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رــــمأ
٠١قفاوملا٢٤٤١ ماع بجر٦٢ يفخّرؤم١٠-١٢مقر رمأ

قلعتملا يوضعلا نوناقلا نمضتي ،١٢٠٢ ةنس سرام
.تاباخـتنالا ماظنب

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ
)2 ةرقفلا(61و21و8و7 داوملا اميس ال ،روتسدلا ىلع ءانب –

221و121و٠21و59و٤9و88و78و58و37و95و65و91و
191و151و2٤1و)2 ةرقفلا(1٤1و٠٤1و231و621و321و
،هنم٤22و3٠2و2٠2و1٠2و٠٠2و891و791و

٤ يف خّرؤملا1٠–89 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو8991 ةــنس وــياــم٠3 قـــفاوملا91٤1 ماـــع رـــفص

،مّمتملاو لّدعملا ،هلمعو هميظنتو ةلودلا سلجم تاصاصتخاب
٠1 يف خّرؤملا11–5٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –

5٠٠2 ةـنس وـيــلوــي71 قـــفاوملا62٤1 ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،لدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

81 يف خّرؤملا2٠–21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
ددحي يذلا21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1 ماع رفص
،ةيناملربلا ةدهعلا عم يفانتلا تالاح

81 يف خّرؤــملا٤٠–21 مـــقر يوــضعلا نوناقلا ىـــضتقمبو –
قلعتملاو21٠2 ةـنس رـياــنــي21 قـــفاوملا33٤1 ماـــع رـــفص

،ةيسايسلا بازحألاب
81 يف خّرؤملا5٠–21 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –

قــــلعتملاو21٠2 ةــــنس رـــــياني21 قــــــفاوملا33٤1 ماــــــع رـــفص
،مالعإلاب

22 يف خّرؤملا٠1–61 مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو61٠2 ةنس تشغ52 قـفاوملا73٤1 ماع ةدعقلا يذ
،ممتملاو لدعملا ،تاباختنالا ماظنب

٤1 يف خّرؤملا7٠–91 مـــــقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
91٠2 ةـــــــنس رــــــــبــمــتــبس٤1 قــــــــفاوـــــملا1٤٤1 ماــع مّرــحــــــم
،تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب قلعتملاو

ماع رفص81 يف خّرؤملا551–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوــــناق نــــمضتملاو6691 ةــــنس وــــينوي8 قــــــفاوملا6831
 ،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا تاءارــــــجإلا

ماع رفص81 يف خّرؤملا651–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
نوـــــناق نــــمضتملاو6691 ةــــــنس وـــــينوي8 قـــــفاوملا6831
،مّمتملاو لّدعملا ،تاــــــبوقعلا

ناــضمر٠2يف خّرؤـــملا85–57 مـــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا5931 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يندملا

ناــضمر٠2يف خّرؤـــملا95–57 مـــقر رـــمألا ىــــضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5791 ةنس ربمتبس62 قفاوملا5931 ماع
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ىدامج2 يف خّرؤـــملا9٠–٤8 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
قلعتملاو٤891 ةـنس رـيارــبــف٤ قـــفاوملا٤٠٤1 ماــــــع ىلوألا

،مّمتملاو لّدعملا ،دالبلل يميلقإلا ميظنتلاب
ىداــمج3يف خّرؤـــملا82–98 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –

قلعتملاو9891 ةنس ربمسيد13 قفاوملا٠1٤1 ماع ةيناثلا
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا تارهاظملاو تاعامتجالاب

مّرـــحم٤2 يف خّرؤـــملا12–٠9 مــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ةــــــبساحـملاب قــلعتملاو٠991 ةـنس تــشغ51 قــــــــفاوــــملا11٤1 ماـــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع رفص٤يف خّرؤملا2٠–89 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
مـــــكاحـملاب قــــــلعتملاو8991 ةــــنس وـــــيام٠3 قـــــــفاوملا91٤1
،ةــــيرادإلا

ماع مّرحم12يف خّرؤملا1٠–6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نم ةياقولاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا72٤1
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

رـــــــفص81 يف خّرؤــــملا9٠–8٠ مـــــقر نوـــــــناقلا ىـــــــضتقمبو –
نــــــــــمضتملاو8٠٠2 ةـــــــنس رـــــــيارـــبف72 قـــــــــفاوــملا92٤1 ماع
،ةيرادإلاو ةيندملا تاءارجإلا نوـــــــــــناق

ماع بجر٠2 يف خّرؤملا٠1–11 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيدلبلاب قلعتملاو11٠2 ةنس وينوي22 قفاوملا23٤1

ماع رفص81 يف خّرؤــملا6٠–21 مـــقر نوـــناقلا ىــــضتقمبو –
،تايعمجلاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياني21 قفاوملا33٤1

لوألا عــيبر٠2 يف خّرؤــملا1٠–21 مــقر رــمألا ىـــضتقمبو –
رئاودلا ددحي يذلا21٠2 ةنس رياربف31 قفاوملا33٤1 ماــع
تاــــباختنا يف اـــهلغش بوــــلطملا دـــــعاقملا ددــــعو ةــــيباختنالا
 ،ناملربلا

لوألا عيبر82 يف خّرؤملا7٠–21 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،ةيالولاب قلعتملاو21٠2 ةنس رياربف12قفاوملا33٤1 ماع

لوألا عيبر٤2 يف خّرؤملا٤٠–٤1 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
طاشنلاب قلعتملاو٤1٠2 ةنس رياربف٤2 قفاوملا53٤1 ماع
،يرصبلا يعمسلا

ناضمر52 يف خّرؤــملا7٠–81 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ةـيامحب قـــلعتملاو81٠2 ةـــنس وـــينوي٠1 قــــفاوملا93٤1 ماـــــع
تاذ تاــــــيطعملا ةـــجلاعم لاــــجم يف نييــــــــعيبطلا صاـــــــخشألا
،يصخشلا عباطلا
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ناضمر5 يف خّرؤــملا5٠–٠2 مـــقر نوـــناقلا ىـــضتقمبو –
ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس ليربأ82 قفاوملا1٤٤1 ماع
،امهتحفاكمو ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم

،ةلودلا سلجم يأر ىلع ءانبو –

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

،يروتسدلا سلجملا رارقب ذخألا دعبو –

: هصن يتآلا رــمألا ردصي

يوضعلا نوناقلا نمضتملا رمألا اذه فدهي : ىلوألا ةّداملا
: ىلإ تاباختنالا ماظنب قلعتملا

ماظنلاب ةقلعتملا دعاوقلاوةيساسألا ئدابملا ديدحت–
،يباختنالا

دايحوةيلالقتساب ةقلعتملا ةيروتسدلا ئدابملا ديسجت–
تايلمعلارييستو ميظنتو ةرادإب ةفلكملا ةطلسلا زايحنا مدعو
،اهتيفافشو اهيلع فارشإلاو ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا

ةطـــلـــسلا ىلع لوادـــتـــلاوةيطارــــقميدلا خـــيسرتوديــــسجت–
،ةيسايسلا ةايحلا ةقلخأو

اميسال ،يندملا عمتجملاونينطاوملا ةكراشم نامض–
رح رايتخا نامـــضو،ةيـــسايسلا ةاـــيحلا يف ةأرملاوبابشلا

.يدام ريثأت لك نع ديعب

،يوـــــــضـــــعلا نوناـــــــقلا اذـــه موهــــــفم يف ،دـــصـــــــقي:٢ ةّداملا
: ةيتآلا تاحلطصملاب

لبق نم عارتقالل اصيصخ ةدعم ةقرو : تيوصتلا ةقرو
لوانتم يف عضوت تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا
نم هنيكمت دصق،عارتقالا موي تيوصتلا بتكم يف  بخانلا
 .عارتقالا قودنص يف اهعضو لبق هرايتخا  نع ريبعتلا

نيعب ذخؤت ال يتلا تيوصتلا ةقرو : ةاغلملا ةقرولا
اهتقباطم مدعل تاوصألا باسحو زرفلا  ةيلمع ءانثأ رابتعالا

.يوضعلا نوناقلا اذه  ماكحأل

يف ةيقبتملا دعاقملا عيزوتل ةليسو : ىوقألا يقابلا
ساسأ ىلع دعاقملل يلوألا عيزوتلا دعب ةمئاقلاب عارتقالا طمن
.يباختنالا لماعملا

ءاطغ تحت تاباختنالل مدقتي صخش لك : حشرتملا
.ةلقتسم ةفصب وأ يسايس بزح

ةينطولا ةطلسلا اهملست ةيصخش ةقاطب: بخانلا ةقاطب
ةمئاقلا يف هليجست دعب صخش ىلإتاباختنالل ةلقتسملا
تايلمعلا  يف تيوصتلا يف هقح ةسرامم نم هنيكمتلةيباختنالا
.ةيئاتفتسالاو  ةيباختنالا

ربعملا تاوصألا ددع ميسقت جتان وه: يباختنالا لماعملا
.اهلغش بولطملا دعاقملا ددع ىلع اهنع

مــــتـــي يـــتلا ةيطارقـــميدلا تاــــيـــلآ نــــم ةـــــــيــــلآ :ءاتفتسالا
ةئيـــهلا عوـــمـــجم ةقداـــصمل لاؤـــس وأ صـــن ضرـــع اهــــتطساوب
.ةبخانلا

.تيوصتلا قاروأ زرف ةيلمع يف ايلعف كراشي صخش : زراف

ةيباختنا ةيلمع فصول لمعتسي لماش حلطصم : عارتقالا
.ةيئاتفتسا وأ

دتعملا ةحيحصلا تاوصألا ددع : اهنع ربعملا تاوصألا
 .زرفلا ةيلمع دعب اهب

اّيأ ،انوناق هيلع بقاعم لعف لك :ةيباختنالا ةميرجلا
ساـــســـملا هــنأــــش نــــم تناك ةلــــيسو ةــــيأب بــــكتري ،هــــعوــــن ناــــك
.اهتقاعإ وأ ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا تايلمعلاب

ةيساسألا ئدابملا

نع اهسرامي ،بعشلل كلم ةينطولا ةدايسلا:3 ةّداملا
ةـيـعرشو ةرـح تاـباـخـتـنا رـبـع نيبـخـتـنملا هـيـلــثمم قــيرــط
.ءاتفتسالا قيرط نع اذكو،ةهيزنوةفافشو ةيرودو

اهتــــطـــساوـــب يــــتلا ةلــــيـــسولا باخــــتنالا لكــــــشي:٤ ةّداملا
ىلع ةيموـــــمعلا نوؤـــشلا ريــــيستل هيلـــــثمم بعشلا راـــــتــــخي
.يلحـملاوينطولا نييوتسملا

يرسلا ماعلا عارتقالا قيرط نع باختنالا متي:5 ةّداملا
.رشابملا ريغ وأ رشابملاورحلا

يف نعطلا قحب حشرتم لكوبخان لك عتمتي :٦  ةّداملا
اذه ماكحأل اقبط ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا تايلمعلا ةحص

.يوضعلا نوناقلا

 لوألا باــــبلا

اـــــهتبقارمو ةيباختنالا تاــــيلمعلا ةرادإ

تاـباختنالل ةـلقتسملا ةـينطولا ةـطلسلا

لوألا لـصفلا

ةـماع ماـكحأ

ةينطولا ةطلسلا نمضت ،روتسدلا ماكحأل اقبط :٧ ةّداملا
فارشإلاورييستو ميظنتو ريضحتتاباختنالل ةلقتسملا

.ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا تايلمعلا عومجم ىلع

تاباختنالل ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلا عتمتت :٨ ةّداملا
ىعدتو،ةيلاملاوةيرادإلا ةيلالقتسالابو ةيونعملا ةيصخشلاب

 .“ةلقتسملا ةطلسلا “ صنلا بلص يف

،رئازجلا ةنيدمب ةلقتــــسملا ةطلـــــسلا رقــــم ددـــــحي :٩ ةّداملا
نم رارق بجومب لقني نأ نكمي ،ةرورضلا ةلاح يف هنأ ريغ
بارتلا نم رخآ ناكم يأ ىلإ ةلقــــــتـــسملا ةطــــلــــسلا ســــــيئر
  .ينطولا
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ذنـــم اهتايـــحالص ةلقتــــسملا ةطلـــسلا سراـــــمت :٠١ ةّداملا
ةتقؤملا جئاتــنلا نالعإ ةـــــياـــغ ىلإ ةبخانلا ةئـــيهلا ءاعدتــــسا

.يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأ قفو

 : اميس ال ةلقتسملا ةطلسلا ىلوتت ،نأشلا اذه يفو

مـــــئاوـــقلاو ةـــبـــخاـــنلا ةـــئيهـــلل ةينـــطوـــلا ةيـــقاـــطـــبـــلا كـــســــم–
ةينطولا ةيلاجلل ةيباختنالا مئاوقلاو تايدلبلل ةيباختنالا

ماكحأل اقبط ،ةيرودو ةرمتسم ةفصب اهنييحتو جراخلاب
،يوضعلا نوناقلا اذه

 ،اهباحصأل اهميلستو نيبخانلا تاقاطب دادعإ–

،ةيئاتفتسالاوةيباختنالا تايلمعلا  عومجم ىلع فارشإلا–

ءارجإل ةيرورضلا ةيباختنالا تادعملاو قئاثولا ريفوت–
،ةيئاتفتسالاوةيباختنالا تايلمعلا

تيوصتلا تايلمع ةبقارمل نيحشرتملا يلثمم دامتعا–
 ،تيوصتلا بتاكموزكارم لخاد

جردنت يتلا تايلمعلل ،ةصتخملا تاهجلا عم قيسنتلا–
اهلابقتساو ،تاباختنالا ةظحالمل ةيلودلا تاثعبلا راطإ يف

 ،اهتقفارمو اهراشتناو

نيبخانلاب ةصاخلا ةيصخشلا تانايبلا ةيامح نامض–
،لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط نيحشرتملاو

،باختنالا ةفاقث رشنو تاباختنالا لاجم يف سيسحتلا–

 ،ةيباختنالا تايلمعلا يرطؤمو ناوعأ ءادأ ةيقرتو نيوكت–

يف ،ثحبلا تاسسؤمو زكارم عم قيسنتلاب ةمهاسملا–
.تاباختنالا لاجم يف يملعلا ثحبلا ةيقرت

لك عنـــتـــمي نأ ىلع ةلقتــــــسملا ةطلــــسلا رهــــست :١١ ةّداملا
لعف لك نع ةيئاتفتسالاوةيباختنالا تايلمعلاب فلكم نوع
ةحصب سمي نأ هتعيبط نم ،رخآ كولس يأ وأ ،فرصت وأ

.عارتقالا ةيقادصمو ةيفافشو

ةيمومعلا تاطلسلا ةلقتسملا ةطلسلا رطخت:٢١ ةّداملا
قاطنب طبترم ،لجسي صقن وأ للخ وأ ةظحالم يأب ةينعملا
ةيباختنالا تايلمعلا ميظنت ىلع ريثأتلا هنأش نم ،اهصاصتخا

.اهريسو ةيئاتفتسالاو

برقأ يفو ةعرسب لمعلا تاطلسلا هذه ىلع بجيو
مالـعإو ،اـهـنـع غـّلـبملا تالالـتـخالاو صئاــقــنــلا كرادــتــل لاــجآلا
   .اهتذختا يتلا  ريبادتلاب ايباتك ةلقتسملا ةطلسلا

عم قيــــــــسنـــتلاب ،ةلقـــــتـــسملا ةطـــلــــسلا لمــــــعت:3١ ةّداملا
تاءارجإلا ذيفنت ىلع ،ةصتخملا ىرخألا ةيمومعلا تاطلسلا
ةيباختنالا تايلمعلل نسحلا ريسلا نامض لجأ نم ةينمألا

 .ةيئاتفتسالاو

جاجتحا وأ ةضيرع لك ةلقتسملا ةطلسلا ىقلتت :٤١ ةّداملا
بازحألا نم درتةيئاتفتسالا وأ ةيباختنالا تايلمعلاب قلعتم
  .نيبخانلا نم وأ نيحشرتملا نم وأ ةيسايسلا

طورشلا لك نامضب ةلقتسملا ةطلسلا علطضت:5١ ةّداملا
ةـــيرودو ةرــــح ةفـــصب باـــخـــتـــنالا قـــحل نينـــطاوملا ةـــسرامــمل
 .ةفافشو

ةسرامم راطإ يف ةلقتسملا ةطلسلا ديفتــست:٦١ ةّداملا
ةينورتكلإلاو ةبوتكملا ةفاحـصلا لامعتــــسا نم اهتايحالص
عيرشتلل اقبط ،ةينطولا ةيرصبلا ةيعمسلا مالعإلا لئاسوو
.لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو

رييـــست ةـــينازـــيمب ةلقتـــسملا ةطــلــــسلا دوزــــت:٧١ ةّداملا
اهذيفنت تايفيكو طورشو تاقفنلا ةنودم ددحتو ،اهب ةصاخ
.لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط

ةبساحـملا دعاوق قفو اهتبساحم ةلقتسملا ةطلسلا كسمت
نّيعي بساحم نوع ىلإ لاوــــمألا ريـــيست دنـــسيو ،ةيـــموــــمعلا

.لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقفو

عيزوتو تاباختنالا ةينازيم دادعإ ةلقتسملا ةطلسلا ّىلوتت
حلاصملا عم قيسنتلاب ،اهذيفنت ةعباتم نامضو اهتادامتعا
.ةينعملا

ةينازيم ناونعب ةصصــــخملا تادامـــتعالا ةبـــساحم كسمت
ةطلـــسلا ريــيـــست ةينازيـــم نع لـــصفـــنم لكـــشب تاباـــخـــتنالا
.ةلقتسملا

اهلئاصحو ةلقتسملا ةطلسلا تاباسح عضخت :٨١ ةّداملا
  .ةبساحـملا سلجمل ةيدعبلا ةبقارملل ةيلاملا

يناـثلا لـصفلا

تاـباختنالل ةـلقتسملا ةـينطولا ةـطلسلا مـيظنت

 : نم ةلقتسملا ةطلسلا لكشتت :٩١ ةّداملا

،ةلقتسملا ةطلسلا سلجم يف الثمم يلوادت زاهج–

.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر يف الثمم يذيفنت زاهج–

ىوـتسم ىلع تادادـتـما ةـلـقــتسملا ةــطــلسلــل :٠٢ ةّداملا
ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تايلثمملا ىدلو تايدلبلاو تايالولا

.جراخلا يف

 لوألا مسقلا
 ةـلقتسملا ةـطلسلا سـلجم

: سلجملا ةليكشت : الوأ

اوــــــضــــــع )٠2( نيرـــــشع نـــــم سلــــجملا لكــــــشـــــتي:١٢ ةّداملا
،ةلقتسملا تايصخشلا نيب نم ةيروهمجلا سيئر مهنيعي
ةميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلا نم )1( دحاو وضع مهنيب نم
.ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس )6( تس اهتدم ةدهعل ،جراخلاب
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يلخادلا هماظن،هبيـــصنت روــــف ،ســــلجملا دـــــعي :٢٢ ةّداملا
.ةلقتسملا ةطلسلل ةيمسرلا ةرشنلا يف رشني يذلا

وأ هـــــســـيئر نــــم ءاعدـــتـــساب سلــــجملا دقــــعني:3٢ ةّداملا
 .هئاضعأ )2/3( يثلث نم بلطب

ةلاح يفو ،ةيبلغألاب سلجملا تالوادم  ذختت :٤٢ ةّداملا
  .احجرم سيئرلا توص نوكي تاوصألا ددع يواست

لجس يف سلجملا تالوادم رضاحم لجست :5٢ ةّداملا
،ةـلـقــتسملا ةــطــلسلا سيــئر فرــط نــم هــيــلــع رّشؤمو مــّقرــم
يف اهرشنو ،لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط اهظفح متيو
 .ةلقتسملا ةطلسلل ةيمسرلا ةرشنلا

: سلجملا تايحالص : ايناث

 : ةيتآلا تايحالصلا سلجملا سرامي :٦٢ ةّداملا
نم مدقملا ةلقتسملا ةطلسلا لمع جمانرب ىلع قداصي–

،اهسيئر فرط
ةـــــيدلــــبلاوةـــــيئالوـــلا تاــــيبودـــنملا ءاـــضعأ مئاوـــق دـــعي–

ةيـلصنـقـلاو ةـيــــساــموـلـبدـلا تاـيـلـثــــمملا ىدـل تاــــيـبودـنملاو
،جراخلاب

ةيروهمجلا سيئر  تاباختنال حشرتلا تافلم لبقتسي–
.روتسدلا نم121 ةداملا نم3 ةرقفلا ماكحأب ساسملا نود
،يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقبط اهيف لصفيو

لامعتسا تايفيكو جمانرب ،ةلداعو ةفصنم ةفصب ،دعي–
ةلــــــمـــحلا ءاـــــنثأ ةيرــــصبلا ةيــــعمسلا ةيــــنطولا مالــــعإلا لئاـــــسو
اذكو ،تاعامتجالا تاعاق عيزوتو ،ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا
،راهشإلل ةصصخملا تاحاسملا لامعتسا

ةيلمـــــعلاب ةقلعـــتملا تاــــجاـــجتـــحالاو نوعــــطلا لبقـــــتسي –
،ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا

ةــبــقارــم ةــنجل فرــط نــم دــعملا رــيرــقـــتـــلا ىلع قداصي–
 ،ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا ةلمحلا تاباسح ليومت

ةيباختنالا تايلمعلاب قلعتملا ريرقتلا ىلع قداصي–
،ةلقتسملا ةطلسلا سيئر همدقي يذلا ةيئاتفتسالاو

ةــطــلسلا يمدــخــتسمل يساسألا نوـــناـــقـــلا ىلع قداصي–
،ةلقتسملا

،ةلقتسملا ةطلسلا ةينازيم ىلع قداصي–
تاميظنتلاو نيناوقلا عيراشمب قلعتي ام لك يف هيأر يدبي–

،تاباختنالاب ةلصلا تاذ
لمعلاو ةيباختنالا تاـسرامملا تايقالخأ قاثيم دعي–

 .يباختنالا راسملا يلعاف لك ىدل اهتيقرت ىلع
 يناثلا مسقلا

سـيئرلا

ةــــــطلــــسلا ســـيئر ةــــيروهـــمجلا ســــيئر نّيعي:٧٢ ةّداملا
 .ديدجتلل ةلباق ريغ تاونس )6( تس اهتدم ةدهعل ةلقتسملا

رييستلاب ةفلكم ةماع ةنامأ ةلقتسملا ةطلسلل :٨٢ ةّداملا
.ينقتلاو يرادإلا

ءاضعأل يساسألا ماظنلا يسائر موسرم ددحي:٩٢ ةّداملا
ماظن اذكو ،ةلقتسملا ةطلسلل ةيرادإلا تاراطإللو سلجملا

 .مهتاضيوعت

تايحالصلا ةلقتسملا ةطلسلا سيئر سرامي:٠3 ةّداملا
: ةيتآلا

،هتالوادم ذفنيو سلجملا سأري–

،سلجملا تاعامتجا سأرتيو يعدتسي–

،سلجملا لامعأ قسنيو هجوي–

ةيمومعلا تائيهلا فلتخم ىدل ةلقتسملا ةطلسلا لثمي–
،يباختنالا راسملا يف نيرخآلا نيكراشملا ىدلو

عيمج صوصخب ءاضقلا مامأ ةلقتسملا ةطلسلا لثمي–
،ةيرادإلاو ةيندملا تافرصتلا

تايبودنملاو ةيدلبلاو ةيئالولا تايبودنملا ءاضعأ نيعي–
اقبط جراــــخلاب ةيــــلـــصنقلاو ةيــــساموــــلبدلا تايـــــلثـــمــــملا ىدل

 ،سلجملا ةلوادمل

تايبودنملاو ةيئالولا تايبودنملا ءاضعأ ةئبعت ىلوتي–
ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تايلثمملا ىدل تايبودنملاو ةيدلبلا

ةرتفو ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا تايلمعلا ةرتف لالخ ،جراخلاب
ينطولا بارتلا ربع مهرشنو ،ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم
،جراخلا يفو

 ،تيوصتلا بتاكمو زكارم يرطؤم رّخسيو نّيعي–

يف جردنت يتلا تايلمعلا ،ةصتخملا تاهجلا عم قسني–
اهلابقتــــساو تاباــــختنالا ةظــــحالمل ةيـــلودلا تاثـــــعبلا راــــطإ

،اهتقفارمو اهراشتناو

ةيعيرشتلاو ةيسائرلا تاباختنالل ةتقؤملا جئاتنلا نلعي–
نم681 ةداملا ماكحأب ساسملا نود ،تاءاتفتسالا جئاتنو
،يوضعلا نوناقلا اذه

ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا تايلمعلاب صاخلا ريرقتلا دعي–
،هيلع سلجملا ةقداصم دعب هرشنب موقيو

،ةلقتسملا ةطلسلا ةينازيمل فرصلاب رمآلا وه–

،هماهم يهنيو ةلقتسملا ةطلسلل ماعلا نيمألا نّيعي–

ةلقتسملا ةطلسلل نيينقتلاو نييرادإلا نيفظوملا نّيعي–
،مهماهم يهنيو

نيمدختسملا عومجم ىلع ةيسائرلا ةطلسلا سرامي–
 ،ةلقتسملا ةطلسلل نيعباتلا نيينقتلاو نييرادإلا
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،ةلقتسملا ةطلسلا تارارقو تالوادم رضاحم ىلع عّقوي–
 .اهذيفنت ةعباتمو اهغيلبت نمضيو

ريبادتلا لك ةلقتسملا ةطلسلا سيئر ذختي :١3 ةّداملا
ةيئاتفتسالاوةيباختنالا تايلمعلل يداعلا ريسلا نامض لجأ نم
اهتقباـــطمو اهجئاــــتن ةـــحصو ةيفافـــشو ةيقادـــصـــم نامـــضو
.لوعفملا ةيراسلا ةيميظنتلاو ةيعيرشتلا صوصنلل

 ثلاثلا مسقلا
يـلحـملا ىوتسملا ىلع ةـلقتسملا ةـطلسلا تادادـتما

جراخلاب تايلثمملاو

ةلقتسملا ةطلسلل ةيلحـملا تادادتمالا لكشتت :٢3 ةّداملا
ىوتسم ىلع تايبودنم اهدعاستو ،ةيئالولا تايبودنملا نم
.تايدلبلا

ىلإ )3( ةثالث نم ةيئالولا تاـيبودنملا لـكشتت:33 ةّداملا
 : نييتآلا نيرايعملا ةاعارم عم ،اوضع )51( رشع ةسمخ

 ،تايدلبلا ددع–
 .ةبخانلا ةئيهلا عيزوت–

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةيئالولا ةيبودنملا ةليكشت ددحت
.اهسلجم ةقداصم دعب ةلقتسملا

يقـــســنم ةلـــقتـــسملا ةطـــلسلا ســــيئر نّيعي :٤3 ةّداملا
تايلثمملا ىدل تايبودنملاو ةيدلبلاو ةيئالولا تايبودنملا
 .جراخلاب ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

قسنم فرط نم ةيئالولا ةيبودنملا رّيست:53 ةّداملا
 .ةلقتسملا ةطلسلا سيئر ةطلس تحت عضوي يئالو

قســـــنم فرـــط نـــــم ةيدلبلا ةيبودنملا رّيـــــســــت :٦3 ةّداملا
ةـــــيئالولا ةــــيبودـــــنملا عم قـــيســـنتلاب هماـــهــم سراـــمي يدلـــب
.ايميلقإ ةصتخملا

ةيبودنملا ةليكشت رارقب ةلقتسملا ةطلسلا سيئر ددحي
.ةيباختنا ةراشتسا لك ةبسانمب ةيئالولاو ةيدلبلا

ةـــــيدلـــــبلاو ةـــــــيئالوـــــلا تاـــيـــــبودــــــنملا عـــلــــــطـــضــــــــت :٧3 ةّداملا
ةيلــصـــنــــقلاو ةـيساـــــمولبدلا تايلثــــمملا ىدل تايبودنــــــملاو
ةسراممب ،ةـلقتـــسملا ةـطلـــسلا سـيئر ةـــــطلس تـــــحت ،جراخلاب
لحم ةيباختنالا ةرئادلا قاطن يف اهل ةلّوخملا تايحالصلا
.اهصاصتخا

ةطلسلا فرصت تحت تايالولاو تايدلبلا عضت:٨3 ةّداملا
ءارجإو ميظنتو ريضحتل نييرورضلا نيفظوملا ةلقتسملا
مهماهم نوسرامي نيذلا ،ةيئاتفتسالاوةيباختنالا تايلمعلا

 .ةلماكلا اهتطلس تحت

ةـلـيـكشت ةـلــقــتسملا ةـطـلسلا ســيــئر ددــحــي :٩3 ةّداملا
يف ةيلصنقلاو ةــيساموـلبدلا تاـيلثــــــمــملا ىدل تاـــــيبودنــــملا
.ةصتخملا تاطلسلا عم قيسنتلاب اهريسو اــهميظنتو جراخلا

ةلقتسملا ةـطلسلا وـضع يف رـفوتت نأ بـجي :٠٤ ةّداملا
 : ةيتآلا طورشلا

،ةيباختنا ةمئاق يف الجسم نوكي نأ–

،ةلودلا يف ايلع ةفيظو الغاش نوكي ّالأ–

وأ ةيلحـملا ةيبعشلا سلاجملا دحأ يف اوضع نوكي ّالأ–
 ،ناملربلا

)5( سمخلا لالخ يسايس بزح يف اطرخنم نوكي ّالأ–
،هنييعتل ةقباسلا تاونس

وأ ةيانج باكترال يئاهن مكحب هيلع اموكحم نوكي ّالأ–
ءانثتساب هرابتعا دري ملو ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ةحنج
،ةيدمعلا ريغ حنجلا

.يباختنالا شغلا ببسب هيلع اموكحم نوكي ّالأ–

ظفحتلا بجاوب ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ مزلُي:١٤ ةّداملا
نوديفتسيو مات لالقتسا يف مهماهم نوسراميو ،دايحلاو
.ةلودلا ةيامح نم كلذب

لامعتسا نع مهتدهع ءانثأ ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ عنتمي
.مهماهمب طبترت يتلا كلت ريغ ضارغأل ةيفيظولا مهزكارم

،مهنييعت درجمب ،ةلقتسملا ةطلسلا سلجم ءاضعأ فقوتي
.ةرح ةنهم  ةيأ وأ رخآ طاشن يأ وأ ةفيظو ةيأ ةسرامم نع

اوحشرتي نأ ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأل نكمي ال:٢٤ ةّداملا
 .مهتدهع لالخ تاباختنالل

مامأ ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأو سيئر يدؤي :3٤ ةّداملا
يتآلا ةينوناقلا نيميلا ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا

: اهصن

ةهازن لكب يماهم يدؤأ نأ ميظعلا يلعلا هللاب مسقأ “
ةهازن نامض ىلع لمعلاب دهعتأو ةيلالقتساو دايحو
مرتحأ نأو ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا تايلمعلا ةيفافشو
.”ديهش لوقأ ام ىلع هللاو ،ةيروهمجلا نيناوقو روتسدلا

ةيسامولبدلا تايلثمملا ىدل تايبودنملا ءاضعأ يدؤي
تاثعــــبلا ءاــــسؤر ماـــمأ نيــــميلا ســـفن جراـــخلاب ةيلــــصــــنقلاو
.اهل نوعباتلا ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا

نم وضع فالختسا تايفيكو طورش ددحت :٤٤ ةّداملا
وأ ةلاقتسالا وأ روغشلا تالاح يف ،ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ
.يلخادلا اهماظن بجومب ،ينوناقلا عناملا

ةيدلبلاو ةيئالولا تايبودنملا ءاضعأ ديفتسي :5٤ ةّداملا
ةيلــــصـــنقلاو ةيــــساـــموــــلبدلا تايــــلثمــــملا ىدل تاـــيبودـــــنملاو
ميظنت ةرتف لالخ مهتئبعت ةبسانمب تاضيوعت نم ،جراخلاب
مئاوـــــقلا ةعــجارم ةرـــتف ءاـــنثأو تاءاتفــــتسالاو تاباخــــتنالا
 .ةيباختنالا
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تاضيوعتلا غلبم ةلقتسملا ةطلسلل يلخادلا ماظنلا ددحي
.هالعأ ةروكذملا تايبودنملا ءاضعأ اهاضاقتي يتلا

ةـيسايسلا بازـحألا ةـلقتسملا ةطلسلا رــطخت :٦٤ ةّداملا
نيلهؤملا مهيلثمم وأ نيحشرتملاو تاباختنالا يف ةكراشملا

لحارم فلتخم لالخ هــتنياع مــهنع رداص زواجت يأب انوناق
 .ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا تايلمعلا

يفو ةعرسب لمعلا ،اهراطخإ مت يتلا فارطألا ىلع بجيو
صـئاــقــنــلا كرادــتــل ةـلـــقـــتسملا ةـطـــلسلا اـهددحت يـتـــلا لاـجآلا
يتلا رـيـبادـتـلاوتاءارـجإلاـب اـيـباـتـك اـهـمالـعإو اـهـنــع غــّلـبملا
.اهتذختا

يف ،تارارق بجومب ،ةلقتسملا ةطلسلا لصفت :٧٤ ةّداملا
.اهصاصتخا لاجمل ةعضاخلا لئاسملا

.ةبسانم ةليسو لكب ةينعملا فارطألل رارقلا غلبيو

ذيفنتل ةيمومعلا ةوقلا ريخست ةلقتسملا ةطلسلا نكمي
. لوعفملا ييراسلا ميظنتلاو عيرشتلل اقبط اهتارارق

يعمسلا لاجم يف ةفلاخم ةنياعم ةلاح يف :٨٤ ةّداملا
يعمسلا  طبض ةطلس راطخإب ةلقتسملا ةطلسلا موقت ،يرصبلا
عيرشتلل اقبط ةيرورضلا رـــــــيبادـــتلا ذاـــــــختا لـــجأ نم يرصبلا
     .لوعفملا يراسلا

لاعفألا دحأ ّنأ ةلقتسملا ةطلسلا ىرت امدنع:٩٤ ةّداملا
يستكت نأ نكمي اهنأشب ترـطخُأ يـتلا كلـت وأ ةلجسملا

صتخملا ماـعلا بـئانلا راطــــخإب اروـــــف موـــــقت ،اـــيـئازـــــج اعباط
.كلذب ايميلقإ

 يناـــثلا باـــبلا

ةــــيباختنالا تاـيلمعلا رـيضحتب ةـقلعتملا ماـكحألا
ةــــيئاتفتسالاو

 لوألا لـصفلا

بخانلا يف ةـبولطملا طورـشلا

نم غلب ةيرئازجو يرئازج لك ابخان دعي :٠5 ةّداملا
ناكو عارتــــقالا موــي ةلــــماك ةنـــس )81( ةرـــشـــع يناــــمث رمـــعلا

ىدحإ يف دجوي ملو ،ةيساــيسلاو ةيندملا هقوقــــحب اعتمتم
لوعفملا يراسلا عيرشــتلا يف ةددـــحـملا ةيـــلهألا نادـــــقــــــف تالاح
.ةيباختنالا ةمئاقلا يف الجسم ناكو

ةـــــــمئاــــقلا يف الـــجـــــسم ناـــك نـــــم ّالإ توــــصـــي ال :١5 ةّداملا
نم63 ةّداملا موهفمب هنطوم اهب يتلا ةيدلبلل ةيباختنالا
.يندملا نوناقلا

   : نم لك ةيباختنالا ةمئاقلا يف لجسي ال :٢5 ةّداملا

ريرحتلا ةروث ءانثأ نطولا حلاصمل اداضم اكولس كلس–
 ،ينطولا

 ،هرابتعا دري ملو ةيانج يف هيلع مكح–

نم نامرحلاو سبحلا ةبوقعب ةحنج لجأ نم هيلع مكح–
اقيــــــبطت ةددـــــحـملا ةدـــــــملل حـــــشرتـــلاو باــخــــتنالا قـــح ةـــــسراــــمم

 ،تابوقعلا نوناق نم٤1و1رركم9 نيتداملل

 ،هرابتعا دري ملو هسالفإ رهشأ–

 .هيلع رجحلا وأ يئاضقلا زجحلا مت–

مـئاوـقـلا ةـعـجارمل ةـيدـلـبـلا  ةـنـجـلـلا ،ةـماـعـلا ةـباـيـنـلا عـلـطــت
روف ،اهغلبتو ةينوناقلا لئاسولا لكب ةينعملا ةيباختنالا
صاخشألا ةمئاقب ،ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةلحرم حاتتفا
 .هالعأ5و٤و3و2 تاطملا يف نيروكذملا

 يناثلا لصفلا

ةـيباختنالا مـئاوقلا

 لوألا مسقلا

ةـيباختنالا مـئاوقلا يف لـيجستلا طورـش

ةطــــلـــسلا ةيلوؤـــــــسم تــــحت ،كســــمتو ثدـــــــحت:35 ةّداملا
نـــم لـــــكـــشتت ةـــــبخانلا ةـــئيهلل ةـــينطو ةـــيقاـطب،ةــــــلقتسملا

ةــــيــــسامولبدلا زكارملاو تايدلبلل ةيباختنالا مــئاوقلا عوـــمجم
عيرشــــــتلل اقــــــــبط طَبـــــــــضُت يــــتلا ،جراـــــخلا يف ةـيلــــصنـــــقلاو
  .لوعفملا يراسلا

ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ىلع ةــــلقتسملا ةــــطلسلا رهست
يئاتفتسا وأ يباختنا قاقحتسا لك ةبسانمبو ةيرود ةفصب

 .لوعفملا يراسلا عيرشتلل اقبط

ةئيهلل ةينطولا ةــيقاطبلا طبض تاــيفيكو طورــــش ددــــحت
 .ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم رارقب اهلامعتساو ةيباختنالا

ىلع بجاو ةيباختنالا مئاوقلا يف ليجستلا:٤5 ةّداملا
.انوناق ةبولطملا طورشلا امهيف رفوتت ةنطاومو نطاوم لك

ناعتمتي ةيرئازج لكويرئازج لك ىلع بجـي :55 ةّداملا
يف ليجستلا امهل قبسي ملو ةيسايسلاو ةيندملا امهقوقحب
.امهليجست ابلطي نأ ،ةيباختنا ةمئاق

ةيباختنا ةمئاق نم رثكأ يف ليجستلا نكمي ال :٦5 ةّداملا
.ةدحاو

نم65و55 نيتداــملا ماكـــحأ نع رــــــظــنلا ضـــغـــب:٧5 ةّداملا
تايرئازجلاو نييرئازجلا لكل نكمي ،يوضعلا نوناقلا اذه
ةيسامولبدلا تايلثمملا ىدل نيلجسملاو جراخلا يف نيميقملا

 : مهليجست اوبلطي نأ ،ةيرئازجلا ةيلصنقلاو

ةــيدلـــبلا ةيـــبــــعـــشلا سلاـــجـــملا تاباــــختـــنال ةبـــســــنلاب –1
ىدـحإل ةـيـباـخـتـنا ةـمـئاـق يف ،ةـيـئالوـلا ةــيــبــعشلا سلاــجملاو
 : ةيتآلا تايدلبلا
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 ،ينعملا سأر طقسم ةيدلب–
 ،ينعملل نطوم رخآ ةيدلب–
.ينعملا لوصأ دحأ سأر طقسم ةيدلب–

ةيعيرشتلا تاباختنالاو ةيسائرلا تاباختنالل ةبسنلاب  –2
ةــمــئاـــقــلا يــف ليــجـسـتلا مـتــي ،ةــيـئاــتــفـــتسالا تاراــــشــتـسالاو
ةيرئازجلا ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تايلثمملل ةيباختنالا
.بخانلا ةماقإ دلب يف ةدوجوملا

نمألاو يبعشلا ينطولا شيجلا  دارفأ نكمي :٨5 ةّداملا
ةـــيرـــئازــجلا كراــمـجلا يــفـظومو ةـيــندــملا ةــياـمــحلاو يـنـطوــلا

يف ةددحـملا طورشلا مهيف رفوتت ال نيذلا نوجسلا حلاصمو
ةيباختنالا ةمئاقلا يف مهليجست اوبلطي نأ ،هالعأ15 ةّداملا

اذـه نــم75 ةّداملا يف اــهــيــلــع صوصنملا تاــيدــلــبـــلا ىدـــحإل
.يوضعلا نوناقلا

اذه ماكحأل اقفو ةيباختنالا ةمئاقلا يف لجسي :٩5 ةّداملا
در رثإ ةيباختنالا هتيلهأ داعتسا نم لك يوضعلا نوناقلا
وفع ءارجإ دعب وأ ،هيلع زجحلا وأ هنع رجحلا عفر وأ ،هرابتعا

.هلمش

يف لجسملا بخاـنــلا نــطوــم رــيـيــغت ةــلاــح يـف :٠٦ ةّداملا
رـــهـشألا لالــخ ،بـلــطي نأ هـيـلــع بـجــي ،ةيباخـتـنالا ةـمـئاــقــلا
هذــــه نــم هــمـسا بـطــش ،ريـيـغـتلا اذـــهـل ةــيــلاوــملا )3( ةــثالــثلا
.ةديدجلا هتماقإ ةيدلب ةمئاق  يف هليجستو ةمئاقلا

حلاصملا علطُت ،نيبخانلا دحأ ةافو ةلاح يف :١٦ ةّداملا
ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا حلاصملاو ةماقإلا ةيدلبل ةينعملا
نـــم هــبطـشــب الاـــح موـــقت يــتلاو ،كــلذــب ةــلـقـتـسـملا ةــطــلـسـلا

٤6و36 نيــــــتداملا ماـــــكحأ ةاــــعارم عــــم ،نيـــبــــخانلا ةـــــمئاق
.يوضعلا نوناقلا اذـــــه نـــــم

ةيدلب ىلع نّيعتي ،ةماقإلا ةيدلب جراخ ةافولا ةلاح يف
لـــئاسولا لكب ىفوـــتملا ةـــماقإ ةــــيدلب عالطإ ةاــــفولا ناـــــكم
.ةـــــــلقتسملا ةـــــطلسلا  اــــهرودب  علطُت يـــتلاو ،ةــــينوناقلا

 يناثلا مسقلا

اـهتعجارمو ةـيباختنالا مـئاوقلا عضو

ةعجارم لحم نوكتو ،ةمئاد ةيباختنالا مئاوقلا:٢٦ ةّداملا
  .ةنس لك نم ريخألا يثالثلا لالخ

بـــجوـــمب اـيـئاـنـثـتسا ةيباــختنالا مــئاوــقــلا ةـعــجارــم نــكــمي
يذلاو ،ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتملا يسائرلا موسرملا

.اهماتتخاو اهحاتتفا ةرتف ددحي

اــــــــهتعجارمو ةـــيباــــختنالا مـــئاوـــــقلا دادـــــــعإ مـــتي :3٦ ةّداملا
يف يئاتفتسا وأ يباختنا قاقحتسا لك ةبسانمب وأ ةيرودلا

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

 : نم ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا نوكتت

،ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا سيئر هّنيعيٍ ضاق –
 ،اسيئر

ةـــيبودنملا مهراـــتخت ةـــيدلبلا نـــم نيـــنطاوم )3( ةــــثالث –
يف نيلجسملا نيبخانلا نيب نــم ةـــلقتسملا ةـــطلسلل ةـــيئالولا
 .ةينعملا ةيدلبلل ةيباختنالا ةمئاقلا

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

 .دايحلاو ةءافكلاو ةربخلاب

  .اهسيئر نم ءاعدتسا ىلع ءانب ةنجللا عمتجت

ةطلسلا سيئر نم رارقب  اهرقمو ةنجللا ريس دعاوق ددحت
 .ةلقتسملا

ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ديدحتب ةلقتسملا ةطلسلا موقت
اهسيئر نم رارق بجومب ،ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةنجل

.ةدكؤمو ةبسانم ةليسو لكب رشني

يف اـــهتعجارمو ةــيباختنالا مـــئاوقلا دادـــعإ مـــتي :٤٦ ةّداملا
ةطلسلا ةـيلوؤسم تـــحت ةــيلصنق وأ ةــيسامولبد ةرـــئاد لك
،ةيباختنالا مئاوقلا ةــــعجارـــمل ةـــنجل لـــبق نـــم ةـــلــــقتسملا

 : نم نوكتت

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

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

 .اوضع ،يلصنق فظوم–

 .اهئاضعأ نيب نم اهل انيمأ ةنجللا نّيعتو

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

ءاضعأل ةيمسالا ةمئاقلا ديدحتب ةلقتسملا ةطلسلا موقت
لكب رشني رارق بجومب ،ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةنجل
  .ةدكؤمو ةبسانم ةليسو

.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم رارقب ةنجللا ريس دعاوق ددحت

نالـــــــعإ ةــــلــــقـتــــــســملا ةـــــطــلــــســلا ســـــيئر ىلوــــــــتي :5٦ ةّداملا
ةليسو لكب اهماتتخاو ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارم ةرتف حتف
.هالعأ26 ةّداملا ماكحأ ةاعارم عم ،ةبسانم

ةــــمئاق يف هـــليجست لــــفغأ نــــطاوم لـــك نــــكمي:٦٦ ةّداملا
ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر ىلإ هملظت مدـقي نأ ةــيباختنا
اهيلع صوصنملا لاجآلاو لاكشألا نمض ةيباختنالا مئاوقلا

.يوضعلا نوناقلا اذه يف
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ةرئادلا  مئاوق ىدحإ يف لجسم نطاوم لكل:٧٦ ةّداملا
لجسم صخش بطشل للعم ضارتعا ميدقت قح  ،ةيباختنالا

نمض ،ةرئادلا سفن يف لفغم صخش ليجستل وأ ،قح ريغب
.يوضعلا نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا لاجآلاو لاكشألا

لـــــيجستلا ىلـــــع تاـــضارتعالا ميدـــــــقت بــــــــجي :٨٦ ةّداملا
نوناقلا اذه نم76و66 نيتداملا يف نيروكذملا بطشلا وأ
ماتتخا نالعإ قيلعتل ةيلاوملا مايأ )٠1( ةرشعلا لالخ يوضعلا
  .يوضعلا نوناقلا اذه نم56  ةّداملا يف ةروكذملا تايلمعلا

ةعجارملا ةلاح يف ،مايأ )5( ةسمخ ىلإ لجألا اذه ضّفخي
  .ةيئانثتسالا

يف اهيلع صوصنملا ةــنجللا ىلع تاــضارتعالا هذـــه لاـــحت
ّتـبت يــتلا ،يوـــضعلا نوـــناقلا اذــه نـــم٤6و36 نيـــتّداملا

.مايأ )3( ةثالث هاصقأ لجأ يف رارقب اــهيف

ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر ىلع بجي
غّـلبي نأ ةـــيلصنقلا وأ ةــــيسامولبدلا ةـــيلثمملا ســــيئر وأ
،ةينعملا فارطألا ىلإ ةلماك مايأ )3( ةثالث فرظ يف ةنجللا رارق
.ةينوناق ةليسو لكب

يـف نـــــعطـلا ليـجـسـت ةـيـنعملا فارـــطألا نــكــمـي :٩٦ ةّداملا
 .رارقلا غيلبت خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ )5( ةسمخ فرظ

ةينامث لجأ يف نعطلا ليجست نكمي ،غيلبتلا مدع ةلاح يف
 .ضارتعالا خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ )8(

ةمكحـملا طبض ةنامأ ىدل حيرصت درجمب نعطلا اذه لجسي
ةمكحـملا وأ ،ايميلقإ ةصتخملايداعلا يئاضقلا ماظنلل ةعباتلا
ةبسنلاب ةمصاعلا رئازجلابيداعلا يئاضقلا ماظنلل ةعباتلا
مكحب هيف تبت يتلا ،جراخلاب ةميقملا ةيرئازجلا ةيلاجلل

تاءارجإلا فيراصم نود مايأ )5( ةسمخ هاصقأ لجأ يف
لسري ٍداع راعشإ ىلع ءانبو ،ٍماحم ليكوت ةيمازلإ نودبو
 .مايأ )3( ةثالث لبق ةينعملا فارطألا ىلإ

.نعطلا لاكشأ نم لكش يأل لباق ريغ ةمكحـملا مكح نوكي

ةـــمــئاـقــلا عــضوــب ةــــلــــقـتسملا ةـــــطـلســلا مزـــتــلـت :٠٧ ةّداملا
ةيسامولبدلا زكارملل ةيباختنالا ةمئاقلا وأ ةيدلبلا ةيباختنالا

فرصت تحت ،باختنا لك ةبسانمب ،جراخلاب ةيلصنقلاو
يف ةكراشملا ةيسايسلا بازحألل انوناق نيلهؤملا نيلثمملا
تايطعملاب ساسملا نود  ،رارحألا نيحشرتملاو تاباختنالا
 .يصخشلا عباطلا تاذ

ةيباختنالا مئاوقلا هذه نم ةخسن ةلقتسملا ةطلسلا مّلست
 .ةيروتسدلا ةمكحمـلا ىلإ

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

سيئر نم رارق بجومب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
ةّيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشني يذلا ةلقتسملا ةطلسلا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا

تــــــحت ،ةـــــــيدلبلا ةــــيباـــختنالا ةــــــمئاقلا ظــــــــفحت :١٧ ةّداملا
ةيدلبلا ةنجلل ةمئادلا ةنامألاب،ةلقتسملا ةــطلسلا ةــيلوؤسم

 .ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل

،يلاوـــتلا ىلع ،ةـــــــيدلبلا ةــــيباـــختنالا ةـــــمئاقلا نــم خــسن عدوـــت
يداعـلا يئاضقـلا ماـظـنـلـل ةـعـباـتـلا ةــمــكــحـملا طــبض ةــناــمأب
ةــــيبودــــنملا رقمبو ،ةلقتسملا ةطلسلا ىدلو ،ايميلقإ ةصتخملا
.ةلقتسملا ةــــــــطلسلل ةـــيئالوــلا

ثلاثلا مسقلا

بـخانلا ةـقاطب

يتلا بخانلا ةقاطب ةــــلقتسملا ةــــــطلسلا ّدـــــــــعـت :٢٧ ةّداملا
،ةيئاتفتسالاو ةيباختنالا تاراشتسالا لكل ةحلاص نوكت
 .ةيباختنالا ةمئاقلا يف لجسم بخان لكل مّلسُتو

ةدــعاسم  نــم  ،راطإلا  اذه  يف ،ةـــلقتسملا ةـــطلسلا ديــفتست
ةيـــــــساــــمولـــبدلا تاـــيلـــثمـــملاو ةيــــموـــــمــــعلا تارادإلا فلــــتـــخم
 .جراخلاب ةيلصنقلاو

اهلادبتساو اــهميلستو بـــخانلا ةـــقاطب دادـــعإ تاـــيفيك ددحت
يذلا ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم رارق بجومب اهبحسو
ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف رشني
.ةّيبعّشلا

 ثـــلاثلا باـــبلا

اــــهليومتو ةيباختنالا ةـــــلمحلا

 لوألا لـصفلا

 ةـيباختنالا ةـلمحلا

ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةلاحلا ءانثتساب :3٧ ةّداملا
ةحوتفم ةيباختنالا ةلمحلا نوكت ،روتسدلا نم )3 ةرقفلا(59
يهتنتو ،عارتقالا خيرات نم اموي )32( نيرشعو ةثالث لبق
 .عارتقالا خيرات نم مايأ )3( ةثالث لبق

ةيباختنالا ةلمحلا نإف ،عارتقالل ٍناث رود ءارجإ ةلاح يف
ينثا لبق حتفت يناثلا رودلل نوحشرتملا اهـب موقي يتلا

)2( نيموي لبق يهتنتو عارتقالا خيرات نم اموي )21( رشع
.عارتقالا خيرات نم

يأبو ةـــلـيـسوــلا تــناــك اـمـهـم ناــك اــيأ نــكـمي ال :٤٧ ةّداملا
اهيلع صوصنملا ةرتفلا جراخ ةلمحلاب موقي نأ ،ناك لكش
.هالعأ37 ةّداملا يف

يــف كراــشـــي صخـش وأ حـشرـتـم لـــك عــنـتـمي :5٧ ةّداملا
نم لكش لكو ةيهارك باطخ لك نعةيباختنالا ةـــلـمـحلا
.زييمتلا لاكشأ
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ةلمحلا يف ةيبنــــجألا تاــــغللا لامـــعـــتـــسا عـــنــــــمي :٦٧ ةّداملا
.ةيباختنالا

وأ ةيلحـملا تاباختنالل حشرتم لك ديفتسي :٧٧ ةّداملا
ىلإ لوصولا نم ،فصنم لكشب ةـــيسائرلا وأ ةـــيعيرشتلا

ةسرامملاب اهل صّخرملا ةيرصبلا ةــيعمسلا مالـــعإلا لــــئاسو
.لوعفملا ييراسلا ميظنّتلاو عيرشّتلل اقبط

نيحشرتملا لك نيب ةيواستم ةحونمملا صصحلا ةدم نوكت
تاباختنالا ىلإ ةبسنلاب فلتختو ،ةيسائرلا تاباختنالل
نيـــحشرتملا مئاوق ددـــــع ةـــيمهأل اــــعبت ،ةــــيعيرشتلاو ةــــــيلحـملا
 .ةيسايس بازحأ ةعومجم وأ يـسايس بزح مــــهحشري نـــيذلا

،مــهنم ةردابمب ةلتكتملا رارحألا نيحشرتملا مئاوق ديفتست
بــسـحو ،ةّداـملا هذــه يف ةدراوــلا تاــبـيــــــــــــــــــــــــترـتـلا سـفـن نـم
  .اهسفن طورشلا

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

اـقـبـط ةسراـمملاـب اـهـل صـّخرملا ةــيرصبــلا ةــيــعــمسلا مالــعإلا
  .لوعفملا ييراسلا ميظنّتلاو عيرشّتلل

ةيعمسلا مالعإلا لئاسو لامعتسا تاءارجإو تايفيك ددحت
ميظنّتلاو عيرشّتلل اقبط ةسرامملاب اهل صّخرملا ةيرصبلا
 .لوعفملا ييراسلا

نم رارقب تاحيشرتلل ىرخألا راهشإلا تايفيك ددحت
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر

ةـــــيعمسلا مالــــــعإلا لــــئاسو لـــــك ىلــــع نيــــــعتي :٨٧ ةّداملا
ميظنّتلاو عيرشّتلل اقبط ةسرامملاب اهل صّخرملا ةيرصبلا
ةيباختنالا ةلمحلا ةيطغت يف ةكراشُملا ،لوعفملا ييراسلا

لئاسو لامعتسال ينمزلا زيحلل فصنملا عيزوتلا ناــــمضو
  .نيحشرتملا فرط نم مالعإلا

طـبض ةـطـلس عـم قـيسنـتـلاـب ،ةــلــقــتسملا ةــطــلسلا نــمضت
.ةداملا هذه ماكحأ مارتحا ،يرصبلا يعمسلا

تاعامتجالاب قلعتملا نوناقلا ماكحأب ساسملا نود :٩٧ ةّداملا
تاـــعامتجالاو تاــعمجتلا مــظـنت ،ةـيـموـمـعلا تارــهاظتـلاو
ماكحأل اقبط تاءاتفتسالاو تاباختنالا ةبسانمب ةيمومعلا

.يوضعلا نوناقلا اذه

يأ لامعتسا ةيباختنالا ةلمحلا ةليط عنمي :٠٨ ةّداملا
.ةيباختنالا ةياعدلا ضرغل ةيراجت ةيراهشإ ةقيرط

اياون عالطتساو ءارآلا ربس ثبو رشن عنمي:١٨ ةّداملا
عارتقالا خيرات نم ةعاس )27( نيعبسو نيتنثا لبق نيبخانلا

عارتقالا خيراــت لبق ماــيأ )5( ةسمخو ،ينــطوــلا  بارـتـلا ىلع
 .جراخلاب ةميقملا ةينطولا ةيلاجلل ةبسنلاب

نكامأ ةـــيباختنالا رـــئاودلا لــــخاد صـــصخت:٢٨ ةّداملا
.يواستلاب اهتحاسم عزوتو ،تاحيشرتلا قاصلإل ةيمومع

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

ةروكذملا ماكحألا قيبطت ىلـــــع ةـــــلقتسملا ةـــــطلسلا رــــهست
.هالعأ

ةعباتلا لئاسولا وأ تاكلتمملا  لامعتسا عنمي:3٨ ةّداملا
ةـــئيـــه وأ ةسسؤم وأ يموـــمـــع وأ صاـــخ يوــــنــــعــــم صخشل
ماـكــحألا تـصـن اذإ ّالإ ،ةيباختنالا ةــياـــعدــلا ضارــغأل ةـيـموـمــع
.كلذ فالخ ىلع ةحارص ةيعيرشتلا

تاــســسؤملاو ةداـبــعــلا نـــكاــمأ لاـمــعـتسا عنـمــي:٤٨ ةّداملا
نيوكتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤمو ةيمومعلا تارادإلاو
ةيباختنالا ةياعدلا ضارغأل ،اهؤامتنا وأ اهعون ناك امهم
.لاكشألا نم لكش يأب

ةكرح ةيأ نع عنتمي نأ حشرتم لك ىلع بجـي:5٨ ةّداملا
وأ نيهم وأ عورــشم ريــــغ ،فينع كولس وأ لمع وأ فقوم وأ

نسح ىلع رهـــسي نأو ،يـــقالــــخأ ال وأ ينوناق رــــيغ وأ نئاـــــش
.ةيباختنالا ةلمحلا ريس

.ةلودلا زومرل ئيسلا لامعتسالا رظحي :٦٨ ةّداملا

 يناثلا لصفلا

اهتـبقارمو ةـيباختنالا ةـلمحلا لـيومت

 لوألا مسقلا

ةـيباختنالا ةـلمحلا لـيومت

نوكي دراوم ةطساوب ةيباختنالا ةلمحلا لومت :٧٨ ةّداملا
: اهردصم

تاكارتشا نم ةلكشملا ةيسايسلا بازحألا ةمهاسم–
،بزحلا طاشن نع ةجتانلا ليخادملاو اهئاضعأ

،حشرتملل ةيصخشلا ةمهاسملا–

نينطاوــــملا نم ةــــمدقـــملا ةينـــــيعلا وأ ةــــيدــــقنلا تابـــهلا–
،ةيعيبط صاخشأك

ةلودلا اهـــــحنـــمت نأ نكــــمي يتلا ةلمتـــحـملا تادــــعاــــسملا–
تاباختنالا ةبسانمب ةلقتسملا مئاوقلا يف بابشلا نيحشرتملل
 ،ةيلحـملاوةيعيرشتلا

ةلــــــمـــحلا تاقــــفن نم ءزــــجل ةلودلا ضــــــيوـــعت ةـــيـــناـــــكمإ–
.ةيباختنالا

ةينطو تاباختنا يأل حشرتم لك ىلع رظحي :٨٨ ةّداملا
تابه ،ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةفصب ىقلتي نأ ةيلحم وأ
نم ،اهلكش ناك امهم ،ىرخأ ةمهاسم يأ وأ ةينيع وأ ةيدقن
ةيسنج نم يونعم وأ يعيبط صخش يأ وأ ةيبنجأ ةلود يأ
.ةيبنجأ
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لــكل ةبســــنلاب تابـــهلل ىصــــقألا غلبـــملا ددـــــحي :٩٨ ةّداملا
)جد٠٠٠.٠٠٤( رانيد فلأ ةئامعـبرأ دودح يف يعيبط صخش
ةـئاـمــتس دودــح يفو،ةيـعـيرشتـلا تاـباـخـتـنالا صخـي اـمـيـف
.ةــيـــسائرلا تاباخــــتنالا صـــخي امـــيــــف )جد٠٠٠.٠٠6( رانيد فلأ
قيرط نع ،تاونس )3( ثالث لك دحلا اذه نييحت نــــكـــــمي
 .ميظنتلا

حشرتملاو ،ةيسائرلا تاباختنالل حشرتملا ىلع نيعتي
ةمئاقلا يحـــــشرتم فرــــط نم وأ بزــــحلا فرـــط نم لـــكوــملا
ةنجل غيلـبـت ،ةـيـعـيرشتـلا تاـباـخـتـنالـل ةـبسنـلاـب ةـلـقـتسملا

تابهلا ةميقب ةيباخــــــتنالا ةلمــــحلا تاباســـح ليوـــمت ةبـــقارـــم
.نيبهاولا ءامسأ ةمئاقبو

نم ةـــــمدـــــقملا تاـــبهلا ،ايبنــــجأ اليوـــمت دعــــي ال:٠٩ ةّداملا
ةلمــــحلا ليوــــمت لــــجأ نم جراــــخلا يف نيـــميــــقملا نييرئازجلا
يف نيحشرتملا ةمئاق وأ نيحشرتملاب ةقلعتملا ةيباختنالا
  .جراخلا يف ةيباختنالا رئاودلا

صخشلل ةبسنلاب تابهلا هذه رادقم زواجتي نأ نكمي ال
صخي اميف )جد٠٠٠.٠٠٤( رانيد فلأ ةئامعـبرأ لداعي ام يعيبطلا
اميف)جد٠٠٠.٠٠6( رانيد فلأ ةئامتسو،ةيعيرشتلا تاباختنالا

.ةيسائرلا تاباختنالا صخي

)جد٠٠٠.1( رانيد فــــلأ اهغلبم زواجتي ةبه لـك:١٩ ةّداملا
عاطتقالا وأ ليوحتلا وأ كيشلا قيرط نع اهعفد بجوتسي
.ةيكنبلا ةقاطبلا وأ يلآلا

حشرتملا ةلمح تاقفن زواجتت نأ نكمي ال:٢٩ ةّداملا
راـنـيد نوـيــلــم نــيرشعو ةــئاــم ةــيساــئرــلا تاــباــخــتــنالــل
ةئام ىلإ غلبملا اذه عفرُيو .لوألا رودلا يف )جد٠٠٠.٠٠٠.٠21(
.يناثلا رودلا يف )جد٠٠٠.٠٠٠.٠٤1( رانيد نويلم نيعبرأو

يف قحلا ةيسائرلا تاباختنالل حشرتم لكل :3٩ ةّداملا
تاقفنلا دودح يف )%٠1( ةئاملا يف ةرشع هردق يفازج ضيوعت
.العف ةعوفدملا

ةبسن ىلع ةيسائرلا تاباختنالل حشرتملا زرحي امدنع
ةئاـــملا يف نيرـــشـــع نع لقتو )%٠1( ةئاــــملا يف ةرشـــع قوـــــفت
اذه عــــفري ،اهــــيواـــست وأ اهــــنع ربعـــملا تاوــــصألا نم )٠2%(
ةعوفدملا تاقفنلا نم )%٠2( ةئاملا يف نيرشع ىلإ ضيوعتلا

.هب صخرملا ىصقألا دحلا نمضو العف
)%٠3( ةئاــــــملا يف نيــــثالـــــث ىلإ ضـــيوـــعـــتلا ةبــــســـن عــــفرــــتو

يف نيرشع نم رثكأ ىلع لّصحت يذلا حشرتملل ةبسنلاب
.اهنع ربعملا تاوصألا نم )%٠2( ةئاملا

جئاتنلا ةيروتسدلا ةمكحـملا نالعإ دعبّ الإ ضيوعتلا متي ال
فرط نـــم ةيباــــختنالا ةلمـــــحلا تاباســــح دامـــتعاوةيئاهـــنلا

 .ةيباختنالا ةلمحلا تاباسح ليومت ةبقارم ةنجل

ةيباختنالا ةلمحلا تاقفن زواجتت نأ نكمي ال:٤٩ ةّداملا
نانويلم هاصقأ ادح ةيعيرشتلا تاباختنالا يف ةمئاق لكل
. حشرتم لك نع )جد٠٠٠.٠٠5.2( رانيد فلأ ةئامسمخو

تاــــباـــخـــتنالل نيـــحـــشرــــتملا مئاوــــق نكــــمي:5٩ ةّداملا
،لقألا ىلع )%٠2( ةئاملا يف نيرشع تزرحأ يتلا ةيعيرشتلا

ةبسنب ضيوعت ىلع لصحت نأ ،اهنع رّبعملا تاوصألا نم
نمض العف ةعوفدملا تاقفنلا نم )%٠2( ةئاملا يف نيرشع
بزحلا ىلإ ضيوعتلا اذه عفدُيو .هب صخرملا ىصقألا دحلا
ةمئاق ىلإ وأ هتياعر تحت حشرتلا عدوأ يذلا يسايسلا
.رارحألا نيحشرتملا

ةــــيروـــتـــسدلا ةمكــــحـملا نالــــعإ دــــعب ّالإ ضيوـــعتلا مــــتي ال
ةبقارم ةنجل فرط نم تاباسحلا دامتعاو ةيئاهنلا جئاتنلا

.ةيباختنالا ةلمحلا تاباسح ليومت
ةيسائرلا تاباختنالل حشرتم لك ىلع نيعتي :٦٩ ةّداملا

كسمو حتف ةيعيرشتلا تاباختنالل نيحشرتم ةمئاق لكو
.ةيباختنالا ةلمحلل باسح

تابه نم انوكم ةيباختنالا ةلمحلا ليومت نوكي امدنع
تاباختنالل حشرتم  لك ىلع نيعتي ،ةلودلا نم تامهاسم نم وأ
،ةيعيرشتلا تاباختنالل نيحشرتم ةمئاق  لك ىلعو ةيسائرلا

       .ةيباختنالا ةلمحلل يلام نيمأ نييعت
ةيباـــــخـــتنالا ةلمـــحلل يلاــــملا نيـــمألا نيـــيعت مـــتي:٧٩ ةّداملا

ةيسائرلا تاباختنالل حشرتملا نم بوتكم حيرصت بجومب
فرــــط نــــم وأ بزحلا فرــــط نــــم لـــــكوملا حشرـــــتملا نـــــم وأ

.ةيعيرشتلا تاباختنالل ةبسنلاب ةرحلا ةمئاقلا يحشرتم
نيـمألا نـــــم ةبوتــــكملا ةقفاوـــملاب قفرـــملا حيرــــــصـــــتلا عدوـــــي

ةيبودنم وأ ةلقتسملا ةطلسلا ىدل ،ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا
تاباختنالل ةبسنلاب ةصتخملا جراخلاب ةلقتسملا ةطلسلا
.ةيعيرشتلا

نأ ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا نكمي ال :٨٩ ةّداملا
نيحشرتم ةمئاقل وأ دحاو حشرتمل ّالإ ايلام انيمأ نوكي
.ةدحاو

ةلمحلا باسح ميدقتب فلكملا تاباسحلا ظفاحـمل نكمي ال
نأ ،نيحشرتملا ةمئاق يف دجاوتم حشرتمل وأ ةيباختنالا

.ةيباختنالا ةلمحلل ايلام انيمأ نوكي
،ةلقتسملا ةطلسلا ىدل حيرصتلا عاديإ درجمب :٩٩ ةّداملا

يكنب باسح حتفب ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا موقي
.ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ضرغب ديحو

،جراخلا يف ةيباختنالا رئاودلل نيحشرتملا مئاوقل ةبسنلاب
يكنب يباسح حتفب ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا موقي
ليومت ضرغب ةيرئازجلا كونبلل ةلسارملا كونبلا ىدل ديحو
لـحـم ةـيـباـخـتـنالا ةرـئادـلا ىوـتسم ىلع ةـيـباـخـتــنالا ةــلــمحلا
.حشرتلا

ميلستو ،باسحلا حتف رطخملا كنبلا ّىلوتي:٠٠١ ةّداملا
ةسمخ  لجأ  يف هرييستل ةيرورضلا تامدخلاو عفدلا لئاسو
مل اذإ .ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا ىلإ ،اموي )51( رشع
يلاملا نيمألا رطخي ،لجألا اذه ءاضقنا دنع باسحلا اذه حتفي
ةسسؤملا هل نّيعي يذلا رئازجلا كنب ةيباختنالا ةلمحلل
.باسحلا حتف ىلوتت يتلا ةيكنبلا
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تاباــــسحلا حـــتــــف ىلع رئازــــــجلا كنـــب فرــــشي:١٠١ ةّداملا
نيحشرتم ةمئاق لك وأ حشرتم لك نأ نم دكأتيو ،ةيكنبلا

.دحاو باسح ىلع ّالإ زوحي ال

تاداريإلا لك ةيباختنالا ةلمحلا باسح نيبي :٢٠١ ةّداملا
.ةيباختنالا ةلمحلاب ةطبترملا تاقفنلاو

عّقوُملا ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا ّدعُي :3٠١ ةّداملا
صخش يأل ضيوفتلا حنم هنكمي الو باسحلا اذهل ديحولا
.هسفن حشرتملا مهيف امب ،رخآ

ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا ىلع نيعتي:٤٠١ ةّداملا
ةبقارم ةنجلل يكنبلا باسحلاب ةقلعتملا تامولعملا لاسرإ

.ةيباختنالا ةلمحلا تاباسح ليومت

طيسولا ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا ّدعُي :5٠١ ةّداملا
ةلمحلا ليومت يف اومهاس نيذلا ريغلاوحشرتملا نيب ديحولا
عــــفدو لاوـــــمألا ليصــــحتل ديـــحولا لهؤـــملا وــــهو.ةيباـــــختنالا
.ةيباختنالا ةلمحلاب ةطبترملا تاقفنلا

ةيباختنالا ةلمحلل يلاـــملا نيـــــمألا ىلع نيــــعتي :٦٠١ ةّداملا
هلامعتساو هدادعإ طورـــش ددـــحت ،ًالـــــصو بهاو لك ميلـــــست
.ميظنتلا قيرط نع

الوؤسم ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا دعي :٧٠١ ةّداملا
هتقالع يف اهب موقي يتلا ةرادإلاو رييستلا لامعأ عـيمــــج نع
.نيحشرتملا ةمئاق وأ ،حشرتملا عم وأ ،ريغلا عم

باسح ةيباختنالا ةلمحلل يلاملا نيمألا ّدعُي :٨٠١ ةّداملا
عيمجو ،اهردصم بسح تاداريإلا عيمج نمضتي يذلا ةلمحلا
.اهذيفنت مت يتلا ،اهتعيبط بسح تاقفنلا

: مساب ةيباختنالا ةلمحلا باسح دادعإ متي:٩٠١ ةّداملا

،ةيسائرلا تاباختنالل ةبسنلاب ،هسفن حشرتملا–

ةمئاقلا يحشرتم نم وأ بزحلا نم لكوملا حشرتملا–
.ةيعيرشتلا تاباختنالل ةبسنلاب ،ةرحلا

ةنجل ىلإ ةيـــباـــخـــتنالا ةلـــمـــحلا باـــســــح مدــــقي :٠١١ ةّداملا
ظفاحم لبق نم ةيباختنالا ةلمحلا تاباسح ليومت ةبقارم
دعب صحفلا ديق باسحلا اذه عضوب موقي يذلا تاباسحلا

  .ةيتوبثلا قئاثولا هتبقارم

،ايرابجإ تاباسحلا ظفاحم ةطساوب باسحلا ميدقت نوكي ال
تابه ىلع نيحشرتملا ةمئاق وأ حشرتملا لصحتي ال امدنع
.ةلودلا نم تاناعإ وأ ةيعيبطلا صاخشألا نم

ةيباختنالا رئاودلل نيحشرتملا مئاوق نّيعت :١١١ ةّداملا
فرتعم هلداعت ةئيه وأ دمتعم تاباسح ظفاحم جراخلا يف

.حشرتلا ةمئاق عاديإ لحم دلبلا تاطلس لبق نم اهب

دامتعا نم ةيلصنقلا وأ ةيسامولبيدلا حلاصملا دكأتت
،هالعأ هيلإ راشملا تاباسحلا ظفاحمل ينعملا دلبلا تاطلس
غــلــبــُتو نيحشرــتملا ةــمــئاــق لــثــممل كلذ نــع اداــهشإ حــنمتو
.هب ةلقتسملا ةطلسلا

ةعجارمب ةصاـــخلا تاقـــــفنلا  ةلودلا  لمــــحتت:٢١١ ةّداملا
ةمجانلا تاقفنلاو نيبخانلا تاقاطب دادعإو ةيباختنالا مئاوقلا

ةلمــحلا ءانثــــتــــساب ،تاءاـــــتفتسالاوتاباــــخـتنالا مــــيظنت نع
39 نيتداملا يف اهب لفكتلا ةيفيك ىلع صوصنملا ةيباختنالا

.يوضعلا نوناقلا اذه نم59و

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

،ةيباختنالا ةرتفلا ءانثأ ،صيلختلا نم ىفعت :3١١ ةّداملا
ةقلعتملا ريشانملاو تيوصتلا قاروأو نيبخانلا تاقاطب
.ةلودلا تائيه يف تاباختنالاب

تالجسلاو تاررقملاو ةيئارجإلا لامعألا ىفعت:٤١١ ةّداملا
فيراصملاو ليجستلاو ةغمدلا موسر نم ،تاباختنالاب ةقلعتملا
.ةيئاضقلا

 يناثلا مسقلا

ةيباختنالا ةلمحلا لـيومت ةـبقارم

ةبـــقارـــم ةنــــجل ةلقتـــسملا ةطلـــسلا ىدل أشــــنــــت :5١١ ةّداملا
.ةيباختنالا ةلمحلا ليومت

: نم ةنجللا لكشتت

،اسيئر ،اهتاضق نيب نم ايلعلا ةمكحـملا هنيعت ٍضاق–

 ،هتاضق نيب نم ةلودلا سلجم هنيعي ٍضاق–

هـــــتاـــضـــق نيـــب نـــــــم ةبــــساـــحــــملا سلـــجم هنــــيـــعي ٍضاـــــق–
،نيراشتسملا

داسفلا نم ةياقولاو ةيفافشلل ايلعلا ةطلسلا نع لثمم–
،هتحفاكمو

 .ةيلاملا ةرازو نع لثمم–

 .هيلع قداصُتو يلخادلا اهماظن ةنجللا ّدعُت

ىدل ةـــيباخــــتنالا ةلمـــحلا باســـح عادـــــيإ مــــتي:٦١١ ةّداملا
،)2( نيرهش لجأ يف ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنجل

،لجألا اذه ءاضقنابو .ةيئاهنلا جئاتنلا نالعإ خيرات نم ءادتبا
ضيوعت نم ةدافتسالا نيحشرتملا ةمئاق وأ حشرتملا نكمي ال
.ةيباختنالا مهتلمح تاقفن

امدنع ةيباختنالا ةلمحلا باسح ميدقت زوجي ال :٧١١ ةّداملا
.زجع ةلاح يف نوكي
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،هعاديإ تقو باسحلا ةيفصت نيعتي ،زجعلا ةلاح يف
.حشرتملا نم ةمهاسمب ءاضتقالا دنعو

ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنجل عجارُت :٨١١ ةّداملا
ةلمـــحلا باـــــسح يف ةدّيقملا تايـــــلمعلا ةيـــــــقادـــــــصمو ةحــــــــص

 .ةيباختنالا

قداصت ايهاجو ارارق رهشأ )6( ةتس لجأ يف ةنجللا ردصت
اذه ءاضقنابو .هضفرت وأ هلدعت وأ باسحلا ىلع هبجومب

.هيلع اقداصم باسحلا دعي ،لجألا

ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنجلل زوجي ال:٩١١ ةّداملا
،باسحلا عاديإ مدع ةلاح يف ةلمحلا تاقفن نع ضيوعت حنم
611 ةداملا بــــجومب ددــــحـملا نيرهــــشلا لـــــجأ جراـــخ هعاديإ وأ
ىصـــقألا دـــحلا زواــــــــجت وأ باســـحلا ضـــفر ةلاـــح يف وأ ،هالــــعأ
.ةيباختنالا تاقفنلل هب صخرملا

،ةيباختنالا تاقفنلل هب صخرملا ىصـقألا دحلا زواجت ةلاح يف
بجي يذلا زواجتلا غلبم ،يهاجو رارق بجومب ،ةنجّللا ددحت
.ةيمومعلا ةنيزخلل هعفد حشرتملا ىلع

ةلمحلا باســــــــــح نع جـــــــــــتن اذإ ام ةلاـــــــــــــــح يف :٠٢١ ةّداملا
لّوحي ،تابهلا هردصم نوكي دراوملا يف ضئاف ةيباختنالا

يـــــتلا طورـــشلا نمـــض ةيمومعلا ةنيزـــــــخلا ىلإ ضئافـــــــلا اذـــــه
.ميظنتلا اهددحي

ةـبــقارــم ةــنجل تارارــــق يف نــعــطــلا نــكـــمــي :١٢١ ةّداملا
لجأ يف ةيروتسدلا ةمكحـملا مامأ ،ةيباختنالا ةلمحلا ليومت
 .اهغيلبت خيرات نم رهش

صوصنملا ىرخألا ماكحألا نع رظنلا ضغب:٢٢١ ةّداملا
عيجشت راطإ يف ةلودلا لفكتت ،يوضعلا نوناقلا اذه يف اهيلع
ةاــــــــيــــحلا يف ةمـــــهاــــسملل بابـــــشلل ةلقــــتــــسملا تاحـــــيشرتلا
: يتأي امـــب ةصاخلا ةيباختنالا ةلمحلا تاقفنب ،ةيسايسلا

،قئاثولا عبط فيراصم–

،راهشإلاو رشنلا فيراصم–

،تاعاقلا راجيإ فيراصم–

.لقنلا فيراصم–

.يذيفنت موسرمب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

 عــــبارلا باــــبلا

تيوصتلاو عارتقالا تاــــيلمعب ةــــقلعتملا ماـــكحألا

 لوألا لـصفلا

عارـتقالا

اهيلع  صوصنملا ىرخألا ماكحألا ةاعارم عم:3٢١ ةّداملا
بجومب ةبخانلا ةئيهلا ىعدتست ،يوضعلا  نوناقلا اذه يف

قبست يتلا )3( ةثالثلا رهشألا نوضغ يف يسائر موسرم
.تاباختنالا خيرات

نم ةيباـــخــــتنالا ةرئادلا لــــــكـــشـــتت نأ نكـــــمــــــي :٤٢١ ةّداملا
 .تايدلب ةدع نم وأ ةيدلب نم وأ ةيدلب رطش

.نوناق بجومب ةيباختنالا ةرئادلا ددحت

عزويو ،ةيباختنالا ةرئادلا يف عارتقالا ىرجي :5٢١ ةّداملا
ةيــــئالوـــلا ةيبودــــنملا قسنم نــــم ررــــــــــقم بجومب نوـــــــبخانلا
هيضتقت ام ردقب تيوصتلا بتاكم ىلع ةــــلقتسملا ةـــطلسلل
.نيبخانلا ددع هبلطتيو ةيلحـملا فورظلا

يف تيوصت بتاكم ةدع وأ نابتكم دجوي امدنع هّنأ ريغ
تحت عضوـــي ”تيوصت زـــكرـــم“ لـــكشت اـــهـــّنإف ،ناـــكملا سفـــن
قســــنم نــــم ررـــقمب ّرخــــــسيو ّنيعي زــــكرـــم ســـيئر ةــــيلوؤــــسم
 .ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا

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

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

ةــــيئالولا ةــــيـــــبودنملا رقــمب ،هالــــعأ روـــــكذملا ررـــــقملا قـــــلعي
ةـــــيالولا تارــــقمو ةلقـــــتسملا ةطلــــسلل ةيدــــلبلا ةيــــبودـــنملاو
 .تيوصتلا زكارمو ةيدلبلاو ةرئادلاو ةيرادإلا ةعطاقملاو

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا

ةيلوؤــــسم تــــحت تيوصـــتلا تايلــــمع ىرــــجت :٦٢١  ةّداملا
نوناقلا اذه ماكحأل اقبط تيوصتلا بتاكمو زكارم ءاضعأ
ةطلسلا ةباقر تحت راطإلا اذه يف نوفرصتي نيذلاو ،يوضعلا
.ةلقتسملا

تيوصتلا بتاكم ءاسؤر تايحالص ةاعارم عم :٧٢١ ةّداملا
سيئر موقي ،يوضعلا نوناقلا اذه يف ةددحـملا اهئاضعأو
  : يتأي امب تيوصتلا زكرم

 ،زكرملا لخاد ايرادإ مهب لفكتلاو نيبخانلا مالعإ نامض–

تايلــــمع ريـــس يف تيوــــصـــتلا بتاـــــكم ءاــــضـــــعأ ةدعاـــــــسم–
 ،تيوصتلا
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ريخستب تيوصتلا بتاكم جراخ ماظنلا نسح ىلع رهسلا–
 ،تيوصتلا زكرم لخاد ةيمومعلا ةوقلا

ناكم نم ةبيرقلا يحاوضلا يف ماظنلا نسح ىلع رهسلا–
.ةيمومعلا ةوقلاب ،ةجاحلا دنع ،ةناعتسالاب تيوصتلا زكرم

نأ نكـــــميو اتــــباـــث تيوـــــصتلا بتـــكم نوـــــكي :٨٢١ ةّداملا
  : نم نوكتيو ،القنتم نوكي

 ،سيئر–

 ،سيئر بئان–

 ،بتاك–

.نينثا نيدعاسم–

ةطـــــــلســــلل ةيئالوــــلا ةيبودــــنملا قـــســـــنــــم دعــــــي :٩٢١ ةّداملا
عزويو ،اهنيحيو تيوصتلا بتاكمو زكارم مئاوق ةلقتسملا
.اهيلع ةبخانلا ةئيهلا

نوــيــفاضإلا ءاضعألاو تـيوصـــتــلا بــتــكــم ءاــــضعأ نـــّيـــعـــي
ةــــــطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم نـــم ررـــــقمب نورـــّخسيو
،ةـــيالوــلا مـــيــلــقإ يف نيمــيــقملا نيبــخاــنــلا نيب نــم ةــلــقــتسملا

ةجردلا ةياغ ىلإ مهراهصأو مهبراقأو نيحشرتملا ءاـــنثتساب
ءاضعألا ىلإ ةفاضإلاب ،مهـبازحأ ىلإ نيمتنملا دارفألاو ،ةعبارلا
.نيبختنملا

نييفاضإلا ءاضعألاو تيوصتلا بتاكم ءاضعأ ةمئاق رشنت
ةلقتسملا ةطلسلل ةيدلبلا ةيبودنملاو ةيئالولا ةيبودنملا رقمب
،ةينعملا تايدلبلاو رئاودلاو ةيرادإلا  ةعطاقملاو ةيالولا رقمو
ةـــــــمئاــــق لفــــق دـــعب ،رـــثــــكألا ىلع ،اــــــموـــي )51( رـــــشــــع ةســـــمـــــخ
 .نيـــحشرتملا

بازـــحألل اــــنوناق نيــــلهؤملا نيــــلثمملا ىلإ ةمئاقلا هذه ّملــــست
،رارـــحألا نيــحشرتمللو تاـــباختنالا يف ةـــكراشملا ةـــيسايسلا

قلعتو ،مالــــتسا لـــصو لـــباقم  مـــهنم بـــلطب ،تـــقولا ســـفن يف
 .عارتقالا موي تيوصتلا بتاكم يف

ضارتعا ةلاح يف ليدعت لحم ةمئاقلا هذه نوكت نأ نكمي
قسنم ىلإ اــيباتك ضارـــتعالا اذـــه مدـــقي نأ بــــجيو،لوــــبقم
اللعم نوــــكي نأ ىلع ةـــلقتسملا ةـــطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا

قيلعـــــتلا خــــيراــــتل ةيلاوـــملا مايأ )5( ةسمـــــخلا لالـــخ انوــــناـــق
 .ةمئاقلل يلوألا ميلستلاو

)3( 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 )3( ةــثالث لـــجأ يف اــيميلقإ ةـــصتخملا

  .رارقلا غيلبت خيرات

يف نعطلا يف ايميلقإ ةصتخملا ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت
.هعاديإ خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ )5( ةسمخ لجأ

ةمكحـملا ماـــمأةيرادإلا ةـمــكحـملا مـكـح يف نـعــطــلا نــكــمــي
مايأ )3( ةثالث لجأ يف ايميلقإ ةصتخملا فانئتساللةيرادإلا

.مكحلا غيلبت خيرات نم ةلماك
ايميلقإ ةصتخملا فانئتسالل ةيرادإلا  ةمكحـملا لصفت

.هليجست خيرات نم ةلماك مايأ )5( ةسمخ لجأ يف نعطلا يف
يأل لباق ريغ فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا رارق نوكي

.نعطلا لاكشأ نم لكش
ىلإ هرودــص روـــف ،ةلاحلا بسح ،رارقلا وأ مكحلا غــّلبي

ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم ىلإو ةينعملا فارطألا
.هذيفنت دصق ةلقتسملا

ءاــــضـــعألاو تــيوـــصتلا بــتاـــكم ءاــــضعأ يّدؤـــــي :٠3١ ةّداملا
 : اهصن يتآلا نيميلا نويفاضإلا

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

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
ةـّيروـهـمـجـلـل ةــيــمسّرــلا ةدــيرجلا يف رشنــي يذــلا  ةــلــقــتسملا
.ةّيبعّشلا ةيطارقميدلا ةّيرئازجلا

 يناثلا لصفلا

تـيوصتلا تاـيلمع

يسائرلا موــــسرملا هددـحي عارتقالا خيرات :١3١ ةّداملا
.ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتملا

ىلـــــع أدــبــي .دــــــحاو موــــي يف عارـــتــــقالا ىرـــــجـــــي :٢3١ ةّداملا
ىلع مويلا سفن يف متتخيو ،احابص )8( ةنماثلا ةــعاسلا
 .ءاسم )7( ةعباسلا ةعاسلا

نـــم بـــلطب ،ةــــــلقتسملا ةطلسلا ســــيئر نكمي ،هّنأ ريغ
ررـــــقي نأ ،ةـــــلقتسملا ةـــطلســـلل ةـــيـــئالوــــلا ةـــيبودــــنــــملا قـــــسنــــم
ىلـــــع ةـــعاس )27( نيعـــبسو نيـــتنثاب عارـــــتقالا حاــــتتفا مــــــــيدقت
تاـــيــــــلـــمـــع ءارـــــــجإ اـــــهــــيـــف رذــــــعـــتـــي يـــتــــلا تايدــــلبــــلا يف ،رــــثــــكألا
لـــصتت ةـــيدام باــــبسأل ،هـــسفن عارــتقالا موـــي يف تـــيوصتلا

بجومب كلذو ،ناكسلا تــتشتو تـــيوصتلا بـــتاكم دعـــبب
  .ةبسانم ةليسو لكب ،روفلا ىلع ،رشني رارق

مــــــــيدقت ررـــــقي نأ ةــــــلقتسملا ةــــــطلسلا ســــيئر نــــكمي امك
،رثكألا ىلـــــع ةـــعاس )27( نيعـــبسو نيـــتنثاب عارـــــتقالا حاــــتتفا

 .ةنيعم ةيدلب يف رخآ ببس يأل

متي يتلا ةلقنتملا تيوصتلا بتاكم ددع عضخي نأ بجي
ليهست ريياعمل  ،هالعأ2 ةرقفلا ماكحأ ذيفنت راطإ يف اهعضو
 .طقف ماكحألا هذه يف ايرصح نيروكذملا نيبخانلا تيوصت
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يتــلا تارارــقــلا ةــبساــنــم ةــلــيسو يأب روــفـــلا ىلع رشنـــت
حاتتفا خيرات ميدقت لجأ نم ةلقتسملا ةطلسلا سيئر اهذختي
ةطلسلل ةيدلبلاو ةيئالولا ةيبودنملا رقم يف قلعتو ،عارتقالا
)5( ةسمخ كلذو ،رمألاب ةينعملا تايدلبلا تارقمو ةلقتسملا
  .عارتقالا لبق ،رثكألا ىلع ،مايأ

عم قيسنتلابو  ،رارقب ةـــلقتسملا ةــــطلسلا ســـيئر نــــكمي
،ةينعملا تايبودنملاو ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تايلثمملا

.ةعاس )٠21( نيرشعو ةئامب عارتقالا حاتتفا خيرات ميدقت

ءانب ،ةـــلقتسملا ةــــطلسلا ســـيئرل ،ءاضتقالا دنع ،نــــكمي
قلغ تيقوت ريخأت ،ةيئالولا ةيبودنملا قسنم نم بلط ىلع
  .ءاسم )8( ةنماثلا زواجتي ال نأ ىلع  تيوصتلا بتاكم

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا

.ايرسو ايصخش تيوصتلا نوكي:33١  ةّداملا

فرـــــــــــصت تــــــــحت تيوـــصـــتلا قاروأ عـــــــضوــــت :٤3١ ةّداملا
 .عارــــــتقالا موـــي بـــخانلا

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

بسح ،ةيسائرلا تاباختنالل نيحشرتملل ةبسنلاب –
هذهل نيحشرتملا ةمئاقل ددحـملا ةيروتسدلا ةمكحـملا رارق
،تاباختنالا

يبعشلا سلجملا باختنال نيحشرتملا مئاوقل ةبسنلاب –
ةيبعشلا سلاجملا باختنال نيحشرتملا مئاوقو ينطولا
ةـــلقتسملا ةـــطلسلا هدــــعت بيــــترت بسح ،ةيئالولاو ةيدلبلا

 .ةعرقلا قيرط نع

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

اـهـــــمدقـــــت ةـــــفرــــظأ نـمـــــض تــيوــــــصتلا يرـــــجــــي:53١ ةّداملا
 .ةلقتسملا ةطلسلا

جذومن ىلعو ةمغدم ريغو ةفافش ريغ ةفرظألا هذه نوكت
 .دحوم

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

ققحتي نأ تيوصتلا بتكم سيئر ىلع بجـي :٦3١ ةّداملا
ةـفرـظألا ددـعـل ةـقـيـقدـلا ةـقـباـطملا نـم عارـتـقالا حاــتــتــفا لــبــق
يف نيلجسملا نيبخانلا ددع عم تيوصتلا قاروأو ةينوناقلا

.تاعيقوتلا ةمئاق

تيوصتلا بتكم يبخان ةمئاق نم ةخسن ىقبت:٧3١ ةّداملا
ةـيدـلـبـلا ةـنـجـلـلا سيـئر فرـط نــم اــهــيــلــع اــقداصم ينــعملا

ةّداـــملا يف اـــهيلع  صوـــصنملا  ةـــيباختنالا  مـــئاوقلا ةعجارمل
صوــــصخلا ىلع ةـــنمضتملاو يوـــضعلا نوــــناقلا اذــــه نـــم36
لكل حونمملا يبيترتلا مقرلا اذكو ناونعلاو مــسالاو بـــقللا

ةلواطلا ىلع ةيباختنالا تايلمعلا ةّدم ةليط ةعوضوم ،بخان
لكــــــــشتو .تـــــــيوــــصتلا بتــــــــــكم ءاــــــــضعأ اهلوح سلجي يتلا

.تاعيقوتلا ةـــــــمئاق ةــــــــخسنلا هذــــــــــه

يف ءاضعأ وأ وضع ،عارتقالا موي ،بّيغت اذإ:٨3١ ةّداملا
ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم  ذختي ،تيوصتلا بتكم
نيب نـــم ةـــيولوألاب مهضيوعتل تاـــــبيترتلا ةـــفاك ةــــــلقتسملا
نييـــفاضإلا ءاــــضعألا نيب نمو نيرضاحلا نييساسألا ءاــــضعألا

921 ةداملا ماكحأ نع رظنلا ضــغب ،ةـــمئاقلا بـــيترت بـــسح
.يوضعلا نوناقلا اذه نم

طبــــــــضلا ةطلـــس تيوـــصتلا بتــــكم ســـيئرل:٩3١ ةّداملا
صخش يأ درط ةفصلا هذهب  هنكميو ،تيوصتلا بتكم لخاد
،ةلاحلا هذه يفو ،تيوـــصتلا تايلمـــعل يداـــــعلا ريسلاب ّلخي
 .زرفلا رضحمب قحلي كلذب رضحم رّرحي

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

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا

وأ ارهاـــظ اــحالـــس لمــحي صـــخــــش لك عنــــمي :٠٤١ ةّداملا
ةوقلا ناوعأ ءانثتساب ،تيوصتلا بتاكم لوخد نم ايفخم
 .انوناق نيرخسملا ةيمومعلا

ءانثتساب ،تيوصتلا زكارم راوجب رخآ روضح يأب لبقي ال
ظفحل اصيصخ نيرخسملا ةيمومعلا ةوقلا ناوعأ روضح
.عارتقالا ريس ءانثأ ماعلا ماظنلاو نمألا

روضح ،مهنم ةرداـــــبمب ،نيحــــشرـــتملا نكـــــــمي :١٤١ ةّداملا
يف كلذو ،مهلثمي نم نييـــعت وأ زرـــــفلاو تيوصــــتلا تايلمـــــع
 : دودح

 ،تيوصت زكرم لك يف دحاو لثمم–

 .تيوصت بتكم لك يف دحاو لثمم–

ةسمخ نم رثكأ روضح ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،نكمي ال
.دحاو نآ يف تيوصتلا بتكم يف نيلثمم )5(

نيحشرتم )5( ةسمخ نم رثكأ دوجو ةلاح يف:٢٤١ ةّداملا
نيب قـفاوـتـلاـب نيلــثــمملا نييــعــت مــتــي ،نيحشرــتــم مــئاوــق وأ
،كلذ رذعت نإ وأ،انوناق نيلهؤملا مهيلثمم وأ نيحشرتملا

 .ضرغلا اذهل ةصصخملا تارواشملا راطإ يف ةعرقلا قيرط نع

مئاوـق وأ نيحـشرتمـلل اليثـمـت نييـعتلا اذـه نمـضـي نأ بــــجـي
نأ نكمي الو ،تيوصتلا بتاكم عومجم لمشي نيحشرتملا
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ةسمخ نم رثكأ نييعت ،لاوحألا نم لاح يأب ،هيلع بترتي
وأ حشرتمل نوكي ال نأو ،تيوصت بتكم يف نيلثمم )5(
  .تيوصتلا بتكم يف دحاو لثمم نم رثكأ نيحشرتم ةمئاق

نيلثمم نييعت متي ،ةلقنتملا تيوصتلا بتاكمل ةبسنلابو
نيلهؤملا )5( ةسمخلا نيلثمملا ،نيب نمو ،نم )2( نينثا

زرفلاو تيوصتلا تايلمع روضحل ،ةّداملا هذهل اقفو ،انوناق
.نيظحالم ةفصب

،انوناق لهؤملا هلثمم وأ حشرتم لكل قحي :3٤١ ةّداملا
تايـــــلمع عيمـــج بـــقارــي نأ ،ةيـــباـــخـــتنالا هــــترئاد قاـــــطــــن يف

تاعاقلا عيمج يف تاوصألا دادعتو قاروألا زرفو تيوصتلا
لك رضحـملا يف لجسي نأو ،تايلمعلا هذه اهـب يرجت يتلا
.تايلمعلا ريسب ةقلعتملا تاعزانملا وأ تاظحالملا

ةيئالولا ةــيبودنملا  ىدل حــــشرتم لك عدوــــي :٤٤١ ةّداملا
ماكحأل اقبط مهلهؤي نيذلا صاخشألا ةمئاق ةلقتسملا ةطلسلل
ةلماكلا اموي )٠2( نيرشعلا لالخ ،هالعأ3٤1و2٤1و1٤1 داوملا

  .عارتقالا خيرات لبق

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
ميدقت نكمي امك  .ةعدوملا مئاوقلا نم خسن هل تهجو يذلا

عارتقالا موي لبق ،مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف ةيفاضإ ةمئاق
يف نيبقارملا بايغ ةلاح يف ضيوعتلل طورشلا سفنبو
.تيوصتلا زكرم وأ بتكم

تـــيوصتلا بـــتكم ءاـــضعأ دـــعاـــست نأ نـــــكــــــمي :5٤١ ةّداملا
نمألا حلاصم رــصانع مــهماهم يف ،ةــجاحلا دــنع ،لـــقنتملا

ةــيــئالوــلا ةــيــبودــنملا قسنـــم نــــم رـــيـــخست بلـــط ىلع ءاـــنـــب
 .ةلقتسملا ةطلسلل

ماكحأب المع ،ادحاو اموي عارتقالا تايلمع تزواجت اذإ
سيئر نإف ،يوضعلا نوناقلا اذه نم231و131 نيتّداملا

نــــــمأ لفــــكت يــتلا ريبادــــتلا عيمـــج ذــــختي تيوــــصتلا بـــــتكــــم
 .ةيباختنالا قئاثولاو قودنصلا ةناصحو

نكامألاب قاحتلالا تيوصتلا بتكم ءاضعأ ىلع رذعت اذإو
دعبلا ببسب ةيباختنالا قئاثولاو قودنصلا ءاويإل ةررقملا
ريخست هنكمي بتكملا اذه سيئر نإف ،ىرخأ بابسأل وأ
ةروكذملا ةناصحلاو نمألا طورش اهيف رفوتت ةمئالم نكامأ

.هالعأ2 ةرقفلا يف

ةدع وأ دحاو لزعمب تيوصت بتكم لك دوزي :٦٤١ ةّداملا
 .لزاعم

،بخان لكل تيوصتلا ةيّرس لزاعملا نمضت نأ بجـي
زرـفـلاو تيوصتــلا تاــيــلــمــع روــهــمجلا نــع يفــخــي ال لــكشب
.ةبقارملاو

قودنصلا لفقي نأ ،عارتقالا ءدب لبق بجـي:٧٤١ ةّداملا
لاخدإل اصيصخ ةدعم طقف ةدحاو ةحتف هل يذلا ،فافشلا
نيفلـتـخـم )2( نيلــفــقــب ،تيوصتــلا ةــقرو نــمضتملا فرــظـــلا

رخآلاو تيوصتلا بتكم سيئر دنع امهدحأ حيتافم نوكت
 .انس ربكألا دعاسملا دنع

دعبو ةعاقلا لوخد دنع ،ابوجو هسفنب بخانلا لوانتي
ةيأ ميدقت قيرط نع تيوصتلا بتكم ءاضعأل هتيوه تابثإ

قاروأ نم ةخسنو افرظ ،ضرغلا اذهل ةبولطم ةيمسر ةقيثو
لوانت نم تيوصتلا بتكم سيئر دكأت دعبو ،تيوصتلا
ةرشابم هجوتلاب هل نذأي ،تيوصتلا قاروأ عيمج بخانلا
رايتخالا ةيلمع رشابي ثيح  ةعاقلا رداغي نأ نود لزعملا ىلإ

 .فرظلا يف هتقرو عضيو

ىلع تيوصتلا بتكم سيئر بخانلا دهشي ،هجورخ دعب
سيئرلا هل نذأي ،ذئدنعو ،دحاو فرظ ىوس لمحي ال هنأ
.قودنصلا يف فرظلا لاخدإب

نود لوحي زجعب باصم بخان لكل قحي :٨٤١ ةّداملا
هنكمي صخش يأب نيعتسي نأ تيوصتلا بتكم ىلإ هلوصو
.كلذ نم

هعنــــــــــمي زجــــعب باـــصم بـــخاـــن لــــكل نذؤـــــي :٩٤١ ةّداملا
نيعتسي نأب قودنصلا يف هلعجو فرظلا يف هتقرو لاخدإ نم
.هسفنب هراتخي صخشب

ةمصب  عضوب نيبخانلا عيمج تيوصت تبثي:٠5١ ةّداملا
تاعيقوتلا ةمئاق ىلع ،ىحمي ال ربحب ،ىرسيلا ةبابسلا

 .تيوصتلا بتكم ءاضعأ مامأ كلذو ،مهبقلو مهمسا ةلابق

ةراــــــبع لمـــحي يدن متــــخ ةطــــساوب بخاـــــــنلا ةقاـــطب غــــمدت
 .باختنالا خيرات اهيلع تبثيو “)ت( بختنا “

بخان يأ نكمي ،بخاـــنلا ةقاــــطب ميدقت ةلاــــحــــتسا دـــنع
.ةيباختنالا ةمئاقلا يف الجسم ناك اذإ تيوصتلا يف هقح ةسرامم
ةقيثو ةيأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب ميدقت هيلع بجـيو
.هتيوه تبثت ىرخأ ةيمسر

ءاضعأ عيمج عقوي ،عارتـــقالا ماتـــتخا درـــــجمب  :١5١ ةّداملا
.تاعيقوتلا ةمئاق ىلع تيوصتلا بتكم

لصاوتيو عارتقالا ماتتخا روف تاوصألا زرف أدبي :٢5١ ةّداملا
 .امامت هئاهتنا ةياغ ىلإ عاطقنا نود

 .ابوجو تيوصتلا بتكمب متيو انلع زرفلا يرجي

بتاكمل ةبسنلاب زرفلا يرجي ،ةيئانثتسا ةفصب هنأ ريغ
هب قحــــــــلت يذلا تيوـصـــتلا زكرـــم يف ،ةلقنــــــتملا تيوــــــصـــــــتلا

 .يوضعلا نوناقلا اذه نم521 ةّداملا يف هيلع صوصنملاو

حمسي لكشب زرفلا اهقوف ىرجي يتلا تالواطلا بترت
.اهلوح فافتلالاب نيبخانلل
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ةباقر تــــحت نوزراف تاوــــــصألا زرــــــــفب موــــــــقي :35١ ةّداملا
 .تيوصتلا بتكم ءاضعأ

نيبخانلا نيب نم نيزرافلا تيوصتلا بتكم ءاضعأ نّيعي
وأ نيحشرتملا يلثمم روضحب ،بتكملا اذه يف نيلجسملا

،نيزرافلا نم يفاكلا ددعلا رفوت مدع دنعو نيحشرتملا مئاوق
.زرفلا يف اوكراشي نأ تيوصتلا بتكم ءاضعأ عيمج نكمي

،طاقـــــــــنلا ّدعو ةوالـــتلا ةـــيلـــــــــمع ءاـــــهتنا دــــــــــــنع:٤5١ ةّداملا
طاقنلا ّدع قاروأ تيوصتلا بتكم سيئرل نوزرافلا مّلسي
يتلا تيوصتلا قاروأ  تقولا سفن يفو ،مهفرط نم ةعّقوملا

.اهتحص يف نوبخان عزان يتلا وأ اهتحص يف نوّكشي

تاـــئفلا ىدـــحإ نــــمض قاروألا هذـــه دوـــجو مدــــع ةــــلاح يف
هذه ربتعت ،يوضعلا نوناقلا اذه نم651 ةّداملا يف ةروكذملا
  .اهنع اربعم اتاوصأ قاروألا

اهتحص يف عزانتملا قاروألاو ةاغلملا قاروألا ءانثتساب
،هاندأ551 ةّداملا يف هيلع صوصنملا زرفلا رضحمب ةقفرملا

يف تيوصتلا بتاكم نم بتكم لكل تيوصتلا قاروأ ظفحت
ءاضقنا ةياغ ىلإ  اهردصم بسح ةفّرعمو ةعّمشم سايكأ
  .تاباختنالا جئاتنل يئاهنلا نالعإلاو نعطلا لاجآ

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا

جئاتنل رضحم تيوصت بتكم لك يف عضوي :55١ ةّداملا
يف كلذ مـــتــــي نأ ىلـــع ،ىــــحــــمــــي ال رــــبــــحـــــب ارّرـــحـــــم ،زرـــــفـــــلا

دـــــنــع ،نــــمضتــيو نيبــــخاــنــلا روــــضحــب تــــــيوــــصتــلا بـــــتــكـــم
نيحشرتملا وأ نيبخانلا تاظفحت وأ/و تاظحالم ،ءاـــضتقالا
 .انوناق نيلهؤملا مهيلثمم وأ

ءاـــضعأ اـــهعّقوي خـــسن )3( 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
 : يتأي ام قحالملا لمشتو ،سيئرلا بئان

،ةاغلملا تيوصتلا قاروأ –1

،اهتحص يف عزانتملا تيوصتلا قاروأ –2

.تالاكولا –3

ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم ىلإ ةخسن –
.تيوصتلا زكرم سيئر اهمّلسي  هلثمم وأ

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
ةخسنلا هذه غمدتو .مالتسا لصو لباقم نيحشرتملا مئاوق وأ

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

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

 .مالتسا لصو لباقم ةلقتسملا ةطلسلا لثمم

وأ ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنمل نكمي
.زرفلا رضحم قحالم ىلع عالطالا هلثمم

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

اهنع اربعم اتاوصأ ةاغلملا قاروألا ربتعت ال :٦5١ ةّداملا
 .زرفلا ءانثأ

  : ةاغلم اقاروأ ربتعتو

 ،فرظلا نود نم ةقرولا وأ ةقرولا نم درجملا فرظلا –1

  ،دحاو فرظ يف قاروأ ةدع –2

،ةقزمملا وأ ةهوشملا قاروألا وأ ةفرظألا –3

ةيأ لمحت يتلا وأ ايئزج وأ ايلك ةبوطشملا قاروألا –٤
لكشلا اذه ةدمتعملا عارتقالا ةقيرط يضتقت امدنع الإ ،ةمالع
يف هيلع صوصنملا ءارجإلا بسح ةطوبضملا دودحلا يفو
 ،يوضعلا نوناقلا اذه نم291و٠71 نيتّداملا

 .ةيماظنلا ريغ ةفرظألا وأ قاروألا –5

نع بخانلا اهيف ربعي مل يتلا تيوصتلا قاروأ بستحت
.ةراتخملا ةمئاقلا ةدئافل ،هرايتخا

ثلاثلا لصفلا

 ةـلاكولاب تـيوصتلا

تائـــــفلا ىدـــحإ ىلإ يمتــــنملا بخاــــنلا نكــــمي :٧5١ ةّداملا
: هنم بلطب ةلاكولاب تيوصتلا قح سرامي نأ ،هاندأ ةّنيبمـلا

نوجلاعي نيذلا وأ/و تايفشتسملاب نودوجوملا ىضرملا–1
 ،مهلزانم يف

 ،ةزجعلا وأ ريبكلا بطعلا ووذ –2

ةيالو جراــــخ نولـــــمــعي نـــــيذلا نومدخـــتسملاو لاـــــــمـــعلا –3
مهلمع نكامأ نومزالي نيذلاو ،لقنت يف مه نيذلا وأ ،مهتماقإ
 ،عارتقالا موي
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نيذلا نيوكتلا روط يف ةبلطلاو نويعماجلا ةبلطلا –٤
 ،مهتماقإ ةيالو جراخ نوسردي

 ،جراخلا يف اتقؤم نودوجوملا نونطاوملا –5

ةيامحلاو ينطولا نمألاو يبعشلا ينطولا شيجلا دارفأ –6
نيذلا نوجسلا حلاصمو ةيرئازجلا كرامجلا وفظومو ةيندملا

.عارتقالا موي مهلمع نكامأ نومزالي

مهقح جراخلا يف نوميقملا نوبخانلا سرامي :٨5١ ةّداملا
تاـــباـــختنالاو ةـــــيساـــئرلا تاـــــباــــختنالا يف تـــــــيوــــصتلا يف

تاـــــيلثمملا ىدل ةــــيئاتفتسالا تاراـــــشتسالاو ةــــــيعيرشتلا
 .مهتماقإ نادلب يف ةيرئازجلا ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا

ةـــسرامم ةـــقباسلا ةرـــــقفلا يف نيروــــكذملا نيبــخانلا 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 سلاجملا تاباختنا يف

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا

اعتمتم نوكي دحاو ليكول ّالإ ةلاكولا حنمت ال:٩5١ ةّداملا
.ةيسايسلاو ةيندملا هقوقحب

ةدــــحاو ةلاـــــكو ّالإ ليــــكولا زوـــحي نأ نكـــــمي ال :٠٦١ ةّداملا
.طقف

صاـــــــخــــشألا  نع  ةرداــــصلا  تالاــــكولا نوــــكت :١٦١ ةّداملا
ةنجللا سيئر مامأ دقعب ةررحم ينطولا  بارتلاب  نيميقملا
يف اهـــــيلع صوـــصنملا ةيباختنالا مئاوقلا ةعـــجارمل ةيدلــبلا
 .يوضعلا نوناقلا اذه نم36 ةّداملا

ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا نيمأ قداصي
لّكوملا عــيقوت ىلع ،هالـــعأ36 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
اـمـيـفو .ىـفشتسملا رـيدـم ماـمأ رّرـحــي دــقــعــب تاــيــفشتسملا

،هالعأ751ةّداملا نم6دنبلا يف نـــيروكذملا نيــبخانلا صخي
بسح ،ةسسؤملا ريدم وأ ةدحولا دئاق مامأ ءارجإلا اذه متي
 .ةلاحلا

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 ،هالـــعأ751 ةّداـــملا نـــم٤و3نيدنبلا
نم ةيدلب يأ يف ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا
.ينطولا بارتلا

رشع ةسمخلا لالخ تالاكولا دادعإ ةرتف أدبت :٢٦١ ةّداملا
يهتنتو ،نيبخانلا ةئيه ءاعدتسا خيراتل ةيلاوملا اموي )51(
 .عارتقالا خيرات لبق مايأ )3( ةثالث

مّقرم ،ضرغلا اذهل حوتفم رتفد ىلع تالاكولا لجست
مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر لبق نم هيلع رشؤمو
ةـــيلصنقلا وأ ةـــيسامولبدلا ةــــيلثمملا ســــيئر وأ ةـــــيباختنالا
،ىــــفشتسملا رـــيدم وأ ةـــسسؤملا رـــيدم وأ ةدــــحولا دــــئاق وأ

.ةلاحلا بـــــسح

طورــــشلل اقـــفو عارتـــقالا يف ليــــكولا كراـــــشي :3٦١ ةّداملا
نوــــــــناـــقلا اذـــــه نم951و7٤1 نيتداـــــملا يف اهيلع صوــــصـــنملا
 .يوضعلا

ةمصب عضوب ليكولا موقي ،تيوصتلا تايلمع ءادأ دعب
 .لكوملا بقلو مسا ةلابق ىحمي ال ربحب ىنميلا ةبابسلا

تّوص“ ةرابع لمحي يدن متخب ةغومدملا ةلاكولا ظفحت
هيلع صوصنملا رضحـملاب ةقحلملا قئاثولا نمض ”ةلاكولاب

 .يوضعلا نوناقلا اذه نم551 ةّداملا يف

ةرابع لمحي يدن متخب لكوملل بخانلا ةقاطب غمدت
.”ةلاكولاب تّوص“

يأ يف هـــــتــــــلاكو يغـــــلي نأ لكوـــــم لــــكل زوــــجي:٤٦١ ةّداملا
 .تيوصتلا لبق تقو

بتكم ىلإ مدقت اذإ هسفنب توصي نأ لكوملل زوجي امك
.هيلإ دنسأ امب ليكولا مايق لبق تيوصتلا

ةيندملا هقوقح نم هنامرح وأ لكوملا ةافو دنع :5٦١ ةّداملا
.نوناقلا ةوقب ةلاكولا ىغلت ،ةيسايسلا وأ

لكوــــملا ىلعو ،فيراــــصم نود ةلاــــكولا ررــــحت:٦٦١ ةّداملا
.ليكولا روضح طرتشي الو ،هتيوه تابثإ

،عارتقالا يرود نم رود لكل ةدحاو ةلاكو دعت:٧٦١ ةّداملا
 .هلجأل ةحلاص نوكت يذلا رودلا ةلاكو لك نيبتو

.دحاو نآ يف نيتلاكولا دادعإ نكمي

هرـــفوت دــــحاو عوـــبطم ىلع ةـــلاكو لـــــك رّرــــحت:٨٦١ ةّداملا
رارـــــقب ةددـــــحـملا لاـــــكشألاو طورشلل اــــقفو ةـــــلقتسملا ةـــــطلسلا

.ةلقتسملا ةــــطلسلا ســــيئر نــــم
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ســـماخلا باــبلا

ةيئالولاو ةيدلبلا  ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ باختنا
ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملاو

لوألا لصفلا

ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ باختنا

لوألا مسقلا

ةكرتشم ماكحأ

يدلــــبلا يبعـــــشلا سلـــجملا ءاضـــعأ بخــــتني :٩٦١ ةّداملا
تاونس )5( سمخ اهتدم ةدهعل يئالولا يبعشلا سلجملاو
تيوصتبو ،ةحوتفملا ةمئاقلا ىلع يبسنلا عارتقالا ةقيرطب
 .جزم نود يليضفت

قبست يتلا )3( ةثالثلا رهشألا فرظ يف تاباختنالا ىرجت
.ةيراجلا ةدهعلا ءاضقنا

قيبطت ةلاح يف ايئاـــقلت ددمت ةيراــــجلا ةدهـــعلا نأ رـــــيـــغ
نم1٠1و89و69 داوــــــملا يف اهيــــلع صوــــصنملا رــــــــيـــبادــــتلا
       .روتسدلا

درجمب بخانلا راتخي ،تيوصت بتكم لك يف:٠٧١ ةّداملا
حشرتم حلاصل توصيو ،ةدحاو ةمئاق لزعملا لخاد هدجاوت
ةصصخملا دعاقملا دودح يف اهسفن ةمئاقلا نم رثكأ وأ
. ةيباختنالا ةرئادلل

مئاوقلا نيب اهلغش بولطملا دعاقملا عزوت:١٧١ ةّداملا
ةمئاق لك اهيلع تلصحت يتلا تاوصألا ددع بسح بسانتلاب
 .ىوقألا يقابلا ةدعاق قيبطت عم

مل يتلا مئاوقلا ،دعاقملا عيزوت دنع ،نابسحلا يف ذخؤت ال
،لــــــــــــقألا ىلــــــع )%5( ةئاــــــملا يف ةســــمـــــــخ ةبـــــســـــن ىلع لـــــصـــــــحت
.اهنع ربعملا تاوصألا نم

نابســـحلا يف ذخؤـــي يذلا يباخـــتنالا لماـــــعملا :٢٧١  ةّداملا
ةرئاد لك يف اهنع ربعملا تاوصألا ددع ةمسق نع جتانلا وه
سفن نـــــمض اهلــــغش بولــــطملا دعاــــقملا ددع ىلع ةـــيباخــــتنا
 .ةيباختنالا ةرئادلا

يف ذخؤت يتلا اهنع ربعملا تاوصألا ددع نم صقتنت
تاوصألا ،ءاضتقالا دنع ،ةيباختنا ةرئاد لك نمض نابسحلا
2 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا مئاوقلا اهيلع تلصحت يتلا

.يوضعلا نوناقلا اذه نم171 ةّداملا نم

راطإ يف ةمئاق لك ىلع دعاقملا عيزوت متي :3٧١ ةّداملا
تايفيكلا بسح ،يوضعلا نوناقلا اذه نم171 ةداملا ماكحأ
  : ةيتآلا

قفو ةيباختنا ةرئاد لك يف يباختنالا لماعملا ددحي–
 ،يوضعلا نوناقلا اذه نم271 ةّداملا يف ةنّيبمـلا طورشلا

يتلا تارملا ددع ردقب دعاقملا ددع ىلع ةمئاق لك لصحت–
 ،يباختنالا لماعملا ىلع اهيف تلصح

لماعملا ىلع تلصح يتلا مئاوقلا ىلع دعاقملا عيزوت دعب–
بترت ،هالعأ ةرقفلا يف ةددحـملا طورشلا بسح يباختنالا
،دعاقمـب ةزئافلا مئاوقلا اهيلع تلصح يتلا ةيقابلا تاوصألا

،دعاقمـب ةزئافلا ريغ مئاوقلا اهيلع تلصح يتلا تاوصألاو
عزويو ،اهنم لك اهيلع لصح يتلا تاوصألا ددع ةيمهأ بسح
 .بيترتلا اذه بسح دعاقملا يقاب

وأ ناتمئاق اهيلع تلصح يتلا تاوصألا ىواستت امدنعو
نوكي يتلا ةمئاقلل هلغش بولطملا ريخألا دعقملا َحنمُي ،رثكأ

.رغصألا وه اهيحشرم نس لدعم

لك اهيلع تلصــحت يتلا دعاـــــقملا عـــيزوت مــــتي :٤٧١ ةّداملا
اهيلع لصح يتلا تاوصألا ددع بسح اهيحشرم ىلع ةمئاق
 .مهنم لك

دنع ةمئاقلا لبق نم هيلع لصحـملا ريخألا دعقملاب زوفي
رغصألا حشرتملا ،ةمئاقلا يحشرتم نيب تاوصألا يواست

.انس

،ةحشرتمو حشرتم نيب تاوصألا يواست دنع ،هنأ ريغ
لبق نم هيلع لصحـملا ريخألا دعقملاب ةريخألا هذه زوفت
.ةمئاقلا

نيحـــشرـــتم ةمئاــــق ةـــــيأ لوـــصح مدــــع ةلاــــح يف:5٧١ ةّداملا
تاوصألا نم ،لقألا ىلع )%5( ةئاملا يف ةسمخ ةبسن ىلع
 .دعاقملا عيزوتل نيحشرتملا مئاوق عيمج لبقت،اهنع ربعملا

نع جتانلا وه نابسحلا يف ذخؤي يذلا يباختنالا لماعملا
ةرئاد لـــــك يف اهــــنع رــــبعملا تاوـــــصألا ددــــع عوــــــمـــــجم ةمــــســق
سفـن نـمض اـهـلـغش بوـلــطملا دــعاــقملا ددــع ىلع ةــيــباــخــتــنا
 .ةيباختنالا ةرئادلا

نيتداملا ماكحأل اقفو ةمئاق لك ىلع دعاقملا عيزوت متي
 .  هالعأ٤71و371

سلاجملل نيحشرتملا ةمئاق نمضتت نأ بجـي:٦٧١ ةّداملا
نع ديزي نيحشرتملا نم اددع ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا

ةيباختنالا رئاودلا يف )3( ةثالثب اهلغش بولطملا دعاقملا  ددع
ةيباختنالا رئاودلا يف )2( نينثاو ،ايدرف اهدعاقم ددع نوكي يتلا
.ايجوز اهدعاقم ددع نوكي يتلا

ةلئاط تحت ،تاباختنالل ةمدقتملا مئاوقلا ىلع نّيعتي
،لاجرلاو ءاسنلا نيب ةفصانملا أدبم ةاعارم ،ةمئاقلا ضفر
تاـــــحـــيــــــشرتلا)1/2( فصن ،لـــــــــــقألا ىلع ،صــــصـــخــــــت نأو
نأو ،ةنس )٠٤( نيعبرأ نع مهرامعأ لقت نيذلا نيحشرتملل
ىوتسم ،لقألا ىلع ،ةمئاقلا يحشرتم )1/3( ثلثل نوكي
 .يعماج يميلعت
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يتلا تايدلبلا يف ىوس قبطي ال ةفصانملا طرش نأ ريغ
)٠٠٠.٠2( فـــلأ نـــيرشع نـــع دـــيزـــي وأ اـــهـــناـــكس ددـــع يواسي
.ةمسن

ددعلا اذه نإف ،حيحص ريغ ددع ثلثلا نع جتني امدنع
نمض ةروكذملا ةئفلا حلاصل ىلعألا حيحصلا ددعلا ىلإ ربجي
 .ةداملا هذه نم2 ةرقفلا

يتلا ةمئاقلا عاديإ حــشرـــتلاب احيرـــــــصت دــــعي:٧٧١ ةّداملا
ةيبودنملا ىوتسم ىلع انوناق ةبولطملا طورشلا اهيف رفوتت
 . ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا

نم لكوم حشرتم فرط نم يعامجلا حيرصتلا اذه مدقي
.ةلقتسملا  ةمئاقلا يحشرتم فرط نم وأ ،بزحلا فرط

ةحارــــص ،حشرـــــتم لك نم عـــقوملا حيرـــصتلا اذه نمضتي
  : يتأي ام

خــيراــتو ،سنجلاو ،تدــجو نإ ةــيــنــكــلاو بقـــلـــلاو مسالا–
ىوتسملاو يصخــــــشلا ناونعلاو ةنــــهملاو ،هناــــكمو داليـــــملا
،حشرتم لكل يميلعتلا

ةمدقملا مئاوقلل ةبسنلاب بازحألا وأ بزحلا ةيمست–
 ،يسايس بزح ةياعر تحت

 ،رارحألا نيحشرتملل ةبسنلاب ةمئاقلا ناونع–

 .ةينعملا ةيباختنالا ةرئادلا–

رارحألا نيحشرتملاوبازحألا يحشرتم ةمئاقب قحلي
.ةيباختنالا ةلمحلا جمانرب

 .عاديإلا ةعاسو خيرات نّيبي لصو حرصملل مّلسي

سيئر نم رارقب هالعأ ةروكذملا قئاثولا جذومن ددحي
.ةلقتسملا ةطلسلا

اهيضتـــــقي يتلا ىرـــخألا طورــــشلا نع الـــــضــــف :٨٧١ ةّداملا
ةّداملا يف ةروكذملا ةمئاقلا ةحارص ىّكزُت نأ بجـي ،نوناقلا

ةيلحـملا تاباختنالل ةبسنلاب يوضعلا نوناقلا اذه نم771
ناونعب ةمدقم وأ ،ةيسايس بازحأ ةدع وأ بزح فرط نم
  : ةيتآلا غيّصلا ىدحإ بسح ،ةرح ةمئاق

لالخ تلصحت يتلا ةيسايسلا بازحألا فرط نم اّمإ–
ةئاملا يف ةعبرأ نم رثكأ ىلع ةريخألا ةيلحـملا تاباختنالا
ةـــــيـــباـــختـــــنالا ةرئادلا يف اهـــــنع ربـــعملا تاوـــــصألا نـــــم )%٤(
  ،اهيف حشرتملا

ىلع رفوتت يتلا ةيسايــــسلا بازــــحألا فرـــــط نــــم اّمإو–
ةــيــبــعشلا سلاــجملا يف ،لــقألا ىلع ،نيبــخــتـــنـــم )٠1( ةرشع
،ةينعملا ةيالولل ةيلحـملا

بزح ةياعر تحت نيحشرتم ةمئاق  ميدقت ةلاح يف–
وأ ،هالعأ نيروكذملا نيطرشلا دحأ ىلع رفوتي ال يسايس

تاباختنالا يف ةرم لوأل كراشي يسايس بزح ةياعر تحت
نأ بجـي هنإف ،ةرح ةمئاق ناونعب ةمئاق ميدقت ةلاح يف وأ
ةرئادلا يبخان نم اعيقوت )٠5( نيسمخب ،لقألا ىلع ،اهمعدي
 .هلغش بولطم دعقم لك صخي اميف ،ةينعملا ةيباختنالا

يفو ةمئاق نم رثكأ ىلع عقوي نأ بخان يأل حمسي ال
تابوقعلل هضرعيو ايغال عيقوتلا ربتعي ،كلذ ةفلاخم ةلاح
.يوضعلا نوناقلا اذه نم1٠3 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

نيبخانلا تاعيقوت ىلع يمومع طباض ىدل قيدصتلا متي
تارامتسا ىلع ةعمجملا ،ىرسيلا ةبابسلا ةمصب عضو عم
بقللاو مسالا ىلع يوتحت نأ بجـيو .ةلقتسملا ةطلسلا اهدعت
ةيمسر ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب مقرو ناونعلاو
ةمئاقلا ىلع هليجست مقر اذكو عقوملا ةيوه تبثت ىرخأ
.ةيباختنالا

انوناق ةبولطملا طورشلا ةافوتسملا تارامتسالا مدقت
سيئر ىلإ ،اهدامتعا لجأ نم ةيتامولعم ةقاطبب ةقفرم
  .ايميلقإ ةصتخملا ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا  ةنجللا

ةيباختنالا مئاوقلا ةعجارمل ةيدلبلا ةنجللا سيئر موقي
 .كلذب ارضحم دعيو اهتّحص نم دكأتلاو تاعيقوتلا ةبقارمب

قيدصتلا تايفيكو تارامتسالل ةينقتلا تازيمملا ددحت
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم رارق بجومب  اهيلع

لبق حشرتلاب تاحيرـــصتلا ميدـــقـــــت بــــجي:٩٧١ ةّداملا
.عارتقالا خيرات نم ةلماك اموي )٠5( نيسمخ

رييغت وأ ءاغلإ وأ ةفاضإ يأب مايقلا زوجي ال :٠٨١ ةّداملا
لوصح وأ ةافولا ةلاح يف ادع ام تاحيشرتلا مئاوق عاديإ دعب
 .يعرش عنام

حيشرت عاديإل رخآ لجأ حنمي ،كلت وأ ةلاحلا هذه يفو
ةقباسلا اموي )٠3( نيثالثلا لجألا اذه زواجتي ّالأ ىلع ،ديدج
 .عارتقالا خيراتل

يسايس بزح ةمئاق نمض حشرتلاب رمألا قلعت اذإو
ةمئاق وأ يوضعلا نوناقلا اذه نم771 ةداملا ماكحأ قفو
ىقبي ةمئاقلل ةبسنلاب ةدعملا تاعيقوتلا باتتكا نإف ،ةرح

 .احلاص

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا

نــــم رثــــكأ يف حّشرـــتي نأ ناـــك اّيأ نكــــمي ال :١٨١ ةّداملا
 .ةيباختنا ةرئاد نم رثكأ يف وأ ةمئاق

صوصنملا تابوقعلل مكحلا اذه فلاخي نم لك ضّرعتي
نع الضف ،يوضعلا نوناقلا اذه نم872 ةّداملا يف اهيلع
.نوناقلا ةوقب ةينعملا تاحيشرتلا مئاوق ضفر
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حيشرتلا ةمئاق سفن يف ليجستلا نكمي ال :٢٨١ ةّداملا
ةدحاو ةرسأ ىلإ نايمتني )2( نينثا نيحشرتم نم رثكأل

.ةيناثلا ةجردلا نم ةرهاصملاب وأ ةبارقلاب ءاوس

ةمئاق وأ حيشرت يأ ضفر نوكي نأ نيعتي :3٨١ ةّداملا
قسنم نم احيرص اينوناق اليلعت لّلعم رارقب نيحشرتم
  .ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا

لجأ يف ،نالطبلا ةلئاط تحت ،رارقلا اذه غّلبي نأ بجي
حــيرصتــلا عادــيإ خــيراــت نــم ءادــتــبا ،ةــلــماــك ماــيأ )8( ةيـناـمـث
  .لجألا اذه ءاضقناب الوبقم حشرتلا دعي .حشرتلاب

ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ نعطلل الباق ضفرلا رارق نوكي
غيلبت خيرات نم ةلماك مايأ )3( ةثالث لالخ ايميلقإ ةصتخملا
.رارقلا

يف نعطلا يف ايميلقإ ةصتخملا ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت
.نعطلا عاديإ خيرات نم ةلماك مايأ )٤( ةعبرأ لجأ

ةمكحـملا ماــمأ ةــيرادإلا ةـــمـــكحـملا مـكـح يف نـعــطــلا نــكــمــي
مايأ )3( ةثالث لجأ يف ايميلقإ ةصتخملا فانئتسالل ةيرادإلا

.مكحلا غيلبت خيرات نم ةلماك

ايميلقإ ةصتخملا فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت
عاديإ خيرات نم ةلماك مايأ )٤( ةعبرأ لجأ يف نعطلا يف

.نعطلا

يأل لباق ريغ فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا رارق نوكي
.نعطلا لاكشأ نم لكش

هرودص روفو ايئاقلت ،ةلاحلا بسح ،رارقلا وأ مكحلا غّلبي
ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم ىلإو ةينعملا فارطألا ىلإ
.هذيفنت دصق ةلقتسملا

يبــــعـــشلا سلـــجــــملل  حــشرـــتملا يف طرتــــــــشي :٤٨١ ةّداملا
  : يتأي ام يئالولا وأ يدلبلا

٠5 ةّداـــــملا يف اهــــيلع صوـــصنملا طورشلا يـفوـتـسـي نأ–
ةيباختنالا ةرئادلا يف الجسم نوكيو يوضعلا نوناقلا اذه نم
 ،اهيف حشرتي يتلا

موي ،لقألا ىلع ،ةنس )32( نيرشعو اثالث اغلاب نوكي نأ–
 ،عارتقالا

 ،ةيرئازج ةيسنج اذ نوكي نأ–

 ،اهنم هءافعإ وأ ةينطولا ةمدخلا هءادأ تبثي نأ–

ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ايئاهن هيلع اموكحم نوكي ّالأ–
حنجلا ءانثتساب ،هرابتعا دري ملو  ةحنج وأ ةيانج باكترال
،ةيدمعلا ريغ

،ةيبيرضلا ةرادإلا هاجت هتيعضو تبثي نأ–

لاملا طاسوأ عم هتلصب ةماعلا ىدل افورعم نوكي ّالأ–
ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب هريثأتو ةهوبشملا لامعألاو
.ةيباختنالا ةيلمعلا ريس نسحو نيبخانلل رحلا رايتخالا ىلع

تاباختناب ةصاخلا نيبخانلا تاضارتعا نودت:5٨١ ةّداملا
بــــتــــــكــم رــضـحـــم يف ةــيئالولاو ةــيدـــلــــبلا ّةيـــبــــعــــشلا ســــلاــــجـــملا
.هتوص نع بخانلا هيف ربع يذلا تيوصتلا

ةيباختنالا ةنجللا ىلإ رضحـملا عم تاضارتعالا هذه لسرت
.ةيئالولا

يتلا جئاتنلا عمجتو ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا زكرت
.ةيدلبلا ةيباختنالا ناجّللا اهتلسرأو اهتلجس

ةقفرم جئاتنلا رضاحم ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا عدوت
ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا ةنامأ ىدل تاضارتعالاب

ماتتخا خيرات نم ةعاس )69( نوعستوتس هاصقأ لجأ يف
.عارتقالا

اذه ديدمت ،ءاضتقالا دنع ،ةلقتسملا ةطلسلا سيئرل نكمي
.دح ىصقأك ةعاس )8٤( نيعبرأو نامثب لجألا

ةلقتسملا ةطلسلل  ةيئالولا  ةيبودنملا  ّتبت:٦٨١ ةّداملا
تاباختنال ةتقؤملا جئاتنلا اهقسنم نلعيو ،تاضارتعالا يف

نيعبرأو نامث لجأ يف ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا
ةطــــلسلل ةــــيئالولا ةيبودنــــملا مالتــــسا خــــيراــــت نم ةعاس )8٤(
.ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا رضاحم ةلقتسملا

نيرشعو عبرأ ىلإ لجألا اذه ديدمت ،ةجاحلا دنع ،نكمي
ةـطـلسلـل ةـيــئالوــلا ةــيــبودــنملا قسنــم نــم رارــقــب ةــعاس )٤2(
.ةلقتسملا

ةــــيـــبـــعـــشلا سلاـــجـــملا تاباخـــتـــنال نيـــحشرتــــم ةــــمئاــــق لـــكـــل
هذه يف كراشم بزح لكلو ،حشرتم لكلو ،ةيئالولا وأ ةيدلبلا
ماــمأ ةـــتــــقؤملا جئاـــتــــنـــلا يف نـــعـــطـــلا يف قــــحلا،تاباختنالا
نيعبرألاو ينامثلا لجأ يف ايميلقإ ةصتخملاةــــيرادإلا ةمكــــحـملا
.ةتقؤملا جئاتنلا نالعإلةيلاوملا ةعاس )8٤(

مايأ )5( ةسمخ لجأ يف نعطلا يف ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت
.نعطلا عاديإ خيرات نم ةلماك

ةمكحـملا ماـــمأةيرادإلا ةـمــكحـملا مـكـح يف نـعــطــلا نــكــمــي
مايأ )3( ةثالث لجأ يف ايميلقإ ةصتخملا فانئتساللةيرادإلا

.مكحلا غيلبت خيرات نم ةلماك

لجأ يف نعطلا يف فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت
.هعاديإ خيرات نم ةلماك مايأ )5( ةسمخ

يأل لباق ريغ فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا رارق نوكي
.نعطلا لاكشأ نم لكش
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ةيئالولاوةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا تاباختنا جئاتن حبصت
ةروكذملا يئاضقلا نعطلا لاجآ ءاضقناب نوناقلا ةوقب ةيئاهن
جئاتنلا حبصت ،جئاتنلا يف يئاضقلا نعطلا ةلاح يفو .هالعأ
. اهنأشب ةيئاهن ماكحأ رودصب ةيئاهن

ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم ىلوتي ،نيتلاحلا اتلك يف
.ةيئاهنلا جئاتنلا رشن ةلقتسملا

لاـكشأ نـم لـكش يأل ةـلـباــق ةــيــئاــهــنــلا جئاــتــنــلا نوــكــت ال
.نعطلا

 يناثلا مسقلا

ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ باختنا

ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ ددع ريغتي:٧٨١ ةّداملا
ءاصحإلا ةيلمع نع جتانلا ةيدلبلا ناكس ددع ريغت بسح
  : ةيتآلا طورشلا نمضو ،ريخألا ناكسإلاو ناكسلل ماعلا

اهـناكس ددع لقي يتلا تايدلبلا يف اوضع )31( رشع ةثالث–
 ،ةمسن٠٠٠.٠1 نع

ددع حوارتي يتلا تايدلبلا يف اوضع )51( رشع ةسمخ–
 ،ةمسن٠٠٠.٠2و٠٠٠.٠1 نيب اهناكس

ددع حوارتي يتلا تايدلبلا يف اوضع )91( رشع ةعست–
 ،ةمسن٠٠٠.٠5و1٠٠.٠2 نيب اهناكس

حوارتي يتلا تايدلبلا يف اوضع )32( نورشعو ةثالث–
 ،ةمسن٠٠٠.٠٠1و1٠٠.٠5 نيب اهناكس ددع

ددع حوارتي يتلا تايدلبلا يف اوضع )33( نوثالثو ةثالث–
 ،ةمسن٠٠٠.٠٠2و1٠٠.٠٠1 نيب اهناكس

ددع يواسي يتلا تايدلبلا يف اوضع )3٤( نوعبرأو ةثالث–
.هقوفي وأ ةمسن1٠٠.٠٠2 اهناكس

ةسرامم لالخ ،باختنالل نيلباق ريغ ربتعي :٨٨١  ةّداملا
ةرئاد يف لمـــــــــعلا نــــع فــــقوـــتلا دعـــب ةنـــس ةدـــملو مهــــفئاـــظو
اهيف اوسرام نأ مهل قبــــس وأ نوسراـــــمي نيأ صاــــصــــتخالا

 : مهفئاظو

،اهتادادتما ءاضعأو ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ–

 ،يلاولا–

 ،ةيالولل ماعلا نيمألا–

 ،بدتنملا يلاولا–

 ،ةرئادلا سيئر–

 ،ةيالولل ماعلا شتفملا–

،ةيالولا  سلجم وضع–

 ،ةيرادإلا ةعطاقملاب بدتنملا ريدملا–

 ،ةاضقلا –

 ،يبعشلا ينطولا شيجلا دارفأ–

 ،نمألا كالسأ وفظوم–

 ،ةيدلبلا ةنيزخ نيمأ–

 ،ةيدلبلل يلاملا بقارملا–

 .ةيدلبلل ماعلا نيمألا–

 ثلاثلا مسقلا

ةيئالولا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ باختنا

ةيئالولا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ ددع ريغتي:٩٨١ ةّداملا
ءاصحإلا ةيلمع نع جتانلا ةيالولا ناكس ددع ريغت بسح
   : ةيتآلا طورشلا نمضو ،ريخألا ناكسإلاو ناكسلل ماعلا

ددع لقي يتلا تايالولا يف اوضع )53( نوثالثو سمخ–
 ،ةمسن٠٠٠.٠52 نع اهـناكس

ددع حوارتي يتلا تايالولا يف اوضع )93( نوثالثو عست–
 ،ةمسن٠٠٠.٠56و٠٠٠.٠52 نيب اهناكس

حوارتي يتلا تايالولا يف اوضع )3٤( نوعبرأو ةثالث–
 ،ةمسن٠٠٠.٠59و1٠٠.٠56 نيب اهناكس ددع

حوارتي يتلا تايالولا يف اوضع )7٤( نوعبرأو ةعبس–
 ،ةمسن٠٠٠.٠51.1و1٠٠.٠59 نيب اهناكس ددع

حوارتي يتلا تايالولا يف اوضع )15( نوسمخو دحاو–
 ،ةمسن٠٠٠.٠52.1و1٠٠.٠51.1 نيب اهناكس ددع

يواسي يتلا تايالولا يف اوضع )55( نوسمخو ةسمخ–
.هقوفي وأ ةمسن1٠٠.٠52.1 اهناكس ددع

ةسرامم لالخ ،باختنالل نيلباق ريغ ربتعي:٠٩١ ةّداملا
ةرئاد يف لمـــــــعلا نــــع فـــقوــــــتلا دـــعـــب ةنــــس ةدــــملو مهــــــــفئاــظو
اهيف اوسرام نأ مهل قبس وأ نوسرامي ثيح صاصتخالا

  : مهفئاظو

،اهتادادتما ءاضعأو ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ–

،يلاولا –

 ،ةيالولل ماعلا نيمألا–

 ،بدتنملا يلاولا–

 ،ةرئادلا سيئر–

 ،ةيالولل ماعلا شتفملا–

،ةيالولا سلجم وضع–

 ،ةيرادإلا ةعطاقملاب بدتنملا ريدملا–

 ،ةاضقلا–
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 ،يبعشلا ينطولا شيجلا دارفأ–
 ،نمألا كالسأ وفظوم–
 ،ةيالولا ةنيزخ نيمأ–
 ،ةيالولل يلاملا بقارملا–
 .ةيدلبلل ماعلا نيمألا–

 يناثلا لصفلا

ينطولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ باختنا

اهتدم ةدهعل ينطولا يبعشلا سلجملا بختني :١٩١ ةّداملا
ةمئاقلا ىلع يبســــــنلا عارـــتقالا ةقيرــــطب تاونس )5( سمخ
 .جزم نود يليضفت تيوصتبو ،ةحوتفملا

يبعشلا سلجملل نيحشرتملا ةمئاق نمضتت نأ بجـي
بولطملا دعاقملا  ددع نع ديزي نيحشرتملا نم اددع ينطولا

ددع نوكي يتلا ةيباختنالا رئاودلا يف )3( ةثالثب اهلغش
نوكي يتلا ةيباختنالا رئاودلا يف )2( نينثاو ايدرف اهدعاقم
.ايجوز اهدعاقم ددع

ةلئاط تحت ،تاباختنالل ةمدقتملا مئاوقلا ىلع نّيعتي
،لاجرلاو ءاسنلا نيب ةفصانملا أدبم ةاعارم ،ةمئاقلا ضفر
تاـــحـــــيـــشرـــــتــــــلا )1/2( فـــصـــــن ،لـــــــقألا ىلـــــع ،صـــــصــــــخـــــت نأو
نأو  ،ةنس )٠٤( نيعبرأ نع مهرامعأ لقت  نيذلا نيحشرتملل
ىوتـــــسم ،لــــــقألا ىلع ،ةمئاـــقلا يحشرم )1/3( ثلثل نوــــكي
.يعماج يميلعت

ددعلا اذه نإف ،حيحص ريغ ددع ثلثلا نع جتني امدنع
نمض ةروكذملا ةئفلا حلاصل ىلعألا حيحصلا ددعلا ىلإ ربجي
.ةداملا هذه نم3 ةرقفلا

قبست يتلا )3( ةثالثلا رهشألا فرظ يف تاباختنالا ىرجت
.ةيراجلا ةدهعلا ءاضقنا

ةرئادــــلا ددـــــحت ،هالعأ٤21 ةداــــملا ماــــكحأ نع رظـــنلا ضــــغب
سلجملا ءاضعأ باختنال ةدمتعملا ةيساسألا ةيباختنالا
 .ةيالولل ةيميلقإلا دودحلا بسح ينطولا يبعشلا

نيتيباختنا نيترئاد ىلإ ةيالولا مسقت نأ نكمي ،هّنأ ريغ
مارتحا لظ يفو ةيناكسلا ةفاثكلا ريياعمل اقفو رثكأ وأ
اذه نم٤21 ةداـــــملا نـــم2 ةرقفلل اقفو يفارــــغجلا لصاوـــتلا
 . يوضعلا نوناقلا

،جراخلا يف ةينطولا ةيلاجلا يلثمم تاباختنال ةبسنلاب
ددـعو ةـيـلصنـقـلا وأ ةـيساـموـلـبدـلا ةـيـباـخـتــنالا رــئاودــلا ددحت

.نوناقلا قيرط نع اهلغش بولطملا دعاقملا

درجمب بخانلا راتخي ،تيوصت بتكم لك يف :٢٩١ ةّداملا
حشرتم حلاصل توصيو ،ةدحاو ةمئاق لزعملا لخاد هدجاوت
ةصصخملا دعاقملا دودح يف اهــــسفن ةمئاــــــقلا نم رـــــثكأ وأ
.ةيباختنالا ةرئادلل

وأ يـنـــــطولا يبعـــشلا سلجــــملا لح ةلاـــــح يف:3٩١ ةّداملا
تاـباـخـتـنا ىرجت ،اـهـناوأ لـبـق ةـيـعـيرشت تاـباــخــتــنا ءارــجإ
151 ةداملا يف ةددحـملا لاجآلا يف نيتلاحلا اتلك يف ةيعيرشت
.روتسدلا نم

ةددـــــحـملا عارتــــقالا ةقــــــيرـــط ىلع بترتــــــي:٤٩١ ةّداملا
تاوصألا ددع ةبسن بسح دعاقملا عيزوت ،هالعأ191 ةّداملا يف

يقاـبـلا ةدـعاـق قـيـبـطـت عـم ةــمــئاــق لــك اــهــيــلــع تلصحت يتــلا
 .ىوقألا

مل يتلا مئاوقلا ،دعاقملا عيزوت دنع ،نابسحلا يف ذخؤت ال
تاوصألا نم ،لقألا ىلع )%5( ةئاملا يف ةسمخ ىلع لصحت

.اهنع ربعملا

ذـــــــخؤــــي يذلا يــــــــباــخــــتنالا لماــــــعملا نوـــــكي :5٩١ ةّداملا
ةرئاد لك يف اهلغش بولطملا دعاقملا عيزوت يف نابــسحلا يف

،اهـــنــــع ربـــعـــملا تاوـــصألا ددـــع ةمــــسق لــــصاـــح وه ،ةيباــــختنا
اهيلع تلصح يتلا تاوـــصألا ،ءاضتـــقالا دنع ،هنم ةصوــــقـــنم
ةّداملا نم2 ةرقفلا يف روكذملا دحلا ىلإ لصت مل يتلا مئاوقلا

.اهلغش بولطملا دعاقملا ددع ىلع ،هالعأ٤91

لك نع اهلغش بولطملا دعاقملا عــيزوـــــت مــــتي :٦٩١ ةّداملا
نوناقلا اذه نم591و٤91و191 داوملا ماكحأ راطإ يف ةمئاق
  : ةيتآلا تايفيكلا بسح ،يوضعلا

قفو ةيباختنا ةرئاد لك يف يباختنالا لماعملا ددحي –1
 ،يوضعلا نوناقلا اذه نم591 ةّداملا يف ةنّيبمـلا طورشلا

تارملا ددع ردقب دعاقملا ددع ىلع ةمئاق لك لصحت –2
 ،يباختنالا لماعملا ىلع اهيف تلصح يتلا

ىلع تلصح يتــلا مــئاوــقـــلا ىلع دـــعاـــقملا عـــيزوـــت دـــعـــب –3
،هالعأ ةرقفلا يف ةددحـملا طورشلا بسح يباختنالا لماعملا

ةزئافلا مئاوقلا اهيلع تلصح يتلا ةيقابلا تاوصألا بترت
ةزئافلا ريغ مئاوقلا اهيلع تلصح يتلا تاوصألاو دعاقمب
لك اهيلع تلصح يتلا تاوصألا ددع ةيمهأ بسح ،دعاقمـب
.بيترتلا اذه بسح دعاقملا يقاب عزوتو ،اهنم

ناتمئاق اهيلع تلصح يتلا تاوصألا ددع ىواستي امدنعو
.انس رغصألا حشرتملل ريخألا دعقملا حنمي ،رثكأ وأ

اهيلع تلـصــــحت يــتـــلا دـــعاـــقـــملا عــــيزوـــت مــــــتـــي :٧٩١ ةّداملا
لصح يتلا تاوصألا ددع بسح اهيحشرم ىلع ةمئاق لك
 .مهنم لك اهيلع

دنع ةمئاقلا لبق نم هيلع لصحـملا ريخألا دعقملاب زوفي
حشرتملا ،ةــــمئاـــقلا يـــحـــشرــــتم نيب تاوــــصألا ددـــع يواـــســـــت
.انس رغصألا

،ةحشرتمو حشرتم نيب تاوصألا يواست دنع ،هنأ ريغ
لبق نم هيلع لصحـملا ريخألا دعقملاب ةريخألا هذه زوفت
.ةمئاقلا
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نيـــحـــشرـــتم ةمئاـــق ةــــيأ لوــــصح مدـــع ةـــلاــــح يف :٨٩١ ةّداملا
تاوــــصألا نـــم ،لـــقألا ىلع )%5( ةئاــــملا يف ةســـمخ ةبـــــســــــن ىلع
مئاوق عيمج دعاقملا عيزوتل نابسـحلا يف ذـــخؤت ،اهنع ّربعملا
 .نيحشرتملا

،ةلاحلا هذه يف نابسحلا يف ذخؤي يذلا يباختنالا لماعملا
يف اهنع رّبعملا تاوصألا ددع عومجم ةمسق نع جتانلا وه
نمض اهلغش بولطملا دعاقملا ددع ىلع ةيباختنا ةرئاد لك
 .ةيباختنالا ةرئادلا سفن

نيتداملا ماكحأل اقفو ةمئاق لك ىلع دعاقملا عيزوت متي
 .هالعأ791و691

ةسرامم لالخ ،باختــنالل نيلباــــق رـــيغ ربتــــعي :٩٩١ ةّداملا
ةرئاد يف لـــمـــــــعلا نـــع فـــقوـــتلا دعـــب ةنـــس ةدـــــملو مهـــــفئاـــظو
اهيف اوسرام نأ مهل قبس وأ نوسرامي نيأ صاصتخالا

 : مهفئاظو

،لصنقلاو ماعلا لصنقلاوريفسلا–

،اهتادادتما ءاضعأو ةلقتسملا ةطلسلا ءاضعأ–

 ،يلاولا–

 ،ةيالولل ماعلا نيمألا–

 ،بدتنملا يلاولا–

 ،ةرئادلا سيئر–

 ،ةيالولل ماعلا شتفملا–

،ةيالولا سلجم وضع –

،ةيرادإلا ةعطاقملاب بدتنملا ريدملا–

 ،ةاضقلا–

 ،يبعشلا ينطولا شيجلا دارفأ–

 ،نمألا كالسأ وفظوم–

 ،ةيالولا ةنيزخ نيمأ–

.ةيالولل يلاملا بقارملا–

يبعشلا سلجملا ىلإ حشرتـــــملا يف طرـــتــــشي:٠٠٢  ةّداملا
  : يتأي ام ينطولا

نم٠5 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا يفوتسي نأ–
ةيباختنالا ةرئادلا يف الجسم نوكيو يوضعلا نوناقلا اذه
 ،اهيف حشرتي يتلا

،لقألا ىلع ،ةنس )52( نيرشعو اسمخ اغلاب نوكي نأ–
 ،عارتقالا موي

 ،ةيرئازج ةيسنج اذ نوكي نأ–

  ،اهنم هءافعإ وأ ةينطولا ةمدخلا هءادأ تبثي نأ–

ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ايئاهن هيلع اموكحم نوكي ّالأ–
حنجلا ءانثتساب ،هرابتعا دري ملو ةحنج وأ ةيانج باكترال
،ةيدمعلا ريغ

،ةيبيرضلا ةرادإلا هاجتا هتيعضو تبثي نأ–
لاملا طاسوأ عم هتلصب ةماعلا ىدل افورعم نوكي ّالأ–

ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب هريثأتو ةهوبشملا لامعألاو
،ةيباختنالا ةيلمعلا ريس نسحونيبخانلل رحلا رايتخالا ىلع

وأ نيتيلاتتم نيتيناملرب نيتدهع سرام دق نوكي ّالأ–
.نيتلصفنم

يتلا ةمئاقلا عاديإ حشرــتلاب اـــحـــيرــــصت دعــــي :١٠٢ ةّداملا
ةيبودنملا ىوتسم ىلع انوناق ةبولطملا طورشلا اهيف رفوتت
 .ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا

نم لكوم حشرتم فرط نم يعامجلا حيرصتلا اذه مدقي
 ،ةلقتسملا ةمئاقلا يحشرتم فرط نم وأ بزحلا فرط

ةحارص ،حشرتم لك نم عقوـــملا حيرــــصتلا اذـــــه نمــــضتي
  : يتأي ام

خــيراــتو ،سنجلاو ،تدــجو نإ ةــيــنــكــلاو بقـــلـــلاو مسالا–
ىوتسملاو ،يصخشلا ناونعلاو ،ةنهملاو ،هناكمو داليملا
  ،حشرتم لكل يميلعتلا

ةمدقملا مئاوقلل ةبسنلاب بازحألا وأ بزحلا ةيمست–
 ،يسايس بزح ةياعر تحت

 ،رارحألا نيحشرتملل ةبسنلاب ةمئاقلا ناونع–

 .ةينعملا ةيباختنالا ةرئادلا–

رارحألا نيحشرتملاوبازحألا يحشرتم ةمئاقب قحلي
 .ةيباختنالا ةلمحلا جمانرب

ةطلسلا اهمّلـــست ةرامـــــتـــسا يف نيــــحـــشرـــتملا ةمئاــــق دـــــعت
اذهل اقفو حشرــتم لك انوـــناـــق اهعــــقوــيو اهؤلـــميو ةلقـــتسملا
.يوضعلا نوناقلا

ةعاسو خيرات ّنيبي لصو ابوجو حشرتلاب حرصملل ّملسي
 .عاديإلا

يف ةروـكذملا ،جراخلا يف ةـيـباـخــتــنالا رــئاودــلــل ةــبسنــلاــب
تاحيشرتلا عاديإ متي ،يوضعلا نوناقلا اذه نم191 ةّداملا

ةلقتسملا ةطلسلا تايبودنم ىوتسم ىلع لاكشألا سفن قفو
ةنيعملا جراخلاب ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تايلثمملا ىدل
.ةيباختنا ةرئاد لكل  ضرغلا اذهل

سيئر نم رارقب ،هالعأ ةروكذملا قئاثولا جذومن ددحي
.ةلقتسملا ةطلسلا

نيحشرتم ةمئاق لك ةحارص ىكزت نأ بجي :٢٠٢ ةّداملا
ناونعب اّمإو ،رثكأ وأ يسايس بزح ةياعر تحت اّمإ مّدقت
  : ةيتآلا غيّصلا ىدحإ بسح ،ةرح ةمئاق
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لالـخ تلصـحت يـتلا ةيسايـسلا بازـحألا فرـط نم اـّمإ–
يف ةـعـبرأ نـم رـثــكأ ىلع ةرــيــخألا ةــيــعــيرشتــلا تاــباــخـتــنالا
ةيباختنالا ةرئادلا يف اهنع رّبعملا تاوصألا نم )%٤( ةئاملا
 ،اهيف حشرتملا

ىلع رفوتت يتلا ةيسايسلا بازحألا فرط نم اّمإو–
ةـيـباـخـتــنالا ةرــئادــلا يف ،لــقألا ىلع ،نيبــخــتــنــم )٠1( ةرشع
 ،اهيف حشرتملا

يسايــــس بزـــح ةـــياـــعر تـــحت ةـــمئاــق ميدقــــت ةــــلاـــــــح يفو–
ةياعر تحت وأ ،هالعأ نيروكذملا نيطرشلا دحأ هيف رفوتي ال
ةلاح يف وأ تاباختنالا يف ةرم لوأل كراشي يسايس بزح
ىلع ،اهمعدي نأ بجـي هنإف ،ةرح ةمئاق ناونعب ةمئاق ميدقت
ةرئادلا يبـــخان نم اعيـــقوــت )٠52( نوســــمـــخو ناتئاــــم ،لــــقألا
  .هلغش بولطم دعقم لك صخي اميف ،ةينعملا ةيباختنالا

ةــــمئاـــق مدـــقـــت ،جراـــخلا يف ةيباـــــــختنالا رئاودلل ةبــــــســــنلاـــــب
  : نيحشرتملا

 ،ةيسايس بازحأ ةدع وأ يسايس بزح ةياعر تحت اّمإ–

،عيقوت )٠٠2( يتئامب ةمعدم ،ةرح ةمئاق ناونعب اّمإو–
يبخان تاعيقوت نم هلغش بولطم دعقم لك نع ،لقألا ىلع
.ةينعملا ةيباختنالا ةرئادلا

نم رثكأ يف مصبي وأ عقوي نأ بخان يأل حمسي ال
ضّرعيو ايغال عيقوتلا ربتعي ،كلذ ةفلاخم ةلاح يفو ،ةمئاق

اذه نم1٠3 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلل هبحاص
 .يوضعلا نوناقلا

متيو ىرسيلا ةبابسلا ةمصب عضو عم تارامتسالا عقوت
مسالا نمضتت نأ بجيو .يمومع طباض ىدل اهيلع قيدصتلا

ةقيثو يأ وأ ةينطولا فيرعتلا ةقاطب مقرو ناونعلاو بّقللاو
يف هليجست مقر اذكو عّقوملا ةيوه تبثت ىرخأ ةيمسر
  .ةيباختنالا ةمئاقلا

ةقفرم ةينوناقلا طورشلل ةيفوتسملا تارامتسالا مدقت
ةـنـجـلـلا سيـئر ىلإ اـهداـمـتـعا لـجأ نـم ةـيـتاـموـلـعـم ةـقاــطــبــب
يف اهيلع صوــــصنملا ةيـــباـــخـــــتنالا ةرئادــــلا يف ةيـــباـــخـــتنالا
 .ةلاحلا بسح ،يوضعلا نوناقلا اذه نم572و662  نيتّداملا

ةبقارمب ،هالعأ ةرقفلا يف ةروكذملا ةنجللا سيئر موقي
.كلذب ارضحم دعيو اهتحص نم دكأتلاو تاعيقوتلا

سيئر رارق بجومب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا ةطلسلا

نيسمخ نيحشرتملا مئاوق عاديإ لجأ يهتني:3٠٢ ةّداملا
.عارتقالا خيرات لبق ةلماك  اموي )٠5(

ةعدوم نيحشرتم ةمئاق يأ ليدعت نكمي ال :٤٠٢ ةّداملا
  : ةيتآلا طورشلا بسحو ةافولا ةلاح يف ّالإ اهبحس وأ

ءاضقنا لبق ةمئاقلا يحشرتم نم حشرتم يفوت اذإ–
يذلا بزــــحلا فرـــط نم فلـــختـــســـي ،حــــشرـــتلا عادـــــيإ لــــجأ
ناك اذإ ةرحلا ةمئاقلا يف نيحشرتملا لبق نم وأ هيلإ يمتني
 ،رارحألا نيحشرتملا نم ىفوتملا

لجأ ءاضقنا دعب ةمئاقلا يحشرتم نم حشرتم يفوت اذإ–
 .هفالختسا نكمي ال ،حشرتلا عاديإ

،يوضعلا نوناقلا اذه نم3٠2 ةّداملا ماكحأ نع رظنلا ضغب
.ةحلاص نيقابلا نيحشرتملا ةمئاق ىقبت

.ةحلاص ةيلصألا ةمئاقلا عاديإل تدعأ يتلا قئاثولا ىقبت

نــــم رثــــكأ يف حــــــشرـــتــــي نأ ناــــك اـــيأ نكمي ال :5٠٢ ةّداملا
  .ةيباختنا ةرئاد نم رثكأ يف وأ ةمئاق

ضرعتي ،نوناقلا ةوقب ةينعملا مئاوقلا ضفر نع الضف
يف اهيلع صوصنملا تابوقعلل ماكحألا هذه فلاخي نم لك
.يوضعلا نوناقلا اذه نم٤82 ةّداملا

ةمئاق وأ حيشرت يأ ضــفر نوـــــكي نأ نيعــــتي :٦٠٢ ةّداملا
احيرص ايــنوـــناق الــــيلعت اللـــعم ،ةلاـــحلا بــــسح ،نيــــحشرــــــتم
وأ ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم نم رارقب
ةـيـلصنـقـلا وأ ةـيساـموـلـبدـلا ةـيـلـثـمملا ىدـل ةــطــلسلا قسنــم
 . جراخلاب

لالخ ،نالطبلا ةلئاط تحت ،ضفّرلا رارق غّلبي نأ بجـي
حــيرصتــلا عادــيإ خــيراــت نــم ءادــتــبا ،ةــلــماــك ماــيأ )8( ةيـناـمـث
.لجألا اذه ءاضقناب الوبقم حيشرتلا دعي . حشرتلاب

ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ نعطلل الباق ضفرلا رارق نوكي
خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ )3( ةثالث لالخ ايميلقإ ةصتخملا

 .هغيلبت

يحشرـتمل ةـبسنـلاـب نـعـطـلـل الــباــق ضفرــلا رارــق نوــكــي
رئازجلاب ةيرادإلا ةمكحـملا مامأ جراخلاب ةيباختنالا رئاودلا
 .هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ )٤( ةعبرأ لالخ ةمصاعلا

نـــعــطلا يف ايميــلـــقإ ةـــصتــــخملا ةـــيرادإلا ةمـــكـــحـملا لصـــفــــت
  .هعاديإ خيرات نم ءادتبا ،ةلماك مايأ )٤( ةعبرأ لالخ

ةمكحـملا ماـــمأةيرادإلا ةـمــكحـملا مـكـح يف نـعــطــلا نــكــمــي
مايأ )3( ةثالث لجأ يف ايميلقإ ةصتخملا فانئتساللةيرادإلا

.مكحلا غيلبت خيرات نم ةلماك

لجأ يف نعطلا يف فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا لصفت
.هعاديإ خيرات نم ةلماك مايأ )٤( ةعبرأ

يأل لباق ريغ فانئتسالل ةيرادإلا ةمكحـملا رارق نوكي
.نعطلا لاكشأ نم لكش
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ىلإ ،هرودص روف ،ةلاحلا بسح ،رارقلا وأ مكحلا غّلبي
ةيئالولا ةيبودنملا قسنم ىلإ ،ةلاحلا بسحو ةينعملا فارطألا
ةيساموـلبدلا ةيلثمملا ىدل اهقـــــــســــنم وأ ةلـــــقتـــسملا ةـــطلــــسلل
.هذيفنت دصق ةيلصنقلا وأ

ةـمـئاـق ددـصـب تاـحـيـــــشرـت ضــــفر ةـلاــــح يــــف:٧٠٢ ةّداملا
زواجتي ال لجأ يف ةديدج تاحيشرت ميدقت نكمـي هـنإـف ،اـم
.عارتقالا خيراتل ةقباسلا اموي )52( نيرشعلاو ةسمخلا

طورشلل ةيفوتسملا تاحيشرتلا مئاوق ّملست :٨٠٢ ةّداملا
ىلإ ،اروف جراخلاب ةيباختنالا رئاودلل ةبسنلاب ةينوناقلا

ةلقتسملا ةطلسلا قسنم فرط نم ةلقتسملا ةطلسلا سيئر
.جراخلاب ةيلصنقلاو ةيسامولبدلا تايلثمملا ىدل

جئاتــــــنلا ةلقـــتسملا ةطــــلسلا ســــيئر نلــــعــــي :٩٠٢ ةّداملا
ناـــــمــــــث  هاــصـــقأ لــــجأ يف ةيعـــيرشـــتلا تاـــباـــخــتنالل ةتــــقؤــملا

رضاحم  ةلقتسملا ةطلسلا مالتسا خيرات نم ةعاس )8٤( نوعبرأو
نيميقملل ةيباختنالا ةنجللاو ةيئالولا ةيباختنالا ناجّللا

.جراخلاب

نيرشعو عبرأ ىلإ لجألا اذه ديدمت ،ةجاحلا دنع ،نكمي
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم رارقب ةعاس )٤2(

لكلو ،ةيـعـيرشتـلاتاباختنالل نيحشرـتـم ةـمـئاــق لــكــل
يف قحلا  ،تاباختنالا هذه يف كراشم بزح لكلو ،حشرتم
ةضيرع لكش يف بلط ميدقتب ةتقؤملا جئاتنلا يف نعطلا

نيعبرألاو ينامثلا لجأ يف ةيروتسدلا ةمكحـملا ىدل اهعدوي
.ةتقؤملا جئاتنلا نالعإل ةيلاوملا ةعاس )8٤(

اهزوف ىلع ضرتعملا ةمئاقلا ةيروتسدلا ةمكحـملا رعشت
ىلإ ةيباتك ةركذم ميدقتل هزوف ىلع ضرتعملا حشرتملا وأ
نم ةعاس )27( نيعبسو نيتنثا لجأ يف ةيروتسدلا ةمكحـملا

.نعطلا عاديإ خيرات

اذه ءاضقنا دعب ،ةيروتـــسدلا ةمكـــحـملا لصــــفت:٠١٢ ةّداملا
 .مايأ )3( ةثالث لالخ نعطلا يف ،لجألا

اهنكمي ،سسؤم نعطلا نأ ةيروتسدلا ةمكحـملل نيبت اذإ
وأ هيف عزانتملا باختنالا ءاغلإب امإ اللعم ارارق ردصت نأ
حــــشرــتملا نالـــعإو ،دعــــملا جئاتــــنلا رـــضـــحم ةغايــــص ةداــــعإب
  .انوناق بختنملا

ةيئاهنلا جئاتنلا ةيروتسدلا ةمكحـملا طبضت:١١٢ ةّداملا
)٠1( ةرشع هاصقأ لجأ يف اهنلعتو ،ةيعيرشتلا تاباختنالل
. ةلقتسملا ةطلسلا نم ةتقؤملا جئاتنلا اهمالتسا خيرات نم مايأ

نيعبرأو نامث ىلإ لجألا اذه ديدمت ،ةجاحلا دنع ،نكمي
.ةيروتسدلا ةمكحـملا سيئر نم رارقب ةعاس )8٤(

ثلاثلا لصفلا

ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ فالختسا
ينطولا يبعشلا سلجملاو ةيئالولاو

لوألا مسقلا
 ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ فالختسا

ةيراـــسلا ةيـــعيرـــشـــتلا ماــــكـــحألاـــب لالـــــخإلا نود:٢١٢ ةّداملا
يئالولاو يدلبلا يبعشلا سلجملا وضع فلختسي ،لوعفملا

ةلاح يف دجاوتلا وأ ءاصقإلا وأ ةافولا وأ ةلاقتسالا ببسب
دعب تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع لصح يذلا حشرتملاب ،فانت
.ةدهعلا نم ةيقبتملا ةرتفلل ةمئاقلا نم بختنم حشرتم رخآ

وأ يدلب يبعش سلجم ضيوعت نيعت اذإ :3١٢ ةّداملا
اقبط ،لماكلا هديدجت ررقت وأ ،هلح مت وأ ،ليقتسم يئالو
ةـبـخاـنـلا ةـئيـهـلا ىـعدـتست ،اـهـب لوـمـعملا ةـيـنوـناـقـلا ماـكــحألل
 .تاباختنالا خيرات لبق اموي )٠9( نيعست

ةرتف يف تاباختنالا هذه ىرجت نأ نكمي ال ،هنأ ريغ
ديدجتلا خيرات نم ارهش )21( رشع ينثا نع لقت ةينمز
ةيدلبلاب ةقلعتملا ماكحألا قبطت ،ةرتفلا هذه لالخو ،يداعلا
.ةلاحلا بسح ،ةيالولا وأ

تايلمع ةحص مدعب وأ ءاغلإب لصفلا ةلاح يف :٤١٢  ةّداملا
سفن نمــــض نعـــــطلا عوضوم تاـــباــــخــــتـــنالا داـــعـــت ،تــيوــصتلا
فرظ يف يوضعلا نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا لاكشألا

رارق غيلبت خيرات نم ،رثكألا ىلع ،اموي )5٤( نيعبرأو ةسمخ
.ايميلقإ ةصتخملا ةيرادإلا ةمكحـملا

يناثلا مسقلا
ينطولا يبعشلا سلجملا يف وضع فالختسا

ةيعيرشتلاو ةيروتسدلا ماكحألاب لالخإلا نود :5١٢ ةّداملا
ببسب هدعقم روغش دعب بئانلا فلختسي ،لوعفملا ةيراسلا
وأ ،ءاصقإلا وأ هل يعرش عنام ثودح وأ ،ةلاقتسالا وأ ةافولا
نم ةفيظو هلوبق ببسب وأ ةيباختنالا هتدهع نم ديرجتلا
ددحـملا يوضعلا نوـــناـــقلا يف اـــهـــيـــلـــع صوـــصنــــملا فــــئاــــظوــــلا

لصحتملا حشرتملاب ،ةيناملربلا ةدهعلا عم يفانتلا تالاحل
بختنملا ريخألا حشرتملا دعب تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع

.ةيباينلا ةدهعلا نم ةيقبتملا ةدملل ،ةمئاقلا يف

ينــــطولا يبـــــــعـــشلا سلـــجــــملا بـــتـــــكـــم حرــــــصـــي :٦١٢ ةّداملا
ةيروتسدلا ةمكحـملا ىلإ اروف هغّلبيو ،بئانلا دعقم روغشب
 .حشرتملا فلختسم نييعتو ،روغشلا ةلاح نالعإل

عبارلا لصفلا
 ةمألا سلجم ءاضعأ )٢/3( يثلث باختنا

ةدهعل ةمألا سلجم ءاضعأ )2/3( اثلث بختني:٧١٢ ةّداملا
ةمألا سلجم ءاضعأ فصن ددجيو .تاونـــــس )6( تـــس اهــــتدم
.تاونس )3( ثالث لك نيبختنملا
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ةــــمألا سلـــجــــم ءاـــضــــعأ )2/3( اثـــلث بـــخـــتــــــــني:٨١٢ ةّداملا
رود يف ءامـــسألا ددعــتملا عارتـــقالا جذوـــمن بســح ةيـــبلغألاب
ةنّوكم ،ةيباختنا ةئيه فرط نم ،ةيالولا ىوتسم ىلع دحاو
   : عومجم نم

  ،يئالولا يبعشلا سلجملا ءاضعأ–

 .ةيالولل ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ–

 .رهاق عنام ةلاح يف ادع ام ايرابجإ تيوصتلا نوكي

.ميظنتلا قيرط نع ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

موــسرـــم بـــجوـــمب ةبـــخاـــنلا ةئيــــهلا ىعدتـــــست :٩١٢ ةّداملا
 .عارتقالا خيرات لبق ،اموي )5٤( نيعبرأو ةسمخ يسائر

وأ يدلب يبعش سلـجـــم يف وـــضــــع لك نكـــــمي :٠٢٢ ةّداملا
باختنالل حشرتي نأ ،ةينوناقلا طورشلا هيف رفوتت ،يئالو

.ةمألا سلجمل

سلـــجمل حـــشرـــتملا يفوــــــتـــسي نأ نيعــــتي :١٢٢ ةّداملا
 : ةيتآلا طورشلا ةمألا

موي ةلــماــــك ةـــنـــس )53( نيــــثالـــثو اسمـــــخ اغـــــلاب نوــــكي نأ–
،عارتقالا

سلجم يف بختنم ةفصب ةلماك ةدهع متأ دق نوكي نأ–
 .يئالو وأ يدلب يبعش

نيديدجتلاب ةقلعتملا تاباختنالا ىلع مكحلا اذه يرسي ال
رودصل نييلاتلا نيبختنملا ةمألا سلجم ءاضعأل نييئزجلا

.يوضعلا نوناقلا اذه

،ةيبيرضلا ةرادإلا هاجت هتيعضو تبثي نأ–

ةيرحلل ةبلاس ةبوقعب ايئاهن هيلع اموكحم نوكي ّالأ–
حنجلا ءانثتساب ،هرابتعا دري ملو ةحنج وأ ةيانج باكترال
،ةيدمعلا ريغ

لاملا طاسوأ عم هتلصب ةماعلا ىدل افورعم نوكي ّالأ–
ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةقيرطب هريثأتو ةهوبشملا لامعألاو
.ةيباختنالا ةيلمعلا ريس نسحونيبخانلل رحلا رايتخالا ىلع

حشرـــتملا عادــــيإب حــشرــــتلاب حيرــــصتلا مــــتـــــي:٢٢٢ ةّداملا
)2( نيتخسن ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا ىوتسم ىلع
ةلقتسملا ةطلسلا اهمّلــــست يتلا حيرــــصتلا ةرامـــتـــسا نــــم
 .انوناق اهيلع عقويو حشرتملا اهؤلمي يتلاو

بجي ،يسايس بزح ةياعر تحت نيحشرتملل ةبسنلاب
لوؤسملا اهعقوي ةيكزت ةداهشب حشرتلاب مهحيرصت قفري نأ
.بزحلا اذه نع لوألا

لــــجـــس يف حـــشرـــتلاب تاـــحــــيرـــصتلا لــــجـــــست:3٢٢ ةّداملا
  : هيف نّودي ،ضرغلا اذهل حتفي صاخ

ةفصو ناونعلاو ةينكلا ،ءاضتقالا دنعو ،بقللاو مسالا–
 ،حشرتملا

 ،هتعاسو عاديإلا خيرات–
 .فلملا ليكشت لوح تاظحالملا–
.عاديإلا ةعاسو خيرات نّيبي لصو ابوجو حرصملل مّلسي

لجأ يف حشرتلاب حيرصتلا عدوي نأ بجي :٤٢٢ ةّداملا
.عارتقالا خيرات لبق ،اموي )٠2( نورشع هاصقأ

،هعاديإ دعب هبحس وأ حشرتلا رييغت نكمي ال:5٢٢ ةّداملا
.يعرش عنام وأ ةافولا ةلاح يف ّالإ

ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا لصفت :٦٢٢ ةّداملا
 .تاحيشرتلا ةحص يف

هيف رفوتت مل حشرت يأ للعم رارقب ضفرت نأ اهنكميو
.يوضعلا نوناقلا اذه يف اهيلع صوصنملا طورشلا

نيموي لجأ يف حشرتملا ىلإ ضفرلا رارق غّلبي نأ بجي
 .حشرتلاب حيرصتلا عاديإ خيرات نم ءادتبا ،نيلماك )2(

يف ةددحـملا طورشلا قفو نعطلل الباق ضفرلا رارق نوكي
.يوضعلا نوناقلا اذه نم6٠2 ةّداملا

يبعشلا سلجملا ىوتسم ىلع عارتقالا ىرجي :٧٢٢ ةّداملا
.يئالولا

دعب ،ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم نكمي
ميدقتب ارارق ردصي نأ ،ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم صيخرت
 .هماتتخاو عارتقالا حاتتفا تيقوت ريخأت وأ

ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم هذختا يذلا رارقلا رشني
عارتقالا ريخأـــت وأ حاتـــتـــفا  ةعاـــس ميدـــقـــت لـــجأ نــم ةــلــقــتــسملا

تارقمبو ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا رقمب قّلعيو
ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملاو يئالولا يبعشلا سلجملاو ةيالولا
حاتتفا خيرات لبق ،رثكألا ىلع ،مايأ )5( ةسمخ كلذو ،ةيالولل
.عارتقالا

بئانو سيئر نم تيوصتلا بتكم لكشتي :٨٢٢ ةّداملا
مهلك نييفاضإ ءاضعأ )٤( ةعبرأو )2( نينثا نيدعاسمو سيئر
 .ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا سيئر مهنّيعي ةاضق

هنيعي طبض نيمأ اهريدي ةنامأب تيوصتلا بتكم دوزي
 .ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا سيئر

سيئر،ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم غّلبي
تيوصتلا بتاكم ددعب،ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا
 .عارتقالا خيرات لبق ،اموي )٠2( نيرشع لالخ ةيالو لكل

ةئيهلل نينوكملا نيبخاـــنلا ةمئاــــــق دادـــــعإ مـــــتي :٩٢٢ ةّداملا
ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم فرط نم ةبخانلا

نمضتت عيقوتلل ةمئاق لكش يف يدجبألا بيترتلا بسح
 .هيلإ نومتني يذلا سلجملاو مهباقلأو نيبخانلا ءامسأ
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)٠٠٤( ةئامعبرأ ساسأ ىلع ةبخانلا ةئيهلا عيزوت متي
.تيوصت بتكم لكل ،رثكألا ىلع ،بخان

نم مايأ )٤( ةــــعبرأ لـــبق ةدعــــملا ،عـــيقوــــتلا ةمئاـــق عــــضوت
ةئيهلاو نيـــحشرـــتـــــملا فرـــصت تـــحت ،عارتقالا حاتتفا خيرات
 .ةبخانلا

لبق نم اهيلع قداصملا عيقوتلا ةمئاق نم ةخسن عدوت
بــــتـــكـــم يف،ةـــلقتســـملا ةطلســـلل ةــــيئالوــــلا ةيــبودـــنـــملا قــــســنـــم
.عارتقالا ةدم لاوط تيوصتلا

تيوصتلا قاروأ بخان لك فرصت تحت عضوت :٠3٢ ةّداملا
ةطلسلا سيئر نم رارقب ةينقتلا اهتازيممو اهصن ددحي يتلا
.ةلقتسملا

ىلع ءانب بخانلا نكمي رهاق عنام ةلاح يف:١3٢ ةّداملا
  .ةلاكولا قيرط نع يباختنالا هقح ةسرامم هنم بلط

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا

لاـــكـــشألا ســــفــــن نـــمـــض تيوــــصــــتلا يرـــجـــــي :٢3٢ ةّداملا
٤٤1و3٤1و٠٤1و631و531و331 داوملا يف اهيلع صوصنملا

 .يوضعلا نوناقلا اذه نم٠51و9٤1و7٤1و6٤1و

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا

نم هراتخي يذلا هلثمم وأ حشرتم لكل قحي :33٢ ةّداملا
 .تيوصتلا تايلمع روضح نيبخانلا نيب

نم رثكأ روضح ،لاوحألا نم لاح يأ يف ،نكمي ال هنأ ريغ
نآ يف تيوصتلا بتكم يف نيحشرتملل نيلثمم )5( ةسمخ
 .دحاو

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا

ءاضعأ عيمج عقوي ،عارتقالا ماتتخا درجمب :٤3٢  ةّداملا
.عيقوتلا ةمئاق ىلع تيوصتلا بتكم

 .عارتقالا ماتتخا بقع اروف تاوصألا زرف متي :53٢  ةّداملا

اذه نم651 ىلإ251  نم داوملا ماكحأل اقفو زرفلا مظني
.يوضعلا نوناقلا

)3( ثالث نم رضحم يف زرفلا جئاتن نّودـت :٦3٢ ةّداملا
 .ىحمي ال ربحب ررحم خسن

ىلوتيو جئاتنلاب انلع تيوصّتلا بتكم سيئر حرصي
 .زرفلا رضحم ريرحت درجمب تيوصتلا بتكم لخاد اهقيلعت

اهتقباطم ىلع اقداصم ،زرفلا رضحم نم ةخسن مّلست
لصو لباقم ،حشرتم لكل انوناق لهؤملا لثمملا ىلإ ،لصألل
 .مالتسالاب

ةيبودنملا قسنم ىلإ اروف رضحـملا نم ةيلصأ ةخسن ّملست
  .هلثمم وأ ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا

نيودت دعبو تيوصت بتكم نم رثكأ ءاشنإ ةلاح يفو
هذه ىوتسم ىلع تيوصّتلا جئاتن عيمجت متي ،زرفلا جئاتن
ءاسؤر نم ةلكشم ةنجل فرط نم زيكرت رضحم يف بتاكملا
طبضلا نيمأ اهريدي ةنامأب ةدوزمو مهباونو ةينعملا بتاكملا
 .بتاكملا هذهل طبضلا ءانمأ نيب نم اّنس ربكألا

اقداصم جئاتنلا زيكرتو زرفلا رضحم نم ةخسن مّلست
،حشرتم لكل انوناق لهؤملا لثمملا ىلإ لصألل اهتقباطم ىلع
 .مالتسالاب لصو لباقم

جئاتنلا زيكرتو زرفلا رضحم نم ةيلصأ ةخسن مّلستو
وأ ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم ىلإ اروف

  .هلثمم

اقداصم جئاتنلا زيكرتو زرفلا رضحم نم ةخسن لسرت
سيئرو ةلقتسملا ةطلسلا سيئر ىلإ لصألل اهتقباطم ىلع
 .ايميلقإ ةصتخملا ةيرادإلا ةمكحـملا

جئاتنلا زيكرتو زرفلا رضحـمل ةينقتلا تافصاوملا ددحت
. ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم رارقب

ةريخألا هذه نودت ،تاضارتعا ميدقت ةلاح يف:٧3٢ ةّداملا
.يوضعلا نوناقلا اذه نم632  ةّداملايفروكذملا رضحـملا يف

جئاتنلا نع ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نلعي:٨3٢ ةّداملا
ةطلسلا مالتسا نم ةعاس )8٤(نيعبرأو نامث لالخ ةتقؤملا
.جئاتنلا زيكرتو زرفلا رضاحم ةلقتسملا

رضاحمو ةتقؤملا  جئاتنلا ةلقتسملا ةطلسلا سيئر لسري
.لجأ نود ةيروتسدلا ةمكحـملا ىلإ جئاتنلا زيكرتو زرفلا

ربكأ ىلع لصاحلا حشرتملا ،ابختنم نلعي :٩3٢ ةّداملا
 .اهلغش بولطملا دعاقملا ددعل اقفو ،تاوصألا نم ددع

نلعي ،اهيلع لصحـملا تاوصألا ددع يواست ةلاح يفو
.انس ربكألا حشرتملا ابختنم

جئاتن ىلع ضرتــعي نأ حــــشرـــتم لـــكل قـــــحي :٠٤٢ ةّداملا
ةيروتسدلا ةمكحـملا طبض ةباتك ىدل نعط ميدقتب عارتقالا

جئاتنلا نالعإ يلت يتلا ةعاس )٤2( نيرشعلاو عبرألا يف
.ةتقؤملا

يف نوعــطلا يف ةــــيروتـــــسدلا ةمكــــحـملا تبــــت :١٤٢ ةّداملا
 .ةلماك مايأ )3( ةثالث لجأ

،للعم رارق بجومب اهنكمي ،سسؤم نعطلا نأ  تأترا اذإو
رضحم لدعت نأ اّمإو ،هيلع ضرتعملا باختنالا يغلت نأ اّمإ
  .انوناق بختنملا حشرتملا ايئاهـن نلعت نأو ،ررحـملا جئاتنلا
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ةرشع لجأ يف ةيئاهنلا جئاتنلا ةيروتسدلا ةمكحـملا نلعت
.ةتقؤملا جئاتنلا اهمالتسا خيرات نم مايأ )٠1(

،ةيروتسدلا ةمكحـملا فرط نم باختنالا ءاغلإ ةلاح يف
خيرات نم ءادتبا ،مايأ )8( ةينامث لجأ يف ديدج عارتقا مظني
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر ىلإ ةيروتسدلا ةمكحـملا رارق غيلبت

سلجم يف بختنم وضع دعقم روغش ةلاح يف :٢٤٢ ةّداملا
صوصنملا فئاظولا نم ةفيظو يف نييعتلا وأ ،ةافولا ببسب ةمألا

ةدهعلا عم يفانتلا تالاحل ددحـملا يوضعلا نوناقلا يف اهيلع
هتدهع نم ديرجتلا وأ ،ءاصقإلا وأ ،ةلاقتسالا وأ،ةيناملربلا
تاباختنا ءارجإ متي ،رخآ يعرش عنام يأ وأ ،ةيباختنالا

.روتسدلا ماكحأ ةاعارم عم ،هفالختسال ةيئزج

ةمألا سلجم يف ديدجلا وضعلا ةدهع يهتنت :3٤٢ ةّداملا
.فلختسملا وضعلا ةدهع ءاهتنا خيراتب

وضعلا دعقم روغشب سلجملا بتكم حرصي :٤٤٢ ةّداملا
ةيروتسدلا ةمكحـملا ىلإ اروف هغلبيو ،ةمألا سلجم يف بختنملا

 .روغشلا ةلاح نالعإل

سداسلا بابلا
تاراــــشتسالاوةــــيروهمجلا ســــيئر باـــختنا

ةـــــيئاتفتسالا
لوألا لصفلا

 ةـــــيروهمجلا ســــيئر باـــختنا

نيثالثلا فرظ يف ةيسائرلا تاباختنالا ىرجت:5٤٢ ةّداملا
.ةيروهمجلا سيئر ةدهع ءاضقنال ةقباسلا اموي )٠3(

موسرم بجوـمب ةبخانلا ةئيهلا ىعدتست:٦٤٢ ةّداملا
عم ،عارتقالا خيرات لبق اموي )٠9( نيعست فرظ يف يسائر
.روتسدلا نم٤9 ةداملا ماكحأ ةاعارم

عارتقالاب ةيروهمجلا سيئر باختنا ىرجي :٧٤٢ ةّداملا
رّبعملا تاوصألل ةقلطملا ةيبلغألاب نيرود يف دحاو مسا ىلع
.اهنع

ةــيـــبلـــغألا ىلـــع حشرـــــتم يأ لصـــحـــتي مـــــل اذإ:٨٤٢ ةّداملا
رود مظـــني ،لوألا رودلا يف اهــــنع رّبــــعـــملا تاوـــصألل ةقلـــــطملا

.ٍناث
ناّذللا نانثالا ناحشرتــــملاّ الإ يناـــــثلا رودـــلا يف كراــــشي ال

.لوألا رودلا يف تاوصألا نم ددع ربكأ ىلع الصحت

ةيروهمجلا ةسائرل حشرتلاب احيرصت دعي:٩٤٢ ةّداملا
سيئر ىدل ايصخش حشرتملا لبق نم ليجست بلط عاديإ
 . مالتسا لصو لباقم ةلقتسملا ةطلسلا

هعيقوتو هبقلو ينعملا مسا حشرتلاب حيرصتلا نمضتي
  .هناونعو هتنهمو

قـئاـثوـلا ىلع يوـتـحـي فـلمب حشرـتــلاــب حــيرصتــلا قــفرــي
  : ةيتآلا

 ،ينعملا داليم ةداهش نم ةلماك  ةيلصأ ةخسن –1

،ينعملل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش –2

عتمتي هنأ ينعملا هبجومب دهشي فرشلاب حيرصت –3
باستكا هل قبسي ملو طقف ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلاب
 ،ىرخأ ةيسنج

نــيدــي هــنأ ينـــعملا هـــبـــجومب دـــهشي فرشلاـــب حـــيرصت –٤
 ،مالسإلاب

ةـيـئاضقـلا قـباوسلا ةـفـيــحص نــم3 مـــقر جرـــخــــتسم –5
 ،ينعملل

،ينعملل ةثيدح ةيسمش ةروص –6

،ينعملا جوزل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش –7

 ،نيفلحم ءابطأ فرط نم ينعملل ةمّلسم ةيبط ةداهش –8

ينعملا جوز عــــتمت ىلـــع دهــــشي فرــــشلاب حــــيرصت –9
 ،طقف ةيرئازجلا ةيسنجلاب

،ينعملا بأل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش  –٠1

،ينعملا مأل ةيلصألا ةيرئازجلا ةيسنجلا ةداهش –11

،ينعملل بخانلا ةقاطب نم ةخسن –21

ةماقإلا ىلع ينعملا هبجومب دهشي فرشلاب حيرصت –31
،تاوـنـس )٠1( رشعلا ةدم اهاوس نود رئازجلاب عاطقنا نود
 ،هحشرت عاديإ ةرشابم قبست يتلا ،لقألا ىلـع

ينوناقلا رربملا وأ ةينطولا ةمدخلا ةيدأت تبثت ةداهش –٤1
،اهتيدأت مدعل

اذه نم352 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا تاعيقوتلا –51
 ،يوضعلا نوناقلا

ةلوقنملاو ةيراقعلا هتاكلتممب ينعملل ينلع حيرصت –61
،هجراخو نطولا لخاد

ةنس ربمفون لوأ ةروث يف ةكراشملا تبثت ةداهش –71
 ،2٤91 ةنس ويلوي لبق نيدولوملا نيحّشرتملل٤591

دعب دولوملا حشرتملا يوبأ طروت مدع تبثت ةداهش –81
ةنس ربمفون لوأ ةروث دض لامعأ يف2٤91 ةنس ويلوي
٤591،

نم٠52 ةداملا يف ةررقملا ةلافكلا عاديإ تبثت ةداهش –91
،ةيمومعلا ةنيزخلا فرط نم ةّملسملاويوضعلا نوناقلا اذه

  : يتأي ام نمضتي حشرتملا هعّقوي يباتك دهعت  –٠2

يف ةينطولا ةيوهلل ةيساسألا تانوكملا لامعتسا مدع –
 ،ةيبزح ضارغأل ةيغيزامألاو ةبورعلاو مالسإلا ةثالثلا اهداعبأ
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ةيمالسإلا ةثالثلا اهداعبأ يف ةينطولا ةيوهلا ىلع ظافحلا –
 ،اهتيقرت ىلع لمعلاو ةيغيزامألاو ةيبرعلاو

 ،اهديسجتو٤591 ةنس ربمفون لوأ ئدابم مارتحا –
مازـتـلالاو ،اــهـب لوــمــعملا نيناوــقــلاو روــتسدــلا مارــتــحا –

  ،اهـل لاثتمالاب
 ،ةينطولا ةحلاصملاو ملسلا ئدابم سيركت –
يسايسلا لمعلل ةليسوك وأ ريبعتلل ةليسوك فنعلا ذبن –

باطخ اذكو ،هب ديدنتلاو،اهيف ءاقبلا وأ ةطلسلا ىلإ لوصولاو
،زييمتلاوةيهاركلا

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 نــع ةــطــلسلا ىلع يطارــقــمــيدــلا لوادــتــلا مارــتــحا –

 ،يرئازجلا بعشلل رحلا رايتخالا
 ،ينطولا بارتلا ةمالس ىلع ظافحلا –
.ةيروهمجلا ئدابم مارتحا –

دهعتلا اذه نومضم حشرتملا جمانرب سكعي نأ بجـي
.يباتكلا

تاــــــباـــخـــتنالل حــــشرـــتلا يف بغار لـــــك مزــــــلــي :٠5٢ ةّداملا
ناتئام اهردق ةيمومعلا ةنيزخلا ىدل ةلافك عاديإب ةيسائرلا

.)جد٠٠٠.٠52( رانيد فلأ نوسمخو

%٠5 ىلع لصح يذلا حشرتملا لبــــق نم ةلاـــفكلا درتــــست
سمخ ىلع ةعزوم لقألا ىلع  انوناق ةررقملا تاعيقوتلا نم
)51( رشع  ةسمخ  لجأ  يف  ،لقألا ىلع  ،ةيالو )52( نيرشعو
يفو.تاحيشرتلا نع ةيروتسدلا ةمكحـملا نالعإ نم اموي
.هقوقح يوذ  ىلإ ةلافكلا درت حشرتملا ةافو ةلاح

مل نإ ةيمومعلا ةنيزخلل  لقنتومداقتلاب ةلافكلا طقست
خيرات نم ةنس لجأ يف حشرتملا فرط نم اهب ةبلاطملا متت
.ةيئاهنلا جئاتنلا نالعإ

نيعبرألا فرظ يف حشرتلاب حيرصتلا عدوي :١5٢ ةّداملا
يسائرلا موسرملا رشنل ةيلاوملا ،رثكألا ىلع ،اموي )٠٤(
.ةبخانلا ةئيهلا ءاعدتسا نمضتملا

تاحيشرتلا ةحص يف ةلقتسملا ةطلسلا لصفت :٢5٢ ةّداملا
لـجأ يف اـيـنوـناـق الـيـلـعـت لـلـعـم رارـقـب ةــيروــهــمجلا ةساــئرــل
 .حشرتلاب حيرصتلا عاديإ خيرات نم مايأ )7( ةعبس هاصقأ

،هرودص روف حشرتملا ىلإ ةلقتسملا ةطلسلا رارق غّلبي
ةمكحـملا ىدل رارقلا اذه يف نعطلا ،ضفرلا ةلاح يف هل قحيو
نم ةعاس )8٤( نوعبرأو نامث هاصقأ لجأ يف ةيروتسدلا

  .هغيلبت ةعاس

تاحيشرتلاب ةقلعتملا اهتارارق ةلقتسملا ةطلسلا لسرت
لجأ يف ةيروتسدلا ةمكحـملا ىلإ حشرتلا تافلمب ةقفرم
 .اهرودص خيرات نم ةعاس  )٤2( نورشعو عبرأ هاصقأ

ةــــيـــئاـــهــنلا ةـــمـــئاـــقلا رارــــقــــب ةــــيروتــــسدلا ةمـــكـــحـملا دـــــمــتــعــت
كلذ يف اــــمب ،ةـــيروهمجلا ســـيئر باـــختنال نيــــحشرتملل
خيرات نم مايأ )7( ةعبس هاـــــصقأ لجأ يف ،نوعطلا يف لصـفلا
ةداملا ماكحأ ةاعارم عم ،ةلقتسملا ةطلسلل رارق رخآ لاسرإ
 .روتسدلا نم59

ةيمسرلا ةديرجلا يف ةيروتسدلا ةمكحـملا رارق رشني
.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل

نم78 ةّداملا يف ةددحـملا طورشلا نع الضف:35٢ ةّداملا
ىلـــع بجـي ،يوـــضعلا نوـــناقلا اذـــه ماـــكحأ اذــــكو ،روـــتسدلا
: مدــــقي نأ حـــشرتملا

ءاضعأل يدرف عيقوت )٠٠6( ةئامتس نمضتت ةمئاق اّمإ–
ةيناملرب وأ ةيئالو وأ ةيدلب ةيبعش سلاجم يف نيبختنم
،لقألا ىلع ،ةيالو92 ىلع ةعزومو ،لقألا ىلع

عــــيـقوــت )٠٠٠.٠5( فــلأ نيسمــخ نــمضتــت ةـــمــئاـــق اـــّمإ–
،ةيباختنا ةــــمئاق يف نيلـــجسم نيـــبخانل ،لــــقألا ىلــــع ،يدرـــــف
لقي ّالأ يغبنيو .لقألا ىلع ،ةيالو92 ربع عمجت نأ بجيو
تايالولا نم ةيالو لك يف ةبولطملا تاعيقوتلا نم ىندألا ددعلا
  .عيقوت )٠٠21(يتئاموفلأ نع ةدوصقملا

ىدل هيلع قداصم يدرف عوبطم يف تاعيقوتلا هذه نّودت
ةلقتسملا ةطلسلا ىدل تاعوبطملا هذه عدوتو ،يمومع طباض
ةّداملا عوضوم حشرتلا فلم هيف عدوي يذلا تقولا سفن يف

 .يوضعلا نوناقلا اذه نم9٤2

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةّداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا

ةيباختنا ةمئاق يف لجسم بخان يأل قحي ال:٤5٢ ةّداملا
 .طقف دحاو حشرتمل ّالإ هعيقوت حنمي نأ

،ايغال حشرتم نم رثكأل بخانلا هحنمي عيقوت لك ربتعي
1٠3 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا تابوقعلل هبحاص ضرعيو
 .يوضعلا نوناقلا اذه نم

تارادإلاو تاسسؤملاو ةداـبـعـلا نـكاـمأ لاــمــعــتسا عــنــمــي
امهم نيوكتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تاسسؤم لكو ةيمومعلا

.نيبخانلا تاعيقوت عمج ضرغل اهعون ناك
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دــعب حــــشرتملا باــــحسناب دـــــتعي الو لـــــبقي ال :55٢ ةّداملا
لوصح ةلاح يفّ الإ ،تاحيشرتلا ةيروتسدلا ةمكحـملا دامتعا

ةلاح يف وأ ،انوناق ةيروتسدلا ةمكحـملا هتبثت ريطخ عنام
ميدـــــقتل رـــخآ لـــجأ ذـــئنيح حـــنميو ،يـــنعملا حـــشرـــتملا ةاـــفو
قباسلا رهشلا لجألا اذه زواجتي نأ نكمي الو ،ديدج حيشرت
 .عارتقالا خيراتل

دعب ،هل ريطخ عنام ثودح وأ حشرتم ةافو ةلاح يفو
اهرشنو نيحشرتملا ةمئاق ىلع ةيروتسدلا ةمكحـملا ةقفاوم

ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف
ةسمخ اهاصقأ ةدمل عارتقالا خيرات ليجأت متي ،ةيبعشلا

.اموي )51( رشع

لوألا رودلا جئاتن ةيروتسدلا ةمكحـملا نلعت:٦5٢ ةّداملا
ةكراشملل نيوعدملا )2( نيحشرتملا ،ءاضتقالا دنع ،نّيعتو

.يناثلا رودلا يف

مويلاب عارتقالل يناثلا رودلا خيرات ددحي :٧5٢ ةّداملا
جئاتن ةيروتسدلا ةمكحـملا نالعإ دعب )51( رشع سماخلا
لوألا نيرودلا نيب ىوصقلا ةدملا ىدعتت ّالأ ىلع ،لوألا رودلا

 .اموي )٠3( نيثالث يناثلاو

انوناق لهؤملا هلثمم وأ حشرتم لكل قحي:٨5٢ ةّداملا
،ءاتفتسالا ةلاح يف بخان يألو ،ةيسائرلا تاباختنالا ةلاح يف

يف هجاجتحا جاردإب تيوصتلا تايلمع ةحص يف نعطي نأ
.تيوصتلا بتكم يف دوجوملا زرفلا رضحم

هيف تبلل جاجتحالا اذهـب اروف ةلقتسملا ةطلسلا رطخت
  .يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل اقبط

ةيروهمجلا ســيئر باـــختنا جـــئاتن لـــــجست :٩5٢ ةّداملا
خسن )3( ثالـــث يف رّرـــحم رـــضحم يف تـــيوصت بـــتكم لـــكب
 .ةصاخ تارامتسا ىلع ةيلصأ

سيئر نم رارقب رضحـملا اذهل ةينقتلا تافصاوملا ددحت
.ةلقتسملا ةطلسلا

تاباختنالل ةتقؤملا جئاتنلا ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نلعي
ءادتبا ،ةعاس )27( نوعبسو ناتنثا هاصقأ لجأ يف ةيسائرلا

ةيباختنالا ناّجللا رضاحم ةلقتسملا ةطلسلا مالتسا خيرات نم
.جراخلاب نيميقملل ةيباختنالا ةنجللاو ةيئالولا

طبض ةنامأ ىدل ةتقؤملا جئاتنلاب ةقلعتملا نوعطلا عدوت
ةعاس )8٤( نيعبرألاو ينامثلا لجأ يف ةيروتسدلا ةمكحـملا
 .ةتقؤملا جئاتنلا نالعإ يلت يتلا

يذلا ابختنم نلعملا حشرتملا ةيروتسدلا ةمكحـملا رعشت
نيتنثا لجأ لالخ ةيباتك ةركذم مدقيل هباختنا ىلع ضرتعا

.هغيلبت خيرات نم ءادتبا ،ةعاس )27( نيعبسو

نوـــــعطلا يف ةـــيروــــتسدلا ةـــــمكـــحـملا لـــــــصفت :٠٦٢ ةّداملا
ديعت ،ةسسؤم نوعطلا نأ نيبت اذإو .مايأ )3( ةثالث لالخ
 .ةدعملا جئاتنلا رضاحم ةغايص للعم رارقب

لـجأ يف ةـيساـئرـلا تاـباـخـتـنالـل ةـيـئاـهـنـلا جئاـتـنـلا نـلـعـت
لبق نم رضاحـملا اهمالتسا خيرات نم ءادتبا مايأ )٠1( ةرشع
  .ةلقتسملا ةطلسلا سيئر

 يناثلا لصفلا

 ءاتفتسالا قيرط نع ةيباختنالا ةراشتسالا

موسرم بجومب ةبخانلا ةئيهلا ىعدتست:١٦٢ ةّداملا
.ءاتفتسالا خيرات نم اموي )5٤( نيعبرأو ةسمخ لبق يسائر

يسائّرلا موسرملاب ءاتفتسالل حرتقملا صنلا قفري
.هالعأ ةرقفلا يف هيلع صوصنملا

ناــــــتقرو بـــــــخان لـــــــــك فرـــــصت تـــــــحت عـــــضوــــت :٢٦٢ ةّداملا
لــــمحت ،نيــــفلتخم نيـــنولب قرو ىلـــع ناــــتعوبطم تـــــيوصتلل
 .”ال“ ةملك ىرخألاو ”معن“ ةملك امهادحإ

: يـتأـي اـمـك نـيـبـخاـنـلا ىـلـع هـحرـط ررـقـمـلا لاؤـسـلا غاـصـي
.”؟ مكيلع حورطملا ...ىلع نوقفاوم متنأ له“

نــم رارــقـــب تــيوــصــتلا قاروأل ةــيــنــقــتلا تازــيــمـــملا ددـــحت
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر

ةلصتملا تاعزانملاو تيوصتلا تايلمع متت:3٦٢ ةّداملا
 .يوضعلا نوناقلا اذه نم272و952 نيتداملا ماكحأل اقفو اهب

ةّدم يف ءاتفتسالا جئاتن  نع ةيروتسدلا ةمكحـملا نلعت
رضاحم مالتسا خيرات نم ءادتبا ،مايأ )٠1( ةرشع اهاصقأ
572و662  نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ةيباختنالا ناجللا

.يوضعلا نوناقلا اذه نم

عــباسلا باــــبلا

ةـــــيباختنالا ناــــجّللا

لوألا لصفلا

ةيدلبلا ةيباختنالا ةنجللا

لوألا مسقلا

ةنجّللا  ليكشت

ةيباختنا ةنجل ةيدلب لك ىوتسم ىلع أشنت :٤٦٢ ةّداملا
: نم لكشتتو .عارتقا لك ةبسانمب ،ةيدلب
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،ايميلقإ صتخملا يئاضقلا سلجملا سيئر هّنيعي ٍ ضاق–
،اسيئر

ةيبودنملا قسنم مهنيعي نينثا نيدعاسمو سيئر بئان–
ادع ام ،ةيدلبلا يبخان نيب نم ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا
مهراهصأو مهبراقأو مهـبازحأ ىلإ نيمتنملاو نيحشرتملا
.ةعبارلا ةجردلا ةياغ ىلإ

ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا ءاضعأ تاباختنال ةبسنلاب امأ
امهادحإ لفكتت ،ناتيدلب ناتيباختنا ناتنجل أشنت ،ةيئالولاو
تاباختناب ىرخألاو يدلبلا يبعشلا سلجملا تاباختناب
.هالعأ ةروكذملا ةليكشتلا سفنب يئالولا يبعشلا سلجملا

ةيباختنالا ناجّللا ءاضعأ نييعت نمضتملا رارقلا قلعي
ةــــلقتسملا ةـــطلسلل ةــــيئالولا ةــــيبودــنملا رــــــقمب اروــــف ةـــــيدلبلا

.ةينعملا تايدلبلاو ةيالولاو

نـم ةـلـكشم ،رـثـكأ وأ ةــيــنــقــت ةــيــلــخــب ةــنجل لــك نيعــتست
بجومب ،تايئاصحإلاو يلآلا مالعإلا يف نيينقتو نيسدنهم
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم رارق

يناثلا مسقلا

ةيدلبلا ةيباختنالا ةنجللا تايحالص

ةعمتجملا ةيدلبلا ةـــيباختنالا ةــــنجللا موـــــقت:5٦٢ ةّداملا
هددحي مولعم يمسر رخآ رقمب ،ءاضتقالا دنعو ،ةيدلبلا رقمب
جئاـتن ءاصحإب ،ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم
ىلـع تيوصـتلا بتاكـم لـك يـف اهيلـع لصـحـملا تيوـصتلا

ثالـــث يف يـــمسر رضحم يف اـهـلـيـجـستو ،ةـيدلـبلا ىوتـسم
نيحشرتملل انوناق نيــلهؤملا نيلثمملا روـــضحب ،خـــسن )3(
 .نيحشرتملا مئاوق وأ

قاروأ ةلقتسملا ةطلسلل ةيدلبلا ةيبودنملا رقمب ظفحت
.ةعمشمو ةفورعم سايكأ يف ةزئافلا مئاوقلل تيوصتلا

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

ةقيثو وه يذلا تاوصألل يدلبلا ءاصحإلا رضحم عقوـي
ةــــنجللا ءاــــضعأ عـــيمج لــــبق نــــم ،تاوــــصألا عـــــيمج نـــــمضتت
.ةيدلبلا ةيباختنالا

ىلوألا ةرقفلا يف ةروكذملا )3( ثالثلا ةيلصألا خسنلا عزوت
  : يتأي امك  ،هالعأ

ةـــيباختنالا ةـــنجللا ســـيئر ىلإ اروــــف لـــسرت ةــــخسن –
نوناقلا اذه نم662 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةيئالولا
  ،يوضعلا

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

 ،ةلقتسملا  ةطلسلا فيشرأ يف كلذ دعب ظفحتو

ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم ىلإ اروف ّملست ةخسن –
.هلثمم وأ ةلقتسملا

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

171 داوملا ماكحأل اقبط دعاقمـلا عيزوتب ،ساسألا اذه ىلع
  .يوضعلا نوناقلا اذه نم٤71و371و271و

رضحم نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن مّلست
،اهسيئر لبق نم ةنجللا رقمبو اروف ةيدلبلا ةيباختنالا ةنجللا
نيحشرتم ةمئاق وأ حشرتم لكل انوناق لهؤملا لثمملا ىلإ

عـيـمــج ىلع ةــخسنــلا هذــه غــمدــتو .مالــتسالاــب لصو لــباــقــم
ىلع قداصم ةـخسن“ ةراـبــع لــمــحــي يدــن مــتــخــب اــهـتاــحــفص
.”لصألل اهتقباطم

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

قلعتملا ةيدلبلا ةيباختنالا  ةنجللا رضحم نم ةخسن مالتسال
ةلماكلا اموي )٠2(نيرشعلا لالخ تاوصألل يدلبلا ءاصحإلاب
.عارتقالا خيرات لبق

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

مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف ةيفاضإ ةمئاق ميدقت نكمي امك
بايغ ةلاح يف ضيوعتلل طورشلا سفنبو عارتقالا موي لبق
 .لهؤملا لثمملا

رضحـملا نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن ملست
ةــــيئالولا ةـــــيبودــنملا قـــــسنم ىلإ ،اـــــضيأ هالــــــعأ هــــيلإ راــــشملا
.ةلقتسملا ةطلسلل

تاوصألل يدلبلا ءاصحإلا رضحـمل ةينقتلا تافصاوملا ددحت
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم رارقب

ةطلسلا سيئر نم رارقب ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت
.ةلقتسملا

 يناثلا لصفلا

ةـــــيئالولا ةــــيباختنالا ةــــنجللا

 لوألا مسقلا

ةـــنجللا لــيكشت

يــــــتلا ةـــــيئالولا ةــــيباختنالا ةـــــنجللا لــــــــكشتت:٦٦٢ ةّداملا
ءاضعأ )3( ةثالث نم ،ةلقتسملا ةطلسلا فارشإ تحت لمعت
 : نيفلختسم ءاضعأو

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

هنيعي ةلقتسملا ةـطلسلل ةــيئالولا ةـــيبودنملا نـــم وـــــضع  –
 ،سيئرلل ابئان ،ةلقتسملا  ةطلسلا سيئر
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،ةلقتسملا ةطلسلا سيئر  هرخسي ،اوضع يمومع طباض –
 .ةنجللا ةنامأ ماهمب موقيل

ةيئالولا ةيبودنملا رقمب ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا عمتجت
 .ةلقتسملا ةطلسلل

نيسدنهم نم ةلكشم ،رثكأ وأ ةينقت ةيلخب ةنجللا نيعتست
نم رارق بجومب ،تايئاصحإلاو يلآلا مالعإلا يف نيينقتو
.ةلقتسملا ةطلسلا سيئر

نيــــــترـــــئاد ىلإ ةـــــيالوــــــلا مـــــيـــــــــســـــقـــــت ةـــــلاـــح يف :٧٦٢ ةّداملا
ةيباختنا ةرئاد لك ىوتسم ىلع أشنت ،رثكأ وأ نيتيباختنا

ةّداملا يف اهيلع صوصنملا طورشلا سفنب ةيباختنا ةنجل
 .هالعأ662

نم862 ةّداملا يف ةددحـملا كلت يه ةنجللا هذه تايحالص
 .يوضعلا نوناقلا اذه

 يناثلا مسقلا

ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا تايحالص

زــــكرـــتو ةيــــئالولا ةيباــــختـــــنالا ةنـــــّجللا نياــــعــــت:٨٦٢ ةّداملا
ةيباختنالا ناجّللا اهتلسرأو اهتلجس يتلا جئاتنلا عمجتو
.ةيدلبلا

،ةيئالولا ةيبعشلا سلاجملا باختنال ةبسنلاب :٩٦٢ ةّداملا
ماكحأل اقبط ،دعاقملا عيزوتب ةيئالولا ةيباختنالا ةنّجللا موقت
.يوضعلا نوناقلا اذه نم٤71و371و271و171  داوملا

ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا باختنال ةبسنلاب:٠٧٢ ةّداملا
ةيئالولا ةيباختنالا ةنّجللا لاغشأ يهتنت نأ بجـي ،ةيئالولاو
 .عارتقالا ماتتخا نم ةعاس )69( نيعستو تس لالخ

اذه ديدمت ،ءاضتقالا دنع ،ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نكمي
  .دح ىصقأك ةعاس )8٤( نيعبرأو ةينامثب لجألا

ةيبودنملا قسنم ىلإ ،اروف رضحـملا نم ةيلصأ ةخسن ّملست
.هلثمم وأ ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا

رضحم نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن مّلست
لثمملا ىلإ ،ةنجللا رقمبو اروف ةيئالولا ةيباختنالا ةنجللا
.مالتسالاب لصو لباقم نيحشرتم ةمئاق لكل انوناق لهؤملا

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

يبعشلا سلجملا ءاضـعأ باــــختـــنال ةبــــســـنلاــــب :١٧٢ ةّداملا
ةيئالولا ةيباختنالا ةنجّللا لاغشأ يهتنت نأ بجـي ،ينطولا
ةـــعاس )69( نيعستــلاو تسلا لالــخ ةــيــباــخــتــنالا ةرـــئادـــلا وأ
ةطلسلا سيئرل نكميو .رثكألا ىلع عارتقالا ماتتخال ةيلاوملا
نيعبرأو نامثب لجألا اذه ديدمت ،ءاضتقالا دنع ،ةلقتسملا
.دح ىصقأك ةعاس )8٤(

طبض ةنامأ ىدل موتخم فرظ يف اروف اهرضاحم عدوتو
  .مالتسا لصو لباقم ةيروتسدلا ةمكحـملا

ةطلسلا سيئر ىلإ ،اروف رضحـملا نم ةيلصأ ةخسن ّملست
 .مالتسا لصو لباقم ةلقتسملا

رضحم نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن مّلست
لثمملا ىلإ ،ةنجّللا رقمبو ،اروف ةيئالولا ةيباختنالا ةنجّللا
غمدتو .مالتسالاب لصو لباقم حشرتم لكل انوناق لهؤملا

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

رضحـملا نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن ملست
ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم ىلإ ،هالعأ روكذملا
.هلثمم وأ

ةــــــــيروــــهمــــجلا ســــيــــئر باــــخـــتــــنال ةــــبــــسنـــلاـــب :٢٧٢ ةّداملا
ةيئالولا ةيباختنالا ةنجّللا فلكت ،ةيئاتفتسالا ةراشتسالاو
ماعلا ءاصحإلاب مايقلاو ةيالولل ةعباتلا تايدلبلا جئاتن عمجب
 .ةيروهمجلا سيئر باختنال جئاتنلا ةنياعمو ،تاوصألل

نيعبسلاو نيتنثالا لالخ ةنجّللا لاغشأ يهتنت نأ بجـي
عدوــتو ،رــثــكألا ىلع عارــتــقالا ماــتــتــخال ةــيـــلاوملا ةـــعاس )27(
ةمكحـملا طبض ةنامأ ىدل  عّمشم فرظ يف ،اروف اهرضاحم
.مالتسا لصو لباقم ةيروتسدلا

ةطلسلا سيئر ىلإ ،اروف رضحـملا نم ةيلصأ ةخسن ّملست
  .مالتسا لصو لباقم ةلقتسملا

نــم لصألل اــهــتــقــباــطـــم ىلع قداصم ةـــخسن كلذـــك مـــّلست
ىلإ ،ةنجّللا رقمبو ،اروف ةيئالولا ةيباختنالا ةنجّللا رضحم
ةيسائرلا تاباختنالل  حشرتم لكل انوناق لهؤملا لثمملا

عـــــيمج ىلـــع ةـــخسنلا هذـــه غـــمدتو .مالــــتسالاب لـــصو لــــباقم
ىلع قداصم ةـخسن“ ةراـبــع لــمــحــي يدــن مــتــخــب اــهـتاــحــفص
.”لصألل اهتقباطم

رضحـملا نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن ملست
ةلقتسملا ةطلسلل ةيئالولا ةيبودنملا قسنم ىلإ ،هالعأ روكذملا
.هلثمم وأ

لهؤملا حشرتملا لثمم وأ حشرتم لك عدوي:3٧٢ ةّداملا
لالـــــخ ةــــلقتسملا ةــــطلسلل ةــــيئالولا ةـــــيبودــنملا ىدـــــل اــــنوناق
مهيلثمم ةمئاق ،عارتقالا خيرات لبق ةلماك اموي )٠2( نيرشع
ةيباختنالا ةنّجللا رضحم نم ةخسن مالتسال انوناق نيلّهؤملا
  .جئاتنلا زيكرتب قلعتملا ةيئالولا

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

مايأ )٠1( ةرشع لجأ يف ةيفاضإ ةمئاق ميدقت نكمي امك
بايغ ةلاح يف ضيوعتلل طورشلا سفنبو ،عارتقالا موي لبق
.لهؤملا لثمملا
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 ثلاثلا لصفلا

تايلثمملا ىدل ةيباختنالا ةنجّللا

ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا

تاـــيلثـــمملا ىدل ةيـــــباخـــتنا ناـــجل أشــــــنت:٤٧٢ ةّداملا
اهنم لك ةليكشتو اهددـــــع ددــــحي ،ةيلصـــنقلا وأ ةيسامولبدلا

قـــيـــسنـــتلاب ةـــــلقتـــسملا ةـــطــلسلا ســـــــيئر نم رارق بـــجوـــمب
جئاتنلا ءاصحإل ،ةيجراخلا نوؤشلا ةرازو حلاصم عم رواشتلاو
 .اهل ةعباتلا تيوصتلا بتاكم عومجم يف اهيلع لصحـملا

 عبارلا لصفلا

جراخلاب نيميقملل ةيباختنالا ةنجّللا

،جراخلاب نيميقملل ةيباختنا ةنجل أشنت :5٧٢ ةّداملا
لبق نم ةلجسملا جئاتنلا عـــــيمجتوزيكرتو ةنياعم دصق
،جراخلاب ةيلصنقلا وأ ةيسامولبدلا تاثعبلا ىدل ناّجللا عيمج
 : نم لكشتتو

سلجم سيئر هنيعي ،لقألا ىلع راشتسم ةبترب ضاق–
،اسيئر ،ةمصاعلا رئازجلا ءاضق

ةـــــطلـــسلا ســــــيئر هنــــيـــــعي ،ةلقتـــسملا ةطـــلسلا نـــع لـــثــــــــمم–
،اوضع ،ةلقتسملا

ةلقتسملا ةطلسلا سيئر هرّخسي ،اوضع يمومع طباض–
.ةنجللا ةنامأ ماهمب موقيل

نوؤشلا ريزو هحرتقي فظومب ةنّجللا هذـه ءاضـعأ نيـعتسـي
متي ،ةلقتسملا ةطلسلا سيئر هحرتقي فظومو ةيجراخلا

  .ةلقتسملا ةطلسلا سيئر نم رارـقـب امهنييعت
ةطلسلا رقمب جراخلاب نيميقملل ةيباختنالا ةنجللا عمتجت

  .ةلقتسملا
)69( نيعستلاو تسلا لالخ ةنجللا لاغشأ يهتنت نأ بجـي

يف نّودــــتو ،رـــثــكألا ىلع عارـــتـــقالا ماتـــتــــخال ةيـــلاوـــملا ةـــعاــــس
،ةلقتسملا ةطلسلا سيئرل نكميو .خــــسن )3( ثالـث نم رــــضاحم
ةعاس )8٤( نيعبرأو نامــثب لـــجألا اذه دــــيدـــمت ،ءاضــــتقالا دنع
.دح ىصقأك

ةنامأ ىدل عّمشُم فرظ يف ،اروــــف اــــهرضاحم عدوــــتو
.مالتسا لصو لباقم ةيروتسدلا ةمكحـملا طبض

ةنجّللا ىدل جـــــئاتنلا عـــــيمجت رــــضحم نـــــم ةــــــخسن ظــــــفحت
.جراخلاب نيميقملل ةيباختنالا

سيئرل ،هالعأ ةروكذملا رضاحـملا نم ةيلصأ ةخسن ملست
.مالتسا لصو لباقم ةلقتسملا ةطلسلا

رـضـحـم نم لصألل اهتقباطم ىلع قداصم ةخسن مّلست
رـــــقـــمـــبو ،اروـــف جراـخـلاب نـيـمـيــــقـمـلـــل ةـيــــباــــخـتــــنالا ةـنـــــجـــــلـــــلا
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

 نـــماثلا باــــبلا

ةــــيباختنالا مــــئارــجلا

ثالث ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي :٦٧٢ ةّداملا
نم لك ،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠3 نم ةمارغبو تاونس )3(
ةطلسلا تارارق ذيفنت نع ادمع عنتمي وأ لقرعي وأ ضرتعي
.ةلقتسملا

ةطلــــــسلا ءاـــضـــعأ نيـــهي نــم لــــك ىلع قبــــــطت:٧٧٢ ةّداملا
تابوقعلا ،اهتبسانمب وأ مهماهم مهتسرامم لالخ ةلقتسملا
.تابوقعلا نوناق نم٤٤1 ةداملا يف اهيلع صوصنملا

ىلإ رهشأ )3( ةــثالث نم ســـبـــحلاب بـــقاــــعي :٨٧٢ ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠٤ ىلإ جد٠٠٠.٤ نم ةمارغبو تاونس )3( ثالث
وأ ءامسأ تحت ةيباختنا ةمئاق نم رثكأ يف هسفن لجس نم

تالاح نم ةلاح ءافخإب ،ليجستلا دنع ،ماق وأ ةفيزم تافص
.نوناقلا اهيلع صني يتلا ةيلهألا نادقف

ليجست ةداهش ميدقت وأ ميلست يف ريوزت لك :٩٧٢ ةّداملا
نم سبحلاب هيلع بقاعي ،ةيباختنالا مئاوقلا نم بطش وأ

جد٠٠٠.6 نم ةمارغبو تاونس )3( ثالث ىلإ رهشأ )6( ةتس
 .جد٠٠٠.٠6 ىلإ

.ةبوقعلا سفنب ةلواحـملا ىلع بقاعيو

ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ةبوقعلاب بقاعي :٠٨٢ ةّداملا
تايلمع ليبس ضرتعي نم لك ،يوضعلا نوناقلا اذه نم972

تاقاطب وأ مئاوقلا هذه فلتي وأ ةيباختنالا مئاوقلا طبض
 .اهروزي وأ اهلّوحي وأ اهيفخي وأ نيبخانلا

نيفلكملا ناوعألا فرط نم ةفلاخملا هذه باكترا ةلاح يفو
.ةبوقعلا فعاضت ،ةيباختنالا تايلمعلاب

)3( ثالـــث ىلإ )1( ةنـــس نـــم سبـــحلاب بــــقاعي :١٨٢ ةّداملا
مـــّـلسي نم لك ،جد٠٠٠.٠٤ ىلإ جد٠٠٠.٤ نم ةمارغبو تاونس
ةمــــئاقلا وأ ةـــبخانلا ةــــئيهلل ةـــينطولا ةيـــقاطبلا نــــم ةــــخسن
يسامولبدلا زكرملل ةيباختنالا ةمئاقلا وأ ةــيدلبلا ةـــيباختنالا
ريغ ةهج وأ صخش يأل ،اهنم ءزج وأ جراخلا يف يلصنقلا وأ
.يوضعلا نوناقلا اذه نم٠7 ةداملا يف اهيلع صوصنملا كلت

ىلإ رهـــشأ )3( ةـــثالــث نـــم سبــــحلاب بقاــــــعي :٢٨٢ ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠6 ىلإ جد٠٠٠.6 نم ةمارــــغبو تاوــــنــس )3(ثالــث
يف صخش مسا بطش وأ صخش ليجست لواح وأ لجس نم
تاحيرصت لامعتسابو ،قح هجو نودب ةيباختنا ةمئاق
 .ةروزم تاداهش وأ ةفيزم
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،هالعأ ةروكذملا ةحنجلا بكترم ىلع مكحلا نكمي امك
ىلع )2( نيتنس ةدمل ةيندملا هقوقح ةسرامم نم نامرحلاب
.رثكألا ىلع تاونس )5( سمخو ،لقألا

ةيلآلا ةجلاعملا ةمظنأب ةساملا لاعفألا بقاعت:3٨٢ ةّداملا
،تالاحلا بسح ،اهب ساسملا ةلواحم وأ ةيباختنالا تايطعملل
نوناق نم7رركم٤93 ىلإ رركم٤93  نم داوـملا ماـــكــــحأ قـــــفو
 .تابوقعلا

ىلإ رهــــشأ )3( ةــثالــث نم سبــــحلاب بقاــــــعي :٤٨٢ ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠٤ ىلإ جد٠٠٠.٤ نــم ةمارـــغبو تاوـــنس )3( ثالث
دعب اّمإو ،هيلع مكح رودص رثإ اّمإ تيوصتلا يف هقح دقف نم
ىلع ءانب ،ادمع تّوصو ،هرابتعا هيلإ دري ملو هسالفإ راهشإ
.هقح نادقف دعب مئاوقلا يف هليجست

ىلإ رهـــشأ )3( ةـــثالـــث نم سبـــــحلاب بــــقاــــعي :5٨٢ ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠٤ ىلإ جد٠٠٠.٤ نــــم ةـــمارــغبو تاونس )3( ثالث
تالاحلا يف هيلع لصحم ليجست ىضتقمب اّمإ تّوص نم
،يوضعلا نوناقلا اذه نم872 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا

 .لجسم بخان تافصو ءامسأ لاحتناب اّمإو

  : ةبوقعلا سفنب بقاعيو

نم رثكأ تيوصتلل ددعتم ليجست ةصرف منتغا نم لك–
 ،ةرم

يف وأ ةمئاق نم رثكأ يف هسفن حيشرتب ماق نم لك–
.دحاو عارتقا يف ةيباختنا ةرئاد نم رثكأ

ىلإ تاونس )5( سمخ نم سبــحلاب بقاــــعي:٦٨٢ ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو تاونس )٠1(رــشع
ةنمضتملا قاروألا يقلتب اّمإ عارتقا يف افلكم ناك نم لك
وأ صاقنإب ماقو اهزرفب وأ اهـباــــسحب وأ نيبـــخاـــنلا تاوــصأ

ةوالت دمعت وأ اههيوشتب وأ قاروألا يف وأ رضحـملا يف ةدايز
.لجسملا مسالا ريغ مسا

ثالث ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب بقاعي :٧٨٢ ةّداملا
نم لك ،جد٠٠٠.٠٤ ىلإ جد٠٠٠.٤ نم ةمارغبو تاوـــنـــس )3(
،اـيـفـخـم وأ اـنـّيـب اــحالس لــمــحــي وــهو عارــتــقالا بتــكــم لــخد
.انوناق نيرخسملا ةيمومعلا ةوقلا ءاضعأ ءانثتساب

قلعـــتـــملا نوـــناـــقلا ماـــكـــحأ نع رـــظـــنلا ضــــغب :٨٨٢ ةّداملا
،تابوقعلا نوناق ماكحأو هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب
ةمارغبوتاونس )5( سمخ ىلإ )1( ةنس نم سبحلاب بقاعي
دافتسا وأ ليومتب ماق نم لك ،جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم
.يوضعلا نوناقلا اذه يف ةددحـملا ماكحألل فلاخم ليومت نم

ىلإ رـــهــــشأ )6( ةـــتـــس نـــم ســــبــــــحلاب بقاــــــعي :٩٨٢ ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠6 ىلإ جد٠٠٠.6 نم ةمارغبو ،تاونس )3( ثالث
ةــيــموــمــعــلا كالــمألا وأ ةرادإلا لــئاسوو كالــمأ لــمــعــتسا نــم
.نيحشرتم ةمئاق وأ حشرتموأ بزح ةدئافل

،جد٠٠٠.٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠2 نم ةمارغب بقاعي:٠٩٢ ةّداملا
،كلذل ةصصخملا نكامألا جراخ تاقصلم عضوب ماق نم لك
ءادتعالاب ادمع ماق وأ ،ةيباختنالا ةلمحلا ةرتف جراخ وأ /و
روصوتاـناـــيبو تاــــمولعم ةنمـــضـــتملا تاقـــصـــلملا ىلع
. اهل ةصصخملا نكامألا يف ةروشنملا نيحشرتملا

ىلإ ماـــيأ )٠1( ةرـــشـــع نـــــم سبـــحلاب بقاــــعي :١٩٢ ةّداملا
هنامرحبو جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو )2( نيرـهـش
حشرتم لك ،تاونس )6( تس ةدمل حشرتلاوتيوصتلا قح نم
ةلمحلاب ةلص تاذ ةقيثو يأ عيزوتب تيوصتلا موي موقي
.هنم فيلكتب وأ ريغلا ةطساوب وأ هسفنب ةيباختنالا

جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغب بقاعي:٢٩٢ ةّداملا
ةلمحلا ةرتف لالخ ةيئاعد ضارغأل يراجت راهشإب ماق نم لك
.ةيباختنالا

ةــــلـــمـــحلا يف كراــــشـــي صـــخـــش لـــك بــــقاــــــعـــي:3٩٢ ةّداملا
لاكشأ نم لكش لك وأ ةيهاركلا باطخ لمعتسيوةيباختنالا
مقر نوناقلا نم2٤ ىلإ٠3 نـــم داوـــملا ماــكـــحأل اقــــفو زيــــيمتلا

ليربأ82 قفاوملا1٤٤1 ماع ناضمر5 يف خرؤملا5٠–٠2
ةيهاركلا باطخو زييمتلا نم ةياقولاب قلعتملاو٠2٠2 ةنس
.امهتحفاكمو

ىلإ رهشأ )3( ةثالث نم سبحلاب بقاعي :٤٩٢ ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠6 ىـلإ جد٠٠٠.6 نم ةمارغبو تاوـنـس )3( ثالـث
ةدع وأ ابخان لمح وأ اهلّوح وأ تاوصألا ىلع لصح نم
ةئطاخ ارابخأ المعتسم تيوصتلا نع عانتمالا ىلع نيبخان
.ىرخأ ةيلايتحا تافرصت وأ تاياشو وأ

ىلإ رهـــشأ )6( ةتـــس نـــم ســــبحلاب بـــقاـــــعي :5٩٢ ةّداملا
هنامرحبو جد٠٠٠.٠3 ىلإ جد٠٠٠.3 نم ةمارغبو )2( نيتنس
سمخو ،لقألا ىلع )1( ةنس ةدمل حشرتلاو باختنالا قح نم
بتكم تايلمع وفص ركع نم لك ،رثكألا ىلع ،تاونس )5(
تيوصتلا ةيرح وأ تيوصتلا قح ةسراممب لخأ وأ تيوصت
 .تيوصتلا ةيلمع روضح انوناق هلثمي نم وأ احشرتم عنم وأ

لمحب هالعأ اهيلع صوصنملا لاعفألا باكترا طبترا اذإو
ىـلإ رهشأ )6( ةتس نم سبحلاب اهبكترم بقاعي ،حالس
 .جد٠٠٠.٠٤ ىلإ جد٠٠٠.٤ نم ةمارغبو تاونـس )3( ثالـث

ةيناثلاوىلوألا نيترقفلا يف ةروكذملا لاعفألا تبكترا اذإو
رئاود ةدع وأ ةرئاد يف اهذيفنتل ةربدم ةطخ رثإ ،هالعأ
تاونس )5( سمخ نم سبحلاب اهبكترم بقاعي ،ةيباختنا
.جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو تاونس )٠1( رشع ىلإ

)3( ثالث ىلإ )1( ةنس نم سبحلاب بقاعي:٦٩٢ ةّداملا
عنتما نم لك ،جد٠٠٠.٠٤ ىلإ جد٠٠٠.٤ نم ةمارغبو تاونس
حشرتم لكل انوناق لهؤملا لثمملا فرصت تحت عضو نع
ةيدلبلا ةيباختنالا ةمئاقلا نم ةخسن ،نيحشرتم ةمئاق وأ
ءاصحإلا رضحـــــم وأ تاوصألا زرـــــف رضحـــــم نــــــم ةــــــخسن وأ
  .جئاتنلا زيكرتل يئالولا رضحـملا وأ تاوصألل يدلبلا
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وأ ةيندملا هقوقح  نم نامرحلاب هيلع مكحي نأ نكمي امك
.تاونس )5( سمخ زواجتت ال ةدمل حشرتلا قح

ةـمـئاـق لـثمم وأ حشرـتـم لــك ةــبوــقــعــلا سفــنــب بقاــعــيو
ضارغأل ةيدـلـبـلا ةـيـباـخـتـنالا ةـمـئاـقـلا لـمـعـتسي نيحشرـتـم
.ةئيسم

ىلإ تاونس )5( سمخ نم سبحلاب بقاعي :٧٩٢ ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو ،تاونس )٠1(رشع
صـــصـــخـــملا قودــنـــصلا ،باـــختـــنا ةبـــسانــــمب ،فـــلــــتأ نـــم لـــــك
.تيوصتلل

صاخشأ ةعومجم لبق نم فالتإلا لعف باكترا ةلاح يفو
ىلإ تاونس )٠1(رشع نم نجسلا ةبوقعلا حبصت ،فنعبو
. جد٠٠٠.٠٠5.2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠5 نم ةمارغبو ،ةنس )٠2( نيرشع

ىلإ تاونس )5( سمخ نم سبحلاب بقاعي :٨٩٢ ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو تاونس )٠1(رشع
ىلع يوتحـملا هناكم نم عارتقالا قودنص عزنب ماق نم لك
 .اهزرف متي مل يتلاو،اهنع رّبعملا تاوصألا

صاــخشألا نــم ةــعوــمــجــم لــبــق نــم عزــنــلا اذــه عـــقو اذإو
ىلإ تاونس )٠1( رشع نم نجسلا ةبوقعلا نوكت ،فنعبو
.جد٠٠٠.٠٠5.2 ىلإ جد٠٠٠.٠٠5 نم ةمارغبو ةنس )٠2( نيرشع

ىلإ تاونس )5( سمخ نم سبحلاب بقاعي:٩٩٢ ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو تاونس )٠1( رشع
بتكم ءاضعأ نم وضع يأ نع امإ رداص عارتقالاب لالخإ لك
قاروألا ةسارحب فلكم رخسم نوع يأ نع وأ تيوصتلا
.اهزرف متي يتلا

رــشـــع ىلإ )2( نيتنــــس نم سبـــحلاب بقاـــعي:٠٠3 ةّداملا
لك ،جد٠٠٠.٠٠٠.1 ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارغبو تاونس )٠1(
نم لك كلذكو ،اهميدقتب دعو وأ ،انيع وأ ادقن ،تابه مدق نم
،ةصاخ ىرخأ ايازم وأ ،ةصاخ وأ ةيمومع فئاظوب دعو
مهماــــيق دنـــــــع نيـــبــــــخان ةدـــــع وأ بـــــــخاـــن ىلع رـــــــيثأــتلا دـــــصــق
،مهتاوصأ ىلع لوصحلا لواح وأ لصح نم لكو ،تيوصتلاب

نأ لواح وأ لمح نم لكو ،ريغلا ةطساوب وأ ةرشابم ءاوس
تيوصتلا نع عانتمالا ىلع نيبخان ةدع وأ ابخان لمحي
 .لئاسولا سفنب

سفن بلط وأ لبق نم لك ىلع تابوقعلا سفن قبطتو
 .دوعولا وأ تابهلا

كراش وأ بكترا نم لك ،ةبوقعلا هذه نم ىفعي ،هنأ ريغ
لبق موقي يذلا ،ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا لاعفألا يف

ةـــــيرادإلا تاــــطــــلـــــــسلا غالـــــبإب ةعـــباـــتملا تاءارــــجإ ةرـــشاــــبــم
.اهب ةيئاضقلا وأ

تاطــــلـــسلا غيـــــلبت مت اذإ فــــصنلا ىلإ ةبوـــقعلا ضـــفــختو
.ةعباتملا تاءارجإ ةرشابم دعب ةينعملا

ةنس ىلإ رهشأ )6( ةتس نم سبـــحلاب بقاعي:١٠3 ةّداملا
فلاخي نم لك ،جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠5 نم ةمارغبو )1(
.يوضعلا نوناقلا اذه نم٤52و2٠2و871  داوملا ماكحأ

ةنس ىلإ رهشأ )3( ةثالث نم سبحلاب بقاعي :٢٠3 ةّداملا
ابخان لمح نم لك ،جد٠٠٠.٠3 ىلإ جد٠٠٠.3 نم ةمارغبو )1(
ديدهتلا المعتسم هتيوصت ىلع ريثأتلا لواح وأ هيلع رّثأ وأ

وأ هتلئاعو وه هضيرعتب وأ هبصنم نادقفب هفيوختب ءاوس
 .ررضلا ىلإ هكالمأ

وأ فنعلاب ةقفرم هالعأ ةروكذملا تاديدهتلا تناك اذإو
دشألا تاـبوـقـعـلاـب لالـخإلا نود ،ةــبوــقــعــلا فــعاضت ءادــتــعالا
.تابوقعلا نوناق يف اهيلع صوصنملا

،جد٠٠٠.٠٠٤ ىلإ جد٠٠٠.٠٠2 نم ةمارـغب بقاعي:3٠3 ةّداملا
اذـــه نــم٤7 ةداـــملا ماـــكــحأ فـــلاـــخي يذلا بزحلا وأ حـــشرتــملا
.يوضعلا نوناقلا

جد٠٠٠.٠٠8 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٤ نم ةمارغب بقاعي:٤٠3 ةّداملا
سمخ ةدـــــمل حــــشرتلا قــــحو تيوصتلا قح نم هنامرحبو
نم67 ةداملا ماكحأ فلاخي نم لك ،رثكألا ىلع تاونس )5(

.يوضعلا نوناقلا اذه
سـمـخ ىلإ  )2( نيتنس نم سبحلاب بقاعي :5٠3 ةّداملا

نم لك ،جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠5 نم ةمارـغـبو تاوـنـس )5(
اذه نم٤8و38 نيتداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا فلاخي
.يوضعلا نوناقلا

ةتس ىلإ مايأ )5( ةسمخ نم سبحلاب بقاعي :٦٠3 ةّداملا
ىدحإب وأ جد٠٠٠.٠6 ىلإ جد٠٠٠.6 نم ةمارغبو رهشأ )6(

اهيلع صوصنملا ماكحألا فلاخي نم لك ،نيتبوقعلا نيتاه
.يوضعلا نوناقلا اذه نم58 ةّداملا يف

ىلإ تاونس )5( سمخ نم سبحلاب بقاعي :٧٠3 ةّداملا
،جد٠٠٠.٠٠5 ىلإ جد٠٠٠.٠٠1 نم ةمارغبو تاونس )٠1( رشع
اذه نم68 ةّداملا يف اهيلع صوصنملا ماكحألا فلاخي نم لك
.يوضعلا نوناقلا

ىلإ ماــــيأ )٠1( ةرـــشــــع نـــم سبــــحلاب بـــقاــــعـــي :٨٠3 ةّداملا
ىدحإب وأ جد٠٠٠.٠٠2 ىلإ جد٠٠٠.٠٤ نم ةمارغبو )2( نيرهش
هريخست رارقل لاثتمالا ضفري صخش لك ،نيتبوقعلا نيتاه
ةراشتسا ميظنت يف هتكراشمل وأ تيوصتلا بتكم ليكشتل
.ةيباختنا

،جد٠٠٠.٠2 ىلإ جد٠٠٠.2 نم ةمارغب بقاـعـي:٩٠3 ةّداملا
.يوضعلا نوناقلا اذه نم٠6 ةّداملا ماكحأ فلاخي نم لك

ردص ام اذإ ،لاوـــحألا نـــم لاــــح يأــــب ،نكــــمي ال:٠١3 ةّداملا
اذـهـل اـقـيـبـطـت ةصتـخملا ةـيـئاضقــلا ةــهجلا نــم ةــنادإلاــب مــكــح
ةطلسلا تتبثأ يذلا عارتقالا ةيلمع لاطبإ ،يوضعلا نوناقلا
رثأ يئاــــضـــــقلا رارـــــقلا ىلع بــــترـــت اذإ ّالإ هتــــحص ةــــصـــتـــخملا

اقيبطت ةرداص ةبوقعلا تناك وأ باختنالا جئاتن ىلع رشابم
.يوضعلا نوناقلا اذه نم792 ةّداملا ماكحأل

جد٠٠٠.٠٠8 ىلإ جد٠٠٠.٠٠٤ نم ةمارغب بقاعي:١١3 ةّداملا
زواجتت ال ةدــــــــمل حشرتلا قحو باختنالا قح نم ناـــمرحلابو
ةلاح يف نيحشرتم ةمئاق وأ حشرتم لك ،تاونس )5( سمخ
نم هضفر متو مدق وأ  ةيباختنالا ةلمحلا باسح ميدقت مدع
 .ةيباختنالا ةلمحلا ليومت ةبقارم ةنجل لبق
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مئارجلا تاباختنالل حشرتم يأ بكترا اذإ:٢١3 ةّداملا
392و292و192و782 داوملا ماكحأ يف اهيلع صوصنملا

.ةبوقعلا فعاضت ،يوضعلا نوناقلا اذه نم792و592و
مكحب دقفي ،هالعأ اهيلإ راشملا داوملا ماكحأ نع رظنلا ضغب

ةيئالولاوةيدلــــبلا ةيبعـــشلا سلاـــجملا يف بخــــتنملا ،نوـــناـــقلا
تتبث اذإ هدعقم ةمألا سلجمو ينطولا يبعشلا سلجملاو
. حشرتلل هتيلهأ مدع

وأ ينطولا يبعشلا سلجملا يف بئانلا دقفي :3١3 ةّداملا
لاعفألا باكتراب هتنادإ لاح يف ،هدعقم ةمألا سلجم يف وضعلا
ساسملا نود ،يوــــضعلا نوـــناـــقلا اذـــه يف اهـــيلع صوـــصنــملا

 .روتسدلا نم131 ىلإ921 نم داوملا ماكحأب
يبعشلا سلجملاو يدلبلا يبعشلا سلجملا يف بختـنملا دقفي

صوصنملا لاعفألا باكتراب هتنادإ لاح يف هدعقم يئالولا
.يوضعلا نوناقلا اذه يف اهيلع

عــساتلا باـــبلا

 ةيماتخو ةيلاقتنا ماـــــــكحأ

فانئــــتسالاب ةقـــــلعـــــتملا ماكــــحألاب لـــمـــعــــُي ال :٤١3 ةّداملا
دعب الإ ،6٠2و681و381و921 داوملا يف اهيلــع صوـــصنملا

ةداملا ماكحأل اقبط فانئتساللةيرادإلا مكاحـملا بيصنت
 .روتسدلا نم٤22

ةلباق ةيرادإلا مكاحـملا ماكحأ نوكت ،ةرتفلا هذه يفو
. ةلودلا سلجم مامأ فانئتسالل

سلاجملل ةقبسم تاباختنا ءارجإ ً،ءانثتسا نكمي :5١3 ةّداملا
نوناقلا اذه رودص تقو ةمئاقلا ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا
ةئيهلا ءاعدتسا  يلت يتلا رهشأ )3( ةثالثلا  لجأ يف يوضعلا
 .ةيروهمجلا سيئر لبق نم ةبخانلا

تاباختنال ةبسنلاب طقفو ،ةيلاقتنا ةفــــصب :٦١3 ةّداملا
نمضتملا رمألا اذه رودص يلت يتلا ينطولا يبعشلا سلجملا
نم3و2و1 تاطملا ماكحأب لمعلا فقوي ،يوضعلا نوناقلا
يف تاوصألا نم %٤ ةبسن طارتشاب ةقلعتملا2٠2 ةداملا
وأ ةريخألا ةيعيرشتلا تاباختنالا لالخ ةيباختنالا ةرئادلا

قبطتو ،تاعيقوتلا نم ددعب وأ نيبختنم )٠1( ةرشع نم معدب
: ةيتآلا ماكحألا اهلدب

،ةيسايسلا بازحألا ةياعر تحت ةمدقملا مئاوقلل ةبسنلاب–
تاعـــــيقوتلا نـــم ددــــعب نيحشرتم ةمئاق لك ىكزت نأ بجي
نيبخانل يدرف عيقوت )٠٠٠.52( فلأ نيرشعو ةسمخ نع لقي ال
تاعيقوتلا عمجت نأ بجيو .ةيباختنالا مئاوقلا يف نيلجسم
نــــم ىـــندألا ددــــعلا لـــقي ال ثيـــحـــب،لـــــقألا ىلــــع ةــــيالو32 رــبــــع
،عيقوت )٠٠3( ةئامثالث نع ةيالو لك يف ةبولطملا تاعيقوتلا

ةمئاق لك معدت نأ بجي ،ةلقتسملا مئاوقلل ةبسنلاب–
هلغش بولطم دعقم لك نع ،لقألا ىلع ،عيقوت )٠٠1( ةئامب
.ةينعملاةيباختنالا ةرئادلا يبخان نم

تاباختنال ةبسنلاب طقفو ،ةيلاقتنا ةفصب:٧١3 ةّداملا
نمضتملا رمألا اذه رودص يلت يتلا ينطولا يبعشلا سلجملا
تحت ةمدقملا نيحشرتملا مئاوق نكمي ،يوضعلا نوناقلا

رئاودلا يف ةلقتسملا مئاوقلا وأ ةيسايسلا بازحألا ةياعر
ةفــصاــــنملا طرـــش قــيـــقــــحت نـــم نـــكـــمـــتت مـــل يــتلا ةيـــباـــخــــتنالا
نأ ،يوـــــضعلا نوـــناـــقلا اذــــه نــــم191 ةداــملا بجومب بولطملا

طرشل صــيــــخرـــتب اهـــتداــــفإ ةلقــــتسملا ةطلـــــسلا نم بلـــــطت
ىلع ةلقتسملا ةطلسلا قفاوت ،ةلاحلا هذه يفو .ةفصانملا

.اهلوبقب حرصتو مئاوقلا هذه
تاباختنال ةبسنلاب طقفو ،ةيلاقتنا ةفصب:٨١3 ةّداملا

رودص يلت يتلا ةقبسملا ةيئالولاو ةيدلبلا ةيبعشلا سلاجملا
طورشلاب لمعلا فقوي،يوضعلا نوناقلا نمضتملا رمألا اذه
طارتشاب ةقلعتملا871 ةداملا نم3و2و1 تاطملا يف ةددحـملا

تاباختنالا لالخ ةيباختنالا ةرئادلا يف تاوصألا نم %٤ ةبسن
ةيبعشلا سلاجملا يف نيبختنم )٠1( رشع نم معدب وأ ةريخألا
اهلدب قبطيو ،تاعيقوتلا نم ددعب وأ ةينعملا ةيالولل ةيلحـملا
: يتآلا مكحلا

ةياعر تحت ءاوس ةمدقملا نيحشرتملا ةمئاق ىلع بجي
ةسمخب ،لقألا ىلع ،معدت نأ ةلقتسم ةفصب وأ يسايس بزح
ةينعملا ةيباختنالا ةرئادلا يبخان نم اعيقوت )53( نيثالثو
.هلغش بولطم دعقم لك صخي اميف

ةيـــنــــطولا ةـــطلــــسلا رـــمتــــست ،ةيلاقــــتنا ةفــــصب:٩١3 ةّداملا
ةيلاحلا ةليكشتلاب اهماهم ءادأ يف تاباختنالل ةلقتسملا

نوناقلا نم62 ةداملا يف اهيلع صوصنملا ةطلسلا سلجمل
قفاوملا1٤٤1 ماع مرحم٤1 يف خّرؤملا7٠-91 مقر يوضعلا

ةقباطم نيح ىلإ ،هالعأ روكذملاو91٠2 ةنس ربمتبس٤1
.يوضعلا نوناقلا اذه ماكحأل هتليكشت

نوــناـــقلا اذهل ةفلاـــــخملا ماكـــحألا عيــــمج ىغــــلت :٠٢3 ةّداملا
خرؤملا٠1–61 مقر يوضعلا نوناقلا ماكحأ اميس ال ،يوضعلا

61٠2 ةنس تشغ52 قفاوملا73٤1 ماع ةدعقلا يذ22 يف
نوـــناـــقــلاو ،مّمــتـــــملاو لّدــــــعملا ،تاباــخــتــنالا ماــــظــنـــب قــلــعــتــــملاو
قفاوملا1٤٤1 ماع مرحم٤1 يف خرؤملا7٠–91 مقر يوضعلا

ةلقتسملا ةينطولا ةطلسلاب قلعتملاو91٠2 ةنس ربمتبس٤1
.تاباختنالل

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني:١٢3 ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

سرام٠1 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر62 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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