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ةّيلود تاقافتاو تاّيقافّتا
ةـــــــينوناقلا ســــسألا ةــــيقرتو زـــــيزعت يف اـــــمهنم ةــــــبغرو –

نواعتلاب قلعتي اميف اــميس ال ،يـــئازجلا لاـــجملا يف نواـــعتلل
،يئاضقلا

دــــــــعاوقلا مارــــتحا عـــمو اـــــمهتاعيرشتل اـــــقفو الــــــمعو –
نوناقلا مامأ ةاواسملا أدــبم اميس ال ،يلودــــلا نوــــناقلل ةــــماعلا

،لودلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا مدعو ةدايسلاو

،اهلاكشأ لكب ةميرجلا ةحفاكم لجأ نم امهنم ايعسو –

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا

ةيقافتالا عوضوم

ردـــــقب عـــــسوألا نواـــــعتلا لداـــــبت ىلـــع ناـــــفرطلا دــــهعتي–١
مئارجلاب ةصاخلا تاءارجإلا لك يف ،ةيقافتالا هذهل اقبط ناكمإلا
.ايئازج امهتاعيرشت اهيلع بقاعت يتلا

بــــــسح ،نواــــــعتلا هـــــنم بوـــــلطملا فرــــــطلل زوـــــجي–2
لعفلا ناك اذإ ام ةلاح يف يئاضقلا نواعتلا حنمي نأ ،هريدقت
.هعيرشت يف ايئازج هيلع بقاعم ريغ بلطلا هب قلعتي يذلا

هيضتقي ام ةاعارم عم ،ةيقافتالا هذه ماكحأ قبطت–٣
يتلا اياضقلا يف يئاضقلا نواعتلا حنم ىلع ،لاحلا فالتخا

 .ةيرابتعالا صاخشألا ةيلوؤسم اهنع ّرجنت

٢ ةداملا

يئاضقلا نواعتلا قيبطت لاجم

: يتأي ام يئاضقلا نواعتلا لمشي

،قئاثولا ميلست – )أ

،ةلدألا ىلع لوصحلا– )ب

،ءايشألاو صاخشألا ةيوهو ناكم ديدحت – )ج

لوثملل ءاربخلاو اياحضلاو دوهشلا ءاعدتسا– )د
،بلاطلا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا مامأ

ءالدإلل نيسوبحملا صاخشألل تقؤملا ليوحتلا– )ـه
يف اــهيلإ راــشم ىرـــخأ ةـــيئاضق تاءارــــجإ ضرـــغل وأ مـــهتداهشب

،نواعتلا بلط

،زجحلاو شيتفتلا– )و

،ىرخأ ةلدأو ءايشأو قئاثو ميدقت– )ز

ةيناثلا ىدامج٨1 يف خّرؤم٨٧-٩1 مقر يسائر موسرم
نــــــــمضتي ،٩10٢ ةــــــنس رياربف٣٢ قــــــفاوملا0٤٤1 ماع
نواـــــــــــعتلاب ةـــــــــقلعتملا ةـــــــيقاـــــفتالا ىلـــــــــــع قــــــــيدــــــصتلا
ةيروــــــــــهمجلا نيــــــب يــــــــئازجلا لاـــــــــجملا يف يـــــــــئاضقلا
ةـــــــيلاردـــــيفو ةــــــــــيبعشلا ةــــــيطارــــــقميدلا ةــــــيرـــــــئازجلا

رـــــبوتكأ01 خــــــــيراتب رــــــــئازجلاب ةـــــــــعّقوملا ،اـــــيسور
.٧10٢ ةنس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–

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

يـــــئاضقلا نواعتلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع عالطالا دعبو–
ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا نيب يــــــئازجلا لاـــــجملا يف

خـــــــــــيراـــتب رـــــــئازجلاب ةـــــــــــــــعقوملا ،اــــــــيسور ةــــــــــيلارديفو ةـــــــــيبعشلا
،٧١٠2 ةنس ربوتكأ٠١

: يتأي ام مسري

نواعتلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع قّدصي: ىلوألا ةداملا
ةــــــــيرئازجلا ةــــــــيروــــهمجلا نيــــب يــــــئازجلا لاــــــــجملا يف يـــــــــــئاضقلا
رئازجلاب ةعّقوملا ،ايسور ةيلارديفو ةيبعّشلا ةيطارقميدلا

ةّـــيمسّرلا ةدـــــيرجلا يف رـــــشنتو ،٧١٠2 ةــــنس رــــــبوتكأ٠١  خيراتب
.ّةيبعشلا ةيطارقميّدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

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

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8١  يف رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس رياربف٣2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يئازجلا لاجملا يف يئاضقلا نواعتلاب قلعتت ةيقافتا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلا نيب

ايسور ةيلارديفو

ةيلارديفو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلاّ نإ
،”نــيفرطلا“ ـــــــــب  يتأي اميف امهيلإ راشملا ،ايسور

نواعتلاو ةـقادصلا رــصاوأ دــيطوت ىلع اـــمهنم اـــصرح –
،نيدلبلا طبرت يتلا



ـه0٤٤1 ماع ةيناثلا ىدامج٤1٣٢  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٩10٢ ةنس رياربف٨٢ 6

،نواعتلا ةبلاط ةصتخملا ةطلسلا ىلإ ةراشإلا– )أ

يـــــئاضقلا نواــــــعتلا فــــــصوو بـــــــــلطلا عوـــــــضوم– )ب
 ،بوـــــلطملا

جرختسمو ينوناقلا اهفييكتو عئاقولا فصو– )ج
،اهنع بقاعي يذلا قبطملا يعيرشتلا صنلا

صاخشألا ناونعو داليم ناكمو خيراتو مساو بقل – )د
تاءارــــجإلا وأ قـــــيــقــحــتــلاــب ةـــــلص مــــــهــيدــل نــــــيذــلاو غـــــيــلــبـــتـــلا لـــــحـــم
مــسالا : ةـــــيرابتعالا صاـــــخشألل ةــــبسنلابو ةــــيراجلا ةـــــيئاضقلا

 .ينوناقلا نطوملا وأ ةسسؤملا رقمو

ريخألا اذهل نكمي ،بلطلا ذيفنتل ةرورضلا ةلاح يف–2
: اضيأ نمضتي نأ

عاــــــمس لالــــخ اـــــهحرط يـــــغبني يـــتلا ةـــــلئسألا – )أ
،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا يف دهاشلا

يغبني يذلا ناكملا فصوو عقوم نع نايب– )ب
بجي يـتلا قــــئاثولاو ءاــــيشألا اذــــكو ثــــحبلاو شـــيتفتلا هـــيف
،اهزجح

مت نـــــــيذلا صاــــــخشألا فـــــــئاظوو مــــــساو بــــــقل– )ج
يف ،بلاطلا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا فرط نم مهنييعت
بابسأ اذكو بلطلا ذيفنت لالخ مهروضحب قلعتي بلط ةلاح
،روضحلا اذه

،بلاطلا فرطلا هبغري يذلا ذيفنتلا لجأ – )د

لوـــــح ةــــيّرسلا تاــــبلطتم ،ةرورــــضلا ةـــلاح يف– )ـه
،ةلص يذ ءارجإ لك وأ/و هاوتحمو بلطلا

بــغري يذــــلا صاـــخلا ءارـــجإلا ببـــسو فــــصو– )و
،بلطلا ذيفنت لالخ هعابتا بلاطلا فرطلا

نع جتانلا ررضلا ىدم نع نايب ،ءاضتقالا دنع– )ز
،ةميرجلا باكترا

بولطملا فرطلا ىلإ مدقت ىرخأ تامولعم ةيأ– )ح
.بلطلا ذيفنت هيلع لهستل نواعتلا هنم

تامولعملاّ نأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىأر اذإ–٣
هل زوجي ،هذيفنت نم هنيكمتل ةيفاك ريغ بلطلا يف ةمدقملا

.ةيليمكت تامولعم بلط

6 ةداملا
قئاثولا ميلست

،هعيرشتل اقبط نواعتلا هنم بولطملا فرطلا موقي–١
لبق نـــم ،ضرــــغلا اذــــهل هـــيلإ تـــلسرأ يــــتلا قـــئاثولا مــــيلستب
.بلاطلا فرطلا

فـــيلكتلا نــمضتت ةـــقيثو لـــك مــيلست بـــلط لـــسري–2
يف ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ ،صخشلا روضحب

لئاسوو تادئاع ناكم ديدحت ىلإ ةيمارلا تاءارجإلا– )ط
 ،اهدادرتساو اهترداصمو  اهزجحو اهديمجتو ةميرجلا

 ،ةيقافتالا هذهل اقفو ةيئازجلا ةعباتملا– )ل

هذـــــــهل اــــــقفو بـــــلطي نواـــــعتلا نــــــم رـــــخآ لــــــكش يأ– )م
هـنم بوـــــلطملا فرـــــطلا عــــيرشت عـــــم ضراـــــعتي ال ،ةـــــيقافتالا
.نواعتلا

٣ ةداملا
ةيزكرملا تاطلسلا

ةيزكرملا تاطلسلا نّيعت ،ةيقافتالا هذه ضارغأل–١
.نيفرطلا لبق نم

،ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةبسنلاب
.لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةطلسلا لثمتت

ناــــتطلسلا لــــثمتت ،اــــيسور ةـــــيلارديفل ةـــــبسنلابو
: يف ناتيزكرملا

لئاسملا صخي اميف ،ايسور ةيلارديفل لدعلا ةرازو –
هذـــــه نـــــم١2 ةداـــــملا ضارــــغألو ةــــــمكاحملا لالـــــخ ةـــــحورطملا
،ةيقافتالا

ةقلعتملا ىرخألا لئاسملل ةبسنلاب ،ةماعلا ةباينلا –
 .يئاضقلا نواعتلاب

قــــــــيرطلا رـــــــبع ،رـــــــــــخآلا فرــــــــطلا فرــــــط لـــــــــــك غــــــلبي
لاـــــــجمل وأ ةــــــيزكرملا هــــــتطلسل رـــــييغت يأب ،يـــــسامولبدلا
.اهصاصتخا

تاــــطلسلا نيب ةرــــشابم نواــــعتلا تاـــبلط لــــسرت–2
.اهيلع درلا اذكو نيفرطلل ةيزكرملا

هـــنم بوـــــلطملا فرـــــطلل ةـــــيزكرملا ةـــــطلسلا ذــــــفنت–٣
ىلإ اهلسرت وأ ةرشابم يئاضقلا نواعتلا تاـــبلط نواـــــعتلا
 .اهذيفنت ضرغل اهفرطل ةصتخملا تاطلسلا

٤ ةداملا
ةلسارملا قيرط

.ايباتك يئاضقلا نواعتلا تابلط مدقت–١

نـــــم ةــــخسن مــــــيلست زوـــــجي ،لاـــــجعتسالا ةــــــلاح يف–2
ضرغب ،اــبوتكم ارــــثأ كرــــتت ةـــــليسو يأ قـــــيرط نــــع بـــلطلا

.بلطلا لصأ مالتسا راظتنا يف ،لاجآلا برقأ يف هذيفنت

بلاطلا فرطلا نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ملعي–٣
.بلطلا لصأ همالتسا درجمب بلطلا ذيفنت جئاتنب

5 ةداملا

يئاضقلا نواعتلا بلط ىوتحم

تاــــنايبلا ىلـــع يــــــئاضقلا نواـــــعتلا بـــــلط يوــــتحي–١
: ةيتآلا
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وأ ليــجأت نواــــعتلا هــــنم بوـــــلطملا فرـــــطلل زوــــجي–٣
ةــــلقرع هـــــنأش نـــــم هذيـــــفنت نأ ىأر اذإ بـــــلطلا ذيــــفنت ضــــفر

.فرطلا اذه ىدل ٍراج يئاضق ءارجإ وأ قيقحت

ىلع ّنيــــعتي ،هذـــــيفنت ليـــــجأت وأ بـــــلطلا ضـــــفر لــــــبق–٤
ذـــــيفنت نـــــكمي اذإ اــــم دـــــيدحت نواـــــعتلا هــــنم بوـــــلطملا فرـــــطلا
فرـــــطلا ىلع بـــــجي .ةـــــيرورض اـــــهارت طورــــشل اــــــقفو نواـــــعتلا
لاثتمالا طورشلا هذه بسح نواعتلا ىلع قفاوي يذلا بلاطلا
.اهل

هنم بولطملا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا ىلع بجي–٥
ةطلسلا مالعإ ،بلطلا ليجأت وأ ضفرب موقت يتلا نواعتلا
،ليجأتلا وأ ضفرلا بابسأب اروف بلاطلا فرطلل ةيزكرملا

.ةلاحلا بسح

٨ ةداملا

يئاضقلا نواعتلا تابلط ذيفنت

لاكشألل اقفو نواعتلا هنم بولطملا فرطلا موقي–١
ذيـــــفنتب ،ةـــــيقافتالا هذــــه ماــــكحأل اـــــقبطو هـــــعيرشت يف ةددــــــحملا

ةيزكرملا تاطلسلا وأ ةطلسلا هل اهتهجو يتلا نواعتلا تابلط
.بلاطلا فرطلل

يضتقي حيرص بلطب بلاطلا فرطلا مدقت اذإ–2
بولطملا فرطلا يّبلي ،ةصاخ ةيفيكب يئاضق نواعت ذيفنت
.هعيرشت عم هضراعت مدع ةلاح يف ،بلطلا اذه نواعتلا هنم

مهنييعت متي صاخشأ روضح بلاطلا فرطلا بلط اذإ–٣
فرطلا هملعي ،بلطلا ذيفنت لالخ ةصتخملا هتاطلس فرط نم
ىلع ّنيعتي ،باجيإلا ةلاح يفو .هرارقب نواعتلا هنم بولطملا
بساــنملا تقوــلا يف هراــطــخإ نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا

.بلطلا ذيفنت ناكمو خيراتب

لــــبق نــــم مــــــهنييعت مت نـــيذلا صاــــخـشألل حـــــــمسي–٤
ذيفنت لالخ نيرضاحلا بلاطلا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا
ينعملا صخشلا ىلع اهحرط نكمي ،ةلئسأ ميدقتب بلطلا

هــنم بوــــلطملا فرــــطلا نـــــم نيـــــلهؤم صاـــــخشأ قـــــيرط نــــــع
.نواعتلا

ةيزكرملا ةطلسلا رطخت ،نواعتلا بلط ذيفنت دعب–٥
فرـــطلل ةــيزكرملا ةـــطلسلا نواـــعتلا هـــنم بوــــلطملا فرـــــطلل
.ةلصلا تاذ قئاثولا اهل لسرتو ،كلذب بلاطلا

ةطلسلا رطخت ،ايئزج وأ ايلك بلطلا ذيفنت رذعت اذإ–6
ةطلسلا ،ريخأت نود ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيزكرملا
لوحت يتلا بابسألا ديدحت عم كلذب بلاطلا فرطلل ةيزكرملا
.كلذ نود

.لوثملل ددحملا خيراتلا لبق اموي )٠6( نيتس نع لقت ال ةدم
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نكمي ،لاجعتسالا ةلاح يفو
.لجألا اذه ضيفخت ىلع قفاوي نأ

فرطلا ّنإف ،ةحارص كلذ بلاطلا فرطلا بلط اذإ–٣
،هعيرشت هب حمسي ام دودح يفو ،نواعتلا هنم بولطملا

هـبـغرـي يذـلا لـكشلـل اــقــفو هسفــن صخشلــل مــيــلستــلاــب موــقــي
.بلاطلا فرطلا

فرطلا ىلإ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا لسري–٤
خيراتو لكشو لعفلا ّنيبي يذلا ،قئاثولا ميلست ليلد ،بلاطلا
خّرؤم لصو لكش يف نوكي نأ زوجي ،ءاضتقالا دنعو ميلستلا

فرطلا مالعإ متي ،ميلستلا رذعت اذإو .هيلإ لسرملا نم عقومو
.بابسألا ركذ عم لاجآلا برقأ يف بلاطلا

ميلست ءارجإ نمضتي نأ بجي ال ،تالاحلا عيمج يف–٥
.يعدر ءارجإ يأ قئاثولا

ةداملا هذهل اقفو هذيفنت مت يذلا ميلستلا ربتعي–6
ىلع مت ءارجإك ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ ىلع
.بلاطلا فرطلا ميلقإ

٧ ةداملا
يئاضقلا نواعتلا ليجأت وأ ضفر

: اذإ يئاضقلا نواعتلا ضفر زوجي -١

هنأش نم هنأ ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ربتعا– )أ
ىرخأ حلاصمب وأ ماعلا هماظنب وأ هنمأب وأ هتدايسب ساسملا
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيساسأ

يلخادلا عيرشتلا عم ضراعتي بلطلا ذيفنت ناك– )ب
هذه ماكحأ عم ىشامتي ال وأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلل
.ةيقافتالا

لكشت ال يتلاو ةيركسع ةميرجب قلعتي بلطلا ناك – )ج
.ماعلا نوناقلا يف ةميرج

صخشلا ةنادإ اهبجومب تمت ةميرجب بلطلا قلعت– )د
نم نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىدل هتئربت وأ عباتملا
.عئاقولا سفن لجأ

اهتعباتم تمداقت دق ةميرجب قلعتي بلطلا ناك – )ـه
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا عيرشت بسح اهتبوقع وأ

بابسأ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىدل ناك اذإ– )و
ةعباتم ضرغب مدق امّنإ نواعتلا بلط نأب داقتعالل ةيدج
وأ ينثإلا هلصأ وأ هــنيد وأ هـــسنج وأ هــــقرع ببــــسب صـــخشلا
هذه دحأل ررضتي دق صخشلا اذه نأ وأ ةيسايسلا هئارأ
.بابسألا

ذــــيفنت ضـــفرل ةـــيكنبلا ةـــيّرسلاب ّدتــعي نأ نــــكمي ال–2
  .بلطلا
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نهر هليوحت مت يذلا صخشلا ءاقبإ بجي ناك اذإ–٣
ّنإف ،نواـعتلا هــنم بوــلطملا فرــطلا نيــناوق بــسح ســـبحلا
فرـــــطلا ررــــق اذإ ّالإ ،ســــبحلا نــــهر هــــيقبي بــــلاطلا فرــــطلا
مــتي ،ةـــلاحلا هذــــه يفو .كلذ فالــــخ نواـــــعتلا هـــنم بوــــــلطملا
صوصنملا تاـــنامضلا نـــم دــــيفتسيو صـــخشلا نــــع جارـــفإلا

.ةيقافتالا هذه نم١١ و٩ نيتداملا يف اهيلع

مـــيلقإ جراـــخ صـــخشلا اــــهاضق يـــتلا ةدـــملاب ُّدــــتعي–٤
ةيلكلا سبحلا ةدم باسح دنع ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا
.ةيرحلل ةبلاسلا ةبوقعلا ةدم وأ

يــــضقي يذــــلا وأ سوــــبحملا صــــخشلا قــــفاوي مــــل اذإ–٥
نم ضرعتي نأ هنكمي ال ،لوثملا ىلع ةيرحلل ةبلاس ةبوقع
فرطلا ميلقإ ىلع ءاوس يعدر ءارجإ وأ ةبوقع يأل كلذ ءارج
.بلاطلا فرطلا ميلقإ ىلع وأ نواعتلا هنم بولطملا

بلاطلا فرطلا نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ملعي–6
.ديدمتلا وأ ليوحتلا ضفر بابسأب

11 ةداملا
نيلّوحملا وأ نيلثاملا صاخشألل ةحونمملا تانامضلا

نم٠١ و٩ نيتداملا يف مهيلإ  راشملا صاخشألا نإ–١
مامأ نولثمي نيذلا ،مهتيسنج تناك امهم ،ةيقافتالا هذه
فرطلا ىلإ نيلّوحملا وأ بلاطلا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا
مهتيرح نم دحلا وأ مهفيقوت وأ مهتعباتم نكمي ال ،بلاطلا
مهلوخدل ةقباس ماـــكحأل اذــــيفنت وأ لاــــعفأ لـــــجأ نــــم ،ةـــــيدرفلا
.بلاطلا فرطلا ميلقإ

،ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تانامضلا لوزت–2
ميلقإ ةرداغم ةيرح لّوـــحملا وأ لثاملا صـخشلا ىدل تناك اذإ
نم ةيلاتتملا اموي )٥١( رشع ةسمخلا لالخ بلاطلا فرطلا

مغر يقبو ايرورض دعي مل هروضح ّنأ ايباتك هغيلبت موي
.هرداغ نأ دعب هيلإ داع اذإ وأ ميلقإلا اذه يف كلذ

همازلإ وأ لوّحملا وأ لثاملا صخشلا عامس نكمي ال–٣
كلـــت رـــــيغ عئاقو لـــــجأ نـــــم ،يـــــئاضق ءارــــــجإ يف ةدــــــــعاسملاب
.يئاضقلا نواعتلا بلط يف اهيلإ راشملا

٢1 ةداملا
قئاثولا ىلع ةقداصملا

يف ،ةيقافتالا هذهل اقيبطت ةمدقملا قئاثولا لبقت–١
اهتحص ىلع قيدصتلا مت اذإ ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

ةــــــطلسلا وأ ةــــصتخملا ةـــــطلسلل يــــمسرلا مــــتخلاب اــــنوناق
لكش يأ وأ قيدصتلا نم ىفعتو ،لسرملا فرطلل ةـــيزكرملا
.ةقداصملا نم رخآ

قوف ةّيمسّرلا قئاثولا ّنإ ،ةيقافتالا هذه ضارغأل–2
مـــيلقإ قوــف كلذـــك اـــــهتيمسرب فرـــتعي نيـــفرطلا دـــــحأ مـــيلقإ
.رخآلا فرطلا

٩ ةداملا
بلاطلا فرطلا ميلقإ يف صاخشألا لوثم

روضحلاب فيلكت لاسرإب بلاطلا فرطلا ماق اذإ–١
ىرخأ تاءارجإ يأ وأ ةربخ ميدقت وأ هعامس لجأ نم صخشل
صخشلا اذهل نواعتلا هنم بولطملا فرطلا غلبي ،هميلقإ قوف
 .بلاطلا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا مامأ روضحلاب فيلكتلا

صــــخشلا روــــضحب فــــيلكتلا نــــمضتي نأ بـــــجي–2
ةـــــقلعتملا فيراــــصملا عــــفد تاـــيفيكب ةـــــقلعتملا تاـــمولعملا

ةــــــمئاق اذـــــكو روـــــضحلاب فـــــيلكتلا لـــــحم صــــــخشلا لوــــــثمب
 .ةيقافتالا هذه نم١١ ةداملل اقفو هل ةحونمملا تانامضلا

ّهجوــــملا روـــــضـحلاب فـــــــيلكتلا نـــــــمضتيّ الأ بــــــــجي–٣
صخشلا اذه هاجت يعدر ءارجإ وأ باقع يأل ةراشإلا صخشلل

مـــيلقإ ىلع هـــلوثم مدـــع وأ هـــلوثم رـــيخألا اذــــه ضــــفر ةـــلاح يف
.بلاطلا فرطلا

هرارق ذاختا يف اّرح هؤاعدتسا مت يذلا صخشلا نوكي–٤
هنم بوـلطملا فرــطلل ةــيزكرملا ةــــطلسلا ملعت .لوـــثملا نأـــشب
 .صخشلا اذه رارقب ،بلاطلا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا نواعتلا

،بلاطلا فرطلا ميلقإ يف لثمي مل يذلا صخشلا نإ–٥
ةرقفلا ماكحأل اقيبطت روضحلاب فيلكتلا غيلبت همالتسا دعب
باقع يأل كلذ ءارج نم ضرعتي نأ هنكمي ال ، ةداملا هذه نم١
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ ىلع ءاوس يعدر ءارجإ وأ
.بلاطلا فرطلا ميلقإ ىلع وأ

01 ةداملا
نيسوبحملا صاخشألل تقؤملا ليوحتلا

ةـــــقفاوم دــــــعبو بـــــلاطلا فرــــــطلا بــــــلط ىلــــع ءاـــــنب–١
صخش لك ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا

ةيرحلل ةبلاس ةبوقع يضقي وأ امهتم ناك ءاوس ،سوبحم
ىلإ اتقؤم هليوحت زوجي ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا يف

،ىرخأ ةيئازج تاءارجإل وأ هتداهشب ءالدإلل بلاطلا فرطلا
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ صخشلا اذه ةداعإ طرش
نيعست ريخألا اذه ىدعتي ال نأ ىلع ،هددحي يذلا لجألا يف

ةـــطلسلا نــم ببـــسم بـــلط ىلع ءاــنبو ،نيـــح يف .اــموي )٠٩(
لـبق نــم لــجألا اذــه دـــيدمت نـــكمي ،بـــلاطلا فرـــطلل ةــــيزكرملا
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا

طورـــش ىلــــع نيــــفرطلل ناــــتيزكرملا ناــــتطلسلا قـــــفتت
.ينعملا صخشلا ةداعإو ليوحت تايفيكو

لجألا ديدمت وأ سوبحملا صخشلا ليوحت ضفري–2
 : اذإ

.كلذ ىلع ايباتك صخشلا قفاوي مل– )أ

ةيراج ةمكاحم لالخ ايرورض هروضح ربتعا -)ب
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ يف
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٣1 ةداملا

هنم بولطملا فرطلا ميلقإ يف ةلدألا ىلع لوصحلا
نواعتلا

هعيرشتل اقفو نواعتلا هنم بولطملا فرطلا موقي–١
ءاربخلا ءارآو تاداهشلا يقلتب ةيقافتالا هذه ماكحأل اقبطو
اهيلإ راشملا ىرــخألا ةـلدألا رــصانع لــكو ءاــيشألاو قـــئاثولاو

 .بلاطلا فرطلا ىلإ اهلسريو ،بلطلا يف

اميف ةضورفملا طورشلا لكل بلاطلا فرطلا لثتمي–2
يتلا كلت اهيف امب هل ةّملسملا ءايشألاو قئاثولا هذه صخي
قــــئاثولا هذـــــه يف ةــــبستكملا رـــــيغلا قوـــــقح ةــــيامح ىلإ يـــــمرت
 .ءايشألاو

ةيلصألا قئاثولا درت نأ بجي ،قوقحلا هذه تدجو نإ–٣
هذه نم١ ةرقفلل اقفو بلاطلا فرطلا ىلإ ةّملسملا ءايشألاو
هنم بولطملا فرطلا ىلإ تاقفن نودو لاجآلا برقأ يف ،ةداملا
لبق نم تاءارجإلا نم ءاهتنالا دعب هبلط ىلع ءانب نواعتلا
 .بلاطلا فرطلل ةيئاضقلا تاطلسلا

٤1 ةداملا

ةيئازج ةعباتم بلط

فرـــطلل اـــيباتك لاــسرإ نيـــفرطلا نـــم يأل زوــــجي–١
ةميرج لكشت دق لاعفأ لجأ نم ةيئازج ةعباتم بلط رخآلا

ىتح ،نواــعتلا هـــنم بوـــلطملا فرـــطلا صاـــصتخا نـــم نوــــكت
ةيئازج تاءارجإ هميلقإ قوف ةرشابم ريخألا اذهل ىنستي
.هعيرشتل اقفو

يئازجلا فلملا رصانعب ةيئازجلا ةعباتملا بلط قفري–2
.تابثإلا ةلدأو

بلاطلا فرطلا نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ملعي–٣
.ةيئازجلا ةعباتملا بلط صخي اميف رداصلا رارقلاب

51 ةداملا

 قئاثولاو تامولعملا لاسرإ

فرــــــطلا ىلإ نواــــــعتلا هــنم بوــــــلطملا فرـــــــطلا لــــــسري–١
ةزوــــــــح يف يــــه يـــتلا تاــــــمولعملاو قــــــئاثولا نــــــع اــــــخسن بـــــلاطلا
روـــهمجلا لواــــنتم يف نوــــكت يــتلاو ةــيمومعلا تارادإلاو ةزــهجألا

.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا عيرشت بسح

زوجي ،ةلود رارسأ ةفنصملا تامولعملا ادع اميف –2
خسن ميدقت ،هعيرشتل اقفو نواعتلا هنم بولطملا فرطلل
تارادإلاو ةزــــــهــجألا ةزوــــــح يف ةـــــمولعم وأ ةــــــقيثو يأ نـــــــع
بسح كلذو ،روهمجلا لوانتم يف تسيل يتلاو ةيمومعلا

اــــهــتاطلسل اـــــهقفو حاــــتت يــــتلا تاءارــــجإلاو طورــــشلا ســـــفن
 .ةيئاضقلا

61 ةداملا

زجحلاو شيتفتلا

حــــــمسي ام دودح يف نواعتلا هنم بولطملا فرطلا موقي–١
مــــــــــيلستو زــــــــــجحلاو شــــــــــيتفتلا تاــــــــبلط ذــــــــــــيفنتب ،هـــــــــــعيرشت هـــــــــب
تاءارجإلا يف تاـبثإ ةـلدأك لــمعتست دــق يــتلا ءاــيشألا وأ قــئاثولا
بلطلا اذه نوكي نأ بجي .بلاطلا فرطلا ىدل ةيراجلا ةيئازجلا

 .اببسم

تامولعملا عيمج نواعتلا هنم بولطملا فرطلا مدقي–2
شـــيتفتلا بـــــلط ذــــــيفنت جـــــئاتنو فورــــــظب ةـــــقلعتملا ةــــــمزاللا

قــــــئاثولاو ءاـــــيشألا ظـــــفح طورــــــش ،ءاــــــضتقالا دــــــنعو زـــــــــجحلاو
.ةزوجحملا

اــهضرفي يــتلا طورــشلا لــكل بــلاطلا فرــطلا لــثتمي–٣
قئاثولاو ءايشألاب قلعتي اميف ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا
.بلاطلا فرطلا ىلإ ةّملسملاو ةزوجحملا

٧1 ةداملا

ءايشألاو صاخشألا ىلع فرعتلاو ناكملا ديدحت

،نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةصتخملا تاطلسلل زوجي
هعيرشت يف اهيلع صوــصنملا تاءارــجإلا ذاــختا ،بــلط ىلع ءاــنب
ةددــــــــــحملا ءاــــــيشألاو صاـــــــخشألا ىلــــــــع فرــــــــــعتلاو ناـــــــــــكملا دــــيدحتل

.بلطلا يف

٨1 ةداملا

لئاسوو تادئاع ناكم ديدحت لجأ نم ريبادتلا
 اهديمجتو اهزجحو ةميرجلا باكترا

اهدادرتساو اهترداصمو

نواعتلا ،امهنم لك عيرشتل اقفو ،نافرطلا حنمي–١
لــــــئاسوو تادــــــئاع ناـــــكم دـــــيدحت لـــــجأ نــــم لداــــبتملا يـــــئاضقلا
.اهدادرتساو اهترداصمو اهديمجتو اهزجحو ةميرجلا باكترا

،”ةميرجلا تادئاع“ تاحلطصم فّرعت ،ةداملا هذه ضارغأل
اقفو ،”ةميرجلا لئاسو“و ”ةرداصملا“ ،”زجحلا“ وأ ”ديمجتلا“
ةنسل داسفلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا يف دراولا فيرعتلل
٣٠٠2.

،هعيرشتل اقفو نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ذختي–2
تادئاع تناك اذإ ام ديدحت لجأ نم ريبادتلا ،بلط ىلع ءانب
ملعيو ةيئاضقلا هتطلس قاطن يف دجوت ثحب لحم ةميرج
اذه نمضتيو .ةــــعبتملا تاءارــــجإلا جــــئاتنب بـــــلاطلا فرــــــطلا
لوح تامولعملاو اهنع ثحبلا متي يتلا ءايشألا فصو بلطلا

فرطلا غلبي امك .ةيريدقتلا اهتميقو لمتحملا اهدجاوت ناكم
هتلعج يتلا بابسألاب نواعتلا هنم بولطملا فرطلا بلاطلا

.ةيئاضقلا هتطلس قاطن يف دجوت دق تادئاعلا هذه نأب دقتعي
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رفسلاب ةطبترملا تاضيوعتلاو فيراصملا– )أ
وأ٩ ةداملل اقفو هميلقإ قوف صاخشألا ةماقإو ،ابايإو اباهذ
بولطملا فرطلا عيرشتل اقفوو ةيقافتالا هذه نم٠١ ةداملا

،نواعتلا هنم

،ةربخلا فيراصمو باعتأ– )ب

فرطلا ميلقإ قوف ةماقإلاو رفسلا فيراصم– )ج
٣ ةرقفلا يف نيروكذملا صاخشألل نواعتلا هنم بولطملا

،ةيقافتالا هذه نم8 ةداملا نم

ءايشألاو قئاثولا ميلست نع ةمجانلا فيراصملا– )د
.مهلقن كلذ يف امب ،ةيقافتالا هذه نم٣١ ةداملا بجومب

تاذ فيراصم يعدتسي بلطلا ذيفنت نأ حضتا اذإ–2
ديدحتل ناتيزكرملا ناتطلسلا  رواشتت ،ةيئانثتسا ةعيبط

لفكتلا تايفيك اذكو ،بلطلا ذيفنت اهقفو متي يتلا طورشلا
.فيراصملا هذهب

1٢ ةداملا

 تانادإلا لوح تامولعملا لدابت

،امهعيرشتل اقفو نيفرطلل ناتيزكرملا ناتطلسلا لدابتت
نــع ةرداــصلا ،ةــيئاهن تـــحبصأ يـــتلا تاـــنادإلا لوـــح تاـــمولعملا
.رخآلا فرطلا ينطاوم دض ،امهنم لكل ةيئاضقلا تاهجلا

٢٢ ةداملا

تاسرامملاو عيرشتلا لوح تامولعملا لدابت
ةيئاضقلا

ناتيزكرملا ناتطلسلا لدابتت ،ةيقافتالا هذه ذيفنت راطإ يف
عــــــيرشتلا لوـــــح تاـــمولعم ،اــــمهادحإ بـــــــــــــلط ىلــــــــع ءاـــــنب ،نيــــــــفرطلل
 .ةيئاضقلا تاسرامملاو

٣٢ ةداملا

تاعازنلا ةيوستو رواشتلا

هذه قيبطتو ريسفت نع ةجتانلا تافالخلا ةيوست متت
قرطلا ربع وأ نيفرطلا نيب رواشتلا قيرط نع ءاوس ،ةيقافتالا
ىلإ نيـتيزكرملا نيتــطلسلا لــصوت مدـــــع ةـــلاح يف ،ةـــــيسامولبدلا
.امهنيب قافتا

٤٢ ةداملا

ةبطاخملا تاغل

نواــــعتلا تاـــبلط هــّـّـجوت ،ةـــيقافتالا هذـــــه ذـــــيفنت راــــطإ يف
فرــــــطلا ةـــــغلب ،ىرــــخألا قــــئاثولاو تادــــنتسملا اذـــــكو يــــئاضقلا
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ةغل ىلإ ةمجرتب قفرتو بلاطلا
،نيفرطلل نيتيزكرملا نيتطلسلا نيب قبسم قافتا ىلع ءانب وأ
.ةيسنرفلا ةغللا ىلإ

ةضرتفم تادئاع ىلع ،2 ةرقفلل اقفو روثعلا مت اذإ–٣
رــيبادتلا نواـــعتلا هـــنم بوــــلطملا فرـــــطلا ذــــختي ،ةـــــميرجلل
نوكت ال نأ لجأ نم ،هعيرشتل اقفو اهب صخرملا ةيرورضلا

ردصت نأ لبق عيب وأ ليوحت وأ تالماعم لحم تادئاعلا هذه
هنم بولطملا فرطلا وأ بلاطلا فرطلل ةيئاضق ةطلس

.اهنأشب ايئاهن ارارق نواعتلا

،هعيرشتل اقفو ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا موقي–٤
تادئاع ةرداصمو زجح وأ /و ديمجتل يئاهنلا رارقلا ذيفنتب
فرـــطلل ةـــيئاضقلا ةــــطلسلا نــــع رداــــصلا ،ةــــميرجلا لـــــئاسوو
.بلاطلا

وأ /و ديمجتلا تارارق ىلع ةداملا هذه ماكحأ يرست
يئاضق ءارجإ راطإ يف اهب قطنلا مت يتلا ةرداصملاو زجحلا

.يندم وأ يرادإ وأ يئازج

نسح رـيغلا قوـــــقح مارــــتحا عــــم ةداــــملا هذــــه قـــــبطت–٥
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا عيرشتل اقفو ةينلا

بولطملا فرطلا ّملسي ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب–6
نيــب اـــــهيلع قــــفتملا طورـــــشللو هـــــعيرشتل اــــقفو ،نواـــعتلا هـــنم
لئاسوو تادئاع نم ءزج وأ لك نيفرطلل ةيزكرملا تاطلسلا
هذــــه نــــم٤ ةرــــقفلا بـــــجومب ةرداــــصملا وأ ةزوـــــجحملا ةــــميرجلا
.ةداـــملا

٩1 ةداملا
ةلدألاو تامولعملا لامعتسا دودحو ةيّرس

فرطلا ظفاحي ،بـــــلاطلا فرـــــطلا بـــــلط ىلــــــع ءاـــــنب–١
يّرسلا عباطلا ىلع ،هعيرشتل اقفو نواعتلا هنم بولطملا
يف الإ ،بلطلل اعبت هذاختا مت ءارـــجإ لــكو هــنومضمو بـــلطلل
ءاـــشفإ نودـــــب بـــــلطلا ذـــــيفنت اـــــــهيف نــــــكمي ال يـــــتلا تالاـــــــحلا
.ةيرسلا

ءاــشفإ نودب بــلطلا ذـــــيفنت نــــــكــمملا رــــيغ نــــم ناــــــك اذإو
ةـــــقــفاوملا نواــــــــعــتــلا هــــــنــم بوــــــــلـــطملا فرــــــــطـــلا بـــــــــلـــطـــي ،ةـــــيّرسلا
 .بــــلطلا ذـــــيفنت نـــــكمي ال اـــــهنودب يـــــتلاو بـــــلاطلا فرــطلل ةـيباتكلا

ةلدألا ءاشفإ وأ مادختسا بلاطلا فرطلل زوجي ال–2
كلت ريغ ضارغأل ،ةيقافتالا هذه قيبطت راطإ يف هل ةمدقملا
ةــــــــيباتكلا ةــــــقفاوملا نود ،بـــــــلطلا يف اـــــهيلع صوــــــصنملا

فرــــطلل زوــجي .نواـــعتلا هـــنم بوـــلطملا فرــــطلل ةــــقبسملاو
ةيئزجلا وأ ةيلكلا هتقفاوم يطعي نأ نواعتلا هنم بولطملا

.ضفري نأ وأ كلذ نع

0٢ ةداملا
 فيراصملا

فيراصم نواعتلا هنم بولطملا فرطلا لمحتي–١
يتآلا فيراصملا ءانثتساب ،يئاضقلا نواعتلا بلط ذيفنت
 : بلاطلا فرطلا اهلمحتي يتلا اهركذ
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5٢ ةداملا
ةيماتخ ماكحأ

قيرطلا ربعو ايباتك رخآلا فرطلا ىلإ فرط لك ّغلبي–١
هذه لوخدل هيدل ةمزاللا ةيلخادلا تاءارجإلا مامتإ ،يسامولبدلا
  .ذيفنتلا ّزيح ةيقافتالا

اموي )٠٣( نيثالث ذيفنتلا زّيح ةيقافتالا هذه لخدت–2
.ريخألا راعشإلا يقلت خيرات نم

يأ يف ،ةيقافتالا هذه ضقن نيفرطلا نم يأل زوجي–٣
قرطلا ربع ضقنلاب يباتك راــعشإ هــيجوت قــيرط نــع ،تــقو
نينامثو ةئام يضم دعب ضقنلا اذه رثأ يرسي .ةيسامولبدلا
هذه ضقن لوحي ال .راعشإلا اذه يقلت خيرات نم اموي )٠8١(
يتلا يئاضقلا نواعتلا تابلط ذيفنت ةلصاوم نود ةيقافتالا

 .اهنايرس ةرتف لالخ اهيقلت مت

زّيح تاليدعتلا لخدت .ةيقافتالا هذه ليدعت زوجي–٤
.ةيقافتالا هذهل ةددحملا طورشلا سفن بسح ذيفنتلا

دعب ةمدقملا تابلطلا لك ىلع ةيقافتالا هذه قبطت–٥
اهيلإ راشملا لاعفألا تناك نإو ىتح ،ذيفنتلا زيح اهلوخد

 .خيراتلا اذه لبق تبكترا دق بلطلا يف

حــبصت ،ذــــيفنتلا زـــيح ةـــيقافتالا هذــــه لوــــخد درــــجمب–6
28٩١ ةـــنس رــــــياربـــــــــــف٣2 ةــــــيقاــــفتا نـــم٤2و١2 نيتداـملا ماــــــــكحأ
نيب ينوناقلاو يئاضقلا نواعتلا لاجم يف رئازجلاب ةـــــعّقوملا
ةـــــيروهمجلاو ةـــــيتايفوسلا ةـــــيكارتشالا تاـــــيروهمجلا داـــــحتا
قــــــــيبطتلل ةــلباق رـــــيغ ،ةـــــيبــــعشلا ةــــيطارقميدلا ةــــــــيرــــئازجلا

تاــــــــبلط ىــــــقبت ،نيــــح يف .ةــــــيقافتالا هذـــــه ماـــــكحأب لدـــــبتستو
لوـــــخد لـــــبق ةـــــمدقملا يـــــئازجلا لاـــــجملا يف يئاضقلا نواعتلا

رياربف٣2 ةيقافتال اقفو جلاعت ،ذيفنتلا زـــيح ةـــيقافتالا هذـــــه
.هالعأ ةروكذملا28٩١ ةنس

امهيتلود فرط نم انوناق ناضّوفملا عّقو ،كلذل اتابثإ
.ةيقافتالا هذه ىلع

نيـــتخسن نــــم٧١٠2 ةـــنس رــــبوتكأ٠١ يف ،رـــــئازجلاب رّرـــــح
صوصنللو ،ةـيسنرفلاو ةــيسورلاو ةــيبرعلا تاــغللاب نيــتيلصأ
متيس ،ريسفتلا يف فالتخالا ةلاح يف .ةوقلا سفن )٣( ةثالثلا
.يسنرفلا صنلا ىلإ عوجرلا

ةــيناثلا ىداـــــمج٨1 يفخّرؤـــــــم٩٧-91 مـــــقر يــــــسائر موــــــــسرم
نــــــمضتي ،9102 ةــــــنس رــــــيارـــبف٣٢ قـــــــــفاوملا0441 ماــــــــع
ةّيروهمجلا ةموكح نيب مهافتلا ةركذم ىلع قيدصتلا
ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
ةريشأتلا نـــم لداـــــبتملا ءاــــفعإلاب ةــــــقلعتملا اــــــيبيمان

ةعّقوملا ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوج يلـماحل
.7102 ةنس ربوتكأ42 خيراتب رئازجلاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةّيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

ةّيروهمجلا ةموكح نيب مهافتلا ةركذم ىلع عالطالا دعبو –
ايــبيمان ةـــــيروهمج ةـــــموكحو ّةيــــبعّشلا ّةيــــطارقــميّدلا ةّيرــــئازجلا
رفس تازاوج يلماحل ةريشأتلا نم لدابتملا ءافعإلاب ةقلعتملا
ةنس ربوتكأ42 خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا ،ةمهمل وأ ةيسامولبد
7102،

: يتأي ام مسري
ةموكح نيب مهافتلا ةركذم ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا

ةيروهمج ةموكحو ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا
يلـــماحل ةرـــيشأتلا نـــــم لداـــــبتملا ءاـــــفعإلاب ةــــــقلعتملا اــــــيبيمان
خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا ،ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوج
ّةيــــــــــمسرلا ةدـــــــــــيرجلا يف رــــــــــــشنتو ،7102 ةــــــــنس رــــــــــبوـــــتكأ42
.ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ةّيــمسرلا ةدـــيرجلا يف موـــسرملا اذـــــه رــــشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا٠٤٤١ ماع ةيناثلا ىدامج8١ يف  رئازجلاب رّرح
.٩١٠2 ةنس رياربف٣2

ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةّيرـــــــئازجلا ةّيروــــــهمجلا ةــــــموكح نيــــــب مـــهافتلا ةرــــكذم
ايبيمان ةيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا
يلماـــحل ةرــــيشأتلا نــــم لداــــبتملا ءاــــفعإلا نـــمضتت
.ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوج

ّةيبعّشلا ّةيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكحّ نإ
،يـتأـي اـمـيـف اـمـهـيـلإ راـشـمـلا ،اـيـبـيـماـــــن ةـيروـهـــــمـج ةـموـــــكــــــحو
،“ نيفرطلا“ ـب اعمو“ فرطلا“ ـب ادارفنإ

نيب مــئاقلا قــــيثولا نواــــعتلا زـــــيزعت يف اــــمهنم ةــــبغر –
،نيفرطلا

ةـــــيئانث تاـــــقالع دوــــــجو ةـــــيمهأب اـــــمهنم اــــــفارتعاو –
،نيفرطلا ةحلصمل ةزاتمم

نيلماحلا امهاياعر لـــقنت لــــيهست يف اـــــمــهنم ةبـــغرو –
،امهيميلقإ نيب ةمهمل وأ ةيسامولبد رفس تازاوجل

ةيرئازجلا ةيروهمجلا نع

ةـيبعشلا ةّـيطارقميّدلا

 حول بيطلا

ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

ايسور ةيلارديف نع

فولافونوك
ردناسكلا

لدعلا ريزو
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