
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ،دمحأ جاحلا هللا دبع ديسلا :ةسائرلا

.يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ،وت رامع ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.رهظلا دعب نيسمخلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

.ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا

.ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلاب اذكو ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلاب ةيادبلا يف بحرأ
ليحأو ،يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملا نوناقلا صن ىلع ةقداصملا مويلا انتسلج لامعأ لودج يضتقي
ريرقتلا ميدقتل ةينيدلا نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ نآلا ةملكلا
.نوناقلا اذه صن لوح ةنجللا هتدعأ يذلا يليمكتلا

تاديسلا ،يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ررقملا ديسلا
نوناقلا صن نع يليمكتلا ريرقتلا مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي ،فويضلا ةداسلا ،رقوملا انسلجم ءاضعأو ءالمز ةداسلاو
.ةصتخملا ةنجللا هتدعأ يذلا يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملا

ةمدقم

 

عامتسالا دعبو يلاعلا ميلعتلا ناديم يف ءاربخلا نم ريثكلا ةفاضتساو ةقيقد ةيملع ةسارد نوناقلا صن ةسارد دعب
سلجم دقع ،نوناقلا صن نم ةاخوتملا فادهألا اذكو تاحيضوتلاو تاحورشلاو ةموكحلا لثمم همدق يذلا ضرعلا ىلإ
ةعاسلا ىلع 1999 سرام 08 ءاثالثلا موي ،سلجملا سيئر بئان دمحأ جاحلا هللا دبع ديسلا ةسائرب ةينلع ةسلج ةمألا
يهيجوتلا نوناقلا نمضتملا نوناقلا صن سلجملا ءاضعأ اهيف شقان لاوزلا دعب )د 30 واس 14( فصنلاو ةيناثلا
ةيمهأ هيف ضرعتسا يذلا يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلا ريزو وت رامع ديسلا همدق ضرع ىلإ اوعمتساو ،يلاعلا ميلعتلل
تالؤاستلا نم ةلمج نمضت صنلا نع يديهمتلا ريرقتلا ةنجللا ررقم ديسلا مدقو ،هيلإ ةجاحلاو هنم فدهلاو صنلا



.هيف ةصتخملا ةنجللا يأرو تاظحالملاو

نم ةلمج ةموكحلا لثمم ديسلا ىلع سلجملا ءاضعأ نم اوضع )15( رشع ةسمخ حرط ماعلا شاقنلا ءانثأو
.صنلا داوم نم ديدعلا لوح روحمتت ةفداهلاو ةميقلا تاظحالملاو تالاغشنالاو تالؤاستلا

نوؤشلاو يملعلا ثحبلاو يلاعلا ميلعتلاو نيوكتلاو ةيبرتلا ةنجل ترشاب ،صنلا نع يليمكتلا ريرقتلا دادعإ دصقو
ىلع اهيف تفكع ،يراص نب دارم ديسلا ةسائر تحت 1999 سرام 9 ءاثالثلا موي نم ءادتبا اهتاعامتجا دقع ،ةينيدلا
.اهنع ةموكحلا لثمم ديسلا در اذكو تالخدتلا هذه لمجم ةشقانمو ةسارد

سلجملا ءاضعأ تالخدت

 

بناوج لخدتم لك اهيف للح ،ماعلا شاقنلا ءانثأ تاظحالملاو تالؤاستلا نم ةلمج سلجملا ءاضعأ ةداسلا حرط دقل
.صنلا لوح هرظن ةهجو ضرعو يلاعلا ميلعتلل يهيجوتلا نوناقلا صن نم ةديدع

:يلي اميف تالخدتلا هذه صيخلت نكميو

.نوناقلا اذه اهقيقحت ىلإ يمري يتلا داعبألاو فادهألا-

ليومتلا يف صاوخلا ةمهاسمو عاطقلا ةصصوخ نم فوختلاو يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمل ديدجلا ينوناقلا عباطلا-
.يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ةرادإ يف ةكراشملاو

.جردتلا دعب امو جردتلا راوطأب قاحتلالا ميظنت-

.يلاعلا ميلعتلل ةيرادإلا ةلكيهلا يف تايميداكألا ةيلاعفو رود-

.نييئافشتسالا بطلا ةذتاسأل ةبسنلاب ةحصلا ةرازوو يلاعلا ميلعتلا ةرازو يف ةلثمتملا ةياصولا ةيئانث-

.لصاوتملا نيوكتلا ةعيبط-

.هب صاخلا نوناقلاو يعماجلا ذاتسألا-

.يعماجلا مرحلا-

ةموكحلا لثمم ديسلا در
 

ام اهنم ركذن ،مهتالخدت يف سلجملا ءاضعأ اهراـثأ يتلا طاقنلا نم ةلمج ىلإ هدر يف ةموكحلا لثمم ديسلا ضرعت
:يلي

لود يف اهب لومعملا ةيهيجوتلا نيناوقلا نم ريثك ىلع يهيجوتلا نوناقلا عورشم ةغايص يف ةرازولا تدمتعإ
.هل يقيبطتلا ليلدلا ديدحت ميظنتلا ىلع ىقبيو ايقيبطت سيلو يهيجوت انيديأ نيب وه يذلا نوناقلاو ،ملاعلا

.صاخلا هنوناق هل يذلا يملعلا ثحبلاب يلاعلا ميلعتلا طبري نوناقلا اذه نأ حضوأف ،يملعلا ثحبلل ةبسنلاب امأ

،ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا نأ ريزولا ديسلا حضوأ ،نوناقلا اذه يف ديدجلا نعو



لومت ثيح ،يراجتلاو يعانصلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملاو يرادإلا عـباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا نيب عقومتت
ةبقارملا إدبم سيركت عم ،ةيجراخ تامهاسم نم ةدافتسالا اهنكمي امك ،اهتاطاشن ليخادم نم ديفتستو ةلودلا فرط نم
.ةقحاللا

اهتاسسؤم نع ةلودلا يلخت يأ لوادتملا موهفملاب ةصصوخلا ينعي ال نوناقلا اذـه نأ حضوأف ةصصوخلا نع امأ
تاعماجلا ةرادإ سلاجم يف نوكراشي صاوخلا نأ دكأو ،نيوكتلا ناديم يف صاخلا رامثتسالا ةبقارمو طبض وه امنإو
.مهتامهاسم فرص ةيفيك ىلع عالطالل كلذو ،ةيراشتسا ةفصب

وهو )هاروتكدو ريتسجام( ينوسكاسولجنألا ماظنلا تجهتنا رئازجلا نأ حضوأ جردتلا دعب ام تاساردلا نعو
.ملاعلا يف اعويش رثكألا ماظنلا

ىلع زيفحتلا راطإ يف لخدي هنإف جردتلا دعب ام تاسارد يف ةقباسم نودب نيقوفتملا ةبلطلا ليجست دامتعا نع امأ
.جردتلا ةلحرم يف ةيملعلا ةسفانملا

نّكم ريصقلا ىدملا ةبلط زيفحتلو ،ةيجوغاديبلا نكامألا ددعل عضخي هيف ةقباسملا أدبمف جردتلا روطب قاحتلالا امأ
.طورشب كلذو ليوطلا ىدملا ىلإ لاقتنالا نم مهنم نيقوفتملا نوناقلا اذه

فراعملا ديدجت يف رصحنت اهماهم نأ حضوأو ،اهينعي ال صنلا اذه نأ دكأ لصاوتملا نيوكتلا ةعماج صوصخبو
ةينهم اهحنمت يتلا تاداهشلا نأ رّكذو ،ةيلصألا اهماهم نع ديحت اهتلعج اهيف تثدح يتلا تاقالزنالا نكلو اهعيسوتو
.ةيميداكأ تسيلو

.ةيجوغاديبلاو ةيملعلا اهماهمب البقتسم لفكتتس اهنأ حضوأف تايميداكألا نع امأ

ةيملعلا ةناكملاو هل حنمت نأ بجي يتلا ةيانعلا ىلع دكأو ةئفلا هذه ةيمهأ حضوأ يعماجلا ذاتسألا عوضوم يفو
هيضاقت ،يداملا ىوتسملا ىلع ،مجرتت ذاتسألل ثحبلا ةيمازلإو ،هل ايونعمو ايدام سركت نأ بـجي يتلا ةيعامتجالاو
.ذاتسألل يساسألا نوناقلا يف إدبملا اذه لاخدإو ثحبلا ةحنم

ضعب يف ناك سفانتل الاجم ةعماجلا تحبصأ ةيطارقميدلا راطإ يف هـنأ حضوأ يعماجلا مرحلا نع هثيدح يفو
نيناوق راطإ يف هطبضو هتيامحو يعماجلا مرحلا موهفم حيضوت يرورضلا نم ناك اذهلو،يملع ريغ نايحألا
.ةيرئازجلا ةلودلا

تايصوتلا

ةسلجلا يف ةديدعلا تالخادملا اذكو ةينعملا فارطألا نم ريثكلاب ةناعتسالاو ةنجللا ىوتسم ىلع صنلا ةشقانم نإ
:ةيلاتلا تايصوتلا يف ةنجللا اهرصحت تاعانق ةدع تزرفأ ةموكحلا لثمم ديسلا ىلإ عامتسالاو ةينلعلا

.روتسدلا يف ةسركملا يلاعلا ميلعتلا ةيناجم ىلع ديكأتلا-

.اهحاجنإو ةديدجلا ةلكيهلا ىلإ لاقتنالا نامضل ةمزاللا ةيداملا لئاسولل ةلودلا ريفوت-

.ايرولاكبلا ةداهش ىلع لصاح لكل يقيقح يجوـغاديب ناـكم نامض-

.ميظنتلا قيرط نع عقاولا عـم هـفييكتو صنلا صئاقن كرادت-

:بجي بكرلاب قاحتلالا نم اهنيكمتو تاعماجلا ريوطتلو-



.ةثيدح عجارمو قيثوت زكارمب اهديوزت *

INTERNET et(تـنارـتنأو تينرـتنأ :يلآلا مالـعإلا تاكبشب اهـطـبر * INTRANET (.

ةمتاخ

رخزي ايفاو دعي هلمجم يف صنلا نأ الإ يديهمتلا ريرقتلا يف اهتركذو ةنجللا اهتظحال يتلا صئاقنلا ضعب مغر
،ايرولاكبلا ةداهش ىلع لصاح لكل ناكم نامضو ميلعتلا ةيناجمو يمومعلا قفرملا إدبم جاردإ :اهمهأ ةيساسأ راكفأب
ةبقارملا إدبمل هسيركت لالخ نم رييستلا يف ربكأ ةيرحب عتمتت ،ينهمو يفاقث ،يملع عباط تاذ تاسسؤم سركي امك
.ةقحاللا

ىلع هزفحيو هثحب نيمثتو هثاحبأ جوتنم نم ةدافتسالا نم ثحابلا ذاتسألا نّكمي ديدجلا ةعماجلا عضو نأ امك
.ةسسؤملا يف رارقتسالاو ثحبلا يف رارمتسالا

ةنجللا هتدعأ يذلا يليمكتلا ريرقتلا صن رقوملا سلجملا ءاضعأ يئالمز ،يتاليمز ،ةسلجلا سيئر يديس مكلذ
.هيلع تقداصو ةصتخملا

.هابتنالا نسح ىلع اركش

غلبي نيرضاحلا ددع نأ ىلإ ريشأو ةقداصملا ّةيلمع يف نآلا عرشنو ررقملا ديسلا ركشن :ةسلجلا سيئر ديسلا
107 وه بولطملا ينوناقلا باصنلا نأ ملعلا عم ،اوضع 125 عومجمب يأ 32 تاليكوتلا ددعو اوضع 93

هذهب لمعلا انل قبس دقو داوملا ماقرأ ركذ عم بابب اباب ةقداصملا نوكتس ،ةصتخملا ةنجللا ةرواشم دعبو نذإ ،تاوصأ
.لضفتيلف ،لوألا بابلا ةءارقل ررـقملا ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،ةقيرطلا

.ةماع ماكحأ :لوألا بابلا :ررقملا ديسلا

.5و 4 ،3 ،2 ،1 :داوملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ..........مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوصملا نم ءاجرلا

اركش ...........مهيديأ اوعفري نأ الب نيتوصملا نم ءاجرلا

.اركش ...........مهيديأ اوعفري نأ نيعنتمملا نم ءاجرلا

:تاليكوتلا

اركش ..........مهيديأ اوعفري نأ معنب نيتوصملا نم ءاجرلا



اركش ...........مهيديأ اوعفري نأ الب نيتوصملا نم ءاجرلا

.اركش ...........مهيديأ اوعفري نأ نيعنتمملا نم ءاجرلا

:ةجيتنلا

.اتوص 122:معن

.دحاو توص : ال

.ناتوص:نوعنتمملا

.يناثلا بابلا ىلإ لقتننو لوألا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

يلاعلا نيوكتلا :يناثلا بابلا :ررقملا ديسلا

.22و ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 :داوملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا

اركش .................. نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا

.اركش .................. نوعنتمملا

:ةجيتنلا

.اتوص 121:معن

.دحاو توص: ال

.تاوصأ 03:نوعنتمملا

.ثلاثلا بابلا ىلإ لقتننو يناثلا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.يلاعلا ميلعتلا يف ثحبلا :ثلاثلا بابلا :ررقملا ديسلا

.30و 29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 :داوملا



:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا

اركش .................. نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا

.اركش .................. نوعنتمملا

:ةجيتنلا

.اتوص 121 :معن

.دحاو توص :ال

.ناتوص :نوعنتمملا

.عبارلا بابلا ىلإ لقتننو ثلاثلا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.تاسسؤملا:عبارلا بابلا :ررقملا ديسلا

.43و 42 ،41 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31:داوملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا

اركش .................. نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا

.اركش .................. نوعنتمملا



:ةجيتنلا

.اتوص 116 :معن

.دحاو توص :ال

.تاوصأ 06 :نوعنتمملا

.سماخلا بابلا ىلإ لقتننو عبارلا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.يلاعلا ميلعتلا ومدختسمو ةبلطلا:سماخلا بابلا :ررقملا ديسلا

.57و 56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،50 ،49 ،48 ،47 ،46 ،45 ،44 :داوملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا

اركش .................. نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا

.اركش .................. نوعنتمملا

:ةجيتنلا

.اتوص 116 :معن

.دحاو توص : ال

.تاوصأ 03 :نوعنتمملا

.سداسلا بابلا ىلإ لقتننو سماخلا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.يعماجلا مرحلا:سداسلا بابلا :ررقملا ديسلا

.63و 62 ،61 ،60 ،59 ،58 :داوملا



:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا

اركش .................. نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا

.اركش .................. نوعنتمملا

:ةجيتنلا

.اتوص 120 :معن

.دحاو توص : ال

.ناتوص :نوعنتمملا

.ريخألاو عباسلا بابلا ىلإ لقتننو سداسلا بابلا داوم ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ

.ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ:عباسلا بابلا :ررقملا ديسلا

.65و 64 :ناتداملا

:ةسلجلا سيئر ديسلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا

اركش .................. نوعنتمملا

:تاليكوتلا

اركش ............. معنب نوتوصملا

اركش .............. الب نوتوصملا
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.دحاو توص :ال

.تاوصأ 03:نوعنتمملا

اذإ ريزولا ديسلا وعدأو كـلذ ىلع عـيمجلا ركشأو هلماكب نوناقلا اذه صن ىلع قداص دق ةمألا سلجم نأ ربتعأ
.لّضفتي نأ ةملكلا ذخأ ديري ناـك

تاديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس ،نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ريزولا ديسلا
امك ،نوناقلا اذه صن ىلع ةقداصملا ىلع رقوملا ةـمألا سلجم ركشأ نأ الإ ينعسي ال ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو
يف ةمهاسملا نم فلملاب نيينعملا نم نكمم ددع ربكأ نيكمتل دهجو لمع نم هب تماق امل ةصتخملا ةنجللا ركشأ
اهيلع قالغنالا ةمهت داعبإ يف لثمتيةعماجلا حلاصل اميظع ازاجنإ انققح دق نوكن ةقداصملا هذهب اننإ طقف لوقأ ،هئارثإ
مكركشأ ،يملاعلاو بيرقلا اهطيحم عم اهلعافت طورشو ةعماجلا ةيلالقتساب ةصاخلا طورشلا لك انعضو دق نوكن امك
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

؟ةملكلا ذخأ ةصتخملا ةنجللا ديرت له :ةسلجلا سيئر ديسلا

.اركش :ةصتخملا ةنجللا سيئر ديسلا

تادوهجملا ىلع ةصتخملا ةنجللا ركشأ امك ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ريخألا يف ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
نوناقلا نمضتملا يوضعلا نوناقلا صن ةسارد نأب مكربخأو ءاضعألا ةداسلاو تاديسلا ةفاك اذكو اهفرط نم ةلوذبملا
انتسلج لاغشأ انيهنأ دق نوكن هيلعو هللا ءاش نإ لبقتسملا يف هنع نلعيس قحال تقو ىلإ لجأ دق ءاضقلل يساسألا



.ةعوفرم ةسلجلاو ،ًءاسم ادغ اندعومو

.ءاسم نيرشعلاو ةسماخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر

 

 

 

،ةيروهمجلا سيئر نإ

،هنم 126و 16–122 ناتداملا اميسال روتسدلا ىلع ءانب -

م1966 ةنس وينوي 02 قفاوملا ـه 1386 ماع رفص 12 يف خرؤملا 133–66 مقر رمألا ىضتقمبو -
،ممتملاو لدعملا ،يمومعلا فيظولل ماعلا يساسألا نوناقلا نمضتملاو

م1966 ةنس وينوي 08 قفاوملا ـه 1386 ماع رفص 18 يف خرؤملا 156–66 مقر رمألا ىضتقمبو -
،ممتملاو لدعملا ،تابوقعلا نوناق نمضتملاو

نمضتملاو م1971 ربمسيد 03 قفاوملا ـه 1391 ماع لاوش 15 يف خرؤملا 87–71 مقر رمألا ىضتقمبو -
،نرمتلا بتاورو ةقبسملا تابترملاو ةيساردلا حنملا صيصختب ةقلعتملا طورشلا ديدحت

م1975 ةنس ربمتبس 26 قفاوملا ـه 1395 ماع ناضمر 20 يف خرؤملا 58–75 مقر رمألا ىضتقمبو -
،ممتملاو لدعملا ،يندملا نوناقلا نمضتملاو

م1976 ةنس ليرفأ 16 قفاوملا ـه 1396 ماع يناثلا عيبر 16 يف خرؤملا 35–76 مقر رمألا ىضتقمبو -
،نيوكتلاو ةيبرتلا ميظنتب قلعتملاو

م 1983 ةنس ويلوي 02 قفاوملا ـه 1403 ماع ناضمر 21 يف خرؤملا 11–83 مقر نوناقلا ىضتقمبو -
،ممتملاو لدعملا ةيعامتجالا تانيمأتلاب قلعتملاو

ةنس رياني 07 قفاوملا ـه 1404 ماع يناثلا عيبر 04 يف خرؤملا 05–84 مقر نوناقلا ىضتقمبو -
،ةيوبرتلا ةموظنملا يف نيسرادلا ةعومجم طيطخت نمضتملاو م1984

م1984 ةنس ويلوي 07 قفاوملا ـه1404 ماع لاوش 08 يف خرؤملا 17–84 مقر نوناقلا ىضتقمبو -
،ممتملاو لدعملا ،ةيلاملا نيناوقب قلعتملاو

ةنس رياربف 16 قفاوملا ـه1405 ماع ىلوألا ىدامج 26 يف خرؤملا 05–85 مقر نوناقلا ىضتقمبو -
،ممتملاو لدعملا ،ةحصلا ةيقرتو ةيامحب قلعتملاو م1985



م1988 ةنس رياني 12 قفاوملا ـه1408 ماع ىلوألا ىدامج 22 يف خرؤملا 01–88 مقر نوناقلا ىضتقمبو -
،ةيداصتقالاو ةيمومعلا تاسسؤملل يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو

م1990 ةنس ليربأ 21 قفاوملا ـه1410 ماع ناضمر 26 يف خرؤملا 11–90 مقر نوناقلا ىضتقمبو -
،هنم 3 ةداملا اميسالو ،ممتملاو لدعملا ،لمعلا تاقالعب قلعتملاو

1990 ةنس وينوي 02 قفاوـملا ـه 1410 ةدعقلا يذ 09 يف خرؤملا 14–90 مقر نوناقلا ىضتقمبو -
،ممتملاو لدعملا ،يباقنلا قحلا ةسرامم تايفيكب قلعتملاو

م1990 ةنس تشغ 15 قفاومـلا ـه1411ماع مرحم 24 يف خرؤملا 21–90 مقر نوناقلا ىضتقمبو -
،ممتملاو لدعملا ،ةيمومعلا ةبساحملاب قلعتملاو

1990 ةنس ربمسيد 04 قفاوملا ـه 1411 ىلوألا ىدامج 17 يف خرؤملا 31–90 مقر نوناقلا ىضتقمبو -
،تايعمجلاب قلعتملاو

م1991 ةنس رياني 16 قفاوملا ـه 1411 ماع ةيناثلا ىدامج 30 يف خرؤملا 05–91 مقر نوناقلا ىضتقمبو -
،ممتملاو لدعملا ،ةيبرعلا ةغللا لامعتسا ميمعت نمضتملاو

07 قفاوملا ـه 1414 ماع ةيناثلا ىدامج 23 يف قفاوملا 17–93 مقر يعيرشتلا موسرملا ىضتقمبو -
،تاعارتخالا ةيامحب قلعتملاو م1993 ةنس ربمسيد

قلعتملاو م1995 ةنس ويلوي 17 قفاوملا ـه1416 ماع رفص 19 يف خرؤملا 20–95 مقر رمألا ىضتقمبو -
،ةبساحملا سلجمب

قلعتملاو م1996 ةنس ويلوي 02 قفاوملا ـه1417 ماع رفص 16 يف خرؤملا 16–96 مقر رمألا ىضتقمبو -
،ينوناقلا عاديإلاب

م1997 ةنس سرام 06 قفاوملا ـه1417 ماع لاوش 27 يف خرؤملا 10–97 مقر رمألا ىضتقمبو -
،ةرواجملا قوقحلاو فلؤملا قوقحب قلعتملاو

م1998 ةنس تشغ 22 قفاوـملا ـه 1419 ماع يناثلا عيبر 29 يف خرؤملا 11–98 مقر نوناقلا ىضتقمبو -
،2002–1998 يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لوح يسامخلا جمانربلاو يهيجوتلا نوناقلا نمضتملاو

،ناملربلا ةقداصم دعبو

:هصن يتآلا نوناقلا ردصي

ةماع ماكحأ :لوألا بابلا

ميلعتلل يمومعلا قفرملا ىلع ةقبطملا ةيساسألا ماكحألا ديدحت ىلإ يهيجوتلا نوناقلا اذه فدهي :ىلوألا ةداملا



.يلاعلا

نم يوناثلا ميلعتلا دعب ام ىوتسم ىلع مدقي ثحبلل نيوكتلل وأ نيوكتلل طمن لك يلاعلا ميلعتلاب دصقي :2 ةداملا
.يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم فرط

.ةلودلا فرط نم ةدمتعم تاسسؤم فرط نم لاع ىوتسم نم ينقت نيوكت مدقي نأ نكمي

:يف ةيوبرتلا ةموظنملا ينوكم دحأ هتفصب يلاعلا ميلعتلل يمومعلا قفرملا مهاسي :3 ةداملا

،فراعملا لقنو هرشنو هريوطتو ملعلا باستكاو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا ةيمنت-

،ينقتلاو يملعلا مالعإلاو ةفاقثلا رشن قيرط نع نطاوملل ينهملاو يفاقثلاو يملعلا ىوتسملا عفر-

،نيدايملا لك يف تاراطإ نيوكت قيرط نع ةيرئازجلا ةمألل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا-

نم لكل ايجولونكتلاو مولعلا نم اروطت رثكألا لاكشألاب قاحتلالل ظوظحلا يواست نامضب ةيعامتجالا ةيقرتلا-
.ةمزاللا تالهؤملا مهيف رفوتت

.يدقنلاو عدبملاو رحلا يملعلا روطتلا طورش يلاعلا ميلعتلل يمومعلا قفرملا نمضي :4 ةداملا

.ءارآلا عونت مرتحيو ةفرعملا ةيعوضوم ىلإ يلاعلا ميلعتلا فدهيو

ىلإ ،هالعأ 3 ةداملا يف ةددحملا ةماعلا ماهملا راطإ يف ،يلاعلا ميلعتلل يمومعلا قفرملا بيجتسي :5 ةداملا
:ةيلاتلا نيدايملا يف عمتجملا تايجاح

،يلاعلا نيوكتلا-

.ينقتلاو يملعلا مالعإلاو ةفاقثلا رشنو هجئاتن نيمثتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا-

يلاعلا نيوكتلا :يناثلا بابلا

:يتأي ام يلاعلا نيوكتلا لاجم يف يلاعلا ميلعتلا نمضي :6 ةداملا

،جردتلل يلاعلا نيوكتلا-

،جردتلا دعب امل يلاعلا نيوكتلا-

.لصاوتملا نيوكتلا يف مهاسي

:جردتلل يلاعلا نيوكتلا نمضتي :7 ةداملا

.ىدملا ليوط جردتلل يلاعلا نيوكتلا-

.ىدملا ريصق جردتلل يلاعلا نيوكتلا-



:ىلإ ىدملا ليوط جردتلل يلاعلا نيوكتلا فدهي:8ةداملا

جهانم باستكاو ةيساسأ ةيميلعت داوم يف اهعيونتو اهقيمعتو ةيفاقثلاو ةيملعلا فراعملا باستكا نم بلاطلا نيكمت-
،ثحبلاب هسيسحتو ةيقيبطتلاو ةيرظنلا لمعلا

رصانعلا باستكاو نيوكتلا نم طمن لكل ةمزاللا ةيملعلا سسألا باعيتسا يف هتاردق مييقت نم بلاطلا نيكمت-
،ينهم رايتخا ىلع ةدعاسملا

ةءافكب جردتلا دعب امل لاع نيوكت ةعباتمل وأ ةنهم ةسراممل ةيلمعلا ةايحلا يف لوخدلل هريضحتب كلذو بلاطلا ةئيهت-
.ةبولطم

:ىلإ ىدملا ريصق جردتلل يلاعلا نيوكتلا فدهي :9 ةداملا

ام عاطقب قاحتلالاب حمست ةيميلعت داوم يف اهعيونتو اهقيمعتو ةيفاقثلاو ةيملعلا فراعملا باستكا نم بلاطلا نيكمت-
.تاطاشنلا نم

.ينهم رايتخا ىلع ةدعاسملا رصانعلا باستكاو نيوكتلا نم طمن لكل ةيملعلا هتاردق مييقت نم بلاطلا نيكمت-

ىدملا ليوط جردتلل نيوكتلا ىلإ ههيجوت وأ نيعم ليهأت باستكا دعب ةينهملا ةايحلا يف لوخدلل بلاطلا ريضحت-
.ةبولطم ةءافكب

ةياهن جوتت يتلا ايرولاكبلا ةداهش ىلع نيزئاحلل جردتلا ىوتسم يف يلاعلا نيوكتلاب قاحتلالا متي :10 ةداملا
.اهل ةلداعم ةيبنجأ ةداهش وأ ةيوناثلا تاساردلا

ساسأ ىلع وأ تاداهشلا ساسأ ىلع ةقباسم قيرط نع جردتلا ىوتسم ىلع يلاعلا نيوكتلاب قاحتلالا مظني
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا لبق نم ةددحم طورشل اقفو تارابتخالاو تاداهشلا

ىلع بعشلاو نييدملا وحن جردتلا ىوتسم ىلع يلاعلا نيوكتلاب قاحتلالل نيحشرتملا هيجوت يرجي :11 ةداملا
ةرفوتملا ةيجوغاديبلا نكامألاو هالعأ ةروكذملا تاقباسملا يف اهيلع لصحملا جئاتنلاو اهنع ربعملا تابغرلا ساسأ
.اينطو

نيوكتلا يف ةبلطلا هيجوت ةداعإو لاقتنالاو مييقتلا تايفيكو سوردلا ميظنتو جماربلا اذكو هيجوتلا طورش ددحت
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا لبق نم جردتلا ىوتسم ىلع يلاعلا

ىلع يلاعلا نيوكتلاب قاحتلالاب ىدملا ريصق جردتلا تاسارد حاجنب اوهنأ نيذلا ةبلطلل حامسلا نكمي :12 ةداملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا اهددحي طورشل اقفو ىدملا ليوط جردتلا ىوتسم

ريصق جردتلا تاسارد حاجنب اوهنأ نيذلا ةبلطلا ةدئافل ةينهم ةغبص يذ يليمكت ميلعت ميظنت نكمي :13 ةداملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا اهددحي تايفيك بسح ةيجولونكتلا بعشلا نم نيجرختملا اميسال ،ىدملا

ةيبطلا مولعلا يف جردتلا دعب امل نيوكتلاو هاروتكدلا يف نيوكتلا جردتلا دعب امل يلاعلا نيوكتلا لمشي :14 ةداملا
.صصختملا جردتلا دعب امل نيوكتلاو



.هاروتكدلا ةداهش لينل انيوكتو ريتسجاملا ةداهش لينل انيوكت هاروتكدلا يف نيوكتلا لمشي

هاروتكدلا ةداهشو ةصصختملا ةيبطلا تاساردلا ةداهش لينل انيوكت ةيبطلا مولعلا يف جردتلا دعب امل نيوكتلا لمشي
.ةيبطلا مولعلا يف

ةداهش ولماح ةيبطلا مولعلا يف هاروتكدلا ةداهش لينل لجسيو ريتسجاملا ةداهش ولماح هاروتكدلا ةداهش لينل لجسي
.ميظنتلا قيرط نع ددحت تايفيكو اهيلع لصحملا جئاتنلا بسح ةصصختملا ةيبطلا تاساردلا

قيرط نعو ثحبلل انيوكت ةيبطلا مولعلا يف جردتلا دعب امل نيوكتلاو هاروتكدلا يف نيوكتلا ربتعي :15 ةداملا
:نمضتيو ثحبلا

،يساسأ صصخت يف فراعملا قيمعت-

،ثحبلا وأ ةينهملا تاطاشنلا يف ةيرورضلا ةبرجتلاو ريكفتلا تاينقتل يلوألا ميلعتلا-

.فراعملا مدقت يف مهاسي يلصأ ثحب لمع ةشقانمو قيقحتل حشرتملا تالهؤم ريوطت-

.ميظنتلا قيرط نع ةيبطلا مولعلا يف جردتلا دعب امل نيوكتلاو هاروتكدلا يف نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحت

ةفصب هيف جمدت ،يلاعلا ىوتسملا نم ةينهم ةغبص اذ انيوكت صصختملا جردتلا دعب امل نيوكتلا ربتعي :16 ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع صصختملا جردتلا دعب امل نيوكتلا ميظنت تايفيك ددحت ،ةينقتلاو ةيملعلا تاعارتخالا ةرمتسم

جوتت تاداهش ىلع نيزئاحلل تاصاصتخالا فلتخم يف جردتلا دعب امل يلاعلا نيوكتلاب قاحتلالا حمسي :17 ةداملا
.ىدملا ليوط جردتلا ىوتسم ىلع يلاعلا نيوكتلا

قيرط نع ةصصختملا ةيبطلا تاساردلا ةداهش لينل نيوكتلاو ريتسجاملا ةداهش لينل نيوكتلاب قاحتلالا مظني
.ينطو عباط تاذ ةقباسم

لينل نيوكتلاب قاحتلالا ىدملا ليوط جردتلا ىوتسم ىلع هتسارد يف زايتماب هتعفد يف لوألا قوفتملا بلاطلا نكمي
.ةقباسم نودب ريتسجاملا ةداهش

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

فلكملا ريزولا لبق نم جردتلا دعب امل يلاعلا نيوكتلاو جردتلل يلاعلا نيوكتلا ةطراخ نيحتو دعت :18 ةداملا
ةيمنتلا ططخم فادهأو ةيومنتلا تاططخملا تاهيجوتو تايجاحلا بسحو ةينعملا فارطألا ةراشتسا دعب يلاعلا ميلعتلاب
ينالقعلا لامعتسالا ةرورضو ةيوهجلا تايصوصخلا رابتعالا نيعب ذخألا عم ،ةمألل ةيفاقثلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا
.ةيرشبلاو ةيداملا لئاسولل

اهدحو ةلودلا كلمت يتلا يلاعلا ميلعتلل تاداهشب جردتلا دعب املو جردتلل يلاعلا نيوكتلا نم لك جوتي :19 ةداملا
.اهتاجرد حنم ةيحالص

.اينطو امولبد يلاعلا ميلعتلا ةداهش ربتعت :20 ةداملا

.قوقحلا سفن هيزئاحل ينطولا مولبدلا حنمي

.تاءافكلاو فراعملا ةبقارمل ةبولطملا جئاتنلا قيقحت ساسأ ىلع ينطولا مولبدلا ملسي



قيرط نع اهنم ةدحاو لك ىلع لوصحلا لجأ نم تاساردلا ماظنو يلاعلا ميلعتلا تاداهش ددحت:21ةداملا
.ميظنتلا

يذلا لصاوتملا نيوكتلا فدهي ،هالعأ 16 ةداملا ماكحأ نع ةوالعو ،هالعأ 6 ةداملا ماكحأل اقبط :22 ةداملا
.نيعم ينهم ناديم يف صصختلاو يفاقثلا ىوتسملا عفرو اهديدجتو فراعملا نيسحت ىلإ يلاعلا ميلعتلا همدقي

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

يلاعلا ميلعتلا يف ثحبلا :ثلاثلا بابلا

لك يف هنيمثتو يجولونكتلاو يملعلا ثحبلا ريوطت ىلع ثحبلا لاجم يف يلاعلا ميلعتلا رهسي :23 ةداملا
.تاصصختلا

ةمزاللا لئاسولا حنميو ثحبلا تاطاشنو ميلعتلا تاطاشن نيب ةيرورضلا ةقالعلا يلاعلا ميلعتلا نمضي :24 ةداملا
.ثحبللو ثحبلاب نيوكتلل

يداصتقالاو يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلل ةينطولا ةسايسلا يف يلاعلا ميلعتلا مهاسي :25 ةداملا
.اهفادهأ ديسجت ىلع لمعيو يعامتجالاو

ةيلودلاو ةينطولا تائيهلا عم كارتشالاب ةينطولا ةيملعلا تاقاطلا زيزعت ىلع يلاعلا ميلعتلا لمعي :26 ةداملا
.ةفلتخم نواعت تاقالع اهعم دطوي يتلا ثحبلل

عيمج عم يجولونكتلا ريوطتلاو يملعلا ثحبلا لاجم يف ةديطو نواعت ةسايس يلاعلا ميلعتلا دمتعي :27 ةداملا
.ةيداصتقالاو ةيعامتجالا تاعاطقلا

مالعإلاو ثحبلا جئاتنو فراعملا رشن يف مهاسي امك اهرشنو ةفاقثلا ريوطت يف يلاعلا ميلعتلا مهاسي :28 ةداملا
.ينقتلاو يملعلا

.ةيضايرلا تاطاشنلاو تاينقتلاو مولعلاو بادآلاو نونفلا ناديم يف عارتخالاو راكتبالا زفحي

.امهنيمثتو ينطولا يفاقثلا ثارتلاو خيراتلا ةساردو زاربإ يف يلاعلا ميلعتلا مهاسي :29 ةداملا

ءاقتلاو ثحبلا مدقتو راكفألا ةشقانم يف ةيملاعلا ةيفاقثلاو ةيملعلا ةرسألا لخاد يلاعلا ميلعتلا مهاسي :30 ةداملا
.اهحقالتو فراعملا لدابت دصق تاراضحلاو تافاقثلا

تاسسؤملا :عبارلا بابلا

يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع ةسسؤم أشنت ،هالعأ 5 ةداملا يف ةددحملا ماهملاب لفكتلا لجأ نم :31 ةداملا
.ينهمو

،هالعأ 31 ةداملا يف اهيلإ راشملا ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا ربتعت :32 ةداملا



.يلاملا لالقتسالاو ةيونعملا ةيصخشلاب عتمتت يلاعلا ميلعتلل ةينطو ةسسؤم

اهل نوكي نأ نكميو تاصصختلا ةددعتم ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا دعت:33 ةداملا
.ةبلاغ تاصصخت وأ صصخت

ةلودلا يلثمم نم نوكتي ةرادإ سلجم ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا ريدي :34 ةداملا
.ةلمعتسملا ةيساسألا تاعاطقلا يلثممو ةيعماجلا ةرسألا نع نيبختنم نيلثممو

ةيجراخ تايصخش كلذكو ةسسؤملا ليومت يف مهاست ةيعيبط وأ ةيونعم اصاخشأ ةرادإلا سلجم مضي نأ نكمي
.اهتءافكل نيعت

سلجم لاغشأ يف هالعأ ةروكذملا ةيجراخلا تايـصخشلاو ةيعيبطلا صاخشألاو ةيونعملا صاخشألا ولثمم كراشي
.يراشتسا يأرب ةرادإلا

نيفظوملا نيب نم ةلودلا ولثمم نيعي .ةبتر ىلعألا ةذتاسألا نيب نم ةرادإلا سلجم يف ةذتاسألا ولثمم بختني
.ةيمومعلا تاسسؤملاو تارادإلا ناونعب ةلودلل نيماسلا

.ىربكلا تاعماجلل ةرادإلا سلجم يف اوضع ةيميداكألا سيئر نوكي

مييقتب صوصخلا ىلع فلكت ةيراشتسا تائيهب ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا دوزت
ىلعألا ةذتاسألا نيب نم نوبختني نيذلا ةذتاسألا يلثمم نم اساسأ لكشتتو ،ةسسؤملل ةيجوغاديبلاو ةيملعلا تاطاشنلا

.ةبتر

ةلودلا اهعضت لئاسو اهماهم قيقحتل ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا كلمت :35 ةداملا
.زيهجتلاو رييستلا تادامتعا لكش يف اهفرصت تحت

ةيمومع لاومأو ةفلتخم تاناعإو ةصصخم لاومأو اياصوو تابه لكش يف دراوم ىلع زوحت نأ اضيأ نكمي
ةداملا يف اهيلع صوصنملا مهسألا جوتنم ليخادم اذكو لصاوتملا نيوكتلا ليومت يف نيلمعتسملا ةكراشمو ةصاخو

.هاندأ 37

يف هيلع صوصنملا يلاعلا ميلعتلاب قاحتلالل ظوظحلا يواست إدبم راطإ يفو ميلعتلا ةيناجم إدبمب ساسملا نود
اقفو ةبلطلا ليجست قوقح ىلع ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا لصحت ،هالعأ 3 ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع ددحت طورشل

تاربخو تامدخ ةيدأت اهماهم راطإ يف ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا نكمي :36 ةداملا
.ةفلتخملا اهتاطاشن تاجوتنمب ةرجاتملاو عارتخالا تاءارب لالغتساو تاقافتاو دوقع قيرط نع لباقمب

ةمئالم دعاوق ىلإ اهريس يف ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا ةسسؤملا عضخت :37 ةداملا
راطإ يف اهيلع لصحملا ليخادملل رشابملا لامعتسالاو ةيدعبلا ةيلاملا ةبقارملا قيبطت اميسالو اهماهم ةيصوصخل
.ةيملعلاو ةيجوغاديبلا اهتاطاشن ريوطت يف اميسالو ،هالعأ 36 ةداملا يف ةروكذـملا تاطاشنلا

.هالعأ ةروكذملا ليخادملا دودح يف مهسأ ىلع لوصحلاو ةيعرف تاسسؤم وأ ةسسؤم ءاشنإ اهنكميو



.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةيملع سيياقم بسح ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا طامنأددحت :38 ةداملا
:يلاتلاك ةيجوغاديبو

ةنيدملا جراخ تايلك وأ ةيلك أشنت نأ نكميو ،ثحبو ميلعت ةدحو اهتفصب ،تايلك لكش يف اساسأ ةمظنملا تاعماجلا-
،ةعماجلا رقم

،ةيعماجلا زكارملا-

،ةعماجلا نع ةجراخلا دهاعملاو سرادملا-

ينهملاو يفاقثلاو يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا طامنأ فلتخم ميظنتب ةصاخلا دعاوقلا اذكو ماهملا ددحت
.ميظنتلا قيرط نع اهريسو

ىلإ ةيقرتلل ةحشرم يلاعلا ميلعتلل تاسسؤم ةيعماجلا زكارملاو ةعماجلا نع ةجراخلا دهاعملا دعت :39 ةداملا
.صوصخلا ىلع ةيجوغاديبو ةيملع سيياقم قفو يلاوملا طمنلا

.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ريرقت ىلع ءانب ةيقرتلا هذه متت

ىرخأ ةيرازو رئاود ىدل هالعأ 38 ةداملا يف اهيلع صوصنملا دهاعملاو سرادملا ءاشنإ نكمي :40 ةداملا
.يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا عم كرتشم ريرقتب

.ينعملا عاطقلاب فلكملا ريزولاو يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةيجوغاديبلا ةياصولاب علطضي

صاخلا نوناقلل ةعضاخ ةيونعم صاخشأ لاع ىوتسم نم ينقت نيوكت ةمهم يف مهاسي نأ نكمي :41 ةداملا
.ةينعملا ةيعماجلا ةيميداكألا ريرقت ىلع ءانب ،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا فرط نم ةدمتعمو

نوناقلل ةعضاخ ةيونعم صاخشأ فرط نم اهب لفكتملا لاع ىوتسم نم ينقتلا نيوكتلا ةمهمعضخت :42 ةداملا
:اميسال طورش ىلإ صاخلا

اذهل ةلودلا فرط نم ةرخسملا تايناكمإلا لامعتسا نود نيوكتلا اذهل ةمزاللا تازيهجتلاو لكايهلا رفوت-
،عاطقلا

،مئالملاو مزاللا – ءفكلا يجوغاديبلا ريطأتلا رفوت-

،ةصتخملا ةيجوغاديبلا ةينطولا ةنجللا رارق قفو اهقيبطتو جماربلاو ةينقتلا بعشلا رايتخإ-

،يلاعلا ميلعتلاب ةفلكملا ةرازولا فرط نم مييقتلاو ةعباتملاو ةبقارملا-

فلكملا ريزولا فرط نم ةددحملا ،جرختلاو قاحتلالل ةينطولا ةيملعلاو ةيجوغاديبلا سيياقملا قيبطت ةرورض-
،يلاعلا ميلعتلاب

،يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ةقداصم ىلإ نيوكتلا اذهل ةجوتملا تاداهشلا عاضخإ-



.يذيفنت موسرم قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ىمست ةيوهج تائيهو "تاعماجلل ةينطو ةودن" ىعدت ةئيه يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ىدل أشنت:43 ةداملا
."ةيعماجلا تايميداكألا"

ةينطولا ةسايسلا قيبطتو يلاعلا ميلعتلا ةكبش تاطاشن لوح مييقتلاو قيسنتلاو رواشتلل اراطإ تائيهلا هتاه لكشت
.لاجملا اذه يف ةددحملا

.ميظنتلا قيرط نع اهريسو اهتليكشتو تائيهلا هذه ماهم ددحت

سماخلا بابلا

يلاعلا ميلعتلا ومدختسمو ةبلطلا

.يلاعلا ميلعتلا يمدختسمو ةبلطلا نم ةيعماجلا ةرسألا لكشتت :44 ةداملا

،هالعأ 19 ةداملا يف اهيلع صوصنملا يلاعلا ميلعتلل ةداهش ىلع لوصحلل حشرم لك ،ابلاط دعي :45 ةداملا
لقألا ىلع هب قاحتلالل طرتشي يذلا يلاعلا نيوكتلا نم روط ةعباتمل يلاعلا ميلعتلل ةسسؤم يف ةيماظن ةروصب لجسم
.ةلداعم ةيبنجأ ةداهش وأ ةيوناثلا تاساردلا ةياهن جوتت يتلا ايرولاكبلا ةداهش

.ةيضايرلاو ةيفاقثلا تاطاشنلا نمو فراعملا رشنو ثحبلاو ميلعتلا تامدخ نم ةبلطلا ديفتسي

يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف ةيماظن ةروصب نولجسملا ،هالعأ 45 ةداملا يف نوروكذملا ةبلطلا ديفتسي :46 ةداملا
.ةلودلا نم ةرشابم ريغ تاناعإ وأ /و ةيسارد ةحنم نم ةيعامتجالا ةلادعلا إدبم ديسجت يف ةمهاسملا لجأ نم

تامدخلا نم ةدافتسالا لجأ نمو يساردلا هراسم يف بلاطلا ةدعاسمل طورش بسح ةيساردلا حنملا هذه مدقت
.ضرغلا اذهل ةأشنم ةصتخم تائيهو تاسسؤم فرط نم ةمدقملا ةيعماجلا

.ميظنتلا قيرط نع ةداملا هذه قيبطت تايفيك ددحت

ةيامحلاو ةياقولا تاءارجإو يعامتجالا نامضلا نم ،هالعأ 45 ةداملا يف نوروكذملا ةبلطلا ديفتسي :47 ةداملا
.هب لومعملا عيرشتلا يف ةددحملا طورشلل اقفو ةيحصلا

يلاعلا نيوكتلا روط ىلع يرست يتلا ماكحألل ،هالعأ 45 ةداملا يف نوروكذملا ةبلطلا عضخي :48 ةداملا
.اهب نوسردي يتلا يلاعلا ميلعتلا ةسسؤمل يلخادلا ماظنلل اذكو هيف نيلجسملا

.تامدخلا هذهب اهيف نوديفتسي يتلا ةسسؤملل يلخادلا ماظنلل ةيعماجلا تامدخلا نم نوديفتسملا ةبلطلا عضخي

ةلوخملا ماهملا قيقحت يف نومهاسي نيرخآ نيمدختسمو ةذتاسأ ىلإ يلاعلا ميلعتلا ومدختسم مسقني :49 ةداملا
.يلاعلا ميلعتلا تاسسؤمل



يملعلا عباطلا تاذ ةيمومعلا تاسسؤملا يف نولمعي نيذلا يلاعلا ميلعتلا يمدختسم ىلع يرست :50ةداملا
.ةيمومعلا تارادإلاو تاسسؤملا لامع ىلع ةقبطملا ماكحألا ينهملاو يفاقثلاو

.نييعماج نييئافشتسا نيثحاب ةذتاسأو نيثحاب ةذتاسأ نم يلاعلا ميلعتلا ةذتاسأ كلس نوكتي :51 ةداملا

:ةيلاتلا نيدايملا يف اساسأ يلاعلا ميلعتلا ةذتاسأ كلس ماهم سرامت :52 ةداملا

،لصاوتملا نيوكتلاو يجردتلا دعب ام وأ/و يجردتلا ميلعتلا-

،نيرطؤملاو ةبلطلا مييقتو فراعملا ةبقارمو هيجوتلاو ريطأتلا-

،ةيمازلإ ةفصب ذاتسأ لك هيف طرخني يذلا ثحبلا-

،ةراشتسالاو ةربخلا-

.فراعملا رشن-

.ةبتر ىلعأ يف ةذتاسألا كلذ يف لضفيو ،اهرييستو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ةرادإ ماهم ةسرامم اضيأ مهنكمي

لكايه يف ةسرامم ةيجالعو ةيحص تاطاشن نييعماجلا نييئافشتسالا نيثحابلا ةذتاسألا فئاظو اضيأ لمشت
.ةيعماج ةيئافشتسا

وأ/و هاروتكدلا ةداهشو ريتسجاملا ةداهش لينل نيوكتلا ريطأتو ةرادإل نيثحابلا ةذتاسألا ةءافك جوتت :53 ةداملا
.ميظنتلا قيرط نع ددحت ةيملع طورشو ريياعمل اقفو حنمي يعماج ليهأتب ثحبلا تاطاشن

حشرتملا ةبتر نم ىلعأ بتر يوذ ةذتاسأ لبق نم مهتيقرت لجأ نم يلاعلا ميلعتلا ةذتاسأ مييقت نمضي :54 ةداملا
.ةدكؤمو ةزراب ةيملع ةءافكل نوتبثملاو اهل

.مهب ةصاخلا ةيساسألا نيناوقلا يف يلاعلا ميلعتلا ةذتاسأ ىلع ةقبطملا ةصاخلا ماكحألا ددحت :55 ةداملا

ةناكم سيركتب ةصاخو يعامتجالا مهرود ةيمهأو مهتفيظو تايصوصخب ةيساسألا نيناوقلا هتاه لفكتت نأ بجي
بتاورلا ديدحت يف اميسال ،يداملاو يونعملا هاوتحم يف ةلودلا يفظوم كالسأل يملسلا لسلستلا ةمق يف ذاتسألا
.هتماركل انامضو هتفيظو عم ةمءالم كلذو ،تاضيوعتلاو

.ةيملعلا ةرادجلا ساسأ ىلع ةذتاسألا بتر لسلست مارتحا أدبم ةيساسألا نيناوقلا هتاه سركت نأ بجي

لجأ نم نووعدم وأ/و نوكراشم ةذتاسأ ةيليمكـت ةفصبو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ىدل فظوي نأ نكمي :56 ةداملا
طورشل اقفو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم هب علطضت يذلا لصاوتملا نيوكتلا اهيف امب نيوكتلاو ميلعتلا تاطاشن ةسرامم
.ميظنتلا قيرط نع ةددحم

لامعو نيينقتلاو نييرادإلا نيمدختسملا نم يلاعلا ميلعتلا يمدختسم نم ىرخألا فانصألا نوكتت :57 ةداملا
.ةيعماج تامدخ مدقت يتلا ةيمومعلا تاسسؤملاو يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم يف مهفئاظو نوسرامي نيذلا تامدخلا

.ميظنتلا قيرط نع نيمدختسملا ءالؤه ىلع ةقبطملا ةصاخلا ماكحألا ددحت



يعماجلا مرحلا :سداسلا بابلا

تاطاشنلاب ساسملا نود ريبعتلاو عادبإلاو ثحبلاو ريكفتلا ةيرحل ءاضف يلاعلا ميلعتلا ةسسؤم دعت :58 ةداملا
.ماعلا ماظنلاو ثحبلا تاطاشنو ةيجوغاديبلا

.ةفلاخملا ءارآلا مارتحاو لبقتو ةيملعلا ةيعوضوملا ثحبلاو ميلعتلا يف طرتشي :59 ةداملا

.ةيجولويديإو ةيسايس ةنميه لك نع نيديعب ايقبي نأ بجيو ةياعدلا لاكشأ نم لكش يأ عم ثحبلاو ميلعتلا ىفانتي

يثحبلاو يميلعتلا مهطاشن ةسرامم لالخ مالعإلاو ريبعتلا يف ةلماك ةيرحب يلاعلا ميلعتلا ةذتاسأ عتمتي :60 ةداملا
.تايقالخألاو بادآلا دعاوق مارتحاو ةيعوضوملاو حماستلا لاجم يف ةيعماجلا ديلاقتلاب لالخإلا نود

.هب لومعملا عيرشتلا يف ةددحملا طورشلل اقفو عامتجالا قحبو تايعمجلا ىلإ مامضنالا ةيرحب ةذتاسألا عتمتي

.ماعلا ماظنلاو ثحبلاو ميلعتلا تاطاشنب ساسملا نود ريبعتلاو مالعإلا ةيرحب ةبلطلا عتمتي :61 ةداملا

.هب لومعملا عيرشتلا يف ةددحملا طورشلل اقفو عامتجالا قحبو تايعمجلا ىلإ مامضنالا ةيرحب ةبلطلا عتمتي

نوسراميو هتيامحو يعماجلا مرحلا يف ماظنلا ظفح ةيلوؤسم يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم ءاسؤر لمحتي :62 ةداملا
يداملا يرورضلا راطإلا ريفوت عم ةسسؤملل يلخادلا ماظنلاو امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا راطإ يف ةمهملا هذه
.مئالملا يرشبلاو

لك حارتقاب فلكم ةيعماجلا ةنهملا تايقالخأو بادآ سلجم يلاعلا ميلعتلاب فلكملا ريزولا ىدل أشني :63 ةداملا
.اهمارتحا اذكو ةيعماجلا تايقالخألاو بادآلا دعاوقب ةقلعتملا ريبادتلا

.ميظنتلا قيرط نع هريس دعاوقو هتليكشتو سلجملا اذه تايحالص ددحت

ةيئاهنو ةيلاقتنا ماكحأ :عباسلا بابلا

تاعماجلا ىقبت ،ينهمو يفاقثو يملع عباط تاذ ةيمومع تاسسؤم ىلإ اهليوحت راظتنا راطإ يف :64 ةداملا
.نوناقلا اذه رادصإ خيرات دنع اهب لومعملا ماكحألل ةعضاخ يلاعلا ميلعتلا تاسسؤم نم اهريغو

.ةيبعشلا ةيطارقميدلا ةيرئازجلا ةيروهمجلل ةيمسرلا ةديرجلا يف نوناقلا اذه رشني :65 ةداملا

:يف رئازجلا


