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،ىرخأ ةهج نم داشت ةيروهمج ةموكحو

،”نيفرطلا “ ــب يتأي اميف امهيلإ راشملا

ةـلادـعـلـل ةــكرــتشملا اــيــلــعــلا لــثــمــلــل اــمــهــنــم اراــبــتــعا –
،نيتلودلا دوقت يتلا ةيرحلاو

لدابتملا يئاضقلا نواعتلا زيزعت يف امهنم ةبغرو –
،يراجتلاو يندملا لاجملا يف

: يتأي ام ىلع اتقفتا

 لوألا لــصفلا

 ةماع ماكحأ

 ىلوألا ةداملا

يئاضقلا نواعتلاب مازتلالا

يف لدابتملا يئاضقلا نواعتلا حنمب نافرطلا دهعتي
.امهدحأ نم بلطب ،يراجتلاو يندملا لاجملا

2 ةداملا

ةينوناقلا ةيامحلا

فرطلا ميلقإ يف نيفرطلا نم لك ونطاوم ديفتسي –1
ريخألا اذه اهحنمي يتلا ةينوناقلا ةيامحلا سفنب رخآلا

 .ةيلاملاو ةيصخشلا مهقوقحب قلعتي اميف هينطاومل

ىلإ ءوجللا ةيرحب نيفرطلا نم لك ونطاوم عتمتي –2
نـع عاــفدــلاو ةــبــلاــطــمــلــل رــخآلا فرــطــلــل ةــيــئاضقــلا تاــهجلا

.مهقوقح

ةداملا هذه نم2 و1 نيترقفلا ماكحأ قبطت امك –3
اقفو اهب صخرملا وأ ةأشنملا ةيرابتعالا صاخشألا ىلع
.نيفرطلا نم لك نيناوقل

٣ ةداملا

ةيئاضقلا فيراصملا ةلافك

نيــفرطلا نــم لــك يــنطاوم ىــلع ضرــفت نأ نــكمي ال –1
ةــلافك رــخآلا فرــطلل ةــيئاضقلا تاــهجلا ماـمأ نوــلثمي نــيذلا

بناجأ مهتفصب امإ كلذو ،تناك ةــيمست ةيأ تــحت عاديإ الو
.ةماقإ وأ مهل نكسم دوجو مدعل وأ

صاخشألا ىلع ةقباسلا ةرقفلا ماكحأ قبطت امك –2
نم لك نيناوقل اقفو اهب صخرملا وأ ةأشنملا ةيرابتعالا
.نيفرطلا

ىلوألا ىدامج٨١ يفخّرؤم55-٨١ مقر يسائر موسرم
نّمضتي ،٨١02 ةنس رياربـف5 قفاوملا٩٣4١ ماع
نواـــــــــعتلاب ةقلعــــــــتملا ةـــــــيقافتالا ىلــــــع قــــــــــيدصتلا
نيـــب يراـــــجـــتلاو يــــندملا لاــــــــــــجـــملا يف يــــــئاضقلا

ةّــــيـــــــــطارقميّدلا ةّيرئازـــجلا ةّيروــــــهـمجلا ةــــموـكـــح
ةعــــّـقوملا ،داــــــــشت ةـــــيروهمج ةـموـكـحو ةّــــيـبـــــعّشلا
.6١02 ةنس سرام7 خيراتب رئازــــــجلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

،هنم9-19 ةداملا اميس ال ،روتسّدلا ىلع ءانبو –

نواــــعتلاب ةـــــــقلعتملا ةـــــــــيقافتالا ىــــلع عالــــطالا دـــعبو –
ةــموــــــكــــــح نيب يراــجـــــــتـــــــلاو يــندملا لاــجملا يــف يـــئاضقـــــــلا
ةــموـكــحو ةــيــبــعشلا ةــيــطارــقــمــيدــلا ةــيرــئازجلا ةــيروــهــمجلا

ةنس سرام7 خيراتب رــئازجلاب ةــعّقوملا ،داــشت ةــيروهمج
61٠2،

: يتأي اـم مسرـي

ةــقـلـعـتملا ةـــــــــــــيـقاــفــتالا ىـــلــع قّدـــصي: ىلوألا ةّداملا
نيب يراــجـــتـــلاو يــندملا لاــجملا يــف يــئاضقـــلا نواــعـــتــــلاــــب
ةــموكحو ةّــيبعشلا ةـّـيطارقميّدلا ةّــيرئازجلا ةـّـيروهمجلا ةــموكح
ةنس سراـم7 خيراتب رــئازجلاب ةــعّقوملا ،داــشت ةـّـيروهمج
ةـّيرئازجلا ةّيروــهمجلل ةّـيمسّرلا ةدــيرجلا يــف رـــشنتو ،61٠2
.ةـّيبعّشلا ةـّيطارقميّدلا

ةّــيمسّرلا ةدــيرجلا يـــف موـسرملا اذــه رــشني :2 ةّداملا
.ةّــيبعّشلا ةّيطارــقميّدلا ةّيرــئازجلا ةّيروـــهمجلل

قفاوملا93٤1 ماع ىلوألا ىدامج81 يف رئازجلاب رّرح
.81٠2 ةنس رياربف5

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يندملا لاجملا يف يئاضقلا نواعتلاب قلعتت ةيقافتا
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب يراجتلاو

داشت ةّيروهمج ةموكحو ةّيبعشلا ةّيطارقميّدلا

ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا ةـــموـــكــــح ّنإ
،ةهج نم ةّيبعّشلا

ةّيلود تاقافتاو تاّيقافتا
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،ةيقافتالا هذه بجومب ةمدقملا تابلطلا لسرت –٤
ةطلسلا ىلإ بلاطلا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا نم ةرشابم
فرط لك غلبيو ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيزكرملا
.ةيزكرملا هتطلسل رييغت يأب رخآلا فرطلا

٩ ةداملا
نواعتلا تابلط ىوتحم

تانايبلا ىلع يئاضقلا نواعتلا بلط يوتحي – )1
: ةيتآلا

،ةبلاطلا ةيئاضقلا ةطلسلا – )أ

،نواعتلا اهنم بولطملا ةيئاضقلا ةطلسلا – )ب
،ءاضتقالا دنع

ةماقإ وأ نكسمو ةيسنجو ةفصو مساو بقل – )ج
صاخشألل ةبسنلاب يعامتجالا ناونعلاو ىوعدلا فارطأ
،ةيرابتعالا

دــــنــــع ،فارــــطألا يلثمم ناوــــنــــعو مساو بقــــل – )د
،ءاضتقالا

،ةقفرملا قئاثولاو بلطلا عوضوم – )ـه

تاءارجإلا زاجنإل ةيرورض ىرخأ تانايب يأ – )و
.ةبولطملا

بلطلا يف راشي ،ةيئاضقلا ماكحألا غيلبت ةلاح يف – )2
.نيفرطلا الك عيرشتل اقفو نعطلا قرطو لاجآ ىلإ

0١ ةداملا
ةلسارملا ةـــغل

ةغل يف يئاضقلا نواعتلاب ةقلعتملا قئاثولا لك رّرحت
فرطلا ةغل ىلإ ةقباطم ةمجرتب ةقفرم ،بلاطلا فرطلا
.هنم بولطملا

١١ ةداملا
يئاضقلا نواعتلا فيراصم

يأ دــيدست يئاضقــلا نواــعــتــلا ذــيــفـــنـــت نـــع بترـــتـــي ال
.ءاربخلا باعتأ ءانثتساب ،فيراصم

2١ ةداملا
دوقعلا غيلبت تابثإ

امإ ةيئاضقلا ريغو ةيئاضقلا دوقعلا غيلبت تبثي –1
ةطساوب وأ ،هيلإ لسرملا نم عّقومو خرؤم لصو ةطساوب

خيراتو ةقيرطو لعف تبثت ةبولطملا ةطلسلا نم ةداهش
.ميلستلا

 .كلذب املع بلاطلا فرطلا طاحي ،ميلستلا رّذعت اذإ –2

4 ةداملا
ةيئاضقلا ةدعاسملا

فرطلا ميلقإ يف نيفرطلا نم لك ونطاوم عتمتي –1
دــلــبــلا ينـــطاوـــم رارـــغ ىلع ةـــيـــئاضقـــلا ةدـــعاسملا نـــم رـــخآلا
هنم بولطملا فرطلا نوناقل مهمارتحا ةطيرش مهسفنأ
.ةدعاسملا

ىلإ مّلست دراوملا ةيافك مدعل ةتبثملا ةداهشلا ّنإ –2
اذإ هدلبل ةصتخملا تاطلسلا فرط نم بلاطلا صخشلا

هذه مّلستو ،نيفرطلا دحأ ميلقإ يف نكسي وأ ميقي ناك
ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تايلثمملا فرط نم ةداهشلا
وأ ميقي ينعملا صخشلا ناك اذإ ايميلقإ ةصتخملا هدلبل
 .ثلاث دلب يف نكسي

5 ةداملا
ةقداصملا نم ءافعإلا

،ةيقافتالا هذه ماكحأل اقيبطت ،ةلسرملا قئاثولا ىفعت
عيقوتب رهمت نأ بجيو ،قيدصتلا لاكشأ نم لكش يأ نم
 .اهرادصإب ةصتخملا ةطلسلا متخو

 يناثلا لــــصفلا
يئاضقلا نواعتلا

6 ةداملا
 يئاضقلا نواعتلا قاطن

يمسّرلا غيلبتلاو غيلبتلا يئاضقلا نواعتلا لمشي
تاءارجإ ذيفنتو ،ةيئاضقلا ريغو ةيئاضقلا دوقعلا لاسرإو
وأ ةربخ ءارجإ وأ ،فارطألا وأ دوهشلا عامسك ةيئاضق
لك اذكو ،ةيندملا ةلاحلا قئاثو لدابتو ةلدألا ىلع لوصحلا
دحأ بلط ىلع ءانب يئاضق قيقحت راطإ يف رخآ ءارجإ
.نيفرطلا

7 ةداملا
يئاضقلا نواعتلا ضفر

بولطملا فرطلا ربتعا اذإ يئاضقلا نواعتلا ضفري
وأ نمألا وأ ةدايسلاب ساسملا هنأش نم نواعتلا اذه نأ هنم
.هدلبل ماعلا ماظنلا

٨ ةداملا
 ةيزكرملا تاطلسلا

.نيفرطلا لبق نم ةيزكرملا تاطلسلا نّيعت –1

ةّيطارقميّدلا ةّيرــــئازــــجلا ةّيروــــــــهمجلل ةــــبسنلاب –2
.لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةطلسلا لثمتت ،ةّيبعّشلا

ةيزكرملا ةطلسلا لثمتت ،داشت ةّيروهمجل ةبسنلاب –3
 .لدعلاب ةفلكملا ةرازولا يف
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بولطملا ةطلسلا ذختت ال ،لوثملا مدع ةلاح يفو –3
.يعدر ءارجإ يأ نيفلختملا صاخشألا دض ذيفنتلا اهنم

وأ ايروضح ريبخلا وأ دهاشلا ةعباتم زوجي ال –٤
لــبــق اــهــبــكــترا ةــمــيرــجــب قــلــعـــتـــت ةـــبوـــقـــع لـــجأ نـــم هسبـــح
.هئاعدتسا

ريبخلا وأ دهاشلا رداغي مل اذإ ةناصحلا هذه لوزت –5
لالخ بلاطلا فرطلا ميلقإ ،كلذ يف ةيرحلا هل تناك يذلا

وأ ،ايرورض دعي مل هروضح ّنأ هغيلبت نم اموي )٠3( نيثالث
.هرداغ نأ دعب هرايتخاب داع اذإ

6١ ةداملا

ذيفنتو ةيئاضقلا ريغو ةيئاضقلا دوقعلا غيلبت
ةيسامولبدلا تايلثمملا لبق نم ةيئاضقلا تابانإلا

ةيلصنقلا وأ

رــيــغو ةـــيـــئاضقـــلا دوـــقـــعـــلا مـــيـــلست فرـــط لـــك نـــكـــمـــي
نـع ةرشاـبـم مـهـعاـمسب ماــيــقــلا وأ هــيــنــطاوــم ىلإ ةــيــئاضقــلا

عيرشتل اقبط ،ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا هتايلثمم قيرط
.نيفرطلا نم لك

ثلاثلا لصفلا

 ةيئاضقلا تارارقلا وأ ماكحألاب فارتعالا

اهذيفنتو ةيميكحتلا تارارقلاو ةّيمسّرلا دوقعلاو

7١ ةداـملا

ماكحألاب فارتعالل ةبولطملا طورشلا

اهذيفنتو ةيئاضقلا تارارقلا وأ

ةيئاضقلا تاهجلا نع ةرداصلا تارارقلا وأ ماكحألا ّنإ
كلـــت اـــهـــيـــف امب ،ةـــيراـــجـــتـــلاو ةـــيـــندملا داوملا يف نيفرـــطـــلــــل
تاهجلا لبق نم اهب موكحملا ةيندملا قوقحلاب ةقلعتملا
طورشلـل اــقــفو ذــّفــنــتو اــهــب فرــتــعــي ،ةـــــيــئازجلا ةـــيــئاضقــلا
: ةيتآلا

ةــــيــــئاضق ةــــهـــــج نـــــم رارـــــقـــــلا وأ مـــــكحلا ردصي نأ – أ
،ةصتخم

ةفصب فارطألا ءاعدتسا مت دق هنأب تبثي نأ – ب
نوناق قفو مهبايغب حيرصتلا مت وأ مهليثمت مت وأ ةحيحص

،رارقلا وأ مكحلا ردصأ يذلا فرطلا

نوناقل اقبط ايئاهن رارقلا وأ مكحلا حبصي نأ – ج
،هيف ردص يذلا فرطلا

ماعلا ماظنلل فلاخم ريغ رارقلا وأ مكحلا ناك اذإ – د
.ذيفنتلا هيف بولطملا فرطلل

٣١ ةداملا
ةيئاضقلا تابانإلا

: ةيتآلا تانايبلا ةيئاضقلا تابانإلا نمضتت نأ بجي

،ةـبلاطلا ةيئاضقلا ةطلسلا – أ

دنع ،ذيفنتلا اهنم بولطملا ةيئاضقلا ةطلسلا – ب
،ءاضتقالا

،دوهشلاو فارطألا ةفصو ناونعو مساو بقل – ج

،اهذيفنت بولطملا تاءارجإلاو بلطلا عوضوم  – د

دــنــع ،دوــهشلا ىلع اــهــحرــط بجـــي يتـــلا ةـــلـــئسألا – ـه
،ءاـــضتقالا

.ةبولطملا تاءارجإلا زاجنإل ىرخأ تانايب يأ – و

4١ ةداملا
 ةيئاضقلا تابانإلا ذيفنت

ةـــطـــلسلا فرـــط نـــم ةـــيـــئاضقـــلا تاـــباـــنإلا ذـــفـــنــــت –1
ءارـجإلا بسح ،نواـعـتـلا هـنـم بوــلــطملا فرــطــلــل ةــيــئاضقــلا
.ريخألا اذه ىدل يراسلا

موقت ،ةبلاطلا ةطلسلا نم حيرص بلط ىلع ءانب –2
: يتأي امب ،ذيفنتلا اهنم بولطملا ةطلسلا

اذإ صاخ لكش قفو ةيئاضقلا ةبانإلا ذيفنت – أ
،اهدلب عيرشت عم قفاوتي كلذ ناك

بسانملا تقولا يف ةبلاطلا ةطلسلا مالعإ – ب
فارطألل ّىنستي ىتح ةيئاضقلا ةبانإلا ذيفنت ناكمو خيراتب
.ذيفنتلا هنم بولطملا دلبلا عيرشتل اقبط روضحلا ةينعملا

هب ةقفرملا دوقعلا درت ،بلطلا زاجنإ مدع ةلاح يفو –3
زاجنإ مدع بابسأ نع هراطخإ بجيو ،بلاطلا فرطلا ىلإ
.هضفر وأ بلطلا

5١ ةداملا
ءاربخلاو دوهشلا لوثم

مامأ ريبخ وأ دهاشل يصخشلا لوثملا ناك اذإ –1
ةطلسلا ّنإف ،ايرورض بلاطلا فرطلل ةيئاضقلا تاطلسلا
وأ هتماقإ اهدالب يف دجوت يتلاو نواعتلا اهنم بولطملا

ةهجوملا تاءاعدتسالا ىلع درلا ىلإ هتوعدب موقت ،هنكسم
.هيلإ

رــــفسلا فــــيراصم دــــيدست مــــتــــي ،ةــــلاحلا هذـــــه يف –2
،هتماقإ لحم نم ،ريبخلا وأ دهاشلل ةماقإلا تاضيوعتو
يتـلا ةـلودـلا يف ةذـفاـنـلا تاــمــيــظــنــتــلاو تاــفــيرــعــتــلا بسح
لفكت ،ريخألا اذه بلط ىلع ءانبو .عامسلا اهيف متي فوس

وأ رــفسلا ةرــكذـــت بلاـــطـــلا فرـــطـــلـــل ةـــيـــلصنـــقـــلا تاـــطـــلسلا
.هب ةطبترملا فيراصملا نع اقيبست
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22 ةداملا
قئاثولاو تامولعملا لدابت

لداـــبـــتـــب ،اـــمـــهدـــحأ نـــم بلــــطــــب ،ناــــفرــــطــــلا دــــهــــعــــتــــي
داــهــتـــجالاو يعـــيرشتـــلا لاـــجملا يف قـــئاـــثوـــلاو تاـــموـــلـــعملا
.يراجتلاو يندملا يئاضقلا

 عبارلا لصفلا
ةيماتخ ماكحأ

٣2 ةداملا
قـيدـصتلا

ةيروتسدلا دعاوقلل اقبط ةيقافتالا هذه ىلع قّدصي
.فرط لك يف ةيراسلا

42 ةداملا
ذيفنتلا زّـيح لوخدلا

اموي )٠3( نيثالث دعب ذيفنتلا زّيح ةيقافتالا هذه لخدت
   .قيدصتلا قئاثو لدابت نم

52 ةداملا
ضقنلاو تاليدعتلا

ىلع تاليدعت لاخدإ ىلع قافتالا نيفرطلل زوجي –1
سفــن بسح تالــيدــعــتــلا لوــعــفــم يرسيو .ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــه
.ةيقافتالل طورشلا

        .ةدودحم ريغ ةدمل ةيقافتالا هذه يرست –2

يرــسيو .ةــيقافتالا هذــه ضــقن فرــط لــك نــكمي –3
راعشإ خيرات نم رهشأ )6( ةــتس يـــضم دـــعب ضـقنلا اذــه
.ةيسامولبدلا ةانقلا ربع رارقلا اذهب رخآلا فرطلا

يتلا وأ راعشإلا اذه لبق ةمدقملا تابلطلا جلاعت –٤
هذـهـل اـقـبــط ،هــغــيــلــبــت نــم رــهشأ )6( ةــتس لالــخ اــهــيــقـــلـــت مت

 .ةيقافتالا

،اـنوـناـق ناضوـفملا هــلــفسأ ناــيضمملا ،كلذــل اــتاــبــثإو
.ةيقافتالا هذه ىلع اعّقو

نيتخسن نم ،61٠2 ةنس سرام7 يف رئازجلاب ررح
سفن امهنم لكلو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب نيتيلصأ
.ةينوناقلا ةيجحلا

٨١ ةداملا
ماكحألاب فارتعالا تاءارجإ

اهذيفنتو ةيئاضقلا تارارقلا وأ

تارارقلا وأ ماكحألاب فارتعالا تاءارجإ عضخت –1
ميلقإ ىلع لوعفملا يراسلا عيرشتلل اهذيفنتو ةيئاضقلا

.فرط لك

وأ مكحلل ذيفنتلاو فارتعالا بلط مدقي نأ بجي –2
ةطلسلا ىلإ ينعملا صخشلا نم ةرشابم ،رداصلا رارقلا
مكحلاب فارتعالا هنم بولطملا فرطلل ةصتخملا ةيئاضقلا
.هبارت قوف هذيفنتو رارقلا وأ

٩١ ةداملا
وأ ماكحألاب فارتعالا بلطب ةقفرملا قئاثولا

  اهذيفنتو ةيئاضقلا تارارقلا

وأ مكحلاب فارتعالا بلطي يذلا صخشلا ىلع بجي
: يتأي ام مدقي نأ ،هذيفنت وأ رارقلا

اــهــيــف رــفوـــتـــت رارـــقـــلا وأ مـــكـــحـــلـــل ةـــيـــمسر ةروص – أ
،اهتحص تابثإل ةمزاللا طورشلا

اقفو يئاهن رارقلا وأ مكحلا نأ تبثت ةداهش – ب
،نيفرطلا دحأ عيرشتل

رخآ دقع يأ وأ رارقلا وأ مكحلاب غيلبتلا دقع لصأ – ج
،غيلبتلا لحم لحي

ىلإ هجوملا روضحلاب فيلكتلا نم ةيمسر ةخسن – د
مكح رودص ةلاح يف كلذو ،روضحلا نع فلخت يذلا فرطلا

غــيــلــبــت نأ رارــقــلا وأ مــكحلا نــم نــّـيــبــتــي ال اــمدــنــعو يباــيـــغ
.احيحص ناك روضحلاب فيلكتلا

02 ةداملا
 اهذيفنتو ةّيمسّرلا دوقعلاب فارتعالا

دوقعلا اميس ال ،ةّيمسّرلا دوقعلا ذافن نع نلعي –1
ةطلسلا فرط نم نيفرطلا دحأ ميلقإ يف ،اهنم ةيقيثوتلا
.ذيفنتلا هيدل متي يذلا فرطلا نوناقل اقبط ةصتخملا

ّنأ نـم طــقــف قــقــحــتــلاــب ةصتــخملا ةــطــلسلا موــقــت –2
اــقــفو اــهــتــحص تاــبــثإل ةــمزالـــلا طورشلا يفوـــتست دوـــقـــعـــلا
اهتفلاخم مدع نم دكأتلاو ،هيف تردص يذلا دلبلا عيرشتل
.ذيفنتلا وأ فارتعالا هنم بولطملا فرطلل ماعلا ماظنلل

١2 ةداملا
اهذيفنتو ةيميكحتلا تارارقلاب فارتعالا
دـــحأ مـــيـــلـــقإ يف ةرداصلا ةـــيـــمـــيـــكـــحـــتـــلا تارارــــقــــلا ّنإ

اقفو رخآلا فرطلا يف اهذيفنتو اهب فارتعالا متي نيفرطلا
8591 ةنس وينوي٠1 يف ةخرؤملا كرويوين ةيقافتا ماكحأل
 .اهذيفنتو ةيميكحتلا تارارقلاب فارتعالا لوح

ةموكح نع
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
ةّـيبعشلا ةّـيطارقميّدلا

حول بيطلا
 ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

 ةـموكح نع
داـــشت ةيروهمج
حالص ابأ فسوي

 لدعلا ريزو
 ناسنإلا قوقحو


