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ةـّيميظنتميسارم
لوألا لصفلا

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا

ةادأ وــه ىدـملا طـسوـتـملا يـتاـيـنازـيملا راــطإلا :3 ةّداملا
)3( ثالــث ىدــم ىلــع ،ىرخأ ىلإ ةنس نــم ةـقــلزـنـم ةـجـمرـب

لثمتملا راطإلا اذه نمضتيو .ىربكلا تاعمجملل تاونس
نيتـنسلـل اذـكو ةرـبــتــعملا ةــنسلا ةــيــعضو سكــعــت ةــقــيــثو يف

نع جتانلا ديصرلاو تاقفنلاو تاداريإلا تاريدقت ،نيتيلاوملا
كلذو ،ءاضتقالا دـنـع ،ةــلودــلا ةـيـنوــيدـم اذــكو ةـلودــلا ةـيـنازـيـم
،ةـنـيزــخــلــل ةــيــلاملا ةــيــعضوــلاو يلكــلا داصتــقالا راــطإل اــقــفو
.اصوصخ

: ىلإ ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا فدهي :٤ ةّداملا

،يتاينازيملا طابضنالاو يلكلا داصتقالا نزاوت زيزعت–

ةــــيوــــلوأ بسح ةــــلــــمــــتحملا دراوملا صيصخــــت نيسحت–
،ةموكحلل ةيجيتارتسالا تارايخلا ساسأ ىلع تاقفنلا

،يتاينازيملا ريدقتلا زيزعت–

،ةيمومعلا تاقفنلا ديشرت–

.ةيتاينازيملا تالامتحالا مييقتو ةمئادلا ةيلاملا ةيطغتلا–

عورشم دادعإو ميمصتب ةيلاملا ريزو فّلكي :5 ةّداملا
: ىلإ اصوصخ دانتسالاب ،ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا

،ةيداعلا ةيابجلا ناونعب ليصحتلا روطت–

ةلصلا تاذ ،تاقورحملا ةيابج ناونعب ليصحتلا روطت–
،يبيرضلا هرعس طسوتمو طفنلا ليمرب رعس طسوتمب

،يرئازجلا رانيدلا فرص رعس–

ةميـقـل ةـجـتـنملا ةـيسيـئرـلا تاـعاـطـقـلا تاـيـجـيـتارـتسا–
،ةفاضم

،راعسألل ماعلا روطتلا–

،ماخلا يلخادلا جتانلا روطت–

،ةيمومعلا تاقفنلا روطت–

.ةنيزخلل ةيلاملا ةيعضولا روطت–

ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا ديدحت متي:٦ ةّداملا
.ةيلاملاب ّفلكملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب ،ةموكحلا عامتجا يف

لـــبـــق نـــم ددحملا يتاـــيـــنازـــيملا فـــقسلـــل ارشؤم لـــكشيو
.اهيلع ةقداصملاو ةلودلا ةينازيم دادعإل ةموكحلا

ةـيـهـيـجوـتـلا ةرـكذملاــب تاــقــفــنــلا تاــفــيــقست قاحلإ مــتــيو
.ةلودلا ةينازيمو ةيلاملا نيناوق عيراشم ريضحتل

يناثــلا عـيـبر٦ يفخّرؤــم533–0٢ مــقر يذـيــفـنـتموسرــم
ددــحــي ،0٢0٢ ةـنـس رـــبـمـفوــن٢٢قـــفاوـــملا٢٤٤١ ماــــع
يــتاــيــنازـيــملا راـــطإلا دادـــــعإو مــيــمــصـتتاــيــفــيــك
.ىدــملا طــسوــتـملا

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

22 يف خرؤمـلا51–81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو81٠2 ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ
،هنم5 ةداملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

11٤1 ماع مرحم٤ يف خرؤمـلا12–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملاو٠991 ةنس تشغ51 قفاوملا
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا٠73–91 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
٠2٠2 ةــنس وــيــنوــي32 قــــفاوملا1٤٤1 ماــــع ةدــــعــــقــــلا يذ لوأ

،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

: يتأي ام مسري

يوضعلا نوناقلا نم5 ةداملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةّداملا
قــفاوملا93٤1 ماـــع ةــجـحلا يذ22 يــف خرؤمـــلا51–81 مــقر
موسرملا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس ربمتبس2
يتاـــيـــنازـــيملا راـــطإلا دادـــعإو مـــيـــمصت تاـــيـــفـــيـــك دــــيدحت ىلإ
.ىدملا طسوتملا

ةجمرب ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا لكشي :٢ ةّداملا
ديصرو تاقفنلاو تاداريإلل ،تاونس )3( ثالث ةدمل ةيلام
متيو .ءاضتقالا دنع ،ةلودلا ةينويدم كلذكو ،ةلودلا ةينازيم
ىدــملا طــسوـتـملا تاـقــفـنلا راـــطإ لالــخ نم ةادألا هذــه ذــيـفنت
.تاقفنلاب مازتلالا ططخمو

راـــطإلا نـــمض ةـــنسلـــل ةـــلودـــلا ةـــيـــنازـــيـــم عورشم جردـــنــــي
عم امجسنم نوكي نأ بجيو ،ىدملا طسوتملا يتاينازيملا
هيجوتو ينطولا داصتقالا ةيعضو روطت نـمـضتملا ريرـقـتلا
مقر يوضعلا نوناقلا نم27 ةداملل اقبط ،ةيمومعلا ةيلاملا

ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤمـلا51–81
.هالعأ روكذملاو81٠2 ةنس
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ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا ةقيثوب قحلت:٧ ةّداملا
.اقباس ةذفنملا تاينازيملا جئاتن

ىلع ةدايز ،ىدملا طسوتملا يتاينازيملا راطإلا حرتقيو
.ءاضتقالا دنع ،يتاينازيملا رارقتسالا ريبادت ،كلذ

رطألل ةيتاينازيملا تاريدقتلل ةنياعملا قراوفلا ريربت متيو
ريرقت يف ،ةيلاتتملاو ةقباسلا ىدملا ةطسوتملا ةيتاينازيملا

.ةيلاملا نوناق عورشم ضرع

يناثلا لصفلا

ىدملا طسوتملا تاقفنلا راطإ

ةبسنلاب ،ىدملا طسوتملا تاقفنلا راطإ ددحي:٨ ةّداملا
ىلع تاقفنلل تاونسلا ةددعتم ةجمرب ،ةيرازو ةظفحم لكل
دنع ايونس راطإلا اذه ةعجارم متتو ،تاونس )3( ثالث ىدم

.ةيلاملا نوناقل يديهمتلا عورشملا ريضحت

نــــمض ىدملا طسوــــتملا تاــــقــــفــــنــــلا راــــطإ دادــــعإ لــــجسيو
ىلع ظاـفحلا اـمـيس الو ،ىرـبـكـلا ةـيـتاـيـنازـيملا تاــهــيــجوــتــلا
.يتاينازيملا نزاوتلا

يلوؤسمو ءارزولا نم ةمدقملا تاحارتقالا جردنت:٩ ةّداملا
نمض جماربلا ةظفحم رييستب نيفلكملا ةيمومعلا تاسسؤملا
تافيقستلا دودح يفو ،ىدملا طسوتـملا يتاـيـنازــيـملا راــطإلا
ىلـع ،جـمارـبلا ةـظـفـحم بـسـح تاـقــفـنلا عيزوت يــف ةددــحملا

.ةيهيجوتلا ةرــكذملا ىوـتـسـم

،ةينازيملا ةشقانم دعب ،اهيلع قفتملا تاحارتقالا مزلتو
ىوتسم ىلع نّيبتو .ةينعملا ةيمومعلا ةسسؤملا وأ ةرازولا
51–81 مقر يوضعلا نوناقلا نم57 ةداملل اقفو ،”2 مجحلا”
ةنس ربمتبس2 قفاوملا93٤1 ماع ةجحلا يذ22 يف خرؤمـلا

تاـيوـلوألا نـع رــيرــقــتــلا نــمضتملاو ،هالــعأ روــكذملاو81٠2
ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا هّدعأ يذلا ،طيطختلاو
.ينعملا

: يتآلا وحنلا ىلع تاحارتقالا هذه غاصتو

تاـــــقـفـنـلا راــطإل ىلوألا ةــيــلاــملا ةــنســلل ةـبـســنلاب *
ةـغّلـبملا تاـقــفنلا فـقس مارـتـحا لــظ يــف: ىدـملا طـسوــتملا

ةيهيجوتلا ةرــكذـملا راــطإ يف ةـيـلاـملاـب فـلــكملا رـــيزوــلا نـم
يذـلا ةـيـلاملا نوـناـقـل يدـيــهــمــتــلا عورشملا دادــعإب ةــقــلــعــتملا

يتاينازيملا راطإلا نمض ةددحملا تاينازيملا تاريدقتب رّكذي
فــقس يستــكــيو .ةــيــنــعملا ةــيــلاملا ةــنسلــل ىدملا طسوــتملا
.ةيلاملا ةنسلا هذهل ايمازلإ اعباط غّلبملا تاقفنلا

لــقألا ىلــع ،نيــتـيـلاوـملا نيـتـيلاـملا نيتـنـسـلل ةــبـسـنلاب *
راـبــتعالا نيــعـــب ذـــــخألا: ىدــملا طــــسوــتـــملا تاــــقـــــفـــــنــلا راــطإل

طسوتملا يتاينازيملا راطإلا عم ةمجنسملا روطتلا ريياعمل
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا اهدّدح يتلا ىدملا

ثلاثلا لصفلا

تاقفنلاب مازتلالا ططخم

متي يتلا ةقيثولا وه تاقفنلاب مازتلالا ططخم:0١ ةّداملا
سكعيو .ةدحاو ةنسل ةيتاينازيملا تاقفنلا مييقت اهلالخ نم
ةينازيم ذيفنت دنع تاقفنلاب تامازتلالل داتعملا ىوتسملا
.ةلودلا

فرط نم تاقفنلاب مازتـلالا طـطخـم دادـعإ مــتي :١١ ةّداملا
لك بسح ،نيبيو ،ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا

جمانرب لكل مازتلالا ىوتسم ،رهشأ )3( ةثالث لك وأ/و رهش
: يتأي ام ةاعارم هدادعإ دنع بجيو .ةيعرفلا هماسقأو

ةـيـلاملا ةــنسلــل نينــياــعملا ذــيــفــنــتــلا ةرــيــتوو ىوــتسم–
،ةفورعملا ةريخألا

يف ةروــكذــملا ةــقـيـثوـلا راــطإ يف ةدـــمـتـعملا تاــيوــتـسملا–
طسوتملا تاقفنلا راطإ تاحرتقم ةنمضتملاو ،هالعأ9 ةداملا
،ةيمومعلا تاسسؤملا يلوؤسمو ءارزولا نم ةمدقملا ،ىدملا

،صيلقتلل ةلباقلا ريغو ةيمازلإلا تاقفنلا–

.تايولوألل يمّلسلا بيترتلا–

فرط نم ةحرتقملا تاقفنلاب مازتلالا تايوتسم ضرعت
،مازتلالا ططخم ناونعب ،ةيمومعلا ةسسؤملا لوؤسم وأ ريزولا

نيذلا ،هب نيينعملا جمانربللفرصلاب نيرمآلا عيمج ىلع
هغيلبت بجيو ،يلمع مازتلا ططخم دادعإب مهرودب نوموقي
.لهؤملا يلاملا بقارملل

،ةــيلاـملا ةـنـسـلا لالــخ،مازـتـلالا تاــيوـتـسم ةــعــجارـــم نـــكـــــمــي
ةـقـفاوملا دـعـب ،يغـبـنـي اـمـك ةررـبـم تاراـبـتـعالو اـيـئاـنــثــتسا
،اصوصخ رـظـنـلاـب ،ةـيـلاملاــب فــلــكملا رــيزوــلا نــم ةــيــلــبــقــلا
.عفدلا ىلع ةيمومعلا ةنيزخلا تاردقل

تاقفنلاب مازتلالا تاططخم نم خسن لسرت:٢١ ةّداملا
ةرتفلا ةياهن دنـع ،ةـيـلاـملاـب فـلــكـملا رــيزوــلا ىلإ ،ةــفوــقوــملا
بترتي عيمجت ةيلمعب موقي يذلا ،دح ىصقأك ةيليمكتلا

طسوتملا تاقفنلا راطإ نم ىلوألا ةيلاملا ةنسلا ذيفنت اهيلع
.هالعأ روكذملا ىدملا

ططخم نيب ةبراقم ةيعضو ،عيمجتلا اذه نع جتني امك
.ةلودلل ةنيزخلا ططخمو عّمجملا تاقفنلاب مازتلالا

يتاينازيملا راطإلاب ةقلعتملا قئاثولا لكش ددحي :3١ ةّداملا
ططـخـمو ىدـملا طـسوتملا تاـقــفنلا راــطإو ىدـملا طـسوـتـملا
اهتسارد ةمانزر اذكو ،هالعأ نيروكذملا ،تاقفنلاب مازتلالا

.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب

ايلع ةنجل ةيلاملاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت:٤١ ةّداملا
اـهـماـهـم ددحتو رـيذـحـتـلاو ةـيـتاــيــنازــيملا رــطاــخملا مــيــيــقــتــل
.ةيلاملاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب اهميظنتو
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5م0٢0٢ ةنس ربمسيد٢

: يتأي امك ،تايلكلا نم تسغنمات ةعماج لكشتت

،ةيسايسلا مولعلاو قوقحلا ةيلك–

،رييستلا مولعو ةيراجتلاو ةيداصتقالا مولعلا ةيلك–

،ةيعامتجالاو ةيناسنالا مولعلا ةيلك–

،تاغللاو بادآلا ةيلك–

.ايجولونكتلاو مولعلا ةيلك–

نم٠1 ةداملا يف نيروكذملا ءاضعألا ىلع ةدايز :٢ ةّداملا
ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا

مـمـتملاو لدــعملا ،3٠٠2 ةـنـس تــشــغ32 قــفاوـملا٤2٤1 ماــع
ناونعب تسغنمات ةعماج ةرادإ سلجم نوكتي ،هالعأروكذملاو
: نم ،ةلمعتسملا ةيسيئرلا تاعاطقلا

،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو لثمم–

تاـقاـطـلاو يوـقاـطـلا لاـقـتـنالاـب فـلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةددجتملا

،نونفلاو ةفاقثلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،تايئاصحإلاو ةنمقرلاب فلكملا ريزولا لثمم–

ةـيـكـلسلا تالصاوملاو دـيرـبـلاـب فــلــكملا رــيزوــلا لــثمم–
،ةيكلساللاو

،ةعانصلاب فلكملا ريزولا لثمم–

،ةراجتلاب فلكملا ريزولا لثمم–

حالــصإو ناــكـسـلاو ةـحصـلاـب فـــــــــــــــــلــكـملا رــيزوــلا لــثـمم–
،تايفشتسـملا

،ةئيبلاب فلكملا ريزولا لثمم–

فـلـكملا ،لوألا رـــيزوـــلا ىدــــل بدــتـنملا رــيزوــلا لـثـمم–
،ةرغصملا تاسسؤملاب

فـلــكـملا ،لوألا رــيزوــلا ىدـــل بدــتـنـملا رــيزوــلا لــثـمم–
.ةئشانلا تاسسؤملاو ةفرعملا داصتقاب

يذيفنتلا موسرملا نم52 ةداملا ماكحأل اقبط:3 ةّداملا
قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقر
مـــضــت ،هالــعأ روــكذــملاو ممتملاو لدـــعملا ،3٠٠2 ةنس تــشــغ32
،ةيزكرملا ةبتكملاو ةماعلا ةنامألا ىلع ةدايز ،ةعماجلا ةيريدم
: ةيتآلا نيدايملاب ،يلاوتلا ىلع ،فلكت ةيريدم تاباين )3( ثالث

،تاداهشلاو لصاوتملا نيوكتلاو يلاعلا نيوكتلا–

ةــيـجراـخلا تاــقالـعـلاو يـملـعـلا ثـحـبلا ةـيـقرـتو طيــشـنت–
،نواعتلاو

.هيجوتلاو فارشتسالاو ةيمنتلا–

ةّـيــمــسّرلا ةدـــيرـجلا يـف موــسرــملا اذــه رــشـنـي :5١ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

22 قفاوملا2٤٤1 ماع يناثلا عيبر6 يف رئازجلاب ررح
.٠2٠2 ةنس ربمفون

دارج زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع يناثلا عيبر٦ يفخّرؤم٦33–0٢ مقر يذيفنتموسرم
ءاــشنإ نـمضتي ،0٢0٢ ةنس ربمفون٢٢قفاوملا٢٤٤١
.تسغنمات ةعماج

–––––––––––

،لوألا ريزولا ّنإ

،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

)2 ةرقفلا(3٤1و٤–99 ناتدامـلا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو –
،هنم

ىلوألا ىدامج٤1 يف خرؤمـلا٠3–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نوناق نمضتملاو٠991 ةنسربمسيد لوأ قفاوملا11٤1 ماع
،ممتملاو لدعملا ،ةينطولا كالمألا

يف خرؤمـلا٠73–91  مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
91٠2 ةنس ربمسيد82 قفاوملا1٤٤1 ماع ىلوألا ىدامج لوأ

،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

لوأ يف خرؤمـلا361–٠2 مقر يسائرلا موسرمـلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٠2٠2 ةـنـس وـينوــي32 قــفاوملا1٤٤1 ماــع ةدــعـقلا يذ
،ممتملاو لدعملا،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤمـلا972–3٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2
،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا
،هنم52و٠1و3 داوملا اميس ال ،ممتملاو لدعملا

يف خرؤمـلا1٠3–5٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
نمضتملاو5٠٠2 ةنس تشغ61 قفاوملا62٤1 ماع بجر11
،ممتملاو لدعملا ،تسغنماتب يعماج زكرم ءاشنإ

يف خرؤمـلا72٤–21 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس ربمـسـيد61 قـفاوملا٤3٤1 ماــع رــفـص2

ةصاخلاو ةيمومعلا كالمألا رييستو ةرادإ تايـفـيـكو طورــش
،ةلودلل ةعباتلا

: يتأي ام مسري

موـــسرـــملا نــم3 ةداــملا ماـــكــحأل اـــقــــيـبـطـــت : ىلوألا ةّداملا
٤2٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤2 يف خرؤمـلا972–3٠ مقريذيفنتلا
دعاوقلاو ةعماجلا ماهم ددحي يذلا3٠٠2 ةنس تشغ32 قفاوملا
ةسسؤم أشنت ،ممتملاو لدعملا ،اهريسو اهميظنتب ةصاخلا

ةيصخشلاب عتمتت ينهمو يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع
.”تسغنمات ةعماج” ىّمست ،يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا




