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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
0441 ماع لاوش٣ يفخّرؤم٨٧1–٩1 مقر يسائر موسرم

قــــــيدصتلا نــــــــمضتي ،٩10٢ ةــــــنس وينوي٦ قــــــفاوملا
نيب نيمرـــجملا مـــيـــلستـــب قــــلــــعــــتملا قاــــفــــتالا ىلــــــع
ةـــيـبـعشلا ةــــيـطارـقـمـيدــلا ةــــيرــئازجلا ةــــيروــهــمجلا

خــيراتب وــــكابب عـــّقوملا ،ناـــجيبرذأ ةــــيروهمجو
.٨10٢ ةنس وينوي1٢

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةلودلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

٩–١٩ ناــــــــــتداــملا اـمــيــس ال ،روــتسدــلا ىلــع ءاــنـــــــــــبو–
،هنم )٦ ةرقفلا(2٠١و

نيمرجملا ميلستب قلعتملا قافتالا ىلع عالطالا دعبو–
ةـــيروهمجو ةــــيبعشلا ةـــيطارقميدلا ةــــيرئازجلا ةـــــيروهمجلا نيب
،8١٠2 ةنس وينوي١2 خيراتب وكابب عّقوملا ،ناجيبرذأ

: يتأي ام مسري

مـــــيلستب قــــلعتملا قاـــــفتالا ىلــــع قّدــــــصي: ىلوألا ةداملا
ةـــيبعشلا ةــــيطارقميدلا ةــــيرئازجلا ةــــيروهمجلا نيـــب نيـــــمرجملا

ةنس وينوي١2 خيراتب وكابب عّقوملا ،ناجيبرذأ ةيروهمجو
ةــــــيرئازجلا ةـــــيروهمجلل ةـــــيمسرلا ةدـــــــيرجلا يف رــــشنُيو ،8١٠2
.ةيبعشلا ةيطارقميّدلا

ةّيمسّرلا ةدــــيرجلا يف موـــــسرملا اذــــه رــــشني:٢ ةداملا
.ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

وينوي٦ قفاوملا٠٤٤١ ماع لاّوش٣  يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةيروهمجلا نيب نيمرجملا ميلستب قلعتي قافتا
ناجيبرذأ ةيروهمجوةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا

ةــــــــيبعشلا ةـــــــيطارــقميدلا ةـــــــيرـــــئازجلا ةــــــيروـــــهمجلا نإ
 ،ناــــجيبرذأ ةــــيروهمجو

  ،”نيفرطلا“ ــــب يتأي اميف امهيلإ راشملا

يتلا ةــقادصلا تاــــقالع دــــيطوت يف اــــمهنم ةــــــبغر–
ةداـــيسلــل لداـــبــتملا مارــــتــحالا ساــــسأ ىلع ،نــــيدــلـــبـــلا طـــبرـــت
،ةلدابتملا ةحلصملاو ةاواسملاو ةــــينطولا

نواعتلا ةيلاعف زيزعت يف امهتبغر نم اقالطناو–
،اهلاكشأ لكب ةميرجلا ةحفاكمل امهنيب اميف

مــيــلست لاــجــم يف نواــعــتــلا ةــماــقإ يف اـــمـــهـــنـــم ةـــبـــغرو–
،نيدلبلا نيب نيمرجملا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
ميلستلاب مازتلالا

ىلع ءانب ،رــخآلل اـــمهنم لـــك مـــّلسي نأب ناـــفرطلا قـــفتي
،امهنم لكل ينطولا عيرشتلاو قافتالا اذه ماكحأل اقفوو بلط
ةـــــــعباتملل ،بــــــــلاطلا فرــــــــطلا مـــــيلقإ يف بوــــــــلطم صـــــــــخش يأ
ذيفنت وأ ضرفل وأ ميلستلا بجوتست ةميرج نأشب ةيئازجلا

.ةميرجلا هذه نأشب ةبوقع

٢ ةداملا
ميلستلا بجوت يتلا مئارجلا

ميلستلا بجوت يتلا مئارجلا ،قافتالا اذه ضارغأل –١
نيفرطلا نم لك نيناوق ىضتقمب اهيلع بقاعملا مئارجلا يه
اذإو .دشأ ةبوقعب وأ ةنس نع لقت ال ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب
هذه لثم هباكتراب هتنادإ تمت صخشب ميلستلا بلط قـــلعت
ةبوقع وأ سبح ةبوقع ذيفنتل هنع ثحبلا يرجيو ،ةـميرجلا
مـــــــكحلا مت اذإ ّالإ مــــيلستلا حـــنمي ال ،ةـــــيرحلل ةــــبلاس ىرـــــخأ
ةبوقعب وأ رهشأ )٦( ةتس نـــــع اــــهتدم لـــــقت ال ســـــبح ةـــــبوقعب
.دشأ

اذإ ام راـــبتعالا نيــــعب ذــــخؤي ال ،ةداــــملا هذــــه ضارـــــغأل –2
نمض ةلصلا تاذ لاعفألا فّنصت نيفرطلا تاعيرشت تناك
.الثامم افصو وأ هسفن فصولا اهحنمت وأ مئارجلا ةئف سفن

٣ ةداملا
ميلستلا ضفر

 : ميلستلا ضفري  –1
ميلستلا اهلجأ نم بولطملا ةميرجلا تربتعا اذإ–أ

هنم بولطملا فرطلا عيرشت يف يسايس عباط تاذ ةميرج
 .ميلستلا

ةيسايسلا ةـميرجلا لـــــمشت ال ،قاــــفتالا اذــــه ضارــــــغأل –
: يتأي ام

I– درف يأ وأ نيفرطلا نم يأ سيئر ىلع ءادتعالا
 ،هترسأ دارفأ نم

II– باهرإلاب قلعتت ةميرج،

III–ةددعتم ةـيلود ةدـــهاعم يأ اـــهيلع صــنت ةـــميرج
اّمإ اـــمهيلع ضرـــفتو اــــهيف اــــفرط ناـــفرطلا نوــــكي فارــــطألا

.هميلست وأ صخشلا ةمكاحم
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داقتعالا ىلإ وعدت ةيرهوج بابسأ كانه تناك اذإ–ب
ىلع يه هــميلست بوــــلطملا صـــخشلا ةــــنادإ وأ ةـــــمكاحم نأب
نأ وأ  ،ةيسايسلا هئارآ وأ هتيسنج وأ هسنج وأ هقرع ساـسأ

.بابسألا هذهل ررضتي دق صخشلا كلذ فقوم

اــهــلــجأ نــم مــيــلستــلا بلــطــي يتــلا ةــمــيرجلا تناــك اذإ–ج
فرـــطـــلا عـــيرشت قـــفو يرـــكسع عـــباـــط تاذ ةـــمـــيرـــج رـــبــــتــــعــــت
.ميلستلا هنم بولطملا

ابقاعم ميلستلا اهلجأ نم بولطملا ةميرجلا تناك اذإ–د
ةبوقع تناكو بلاطلا فرطلا عيرشت يف  مادعإلا ةبوقعب اهيلع
،ميلستلا هنم بوــلطملا فرـــطلا عيرشت يف ةررـــقم ريغ مادـــعإلا

تاـــنامض بـــلاطلا فرــــطلا مدــــق اذإّ الإ مــــيلستلا ضــــفر زوـــــجي
ةبوقع نأ ىلع ةيفاك ميلستلا هنم بولطملا فرطلا اهربتعي
.اهذيفنت متي نل ،اهب قطنلا مت اذإ و اهضرف متي نل مادعإلا

فرطلا يف ةميرجلا صوصخب ذفان مكح ردص اذإ– ـه
.ميلستلا هنم بولطملا

مكحب المع ميلستلا بلط بلاطلا فرطلا مدق اذإ–و
 .ميلستلا دعب ةمكاحملا ةداعإ ةيناكمإ نمضي ملو يبايغ

بــــسح ةـــبوقعلاو ةــــيمومعلا ىوــــعدلا تــــمداقت اذإ–ز
،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا وأ بلاطلا فرطلا تاعيرشت
 .ميلستلا هنم بولطملا فرطلا لبق نم بلطلا مالتسا دنع

يف وأ ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ يف ردص اذإ–ح
صخشلا قــح يف لـــماشلا وـــفعلا وأ وـــفعلا بـــلاطلا فرــــطلا ميلقإ
نم ميلستلا بلط يتلا ةميرجلا صوصخب هميلست بولطملا
 .اهلجأ

: ميلستلا ضفر زوجي  –٢
ميلستلا اهلجأ نم بولطملا ةميرجلا تناك اذإ–أ

هــــــنم بوــــلطملا فرـــــطلا مــــيلقإ يف اــــيئزج وأ اــــيلك تبـــــكترا
 .ميلستلا

هل حنم دق هميلست بولطملا صخشلا ناك اذإ–ب
فرطلا ميلقإ يف ،بلاطلا فرطلا هاجت يسايسلا ءوجللا قح
.ميلستلا هنم بولطملا

ميلستلا اهلجأ نم بولطملا ةميرجلا تناك اذإ–ج
اــــقفو ،مـــــيلستلا هـــنم بوــــلطملا فرـــــطلا صاـــــصتخا يف عـــــقت
.ينطولا هعيرشتل

يف ،مـــيلستلا هــــنم بوــــلطملا فرــــطلا رــــبتعا اذإ–د
حـــلاصمو ةــــميرجلا ةروــــطخ ةاــــعارم عــــمو ةـــــيئانثتسا تالاــــح
،ةيناسنإ تارابتعا عم ضراعتي دق ميلستلاّ نأ ،بلاطلا فرــــطلا

فورــــــــظ ةـــــــيأ وأ ةــــــــيحصلا هــــــــتلاح وأ صــــــــخشلا نــــــــــسل رـــــظنلاب
.ةـــلص تاذ ىرــــــــخأ

4 ةداملا
نينطاوملا ميلست ضفر

 .امهينطاوم نافرطلا مّلسي ال –١

بلط ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ضفر ةلاح يف –2
هنوناقل اقفو مزتلي ،ةيسنجلا ببسب هينطاوم دحأ ميلست

هذه يفو ،ةـــميرج بـــكترا اذإ صـــخشلا اذـــه ةـــعباتمب يلــــخادلا
بلط ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،بلاطلا فرطلا هجوي ةلاحلا

.هتزوحب ةدوجوملا قئاثولاو تافلملاب ابوحصم ةعباتم

.هبلطل صصخملا لآملاب املع بلاطلا فرطلا طاحي –٣

5 ةداملا
لاصتالا

اـــمهنيب امـــيف ناـــفرطلا لــــصتي ،قاـــفتالا اذــــه ضارــــغأل
: ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ةصتخملا امهتاطلس ةطساوب

.لدعلا ةرازو يه يرئازجلا فرطلل ةصتخملا ةطلسلا

.لدعلا ةرازو يه يناجيبرذألا فرطلل ةصتخملا ةطلسلا

٦ ةداملا
ةبولطملا قئاثولاو ميلستلا تابلط

ةاـــــنقلا رـــــبع هــــجويو اــــيباتك مــــيلستلا بــــلط مدــــــقي –١
.ةيــسامولبدلا

: ميلستلا بلط نمضتي –2

،ةبلاطلا ةطلسلا مسا–)أ

،ميلستلا اهنم بولطملا ةطلسلا مسا– )ب

بولطملا صخشلل ،ناكمإلا ردقب ،ةقيقد فاصوأ– )ج
هتيوه ديدحت ىلع دعاست نأ اهنأش نم ةمولعم لكو هميلست
،لمتحملا هدجاوت ناكم ديدحتب نكمأ اذإ حمستو ،هتيسنجو

اهباكترا ناكمو نامز اميسال ،ةميرجلا عئاقو– )د
،ينوناقلا اهفييكتو

ىلع صنت يتلا ةلصلا تاذ ةينوناقلا ماكحألا– )ـه
ةبوقعلا ةنمضتملاو ميلستلا اــــهلجأ نـــم بوــــلطملا ةـــــميرجلا
.ةعباتملا تاءارجإ مداقتو اهنع ةررقملا

: ـــب بلاطلا فرطلا لبق نم مدقملا ميلستلا بلط قفري–٣

ىرخأ ةقيثو ةيأ وأ ضبقلاب رمألا نم ةخسن– )أ
وأ ةعباتملا ضرغل مدق ميلستلا بلط ناك اذإ رثألا سفن اهل
مت دــق يتلا ةبوقعلا ةدــم نع اــنايبو دــفانلا مــكحلا نم ةـــخسن
،ةبوقع ذيفنتب قلعتي ميلستلا بلط ناك اذإ اهؤاضق

يأ وأ ةــــميرجلاب ةــــقلعتملا ةـــيرورضلا ةــــلدألا– )ب
،ةلصلا تاذ تامولعم

.ماهتالا ةقيثو نع وأ ماهتالا رارق نع ةخسن–)ج

٧ ةداملا

قيدصتلا نم ءافعإلا

ةـــلسرملا قــــئاثولا ،قــــيدصتلا تاءارــــجإ يأ نــــم ىــــفعت
.قافتالا اذهل اقبط

متخو عيقوتب قــــئاثولا هذــــه رــــهمت نأ بــــجي هــــّنأ رـــيغ
.اهرادصإل ةلهؤملا ةصتخملا ةطلسلا
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٨ ةداملا

ةيليمكتلا تامولعملا
نأ ىأر اذإ ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلل زوجي –١

ةـــيفاك رــــيغ مــــيلستلا بـــــلطل اـــــميعدت ةــــمدقملا تاــــمولعملا
،نيمرجملا ميلستب قلعتملا هــــعيرشت تاــــيضتقم ءاــــفيتسال
.اـــموي )٠٣( نيــــثالث لــــجأ يف ةـــيليمكت تاــــمولعم بــــلطي نأ

ىلع ءانب ،اموي )٥١( رشع ةسمخب ةدملا هذه ديدمت زوجيو
بابسأ ترفوت اذإ بلاطلا فرطلا لبق نم حيحص بلط
.كلذل ةلوقعم

اذإ ،هميلست بولطملا صخشلا نع جارفإلا زوجي –2
ريغ ةـمدقملا ةــــيليمكتلا تاــــمولعملا تــــناكو ،اـــسوبحم ناـــك
جارــــفإلا اذـــــه ّنأ رـــيغ .ةددـــحملا ةــــلهملا يف لــــصت مـــل وأ ةـــيفاك
.ميلستلل ديدج بلط ميدقت نم بلاطلا فرطلا عنمي ال

هميلست بولطملا صخشلا نع جارفإلا متي امدنع –٣
بولطملا فرطلا ىلع بـجي ،ةداـــملا هذـــه نـــم2 ةرـــقفلل اـــقبط
.انكمم كلذ ناك ىتم كلذب بـلاطلا فرـطلا راطخإ ميلستلا هنم

٩ ةداملا

تقؤملا فيقوتلا
بـــــلـــــــــــط ىلــــع ءاـــنـــــــــــبو ،لاــــجـــــــــــعـــــــــــتسالا ةـــــلاــــــــــــح يف –١

تقؤملا فيقوتلا متي ،بلاطلا فرطلل ةصتخملا تاـــــطلسلا
ةـصتخملا تاــــطلسلا فرــــط نــــم هــــميلست بوـــــلطملا صخشلل
.ميلستلا هنم بولطملا فرطلل

تاوــــــــنقلا رـــــبع تـــــــــــقؤـــملا فـــــــــــيقوتلا بـــــــــــلط لــــــسرــــي –2
ةيئانجلا ةطرشلل ةيلودلا ةمظنملا قيرط نع وأ ةيسامولبدلا
كرتت ىرخأ ةليسو ةــــيأ وأ ســــكافلا وأ دــــيربلا وأ )لوــــبرتنألا(
.ايباتك ارثأ

تادـــــــــنتسملا دوــــــــــجو ىلإ بـــــــــــلطلا رـــــــــــيشي نأ بــــــجي –٣
نع حاصفإلا عم ،قافتالا اذه نم٦ ةداملا يف اهيلع صوصنملا

هذه نم٥ ةرقفلا يف ةددحملا لاجآلا يف ميلستلا بلط لاسرإ ةين
بلطي يتلا ةميرجلا ،كلذ ىلع ةدايز نـّيبي نأ بجيو  .ةداملا

نامزو ناكمو ةميرجلا عئاقول ازيجو اضرعو ميلستلا اهلجأ نم
ةقدلا هجو ىلع هميلست بولطملا صخشلا فاصوأو اهباكترا

.نكمأ ام

تاءارجإلاب ريخأت نود بلاطلا فرطلا راطخإ متي –٤
.هبلط نأشب ةذختملا

اذإ تقؤملا فيقوتلا لحم صخشلا نع جارفإلا متي –٥
ميلستلا هنم بولطملا فرطلل ةصتخملا ةطلسلا ملتست مل

ميلستلا بلط صخشلا فيقوت نم اموي )٠٣( نيثالث لالخ
يذ بلط يقلت مت اذإ .قافتالا اذه نم٦ ةداملا يف هيلإ راشملا

ءاضقنا لـــبق ،بــلاطلا فرـــــطلل ةـــصتخملا ةــــطلسلا نــــم ةــــلص
.اموي )٥١( رشع ةـــسمخ ةياغ ىلإ ةدملا هذه ديدمت زوجي ،لـجألا

نم صــخشلا فـــيقوت عم جارــــفإلا اذـــــه ضراـــــعتي ال –٦
مـيـلستـلا هـنـم بوـلـطملا فرـطــلا ىــقــلــت اذإ ،هــمــيــلستو دــيدــج
.هل ةمعدملا قئاثولاو ميلستلا بلط ،اقحال

01 ةداملا

 ميلستلا ىلع ةقفاوملا
هعيرشت ناك اذإ ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا نكمي –١

قفاوي نأ ةطيرش ،طسبملا ميلستلاب حمسي نأ ،كلذ زيجي
.كلذ ىلع هميلست بولطملا صخشلا

تاءارجإلاب مايقلا نم ميلستلا ةبلاط تاطلسلا ىفعت –2
دــــعب ،قاـــفتالا اذــــه نــــم٦ ةداـــملا يف اــــهيلع صوــــــصنملا ةــــمزاللا
.هميلست بولطملا صخشلل ةبوتكملا ةقفاوملا

لوح ،ةلاحب ةلاح ،نافرطلا قفتي ،تالاحلا هذه يف –٣
.ميلستلا طورش

11 ةداملا

ةنمازتملا تابلطلا
ســــفن لــــجأ نــــم مـــيلستلل بــــــلط نــــم رـــــثكأ ميدقت مت اذإ

هتمدق يذلا ميلستلا بلط ىلع الّوأ ةقفاوملا متت ،ةميرجلا
ةلودلا بلط مث ،اهميلقإ قوف ةميرجلا تبكترا يتلا ةلودلا
بكترا يتلا ةلودلا اهيلتو ،ررضلل اهحلاصم تضرعت يتلا

ةلودلا حّجرت ،اهسفن فورظلا تناك اذإو .ةميرجلا اهنطاوم
بلط ميدقت مت اذإ ،ىرخأ ةهج نمو .الوأ بلطلاب تمدقت يتلا
ةـــيولوألا ىــــطعت ،ةدــــحاو ةــــميرج نـــم رـــثكأ لــــجأ نــــم مــــيلستلا
.ةميرجلا ةروطخو فورظل

٢1 ةداملا

صيصختلا ةدعاق
ماكحأل اقفو هميلست مت يذلا صخشلا سبح زوجي ال

نم دحلا وأ هتبقاعم وأ هتنادإ وأ هتمكاحم وأ ،قافتالا اذه
تبكترا ةميرج لجأ نم ،بلاطلا فرطلا ميلقإ ىلع هتيرح
يف ّالإ ،اهلجأ نم هميلست بلط يتلا كلت ريغ ،هميلست لبق
: ةيتآلا تالاحلا

فرطلا ميلقإ هميلست مت يذلا صخشلا رداغي مل اذإ–أ
قالطإل ةيلاوملا اموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ لجأ يف بلاطلا

هـــيلإ داــــع اذإ وأ ،كلذ هــــتعاطتسا يف ناـــكو ،يــــئاهنلا هــــحارس
  وأ ،هل هترداغم دعب هتدارإ ضحمب

،كلذ ىلع ميلستلا هنم بولطملا فرطلا قفاو اذإ–ب
،ضرغلا اذهل ديدج بلط ميدقت طرتشي نأ فرطلا اذهل زوجيو
يف اهيلع صوصنملا ةلصلا تاذ قئاثولاب ابوحصم نوكي
يئاضق رضحم ريرحت ىلإ ةفاضإلاب ،قافتالا اذه نم٦ ةداملا

دـــــــيدمت بـــــلط لوـــــح مـــــّلسملا صـــــخشلا تاـــــحيرصت نــــــمضتي
نع عافدلل ةيناكمإلا هل حاتتس تناك اذإ ام نايبو ،ميلستلا

وأ ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا تاطلس مامأ هسفن

،تاءارجإلا ريس لالخ ةميرجلا فييكت ديعأ اذإ–ج
نم بلط يتلا ةميرجلل ةلكشملا عئاقولا سفن ساسأ ىلع
ةدـــــيدجلا ةـــــمـــيرجلا نوـــــكـــت نأ ةـــــطـــيرش ،مــــــيــــلستــــلا اــــهــــلــــجأ
وأ ،ميلستلا بـــــجوتست

.هميلست مت يذلا صخشلا كلذ ىلع قفاو ا ذإ–د
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صخشلا نع جارفإلا زوــجي ،لـــجألا اذـــه ءاــــهتنا دــــنع –٥
ضـــفر مـــيلستلا هـــــنم بوــــلطملا فرــــطلا نــــكميو ،بوــــلطملا

.ةميرجلا سفن لجأ نم هميلست

وأ ميلست نود ةيئانثتسا فورظ تلاح اذإ ،هّنأ ريغ –٦
هذه نم٤ ةرقفلا يف ددحملا لجألا يف بولطملا صخشلا ّملست
فرـــطلا طـــيحي نأ رــــمألاب ينعملا فرــــطلا ىلع بــــجو ،ةداــــملا
خيرات ىلع نافرطلا قفتيو ،لجألا ءاضقنا لبق كلذب املع رخآلا
.ميلستلل رخآ

هنم بولطملا فرطلا بلاطلا فرطلا رطخي امك –٧
ةعبتملا ةيئازجلا تاءارجإلا نع ةبترتملا جئاتنلاب ميلستلا

لــــسري كلذ ىلإ ةــــفاضإلاب ،هــــميلست مت يذــــلا صـــخشلا دــــض
ىلع ءانب ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ بلاطلا فرطلا

.ذافنلا زّيح لخد يذلا مكحلا ،هبلط

٦1 ةداملا
هميلست بولطملا صخشلا بوره

تاءارجإ ءاهتنا لبق هميلست مت يذلا صخشلا بره اذإ
فرــــطلا مـــــيلقإ ىلإ عـــــجرو ةــــبوقع ذــــيفنت نــــم وأ هتــــــعباتم
ديدج بلط يقلت دعب هميلست داعي ،ميلستلا هنم بولطملا
عئاقو أرطت مل ام ،تادنتسمب همعد ىلإ ةجاح نود ميلستلل

.ىرخأ تادنتسم بلط رربت ةديدج

٧1 ةداملا
ىرخأ ةلود ىلإ ميلستلا ةداعإ

اذه ميلست ،هيلإ صخشلا ميلست مت يذلا فرطلل زوجي ال
اذإّ الإ ،هل هّملس يذلا فرطلا ةقفاوم نود ،ىرخأ ةلود ىلإ ريخألا
بــسح هـــيلإ داــــع وأ بــــلاطلا فرـــــطلا مـــيلقإ صــــخشلا رداـــــغي مل
.قافتالا اذه نم2١ ةداملا نم )أ( ةرقفلا يف ةررقملا طورشلا

٨1 ةداملا
روبعلا

ةلود نم نيفرطلا دحأ ىلإ صخش ميلست ةلاح يف –١
نـّيعتي يذلا فرطلا بلطي ،رخآلا فرطلا يضارأ ربع ةثلاث
صخشلا كلذل نذأي نأ رخآلا فرطلا نم ،هل صخشلا ميلست
نكي ملو يوجلا لقنلا ةلاح يف اذه يرسي الو .هيضارأ روبعب
 .رخآلا فرطلا يضارأ يف ررقم طوبه كانه

اذه لــــثم روـــبعلا هنم بوــــلطملا فرــــطلا مــــّـلستي اـــــمدنع –2
هيف تبي ،ةلصلا تاذ تامولعملا نمضتي نأ يغبني يذلا ،بلطلا

فرطلا اذه قفاويو .هعيرشت اهيلع صني يتلا تاءارجإلل اقفو
 .ةيساسألا هحلاصمب كلذ سمي مل ام ،ةلجاع ةفصب بلطلا ىلع

يذــــلا فرـــطلل زوــــجي ،ررــــقملا رــــيغ طوـــــبهلا ةـــــلاح يف –٣
،قفارملا سراحلا بلط ىلع ءانب ،روبعلاب حامسلا هنم بلطي
متي اــــمثير ،ةـــعاس )8٤( نيـــعبرأو ناـــمث ةدــــمل صـــخشلا لاـــــقتعا

١ ةرقفلا ماكحأل اقفو هميدقت نــّيعتي يذلا روبعلا بلط ملست
.ةداملا هذه نم

٣1 ةداملا

ءايشألا ميلستو زجح

هنم بولطملا فرطلا نكمي ،ميلستلا لبقي امدنع –١
ءانب ،بلاطلا فرطلا ىلإ ،هعيرشتل اقفو ،مّلسي نأ ميلستلا

يتــلا وأ ةــمــيرجلا نــم ةــلصحــتملا ءاــيشألا عــيــمـــج ،هـــبـــلـــط ىلع
 .عانقإ ةــلدأك اــــهذاختا مـــتي دـق يتلا ءايشألا لـكو اــــهيف تـــــلمعتسا

نإو ىتح ةروــــكذملا ءاــــيشألا مــــيلست ءارــــجإ زوـــــجي –2
هبوره ببسب ،بولطملا صخشلا ميلست بلط ذيفنت رذعت
.هتافو وأ

ىلع ةينلا نسح ريغلا اهبستكا يتلا قوقحلا ظفحت –٣
ىلإ اهدر بجي ،قوقحلا هذه تدجو اذإو .ةروكذملا ءايشألا
يفو بلاطلا فرطلا ةقفن ىلع ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا
.بلاطلا فرطلا يف تاءارجإلا مامتإ بقع ،ةنكمملا لاجآلا برقأ

41 ةداملا

طورشملا وأ لجؤملا ميلستلا

ميلست ليجأت ميلستلا هنم بولطملا فرطلل زوجي –١
ةبوقع ءاضقل وأ ايئازج هتعباتم لجأ نم ،بولطملا صخشلا

ميلستلا بلط يتلا كلت ريغ ىرخأ ةميرج نع هيلع اهب مكح
ميلستلا هنم بولطملا فرطلا موقي ،ةلاحلا هذه يفو .اهلجأ نم
.كلذب بلاطلا فرطلا راطخإب

ميلستلا نود ةداملا هذه نم١ ةرقفلا ماكحأ لوحت ال –2
ةطيرش ،بلاطلا فرطلا ىلإ هميلست بولطملا صخشلل تقؤملا
نم ءاهتنالا دعب ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ هتداعإ متت نأ
.بلاطلا فرطلا يف تاءارجإلا

51 ةداملا
صخشلا ميلستو رارقلا

بلـــط يف مـــيـــلستـــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا رـــظــــنــــي –١
صاخلا هرارقب بلاطلا فرطلا ملعيو ،هعيرشتل اقفو ميلستلا

.لاجآلا برقأ يف ميلستلاب

ةلاح يف ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلع بجي –2
،قافرإ عم ،ضفرلا بابسأ ميدقت ،ايئزج وأ ايلك بلطلا ضفر
تاذ ةيئاضقلا تارارقلاو ماكحألا نم خسن ،بلط ىلع ءانب
.ةلصلا

ميلست ناكمو خيرات ددحي ،ميلستلا لوبق ةلاح يف –٣
.نيفرطلا نيب كرتشم قافتاب بولطملا صخشلا

صخشلا مّلستي نأ بلاطلا فرطلا ىلع بجي–٤
،اموي )٥٤( نيعبرأو ةسمخ فرظ يف هناوعأ ةطساوببولطملا
.ميلستلل يئاهنلا رارقلا خيرات نم ءادتبا
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٩1 ةداملا
 فيراصملا

،مـــّلسملا صـــخشلا روــــبعو لـــــقن فـــــيراصم ءاـــــنثتساب
ةبترتملا فيراصملا نوكت ،بلاطلا فرطلا اهلمحتي يتلا

يفو .هــميلقإ ىلع عـــقت يذــــلا فرـــطلا قـــتاع ىلع مــــيلستلا نع
،ةيئانثتسا ةعيبط تاذ ةروكذملا فيراصملا تناك ام ةلاح
.اهتيوستل نافرطلا رواشتي

0٢ ةداملا
 تامولعملا لدابت

نيمرجملا ميلستب قلعتملا عيرشتلا لوح

لوح تاـــمولعملا ،بــــلط ىلــــع ءاــــنب ،ناـــــفرطلا لداـــــبتي
.نيمرجملا ميلستب قلعتملا ينطولا عيرشتلا

1٢ ةداملا
ةبطاخملا ةغل

فرطلا ةغلب اهل ةمعدملا قئاثولاو ميلستلا تابلط ررحت
ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ةغل ىلإ ةمجرتب قفرتو بلاطلا
.ةيزيلجنإلا ةغللا ىلإ وأ

٢٢ ةداملا

ىرخألا ةيلودلا تادهاعملا عم ةقالعلا

ةمجانلا تامازتلالاو قوقحلاب قافتالا اذه ماكحأ سمت ال
.اهيف افرط نافرطلا نوكي ىرخأ ةيلود تادهاعم نع

٣٢ ةداملا

تافالخلا ةيوست

قافتالا اذه ريسفتو قيبطت لوح فالخ لك ةيوست متت
.ةيسامولبدلا تاونقلا ربع ةصتخملا تاطلسلا نيب رواشتلاب

4٢ ةداملا

ةيماتخ ماكحأ

ةـــينوناقلا تاءارــــجإلل اــــقبط قاــــفتالا اذـــــه ىلــــع قّدـــــصي –١
،ةددحم ريغ ةدمل ذيفنتلا ّزيح لخديو .نيفرطلا الكل ةيلخادلا

.قيدصتلا قئاثو لدابت نم اموي )٠٣( نيثالث دعب

ءانب قافتالا اذه ىلع تاليدعتو تافاضإ لاخدإ زوجي –2
،نيـــــفرطلا دـــحأ نـــم حارــــتقابو ةــــكرتشم ةــــيباتك ةـــــقفاوم ىلع

ةينوناقلا تاءارجإلا سفن بسح ذيفنتلا ّزيح اهلوخد ةطيرش
.قافتالا اذهل ةبولطملا ةيلخادلا

ةـــطــساوـــب قاـــفــــــتالا اذــــه ءاــــهـــنإ نيـــفرــطــلا نــم يأل زوــجي –٣
تاوـــنــقــلا رـــبـــع رارــــقـــلا اذـــهـــب رـــخألا فرـــطـــلا ىلإ يـــباـــتـــك غـــيـــلـــبـــت
)٦( ةـــــتس يــــضم دـــــعب ءاـــــهنإلا اذـــــه رـــــثأ يرــــسي .ةيسامولبدلا
اذه لبق ةمدقملا تابلطلا لك جلاعت .غيلبتلا خيرات نــــم رـــــهشأ
 .قافتالا اذهل اقفو ،ةرتفلا هذه لالخ اهيقلت مت يتلا وأ غيلبتلا

،انوناق ناضوفملا ،هاندأ ناعّقوملا عّقو ،كلذل اتابثإ
.قافتالا اذه ىلع

نيتيلصأ نيتخسن نم ،8١٠2 ةنس وينوي١2 يف وكابـــب رّرح
سفن امهنم لكل ،ةيزيلجنإلاو ةيناجيبرذألاو ةيبرعلا تاغللاب
صنلا دوسي ،ريسفتلا يف فالتخالا ةلاح يف .ةينوناقلا ّةيجحلا
.يزيلجنإلا

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

ةيرئازجلا ةيروهمجلل
ةـيبعشلا ةـيطارقميدلا

حول بيطلا

 لدعلا ريزو

ناجيبرذأ ةيروهمجل

فود امام  تركف

ةّيميظنتميسارم
0441 ماع لاّوش51 يفخّرؤم٩٧1–٩1 مقر يسائر موسرم

ةحلصم ثادحإ نمضتي ،٩10٢ ةنس وينوي٨1 قفاوملا
اهماهمو شيجلا نمأل ةيئاضقلا ةطرشلل ةيزكرم
.اهميظنتو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةـلودلا سيئر نإ

،ينطولا عافدلا ريزو ريرقت ىلع ءانب

)٦و2و١(١٩ داوــملا اــمـيس ال ،روــتـسدـلا ىلــع ءاــنــبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(٣٤١و )٦ ةرقفلا(2٠١و

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو–
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو٦٦٩١ ةنس وينوي8 قفاوملا٦8٣١
،مـّمتملاو ّلدعملا

ماع رفص٦2 يف خّرؤملا82–١٧ مقر رمألا ىضتقمبو–
ءاضقلا نوناق نمضتملاو١٧٩١ ةنس ليربأ22 قفاوملا١٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يركسعلا




