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نواعتلا لاجم يف امهتاقالع ميظنت يف امهنم ةبغرو–
،كرتشم قافتا بجومب يئازجلا يئاضقلا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
قيبطتلا لاجمو عوضوملا

هذه ماكحأل اقبط ،ضعبلا امهضعبل نافرطلا حنمي–١
نكمملا يئاضقلا نواعتلا عسوأ ،لاجآلا نسحأ يفو ةيقافتالا

،اهتبقاعم نوكت يتلا مئارجلاب ةقلعتملا تاءارجإلا لك يف
ةيئاضقلا تاطلسلا صاصتخا نم ،نواعتلا بلط ميدقت تقو
 .بلاطلا فرطلل

يئازجلا لاـجـمـلا يـف يـئاـضـقـلا نواـعـتـلا لـمـشـي–2
: صوصخلا ىلع

ةيئاضقلا دوقعلاو ةلدألا ميلستو رييستو عمج– أ
،تاربخلاو تاحيرصتلاو تاداهشلاك

لصألل ةقباطم خسن وأ ةيلصأ قئاثو ميدقت– ب
،تارارقلاو ماكحألا نع خسنو اهنع

،صاخشألا ةيوه وأ ناكم ديدحت– ج

نيسوـــبحملا صاـــخشألل تقؤملا لـــيوــــحــــتــــلا– د
،يئاضقلا نواعتلا ضارغأل

 ،شيتفتلا تابلط ذيفنت– ـه

ديدحتو ةميرجلا لئاسو وأ تادئاع ىلع فرعتلا–و
، ىرخأ ةيظفحت ريبادت يأ وأ اهزجحو اهديمجتو اهناكم

،لاومألا دادرتساو ةرداصملا تارارق ذيفنت– ز

ىشامتي ةيئازج تاءارجإب قلعتي رخآ بلط يأ– ح
ةــيروــتسدــلا دــعاوــقــلا مارــتــحا عـــمو ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــه فادـــهأو
.نيفرطلل

: ىلع ةيقافتالا هذه قبطت ال–٣

،نيمرجملا ميلست وأ فيقوت تارارق ذيفنت– أ

،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا دنع ،ذيفنت– ب
قلعتي ام ءاـنـثـتـساـب ،بـلاـطلا فرـطلا يـف رداـص ةـنادإ مـكـحـل
،ةرداصملا تارارق ذيفنتب

ةبوقع ذيفنت ضرغل نادملا صخشلا ليوحت– ج
،ةيرحلل ةبلاس

.ةضحملا ةيركسعلا ةعيبطلا تاذ  مئارجلا– د

ةيناثلا ىدامج٩ يفخرؤم3٧-٨1 مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٨10٢ ةنس رياربف٥٢ قفاوملا٩3٤1 ماع
نواـــعـــتـــلاـــب ةـــقـــلـــعـــتملا ةـــيـــقاـــفـــتالا ىلع قـــيدصتـــلا
ةــــــــــموــــــــــكــــــــــح نيب يئازجلا لاــــــــــجملا يف يئاضقـــــــــــلا
ةــّيــبــعّشلا ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرــئازجلا ةــّيروــهـــمجلا

سيرابب ةعّقوملا ،ةيسنرفلا ةّيروهمجلا ةموكحو
.610٢ ةنس ربوتكأ٥ خيراتب

–––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

،هنم٩-١٩ ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–

يئاضقلا نواعتلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع عالطالا دعبو–
ةّيرـــــئازجلا ةـــــّيروهمـــــجلا ةـــــــــموكح نيب يــــــئازجلا لاجملا يف

ةعّقوملا ،ّةيسنرفلا ةّيروهمجلا ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا
،6١٠2 ةنس ربوتكأ٥ خيراتب سيرابب

: يتأي ام مسري
نواعتلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب يئازجلا لاجملا يف يئاضقلا
ةعّقوملا ،ّةيسنرفلا ةّيروهمجلا ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا

ةديرجلا يف رشنتو ،6١٠2 ةنس ربوتكأ٥ خيراتب سيرابب
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ةّيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني :٢ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٩٣٤١ ماع ةيناثلا ىدامج٩يف رئازجلاب ررح
.8١٠2 ةنس رياربف٥2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
–––––––––––

يئازجلا لاجملا يف يئاضقلا نواعتلاب قلعتت ةيقافتا
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب

.ةيسنرفلا ةيروهمجلا ةموكحو ةّيبعّشلا

ةــّيــطارــقــمــيّدــلا ةــّيرـــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا ةـــموـــكـــح ّنإ
اـمـهـيـلإ راشملا ،ةـيسنرـفــلا ةــّيروــهــمجلا ةــموــكــحو ةــّيــبــعّشلا

،»نيفرطلا « ـب يتأي اميف

لاجملا يف يئاضقلا نواعتلا ةيقرت يف امهنم ةبغر–
،يئازجلا

عـيـمـجـب ةـمــيرجلا ةــحــفاــكــم ّنأب اــمــهــنــم اــعاــنــتــقاو–
،نيتلودلا نيب اكرتشم المع يضتقت اهلاكشأ

ةّيلود تاقافتاو تاّيقافتا
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كراـــــــــمجلاو بئارضلاو موــــــسرلا لاــــــــــــجم يف تاــــــــميظنتلا
.بلاطلا فرطلا عيرشتك فرصلاو

نأ ساسأ ىلع يئاضقلا نواعتلا ضفر نكمي ال–٣
يف رـظـنــلــل كلذــك صتــخــم نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا
.بلطلا يف اهيلإ راشملا لاعفألا

ةيّرسلاب نواعتلا هنم بولطملا فرطلا جتحي ال–٤
.نواعت بلط ذيفنت ضفرل ةيكنبلا

لـيـجأت نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلــل زوــجــي–٥
وأ قيقحت ةلقرع هنأش نم بلطلا ذيفنت ناك اذإ نواعتلا

.هميلقإ يف ةيراج تاعباتم

ايلك نواعتلا هنم بولطملا فرطلا بجتسي مل اذإ–6
بلاطلا فرطلا ملعي ،هذيفنت لجأ وأ نواعتلا بلطل ايئزج وأ
.بابسألا ديدحت عم ةباتك كلذب

ردقت ،ةداملا هذهل اقفو نواعتلا بلط ضفر لبق–٧
ةيناكمإ نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا

ةطلسلا ملعتو .ةيرورض اهارت طورشل اقفو نواعتلا حنم
بلاـطـلا فرـطـلا نواـعـتـلا هـنـم بوــلــطملا فرــطــلــل ةــيزــكرملا

.اهل لاثتمالا هل يغبني ،اهلبق اذإ يتلا طورشلا هذهب

٤ ةداملا

نواعتلا تابلط ىوتحمو لكش

قفرتو بلاطلا فرطلا ةغلب نواعتلا تابلط ررحت–١
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ةغل ىلإ ةمجرتب

: ةيتآلا تانايبلا نواعتلا تابلط نمضتت–2

،بلطلا اهنع رداصلا ةيئاضقلا ةطلسلا ديدحت– أ

زجوم نايب كلذ يف امب ،بلطلا ببسو عوضوم– ب
فورظو ناكمو خيرات صوصخلا ىلع ددحي ،لاعفألا نع
،ةمجانلا رارضألا مجح ،ءاضتقالا دنع ،اذكو لاعفألا باكترا

ددحت يتلا ةقبطملا ةينوناقلا ماكحألا صوصن– ج
،اهل ةررقملا تابوقعلاو مئارجلا

،ةميرجلا يف علاضلا صخشلا ةيسنجو ةيوه– د
،ناكمإلا ردق

،ءاضتقالا دنع ،هيلإ لسرملا ناونعو مسا– ـه

.ةبولطملا نواعتلا تاءارجإ فصو– و

: ءاضتقالا دنع ،نواعتلا تابلط نمضتت امك–٣

22 ةداملل اقفو ةيّرسلاب قلعتت تايضتقم يأ– أ
 ،ةيقافتالا هذه نم

٢ ةداملا
ةيزكرملا تاطلسلا

ةيقافتالا هذهل اقفو ةمّدقملا نواعتلا تابلط هجوت–١
لداـــبــــتو ةــــعــــباــــتملا ضرــــغــــب تاــــغالــــبإلاو اــــهــــيــــلــــع دودرــــلاو
داوملا يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا قئاثوو تامولعملا

نيتطلسلا نيب ةرشابم ةيقافتالا هذه نم١2 ىلإ٩١ نم
.نيتيزكرملا

: ةيزكرملا ةطلسلا لثمتت–2

ةّيطارقميّدلا ةّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـل ةـبسنـلاـب– أ
 ،لدعلا ةرازو يف ،ةّيبعّشلا

ةرازو يف ،ةـيسنرـفـلا ةـّيروـهـمـجـلــل ةــبسنــلاــب– ب
.لدعلا

هـنـم بوـلـطملا فرـطـلـل ةــيزــكرملا ةــطــلسلا ذــفــنــت–٣
،ةلاحلا بسح ،اهلسرت وأ ةعرسلا هجو ىلع تابلطلا نواعتلا
.اهذيفنتل ةصتخملا اهتاطلس ىلإ

قــيرــطــلا رــبـــع ،رـــخآلا فرـــطـــلا فرـــط لـــك غـــلـــبـــي–٤
.ةيزكرملا هتطلسل رييغت يأب ،يسامولبدلا

3 ةداملا
نواعتلا ليجأت وأ ضفر

وأ ايلك ،يئازجلا لاجملا يف نواعتلا ضفر زوجي ال–١
: ةيتآلا بابسألا دحأل ّالإ ،ايئزج

فرطلا اهربتعي مئارجب قلعتي بلطلا ناك اذإ– أ
ةطبترم مئارج وأ ةيسايس مئارج امإ نواعتلا هنم بولطملا

،ةيسايس مئارجب

نأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ربتعا  اذإ– ب
ماظنلاب وأ نمأب وأ ةدايسب ساسملا هنأش نم بلطلا ذيفنت
،هدلبل ىرخأ ةيساسأ حلاصمب وأ ماعلا

تناكو ةرداصم ءارجإ ىلإ يمري بلطلا ناك اذإ– ج
حــــمست ةـــــمـــــيرـــــج لـــــكشت ال بلـــــطـــــلا ىلإ تدأ يتـــــلا لاـــــعـــــفألا

،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا عيرشت بسح ةرداصملاب

هيلع صوصنم ءارجإب بلطلا عوضوم قّلعت اذإ– د
يتلا لاعفألا تناكو ةيقافتالا هذه نم6١ ىلإ٤١ داوملا يف

فرـــطـــلا عـــيرشت بسح ةــــمــــيرــــج لــــكشت ال بلــــطــــلا ىلإ تدأ
.نواعتلا هنم بولطملا

ساسأ ىلع طقف يئاضقلا نواعتلا ضفر نكمي ال–2
هنم بولطملا فرطلا اهفنصي ةميرجب قلعتي بلطلا نأ
عيرشت نأ ساسأ ىلع ،طقف ،وأ ةيئابج ةميرجك نواعتلا
نم عونلا سفن ضرفي ال نواعتلا هنم بولطملا فرطلا
نـــــــــم عوـــــــــنـــــــــلا سفـــــــــن نـــــــــمضتـــــــــي ال وأ بئارضلاو موسرـــــــــلا
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رعشت ،ايئزج وأ ايلك نواعتلا بلط ذيفنت رذعت اذإ–٥
تاــطــلس ،اروــف ،نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطـــلا تاـــطـــلس

نكمي يتلا ةيلمعلا طورشلا ديدحت عم ،كلذب بلاطلا فرطلا
قافتالا نيفرطلا تاطلس نكميو .بلطلا ذيفنت اهراطإ يف
دـــنـــعو ،بلـــطـــلـــل هصيصخـــت نـــكـــمـــي يذـــلا لآملا لوـــح اـــقــــحال
.طورشلا كلت مارتحال هعاضخإب ،ءاضتقالا

لـــبـــق نـــم ددحملا لـــجألا نأ عــــّقوــــتملا نــــم ناــــك اذإ–6
ددحت ،هــمارــتـــحا نـــكـــمـــي البلـطـلا ذـيـفـنـتــل بلاــطــلا فرــطــلا

يتلا ةدملا ،اروف ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا تاطلس
فرــطــلا تاــطــلس دــيــفــتو .بلــطــلا ذــيــفــنــتــل ةــيرورض اــهارــت
نكميو .اهبلطب ةكسمتم ،كلذ عم تناك ام اذإ اروف ،بلاطلا

هــنــم بوــلــطملا فرــطــلاو بلاــطــلا فرــطــلا ةـــطـــلس كلذ دـــعـــب
.بلطلل هصيصخت متيس يذلا لآملا ىلع قافتالا ،نواعتلا

فرطلا موقي ،ةحارص كلذ بلاطلا فرطلا بلط اذإ–٧
ناـكـمو خـيراـتـب رـيـخألا اذـه مالــعإب ،نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا

فرطلل ةيئاضقلا تاطلسلا تقفاو اذإو .نواعتلا بلط ذيفنت
وأ بلاطلا فرطلا تاطلس نكمي ،نواعتلا هنم بولطملا
.هذيفنت لالخ روضحلا ،بلطلا يف مهيلإ راشملا صاخشألا

فرـــطـــلا عـــيرشت هـــب حـــمسي اـــم دودـــح يف مــــهــــل زوــــجــــي اــــمــــك
بلط وأ ريبخ وأ دهاش باوجتسا ،نواعتلا هنم بولطملا
.مهباوجتسا

ميلست ءاجرإ نواعتلا هنم بولطملا فرطلل زوجي–8
اذإ ،اهميلست بلط مت يتلا قئاثولا وأ تافلملا وأ ءايشألا

 .ةيراج ةيئازج تاءارجإ يف ةيرورض تناك

مّلسي ال نأ ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلل زوجي–٩
قئاثولا وأ تافلملا نع اهتحص ىلع قداصم خسن ىوس

لاسرإ ةحارص بلاطلا فرطلا بلط اذإ ،نيح يف .ةبولطملا
.ناكمإلا دودح يف بلطلا اذه ىّبلي ،لصألا

اذــكو تاــبــثإلا ةــلدأب بلاــطــلا فرــطــلا ظـــفـــتـــحـــي–٠١
اذيفنت اهلاسرإ مت يتلا قئاثولاو تافلملل ةيلصألا قئاثولا
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا بلط اذإ ّالإ ،نواعتلا بلطل
.اهعاجرإ

6 ةداملا

نواعتلل ةيليمكت تابلط

لالخ ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ربتعا اذإ–١
درت مل تايرحتب مايقلا مئالملا نم هّنأ ،نواعتلا بلط ذيفنت

ملعي ،هميدقت دنع اهركذ رذعت يتلا وأ يلصألا بلطلا يف
بلــط هـــل ىـــّنستـــي يكـــل رـــيـــخأت نود كلذـــب بلاـــطـــلا فرـــطـــلا
.ةديدج تاءارجإ

لكشب ةنّيبملا ةصاخلا تاءارجإلاو تايلكشلا– ب
،اهذيفنت بلاطلا فرطلا بغري يتلا ،لصفم

اميس ال ،اهلالخ بلطلا ذيفنت بجي يتلا لاجآلا– ج
 ،ةلجعتسملا تالاحلا يف

لك وأ بلطلا ذيفنتل ةيرورض ىرخأ ةقيثو لك– د
ةـمـئاـق : لـثـم ،ذـيـفـنـتــلا لــيــهست اــهــنأش نــم ىرــخأ ةــموــلــعــم
،ناكمإلا ردقب ،قيقد فصوو اهحرط يغبني يتلا ةلئسألا
وأ اــهزــجــح وأ اــهــنـــع ثحـــبـــلا يغـــبـــنـــي يتـــلا تاـــكـــلـــتـــمـــمـــلـــل
،امولعم ناك اذإ ،هب دجاوتت يذلا ناكملا اذكو ،اهترداصم

فرطلا بلطي يتلا تاطلسلا فئاظوو مسا– ـه
فرــــطــــلا يف تاءارــــجإلا ذــــيــــفــــنـــــت لالـــــخ اـــــهروضح بلاـــــطـــــلا
.ريخألا اذه نم صيخرتب نواعتلا هنم بولطملا

نواعتلا تابلط لاسرإ نكمي ،لاجعتسالا ةلاح يف–٤
بوتكم رثأ ىلع لوصحلاب هيلإ لسرملل حمست ةليسو يأب
اهديكأت بجي ،ةلاحلا هذه يفو .اهتحص نم ققحتلاو ،اهل
.لاجآلا برقأ يف ةيلصألا ةقيثولا لاسرإب دعب اميف

،ةقباسلا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا يف–٥
ةاعارم عم ،بلاطلا فرطلا ةغلب نواعتلا بلط هيجوت نكمي
ةغل ىلإ ةمجرتب اقفرم ةيلصألا ةقيثولا لاسرإ نوكي نأ
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

٥ ةداملا

نواعتلا تابلط ذيفنت

بولطملا فرطلا عيرشتل اقفو نواعتلا تابلط ذفنت–١
.نواعتلا هنم

فرطلا مرتحي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب–2
ةــنــّيــبملا تاءارــجإلاو تاــيــلـــكشلانواــعــتــلا هــنــم بوــلـــطملا

ةيقافتالا هذه تّصن اذإ ّالإ ،بلاطلا فرطلا  لبق نم ةحارص
تاــــيـــــلـــــكشلا هذـــــه نـــــكـــــت مـــــل اـــــم دودـــــح يفو كلذ فالـــــخ ىلع
بولطملا فرطلل ةيروتسدلا دعاوقلل ةفلاخم تاءارجإلاو
.نواعتلا هنم

نواعتلا بلط ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ذفني–٣
وأ تاءارجإلا لاجآ ةاعارم نسح عم ةنكمملا لاجآلا برقأ يف

يذلا ، بلاطلا فرطلا لبق نم امهيلإ راشم ىرخأ ةعيبط يأ
موــقــي ،ءاضتــقالا دــنـــع .لاـــجآلا هذـــه باـــبسأ حرشي نأ هـــيـــلـــع
مالعإب ،ةعرسلا هجو ىلع ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا
بلطلا ذيفنت ريخأت اهنأش نم فورظ يأب بلاطلا فرطلا

 .ربتعم لكشب

ّنأ نواــعــتــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا رـــبـــتـــعا اذإ–٤
هنكمي ،هتيبلتل ةيفاك ريغ بلطلا يف ةنمضتملا تامولعملا

 .ةيليمكت تامولعم بلط
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نم2و١ نيترقفلا يف اهيلإ راشملا ةناصحلا لوزت–٣
عباتملا صخشلا وأ ريبخلا وأ دهاشلا رداغي مل اذإ ةداملا هذه
لالــخ كلذــب ماــيــقــلا هــناــكــمإب ناــكو ،بلاــطــلا فرــطـــلا مـــيـــلـــقإ
نأ هــيــف نــّيــبــي يذـــلا خـــيراـــتـــلا نـــم اـــموـــي )٥١(رشع ةسمخلا

.هرداغ نأ دعب هيلإ داع اذإ وأ يرورض ريغ حبصأ هروضح

لــثــتــمــي مــل يذــلا ،رــيــبخلا وأ دــهاشلا ضرــعــتـــي ال–٤
ءارجإ وأ باقع يأل ،هميلست بولطملا روضحلاب فيلكتلل
هجوت اذإ ّالإ ،رماوأ ىلع فيلكتلا اذه لمتشا نإو ىتح ،يعدر
هــل هــجو مــث ،بلاــطــلا فرــطــلا مــيــلــقإ ىلإ هــتدارإب دــعــب اـــمـــيـــف
.ةينوناق ةفصب ديدج ءاعدتسا

ىلع قافتالا ،امهعيرشتل اقفو ،نيفرطلا نكمي–٥
ةاـــــيحلا ةـــــياــــــمــــــحو ةــــــمالس ناــــــمضل ةــــــيرورضلا لــــــئاسوــــــلا
 .نيعباتملا صاخشألا وأ ءاربخلا وأ دوهشلل ةيصخشلا

٩ ةداملا

ةيئرملا تارضاحملا ةطساوب عامسلا

دحأ ميلقإب دجوي صخش عامس ةرورض تنّيبت اذإ–١
تاطلسلا مامأ ،يندم فرط وأ ريبخ وأ دهاشك ،نيفرطلا
هعامس ىلع قافتالا نيفرطلا نكمي ،رخآلا فرطلل ةيئاضقلا

ىلإ ءوجللا نوكي ّالأ ىلع ،ةيئرملا تارضاحملا قيرط نع
لك ىدل رفوتت نأ طرشو امهعيرشتل افلاخم ةليسولا هذه
.كلذب مايقلل ةينقتلا لئاسولا فرط

امهيدل يلخادلا نوناقلا ناك اذإ ،نيفرطلا نكمي–2
عامسلا ىلع اضيأ ىلوألا ةرقفلا ماكحأ اقبطي نأ ،كلذب حمسي
صخشلا اهيف كراشي يتلا ةيئرملا تارضاحملا قيرط نع
اذإ ّالإ ايئازج عباتملا صخشلا عامس متي الو .ايئازج عباتملا

.كلذ ىلع ريخألا اذه قفاو

01 ةداملا

فرطلا نم نيسوبحملا صاخشألل تقؤملا ليوحتلا
بلاطلا فرطلا ىلإ نواعتلا هنم بولطملا

بلطي سوبحم صخش لك ليوحت اتقؤم متي–١
ةـــيضق يف ةـــهـــجاوملا ضرـــغـــب وأ دـــهاشك يصخشلا هــــلوــــثــــم
،هعامس هيف متي يذلا ميلقإلا ىلإ بلاطلا فرطلا ىدل ىرخأ

ددحملا لجألا لالخ هعاجرإو كلذ ىلع ةيباتكلا هتقفاوم طرش
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا لبق نم

: ةيتآلا تالاحلا ىدحإ يف ليوحتلا ضفر نكمي–2

يف ايرورض سوبحملا صخشلا روضح ناك اذإ– أ
هـنــم بوــلــطملا فرــطــلا مــيــلــقإ يف ةــيراــج ةــيــئازــج تاءارــجإ
،نواعتلا

بلطلل لّمكم نواعت بلطب بلاطلا فرطلا مدقت اذإ–2
اهنمضت يتلا تامولعملا ميدقت ةداعإب مزلي الف ،قباسلا
تاـــموـــلـــعملا يليـــمـــكـــتـــلا بلـــطـــلا نـــمضتـــيو يلصألا بلـــطــــلا
.يلصألا بلطلا ديدحت نم نكمت يتلا ةيرورضلا

نم2 ةداملا ماكحأل اقفو ةيليمكتلا تابلطلا هجوت–٣
.ةيقافتالا هذه

٧ ةداملا

ريبخلا وأ دهاشلا لوثم

يصخشلا لوثملا ةرورض بلاطلا فرطلل نّيبت اذإ–١
كلذ ىلإ ريشي هّنإف ،ةيئاضقلا هتاطلس مامأ ريبخ وأ دهاشل

فرــطـــلا رـــطـــخـــيو ،روضحلاـــب فـــيـــلـــكـــتـــلا مـــيـــلست بلـــط يف
امك .كلذب ريبخلا وأ دهاشلا اذه ،نواعتلا هنم بولطملا

بلاــطــلا فرــطــلا ،نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطـــلا رـــطـــخـــي
.ريبخلا وأ دهاشلا باوجب

ةلاحلا يف ،ءاعدتسالا وأ بلطلا نمضتي نأ بجي–2
غــــلــــبملا ،ةداملا هذــــه نــــم١ ةرـــقـــفـــلا يف اـــهـــيـــلــــع صوصنملا
تاضيوعتلا اذكو ،اهعفد يغبني يتلا تاضيوعتلل يبيرقتلا

.اهديدست بجاولا ةماقإلاو رفسلا فيراصم نع

هنم بولطملا فرطلا نكمي ،كلذ هنم بلط اذإ–٣
راشي .ريبخلا وأ دهاشلل قيبست حنم ىلع ةقفاوملا نواعتلا
وأ دهاشلل عفديو روضحلاب فيلكتلا يف قيبستلا اذه ىلإ
.بلاطلا فرطلل ةيلصنقلا تاطلسلا قيرط نع ريبخلا

فيراصم اذكو ةعوفدملا تاضيوعتلا باسح متي–٤
لبق نم ريبخلا وأ دهاشلل اهديدست بجاولا ةماقإلاو رفسلا
ىلع ،ةلداعم نوكتو هتماقإ لحم نم ءادتبا ،بلاطلا فرطلا
تاميظنتلاو  تافيرعتلا  بسح ةحونمملا  تاضيوعتلل ،لقألا
.هعامس هيف متي يذلا دلبلا يف ةيراسلا

٨ ةداملا

ةناصحلا

لثتمي ،هتيسنج تناك امهم ،ريبخ وأ دهاش لك–١
نــكــمــي ال ،بلاــطــلا فرـــطـــلا لـــبـــق نـــم روضحلاـــب فـــيـــلـــكـــتـــل
يف ةيدرفلا هتيرحل ديق يأل هضيرعت وأ هسبح وأ هتعباتم
ميلقإ هترداغمل ةقباس ماكحأ وأ لاعفأ نع ،فرطلا اذه ميلقإ
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

هــفــيــلــكــت مت ،هــتــيسنــج تناــك اــمــهــم ،صخش لـــك–2
،بلاـطلا فرـــطلل ةـــــيئازجلا ةيئاضقلا ةهجلا مامأ روضحلاب
هتيرحل ديق يأل هضيرعت وأ هسبح وأ هتعباتم نكمي ال
ةقباس تانادإ وأ لاعفأ نع ،بلاطلا فرطلا ميلقإ يف ةيدرفلا

كلـت رـيـغ ،نواـعـتـلا هـنـم بوـلـطملا فرــطــلا مــيــلــقإ هــترداــغمل
.اهلجأ نم هؤاعدتسا مت يتلا
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٢1 ةداملا

ةيئاضقلا دوقعلا ميلستو لاسرإ

قئاثو ميلستب ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا موقي–١
،ضرغلا اذهل هيلإ تلسرأ يتلا ةيئاضقلا ماكحألاو تاءارجإلا

.بلاطلا فرطلا نم

نم2 ةداملا نم١ ةرقفلا هيلع صنت امل ءانثتسا–2
ةهجوملا ةيئاضقلا دوقعلا لــــــسرت نأ نكمـــــــي ،ةـــــــيقافتالا هذه
نم ةرشابم نيفرطلا دحأ ميلقإ ىلع نيميقملا صاخشألل
هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا ةــباــيــن ىلإ بلاــطــلا فرــطـــلا ةـــباـــيـــن
هــيــلإ لسرملا اــهصاصتــخا ةرــئاد يف دــجاوــتــي يذــلا نواــعـــتـــلا
بولطملا فرطلا ىلإ روضحلاب تافيلكتلا لسرتو .دقعلا

خــيراــتــلا لــبــق ،لــقألا ىلع ،اـــموـــي )٠٤( نيعـبرأ نواــعــتــلا هــنــم
.ةيلاجعتسالا تالاحلا ءانثتساب ،لوثملل ددحملا

لاسرإ قيرط نع ةيئاضقلا دوقعلا مّلست نأ نكمي–٣
.هيلإ لسرملل مكحلا وأ دقعلل داع

،ةحارص كلذ بلاطلا فرطلا بلط اذإ ،هّنأ ريغ–٤
دـحأ قـفو مـيـلستـلاــب نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا موــقــي
ةلثامملا تاغيلبتلا وأ ةّيمسّرلا تاغيلبتلل ةررقملا لاكشألا
.هعيرشتو ىشامتي صاخ لكش قفو وأ

عّقومو خّرؤم لصو ةطساوب امإ ميلستلا تبثي–٥
بولطملا فرطلا نم حيرصتب وأ ،هيلإ لسرملا نم هيلع
دحأ لسريو .ميلستلا خيراتو لكشو لعف نيبي نواعتلا هنم
بلط ىلع ءانبو .بلاطلا فرطلا ىلإ اروف تادنتسملا هذه
مت اذإ نواـــعـــتـــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا نيبـــي ،رـــيـــخألا اذـــه
فرـطـلا مـلـعـي ،مـيـلستـلا رذــعــت اذإو ،هــنوــناــقــل اــقــفو مــيــلستــلا
.كلذ بابسأب بلاطلا فرطلا ،اروف ،نواعتلا هنم بولطملا

31 ةداملا

يفرصملا لاجملا يف تامولعم بلط

فرــطــلا مدــقــي ،بلاــطــلا فرــطــلا بلــط ىلع ءاــنــب–١
تامولعملا عيمج ،لاجآلا برقأ يف نواعتلا هنم بولطملا
،اهبقاري وأ اهزوحي اهتعيبط تناك ّايأ تاباسحب ةقلعتملا
يونعم وأ يعيبط صخش هميلقإ يف دجوي كنب يأ ىدل
.بلاطلا فرطلا ىدل يئازج قيقحت لحم

فرــطــلا مدــقــي ،بلاــطــلا فرــطــلا بلــط ىلع ءاــنــب–2
ةيكنب تاباسحب ةقلعتملا تامولعملا نواعتلا هنم بولطملا

ىلع ،ةنيعم ةرتف لالخ ،ةزجنملا ةيكنبلا تايلمعلاو ةددحم
اـــــهـــــيـــــف امب ،بلـــــطـــــلا يف ةروـــــكذـــــم تاـــــباسح ةدـــــع وأ باسح
.يقلتم وأ ردصم باسح يأب ةقلعتملا تامولعملا

،هسبح ددمي نأ هنأش نم هليوحت ناك اذإ– ب

بلاـــطـــلا فرـــطـــلا مـــيـــلـــقإ ىلإ هـــلـــيوحت ناـــك اذإ– ج
.ةّحلم ىرخأ تارابتعا عم ضراعتي

ميلقإ ىلع اسوبحم هليوحت مت يذلا صخشلا ىقبي -٣
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا رمأ اذإ ّالإ بلاطلا فرطلا

ميلقإ ىلع اهاضق يتلا سبحلا ةدم مصختو .هنع جارفإلاب
بولطملا فرطلل ةينوناقلا دعاوقلا بسح ،بلاطلا فرطلا

ىلع اهيضقي نأ بجي يتلا سبحلا ةدم نم ،نواعتلا هنم
.ريخألا اذه ميلقإ

يذلا صخشلا اهيضقي يتلا ةدملا قوفت نأ نكمي ال–٤
نيب اهيلع قفتملا ةدملا ،بلاطلا فرطلا ميلقإ ىلع هليوحت مت

ةقفاوم ةلاح يف وأ ،ةرهاقلا ةوقلا ةلاح يف ّالإ ،نيفرطلا
.اهديدمت ىلع نيفرطلاو هليوحت مت يذلا صخشلا

ماكحأ قبطت ،لاحلا فالتخا هيضتقي ام ةاعارم عم–٥
.هليوحت مت يذلا صخشلا ىلع ةيقافتالا هذه نم8 ةداملا

ميلقإ ىلع هليوحت مت يذلا صخشلا رارف ةلاح يف–6
بلط نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نكمي ،بلاطلا فرطلا

.عئاقولا هذه لوح يئازج قيقحت حتف

11 ةداملا

فرطلا نم نيسوبحملا صاخشألل تقؤملا ليوحتلا
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ بلاطلا

بلاطلا فرطلا نكمي ،كلذ ىلع نافرطلا قفتا  اذإ–١
صخش روضح مزلتست قيقحت تاءارجإب مايقلا بلط يذلا

ىلإ اــتــقؤم صخشلا اذــه لوــحــي نأ ،هــمــيــلــقإ ىلع سوـــبـــحـــم
يرـــجـــيس ثيـــح نواـــعـــتـــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطـــلا مـــيــــلــــقإ
.سوبحملا صخشلل ةيباتكلا ةقفاوملا طرش ،قيقحتلا

نود هنع ةخسن وأ ةقفاوملا هذه نع حيرصت مدقي–2
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ ريخأت

صخشلل تقؤملا ليوحتلا تايفيك قافتالا نمضتي–٣
فرطلا ميلقإ ىلإ هتداعإ هلالخ يغبني يذلا لجألاو سوبحملا
.بلاطلا

ىلع ينعملا اهيضقي يتلا سبحلا ةدم مصخت–٤
يتلا سبحلا ةدم نم نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ
.بلاطلا فرطلا ميلقإ يف اهيضقيس وأ اهيضقي

ماكحأ قبطت ،لاحلا فالتخا هيضتقي ام ةاعارم عم–٥
ةيقافتالا هذه نم٠١ ةداملا نم6و٤و٣ تارقفلاو8 ةداملا

.ةداملا هذه ىلع
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لثم نأب هعانتقا اهيلع سسأت يتلا بابسألاب نواعتلا هنم
بولطملا فرطلا ميلقإ يف دجوت دق لئاسولاو تادئاعلا هذه
.نواعتلا هنم

فرطلا نكمي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب–٣
مــكحلا ،هــعــيرشتــل اــقــفو ذــفـــنـــي نأ نواـــعـــتـــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا
فرطلل ةيئاضقلا تاطلسلا نع رداصلا ةرداصملاب يئاهنلا
.بلاطلا

فرطلا ىلع بجي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب–٤
،هــعــيرشت هــب حــمسي اــم دودــح يف ،نواــعــتــلا هـــنـــم بوـــلـــطملا
ةميرجلا لئاسوو تادئاع عاجرإل ةيولوألا ءاطعإ يف رظنلا
وأ اياحضلا ضيوعت لجأ نم اميس ال ،بلاطلا فرطلا ىلإ

نسح ريغلا قوقح ةاعارم عم ،يعرشلا كلاملا ىلإ اهدر
.ةينلا

فرطلل زوجي ،كلذ فالخ نافرطلا ررق اذإ ّالإ–٥
فيراصملا ،ءاضتقالا دنع ،مصخي نأ نواعتلا هنم بولطملا
تاءارجإلا وأ تاعباتملا وأ تاقيقحتلا نع ةمجانلا ةلوقعملا
يف فرصتـــــلا وأ عاـــــجرـــــتساـــــب تحـــــمس يتـــــلا  ةــــــيــــــئاضقــــــلا
.ةداملا هذهل اقيبطت ةرداصملا تاكلتمملا

فرصتلا ىلع ،ةلاحب ةلاح ،قافتالا نيفرطلا نكمي–6
عيب تادئاع مساقت وأ ،ةرداصملا تاكلتمملا يف يئاهنلا
 .ةرداصملا تاكلتمملا

61 ةداملا
بقارملا ميلستلا

فرطلا بلط ىلع ءانب ،نيفرطلا نم يأل زوجي–١
هعيرشتل اقفو هميلقإ ىلع بقارملا ميلستلاب مايقلا ،رخآلا

بترتي نأ نكمي مئارجب قلعتت ةيئازج تاقيقحت راطإ يف
.نيمرجملا ميلست اهنع

ةبسنلاب بقارملا ميلستلا ىلإ ءوجللا رارق ذختي–2
بولطملا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا فرط نم ةلاح لكل
فرــطــلا اذــهــل ينــطوــلا نوــناــقــلا مارـــتـــحا عـــم ،نواـــعـــتـــلا هـــنـــم
.هتدايسو

صوصنملا تاءارجإلل اقفو بقارملا ميلستلا ىرجي–٣
ىـقـبـتو .نواـعـتـلا هـنـم بوـلـطملا فرــطــلا عــيرشت يف اــهــيــلــع

ةصتخملا تاطلسلل ةيلمعلا ةبقارمو رييستو فرصتلا ةطلس
 .فرطلا اذهل

٧1 ةداملا
ةيكلساللاو ةيكلسلا تالاصتالا ضارتعا تابلط

قــيــقحت راــطإ يف ،نيفرــطــلا نــم يأ مدـــقـــتـــي نأ زوـــجـــي
لوح تامولعم ىلع لوصحلا لجأ نم نواعت بلطب ،يئازج
اهلاسرإو اهليجستو اهضارتعا وأ ةيكلس الو ةيكلس تالاصتا
.بلاطلا فرطلا ىلإ

فرطلا عبتتي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب–٣
ةيكنبلا تايلمعلا ،ةنيعم ةرتف لالخ نواعتلا هنم بولطملا
بلطلا يف ةددحـــم تاـــــباــــسح ةدع  وأ باــــــسح ىلع ةزجنملا

تاـــطـــلسلا قـــفـــتـــتو .جئاــــتــــنــــلاــــب بلاــــطــــلا فرــــطــــلا رــــعشيو
بلاطلا فرطلاو نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيئاضقلا

.ةعباتملا هذهل ةيلمعلا قرطلا لوح

٣و2 و١ تارقفلا يف اهيلإ راشملا تامولعملا مدقت–٤
تاباسح تناك نإو ىتح ،بلاطلا فرطلا ىلإ ةداملا هذه نم

رييستل ةيلآ باسحل وأ لكش يف لمعت تانايك اهزوحت
وأ اهل نيسسؤملا صاخشألا ةيوه نوكت ةصصخم تاكلتمم

 .ةفورعم ريغ اهنم نيديفتسملا

ريبادتلا نواعتلا هنم بولطملا فرـــــــطلا ذــــــــخــــــتي–٥
وأ ينعملا نوبزلا رابخإب كونبلا موقت ال يكل ةيرورضلا
اــقــفو تاــموـــلـــعمب بلاـــطـــلا فرـــطـــلا دـــيوزـــت مت هـــنأب ،رـــيـــغـــلا

.ةداملا هذه تايضتقمل

٤1 ةداملا

تادوجوملا ديمجتو زجحلاو شيتفتلا

ام دودح يف ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ذفني–١
تادوجوملا ديمجتو شيتفتلا تابلط ،هعيرشت هب حمسي
.تابثإلا ةلدأ زجحو

بلاطلا فرطلا نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ملعي–2
.تابلطلا هذه ذيفنت جئاتنب

فرطلا هضرفي طرش لكب بلاطلا فرطلا مزتلي–٣
ةزوـــجحملا ءاــــيشألل ةــــبسنــــلاــــب نواــــعــــتــــلا هــــنــــم بوــــلــــطملا

.بلاطلا فرطلل ةمّلسملاو

٥1 ةداملا

ةميرجلا لئاسوو تادئاع

تادئاع « ةرابع ينعت ،ةيقافتالا هذه قيبطتل–١
وأ ةــئشاــن ،تناــك ةــعــيــبــط يأ نـــم تاـــكـــلـــتـــمملا » ةـــمـــيرجلا

باـــكـــترا نـــع ،ةرشاـــبـــم رـــيـــغ وأ ةرشاـــبـــم ةـــفصب ةــــلصحــــم
تاكلتمملا لك » ةميرجلا ةليسو « ةرابع ينعتو ،ةميرج
.ةميرج باكترا يف لامعتسالل ةهجوملا وأ ةلمعتسملا

فرطلا لذبي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب–2
تناك اذإ ام نع فشكلل هعسوب ام لك نواعتلا هنم بولطملا

،بلاطلا فرطلا عيرشتل ةفلاخملا ةميرجلا لئاسوو تادئاع
جئاتنب بلاطلا فرطلا رعشيو ةيئاضقلا هتيالو يف دجوت
بولطملا فرطلا هبلط يف بلاطلا فرطلا ربخيو .هثاحبأ
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0٢ ةداملا

ةعباتملا ضرغب غالبإلا

رخآلا فرطلل لسري نأ نيفرطلا نم اّيأ نكمي–١
ىّنستي ىتح ،مئارج لكشت نأ اهنأش نم لاعفأ نع تاغالبإ
اقفو ،هميلقإ ىلع ةيئازج تاعباتمب مايقلا رخآلا فرطلل
.هعيرشتل

لآملاـب نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا رــعشي–2
نم ةخسن ،ءاضتقالا دنع ،لسريو ،غالبإلا اذهل صصخملا
.رداصلا رارقلا

1٢ ةداملا

ميلقإلا جراخ صاصتخالا ةسرامم ةلاح يف نواعتلا

امهنم لك تامازتلا ةاعارم عم ،نافرطلا ىعسي–١
ةيلودلا تايقافتالل نسحلا ذيفنتلا يف ةمهاسملا لجأ نمو
،ةيئاضقلا امهتاطلس نيب نواعتلا زيزعت ىلإ ،امهطبرت يتلا

.تاءارجإلل نسحلا ريسلا نامض لجأ نم

ةيئاضق تاءارجإ دوجوب نيفرطلا دحأ ملع ةلاح يف–2
نسحأ يف ،رطخي ،ةصتخملا هتاطلس مامأ اهترشابم تمت

: رخآلا فرطلا ،لاجآلا

فرطلا ميلقإ يف تبكترا دق لاعفألا تناك اذإ– أ
و ، رخآلا

نوكي ةميرجب قلعتت تاءارجإلا كلت تناك اذإ– ب
.رخآلا فرطلا اياعر نم ضرتفملا اهبكترم

تاطلسلا مامأ ةيئاضق تاءارجإ رشابت امدنع–٣
لـــــمـــــحـــــي ال صخش فرـــــط نـــــم نيفرــــــطــــــلا دــــــحأل ةصتــــــخملا

رخآلا فرطلا ميلقإ ىلع تبكترا عئاقو لجأ نم ،هتيسنج
تاـظـحالـم يقـلـتــب ،رــيــخألا اذــه موــقــي ،هاــياــعر دــحأ لــبــق نــم
دـــنـــعو ،الوأ هـــماـــمأ تاءارـــجإلا ةرشاــــبــــم تمت يذــــلا فرــــطــــلا
تاءارجإ ةرشابم لجأ نم ةديفملا تايطعملا لك ،ءاضتقالا

.ةيئاضق

همامأ تاءارجإلا ةرشابم تمت يذلا فرطلا رطخي–٤
ةــطــلسلا ماــمأ ةــمــئاــقــلا ىوـــعدـــلـــل صصخملا عـــبـــتـــتـــلاـــب ،الوأ
نــم ةــخسن رــيــخألا اذــه لسرــيو ،رــخآلا فرــطـــلـــل ةـــيـــئاضقـــلا
رظنت ،ةلاحلا هذه يفو .دجو نإ ،ىوعدلا يف رداصلا رارقلا
تاءارجإلا ةرشابم تمت يتلا ةرطخملا ةيئاضقلا ةطلسلا
اميس ال ،تاءارجإلل هصصختس يذلا لآملا يف ،الوأ اهمامأ
ىلع ةمكاحملا زاوج مدع « أدبم ةاعارم عم ،ةعباتملا ءاهنإ
ذاختا مدع وأ درلا بايغ ةلاح يفو .» نيترم ةميرجلا سفن
ةرشابم تمت يذلا فرطلل ةيئاضقلا ةطلسلا موقت ،ءارجإ يأ
.تاءارجإلا ةلصاومب ،الوأ همامأ تاءارجإلا

٨1 ةداملا

ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص

اــقــفو نواــعــتــلا هــنــم بوــلـــطملا فرـــطـــلا يفاوـــي–١
ةصتخملا هتاطلس هيلع لصحت نأ نكمي ام ردقبو هعيرشتل

قـــباوــــسلا ةـــفـــيـــحص تاـــجرـــخــــتسمب ،تالاحلا هذــــه لــــثــــم يف
اهبلطت يتلا ،كلذب ةقلعتملا تامولعملا عيمجو ةــــــيئاـــضقلا
ةــــيضق ضارــــغأل ،بلاــــطــــلا فرــــطــــلــــل ةصتـــــخملا تاـــــطـــــلسلا

تاـطـلسلا نـم ةرشاـبـم تاـبـلـطـلا هــيــجوــت نــكــمــيو .ةــيــئازــج
فرــطــلا ىدــل ةصتــخملا ةـــحـــلصملا ىلإ ةـــيـــنـــعملا ةـــيـــئاضقـــلا
ةرشابم اهيلع درلا متي نأ نكميو نواعتلا هنم بولطملا

.قيرطلا سفن ربع

ةـّيـطارـقـمـيّدـلا ةـّيرـئازجلا ةـّيروـهـمـجـلـل ةـبسنـلاــب–2
قباوسلا لجس « يف ةصتخملا ةحلصملا لثمتت ،ةّيبعّشلا
ةيروهمجلل ةبسنلابو.» لدعلا ةرازول يزكرملا ةيئاضقلا
ينطولا لجسلا « يف ةصتخملا ةحلصملا لثمتت ،ةيسنرفلا
يأب رخآلا فرطلا فرط لك غّلبيو .» ةيئاضقلا قباوسلل
.ةصتخملا هتحلصمل رييغت

يف اـــهـــيـــلـــع صوصنملا رـــيـــغ ىرــــخألا تالاحلا يف–٣
ام ةلاح يف بلاطلا فرطلا بلط ىلإ ةباجتسالا متت ،١ ةرقفلا
هجوتو .نواعتلا هنم بولطملا فرطلا عيرشت هب حمسي اذإ
ةحلصملا ىلإ بلاطلا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا نم تابلطلا
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةصتخملا

،ةنسلا يف ةرم امهعيرشتل اقفو نافرطلا لدابتي–٤
تاــــنادإلا ناــــيــــب ،ةــــيزــــكرملا ةــــطــــلسلا ةـــــطساوـــــب ،لـــــقألا ىلع
ةرداصلا ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص يف ةلجسملا ةيئازجلا

.رخآلا فرطلا اياعر دض ،امهنم لكل ةيئاضقلا تاهجلا نع

كلذب حمسي نيفرطلل ينطولا عيرشتلا ناك اذإ–٥
غـيـلـبـت نــكــمــي ،ةــمــئالملا ةــيــنــمألا طورشلا رــفوــت ةــلاــح يفو
.ينورتكلإلا قيرطلا ربع )٤( ةعبارلا ةرقفلل اقبط تانايبلا

٩1 ةداملا

تامولعملل يئاقلتلا لدابتلا

راطإ يف ،نيفرطلل ةيئاضقلا تاطلسلل زوجي–١
وأ لاسرإ ،ضرغلا اذهل بلط ميدقت نودو امهنم لك عيرشت
اهتجلاعم وأ اهتبقاعم نوكت  مئارجب قلعتت تامولعم لدابت
.تامولعملا ميدقت تقو اهيلإ لسرملا ةطلسلا صاصتخا نم

اــقــفو ،تاــموــلــعملا مدــقــت يتــلا ةــطــلسلــل زوــجــي–2
ةـطـلسلا فرـط نـم اـهـلاـمـعـتسا دـّيـقـت نأ ،ينـطوــلا اــهــنوــناــقــل
ةريخألا هذه ىلع نّيعتيو .طورشلا ضعبب اهيلإ لسرملا
.طورشلا كلت مارتحا
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ظافحلل ةمزاللا تاطايتحالا عيمج فرط لك ذختي–٤
ةــيــقاــفــتالا هذــهــل اــقــيــبــطــت ةــلسرملا تاــيــطــعملا ةــمالس ىلع
وأ فــلــتــلــل وأ فــيرــحــتــلــل ضرــعــتــلا نــم اــمـــيس ال،اهعنمو
.مهل صخرملا ريغ ريغلا لبق نم اهيلع عالطإلا

٤٢ ةداملا

قيدصتلا نم ءافعإلا

هذـهـل اـقـيـبـطــت ةــلسرملا قــئاــثوــلاو تادــنــتسملا ىــفــعــت
.قيدصت ءارجإ يأ نم ةيقافتالا

٥٢  ةداملا

فيراصملا

هذه نم٧ ةداملا نم٤ ةرقفلا ماكحأ ةاعارم عم–١
فيراصم ةيأ نواعتلا تابلط ذيفنت نع بترتي ال ،ةيقافتالا

فرطلا ميلقإ ىلع ءاربخلا لخدت نع ةمجانلا كلت ءانثتساب
صاخشألل تقؤملا ليوحتلا نعو نواعتلا هنم بولطملا
.ةيقافتالا هذه نم١١و٠١ نيتداملل اقيبطت نيسوبحملا

ددسي ،ةيقافتالا هذه نم٩ ةداملا قيبطت ضرغل–2
فيراصملا ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلل بلاطلا فرطلا
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا يف ويديفلا ةلصو نع ةجتانلا

دوهشلا تاضيوعتو مهرفوي نيذلا نيمجرتملا تاقحتسمو
هـنـم بوـلـطملا فرـطـلا يف لــقــنــتــلا فــيــلاــكــت اذــكو ءارــبخلاو
 .كلذ فالخ ىلع نافرطلا قفتا اذإ ّالإ ،نواعتلا

يعدتست هتيبلت نأ ،بلطلا ذيفنت لالخ ،نّيبت اذإ–٣
ناــفرـــطـــلا رواشتـــي ،ةـــيـــئاـــنـــثـــتسا ةـــعـــيـــبـــط تاذ فـــيراصم
.هذيفنت ةلصاوم اهقفو نكمي يتلا طورشلاو ماكحألا ديدحتل

6٢ ةداملا

قئاثولا لدابت

تامولعملا ،امهدحأ بلط ىلع ءانب ،نافرطلا لدابتي
يئاـضقلا نواــــــعتلا ىلــــع قـــــبطملا يــــــنطولا عيرشتلا لوح

ميظنتلاب ةقلعتملا قئاثولاو صوصنلاو يئازجلا لاجملا يف
.ةيئاضقلا تاهجلل يميلقإلا صاصتخالاو يئاضقلا

٧٢ ةداملا

تاعازنلا ةيوست

ذيفنت صوصخب أرطت دق يتلا تافالخلا ةيوست متت
نيب رشابملا ضوافتلا قيرط نع ةيقافتالا هذه ريسفت وأ
.يسامولبدلا قيرطلا ربعو يباتك لكشب ،نيفرطلا

٢٢ ةداملا

لامعتسالا دودحو ةيّرسلا

اــــــــــــــــــــم لـك نواـعـتـلا هـنـم بوـلـطـمـلا فرـطـلا لذـبـي–١
.هنومضمو نواعتلا بلطل يّرسلا عباطلا ىلع ظافحلل ،هعسوب
هعباطب ساسملا نود بلطلا ذيفنت نكمملا نم نكي مل اذإو
بلاطلا فرطلا نواعتلا هنم بولطملا فرطلا رعشي ،يّرسلا

قلعتي اميف هرارق ذاختا ريخألا اذهل ىنستي ىتح كلذب
.كلذ نم مغرلاب بلطلا ذيفنتب

بلطي نأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نكمي–2
هذـــهـــل اـــقـــفو ةـــمدـــقملا ةـــلدألا رصاـــنـــع وأ تاــــموــــلــــعملا ءاــــقــــبإ
قــفو ّالإ اــهــلاــمــعــتسا وأ اــهــئاشفإ مدــع وأ ةــيّرس ،ةـــيـــقاـــفـــتالا
بولطملا فرطلا بغر اذإو .اهددحي يتلا طورشلاو ماكحألا

بلاطلا فرطلا رعشي ،ىضتقملا اذه ليعفت يف نواعتلا هنم
ماــــكــــحألا هذــــه بلاــــطـــــلا فرـــــطـــــلا لـــــبـــــق اذإو ،كلذـــــب اـــــقـــــبسم
نــكــمــي ،كلذ سكــع يفو .اــهــمارــتــحا هــيــلــع نــّيـــعـــت ،طورشلاو
.نواعتلا ضفر ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

لاــمـــعـــتسا وأ ءاشفإ بلاـــطـــلا فرـــطـــلـــل زوـــجـــي ال–٣
كلــت رــيــغ ضارــغأل ،ةــمدـــقملا ةـــلدألا رصاـــنـــع وأ تاـــموـــلـــعملا
بولطملا فرطلل ةقبسملا ةقفاوملا نود ،بلطلا يف ةددحملا

.نواعتلا هنم

3٢ ةداملا

ةيصخشلا تايطعملا ةيامح

مت يتلا ةيصخشلا تايطعملا لامعتسا زوجي ال–١
مت ،نواعتلا بلط ذيفنت ضرغب رخآ ىلإ فرط نم اهلاسرإ
هذه ىقلت يذلا فرطلا لبق نم ةيقافتالا هذه بجومب هميدقت
: ةيتآلا ضارغألل ّالإ ،تايطعملا

،ةيقافتالا هذه اهيف قبطت يتلا تاءارجإلا– أ

ةطبترملا ىرخألا ةيرادإلاو ةيئاضقلا تاءارجإلا– ب
،"أ" ةطقنلا يف اهيلإ راشملا تاءارجإلاب ةرشابم

يّدجو رشابم ديدهت ةهجاومب رمألا قلعت اذإ– ج
.ماعلا نمألا فدهتسي

،ىرخأ ضارغأل تايطعملا هذه لامعتسا زوجي ال–2
ةمظنم وأ ىرخأ ةلود ىلإ ،دعب اميف اهلقنل كلذ يف امب
هذه مدق يذلا فرطلل ةقبسملا ةقفاوملا ةلاح يف الإ ،ةيلود
صخشلل ةقبسملا ةقفاوملا ءاضتقالا دنعو ،الوأ تايطعملا
.ينعملا

اقيبطت ةيصخشلا هتايطعم لقنب ينعملا صخشلل–٣
.تايطعملا هذه قرخ ةلاح يف نعطلا يف قحلا ةيقافتالا هذهل
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03 ةداملا
ضقنلاو ذيفنتلا زّيح لوخدلا

مامتإب رـــخآلا فرــــطــــلا راــــعشإب فرــــط لــــك موــــقــــي–١
زـّيـح ةـيـقاـفـتالا هذـه لوــخدــل ةــمزالــلا ةــيروــتسدــلا تاءارــجإلا
.ذيفنتلا

نم لوألا مويلا يف ذيفنتلا زّيح ةيقافتالا هذه لخدت–2
 .ريخألا راعشإلا مالتسا خيرات يلي يذلا يناثلا رهشلا

يأ يف ةيقافتالا هذه ضقن نيفرطلا نم يأل زوجي–٣
ايباتك رخآلا فرطلل ضقنلاب راعشإ هيجوت قيرط نع تقو
يف ضقنلا اذه لوعفم يرسيو .يسامولبدلا قيرطلا ربع و
.راعشإلا اذه مالتسا خيرات نم سداسلا رهشلا نم لوألا مويلا

فرــــط نــــم ةــــيــــقاــــفــــتالا هذـــــه تعـــــّقو ،كلذـــــل اـــــتاـــــبـــــثإو
.امهيتموكح فرط نم انوناق نيضوفملا

نيتخسن نم ،6١٠2 ةنس ربوتكأ٥ يف سيرابب تررح
سفن امهنم لكلو ،ةيسنرفلاو ةيبرعلا نيتغللاب نيتيلصأ
.ةينوناقلا ةيجحلا

٨٢ ةداملا
تاليدعتلا

نيب كرــتشم قاــفــتاــب ةــيـــقاـــفـــتالا هذـــه لـــيدـــعـــت نـــكـــمـــي
ماكحأل اقفو ذيفنتلا زّيح تاليدعتلا هذه لخدتو .نيفرطلا
.ذيفنتلا زّيح ةيقافتالا لوخدب ةقلعتملا٠٣ ةداملا

٩٢ ةداملا
ةصاخ ماكحأ

يئاضقلا لوكوتوربلا نم٣٣و2٣ و٧2 داوملا ىغلت–١
ةّيروهمجلا ةموكحو تقؤملا يرئازجلا يذيفنتلا زاهجلا نيب
.26٩١ ةنس تشغ82 يف سيرابب عّقوملا ،ةيسنرفلا

٤2 ىلإ١2 داوــــملا لــــحم ةــــــــيقافتالا هذه ماكحأ لحت–2
زاهجلا نيب يئاضقلا لوكوـــــــتورــــــبلا نــــــــم6٣و١٣ىلإ82 و
ةيسنرفلا ةّيروهمجلا ةموكحو تقؤملا يرئازجلا يذيفنتلا
قبطنت اهنأ املاط26٩١ ةنس تشغ82 يف سيرابب عّقوملا

 .يئازجلا لاجملا يف يئاضقلا نواعتلا ىلع

يف يئاضقـلا نواـعـتــلا تاــبــلــط ىــقــبــت ،هــنأ رــيــغ–٣
زــّيــح ةــيــقاــفــتالا هذــه لوـــخد لـــبـــق ةـــمدـــقملا يئازجلا لاـــجملا
زاـهجلا نيب يئاضقـلا لوـكوـتورــبــلــل اــقــبــط جلاــعــت ،ذــيــفــنــتــلا
ةيسنرفلا ةّيروهمجلا ةموكحو تقؤملا يرئازجلا يذيفنتلا
.26٩١ ةنس تشغ82 يف سيرابب  عّقوملا

ةموكح نع
ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

حول بيطلا

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

ةموكح نع
ةّيسنرفلا ةّيروهمجلا

ساوفروأ كاج نوج
لدعلا ريزو

ةّيميظنت ميسارم
ةيناثلا ىدامج٢1 يفخّرؤم٥٧ -٨1مقر يسائر موسرم

نـمضتي ،٨10٢ ةنس رياربف٨٢ قــفاوملا٩3٤1 ماع
ةرازو رــــيــــيست ةـــــيـــــنازـــــيـــــم ىلإ داـمـــــتـــــعا لـيوــحـت
.ةينطولا ةيبرتلا

––––––––––

،ةـيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو  ريرقت ىلع ءانب–

٣٤١و6 -١٩ ناتّداملا امّيس ال ،روتسدلا ىلع ءانبو–
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

لاوش8 يف خرؤملا٧١-٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو–
نيناوقب قلـعـتملاو٤8٩١ ةـنس وـيـلوـي٧ قــفاوملا٤٠٤١ ماــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيلاملا

عيبر8 يف خرؤملا١١-٧١ مـقر نوناقلا ىضتقمبو–
نمضتملاو٧١٠2 ةنس ربمسيد٧2 قفاوملا٩٣٤١ ماع يناثلا

،8١٠2 ةنسل ةيلاملا نوناق

ىدامج٤  يـف خرؤملا يسائرلا موـسرملا ىضتقمبو–

نمضتملاو8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا
فــــيــــلاــــكــــتــــلا ةــــيــــنازــــيمل ةصصخملا تاداــــمــــتــــعالا عــــيزوــــت
ةـيـلاملا نوـناــق بجومب رــيــيستــلا ةــيــنازــيــم نــم ةــكرــتشملا
،8١٠2 ةنسل

خرؤملا22-8١مقر يذيفنتلا موـسرملا ىضتقمبو–

8١٠2 ةنس رياني22 قفاوملا٩٣٤١ ماع ىلوألا ىدامج٤  يـف
ةيبرتلا ةريزول ةصصخملا تادامتعالا عيزوت نمضتملاو
ةنسل ةيلاملا نوناق بجومب رييستلا ةينازيم نم ةينطولا

8١٠2،

 : يتأي ام  مسري

داــمـتعا8١٠2 ةـنـس ةـينازـيم نـم ىــغـلي: ىلوألا ةداملا
فالآ ةــتسو ةــئاــمــعستو نييالــم ةــعــبسو ةــئاــمسمــخ هردــق
فيلاكتلا ةـينازيم يـــف دـــّيـقم  )جد٠٠٠.6٠٩.٧٠٥( راــنيد


