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١٤٤١ ماــع مّرــحم٤١ يف خّرؤم٨٠-٩١ مـــــقر يوــــــضع نوــــــناق

مّمــــــــــتــــــيو لّدــــــــــعي ،٩١٠٢ ةـــــــنس رــــــــبمتبس٤١ قــــــــفاوـــــملا
ةدـــــعقلا يذ٢٢ يف خّرؤملا٠١-6١ مـــقر يوـــضعلا نوـــــناقلا

قـــــــلعتملاو6١٠٢ ةـــــــنس تـــــــــشغ٥٢ قـــــــفاوــملا٧٣٤١ ماــــــــع
.تاباختنالا ماظنب

––––––

،ةلودلا سيئر ّنإ

2٦و٥٣و١١و8و٧ داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –
٠2١و٩١١و8١١و٧١١و٣٠١و )٦ ةرقفلا(2٠١و88و٧8و٥8و
٧٤١و٤٤١و )2 ةرقفلا(٣٤١و١٤١و8٣١و٦٣١و٩2١و٣2١و
،هنم٣٩١و١٩١و )ىلوألا ةرقفلا(٩8١و )2 ةرقفلا(٦8١و28١و

رفص٤ يف خّرؤملا١٠–8٩ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
تاصاصتخاب قلعتملاو8٩٩١ ةنس ويام٠٣ قفاوملا٩١٤١ ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم

١2يف خّرؤــملا١١–٤٠ مـــقر يوــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس٦ قفاوملا٥2٤١ ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

8١ يف خّرؤــملا٣٠–2١ مــقر يوــضعلا نوــناقلا ىــضتقمبو –
تايفيك ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياني2١قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص

،ةبختنملا سلاجملا يف ةأرملا ليثمت ظوظح عيسوت

8١ يف خّرؤــملا٤٠–2١ مـــقر يوــضعلا نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
بازحألاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١ ماع رفص

،ةيسايسلا

8١ يف خّرؤملا٥٠–2١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قــــلعتملاو2١٠2 ةــــنس رـــــياني2١ قــــــفاوملا٣٣٤١ ماــــــع رـــــــفص

،مالعإلاب

22 يف خّرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قـفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ
،تاباختنالا ماظنب

س

: يتآلا يأرلاب يلدي

: لكشلا يف

،يوضعلا نوناقلا ىلع ةقداصملاو دادعإلا تاءارجإ نأ: الوأ–
قلعتملا يوضعلا نوناقلل مّـمتملاو لّدـــعملا ،راـــطخإلا عوـــضوم
نيترقفلا(٦٣١  داوملا ماكحأل اقيبطت تءاج ،تاباختنالا ماظنب
يـــــهف ،روــــــتسدلا نـــم )٣و2 نيـــترـــقفلا(١٤١و8٣١و )٣و ىلوألا

.روتسدلل ةقباطم

يروـــــتسدلا ســــلجملا ةــــلودلا ســــيئر راــــطخإ نأ : ايناث–
مّمتملاو لّدعملا يوضعلا نوناقلا ةقباطم ةبقارم صوصخب
مت ،روتسدلل تاــباختنالا ماظنب قلعتملا يوضعلا نوــناقلل
وـــهف ،روـــتسدلا نــــم )2 ةرــــقفلا(٦8١ ةداـــملا ماـــكحأل اقــــيبطت
.روتسدلل قباطم

: عوضوملا يف

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت صخي اميف : الوأ–
: راطخإلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا تاريشأت نم١٩ ةداملا فذحت–
.راطخإلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا داوم صخي اميف : ايناث–
: راطخإلا

نوــناقلا نـــم١٤١ ةداـــملا نـــم٤ ةرــــقفلا صــــخي اـــميف–
: راطخإلا عوضوم ،يوضعلا

عوضوم ،يوضعلا نوناقلا نم١٤١ ةداملا نم٤ ةرقفلا دعت–
: يتآلاك اهتغايص داعتو ،روتسدلل ايئزج ةقباطم راطخإلا

ةيئاهنلا ةـــمئاقلا ىلــــع رارــــقب يروـــتسدلا ســــلجملا قـــــفاوي“
يف لصفلا كلذ يف امب ةيروهمجلا سيئر باختنال نيحشرتملل
رخآ لاسرإ خيرات نم مايأ )٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف ،نوعطلا

ةداملا ةاعارم عم ،تاباختنالل ةقلتسملا ةينطولا ةطلسلا رارق
.”روتسدلا نم٣٠١

راطخإلا عوضوم ،يوضعلا نوناقلا ماكحأ يقاب دعت: اثلاث
.روتسدلل ةقباطم

سلجم سيئر ىلإو ةلودلا سيئر ىلإ يأرلا اذه ّغلبي: اعبار
.لوألا ريزولا ىلإو ينطولا يبعشلا سلجملا سيئر ىلإو ةمألا

ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ّةيمّسرلا ةديرجلا يف يأرلا اذه رشني
."ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا

خيراتب ةدقعنملا هتسلج يف يروتسدلا سلجملا لوادت اذهب
.٩١٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم٤١

يروتسدلا سلجملا سيئر
شينف لامك

 ،سيئرلل ابئان ،يشبح دـمحم

 ،ةوضع ،يتارسم ةميلس
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ماعرفص8١ يف خّرؤــملا٦٠–2١ مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياني2١ قفاوملا٣٣٤١

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا٧٠–2١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو2١٠2 ةنس رياربف١2 قفاوملا٣٣٤١ ماع

لوألا عيبر٤2 يف خّرؤملا٤٠–٤١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طاشنلاب قلعتملاو٤١٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا٥٣٤١ ماع
،يرصبلا يعمسلا

ناضمر٥2 يف خّرؤــملا٧٠–8١ مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ةـيامحب قـــلعتملاو8١٠2 ةـــنس وـــينوي٠١ قــــفاوملا٩٣٤١ ماـــــع
تاذ تاــــــيطعملا ةـــجلاعم لاــــجم يف نييــــــــعيبطلا صاـــــــخشألا
،يصخشلا عباطلا

،ةلودلا سلجم يأر ىلع ءانبو–

،ناملربلا ةقداصم دعبو–

،يروتسدلا سلجملا يأرب ذخألا دعبو–

 : هصن يتآلا يوضعلا نوناقلا ردصي

لـــيدعت ىلإ يوـــضعلا نوــــناقلا اذـــــه فدــــهي : ىلوألا ةّداملا
22 يف خّرؤـــــــــملا٠١–٦١ مــــــــقريوــــــــضعلا نوــــــــناـــــــقلا مـــيمتتو
قلعتملاو٦١٠2 ةنس تشغ٥2 قـــــفاوملا٧٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ
.تاباختنالا ماظنب

مقر يوضعلا نوناقلا نم٣١ ةداملا ماكحأ مّمتت :٢ ةّداملا
تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خّرؤملا٠١–٦١

: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو٦١٠2 ةنس

ةينعملا حلاصملاّ نإف ،نيبخانلا دحأ يفوت اذإ:٣١ ةّداملا“
ةطلسلا علطت ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا حلاصملاو ةماقإلا ةيدلبل
نم هــبطشب الاـــح موـــقت يــتلا ،تاـــباختنالل ةــــلقتسملا ةـــينطولا

اذـــــه نـــــم٦١و٥١ نيــــــتداملا ماـــــكحأ ةاــــعارم عــــم ،نيـــبــــخانلا ةـــــمئاق
 .يوضعلا نوناقلا

ةيدلب ىلع ّنيعتي ،هتماقإ ةيدلب جراخ بخانلا ةافو ةلاح يف
لـــئاسولا عـــيمجب يفوـــتملا ةـــماقإ ةــــيدلب رابـــخإ ةاــــفولا ناـــــكم
ةـــــــلقتسملا ةــــينطولا ةـــــطلسلا عـــــلطت اــــهرودب يـــتلا ،ةــــينوناقلا
.”تاــباختنالل

٠١–٦١ مـــــقر يوـــــضعلا نوـــناـــقلا ماــــــكحأ مّمـــــــتت:٣ ةّداملا
ةنس تشغ٥2 قـــفاوملا٧٣٤١ ماــــع ةدــــعقلا يذ22 يف خّرؤــــــملا

: يتأي امك ررحت رركم٣١ ةدامب ،هالعأ روكذملا و٦١٠2

ةينطولا ةطلسلا ةيلوؤسم تحت ،ثدـــحت: رركم٣١ ةّداملا“
ةـــــبخانلا ةـــئيهلل ةـــينطو ةـــيقاـطب ،تاـــباـــختنالل ةــــــلقتسملا

زكارملاو تايدلبلل ةيباختنالا مــئاوقلا عوـــمجم نـــم لـــــكـــشتت
اقــــــــبط طَبـــــضُت يــــتلا ،جراــــخلا يف ةـيلصنقلاو ةــــيــــسامولبدلا
.لوعفملا يراسلا عيرشتلل

٤١ يف خّرؤملا٧٠-٩١ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو–
قلعتملاو٩١٠2 ةنس ربمتبس٤١ قفاوملا١٤٤١ ماع مّرحم
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٥٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارــــــجإلا نوــــناق نــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــنس وــــينوي8 قــــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

٦8٣١ ماع رفص8١ يف خّرؤملا٦٥١–٦٦ مقر رمألا ىضتقمبو –
،تاــــــبوقعلا نوـــــناق نــــمضتملاو٦٦٩١ ةــــــنس وـــــينوي8 قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناــضمر٠2يف خّرؤـــملا8٥–٥٧ مـــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو٥٧٩١ ةنس ربمتبس٦2 قفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ماع ناضمر٠2 يف خّرؤملا٩٥–٥٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـــناقلا نـــمضتملاو٥٧٩١ ةــــنس رــــبمتبس٦2 قــــفاوملا٥٩٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع ناضمر٩ يف خّرؤملا١١–٤8 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةرسألا نوناق نمضتملاو٤8٩١ ةنس وينوي٩ قفاوملا٤٠٤١
 ،مّمتملاو لّدعملا

ىداــمج٣يف خّرؤـــملا82–٩8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
قلعتملاو٩8٩١ ةنس ربمسيد١٣ قفاوملا٠١٤١ ماع ةيناثلا

،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالاب

ماـــع مّرـــحم٤2 يف خّرؤـــملا١2–٠٩ مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ةــــــبساحـملاب قــــــــلعتملاو٠٩٩١ ةــــــنس تـــــــشغ٥١ قــــــــفاوــــملا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ةيناثلا ىدامج٠٣يف خّرؤملا٥٠–١٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
مــــيمعت نــــمضتملاو١٩٩١ ةـــــنس رـــــياني٦١ قـــــفاوملا١١٤١ ماـــــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيبرعلا ةغللا لامعتسا

٦١٤١ ماع رفص٩١يف خّرؤملا٠2–٥٩ مقر رمألا ىضتقمبو –
،ةـــبساحـملا ســـلجمب قـــلعتملاو٥٩٩١ ةـــنس وـــيلوي٧١ قـــــفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

٩١٤١ ماع رفص٤يف خّرؤملا2٠–8٩ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةــــيرادإلا مـــــكاحـملاب قــــــلعتملاو8٩٩١ ةــــنس وـــــيام٠٣ قـــــــفاوملا

ماع مّرحم١2يف خّرؤملا١٠–٦٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نم ةياقولاب قلعتملاو٦٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

ماع رـــــــفص8١ يف خّرؤــــملا٩٠–8٠ مـــــقر نوـــــــناقلا ىـــــــضتقمبو –
نوـــــــــــناق نــــــــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــــنس رـــــــيارـــبف٧2 قـــــــــفاوــملا٩2٤١
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠١–١١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو١١٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا2٣٤١

لوألا عــيبر٠2 يف خّرؤــملا١٠–2١ مــقر رــمألا ىـــضتقمبو –
رئاودلا ددحي يذلا2١٠2 ةنس رياربف٣١ قفاوملا٣٣٤١ ماــع
تاــــباختنا يف اـــهلغش بوــــلطملا دـــــعاقملا ددــــعو ةــــيباختنالا
 ،ناملربلا
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 .اهئاضعأ نيب نم اهل انيمأ ةنجللا نّيعتو

،ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا رقمب ةنجللا عمتجت
 .اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب

ةمئاقلا ديدحتب تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا موقت
رارق بجومب ،ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةنجل ءاضعأل ةيمسالا

.ةبسانم ةليسو لكب رشني

ةطلسلا سيئرل رارق قيرط نع ةنجللا ريس دعاوق ددحت
 .”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

ةــــلقتسملا ةـــــينطولا ةـــــطلسلا ســـــيئر ىلوـــــتي:٧١ ةّداملا“
ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةرتف حتف نع نالعإلا تاباختنالل
.”هالعأ٤١ ةّداملا ماكحأل اقفو ،ةبسانم ةليسو لكب اهماتتخاو

ةــــمئاق يف هـــليجست لــــفغأ نــــطاوم لـــك نــــكمي :8١ ةّداملا“
ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر ىلإهملظت مدـقي نأ ةــيباختنا
اهيلع صوصنملا لاجآلاو لاكشألانمض ةيباختنالا مئاوقلا

.”يوضعلا نوناقلا اذه يف

وأ لـــــيجستلا ىلـــــع تاـــضارتعالا ميدـــــــقت بــــــــجي :٠2 ةّداملا“
يوضعلا نوناقلا اذه نم٩١و8١ نيتداملا يف نيروكذملا بطشلا

تايلمعلا ماتتخانالعإ قيلعتل ةيلاوملا مايأ )٠١( ةرشعلا لالخ
 .يوضعلا نوناقلا اذه نم٧١ ةّداملا يف ةروكذملا

ةعجارملا ةلاح يف ،مايأ )٥( ةسمخ ىلإ لجألا اذه ضّفخي
 .ةيئانثتسالا

يف اهيلع صوصنملا ةــنجللا ىلع تاــضارتعالا هذـــه لاـــحت
اــهيف تـّـبت يــتلا ،يوـــضعلا نوـــناقلا اذــه نـــم٦١و٥١ نيـــتّداملا

 .مايأ )٣( ةثالث هاصقأ لجأ يف رارقب

ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر ىلع بجي
رارق غّـلبي نأ ةـــيلصنقلا وأ ةــــيسامولبدلا ةـــيلثمملا ســــيئر وأ
لكب ،ةينعملا فارطألا ىلإ ،ةلماك مايأ )٣( ةثالث فرظ يف ةنجللا

.”ةينوناق ةليسو

تاباختنالل ةــلقتسملا ةــينطولا ةــطلسلا مزــتلت :22 ةّداملا“
زكارملل ةيباختنالا ةمئاقلا وأ ةيدلبلا ةيباختنالا ةمئاقلا عضوب
تحت باختنا لك ةبسانمب جراخلا يف ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

ةكراشملا ةيسايسلا بازحألل انوناق نيلهؤملا نيلثمملا فرصت
.رارحألا نيحشرتملاو تاباختنالا يف

نم ةخسن تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا مّلست
.يروتسدلا سلجمـلا ىلإ ةيباختنالا مئاوقلا هذه

يتلا ةيباختنالا ةمئاقلا ىلع عالطالا يف قحلا بخان لكل
.كلذ بلط ىتم هينعت

سيئرل رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
ةديرجلا يف رشني تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا
.”ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةيمسرلا

ةـــــيقاطبلا تاـــــباختنالل ةــــلقتسملا ةــــينطولا ةــــطلسلا كـــــــسمت
،ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ىلع رهستو ،ةِبخانلا ةئيهلل ةينطولا

يئاتفتسا وأ يباختنا قاقحتسا لك ةبسانمبو ةيرود ةفصب
.لوعفملا ةيراسلا ةينوناقلا ماكحألل اقبط

ةئيهلل ةينطولا ةــيقاطبلا كـــسم تاــيفيكو طورــــش ددــــحت
.”صاخ صن بجومب ،اهلامعتساو ةبخانلا

٠2و8١و٧١و٦١و٥١ داوملا ماكحأ مّمتتو لّدعت:٤ ةّداملا
٩٣و8٣و٧٣و٦٣و٥٣و٣٣و2٣و١٣و٠٣و٧2و٤2و٣2و22و
٧٤١و2٤١و١٤١و٠٤١و٩٣١و٤٦و٧٥و٦٥و٤٥و١٥و٠٥و١٤و
٧٧١و٩٦١و٤٦١و٣٦١و2٦١و١٦١و٠٦١و٤٥١و٣٥١و2٥١و
يف خّرؤملا٠١–٦١ مقر يوضعلا نوناقلا نم٦٩١و28١و8٧١و
٦١٠2 ةــــــنس تــــــــشغ٥2 قــــــفاوــــملا٧٣٤١ ماــــــع ةدـــــــعقلا يذ22
 : يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

اــــــــهتعجارمو ةـــيباــــختنالا مـــئاوـــــقلا دادـــــــعإ مـــتي :٥١ ةداملا“
يف يئاتفتسا وأ يباختنا قاقحتسا لك ةبسانمب وأ ةيرودلا

ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلب ةنجل فرط نم ةيدلب لك
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا فارشإ تحت لمعت

: نم ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا نوكتت

،ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا سيئر هّنيعيٍ ضاق–
،اسيئر

ةـــيبودنملا مهراـــتخت ةـــيدلبلا نـــم نيـــنطاوم )٣( ةــــثالث–
نيب نــم تاــباختنالل ةـــلقتسملا ةـــينطولا ةـــطلسلل ةـــيئالولا
.ةينعملا ةيدلبلل ةيباختنالا ةمئاقلا يف نيلجسملا نيبخانلا

ةـعجارمل ةـــيدلبلا ةــنجللا ةـــباـــقرو فرــــصت تــــــحت ،عـــــضوت
عتمتي يدلب فظوم اهريدي ةمئاد ةنامأ ،ةيباختنالا مئاوقلا

.دايحلاو ةبيطلا ةعمسلابو ةءافكو ةربخب

 .اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنجللا عمتجت

سيئرل رارق قيرط نع اهرقمو ةنجللا ريس دعاوق ددحت
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

ةمئاقلا ديدحتب تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا موقت
رارق بجومب ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةنجل ءاضعأل ةيمسالا

.”ةبسانم ةليسو لكب رشني

يف اـــهتعجارمو ةــيباختنالا مـــئاوقلا دادـــعإ مـــتي :٦١ ةّداملا“
ةطلسلا ةـيلوؤسم تـــحت ةــيلصنق وأ ةــيسامولبد ةرـــئاد لك
ةــــعجارـــمل ةـــنجل لـــبق نـــم تاـــباـــختنالل ةـــلــــقتسملا ةـــينطولا
: نم نوكتت ةيباختنالا مئاوقلا

يلصنقلا زكرملا سيئر وأ ةيسامولبدلا ةيلثمملا سيئر –
،اسيئر ،هلثمم وأ

ةرئادلل ةيباختنالا ةمئاقلا يف نيلجسم نينثا )2( نيبخان –
ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا امهّنيعت ،ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا
،نيوضع ،تاباختنالل

.اوضع ،يلصنق فظوم –
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نييفاضإلا ءاضعألاو تيوصتلا بتاكم ءاضعأ ةمئاق رشنت
ةينطولا ةطلسلل ةيدلبلا ةيبودنملاو ةيئالولا ةيبودنملا رقمب

رئاودلاو ةيرادإلا ةعطاقملاو ةيالولا رقمو تاباختنالل ةلقتسملا
لفق دعب ،رثكألا ىلع ،اموي )٥١(رشع ةسمخ ،ةينعملا تايدلبلاو
اـــــنوناق نيــــلهؤملا نيـــــــلثمملا ىلإ ّملـــــــستو ،نيـــحشرتملا ةــــمئاق
نيــحشرتمللو تاـــباختنالا يف ةـــكراشملا ةـــيسايسلا بازـــحألل
،مالــــتسا لـــصو لـــباقم تـــقولا ســـفن يف مـــهنم بـــــلطب ،رارـــحألا

.عارتقالا موي تيوصتلا بتاكم يف قلعتو

ضارتعا ةلاح يف ليدعت لحم ةمئاقلا هذه نوكت نأ نكمي
ةــيبودنملل اــيباتك ضارـــتعالا اذـــه مدـــقي نأ بــــجيو ،لوــــبقم
نوــــكيو تاـــباختنالل ةـــلقتسملا ةـــينطولا ةـــطلسلل ةـــيئالولا

ميلستلاو قيلعتلا خيراتل ةيلاوملا مايأ٥ لالخ انوناق اللعم
.ةمئاقلل يلوألا

)٣( ةثالث لجأ يف ةينعملا فارطألا ىلإ ضفرلا رارق غّلبي
.ضارتعالا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ

ةــــيرادإلا ةـــمكحـملا ماـــمأ نـــعطلل الـــباق رارـــقلا اذــــه نوــــكي
نم ءادـتبا ،ةــلماك ماــيأ )٣( ةــثالث لـــجأ يف اــيميلقإ ةـــصتخملا

.رارقلا غيلبت خيرات

يف نعطلا يف ايميلقإ ةصتخملا ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت
نعطلا ليجست خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ )٥( ةسمخ لجأ

.نعطلا لاكشأ نم لكش يأل لباق ريغ رارقلا نوكيو

فارــــطالا ىلإ هرودــص روـــف ةـــيرادإلا ةــــمكحـملا رارــــق غــّلبي
ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل يئالولا بودنملا ىلإو ةينعملا
.”هذيفنت دصق تاباختنالل

ءاـــضعألاو تـــــيوصتلا بـــــتاكم ءاــــضعأ يّدؤـــــي :١٣ ةداملا“
: اهصن يتآلا نيميلا نويفاضإلا

لكــــــب يـــماهمب موــــقأ نأ مـــيظعلا يلـــعلا هللاب مـــــسقأ“
ةيلمعلا ةهازن نامض ىلع رهسلاب دهعتأو دايحو صالخإ
.”ةيباختنالا

ةطلسلا سيئرل رارقب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
ةيمسّرلا ةديرجلا يف رشني تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا
.”ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

،احابص )8( ةنماثلا ةــعاسلا ىلع عارتقالا أدــــبي:2٣ ةداملا“
.”ءاسم )٧( ةعباسلا ةعاسلا ىلع مويلا سفن يف متتخيو

موــــسرمب ددــــحي ادــــــحاو اـــــموي عارــــتقالا مودــــــي:٣٣ ةّداملا“
نوناقلا اذه نم٥2 ةّداملا يف هيلع صوصنم وه امك يسائر
.يوضعلا

ةــــــلقتسملا ةـــــينطولا ةــــــطلسلا ســــيئر نــــكمي هـــــــّنأ رــــــيـــــغ
ةينطولا ةطلسلل يــئالولا بودـــنملا نـــم بـــلطب تاــــباختنالل
عارـــــتقالا حاــــتتفا مــــــــيدقت ررـــــقي نأ ،تاباــــــختنالل ةـــــلقتسملا

تــــــحت ،ةـــــــيدلبلا ةــــيباـــختنالا ةــــــمئاقلا ظــــــــفحت :٣2 ةّداملا“
ةنامألاب ،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةــطلسلا ةــيلوؤسم
.ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجلل ةمئادلا

طبض ةــنامأب ،يلاوـــتلا ىلع ،ةـــمئاقلا هذـــه نـــــم خــــــسن عدوـــتو
ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا ىدلو ايميلقإ ةصتخملا ةمكحـملا
ةـــــينطولا ةــــــــطلسلل ةـــيئالوــلا ةــــيبودــــنملا رــــــــقمبو تاــــباختنالل
.”تاباختنالل ةلقتسملا

تاــــباختنالل ةــــلقتسملا ةــــينطولا ةــــــطلسلا ّدـــــــــعـت :٤2 ةّداملا“
،ةيباختنالا تاراشتسالا لكل ةحلاص نوكت يتلا بخانلا ةقاطب
.ةيباختنالا ةمئاقلا يف لجسم بخان لكل ّملستو

اذه يف ،تاــباختنالل ةـــلقتسملا ةينطولا ةـــطلسلا ديــفتست
تايلثمملاو ةيمومعلا حلاصملا فلتخم ةدــعاسم نــم ،راطإلا
.جراخلاب ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

رارقب تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر ددحي
ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشني
اهلادبتساو اــهميلستو بـــخانلا ةـــقاطب دادـــعإ تاـــيفيك ،ّةيبعّشلا

.”اهئاغلإو

عزويو ةيباختنالا ةرئادلا يف عارتقالا ىرجي:٧2 ةداملا“
ةـــــينطوـــلا ةــــــطلسلل يـــــئالوـــلا بودـــــنملا نــــم ررــــــــــقمب نوـــــــبخانلا
هيضتقت ام ردقب تيوصتلا بتاكم ىلع ،تاباختنالل ةــــلقتسملا
.نيبخانلا ددع هبلطتيو ةيلحـملا فورظلا

سفن يف تيوصت بتاكم ةدع وأ نابتكم دجوي امدنع هّنأ ريغ
ةيلوؤسم تحت عضوي ”تيوصت زكرم“ لكشت اهّنإف ،ناكملا

ةطلسلل يئالولا بودنملا نم ررقمب ّرخسيو ّنيعي زكرم سيئر
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

صوصنملا ررقملا بـــجومب تـــيوصتلا زـــكارم ءاـــشنإ مـــتي
.هالعأ ةرقفلا يف هيلع

١٤ ةداملا يف ةروكذملا ةلقنتملا تيوصتلا بتاكم قحلت
ةرئادلا يف تيوصتلا زكارم دحأب يوضعلا نوناقلا اذه نم
.ةيباختنالا

ةــــيئالولا ةــــيبودنملا رـــــقمب ،هالــــعأ روـــــكذملا ررـــــقملا قـــــلعي
تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل ةيدلبلا ةيبودنملاو
زكارمو ةيدلبلاو ةرئادلاو ةيرادإلا ةعطاقملاو ةيالولا تارقمو
.تيوصتلا

ةطلسلا سيئرل رارقب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

ءاـــــــــــــضعألاو تــــــــيوصـــتلا بـــــــــــــتــكم ءاــــــــــــضعأ ّنيـــــــــــــعي:٠٣ ةداملا“
ةــــــطلسلل يـــئالولا بودـــنملا نـــم ررـــــقمب نورـــخسيو نوــــيفاضإلا
يف نيميقملا نيبخانلا نيب نم تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا
ىلإ مهراهصأو مهبراقأو نيحشرتملا ءاـــنثتساب ةـــيالولا مـــيلقإ
ىلإ ةفاضإلاب مهـبازحأ ىلإ نيمتنملا دارفألاو ةعبارلا ةجردلا ةياغ
 .نيبختنملا ءاضعألا
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ةعوضوم ،بخان لكل حونمملا يبيترتلا مقرلا اذكو ناونعلاو
اهلوح سلجي يتلا ةلواطلا ىلع ةيباختنالا تايلمعلا ةّدم ةليط
ةـــــــمئاق ةــــــــخسنلا هذــــــــــه لكــــــــشتو .تـــــــيوــــصتلا بتــــــــــكم ءاــــــــضعأ
 .”تاعيقوتلا

بتكم يف ءاضعأ وأ وضع،عارتقالا موي ،ّبيغت اذإ:8٣ ةّداملا“
ةينطولا ةطلسلل يئالولا بودنملا ىلع ّنيعتي هّنإف ،تيوصتلا
مـهضيوـعـتـل تاـــــبـيـترـتـلا ةـــفاـك ذاــــخـتا تاــــباـخــتــنالــل ةــــــلــقــتسملا

نيب نمو نيرضاحلا نييساسألا ءاــــضعألا نيب نـــم ةـــيولوألاب
نع رظنلا ضــغب ،ةـــمئاقلا بـــيترت بـــسح نييـــفاضإلا ءاــــضعألا
.”يوضعلا نوناقلا اذه نم٠٣ ةداملا ماكحأ

لخاد نمألا ةطلس تيوصتلا بتكم سيئرل:٩٣ ةّداملا“
ّلخي صخش يأ درط ةفصلا هذهب  هنكميو،تيوصتلا بتكم
رّرحي ،ةلاحلا هذه يفو ،تيوصتلا تايلمعل يداعلا ريسلاب
.زرفلا رضحمب قحلي كلذب رضحم

رـــــيخست ،ةرورـــضلا دــــنع ،تــــيوصتلا زــــكرم ســــيئرل نـــــكمي
،تيوصتلا بتكم لخاد ماعلا ماظنلا ظفحل ةيمومعلا ةوقلا ناوعأ
.ينعملا تيوصتلا بتكم سيئر بلط ىلع ءانب

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

تـــيوصتلا بـــتكم ءاـــضعأ دـــعاست نأ نـــــكمي:١٤ ةّداملا“
ءانب نمألا حلاصم رــصانع مــهماهم يف ،ةــجاحلا دــنع لـــقنتملا

ةينطولا ةطلسلل يئالولا بودــنملا نــــم رـــيخست بلـــط ىلع
.تاباختنالل ةلقتسملا

ةّداملا ماكحأب المع ،ادحاو اموي عارتقالا تايلمع تزواجت اذإ
ذختي تيوصتلا بتكم سيئر نإف ،يوضعلا نوناقلا اذه نم٣٣
قئاثولاو قودنصلا ةناصحو نمأ لفكت يتلا ريبادتلا عيمج
.ةيباختنالا

نكامألاب قاحتلالا تيوصتلا بتكم ءاضعأ ىلع رذعت اذإو
وأ دعبلا ببسب ةيباختنالا قئاثولاو قودنصلا ءاويإل ةررقملا

نكامأ ريخست هنكمي بتكملا اذه سيئر نإف ،ىرخأ بابسأل
يف ةروــكذملا ةــناصحلاو نــمألا طورش اــهــيــف رـــفوـــتـــت ةـــيضرـــُم
.”هالعأ2 ةرقفلا

ّملسي ،طاقنلا ّدعو ةوالـــتلا ةـــيلمع ءاـــــهتنا دـــــنع :٠٥ ةّداملا“
ةعقوملا طاقنلا ّدع قاروأ تيوصتلا بتكم سيئرل نوزرافلا

يف نوّكشي يتلا تيوصتلا قاروأتقولا سفن يفو ،مهفرط نم
.اهتحص يف نوبخان عزان يتلا وأ اهتحص

تاـــئفلا ىدـــحإ نــــمض قاروألا هذـــه دوـــجو مدــــع ةــــلاح يف
هذه ربتعت ،يوضعلا نوناقلا اذه نم2٥ ةّداملا يف ةروكذملا
 .اهنع اربعم اتاوصأ قاروألا

اهتحص يف عزانتملا قاروألاو ةاغلملا قاروألا ءانثتساب
،هاندأ١٥ ةّداملا يف هيلع صوصنملا زرفلارضحمب ةقفرملا

يتلا تايدلبلا يف رثكألا ىلـــــع ةـــعاس )2٧( نيعـــبسو نيـــتنثاب
،هـــسفن عارــتقالا موـــي يف تـــيوصتلا تاـــيلمع ءارـــجإ رذـــعتي
تــتشتو تـــيوصتلا بـــتاكم دعـــبب لـــصتت ةـــيدام باــــبسأل
بجومب كلذو ،ام ةيدلب يف يئانثتسا ببس يألو ناكسلا

.ةبسانم ةليسو لكب روفلا ىلع رشني رارق

متي يتلا ةلقنتملا تيوصتلا بتاكم ددع عضخي نأ بجـي
ليهست ريياعمل  ،هالعأ2 ةرقفلا ماكحأ ذيفنت راطإ يف اهعضو
.طقف ماكحألا هذه يف ايرصح نيروكذملا نيبخانلا تيوصت

ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا اهذختت يتلا تارارقلا رشنت
يف قلعتو ،عارتقالا حاتتفا خيرات ميدقت لجأ نم تاباختنالل
تارقمو ةلقتسملا ةطلسلل ةيدلبلاو ةيئالولا ةيبودنملا رقم
رثكألا ىلع ،مايأ )٥( ةسمخب كلذو ،رمألاب ةينعملا تايدلبلا

.عارتقالا لبق

تاباـــختنالل ةـــلقتسملا ةـــينطولا ةــــطلسلا ســـيئر نــــكمي
ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تايلثمملا عم قيسنتلابو رارقب
ةئامب عارتقالا حاتتفا خيرات ميدقت ،ةينعملا تايبودنملاو
.ةعاس )٠2١( نيرشعو

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

عارــــــتقالا موـــي بـــخانلا فرـــصت تـــــحت عـــــضوت:٥٣ ةداملا“
.تيوصتلل قاروأ

نيحشرم ةمئاق وأ حشرتم لكل تيوصتلا قاروأ عضوت
: يتأي امك ،تيوصتلا بتاكم نم بتكم لك يف

،ةيروهمجلا ةسائرل باختنالل نيحشرتملل ةبسنلاب –
نيحشرتملا ةمئاقل ددحـملا يروتسدلا سلجملا رارق بسح
 .ةيروهمجلا ةسائرل

يبعشلا سلجملا باختنال نيحشرتملا مئاوقل ةبسنلاب –
بسح ،ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا مئاوقو ينطولا

نع تاباختنالل ةـــلقتسملا ةـــينطولا ةـــطلسلا هدــــعت بيــــترت
.ةعرقلا قيرط

نم رارقب ةينقتلا اهتازيممو تيوصتلا ةقرو صن ددحي
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر

اـــــــهمدقت ةـــــفرظأ نــــمض تــــــيوــصتلا يرــــــجي:٦٣ ةّداملا“
.تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

جذومن ىلعو ةمغدم ريغو ةفافش ريغ ةفرظألا هذه نوكت
.دحوم

عارتقالا موي نيبخانلا فرصت تحت ةفرظألا هذه عضوت
 .”تيوصتلا بتكم يف

تيوصتلا بتكم يبخان ةمئاق نم ةخسن ىقبت :٧٣ ةّداملا“
ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر فرط نم اهيلع اقداصم ينعملا
اذــــه نـــم٥١ ةّداـــملا يف اـــهيلع صوـــصنملا ةـــيباختنالا مـــئاوقلا
مــسالاو بـــقللا صوــــصخلا ىلع ةـــنمضتملاو يوـــضعلا نوــــناقلا
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تاـــــيلثمملا ىدل ةــــيئاتفتسالا تاراـــــشتسالاو ةــــــيعيرشتلا
.مهتماقإ نادلب يف ةيرئازجلا ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

ةـــسرامم ةـــقباسلا ةرـــــقفلا يف نيروــــكذملا نيـــخانلا نــــكمي
ءادأ مــهيلع رذــــعت اذإ ،مــــهنم بـــلطب ةـــلاكولاب تـــيوصتلا قـــح
ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تايلثمملا ىدل عارتقالا موي مهبجاو
.ةيرئازجلا

ةلاكولاب تيوصتلا قح ةسرامم ،كلذ نع الضف ،مهل زوجيو
.ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملل تاباختنالا يف

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

نيميقملا صاخشألا نع ةرداصلا تالاكولا نوكت:٦٥ ةّداملا“
ةـيدـلـبـلا ةـنـجـلــلا سيــئر ماــمأ دــقــعــب ةررــحــم ينــطوــلا بارــتــلاــب

نم٥١ ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل
.يوضعلا نوناقلا اذه

ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا نيمأ قداصي
لّكوملا عــيقوت ىلع ،هالـــعأ٥١ ةّداـــملا يف اـــهيلع صوــــصنملا

وأ نيقوعملا صاخشألا بلط ىلع ءانب ،هلزنم ىلإ باهّذلاب
 .لقنتلا مهيلع رذعتي نيذلا ىضرملا

يف ىــــــضرملا صاـــخشألا نــــع ةرداـــــــصلا تالاـــــكولا دـــــعـــــت
صخي اميفو .ىفشتسملا ريدم مامأ رّرحي دقعب تايفشتسملا
اذه متي ،هالعأ٣٥ ةّداملا نم٦ دنبلا يف نـــيروكذملا نيــبخانلا
.ةلاحلا بسح ،ةسسؤملا ريدم وأ ةدحولا دئاق مامأ ءارجإلا

نيدوجوملا صاخشألا فرط نم ةحونمملا تالاكولا دعت
 .ةيلصنقلا حلاصملا مامأ رّرحي دقعب ينطولا بارتلا جراخ

يف نيروكذملا نيبخانلل ةبسنلاب ،ةلاكولا دعت نأ نكمي
سيئر مامأ رّرحي دقعب ،هالـــعأ٣٥ ةّداـــملا نـــم٤و٣ نيدنبلا
نم ةيدلب يأ يف ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا
 .”ينطولا بارتلا

رشع ةسمخلا لالخ تالاكولا دادعإ ةرتف أدبت:٧٥ ةّداملا“
يهتنتو ،نيبخانلا ةئيه ءاعدتسا خيراتل ةيلاوملا اموي )٥١(
.عارتقالا خيرات لبق مايأ )٣( ةثالث

اــمــّقرــم ،ضرــغــلا اذــهــل حوــتــفــم رــتــفد ىلع تالاــكوــلا لـــجست
مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر لبق نم هيلع ارشؤمو
وأ ةـــيلصنقلا وأ ةـــيسامولبدلا ةــــيلثمملا ســــيئر وأ ةـــــيباختنالا

بـــــسح ،ىــــفشتسملا رـــيدم وأ ةـــسسؤملا رـــيدم وأ ةدــــحولا دــــئاق
 .”ةلاحلا

هرـــفوت دــــحاو عوـــبطم ىلع ةـــلاكو لـــــك رّرــــحت:٤٦ ةّداملا“
طورشلل اــــقفو تاـــــباختنالل ةـــــلقتسملا ةـــــينطولا ةـــــطلسلا

ةــــــينطولا ةــــطلسلا ســــيئر نــــم رارـــــقب ةددـــــحـملا لاـــــكشألاو
.“تاباختنالل ةلقتسملا

يف تيوصتلا بتاكم نم بتكملكل تيوصتلا قاروأ ظفحت
ءاضقنا ةياغ ىلإاهردصم بسح ةفّرعمو ةعّمشم سايكأ
 .تاباختنالا جئاتنل يئاهنلا نالعإلاو نعطلا لاجآ

ةطلسلا سيئرل رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

جئاتنل رضحم ،تيوصت بتكم لك يف عضوي:١٥ ةداملا“
بـــــتكم يف كلذ مـــتي نأ ىلـــع ،ىــــحمي ال ربــــحب رّرـــحم ،زرـــــفلا
،ءاـــضتقالا دـــــنع ،نــــمضتيو نيبــــخانلا روــــضحب تــــــيوــــصتلا

مهيلثمم وأ نيحشرتملا وأ نيبخانلا تاظفحت وأ/و تاظحالم
.انوناق نيلهؤملا

ءاـــضعأ اـــهعّقو خـــسن )٣( ثالـــث يف زرــــفلا رـــضحم رّرــــحي
:يتآلاك عزوتو ،تيوصتلا بتكم

لخاد اهقيلعتل تـــيوصتلا بـــتكم ســـيئر ىلإ ةــــخسن–
،تيوصتلا بتكم

قحالملا عم ةيدلبلا ةيباختنالا ةنجللا سيئر ىلإ ةخسن–
وأ تيوصتلا بتكم سيئر اهمّلسي ،مالتسا لصو لباقم
،سيئرلا بئان

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا لثمم ىلإ ةخسن–
 .تيوصتلا زكرم سيئر اهمّلسي

تارــــــيشأت ددــــــعل اـــيواسم ةـــفرظألا ددــــــع نوــــكي نأ بــــجـي
ةراشإلا بجت هّنإف امهنيب قراف دوجو ةلاح يفو ،نيبخانلا
 .زرفلا رضحم يف كلذ ىلإ

قــيلعت ىلوــتيو ،جــئاتنلاب اـــنلع بـــتكملا ســـيئر حرـــصي
 .هريرحت درجمب تيوصتلا بتكم يف زرفلا رضحم

رضحم نم ةخسن تيوصتلا بتكم لخادو اروف مّلست
بتكم سيئر لبق نم لصألل اهتقباطم ىلع اقداصم زرفلا
نيحشرتملل انوناق نيلهؤملا نيلثمملا لك ىلإ ،تيوصتلا
هذـــه غـــمدـــتو .مالـــتسا لصو لـــباــــقــــم نيحشرــــتملا مــــئاوــــق وأ
ةراـبــع لــمــحــي يدــن مــتــخــب اــهـتاــحــفص عــيــمــج ىلع ةــخسنــلا
 .”لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن“

اقداصم ،هالعأ روكذملا رضحـملا نم ةخسن كلذك مّلستو
ىلإ ،تيوصتلا بتكم سيئر لبق نم لصألل اهتقباطم ىلع

لصو لباقم تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا لثمم
.مالتسا

عالطالا تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا لثممل نكمي
 .زرفلا رضحم قحالم ىلع

ةينقتلا تازيمملا اذكو ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر نم رارقب زرفلا رضحـمل

.“تاباختنالل

مهقح جراخلا يف نوميقملا نوبخانلا سرامي:٤٥ ةّداملا“
تاـــباـــختنالاو ةـــــيساـــئرلا تاـــــباــــختنالا يف تـــــــيوــــصتلا يف
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دعب دولوملا حشرتملا يوبأ طروت مدع تبثت ةداهش –٩١
ةنس ربمفون لوأ ةروث دض لامعأ يف2٤٩١ةنس ويلوي لوأ
٤٥٩١،

 : يتأي ام نمضتي حشرتملا هعّقوي يباتك دهعت–٠2

يف ةينطولا ةيوهلل ةيساسألا تانوكملا لامعتسا مدع–
ضارــغأل ةــيــغــيزاــمألاو ةــبورــعـــلاو مالسإلا ةـــثالـــثـــلا اـــهداـــعـــبأ

،ةيبزح

ةيمالسإلا ةثالثلا اهداعبأ يف ةينطولا ةيوهلا ىلع ظافحلا–
،اهتيقرت ىلع لمعلاو ةيغيزامألاو ةيبرعلاو

،اهديسجتو٤٥٩١ ةنس ربمفون لوأ ئدابم مارتحا–

لاثتمالاب مازتلالاو ،اهـب لومعملا نيناوقلاو روتسدلا مارتحا–
،اهـل

،ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا ئدابم سيركت–

يساـيسلا لـمـعـلا وأ/و رـيـبـعـتـلـل ةـلـيسوــك فــنــعــلا ذــبــن–
،هب ديدنتلاو  ،ةطلسلا يف ءاقبلا وأ/و لوصولاو

قوـقـح مارـتـحاو ةـيـعاــمجلاو ةــيدرــفــلا تاــيرحلا مارــتــحا–
،ناسنإلا

،ةيبوسحـملاو ةيوهجلاو ةيعاطقإلا تاسرامملا ضفر–

،ةينطولا ةدحولا ديطوت–

،ةينطولا ةدايسلا ىلع ظافحلا–

،ةينطولا ميقلا مارتحا راطإ يف ةيطارقميدلاب كسمتلا–

،ةيسايسلا ةيددعتلا ينبت–

قـيرـط نـع ةــطــلسلا ىلع يطارــقــمــيدــلا لوادــتــلا مارــتــحا–
،يرئازجلا بعشلل رحلا رايتخالا

،ينطولا بارتلا ةمالس ىلع ظافحلا–

 .ةيروهمجلا ئدابم مارتحا–

يف هيلع صوصنملا حشرتملا جمانرب سكعي نأ بجـي
دـهـعـتـلا اذــه نوــمضم يوضعــلا نوــناــقــلا اذــه نــم٦٧١ ةّداملا
 .”يباتكلا

نيعبرألا فرظ يف حشرتلاب حيرصتلا عدوي:٠٤١ ةداملا“
يسائرلا موسرملا رشنل ةيلاوملا ،رثكألا ىلع ،اموي )٠٤(
.”ةيباختنالا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتملا

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا لصفت:١٤١ ةداملا“
اليلعت للعم رارقب ةيروهمجلا ةسائرل تاحيشرتلا ةحص يف

حيرصتلا عاديإ خيرات نم مايأ )٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف اينوناق
.حشرتلاب

ةيروهمجلا ةسائرل حشرتلاب حيرصتلا عدوي:٩٣١ ةّداملا“
ةــيــنــطوــلا ةـــطـــلسلا سيـــئر ىدـــل اـــيصخش حشرـــتملا لـــبـــق نـــم
سيـئرـل نـكـمــي .لصو مــيــلست لــباــقــم تاــباــخــتــنالــل ةــلــقــتسملا
ضيوفت ،ءاضتقالا دنع تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا
مايقلل تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا بتكم ءاضعأ
.ةمهملا هذهب

هعيقوتو هبقلو ينعملا مسا حشرتلاب حيرصتلا نمضتي
 .هناونعو هتنهمو

قـئاـثوـلا ىلع يوـتـحـي فـلمب حشرــتــلاــب حــيرصتــلا قــفرــي
 : ةيتآلا

،ينعملا داليم ةداهش نم ةلماك ةخسن–١

،ينعملل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش–2

عتمتي هنأ ينعملا هبجومب دهشي فرشلاب حيرصت–٣
سنجتلا هل قبسي ملو طقف ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلاب
،ىرخأ ةيسنجب

نيدي هنأ ينعملا هبجومب دهشي فرشلاب حيرصت–٤
،مالسإلاب

،ينعملل ةيئاضقلا قباوسلا ةفيحص نم٣ مقر جرختسم–٥

،ينعملل ةثيدح ةيسمش ةروص–٦

،ينعملا جوزل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش–٧

،نيفلحم ءابطأ فرط نم ينعملل ةّملسم ةيبط ةداهش–8

يـــنعملا جوز عــــتمت ىلـــع دهــــشي فرــــشلاب حــــيرصت–٩
،طقف ةيرئازجلا ةيسنجلاب

،يـنعملا بأل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش –٠١

،يـنعملا مأل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش –١١

،اهل ةلداعم ةداهش وأ ةيعماج ةداهش –2١

،ينعملل بخانلا ةقاطب نم ةخسن –٣١

ةماقإلا ىلع ينعملا هبجومب دهشي فرشلاب حيرصت –٤١
،تاوـنـس )٠١( رشعلا ةدم اهاوس نود رئازجلاب عاطقنا نود
،هحشرت عاديإ ةرشابم قبست يتلا ،لقألا ىلـع

،اهنم ءافعإلا وأ ةينطولا ةمدخلا ةيدأت تبثت ةداهش –٥١
،٩٤٩١ ماع دعب نيدولوملل ةبسنلاب

اذه نم2٤١ ةّداملا يف اهيلع صوصنملا تاعيقوتلا –٦١
،يوضعلا نوناقلا

ةلوقنملاو ةيراقعلا هتاكلتممب ينعملل ينلع حيرصت –٧١
،هجراخو نطولا لخاد

ةنس ربمفون لوأ ةروث يف ةكراشملا تبثت ةداهش –8١
،2٤٩١ ةنس ويلوي لوأ لبق نيدولوملا نيحّشرتملل٤٥٩١
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ةعمتجملا ةيدلبلا ةـــيباختنالا ةــــنجللا موـــــقت:٣٥١ ةّداملا“
هددحي مولعم يمسر رخآ رقمب ،ءاضتقالا دنعو ،ةيدلبلا رقمب

،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل يئالولا بودنملا
بتاكـم لـك  يـف اهيلـع لصـحـملا تيوـصتلا جئاـتن ءاصحإب
رضحم يف اـهـلـيـجـستو ،ةـيدلـبلا ىوتـسم ىلـع تيوصـتلا

نيــلهؤملا نيلثمملا روـــضحب ،خـــسن )٣( ثالـــث يف يـــمسر
.نيحشرتملا مئاوق وأ نيحشرتملل انوناق

ةلجسملا جئاتنلا رييغت ،لاوحألا نم لاح يأب ،نكمي ال
.اهـب ةقحلملا تادنتسملاو تيوصت بتكم لك يف

ةقيثو وه يذلا تاوصألل يدلبلا ءاصحإلا رضحم عقوي
ةــنــجــلــلا ءاضعأ عــيــمــج لــبــق نــم ،تاوصألا عــيــمــج نــمضتــت
 .ةيدلبلا ةيباختنالا

ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا )٣( ثالثلا ةيلصألا خسنلا عزوت
 : يتأي امك  ،هالعأ

ةـــيباختنالا ةـــنجللا ســـيئر ىلإ اروــــف لـــسرت ةــــخسن–
نوناقلا اذه نم٤٥١ ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةيئالولا
 ،يوضعلا

رقمب ةيدلبلا ةيباختنالا ةنجللا سيئر اهقلعي ةخسن–
،تاوصألل يدلبلا ءاصحإلا ةيلمع اهـب ترج يتلا ةيدلبلا

ةــلــقــتسملا ةــيــنــطوــلا ةــطــلسلا فــيشرأ يف كلذ دــعــب ظــفحتو
،تاباختنالل

ةطلسلل يئالولا بودنملا لثمم ىلإ اروف مّلست ةخسن–
 .تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

ىلوـتـت ،ةـيدـلـبـلا ةـيـبـعشلا سلاـجملا باـخـتـنال ةـبسنـلاــبو
موقتو ،تاوصألل يدلبلا ءاصحإلا ةيدلبلا ةيباختنالا ةنجللا

٧٦و٦٦ داوملا ماكحأل اقبط دعاقمـلا عيزوتب ،ساسألا اذه ىلع
 .يوضعلا نوناقلا اذه نم٩٦و8٦و

رضحم نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن مّلست
لـبـق نـم ةـنـجـلـلا رـقمبو اروــف ةــيدــلــبــلا ةــيــباــخــتــنالا ةــنــجــلــلا

ةمئاق وأ حشرتم لكل انوناق لهؤملا لثمملا ىلإ ،اهسيئر
ىلع ةخسنلا هذه غمدتو .مالتسالاب لصو لباقم نيحشرتم
قداصم ةخسن“ ةرابع لمحي يدن متخب اهـتاحفص عيمج
 .”لصألل اهتقباطم ىلع

ةيبودنملا ىدل نيحشرتم ةمئاق وأ حشرتم لك عدوي
مالتسال انوناق نيلّهؤملا مهيلثمم ةمئاق ةطلسلل ةيئالولا

قــلــعــتملا ةــيدــلــبــلا ةــيــباــخــتــنالا ةــنــجــلــلا رضحــم نــم ةــخسن
ةلماكلا اموي )٠2(نيرشعلا لالخ تاوصألل يدلبلا ءاصحإلاب
 .عارتقالا خيرات لبق

ةبسنلاب ةيوهلا رصانع لك ةمئاقلا هذه نمضتت نأ بجـي
.لهؤملا صخشلل

ىلإ تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا رارق غّلبي
يف نعطلا ،ضفرلا ةلاح يف هل قحيو ،هرودص روف حشرتملا

نامث هاصقأ لجأ يف يروتسدلا سلجملا ىدل رارقلا اذه
 .هغيلبت ةعاس نم ةعاس )8٤( نوعبرأو

اهترارق تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا لسرت
لـجأ يف حشرـتـلا تاـفـلمب ةــقــفرــم تاــحــيشرــتــلاــب ةــقــلــعــتملا
ىلإ ،اهرودص خيرات نم ةعاس )٤2( نورشعو عبرأ هاصقأ
.يروتسدلا سلجملا

ةيئاهنلا ةمئاقلا ىلع رارقب يروتسدلا سلجملا قفاوي
كلذ يف اــــمب ،ةـــيروهمجلا ســـيئر باـــختنال نيــــحشرتملل
خيرات نم مايأ )٧( ةعبس هاصقأ لجأ يف ،نوعطلا يف لصفلا
ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،ةلقتسملا ةطلسلل رارق رخآ لاسرإ
.روتسدلا نم٣٠١

ةيمسرلا ةديرجلا يف يروتسدلا سلجملا رارق رشني
 .”ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

نم٧8 ةّداملا يف ةددحـملا طورشلا نع الضف:2٤١ ةّداملا“
ىلـــع بجـي ،يوـــضعلا نوـــناقلا اذـــه ماـــكحأ اذــــكو ،روـــتسدلا
)٠٠٠.٠٥( فلأ نيسمخ نمضتت ةمــئاق مدــــقي نأ حـــشرتملا

ةــــمئاق يف نيلـــجسم نيـــبخانل ،لــــقألا ىلــــع ،يدرـــــف عــــيقوت
يغبنيو .لقألا ىلع ،ةيالو٥2ربع عمجت نأ بجيو ،ةيباختنا
نم ةيالو لك يف ةبولطملا تاعيقوتلا نم ىندألا ددعلا لقي ّالأ
 .عيقوت٠٠2١ نع ةدوصقملا تايالولا

ىدل هيلع قداصم يدرف عوبطم يف تاعيقوتلا هذه نّودت
ةينطولا ةطلسلا ىدل تاعوبطملا هذه عدوتو ،يمومع طباض

فلم هيف عدوي يذلا تقولا سفن يف تاباختنالل ةلقتسملا
.يوضعلا نوناقلا اذه نم٩٣١ ةّداملا عوضوم ،حشرتلا

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا

ةيروهمجلا ســيئر باـــختنا جـــئاتن لـــــجست :٧٤١ ةّداملا“
خسن )٣( ثالـــث يف رّرـــحم رـــضحم يف تـــيوصت بـــتكم لـــكب
.ةصاخ تارامتسا ىلع ةيلصأ

سيئر نم رارقب رضحـملا اذهل ةينقتلا تافصاوملا ددحت
 .”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

،ضاق نم ةيدلبلا ةيباختنالا ةنجللا لّكشتت:2٥١ ةّداملا“
،اـيـمـيـلـقإ صتـخملا يئاضقـلا سلــجملا سيــئر هــنــّيــعــي ،اسيــئر
يئالوــلا بودــنملا مــهــنــيــعــي ،نينــثا نــيدــعاسمو سيــئر بئاـــنو
،ةيدلبلا يبخان نيب نم تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل
مهراهصأو مهبراقأو مهـبازحأ ىلإ نيمتنملاو نيحشرتملا ادعام
 .ةعبارلا ةجردلا ةياغ ىلإ

ةيباختنالا ناجللا ءاضعأ نييعت نمضتملا رارقلا قلعي
.”ةينعملا تايدلبلاو ةيالولا رقمب اروف ةيدلبلا
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ةيلصنق وأ ةيسامولبد ةيباختنا ناجل أشنت :2٦١ ةداملا“
ةـــطلسلا ســــيئرل رارــــق قـــيرط نـــــع اــــهتليكشتو اهددـــــع ددــــحي
عــــم رواــــشتـلاو قـــيسنـتـلاـب تاـــــباـخـتـنالــل ةـــــلــقــتسملا ةــــــيــنــطوــلا

لصحـملا جئاـــتــــنــــلا ءاصحإل،ةــــيــــجراخلا نوؤشلا ةرازو حــــلاصم
ةـيـباـخـتـنالا رـئاودـلا يف تيوصتــلا بتاــكــم عوــمــجــم يف اــهــيــلــع
.”ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا

جراخلا يف نيميقملل ةيباختنا ةنجل أشنت:٣٦١ ةّداملا“
نم٤٥١ ةّداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا سفنب ةنوكم
ةلجسملا ةيئاهنلا جئاتنلا عمج دصق ،يوضعلا نوناقلا اذه
.ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا رئاودلا ناجل عيمج لبق نم

نوؤشلا ريزو هحرتقي فظومب ةنجللا هذـه ءاضـعأ نيـعتسـي
ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر هحرتقي فظومو ةيجراخلا
ةينطولا ةطلسلا سيئر نم رارـقـب امهنييعت متي تاباختنالل
 .تاباختنالل ةلقتسملا

رـقمب جراخلا يف نيمـيـقـمـلـل ةــيــباــخــتــنالا ةــنــجــلــلا عــمــتجت
 .تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

نيعبسلاو نيتنثالا لالخ ةنجللا لاغشأ يهتنت نأ بجـي
يف نودتو ،رثكألا ىلع عارتقالا ماتتخال ةيلاوملا ةعاس )2٧(
يف ،اروــــف اــــهرضاحم عدوــــتو .خــــسن )٣( ثالـــث نــــم رــــضاحم
 .يروتسدلا سلجملا طبض ةنامأ ىدل موتخم فرظ

ةـــنجللا ىدـــــل جـــــئاتنلا عـــــيمجت رــــضحم نـــــم ةــــــخسن ظــــــفحت
ةنجللا ىدل وأ ةيباختنالا ةرئادلا ةنجل وأ ةيئالولا ةيباختنالا
 .ةلاحلا بسح ،جراخلا يف نيميقملل ةيباختنالا

ةينطولا ةطلسلا سيئر ىلإ رضحـملا سفن نم ةخسن لسرت
 .تاباختنالل ةلقتسملا

رـضـحـم نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن مّلست
رـقـمـبو  ،اروـف جراـخـلا يـف نـيـمـيـقـمـلل ةـيـباـخـتـنالا ةـنـجـلـلا
ةمئاق وأ حشرتم لكل انوناق لهؤـمـلا لـثـمملا ىـلإ ،ةـنـجـللا

ىلع ةخسنلا هذه غمدتو ،مالتسالاب لصو لباقم نيحشرتم
قداصم ةخسن“ ةرابع لمحي يدن متخب اهـتاحفص عيمج
.”لصألل اهتقباطم ىلع

ةيلوؤسم تحت ةيباختنالا تاراشتسالا يرجت:٤٦١ ةّداملا“
اهؤاضعأ مزتلي يتلا تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

ةــــيساـــيسلا بازـــــحألا ءازإ داــــيحلاـــب اــــمراص اــــمازــــتــــلا اــــهـــــناوــــعأو
.نيحشرتملاو

لظ يـف تاباختنالل حشرتلا تافلم ةسارد متت نأ بجي
كلت اميس ال ،يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل مراصلا مارتحالا
انوناق ةــبولطملا تاــــفلملل ةـــــنّوكملا قــــئاثولاب ةــــــقــلعتملا

 .باختنالل ةيلباقلا مدع تالاحب ةقلعتملا ماكحألا مارتحاو

نأ ةـــــيباختنالا تاــــيلمعلاب فــــلكم نوــــع لـــــك ىلــــع بـــــجي
ىلإ ةءاسإلا هنأش نم لمع وأ فقوم وأ كولس لك نع عنتمي
 .هتيقادصمو عارتقالا ةهازن

مايأ )٠١( ةرشع لجأ يف ةيفاضإ ةمئاق ميدقت نكمي امك
بايغ ةلاح يف ضيوعتلل طورشلا سفنبو عارتقالا موي لبق
 .لهؤملا لثمملا

يدـــــلـــــبـــــلا ءاصحإلا رضحـمل ةـــيــــنــــقــــتــــلا تاــــفصاوملا ددحت
ةــيـــنـــطوـــلا ةـــطـــلسلا سيـــئر نـــم رارـــق قـــيرـــط نـــع تاوصألل
 .”تاباختنالل ةلقتسملا

يتلا ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا لكشتت :٤٥١ ةّداملا“
تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا فارشإ تحت لمعت
: نيفلختسم ءاضعأ و ءاضعأ )٣( ةثالث نم

سلجملا سيئر هنيعي ،اسيئر راشتسم ةبترب ضاق–
،ايميلقإ صتخملا يئاضقلا

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل يئالولا بودنملا–
،سيئرلل ابئان ،هلثمم وأ

ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا سيئر هرخسي يمومع طباض–
 .ةنجللا ةنامأ ماهمب موقي ،اوضع تاباختنالل

ةيئالولا ةيبودنملا رقمب ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا عمتجت
 .”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل

،ةــــــــيروهمجلا ســــيئر باــــختنال ةــــبسنلاب:٠٦١ ةّداملا“
تايدلبـلا جئاـتـن عـمـجـب ةـيـئالوـلا ةـيـباـخـتـنالا ةـنـجـلـلا فـلـكـت
ةنياعمو ،تاوصألل ماعلا ءاصحإلاب مايقلاو ةيالولل ةعباتلا
.ةيروهمجلا سيئر باختنال جئاتنلا

نيعبسلاو نيتنثالا لالخ ةنجللا لاغشأ يهتنت نأ بجـي
عدوتو .رثكألا ىلع ،عارتقالا ماتتخال ةيلاوملا ةعاس )2٧(
سلجملا طبض ةنامأ ىدل موتخم فرظ يف ،اروف اهرضاحم
 .يروتسدلا

سيــــــــــئر ىلإ رضحـملا نــــم ةــــيــــلصأ ةـــــخسن اروـــــف لسرـــــت
 .تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن كلذك مّلستو
ىلإ ،ةنجللا رقمبو ،اروف ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا رضحم
.مالتسالاب لصو لباقم حشرتم لكل انوناق لهؤملا لثمملا

لمحي يدن متخب اهـتاحفص عيمج ىلع ةخسنلا هذه غمدتو
.”لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن“ ةرابع

ىدل نيحشرتم ةمئاق وأ حشرتم لك عدوي:١٦١ ةّداملا“
تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا

ةمئاق ،عارتقالا خيرات لبق ةلماكلا اموي )٠2( نيرشعلا لالخ
ةنجللا رضحم نم ةخسن مالتسال انوناق نيلّهؤملا نيلثمملا
 .جئاتنلا زيكرتب قلعتملا ةيئالولا ةيباختنالا

ةبسنلاب ةيوهلا رصانع لك ةمئاقلا هذه نمضتت نأ بجـي
 .لهؤملا صخشلل

،مايأ )٠١( ةرشع لجأ يف ةيفاضإ ةمئاق ميدقت نكمي امك
بايغ ةلاح يف ضيوعتلل طورشلا سفنبو عارتقالا موي لبق
.”لهؤملا لثمملا
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قيسنتلاب تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا نمضت
 .”ةداملا هذه ماكحأ مارتحا ،يرصبلا يعمسلا طبضلا ةطلس عم

نكامأ ةـــيباختنالا رـــئاودلا لــــخاد صـــصخت :28١ ةّداملا“
 .يواستلاب اهتحاسم عزوت تاحيشرتلا قاصلإل ةيمومع

تاحاسملا جراخ راهشإلل رخآ لكش يأ لامعتسا عنمي
 .ضرغلا اذهل ةصصخملا

ىلـــــع تاــــباختنالل ةـــــلقتسملا ةــــينطولا ةـــــطلسلا رــــهست
 .”هالعأ ةروكذملا ماكحألا قيبطت

سيئر باختنال حــشرتم لــــك ىلـــع يغــــبني:٦٩١ ةّداملا“
ةيعيرشتلا تاباختنالل نيحشرتملا ةمئاق وأ ةيروهمجلا
تادارــيإلا عوــمــجــم نــمضتــي ةــلــمـــح باسح دادـــعإب موـــقـــي نأ
اهردصم بسح كلذو ،ةيقيقحلا تاقفنلاو اهيلع لصحتملا

 .اهتعيبطو

وأ ريبخ بساــحم لـــبق نـــم مدــــقملا باــسحلا اذـــه مّلـــسي
ةينطولا ةطلسلاو يروتسدلا سلجملا ىلإ تاباسح ظفاحم
 .تاباختنالل ةلقتسملا

ةديرجلا يف بـــختنملا ةـــيروهمجلا ســـيئر باـــسح رـــشني
 .ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا

 .يروتسدلا سلجملا ىدل نيحشرتملا تاباسح عدوت

فرـــط نـــــم ةــــيباختنالا ةـــــلمحلا باــــسح ضــــفر ةـــــلاح يفو
صوصنملا تاضيوعتلاب مايقلا نكمي ال ،يروتسدلا سلجملا

.”يوضعلا نوناقلا اذه نم٥٩١و٣٩١ نيتداملا يف اهيلع

٠١–٦١ مـــــقر يوـــضعلا نوـــناقلا ماـــــكحأ مّمتت:٥ ةّداملا
ةنس تشغ٥2 قفاوملا٧٣٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يف خرؤــــملا

: يتأي امك ررحت رركم٧٠2 ةداملاب ،هالعأ روكذملاو٦١٠2

ثالث ىلإ )١( ةنس نم سبحلاب بقاعي:رركم٧٠2 ةّداملا“
نم لك ،جد٠٠٠.٠٤ىلإ جد٠٠٠.٤نم ةمارغبو تاونس )٣(
وأ ةـــبخانلا ةــــئيهلل ةـــينطولا ةيـــقاطبلا نــــم ةــــخسن مـــّـلسي
زكرملل ةيباختنالا ةمئاقلا وأ ةــيدلبلا ةـــيباختنالا ةمــــئاقلا
صخش يأل ،اهنم ءزج وأ جراخلا يف يلصنقلاو يسامولبدلا
اذه نم22 ةداملا يف اهيلع صوصنملا كلت ريغ ةهج وأ
.“يوضعلا نوناقلا

ةدـــــــــيرجلا يف يوــــــضعلا نوـــــناقلا اذــــــه رـــــشني:6 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسّرلا

ربمتبس٤١ قـــــفاوملا١٤٤١ ماـــــع مّرــــحم٤١ يف رــــــئازجلاب رّرــــــح
.٩١٠2 ةنس

حلاص نب رداقلا دبع

ةيمومعلا كالمألا وأ ةرادإلا لئاسو وأ كالمأ لامعتسا عنمي
.”نيحشرتم ةمئاق وأ حشرتم وأ يسايس بزح ةدئافل

ةيئالولا ةــيبودنملا ىدل حــــشرتم لك عدوــــي :٩٦١ ةّداملا“
صاخشألا ةمئاق تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلل
،هالعأ8٦١و٧٦١و٦٦١ داوملا ماكحأل اقبط ،مهلهؤي نيذلا

 .عارتقالا خيرات لبق ةلماكلا اموي )٠2( نيرشعلا لالخ

ةبسنلاب ةيوهلا رصانع لك ةمئاقلا هذه نمضتت نأ بجي
،اهبلطت نأ ةصتخم ةطلس لك نكمي يتلاو ،لهؤملا صخشلل
تيوصتلا زكرم لوؤسمو تيوصتلا بتكم ءاضعأ اميس الو
 .ةعدوملا مئاوقلا نم خسن هل تهجو يذلا

،مايأ )٠١( ةرشع لجأ يف ةيفاضإ ةمئاق ميدقت نكمي امك
بايغ ةلاح يف ضيوعتلل طورشلا سفنبو عارتقالا موي لبق
 .”تيوصتلا زكرم وأ بتكم يف نيبقارملا

وأ ةيلحـملا تاباختنالل حشرتم لكل نوكي :٧٧١ ةّداملا“
،نيـبخانلل هــجمانرب ميدــــقت دـــصق ،ةـــيسائرلا وأ ةـــيعيرشتلا

صّخرملا ةيرصبلا ةــيعمسلا مالـــعإلا لــــئاسو يف لداـــع لاــجم
.امهب لومعملا ميظنّتلاو عيرشّتلل اقبط ةسرامملاب اهل

حشرتم لك نيب ةيواستم ةحونمملا صصحلا ةدم نوكت
تاباختنالا ىلإ ةبسنلاب فلتختو ،ةيسائرلا تاباختنالل رخآو
نـــيذلا نيـــحشرتملا ددـــــع ةـــيمهأل اــــعبت ،ةــــيعيرشتلاو ةــــــيلحـملا

 .ةيسايس بازحأ ةعومجم وأ يسايس بزح مهحشري

،مهنم ةردابمب نولتكتملا رارحألا نوحشرتملا ديفتسي
طورشلا بسحو  ،ةّداملا هذه يف ةدراولا تابيترتلا سفن نم
 .اهسفن

ةيباختنالا ةلمحلاب موقت يتلا ةيسايسلا بازحألا ديفتست
لئاسو يف لداع لاجم نم ةيئاتفـتسالا تاراشتسالا راطإ يف

اــقــبــط ةسراــمملاــب اــهـــل صـــّخرملا ةـــيرصبـــلا ةـــيـــعـــمسلا مالـــعإلا
 .امهب لومعملا ميظّنتلاو عيرّشتلل

ةيعمسلا مالعإلا لئاسو لامعتسا تاءارجإو تايفيك ددحت
ميظّنتلاو عيرّشتلل اقبط ةسرامملاب اهل صّخرملا ةيرصبلا
.امهب لومعملا

سيئر نم رارقب تاحيشرتلل ىرخألا راهشإلا تايفيك ددحت
.”تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا

ةـــــيعمسلا مالــــعإلا لــــئاسو لـــــك ىلــــع نيــــــعتي:8٧١ ةّداملا“
ميظنّتلاو عيرشّتلل اقبط ةسرامملاب اهل صّخرملا ةيرصبلا
ناــــمض  ،ةيباختنالا ةلمحلا ةيطغت يف ةكراُشملا ،امهب لومعملا
نم مالعإلا لئاسو لامعتسال ينمزلا زيحلل لداعلا عيزوتلا

 .نيحشرتملا فرط




