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٠5  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٩٢
5م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢

نيناوق
 ٣٤٤١ ماـــــــع ةّجـــــــحلا يذ 5٢ يف خرؤــــــم ٨١-٢٢ مـــــقر نوــــناــــق

.رامثتسالاب قلعتي ،٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٤٢ قفاوملا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

 )2 ةرقفلا( 1٤1و 16 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
،هنم 8٤1و ٥٤1و )2 ةرقفلا( ٤٤1و 3٤1و

 22 يف خرؤملا ٥1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
 قلعتملاو 81٠2 ةنس ربمتبس 2 قفاوملا 93٤1 ماع ةجحلا يذ
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا نيناوقب

 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤملا 8٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٥931
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

 ماع ناضمر ٠2 يف خّرؤملا 9٥-٥7 مقر رمألا ىضتقمبو –
 نوناقلا نمضتملاو ٥791 ةنس ربمتبس 62 قفاوملا ٥931
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

 ناضمر 72 يف خرؤملا ٠2-1٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةئيهتب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس ربمسيد 21 قفاوملا 22٤1 ماع
،ةمادتسملا هتيمنتو ميلقإلا

 ىدامج 91 يف خرؤملا ٠1-3٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 قـلـعـتملاو 3٠٠2 ةــنس وــيـــلوـــي 91 قـــــــفاوملا ٤2٤1 ماـــــــع ىلوألا

،ةمادتسملا ةيمنتلا راطإ يف ةئيبلا ةيامحب

 ىداــمــج 72 يف خرؤملا 11-3٠ مــــقر رــــمألا ىضتـــــقمبو –
 قلعتملاو 3٠٠2 ةنس تشغ 62 قفاوملا ٤2٤1 ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو دقنلاب

 ماع ناضمر لوأ يف خرؤملا ٤٠-8٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
 طورش ددحي يذلا 8٠٠2 ةنس ربمتبس لوأ قفاوملا 92٤1
 كالــــمألــل ةــعــباــتــلا يضارألا ىلـــع زاــيــتــمالا حــنــم تاــيــفــيــــكو
 لّدعملا ،ةيرامثتسا عيراشم زاجنإل ةهجوملا ةلودلل ةصاخلا

،مّمتملاو

 ماع رفص 81 يف خرؤملا 9٠-8٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 نوــناـــق نـــمضتملاو 8٠٠2 ةـــنس رـــيارـــبــــف ٥2 قــــــــفاوملا 92٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

 ماع لاوش 92 يف خرؤملا 9٠-61 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةــــيـــقرـــتـــب قــــلــعـــتـــملاو 61٠2 ةــــنــــس تــــشــــغ 3 قــــفاوـــملا 73٤1
،هنم 73 ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،رامثتسالا

 ماع لاّوش 21 يف خرؤملا 7٠-٠2 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
 ةيلاملا نوناق نمضتملاو ٠2٠2 ةنس وينوي ٤ قفاوملا 1٤٤1
،هنم 9٤ ةداملا اميس ال ،لّدعملا ،٠2٠2 ةنسل يليمكتلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ناملربلا ةقداصم دعبو –

 : هصن يتآلا نوناقلا ردصي

لوألا لصفلا
ةماع ماكحأ

 يتلا دعاوقلا ديدحت ىلإ نوناقلا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
 ،مهتاـمازــتلاو نــيرـمــــثــــتــــســـــملا قوـــقـــحو راــمــثــتـــسالا مـــظـــنـــت
 ةطشنألا يف تارامثتسالا ىلع ةقبطملا ةيزيفحتلا ةمظنألاو
 فرـــط نــم ةزـــجــنملا تاــمدـــخلاو عــلــسلا جاــتــنإل ةــــيداصـــتقالا
 ،بناجألا وأ نيينطولا ،نييونعملا وأ نييعيبطلا صاخشألا

 .نيميقم ريغ وأ اوناك نيميقم

 ،رامثتسالا عيجشت ىلإ نوناقلا اذه ماكحأ يمرت : ٢ ةّداملا
 : فدهب

 ةميق تاذو ةيولوألا تاذ تاطاشنلا تاعاطق ريوطت –
،ةيلاع ةفاضم

،ةنزاوتمو ةمادتسم ةيميلقإ ةيمنت نامض –

،ةيلحـملا ةيلوألا داوملاو ةيعيبطلا دراوملا نيمثت –

 راكتبالا ريوطتو يجولونكتلا ليوحتلل ةيلضفألا ءاطعإ –
 ،ةفرعملا داصتقاو

،ةثيدحلا تايجولونكتلا لامعتسا ميمعت –

 تاءافك ةيقرتو ةمئادلا لغشلا بصانم ثادحتسا ليعفت –
،ةيرشبلا دراوملا

 هـتردـقو ينـطوـلا داصتـقالا ةــيسفاــنــت نيسحتو مــيــعدــت –
.ريدصتلا ىلع

 : ةيتآلا ئدابملا نوناقلا اذه خسري : ٣ ةّداملا

 ،يوــنـــعـــم وأ يعـــيـــبـــط صخش لـــك : رامـثـتسالا ةـيرـح –
 يف بغرــي ،مــيــقــم رــيــغ وأ مــيـــقـــم ،اـــيـــبـــنـــجأ وأ ناـــك اـــيـــنـــطو
 لــظ يف كلذو هراــمــثـــتسا راـــيـــتـــخا يف رـــح وـــه ،راـــمـــثـــتسالا
،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا مارتحا

.تارامثتسالا عم لماعتلا يف ةاواسملاو ةيفافشلا –



ـه ٣٤٤١ ماع ةّجحلاوذ ٠5٩٢ ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م ٢٢٠٢ ةنس ويلوي ٨٢ 6

 تحت راــقــعــلا رــفوــتـــب قـلـعـتـت يتـلا تاــموــلــعملا عضوــت
  اميس ال ،راقعلاب ةفلكملا تائيهلا فرط نم رمثتسملا فرصت
 32 ةداملا يف ةروكذملا رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا لالخ نم
.هاندأ

 ةــــيــــــجراـــــخلا ةراـــــجــــتــــلا تاءارــــــــجإ نـــــم ىـــفـــــــعــــت : 7 ةّداملا
 يتــلا ةــيــنــيــعــلا ةــيــجراخلا تاــمــهاسملا ،يكــنــبــلا نيطوــتــلاو
.جراخلا نم ةطشنألا لقن تايلمع راطإ يف ايرصح لخدت

 نيطوتلاو ةيجراخلا ةراجتلا تاءارجإ نم اضيأ ىفعتو
 ةينيعلا صصحلا نمض لخدت يتلا ةديدجلا علسلا ،يكنبلا
.ةيجراخلا

 رمثتسملا لامسأر ليوحت نامض نم ديفتست : ٨ ةّداملا
 نم اقالطنا ةزجنملا تارامثتسالا ،هنع ةمجانلا تادئاعلاو
 نع ةدروتسم ةيدقن صصح لكش يف لامسأرلا يف صصح
 اهرّعسي ليوحتلا ةرح ةلمعب ةررحـملاو ،يفرصملا قيرطلا

 يتلاو ،هحلاصل اهنع لزانتلا متيو ،ماظتناب رئازجلا كنب
 بسح ةددحـملا ايندلا دودحلا قوــفــت وأ اـــهـــتـــمـــيـــق يواست
.عورشملل ةيلكلا ةفلكتلا

 يف رامثتسالا ةداعإ ةيلمع ،ةيجراخ صصحك لبقت امك
 اهـــتــيــلــباــقــب حرـــصـــملا مـــهـــسألا حاـــبرأو دـــئاوـــفـــلـــل لاــــمـــسأرلا
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط ليوحتلل

 يف ةروكذملا ايندلا دودحلا اذكو ليوحتلا نامض قبطي
 بسح ةزجنملا ةينيعلا صصحلا ىلع ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا
 ةطيرش ،هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا لاكشألا
 اـقـبـط مـيـيــقــت لــحــم نوــكــت نأو اــيــجراــخ اــهردصم نوــكــي نأ
 .تاكرشلا ءاشنإ مكحت يتلا تاءارجإلاو دعاوقلل

 ةرقفلا يف هيلع صوصنملا ليوحتلا نامض نمضتي امك
 لزانتلا نع ةجتاّنلا ةيفاصلا ةيقيقحلا ليخادملا ،هالعأ ىلوألا

 نإو ىتح ،يبنجألا ردصملا تاذ تارامثتسالا ةيفصت نعو
.ةيادبلا يف رمثتسملا لامسأرلا قوفي اهغلبم ناك

 قيرط نـــع ،ةداــــملا هذـــه ماـــكـــحأ قــيــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك ددــــحت
.ميظنتلا

 ةيركفلا ةيكلملا قوقح ةيامح ةلودلا نمضت : ٩ ةّداملا
 .هب لومعملا عيرشتلل اقبط

 لحم زجـنــملا راــمــثــتـــسالا نوـــكـــي نأ نكـــمـــي ال : ٠١ ةّداملا
 يف اهيلع صوصنملا تالاحلا يف ّالإ ةرادإلا فرط نم ريخست
 ،فصنمو لداع ضيوعت ريخستلا ىلع بترتيو .نوناقلا

.هب لومعملا عيرشتلل اقبط

 ةينطو ةنجل“ ةيروهـمـــجلا ةساـــئر ىدـــل أــشــنت : ١١ ةّداملا
 صنلا بلص يف ىعدت ”رامثتسالاب ةلصتملا نوعطلل ايلع
 اـــــهـــمدـــــقـــي يـــتـــلا نوــــعـــطـــلا يف لــــصــــفــــلاــــب فـــلـــكــــت ”ةـــنـــجـــللا“
.نورمثتسملا

 تاراــمـــثــتـــسالا ،نوـــناـــقلا اذــــه ماــــكـــحأل عــضـــخـــت : ٤ ةّداملا
 : لالخ نم ةزجنملا

 جردــنــت يتــلا ةـــيداملا رـــيـــغ وأ ةـــيداملا لوصألا ءاـــنـــتـــقا –
 راطإ يف تامدخلاو علسلا جاتنإ تاطاشن نمض ةرشابم
 ةداعإ وأ/و جاتنإلا تاردق عيسوتو ةديدج ةطشنأ ءاشنإ
،جاتنإلا تاودأ ليهأت

 ةيدقن صصح لكش يف ةسسؤم لامسأر يف ةمهاسملا –
،ةينيع وأ

.جراخلا نم ةطشنأ لقن –

 : يتأي امب ،نوناقلا اذه موهفم يف ،دصقي : 5 ةّداملا

 ناك اينطو ،يونعم وأ يعيبط صخش لك : رمثتسملا
 صاخلا ميظنتلا موهفمب ،ميقم ريغ وأ ًاميقم ،ايبنجأ وأ
.نوناقلا اذه ماكحأل اقبط ارامثتسا زجني ،فرصلاب

 ءاشنإ لجأ نم زجنم رامثتسا لك : ءاشنإلا رامثتسا
 طاشن ءاشنإ ضرغب لوصأ ءانتقاب مدعلا نم ينقت لامسأر
.تامدخلا وأ/و علسلا جاتنإ

 عـفر فدـــــهـــب زـــجــنـــم راـــمـــثــتـــسا لـــــك : عسوتلا رامثتسا
 لئاسو ءانتقا قيرط نع تامدخلا وأ/و علسلا جاتنإ تاردق
.ةدوجوملا كلت ىلإ فاضت ةديدج جاتنإ

 ةطبترم وأ/و ةقحلم ةيليمكت تازيهجت ءانتقا لّوخي ال
 ءانتقال ةبسنلاب نأشلا وه كلذكو .رامثتسالل عسوتلا عباط

.ةدوجوملا كلتل ةلثامم لادبتسا وأ ديدجت تازيهجت

 يف لثمتي زجنم رامثتسا لك : ليهأتلا ةداعإ رامثتسا
 داتعلا ةقباطمل ةهجوم تامدخ وأ/و علس ءانتقا تايلمع
 يجولونكتلا رخأتلا ةجلاعم لجأ نم ةدوجوملا تازيهجتلاو
 عفر لجأ نم اهيلع رثؤت يتلاو اهمدقل كالتهالا ببسب وأ
 )3( ثالث ذـنــــم فــــقوـــتـــم طاــــشـــن ثـــعـــب ةداــــعإ وأ ةـــيـــجاـــتـــنإلا

 .لقألا ىلع تاونس

 موقت يذلا لـيوـــحــتــلا لـــمـــع : جراـــخلا نـــم ةـــطـــشـــنأ لـــقـــن
 نم ءزجل وأ لكل ،يبنجألا نوناقلل ةعضاخ ةسسؤم هبجومب
.رئازجلا ىلإ جراخلا نم اهتطشنأ

يناثلا لصفلا
 تابجاولاو تانامضلا

 ةيرامثــتـــسالا عـــيراـــشـــملا دــيــفــتـــســـت نأ نــكــمـــي : 6 ةّداملا
 اهيلع صوصنملا ةيزيفحتلا ةمظنألا نم ةدافتسالل ةلباقلا

.ةلودلل ةصاخلا كالمألل ةعبات ٍضارأ نم نوناقلا اذه يف

 اقبط ،راقعلاب ةفلكملا تائيهلا فرط نم يضارألا حنمت
 عـــــيرـــشــتــلا يف اــهـــيـــلـــع صوـــصــنــملا تاــيــفــيــكــلاو طورـــشـــلل
.امهب لومعملا ميظنتلاو
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 أشنملا ،رامثتسالل ينطولا سلجملا فلكي : 7١ ةّداملا
 نمض لوعفملا ةيراس تيقب يتلا81 ةداملا ماكحأ بجومب

 22٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف خرؤملا 3٠–1٠ مقر رمألا
 ،رامثتسالا ريوطتب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس تشغ ٠2 قفاوملا

 رهسلاو ،رامثتسالا لاجم يف ةلودلا ةيجيتارتسا حارتقاب
.اهذيفنت مييقتو لماشلا اهقسانت ىلع

 ايونس ايمييقت اريرقت رامثتسالل ينطولا سلجملا ّدعُي
.ةيروهمجلا سيئر ىلإ هعفري

 نع هريسو رامثتسالل ينطولا سلجملا ةليكشت ددحت
.ميظنتلا قيرط

 ،رامثتسالا ريوطتل ةينطولا ةـــلاــــكوـــلا ىـــعدـــت : ٨١ ةّداملا
 نمض لوعفملا ةيراس تيقب يتلا 6 ةداملا بجومب ةأشنملا
 22٤1 ماع ةيناثلا ىدامج لّوأ يف خرؤملا 3٠–1٠ مقر رمألا
 ،رامثتسالا ريوطتب قلعتملاو 1٠٠2 ةنس تشغ ٠2 قفاوملا

 ،”رامـثـتسالا ةـيـقرـتـل ةـيرـئازجلا ةـلاـكوـلا“ً ادـــــعاصف نآلا نــــــم
 .”ةلاكولا“ صنلا اذه بلص يف ىعدتو

 ةينعملا تائيهلاو تارادإلا عم قيسنتلاب ةلاكولا فلكُت
 : يتأي امب

 جراخلا يف اذكو رئازجلا يف رامثتسالا نيمثتو ةيقرت –
 ةيسامولبدلا تاـيـلـثـمملا عــم لاصتالاــب ،رــئازجلا ةــيــبذاــجو
،جراخلاب ةيرئازجلا ةيلصنقلاو

،مهسيسحتو لامعألا طاسوأ مالعإ –

،رمثتسملل ةيمقرلا ةصنملا رييست نامض –

،اهتجلاعمو رامثتسالا تافلم ليجست –

 ةلصتملا تاءارـــجإلا لاــمــكــتــسا يف رــمــثــتــســملا ةــقــفارـــم –
،هرامثتساب

 ةــــظـــفاــحــب ةــقــلــعــتــملا كـــلـــت اــهــيــف اــــمب ،اـــيازـــملا رــيــيــســت –
 اذه رادصإ خيرات لبق ةلجسملا وأ اهب حرصملا عيراشملا
 ،نوناقلا

.ةيرامثتسالا عيراشملا ةيعضو مدقت ىدم ةعباتم –

 : ةيتآلا ةديحولا كيبابشلا ةلاكولا ىدل أشنُت

 تارامثتـسالاو ىرــبــكلا عـــيراــشــمـــلـــل دــــيــــحوــــلا كاّبـــشـــلا –
،ةيبنجألا

.ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا –

.رامثتسالا تافلم ةجلاعم ناونعب ةواتإ ةلاكولا لّصحت

 تايـفــيــكو غــلــبــم اذـــكو اهرــيــسو ةـــلاـــكوــلا مــيــظــنـــت ددــــحي
.ميظنتلا قيرط نع ةواتإلا ليصحت

 ،)2( نيرهش زواجتي ال لجأ يف ةنجللا ىلإ نوعطلا لسرت
 نأ اهيلع بجيو ،ضارتعالا عوضوم رارقلا غيلبت نم ءادتبا

 ،)1( ادحاو ارهش زواجتي ال لجأ يف نوعطلا هذه يف تبت
.اهراطخإ خيرات نم ءادتبا

 نأشلا اذه يف عفري نأ ،كلذ ىلع ةدايز ،رمثتسملا نكميو
 ًاقبط ةصتخملا ةـــيــئاـــضـــقلا تاــــهـــجلا ماـــمأ اـــيـــئاـــضـــق اــنــــعــــط
.هب لومعملا عيرشتلل

 هذه قيبطت تايفيك اذكو اهريسو ةنجللا ةليكشت ددحت
.ميظنتلا قيرط نع ةداملا

 لك عضخي ،هالعأ 11 ةداملا ماكحأ ىلع ةدايز : ٢١ ةّداملا
 رمثتسملا نيب نوناقلا اذه ماكحأ قيبطت نع مجان فالخ
 نوكي وأ رمثتسملا هيف ببستي ةيرئازجلا ةلودلاو يبنجألا

 تاـهـجــلــل ،هــقــح يف ةــيرــئازجلا ةــلودــلا هــتذــخــتا ءارــجإ ببسب
 ةيئانث تايقافتا دجوت مل ام ،ةصتخملا ةيرئازجلا ةيئاضقلا
 قلعتت ةيرئازجلا ةلودلا اهيلع تقداص فارطألا ةددعتم وأ
 قافتا ماربإ وأ ،ميكحتلاو ةطاسولاو ةحلاصملاب اهماكحأ
 فرصتـــت يتـــلا ،هاــــندأ 81 ةداملا يف ةروــــكذملا ةــــلاــــكوـــــلا نيب
 ىلإ ءوــجــلــلاــب فارـــطألل حـــمست ،رـــمـــثـــتسملاو ةـــلودـــلا مساـــب
.ميكحتلا

 ءاغلإ وأ ةعجارم نع ةمجانلا راثآلا يرست ال : ٣١ ةّداملا
 زجنملا رامثتسالا ىلع ،البقتسم أرطت دق يتلا نوناقلا اذه

 .ةحارص كلذ رمثتسملا بلط اذإ ّالإ ،نوناقلا اذه راطإ يف

 يــــــتــــلا تاـــــمدـــخلاو عــلــســلا نوــــكـــت نأ نــــكـــمــــي : ٤١ ةّداملا
 نوناقلا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا ايازملا نم تدافتسا

 ليوحت عوضوم ،ةقباسلا ماكحألا لظ يف ةحونمملا كلت اذكو
 ةداملا يف ةروكذملا ةلاكولا اهمّلست ةصخر بجومب لزانت وأ
 .هاندأ 81

 قـــيرـــط نـــع ةداملا هذـــه ماـــكـــحأ قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيــــك ددحت
.ميظنتلا

 : يتأي امب مزتلي نأ رمثتسملا ىلع بجي : 5١ ةّداملا

 ،ريياعملاو هب لومعـملا عـــيرـــشـــتلا مارــــتــــحا ىلــــع رـــهــسلا –
 ةحصلاو ،ةئيبلا ةيامحب ةـقـــلــــعـــتـــملا كــــلــــت اــــهــنــــم اـــــمــــيــــس ال
 تامولعملا ةيفاـــفـــشو ،لـــمــعــــلاو ،ةــــســـفاــــنـــملاو ،ةـــيـــموــــمــــعلا
،ةيلاملاو ةيئابجلاو ةيبساحملا

 ةرادإلا اهبلطت يتلا ةيرورضلا تامولعملا لك ميدقت –
.نوناقلا اذه ماكحأ ذيفنت مييقتو ةعباتمل

ثلاثلا لصفلا
يتاسسؤملا راطإلا

 : يه رامثتسالاب ةفلكملا ةزهجألا : 6١ ةّداملا

،رامثتسالل ينطولا سلجملا –

.رامثتسالا ةيقرتل ةيرئازجلا ةلاكولا –
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 ىرــــــبـــــــكلا عــــــيراــــــشــمـــلـــل دــــــيـــــــحوـــــــلا كاّبــــــشــــــلا : ٩١ ةّداملا
 وذ دـــــيــــــحوـــــلا رواــــــحــــملا وــــه ةـــيـــبـــنــــجألا تاراـــمــثــتـــسالاو
 ةمزاللا تاءارجإلا لكب مايقلاب فلكيو ،ينطولا صاصتخالا
 ىرـــبــــكـــلا ةـــيراـــمـــثـــتـــسالا عــــيراــــشــــملا ةــــقـــفارـــــمو دـــيــســـجـــتل
.ةيبنجألا تارامثتسالاو

 نع ىربكلا ةيرامثتسالا عيراشملا ليهأت ريياعم ددحُت
.ميظنتلا قيرط

 ةباثمب يه ةيزـــكرـــمالـــلا ةدــيــحوــلا كــيــباــبـــشلا : ٠٢ ةّداملا
 ىلوتتو ،يلحـملا ىوتسملا ىلع نيرمثتسملل ديحولا رواحـملا

 تاءارجإلا مامتإ يف نيرـمــثــتــسملا ةــقــفارـــمو ةدـــعاـــســـم ماــــهـــم
 .رامثتسالاب ةقلعتملا

 ىربكلا عيراـــشــمـــلـــل دــــيـــحوـــــلا كاّبــــــشلا مــــضــــي : ١٢ ةّداملا
 ةيزكرماللا ةديحولا كيبابشلا اذكو ةيبنجألا تارامثتسالاو

 تاءارجإلا ذيفنتب ةرشابم ةفلكملا تارادإلاو تائيهلا يلثمم
 : يتأي امب ةطبترملا

،ةيرامثتسالا عيراشملا ديسجت –

 ةــقالــع اــهــل ةــقــيــثو لــكو صيــخارــتــلاو تاررـــقملا حـــنـــم –
،يرامثتسالا عورشملاب طبترملا طاشنلا ةسراممب

،رامثتسالل هجوملا راقعلا ىلع لوصحلا –

.رمثتسملا فرط نم ةبتتكملا تامازتلالا ةعباتم –

 لهؤي ،ةفلاخملا ماكحألا لك نع رظنلا ضغب : ٢٢ ةّداملا
 يف ،حنمب ةديحولا كيبابشلا ىدل تارادإلاو تائيهلا ولثمم

 ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا بجومب ةددحـملا لاجآلا
 ديسجتب ةقالع اهل يتلا صيخارتلاو قئاثولاو تارارقلا لك
 ىوتسم ىلع لجســملا يراـــمــثـــتـــسالا عورـــشـــملا لالـــغـــتـــساو
.ةديحولا كيبابشلا

 دـــنسي ”رمـــثتسملـل ةـــيـــمـــقر ةــــصـــنـــم“ أــــشــنـــت : ٣٢ ةّداملا
 تاــــمولـــعــملا لـــك رــيـــفوــتــب حــمــســـت ،ةـــلاـــكوـــلا ىلإ اهرـــيـــيـــست
 ضرعلاو ،رئازجلا يف رامثتسالا صرف اهنم اميس ال ،ةمزاللا
 اذكو رامثتسالاب ةطبترملا ايازملاو تازيفحتلاو يراقعلا
.ةلصلا تاذ تاءارجإلا

 ةمظنألاب ًاينيب ةلصتملا ةيمقرلا ةصنملا هذه حمستو
 ةـــيـــلـــمــعــلاــــب ةــــفــــلـــكـــملا تارادإلاو تاــــئيـــهــــلـــل ةـــيـــتاــــموـــلـــعـــملا
 تاءارـجإلا عـيــمــج نــع يداملا عــباــطــلا ةــلازإب ،ةــيراــمــثــتسالا

 ةلصتملا تاءارجإلا عيمـــجـــب تــــنرــــتـــنإلا ةــــطــــساوــــب ماــــيــــقلاو
.رامثتسالاب

 ةقفارمو هـيـــجوـــت ةادأ ًاضــــيأ ةــيــمـــقرـــلا ةـــصــنـــملا لـــكـــشــتو
 ةرتف ءانثأو اهليجست نم اقالطنا اهتعباتمو تارامثتسالل
 .اهلالغتسا

.ميظنتلا قيرط نع ةصنملا هذه رييست تايفيك ددحُت

عبارلا لصفلا
طورشلاو ةيزيفحتلا ةمظنألا
 ايازملا نم ةدافتسالل ةلهؤملا

 ةداملا موهفمب ،تارامثتسالا ديفتست نأ نكمي : ٤٢ ةّداملا
 دحأ نم ،رمثتسملا نم بلط ىلع ءانب ،نوناقلا اذه نم ٤
 : هاندأ ةروكذملا ةيزيفحتلا ةمظنألا

 يف ىعديو ،ةيولوألا تاذ تاعاطقلل يزيفحتلا ماظنلا –
،”تاعاطقلا ماظن“ صنلا بلص

 ةيمهأ ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل يزيفحتلا ماظنلا –
،”قطانملا ماظن“ صنلا بلص يف ىعديو ،ةصاخ

 لكيهملا عباطلا تاذ تارامثتسالل يزيفحتلا ماظنلا –
.”ةلكيهملا تارامثتسالا ماظن“ صنلا بلص يف ىعديو

 ،اهزاجنإ لبق ،تارامثتسالا عضخت نأ بجي : 5٢ ةّداملا
 يف ةروكذملا ةصتخملا ةديحولا كيبابشلا ىدل ليجستلل
 ايازملا نم ةدافتسالا لجأ نم ،نوناقلا اذه نم 81 ةداملا
.نوناقلا اذه ماكحأ يف اهيلع صوصنملا

 روفلا ىلع ةداهش ميلستب رامثتسالا ليجست دسجتي
 ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا تامدخلاو علسلا ةمئاقب ةقفرم
 هل يتلا تازايتمالا نم ةدافتسالا رمثتسملل صخرت يتلا

 .ةينعملا تائيهلاو تارادإلا ىدل اهب ةبلاطملا قح

 عــلسلا ةــمــئاــق اذــكو ةداملا هذــه قــيــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك ددحت 
 يف ةددحـملا ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تامدخلاو
.ميظنتلا قيرط نع ،نوناقلا اذه ماكحأ

 ،”تاعاطقلا ماظن“ نم ةدافتسالل ةلباق نوكت : 6٢ ةّداملا
 : ةيتآلا تاطاشنلا تالاجم يف ةزجنملا تارامثتسالا

،رجاحـملاو مجانملا –

،يرحبلا ديصلاو تايئاملا ةيبرتو ةحالفلا –

 ةـيـنالدـيصلا ةـعاـنصلاو ةـيــئاذــغــلا ةــعاــنصلاو ةــعاــنصلا –
،ةيئايميكورتبلاو

، ةحايسلاو تامدخلا –

،ةددجتملا تاقاطلاو ةديدجلا تاقاطلا –

.لاصتالاو مالعإلا تايجولونكتو ةفرعملا داصتقا –

 ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ ةطشنألا ةمئاق ددحت
 .ميظنتلا قيرط نع ،تاعاطقلا ماظن ناونعب ةددحملا

 نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالا ديفتست : 7٢ ةّداملا
 هبشو ةيئابجلا تازيفحتلا ىلع ةدايز ،”تاعاطقلا ماظن“
 نم ،ماعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا ةيكرمجلاو ةيئابجلا
 : ةيتآلا ايازملا
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 : زاجنإلا ةلحرم ناونعب •

 عــلسلا صخــي اــمــيــف ةـــيـــكرـــمجلا قوـــقحلا نـــم ءاـــفـــعإلا )1
،رامثتسالا زاجنإ يف ةرشابم لخدت يتلا ةدروتسملا

 صخي اميف ةفاضملا ةميقلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا )2
 لخدت يتلا ايلحم ةانتقملا وأ ةدروتسملا تامدخلاو علسلا

،رامثتسالا زاجنإ يف ةرشابم

 ىلع مسرلاو ضوعب ةيكلملا لقن قح عفد نم ءافعإلا )3
 يف متت يتلا ةيراقعلا تاينتقملا لك نع يراقعلا راهشإلا
،ينعملا رامثتسالا راطإ

 صخي اميف ةضورفملا ليجستلا قوقح نم ءافعإلا )٤
،لامسأرلا يف تادايزلاو تاكرشلل ةيسيسأتلا دوقعلا

 راــهشإلا ىلع مسرــلاو لـــيـــجستـــلا قوـــقـــح نـــم ءاـــفـــعإلا )٥
 زايتمالا قح ةنمضتملا ةينطولا كالمألا غلابمو يراقعلا

 زاجنإل ةهجوملا ةينبملا ريغو ةينبملا ةيراقعلا كالمألا ىلع
،ةيرامثتسالا عيراشملا

 يتلا ةيراقعلا تايكلملا ىلع يراقعلا مسرلا نم ءافعإلا )6
 نم ءادتبا ،تاونس )٠1( رشع ةدمل رامثتسالا راطإ يف لخدت
.ءانتقالا خيرات

 ثالث نم حوارتت ةدم نمض : لالغتسالا ةلحرم ناونعب •
 يف عورشلا خيرات نم ءادتبا ،تاونس )٥( سمخ ىلإ )3(
 : لالغتسالا

،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا نم ءافعإلا )1

.ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا )2

 ،”قطانملا ماظن“ نم ةداـــفــتــسالــل ةـــلـــباـــق دــــعــُت : ٨٢ ةّداملا
 : يف ةزجنملا تارامثتسالا

 بونجلاو بونجلاو اـيـلـعـلا باضهـلـل ةـعـباـتـلا عـقاوملا –
،ريبكلا

،ةلودلا نم ةصاخ ةقفارم اهتيمنت بلطتت يتلا عقاوملا –

 ةيعيبطلا دراوملا نم تايناكمإ كلتمت يتلا عقاوملا –
 .نيمثتلل ةلباقلا

 ةلودلا اهيلوت يتلا قطانملل ةعباتلا عقاوملا ةمئاق ددحت
 .ميظنتلا قيرط نع ،ةصاخ ةيمهأ

 هــــبـــشو ةـــيـــئاـــبـــجلا تازــيــفـــحـــتـــلا ىلـــــع ةداــــيز : ٩٢ ةّداملا
 ،ماـعـلا نوـناـقـلا يف اـهـيـلـع صوصنملا ةـيــكرــمجلاو ةــيــئاــبجلا

 ايازم نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالا ديفتست نأ نكمي
 ريغ اهيف ةزجنملا ةطشنألا نوكت يتلاو ”قطانملا ماظن“
 ايازملا نم ،ةداملا هذه يف ةددحـملا ايازملا نم ةانثتسم
 : ةيتآلا

 ةداملا يف ةددحـملا ايازملا نم : زاجنإلا ةلحرم ناونعب •
.نوناقلا اذه نم 72

 )٥( سمخ نم حوارتت ةدمل : لالغتسالا ةلحرم ناونعب •
 يــــــف عورـــــــشلا خــــيراــــت نـــــم ءادـــــتــــبا تاوـــــنــــس )٠1( رـــــشــــع ىلإ
 : لالغتسالا

،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا نم ءافعإلا )1

.ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا )2

 ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا ريغ تاطاشنلا ةمئاق ددحُت
.ميظنتلا قيرط نع ،"قطانملا ماظن" يف ةددحـملا

 قلخل ةيلاعلا ةردقلا تاذ تارامثتسالا نوكت : ٠٣ ةّداملا
 عفرلا اهنأش نم يتلاو ،لغشلا بصانم ثادحتساو ةورثلا

 نم يداصتقالا طاشنلل ةعفاد ةوق نوكتو ميلقإلا ةيبذاج نم
 ماــــظـــن نــم ةداـــفــتـــسالــــل ةــــلــــباــــق ،ةـــمادــــتـــســـم ةـــيــــمـــنــــت لــــــجأ
.”ةلكيهملا تارامثتسالا“

 نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالا ليهأت ريياعم ددحُت
 .ميظنتلا قيرط نع ،”ةلكيهملا تارامثتسالا ماظن“

 هبـــشو ةــــيـــئاـــبــــجلا تازـــيـــفـــحــتـــلا ىلـــــع ةداـــــيز : ١٣ ةّداملا
 ،ماـعـلا نوـناـقـلا يف اـهـيـلـع صوصنملا ةـيــكرــمجلاو ةــيــئاــبجلا

 ماظن نم ةدافتسالل ةلباقلا تارامثتسالا ديفتست نأ نكمي
 : ةلكيهملا تارامثتسالا

 اهيلع صوصنملا ايازملا نم : زاجنإلا ةلحرم ناونعب •
.نوناقلا اذه نم 72 ةداملا يف

 يف اهيلع صوصنملا زاجنإلا ةلحرم ايازم ليوحت نكمي
 ،ديفتسملا رمثتسملا عم ةدقاعتملا فارطألا ىلإ ةداملا هذه
.ريخألا اذه باسحل ،رامثتسالا زاجنإب ةفلكملا

 يف عورشلا خيرات نم ءادتبا : لالغتسالا ةلحرم ناونعب •
 ،تاونس )٠1( رشع ىلإ )٥( سمخ نم حوارتت ةدمل لالغتسالا

 : نم

،تاكرشلا حابرأ ىلع ةبيرضلا نم ءافعإلا )1

.ينهملا طاشنلا ىلع مسرلا نم ءافعإلا )2

 ةـقـفارـم نـم ةـلـكــيــهملا تاراــمــثــتسالا دــيــفــتست نأ نــكــمــي
 ةـئيـهـتـلا لاـمـعأب اـيـلـك وأ اـيـئزـج لــفــكــتــلا قــيرــط نــع ةــلودــلا

 ساسأ ىلع ،اـــهدـــيسجـــتـــل ةـــيرورضلا ةــــيساسألا تآشنملاو
 مساب فرصتت يتلا ةلاكولاو رمثتسملا نيب دعُت ةيقافتا
 .ةموكحلا ةقفاوم دعب ةيقافتالا مربتو .ةلودلا

 قيرط نــع ،ةداـــملا هذـــه ماـــكــحأ قـــيـــبـــطـــت تاـــيـــفـــيــــك ددــــحت
.ميظنتلا

 ىلع يراقعلا مسرلا نم ءافعإلا ةدم ةاعارم عم : ٢٣ ةّداملا
 نأ بجي ،رامثتسالا راطإ يف لخدت يتلا ةيراقعلا تايكلملا
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 قيبطت ىلع ةبترتملا تامازتلالا مارتحا مدع ةلاح يفو
 ،رمثتسملا اهب مزتلا يتلا تادهعتلا وأ نوناقلا اذه ماكحأ
 لالـــخإلا نود ،اــيـــلـــك وأ اـــيـــئزــــج ،اـــيازـــملا هذـــه بـــحـــس نـــكــمــي
.هب لومعملا عيرشتلا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلاب

 قـيرـــط نــــع ةداــــملا هذـــه ماـــكـــحأ قـــيــبـــطـــت تاـــيـــفـــيـــك ددـــحت
.ميظنتلا

 ةلقرعـب ،ةـــيـــن ءوـــســـب ،موـــقـــي نــــم لــــك بـــقاـــعـــي : 7٣ ةّداملا
 صوصنملا ماــكــحألل اــقــفو ،تناــك ةــلــيسو ةـــيأب راـــمـــثـــتسالا

.لوعفملا يراسلا عيرشتلا يف اهيلع

سداسلا لصفلا
ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ

 اــــيازــــملاو قوـــقـــحلاـــب رـــمـــثـــتـــســـملا ظـــفــتــحـــي : ٨٣ ةّداملا
 ةقباسلا تاعيرشتلا بجومب ةينوناــق ةـــقـــيرـــطــب ةــبــســتــكــملا
.نوناقلا اذهل

 ىقــبـــت ،هالــــعأ )3 ةرــــقـــفلا( 23 ةداــــملا ماــــكـــحأــــب لالــــخإلا نود
 يف اهيلع صوصنملا ايازملا نم ةديفتسملا تارامثتسالا
 اذهل ةقباسلا رامثتسالا ةيقرتو ريوطتب ةــقــلــعــتــملا نيـــناوـــقلا
 نيناوقلل ةعضاخ ،هب ةقحاللا صوصنلا عومجم اذكو ،نوناقلا
 ةدم ءاضقنا ةياغ ىلإ ،اهلظ يف حيرصتلا وأ ليجستلا مت يتلا
 .ايازملا

 ةعبات تناك يـتــلا عـــيراـــشـــملا ةـــظـــفاــــح لّوـــــحت : ٩٣ ةّداملا
 .ةلاكولا ىلإ رامثتسالل ينطولا سلجملا صاصتخال اقباس

 ،نوناقلا اذـهـــل ةـــفـــلاـــخـــملا ماــــكــــحألا لـــــك ىــــغـــلــــت : ٠٤ ةّداملا
 73٤1 ماع لاوش 92 يف خرؤملا 9٠–61 مقر نوناقلا اميس ال
 ،رامثتسالا ةيقرتب قلعتملاو 61٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا

.لوعفملا ةيراس ىقبت يتلا هنم 73 ةداملا ءانثتساب

 ىقبت ،نوناقلا اذه نم 83 ةداملا ماكحأب لالخإلا نود
 92 يف خرؤملا 9٠–61 مقر نوناقلل ةيقيبطتلا صوصنلا

 ،هالعأ روكذملاو 61٠2 ةنس تشغ 3 قفاوملا 73٤1 ماع لاوش
 ةيميظنتلا صوـــصـــنــــلا رودــــص ةـــياــــغ ىلإ لوـــعـــفـــملا ةــــيراـــس

.نوناقلا اذه قيبطتل ةذختملا

 ةّيمسّرلا ةدــيرـــجلا يف  نوــــناـــقلا اذــــــه رـــــشــــنــــي : ١٤ ةّداملا
 .ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

 ٤2 قفاوملا 3٤٤1 ماع ةّجحلا يذ ٥2 يف رئازجلاب ررح
.22٠2 ةنس ويلوي

نوبت ديجملا دبع

 ،نوناقلا اذه نم ٤ ةداملا يف ةروكذملا تارامثتسالا زجنت
 ىلإ ةدملا هذه عفرتو ،تاونس )3( ثالث ىدعتت ال ةدم يف
 نمض ةجردملا تارامثتسالا صخي اميف تاونس )٥( سمخ
.”ةلكيهملا تارامثتسالا ماظن”و ”قطانملا ماظن“

 خيرات نم ءادتبا رامثتسالا زاجنإل ددحـملا لجألا يرسي
 ميلست خيرات نم ءادتبا وأ ةلاكولا ىدل رامثتسالا ليجست
 ةصخرلا هذه اهيف نوكت يتلا تالاحلا يف ءانبلا ةصخر
.ةبولطم

 ارهش )21( رشع ينثا ةدمل زاجنإلا لجأ ديدمت نكميو
 ةدملا سفنل ةدحاو ةرم ةيئانثتسا ةفصب ديدجتلل ةلباق
 .ةنيعم مدقت ةبسن رامثتسالا زاجنإ زواجتي امدنع كلذو

 قيرط نع ،ةداملا هذه ماكحأ قيبطت طورشو تايفيك ددحت
.ميظنتلا

 ةلحرم ناونعب ،ايازملا نم ةدافتسالا ةدم ددحت : ٣٣ ةّداملا
 ذــــــــخأ عــــــــم ،ةدعملا مييقتلا تاكبش ساسأ ىلع ،لالغتسالا

 اذكو ،هالـــــعأ 2 ةداــــملا يف ةّنيـــبـــملا فادـــــهألا  راــــبـــتـــعالا نيــــعــــب
.يزيفحت ماظن لكل ةررقملا ريياعملا

 نــم لــيــهأتــلا ةداــعإ وأ ةــعسوــتــلا تاراـــمـــثـــتسا دـــيـــفـــتست
 ةبسن باستحاب لالغتسالا ةلحرم ناونعب ةحونمملا ايازملا
 تارامثتــسالا لـــمــجــم عـــم ةـــنراـــقــم ةدـــيدـــجلا تاراــمــثــتـــسالا
.ةزجنملا

 ةلحرم ناوــنـــعــب اـــيازـــملا نـــم ةداـــفـــتـــسالا تاـــيـــفـــيـــك ددــــحت
 .ميظنتلا قيرط نع ،مييقتلا ةكبش اذكو لالغتسالا

 سماخلا لصفلا
ةفلتخم ماكحأ

 ةدــع وأ طــــلـــتـــخـــم طاــــشــــن ةـــــسراـــــمم ةــــلاــــح يف : ٤٣ ةّداملا
 ّالإ نوناقلا اذه يف ةددحـملا ايازملا نم ديفتست ال ،ةطشنأ
 .ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا كلت

 حمست ةبساحم ،ددصلا اذهب ،ايازملا نم ديفتسملا كسمي
 تاــطاشنــلاــب ةــلصلا تاذ جئاــتــنــلاو لاـمـعألا ماـقرأ دـيدـحــتــب
 .ايازملا نم ةدافتسالل ةلباقلا

 ةعيبطلا سفن نم ايازم ةدع دوجو يدؤي ال : 5٣ ةّداملا
 صوصنملا ايازملا عم هب لومعملا عيرشتلا بجومب تئشنأ

 ،ةينعملا ايازملا نيب عمجلا ىلإ ،نوناقلا اذه بجومب اهيلع
.لضفألا زيفحتلا نم رامثتسالا ديفتسيو

 قيبطتب ةينعملا تاـــئــيـــهـــلاو تارادإلا فـــلـــكــت : 6٣ ةّداملا
 اهتايحالصل اقبط ،ةعــباــتـــملا ناوــنـــعـــب ،نوـــناــــقلا اذــــه ماــــكـــحأ

 ،ايازملا راطإ يف ةانتقملا علسلا كالتهال ةلوبقملا ةدملا ةليطو
 دنع ةبتتكملا مهتامازتلال نيرمثتسملا مارتحا ىلــع رــهـــسلاب
.رامثتسالل مهليجست


