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0٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١يفخّرؤم٤0-02 مقر رمأ
٥٥١–66 مقر رمألا مّمتيو لّدعي ،0202 ةنس تشغ
ةنس وينوي٨قفاوملا6٨٣١ ماعرفص٨١ يفخّرؤملا
.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو66٩١

––––––––––
،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،هنم2٤١و٠٤١ ناتداملا اميـسال ،روتسدلا ىلع ءانب–

ةميرــــــجلا ةحــــفاـــــكمل ةدحـــتملا ممألا ةيــــقاـــفـتا ىضــــــتقــمبو –
ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةدمتعملا ،ةينطولا ربع ةمظنملا

،٠٠٠2 ةـنس رـبـمـفوــن5١ خـيراـتـب ةدــحــتملا ممألا ةــمــظــنمل
55–2٠ مقر يسائرلا موسرملا بجومب ظفحتب اهيلع قداصملا
ةنس رياربف5 قفاوملا22٤١ ماع ةدعقلا يذ22 يفخّرؤملا

2٠٠2،

،داســـــفلا ةـــــحفاــــكمل ةدــــحتملا ممألا ةيــــــقاــــفتا ىـــــضـــــتقمبو –
كرويوينب ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا لبق نم ةدمتعملا

بجومب ظفحتب اهيلع قداصملا ،٣٠٠2 ةنس ربوتكأ١٣ خيراتب
ماع رفص92 يفخّرؤملا82١–٤٠ مقر يسائرلا موسرملا

،٤٠٠2 ةنس ليربأ9١ قفاوملا52٤١

١2 يفخّرؤملا١١–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
نمضتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا52٤١ ماع بجر
،ءاضقلل يساسألا نوناقلا

١2 يفخّرؤملا2١–٤٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
قلعتملاو٤٠٠2 ةنس ربمتبس6 قفاوملا52٤١ ماع بجر
،هتايحالصو هلمعو ءاضقلل ىلعألا سلجملا ليكشتب

٠١ يفخّرؤملا١١–5٠ مقر يوضعلا نوناقلا ىضتقمبو –
5٠٠2 ةـنس وـيــلوــي٧١ قـــفاوملا62٤١ ماـع ةـيـناـثــلا ىداــمــج
،لّدعملا ،يئاضقلا ميظنتلاب قلعتملاو

ماع رفص8١ يفخّرؤملا55١–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
تاءارجإلا نوناق نمضتملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيئازجلا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا65١–66 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تابوقعلا نوناق نمضتملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع ناضمر٠2 يفخّرؤملا95–5٧ مقر رمألا ىضتقمبو –
نوناقلا نمضتملاو5٧9١ ةنس ربمتبس62 قفاوملا59٣١
،مّمتملاو لّدعملا ،يراجتلا

ماع رفـص٣2 يفخّرؤملا22–69 مـقر رـمألا ىضتقمبو –
ةفلاخم عمقب قلعتملاو699١ ةنس ويلوي9 قفاوملا٧١٤١
لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو عيرشتلا

،مّمتملاو لّدعملا ،جراخلا ىلإو نم

ةيناثلا ىدامج٧2 يفخّرؤملا١١–٣٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
دقنلاب قـلـعـتملاو٣٠٠2 ةــــــنس تشغ62 قـــفاوملا٤2٤١ ماـــع
،مّمتملاو لّدعملا ،ضرقلاو

ماع ةجحلا يذ٧2 يفخّرؤملا١٠–5٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نم ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةنس رياربف6 قفاوملا52٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،امهتحفاكمو باهرإلا ليومتو لاومألا ضييبت

62٤١ ماع بجر8١ يفخّرؤملا6٠–5٠ مقر رمألا ىضتقمبو –
،بيرهتلا ةبراحمب قلعتملاو5٠٠2 ةنس تشغ٣2 قفاوملا
،مّمتملاو لّدعملا

ماع مّرحم١2 يفخّرؤملا١٠–6٠ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
نم ةياقولاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 قفاوملا٧2٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،هتحفاكمو داسفلا

يناثلا عيبر١١ يفخّرؤملا٣٠–5١ مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةنرصعب قلعتملاو5١٠2 ةنس رياربف لّوأ قفاوملا6٣٤١ ماع
،ةلادعلا

،ةلودلا سلجم يأر دعبو –

،ءارزولا سلجم ىلإ عامتسالا دعبو –

: هصن يتآلا رمألا ردصي

رمألا ميمتتو ليدـعت ىلإ رــــمألا اذـــه فدــــــهي : ىلوألا ةّداملا
وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا55١–66 مقر

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو669١ ةنس

٠٤و2 رركم٠٤و١ رركم٠٤ داوملا مّمتتو لّدعت :2 ةّداملا
68٣١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا55١–66 مقر رمألا نم٣ رركم
: يتأي امك رّرحتو ،هالعأ روكذملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا

مئارجلا ىدحإب رمألا قلعتي امدنع :١رركم٠٤ ةداملا“
طابض ربخي ،٧٣ ةداملا نم2 ةرقفلا يف اهيلع صوصنملا
ةـــــمكــــــــــحـملا ىدل ةيروهــــــمجلا ليكو اروف ةــــــــيئاـــضقلا ةطرـــــشلا
تاءارجإ نم نيتخسنو لصألا هل نولسريو ،ايميلقإ ةصتخملا
ليكو ىلإ ةيناثلا ةخسنلا اروف ريخألا اذه ليحيو ،قيقحتلا
يميلقإلا صاصتخالا تاذ ةيئاضقلا ةهجلا ىدل ةيروهمجلا
.”عسوملا

ةهجلا ىدل ةيروهمجلا ليكو بلاطي :2رركم٠٤ ةداملا“
يأر ذخأ دعب ،عّسوملا يميلقإلا صاصتخالا تاذ ةيئاضقلا
لخدت ةمــــيرــــــجلا نأ ربــــتعا اذإ ،اروف تاءارـــــجإلاب ماعلا بئانلا

نم رركم٠٤ ةداملا يف ةروكذملا ةمكحـملا صاصتخا نمض
ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ىقلتي ،ةلاحلا هذه يفو .نوناقلا اذه
ةرشابم تاميلعتلا ةمكحـملا هذه صاصتخا ةرئادب نولماعلا

.”ةيئاضقلا ةهجلا هذه ىدل ةيروهمجلا ليكو نم

ةمكحـملا ىدل ةيروهمجلا ليكو نكمي :٣رركم٠٤ ةداملا“
بئاــنــلا يأر ذــخأ دـــعـــب ،عّسوملا يمـــيـــلـــقإلا صاصتـــخالا تاذ
.ىوعدلا لحارم عيمج لالخ تاءارجإلا فلمب بلاطي نأ ،ماعلا

قيقحتلا يضاق ردصي ،يئاضق قيقحت حتف ةلاح يفو
ىدـل قـيـقـحـتـلا يضاـق ةدـئاــفــل تاءارــجإلا نــع يلخــتــلاــب ارــمأ
اذه نم رركم٠٤ ةداملا يف ةروكذملا ةصتخملا ةمكحـملا
ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ىقلتي ،ةلاحلا هذه يفو .نوناقلا
ةرشابم تاميلعتلا ةمكحـملا هذه صاصتخا ةرئادب نولماعلا

.”ةيئاضقلا ةهجلا هذهب قيقحتلا يضاق نم
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55١–66 مـــــــقر رـــــمألا نم لوألا باــــتــــكلا مّمــــــتي :٣ ةّداملا
669١ ةنـس وــــيـــنوي8 قـــفاوــــملا68٣١ ماع رفــــص8١ يفخّرؤملا

يداصتقالا يئازجلا بطقلا“ هناونع عبار بابب ،هالعأ روكذملاو
2 رركم١١2و١ رركم١١2و رركم١١2 داوملا نمضتي ”يلاملاو
6 ررــكـم١١2و5 ررــكــم١١2و٤ ررــكم١١2و٣ ررــكــم١١2و
٠١ رركم١١2و9 رركم١١2و8 رركم١١2و٧ رركم١١2و
٤١ رركم١١2و٣١ رركم١١2و2١ رركم١١2 و١١ رركم١١2و
: يتأي امك رّرحيو،5١ رركم١١2 و

عبارلا بابلا

يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا

سلجم رقم ةمكحم ىوتسم ىلع أشني : رركم١١2ةداملا“
ةــحــفاــكمل ،صصخــتــم ينــطو يئازــج بطـــق رـــئازجلا ءاضق
.”ةيلاملاو ةيداصتقالا ةميرجلا

بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو سرامي:١رركم١١2 ةداملا“
سيئرو قيقحتلا يضاق اذكو ،يلاملاو يداصتقالا يئازجلا
.”ينطولا ميلقإلا لماك يف مهتايحالص بطقلا تاذ

بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو سرامي :2رركم١١2 ةداملا“
سيئرو قيقحتلا يضاـق اذكو يلاملاو يداصتقالا يئازجلا
نع جتاـنلا صاصتخالا عم اكرتشم اصاصتخا بطقلا تاذ
مئارجلل ةبسنلاب نوناقلا اذه نم92٣و٠٤و٧٣ داوملا قيبطت
 : اهب ةطبترملا مئارجلاو هاندأ ةروكذملا

رركم98٣و رركم9١١ داوملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا–
،تابوقعلا نوناق نم٣ رركم98٣و2 رركم98٣و١رركم98٣و

خّرؤملا١٠–6٠ مقر نوناـقلا يف اهيلع صوـصنملا مئارجلا –
،هتحفاكمو داسفلا نم ةياقولاب قلعتملاو6٠٠2 ةنس رياربف٠2 يف

خّرؤملا22–69 مـقر رـمألا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا –
عيرشتلا ةفلاخم عمقب قلعتملاو699١ ةنس ويلوي9يف

ىلإو نم لاومألا سوؤر ةكرحو فرصلاب نيصاخلا ميظنتلاو
،جراخلا

5١و٤١و٣١و2١و١١ داوملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا –
قلعتملاو5٠٠2 ةنس تشغ٣2 يفخّرؤملا6٠–5٠ مقر رمألا نم
.”بيرهتلا ةحفاكمب

يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىلوتي :٣رركم١١2 ةداملا“
مئارجلا يف مكحلاو قيقحتلاو ةعباتملاو يرحتلاو ثحبلا يلاملاو
.اهب ةطبترملا مئارجلاو اديقعت رثكألا ةيلاملاو ةيداصتقالا

موهفمب ،اديقعت رثكألا ةيلاملاو ةيداصتقالا ةميرجلاب دصقي
وأ نيلعافلا ددعت ىلإ رظنلاب يتلا ةميرجلا ،نوناقلا اذه
ةيفارغجلا ةعقرلا عاستا ببسب وأ نيررضتملا وأ ءاكرشلا

اهيلع ةبترتملا رارضألا ةماسج وأ ةميرجلا باكترا ناكمل
لامعتسال وأ ةينطولا دودحلل ةرباعلا وأ ةمظنملا اهتغبصل وأ
ءوجللا بلطتت ،اهباكترا يف لاصتالاو مالعإلا تايجولونكت
نواعت وأ ةصصختم ةينف ةربخ وأ ةصاخ ّرحت لئاسو ىلإ
.”يلود يئاضق

ىدل ةيروهمجلا ليكو سرامي :٤رركم١١2 ةداملا“
ةطلسلا تحتهتايحالص يلاملاو يداصتقالا يئازجلابطقلا
سراـمـيو رــئازــجلا ءاــضـق سلـجـم ىدــل ماــعـلا بـئاــنلل ةيّملسلا

.”هصاصتخا نمض لخدت يتلا اياضقلا يف ةماعلا ةباينلا تايحالص

بطقلا سيئرو قيقحتلا يضاق عضخي :5رركم١١2 ةداملا“
سلجم سيئر ةطلسل ايرادإ يلاملاو يداصتقالا يئازجلا

.”رئازجلا ءاضق

تاهجلا ىدل ةيروهمجلا ءالكو لسري :6رركم١١2 ةداملا“
اذه نم٧٣ ةداملا ماكحأل اقفو ايميلقإ ةصتخملا ةيئاضقلا
ةيرابخإلا ريراقتلا نم اخسن ،قرطلا لكبو،اروف ،نوناقلا

يف ةيئاضقلا ةطرشلا لبق نم ةزجنملا قيقحتلا تاءارجإو
2رركم١١2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا ىدحإ راطإ
يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو ىلإ ،هالعأ

.”يلاملاو

بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو بلاطي :٧رركم١١2 ةداملا“
ىدل ماعلا بئاـنلا يأر ذخأ دعب ،يلاملاو يداصتقالا يئازجلا

ةميرجلا نأ ربتعا اذإ ،تاءارجإلا فلمب ،رئازجلا ءاضق سلجم
.”هـصاـصتخا نمض لخدت

بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو نكمي :8رركم١١2 ةداملا“
لالخ تاءارجإلا فلمب ةبلاطملا ،يلاملاو يداصتقالا يئازجلا
.”يئاضقلا قيقحتلاو ةعباتملاو ةيلوألا تاـيرحتلا

صتخملا ةيروهمجلا ليكو ردصي:9رركم١١2 ةداملا“
دنع ،ةعباتملاو ةيلوألا تايرحتلا يتلحرم لالخ ايميلقإ
يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو تاسامتلاب هلصوت
،تاءارــجإلا فــلمب ةــبــلاــطملا ةــنــمضتملا يلاملاو يداصتـــقالا

.“ ريخألا اذه حلاصل يلختلاب اررقم

لاحت ،يئاضق قيقحت حتف ةلاح يف:٠١رركم١١2 ةداملا“
يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو تاسامتلا

ليكو لبق نم ،تاءارجإلا فلمب ةبلاطملا ةنمضتملا يلاملاو
.فلملاب رطخملا قيقحتلا يضاق ىلع ،ةيروهمجلا

قيقحتلا يضاق حلاصل يلختلاب ارمأ قيقحتلا يضاق ردصي
.”يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلاب

نم فلملاب ةبلاطملا تنمازت اذإ:١١رركم١١2 ةداملا“
يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكو لبق
ةهـــــجلا ىدل ةيروهــــــمجلا ليــــكو فرــــط نم هب ةـــبلاـــــــطملا عم
صاصتخالا لوؤي ،عسوملا يميلقإلا صاصتخالا تاذ ةيئاـضقلا

يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا ليكول ابوجو
 .يلاملاو

ةهـــــجلا ىوــــتـــسم ىلع اـــحورــــطم تاءارـــجإلا فـــــلم ناـــــك اذإ
ةلحرم لالخ عسوملا يميلقإلا صاصتخالا تاذ ةيئاضقلا
متي ،يئاـــضقلا قيــــقـــحــتلا وأ ةعــــباــــــتملاو ةيــــلوألا تاـــيرـــحتلا
ىدل ةيروهمجلا ليكو هبلط اذإ ،تاءارجإلا فلم نع يلختلا
صوصنملا لاكشألل اقفو ،يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا

.٠١ رركم١١2و9رركم١١2 نيتداملا يف اهيلع
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تاذ ةـيـئاضقـلا ةـهجلا ىدــل ةــيروــهــمجلا لــيــكوــل نــّيــبــت اذإ
اهنأش نم ةديدج رصانع دوجو عسوملا يميلقإلا صاصتخالا
،يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا صاصتخاىلإ يدؤت نأ
.”كلذب ريخألا اذه ىدل ةيروهمجلا ليكو رابخإ هنكمي

يلختلا  عوضوم تاءارجإلا فلم لسري :2١ رركم١١2 ةداملا“
ةيروهمجلا ليكو ىلإ صتخملا ةيروهمجلا ليكو ةفرعمب
قاروألا عيمج ةيعمب يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل
.”عانقإلا ةلدأو تادنتسملاو

عضولا رماوأو ضبقلاب رماوألا ىقبت :٣١رركم١١2 ةداملا“
رودص ةياغ ىلإ اهراثآل ةجتنم ةرداصلا تقؤملا سبحلا نهر
يداصتقالا يئازجلا بطقلاب قيقحتلا يضاق نع فلاخم رمأ

سبحلا تاءارجإ ةحصو ةيعرشل نماضلا حبصي يذلا يلاملاو
.تقؤملا

ةيلكشلا تاءارجإلا اذكو قيقحتلاو ةعباتملا تاءارجإ ددجت ال
.”ةذختملا

تاءارجإلا فلم نع يلختلا ىلع بترتي :٤١ رركم١١2 ةداملا“
بطـقـلاـب قـيـقـحـتـلا يضاـقو ةـيروــهــمجلا لــيــكو ىلإ لــيوحت

لامعأ ةبقارمو ةرادإ تاطلس يلاملاو يداصتقالا يئازجلا
ةيراجلا وأ ةزجنملا تاءارجإلا صوصخب ةيئاضقلا ةيطبضلا
 .اهذاختا عمزملا وأ

ناكم نع رظنلا ضغب ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض ىقلتي
تاميلعتلا ،اهصاصتخا ةرئادل نوعبتي يتلا ةمكحـملا دجاوت
يضاقو ةيروهمجلا ليكو نم ةرشابم ةيئاضقلا تابانإلاو
.”يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل قيقحتلا

نوناق ماكحأ قبطت ،يلختلا ةلاح يف :5١ رركم١١2 ةداملا“
ةـيـموـمـعـلا ىوـعدـلا كيرـحـتـب ةـقـلـعـتملا ةـيـئازجلا تاءارـجإلا

 .”ةمكاحـملاو يئاضقلا قيقحتلاو اهتسراممو

خّرؤملا55١–66 مقر رمألا نم لوألا باتكلا مّمتي :٤ ةّداملا
روكذملاو669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يف

مئارج يف صاصتخالا ديدمت “ هناونع سماخ بابب ،هالعأ
داوملا نمضتي ”ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلاو باهرإلا

9١ رركم١١2و8١ رركم١١2و٧١ رركم١١2و6١ رركم١١2
: يتأي امك ررحيو ،١2 رركم١١2و٠2ررـــــــــــــكم١١2و

سماخلا بابلا

ةميرجلاو باهرإلا مئارج يف صاصتخالا ديدمت
ةينطولا ربع ةمظنملا

يضاـقو ةيروهمجلا ليكو سرامي:6١ رركم١١2 ةداملا“
اصاـــصــــتخا رئازــــجلا ءاــــضق ســــلــــجم رـــــقــم ةمــــكـــحمب قـيـــقــحتلا

اذه نم٠٤و٧٣ نيتداملا قيبطت نع جتاـنلا كلذ عم اكرتشم
يف اهيلع صوصنملا بيرختلاو باهرإلا مئارج يف ،نوناقلا

مقر نوناقلا يف اهيلع صوصنملا مئارجلاو تابوقعلا نوناق
رياربف6 قفاوملا52٤١ ماع ةجحلا يذ٧2 يفخّرؤملا١٠–5٠

ليومتو لاومألا ضييبت نم ةياقولاب قلعتملاو5٠٠2 ةنس

اذكو،رركم٣و٣ هيتدام يف اميسالو ،امهتحفاكمو باهرإلا
يئانجلا فصولا تاذ ةينطولا ربع ةمظنملا ةميرجلا يف

.اهب ةطبترملا مئارجلاو

رقم ةمكحمب قيقحتلا يضاقو ةيروهمجلا ليكو سرامي
.”ينطولا ميلقإلا لماك يف امهتايحالص رئازجلا ءاضق سلجم

١١2 نــم داوــملا ماــــكـحأ قيـبـطـت مــتـي :٧١ رركم١١2 ةداملا“
صاصتخالا ديدمت دنع ،نوناقلا اذه نم5١ رركم١١2 ىلإ6 رركم
.”هالعأ6١رركم١١2 ةداملا ماكحأل اقفو

يضاقو ةيروهمجلا ليكو صتخي :8١ رركم١١2 ةداملا“
ةعباتملاب ايرصح رئازجلا ءاضق سلجم رقم ةمكحمب قيقحتلا

6 تاطملا يف اهيلع صوصنملا باهرإلا مئارج يف قيقحتلاو
٧8 ةداملا نم2 ةرقفلاو،رركم٧8 ةداملا نم٣١و2١و٠١و9و
.”اهب ةطبترملا مئارجلاو تابوقعلا نوناق نم6 رركم

تاءارجإو ةيرابخإلا ريراقتلا لسرت:9١ رركم١١2 ةداملا
رركم١١2 ةداملا يف اهيلع صوصنملا مئارجلا يف قيقحتلا

ىلإ ةيئاضقلا ةيطبضلا حلاصم لبق نم ةرشابم ،هالعأ8١
ىقلتيو ،رئازجلا ءاضق سلجم رقم ةمكحمب ةيروهمجلا ليكو

.ةرشابم هنم تاميلعتلا ،ذئنيح ،ةيئاضقلا ةطرشلا طابض

ةيئاضقلا تابانإلا نوقلتي ،يئاضق قيقحت حتف ةلاح يفو
.”فلملاب رطخملا قيقحتلا يضاق نم ةرشابم

نأ ةــيروــهـمجلا لــــيكول نــّيبت اذإ :٠2 ررــكم١١2 ةداـملا“
لخدت ال8١ رركم١١2 ةداملا ماــكحأب الــمع هل ةغّلبملا عئاــقولا

ليكو حلاـصل يلختلاب اررقم ردصي هنإف ،هتاصاـصتخا نمض
.”ايميلقإ صتخملا ةيروهمجلا

عئاقولاّ نأ قيقحتلا يضاقل ّنيبت اذإ:١2 رركم١١2 ةداملا“
نمض لخدت ال8١ رركم١١2 ةداملا ماكحأب المع اهب رطخملا
ذخأ دعب ايئاقلت ّامإ ،صاصتخالا مدعب ارمأ ردصي ،هتاصاصتخا

.ريخألا اذه تاسامتلا ىلع ءانب اّمإو ةيروهمجلا ليكو يأر

ىلإ ةيروهمجلا ليكو نم يعسب تاءارجإلا فلم لّوحي
يضاق رمأ حبصأ ىتم ايميلقإ ةصتخملا ةماعلا ةباينلا
.ايئاهن قيقحتلا

يضاــق نــع ةرداصلا عادــيإلا وأ ضبــقــلاــب رـــماوألا ىـــقـــبـــت
.لوعفملا ةيراس قيقحتلا

ةيلكشلا تاءارجإلا اذكو قيقحتلاو ةعباتملا تاءارجإ ددجت ال
.”صاصتخالا مدعب رمألا رودص لبق ةذختملا

ماع رفص8١ يفخّرؤملا55١–66 مقر رمألا مّمتي :٥ ةّداملا
ٍناث باتكب ،هالــــعأ روــكذـملاو669١ وــيــنوــي8 قــفاوــملا68٣١
ةيئرملاوةعومسملا لاصـــتالا لئاسو لامـــــعتسا“ هناوـــــنع رركم
١رركم١٤٤و رركم١٤٤ داوملا نمضتي ”تاءارجإلا ءانثأ

١٤٤و5رركم١٤٤و٤رركم١٤٤و٣رركم١٤٤و2رركم١٤٤و
٠١رركم١٤٤و9رركم١٤٤و8رركم١٤٤و٧رركم١٤٤و6رركم
: يتأي امك رّرحيو ،١١رركم١٤٤و
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رركم يناثلا باتكلا
 ةعومسملا لاصتالا لئاسو لامعتسا

تاءارجإلا ءانثأ ةيئرملاو
لوألا بابلا
ةماع ماكحأ

نسح تايضتقمل ،ةيئاضقلا تاهجلا نكمي :رركم١٤٤ةداملا“
ءانثأ وأ ةيمومعلا ةحصلا وأ نمألا ىلع ظافحلا وأ ةلادعلا ريس

،ةلوقعملا لاجآلا أدبم مارتحا يعاودل وأ ةيعيبطلا ثراوكلا
تاءارجإلا يف دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ةينقت لامعتسا
يف اهيلع صوصنملا دعاوقلاو قوقحلا مارتحا عم ،ةيئاضقلا

.نوناقلا اذه

لاـــــسرإلا ةيّرــــس ةلمـــعتسملا لئاـــسولا نـــمــــضت نأ بــــــجي
ءارجإلا تايرجمل حضاوو لماك ضرعو طاقتلا اذكو هتنامأو
.ةينقتلا هذه قفو ذختملا

نمضت ةينورتكلإ ةماعد ىلع تاحيرصتلا ليجست متي
.”تاءارجإلا فلمب قفرتو ،اهتمالس

سوبحـملا ريغ مهتملا باوجتسا متي :١رركم١٤٤ةداملا“
يتلحرم يف هريغ نيبو هنيب ةهجاوم ءارجإ وأ هعامس وأ
ةثداحـملا ةينقت لامعتساب ،ةمكاحـملاوأيئاضقلا قيقحتلا
هتماقإ ناكم نم برقألا ةمكحـملا رقمب ،دعب نع ةيئرملا

ليكو ققحت دعبو طبض نيمأ روضحب هتاحيرصت يقلت متيو
 .هتيوه نم ايميلقإ صتخملا ةيروهمجلا

لامعتسا ةيلمع ريس نع ارضحم طبضلا نيمأ رّرحي
ليكو ةفرعمب هلسري مث هعّقويو ،دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا
فــلمب هــقاحلإل ةصتــخملا ةــيــئاضقــلا ةــهجلا ىلإ ةــيروــهــمجلا
.تاءارجإلا

امدنع ةداملا هذه يف اهيلع صوصنملا تاءارجإلا سفن قبطت
.نيمجرتملاو ءاربخلاو دوهشلاوفارطألا يقابب رمألا قلعتي

ءوجللا قيقحتلا يضاق وأ ةيروهمجلا ليكول نكمي امك
رظنلل فيقوتلا ديدمت ةلاح يف دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ىلإ

صاصتــخا ةرــئاد جراــخ مـــهـــتملا ىلع ضبـــقـــلا ةـــلاـــح يف اذـــكو
كلذ ىلإ راشيو ،ضبقلاب رمألا ردصأ يذلا قيقحتلا يضاق

.”نيتلاحلا يف ةررحـملا رضاحـملا يف

يناثلا بابلا

ةلحرم يف دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا لامعتسا
يئاضقلا قيقحتلا

لمعتست نأ قيقحتلا تاهج نكمي :2 رركم١٤٤ةداملا“
،صخش عامس وأ باوجتسا يف دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا

يتلا تاغيلبتلا يفو صاخشألا نيب ةهجاوملا ءارجإ يفو
.اهنأشب رضاحم ريرحت ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق بجوتسي

.نوناقلا اذه نم١١ ةداملا ماكحأل اقبط ءارجإلا متي نأ بجي

قيقحتلا يضاق ،بابلا اذه موهفم يف ،قيقحتلا تاهجب دصقي
65٣ ةداملا ماكحأ قيبطت ةلاح يف مكحلا ةهجوماهتالا ةفرغو
.”نوناقلا اذه نم

دارملا فوقوملا ريغ صخشلا ناك اذإ :٣ رركم١٤٤ةداملا“
،هـعـم ةـهــجاوملا ءارــجإ وأ هــغــيــلــبــت وأ هــباوــجــتسا وأ هــعاــمس
قيقحتلا ةهج هجوت ،ىرخأ ةمكحم صاصتخا ةرئادب اميقم
لحمل برقألا ةمكحملل ةيروهمجلا ليكول ابلط ةصتخملا
.ءارجإلاب مايقلل ددحـملا خيراتلل هئاعدتسا دصق هتماقإ

ماكحألا قيبطت قيقحتلا ةهج ىلع بجي ،ةلاحلا هذه يفو
.”نوناقلا اذه نم5٠١ ةداملا يف ةررقملا

مهتملا ليوحت وأ جارختسا رذعت اذإ:٤ رركم١٤٤ ةداملا“
يف اهيلع صوصنملا بابسألا دحأل سوبحـملا صخشلا وأ
ريدم راطخإ دعب قيقحتلا ةهج نكمي ،هالعأ رركم١٤٤ ةداملا
ةثداحـملا لامعتسا قيرط نع اهب هعامس ،ةيباقعلا ةسسؤملا
.ةيباقعلا ةسسؤملا طبض نيمأ روضحب دعب نع ةيئرملا

ريس نع ارضحم ةيباقعلا ةسسؤملا طبض نيمأ رّرحي
ةفرعمب هلسري مث هعّقويو ،ةينقتلا هذه لامعتسا ةيلمع
هقاحلإل ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ ةيباقعلا ةسسؤملا ريدم
.تاءارجإلا فلمب

مامأ وأ /و هعامس ناكمب هلكوم ةقفر روضحلا عافدلل قحي
.”ةصتخملا قيقحتلا ةهج

عّقوي ،8٠١ ةداملا ماكحأ ةاعارم عم :5رركم١٤٤ ةداملا“
لسرملا رضحـملا ةخسن ىلع دعب نع هعامس مت يذلا صخشلا
ةرشابم هعيقوت دعب ،لاصتالا لئاسو نم ةليسو ةيأب هيلإ

،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىدل طبضلا نيمأو يضاقلا نم
ىلع كلذ نع هّون ،هيلع رذعت وأ عيقوتلا نع عنتما نإو
.رضحـملا ةخسن

ةهجلا ىلإ ،لاسرإلا ةليسو سفنب ،ةروكذملا ةخسنلا داعت
.”تاءارجإلا فلمب قحلتل ،ةصتخملا ةيئاضقلا

مهتملا عضو قيقحتلا يضاق رمأ اذإ:6 رركم١٤٤ةداملا“
نهر دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ةينقت قيرط نع عومسملا
اذه هغيلبتب ،ةينقتلا سفن قيرط نع موقي ،تقؤملا سبحلا
ةداملا يف اهيلع صوصنملا هقوقحباملع هطيحيو ةهافش رمألا

 .عامسلا رضحم يف كلذ نع هّونيو ،نوناقلا اذه نم رركم٣2١

ىدحإ قيرط نع ذيفنتلل عاديإلاب رمألا نم ةخسن لسرت
ريدم وأ ةيروهمجلا ليكو ىلإ ،ةلاحلا بسح ،لاصتالا لئاسو
.”ةيباقعلا ةسسؤملا

ثلاثلا بابلا
دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا لامعتسا

ةمكاحـملا ةلحرم يف

لامعتسال أجلت نأ مكحلا تاهج نكمي :٧ رركم١٤٤ةداملا“
بلط ىلع ءانب وأ اهسفن ءاقلت نم دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا
وأ باوجتسا يف ،مهعافد وأ موصخلا دحأ وأ ةماعلا ةباينلا

.”صاخشألا نيب ةهجاوملا ءارجإ يف وأ صخش عامس



١٥  ددعلا/ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل ةّيمسرلا ةديرجلا ـه2٤٤١ ماع مّرحم2١
13م0202 ةنس تشغ١٣

ةـّيميظنتميسارم
2٤٤١ ماع مّرحم2١ يفخّرؤم7٣2 –02 مقر يسائرموسرم

ةصاخلا ريبادتلا ددحي ،0202 ةنس تشغ١٣ قفاوملا
يف ةيمومعلا تاقفصلا ماربإ تاءارجإل ةفيكملا
انوروك سوريف ءابو راشتنا نم ةياقولا راطإ
.هتحفاكمو )٩١ - ديفوك(

––––––––––

،ةيروهمجلا سيئر ّنإ

،ةيلاملا ريزو ريرقت ىلع ءانب –

٣٤١و6–١9 ناــتداــمــلا اــمـيس ال ،روــتـسدــلا ىلــع ءانــبو –
،هنم )ىلوألا ةرقفلا(

ماع مّرحم٤2 يف خّرؤمـلا١2–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
ةبساحـملاب قلعتمـلاو٠99١ ةنس تشغ5١ قفاومـلا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا ،ةيمومعلا

ماع مّرحم٧2 يف خّرؤمـلا22–٠9 مقر نوناقلا ىضتقمبو –
،يراجتلا لجسلاب قلعتمـلاو٠99١ ةنس تشغ8١ قفاومـلا١١٤١
،مّمتملاو لّدعملا

ماع نابعش٣2 يف خّرؤمـلا٧٠–59 مقر رمألا ىضتقمبو –
،تانيمأتلاب قلعتملاو599١ ةنس رياني52 قفاوملا5١٤١
 ،مّمتمـلاو لّدعمـلا

ىلإ ءوجللا مكحلا ةهج تأر اذإ:8 رركم١٤٤ ةداملا“
،اهسفن ءاقلت نم دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ةينقت لامعتسا

موصخلا يقاب طيحتوةماعلا ةباينلا يأر علطتست اهّنإف
موصخلا دحأ مدق وأ ةماعلا ةباينلا تضرتعا اذإف ،كلذب املع
هضفر ريربتل اعوفد هعافد وأ فوقوملا مهتملا وأ هعافد وأ
ضارتعالا اذه ةيدج مدع مكحلا ةهج تأرو ءارجإلا اذهل لاثتمالا
،نعـــــــــط يأل لباــــق ريــــغ ارارــــــــق ردــــــصتاهّنإف عوــــفدلا هذــــــــه وأ
.ءارجإلا اذه قفو ةمكاحـملا رارمتساب

ريس نع ارضحم ةيباقعلا ةسسؤملا طبض نيمأ رّرحي
ةفرعمب هلسري مث هعّقويو ،ةينقتلا هذه لامعتسا ةيلمع
،ةصتخملا ةيئاضقلا ةهجلا ىلإ ةيباقعلا ةسسؤملا سيئر
.تاءارجإلا فلمب هقاحلإل

مامأ وأ /و هعامس ناكمب هلكوم ةقفر روضحلا عافدلل قحي
.”ةصتخملا مكحلا ةهج

نم هعافد وأ فارطألا دحأ بلط اذإ :9 رركم١٤٤ ةداملا“
،دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا ةينقت مادختسا ةيئاضقلا ةهجلا

عالطتسا دعب ضفرلا وأ لوبقلاب بلطلا يف ةهجلا هذه ّتبت
زوجي هنأ ريغ،ةماعلا ةباينلاو مهعافد وأ فارطألا يقاب يأر
ميدـقـت دـعـب ةدـيدــج فورــظ ترــهــظ اذإ اــهرارــق ةــعــجارــم اــهــل
.”بلطلا

ةيناثلا ةرقــــفلا ماـــــكــــحأ قــــبـــــــــطـــت:٠١ رركم١٤٤ ةداملا“
ةباجإلا مهتملا ضفر لاح يف نوناقلا اذه نم٧٤٣ ةداملا نم
ةمكاحـملا ءارـــجإ ررـــقـــت اذإ ،روضحلا نـــع فـــلـــخـــتـــلا ررـــق وأ
 .دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا لامعتساب

قطنلا دنع دعب نع ةيئرملا ةثداحـملا لامعتسا نكمي
.”ايروضح ةلاحلا هذه يف مكحلا نوكيو ،مكحلاب

ماكحألل ةفلاخملا ماكحألا عيمج ىغلت :١١ رركم١٤٤ ةداملا“
.”بابلا اذه يف ةدراولا

55١–66 مقر رمألا نم٣٧5 ةداملا مّمتتو لّدعت :6 ةّداملا
669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا

: يتأي امك ررحتو ،هالعأ روكذملاو

ةاضق دحأ وأ ةموكحلا ءاضعأ دحأ ناك اذإ :٣٧5 ةداملا“
دحأ وأ عزانتلا ةمكحم وأ ةلودلا سلجم وأ ايلعلا ةمكحـملا
مكاحـملا ىدحإ وأ ةيئاضقلا سلاجملا دحأ سيئر وأ ةالولا
ةلودلا ظفاحم وأ يئاضق سلجم ىدل ماعلا بئانلا وأ ةيرادإلا
ةحنج وأ ةيانج باكتراب ماهتالل الباق ،ةيرادإ ةمكحم ىدل
ةيروهمجلا ليكو ليحي ،اهتبسانمب وأ هماهم ةرشابم ءانثأ
بئانلا ىلع ،يّملسلا قيرطلاب ،فلملا ،ةيضقلاب رطخي يذلا
ةمكحـملل لوألا سيئرلا رطخي يذلا ايلعلا ةمكحـملا ىدل ماعلا
ةعباتملا تاءارجإ ةرشابمل ىرخأ ةمكحم نّيعي يذلا ايلعلا

.ةمكاحـملاوقيقحتلاو

ليكو ناك اذإ ،هالعأ ىلوألا ةرقفلا ماكحأ قبطت ال ،هّنأ ريغ
ىدبأ دق يلاملاو يداصتقالا يئازجلا بطقلا ىدل ةيروهمجلا
تايرحتلا ةلحرم لالخ تاءارجإلا فلمب ةبلاطملل هتاسامتلا
رركم١١2 ةداملا يف نّيبم وه امك ةعباتملا ةلحرم وأ ةيلوألا

.هالعأ٧

اهيلع صوصنملا تالاحلا يف ةيمومعلا ىوعدلا كرحت ال
.”ةماعلا ةباينلا لبق نم ّالإ ةداملا هذه نم ىلوألا ةرقفلا يف

55١–66 مقر رــــــمألا نم٤٧5 ةداــــــملا ماــــكحأ ىـــــغلت :7 ةّداملا
669١ ةنس وينوي8 قفاوملا68٣١ ماع رفص8١ يفخّرؤملا

.ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق نمضتملاو

ةّيروهمجلل ّةيمسّرلا ةدـيرجلا يف رمألا اذـه رشني :٨ ةّداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا

تشغ٠٣ قفاوملا2٤٤١ ماع مّرحم١١ يف رئازجلاب رّرح
.٠2٠2 ةنس

نوبت ديجملا دبع
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