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        .ةدودحم ريغ ةدمل ةيقافتالا هذه يرست -2

اذه يرسيو .ةيقافتالا هذه ضقن فرط لك نكمي -3
فرطلا راعشإ خيرات نم رهشأ )6( ةتس يضم دعب ضقنلا
 .ةيسامولبدلا ةانقلا ربع رارقلا  اذهب رخآلا

مت يتلا وأ راعشإلا اذه لبق ةمدقملا تابلطلا جلاعت -٤
.ةيقافتالا هذهل اقبط ،هغيلبت نم رهشأ )6( ةتس لالخ اهيقلت

،اــنوــناــق ناضوــفملا ،هــلــفسأ ناــيضمملا ،كلذــل اــتاــبــثإ
.ةيقافتالا هذه ىلع اعّقو

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

ةّيروهمجلا ةموكح نع
ةّيرئازجلا

ةـّيبعّشلا ةّـيطارقميّدلا
حول بيطلا

 ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

ةيروهمج ةـموكح نع
داـــشت

حالص ابأ فسوي

قوقحو لدعلا ريزو
ناسنإلا

ةّـيمسّرلا ةديرجلا يف موسرملا اذه رشني:2 ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوملا93٤1 ماع ىلوألا ىدامج81 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس رياربف5

 ةقيلفتوب زيزعلا دبع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةموكح نيب نيمرجملا ميلستب قلعتت ةيقافتا
ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا

داشت ةّيروهمج ةموـكحو

ةـــّيـــطارـــقـــمـــيّدـــلا ةـــّيرـــئازجلا ةـــّيروـــهـــمجلا ةـــموـــكــــح ّنإ
،ةهج نم ،ةّيبعّشلا

،ىرخأ ةهج نم داشت ةيروهمج ةموكحو

  ،»نيفرطلا« ـب يتأي اميف امهيلإ راشملا

طبرت يتلا ةقادصلا تاقالع ميعدت يف امهنم ةبغر–
،نيدلبلا

نواـعـتـلا لاـجـم زـيزـعـت يف اـمـهـتـبـغر نــم اــقالــطــناو–
،هلاكشأ لكب مارجإلا ةحفاكمل امهنيب اميف

ميلست لاجم يف لاعف نواعت ةماقإ يف امهنم ةبغرو–
،نيدلبلا نيب نيمرجملا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
ميلستلاب مازتلالا

بسح ،رخآلل امهنم لك مّلسي نأب نافرطلا دهعتي
نيدوجوملا دارفألا ،ةيقافتالا هذه يف ةددحملا طورشلاو دعاوقلا

وأ نيعـباـتملا ،مـيـلستــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا مــيــلــقإ يف
             .بلاطلا فرطلل ةيئاضقلا تاطلسلا فرط نم مهيلع موكحملا

2 ةداملا
ميلستلا بجوت يتلا مئارجلا

ميلستلا بجوت يتلا مئارجلا ،ةيقافتالا هذه ضارغأل–1
نيفرطلا نم لك نيناوق ىضتقمب اهيلع بقاعملا مئارجلا يه
سبح ةبوقعب وأ )1( ةنس نع لقت ال ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب
لثم هباكتراب هتنادإ تمت صخشب بلطلا قلعت اذإو .دشأ

وأ سبح ةبوقع ذيفنتل هنع ثحبلا يرجيو مئارجلا هذه
ميلستلاب حمسي ال ،اهب موكحم ةيرحلل ةبلاس ىرخأ ةبوقع
)6( ةتس نع اهتدم لقت ال ةرداصلا ةبوقعلا تناك اذإ ّالإ
.دشأ ةبوقع تردص وأ ،رهشأ

ول ىتح ماكحألا هذه قبطت ،ةداملا هذه ضارغأل–2
ةئف سفن يف لاعفألا فنصت ال نيفرطلا تاعيرشت تناك
.الثامم افصو اهحنمت ال وأ مئارجلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــHــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىلوألا ىدامج٨١ يفخرؤم75-٨١ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٨١02 ةنس رياربف5 قفاوملا٩٣4١ ماع
نيمرجملا ميلستب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع قيدصتلا
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلا ةموكح نيب
ةــــــعـّـقوـــــملا ،داـــشت ةـّـيروــــهـمـج ةــموـكــحو ةــّـيــبــعّـشلا
.6١02 ةنس سرام7 خيراتب رئازجلاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب–      

،هنم9-19 ةداملا اميس ال ،روتسدلا ىلعءانبو–

نيمرجملا ميلستب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع عالطالا دعبو–
ةـيـبـعشلا ةـيـطارـقـمـيدـلا ةـيرـئازجلا ةـيروـهـمجلا ةـموـكـح نيب
سرام7 خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا ،داشت ةيروهمج ةموكحو

،61٠2 ةنس

: يتأي ام مسري

ميلستب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع قّدصي: ىلوألا ةداملا
ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّـيروهمجلا ةموكح نيب نيمرجملا
رئازـــــجلاب ةـــــــعّـقوملا ،داــــــشت ةّـيروــهـمج ةـموكـحو ةّيــبعّشلا

ةّـيمسّرلا ةديرجلا يف رشنتو ،61٠2 ةنس سرام7 خيراتب
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل
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٣ ةداملا

نينطاوملا ميلست ضفر

.امهينطاوم نافرطلا مّلسي ال–1

ةميرجلا باكترا خيرات دنع نطاوملا ةيسنج ددحت–2
.ميلستلا اهلجأ نم بولطملا

اذإ ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا مزتلي ،هنأ ريغ -3
نيذلا هينطاوم ةعباتمب ،مهتمكاحمل صاصتخالا هيدل ناك
اهــيلع بقاــــعم مـــــــــئارج ،رـــــــخآلا فرطلا ميلقإ ىلع اوبكترا

هل لسري امدنع كلذو ،نيفرطلا الك يف حنج وأ تايانجك
اقفرم ةعباتم بلط ،ةيسامولبدلا ةانقلا ربع ،رخآلا فرطلا

يتلا ةلصلا تاذ تامولعملاو ءايشألاو قئاثولاو تافلملاب
 .هتزوحب

.هبلطل صصخملا لآملاب بلاطلا فرطلا مالعإ متي–٤

4 ةداملا
ميلستلا ضفر

 : ميلستلا ضفري

هنم بولطملا فرطلا يف يئاهن مكح ردص اذإ– أ
بلطي يتلا لاعفألا لجأ نم ىرخأ ةلود يف وأ ميلستلا

،صخشلا ميلست اهببسب

بسح ةبوقعلا وأ ةيمومعلا ىوعدلا تمداقت اذإ– ب
،نيفرطلا دحأ عيرشت

هنم بولطملا فرطلا يف لماش وفع ردص اذإ–ج
،بلاطلا فرطلا يف وأ ميلستلا

بلاطلا فرطلا ميلقإ جراخ ةميرجلا تبكترا اذإ– د
حـــمسي ال مــيـــلــستـــلا هـنـــم بوـلـــطملا فرـطـــلا عـــيرشت ناـــكو
،تالاحلا هذه لثم يف ةبكترملا ةميرجلا سفن ةعباتمب

ميلستلا اهلجأ نم بلط يتلا ةميرجلا تناك اذإ– ـه
،ةيركسع تامازتلا قرخ يف طقف لثمتت

ةميرجلا نأ ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ربتعا اذإ–و
ةطبترم وأ ةيسايس ةميرج ،ميلستلا اهلجأ نم بولطملا

        ،ةميرجلا هذه لثمب

مـيـلستــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا ىدــل تناــك اذإ– ز
ضارغأل مدق امنإ ميلستلا بلط نأب داقتعالل ةيدج بابسأ

وأ هسنج وأ هقرع ساسأ ىلع بولطملا صخشلا ةعباتم
هنأ وأ ةيسايسلا هئارآ وأ ينثإلا هلصأ وأ هتيسنج وأ هنيد
هذه دحأ ىلع ءانب صخشلا اذه ةيعضوب ساسملا نكمي
.بابسألا

5 ةداملا
ةبولطملا قئاثولاو ميلستلا تابلط

ربع هجويو ايباتك ميلستلا بلط ميدقت بجي–1
.يسامولبدلا قيرطلا

: يتأي امب ميلستلا بلط قفري–2
: تالاحلا عيمج يف– أ

بوـلـطملا صخشلـل ،ناــكــمإلا ردــقــب ةــقــيــقد فاصوأ–
هتيوه ديدحت ىلع دعاست نأ اهنأش نم ةمولعم لكو هميلست
،هتيسنجو

ةراشإلا عم ينوناقلا اهفييكتو ةميرجلا عئاقول ضرع–
،ةقبطملا ةينوناقلا داوملا ىلإ

نع ةبوقعلل ةررقملا ةينوناقلا صوصنلا نع ةخسن–
.ميلستلا اهلجأ نم بولطملا ةميرجلا

ميلستلا بلط قفري ،اعباتم صخشلا ناك اذإ– ب
،ةداــــــملا هذه نم )أ( ةرقفلا يف ةنيبملا قئاثولا ىلإ ةفاضإلاب
: ـب

،لصألل ةقباطم هنم ةخسن وأ ضبقلاب رمألا لصأ–
اــقــبــط ةرداص ،ةوــقــلا سفــن يستــكــت ىرــخأ ةــقــيــثو ةـــيأ وأ
،بلاطلا فرطلا نوناق يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلل

،ىرخأ ماهتا ةقيثو ةيأ وأ ماهتالا رارق نم ةخسن–

اقفو ةمكاحملل ةيضقلا ةلاحإ رربي يذلا ليلدلا–
.ميلستلا هنم بولطملا فرطلا نيناوقل

بلط ةميرجب هتنادإ تمت صخشب رمألا قّلعت اذإ– ج
قئاثولا ىلإ ةفاضإلاب هميلست بلط قفري ،ميلستلا اهلجأ نم
: ـب ،ةداملا هذه نم )أ( ةرقفلا يف ةنيبملا

اقداصم هنم ةخسن وأ ةنادإلا مكح وأ رارق لصأ–
ةدملاو هقح يف ةرداصلا ةبوقعلا لوح تامولعملاو ،اهيلع
 ،ةـــبوقعلا هذـــهل اذــــيفنت ســــــبحلا يف اهاـــــــضق نأو قبس يتلا

بولطملا صخشلا نأب تبـثـت يتـلا تاـموـلـعملا–
.هتنادإ تمت يذلا صخشلا هسفن وه هميلست

6 ةداملا
ةقداصملا نم ءافعإلا

يأ نم ،ةيقافتالا هذهل اقيبطت ةلسرملا قئاثولا ىفعت
.قيدصتلا لاكشأ

متخو عيقوتب قئاثولا هذه رهمت نأ بجي ،هنأ ريغ
.اهرادصإب ةصتخملا ةطلسلا

7 ةداملا
تقؤملا فيقوتلا

تاطلسلا بلط ىلع ءانبو ،لاجعتسالا ةلاح يف–1
صخشلل تقؤملا فيقوتلا متي ،بلاطلا فرطلل ةصتخملا
فرطلل ةصتخملا تاطلسلا فرط نم هميلست بولطملا
ميلستلا بلط لاسرإ راظتنا يف ميلستلا هنم بولطملا

.ةيقافتالا هذه نم5 ةداملا يف ةروكذملا قئاثولاو
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قيرط نع ءاوس تقؤملا فيقوتلا بلط لسري–2
وأ ديربلا وأ )لوبرتنألا( ةيئانجلا ةطرشلل ةيلودلا ةمظنملا
.ابوتكم ارثأ كرتي رخآ قيرط يأ وأ فارغلتلا

تادــنـــتسملا دوـــجو ىلإ بلـــطـــلا رـــيشي نأ بجـــي–3
حاصفإلا عم ،ةيقافتالا هذه نم5 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

5 ةرقفلا يف ةددحملا لاجآلا يف ميلستلا بلط لاسرإ ةين نع
ةميرجلا ،كلذ ىلع ةدايز ،نيبي نأ بجيو .ةداملا هذه نم
عئاقو نع ازيجو اضرعو اهلجأ نم ميلستلا بلطي يتلا
بولطملا صخشلا فاصوأو اهباكترا نامزو ناكمو ةميرجلا

.نكمأ ام ةقدلا هجو ىلع هميلست

صصخملا لآملاب ريخأت نود بلاطلا فرطلا رطخي–٤
  .هبلطل

فرطلا ّقلتي مل اذإ تقؤملا فيقوتلا ءاهنإ نكمي–5
دعب اــــــموـــــــي )٠3( نيـــــثالث لـــــــــجأ يف ،مـــيـــــلـــــستلا هنم بولطملا
هذه نم5 ةداملا يف اهيلإ راشملا قئاثولا ىدحإ ،فيقوتلا
.ةيقافتالا

ديدج نم صخشلا فيقوت عم جارفإلا ضراعتي ال–6
،اقحال ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىقلت اذإ ،هميلستو
.هل ةمعدملا قئاثولاو ميلستلا بلط

٨ ةداملا

ةطسبملا ميلستلا تاءارجإ

ناـك اذإ ،مـيـلستـلا هـنـم بوــلــطملا فرــطــلا نــكــمــي–1
ةطيرش ،طسبملا ميلستلاب حمسي نأ ،كلذ زيجي هعيرشت
.كلذ ىلع هميلست بولطملا صخشلا قفاوي نأ

،هميلست بولطملا صخشلل ةبوتكملا ةقفاوملا دعب–2
تاءارـــجإلاب ماـــــــــــيقلا نم ميـــلستلا ةـــبلاط تاـــطلسلا ىفعت
 .ةيقافتالا هذه نم5 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

٩ ةداملا
تابلطلا ددعت

لود ةدـع فرـط نم ،دحاو نآ يف ،ميلستلا بلط اذإ
ررقي ،ةفلتخم مئارج نع وأ مئارجلا سفن لجأ نم ءاوس

ميلست متيس يتلا ةلودلا ميلستلا هنم بولطملا فرطلا
اميس ال ،فورظلا ةفاك رابتعالا نيعب اذخآ ،اهيلإ صخشلا

ميلستلا ةيناكمإو ةلصلا تاذ ةيلود ةيقافتا دوجو اهنم
ةروطخو تابلطلا لوصو خيراتو ،ةبلاطلا لودلا نيب قحاللا
        .اهفارتقا ناكمو لاعفألا

0١ ةداملا

تاكلتمملا ميلستو زجح
هنم بولطملا فرطلا نكمي ،ميلستلا لبقي امدنع–1

ءانب بلاطلا فرطلا ىلإ ،هعيرشتل اقفو ،مّلسي نأ ميلستلا
يتلا وأ ةميرجلا نم ةلّصحملا تاكلتمملا عيمج ،هبلط ىلع
 .عانقإ ةّلدأك اهذاختا نكمي يتلا وأ اهيف تلمعتسا

،هالعأ اهيلإ راشملا تاكلتمملا ميلست ءارجإ زوجي–2
وأ هبوره ببسب بولطملا صخشلا ميلست مدع نم مغرلاب
.هتافو

،ةينلا نسح ريغلا اهبستكا يتلا ،قوقحلا ظفحت–3
،ةتباث قوقحلا هذه تناك اذإو .ةروكذملا تاكلتمملا ىلع
ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ تاكلتمملا هذه در بجي

بقــع كلذو بلاــطــلا فرـــطـــلا ةـــقـــفـــن ىلع ،لاـــجآلا برـــقأ يف
.بلاطلا فرطلا يف ةعباتملا تاءارجإ نم هئاهتنا

١١ ةداملا

ةيليمكتلا تامولعملا

نأ ىأر اذإ ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلل زوجي–1
رظنلاب ةيفاك ريغ ميلستلا بلطل اميعدت ةمدقملا تامولعملا
تامولعم بلطي نأ ،نيمرجملا ميلستب قلعتملا هعيرشت ىلإ
.اهددحي ةلوقعم لاجآ يف ةيليمكت

اذإ ،هميلست بولطملا صخشلا نع جارفإلا زوجي–2
ريغ ةمدقملا ةيليمكتلا تامولعملا تناكو اسوبحم ناك
ةــلاـــحلا هذـــه نأ رــــيغ .ةددــــحملا ةلــهملا يف لصت مل وأ ةيفاك
.ميلستلل ديدج بلط ميدقت نم بلاطلا فرطلا عنمت ال

هميلست بولطملا صخشلا نع جارفإلا متي امدنع–3
بولطملا فرطلا ىلع بجي ،ةداملا هذه نم2 ةرقفلل اقبط
.انكمم كلذ ناك ىتم بلاطلا فرطلا راطخإ ،ميلستلا هنم

2١ ةداملا

طورشملا وأ لجؤملا ميلستلا

لـيـجأت ،مـيـلستـلا هـنـم بوـلـطملا فرـطـلــل زوــجــي–1
ةبوقع ءاضقل وأ هتعباتم لجأ نم بولطملا صخشلا ميلست
.اهلجأ نم ميلستلا بلط يتلا كلت ريغ ىرخأ ةميرج نع
راطخإب ،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا موقي ،ةلاحلا هذه يفو
.كلذب بلاطلا فرطلا

ميلستلا نود ةداملا هذه نم1 ةرقفلا ماكحأ لوحت ال–2
،بلاطلا فرطلا ىلإ هميلست بولطملا صخشلل تقؤملا

،ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ هتداعإ متت نأ ةطيرش
.بلاطلا فرطلا يف ةعباتملا تاءارجإ نم ءاهتنالا دعب

٣١ ةداملا

صيصختلا ةدعاق

ماكحأل اقبط هميلست مت يذلا صخشلا سبح زوجي ال
نم دحلا وأ هتبقاعم وأ هتنادإ وأ هتمكاحم وأ ،ةيقافتالا هذه
ىرخأ ةميرج لجأ نم ،بلاطلا فرطلا ميلقإ ىلع هتيرح
ّالإ ،اهلجأ نم هميلست بلط يتلا كلت ريغ هميلستل ةقباس
: ةيتآلا تالاحلا يف
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فرطلا ميلقإ هميلست ّمت يذلا صخشلا رداغي مل اذإ– أ
ةيلاتلا اموي )5٤( نيعبرأو ةسمخ لجأ يف هيلإ مّلس يذلا

داع اذإ وأ ،كلذ هتعاطتسا يف ناكو ،يئاهنلا هحارس قالطإل
،هل هترداغم دعب هتدارإ ضحمب هيلإ

،كلذ ىلع ميلستلا هنم بولطملا فرطلا قفاو اذإ– ب
اـبوـحصم نوـكـي ،ضرـغـلا اذــهــل دــيدــج بلــط ميدــقــت ةــطــيرش
،ةيقافتالا هذه نم5 ةداملا يف اهيلع صوصنملا قئاثولاب
تاحيرصت نمضتي يئاضق رضحم ريرحت ىلإ ةفاضإلاب
ةيناكمإلا ىلإ ريشيو ،ميلستلا ديدمت لوح مّلسملا صخشلا
فرطلا تاطلس ىلإ عافد ةركذم هيجوت يف هل تلوخ يتلا
 ،ميلستلا هنم بولطملا

،تاءارجإلا ريس لالخ ةميرجلا فييكت ديعأ اذإ– ج
نم حنم يتلا ةميرجلل ةلكشملا عئاقولا سفن ساسأ ىلع
ةميرجلل ديدجلا فييكتلا نوكي نأ ةطيرش ،ميلستلا اهلجأ
،ميلستلاب حمسي

.هميلست مت يذلا صخشلا كلذ ىلع قفاو اذإ– د

4١ ةداملا

صخشلا ميلستو رارقلا

ملعي نأ ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلع بجي–1
.لاجآلا برقأ يف ميلستلاب صاخلا هرارقب بلاطلا فرطلا

بيبست ميلستلا هنم بولطملا فرطلا ىلع بجي–2
رارقلا نم ةخسن قافرإ عم ،بلطلل يئزج وأ يلك ضفر لك
.بلط ىلع ءانب ةلصلا يذ يئاضقلا

ميلست ناكمو خيرات ددحي ،ميلستلا لوبق ةلاح يف–3
.نيفرطلا نيب كرتشم قافتاب بولطملا صخشلا

صخشلا مّلستي نأ بلاطلا فرطلا ىلع بجي–٤
ءادتبا ،اموي )٠3( نيثالث فرظ يف هناوعأ ةطساوب بولطملا

.ميلستلل يئاهنلا رارقلا خيرات نم

صخشلا نع جارفإلا زوجي ،لجألا اذه ءاهتنا دنع–5
ضفر مـيـلستـلا هـنـم بوـلـطملا فرـطــلا نــكــمــيو ،بوــلــطملا

.ةميرجلا سفن لجأ نم هميلست

ميلست نود ةيئانثتسا فورظ تلاح اذإ ،هنأ ريغ–6
ينعـــــــملا فرطـــلا ىلع بـــــجو ،بولطملا صخشلا مّلست وأ
نيثالث لجأ ءاضقنا لبق كلذب رخآلا فرطلا طيحي نأ رمألاب
.ميلستلل رخآ خيرات ىلع نافرطلا قفتيو ،اموي )٠3(

هـنــــم بوـلـطملا فرـطـلا بلاـطـلا فرــطــلا رــطــخــي–7
ةعبتملا ةــــيئازجلا تاءارجإلا نع ةبترتملا جئاتنلاب ميلستلا

.هميلست مت يذلا صخشلا دض

5١ ةداملا
ىرخأ ةلودل ميلستلا ةداعإ

ميلست ،هيلإ صخشلا ميلست مت يذلا فرطلل زوجي ال
همّلس يذلا فرطلا ةقفاوم نود ،ىرخأ ةلود ىلإ ريخألا اذه
هيلإ داع وأ بلاطلا فرطلا ميلقإ صخشلا رداغي مل اذإ ّالإ ،هل

هذه نم31 ةداملا نم )أ( ةرقفلا يف ةررقملا طورشلا بسح
.ةيقافتالا

6١ ةداملا
هميلست بولطملا صخشلا بوره

تاءارجإ ءاهتنا لبق هميلست مت يذلا صخشلا بره اذإ
هنم بلط يذلا فرطلا ميلقإ ىلإ عجرو هتنادإ وأ هتعباتم
نود ميلستلل ديدج بلط يقلت دعب هميلست داعي ،ميلستلا

رربت ةديدج عئاقو أرطت مل ام ،تادنتسمب همعد ىلإ ةجاح
.ىرخأ تادنتسم بلط

7١ ةداملا
روــبعلا

ةلود نم نيفرطلا دحأ ىلإ صخش ميلست ةلاح يف–1
نيعتي يذلا فرطلا بلطي ،رخآلا فرطلا ميلقإ ربع ةثلاث
صخشلا كلذل نذأي نأ رخآلا فرطلا نم هل صخشلا ميلست
لـقـنـلا ةـلاـح يف ةــيــمازــلإلا هذــه قــبــطــت الو .هــيضارأ روــبــعــب
فرطلا يضارأ يف ةرئاطلل طوبه يأ بقتري ملو يوجلا
 .رخآلا

لثم روبعلا هنم بولطملا فرطلا مّلستي امدنع–2
هيف ّتبي ،تامولعملا نمضتي نأ يغبني يذلا بلطلا اذه
اذـه قـفاوـيو .هـعــيرشت اــهــيــلــع صنــي يتــلا تاءارــجإلل اــقــفو
هحلاصمب كلذ سمي مل ام ،ةلجاع ةفصب بلطلا ىلع فرطلا
 .ةيساسألا

يذلا فرطلل زوجي ،عّـقوتملا ريغ طوبهلا ةلاح يف–3
قفارملا نوعلا بلط ىلع ءانب ،روبعلاب حامسلا هنم بلطي
ةعاس )8٤( نيـعبرأو نامث ةدمل صخشلا لاقتعا ،صخشلل
اـقـفو هـمـيدـقـت نيعـتـي يذـلا روـبـعــلا بلــط مــّلست مــتــي اــمــثــير
.ةداملا هذه نم1 ةرقفلا ماكحأل

٨١ ةداملا
فيراصملا

فيراصم نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نمضي–1
يتلا فيراصملاو ميلستلا بلط نع ةبترتملا تاءارجإلا

.هميلقإ ىلع بولطملا صخشلا فيقوت اهيضتقي

صخشلا لقن فيراصم بلاطلا فرطلا لمحتي–2
هنم بولطملا فرطلا ميلقإ نم اقالطنا روبعلاو بولطملا
.نواعتلا



ـه٩٣4١ ماع ىلوألا ىدامج٩042  ددعلا / ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا
م٨١02 ةنس رياربف١١ 16

٩١ ةداملا

 صوصنلا لوح تامولعملا لدابت

نيمرجملا ميلست لاجم يف ةينوناقلا

الدابتي نأ ،امهدحأ بلط ىلع ءانب ،نيفرطلا ىلع بجي
.نيمرجملا ميلستب قلعتملا ينطولا عيرشتلا لوح تامولعملا

02 ةداملا

ةبطاخملا تاغل

ةـغـلـب اـهـل ةـمـعدملا قـئاـثوـلاو مـيـلستــلا تاــبــلــط ررحت
بولطملا فرطلا ةغل ىلإ ةمجرتب قفرتو بلاطلا فرطلا

.ميلستلا هنم

١2 ةداملا

قيدصتلا

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

22ةداملا

ذيفنتلا زّـيح لوخدلا

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

٣2 ةداملا

ضقنلاو تاليدعتلا

ىلع تاليدعت لاخدإ ىلع قافتالا نيفرطلل زوجي–1
سفـن بسح تالـيدـعـتـلا لوـعــفــم يرسيو .ةــيــقاــفــتالا هذــه
.ةيقافتالل طورشلا

        .ةدودحم ريغ ةدمل ةيقافتالا هذه يرست–2

اذه يرسيو .ةيقافتالا هذه ضقن فرط لك نكمي–3
فرطلا راعشإ خيرات نم رهشأ )6( ةتس يضم دعب ضقنلا
 .ةيسامولبدلا ةانقلا ربع رارقلا اذهب رخآلا

يتلا وأ راعشإلا اذه لبق ةمدقملا تابلطلا جلاعت–٤
.ةيقافتالا هذهل اقبط هغيلبت نم رهشأ )6( ةتس لالخ اهيقلت مت

،انوناق ناضوفملا ،هلفسأ نايضمملا ،كلذل اتابثإو
.ةيقافتالا هذه ىلع اعّقو

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

ةموكح نع
ةيرئازجلا ةيروهمجلا
ةيبعشلا ةيطارقميدلا

حول بيطلا
ماتخألا ظفاح ،لدعلا ريزو

ةموكح نع
داشت ةيروهمج

حالص ابأ فسوي

قوقحو لدعلا ريزو
ناسنإلا

ءارآ ،تاررقم ،تارارق
ينطولا عافدلا ةرازو

ماع ىلوألا ىدامج2١ يفخرؤم كرتشم يرازو رارق
ديدجت نمضتي ،٨١02 ةنس رياني0٣ قفاوملا٩٣4١
هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ضاق بادتنا

/ تسغنماتب ةمئادلا ةيركسعلا ةمكحملا سيئر
.ةسداسلا ةيركسعلا ةيحانلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ىدامج21 يف خرؤم كرتشم يرازو رارق بجومب
بادتنا ددجي ،81٠2 ةنس رياني٠3 قفاوملا93٤1 ماع ىلوألا
هتفصب ينطولا عافدلا ةرازو ىدل ،هّللا لضف قداصلا ديسلا

ةيحانلا / تسغنماتب ةمئادلا ةيركسعلا ةمكحملل اسيئر
61 نـــم ءادــــتــــبا )1( ةدـــحاو ةـــنس ةدمل ،ةسداسلا ةــــيرــــكسعــــلا

.81٠2 ةنس سرام

ةّيلحملا تاعامجلاو ةيلخادلا ةرازو
ةينارمعلاةئيهتلاو

٩٣4١ ماع يناثلا عيبر7 يف خّرؤم كرتشم ّيرازو رارق
ةـــبسن دّدــــحــــي ،7١02 ةـــــنسربمسيد62 قـــــفاوملا

تاعامجلل نامضلا قودنص يف تايالولا ةمهاسم
.ةيلحملا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةئيهتلاو ةيـــّلحملا تاـــعاـــمجلاو ةـــّـيـــلــــخاّدــــلا رــــيزو ّنإ
،ةينارمعلا

،ةّيلاملا ريزوو

خّرؤملا81 -39 مقر ّيعيرشّتلا موسرملا ىضتقمب–
3991 ةــنس رــبــمسيد92 قـــفاوملا٤1٤1 ماــــــع بجر51 يف

39 ةّداملا امّيس ال ،٤991 ةنسل ةّيلاملا نوناق نّمضتملاو
،هنم
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