـــيـــفاـــضإلاو نوـــمـــئادلا ةرادإلا ولــــثــــممنّيعي
نم ررقم وأ رارق بجومب ،ةلاحلا بسح ،ءاضعألا ةيواستملا
رشع ةسمخلا لالخ ،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا
.نيفظوملا يلثمم تاباختنا جئاتن نالعإل ةيلاوملا اموي )٥1(

ىلإ نيمتنملا ةينعملا ةرادإلا يفظوــم نيــــــــب نــــــم نونّيعيو
 .”أ“ ةعومجملا يف ةفنصم ةبتر

ةعومجملا نم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملا ددع ناك اذإ
نم ةرادإلا يلثمم نييعت نكمي ،فاك ريغ ،ةرادإلا سفن يف ”أ“
.”ب“ ةعومجملا نم ةبتر ىلإ نيمتنملا نيفظوملا نيب

اذه يف ةددحـملا تايفيكلا قفو نيفظوملا ولثمم بـخـــتـــني
.موسرملا

ةيرادإ ةنجل يف ةرادإلا لـــثــــمم فــــظوــــملا نّيعي:١١ ةّداملا
حمسي ال دادعتلا ناك اذإ هنأ ريغ ،ةدحاو ءاضعألا ةيواستم
.ناجل ةدع يف هنييعت نكمي ،كلذب

يناثلا لصفلا

ريسلاو تاصاصتخالا

،ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا ماكحأ ةاعارـــم عــــم :2١ ةّداملا
ءادبإل ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ىلإ عوجرلا متي
تالاحلاب ةقلعتملا لئاسملا لوح قبسملا قباطملا يأرلا
: ةيتآلا

،صبرتملا ميسرت –

،ةجردلا يف ةيقرتلا –

ليجستلا دعب ،رايتخالا قيرط نع ةبترلا يف ةيقرتلا –
،ليهأتلا ةمئاق يف

،بادتنالا ةبتر يف جامدإلا –

،ةحلصملا ةرورضل يرابجإلا لقنلا –

،ةعبارلاو ةثلاثلا نيتجردلا نم ةيبيدأتلا تابوقعلا –

،بصنملا لامهإ ببسب لوزعملا فظوملا جامدإ ةداعإ –
.هب لومعملا ميظنتلل اقفو
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ثلاثلا لصفلا

نيفظوملا يلثمم تاباختنا ميظنت
ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا لح ةلاح يف ادع ام:22 ةّداملا

يرـــــجت ،هالــــعأ12 ةداــــملا يف اـــهــيـــلـــــع صوصــــنــــملا ءاــــضــــعألا
رثكألا ىلع رهشأ )٤( ةعبرأ لبق ،نيفظوملا يلثمم تاباختنا

ءاضعألا ةدهع ءاهتنا خيرات نم ،لقألا ىلع ،)2( نيرهشو
.نييلاحلا

ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا فرط نم عارتقالا خيرات ددحي
لمعلا نكامأ يف خيراتلا اذه لبق رشنتو ،ةينعملا نييعتلا

.ىرخأ ةبسانم ةليسو يأبو

ةـيواستم ةـــيرادإ ةـــنجل ناوـــنعب ،نيـــبخان دــــعي :٣2 ةّداملا
،بادتنالا وأ ةمدخلاب مايقلا ةيعضو يف نوفظوملا ،ءاضعألا
هذه يف هليثمت متيس يذلا كلسلا وأ ةبترلا ىلإ نومتنملا
.ةنجللا

نودجاوتملا نوفظوملا ،ةيلصألا مهترادإ يف نيبخان دعي
ةــيواستملا ةـــيرادإلا ناـــجـــلـــلا ناوـــنـــعـــب ،بادـــتـــنا ةـــيـــعضو يف

.مهءازإ ةلهؤملا ءاضعألا

،تيوصتلا ىلإ نيوعدملا نيبخانلا ةمئاق طبضت:٤2 ةّداملا
،ررقم وأ رارق بجومب ،ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ةنجل ناونعب
نييــعــتــلا ةــيــحالص اــهــل يتــلا ةــطــلسلا فرــط نـــم ،ةـــلاحلا بسح
.ةينعملا

ةـــــــيدأتل ،عارـــــتقا عورـــــف ىلــــــع نيـــــبخانلا عــــيزوت نــــــــكمي
.ةيباختنالا تايلمعلا

نيرشع لبق اهرشنو نيبخانلا ةمئاقلفق متي نأ بجي
.عارتقالل ددحـملا خيراتلا نم ،لقألا ىلع ،اموي )٠2(

ةـــيرادإ ةــــنجل لــــكل اـــــهلغش بوــــلطملا دـــــعاقملا ددـــــع قـــــفري
طورشلا بسح رشنتو ،نيبخانلا ةمئاقب ءاضعألا ةيواستم
.اهسفن

ةبسنلاب ةيباختنالا ةمئاقلا نمضتت نأ بجي:52 ةّداملا
: فظوم لكل

،بقللاو مسالا –

،فيظوتلا خيرات –

،ءامتنالا ةبتر –

.اهل عباتلا ةحلصملاو ،ةفيظولا –

ةمئاق يف همسا نّودي مـــل ،فــــظوــــم يأ نـــكـــمـــي:62 ةّداملا
ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا ىلإ ،ايباتك ،مدقي نأ نيبخانلا
نم ءادتبا ،لمع مايأ )3( ةثالث لجأ يف ،ليجست بلط نييعتلا

.ةمئاقلا هذه رشن خيرات

.اروفتابلطلا يف ةينعملا ةطلسلا ّتبتو

دـــــــعب ،نيــــــبخانلا ةـــــمئاقل ةـــــعجارم يأ لـــــــبقت ال:72 ةّداملا
اذإ ّالإ ،هالعأ٤2 ةداملا نم3 ةرقفلا يف ددحـملا لافقإلا خيرات

نوكي،خيراتلا اذه دعب نيفظوملا ةيعضو يف ليدعت أرط
وأ باستكا ىلإيدؤي ،عارتقالا ةيشع دح ىصقأ يف ايراس
.بخانلا ةفص نادقف

ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا يف وضع يأ نكمي ال:٨١ ةّداملا
وأ تاجردلا يف ةيقرتلا لودج يف هليجست عّقوتملا ءاضعألا

يف ةــكراشملا ،ىلعأ ةــبــتر ىلإ ةــيــقرــتــلــل لــيـــهأتـــلا ةـــمـــئاـــق يف
.ةنجللا تالوادم

ةــــــيرادإ ةــــــنجل ءاضعأ دــــــحأ نــــــكــــــمــــــي ال ،كلذ ىلع ةداـــــــيزو
هذــــه تناــــك اذإ اـــــهـــــعاــــمـــــتـــــجا روضــــــح ءاضـــــــعألا ةـــــيواـــســــتـــم
.ةيدرف ةفصب هصخي يأر ءادبإ ددصب ةنجللا

ةــــــــــــــــيرادإلا ناـــــــــــجـــــللا تالوادــــــــــــــم حـــــــــــصـــــــت ال:٩١ ةّداملا
،اهئاضعأ )3/٤( عابرأ ةثالث روضحب ّالإ ،ءاضعألا ةيواستملا

.لقألا ىلع

ءاضعأ ديدج نم ىعدتسي ،باصنلا اذه لامتكا مدع دنع
اذإ اهعامتجا ،ذئدنع ،حصيو ،مايأ )8( ةينامث لجأ لالخ ةنجللا

.اهئاضعأ ددع فصن رضح

ةيواستملا ةيرادإلا ةنجلل عامتجا لك ةياهن دنع:٠2 ةّداملا
فرط نم ىضميو ،لصفم تالوادم رضحم رّرحي ،ءاضعألا

نم رشؤمو مقرم رتفد يف لجسيو ،نيرضاحلا ءاضعألا لك
 .ةينعملا ةطلسلا فرط

ءاضعألا ةــــيواستملا ةــــيرادإلا ناــــجــــلـــــلا ءاضعأ ىلع بجـــــي
تاــظــفــحــتــلا لـــيـــجست يغـــبـــنـــيو ،تالوادملا رضحـــم ءاضمإ
.وضع لكل ةلمتحـملا

ءاضعألا ةــــــيواستملا ةــــــيرادإلا ناــــــجـــــــلـــــــلا تارارـــــــق يرست
رضحم ءاضمإ خيرات نم ءادتبا ،يبيدأت سلجمك ةعمتجملا
)8( ةينامث لجأ يف ينعملا فظوملل ايباتك غّلبتو ،عامتجالا
 .عامتجالا اذه خيرات نم ءادتبا ،مايأ

ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا لح نكمي:١2 ةّداملا
يتلا ةطلسلا نم ،ةلاحلا بــســـح ،ررـــقـــم وأ رارـــــق بــــجوــــمب
ةفلكملا ةطلسلا يأر ذخأ دعب ،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل
 : ةيتآلا تالاحلا يف اصوصخ ،ةيمومعلا ةفيظولاب

ةــــيمومعلا ةرادإلا وأ ةـــسسؤملا مـــيظنت ةداـــعإ وأ ءاــــغلإ –
،ةينعملا

،ةبترلا وأ كلسلا ةلكيه ىلع ليدعت أرطي امدنع –

،ةينعملا ةبترلا وأ كلسلا لاوز –

ةيرادإلا ناجللا ىدل ةلثمملا تاباقنلا وأ ةباقنلا لح دنع –
،ءاضعألا ةيواستملا

نم مهوفلختسمونوبختنملا ءاضعألا نكمتي ال امدنع –
،ناك ببس يأل ،تاعامتجالا روضح

ضفر وأ ةنجللا تاعامتجا روضح ءاضعألا ضفر دنع –
 .اهب ةقلعتملا رضاحـملا ىلع ءاضمإلا

،)2( نيرهش لجأ يف ةديدج ةنـجل نيوــــكــــت ،ذئدـــنـــع ،مــــتيو
.موسرملا اذه بجومب ،ةددحـملا طورشلا بسح
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دــــــــــعب اــــــهليدـــــعـــت وأ ةـــــمئاــق يأ عادـــــيإ نــــــكمي ال:٤٣ ةّداملا
بولطملا ليدعتلا ةلاح يف ّالإ ،مئاوقلا عاديإل ددحـملا خيراتلا

33 ةداملا ماكحأل اقفو ةعجارملا ءارجإ دعب ةرادإلا فرط نم
.هالعأ

ةدع وأ احشرتم نأ ّنيبت اذإو ،تاليدعتلا ءارجإ مدع ةلاح يف
،حشرتلل نيلباق ريغ مئاوقلا ىدحإ يف نيلجسم نيحشرتم
.ايئاهن ةلوبقم ريغ ةينعملا ةمئاقلا ربتعت

لـــمـــع ماـــيأ )3( ةـــثالـــثـــلا لـــجأ يف ةـــعــــجارملا مــــتــــت نأ بجــــي
وأ لـيدـعــتــلا مــتــي نأ بجــيو ،مــئاوــقــلا عادــيإ خــيراــتــل ةــيــلاوملا
خيرات نم ءادتـبا لمــــع ماــــيأ )٥( ةـــســـمــــخ لـــــجأ يف تالــــيدــــعتلا
 .لوألا لجألا ءاضقنا

مايأ )٥( ةسمخلا لجأ ءاضقنا دعب ةمئاق يأ ليدعت نكمي ال
.هالعأ ةددحـملا

رثكألا ةيباقنلا تامظنملا دوجو مدع ةلاح يف:5٣ ةّداملا
اهعاديإ مدع ةلاح يف وأ ،ةيمومع ةرادإ وأ ةسسؤم ىدلاليثمت
نــــكــــمــــي ،عادــــيإلل ددحـملا خـــيراـــتـــلا يف نيحشرـــتــــم ةــــمــــئاــــقــــل
اوــمدــقــي نأ حشرــتــلا طورش مــهــيــف رــفوــتــت نــيذــلا نيفـــظوملا

اهل يتلا ةطلسلا ىلإ ،مهفرط نم ىضمم حشرتلاب احيرصت
.ةينعملا نييعتلا ةيحالص

نم ررقم وأ رارـــق بجوــــمب عارــــتقالل ديدــــج خـــيراــــت ددـــحـــي
يف رشنيوةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا فرط
 .ةمئالم ةليسو يأبولمعلا نكامأ

،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق بجومب،ةينعملا ةطلسلا دعت
ىلع ،هالعأ13 ةداملا ماكحأل اقفو ،نيحشرتملل ةديحو ةمئاق
ددحـملا خيراتلا لبق اموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ ،لقألا
.عارتقالل

فظوملا مسا ،هالعأ ةروكذملا ةمئاقلا نمضتت نأ بجي
.ةيباختنالا تايلمعلا عيمج يف نيحشرتملا ليثمتل لهؤملا

ةددحـملا طورشلا بسح ةدعملا مئاوقلا رشنت:6٣ ةّداملا
ةليسو يأبولمعلا نكامأ لك يف ،اروف ،لصفلا اذه بجومب
.ةمئالم ىرخأ

بجومب ثدــــحي ،ةـــــيباختنالا تاـيلمعلا ةـــــيدأتل:7٣ ةّداملا
ةيحالص اهل يتلا ةطلــسلا نـــــم ،ةلاــــــحلا بـــســـح ،ررقم وأ رارق
ةيرادإ ةنجل لكل يزكرم تيوصت بتكم ،ةينعملا نييعتلا

.اهنيوكت داري ءاضعألا ةيواستم

ىوتسم ىلع ةقحلم تيوصت بتاكم نيوكت نكمي امك
.هالعأ٤2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا عارتقالا عورف

،ءاضتقالا دنعو ،يزكرملا تيوصتلا بتكم مضي :٨٣ ةّداملا
،نيحشرــم رــيــغ ،اــبــتاــكو اسيــئر ،ةــقــحــلملا تيوصتـــلا بتاـــكـــم
يفظوم نيب نم ،نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا امهنيعت
يبودنم نيفظوملا اذكو،ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا
.مئاوقلا

تالحم يف ةينالع ةيباختنالا تايلمعلا ىرجت:٩٣ ةّداملا
.لمعلا تاقوأ لالخو ،ةينعملا ةرادإلا

لـــجأ يف ،بطشلا وأ لـــيــــجستــــلا ررــــقــــي ،ةــــلاحلا هذــــه يفو
ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا فرط نم ،عارتقالا ةيشع هاصقأ
يف غّلبيو ،ينعملا نم بلطب وأ ،اهنم ةردابمب امإ ،نييعتلا
ةليسو لكب وأ قاصلإلا قيرط نع نيفظوملا ملع ىلإ نيحلا
ددـــع ىلع رـــثؤت ال تالـــيدـــعـــتـــلا هذـــه نأ ّالإ ،ةـــبساـــنــــم ىرــــخأ
.اهلغش ةبولطملا دعاقملا

ةـــــــيرادإ ةــــــنجل ناوــــــنعب ،حـــــشرـــــتي نأ نــــــــكمي:٨2 ةّداملا
طورشلا مهيف رفوتت نيذلا نوفظوملا ،ءاضعألا ةيواستم
.ةنجللا هذهل نيبخانلا ةمئاق يف ليجستلل ةبولطملا

ةلطع يف مه نيذلا نيفظوملا باختنا نكمي ال ،هنأ ريغ
فيقوت ءارجإ لحم اوناــك نــــيذلا الو ةدــــملا ةلـــيوــــط ةيــــضرــــم

.ةبترلا يف مهليزنت مت نيذلا وأ يظفحت

ةــــــــيرادإ ةــــــنجلل حـــــشرتلا صـــــبرـتملا نــــــكمي ال :٩2 ةّداملا
باختنا يف ةكراشملا هنكمي هنأ ريغ ،ءاضعألا ةيواستم

ررـــقملا نـــم يتــــلا ةــــبــــترــــلا ىلإ نيمــــتــــنملا نيفــــظوملا يلثمم
 .اهيف هميسرت

نيناوقلا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا ةاعارم عم:٠٣ ةّداملا
ليثمتل ةيباختنا ةدهعل نوحشرتملا مدقي ،ةصاخلا ةيساسألا
،ءاضعألا ةـــيواستملا ةـــيرادإلا ناـــجـــلـــلا ىوـــتسم ىلع نيفـــظوملا
تاــمــظــنملا فرــط نــم ،لــيــهأتــلا طورش مــهــيــف رــفوــتــت نـــيذـــلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ،اليثمت رثكألا ةيباقنلا

ةمئاقّ الإ مدقت نأ اليثمت رثكأ ةيباقن ةمظنم لك نكمي ال
.ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ةنجل ناونعب ةدحاو نيحشرتم

ناونعب مئاوق ةدع يف حشرتملا سفن مدقي نأ نكمي ال
.ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ةنجللا سفن

نيـــــــحشرـــــتملا مـــــــــئاوــــــق يوــــــــــتحت نأ بــــــــــــجي :١٣ ةّداملا
نيلثمملا دعاقم ددع يواسي ءامسألا نم اددع تاباختنالل
٧ ةداملا ماكحأل اقبط اهلغش بولطملا ،نييفاضإلاونيمئادلا
.هالعأ

ةيرادإلا ناجلل نيحشرتملا مئاوق عاديإ بجي:2٣ ةّداملا
تاـــــمـــــظــــــنملا فرــــــط نــــــم ،ةرادإلا ىدــــــل ءاضعألا ةــــــيواستملا
نم ،لقألا ىلع ،اموي )٠2( نيرشع لبق ،اليثمت رثكألا ةيباقنلا
.عارتقالل ددحـملا خيراتلا

حشرــــتملا فـــــظوملا مسا ةـــــمـــــئاـــــق لـــــك يف درـــــي نأ بجـــــي
تاـيـلـمـعـلا عـيـمـج يف اـهــلــيــثــمــتــل لــهؤملا ،ةــمــئاــقــلا بودــنــم
.ةيباختنالا

ةــمئاق لــــك عادــــيإ قــــفري نأ بــــجي ،كلذ ىلإ ةــــفاضإلابو
،حشرتم لك فرط نم ىضمم حشرت حيرصتب نيحشرتملل
بودـــنم فـــظوملا ىلإ مّلسي مالـــتسا لـــصو لـــحم نوــــكي نأو
.ةمئاقلا

،نيحشرتملا مئاوق ةعجارم دعب ،ةرادإلل ّنيبت اذإ:٣٣ ةّداملا
،موسرملا اذه ماكحأ يف ةددحـملا طورشلا يفوتست ال ةمئاق نأ
مدعب يضقي اللعم اررقم ،ةينـــــعملا ةمـــــئاــــــقــلا بودــــنــــمل مــّلـــســــت
.اهلوبق
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عارتقالا لالخ نيتوـــصـــملا ددــــع نوــــكــــي امدـــنـــع:6٤ ةّداملا
اذهل روصق رضحم دعي ،نيبخانلا ددع فصن نم لقأ لوألا
.تاباختنالل ِناث رود ءارجإ ،ذئدنع ،متيو،ضرغلا

ةددحـملا طورشلا بسح ،تاباختنالل يناثلا رودلا مظني
يف ،هالعأ٥3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلل ةبسنلاب
خيرات نم ءادتبا ،اموي )٥3( نيثالثوةسمخ ىدعتي ال لجأ
.عارتقا لوأ

.نيتوصملا ددع نكي امهم تاباختنالا ،ذئنيح ،حصتو

يناثلا بابلا

نـعـطـلا ناـجـل

لوألا لصفلا

ةليكشتلاوميظنتلا

اذكو لاو وأ ريزو لك ىدل ،نعطلا ناجل نوكت :7٤ ةّداملا
تاــــــــسسؤملا ضـــــــعبل ةــــبسنلاب لـــــــهؤم لوؤــــــــسم يأ ىدـــــل
ىواستت نيفظوم كالسأ ةعومجم لكل ةيمومعلا تارادإلاو
يفهيلع صوصنم وه امك )د وأ ج ،ب ،أ( مهليهأت تايوتسم
ةيناثلا ىدامج91 يف خرؤملا3٠–٦٠ مقر رمألا نم8 ةداملا

.هالعأ روكذملاو٦٠٠2 ةنس ويلوي٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع

ةدــع نيب ةــكرــتشم نــعــط ةــنجل نــيوــكــت نــكــمــي ،هــنأ رــيـــغ
،تادادعتلا حمست ال امدنع ،نيفظوملا كالسأ نم تاعومجم
.ةعومجم لكب ةصاخ ةنجل نيوكتب

بــــجومب ،ةــــلاحلا بــــسح ،نـــــعطلا ناــــجل نّوــــــكُت:٨٤ ةّداملا
لهؤملا لوؤســملا وأ يلاوـــــلا وأ رــــــيزولا نـــــــم ررـــــقـــــم وأ رارـــــق
.ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل ةبسنلاب

رضاحمب ةقفرم ،نيوكتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن لسرت
ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا حلاصم ىلإ ،ةيباختنالا تايلمعلا
.اهءاضمإ يلت يتلا مايأ )٠1( ةرشعلا لجأ يف ةيمومعلا

ءاضعأ )٧( ةعـبــــس نــــم نعـــــطلا ناــــــجل نوـــــكـــــتت :٩٤ ةّداملا
نـــــم نيمــــــئاد ءاضعأ )٧( ةـعــبسوةرادإلا يلثمم نـــــم نيمــــــئاد

عم ددعلا يف نوواستي نييفاضإ ءاضعأونيفظوملا يلثمم
.نيمئادلا ءاضعألا

،يلاولا ىدل نعطلا ةنجل نيوــكــــت دنــــع ،ىــــعارـي :٠5 ةّداملا
نــم اــهــنــيوــكــت نــكــمــي الو .نيفــظوملا نــم كالسأ ةدــع لــيــثمت
.دحاو كلسل نيمسرم نيلثمم

)3( ثالـــثب نـــعطلا ناــــجل ءاـــضعأ ةدـــــهع ددـــــحت :١5 ةّداملا
.تاونس

قــــــفو ،اــــيئانثتسا ،ةدـــــهعلا ةدـــــم دــــيدمت وأ صـــــيلقت نـــــكمي
8 ةداـــــــــملا نــــــم2وىــــــــــــلوألا ةرــــــــــــقفلا يف ةددـــــــــحـملا طورـــــــــشلا
.هالــــــــعأ

ةلسارملاب وأ فرظ يف يّرسلا عارتقالاب تيوصتلا نوكي
بجومب ددحت تايفيك بسح ،ينورتكلإلا ديربلا قيرط نع وأ
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلا نم ةميلعت

قاروأ ،عارـــــــتـــــــقالا موـــــــي ،بخاـــــــنــــــــلا فرصت تحت عضوــــــــت
.ةرادإلا هددحت جذومن بسح اهدادعإ متي تيوصت

سيئر ىلإ يفاكلا ددعلاب ةفرظألاو تيوصتلا قاروأ مّلست
بتــــكــــم ،ءاضتــــقالا دــــنــــع ،وأ ،يزــــكرــــم تيوصت بتـــــكـــــم لـــــك
.قحلمتيوصت

ءاـــمسألا نيـب نـــم مـــهحشرم نوـــبخانلا راــــتخي:٠٤ةّداملا
.نيحشرتملا مئاوق وأ ةمئاق يف ةدراولا

زرفب يزكرملا تيوصتلا بتكم ءاضعأ موقي:١٤ ةّداملا
.عارتقالا تاوصأ

عــيــمــج لسرــت ،قــحــلــم تيوصت بتــكـــم ثادـــحإ ةـــلاـــح يف
نم قلغم فرظ يف ،بتكملا اذه يف اهيلع لصحـملا تاوصألا

.يزكرملا تيوصتلا بتكم ىلإ هسيئر فرط

: يزكرملا تيوصتلا بتكم ددحي:2٤ ةّداملا

،نيتوصملل يلامجإلا ددعلا–

،اهنع ربعملا تاوصألليلامجإلا ددعلا –

،حشرتم لك اهيلع لصحت يتلا تاوصألا ددع –

.ةاغلملا قاروألل يلامجإلا ددعلا –

اهنع اًربعم اًتاوصأ ةاغلملا قاروألا ربتعت ال:٣٤ ةّداملا
.زرفلا دنع

وأ ةقزمملا قاروألاب اهنع ربعملا تاوصألا ،ةاغلم ربتعت
ةيأ نمضتت ال يتلا ةفرـظألا اذـــــكو ،ةمالــــع ةــــيأ نمضــــتت يتلا

.قاروأ ةدع مضت وأ ةقرو

نييفاضإلاونيمئادلا نيحشرتملا ةمئاق دعت :٤٤ ةّداملا
يتلا تاوصألا ددعل يلزانتلا بيـــترـــتلا بـــســح،نيبــخـــتـــنـــملا

بولطملا دعاقملا ددع دودح يف ،مهنم دحاو لك اهيلع لصح
.ءاضعألا ةيواستم ةيرادإ ةنجل لكل اهلغش

سفن ىلع نيحشرتم ةدع وأ ناحشرتم لصحتي امدنع
ةيمدقألاوةبترـــلا يف ةيـــمدــــقألا داـــــمتــــعا مــــتي ،تاوـــــصألا ددــــع
.مهنيب لصفلل ةماعلا

نع ارضحم يزكرملا تيوصتلا بتكم ُّدِعُي:5٤ ةّداملا
يتلا ةطلسلا ىلإ ،لاحلا يف ،لسريو،ةيباختنالا تايلمعلا
باختنالا جئاتن دكؤت يتلا ،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل
ةـــــمـــــئاـــــق ،ةـــــلاحلا بسح ،ررـــــقـــــم وأ رارــــــق بجومب نــــــلــــــعــــــتو
يف ،نييـــفاضإو نيمـــئاد مـــهـــباـــخـــتـــناـــب حرصملا نيحشرـــتملا

.اهلغش بولطملا دعاقملا ددع دودح

لكبولـمــعــلا نــكاــمأ يف ،هالــعأ ةروــكذملا ةــمــئاــقــلا رشنــت
 .ةمئالم ىرخأ ةليسو
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ددحـملا لجألا يف اهيأر دبت مل وأ نعطلا ةنجل عمتجت مل اذإ
فيقوتلا ةلاح ءاهنإ نكمي ،ام ببسل ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا يف

يف فظوملا جامدإ داعي ،ةلاحلا هذه يفو .فظوملل لمتحـملا
ةطلسملا ةبوقعلا ىقبتو هقوقح لماك عجرتسيو هتفيظو
.هتيضق يف اهرارق نعطلا ةنجل ردصت ىتح ةفوقوم هيلع

ّالإ هبتار نم مصخ يذلا ءزجلا عاجرتسا هنكمي ال ،هنأ ريغ
.نعطلا ةنجل رارق رودص دعب

وأ ءارزولا ىدل ةنّوكملا نعطلا ناجل صتخت:65 ةّداملا
تارادإلاو تاـــــســـــسؤــــملا ضــــعـــبــــــل نيــــلــــهؤـــملا نيــــلوؤـــســـملا
نيفظوملا فرط نم ةعوفرملا نوعطلا يف رظـــنلاب ،ةيمومعلا
ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملاوةيزكرملا تارادإلل نيعباتلا

.اهل ةعباتلا ةيمومعلا تاسسؤملا اذكو ،ركذلا ةفلاس

،ةالوـــــــــلا ىدـــــل ةــــنوكملا نـــــعطلا ناــــجل صــــــــتخت :75 ةّداملا
ريغ حلاصملا يفظوم فرط نم ةمدقملا نوعطلا يف رظنلاب
تاسسؤملاوةـيـــمـــيـــلــــقإلا تاــــعاـــمــــجلاو ةـــــلودــــلــــل ةزــــكرـــمـــملا
ىلع دجاوتم يرازو عاطق ةياصو تحت يه يتلا ةيمومعلا

.تايالولا ىوتسم

نوفظوملا عضخي ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا ماكحأب لالخإلا نود
نييـــــئاـــــفشتسالا نيثـــــحاـــــبـــــلا ةذــــــتاسألا كالسأل نوــــــمــــــتــــــنملا
،نيمــــئادــــلا نيثـــــحاـــــبـــــلاو نيثـــــحاـــــبـــــلا ةذـــــتاسألاو نييـــــعـــــماجلا

.ينعملا ريزولا ىدل ةنوكملا نعطلا ةنجل صاصتخال

ىلع ةعوضوملا ةطلـسلا نـــعــــطلا ةـــــنــــجل سأرـــــت:٨5 ةّداملا
 .ضرغلا اذهل نّيعملا اهلثمم وأ اهاوتسم

ةنجل يف اوضع نوكي ال ةرادإلا نع لثمم ةباتكلا ىلوتي

.نعطلا

اــقبط يلــــخادلا اــــهماظن نــــــعط ةـــنجل لـــــك ّدـــِعُت:٩5 ةّداملا
ةطلسلا نم رارق بجومب ددحـملا يجذومنلا يلخادلا ماظنلل

 .ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

،ررقم وأ رارق بجومبيلخادلا ماظنلا ىلع ةقفاوملا متت
لهؤملا لوؤسملا وأ يلاولا وأ ريزولا لبق نم ،ةلاحلا بسح

.ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل

نــم ءاـــعدتسا ىلـــع ءاـــنب ،نــــعطلا ناـــــجل عـــــمتجت :٠6 ةّداملا
ءاــــــــضعألل ةـــــــــــطيسبلا ةـــــــيبـلغألاب اــــــــــهيأر يدــــــبتو،اــــــــــــهسيئر
 .نــــيرضاحلا

عارتقالاب تيوصتلا اذه نوكي ،تيوصتلا ىلإ ءوجللا مت اذإ
يفو ،ةنجللا ءاضعأ عيمج هيف كراشي نأ بجيو،يّرسلا

.احّجرم سيئرلا توص نوكي ،تاوصألا ددع يواست ةلاح

مهماهم ددجلا ءاضعألا رشابي ،نــعطلا ناـــجل دــــيدجت دـــنع

.مهنوفلخي نيذلا ءاضعألا ةدهع ءاهتنا خيرات نم ءادتبا

ةـــنجل يف نيفـــظوملا نـــع الـــثمم اوضع نـــكــــمــــي ،هــــنأ رــــيــــغ

ةياهن ةياغ ىلإ ةنجللا هذه يف هتيوضعب ظفتحي نأ ،نعطلا

ةـيواستملا ةـيرادإلا ةــنــجــلــلا يف هــتدــهــع تهــتــنا وــلو ،ةدــهــعــلا

.ءاضعألا

يف نيمئادلا ءاضعألا دحأ ةيوضع تعطقنا اذإ:25 ةّداملا

صوصنملا بابسألا دحأل ،هتدهع ءاضقنا لبق نعط ةنجل

بختنا وأ ّنيع يتلا ماهملا هب يهتنت ،هالعأ9 ةداملا يف اهيلع

ةياغ ىلإ امئاد اوضع يفاضإلا هفلخ هناكم ّنيعي ،اهلجأ نم

.ةنجللا هذه ديدجت

يف نويفاضإلاو نومئادلا ةرادإلا ولثمم نّيعي:٣5 ةّداملا
،يلاولا وأ ريزولا نم رارق بجومب ،ةلاحلا بسح ،نعطلا ناجل

تاسسؤملا ضعبل ةبسنلاب لهؤملا لوؤسملا نم ررقمب وأ
)٥1( رشع ةسمخلا لجأ يف ،ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ
.نيفظوملا يلثمم تاباختنا جئاتن نالعإل ةيلاوملا اموي

نيفظوــملا نيب نـــم نـــعـــطلا ناـــــجل يف ةرادإلا وـــلـــثـــمم نّيعي
يتلا لئاسملا ةجلاعمل نيلهؤملاو)أ( جوفلا ىلإ نيمتنملا

 .نعطلا ناجل تاصاصتخا نمض جردنت

.موسرملا اذه ماكحأل اقبط نيفظوملا ولثمم بختني

يناثلا لصفلا

ريسلاو تايحالصلا

نوــــــعــــط يف ّتبــــلاــــب نـــــعـــــطـــــــــــلا ناـــــجل فّلـــــكـــــت:٤5 ةّداملا
ةيبيدأت تابوقع ةنمضتملا تارارقلاب ةقلعتملا ،نيفظوملا

ةيرادإلا ناجللا نع ةرداصلا ،ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةجردلا نم
دحاو )1( رهش هاصقأ لجأ يف ةعوفرملاو ءاضعألا ةيواستملا
.يبيدأتلا رارقلاب راطخإلا خيرات نم ءادتبا

ةرقفلا يف ددحـملا لجألا يف عوفرملا نعطلا ىلع بترتي
 .ةرداصلا ةبوقعلا قيلعت رثأ ،هالعأ

اهرارق ردصــت نأ نـــعــــطلا ةنـــــجل ىلـــــع نّيعـــتـــي:55 ةّداملا
ءادتبا ،اموي )٥٤( نوعبرأوةسمخ هاصقأ لجأ يف للعم يأرب
تارارقلا ليدعت وأ تيبثت وأ ءاغلإ دصق ،اهراطخإ خيرات نم
ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةيبيدأتلاتابوقعلا ةنمضتملا

.هالعأ٤٥

.اهعامتجا خيرات نم ءادتبا نعطلا ةنجل رارق يرسي
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نيفظوملا ولثمم ،نعطلا ةنجل يف نيبخان دعي:66 ةّداملا
.ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا يف نيبختنملا

نــــــــــعطلا ناــــــجل يف نيبـــــــخانلا ةـــــمئاق طـــــــــبضت:76 ةّداملا
وأ يلاولا وأ ريزولا نم ،ةلاحلا بسح،ررقم وأ رارق بجومب

ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل لهؤملا لوؤسملا
،ةمئالم ىرخأ ةليسو لكبولمعلا نكامأ يف رشنتو ،ةينعملا

ددحـملا خـــيراــــتــــلا نــــم ،لــــقألا ىلع ،اــــموــــي )٠2( نـــيرشع لـــبـــق
.عارتقالل

 .عارتقا عورف ىلع نيينعملا نيبخانلا عيزوت نكمي

رصانعلا ىلع ةدايز ،نيبخانلا ةمئاق نمضتت نأ بجي
اهيلإ يمتني يتلا ةرادإلا ةيمست ،هالعأ٥2 ةداملا يف ةدراولا
 .ينعملا فظوملا

ةيرادإلا ناــــجللا يف نيــــفظوملل لــــثمم لــــك نـــــكمي:٨6 ةّداملا
،نيبخانلا ةمئاق يف همسا دري مل ،ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا
يلاولا وأ ريزولل ،ةلاحلا بسح ليجستلل ايباتك ابلط مدقي نأ
ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل لهؤملا لوؤسملا وأ
رشن خيرات نم ءادتبا لمع مايأ )3( ةثالث لجأ لالخ،ةينعملا

 .ةمئاقلا هذه

.اروف اهيلإ ةدراولا تابلطلا يف ةينعملا ةطلسلا تبتو

ولثمم ،نعط ةنجل ناونعب حشرتي نأ نكمي :٩6 ةّداملا
ةـــيرادإلا ناـــجـــلـــلا يف ،نيمـــئاد ةـــفصب نيبـــخـــتــــنملا نيفــــظوملا
.ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا

اومدقي نأ حشرتلا طورش نيفوتسملا نيفظوملا نكمي
. ةلهؤملا ةطلسلا ىلإ مهفرط نم ىضمم حشرتلاب احيرصت

بجومب نعطلا ناجلل نيحشرتملا ةمـئاــــق دـــعـــت :٠7 ةّداملا
لوؤسملا وأ يلاولا وأ ريزولا نم ،ةلاحلا بسح،ررقم وأ رارق
ةــيــنــعملا ةــيــموــمــعــلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعــبــل لــهؤملا

لبقةمئالم ىرخأ ةليــسو لـــكــبولـــمـــعلا نــــكاــــمأ يف رــــشنــــتو
ددحـملا خــــيراــــتــــلا نــــم ،لــــقألا ىلع ،اــــموـــــي )٥1( رشع ةسمـــــــــخ
 .عارتقالل

ءامسألا نم اددع ركذلا ةفلاس ةمئاقلا نمضتت نأ بجي
،نيفــــلــــخــــتسملاو نيمــــئادــــلا نيلــــثــــمملا دـــــعاـــــقـــــم ددـــــع يواسي
.هالعأ9٤ ةداملا ماكحأل اقفو ،اهلغش بولطملا

ةرادإوكلس ىلإ هالـعأ ةروكذــــملا ةمئاــــقلا يف ةراـــــشإلا مـــتــــت
.حشرتملا ءامتنا

بجومب ثدحي ،ةيباختنالا تايلمعلا ةيدأتل:١7 ةّداملا
لوؤسملا وأ يلاولا وأ ريزولا نم ،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق
،ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل لهؤملا

.اهنيوكت داري ةنجل لكل يزكرم تيوصت بتكم

ّالإ تاـــعامتجالا روــــضح نييـــفاضإلا ءاـــضعألا نــــكمي ال
.رربم عنام ثودح ةلاح يف نيمئادلا ءاضعألا فالختسا دـــنع

روــــــــضح نــــــــعطلا ةـــــنجل يف اوـــــــضع نــــــكمي ال:١6 ةّداملا
ةلأسم يف يأر ءادبإ ددصب ةنجللا هذه تناك اذإ ،عامتجالا

 .ةيدرف ةفصب هصخت

روضحب ّالإ نعطلا ناجل تالوادم حصت ال:26 ةّداملا
 .لقألا ىلع ،اهئاضعأ  )3/٤( عابرأ ةثالث

ءاضعأ ديدج نم ىعدتسي ،باصنلا اذه لامتكا مدع دنع
اذإ اهعامتجا ،ذئدنع ،حصيومايأ )8( ةينامث لجأ يف ،ةنجللا

.اهئاضعأ فصن رضح

نعطلا ةنجلل عامتجا لـك ةياــــهــــن دــــنــــع رّرـــــحـــي:٣6 ةّداملا
نيرضاحلا ءاضعألا لك فرط نم ىضميو تالوادم رضحم
.هيلع رشؤمو مقرم رتفد يف لجسيو

ةطلسلا يأر دعـــب ،نـــعـــطلا ةــــنــــجل لـــــح نـــكــــمــــي :٤6 ةّداملا
بسح ،ررقم وأ رارق بجومب ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا
ةبسنلاب لهؤملا لوؤسملا وأ يلاولا وأ ريزولا نم ،ةلاحلا
اصوصخ ،ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ضعبل

: ةيتآلا تالاحلا يف

ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا مـــيـــظـــنـــت ةداــــــعإ وأ ءاـــــغــــلإ –
،ةينعملا

ةيرادإلا ناجللا يف ةلثمــملا تاباــــقـــنــــلا وأ ةــــــباـــــقـــــنلا لـــــح –
،ءاضعألا ةيواستملا

نم مهوفلختسمونوبختنملا ءاضعألا نكمتي ال امدنع –
ءاضعألا ضفر دنع وأ ،ناك ببس يأل ،تاعامتجالا روضح
.اهرضاحم ءاضمإ ضفر وأ ةنجللا تاعامتجاروضح

،)2( نيرهــش لـــــجأ يف ةديدـــــج ةـــنــــجل نيوكت ،ذئدنع ،متيو
.موسرملا اذه بــــجومب ةددحـملا طورشلا بسح

ثلاثلا لصفلا

نيفظوملا يلثمم تاباختنا ميظنت

صوصنملا نعطلا ةنجل لح ةلاح يف ادع ام:56 ةّداملا
نيفظوملا يلثمم تاباختنا ىرجت ،هالعأ٤٦ ةداملا يف اهيلع

ةيوضع ءاهتنا خيرات لبق ،لقألا ىلع )2( نيرهش لجأ يف
.نييلاحلا ءاضعألا

،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق بجومب عارتقالا خيرات ددحي
ضعبل ةبسنلاب لهؤملا لوؤــســــملا وأ يلاوـــــلا وأ رــــــيزولا نــــم
نكامأ يف رشنيو،ةينعملا ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا
.ةمئالم ىرخأ ةليسو لكبولمعلا
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رييستلا تاذ ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا نكمي ،هنأ ريغ
حــــلاـــصــــم ىلـــــع رفوتت يتلاو اهيفظومل ينهملا راسملل يزكرملا

ىدل ةينقت ناجل نيوكت ،يلحـملا وأ/و يوهجلا ىوتـســـملا ىلــــع
اذإو،لـمــعــلــل ةــماــعــلا طورشلا كلذتضتــــقا اذإ ،حــــلاصملا هذـــــه

 .كلذب تادادعتلا تحمس

ةدع نيب ةكرتشم ةينقت ةنجل نيوكت نكمي:77 ةّداملا
سفــنــل ةــعــباــت نوــكــت اــمدــنــع ةــيــموـــمـــع تارادإ وأ تاسسؤم
.يرادإلا رقملا سفن يف ةدجاوتم وأ ةيرازولا ةرئادلا

بجومب ،ةلاحلا بــسح ،ةـــينقتلا ناـــجللا نّوــــكُت:٨7 ةّداملا
.ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ررقم وأ رارق

تاسسؤم ةدع نيب ةكرتشم ةينقت ةنجل نوكت امدنع
هذه نّوكُت ،هالعأ٧٧ ةداملا ماكحأل اقبط ،ةيمومع تارادإو
ةــطــلسلا نــم ررــقــم وأ رارـــق بجومب ،ةـــلاحلا بسح ،ةـــنـــجـــلـــلا
نيب كرـــتشم ررـــقـــم وأ رارـــق بجومب وأ ،ةــــيــــنــــعملا ةــــيصوــــلا
تارادإلاو تاسسؤملا يف نييعتلا ةيحالص اهل يتلا تاطلسلا
.ةينعملا ةيمومعلا

يف هيلع صوصـنـــملا ،كرـــتـــشـــملا ررــــقـــملا وأ رارــــقلا ددـــحــي
ةنجللا هذه اهاوتسم ىلع عضوت يتلا ةطلسلا ،هالعأ ةرقفلا
.اهرييست نامضب مزلت يتلاو ،ةينقتلا

رضاحمب ةقفرم ،نيوكتلا ررقم وأ رارق نم ةخسن لسرت
ةـفـيـظوـلاـب ةـفـلـكملا ةـطـلسلا حـلاصمل ةـيـباـخـتـنالا تاــيــلــمــعــلا
.اهءاضمإ يلت يتلا مايأ )٠1( ةرشعلا لجأ يف ،ةيمومعلا

نـــــم اـــيواستم اددــــع ةـــينقتلا ناـــجللا نـــــمضتت:٩7 ةّداملا
ناجللا يف نيفظوملل نيبختـــنـــملا نيلـــثـــمـــملاو ةرادإلا يلـــثــــمم

.ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا

نوواستي نييفاضإ ءاضعأو نيمئاد ءاضعأ نم لكشتتو
.نيمئادلا ءاضعألا عم ددعلا يف

يلـــثممونيــــفظوملا يلـــثمم ءاـــضعأ ددــــع ددــــحي :٠٨ ةّداملا
: يتأي امك ،ةينقتلا ناجللا ىدل نيبختنملا نيفظوملا

ةرادإلا ناونعب نايفاضإ )2( ناوضعو نامئاد )2( ناوضع –
اــمدــنــع ،نيبــخــتــنملا نيفـــظوملا يلثمم ناوـــنـــعـــب ٍواسم ددـــعو
لقي ةينعملا ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملا يفظوم ددع نوكي
،)٠٠1( ةئام نع

نييفاضإ ءاضعأ )3( ةثالـثونيــــمــــئاد ءاــــضـــــعأ )3( ةــــثالــــث –
نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا ناونـــــعـب
ةرادإلا وأ ةسسؤملا يفظوم ددع نوكي امدنع ،نيبختنملا
نع لقيو)٠٠1( ةئام قوفي وأ يواسي ةينعملا ةيمومعلا

،)٠٠٥( ةئامسمخ

نييفاضإ ءاضعأ )٤( ةــعــبرأونيــمــئاد ءاــــضـــــعأ )٤( ةــعـــــبرأ –
نيفظوملا يلثمم ناونــــعــــب ٍواــــســـــم ددـــــعو،ةرادإلا ناونـــــعـب

عورف ىوتسم ىلع ةقحلم تيوصت بتاكم ثادحإ نكمي
.هالعأ٧٦ ةداملا يف ةروكذملا عارتقالا

دـــــــنعو ،يزــــكرملا تـــيوـــصتلا بـــتكم ةـــليكشت نـــــمضتت
نينيعم ابتاكو اسيئر ،ةقحلملا تيوصتلا بتاكم ،ءاضتقالا

.ةلهؤملا ةطلسلا لبق نم

تاوــــــــصأ زرـــــــــفو ةـــــيباختنالا تاــــــيلمــــعلا مــــــــــــــظنت :27 ةّداملا
93 داوملا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلا سفـن بـــســــح عارــــتــــقالا
.هالعأ3٤ ىلإ

نيبـــــختنملا نيــــــحشرتملا ةـــمئاق دادـــــــــعإ مـــــتي:٣7 ةّداملا
بـيترتلا بــــسح بــــتكملا فرـــــط نــــم نييــــــفاضإلاو نيـــــــمئادلا
دحاو لك فرط نم اهيلع لصحـملا تاوصألا ددعل يلزانتلا

.هالعأ٠٥ ةداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا ةاعارم عم مهنم

سفن ىلع نيحشرتم ةدع وأ ناحشرتم لصحتي امدنع
ةيمدقألا وأ ةبترلا يفةيمدــقألادامتـــــعا مـــــتــــي ،تاوـــــصألا ددــــع
.مهنيب لصفلا يف ةماعلا

فرط نم ةيباختنالا تايلمعلا رضحم ررحي:٤7 ةّداملا
ىلإ ،ةلاحلا بسح ،اروف لسريويزكرملا تيوصتلا بتكم
وأ تاسسؤملا ضعبل لهؤملا لوؤسملا وأ يلاولا وأ ريزولا
باختنالا جئاــــتـــن دـــــكؤي يذـــــلا،ةينــــــعملا ةيموــــمــــــعلا تارادإلا

حرصملا نيحشرتملا ةمئاق ،ررقم وأ رارق بجومب نلعيو
بولطملا دعاقملا ددع دودح يف نييفاضإونيمئاد مهباختناب

 .اهلغش

لمعلا نكامأ يف ،هالعأ ةروكذملا ةمئاـقلا رــــشـــــنت نأ بـــــجي
ةـلـيسو لـكــبو،ةـيـنـعملا ةـيـموــمــعــلا تارادإلاوتاسسؤملل
.ةمئالم ىرخأ

لوألا عارتقالا يف نيتوصملا ددع نوكي امدنع:57 ةّداملا
كلذب روصق رضحم رّرحي ،نيبخانلا ددــــع فـــصــــن نـــــم لــــــقأ

.تاباختنالل ٍناث رود ءارجإ ،ذئدنع ،متيو

)٠3(نيثالث ىدعتي ال لجأ يف تاباختنالل يناثلا رودلا مظني
 .عارتقا لوأ خيرات نم ءادتبا اموي

.نيتوصملا ددع نكي امهم تاباختنالا ،ذئنيح ،حصتو

ثلاثلا بابلا

ةينقتلا ناجللا

لوألا لصفلا

ةليكشتلاو ميظنتلا

ةيمومعلا تارادإلا وأ تاسسؤملا ىدل نوكت :67 ةّداملا
.ةينقت ناجل
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: صوصخلا هجو ىلع راشتست ،ةفصلا هذهبو

: لمعلا فورظ لاجم يف*

ةيمومعلا ةرادإلا وأ ةسسؤملل يلخادلا ماظنلا عورشم–
،ةينعملا

،لمعلل ةماعلا فورظلاب ةقلعتملا لئاسملا–

ريبدت لك صخي اميف اميسال ،حلاــــصملا ريـــــسوميظنت–
ىلع اـهرـيـثأتو لــمــعــلا تاــيــنــقــتوجهاـنـم ثيدـحـتـب قـلـعــتــي
.نيفظوملا

:نمألاوةفاظنلا لاجم يف*

نـكاـمأ يف نـمألل ةـماـعـلا رـيــبادــتــلاــب ةــقــلــعــتملا لــئاسملا–
،لمعلا

رـــــــيبادتلا لـــــك اـــميسال ،ةـــــفاظنلاب ةـــــــقلعتملا لــــــئاسملا–
،اهعباوتوينابملا ةفاظنب ةقلعتملا

.نمألاوةفاظنلا لاجم يف سيسحتلاومالعإلا–

تاـــــــسسؤـــملا نــــــم ةـــــينقتلا ناــــــجللا ىــــــــقلتت :6٨ةّداملا
ةيونس ةليصح ،اهيدل اهبيصنت مت يتلا ةيمومعلا تارادإلاو
لـئاسملاـب ةـقـلـعـتملا ةـيـمـيـظـنـتـلا رـيـبادـتـلا قـيـبـطـت ةـلاـح نـع
هذه ةينقتلا ناجللا شقانتو ،اهتاصاصتخا نمض لخدت يتلا
.ةليصحلا

نيــــــب ةــــكرتشم ةــــينقت ةــــنجل ســـسؤــــــت اــــمدنع :7٨ ةّداملا
،ةيرازولا ةرئادلا سفنل ةعبات ةيمومع تارادإوتاسسؤم
يتلا لئاسملا لك ةساردب ةصتخم نوكـــــت ةنــــجــــللا هذــــــه ّنإــــــــف
.ةينعملا ةيرازولا ةرئادلا صخت

٧٧ ةداملا ماكحأل اقبط ،ةكرتشم ةينقت ةنجل سيسأت دنع
تارادإو تاسسؤم نيب ةكرتشم ةلأسملا تناك اذإو ،هالعأ

ةنجللا هذه صتخت ،يرادإلا رقملا سفن يف ةدجاوتم ةيمومع
تارادإلاوتاسسؤملا هذه مهت يتلا لئاسملا ةساردب اهدحو
.ةيمومعلا

يتلا ةطلسلا فرط نم ةينقتلا ناجللا سأرُت :٨٨ ةّداملا
ءاضعألا نيب نم راتخي يذلا اهلثمم وأ اهاوتسم ىلع عضوت

.ةرادإلا لبق نم نّيعي فظوم ةباتكلا ىلوتيو.ةرادإلا يلثمم

اـــقبط يلـــخادلا اـــهماظن ةـــينقت ةـــنجل لـــــك ّدــــــِعُت :٩٨ةّداملا
ةطلسلا نم رارق بجومب ددحـملا يجذومنلا يلخادلا ماظنلل
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا

،هيلع قفاويو ةينقتلا ةنجللا ريس يلخادلا ماظنلا ددحي
اهل يتلا ةطلسلا نم ررقم وأ رارق بجومب ،ةلاحلا بسح

.ةينعملا نييعتلا ةيحالص

ةرادإلا وأ ةسسؤملا يفظوم ددع نوكي امدنع ،نيبختنملا
لقيو )٠٠٥( ةئامسمخ قوفي وأ يواسي ةينعملا ةيمومعلا

،)٠٠٠1( فلأ نع

نييفاضإ ءاضعأ )٥( ةسمخونيــمــئاد ءاــــضـــــعأ )٥( ةســمخ –
نيــــــــــــفظوملا يلــــثمم ناوــــنــــعــــبٍ واــــــــســـــم ددــــــــــــعو،ةرادإلا ناوـــــــنـــــعـب
ةرادإلا وأ ةسسؤملا يفــظوــم ددـــع نوـــكـــي اـــمدـــنـــع ،نيبـــخـــتـــنملا
 .)٠٠٠1( افلأ قوفي وأ يواسي ةينعملا ةيمومعلا

ةـــــــينقتلا ناــــــجللا ءاــــــضعأ ةدــــــــهع ةدـــــــم ددــــــــحت:١٨ ةّداملا
.تاونس )3( ثالثب

ةدــــــــهعلا دــــــيدــمت وأ صـــــيلقت ،ةــــيئانثتسا ةـــــــفصــــب ،نـــــكـــــمي
ةداملا نم ةيناثلاو ىلوألا ةرقفلا يف ةددحـملا طورشلا بسح
.هالعأ8

مهماهم ددجلا ءاضعألا رشابي ،ةينقتلا ةنجللا ديدجت دنع
.مهنوفلخي نيذلا ءاضعألا ةدهع ءاهتنا خيرات دنع

نيمئادلا ءاــضعألا دـــحأ ةــــيوضع تــــعطقنا اذإ :2٨ ةّداملا
ةروكذملا بابسألا دحأل ،هتدهع ءاضقنا لبق ،ةينقت ةنجل يف
بـــختنا وأ نّيــــع يـــتلا ماــــهملا هــــب ىـــهتنت ،هالـــــعأ9 ةداـــــــملا يف

ةـــــياغ ىلإ اـــمئاد اوـــضع هــــفلختسم هـــــناكم ّنيــــعيو ،اــــــهلجأ نـــم
.ةنجللا هذهديدجت

يف نوـيفاضإلاونوـــمئادلا ةرادإلا وــــلثمم نيـــعي :٣٨ ةّداملا
يتلا ةطلسلا فرط نم ررقم وأ رارق بجومب ةينقتلا ناجللا
اموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ ،ةينعملا نييعتلا ةطلس اهل
.نيفظوملا يلثمم تاباختنا جئاتن نالعإل ةيلاوملا

ماكحأل اقفو ةينقتلا ناجللا يف نيفظوملا ولثمم بختني
 .موسرملا اذه

ةينقتلا ناجللا يف ةرادإلا ولثمم ءاضعألا نّيعي :٤٨ ةّداملا
ةينعملا ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا يفظوم نيب نم
نــــــيذلا ”أ“ ةــــعوـــمجملا نم ةــــبتر ىلإ ،لــــــقألا ىلـــــع ،نيـــــــمتنملا

نمض لخدت يتلا لئاسملا ةساردل ةديكأ تالهؤم نوتبثي
.ةينقتلا ناجللا تاصاصتخا

.ةرادإلا ءاضعأ نم اوضع لئاسولا رييست لوؤسم نوكي

يناثلا لصفلا

ريسلاو تايحالصلا

3٠–٦٠ مقر رــمألا نـــم٠٧ ةداـــملا ماــــكحأل اــــقبط:5٨ ةّداملا
ويلوي٥1 قفاوملا٧2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج91 يف خّرؤملا

ةــينــــــقتلا ناـــجـــللا عــــلـــطــــضــــت ،هالـــــعأ روـــــكذـــــملاو٦٠٠2 ةــــنـــــس
ةفاظنلا اذكو لمعلل ةماـــعلا دعاوـــــقلاب ةقــــلــــعــــتملالــــئاــــســــملاب
سسؤت يتلا ةيمومعلا تارادإلاوتاسسؤملا لخاد نمألاو
.اهيدل
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بجومب ةينقتلا ناجلل نيحشرتملا ةمئاق دعت:6٩  ةّداملا
ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق
ةليسو لكـــبو لـــمـــعلا نــــكاــــمأ يف رـــشـــنـــتو ،ةينعملا نييـــعـــتلا

خيراتلا نم ،لـقألا ىلــع ،اــموي )٥1(رـــشع ةـــسمخ لـــبق ةـــمئالم
.عارتقالل ددحـملا

ءامسألا نم اددع ركذلا ةفلاس ةمئاقلا نمضتت نأ بجي
بولطملا نيفلختسملاو نيمئادلا نيلثمملا دعاقم ددع يواسي

.هالعأ٠8 ةداملا ماكحأل اقفو ،اهلغش

بجومب ثدحي ،ةيباختنالا تاـــيلمــعلا ةــــيدأـــتـــل :7٩ ةّداملا
ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق
ةينقت ةنجل لكل يزكرم تيوصت بتكم ةينعملا نييعتلا

.اهنيوكت داري

ىوتسم ىلع ةقحلم تيوصت بتاكم نيوكت ،نكمي امك
.هالعأ39 ةداملا يف اهيلع صوصنملا عارتقالا عورف

،ءاضتقالا دنعو ،يزكرملا تيوصتلا بتكم ةليكشت نمضتت
فرـط نـم نينـيــعــم اــبــتاــكواسيـئر ةــقــحــلملا تيوصتــلا زــكارــم
.ةينعملا ةطلسلا

اذـــــــــــكو عارـــــتـــــــقالل ةــــــيباــــــختنالا تاــــــيلــــمــــعـــلا مــــــــــظنـــــت:٨٩  ةّداملا
صوصنملا لاكشألا سفن بسح ،جئاتنلا نع نالعإلا تايفيك
.هالعأ٥٤ ىلإ93 داوملا يف اهيلع

لوألا عارتقالا يف نيــبخانلا ددــــع نوــــكي اـــــمدنع:٩٩  ةّداملا
بسحتاباختنالل ٍناث رود ميظنـت مـــتــــي،فـــصــــنلا نــــــم لــــــقأ
.هالعأ٥٧ ةداملا يف اهيلع صوصنملا تايفيكلا

عبارلا بابلا

ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ

نأ ةيمومعلا تارادإلاوتاسسؤملا ىلع بجي:٠٠١ ةّداملا
تادنتسملاو قئاثولا لك نعطلاو ةكراشملا تاـــئيــــهــــل رـــــفوـــــت
.اهماهم ةسراممل ةمزاللا

بتاك اذكو نعطلاو ةكراشملا تائيه ءاضعأ ىلع بجي
عــيــمــج صوصخــب ،ينــهملا ّرسلا مارـــتـــحاـــب مازـــتـــلالا ،ةسلجلا
.مهتفص مكحب اهيلع اوعلطا يتلا قئاثولاو عئاقولا

تائيه ىدحإ يف ةيوضعلا ةفص ىلع بترتي ال :١٠١ ةّداملا
عـــــفد نــــكمي هــــنأ رـــيغ ،بـــــــتار يأ يف قــــحلا ،نـــــــعطلاو ةــــكراشملا

طورشلا بسح ،نييـــــنـــــعملا ىلإ ةـــــماـــــقإلاو لـــــقـــــنـــــلا فــــــيراصم
.هب لومعملا ميظنتلا يف ةددحـملا

ءاــضعألا ةـــــيواستملا ةـــــيرادإلا ناـــــجللا ىــــــقبت :2٠١  ةّداملا
اذــه رشن خــيراــت دــنــع اــهــتدــهــع هــتــنــت مــل يتــلا نــعــطــلا ناجلو
.اهتدهع ءاضقنا ةياغ ىلإ ةيراس ،موسرملا

،ررقم وأ رارق بجومب ،ةينقت ةنجل لح نكمي :٠٩ ةّداملا
،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ،ةلاحلا بسح
.هالعأ٤٦ ةداملا يف ةروكذملا تالاحلا يف اصوصخ

نيرهش لجأ يف ةديدج ةينقت ةنجل ليكشت ،ذئدنع ،متيو
.موسرملا اذه بجومب ةددحـملا طورشلا بسح ،)2(

ثلاثلا لصفلا

نيفظوملا يلثمم تاباختنا ميظنت

لــــــــــجأ يف ةـــــــينقتلا ناــــــجــــللا عـــــــــضو بـــــــــــجــــــي :١٩ ةّداملا
ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا ءاضعأ باختنا دعب ،)2( نيرهش

.ءاضعألا

ةداملا يف اهيلع صوصنم ةينقت ةنجل لح ةلاح يف ادع ام
نيفظوملا يلثمم ةيوضع ديدجت تاباختنا يرجت،هالعأ٠9

ءاـــهتنا نم،لـــقألا ىلـــع ،)2( نـيرهش لــــبق ةــــينقتلا ناــجللا يف
 .نييلاحلا ءاضعألا ةيوضع ةدهع

ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا فرط نم عارتقالا خيرات ددحي
ةـلـيسو لـكـبولــمــعــلا نــكاــمأ يف رشنــيو،ةينـعملا نييـعـتـلا

.ةمئالم

نيفظوملا ولثمم ،ةينقت ةنجل يف نيبخان دعــي :2٩  ةّداملا
.ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا ناجللا يف نيبختنملا

بجومب ،ةينقت ةنجل يف نيبخانلا ةمئاق دعت:٣٩ ةّداملا
ةيحالص اهل يتلا ةطلسلا نم ،ةلاحلا بسح ،ررقم وأ رارق
ةـلـيسو لـكـبولـمـعـلا نـكاــمأ يف رشنــتو ،ةــيــنــعملا نييــعــتــلا

خــيراـــتـــلا نـــم ،لـــقألا ىلع اـــموـــي )٠2( نــيرشع لــبــق ،ةــمــئالــم
.عارتقالل ددحـملا

.عارتقا عورف ىلع نيينعملا نيبخانلا عيزوت نكمي

ةيرادإلا ناجللا يف نيفظوملل لثمم لك نكمي :٤٩  ةّداملا
ةـــــمـــــئاـــــق يف هـــــمسا درـــــي مـــــل ةـــــيـــــنـــــعملا ءاضعألا ةــــــيواستملا
يتلا ةطلسلا ىلإ ليجستلل ايباتك ابلط مدقي نأ ،نيبخانلا
،لمع مايأ )3( ةثالث لجأ لالخ ،ةينعملا نييعتلا ةيحالص اهل
 .ةمئاقلا هذه رشن خيرات نم ءادتبا

.اروف اهيلإ ةدراولا تابلطلا يف ةينعملا ةطلسلا ّتبتو

ولثمم ،ةينقت ةنجل ناونعب حشرتي نأ نــــكمي :5٩  ةّداملا
ناــجــلـــلا يف نيمـــئاد ةـــفصب مـــهـــباـــخـــتـــنا مت نـــيذـــلا نيفـــظوملا
.ةينعملا ءاضعألا ةيواستملا ةيرادإلا

اومدقي نأ حشرتلا طورش نيفوتسملا نيفظوملا نكمي
ةــطــلسلا ىلإ مــهــفرــط نــم ىضمم كلذــب حشرــتــلاــب اــحــيرصت
.ةينعملا نييعتلاةيحالص اهل يتلا



٤٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه١٤٤١ ماع ةجحلا وذ٩
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ةــــــفيظولاب ةـــــفلكملا ةـــــطلسلا نــــــم ةـــــــميلعت ددــــــــحت :٣٠١  ةّداملا
.موسرملا اذه قيبطت تايفيك ،ةجاحلا دنع ،ةيمومعلا

،موسرملا اذهل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :٤٠١  ةّداملا
11 يف خّرؤملا٠1–٤8 مقر موسرملا ماكحأ اهنم اميس ال
٤891ةنـــس رــــياــــني٤1 قــــفاوملا٤٠٤1 ماــــــع يــــناــــثلا عيبر
اهليكشتو ءاضعألا ةيواستملا ناجللا صاصتخا ددحي يذلا

11 يف خّرؤملا11–٤8 مـــــــقر موسرملاو،اهلمعو اهميـظـنـتو
يذلا٤891 ةنس رياني٤1 قفاوملا٤٠٤1ماع يناثلا عيبر
ناــجــلــلا يف نيفــظوملا نــع نيلــثمم نييـــعـــت تاـــيـــفـــيـــك ددـــحـــي
 .ءاضعألا ةيواستملا

ّةيـــــــــمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف موــــــسرملا اذــــــــه رــــــــشني:5٠١ ةّداملا
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٥2 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةـــجحلا يذ٤ يف رـــــئازـــجلاب رّرــــــح
  .٠2٠2 ةنس ويلوي

دارج زيزعلا دبع

–––––––––––★–––––––––––
ماع ةجحلا يذ٩ يف خّرؤم١١2-٠2 مقر يذيفنتموسرم

حنم نــمضتي،٠2٠2 ةـــنس وـــــيلوي٠٣ قـــــفاوملا١٤٤١
نمةررضتملا نهملا باحصأ ةدئافل ةيلام ةدعاسم
.)٩١ - ديفوك ( انوروك سوريف ةحئاج راثآ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

3٤1 و٤-99 ناــــــــتدامـلا اـــــــــميس ال ،روـــــــتسدلا ىلــــــــع ءاــــــــنب –
،هنم )2 ةرقفلا(

ماع نابعش91 يف خّرؤمـلا1٠-٦9 مقر رمألا ىضتقمبو –
يتلا دعاوقلا ددحي يذلا٦991 ةنس رياني٠1 قفاوملا٦1٤1

 ،فرحلاو ةيديلقتلا ةعانصلا مكحت

ىدامج92 يف خّرؤمـلا٤1-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتمـلاو1٠٠2 ةنس تشغ91 قفاومـلا22٤1 ماع ىلوألا

،اــهــنــمأو اــهــتــمالسو قرــطــلا رــبــع رورــمـلا ةــكرــح مــيــظــنــتـــب
،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىدامج٧2 يف خّرؤمـلا8٠-٤٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس تشغ٤1 قفاومـلا٥2٤1 ماع ةيناثلا

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةيراجتلا ةطشنألا ةسرامم طورشب

ماع بجر٠2 يف خّرؤمـلا٠1-11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتمـلاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاومـلا23٤1

لوألا عيبر82 يف خّرؤمـلا٧٠-21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتمـلاو21٠2 ةنس رياربف12 قفاومـلا33٤1 ماع

ماع لاّوش11 يف خّرؤمـلا11-81 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةحصلاب قلعتمـلاو81٠2 ةنس ويلوي2 قفاومـلا93٤1

يف خّرؤمـلا٠٧3-91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاومـلا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

 ،لوألا ريزولا نييعت نمضتمـلاو

يف خّرؤمـلا3٦1-٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةـنس وــيــنوــي32 قـفاوــمـلا1٤٤1 ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،مّمتمـلاو لّدعمـلا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتمـلاو

٦2 يف خّرؤمـلا9٦-٠2 مقر يذيفنتلا موسرمـلا ىضتقمبو –
ددـحـي يذـلا٠2٠2 ةـــنس سراــــم12 قـفاوــمـلا1٤٤1 ماـــــــع بجر
)91 - ديفوك ( انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا ريبادت
،هب ةقحاللا صوصنلا عيمجو ،هتحفاكمو

: يتأي ام مسري

ةدـــــعاسم حــــنم ىلإ موـــــسرمـلا اذـــــه فدــــــهي : ىلوألا ةّداملا
راــــثآ نـــم ةررـــضتمـلا نــــهمـلا ضـــعب باـــحصأ ةدــــئافل ةـــيلام
.)91 - ديفوك ( انوروك سوريف ةحئاج

ةداــــــمـلا يف ةروـــــكذمـلا ةــــيلامـلا ةدــــعاسملا ددــــحت:2 ةّداملا
.رهشلا يف رانيد )٠٠٠.٠3( فلأ نيثالث غلبمب ،هالعأ ىلوألا

رـــئاسخلا نــــع اـــضيوعت ،رــــهشأ )3( ةــــثالث ةدـــــمـل عـــــفدتو
.يحصلا رجحلا ةرتفب ةطبترملا

مييقت ساسأ ىلع ،ةروكذملا ةيلامـلا ةدعاسملا حنمت:٣ ةّداملا
)٤( ةـــــعبرألا رــــهشألا لالـــخ ةـــينهم ةـــئف لــــك ةـــيعضول قــــيقد
.ةيضامـلا

الو ةــــــــبيرضلل ةـــــيلامـلا ةدــــــــعاـــسملا عـــــضخت ال:٤ ةّداملا
.يعامتجالا نامضلا تاكارتشال

موـــسرمـلا اذـــه ماـــكحأ قــــيبطت تاـــيفيك ددــــحت:5 ةّداملا
نيــفـــــــــــــلـــــــــــــكـــــــــــــمـلا ءارزوـــلا نيب كرــتشم يرازو رارـــق بـــجومب
،ةراــجــتــلاو ،ةـــيـــلاـــمـلاو ،ةـــيـــلـــحـملا تاـــعاـــمجلاو ةــــيـــلـــخادـلاـــب
.لمعلاو

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــــه رـــــشني:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٠3 قــــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةـــجحلا يذ9 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
 .٠2٠2 ةنس ويلوي
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