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مظن
يوضعلا نوناقلاّ نأ يروتسدلا سلجملا حّرص اذإ هنأ ريغ

هلصف نكمي هّنأو ،يروتسد ريغ امكح نمضتي هيلع ضورعملا
ردصي نأ ةيروهمجلا سيئر نكمي ،نوناقلا اذه ماكحأ يقاب نع
.روتسدلل فلاخملا مكحلا ءانثتساب نوناقلا اذه

يف هلصف ءانثأ يروتسدلا سلجملا حّرص اذإ:٣ ةداملا
ّنأ ،روتسدلل ناملربلا يتفرغ نم لكل يلخادلا ماظنلا ةقباطم
ّنإف ،روتسدلل قباطم ريغ امكح نمضتي يلخادلا ماظنلا اذه
دعبّ الإ ةـينعملا ةــفرغلا فرـط نـم هــب لـــمعلا نـــكمي ال مـــكحلا اذـــه
حيرصتلاو يروتسدلا سلجملا ىلع ديدج نم هضرعو هليدعت

.روتسدلل هتقباطمب

،ناملربلا يتفرغ ىدحإل يلخادلا ماظنلل ليدعت لك ضرعي
.روتسدلل هتقباطم ةبقارمل يروتسدلا سلجملا ىلع

يناثلا لصفلا

تادهاعملا ةيروتسد ةباقر
تاميظنتلاو نيناوقلاو

ةيروتسد يف يروتسدلا سلجملا لصف اذإ:٤ ةداملا
نم ىلوألا ةرقفلل اقبط تاـميظنتلاو نيـــناوقلاو تادــــهاعملا
رطخأ مكح ةيروتسد مدعب حّرصو ،روتسدلا نم٦81 ةداملا

نع لصفلل لباق رــيغ هــسفن تـــقولا يف مـــكحلا اذــــه ناـــكو هب
درو يذلا صــنلا ّنإــف ،هــــنأشب رـــطخملا صـــنلا ماـــكحأ يــــقاب

.ةرطخملا ةهجلا ىلإ داعي ينعملا مكحلا هنمض

هتسارد ءانثأ ،يروتسدلا سلجملا نكمي:5 ةداملا
سفن يف ىرخأ ماكحأل ىدصّتي نأ ،ماكحأ وأ مكح ةيروتسدل
ناك ىتم ،هنأشب رطخي مل رخآ صن يف وأ هب رطخملا صنلا
.راطخإلا عوضوم ماكحألاب طابترا اهل

ماكحألا ةيروتسد مدعب يروتسدلا سلجملا حّرص اذإ
نع اهلصف نـــع بــــترتو ،اـــهل ىدـــصت يــتلاو اــــهب رــــطخأ يـــتلا

ةهجلا ىلإ صــنلا داــــعي ،ةـــلماك هـــتينبب ســـمي اــــم صــنلا ةـــيقب
.ةرطخملا

ثـلاثلا لـصفلا
ةباقرو ةيروتسدلا ةباقرب ةصاخلا تاءارجإلا

روتسدلل ةقباطملا
ةــباقر راـــطإ يف ،يروـتسدلا ســـــلجملا رطـــــخي:6 ةداملا

ىلإ هــــجوت ةـــلاسرب ،روـــتسدلل ةــــقباطملا ةــــباقرو ةــــيروتسدلا
.راطخإلا عوضوم صنلاب ةقفرم هسيئر

ســـلجملا طـــبض ةــــباتك ىدــــل راــــطخإلا ةـــــلاسر لــــجست
.تاراطخإلا لجس يف يروتسدلا

.هليجست درجمب راطخإلا بحس زوجي ال

يروتسدلاسلجملا

.يروتسدلا سلجملا لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا

،يروتسدلا سلجملا ّنإ

٦81و٣81و281 داوــــــملا اــــميسال ،روــــتسدلا ىـــــلع ءاــــنب –
،هنم191و٠91و )٣ ةرقفلا(981و881و

81 يف خّرؤملا٣٠-21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذـــلا21٠2 ةـــنس رــــياني21 قــــفاوملا٣٣٤1 ماــــع رـــــفص
،ةبختنملا سلاجملا يف ةأرملا ليثمت ظوظحعيسوت تايفيك

22 يف خّرؤملا٠1-٦1 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦1٠2 ةنس تشغ٥2يف خّرؤملا٧٣٤1 ماع ةدعقلا يذ
،تاباختنالا ماظنب

22 يف خّرؤملا٦1-81 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
يذـــلا81٠2 ةــنس رـــبمتبس2 قـــفاوملا9٣٤1 ماــــع ةـــجحلا يذ
،ةيروتسدلا مدعب عفدلا قيبطت تايفيكو طورش ددحي

ماع ةيناثلا ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ىلع ءانبو –
لــــمع دــــعاوقل ددــــحملا٦1٠2 ةــــنس لــــــيربأ٦ قــــــفاوملا٧٣٤1
،يروتسدلا سلجملا

خّرؤــــــــــملا1٠2-٦1 مــــــقر يـــــسائرلا موـــــسرملا ىـــــضتقمبو –
قلعتملاو٦1٠2 ةــــنس وـــــيلوي٦1 قــــفاوملا٧٣٤1 ماع لاوـش11 يف

،يروتسدلا سلجملا ميظنتب ةصاخلا دعاوقلاب

 ،ةلوادملا دعبو –

: هصن يتآلا هلمع دعاوقل ددحملا ماظنلا ىلع قداصي

ســــلجملا لـــمع دـــعاوق ماـــظنلا اذــــه ددــــــحي : ىلوألا ةداملا
ةيميظنتلاو ةيعيرشتلاو ةيروتسدلا ماكحألل اقبط يروتسدلا
.ةلصلا تاذ

لّوألا بابلا
ةباقر لاجم يف يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق

روتسدلل ةقباطملا ةباقرو ةيروتسدلا

لّوألا لصفلا
نيماظنلا ةقباطمو ةيوضعلا نيناوقلا ةيروتسد ةباقر

روتسدلل ناملربلا يتفرغل نييلخادلا

يف هلصف ءانثأ يروتسدلا سلجملا حّرص اذإ :٢ ةداملا
ضورعملا يوضعلا نوناقلا نأ ،ةيوضعلا نيناوقلا ةيروتسد
يقاب نع هلصف نكمي الو ،يروتسد ريغ امكح نمضتي ،هيلع
.هرادصإ متي ال ،نوناقلا اذه ماكحأ
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اـــهيلع درـــلل فارـــطألاو تاــــطلسلل تاــــظحالملا غّلبتو
.كلذل ررقملا هددحي نأ نكمي ٍناث لجأ يف

لئاسو لكب قئاثولاو تاظحالملاو تاراعشإلا غيلبت متي
.لاصتالا

يتلا ةقفرملا قئاثولاو تاظحالملا دعبتست :٤١ ةداملا
.اهميدقتل ددحملا لجألا ءاضقنا دعب لسرت

ءانب لجألااذه ديدمت يروتسدلا سلجملا سيئر نكمي
.فارطألاو ةينعملا تاطلسلا بلط ىلع

اهيلع صوصنملا ةيئاقلتلا ةلاحإلا ىلع يرست:5١ ةداملا
2 يف خّرؤملا٦1-81 مقر يوضعلا نوناقلا نم٠2 ةداملا يف
مدعب عفدلاتايفيكوطورشددحييذلا81٠2ةنس ربمتبس

قفو ةيداعلا ةلاحإلا ىلع ةقبطملا ماكحألا سفنةيروتسدلا
.ماظنلا اذه ماكحأ

ســـلجم وأ اــــيلعلا ةــــمكحملا ضـــــفر ةـــــلاح يف:6١ ةداملا
،يروتسدلا سلجملا ىلع ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلاحإ ،ةلودلا

.ببسملا رارقلا نم ةخسن ريخألا اذه ملتسي

ءارجإ يف لخدتي نأ ةحلصم يذ لكل نكمي:٧١ ةداملا
ســـيئرل بوـــتكم بــــلط مــــيدقتب ،ةــــيروتسدلا مدـــعب عــــفدلا
.ةلوادملا يف عفدلا جاردإ لبق كلذو ،يروتسدلا سلجملا

سفنل لخدتملا فرطلا عضخي ،هبلط لوبق ةلاح يف
.فارطألا اهل عضخت يتلا تاءارجإلا

نأ يروتسدلا سلجملا ءاــضعأ دــحأ نـــكمي:٨١ ةداملا
ينعملا وضعلا رّدق اذإ ،نّيعم عفد فلم نم يحنتلا بلطي
نأ اـــهنأـــش نـــم فــــــلملا اذــــــه يف لـــــصفلا يف هــــــتكراــــشم نأ

.هدايحب ســـــمت

يذــــلا يروـــتسدلا ســــلجملا سيــــئر ىلإ بـــــلطلا هــــجوي
.هيف لصفلل سلجملا ىلع هضرعي

نأ ةيروتسدلا مدعب عفدلا فارطأ دحأ نكمي:٩١ ةداملا
،يروتسدلا سلجملا ءاضعأ نم وضع دربً ّاللعم ًابلط مدقي
.يروتسدلا سلجملا دايحب سمت دق ةيدج بابسأل

.ةلوادملا يف عفدلا جاردإ لبق بلطلا مدقي نأ بجي

ىلـع درـــــلا بـــــلط يروــــتسدلا ســــلجملا ســــيئر ضرـــــعي
 .هيأر ءادبإل ،ينعملا وضعلا

روــضح نود بـــلطلا يف يروـــتسدلا ســــلجملا لــــصفي
.ينعملا وضعلا

سلجملا سيئر رمأي ،قيقحتلا ءاهتنا دعب:٠٢ ةداملا
خيرات ددحيو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا ةلودجب يروتسدلا
.ةسلجلا

يف ةروكذملا فارطألاو تاطلسلل ةسلجلا خيرات غّلبي
.ماظنلا اذه نم21 ةداملا

يف رشنيو ،تاسلجلا ةعاق لخدمب لودجلا قيلعت متي
.يروتسدلا سلجملل ينورتكلإلا عقوملا

باون لبق نم يروتسدلا سلجملا رــِطخُأ اذإ:٧ ةداملا
اقــــبط ةـــــمألا ســــلجم ءاــــضعأ وأ يـــــنــــطولا يبــــعشلا ســـــلجملا
ةلاسر قفرت نأ بجي ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(٧81 ةداملل
.راطخإلا عوضوم نوناقلاب راطخإلا

ءامــسأ ةـــمئاقب كلذك راــــطخإلا ةـــــلاسر قــــفرت نأ بــــجي
وأ ينطولا يــــبعشلا ســــلجملا باوــــن تاــــعيقوتو باــــقلأو
نع مهتفص تابثإ عم ،راطخإلا باحصأ ةمألا سلجم ءاضعأ

وضع وأ بئانلا ةقاطب نم ةخسنب راطخإلا قافرإ قيرط
.ةمألا سلجم

،راطخإلا باحصأ دحأ لبق نم راطخإلا ةـــلاسر عدوــــت
راـــــعشإ لــــــباقم ،يروـــــتسدلا ســـــلجملا طـــــبض ةـــــباتك ىدـــــل
.مالتساب

ةيروهمجلا سـيـئر يروــتسدــلا ســــلجملا ِملعُي :٨  ةداملا
.اروف راطخإلاب

يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سـلجم ســيئر ِملعُي امك
باوــــن لــــبق نــــم عدوــــملا راــــطخإلاب ،لوألا رــــــيزولاو يــــنطولا
.ةمألا سلجم ءاضعأ وأ ينطولا يبعشلا سلجملا

نم ةـــقيثو يأ بــــلطي نأ يروتـــسدلا ســــــلجملا نـــــكمي
،نوناقلا نأـشب ،هالعأ2 ةرقفلا يف ةروكذملا ةينعملا تاهجلا

.تاهجلا هذه نع نيلثمم ىلإ عامتسالا وأ ،راــطخإلا عوـضوم

راطخإ نم رثكأ يروتسدلا سلجملا لجس اذإ:٩ ةداملا
 .ادحاو ايأر ردصي ، نوناقلا سفن نم ماكحأ وأ مكح نأشب

ســـيئر ىلإ يروــــتسدلا ســــلجملا ءارآ غــــّلبت:٠١ ةداملا
يبعشلا سلجملا سيئرو ،ةمألا سلجم سيئرو ،ةيروهمجلا
.راطخإلا ةبحاص ةهجلا ىلإولوألاريزولاىلإو ينطولا

يناثلا بابلا
 يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق

ةيروتسدلا مدعب عفدلا لاجم يف
لوألا لصفلا

 ةيروتسدلا مدعب عفدلا تاءارجإ

سلجم وأ ايلعلاةمكحملا ةلاحإ رارق لجسي:١١ ةداملا
عفدلاب صاخلا لجسلاب ،ةيروتسدلا مدعب عفدلاب قلعتملا ةلودلا

.يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل ،ةيروتسدلا مدعب

دنع ،و فارطألا تاركذمو ضئارعب ةلاحالا رارق قفري
.ةمعدملا قئاثولاب،ءاضتقالا

ســـــيئرو ،ةــــيروهمجلا ســـــــــيئر راــــــعشإ مـــــــتي:٢١ ةداملا
،لوألا ريزولاو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئرو ةمألا سلجم
تارـــكذمو ضــئارعب اـــقفرم ةــــلاحإلا رارــــقب ،اروــــف ،فارـــــطألاو
.فارطألا

تاطلسلل ددحملا لجألا راعشإلا نمضتي:٣١ ةداملا
ةــقفرم ةــــبوتكملا مـــــهتاظحالم مــــيدقتل ،فارــــطألاو ةـــــينعملا

.يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىلإ ،ةمعدملا قئاثولاب



٢٤  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٧٢
5م٩١٠٢ ةنس وينوي٠٣

ةمدقملا تاظحالملاو ،سلجملا اهيلإ دنتسا يتلا صوصنلا
،رارقلا بيبستو ،عفدلا عوضوم يعيرشتلا مكحلا لوح هيلإ

.قوطنملاو

سلجملا ءاضعأ تاعيقوتو باقلأو ءامسأ نمضتي امك
.ةلوادملا يف نيكراشملا يروتسدلا

هقوطنم ةوالت ىلع رارقلاب قطنلا رصتقي:١٣ ةداملا
نيذلا يروتسدلا سلجملا ءاضعأ روضحب ةينلع ةسلج يف

.ةيروتسدلا مدعب عفدلا يف اولوادت

ةيروهمجلا سيئر يروتسدلا سلجملا ملعي :٢٣ ةداملا
يـــــنطولا يـــــبعشلا ســـــلجملا ســــــيئرو ةـــــمألا ســـــلجم ســـــــيئرو
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح هرارقب ،لوألا ريزولاو

ةمكحملل لوألا سيئرلا ىلإ – ةلاحلا بسح – رارقلا ّغلبي
.مايأ )8( ةينامث هاصقأ لجأ يف ةلودلا سلجم سيئر وأ ايلعلا

مدعب عفدلاب قلعتملا رارقلا رشن يف ىعاري:٣٣ ةداملا
٦1-81مقر يوـــضعلا نوــــناقلا نـــم٥2 ةداـــملل اــــقبط ةــــيروتسدلا
ةــــباتك ،هالـــــــعأ روــــــكذملا81٠2ةنسربمتبس2يفخّرؤملا
.فارــــطألا ءاـــــمسأو باــــــقلأ نــــم ىلوألا فرــــــحألا

ءاطخألا حيحصت يروتسدلا سلجملل نكمي:٤٣ ةداملا
تاطلسلا نم بـــلطب وأايئاقلت ،هتارارق بوشت دق يتلا ةيداملا
.ماظنلا اذه نم21 ةداملا يف ةروكذملا فارطألا وأ

ثلاثلا بابلا

مدعب عفدلاو ةيروتسدلا ةباقرل ةكرتشم ماكحأ
ةيروتسدلا

رارـــــــــــق وأ راـــــــــطخالا لـــــــــــيـــجست خـــــــــــيرات لـــــــــــــــــّـكــــشي:5٣ ةداملا
 .روتسّدلا نـــم981 ةدامـــلا يف ةددحـــملا لاــــجآلا ناـــيرس ةــــيادب ةـــــلاحإلا

نيب نم ،يروتسدلا سلجملا سيئر نـــّيعي:6٣ ةداملا
راطخإلا فــــلمةساردب لفكتلل رثكأ وأ اررقم ،سلجملا ءاضعأ
.رارـــق عورشم وأ يأر عورشمو ريرقت ريضحتو ،ةلاحإلا وأ

قئاثولاو تامولعملا لك عمج ررـــقملا لّوخي:٧٣ ةداملا
كلذك هنكميو ،هيلإ لكوملا ةلاحإلا وأ راطخإلا فلمب ةقلعتملا
ســــيئر ةـــــقفاوم دــــــعب ،عوـــــضوملا يف رــــيبخ يأـــــب ةــــــناعتسالا
 .يروتسدلا سلجملا

سلجملا سيئر ىلإ ررـــقملا وضعلا مّلسي:٨٣ ةداملا
،ةـــساردلا نــــم ءاــــهتنالا دــــعب ،ســــلجملا ءاــــضعأو يروـــتسدلا

وأ يأر عورشمو ريرـــقتب ةقفرم ،راطخإلا فلم نم ةخسن
.رارق عورشم

ءاعدتسا ىلع ءانب يروتسدلا سلجملا عمتجي :٩٣ ةداملا
.هسيئر نم

نأ ،هبايغ ةلاح يف ،يروتسدلا سلجملا سيئر نكمي
.ةسلجلا ةسائرل هبئان ضّوفي

ًايئاقلت ،يروتسدلا سلجملا سيئرل زوجي :١٢ ةداملا
ةينلعلا تناك اذإ ،ةيّرس ةسلج دقع ،فارطألا دحأ نم بلطب وأ

.ةماعلا بادآلاو ماعلا ماظنلاب سمت

طبض يروتسدلا سلجملا سيئر ىلوتي:٢٢ ةداملا
نم9٣ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،اهيف شاقنلا ةرادإو ةسلجلا

 .ماظنلا اذه

،ةسلجلا يروتسدلا سلجملا سيئر حتتفي:٣٢ ةداملا
،ةموكحلا لثممو فارطألا ىلع يدانيل طبضلا بتاك وعديو
 .فارطألا يماحم روضح نم دكأتلاو

ةوالتل ررقملا وضعلا يروتسدلا سلجملا سيئر وعدي
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا لوح هريرقت

ءادـــــــبإ ،مـــــهيماحم قـــــــيرط نـــع ،فارــــطألا نـــــم بـــــلطيو
ميدقتل ةموكحلا لثممل ةملكلا حنمي مث ةيوفشلا مهتاظحالم
.هتاظحالم

،ةسلجلا ءانثأ ةيوفشلا تاظحالملا ميدقت متي نأ بجي
.ةيبرعلا ةغللاب

،عفدلا يروتسدلا ســلجملا ســـيئر جردــــي :٤٢ ةداملا
.رارقلاب قطنلا خيرات ددحيو ،ةلوادملا يف ةسلجلا ةياهن دنع

اذه نم1٤ ىلإ9٣ نم داوــــملا ماــــكحأ يرـــست:5٢ ةداملا
.ةلوادملا تاسلج ىلع ماظنلا

ءاضعألا ّالإ ةلوادملا تاسلج يف كراشي ال:6٢ ةداملا
تصصخ يتلا ةيهاجولا تاظحالملا ةسلج اورضح نيذلا
.عفدلل

روضحلا ميظنتو تاسلجلا ريس طبض متي:٧٢ ةداملا
ةيمالعإلا ةيطغتلاو يرصبلا يعمسلا ثبلاو ليجستلا طبضو
.يروتسدلا سلجملا سيئر هردصي ررقمبجوـمب ،تاسلجلل

سلجملا ءاضعأو ةسلجلا سيئر يدتري:٨٢ ةداملا
بجومـب اهتافصاوم ددحت ةبج ،تاسلجلا ءانثأ ،طبضلا بتاكو
.يروتسدلا سلجملا سيئر هردصي ررقم

يناثلا لصفلا

مدعب عفدلا لوح يروتسدلا سلجملا تارارق
ةيروتسدلا

صنلا يف رارقب يروتسدلا سلجملا لصفي:٩٢ ةداملا
.ةيروتسدلا مدعب عفدلا عوضوم يعيرشتلا

،يعيرشتلا مكحلا ةيروتسد مدعب حيرصتلا ةلاح يفو
نم191 ةداملا نم2 ةرقفلل اقبط ،هرثأ نادقف خيرات ددحي
.روتسدلا

لوــــــح يروــــتسدلا ســــــلجملا رارـــــــق نـــــــمضتي:٠٣ ةداملا
تاريشأتو ،مهيلثممو فارطألا ءامسأ ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا
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عبارلا بابلا
 لاجم يف يروتسدلا سلجملا لمع دعاوق

جئاتنلا نالعإو ءاتفتسالاو تاباختنالا ةّحص ةباقر

 لّوألا لصفلا
ةيروهمجلا سيئر باختنا

ســــــــــــــــــــيـــــئر باــــــــــــــــــخـــــــتنال حــــــــــــــــشّرتلا فـــــــــــــــــــلـــم عدوـــــــــــــــي:٨٤ ةداملا
لاكشألاو طورشلا بسح ،ايصخش حشرتملا لبق نم ةيروهمجلا

ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا لاجآلاو
لصو لباقم ،يروتسدلا سلجملل ةماعلا ةنامألا ىدل ،تاباختنالا
 .مالتسا

سـلجملا رــــــقم يف حــــشرتلا حــــيرصت حــــشرــــتملا عّقوــــــــي
                                                                                    .يروتسدلا

نيب نـــم ،يروـــتسدلا ســـلجملا ســـيئر نـّيعُي:٩٤ ةداملا
حشرتلا تافلم وأ فلم ةساردل رثكأ وأ اررقم سلجملا ءاضعأ

ةــــــــيروتسدلا ماــــــكحألل اـــــقبط طورـــــشلا رـــــفوت نــــــم ققــــــحتلاو
.اهنأشب ريراقت دادعإو ،ةلصلا تاذ ةيعيرشتلاو

لصفيو ريراقتلا يروتسدلا سلجملا سردي:٠5 ةداملا
نــــــم1٤1 ةداــــــملا يف ددـــــحملا لــــــــجألا يف تاــــــحيشرتلا ةـّحـــــص يف

.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا

.حشرتلا تافلم عاديإ لجأ ءاضقنا خيرات نم لجألا اذه أدبي

تارارق ىلع ءانب،يروتسدلا سلجملا ردصي:١5 ةداملا
نيحشرــتملا ةــمــئاــق هــبـــجومب دّدـــحـــي ارارــق ،تاحيشرتلا لوـبــق
فورــــــحلا بــــــــسح نيـــــــبترم ،ةـــــــيروهمجلا سيئر باختنال
نوــــــــناقلا يف ةددـــــــــحملا لاـــــجآلا نـــــــــــــــمض كلذو مـــــــهباقلأل ةــــيئاجهلا
.ايـمسر هنع نـلعيو ،تاباختنالا ماـــــــظنب قــــــــــلعتملا يوـــــــــــضعلا

فلكملا ريزولاو ةيروهمجلا سيئر ىلإ رارقلا اذه ّغلبيو
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب

لك ىلإ تاحيشرتلا ضـــفر وأ لوـــبق تارارــــق غــــلبتو
.حشرتم

ةـــــموكحلل ةــــماعلا ةـــنامألل تارارـــــقلا هذـــــــه عـــــيمج لـــــسرت
ةـــــــيرئازجلا ةـــــــيروـــــــــهمجلل ةــــــــــــّيمسّرلا ةدــــــــــيرـــــجلا يف اـــــــهرشنل
.ةيبعشلا ةـــــــّـيطارقميّدلا

زيكرت رضاحم يروتسدلا سلجملا ىقلتي:٢5 ةداملا
ناجّللا فرط نم ةّدعملا ةيروهمجلا سيئر باختنا جئاتن
ةــــنجّللا نــــم ةّدــــــعملا رـــضاحملا اذــــكو ،ةــــــــيئالولا ةـــــيباختنالا
نم ققــــحتيو ،جراــــخلا يف نيـــميقملا نيـــنطاوملل ةـــــيباختنالا

ماــــظنب قــــلعتملا يوـــــضعلا نوـــــناقلا ماــــكحأل اــــقبط اهـــــتحص
.تاباختنالا

سيئر باختنا جئاتن لوح نوعطلا لجست:٣5 ةداملا
.يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل ةيروهمجلا

سيئرلا بئان سأري ،سيئرلل عنام لوصح ةلاح يفو
.ةسلجلا

سأرـي ،هـــبئانو ســـيئرلل عـــناملا نارــــتقا ةــــلاح يفو
.اًّنس ربكألا وضعلا ةسلجلا

ّالإ يروــتسدلا ســـلجملا تالوادـــم حـــصت ال :٠٤ ةداملا
.لقألا ىلع ،هئاضعأ نم )9( ةعست روضحب

.ةقلغم ةسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادتي:١٤ ةداملا

نود ،هــــئاضعأ ةـــيبلغأب هــــتارارق ذــــختيو هءارآ يدــــبيو
.روتسدلا نم2٠1 ةداملا نم ىلوألا ةرقفلا ماكحأب ساسملا

.سيئرلا توص حّجرُي ،تاوصألا يواست ةلاح يفو

تالوادم تاسلج ةباتك ماعلا نيمألا نمضي:٢٤ ةداملا
 .يروتسدلا سلجملا

،يروتسدلا سلجملا سيئر مامأ نيميلا ماعلا نيمألا يّدؤي
:ةيتآلا ةغيصلا بسح

،ةهازنب يتفيظو سرامأ نأ ميظعلا هللاب مسقأ“
،يروـــتسدلا ســـلجملا تالوادـــم ةــــيّرس ىلع ظـــــفاحأ نأو
سلجملا تارارقو ءارآو ،تاسلجلا رضاحم ظفحأ  نأو
 .“ديهش لوقأ ام ىلع هللاو ،يروتسدلا

،يروــــتسدلا ســــلجملا طـــبض بــــتاك يّدؤـــــي :٣٤ ةداملا
يروتسدلا سلجملا سيئر مامأ هماهم ةرشابم لبق نيميلا
:ةيتآلا ةغيصلا بسح ،ةسلجلا ءانثأ

قدصو ةنامأب يماهمب موقأ نأ ميظعلا هللاب مسقأ“
نأو ،يــنهملا ّرـــسلا ىلـــع ظــــفاحأ نأو ،صالــــخإو ةــــيانعو
فورظلاو لاوحألا لك يف يعارأ نأو ،ةنهملا فرشب مزتلأ
لوقأ ام ىلع هللاو ،يماهمّ يلع اهضرفت يتلا تابجاولا

.”ديهش

،ةسلجلا بتاكو نورضاحلا ءاضعألا عّقوي:٤٤ ةداملا
عـــلّطي الو ،يروـــتسدلا ســـلجملا تالوادـــم تاـــسلج رــــضاحم
.يروتسدلا سلجملا ءاضعأ ّالإ اهيلع

نورضاحلا ءاضعألاو سلجملا سيئر عّقوي:5٤ ةداملا
 .هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارآ

،هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارآ ماعلا نيمألا لجسي
عــــيرشتلل اــــقبط فــــيشرألا يف اــــهجاردإو اـــــهظفح ىلوـــــتيو
 .امهب لومعملا ميظنتلاو

،هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارآ لّلعت:6٤ ةداملا
981 ةداملا يفةددحملا لاجآلا لالخ ةيبرعلا ةغّللاب ردصتو
.روتسدلا نم

هتارارقو يروتسدلا سلجملا ءارآ لسرت:٧٤ ةداملا
ةـــّيمسّرلا ةدــــيرجلا يف اـــهرشنل ةـــموكحلل ماــــعلا نيــــمألا ىلإ
.ةّيبعشلا ةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةيروهمجلل
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ةيباختنالا هتلمح باسح حشرتملا ميدقت مدع ةلاح يف
قلعتملا يوضعلا نوناقلا ماكحأل اقبط يروتسدلا سلجملا ىلإ
.كلذب لوألا ريزولا ملعي ،تاباختنالا ماظنب

ةـــلمحلا باـــسح نـــمضتملا رارــــقلا لـــسري :٩5 ةداملا
نيمألا ىلإ ،بختنملا ةيروهمجلا سيئرب صاخلا ةيباختنالا
ةـــــيروهمجلل ةــــّيمسّرلا ةدــــــيرجلا يف هرشـنل ةــموكحلل ماـــعلا
نوـــــناقلا ماــــكحأل اــــقبط ةـــّيبعشلا ةــــّيطارقميّدلا ةــــّيرئازجلا
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

يناثلا لصفلا

ناملربلا ءاضعأ باختنا

زيكرت رضاحم يروتسدلا سلجملا ىقـلتي:٠6 ةداملا
نم ةّدعملا ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنا جئاتن

ةــنجّللا نم ةدـــعملا كلــتو ةيئالولا ةـــيباختنالا ناـــجّللا فرـــط
 .جراخلا يف نيميقملا نينطاوملل ةيباختنالا

ةــــــصاخلا زرـــــفلا وأ جـــــئاتنلا زـــــيكرت رــــضاحم ىــــــقلتيامك
.ةمألا سلجم ءاضعأ تاباختناب

،رضاحملا هذــــه ىوــــتحم يروــــتسدلا ســــلجملا سردـــــي
نوناقلا ماكحأل اقيبطت ،عارتقالل ةتقؤملا جئاتنلا طـبضيو
 .تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا

باختنال ةبسنلاب ،دـــــعاقملا عـيزوت مـــــتي:١6 ةداملا
ماكحأل اقبط مئاوقلا ىلع ،ينطولا يبعشلا ســـلجملا ءاـــضعأ
ةاـــعارم عـــم ،تاـــباختنالا ماـــظنب قـــلعتملا يوـــضعلا نوـــناقلا
ظوظح عيسوت تايفيك ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا ماكحأ

.ةبختنملا سلاجملا يف ةأرملا ليثمت

ءاــــــضعأ باـــــختنال ةـــــبسنلاب ،دـــــعاقملا عــــــيزوت مـــــتيو
ىلع ،روتسدلا نم )2 ةرقفلا(811 ةداملل اقبط ،ةمألا سلجم
ددعل اقفو تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع نيلصاحلا نيحشرتملا
يوـــضعلا نوـــناقلا ماـــكحأل اـــقبط ،اـــهلغش بوــــلطملا دــــعاقملا
 .تاباختنالا ماظنب قلعتملا

صوصنملا نعطلا ةضيرع نمضتت نأ بجي:٢6 ةداملا
قـــلعتملا يوــــضعلا نوـــــــناقلا  نــــم1٧1و٠٣1 نيــــتداملا يف اــــــــهيلع
:ةيتآلا تانايبلا ،تاباختنالا ماظنب

سلجملا اذكو ،عيقوتلاو ناونعلاو بقللاو مسالا –1
ةبسنلاب نعاطلا هيلإ يمتني يذلا يئالولا وأ يدلبلا يبعشلا

.ةمألا سلجم تاباختنال

،بزـــحلا ةــــيمست : يــسايس بزـــحب رـــمألا قــــّلعت اذإ –2
تــبثي نأ بـــجي يذـــــلا نــــعطلا عدوــــم ةـــفصو ،هرــــقم ناونـــعو
.هايإ حونمملا ضيوفتلا

قئاثولاو نعطلل ةمـّعدملا لئاسولاو عوضوملا ضرع –٣
.هل ةديؤملا

نيب نم ،يروتسدلا سلجملا سيئر ّنيـعُي:٤5 ةداملا
ريرقت ميدقتو نعط لك ةساردل رثكأ وأ اررقم ،سلجملا ءاضعأ

ســـــلجملا ءاــــضعأل اـــــمهنم ةــــخسن ّملــــست ،هــــنع رارــــق عورـــــشمو
.يروتسدلا

سلجملا ىلع رارقلا عورشمو هريرقت ررقملا ضرعي
.هيف لصفلل يروتسدلا

عناملا تابثإ تالاحب قلعتملارارــقلا غَلبُي:55 ةداملا
رارـــق اذكو هتافو وأ يناثلا رودلل نيحشرتملا دحأل يعرشلا

ديدمتو ،ديدج نم ةيباختنالا تاــيلمعلا لكـــب ماـــيقلا بوــــجو
ةداملايف٣ةرقفلايفاهيلعصوصنملا ،اــــهميظنت لاــــجآ
فـــلكملا رــــيزولاو ةــــيروهمجلا ســــيئر ىلإ ،روتسدلانم٣٠1
.ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب

ةـــيروــــهمجلل ةـــــّيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف نارارــــقلا رـــــشنُي
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا

سـيـئر باختنال حـشرــتم لـــكىـلـــعبجي:65 ةداملا
سلجملا ىلإ ةيباختنالا هتلمح باسح مدقـي نأ ةيروهمجلا
رشن خــيرات نم رـــهشأ )٣( ةـــثالث هاــصقأ لـــجأ يف يروـــتسدلا
بسح كلذو ،ةيمسّرلا ةديرجلا يف عارتقالل ةيئاهنلا جئاتنلا
يوضعلا نوـــــناقلا ماـــــــكحأ يف ةددـــــحملا تاـــــيفيكلاو طورــــــشلا
.تاباختنالا ماظنب قلعتملا

ىـلــع ،ةــيباـخــتـنالا ةـــلــمــحلا باـــســح نـــمـــضــتــي نأ بـــجــي
:صوصخلا

،انوناق ةرربم تاداريإلا ردصمو ةعيبط –

.ةيتوبث قئاثوب ةمّعدم تاقفنلا –

بساحم لبق نم ةيباختنالا ةلمحلا باسح دادعإ متي
نع ريرقتب اقفرم نوكيو ،دمتعم تاباسح ظفاحم وأ ريبخ
.هنم اعّقومو اموتخم باسحلا

بزحلا نم اينوناق اضيوفت لمحي صخش يأ نكمي
ىدل ةيباختنالاةلمحلا باسح عاديإ ،ينعملا حشرتملا وأ
.يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك

يأب نيعتسي نأ يروتسدلا سلجملا نكمي:٧5 ةداملا
.ةيباختنالا ةلمحلا تاباسح ةسارد يف ريبخ

باسح يفرارقب يروتسدلا سلجملا تبي:٨5 ةداملا
بجومبةددحملاتايفيكلاوطورشلاقفو ةيباختنالا ةلمحلا
ماــظــنــب قــلــعــتملا يوضعـــلا نوـــناـــقـــلا نـــم٦91 ةداملا ماــــــكـــــــحأ
.لوألا ريزولا ىلإو حشرتملا ىلإ هرارق ّغلبيوتاباختنالا

ىلإ ةيباختنالا ةلمحلا تاباسح لوبق تارارق لسرت
اهيلع صوصنملا تاضيوعتلاب مايقلا ضرغب لوألا ريزولا

.تاباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا يف

ةـــــــيباختنالا ةــــــــلمحلا تاـــــــــباسح ضــــــــفر تارارــــــــق لـــــــــسرت
نيحشرتملا ىلإ ،ضيوعت نودب ةلوبقملاتاباسحلا تارارقو
.ةيروهمجلا سيئر باختنال
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دعقم روغش ،رارقب يروتسدلا سلجملا نلعي:٨6 ةداملا
ةـــمألا ســــلجميف وأ يـــنطولا يـــبعشلا ســـلجملا يف بــــختنملا

نم٧11 ةداــملل اـــقبط ةـــيباختنالا هــــتدهع نـــم هدـــــيرجت ةـــــلاح يف
ةفرغلا سيئر نم ةرربم ةلاسرب راطخإ ىلع ءانب ،روتسدلا
.ةينعملا

ةينعملا ةفرغلا سيئر ىلإ يروتسدلا سلجملا رارق ّغلبُي
 .ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلابفلكملا ريزولا ىلإو

ةـيروـهــمـجلل ةــيــمسّرـلا ةدــيرـجـلايـف رارــقـلااذـــه رـــشنُي
.ّةيبعشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

باختنال نيحشرتم ةمئاق لك ىلـعبـجـي:٩6 ةداملا
اهتلمح باــــسح مّدـــــقت نأ يـــنطولا يـــبعشلا ســــلجملا ءاــــضعأ
ةيئاهنلا جئاتنلا رشنل نييلاوملا نيرهشلا لالخ ةـيباختنالا

.ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ باـختنال

: ةيباختنالا ةلمحلا باسح نمضتي نأ بـجي :٠٧ ةداملا

،انوناق ةرربم تاداريإلا ردصمو ةعيبط –

.ةيتوبث قئاثوب ةمعدم تاقفنلا –

بساحم لبق نم ةيباختنالا ةلمحلا باسح دادعا بجيو
نع ريرقتب اقفرم نوكيو ،دمتعم تاباسح ظفاحم وأ ريبخ
.هنم اعّقومو اموتخم باسحلا

بزحلا نم اينوناق اضيوفت لمحي صخش يأ نكمي
طبض ةباتك ىدل ةلمحلا باسح عاديإ ،ةينعملا ةمئاقلا وأ
.يروتسدلا سلجملا

باسح يف رارقب يروتسدلا سلجملا ّتبـي:١٧ ةداملا
ءاـــضعأ باـــختنال نيـــحشرتملا ةــــمئاقل ةـــيباختنالا ةــــلمحلا
ةددحملا تايفيكلاو طورشلا قفو ينطولا يـبعشلا ســــلجملا

ماــــظنب قـــــلعتملا يوـــضعلا نوـــناقلا نــم٦91 ةداـــملا ماــــكحأ يف
 .تاباختنالا

ةيباختنالا ةلمحلا باسح لوبق رارق لسري:٢٧ ةداملا
ماــــــيـــــــقلا ضرـــــــــــــغب لوألا رـــــــــــيزولا ىلإو ةـــــــــــينــــــعملا ةــــــــــمئاـــــقلا ىلإ
قلعتملا يوضعلا نوناقلا يف اهيلع صوصنملا تاضيوعتلاب
.تاباختنالا ماظنب

ةـــيباختنالا ةــــلمحلا تاــــباسح ضـــفر تارارــــق لـــــــسرت
،ضيوعت نودب ةيباختنالا ةلمحلا باسح لوبق تارارقو
يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنا يف نيحشرتملا مئاوق ىلإ
.ينطولا

اهتلمح باسح نيحشرتملا ةمئاق ميدقت مدع ةلاح يف
نوـــناقلا ماــــكحأل اــــقبط يروــــتسدلا ســــلجملا ىلإ ةـــــيباختنالا
لوألا رـــيزولا مـــلعي ،تاــــباختنالا ماــــظنب قــــلعتملا يوــــضعلا

.كلذب

نيب نم ،يروتسدلا سلجملا سيئرنّيعي:٣6 ةداملا
.نوعّطلا ةساردل رثكأ وأ اررقم ،سلجملا ءاضعأ

حشرتملا ىلإ ةينوناقلا لئاسولا عيمجب نعطلا غّلبُي
هتاظحالم ميدقتل هباختنا ىلع ضرـُـتعا يذلا ابختنم نلعملا
ماــــــظنب قـــــلعتملا يوــــضعلا نوــــناقلا ماـــــكحأل اقـــــــفو ةــــــيباتكلا
.تاباختنالا

يف نوعطلا لوح يروتسدلا سلجملا لوادتي :٤6 ةداملا
نوناقلا ماكحأ يف ةددحملا لاجآلاو طورشلل اقبط ،ةـقلغم ةسلج
باــــــختنال ةـــــبسنلاب ،تاـــــباختنالا ماـــــظنب قـــــلعتملا يوــــــضعلا
ءاضعأ باختنال ةبسنلابو ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ

 .ةمألا سلجم

بجومب نلـعُي نأ هنكمي ،سسؤم نعطلا ّنأ ربتعا اذإو
ةداعإ اــمإو ،هــيف عزاـــنتملا باـــختنالا ءاــــغلإ اّمإ ،لـّلــعم رارــــق

بـــختنملا حــشرتملا زوـــف نــــلعيو ،جئاتنلا رـــضحم ةـــغايص
ماــظـنـب قـلــعــتــمـلا يوــــضــعلا نوــناـــقــلل اــقــبط اــيـئاــهــن ،اـــنوــناـــق
.تاباختنالا

ســيئر ىلإ ،ةـــلاحلا بــــسح ،باــختنالا ءاـــغلإ رارــــق غّلبُي
ىلإو ،ةــــــمألا ســـــلجم ســــيئر وأ يــــنطولا يــــــبعشلا ســـــــلجملا
فارطألا ىلإو ،ةيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلاب فلكملا ريزولا
.ةينعملا

ةغايص ةداعإ وأ باختنالا ءاغلإب قلعتملا رارقلا رشني
ةــــــّيرئازـجلا ةـــــــّيروهـمجلل ةـــــّيـمسّرلا ةدــــــــيرجلا يف رــــضحملا
 .ةـّيبعّشلا  ةيطارـقميّدلا

يف لصفلا دعب ،يروتسدلا سلجملا نلعُي:56 ةداملا
يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنال ةيئاهنلا جئاـتنلا ،نوعطلا
.ةمألا سلجم ءاضعأ وأ ينطولا

ةّيـمسّرلا ةدـــيرجلا يف ةـــيئاهنلا جـــئاتنلانالـــــــعإ رــــشني
 .ةـّيبعشلا ةّيطارـقميّدلا ةّيرئازـجلا ةيروهـمجلل

يروــــــتسدلا ســــلجملا ســـــيئر غــــيلبت دـــــــنع :66 ةداملا
نم٦٠1 ةداـــملا ماــــكحأل اًقبط ،بـــئان دــــعقم روــــغشب حـــيرصتلاب
اذــــه نـّيــــعي ،تاــــباختنالا ماـــظنب قـــــــــلعتملا يوـــــــضعلا نوــــــــناقلا
يف قـيقحتلا ىلوتي اررقم ،سلجملا ءاـــضعأ نيب نــــم ،رـــيخألا

 .فالختسالا عوضوم

فالختسا يف يروـــتسدلا ســـلجملا لـــصفي :٧6 ةداملا
يوــضعلا نوــــناقلا ماــــكحأل اـــقبط ،هدـــعقم رـــغش يذلا بـــئانلا
نم٦ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،تاباختنالا ماظنب قلعتملا
ليثمت ظوظح عيسوت تايفيك ددحي يذلا يوضعلا نوناقلا
.ةبختنملا سلاجملا يف ةأرملا

ســلــجــملا ســـيــئر ىلإ غَلــبُي ارارــق نأـشـلا اذــهــب ردــصــيو
تاـــعاــمـجـلاو ةـيـلــخادــلابفـلـــكـملا ريزوــلا ىلإو ينطوــلايبــعــشـلا
.ةيلحملا

ةـيروهمجلل ةـــــّيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رارـــــقلا اذــــه رـــــشنُيو
.ةـّيبعشلا ةـّيطارقميّدلا ةيرئازجلا
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عمتسيو تاـقيقحتلا عـيمجب موقي نأ ،راطإلا اذه يف ،هـنكميو
.ةينعم ةطلس يأ ىلإو لهؤم صخش يأ ىلإ

راطإ يف ،يروتسدلا سلجملا راشتسي امدنع:٢٨ ةداملا
يف عوضوملا يف هيأر يدبُيو عمتجي ،روتسدلا نم٤٠1 ةداملا
 .لاجآلا برقأ

يف يروـــــتسدلا ســــلجملا راــــشتسي اـــــمدنع :٣٨ ةداملا
 .اروف هيأر يدبيو عـمتجي ،روــــتسدلا نـــم111 ةدامـــلا ماكـــحأ راـــطإ

يف يروــــتسدلا ســــلجملا راشتسي اـــــــمدنع:٤٨ ةداملا
هيأر يدــبيو عــمتجي ،روـــتسدلا نـــم911 ةداـــملا ماــــكحأ راـــطإ
.اروف

سداسلا بابلا

 يروتسدلا سلجملا ءاضعأب ةقلعتملا دعاوقلا

،يروتسدلا ســــلجملا ءاــــضعأ ىــــلعنّيـــــعتي:5٨ ةداملا
نم٣81 ةداملا نم٣ ةرقفلا ماكحأ ةاعارم ،مهماهمءادأ ءانثأ
يسايس بزح يأ عم ةلص يأ عطق كلذ يف امب ،روتسدلا

نم٠1 ةداملا نم ةرـيخألا ةرـــقفلا ماـــكحأل اــقبط مـــهتدهع ةـــليط
21٠2ةنسيفناج21يفخّرؤملا٤٠-21 مقر يوضعلا نوناقلا

 .ةيسايسلا بازحألاب قلعتملاو

نأ يروـــــــتسدلا ســـــــــلجملا ســــــــيئر نـــــــــكمي:6٨ ةداملا
ةيملعلا ةطشنألا يف ةكراشملاب سلجملا ءاضعأ دحأل صـّخري
الو سلجملا ماهمب ةقالع ةكراشملا هذهل تناك اذإ ،ةيركفلاو
.هتهازنو هتيلالقتسا ىلع ريثأت يأ اهل نوكي

عامتجالا يف هتكراشم نع اضرع ينعملا وضعلا مدقي
قئاثولاب اًقفرم ،يروــتسدلا ســـــلجملا هدــــــقعي يذـــــلا يلاوـــــملا
  .طاشنلا كلذب ةقلعتملا

ةــــسراممل ةـــبولطملا طورــــشلا حـــبصتامدنع:٧٨ ةداملا
الالخإ هـتابجاوبّ لـخي اـمدنع وأ ،ةرــــفوتم رـــيغ هـــتمهملوضع
لــــــك روـــضـحب اـــعاــمـتــجا يروـتسدلا ســلجملا دـــقــعي ،اريطخ
 .يـــنعملا وــــضعلا ىلإ عاـــــمتسالل هئاضعأ

عامجإلاب لصفيو يروتسدلا سلجملا لوادتي :٨٨ ةداملا
.هروضح نود ،ينعملا وضعلا ةـيضق يف

يروتسدلا سلجملا بلطي ،ريطخ لالخإ هيلع لجس اذإو
دـــــــصق كلذــــب ّةيـــــنعملا ةـــــــطلّسلا رــــــــــعشيو ،هـــــتلاقـتسا مـــــــيدقت هـــــنم
.هفالـختسا

وأ يروتسدلا سلجملا سيئر ةافو ةلاح يف:٩٨ ةداملا
ســيئر بــئان ةـسائرب يروــتسدلا ســلجملا عــمتجي ،هــتلاقتسا
.اروف ةيروهمجلا سيئر ِغلبُيو ،كلذب اداهشإ ّلجسيو ،سلجملا

وأ ،يروتسدلا سلجملا وضع ةافو ةلاح يف :٠٩ ةداملا
يروتسدلا سلجـملا لوادتي ،هل مئاد عنام لوصح وأ ،هـتلاقتسا

.كلذ يف

ثلاثلا لصفلا
ءاتفتسالا تايلمع ةـّحص ةباقر

ةـــــــحص ىلــــــــع يروـــــــــتسدلا ســـــــــــلجملا رـــــــــــهسي:٣٧ ةداملا
)2 ةرقفلا(281 ةداملل اقبط نوعطلا سرديو ،ءاتفتسالا تايلمع
ماــــــــــظنب قــــــــــــــلعتملا يوــــــــــــضعلا نوـــــــــناقلا ماـــــــــكحألو روــــــــــتسدلا نــــــــم
.تاباختنالا

نمةعّقوملا نوــــــــــعطلا يوـــــتحت نأ بــــــــــجي:٤٧ ةداملا
ضرع ىلعو ،ةفصلاو ،ناونعلاو ،مسالاو ،بقللا ىلع ،اهباحصأ
.نعطلا رّربت يتلا لئاسولاو عئاقولا

.يروتسدلا سلجملا طبض ةباتك ىدل نوعطلا  لجسُتو

لاكشألا قفو جئاتنلا رضاحم مالتسا درجمب:5٧ ةداملا
قلعتملا يوضعلا نوناقلا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا لاجآلاو
ارّرقم يروتسدلا سلجملا سيئرّنيعي ،تاباختنالا ماظنب
 .اهنأشب ريرقت دادعإو اهتساردل ،رثكأ وأ

تايلمع ةحص يف يروتسدلا سلجملا لصفي :6٧ ةداملا
لاــــــــجآلا دودــــــــح يف اـــــــــهب ةـــــــــطبترملا تاـــــــــعزاــنملاو تــــــــيوـــصتلا
ماظنب قلعتملا يوضعلا نوناقلا ماـــكحأ يف اـــهيلع صوـــصنملا
.تاباختنالا

جئاتنلا ايمسر يروتسدلا ســــلجملا نــــلعي :٧٧ ةداملا
2 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا لاجآلا نمض ،ءاتفتسالل ةيئاهنلا

.تاباختنالاماظنبقلعتملا يوضعلا نوناقلا نم1٥1 ةداملا نم

عبارلا لصفلا

تايلمعلا ةحص ةباقر لاجم يف ةكرتشم ماكحأ
ءاتفتسالاو ةيباختنالا

ةاضقب ةناعتسالا يروتسدلا سلجملا نكمي:٨٧ ةداملا
باختناو ءاتفتسالا تايلمع ةحصل هتبقارم لالخ ءاربخ وأ

 .ةيعيرشتلا تاباختنالاو ةيروهمجلا سيئر

تـــــــضتقا اذإ ،يروــــتسدلا ســـــــلجملا نــــــكمي :٩٧ ةداملا
هـتافاوم ةّصتخملا تاهجلا نم بلطي نأ ،كلذ نوعطلا ةسارد
دكأتلا ضرغب ،تاباختنالا يف نيحشرتم تافلمب وأ قئاثوب
.ةينوناقلا طورشلا اهئافيتسا نم

،صخش يأل عمتسي نأ يروتسدلا سلجملل:٠٨ ةداملا
نم ققحتلل ةيرورضلا قئاثولا لك ،ةــجاحلا دــــنع ،بــــــلطي نأو
ءاـــــتفتسالا جـــــــئاتن زــــــيكرت رـــــــــضاحم يف ةــــــنّودــــملا جـــــــئاتــــنلا

.ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالاو

ســـلجملا طـــبض ةـــباتك ىدــــل قـــئاثولا هذــــه عادـــيإ مــــتي
.يروتسدلا

سماخلا بابلا
 ةصاخلا تالاحلا يف يروتسدلا سلجملا ةراشتسا

يف ًابوــــــجُو يروــــــتسدلا ســـــــلجملا عــــــــمتجي :١٨ ةداملا
،روــــــــتسدلا نـــــم2٠1 ةداــــملا يف اـــــــــهيـلع صوــــــــصنملا تالاــــحلا



ـه٠٤٤١ ماع لاّوش٢٤٧٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩١٠٢ ةنس وينوي٠٣ 10

ةينازيم عورـشم يروـــتسدلا ســـلجملا ســـيئر ضرــــعي
  .هيلع ةقداصملل سلجملا ىلع ،ةـــــــلبقملا ةــــيلاملا ةـــنسلل سـلـجملا

ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلا ةينازيم ذيفنت ةليصح ضرعي امك
.يروتسدلا سلجملا ىلع

عورشم يروتسدلا ســـلجملا ســــيئرلسري:٨٩ ةداملا
هجاردإ دصق لوألا ريزولا ىلإ يروتسدلا سلجملا ةينازيم

.ةينعملا ةنسلل ةلودلا ةينازيم يف

عورشم يروتسدلا سلجملا سيئر ضرعي :٩٩ ةداملا
ىـلع ،هــــــلكايهو يروـــــتسدلا ســــلجملا ةزـــــهجأل يرادإلا مـــــيظنتلا
.ررقم بجومب هردصيو ،هيلع ةقداصملل  سلجملا

يف ءوــــجللا يروـــــتسدلا سلجملا نـــــكمُي:٠٠١ ةداملا
تاءاـــــفك يوذ نيــــثحابو ءارـــــبخ تاـــــمدخ ىلإ ،يدـــــقاعت راـــطإ
.ةراشتسالاو ةدعاسملاو ةربخلا لاجم يف ةيلاع

سلجملا فيشرأ رييستو ميظنت ددحُي:١٠١ ةداملا
.يروتسدلا سلجملا سيئر هردصي ررقمبجومب يروتسدلا

 ةــــيماـــتخ ماـــكحأ

لمع دعاوقل ددحملا ماظنلا ليدعت نكمي:٢٠١ ةداملا
نـــم وأ ســــلجملا ســـيئر نـــم حارــــتقاب يروـــتسدلا ســــلجملا
 .هئاضعأ ةيبلغأ

ىدامج82 يف خّرؤملا ماظنلا ماكحأ ىغلت:٣٠١ ةداملا
دعاوقل ددحملا٦1٠2 ةنس ليربأ٦ قفاوملا٧٣٤1 ماع ةيناثلا

.يروتسدلا سلجملا لمع

ةــّيمسّرلا ةدــــيرجلا يف ماــــظنلا اذــــه رــــشني:٤٠١ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

21 قفاوملا٠٤٤1 ماع ناضمر٧يف ،رئازجلابرّرح
.91٠2 ةنس ويام

يروتسدلا سلجملا سيئر

 شــينف لاــــمك

،سيئرلل ابئان ،يشبح دــمحم–

،ةوضع ،يتارـسم ةـــميلس–

،ةوـضع ،باحر ةيداش–

،اوضع ،لـــيختوب مـيهارــبإ–

،اوضع ،ةلهسوأ اضر دــمحم–

،اوضع ،يوارق رونلا دبع–

،ةوـضع ،داـــبع ةــجيدخ–

،اوضع ،طــــيلب ليعامس–

،اوضع ،يمهارب يمشاهلا–

.اوضع ،لولج ةدع دــمحما–

بسحو ،ةيروهمجلا سيئر ىلإ ةلوادملا نم ةخسن ّغلبت
سلجم سيئر وأ ،ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإ ،ةلاحلا
.ةلودلا سلجم سيئر وأ ،ايلعلا ةمكحملل لوألا سيئرلا وأ ،ةمألا

بــــئانو يروــــتسدلا ســــــلجملا ســـــيئر عــــتمتي:١٩ ةداملا
يف ةــــــيئاضقلا ةـــــناصحلاب ،مـــــــــهتدهع لالـــــــــخ ،هؤاــــــضعأو ســــــيئرلا
.روتسدلا نم )ىلوألا ةرقفلا(٥81 ةداملل اقبط ةيئازجلا لئاسملا

نم حــــيرص لزاــــنتب ّالإ ةـــــناــصحلا عـــــفرت نأ نــــــكمي ال
.يروتسدلا سلجملا نم صيخرتب وأ ينعملا

،ةيئازجلا ةعباتملا لجأ نم ةناصحلا عفر بلط ةلاح يف
،يروتسدلا سلجملا سيئر ىلإ ،ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو نم
بـــــــلطلا سردـــــيو يــــنعملا وــــضعلل يروــــتسدلا ســـــلجملا عــــــمتسي
.هروضح نود عامجإلاب هيف لصفيو

عباسلا بابلا
 تاقالعلاو يروتسدلا سلجملا تاطاشن

لاصتالاو ةيجراخلا

مامضنالل يعسلا يروـتسدلا سلجملا نكمي:٢٩ ةداملا
مل اــــم ةــــيميلقإلاو ةـــــيلودلا تاـــــمظنملاو تاـــــئيهلا ةــــــيوضع ىلإ
ىلع رـــثؤي الو ،يروـــــتسدلا ســــــلجملا لــــــمعو اــــــهطاشن فاــــــــنتـي
  .هدايحو هتيلالقتسا

نواعت تايقافتا مارـــبإ يروــــتسدلا ســــلجملا نــــكمي
ةــــلصلا تاذ تالاــــجملا يف ةــــيبنجألاو ةــــينطولا تاــــــئيهلا عـــم
  .هتاصاصتخاب

تاودن ّمظني نأ يروتسدلا سلجملا نكمي :٣٩ ةداملا
.هماهمب ةلص هل رخآ يركف وأ يملع طاشن يأ وأ تايقتلم وأ

تانايب رادصإ يروتسدلا سلجملا نكمي:٤٩ ةداملا
.هتايحالص ةسراممب ةلص تاذ

ناونع تحت ةلجم يروتسدلا سلجملا ردصي:5٩ ةداملا
ثاحبألاو تاساردلا رشنب ىنعت ”يروتسدلا سلجملا ةلجم“

رشنو يروتسدلا ءاضقلا داهتجاو يروتسدلا نوــناــقــلا لوـــح
.ةيروتسدلا ةفاقثلا

ســــــــــــلجملل يـــــــــنورــــــــتكلإلا عـــــــقوـــــملا مدـــــــــــــخــــتسي:6٩ ةداملا
،فارطألاو تائيهلاو تاطلسلاب لاصتالا لاجم يف يروتسدلا

ءارآ رشنو ،ةيروتسدلا مدعب عفدلا تاسلج لودج نع نالعإلاو
ةيطغتو ،هنع ةرداصلا تانايبلاو هتارارقو يروتسدلا سلجملا

ةــــــــــفاقثلا ةـــــــــيقرـــتو ،يروـــــــتـــسدلا ســــــــــلجملا تاــــــطاــــشن فـــــــــــلتخم
.ةــــــــيروتسدلا

نماثلا باــبلا

يلاملاو يرادإلا رييستلا دعاوق
يروتسدلا سلجملل

ةرـقفلل اــــقبط ،يروـــتسدلا ســـلجملا عـــــتمتي :٧٩ ةداملا
ةيرادإلا ةيلالقتسالاب ،روتسدلا نم281 ةداملا نم ةريخألا

.ةيلاملاو


