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،.......... )رييغت نودب ( ..........:٣2 ةداملا“

  : تاداريإلا باب يف

،ةلودلا نم ةحونمملا ةناعإلا–

اـقـبـط ةــيــموــمــعــلا تاسسؤملاو تاــئيــهــلا ةــمــهاسم–
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل

،ينطولا نمألل ةماعلا ةيدضاعتلا ةمهاسم–

،ةيلحملا تاعامجلل ةلمتحملا ةمهاسملا–

قلعتي اميف ىضرملا نم ةلمتحملا ةمهاسملا–
يتـــلا تاــــنــــياــــعملاو جالــــعــــلاو تاــــفوشكــــلاو تاصوــــحــــفــــلاــــب
،هب لومعملا ميظنتلل اقبط ،ةيجراخ ةفصب اهنم نوديفتسي

.”........ )رييغت نودب يقابلا ( .........

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٦ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

٩١ قـــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع بجر لوأ يف رـــــئازجلاـــــب رّرــــــح
.8١٠2 ةنس سرام

   ىيحيوأ دمحأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماع بجر لوأ يف خرؤم5٩-٨١ مقر يذيفنت موسرم
طورش ددحي ،٨١0٢ ةنس سرام٩١ قفاوملا٩٣٤١
يــلاـــعــلا مــيــلـــعــتـــلا تاداـهــشب فارــتـــعالا تاـيـفـيـكو
.ةيبنجألا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،لوألا ريزولا ّنإ

ثحــبــلاو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا رــيزو رــيرــقـــت ىلع ءاـــنـــب–
،يملعلا

)٦و٤(٩٩ ناتداملا اميس ال ،روتسدلا  ىلع ءانبو–
،هنم )2 ةرقفلا(٣٤١و

يذ8١ يف خرؤملا5٠-٩٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٩٩٩١ ةنس ليربأ٤ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا
،ممتملاو لدعملا ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا

٠٣ يف خرؤـملا٩8١-١7 مــقر موسرـملا ىضـتقمبو–
١7٩١ ةــنس وــيــنوـــي٠٣ قــــفاوملا١٩٣١ ماــــع ىلوألا ىداـــــمـــــج
تاداـــهشلاو تازاـــجإلا تالداـــعـــم دـــيدحت ةـــيـــفـــيـــك نـــمضتملاو
ةيعماجلا بترلاو تاداهشلاو تازاجإلاب ةيبنجألا بترلاو
،تالداعملل ةينطولا ةنجللا ميظنت ةداعإو ةيرئازجلا

بجر٤ يف خرؤملا٩١2-١7 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ميظنت نمضتملاو١7٩١ ةنس تشغ52 قفاوملا١٩٣١ ماع
،ممتملاو لدعملا ،سدنهم ةداهش ىلع لوصحلل سوردلا

لاوش5١ يف خرؤملا572-١7 مقر موسرملا ىضتقمبو–
ثادحإ نمضتملاو١7٩١ ةنس ربمسيد٣ قفاوملا١٩٣١ ماع

،ةصاخلا ةيبطلا سوردلا ةداهش

يذ١١ يف خرؤملا8٩٤-٣8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٣8٩١ ةنس تشغ٠2 قفاوملا٣٠٤١ ماع ةدعقلا
ميلعتلا تاساردب فارتعالا نأشب ةيقافتالا ىلع ةقداصملا
ةمربملا ،ةيبرعلا لودلا يف ةيملعلا هتاجردو هتاداهشو يلاعلا

،87٩١ ةنس ربمسيد22 يف سيرابب

يذ١١ يف خرؤملا٩٩٤-٣8 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو٣8٩١ ةنس تشغ٠2 قفاوملا٣٠٤١ ماع ةدعقلا
تاساردب فارتعالا نأشب ةيلودلا ةيقافتالا ىلع ةقداصملا

يف ةـيـمـلـعـلا هـتاــجردو هــتاداــهشو يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا تاداــهشو
رــــحــــبــــلا ىلع ةــــلــــطملا ةــــيــــبوروألا لودــــلاو ةــــيــــبرــــعــــلا لودــــلا
،٦7٩١ ةنس ربمسيد7١ يف سينب ةمربملا ،طسوتملا

يذ7 يف خرؤملا١2١-88 مقر موسرملا ىضتقمبو–
نمضتملاو88٩١ ةنس وينوي١2 قفاوملا8٠٤١ ماع ةدعقلا
فارــــتــــعالا نأشب ةــــيــــمـــــيـــــلـــــقإلا ةـــــيـــــقاـــــفـــــتالا ىلع ةـــــقداصملا

تاداهشلاو تاجردلاو تامولبدلاو تاداهشلاو تاساردلاب
يف اشورآب ةدعملا ايقيرفإ لود يف يلاعلا ميلعتلل ىرخألا

،١8٩١ ةنس ربمسيد5

يف خرؤملا2٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ5١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ٣2
،لوألا ريزولا نييعت نمضتملاو

يف خرؤملا٣٤2-7١ مقر يسائرلا موسرملا ىضتقمبو–
7١٠2 ةــــــــــنس تشغ7١ قـــــفاوملا8٣٤١ ماـــع ةدــــعــــقــــلا يذ52
،ةموكحلا ءاضعأ نييعت نمضتملاو

خرؤملا١٩2-7٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
7٩٩١ ةنس ويلوي72 قفاوملا8١٤١ ماع لوألا عيبر22 يف

مولعلا يف ةصصختملا تاساردلا ةداهش ثادحإ نمضتملاو
،ةيبطلا

خرؤملا٤52-8٩ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٩٩١ ةنس تشغ7١ قفاوملا٩١٤١ ماع يناثلا عيبر٤2 يف

جردـــتـــلا دـــعـــب اــــمو هاروــــتــــكدــــلا يف نــــيوــــكــــتــــلاــــب قــــلــــعــــتملاو
،مّمتملاو لّدعملا ،يعماجلا ليهأتلاو صصختملا

خرؤملا٣٩2-١٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
١٠٠2 ةـــنس رـــبوـــتـــكأ لوأ قــــفاوملا22٤١ ماــــــــع بجر٣١ يف

ةذـتاسأ اـهـب موـقـي يتـلا نـيوـكـتـلاو مـيـلــعــتــلا ماــهمب قــلــعــتملاو
ناوـعأو ثحـبـلا وـمدـخــتسمو نييــلاــعــلا نــيوــكــتــلاو مــيــلــعــتــلا

 ،ممتملا ،ايوناث المع اهرابتعاب نورخآ نويمومع

خرؤملا5٦2 -8٠ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
8٠٠2 ةـــــــــنس تشغ٩١ قــــفاوملا٩2٤١ ماـــع ناـــبـــعش7١ يف

سناسيللا ةداهش ىلع لوصحلل تاساردلا ماظن نمضتملاو
،هاروتكدلا ةداهشو رتساملا ةداهشو
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ميلعتلل ةينطولا تاداهشلا ةمئاق : تاداهشلا ةنودم
،نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلا تاسسؤم نع ةرداصلا يلاعلا
ةلهؤملاو يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا نم اهب فرتعملا

.هب لومعملا ميظنتلل اقفو تاداهشلا هذه رادصإب اهلبق نم

ةداـــهش ةـــحص  ىلع دـــهشت ةـــيرادإ ةـــقـــيـــثو: قيـثوـتـلا
يتــلا ةــلودــلــل ةصتــخملا ةــطــلسلا اــهــمــلست ،يلاــعــلا مــيــلـــعـــتـــلا
.اهتردصأ

ىلع يمسرـــلا عـــباـــطـــلا ءاـــفضإ ىلإ قـــيـــثوـــتـــلا فدــــهــــيو
ضرــــغــــب ،ىرــــخأ ةــــلود يف ،اــــهــــمادــــخــــتسا لــــجأ نــــم ةداــــهشلا
.ام طاشن ةسرامم وأ ةساردلا لامكتسا

ةصتخملا ةطلسلا اهردصت ةداهش : يميداكألا ليهأتلا
ةسسؤم نأ اـــهـــبـــجومب رـــقـــت ةداـــهشلا تردصأ يتـــلا ةــــلودــــلــــل
لوصحلل نـيوـكـتـلـل يجوـغادـيـبـلا جماـنرـبـلاو يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا

ميظنتلاو عيرشتلل اقبط نيلـّهؤم يلاعلا ميلعتلا ةداهش ىلع
.ةلودلا هذه يف امهب لومعملا

نمضتي ءارجإ: نيوكتلا جماربل ينوناقلا قيدصتلا
موقت ،نيوكت ضرعل ايجوغاديبو ايملعو ايميداكأ امييقت
.ةصتخم ةطلس هب

: فــلــتــخـــم راسم تاذ يلاـــعـــلا مـــيـــلـــعـــتـــلا تاداـــهش
راسملا سفــنــب ةــجّوــتــم رــيــغ ةــيــبــنـــجأ لاـــع مـــيـــلـــعـــت ةداـــهش

.رئازجلا يف هب لومعملا يساردلا

صصختلا ركذ مدع: ةداهشلا يف صصختلا بايغ
.يلاعلا ميلعتلا ةداهش يف حوضوو ةقدب

ناديم يف ةساردلا ةلصاوم: نيوكتلا ناديم رييغت
.يلوألا يعماجلا نيوكتلا نع فلتخي نيوكت

مل نييلاع نيوكت وأ ميلعت لك: ةيئزجلا تاساردلا
يف اهب لومعملا دعاوقلل اقفو امهاوتحم وأ امهتدم لمكتست
.اهيف هليصحت مت يذلا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم

ةيبنجأ ةسسؤم: جراخلاب ةنطوم ةيعرف ةسسؤم
اهدلب ريغ يف يماقإلا يلاعلا نيوكتلا نمضت يلاعلا ميلعتلل
.يلصألا

ينـطوـلا ناــحــتــمالا يف حاــجــنــلا ةداــهش: ايروـلاـكـبـلا
يف ةصتخملا ةطلسلا همظنت يذلا يوناثلا ميلعتلا ةياهنل
 .ةينطولا ةيبرتلاب ةفلكملا ةرازولا اهملست ،ةلودلا

يناثلا عرفلا
اهنييحــتو اهرييستو ةينورتكلإلا تانايبلا ةدعاق

يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا ىدل أشنت:٣ ةّداملا
اذــه نــم2 ةداملا موـهـفمل اـقـفو ةــيــنورــتــكــلإ تاــناــيــب ةدــعاــق
.موسرملا

يف خرؤملا87-٣١ مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
٣١٠2 ةــنس رــياــنــي٠٣ قــــفاوملا٤٣٤١ ماــــع لوألا عــــيـــــبر8١
يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةيزكرملا ةرادإلا ميظنت نمضتملاو
،لدعملا ،يملعلا ثحبلاو

 : يتأي ام مسري

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

طورش ديدحت ىلإ موسرملا اذه فدهي: ىلوألا ةّداملا
.ةـــيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تايفيكو

لوألا عرفلا
فيراعت

 : يتأي امب ،موسرملا اذه موهفم يف دصقي:٢ ةّداملا

طامنأو تاساردلا راوطأ لاكشأ لك: يلاعلا ميلعتلا
يوــناــثــلا دــعــب اــم ىوــتسم نــم ،لوــعــفملا ةــيراسلا مــيــلــعـــتـــلا
،ةــــلودــــلا يف ةصتــــخملا ةــــطــــلسلا لــــبــــق نــــم اـــــهـــــب فرـــــتـــــعملا

.يلاعلا ميلعتلل ينطولا اهماظن نم اءزج اهرابتعاب

ةداهش ىلع لوصحلا يلاعلا ميلعتلاب قاحتلالل طرتشي
.اهتلداعمب فرتعم ةيبنجأ ةداهش وأ ايرولاكبلا

،ايلاع اميلعت مدقت ةسسؤم: يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم
يلاــعــلا مــيــلــعــتــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلا لــبــق نــم اــهـــب اـــفرـــتـــعـــم
مــيــلــعــتــلــل ةــيــنــطوــلا اــهــتــموــظــنــم ىلإ يمــتــنــت اــهراــبـــتـــعاـــب
.نييلاعلا نيوكتلاو

تانايب ةـعوـمـجـم: ةـيـنورـتـكـلإلا تاـناـيـبـلا ةدــعاــق
جمارـبو تاساردـلا ماـظـنو يلاـعـلا مــيــلــعــتــلا ةــمــظــنأب قــلــعــتــت
.اهل ةجوتملا تاداهشلاو نيوكتلا

ةـيـمـيداـكأو ةــيرادإ ةداــهش: يلاـعـلا مـيــلــعــتــلا ةداــهش
جمانرب يف بلاطلا حاجن تبثت ،ةصتخملا ةطلسلا اهملست
.يلاعلا ميلعتلا يف ةصتخم ةئيه لبق نم لهؤم

ةيميداكأو ةيملع فراعم بلاطلا باستكاب دهشت امك
وأ ةساردلا ةلصاومل امإ ،ةلاحلا بسح ،هلهؤت ةيجوغاديبو

لوـمـعملا مـيـظـنـتــلاو عــيرشتــلــل اــقــفو ينــهــم طاشن ةسرامم
.امهب

ةداهشل ةيميداكألاو ةيملعلا ةميقلا لوبق: فارتعالا
 .يبنجأ لاع يميلعت ماظن نع ةرداص لاع ميلعت

نمضتي ةصتخم ةطلس نع ردصي يرادإ رارق:ةلداعملا
ميلعتلل ةيرئازج ةداهشب ةيبنجأ لاع ميلعت ةداهش ةلداعم
ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا تاداهش ةنودم يف ةلجسم يلاعلا
.بلطلا عاديإ خيرات دنع ةيراسلا
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ةداهشلا ىلع لوصحلل نيوكتلاب قاحتلالا طورش–
،فارتعالا بلط لحم

ةداهش لوأ ىلع لوصحلل نيوكتلاب قاحتلالا طورش–
،يلاعلا ميلعتلا يف

بسح ،حشرتملل ةيميداكألاو ةيملعلا لامعألا عومجم–
 .ةلاحلا

يناثلا عرفلا
لبق نم ةمـّلسملا تاداهشلاب فارتعالا طورش

ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلل ةيمومعلا تاسسؤملا

٦ ةداملا يف ةروكذملا ريياعملا ىلع ةدايز:7 ةّداملا
ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سرْدـت ،موسرملا اذه نم
يلاعلا ميلعتلل ةيمومعلا تاسسؤملا اهملست يتلا يلاعلا
  : ةيتآلا طورشلل اقفو ،ةيبنجألا

تمـّلس يتلا ةيبنجألا ةيمومعلا ةسسؤملا نوكت نأ–
ةطلسلا لبق نم ةثدحتسم فارتعالا بلط عوضوم ةداهشلا
عيرشتلل اقبط نيوكتلا نمضت يتلا ةلودلا يف ةصتخملا

،ةلودلا هذه يف لمعلا امهب يراجلا ميظنتلاو

اـمــهــنــمضت ناذــلــلا صصخــتــلاو نــيوــكــتــلا نوــكــي نأ–
ةــطــلسلا لــبــق نــم نيلــهؤم ةــيــبــنــجألا ةــيــموــمــعـــلا ةسسؤملا
عيرشتلل اقبط ،يلاعلا ميلعتلا نمضت يتلا ةلودلل ةصتخملا

.ةلودلا هذه يف لمعلا امهب يراجلا ميظنتلاو

يف ةروكذملا طورشلاو ريياعملا ىلع ةدايز:٨ ةّداملا
فارتعالا تابلط سردت ،موسرملا اذه نم7و٦ نيتداملا

اقفو ،ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهش نم ىرخأ طامنأب
  : ةيتآلا طورشلل

نــم اــهــيــلــع لصحــتملا تاداــهشلاــب قــلــعــتــي اـــمـــيـــف -١
 : جراخلاب ةنطوم ةيعرف ةسسؤم

يتلا جراخلاب ةنطوملا ةيعرفلا ةسسؤملا نوكت نأ–
لبق نم اهل اصخرم فارتعالا بلط لحم ةداهشلا تحنم
،اهيلإ يمتنت يتلا ةلودلل ةصتخملا ةطلسلا

اـمــهــنــمضت ناذــلــلا صصخــتــلاو نــيوــكــتــلا نوــكــي نأ–
لـــبـــق نـــم نيلـــهؤم جراخلاـــب ةـــنـــطوملا ةـــيـــعرــــفــــلا ةسسؤملا
،اهيلإ يمتنت يتلا ةلودلل ةصتخملا ةطلسلا

جراخلاـــب ةـــنـــطوملا ةـــيـــعرـــفــــلا ةسسؤملا نوــــكــــت نأ–
يرجي يتلا ةلودلل ةصتخملا ةطلسلا لبق نم اهب افرتعم
.نيوكتلا اهيف

رثكأ يف اهريضحت مت يتلا تاداهشلاب قلعتي اميف -2
 : ةيبنجأ لاع ميلعت ةسسؤم نم

نيب كرــتشم قاـــفـــتا راـــطإ يف نـــيوـــكـــتـــلا يرـــجـــي نأ–
،يلاعلا ميلعتلل ةينعملا تاسسؤملا

فرصت تحت ةــيــنورــتــكــلإلا تاـــناـــيـــبـــلا ةدـــعاـــق عضوـــت
ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولل ينورتكلإلا عقوملا يف روهمجلا
.يلاعلا

ةــــبــــقارملاو تالداــــعملاــــب ةــــفــــلــــكملا ةــــيرــــيدملا ىلوـــــتـــــت
ةدـعاـق دـيوزـت يلاـعـلا مـيـلـعـتـلاـب ةـفــلــكملا ةرازوــلــل قــيــثوــتــلاو
ميلعتلا ةمظنأب قلعتت ةمولعم لكب ةينورتكلإلا تانايبلا
تاداــــهشلاو نــــيوــــكــــتــــلا جمارــــبو تاساردــــلا ماــــظــــنو يلاــــعـــــلا
 .اهنييحتو ،اهل ةجوتملا

ةروكذملا ةينورتكلإلا تانايبلا ةدعاق نييحتل:٤ ةّداملا
،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو مهاست ،موسرملا اذه نم٣ ةداملا يف

يف ،جراخلاب ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا اهتايلثمم لالخ نم
قـلـعـتـت ةـموـلـعـم لـكـب ةـيـنورـتـكـلإلا تاـناــيــبــلا ةدــعاــق دــيوزــت
عوضوــم تاداــهشلــل ةــيــمــيداــكألاو ةـــيـــنوـــناـــقـــلا ةـــعـــيـــبـــطـــلاـــب
.مدقملا يلاعلا نيوكتلاب ةقالع تاذ ةمولعم لكبو فارتعالا

نأ يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا نكمي:5 ةّداملا
اـــهـــتاـــئيـــه يف ةـــلـــثمم ةـــيـــجراخلا نوؤشلا ةرازو نـــم بلـــطـــت
تاـطـلسلا ىدـل دـكأتـلا ،جراخلاــب ةــيــلصنــقــلاو ةــيساــموــلــبدــلا

نم ةينعملا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمو تائيهلاو
اهتعيبط نمو فارتعالا عوضوم ةيبنجألا ةداهشلا ةحص

.ةيميداكألاو ةينوناقلا

يناثلا لصفلا
فارتعالا طورشو ريياعم

ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب

لوألا عرفلا
فارتعالا تابلط ةسارد ريياعم
ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب

تقدص يتلا ةيلودلا تايقافتالا ةاعارم عم:٦ ةّداملا
تاداهشب فارتعالا تابلط سرْدـت ،ةيرئازجلا ةلودلا اهيلع
 : ةيتآلا ريياعملا ىلإ عوجرلاب ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا

نيوكتلا ةسسؤمل ةيميداكألاو ةينوناقلا ةعيبطلا–
،اهيلإ يمتنت يتلا يلاعلا ميلعتلا ةموظنم نمض

نم فارتعالا بلط لحم ةداهشلاب اقبسم فارتعالا–
يتـلا ةــلودــلــل يلاــعــلا مــيــلــعــتــلاــب ةــفــلــكملا ةصتــخملا ةــطــلسلا

،نيوكتلا نمضت

يف فارتعالا بلط عوضوم ةداهشلل ةيملعلا ةميقلا–
،يلودلاو ينطولا راطإلا

ةـيـجوـغادـيـبـلا ةدملاو يمـيداـكألاو يمـلــعــلا ىوــتحملا–
ةداـهشلا ىلع لوصحــلــل ةــبوــلــطملا ةدصرألا ددــعو نــيوــكــتــلــل
 ،فارتعالا بلط لحم
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تمّلس يتلا ةيبنجألا ةصاخلا ةسسؤملا نوكت نأ–
نم اهل اصخرم وأ ةدمتعم فارتعالا بلط عوضوم ةداهشلا

اقبط نيوكتلا نمضت يتلا ةلودلا يف ةصتخملا ةطلسلا لبق
،ةلودلا هذه يف لمعلا امهب يراجلا ميظنتلاو عيرشتلل

اـمــهــنــمضت ناذــلــلا صصخــتــلاو نــيوــكــتــلا نوــكــي نأ–
ةــــطــــلسلا لــــبــــق نــــم نيلــــهؤم ةــــيــــبــــنـــــجألا ةصاخلا ةسسؤملا
عــيرشتــلــل اــقــبــط نــيوــكــتــلا نــمضت يتــلا ةــلودــلـــل ةصتـــخملا

،ةلودلا هذه يف لمعلا امهب يراجلا ميظنتلاو

ةصاخلا ةسسؤملا اهملست يتلا ةداهشلا نوكت نأ–
ّملست يتلا ةلودلل ةصتخملا ةطلسلا نم اهب افرتعم ةيبنجألا
.ةداهشلا

عبارلا عرفلا

اهــمـّلست يتلا تاداــهشلاب فارتعالا طورش
رئازجلاب ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا  تاسسؤم

ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سردت:0١ ةّداملا
ةـيـبــنــجألا يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا تاسسؤم اــهــمـــّلست يتــلا يلاــعــلا

نوناقلا نم٣ رركم٣٤ ةداملل اقبط تئشنأ يتلا ،رئازجلاب
٤ قفاوملا٩١٤١ ماع ةجحلا يذ8١ يف خرؤملا5٠ -٩٩ مقر
اقفو ،هالعأ روكذملاو ،ممتملاو لدعملا ،٩٩٩١ ةنس ليربأ
ةــلودــلا نيب مرــبملا قاـــفـــتالا يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا ماـــكـــحألل
نإ موسرملا اذه ماكحأل اقفو وأ ةيبنجألا ةلودلاو ةيرئازجلا

.كلذ رذعت

سماخلا عرفلا

ةيئزجلا تاساردلاب فارتعالا طورش
يلاعلا ميلعتلل ةيبنجأ ةسسؤم يف ةبستكملا

ةيئزجلا تاساردلاب فارتعالا تابلط سردت:١١ ةّداملا
وأ ةدملا يقاـــــب لاـــــمـــــكـــــتسا لـــــجأ نـــــم جراخلاـــــب ةــــــبستــــــكملا
ميلعتلل ةيرئازج ةداهش ىلع لوصحلل بولطملا ىوتحملا
يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمل يملعلا سلجملا لبق نم ،يلاعلا
ةــبوــلــطملا لوــبــقــلا سيــياــقــم سفـــن ةاـــعارـــم عـــم ةـــيرـــئازجلا

لوصحلا خيرات دنع ةيرئازجلا ايرولاكبلا ةداهش يلماحل
.اهيلع

ةبستكملا ةيئزجلا تاساردلاب فارتعالا تابلط عدوت
ةروكذملا ةسسؤملل ةصتخملا ةئيهلا ىوتسم ىلع جراخلاب

.عاديإ لصو لباقم ،ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف

ةــــيــــئزجلا تاساردــــلاــــب فارــــتــــعالا تاــــبـــــلـــــط صحـــــفـــــت
اموي )٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ يف جراخلاب ةبستكملا
.الماك فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا

عوضوم ةداهشلا تحنم يتلا ةسسؤملا نوكت نأ–
ةلودلل ةصتخملا ةطلسلا لبق نم اهب افرتعم فارتعالا بلط

،اهيلإ يمتنت يتلا

نيوكتلا نم اءزج تنمض يتلا تاسسؤملا نوكت نأ–
لودلا فلتخمل ةصتخملا تاطلسلا لبق نم اهب افرتعم
.نيوكتلا يف ةكراشملا

يتلا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب قلعتي اميف -٣
ةـيرازو رـئاودـل ةـعـباـتـلا يلاـعـلا مـيــلــعــتــلا تاسسؤم اــهــمــلست
 : يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا ريغ نم ىرخأ

تاسسؤملا هذــه هــنــمضت يذــلا نــيوــكــتـــلا نوـــكـــي نأ–
يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةصتخملا ةطلسلا لبق نم الهؤم
.فارتعالا بلط لحم ةداهشلا تحنم يتلا ةلودلل

اـهـمـيـلست يرـجــي يتــلا تاداــهشلاــب قــلــعــتــي اــمــيــف -٤
ةــــيـــــبـــــنـــــجألا يلاـــــعـــــلا مـــــيـــــلـــــعـــــتـــــلا تاسسؤم نيب ةـــــكارشلاـــــب
 : يلاعلا ميلعتلل ةيرئازج تاسسؤمو

ةداــهشلــل ةـــمــــّلسملا ةـــيـــبـــنـــجألا ةسسؤملا نوـــكـــت نأ–
لبق نم اهل اصخرم وأ ةدمتعم ،فارتعالا بلط عوضوم
اـــقــــبــــط ةداــــهشلــــل ةــــمـــــّلسملا ةــــلودــــلا يف ةصتــــخملا ةــــطــــلسلا
،ةلودلا هذهب لمعلا امهب يراجلا ميظنتلاو عيرشتلل

اـمــهــنــمضت ناذــلــلا صصخــتــلاو نــيوــكــتــلا نوــكــي نأ–
ةصتــخملا ةــطــلسلا لـــبـــق نـــم نيلـــهؤم ةـــيـــبـــنـــجألا ةسسؤملا
يراجلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ةداهشلل ةمـّلسملا ةلودلل
،ةلودلا هذهب لمعلا امهب

ةينعملا تاسسؤملا نيب ةكارشلا تاـقافتا نوـكت نأ–
ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم ةحارص  اهيلع اقفاوم
.رئازجلا يف يلاعلا

يف اهميلست يرجي يتلا تاداهشلاب قلعتي اميف -5
 : ةحورطألا ىلع يلودلا عباطلا يذ كرتشملا فارشإلا راطإ

نيب كرتشم قافتا راطإ يف نيوكتلا يرجي نأ بجي–
،ةينعملا يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم

ميلعتلا تاسسؤم نيب كرتشملا قافتالا نوكي نأ–
مـيـلـعـتـلاـب ةـفـلـكملا ةرازوـلا نـم هـيـلـع اـقـفاوـم ةـيـنـعملا يلاــعــلا
.رئازجلا يف يلاعلا

ثلاثلا عرفلا
اهملست يتلا تاداهشلاب فارتعالا طورش

يلاعلا ميلعتلل ةيبنجألا ةصاخلا تاسسؤملا

٦ ةداملا يف ةروكذملا ريياعملا ىلع ةدايز:٩ ةّداملا
ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سردت ،موسرملا اذه نم
ميلعتلل ةيبنجألا ةصاخلا تاسسؤملا اهملست يتلا يلاعلا
  : ةيتآلا طورشلل اقفو ،يلاعلا
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فلم يف ةبولطملا قئاثولا ةمئاق ددحت:5١ ةّداملا
تايفيكو ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا ةداهشب فارتعالا بلط
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا نم رارق بجومب هعاديإ

ربع ،صوصخلا ىلع ،ةبولطملا قئاثولا ةمئاق رشنت
مــيــلــعــتــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلــل يمسرــلا ينورــتـــكـــلإلا عـــقوملا
.يلاعلا

يناثلا عرفلا
فارتعالا تابلط ةسارد تايفيك
ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهشب

ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سردت:٦١ ةّداملا
اهب لومعملا تاداهشلا ةنودم ىلإ عوجرلاب ةيبنجألا يلاعلا

.بلطلا عاديإ خيرات دنع رئازجلا يف

ةمئاق يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ددحي:7١ ةّداملا
عـم اـهـتـلداـعمب فرـتـعملا ةـيـبـنــجألا يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا تاداــهش
.ةيرئازجلا يلاعلا ميلعتلا تاداهش

ىلع ،هالــــــــعأ ةروــــــــكذملا تاداــــــــهشلا ةـــــــــمـــــــــئاـــــــــق رشنـــــــــت
ةرازوــــلــــل يمسرــــلا ينورــــتــــكــــلإلا عـــــقوملا رـــــبـــــع ،صوصخلا
.يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا

ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سردت:٨١ ةّداملا
تالداــعملاــب ةــفــلــكملا ةــيرــيدملا فرــط نــم ةــيــبــنــجألا يلاــعــلا

،يلاــعــلا مــيــلــعــتــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلــل قــيــثوــتــلاو ةــبـــقارملاو
ةــيــبــنــجألا يلاــعــلا مــيــلـــعـــتـــلا تاداـــهش ةـــمـــئاـــق ىلإ عوـــجرـــلاـــب
 .موسرملا اذه نم7١ ةداملا يف ةروكذملا

ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط سردت:٩١ ةّداملا
ةداملا يف ةروكذملا ةمئاقلا يف ةدراولا ريغ ةيبنجألا يلاعلا

فـلـتـخــم نوــلــثــمــي ءارــبــخ فرــط نــم ،موسرملا اذــه نــم7١
ميـلـعـتـلاـب فـلـكملا رـيزوـلا مـهـنـيـعـي يلاـعـلا نـيوـكـتـلا نـيداـيـم
.يلاعلا

ثلاثلا عرفلا
 ةلداعملا ررقم ميلست

يلاـعـلا مـيـلـعـتـلا ةداـهشب فارـتــعالا جوــتــي :0٢ ةّداملا
فـلــكملا رــيزوــلا هردصي ةــلداــعــم ررــقــم مــيــلستــب ةــيــبــنــجألا

.يلاعلا ميلعتلاب

يلاـــعـــلا مـــيـــلــــعــــتــــلا ةداــــهشب فارــــتــــعالا مدــــع ةــــلاــــح يفو
.فارتعالا ضفر ررقمب ينعملا غلبي ،ةيبنجألا

فارتعالا ضفر وأ ةلداعملا ررقم غلبي:١٢ ةّداملا
ينعملل ،موسرملا اذه نم7١ ةداملا يف ةروكذملا تاداهشلاب
نم ءادتبا مايأ )8( ةينامث لجأ يف ،لاصتالل ةليسو يأب
.الماك فلملا عاديإ خيرات

فارـــتـــعالا مدـــع وأ فارـــتـــعالا نـــمضتملا ررـــقملا غـــلـــبـــي
لاــــمــــكــــتسا وأ جراخلاــــب ةــــبستــــكملا ةــــيــــئزجلا تاساردـــــلاـــــب
)8( ةينامث لجأ يف ةنكمملا لئاسولا لكب ينعملل نيوكتلا
.هرودص خيرات نم ءادتبا مايأ

هذه نم٤ ةرقفلا يف روكذملا ررقملا نم ةخسن غلبت
قيثوتلاو ةبقارملاو تالداعملاب ةفلكملا ةيريدملل ،ةداملا
)5١( رشع ةسمخ لجأ يف يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولل
.هرودص خيرات نم ءادتبا اموي

سداسلا عرفلا
ةيبنجألا ايرولاكبلا ةداهشب فارتعالا طورش

ايرولاكبلا ةداهشب فارتعالا تابلط صحفت:٢١ ةّداملا
ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا لبق نم جراخلاب اهيلع لصحتملا
.يلاعلا

تالداعم حنم يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا نكمي
نيكمتل ةيبنجألا ايرولاكبلا ةداهش نم عاونأل ةصصختم
،يلاعلا ميلعتلا يف ةساردلا ةلوازمو ليجستلا نم اهزئاح
.ةيبنجألا ايرولاكبلا ةبعشل ةقباطملا ةبعشلا يف ايرصح

نأ يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا نكمي:٣١ ةّداملا
صوصخب ةينطولا ةيبرتلاب ةفلكملا ةرازولا يأر بلطت
يتلا جراخلاب اهيلع لصحتملا ايرولاكبلا ةداهشب فارتعالا

ثيح نم رئازجلا يف هب لومعملا ميظنتلا عم قباطتت ال
ةدمو ىوتحمو نيوكتلا ةسسؤمل يساسألا نوناقلا ةعيبط

.تاساردلا

ثلاثلا لصفلا
يلاعلا ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط  عاديإ

اهتسارد تايفيكو ةيبنجألا

لوألا عرفلا
تاداهشب فارتعالا تابلط عاديإ

ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا

ميلعتلا تاداهشب فارتعالا تابلط عدوت:٤١ ةّداملا
ةــفــلــكملا ةرازوــلــل ينورــتـــكـــلإلا عـــقوملاـــب ةـــيـــبـــنـــجألا يلاـــعـــلا

.مالتسا لصو لباقم ،يلاعلا ميلعتلاب

تارادإلا نكمي ،ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا ةاعارم عم
ةرازولا نم سمتلت نأ ةصاخلا وأ ةيمومعلا تاسسؤملاو
تاداهشب فارتعالا تابلط ةسارد يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا
يف نيدوجوملا اهيمدختسم ةدئافل ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا

لمع بصانم وأ فئاظو لغشل نيحشرتملا وأ ةمدخ ةلاح
 .اهيدل
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راسملا يف نيوكتلا ةبعش وأ ناديم  يف يرذج رييغت–
تاداـــــهشلاو فارـــــتـــــعالا بلـــــط لـــــحـــــم ةداـــــهشلا يف يعــــــماجلا
،اهل ةقباسلا

لحم ةداهشلا يف ةقيقدلا ريغ ةيملعلا تاصصختلا–
،فارتعالا بلط

،فارتعالا بلط لحم ةداهشلا يف صصختلا بايغ–

،فلتخم راسم تاذ يلاعلا ميلعتلا تاداهش–

ثيح نم ةصقانلا ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا تاداهش–
،لمعلا هب يراجلا ميظنتلل اقبط اهاوتحم وأ اهتدم

باـــيـــغ عـم فارـــتـــعالا بلـــط لـحـــم هاروـــتـــكد ةداــــهش–
،ةلاحلا بسح ،يناثلا روطلا وأ لوألا جردتلا دعب امل ةداهش

.امهلداعي ام وأ

ةيريدملا فرط نم ءاربخلاب ةناعتسالا متت:5٢ ةّداملا
ةـفـلـكملا ةرازوـلـل قـيـثوـتـلاو ةـبـقارملاو تالداــعملاــب ةــفــلــكملا

.كلذ ىلإ ةجاحلا تعد املك يلاعلا ميلعتلاب

ربع ينورتكلإلا ديربلاب ءاربخلا ىلإ تافلملا لسرت
.ةصصختم ةينورتكلإ ةمدخ

ةيريدملا ىلإ ءاربخلا لامعأ جئاتن غلبت:٦٢ ةّداملا
ةـفـلـكملا ةرازوـلـل قـيـثوـتـلاو ةـبـقارملاو تالداــعملاــب ةــفــلــكملا

نم ءادتبا اموي )٠٣( نيثالث ىدعتي ال لجأ يف يلاعلا ميلعتلاب
.تافلملا مالتسا خيرات

ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا ةداهشب فارتعالا حنمي:7٢ ةّداملا
ةداــهشلا لــماــح اــهـــب عـــتـــمـــتـــي يتـــلا قوـــقحلا سفـــن هـــبـــحاصل
.يلاـعـلا مـيــلــعــتــلــل ةــيرــئازجلا تاسسؤملا لــبــق نــم ةــمــلسملا

ةسرامم ةيلهأب وأ ةساردلا ةلصاومب امإ قوقحلا هذه قلعتتو
.اعم نيتياغلا وأ ينهم طاشن

وأ ةيمومعلا تاسسؤملا ءاسؤر نكمي ال :٨٢ ةّداملا
لمحي بلاط يأ ليجست نييلاعلا نيوكتلاو ميلعتلل ةصاخلا

.اهتلداعمب افرتعم نكي مل ام ،ةيبنجأ ةداهش

عبارلا لصفلا
ةيماتخو ةيلام ماكحأ

لوألا عرفلا
ةيلام ماكحأ

ةفلكملا ةرازولا ةينازيم ناونعب لّصحت :٩٢ ةّداملا
فارتعالا تابلط تافلم ةجلاعم فيراصم يلاعلا ميلعتلاب
اــيروــلاــكـــبـــلا ةداـــهشو ةـــيـــبـــنـــجألا يلاـــعـــلا مـــيـــلـــعـــتـــلا ةداـــهشب
.ةيبنجألا

تابلط تافلم ةجلاعم فيراصم غلبم ددحي:0٣ ةّداملا
ايرولاكبلا ةداهشو ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا ةداهشب فارتعالا
نيب كرــتشم رارــق بجومب اــهــلــيصحت تاــيــفــيــكو ةــيــبــنــجألا
.ةيلاملا ريزوو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا

فارــــتــــعالا ضفر وأ ةــــلداـــــعملا ررـــــقمب ينـــــعملا غـــــلـــــبـــــي
بلط وأ موسرملا اذه نم٩١ ةداملا يف ةروكذملا تاداهشلاب
فرــط نــم ،ةــلاحلا بسح ،فارــتــعالا بلــط فـــلـــم لاـــمـــكـــتسا
ةرازولاب قيثوتلاو ةبقارملاو تالداعملاب ةفلكملا ةيريدملا
لــجأ يف ،لاصتالــل ةــلــيسو يأب ،يلاــعــلا مــيــلــعــتــلاـــب ةـــفـــلـــكملا
.الماك فلملا عاديإ خيرات نم ءادتبا رهشأ  )٣( ةثالث هاصقأ

ميلعت ةداهشب فارتعالا ضفر ررقم نوكي:٢٢ ةّداملا
الباقو اللعم ،بولطم وه امم لقأ ةلداعم حنم وأ ةيبنجأ لاع
.نعطلل

ةداـهشب فارـتـعالا ضفرـب ةــقــلــعــتملا نوــعــطــلا صحــفــت
بولطم وه امم لقأ ةلداعم حنمب وأ ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا

ءاربخلا نمض نم نوكتت ءاربخ ةنجل لبق نم ،حشرتملا نم
.موسرملا اذه نم٣2 ةداملا يف نيروكذملا

يمسرـــلا ينورـــتـــكـــلإلا عـــقوملا رـــبـــع  نوــــعــــطــــلا عدوــــت
ةفلكملا ةيريدملا ىدل وأ يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولل
ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولاب قيثوتلاو ةبقارملاو تالداعملاب
)٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ يف ،مالتسا لصو لباقم ،يلاعلا

ةلداعم حنم وأ ضفرلا ررقم مالتسا خيرات نم ءادتبا اموي
.بولطم وه امم لقأ

)٠٣( نيثالث زواجتي ال لجأ يف نوعطلا يف لصفلا متيو
 .اهعاديإ خيرات نم ءادتبا اموي

ةــلــيسو يأب ينــعــمــلــل نــعــطــلا يف لصفــلا ررــقــم غــلــبــي
.هرودص خيرات نم ءادتبا مايأ )8( ةينامث لجأ يف ،لاصتالل

نيثحابلا ةذتاسألا نمض نم ءاربخلا رايتخا متي:٣٢ ةّداملا
نيثحابلا وأ نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألا وأ
تاــئيــه ىلإ يمــتــنــت يتــلا تاءاــفــكــلا نــمض نــم وأ نيمـــئادـــلا

تاونس )٤( عبرأ اهتدم ةدهعل نونيعيو ،ةصصختم ةيمومع
.ةدحاو ةرم ديدجتلل ةلباق

تايفيكل اقبط حشرتلا نالعإ دعب ءاربخلا رايتخا متي
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا اهددحي

ةـناــعــتسالا يلاــعــلا مــيــلــعــتــلاــب ةــفــلــكملا ةرازوــلا نــكــمــي
بلــط يف تبــلا يف ةــمــهاسمــلــل صصخــتــم يبــنــجأ رــيــبـــخـــب
 .ةيبنجألا يلاعلا ميلعتلا ةداهشب فارتعالا

،موسرملا اذه نم٦ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم:٤٢ ةّداملا
فارتعالا بلط تافلم يف اللعم ايملع ايأر ءاربخلا يدبي
مـهـيـلـع اــهضرــعــت يتــلا ةــيــبــنــجألا يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا تاداــهشب
ةرازولل قيثوتلاو ةبقارملاو تالداعملاب ةفلكملا ةيريدملا
 : ةيتآلا تالاحلل ةبسنلاب اصوصخ ،يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا

يف ةدراوـلا رـيـغ ةـيـبـنـجألا يلاــعــلا مــيــلــعــتــلا تاداــهش–
،موسرملا اذه نم7١ ةداملا يف ةروكذملا ةمئاقلا


