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تاــــقفن ىلـــع ثــــحبلا رــــبخم تاـــــقفن لـــــمتشت:٣٣ ةداملا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط زيهجتلا تاقفنو رييستلا

يرــــــــيدقتلا لودــــــــجلا ثـــــــــحبلا رــــــبخم رــــــــيدـم دــــــــــــعـي :٤٣ ةداملا
ربخـملا سلجـم ىلـع هضرـعيو ،هتاـقفنو ثــحبلا رـــبخم تادارــــيإل
ةسسؤم لوؤسم ىلإ ،ةـــلاحلا بــــسح ،هــــلسري مـــث .هـــيلـع قداــــصـيل
دـــهعم رـــيدم وأ ةــــعماجلا دــــهعم رــــيدم وأ ةـــــيلكلا دـــــيمع وأ قاــــحلإلا
.هيلـع ةقفاوملل يعماجلا زكرملا

تادامتعالا لامعتسا ثحبلا ربخم ريدم ررقي :٥٣ ةداملا
فرط نـــم ،ةـــلاحلا بــــسح ،ذــــفنتو ،ثــــحبلا رـــبخمل ةــــصصخملا

زــكرملا دـــــهعم رـــــيدم وأ ةـــــعماجلا دهـــــعم رـــــيدم وأ ةــــيلكلا دـــــيمع
.ةسسؤملا لوؤسم وأ يعماجلا

تادامتعالا هذه لمـعتست نأ ،لاوـحألا نم لاـح يأب ،نكمـي ال
.ربـخملا تاجايتحا ريـغ رـخآ ضرغل

قاحلإلا ةسسؤـمل ةيبساحـملا تاباتكلا نّـيبت:6٣ ةداملا
ةــــــقلعتـملا تادارـــــيإلاو تاـــــقفنلا تاــــيلمـع ةـــــلـصفنم ةـــــــيفيكب
.ثحب ربخـم لك طاشنب

تاـــــــــباتكلا نـــــــّيبت ،ةــــيعماجلا زــــــكارــــملاو تاـــــــعماجلا يفو
يعماجلا زكرملا دهعم وأ ةعماجلا دهعم وأ ةيلكلل ةيبساحـملا
تاقفنلا تايلمـع ،ةــلـصفنم ةــيفيكب ،ةـــلاحلا بـــسح ،ةـينعملا

.ثحب ربخـم لك طاشنب ةقلعتـملا تاداريإلاو

فرصلاب رمآلا وه زايتمالا ثحب ربخم ريدم:7٣ ةداملا
،ةــــفصلا هذــــهبو ،رــــبخملل ةــــصصخملا رـــــييستلا تاداـــــمتعال
ضيوفتلا ىقلتيو ،ثـحبلا رـــــبخمل يلاــــــملا رــــــييستلا ىلوـــــتي
ةـــــــسسؤم لوؤــــــسم نـــــم ،رــــييستلل ةــــــــطلس لــــــكو ءاـــــضمإلاب
.قاـــــحلإلا

ةيبساحـملا تاباتكلا قاحلإلا ةسسؤم بساحم ىّلوتي
.زايتمالا ثحب  ربخمل

لمـعتست نأ ،لاوـحألا نم لاـح يأب ،نكمـي ال:٨٣ ةداملا
ميدــــــــقت نــــمو ةـــــيدقاـعتلا تاـــــطاشنلا نـــــم ةـــــيتأتـملا دراوـــــــملا
رـــيـغ رــــخآ ضرـــغل ،ثـــحبلا رـــبخم اـــهـب موـــــقي يتلا تاـمدخلا
.هب لومعملا ميظنتلل اقبط ربـخملا تاجايتحا

نم اءزـج ثحبلا ربـخمل ةيداـملا لئاسولا دـعت:٩٣ ةداملا
.اهيـف ئشنأ يتلا ةسسؤملل ةيلاـملا ةمذلا

ثحبلا رباخم ىلع موسرملا اذه ماكحأ قبطت :٠٤ ةداملا
يف خّرؤملا٤٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا بجومب ةأشنملا

ددحي يذلا9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوملا٠2٤1 ماـع بجر12
.هريسو هميظنتو ثحبلا ربخم ءاشنإ دعاوق

٤٤2–99 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:١٤ ةداملا
9991 ةنس ربوتكأ1٣ قفاوملا٠2٤1 ماـع بجر12 يف خّرؤملا
.هريسو هميظنتو ثحبلا ربخم ءاشنإ دعاوق ددحي يذلا

ةّيــــــمسّرلا ةدـــــيرجلا يف موــــسرملا اذــــــه رـــــشني :٢٤ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣1 قـــــــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ةّجــــحلا يذ21 يف رـــــئازجلاب رّرـــــح
 .91٠2 ةنس تشغ

يودب نيدلا رون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع ّةجحلا يذ٢١ يف خّرؤم٢٣٢-٩١ مقر يذيفنتموسرم
ماــــــــــهم ددـــــــــحي ،٩١٠٢ ةـــــــنس تــــــــــــشغ٣١ قــــــــــــفاوملا٠٤٤١
.اهريسو اهميظنتو ثحبلل ةيتاعوضوملا تالاكولا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٣٤1و٤–99 ناـــــتداملا امــــيسال ،روــــــتسدلا ىلـــــــع ءاـــــنبو–
،هنم )2 ةرقفلا(

ماـع مّرحـم٤2 يف خّرؤملا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ٥1 قفاوـملا11٤1
،لّدعملا ،ةيمومـعلا

ةجحلا يذ81 يف خّرؤملا٥٠–99 مقر نوناـقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو9991 ةنس ليربأ٤ قفاوملا91٤1 ماـع
،مّمتملاو لّدـعملا ،يلاـعلا ميلعتلل يهيجوتلا

لوألا عيبر81 يف خّرؤملا12–٥1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥1٠2 ةنس ربمسيد٠٣ قفاوملا٧٣٤1 ماع
اميسال ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يهيجوتلا
،هنم٣٣ ةداملا

82 يف خّرؤملا9٠٣–٦1 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٦1٠2 ةنـس ربمـفون82 قفاوملا8٣٤1 ماع رفص

،هريسو يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا ةـليكشت

٤ يف خّرؤملا٧9–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نــمضتملاو91٠2 ةـــنس سراــــم11 قــــفاوملا٠٤٤1 ماــــع بـــــجر
،لوألا ريزولا نييعت

يف خّرؤملا111–91 مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو91٠2 ةنس سرام1٣ قفاوملا٠٤٤1 ماع بجر٤2
 ،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

8 يف خّرؤملا22–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نـــمضتملاو2991 ةـــــنس رــــياني٣1 قـــــفاوملا21٤1 ماـــــع بـــــجر
يملعلا ثحبلا ةيقرتل تاعاطقلا نيب ةكرتشم ناجل ءاشنإ

،اهميظنتواـهريس طـــبضيو هــــميوقتو هــــتجمربو يـــــنقتلاو
،مّمتملاو لّدعملا
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: يتأي ام مسري

 لوألا لصفلا
 ةماـع ماكحأ

مقر نوناقلا نم٣٣ ةداملا ماكحأل اقيبطت : ىلوألا ةداملا
٠٣ قــــفاوملا٧٣٤1 ماــــع لوألا عــــيــــبر81 يف خّرؤملا12–٥1
لوـــح يــــهيجوتلا نوــــناقلا نــــمضتملاو٥1٠2 ةــــنس رــــبمسيد
موسرملا اذه فدهي ،يجولونكتلا رــيوطتلاو يملعلا ثـــحبلا
اهـميظنتو ثــحبلل ةــيتاعوضوملا تالاــــكولا ماـــهم دـــيدحت ىلإ

 .”ةلاكولا“  صنلا بلص يف ىعدت يتلا ،اهريسو

لجأ نم ثحبلل ةيتاعوضوم ةلاكو لك أشنت:٢ ةداملا
ةيمتنملا يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا ةطشنأب لفكتلا

.ةيملعلا تاصصختلا نم ةعومجمل

عــــــتمتت يرادإ عـــــباط تاذ ةـــــيموــــمع ةـــــــــسسؤم ةـــــــــلاكولا
تــــــحت عـــــضوتو يلاــــملا لالـــــقتسالاو ةــــيونعملا ةـــــيصخشلاب
 .يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا ةياصو

.اهصاصتخا ناديمو اهرقم ةلاكولا ءاشنإ موسرم ددحي

بارـــتلا نـم رـــخآ ناــــكم يأ ىلإ ةـــــلاكولا رــــقم لقــــن نـــــكميو
ريرقت ىلـع ءاـــنب ردــــصي يذيــــفنت موـــسرم بــــجومب ،يـــنطولا
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا

ةزهجألا عم لاصتالاب اهماهم ةلاكولا رشابت:٣ ةداملا
يملعلا ثحبلا تاطاشن ةجمرب لاجم يف ةينعملا لكايهلاو
،اــــــهنيمثتو اـــــــــهمييقتو اـــــــــهقيسنتو يـــــجوــــــلونكتلا رــــــــيوطتلاو
ثحبلا ةيقرتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ناجللا عم اصوصخو
.همييقتو هتجمربو ينقتلاو يملعلا

ثـــــــحبلل ةـــــينطولا ةــــسايسلا ذــــــــيفنت راـــــطإ يف :٤ ةداملا
ةيتاعوضوملا ةلاكولا فلكت ،يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا
ذيفنت ةعباتمو اهمييقتو ثحبلا تاطاشن ةجمربب ثحبلل
تاــــــصصختلا نــــــم ةـــــــــعومجمل ةــــــيـــــمتنملا ثـــــحبلا ةـــــطشنأ
ليومتب فلكت امك .اهجئاتن نيمثت يف ةـمهاسملاو ،ةـيملعلا

ةكرتشملا تاقالعلا قيسنت يف ةمهاسملاو تاطاشنلا هذه
.ةينعملا فارطألا لك نيب تاعاطقلا نيب

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع ةلاكولا فلكت:٥ ةداملا

فلكت يتلا ثحبلل ةينطولا جماربلا دادعإ يف ةكراشملا –
،جماربلا هذه نمض نم تايولوألا حارتقاو ،اهب

اهتاطاشنل تاونسلا ددعتملاو يونسلا جمانربلا دادعإ –
،هذيفنت ىلع رهسلاو

راطإ يف ةحرتقملا عيضاوملا بسح تاصقانملا نالعإ –
،اهتعباتمو اهجمارب

،ةيجمانرب ةينازيم نم ،ةررقملا ثحبلا عيراشم ليومت –
،دوقع وأ/و تايقافتا ةطساوب

يف خّرؤملا٤1٤–29 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
2991ةنس ربمفون٤1 قفاوملا٣1٤1 ماع ىلوألا ىدامج91
لّدعملا ،اهب مزتلي يتلا تاقفنلل ةقباسلا ةباقرلاب قلعتملاو
،مّمتملاو

٤ يف خّرؤملا9٥1–٥9 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥991 ةنس وينوي٣ قفاوملا٦1٤1 ماع مرحم
،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا ليدعت

٤2 يف خّرؤملا8٦–89 مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضـتملاو8991 ةنس رياربف12 قفاوملا81٤1 ماع لاوش

ددحيو ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا ءاشنإ
،يساسألا هنوناق

يف خّرؤملا21٤–89 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا8991ةنس ربمسيد٧ قفاوملا91٤1 ماـع نابعش81
تاــمدخلا نــــع ةــــجتانلا تادـــــئاعلا صيـــــصخت تاــــيفيك ددـــــحي
ىلع ةدايز ةـــيمومعلا تاـــسسؤملا اـــهب موـــقت يـــتلا لاـــــغشألاو
،ةيسيئرلا اهتمهم

٧1 يف خّرؤـملا٦٥٣–٥٠ مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو٥٠٠2 ةنس ربمتبس12 قفاوملا٦2٤1 ماع ناـبـعش

قوقحلاو فلؤملا قوقحل ينطولا ناويدلل يساسألا نوناقلا
،مّمتملاو لّدعملا ،هريسو هميظنتو ةرواجملا

٧2 يف خّرؤملا921–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
يــــــئافشتسالا ثــــحابلا ذاـــــتسألاب صاـــــخلا يــــساسألا نوـــــناقلا
،يعماجلا

٧2 يف خّرؤملا٠٣1–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
 ،ثحابلا ذاتسألاب صاخلا يساسألا نوناقلا

٧2 يف خّرؤملا1٣1–8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو8٠٠2 ةنس ويام٣ قفاوملا92٤1 ماع يناثلا عيبر
،مئادلا ثحابلاب صاخلا يساسألا نوناقلا

يف خّرؤملا89٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
يذلا11٠2 ةنس ربمفون٤2 قــفاوـملا2٣٤1 ماــــع ةــّجحلا يذ82
اــــــــهميظنتو ثــــــــحبلل ةـــــيتاعوــــضوملا ةــــــــلاـكولا ماــــــهـم ددـــــــحي
،اـهريسو

81 يف خّرؤملا18–٣1 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا٣1٠2 ةنس رياني٠٣ قفاوملا٤٣٤1 ماع لوألا عيبر
يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةماعلا ةيريدملا ماهم
،اهميظنتو
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رـــــيوطتلاو يــــملعلا ثــــــحبلا تاـــطاشن ةـــــــليصح مـــــييقت –
،اهجمارب راطإ يف ةزجنملا يجولونكتلا

ثــــــحبلا تاـــــنايك ءاــــشنإ عــــيراشم يف قـــــبسم يأر ميدقت –
،اهمييقت يف ةمهاسملاو ،اهصاصتخا ناديمل ةعباتلا

،اهنيمثتنكمي يتلا ثحبلا جئاتن ءاقتناو نييعت –

ةــــــمظنأ عــــضوو ثــــحبلا جـــــئاتن لالـــــغتسا يف ةـــــكراشملا –
،اهنيمثت جهانمو

ةساردو ةيلصألا جذامنلا زاجنإ يف نيعرتخملا ةدعاسم –
،عارتخالا تاءارب ةيامحو ءاكرشلا نع ثحبلاو قوسلا

رــيــيستــلاو مــعدــلا لــئاسوو تاــيــلآ طــيشنــتو عــيــجشت –
،ثحبلا عيراشمل يلاملاو يرادإلا

تاعاطقلا نيب ةكرتشملا تاقالعلا قيسنت يف ةمهاسملا –
،ةينعملا فارطألا لك نيب

تارـــــــهاظتلاب يلاـــــملاو يداـــــملا لـــــــفكتلا يف ةــــــــمهاسملا –
ةطبترملا نيدايملا يف ةمظنملا ةيلودلاو ةينطولا ةيملعلا

،اهتاطاشنب

،اهعيزوتو ثحبلا جئاتن رشن نامض –

يتلا ثحبلل ةيتاعوضوم تاكبش عضو يف ةمهاسملا –
،اهل ةنطوملا ةسسؤملا لكشت

ةينطو ةئيه يأ عم نواعتلاو لدابتلا تاـــقالع رـــيوطت –
،ناديملا سفن يف طشنت ةيبنجأ وأ

ةـــطشنأ قاــــفآو ةـــليصح نــــمضتي يوـــنس رــــيرقت دادــــــعإ –
.ةيصولا ةطلسلا ىلإ لسريو ،نيمثتلاو ثحبلا

يـناثلا لصفلا
ريسلاو ميظنتلا

،ريدم اهريديو ،هيجوت سلجم ةلاكولا رّيسي:6 ةداملا
.يملع سلجمب دوزتو

رارــــــــق بــــــــــجومب ةــــــــلاكولل يرادإلا مــــــيظنتلا ددـــــحي:7 ةداملا
فلكملا ريزولاو يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نيب كرتشم
.ةيمومعلا ةفيظولاب ةفلكملا ةطلسلاو ةيلاملاب

 لوألا مسقلا
 هيجوتلا سلجم

هــــسأري يذـــــلا ةـــــلاكولا هــــيجوت ســـــلجم نوـــــكتي :٨ ةداملا
: نم ،هلثمم وأ يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا

،ينطولا عافدلا ريزو نع لثمم –

،ةيلاملاب فلكملا ريزولا نع لثمم –

ناديمب ةينعملا ىرخألا ةيرازولا تاعاطقلا نع نيلثمم –
،اهئاشنإ موسرم بجومب ددحت يتلا ،ةلاكولا طاشن

،يعامتجالاو يداصتقالا ينطولا سلجملا نع لثمم –

ثحبلا ةيقرتل تاعاطقلا نيب ةكرتشملا ناجللا ءاسؤر –
طاشن ناديمب ةينعملا ،همييقتو هتجمربو ينقتلاو يملعلا
 ،ةلاكولا

.ةلاكولل يملعلا سلجملا سيئر –

توصب هيجوتلا سلجم تاعامتجا ةلاكولا ريدم رضحي
.يراشتسا

.هيجوتلا سلجم ةنامأ ةلاكولل ماعلا نيمألا ىلوتي

هيجوتلا سلجم ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ددحت:٩ ةداملا
ىلع ءانب ،يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

.اهيلإ نومتني يتلا تاطلسلا نم حارتقا

عبرأ ةدمب هيجوتلا سلجم ءاضعأ ةدهع ددحت :٠١ ةداملا
.ديدجتلل ةلباق تاونس )٤(

ءاهتناب مهفئاظو ببسب نينيعملا ءاضعألا ةيوضع يهتنتو
 .فئاظولا هذه

بسح فلختسي ،ءاضعألا دحأ ةيوضع عاطقنا ةلاح يفو
ةيوضعلا ةدم ّنيعملا ديدجلا وضعلا لمكتسيو ،اهسفن لاكشألا
.اهئاهتنا ةياغ ىلإ ةيقابلا

،صوــــــصخلا ىلـــــــع هـــيجوتلا ســــــــلجم لوادــــــتي:١١ ةداملا
: يـــــتأي اــــميف

هضرعي يذلا تاونسلا ددعتملاو يونسلا لمعلا جمانرب –
،يملعلا سلجملا يأر ذخأ دعب ،ةلاكولا ريدم هيلع

،ةلاكولل ةعباتلا ثحبلل ةينطولا جماربلا عيراشم –

،ةلاكولا ريوطت قافآ –

،اهريسو ةلاكولا ميظنت –

،طاشنلل يونسلا ريرقتلا –

،تاقفنلاو تاداريإلل ةيريدقتلا فوشكلا –

،ةمرصنملا ةيلاملا ةنسلا طاشنل يلاملا رييستلا –

،ةيرشبلا دراوملا رييست ططخم –

،اهنأشب دقاعتلا بولطملا ضورقلا–

،اهصيصختو اياصولاو تابهلا لوبق –

،اهراجـئتسا وأ اهعيب وأ تايانبلا ءانتقا –

.ةلاكولل يلخادلا ماظنلا –

يأ حرــــــتقيو ،كلذ ىلــــع ةداــــيز ،هــــيجوتلا ســـــــــلجم سردـــــي
عيجشتو اهميظنتو ةلاكولا ريس نيسحت ىلإ يمري ريبدت

.اهفادهأ قيقحت

يأب ةناعتسالا ،هماهم راطإ يف ،هيجوتلا سلجم نكمي
.هيلع ضرعت يتلا لئاسملا يف ةمهاسملا هنأش نم صخش
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،ةينقتلاو ةيرادإلا حلاـصملا قيسنـتب فـلكي ماـع نيـمأ –

يـملعلا ثـــحبلا عـــيراشم لــــيومتب فــــلكي مـــــسق ســـــيئر –
.يجولونكتلا ريوطتلاو

مسقلا سيئرو ماـعلا نيمألاو نودعاسملا نوريدملا نّيعـي
.يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

.حلاصم يف ةلاكولا لكايه مظنت :٠٢ ةداملا

.ةلاكولا ريدـم نم ررـقم بجومـب حلاـصملا ءاسؤر نّيـعي

.اهسفن لاكشألا بسح مهماهم ىهنتو

،ةـــــــلاكولل ماــــعلا رــــــيسلا نـــــع لوؤـــــسم رــــــيدـملا:١٢ ةداملا
.اهرييست ىلوتيو

: ةفصلا هذـهبو

ةاــيحلا لاـــمـعأ عـــيمج يفو ءاـــضقلا ماـــمأ ةــــلاكولا لــــثمـي –
،ةـــيندـملا

هيجوتلا سلجـم ىلـع هضرعيو ةــينازيـملا عورـــشم دـــعي –
،ةلوادملل

اهددحي يتلا طورشلا بسح ةلاكولا ةينازيـم فرصب رمأي –
،امهـب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

يمدختسم عيمج ىلع اهسراـميو ةيّملسلا ةطلسلا ىـلوـتي –
ىرخأ ةقيرط ررقـتت مل نيذلا نيمدختسـملا ّنيـعيو ،ةلاكولا
،مهيلـع ةيراسلا ةيساسألا نيناوقلا راـطإ يف ،مهنييعتل

رهسيو هيجوتلا سلجم ىلـع تاـطاشنلا جمارـب حرتـقي –
،اهزاجنإ ىلع

ريزولا ىلإ هلسريو طاشنلا نع يوـنسلا ريرـقتلا دـعي –
هـــــيجوتلا ســـــلجـم ةـــــلوادم دـــــعب ،يــــملـعلا ثــــــحبلاب فـــــلكـملا

،هنأشب

ىلـــــع هــــضرـعيو ةـــــلاكولل يلــــخادلا ماـــــظنلا عورــــشم دــــــعي –
،هقيبطت ىلـع رهسيو هيلـع ةقفاوـملل هيجوتلا سلجـم

،ةلاكولا لخاد طابضنالاو نمألا نـع الوؤسم نوكي –

تاــــقافتاو دوـــــقـعلاو تاـــــيقافتالاو تاـقـــــفصلا لـــــك مرـــــبـي –
،هـب لومـعملا مـيظنتلا راطإ يف ،نواـعتلا

ىلوـتيو ،هـــيجوتلا ســــلجـم تاــعامتـجا رــــيضحتب موـــــقي –
،هـتالوادم ذيفـنت

.هتنايصو فيشرألا ظفح نمضي –

ثلاـثلا مسقلا
يملـعلا سلجـملا

: نم ةلاكولل يملـعلا سلجـملا نوكتي:٢٢ ةداملا

نيـــثحاـبلا ةذــــــتاـسألا نيـــب نــــم نوراتـخي ،ءاضعأ )٠1( ةرـــــشع–
ةذـــــتاسألا كلــــسل ،يلاوــــتلا ىلــــع ،نيـــــعباتلا نيـــمئادلا نيــــــثحاـبلاو
ةذتاـــــسأو ثـــحبلا يرــــيدمو ”أ“ مـــــسـق نــــــيرضاحـملا ةذــــــتاسألاو
 .ةلاكولا لامـعأب مهصصخت طبتري نيذلا ”أ“ مسـق ثحبلا

نيترم ةيداع ةرود يف هيجوتلا سلجم عمتجي :٢١ ةداملا
.هسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ،ةنسلا يف )2(

نم بلطب اّمإ ةيداع ريغ ةرود يف عمتجي نأ هنكميو
ريدم نم اّمإو ،هئاضـعأ )2/٣( يثلث نم اّمإو ،ةيصولا ةطلسلا
.ةلاكولا

تاءاـــعدتسا هــــيجوتلا ســـــلجـم ســـــيئر هــــــجوـي :٣١ ةداملا
تافلملاو لامعألا لودجب ةقفرم سلجملا ءاضعأ ىلإ ةيدرف
لقألا ىلع اـموي )٥1( رشع ةسـمخ لبق ،عامتجالاب ةقلعتملا

.عامتـجالا خيرات نم

نود ةيداعلا ريغ تارودلا يف لجألا اذه صلـقي نأ نكميو
.ماـيأ )٥( ةسمخ نع لقي نأ

روضحب ّالإ هيجوتلا سلجم تالوادم حصت ال:٤١ ةداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ ددع فصن

ةرم هـــيجوتلا سلـــجم عـــمتجي ،باـــصنلا لـــمتكي مل اذإو
حصتو ،دحاو رهش هاصقأ لجأ يف ناـــث ءاـــعدتسا دـــعب ىرــــخأ

.نيرضاحلا ءاضـعألا ددـع نكـي اـمهم ،ذئـنيـح ،هتالوادم

ةـــــيبلغألاب هـــــيجوـتلا ســـــلجـم تارارــــــق ذـــــخـتت :٥١ ةداملا
يواــست ةــــلاح يفو .نــــيرضاحلا ءاــــضـعألا تاوــــصأل ةـــطيسبلا

.احجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددـع

رــــــضاحـم يف هــــيجوـتلا ســـــلـجم تالوادـــــم نودــــــت :6١ ةداملا
سيئرلا اهعّقوـيو ،هيلع رشؤمو مقرم صاـخ لجس يف لجست
.ةسلجلا بتاكو

ةيصولا ةطلسلا ىلإ تاـعامتجالا رضاحـم لسرـت :7١ ةداملا
.اهيلـع قفاوتل عاـمتجالا يلت يتلا اـموي )٥1( رشع ةسمخلا لالخ

)٠٣( نيثالث دعب ةذفان هيجوتلا سلجـم تالوادم حبصتو
مل ام ،ةيصولا ةطلسلا ىلإ رضاحـملا لاسرإ خيرات نم اـموي
.لجألا اذـه لالخ ةحارص كلذ ىلع ضرتعي

يرـــــــيدقتلا لودـــــــجلاب قـــــــــلـعتت يــــتلا تالوادـــــــملا ّنأ رــــــــيـغ
دقاعتلا مزتـعملا ضورقلاو تاباـسحلاو تاـقفنلاو تاداريإلل
لوـــبقو اــــهراجئتسا وأ اـــــهـعيب وأ يـــــنابملا ءانتقاو اـــــهنأشب
ةحيرصلا ةقفاوملا دعب ّالإ ةذفان حبـصت ال ،اـياصولاو تاـــبهلا

فلكملا ريزولاو يملعلا ثحبلاب فلكملا ريزولا نم اهيلع
.ةيلاـملاب

 يناـثلا مسقلا
ريدـملا

ىلـع ءانب موسرم بجومب ةلاكولا ريدـم نّيعي:٨١ ةداملا
.يملـعلا ثحبلاب فلكـملا ريزولا نم حارتقا

.اهسفن لاكشألا بسح هماـهم ىهنتو

: هماـهم يف ةلاكولا ريدـم دـعاسي:٩١ ةداملا

،اهمييقتو ثحبلا تاطاشن ةجمربب فلكم دعاسم رـيدم –

،ةيجراخلا تاقالعلاو نيمثتلاب فلكم دعاسم ريدم –
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،ةيعانصلا ةيكلملل يرئازجلا ينطولا دهعملا نع لثمم–

قوقحلاو فـــلؤملا قوـــــقحل يـــــنطولا ناوـــــيدلا نــــع لـــــثمم –
،ةرواجملا

،تايئاصحإلل ينطولا ناويدلا نع لثمم –

تاسسؤملا يريسم نيب نم نوراتخي ءاضعأ )٦( ةتس –
ثــــــحبلا يف مــــهاست يــــتلا ينــــطولا دـــــعبلا تاذ ةـــــيداصتقالا

،ريوطتلاو

ةـــيلاجلا ءاــــضعأ نيـــب نـــم نوراــــتخي ءاــــضعأ )٥( ةــــسمخ –
.جراخلا يف ةميقملا ةيرئازجلا ةيملعلا

ريزولا نم رارـق بــــجومب يـــملـعلا ســلـجملا ءاــضـعأ نّيــــعـي
ةــــــلباـق تاوـــــنس )٤( عـــــبرأ ةدـــــمل يــــــملـعلا ثــــــــحبلاب فـــــلكملا
.ديدجـتلل

هئاضعأ دحأ ةلاكولل يملـعلا سلـجملا سأرـي :٣٢ ةداملا
ريدم وأ  ذاتسأ ةبتر يوذ نيب نم هؤاضعأ هبختـني يذلا

.ثحب

لـــــك يف يــــملـعلا ســـــلجـملا رـــــيدـملا رـــــيـشتسي :٤٢ ةداملا
،ةلاكولا ماـهـم راـطإ نـــــمض جردـــــنت يــــملـع عـــــباط تاذ ةـــــلأسم
نيمـــثتلاو ثـــــحبلا لاــــمـعأ رــــيسو مــــيظنت لوــــح اــــصوصخو
.اـهب ةفلكـملا

ىلـع ،هـــتايصوتو هءارآ ســــلجـملا يدــــبـي ،ةــــفصلا هذـــــهبو
: يتأي اميف ،صوصخلا

ىلـع رــيدـملا اهــــضرـعي يـــتلا ثـــحبلا عــــيراشـمو جــــمارـب –
،هيجوتلا سلجم

ناديم يف لمعت يتلا ثحبلا تانايك تاطاشن لئاصح –
،ةلاكولا صاصتخا

،ثحبلا عيراشـمو جمارـب ذيـفنت تايفيك –

،ثحبلل ةيتاعوضوملا تاكبشلا ءاشنإ –

،ةيملـعلا عجارملا ءانتـقا –

فراعـملا ديدجتو ىوتسـملا نيسحتو نيوكتلا لامـعأ –
،ةلاكولا يمدختسم ةدئافل

يملـعلا نواـعتلاو لدابتلاو ةيملـعلا تارهاظتلا جمارـب –
 ،اهمـعدت وأ ةلاكولا اهـمظنت يتلا

.هجئاـتنو ثحبلا جوتنم نيمثت –

.هيلـع قداصيو يلخادلا هماظن يملـعلا سلجـملادـعي

ةققحـملا جئاتنلا ،كلذ ىلع ةدايز ،يملـعلا سلجـملا مّيـقيو
.اهيـف عرـش يتلا تاطاشنلا نـع ةـيرود ةلـيصح دعـيو

هضرـعيو تاـيصوتب امـعدـم اريرـقت ضرغلا اذهـل دـعي اـمك
فلكـملا ريزولا ىلإ هلسرـي مث هيجوتلا سلجـم ىلـع ريدـملا

.هتاظحالـمـب اقفرم يملـعلا ثـحبلاب

ثلاـثلا لصفلا
 ةيلاـم ماكـحأ

تادارـيإلل باـب ىلـع ةلاـكولا ةينازيـم لمتشـت:٥٢ ةداملا
.تاقفنلل بابو

: تاداريإلا باب يف

ةيلحـملا تاـعاـمجلا وأ ةلودـلا اهصصخت يتلا تاناعإلا –
،ةيمومـعلا تائيهلا وأ تاسسؤملا وأ

،ةلاكولا اهيدؤت يتلا تامدخلا نم اهيلع لصحـملا تادئاـعلا –

،ةيلودلا تامظنملا تاناـعإ –

،اياصولاو تابهلاو ضورـقلا –

،ةـمرصنملا ةيلاـملا ةنسلا ةــينازــــيـم نم لـمتـــحـملا ضـئاـفلا –

ةطبترـملا تاــطاشنلا نـــم ةـــيتأتملا ىرـــــخألا تادارـــيإلا –
 .اهفدهب

: تاقفنلا باب يف

،رييستلا تاقفن –

،زيـهجتلا تاقـفن –

.اهفدـه قيقحتل ةيرورضلا ىرخألا تاـقفنلا لك –

سلـجم ىلع ةلاكولا ةينازيـم عورـشم ضرعي:6٢ ةداملا
.هنأشب لوادتلل هيجوتلا

ثحـبلاب فلكـملا ريزولا ىلإ ةينازيملا عورشم لسري مث
.هيلـع ةقفاوملل ةيلاـملاب فلكـملا ريزولاو يملـعلا

،ةينازيـملا نـــم ةــــخسن ةــــلاكولا رــــيدـم لــــسرـي:7٢ ةداملا
نوـــــــعلا ىلإو يلاـــــــملا بــــــــقارــــملا ىلإ ،اــــــهيلـع ةـــــــقــــــفاوـملا دـــــــعب
.ةــــلاكولل بـــــساحـملا

دــــــــعاوقل اـــــــقبط ةـــــــلاكولا ةــــــبساحـم كـــــــسمـت :٨٢ ةداملا
.ةيمومعلا ةبساحـملا

.بساحـم نوـع ىلإ لاومألا لوادتو ةبساحـملا كسـم دنسـي

ثحبلا تاطاشنل ةصصخملا تاقفنلا عضخت:٩٢ ةداملا
.ةيدعبلا ةيلاملا ةباقرلل يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا

89٣–11 مقر يذيفنتلا موسرملا ماكحأ ىغلت:٠٣ ةداملا
ةنس ربمفوـن٤2  قفاوـملا2٣٤1 ماـع ةجحلا يذ82 يف خّرؤملا

ثـــــــحبلل ةـــــيتاعوضوملا ةـــــلاـكولا ماـــــهـم ددــــــــحي يذـــــــلا11٠2
.اـهريسو اهميظنتو

ةّيمــسّرلا ةدـــــيرجلا يف موـــسرملا اذـــــه رــــشني:١٣ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٣1 قـــفاوملا٠٤٤1 ماـــــع ّةجــــحلا يذ21 يف رــــئازجلاب رّرــــح
 .91٠2 ةـــنس تـــشغ

يودب نيدلا رون


