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لدابتملا يئاضقلا نواعتلا ةرورضب امهنم افارتعاو  –
،هلاكشأ لكب مارجإلا ةحفاكمل عسوألا

نواــعــتــلا لوــح ةـــيـــقاـــفـــتا مارـــبإ يف اـــمـــهـــنـــم ةـــبـــغرو –
،يئازجلا لاجملا يف يئاضقلا

: يتأي ام ىلع اتقفتا

ىلوألا ةداملا
يئاضقلا نواعتلا قيبطت لاجم

لداـبـتـب ،ةـيــقاــفــتالا هذــهــل اــقــفو ،ناــفرــطــلا مزــتــلــي -1
تاءارجإلاو تاقيقحتلا يف ناكمإلا ردقب عسوألا نواعتلا
بلط ميدقت تقو ،نوكت يتلا مئارجلاب ةقلعتملا ةيئاضقلا
ةـــيـــئاضقـــلا تاـــطـــلسلا صاصتـــخا نـــم ،يئاضقـــلا نواــــعــــتــــلا
.بلاطلا فرطلل

: يتأي ام يئاضقلا نواعتلا لمشي -2

،صاخشألا لاوقأ وأ تاداهش يقلت - أ

،ةيئاضقلا قئاثولا ميلست - ب

،زجحلاو شيتفتلا تابلط ذيفنت - ج

وأ هـــــنـــــع ثحـــــبـــــلا بجــــــي يذــــــلا ءيشلا فصو - د
،هتنياعم

،عانقإ ةلدأو تامولعم ميدقت - ـه

،ةميرجلا لئاسوو تادئاع يف فرصتلا - و

تادئاعب ظافتحالاو داجيإل ةذختملا ريبادتلا - ز
،اهترداصمو ةميرجلا

نيسوـــبحملا صاـــخشألل تقؤملا لـــيوـــحـــتــــلا - ح
،مهتداهشب ءالدإلل

مهتداهشب ءالدإلاب صاخشألل حامسلا ةيناكمإ- ط
،بلاطلا فرطلا يف

عــم ىشاـــمـــتـــت نواـــعـــتـــلـــل ىرـــخأ لاـــكشأ ةـــيأ - ي
عــيرشت هـــب حـــمسي اـــم دودـــح يفو ةـــيـــقاـــفـــتالا هذـــه عوضوـــم
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

ةيجاودزا أدبم ةاعارم نود يئاضقلا نواعتلا حنمي -3
 .ميرجتلا

،ةرداصملاو زجحلاو شيتفتلا تابلط ةلاح يف -٤
اـهـيــلــع اــبــقاــعــم ،بلــطــلا عوضوــم ةــمــيرجلا نوــكــت نأ بجــي
.نيفرطلا الك نوناق بسح

: لجأ نم ةيقافتالا هذه قبطت ال -5

،هميلست ضرغب صخشلا سبح وأ فيقوت - أ

،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا يف ،ذيفنت - ب
ام دودح يف ّالإ ،بلاطلا فرطلا يف ةرداص ةيئازج ماكحأ
،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا عيرشت هب حمسي

.ةيئازجلا داوملا يف ةيئاضقلا تاءارجإلا لقن - ج

ىلوألا ىدامج٨١ يفخرؤم65-٨١ مقر يسائر موسرم
نمضتي ،٨١02 ةنس رياربف5 قفاوملا٩٣4١ ماع
نواــــعتلاب ةقلــــــــعتملا ةـــــــيقافتالا ىلع قـــــــــيدصتلا
ةــــــموـــــكــــــح نيــــب يئازجلا لاــــــجملا يف يـــــــئاضقــــــلا
ةّـيـــبعّـشلا ةّـيـــــطارقــــمـــيّدلا ةّـيرــــئازــــجلا ةــــــّـيروهــــمجلا

رئازـــجلاــب ةــعّقوـــملا ،داـــــشت ةــــيروهـــــمج ةـــــموـــــكحو
.6١02 ةنس سرام7 خيراتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيجراخلا نوؤشلا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

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

نواـعـتـلاــب ةــقــلــعــتملا ةــيــقاــفــتالا ىلع عالــطالا دــعــبو–
ةــــّيروــــهــــمجلا ةــــموــــكــــح نيب  يئازجلا لاـــــجملا يف يئاضقـــــلا
،داشت ةّيروهمج ةموكحو ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا
،61٠2 ةنس سرام7 خيراتب رئازجلاب ةعّـقوملا

: ىتأي ام مسري

نواعتلاب ةقلعتملا ةيقافتالا ىلع قّدصي : ىلوألا ةداملا
ةـــيروــــهـــمــجلا ةـــــــــموكح نيـــــــب  يئازـــــــجلا لاــــجملا يف يــــئاضقلا
،داشت ةيروهمج ةموكحو ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا
يف رشنتو ،61٠2 ةنس سرام7 خيراتب رئازجلاب ةعّقوملا
ةّـيطارقمــــــيّدلا ةّـيرئازـــــجلا ةّـيروهـــــــمجلل ةّـيمــــسّرلا ةديرجلا
.ةّـيبعّشلا

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

قفاوملا93٤1 ماع ىلوألا ىدامج81 يف رئازجلاب ررح
.81٠2 ةنس رياربف5

ةقيلفتوب زيزعلا  دبع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاجملا يف يئاضقلا نواعتلاب قلعتت ةيقافتا
يئازجلا

ةّـيطارقميّدلا ةّـيرئازجلا ةّـيروهمجلا ةموكح نيب
داشت ةّـيروهمج ةموكحو ةّـيبعّشلا

ةـــيـــطارـــقـــمـــيدـــلا ةـــيرـــئازجلا ةـــيروـــهـــمجلا ةـــموـــكــــح ّنإ
،ةهج نم ،ةيبعشلا

 ،ىرخأ ةهج نم ،داشت ةيروهمج ةموكحو

،»نــيفرطلا «  ـب يتأي اميف امهيلإ راشملا

يتــلا ةــقادصلا رصاوأ دـــيـــطوـــت ىلع اـــمـــهـــنـــم اصرـــح –
،نيدلبلا طبرت
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يتلا بابسألاب اروف بلاطلا فرطلا مالعإ - أ
و ،يئاضقلا نواعتلا بلط ليجأت وأ ضفرل هعفدت

ةسارد لجأ نم بلاطلا فرطلا عم رواشتلا - ب
اــهارــي يتــلا طورشلاو لاــجآلا يف نواــعــتــلا ميدــقــت ةــيــناــكـــمإ
.ةيرورض نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

بولطــــملا فرطــلل ةـــيزكرملا ةطــــــلــسلا تــــضفر اذإ  -٤
مالـعإ اـهـيــلــع بجــي ،هــتــلــجأ وأ نواــعــتــلا حــنــم نواــعــتــلا هــنــم
وأ ضفرـــلا باـــبسأب بلاـــطـــلا فرـــطـــلـــل ةـــيزـــكرملا ةـــطـــلسلا
.ةلاحلا بسح كلذو ،ليجأتلا

4 ةداملا

نواعتلا تابلط ىوتحمو لكش

.ايباتك نواعتلل بلط لك مدقي نأ بجي -1

:يتأي ام ىلع بلطلا يوتحي نأ بجي -2

ةفلكملا ةصتخملا ةطلسلاو ةبلاطلا ةئيهلا مسا - أ
،بلطلاب ةلصلا تاذ ةيئاضقلا تاءارجإلا وأ تايرحتلاب

،بلطلا ببسو عوضوم - ب

،ةبوسنملا عئاقولل نايب - ج

اذـــــــــــــه يف قبطملا يئازجلا ينوناقلا صنلا - د
.عوضوملا

دودح يفو ءاــــــضتقالا دـــــنع ،بلطلا يوتحي امك -3
:ىلع ،ناكمإلا

دجاوتي يذلا ناكملاو داليملا خيراتو ،ةيوهلا - أ
،هتداهش بولطملا صخشلا هيف

دجاوتي يذلا ناكملاو داليملا خيراتو ،ةيوهلا - ب
،هغيلبت بجي يذلا صخشلا هيف

ناـكملاو صخشلا ةـيوـهـب قــلــعــتــت تاــموــلــعــم - ج
دجاوت ناكم ديدحتب بلطلا قلعت اذإ ،هب هدجاوت لمتحملا

،صخش

هشــــــــيــتــفــت بجاوــلا ناـــكـــــمـــلـــل قــــــــيـــقد فصو - د
،اهزجح بجي يتلا تاكلتمملاو

ليجستو ذخأ اهب متي يتلا ةقيرطلا فصو - ـه
،حيرصتلا وأ ةداهشلا

لالخ هعابتا بجاو صاخ ءارجإ يأ فصو -و
،بلطلا ذيفنت

فرطلا ىلإ مدقت نأ نكمي ىرخأ تامولعم ةيأ -ز
.بلطلا ذيفنت هيلع لهستل نواعتلا هنم بولطملا

قبطت ،ةرداصملاو زجحلا وأ ديمجتلا لاجم يف -٤
.ةيقافتالا هذه نم٤1 ةداملا نم2 ةرقفلا يف ةدراولا ماكحألا

2 ةداملا

ةيزكرملا تاطلسلا

.نيفرطلا لبق نم ةيزكرملا تاطلسلا نيعت -1

ةّيطارقميّدلا ةـــــّيرئازجلا ةّيروهـــــــــمجلل ةـــــــــبسنلاب -2
.لدعلا ةرازو يف ةيزكرملا ةطلسلا لثمتت ،ةّيبعشلا

ةــطــلسلا لــــــــــثــمــتــت ،داشت ةــــــيروــهــمجل ةـــــــبسنــلاـــب -3
.لدعلاب ةفلكملا ةرازولا يف ةيزكرملا

،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

نع تابلطلا لاسرإ زوجي ،لاجعتسالا تالاح يف -5
.)لوبرتنألا( ةيئانجلا ةطرشلل ةيلودلا ةمظنملا قيرط

٣ ةداملا

نواعتلا ليجأت وأ ضفر

:نواعتلا ضفري -1

نواعتلا بلط اهلجأ نم مدقي يتلا ةميرجلا تناك اذإ - أ
ةـمـيرـج ،نواـعـتـلا هـنـم بوـلـطملا فرـطـلا لـبـق نــم رــبــتــعــت

ةيباهرإلا ةميرجلا ربتعت ال هّنأ ريغ ،اهب ةطبترم وأ ةيسايس
،ةيسايس ةميرجك

ذيفنت ّنأ ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ربتعا اذإ - ب
،ماعلا هماظنب وأ ينطولا هنمأب وأ هتدايسب سمي بلطلا

ةعباتم اهبجومب متي ةميرجب بلطلا قّلعت اذإ - ج
ىدل هتئربت وأ هتنادإ تّمت وأ قيقحت لحم هّنأ وأ صخشلا
،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

نواعتلا اهلجأ نم بلط يتلا ةميرجلا تناك اذإ - د
،ةيركسع تامازتلا قرخ يف طقف لثمتت

بلط نأب داقتعالل ةيدج بابسأ كانه تناك اذإ - ـه
ببسب صخشلا ةعباتم ضرغب مدق امّنإ يئاضقلا نواعتلا

هئارآ وأ ينثإلا هلصأ وأ هتيسنج وأ هنيد وأ هسنج وأ هقرع
ءانب صخشلا اذه ةيعضوب ساسملا نكمي هنأ وأ ةيسايسلا

.بابسألا هذه دحأ ىلع

لــيــجأت نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرـــطـــلا نـــكـــمـــي -2
قوف راج يئازج ءارجإب ساسملا هنأش نم ناك اذإ ،هذيفنت
.هميلقإ

موقي ،هذيفنت ليجأت وأ نواعتلا بلط ضفر لبق -3
هـــتـــطـــلس قـــيرـــط نـــعو نواـــعـــتـــلا هــــنــــم بوــــلــــطملا فرــــطــــلا
: يتأي امـب ،ةيزكرملا
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تاداهشلا ةّيرس ىلع بلاطلا فرطلا ظفاحي - ب
،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا لبق نم ةمّدقملا تامولعملاو
ةددحملا تاءارجإلاو قيقحتلا اهيضتقي يتلا دودحلا يف كلذو

.بلطلا يف

لاسرإ وأ مادــخــتسا بلاــطـــلا فرـــطـــلـــل زوـــجـــي ال -2
،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نم ةمدقم ةلدأ وأ تامولعم
صوصنملا تاءارجإلا وأ قيقحتلاب ةقلعتملا كلت ريغ ضارغأل
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ةقفاوم نود ،بلطلا يف اهيلع

٨ ةداملا

نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ يف ةداهشلا

فرطلا ميلقإ يف دجاوتي صخش لك مازلإ زوجي  -1
هذهل اقيبطت ةبولطم هتداهش نوكتو نواعتلا هنم بولطملا
رخآ لكش يأب وأ روضحلاب ءاعدتسالا قيرط نع ،ةيقافتالا

ءالدإلا دصق ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نوناق هب حمسي
رصانع نم اهريغ وأ تافلم وأ قئاثو ميدقت وأ ةداهشلاب
.ةلدألا

وأ هتداهشب ءالدإلل بولطم صخش يأ مازلإ زوجي -2
فرـطـلا مـيــلــقإ يف تاــفــلــم وأ قــئاــثو وأ تاــموــلــعــم ميدــقــتــل
طورشلل اقبط هنم بلط ام ذيفنتب ،نواعتلا هنم بولطملا
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا نوناق يف اهيلع صوصنملا
زايتما وأ زجع وأ ةناصحب هعتمت صخشلا اذه ىعّدا اذإ
كلذ عم هتداهش ذخؤت ،بلاطلا فرطلا نوناق هل هلوخي
.هتاءاعداب بلاطلا فرطلا رطخيو

ةــطــلسلا موــقــت ،ضرــغــلا اذــهــل بلـــط مدـــقـــي اـــمدـــنـــع -3
فرطلا راطخإب نواعتلا هنم بولطملا فرطلل ةيزكرملا
ءالدإلا ناكمو خيراتب ،بسانملا تقولا يفو اقبسم ،بلاطلا

.ةداهشلاب

٩ ةداملا
بلاطلا فرطلا ميلقإ يف ةداهشلا

يصخشلا لوثملا ةرورض بلاطلا فرطلا ىأر اذإ  -1
ءالدإلا لــجأ نــم ةصتــخملا هــتاــطــلس ماـــمأ رـــيـــبـــخ وأ دـــهاشل
بلط يف كلذ ىلإ رـيشي هّنإف ،ةيئازج ةيضق يف هتداهشب
قــيــقحت لــجأ نــم نواــعــتــلا بلــط يف وأ لوــثــمــلــل ءاــعدـــتسالا

هــنــم بوــلــطملا فرــطــلا رــطــخــيو ةــيــئازــج ةــيضقــب قــلــعــتــي
فرـــطـــلا رـــطـــخـــي اـــمـــك .كلذـــب رـــيـــبخلا وأ دـــهاشلا نواـــعـــتــــلا
نع رداصلا درلاب بلاطلا فرطلا نواعتلا هنم بولطملا
.ريبخلا وأ دهاشلا

ةلاحلا يف ءاعدتسالا وأ بلطلا ريشي نأ بجي -2
غلبملا ىلإ ،ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا
تاضيوعتلا اذكو اهعفد يغبني يتلا تاضيوعتلل يـبيرقتلا

.ةماقإلاو رفسلا فيراصم نع

5 ةداملا
تابلطلا ذيفنت

هعيرشتل اقفو نواعتلا هنم بولطملا فرطلا موقي -1
ىدل ةصتخملا تاطلسلا هل اهتهجو يتلا تابلطلا ذيفنتب
وأ ةلدأ لاسرإ وأ قيقحتلاب مايقلا فدهب ،بلاطلا فرطلا
كلذ يف امب قئاثو وأ تافلم وأ عانقإ ةلدأك اهميدقتل ءايشأ
 .ةيرادإلا قئاثولا

فرطلا موقي ،حيرص بلطب بلاطلا فرطلا مدقت اذإ -2
.بلطلا ذيفنت ناكمو خيراتب هراطخإ نواعتلا هنم بولطملا

زوجي ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا قفاو اذإ -3
روضحلا بلاـطـلا فرـطــلــل ةــيــنــعملا صاــخشألاو تاــطــلسلــل

تابلط ذيفنت لالخ ،ءاضتقالا دنعو دوهشلل عامتسالا لالخ
فرطلا عيرشت هب حمسي ام دودح يف مهل زوجي امك .ىرخأ
بلــــط وأ دوــــهشلا باوــــجــــتسا ،نواـــــعـــــتـــــلا هـــــنـــــم بوـــــلـــــطملا
.مهباوجتسا

يضتقي حيرص بلطب بلاطلا فرطلا مدقت اذإ -٤
هنم بولطملا فرطلا يبلي ،ةصاخ ةيفيكب ءارجإ ذيفنت
.هعيرشت هب حمسي ام دودح يف بلطلا اذه نواعتلا

هنم بولطملا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا رطخت -5
لآملاب ،بلاطلا فرطلل ةيزكرملا ةطلسلا ،اروف ،نواعتلا
.اهبلط ذيفنتل صصخملا

6 ةداملا
يئاضقلا نواعتلا فيراصم

ّنإف ،ةــيــقاــفــتالا هذــه نــم9 ةداملا ماـــكـــحأ ةاـــعارـــم عــــم
قتاع ىلع عقت يئاضقلا نواعتلا تابلط ذيفنت فيراصم
اهركذ يتآلا فيراصملا اّمأ .نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

: اهنم هؤافعإ مت اذإ ّالإ ،بلاطلا فرطلا قتاع ىلع عقتف

هــنــم بوــلــطملا فرــطـــلا مـــيـــلـــقإ يف ءارـــبخلا لـــخدـــت - أ
،نواعتلا

يذلا نيسوبحملا صاخشألل تقؤملا ليوحتلا - ب
.ةيقافتالا هذه نم٠1 ةداملل اقبط متي

7 ةداملا
ةيّرسلا ىلع ةظفاحملا

: نيفرطلا دحأ بلط ىلع ءانب -1

ام لك نواعتلا هنم بولطملا فرطلا لذبي - أ
يئاــــضقلا نواـــعتلا بـــــلط ةــــيّرس ىلع ةـــــظفاحملل هعـــــسوب
نكمملا ريغ نم ناك اذإ اّمأ ،هـل ةمعدملا قئاثولاو هنومضمو
بولطملا فرطلا ملعي ،ةيرسلا ءاشفإ نودب بلطلا ذيفنت
اذإ اهنيح هرارق ذختيل ،كلذب بلاطلا فرـطلا نواعتلا هنم
 ،بلطلاب كسمتي ناك ام
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١١ ةداملا
ةيئاضقلا دوقعلا ميلست

اــــــقـــبط ،نواـــــعــتلا هـــــنم بوــــلطملا فرـــــطلا موـــــــــــقـــي  -1
نم ضرغلا اذهل هيلإ تلسرأ يتلا دوقعلا ميلستب ،هعيرشتل
.بلاطلا فرطلا

فيلكتلا نمضتت ،ةقيثو لك ميلست بلط لسرــــــي  -2
ةدم يف ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ ،صخش روضحب
يفو .صخشلا لوثم خيرات لبق اموي )٠6( نيتس نع لقت ال
نواـعـتـلا هـنـم بوــلــطملا فرــطــلا نــكــمــي ،لاــجــعــتسالا ةــلاــح
.طرشلا اذه نع يلختلا

وأ دقعلل ٍداع لاسرإ قيرط نع ميلستلا ءارجإ نكمي -3
كلذ بلاطلا فرطلا بلط اذإ .هيلإ لسرملا صخشلل رارقلا

ام دودح يفو ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ّنإف ةحارص
اقفو هسفن صخشلل ميلستلاب موقــــــــــي ،هعيرشت هب حمسي
.بلاطلا فرطلا هبغري يذلا لكشلل

فرطلا ىلإ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا لسري -٤
لـكشو لــعــفــلا نــّـيــبــي يذــلا قــئاــثوــلا غــيــلــبــت لــيــلد ،بلاــطــلا

اذــه نوــكــي نأ زوــجــي ،ءاضتــقالا دـــنـــع ،و مـــيـــلستـــلا خـــيراـــتو
اذإو .هيلإ لسرملا نم عّقومو خرؤم لصو لكش يف غيلبتلا

عم لاجآلا برقأ يف بلاطلا فرطلا مالعإ متي ،ميلستلا رذعت
.كلذ نود تلاح يتلا بابسألا ركذ

2١ ةداملا

زجحلاو شيتفتلا

اذإ ام ةلاح يف ،نواعتلا هنم بولطملا فرطلا موقي -1
رــيــغــلا قوــقــح ةــياــمــح طرشبو ،كلذــب حــمسي هــعــيرشت ناــك
مـيـلستو زـجحلاو شيـتـفـتـلا تاـبـلـط ذــيــفــنــتــب ،ةــيــنــلا نسح
.تابثإ ةلدأ ىلع لوصحلا دصق بلاطلا فرطلا ىلإ ءايشألا

فرطلا هضرفي طرش لكل بلاطلا فرطلا لثتمي -2
ةزوجحملا ءايشألاب قلعتي اميف ،نواعتلا هنم بولطملا

.بلاطلا فرطلا ىلإ ةمّلسملاو

٣١ ةداملا

قئاثولا وأ تافلملا وأ ءايشألا عاجرتسا
نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ

ةيلصألا قئاثولا وأ تافلملا اهيف امب ،ءايشألا داعت
برقأ يف ،ةيقافتالا هذهل اقيبطت بلاطلا فرطلل ةمدقملا

ىلخت اذإ ّالإ نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ىلإ ،نكمم تقو
.كلذ يف هقح نع ريخألا اذه

ريبخلا وأ دهاشلا ملتسي نأ ،ءاضتقالا دنع ،نكمي -3
اــقيبست ،بلاــطلا فرطلل ةيــلصنقلا تاــطلسلا قيرــط نع

.اهلك وأ رفسلاب ةقلعــتملا فيراصملا نـم ءزــجل

ةيبلتو ،هتيسنج تناك امهم ،ريبخ وأ دهاش لك -٤
لثمي يذلاو ،نيفرطلا دحأ ىدل ءارجإ لالخ لوثم بلطل
نــكــمــي ال ،رــخآلا فرــطــلـــل ةـــيـــئاضقـــلا تاـــهجلا ماـــمأ هـــتدارإب
ةقباس ماكحأل اذيفنت وأ لاعفأ لجأ نم هسبح وأ هتعباتم

.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا ميلقإ هترداغمل

نم٤ ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا ةناصحلا نأ ريغ -5
اذإ هعامس خيرات نم اموي )٠3(نيثالث دعب يهتنت ةداملا هذه
ناــكو بلاــطــلا فرــطــلا مــيــلــقإ رــيــبخلا وأ دــهاشلا رداــغــي مـــل
.كلذب مايقلا هناكمإب

فيــلكتلل لثتمي مــل يذــلا رــيبخلا وأ دهاــشلا ّنإ -6
هذهــل اــقيبطت هميلست مت وأ هــميلست بــلط يذــلا روــضحلاب
،يعدر ءارجإ وأ باقع يأل ضرعتي نأ هنكمي ال ،ةيقاــفتالا

هجوت اذإ ادـع ام ،رـماوأ ىلع فيلكتلا اذه لمتشا نإو ىتح
هل هجو مث ،بلاطلا فرطلا ميلقإ ىلإ ،هتدارإب دعب اميف
.هل لثتمي ملو ديدج ءاعدتسا

0١ ةداملا

نيسوبحملا صاخشألل تقؤملا ليوحتلا

نم لك قفاو اذإو ،بلاطلا فرطلا بلط ىلع ءانب -1
لّوحي ،سوبحملا صخشلاو نواعتلا هنم بولطملا فرطلا

هــنــم بوــلـــطملا فرـــطـــلا مـــيـــلـــقإ يف دـــجاوـــتملا صخشلا اذـــه
هــلوــثــم رــبــتــعا يذــلاو بلاــطــلا فرــطــلا مــيــلــقإ ىلإ نواــعــتـــلا
،ةيئازج تاءارجإ يف ةدعاسملل وأ دهاش ةفصب ،يصخشلا

.ايرورض

: ةداملا هذه ضارغأل  -2

يف هليوحت مت يذلا صخشلا سبح ديدمت متي - أ
هنم بولطملا فرطلا حمس اذإ الإ ،بلاطلا فرطلا ميلقإ
،هنع جارفإلاب نواعتلا

صخشلا ةداعإ بلاطلا فرطلا ىلع بجي - ب
اــمدــنــع نواــعــتــلا هــنــم بوــلــطملا فرــطـــلـــل هـــلـــيوحت مت يذـــلا

لــــــــــــــجأ يـف لاوـــــــــــــــــحألا لـك يـــــــفو ،كـلذــــب فورــــــــظــلا حـــــــــمست
بولطملا فرطلا ميلقإ يف هنع جارفإلا خيرات زواجتي ال
نيفرطلل ناتيزكرملا ناتطلسلا تقفتا اذإ ّالإ ،نواعتلا هنم
،كلذ فالخ ىلع

فرطلا يف صخشلا اهاضق يتلا ةدملاب ّدتعي - ج
لبق نم هيلع ةطّلسملا ةبوقعلا ذيفنت باسح دنع ،بلاطلا
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلا
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7١ ةداملا
ةبطاخملا تاغل

ةـغـلـب اـهـل ةــمــعدملا قــئاــثوــلاو نواــعــتــلا تاــبــلــط ررحت
بولطملا فرطلا ةغل ىلإ ةمجرتب قفرتو بلاطلا فرطلا

.نواعتلا هنم

٨١ ةداملا
ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص لدابت

نايب ،نيفرطلل ناتيزكرملا ناتطلسلا لدابتت  -1
ةرداصلاو ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص يف ةلجسملا تانادإلا

رخآلا فرطلا ينطاوم دض ،نيفرطلل ةيئاضقلا تاهجلا نع
لالخ نم رخآلا فرطلا ميلقإ يف نيدولوملا صاخشألاو
.ةنس لك ةرم ،لقألا ىلع ،اهلدابت

،نيفرطلا دحأل ةيئاضق ةهج مامأ ةعباتملا ةلاح يف -2
لوصحلا ،بلاطلا فرطلل ةصتخملا تاطلسلا نكمي هّنإف
هـــنـــم بوـــلـــطملا فرـــطــــلــــل ةصتــــخملا تاــــطــــلسلا نــــم اروــــف
ةـــقـــلـــعـــتملا ةـــيــــئاضقــــلا قــــباوسلا ةــــفــــيــــحص ىلع ،نواــــعــــتــــلا

.ةعباتملا عوضوم صخشلاب

ةيئاضقلا تاطلسلل زوجي ،ةعباتملا ةلاح ءانثتساب -3
قباوسلا ةفيحص ىلع لصحتت نأ نيفرطلا دحأل ةيرادإلا وأ
اهيلع لصحت نأ اهل زوجي امك ،رخآلا فرطلا نم ةيئاضقلا

يلخادـلا نوـناـقـلـل اـقـبـط ةصتــخملا تاــطــلسلا ىدــل ةرشاــبــم
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلل

٩١ ةداملا
ىرخأ تاقافتا

ةبترتم تامازتلا دوجو عم ةيقافتالا هذه ضراعتت ال
.نافرطلا اهعّقو ىرخأ تاقافتا وأ تادهاعم نع

02 ةداملا
قـيدـصتلا

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

١2 ةداملا
ذيفنتلا زّـيح لوخدلا

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

22 ةداملا
ضقنلاو تاليدعتلا

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

4١ ةداملا

زجحلا وأ ديمجتلا تاءارجإ راطإ يف نواعتلا
ةرداصملاو

تاءارــجإلا لالــخ نواــعــتـــلا ىلع ناـــفرـــطـــلا قـــفـــتـــي  -1
باـــــــكترا لئاـــــسوو تادئاع ناكـــــم نييعتو ديدحتب ةقلعتملا
نوناقلل اقبط اهترداصمو اهزجح وأ اهديمجتو ،ةميرجلا
.نواعتلا هنم بولطملا فرطلل يلخادلا

هذه نم٤ ةداملا يف ةدراولا ماكحألا ىلع ةوالع -2
قــلــعــتملا نواــعــتـــلا بلـــط نـــمضتـــي نأ يغـــبـــنـــي ،ةـــيـــقاـــفـــتالا

: ةيتآلا تانايبلا ،ةرداصملاو زجحلا وأ ديمجتلا تاءارجإب

نواعتلا عوضوم تاكلتمملا لوح تامولعم - أ
،بولطملا

،تاكلتمملا دجاوت ناكم - ب

،تدجو نإ ،مئارجلاو تاكلتمملا نيب ةقالعلا - ج

لوـــح رـــيـــغـــلا حـــلاصم صوصخـــب تاـــموـــلـــعــــم - د
،تاكلتمملا

وأ دــيــمـــجـــتـــلا رارـــق نـــع لصألا قـــبـــط ةـــخسن - ـه
ةــهجلا هــتررــق يذــلا ةرداصمـــلـــل يئاـــهـــنـــلا رارـــقـــلا وأ زـــجحلا
.ةيئاضقلا

نسح ريغلا قوقحب ةداملا هذه نم دنب يأ سمي ال -3
.ةينلا

5١ ةداملا
لاومألا دادرتسا

فرطلا ميلقإ يف ةنادإ تردصو ةميرج تبكترا اذإ -1
فرطلا لبق نم ةزوجحملا لاومألا دادرتسا نكمي ،بلاطلا
ضرـــغــــب ،بلاــــطــــلا فرــــطــــلا ىلإ نواــــعــــتــــلا هــــنــــم بوــــلــــطملا
هـنـم بوـلـطملا فرـطـلـل يلخادــلا نوــناــقــلــل اــقــبــط ،ةرداصملا
.نواعتلا

نسح ريغلا قوقحب ةداملا هذه نم دنب يأ سمي ال -2
.ةينلا

ميلقإ يف يئاهن مكح رودص روف دادرتسالا متي -3
.بلاطلا فرطلا

6١ 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
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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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